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        طبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحة
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  مجيع احلقوق حمفوظة للمركز  
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(اإلمام )Fهات األنبياءمأبهذا الموضوع ــ : (آباء و تعلّقانظر ــ ما ي*
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟طالبطالبطالبطالب    بيبيبيبيأأأأ    سالمسالمسالمسالمإإإإ    علىعلىعلىعلى    دلّةدلّةدلّةدلّةاألاألاألاأل    ماماماما
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..ورحمة اهللا و السالم عليكم
  .�تهمألئم تبعاً �طالب بيأ سالمإ على الشيعة علماء جمعأ

 قد ،كثيرة العصمة بيت أهل عن الواردة يمانهإ على ةالدالّ واألحاديث
 في الراغب منية(: األخيرة الكتب من وكان، مفردة كتب في العلماء جمعها

   .الطبسيرضا محمد للشيخ) طالب بيأ يمانإ
 حد على والشيعة السنّة من ،الكتب من كثير يمانهإ ثباتإ في فلّأُ وقد

) قريش مؤمن طالب أبو( كتاب :ومنها، كتاباً ثالثين لىإ بعضهم نهاهاأو، سواء
  .الخنيزي اهللا عبد ستاذلُأل

 ونخصّ، والموسوعات الكتب ثنايا في المبثوثة المستفيضة البحوث عدا هذا
  زء السابع والثامن منه.جفي ال األميني مةللعالّ) غديرالكتاب ( في جاء ما هنا بالذكر

سنى المطالب) عن ي الشافعية أحمد زيني دحالن في (أمفت عن نقل وقد
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 والبحوث الكتب وكتبوا ،أيضاً ذلك لىإ ذهبوا أنّهم: السنّة أهلعلماء  من جماعة
 لكتاب شرحه في وحشي وابن، جهوريألوا، البرزنجيـك، ذلك ثباتإ في

 ابن وسبط، والشعراني )،الشفاء حاشية( في والتلمساني )،خباراأل شهاب(
  .وغيرهم ،طاهر وأبي، والسبكي، والقرطبي، الجوزي
 من بأنــ  والتلمساني، جهوريواأل ،وحشي كابن ــ منهم عدد حكم لقد بل
  .)١(كافر فهو بمكروه يذكره من أو، كفر فقد طالب أبا أبغض

كابن قائم،  ،بعض شيوخ المعتزلة عنللنهج  ونقل ابن أبي الحديد في شرحه
  .)٢(سكافي، قولهم بذلكوالبلخي، وأبي جعفر اإل

  :طالب أبي يمانإ على األدلّة بعضوهذه 
 بأمر أعرف وهم، يمانهإ على يدلّ امم �والنبي �األئمة عن روي ما ــــــــ١١١١
  .حدأ كلّ من كهذا

 وتضحيته، مةالعظي والصعاب المشاق تلك لهوتحم �للنبي نصرته ــــــــ٢٢٢٢
  .يمانهإ على دليل كبرأ، بولده وحتّى، قومه في بمكانته
 والزبيريون وحزبه، معاوية بذلك �ى عليعل لشنّع ،كافراً كان لونّه إ ــــــــ٣٣٣٣

  .�ء اإلمام عليأعدا وسائر وأعوانهم،
 ومنها ،سالمهإو يمانهإب ناطقة هاكلّ هاإنّف ؛اًجد الكثيرة وأقواله تصريحاته ــــــــ٤٤٤٤

 شعاراأل هذه كلّقالوا: ف((: بقوله المعتزلي الحديد بيأ ابن عنها رعب لتيا شعارهأ
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ألنّه إن لم تكن آحادها متواترة، فمجموعها يدلّ على  ؛التواتر مجيء جاءت قد
  .)١())متواتر مجموعهاو ،�محمدأمر واحد مشترك، وهو تصديق 

 شأن في تقيةال سبيل خذاتّ قد كان بأنّه تهوصي في طالب بوأ حصر قد ــــــــ٥٥٥٥
 مخافة اللسان نكرهأو نانالج هلَبِقَ قد �الرسول به جاء ما أنو، �اهللا رسول
  .الشنآن
 الرشاد ذلك ففي، مرهأ على ومتابعته ،الرسول دعوة بقبول قريشاً وصىأو

  .)٢(والسعادة
 ،موته عند عليه وحزنه، باستمرار له واستغفاره، عليه �النبي ترحم ــــــــ٦٦٦٦

  .)٣(المسلم على ���  الترحم صحي ال هأنّ وواضح
 من يستفاد إنّما، عدمه أو شخص أي سالمإ إن :نقول متقد ما كلّ وبعد ــــــــ٧٧٧٧

  :أربعة أُمور
 غاية بعدها ما التي الغاية بلغت قد طالب أبي ومواقف، العملية مواقفه من ــــــــ    أأأأ

  .الدين هذا عن الدفاع في وتفانيه خالصهإ على والداللة الوضوح في
 الكثير القدر ذلك إلى نشير أن ويكفي، بالشهادتين اللسانية قراراتهإ من ــــــــ    بببب

  .المختلفة المناسبات في شعره في منها
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 جاهتّا � فالموقف المرضي ثابت منه ،منه �عظماأل النبي موقف من ــــــــ    جججج
  .وجه أكمل على طالب أبي

 منو، بيته كأهل، حس وعن قرب عن أحواله على لعينالمطّ إخبار من ــــــــ    دددد
  .ذلك على مجمعون نّهمإ: قلنا وقد، معه يعيشون
 وال، العملية مواقفه إنكار يستطيعوا لم المنفسهم  بكفره لقائلينا إن بل
 ؛له معنى ال مبهم بكالم ةالعام على هوايشب أن: حاولوا اللسانية بتصريحاته الطعن
  !! منقاداً يكن لم هإنّ: فقالوا

، إيمانه على يدلّ ما بعض نذكر، هحقّ ضبع طالب أبا ينوفّ أن أجل ومن
 قليلة أمثلة من ألكثر سعيتّ ال المقام ألن ؛بالعشرات يعد وهو، سائره ونترك

  :وهي، معدودة
 أرجوه الخير كلّ(: قال؟ طالب ألبي ترجو ما !اهللا رسول يا: عباسال قال ــــــــ١١١١

  .)١()يرب من
 عبد بن عباسال عن ضهابع، كثيرة بأسانيد روي((: ابن أبي الحديد قال ــــــــ٢٢٢٢

 ال: قال حتّى مات ما طالب أبا أن: قحافة أبي بن بكر أبي عن وبعضها، لبالمطّ
  .)٢())اهللا رسول محمد، اهللا ���  إله

 ةميأُ ليس(: فيها جاء لمعاوية لةمطو رسالة �المؤمنين أمير كتب ــــــــ٣٣٣٣
 المهاجر وال، طالب كأبي سفيان أبو وال، لبالمطّ كعبد حرب وال، كهاشم
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  .)١()كاللصيق الصريح وال، كالطليق
 على الكافر ليفضّ فكيف، مسلماً سفيان وأبو ،كافراً طالب أبو كان فإذا

  !؟سفيان أبي بن معاوية ذلك عليه يرد ال ثم ،المسلم
 ،يموأُ ألبي شفعت القيامة يوم كان إذا(: قوله �رسول اهللا عن ورد ــــــــ٤٤٤٤

٢()الجاهلية في كان لي وأخ، طالب أبي يوعم(.  
 النار متحر: جبرائيل لسان على له قال عزّ وجلّ اهللا إن( أيضاً: �وعنه ــــــــ٥٥٥٥

  ).كفلك وحجر، حملك وبطن، أنزلك صلب على
اهللا فعبد الصلب اأم ،فآمنة البطن اوأم ،الحجر اوأم طالب أبا يعني ــ هفعم، 

 .)٣(يسير اختالف مع غيره وبمعناه ــ أسد بنت وفاطمة
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

فيها أحاديث قوية وفيها فيها أحاديث قوية وفيها فيها أحاديث قوية وفيها فيها أحاديث قوية وفيها فففف    ،،،،ها صحيحةها صحيحةها صحيحةها صحيحةنحن نعلم أن كتب الشيعة ليست كلّنحن نعلم أن كتب الشيعة ليست كلّنحن نعلم أن كتب الشيعة ليست كلّنحن نعلم أن كتب الشيعة ليست كلّ
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كتب الشيعة كتب الشيعة كتب الشيعة كتب الشيعة     فيفيفيفيطالب طالب طالب طالب     يييييمان أبيمان أبيمان أبيمان أبإإإإحاديث التي ذكرت في حاديث التي ذكرت في حاديث التي ذكرت في حاديث التي ذكرت في السقيم، فهل األالسقيم، فهل األالسقيم، فهل األالسقيم، فهل األ
        صحيحة؟صحيحة؟صحيحة؟صحيحة؟

            ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً، ، ، ، وهاوهاوهاوهاصححصححصححصححاء العلماء الذين اء العلماء الذين اء العلماء الذين اء العلماء الذين سمسمسمسمأأأأن كانت صحيحة نريد ن كانت صحيحة نريد ن كانت صحيحة نريد ن كانت صحيحة نريد إإإإوووو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
ذكرها في ها احتاجت نّحتّى إ �يمان أبي طالبإة كثيرة على دلّأهناك 

 ،سطر ذكر كلّ الروايات التي تشير لذلكوال يسعنا في هذه األ ،فاتتأليف المؤلّل
ونذكر لك من  �عن أبي طالب بل نحن نرشدك لقراءة ما كتبه علماء الشيعة

  الكتب ما يلي:
  للشيخ المفيد. ،يمان أبي طالبإ ــــــــ١١١١
، لشمس الدين أبي علي فخار لى تكفير أبي طالبإة على الذاهب الحج ــــــــ٢٢٢٢
 .بن معد الموسويا

 .، للشيخ نجم الدين العسكريوناصره �أبو طالب حامي الرسول ــــــــ٣٣٣٣

  للشيخ األميني. ،إيمان أبي طالب ــــــــ٤٤٤٤
  الخنيزي.اهللا بو طالب مؤمن قريش، للشيخ عبد أ ــــــــ٥٥٥٥

  ومع ذلك فنحن نذكر لك بعض من تلك الروايات:
اق، الدقّعن الحسن بن متيل  ،عن ابن الوليد(( :مالي الصدوقأفي  ::::ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

 ،عن ثابت بن دينار الثمالي ،عن مروان بن مسلم ،العن الحسن بن علي بن فضّ
 يا ابن عم :فقال له ،له رجلأه سنّأ :عباسعن عبد اهللا بن  ،عن سعيد بن جبير

  ؟هل كان مسلماً ،خبرني عن أبي طالبأ ،رسول اهللا
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  وهو القائل: ،وكيف لم يكن مسلماً :فقال
        ببببوقــــد علمـــــوا أن ابننــــا ال مكـــــذّ  وقــــد علمـــــوا أن ابننــــا ال مكـــــذّ  وقــــد علمـــــوا أن ابننــــا ال مكـــــذّ  وقــــد علمـــــوا أن ابننــــا ال مكـــــذّ  

        
ــدين         ــدينلــــ ــدينلــــ ــدينلــــ ــأ بق    اااالــــ ــأ بقوال يعبــــ ــأ بقوال يعبــــ ــأ بقوال يعبــــ ــوال يعبــــ ــيــــ ــيــــ ــيــــ ــليــــ ــلل األباطــــ ــلل األباطــــ ــلل األباطــــ         ل األباطــــ

ظهروا أوا اإليمان وسرأصحاب الكهف حين أن أبا طالب كان مثله كمثل إ        
  .)١())ينمرت جرهمأتاهم اهللا آف ،ركالش

 بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال عنه محمدف سند هذه الرواية معتبر؛و
, عين, مسكون ةثق ة.. ثقووجههم. ،همتقدمشيخ القميين وفقيههم وم((: النجاشي

  .)٢())إليه
وجه من ((:  بـ وصفه النجاشي والطوسي والعالّمةفقد  ،ا الحسن بن متيلمأ

إلى  +طريق الصدوق Sمةح العالّصح، و)٣())كثير الحديث ،جوه أصحابناو
  .)٤(والحسن بن السري وفيها الحسن بن متيل ةجعفر بن الناجي

في الحديث  ةثق(( :الوقال الشيخ الطوسي عن الحسن بن علي بن فضّ
  .)٥())ورواياته

 يرويه له كتاب ة،كوفي ثق(( :فقد قال النجاشي عنه ،وأما مروان بن مسلم
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  .)١())جماعة
  .)٢())ثقةكوفي ((فقد قال عنه النجاشي: أبو حمزة الثمالي،  ،وأما ثابت بن دينار
سعيد بن جبير  ن: (أ�فقد روى الكشي عن الصادق ،أما سعيد بن جبير

وما كان سبب قتل  ،يثني عليه �، وكان علي�بن الحسين عليكان يأتم ب
٣(ان مستقيما)على هذا األمر وك ��� اج له الحج(.  

في الحلّي مة قد قال عنه العالّفهو حبر األمة، و ،عباسالأما عبد اهللا بن 
خالص الجاللة واإل فيوتلميذه, حاله  ،�اً لعليكان محب(( :هنّأ )الخالصة(

  .)٤())ن يخفىأشهر من أ �مير المؤمنينأل
عن  ،أبي عمير عن ابن ،بيهأعن  ،عن علي بن إبراهيم(( ):الكافي(في  ::::ةةةةالثانيالثانيالثانيالثاني

صحاب أمثل أبي طالب مثل  ن(إقال:  ،�عن أبي عبد اهللا ،هشام بن سالم
  .)٥()))ينمرت جرهمأتاهم اهللا آف ،ظهروا الشركأوا اإليمان و�سرأ ،الكهف

حد القدح أاللذان ال يستطيع  ة،علماء الطائفء جالّأفهم من  ،بوهأأما علي و
  .)٦(فيهما
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عظيم المنزلة فينا وعند  ،جليل القدر(( :لنجاشيقال عنه ا ،وابن أبي عمير
  .)١())المخالفين

  .)٢())ثقة ثقة(( :قال عنه النجاشي ،وهشام
  ..ن كتب الشيعة ليست كلّها صحيحةإ :أما قولك

و أتها صحاألحاديث  ةكم لم تراعوا عند كتابنّإ :ن کنت تريد القولإف
  .و قبولهاأاعتبارها 

الذي دفعنا إلى عدم قبول أي  نإف ؛غير دقيق ن هذا الكالمإ :فنحن نقول
وهو فتح باب  ،كتاب واعتباره صحيحاً بالكامل هو المبنى الذي انتهجنا عليه

  .بسند الحديث علّقما يت غالقه حتّى فيإجتهاد وعدم اال
 ،فهالكتاب الحديثي لو كان صحيحاً ومعتبراً عند مؤلّ فإن :وبمعنى آخر

ن أنا ومن حقّ ،ذلك الكتاب صحيحاً دنا ال نعنّإف ،ين اهللافيما بينه وب ةحج دهويع
ن أ وكذلك لنا الحقهو، ح صحف ما فنضع ،نجتهد وننظر في سند الحديث

اد جتهذلك تبعاً لعلم الرجال الذي يتيح لنا اال وكلّ ،ي الحديث الضعيفنقو
  .سنداً للوصول إلى الحديث الصحيح

  :تعليق

�»����������א���دن����
�א��מ����د�«� �

هل الكهف إلى الكهف لينجوا من بطش ملكهم كي ال يفتنهم هل الكهف إلى الكهف لينجوا من بطش ملكهم كي ال يفتنهم هل الكهف إلى الكهف لينجوا من بطش ملكهم كي ال يفتنهم هل الكهف إلى الكهف لينجوا من بطش ملكهم كي ال يفتنهم أأأأما هرب ما هرب ما هرب ما هرب نّنّنّنّإإإإ 
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ه كان رئيسهم ه كان رئيسهم ه كان رئيسهم ه كان رئيسهم نّنّنّنّأأأأم م م م أأأأ    ،،،،فهل هرب أبو طالب بدينه من المشركينفهل هرب أبو طالب بدينه من المشركينفهل هرب أبو طالب بدينه من المشركينفهل هرب أبو طالب بدينه من المشركين    ،،،،قومهم عن دينهمقومهم عن دينهمقومهم عن دينهمقومهم عن دينهم
        ؟؟؟؟هل الكهفهل الكهفهل الكهفهل الكهفأأأأبينه وبين بينه وبين بينه وبين بينه وبين     ةةةةفما هو وجه المقارنفما هو وجه المقارنفما هو وجه المقارنفما هو وجه المقارن    ؟؟؟؟وكبيرهموكبيرهموكبيرهموكبيرهم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

إظهار الكفر وإبطان اإليمان، لكي  :مذكور في الرواية هووجه المقارنة كما 
كما أمكن ألصحاب الكهف من أن  ،�يمكن له أن يدافع عن رسول اهللا

فهربوا  ،قوا غرضهم في بطانة الملك، وهم عند انكشاف حالهم زال تأثيرهميحقّ
حتّى في  �وا إلى الكهف، بينما بقي أبو طالب مدافعاً عن رسول اهللاؤوالتج
 إلى آخر يوم من حياته.و ،ر الشعبحصا

  

Hé�Ôy@¿@ÞŒäm@�@´×Š’àÜÛ@‰bÐÌn�üa@â†Ç@òíeIHé�Ôy@¿@ÞŒäm@�@´×Š’àÜÛ@‰bÐÌn�üa@â†Ç@òíeIHé�Ôy@¿@ÞŒäm@�@´×Š’àÜÛ@‰bÐÌn�üa@â†Ç@òíeIHé�Ôy@¿@ÞŒäm@�@´×Š’àÜÛ@‰bÐÌn�üa@â†Ç@òíeI@ @@ @@ @@ @
�»�
�א��מ��
د�א  !����א ��ود���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
����للْمشْرِكينللْمشْرِكينللْمشْرِكينللْمشْرِكين    يستَغْفرواْيستَغْفرواْيستَغْفرواْيستَغْفرواْ    أَنأَنأَنأَن    آمنُواْآمنُواْآمنُواْآمنُواْ    والَّذينوالَّذينوالَّذينوالَّذين    للنَّبِيللنَّبِيللنَّبِيللنَّبِي    كَانكَانكَانكَان    ماماماما����: : : : آيةآيةآيةآية    أنأنأنأن    صحيحصحيحصحيحصحيح    للللهههه

))))١١١١((((    
 ؟؟؟؟طالبطالبطالبطالب    بيبيبيبيأأأأ    فيفيفيفي    نزلتنزلتنزلتنزلت

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..كم ورحمة اهللا والسالم علي

 المسلمين مالبيت  من الكثير نفقأ سفيان بيأ بن معاوية عليكم: أن يخفى ال
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 فوضع، �البيت أهل حق في النازلة اآليات وتحريف ،حاديثاأل تزوير سبيل في
  .منهما انتقاماً والتهم األراجيف �طالب أبي وأبيه �علياإلمام  حق في

 كان �والنبي، مشركاً مات �طالب باأ أن ا هي:التي وضعه التهم تلك ومن
 وضع خالل من وذلك ،له االستغفار عن لتنهاه الشريفة يةاآل فنزلت ،لعمه يستغفر

  ..ةنّالسأهل  كتب بعض ترويها والتي، اآلية هذه نزول شأن في فةالمحر حاديثاأل
 طالب باأ نإ: بيهأ عن ،بالمسي ابن عن((): البخاري صحيح( في جاء ما: منها

عليه دخل، الوفاة حضرته الم أي(: فقال ،جهل بوأ وعنده �النبي لهإ ال :قل ،عم 
  ).اهللا عند بها لك حاجأ كلمة ،اهللا ��� 

 .لبالمطّ عبد ةملّ عن ترغب !طالب باأ يا: ميةأُ بيأ بن اهللا وعبد جهل بوأ فقال
  .المطّلب عبد ةملّ على: به مهمكلّ شيء آخر قال حتّى ،مانهيكلّ يزاال فلم

    والَّذينوالَّذينوالَّذينوالَّذين    للنَّبِيللنَّبِيللنَّبِيللنَّبِي    كَانكَانكَانكَان    ماماماما�: فنزلت، )عنه نهأُ لم ما لك ستغفرنأل(: �النبي فقال
  .)١())�............آمنُواْآمنُواْآمنُواْآمنُواْ

  .مختلفة بأسانيد أُخرى روايات وردت المضمون وبهذا
  .اآلية عن أُخرىو ،الحديث عن يقع تارة ،الشبهة هذه عن والجواب

 ومجهول ضعيف بين اُألخرى حاديثاأل ورواة واتهر إن :ففيه ،الحديث امأ
 بن سعيد راويها وأن خصوصاً، السند ضعيفةــ إذن ــ  فالروايات، به ومطعون

القادحين ومن، والتجريح التعديل بين ،كبيراً اختالفاً فيه اختلف الذي ،بالمسي 
 عن المنحرفين عداد في سلكه إذ)، البالغة نهج( في الحديد بيأ ابن فيه

و ،�علي٢(منه شيئاً قلبه في أن( .  
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  ؟فيه هممتّ شخص من �علي في قدح حديثاً نأخذ أن نستطيع كيفإذن 
 وعثمان وعمر بكر بيأل اًمحب مات من((: القائل هو سعيداً أن عرفنا وإذا

م ،ةبالجنّ للعشرة وشهد ،وعليال نأ اهللا على اًيقحق كان، معاوية على وترح 
 هذا قيمة ــ معاوية من موقفه وضحأ بعدماــ  نعرف فحينئذ ،)١())الحساب يناقشه

  .�طالب بيأ حق في وضعه الذي الحديث
وأموأموأمففيهاففيهاففيهاففيها    ،،،،اآليةاآليةاآليةاآلية    ااااوأم::::        

 اولكنّ، طالب بيأ احتضار عند نزلت اآلية أن على البخاري رواية ناتدلّ ــــــــ١١١١
 ههذ نزولبين و طالب بيأ وفاة فبين، مدنية اهوجدنا نزولهاوقت  لىإ رجعنا ذاإ

  . عوامأ ثمانية على يزيد ما ،اآلية
 ــ كذلك وهو ــ هلعم �الرسول استغفار استمرار على يدلّ الحديث فمجرى

  .�............للنَّبِيللنَّبِيللنَّبِيللنَّبِي    كَانكَانكَانكَان    ماماماما�: اآلية هذه نزول عند ���  ينقطع ولم
 موته بعد التي الفترة في هلعم يستغفر نأ �للرسول جاز كيف: نتساءل وهنا

تنهى و تنهاه زاجرة آيات الرسول على نزلت قد وكانت ؟اآلية هذه نزول حتّى
 تلك من، طويل بأمد اآلية هذه نزول قبل ،للمشركين يستغفروا نأ المؤمنين

    ورسولَهورسولَهورسولَهورسولَه    اَهللاَهللاَهللاَهللا    حادحادحادحاد    منمنمنمن    يوادونيوادونيوادونيوادون    خرِخرِخرِخرِاآلاآلاآلاآل    والْيومِوالْيومِوالْيومِوالْيومِ    بِاِهللابِاِهللابِاِهللابِاِهللا    يؤمنُونيؤمنُونيؤمنُونيؤمنُون    اًاًاًاًقَومقَومقَومقَوم    تَجِدتَجِدتَجِدتَجِد    �� �� �� �� �: قوله اآليات
لَوولَوولَوولَوكَانُواكَانُواكَانُواكَانُوا    و    ماءهآبماءهآبماءهآبماءهيستغفر نأ �لرسولل يجوز فهل )٢(�آب ناهية آيات ولديه ،هلعم 
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  ؟للمشركين االستغفار عن وزاجرة
، اآلية نزول وجه في وغيره البخاري حديث تنقض وأقوال روايات هناك ــــــــ٢٢٢٢

  :المثال سبيل على
  .مشركان وهما ألبويه يستغفر رجالً تسمعأنّه قال: ( �علياإلمام  عنروي 

  ألبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم ألبيه؟ فقلت: أيستغفر الرجل
    أَنأَنأَنأَن    آمنُواْآمنُواْآمنُواْآمنُواْ    والَّذينوالَّذينوالَّذينوالَّذين    للنَّبِيللنَّبِيللنَّبِيللنَّبِي    كَانكَانكَانكَان    ماماماما� :اآلية فنزلت، �للنبي ذلك تفذكر

:ــ إلى قوله  للْمشْرِكينللْمشْرِكينللْمشْرِكينللْمشْرِكين    يستَغْفرواْيستَغْفرواْيستَغْفرواْيستَغْفرواْ ـ    .)٢())١(�تَبرأَ منْهتَبرأَ منْهتَبرأَ منْهتَبرأَ منْه ـ
 كما استغفر إبراهيم؟ بائناآل نستغفر أال (وقال المؤمنون:: أُخرى رواية وفي

   .)٣()فنزلت
: أي، النهي معنى ال النفي معنى تحمل: قال همفبعض، اآلية تفسير في اختلف ــــــــ٣٣٣٣

 االستغفار عن تنهاه هاأنّ ال ،للمشركين يستغفر كان هأنّ الرسول عن تنفي يةاآلأن.  
 عصمةوال بالنبوة له نقر دمنا ما مؤمن فهو الرسول له استغفر من كلّإذن 

  .الحق والعمل
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، لبالمطّ عبد ةملّ على: طالب بيأ قول نإف، البخاري بحديث مناسلّ لو ــــــــ٤٤٤٤
 الحقيقة ففي، فيةيالحن هي لبالمطّ عبد ةملّ ليستأ، يمانهإ على دليل سوى ليس
 ال حتّى ،طريق التوريةب يمانهإ عن أعلن وأنّه، الرواية لهذه طبقاً طالب بوأ آمن
  .آنذاك قريش نم ارالكفّ به يشعر

 .مشركاً ال مؤمناً مات نّهإو، �طالب بيأ بحق تنزل لم اآلية إن: والخالصة

  

IIII@ÞëŒã@kj�@ÞëŒã@kj�@ÞëŒã@kj�@ÞëŒã@kj�����flojfljy:c@åflß@ðč†èflm@ü@:ÙŞã@gflojfljy:c@åflß@ðč†èflm@ü@:ÙŞã@gflojfljy:c@åflß@ðč†èflm@ü@:ÙŞã@gflojfljy:c@åflß@ðč†èflm@ü@:ÙŞã@g����HHHH    
�»���������������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ولَكن اللَّه يهدي من ولَكن اللَّه يهدي من ولَكن اللَّه يهدي من ولَكن اللَّه يهدي من     إِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ����    ة:ة:ة:ة:ييييآآآآفيمن نزلت فيمن نزلت فيمن نزلت فيمن نزلت 

����يشَاُءيشَاُءيشَاُءيشَاُء
        ؟؟؟؟))))١١١١((((

        ....بالبرهانبالبرهانبالبرهانبالبرهان    ةةةةجابجابجابجابريد اإلريد اإلريد اإلريد اإلأُأُأُأُ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
  ابن طاووس في كتابه (الطرائف)، فقال:  سيدقد أجاب عن هذه اآلية ال

ومن عجيب ما بلغت إليه العصبية على أبي طالب من أعداء أهل ((
إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من �: �لمراد بقوله تعالى لنبيه، أنّهم زعموا أن ا�البيت

  .·، أنّها نزلت في أبي طالب�أَحببتَأَحببتَأَحببتَأَحببتَ
                                                 

�F١�M���E�F٢٨�WE٥٦Kא �
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ه كتاب (أسباب صنّفوقد ذكر أبو المجد بن رشادة الواعظ الواسطي في م
  نزول القرآن) ما هذا لفظه:

 �إِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ� :وجلّ قال: قال الحسن بن مفضل في قوله عزّ
وهذه السورة من آخر ما نزل من  ،·ها نزلت في أبي طالبنّإ :الكيف يق

؟بمكّة �القرآن بالمدينة وأبو طالب مات في عنفوان اإلسالم والنبي  
 ما هذه اآلية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد مناف وكان النبي يحبوإنّ

ولكن  ،ت به حقالذي جئ وأن ك على الحقا نعلم أنّ: إنّللنبي إسالمه، فقال يوماً
وال طاقة لنا بهم،  ،تنافنا من أرضنا لكثرتهم وقلّباعك أن العرب تتخطّيمنعنا من اتّ

 .)١())فنزلت اآلية، وكان النبي يؤثر إسالمه لميله إليه

 

IIIIïČàÔÛa@��Ðm@¿@pŠ×‡@pbíaë‰ïČàÔÛa@��Ðm@¿@pŠ×‡@pbíaë‰ïČàÔÛa@��Ðm@¿@pŠ×‡@pbíaë‰ïČàÔÛa@��Ðm@¿@pŠ×‡@pbíaë‰HHHH@@@@
�»����������א 
���ن����
د�א  !�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

هل هناك أحد من مفسهل هناك أحد من مفسهل هناك أحد من مفسهل هناك أحد من مفسري الشيعة قال بأنري الشيعة قال بأنري الشيعة قال بأنبتَ����    ::::اآليةاآليةاآليةاآلية    ري الشيعة قال بأنن أَحبي مال تَهد بتَإِنَّكن أَحبي مال تَهد بتَإِنَّكن أَحبي مال تَهد بتَإِنَّكن أَحبي مال تَهد إِنَّك����    
        نزلت في أبي طالب؟نزلت في أبي طالب؟نزلت في أبي طالب؟نزلت في أبي طالب؟

إِنَّك ال إِنَّك ال إِنَّك ال إِنَّك ال ����وأما قوله: وأما قوله: وأما قوله: وأما قوله: ((((((((    ن النص هو:ن النص هو:ن النص هو:ن النص هو:حيث إحيث إحيث إحيث إ    ؛؛؛؛))))١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢////٢٢٢٢وماذا عن تفسير القمي (وماذا عن تفسير القمي (وماذا عن تفسير القمي (وماذا عن تفسير القمي (
    ::::كان يقولكان يقولكان يقولكان يقول    ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    ننننإإإإفففف    ؛؛؛؛����نزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالب    ::::قالقالقالقال    ،،،،����تَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَ
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يا عميا عميا عمخي أنا أعلم خي أنا أعلم خي أنا أعلم خي أنا أعلم أأأأفيقول: يا بن فيقول: يا بن فيقول: يا بن فيقول: يا بن     ،،،،اهللا بالجهر نفعك بها يوم القيامةاهللا بالجهر نفعك بها يوم القيامةاهللا بالجهر نفعك بها يوم القيامةاهللا بالجهر نفعك بها يوم القيامة    ��� ��� ��� ��� له له له له قل ال إقل ال إقل ال إقل ال إ    يا عم
المطّلب عند رسول المطّلب عند رسول المطّلب عند رسول المطّلب عند رسول     بن عبدبن عبدبن عبدبن عبد    عباسعباسعباسعباسا مات شهد الا مات شهد الا مات شهد الا مات شهد الفلمفلمفلمفلم    ...., (وأقول بنفسى ط), (وأقول بنفسى ط), (وأقول بنفسى ط), (وأقول بنفسى ط)ييييبنفسبنفسبنفسبنفس

: أما أنا فلم : أما أنا فلم : أما أنا فلم : أما أنا فلم ����م بها عند الموت بأعلى صوته, فقال رسول اهللام بها عند الموت بأعلى صوته, فقال رسول اهللام بها عند الموت بأعلى صوته, فقال رسول اهللام بها عند الموت بأعلى صوته, فقال رسول اهللاه تكلّه تكلّه تكلّه تكلّنّنّنّنّأأأأ    ����اهللاهللاهللاهللا
            ....وأرجو أن تنفعه يوم القيامةوأرجو أن تنفعه يوم القيامةوأرجو أن تنفعه يوم القيامةوأرجو أن تنفعه يوم القيامة    ،،،،سمعها منهسمعها منهسمعها منهسمعها منهأأأأ

ي وأخ كان ي وأخ كان ي وأخ كان ي وأخ كان ي وعمي وعمي وعمي وعمممممأُأُأُأُ: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و����وقالوقالوقالوقال
        مان أبي طالب..مان أبي طالب..مان أبي طالب..مان أبي طالب..ييييويوجد في الهامش ما يثبت إويوجد في الهامش ما يثبت إويوجد في الهامش ما يثبت إويوجد في الهامش ما يثبت إ، ، ، ، ))))))))في الجاهليةفي الجاهليةفي الجاهليةفي الجاهلية    اخياًاخياًاخياًاخياًؤؤؤؤلي ملي ملي ملي م

        ؟؟؟؟����اآلية نزلت في أبي طالباآلية نزلت في أبي طالباآلية نزلت في أبي طالباآلية نزلت في أبي طالب    هل أن القمي يقول بأنهل أن القمي يقول بأنهل أن القمي يقول بأنهل أن القمي يقول بأن    ::::ولكن السؤالولكن السؤالولكن السؤالولكن السؤال
        ....وشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

وهما  ،ف من تفسيرينسير علي بن إبراهيم القمي المطبوع مؤلّتف نإ أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
إو ،واآلخر روايات عن أبي الجارود ،يتفسير القمالجامع لهذا التفسير هو  ن

ال إذن  .أو الراوي عنه ،بن القاسم محمدبن  عباسأبو الفضل ال :وهو ،الراوي لهما
قال :ورد فيه يم, والنصّي لعلي بن إبراهيمكن أن ينسب كلّ ما في تفسير القم): 

  .نزلت...) وال يعلم من المراد بالقائل
ي باعتبار أن الفقرة السابقة أشارت ن هذه الفقرة من قول القمإ :لو قلنا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  .إلى علي بن إبراهيم
موجود في  مامضمونها قريب مويراد رواية متداولة في عصره إ نإفنقول: 

يراد األخبار إوردها من باب أتها, بل صحب كتب المخالفين ال يعني الجزم
  .ةوردها مرسلأبل  ،ه لم يذكر لها سنداًنّثم إ المذكورة في تفسير اآلية القرآنية,

فيمكن قبول الرواية  ،لو أردنا قبول الرواية وغض الطرف عن سندها ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
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اهللا  ��� ال إله  :قل :قالت الروايةإذ  ،من جهة أن أبا طالب كان يكتم إيمانه
  .ه يقول بها بالسرنّأبمعنى  ،بالجهر

على  ��� التطبيق  صحلمضمون اآلية, فال ي اًفيكون مضمون الرواية مناقض
أن إذ ، يهذا ما أراده القم نحو القول أن اآلية لم تكن نازلة في أبي طالب, ولعلّ

الرواية رواية، فمن قول القمي، وليس من ضمن ال ))نزلت في أبي طالب((قوله: 
  !لفتأم مستقلّة عن اآلية؛

ي هو جمع لثالث روايات ذكرها المخالفون وليست ما ذكره القم نإ رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
تها جميعاً, وال صحومضامينها تختلف, فال يمكن القول ب ،هي رواية واحدة

ي بقبول كلّ مضامينها مع اختالفها فيما بينها.يمكن النسبة إلى القم 

  
Iòíe@ÞëŒã@ôìÇ…òíe@ÞëŒã@ôìÇ…òíe@ÞëŒã@ôìÇ…òíe@ÞëŒã@ôìÇ…ZZZZ@@@@����flëflëflëflëžáŽçžáŽçžáŽçžáŽç@@@@flæžìflèžäflíflæžìflèžäflíflæžìflèžäflíflæžìflèžäflí@@@@@flæžë:džäflíflë@ŽéžäflÇ@flæžë:džäflíflë@ŽéžäflÇ@flæžë:džäflíflë@ŽéžäflÇ@flæžë:džäflíflë@ŽéžäflÇŽéžäflÇŽéžäflÇŽéžäflÇŽéžäflÇ����@@@@ČÕ¡ČÕ¡ČÕ¡ČÕ¡@@@@cccckÛb�@ïikÛb�@ïikÛb�@ïikÛb�@ïiH@ @

�»�����د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    ���� ���� ���� ���� يهلكُون يهلكُون يهلكُون يهلكُون     وإِنوإِنوإِنوإِن    عنْهعنْهعنْهعنْهعنْه وينْأَون عنْه وينْأَون عنْه وينْأَون عنْه وينْأَون     ينْهونينْهونينْهونينْهون    وهموهموهموهم����هذه اآلية: هذه اآلية: هذه اآلية: هذه اآلية:     فيفيفيفيتقولون تقولون تقولون تقولون     ماماماما

ونرشْعا يمو مهأَنفُسونرشْعا يمو مهأَنفُسونرشْعا يمو مهأَنفُسونرشْعا يمو مهأَنفُس����
))))١١١١((((....        

هو يمنع األذى عن هو يمنع األذى عن هو يمنع األذى عن هو يمنع األذى عن     ننننااااإذ كإذ كإذ كإذ ك    ؛؛؛؛ها نزلت في أبي طالبها نزلت في أبي طالبها نزلت في أبي طالبها نزلت في أبي طالبة أنّة أنّة أنّة أنّبعض العامبعض العامبعض العامبعض العام    زعمزعمزعمزعم    فقدفقدفقدفقد
عاء جاء في كتبهم عاء جاء في كتبهم عاء جاء في كتبهم عاء جاء في كتبهم ددددلم يؤمن به، وهذا االلم يؤمن به، وهذا االلم يؤمن به، وهذا االلم يؤمن به، وهذا االفي نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت     ولكنولكنولكنولكن، ، ، ، ����الرسولالرسولالرسولالرسول

        ؟؟؟؟الرواياتالرواياتالرواياتالرواياتاعتماداً على بعض اعتماداً على بعض اعتماداً على بعض اعتماداً على بعض 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
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 ، وال يبتني على أيالباطلمن المزاعم المكذوبة في سبيل دعم الكالم  هذا
بين حبيب بن أبي ثابت وابن زعومة مرسلة فإن الرواية الم ؛أساس علمي متين

  .يقول:... الخ عباسيروي عمن سمع ابن  اً، فإن حبيب)١(عباس
عن سعيد  ،وما رواه الحاكم قبل هذه الرواية بسند عن حبيب بن أبي ثابت

كذب من الرواة، أو من حبيب المدلّس نفسه،  )٢(عباسعن ابن  ،بن جبيرا
  يفيد تصحيح الحاكم لها. يفضحه الرواية المرسلة، فال

، بال عباسكما يفضحه ما رواه الطبراني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن 
من توثيقه ال طائل منه بعد أن  )٤(، وما حاوله الهيثمي في (مجمع الزوائد))٣(واسطة

  عن قيس بن الربيع مرسلة أيضاً. )٥(رواها ابن عساكر في (تاريخه)
  جاء السند  ي عن حبيب في (المستدرك)راووهو الوري الثتفسير في بل 

.. . يقول: عباسسفيان عن حبيب بن أبي حبيب، أخبرني من سمع ابن ((: هكذا
  .أوالًهذا  ..حجةالرواية فال تكون ، )٦())الخ

إن الرواة المذكورين في الرواية ال يمتلكون المواصفات الالزمة  ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً
ومغموزاً، وال يتابع على  كثير اإلرسال، اًأبي ثابت كان مدلّس بنفحبيب  ؛للوثاقة

  .)٧(عن عطاءأحاديثه 
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  .)١(أيضاً كان مدلّساً، ويكتب عن الكذّابين الثوري وسفيان
ثم كذب الحديث؟!!  في مع هذا هل يبقى أدنى شك  

 على أن اآلية نزلت في حق بعدة طرق، ما يدلّ عباسورد عن ابن  ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
، وأيضاً جاء هذا التفسير الصحيح لآلية عن عاممطلق المشركين بنحو 

  .)٢(اآلخرين
  القول الفصل في اآلية، ويفنّد مزاعم الكذّابين. يظهر وبهذا
النظر عن الروايات والتفاسير ــ  الظهور األولي المتبادر من اآلية ــ بغضّ ::::رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

جهة  منالمذكورين في اآلية ينهون وينأون ــ على نمط واحد  الفعلينأن  :هو
، فال يتبادر من اآلية أن الفعل األول ــ ينهون ــ هو أمر إيجابي السلباإليجاب أو 

الفعل الثاني ــ ينأون ــ مذموم ومردود، بل االثنان هما نفسه ومطلوب، وفي الوقت 
ده أيضاً سياق ، وهذا ما يؤي�في قبال اإلسالم والنبي الكفّارمن طبيعة عمل 

  إذ تصرح بأن موضوع اآلية هم الكفّار. ؛عليهااآليات السابقة 
إن الرواية المزعومة متعارضة مع األدلّة الصريحة على إيمان أبي  ::::خامساًخامساًخامساًخامساً

                                                                                                                  
�  
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  .�طالب
 ية.الحديث المذكور عن الحج فيسقط

  

H�bšzšÛa@sí†y@lˆ×IH�bšzšÛa@sí†y@lˆ×IH�bšzšÛa@sí†y@lˆ×IH�bšzšÛa@sí†y@lˆ×I    

�»����������א ��ود�������"מ�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ::::����قوا اهللا، ال تعليق بعد كالم النبيقوا اهللا، ال تعليق بعد كالم النبيقوا اهللا، ال تعليق بعد كالم النبيقوا اهللا، ال تعليق بعد كالم النبياتّاتّاتّاتّ

ه أبو طالب فقال: ه أبو طالب فقال: ه أبو طالب فقال: ه أبو طالب فقال: ذكر عنده عمذكر عنده عمذكر عنده عمذكر عنده عم    ����اهللاهللاهللاهللاأن رسول أن رسول أن رسول أن رسول     ::::عيد الخدريعيد الخدريعيد الخدريعيد الخدريعن أبي سعن أبي سعن أبي سعن أبي س
منه منه منه منه     ييييفي ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلفي ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلفي ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلفي ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغل    ه تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل(لعلّ(لعلّ(لعلّ(لعلّ

        دماغه). دماغه). دماغه). دماغه). 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
قالوا: وأما حديث ((قال المعتزلي شارح نهج البالغة نقالً عن الشيعة: 

من النار فإنّما يرويه الناس كلّهم عن رجل واحد وهو المغيرة بن  الضحضاح
وفسقه  قصّتهمشهور معلوم، و �شعبة، وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص علي

  .)١())أمر غير خاف
نّك ال تجد المغيرة بن شعبة في طريق حديث الضحضاح وإن تعجب، فإ

يرد على الشيعة؟ مع أنّه الواصلة إلينا، فكيف سكت ابن أبي الحديد عن هذا ولم 
  رد عليهم بما ال يصل إلى هذا من الردود الموهونة.
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حدثت ثم فيظهر من ذلك أن أصل وضع الخبر من قبل المغيرة كان معروفاً عندهم، 
  فإن فضيحة المغيرة غير مستورة! الحديث؛ بعد ذلك من الزمان هذه الطرق لتمرير

ك ه يجعلنا نشكّن طرق الحديث، ولكنّوهذا النقل وإن لم نجد له مستنداً م
  في هذه الطرق ورواتها.

  م.طرقه ال يخرجون عن مطعون فيه، أو مجهول، أو مجس ةفروا
فعبد الملك بن عمير في طريق مسلم والبخاري وأحمد، كان قاضي الكوفة 

وبه  �في زمن األمويين، وهو الذي أجهز على عبد اهللا بن يقطر رسول الحسين
، فهو ال )٢(ا حكم لكلثم بن سريعالذي قيل فيه الشعر المعروف لم، وهو )١(رمق

  يبعد عن المغيرة بن شعبة بشيء كثير.
، مولى بني عدي من بني النجار، وهو خبابوفي طريقهم الثاني، عبد اهللا بن 

مجهول، مسكوت عنه عند األكثر، غير معروف، قال ابن عدي في (الكامل): 
الذي يروي عنه ابن  خبابل السعدي: عبد اهللا بن اليقول: قا حمادسمعت بن ((

، وفي )٣())الهاد، سألت عنه فلم أرهم يقفون على جده ومعرفته، قاله السعدي
قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سألتهم عنه، فلم ((ي: (تهذيب الكمال) للمزّ

  .)٤())أرهم يقفون على حده ومعرفته
، انفرد مجسماد بن سلمة اليه حموهناك طريق ثالث عند أحمد ومسلم ف
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 ته، وقد ورد الحديث بطرق عن النعمان ، فهو علّعباسبذكر أبي طالب عن ابن 

دخل  هريرة، من دون ذكر أبي طالب، فكيفبن بشير، وأبي سعيد الخدري، وأبي ا 
  ، وهذا أحدها.)١(اًن له أوهامحماد؟! وقد نصّ الذهبي على أهنا أبو طالب عند 

ثم ة فيها علينا! ين،هذه الرواية جاءت من طريق المخالف إنفال حج  
النبي ه أبي طالب �والذي يرويه الفريقان، أنقال عند جنازة عم� :

  .)٢((وصلت رحم، وجزيت خيراً)
ما يقول الناس في إيمان أبي  !ه قال: (يا يونسنّأ �روي عن الصادقنو
  )؟!طالب

  .رأسهأُم ح من نار يغلي منها يقولون: هو في ضحضا ،قلت: جعلت فداك
والشهداء  ،يقينين والصدن أبا طالب من رفقاء النبيإ ،كذب أعداء اهللا(فقال: 
  .)٣()وحسن أولئك رفيقاً ،والصالحين

 ،في الرحبة والناس حوله ه كان جالساًنّأ: �عن أمير المؤمنين ونروي أيضاً
فيه، بالمكان الذي أنزلك اهللا ك نّإ !فقال له: يا أمير المؤمنين ،ليه رجلإفقام 

  ب في النار؟وأبوك معذّ
ع أبي في كلّ لو شفّ ،اًنبي اً بالحقمحمدوالذي بعث  ،فقال له: (فضَّ اهللا فاك
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وابنه  ]وأنا[في النار  معذّب، أبي تعالى فيهم عه اهللامذنب على وجه األرض لشفّ
  ! ؟ة والنارقسيم الجنّ

طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار أبي ور أبي ن نإ ،حقاً بالمحمدوالذي بعث 
 ،ونور الحسن والحسين ،ونور فاطمة ،�محمدنور  ،خمسة أنوار ��� الخالئق 

خلق ي ]أن[خلقه اهللا من قبل  ،ن نوره من نورناإ ، أال�ئمةده من األوالأونور 
  .)١(بألفي عام) �آدم

اس يزعمون أن أبا ن النإ: قيل له: �عن أبي عبد اهللا الصادق ونروي أيضاً
  طالب في ضحضاح من نار؟

فقال: (كذبوا، ما بهذا نزل جبرئيل على النبي�(.  
  قلت: وبما نزل؟

ربك يقرؤك  نإ !محمدتى جبرئيل في بعض ما كان عليه فقال: يا أقال: (
فآتاهم  ،ظهروا الشركأوا اإليمان وسرأن أصحاب الكهف إالسالم ويقول لك: 

 ،ينمرت تاه أجرهآف ،اإليمان وأظهر الشرك أبا طالب أسر نإو ،ينمرت اهللا أجرهم
  ).ةوما خرج من الدنيا حتّى أتته البشارة من اهللا تعالى بالجنّ

 وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو المالعين كيف يصفونه بهذا (: �قالثم
  .)٢(لك بها ناصر بعد أبي طالب) ن مكّة فمامخرج ا !محمد: يا فقال طالب

بما رواه  تمسكأو ن ،ق المغيرة الفاسقها السائل أن نصدتريدنا أي فهل
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 رهم اهللا تطهيراً؟!!الذين طه �ب أهل البيتونكذّ ،الضعاف الملعونون

 

IIII@pbèj‘@pbèj‘@pbèj‘@pbèj‘æd’iæd’iæd’iæd’i@@@@kÛb�@ïic@æb¹gkÛb�@ïic@æb¹gkÛb�@ïic@æb¹gkÛb�@ïic@æb¹gHHHH@ @@ @@ @@ @

���א���دن���ن����«�"������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..ورحمة اهللا وورحمة اهللا وورحمة اهللا وورحمة اهللا و    السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

، أرجو الجواب ، أرجو الجواب ، أرجو الجواب ، أرجو الجواب جداًجداًجداًجداًأنا عندي استفسار ضروري بمسألة مهمة أنا عندي استفسار ضروري بمسألة مهمة أنا عندي استفسار ضروري بمسألة مهمة أنا عندي استفسار ضروري بمسألة مهمة     ،،،،لو سمحتملو سمحتملو سمحتملو سمحتم
        عليها بأسرع وقت ممكن.عليها بأسرع وقت ممكن.عليها بأسرع وقت ممكن.عليها بأسرع وقت ممكن.

أنا تشيأنا تشيأنا تشيضولكنّي ولكنّي ولكنّي ولكنّي     ،،،،عت بعد طول بحث وتنقيبعت بعد طول بحث وتنقيبعت بعد طول بحث وتنقيبعت بعد طول بحث وتنقيبأنا تشيضتعرضتعرضتعرت قبل أيام لكثير من ت قبل أيام لكثير من ت قبل أيام لكثير من ت قبل أيام لكثير من تعر
م الكثير من العون، ولكن هنا م الكثير من العون، ولكن هنا م الكثير من العون، ولكن هنا م الكثير من العون، ولكن هنا النترنت وقد لقيت من موقعكم القيالنترنت وقد لقيت من موقعكم القيالنترنت وقد لقيت من موقعكم القيالنترنت وقد لقيت من موقعكم القيااااالنقاشات على النقاشات على النقاشات على النقاشات على 

خوان من السنّة في مسألة إيمان أبي طالب واجهت خوان من السنّة في مسألة إيمان أبي طالب واجهت خوان من السنّة في مسألة إيمان أبي طالب واجهت خوان من السنّة في مسألة إيمان أبي طالب واجهت قاشات مع أحد اإلقاشات مع أحد اإلقاشات مع أحد اإلقاشات مع أحد اإلبعد عدة نبعد عدة نبعد عدة نبعد عدة ن
د بعض استداللتكم عن طرق تضعيف األحاديث د بعض استداللتكم عن طرق تضعيف األحاديث د بعض استداللتكم عن طرق تضعيف األحاديث د بعض استداللتكم عن طرق تضعيف األحاديث صعوبة في الرد عليه بعدما فنّصعوبة في الرد عليه بعدما فنّصعوبة في الرد عليه بعدما فنّصعوبة في الرد عليه بعدما فنّ

        بسندها.بسندها.بسندها.بسندها.
وبما أنّني ال أملك العلم والمراجع في مجال السند، أرجو أن تساعدوني وبما أنّني ال أملك العلم والمراجع في مجال السند، أرجو أن تساعدوني وبما أنّني ال أملك العلم والمراجع في مجال السند، أرجو أن تساعدوني وبما أنّني ال أملك العلم والمراجع في مجال السند، أرجو أن تساعدوني 

        بالرد عليه، ولكم جزيل الشكر.بالرد عليه، ولكم جزيل الشكر.بالرد عليه، ولكم جزيل الشكر.بالرد عليه، ولكم جزيل الشكر.
        وهذا نصّ كالمه:وهذا نصّ كالمه:وهذا نصّ كالمه:وهذا نصّ كالمه:

        طات وتعارضات ال يمكن الجمع بينها).طات وتعارضات ال يمكن الجمع بينها).طات وتعارضات ال يمكن الجمع بينها).طات وتعارضات ال يمكن الجمع بينها).(تخب(تخب(تخب(تخب    ييييل الكاشانل الكاشانل الكاشانل الكاشانكما قاكما قاكما قاكما قا
    صولصولصولصولفيقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألفيقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألفيقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألفيقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُأل
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ال يكاد ال يكاد ال يكاد ال يكاد     ،،،،مختلفة جداًمختلفة جداًمختلفة جداًمختلفة جداً    ئمةئمةئمةئمةإن األحاديث المأثورة عن األإن األحاديث المأثورة عن األإن األحاديث المأثورة عن األإن األحاديث المأثورة عن األ((((((((ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند):     ٥١٥١٥١٥١صصصص
ائه ما يضاده، حتّى ائه ما يضاده، حتّى ائه ما يضاده، حتّى ائه ما يضاده، حتّى وبإزوبإزوبإزوبإز    ��� ��� ��� ��� فق خبر فق خبر فق خبر فق خبر وفي مقابله ما ينافيه، وال يتّوفي مقابله ما ينافيه، وال يتّوفي مقابله ما ينافيه، وال يتّوفي مقابله ما ينافيه، وال يتّ    ��� ��� ��� ��� يوجد حديث يوجد حديث يوجد حديث يوجد حديث 

        . . . . ))))))))صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..
ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب الدين ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب الدين ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب الدين ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب الدين 

    ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل    الطبعةالطبعةالطبعةالطبعة    ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤األطهار صاألطهار صاألطهار صاألطهار ص    ئمةئمةئمةئمةالكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األالكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األالكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األالكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األ
فه لدفع التناقض فه لدفع التناقض فه لدفع التناقض فه لدفع التناقض لتهذيب من أنّه ألّلتهذيب من أنّه ألّلتهذيب من أنّه ألّلتهذيب من أنّه ألّفذلك الغرض الذي ذكره في أول افذلك الغرض الذي ذكره في أول افذلك الغرض الذي ذكره في أول افذلك الغرض الذي ذكره في أول ا((((((((هـ): هـ): هـ): هـ): ١٣٩٦١٣٩٦١٣٩٦١٣٩٦

        ....))))))))بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب ألجل ذلكبين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب ألجل ذلكبين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب ألجل ذلكبين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب ألجل ذلك
فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضادفالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضادفالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضادمنهم، بل والكذب انتشر في منهم، بل والكذب انتشر في منهم، بل والكذب انتشر في منهم، بل والكذب انتشر في     فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضاد

هاشم هاشم هاشم هاشم     سيدسيدسيدسيدالالالال    ::::وهووهووهووهو    ،،،،مجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهممجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهممجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهممجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهم
    ٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣، ، ، ، ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥ثار واألخبار صثار واألخبار صثار واألخبار صثار واألخبار صبه (الموضوعات في اآلبه (الموضوعات في اآلبه (الموضوعات في اآلبه (الموضوعات في اآلحسيني في كتاحسيني في كتاحسيني في كتاحسيني في كتامعروف المعروف المعروف المعروف ال
    ئمةئمةئمةئمةاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األما وضع قصّما وضع قصّما وضع قصّما وضع قصّ((((((((م)، قال: م)، قال: م)، قال: م)، قال: ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣    ولىولىولىولىالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُأل

        ....))))))))ولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياء    ����الهداةالهداةالهداةالهداة    ئمةئمةئمةئمةمن هذا النوع لألمن هذا النوع لألمن هذا النوع لألمن هذا النوع لأل    عدداً كثيراًعدداً كثيراًعدداً كثيراًعدداً كثيراً
    ،،،،ع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديثع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديثع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديثع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديثوبعد التتبوبعد التتبوبعد التتبوبعد التتب((((((((وقال أيضاً: وقال أيضاً: وقال أيضاً: وقال أيضاً: 

الهداة لم الهداة لم الهداة لم الهداة لم     ئمةئمةئمةئمةكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األكالكالكالكال
واإلساءة إلى واإلساءة إلى واإلساءة إلى واإلساءة إلى     ئمةئمةئمةئمةودخلوا منه إلفساد أحاديث األودخلوا منه إلفساد أحاديث األودخلوا منه إلفساد أحاديث األودخلوا منه إلفساد أحاديث األ    ��� ��� ��� ��� يتركوا باباً من األبواب يتركوا باباً من األبواب يتركوا باباً من األبواب يتركوا باباً من األبواب 

        ....))))))))سمعتهم..سمعتهم..سمعتهم..سمعتهم..

    ح الكتاب. وواهللا لقد قرأت كلّ ماح الكتاب. وواهللا لقد قرأت كلّ ماح الكتاب. وواهللا لقد قرأت كلّ ماح الكتاب. وواهللا لقد قرأت كلّ مافتستدلّون بأحاديث باطلة كما يوضّفتستدلّون بأحاديث باطلة كما يوضّفتستدلّون بأحاديث باطلة كما يوضّفتستدلّون بأحاديث باطلة كما يوضّ
        نقلته... نقلته... نقلته... نقلته...     كتبت أنت فاقرأ ماكتبت أنت فاقرأ ماكتبت أنت فاقرأ ماكتبت أنت فاقرأ ما

ير من الشيعة في روايات كفر أبي طالب التي في الصحيحين, وهذا ير من الشيعة في روايات كفر أبي طالب التي في الصحيحين, وهذا ير من الشيعة في روايات كفر أبي طالب التي في الصحيحين, وهذا ير من الشيعة في روايات كفر أبي طالب التي في الصحيحين, وهذا كثكثكثكثيطعن يطعن يطعن يطعن 
مبني على التعصّب والهوى المذهبي، وعلى عدم األمانة مبني على التعصّب والهوى المذهبي، وعلى عدم األمانة مبني على التعصّب والهوى المذهبي، وعلى عدم األمانة مبني على التعصّب والهوى المذهبي، وعلى عدم األمانة أنّه أنّه أنّه أنّه إذ إذ إذ إذ     ؛؛؛؛الطعن مردودالطعن مردودالطعن مردودالطعن مردود

ع التعصّب وعدم األمانة في النقد أصبح البحث أو النقد ع التعصّب وعدم األمانة في النقد أصبح البحث أو النقد ع التعصّب وعدم األمانة في النقد أصبح البحث أو النقد ع التعصّب وعدم األمانة في النقد أصبح البحث أو النقد جتمجتمجتمجتمااااالعلمية، وإذا العلمية، وإذا العلمية، وإذا العلمية، وإذا 
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        مردوداً ال قيمة له.. مردوداً ال قيمة له.. مردوداً ال قيمة له.. مردوداً ال قيمة له.. 
إِنَّك ال إِنَّك ال إِنَّك ال إِنَّك ال ����ير القمي لقوله تعالى: ير القمي لقوله تعالى: ير القمي لقوله تعالى: ير القمي لقوله تعالى: ففي تفسففي تفسففي تفسففي تفس    يعة تشهد بذلك؛يعة تشهد بذلك؛يعة تشهد بذلك؛يعة تشهد بذلك؛فهذه كتب الشفهذه كتب الشفهذه كتب الشفهذه كتب الش

����تَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَتَهدي من أَحببتَ
كان يقول: كان يقول: كان يقول: كان يقول:     ����نزلت في أبي طالب، فإن رسول اهللانزلت في أبي طالب، فإن رسول اهللانزلت في أبي طالب، فإن رسول اهللانزلت في أبي طالب، فإن رسول اهللا((((((((، قال: ، قال: ، قال: ، قال: ))))١١١١((((

بن أخي أنا أعلم بنفسي، بن أخي أنا أعلم بنفسي، بن أخي أنا أعلم بنفسي، بن أخي أنا أعلم بنفسي،     اهللا أنفعك بها يوم القيامة، فيقول: يااهللا أنفعك بها يوم القيامة، فيقول: يااهللا أنفعك بها يوم القيامة، فيقول: يااهللا أنفعك بها يوم القيامة، فيقول: يا    ��� ��� ��� ��� يا عم قل ال إله يا عم قل ال إله يا عم قل ال إله يا عم قل ال إله 
بها عند بها عند بها عند بها عند     أنّه تكلّمأنّه تكلّمأنّه تكلّمأنّه تكلّم    ����بن عبد المطّلب عند رسول اهللابن عبد المطّلب عند رسول اهللابن عبد المطّلب عند رسول اهللابن عبد المطّلب عند رسول اهللا    عباسعباسعباسعباسفلما مات شهد الفلما مات شهد الفلما مات شهد الفلما مات شهد ال

فعه يوم فعه يوم فعه يوم فعه يوم ننننأن تأن تأن تأن ت    : أما أنا فلم أسمعها منه وأرجو: أما أنا فلم أسمعها منه وأرجو: أما أنا فلم أسمعها منه وأرجو: أما أنا فلم أسمعها منه وأرجو����الموت، فقال رسول اهللالموت، فقال رسول اهللالموت، فقال رسول اهللالموت، فقال رسول اهللا
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))القيامة...القيامة...القيامة...القيامة...

قال قال قال قال ((((((((): ): ): ): ١٠١٠١٠١٠وقال فضل اهللا الراوندي (الشيعي) في كتابه (نوادر الراوندي صوقال فضل اهللا الراوندي (الشيعي) في كتابه (نوادر الراوندي صوقال فضل اهللا الراوندي (الشيعي) في كتابه (نوادر الراوندي صوقال فضل اهللا الراوندي (الشيعي) في كتابه (نوادر الراوندي ص
: (أهون أهل النار عذاباً عمي، أخرجه من أصل الجحيم حتّى أبلغ : (أهون أهل النار عذاباً عمي، أخرجه من أصل الجحيم حتّى أبلغ : (أهون أهل النار عذاباً عمي، أخرجه من أصل الجحيم حتّى أبلغ : (أهون أهل النار عذاباً عمي، أخرجه من أصل الجحيم حتّى أبلغ ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

        ....))))))))ن نار يغلى منهما دماغه)ن نار يغلى منهما دماغه)ن نار يغلى منهما دماغه)ن نار يغلى منهما دماغه)به الضحضاح عليه نعالن مبه الضحضاح عليه نعالن مبه الضحضاح عليه نعالن مبه الضحضاح عليه نعالن م
اختلف اختلف اختلف اختلف ((((((((وقال المجلسي نقالً عن ابن أبي الحديد في (شرح نهج البالغة): وقال المجلسي نقالً عن ابن أبي الحديد في (شرح نهج البالغة): وقال المجلسي نقالً عن ابن أبي الحديد في (شرح نهج البالغة): وقال المجلسي نقالً عن ابن أبي الحديد في (شرح نهج البالغة): 

مسلماً، وقال مسلماً، وقال مسلماً، وقال مسلماً، وقال     ��� ��� ��� ��� الناس في إسالم أبي طالب، فقال اإلمامية والزيدية: ما مات الناس في إسالم أبي طالب، فقال اإلمامية والزيدية: ما مات الناس في إسالم أبي طالب، فقال اإلمامية والزيدية: ما مات الناس في إسالم أبي طالب، فقال اإلمامية والزيدية: ما مات 
بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم: الشيخ أبو القاسم البلخي، وأبو جعفر بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم: الشيخ أبو القاسم البلخي، وأبو جعفر بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم: الشيخ أبو القاسم البلخي، وأبو جعفر بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم: الشيخ أبو القاسم البلخي، وأبو جعفر 

ال أكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا ال أكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا ال أكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا ال أكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا اإلسكافي، وغيرهما، وقاإلسكافي، وغيرهما، وقاإلسكافي، وغيرهما، وقاإلسكافي، وغيرهما، وق
 البصريين وغيرهم: مات على دين قومه، ويروون في ذلك حديثاً مشهوراً: إن البصريين وغيرهم: مات على دين قومه، ويروون في ذلك حديثاً مشهوراً: إن البصريين وغيرهم: مات على دين قومه، ويروون في ذلك حديثاً مشهوراً: إن البصريين وغيرهم: مات على دين قومه، ويروون في ذلك حديثاً مشهوراً: إن

قال عند موته: قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند اهللا تعالى، قال عند موته: قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند اهللا تعالى، قال عند موته: قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند اهللا تعالى، قال عند موته: قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند اهللا تعالى،     ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
    ....ينكينكينكينكرت بها عرت بها عرت بها عرت بها عقرقرقرقرن أبا طالب جزع عند الموت ألن أبا طالب جزع عند الموت ألن أبا طالب جزع عند الموت ألن أبا طالب جزع عند الموت ألإإإإ    ::::فقال: لوال أن تقول العربفقال: لوال أن تقول العربفقال: لوال أن تقول العربفقال: لوال أن تقول العرب

وروي أنّه قال: أنا على دين األشياخ! وقيل: إنّه قال: أنا على دين عبد المطّلب، وروي أنّه قال: أنا على دين األشياخ! وقيل: إنّه قال: أنا على دين عبد المطّلب، وروي أنّه قال: أنا على دين األشياخ! وقيل: إنّه قال: أنا على دين عبد المطّلب، وروي أنّه قال: أنا على دين األشياخ! وقيل: إنّه قال: أنا على دين عبد المطّلب، 
                                                 

�F١�M���E�F٢٨�WE٥٦Kא �
�F٢��IS���א��QRZU�E٢�W١٤٢��W�MאLن���٥٦
�i�٣�W٢٣٠K،��QRZUא �
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        وقيل غير ذلك.وقيل غير ذلك.وقيل غير ذلك.وقيل غير ذلك.
ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن ما كَان للنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن ����تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: وروى كثير من المحدثين أن قوله وروى كثير من المحدثين أن قوله وروى كثير من المحدثين أن قوله وروى كثير من المحدثين أن قوله 

دعن بى مبي قُرلكَانُواْ أُو لَوو ينشْرِكلْمواْ لرتَغْفسيدعن بى مبي قُرلكَانُواْ أُو لَوو ينشْرِكلْمواْ لرتَغْفسيدعن بى مبي قُرلكَانُواْ أُو لَوو ينشْرِكلْمواْ لرتَغْفسيدعن بى مبي قُرلكَانُواْ أُو لَوو ينشْرِكلْمواْ لرتَغْفسي     ابأَصْح مأَنَّه ملَه نيا تَبم ابأَصْح مأَنَّه ملَه نيا تَبم ابأَصْح مأَنَّه ملَه نيا تَبم ابأَصْح مأَنَّه ملَه نيا تَبم

�	�� وما كَان استغْفَار إِبراهيم وما كَان استغْفَار إِبراهيم وما كَان استغْفَار إِبراهيم وما كَان استغْفَار إِبراهيم     �الْجحيمِ الْجحيمِ الْجحيمِ الْجحيمِ � �� ��	�
� �� ��	�
� �� ��	�
� ��     ��� ��� ��� ��� أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو ةدعون مع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو ةدعون مع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو ةدعون مع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو ةدعون مع

نْهأَ مرتَب لّهل ودعنْهأَ مرتَب لّهل ودعنْهأَ مرتَب لّهل ودعنْهأَ مرتَب لّهل ودع����
        له بعد موته.له بعد موته.له بعد موته.له بعد موته.استغفر استغفر استغفر استغفر     ����ألن رسول اهللاألن رسول اهللاألن رسول اهللاألن رسول اهللا    ؛؛؛؛نزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالبنزلت في أبي طالب، أُ، أُ، أُ، أُ))))١١١١((((

        نزلت في أبي طالب.نزلت في أبي طالب.نزلت في أبي طالب.نزلت في أبي طالب.    ����إِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ����ورووا أن قوله تعالى: ورووا أن قوله تعالى: ورووا أن قوله تعالى: ورووا أن قوله تعالى: 
بعد موت أبي طالب، فقال له: إن بعد موت أبي طالب، فقال له: إن بعد موت أبي طالب، فقال له: إن بعد موت أبي طالب، فقال له: إن     ����جاء إلى رسول اهللاجاء إلى رسول اهللاجاء إلى رسول اهللاجاء إلى رسول اهللا    ����ورووا أن علياًورووا أن علياًورووا أن علياًورووا أن علياً

        عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه؟عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه؟عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه؟عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه؟
ة بين ة بين ة بين ة بين واحتجوا بأنّه لم ينقل أحد عنه أنّه رآه يصلّي، والصالة هي المفرقواحتجوا بأنّه لم ينقل أحد عنه أنّه رآه يصلّي، والصالة هي المفرقواحتجوا بأنّه لم ينقل أحد عنه أنّه رآه يصلّي، والصالة هي المفرقواحتجوا بأنّه لم ينقل أحد عنه أنّه رآه يصلّي، والصالة هي المفرق

        المسلم والكافر، وأن علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً.المسلم والكافر، وأن علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً.المسلم والكافر، وأن علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً.المسلم والكافر، وأن علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً.
ورووا عن النبيورووا عن النبيورووا عن النبياهللا قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في     ����ورووا عن النبي اهللا قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في أنّه قال: (إن اهللا قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في أنّه قال: (إن اهللا قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في أنّه قال: (إن أنّه قال: (إن

        حقّي، وإنّه في ضحضاح من نار).حقّي، وإنّه في ضحضاح من نار).حقّي، وإنّه في ضحضاح من نار).حقّي، وإنّه في ضحضاح من نار).
ك؟ فقال: (لو استغفرت ك؟ فقال: (لو استغفرت ك؟ فقال: (لو استغفرت ك؟ فقال: (لو استغفرت ممممأُأُأُأُورووا عنه أيضاً إنّه قيل له: لو استغفرت ألبيك وورووا عنه أيضاً إنّه قيل له: لو استغفرت ألبيك وورووا عنه أيضاً إنّه قيل له: لو استغفرت ألبيك وورووا عنه أيضاً إنّه قيل له: لو استغفرت ألبيك و

ن عبد اهللا وآمنة وأبا ن عبد اهللا وآمنة وأبا ن عبد اهللا وآمنة وأبا ن عبد اهللا وآمنة وأبا ب فإنّه صنع إلي ما لم يصنعا، وإب فإنّه صنع إلي ما لم يصنعا، وإب فإنّه صنع إلي ما لم يصنعا، وإب فإنّه صنع إلي ما لم يصنعا، وإي طالي طالي طالي طاللهما الستغفرت ألبلهما الستغفرت ألبلهما الستغفرت ألبلهما الستغفرت ألب
        . . . . ))))٢٢٢٢(((())))))))طالب في حجرة من حجرات جهنّم)طالب في حجرة من حجرات جهنّم)طالب في حجرة من حجرات جهنّم)طالب في حجرة من حجرات جهنّم)

قلت: واألدهى واألمرقلت: واألدهى واألمرقلت: واألدهى واألمرأنّهم لم يفعلوا ذلك في آباء األنبياء كآزر الذي ذكره أنّهم لم يفعلوا ذلك في آباء األنبياء كآزر الذي ذكره أنّهم لم يفعلوا ذلك في آباء األنبياء كآزر الذي ذكره أنّهم لم يفعلوا ذلك في آباء األنبياء كآزر الذي ذكره     قلت: واألدهى واألمر
        القرآن أنّه كان كافراً، بينما يعتقد الشيعة أنّه ليس بكافر، وأن اآلية نزلت في عمه!!القرآن أنّه كان كافراً، بينما يعتقد الشيعة أنّه ليس بكافر، وأن اآلية نزلت في عمه!!القرآن أنّه كان كافراً، بينما يعتقد الشيعة أنّه ليس بكافر، وأن اآلية نزلت في عمه!!القرآن أنّه كان كافراً، بينما يعتقد الشيعة أنّه ليس بكافر، وأن اآلية نزلت في عمه!!

ا أنّهم يستدلّون ببعض الروايات في كتب السنّة تدلّ كما يزعمون على ا أنّهم يستدلّون ببعض الروايات في كتب السنّة تدلّ كما يزعمون على ا أنّهم يستدلّون ببعض الروايات في كتب السنّة تدلّ كما يزعمون على ا أنّهم يستدلّون ببعض الروايات في كتب السنّة تدلّ كما يزعمون على كمكمكمكم
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        إيمان أبي طالب: إيمان أبي طالب: إيمان أبي طالب: إيمان أبي طالب: 
ني ني ني ني حدثحدثحدثحدثقال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: ((((((((: يحتج الشيعة برواية ابن إسحاق: : يحتج الشيعة برواية ابن إسحاق: : يحتج الشيعة برواية ابن إسحاق: : يحتج الشيعة برواية ابن إسحاق: ولىولىولىولىالشبهة اُألالشبهة اُألالشبهة اُألالشبهة اُأل

... إلى أن قال: قال ... إلى أن قال: قال ... إلى أن قال: قال ... إلى أن قال: قال عباسعباسعباسعباسعن ابن عن ابن عن ابن عن ابن     ،،،،بن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهلهبن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهلهبن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهلهبن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهله    عباسعباسعباسعباسالالالال
أي كلمة التوحيد ــ استحل لك بها الشفاعة يوم أي كلمة التوحيد ــ استحل لك بها الشفاعة يوم أي كلمة التوحيد ــ استحل لك بها الشفاعة يوم أي كلمة التوحيد ــ استحل لك بها الشفاعة يوم : (أي عم قلها ــ : (أي عم قلها ــ : (أي عم قلها ــ : (أي عم قلها ــ ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

واهللا ــ لوال مخافة السبة عليك وعلى بني واهللا ــ لوال مخافة السبة عليك وعلى بني واهللا ــ لوال مخافة السبة عليك وعلى بني واهللا ــ لوال مخافة السبة عليك وعلى بني     ة)، فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي!ة)، فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي!ة)، فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي!ة)، فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي!القيامالقيامالقيامالقيام
أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنّني إنّما قلتها فزعاً من الموت، لقلتها، وال أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنّني إنّما قلتها فزعاً من الموت، لقلتها، وال أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنّني إنّما قلتها فزعاً من الموت، لقلتها، وال أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنّني إنّما قلتها فزعاً من الموت، لقلتها، وال 

إليه فوجده إليه فوجده إليه فوجده إليه فوجده     عباسعباسعباسعباسالالالال    ا تقارب الموت من أبي طالب، نظرا تقارب الموت من أبي طالب، نظرا تقارب الموت من أبي طالب، نظرا تقارب الموت من أبي طالب، نظرك بها، فلمك بها، فلمك بها، فلمك بها، فلمألسرألسرألسرألسر    ��� ��� ��� ��� أقولها أقولها أقولها أقولها 
يحريحريحرذنيه، ذنيه، ذنيه، ذنيه، ك شفتيه، فأصغى إليه بأُك شفتيه، فأصغى إليه بأُك شفتيه، فأصغى إليه بأُك شفتيه، فأصغى إليه بأُيحر ثم ثم ثم لقد قال أخي الكلمة التي لقد قال أخي الكلمة التي لقد قال أخي الكلمة التي لقد قال أخي الكلمة التي     !!!!قال: يا ابن أخيقال: يا ابن أخيقال: يا ابن أخيقال: يا ابن أخيثم

        ....))))١١١١(((()))))))): (لم أسمع): (لم أسمع): (لم أسمع): (لم أسمع)����أمرته أن يقولها، فقال رسول اهللاأمرته أن يقولها، فقال رسول اهللاأمرته أن يقولها، فقال رسول اهللاأمرته أن يقولها، فقال رسول اهللا
عن عن عن عن ((((((((نقول: إسناده فيه مجاهيل، فالسند مبهماً ال يعرف حاله وهو قوله: نقول: إسناده فيه مجاهيل، فالسند مبهماً ال يعرف حاله وهو قوله: نقول: إسناده فيه مجاهيل، فالسند مبهماً ال يعرف حاله وهو قوله: نقول: إسناده فيه مجاهيل، فالسند مبهماً ال يعرف حاله وهو قوله: 

بن بن بن بن     عباسعباسعباسعباسفيه لو انفرد.. فيه لو انفرد.. فيه لو انفرد.. فيه لو انفرد..     توقّفتوقّفتوقّفتوقّفمثله يمثله يمثله يمثله ي، وهذا إبهام في االسم والحال، و، وهذا إبهام في االسم والحال، و، وهذا إبهام في االسم والحال، و، وهذا إبهام في االسم والحال، و))))))))بعض أهلهبعض أهلهبعض أهلهبعض أهله
ومن ومن ومن ومن     ،،،،عباسعباسعباسعباسلم يذكر من حديثه عن ابن لم يذكر من حديثه عن ابن لم يذكر من حديثه عن ابن لم يذكر من حديثه عن ابن     لكنّهلكنّهلكنّهلكنّهثقة، ثقة، ثقة، ثقة،     عباسعباسعباسعباسعبد اهللا بن معبد بن عبد اهللا بن معبد بن عبد اهللا بن معبد بن عبد اهللا بن معبد بن 

بن عبد اهللا بن بن عبد اهللا بن بن عبد اهللا بن بن عبد اهللا بن     عباسعباسعباسعباسمن طريق من طريق من طريق من طريق     ::::))))٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢////٢٢٢٢طريقه رواه الحاكم في (المستدرك طريقه رواه الحاكم في (المستدرك طريقه رواه الحاكم في (المستدرك طريقه رواه الحاكم في (المستدرك 
. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في (الدالئل . ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في (الدالئل . ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في (الدالئل . ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في (الدالئل عباسعباسعباسعباسمعبد، عن أبيه، عن ابن معبد، عن أبيه، عن ابن معبد، عن أبيه، عن ابن معبد، عن أبيه، عن ابن 

        ....عباسعباسعباسعباسبن معبد، عن بعض أهله، عن ابن بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن     عباسعباسعباسعباس    عنعنعنعن    ::::))))٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦////٢٢٢٢
عن حال أبي طالب ما يدلّ على ضعف ما أخرجه عن حال أبي طالب ما يدلّ على ضعف ما أخرجه عن حال أبي طالب ما يدلّ على ضعف ما أخرجه عن حال أبي طالب ما يدلّ على ضعف ما أخرجه     عباسعباسعباسعباس(تنبيه): في سؤال ال(تنبيه): في سؤال ال(تنبيه): في سؤال ال(تنبيه): في سؤال ال

أن أبا طالب لما تقارب أن أبا طالب لما تقارب أن أبا طالب لما تقارب أن أبا طالب لما تقارب ((((((((: : : : سمسمسمسمبسند فيه من لم يبسند فيه من لم يبسند فيه من لم يبسند فيه من لم ي    عباسعباسعباسعباسابن إسحاق من حديث ابن ابن إسحاق من حديث ابن ابن إسحاق من حديث ابن ابن إسحاق من حديث ابن 
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ظر ظر ظر ظر اهللا فأبى, قال فناهللا فأبى, قال فناهللا فأبى, قال فناهللا فأبى, قال فن    ��� ��� ��� ��� أن يقول ال إله أن يقول ال إله أن يقول ال إله أن يقول ال إله     0ييييمنه الموت بعد أن عرض عليه النبمنه الموت بعد أن عرض عليه النبمنه الموت بعد أن عرض عليه النبمنه الموت بعد أن عرض عليه النب
إليه وهو يحرك شفتيه، فأصغى إليه، فقال: يا ابن أخي, واهللا لقد قال أخي إليه وهو يحرك شفتيه، فأصغى إليه، فقال: يا ابن أخي, واهللا لقد قال أخي إليه وهو يحرك شفتيه، فأصغى إليه، فقال: يا ابن أخي, واهللا لقد قال أخي إليه وهو يحرك شفتيه، فأصغى إليه، فقال: يا ابن أخي, واهللا لقد قال أخي     عباسعباسعباسعباسالالالال

، وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا ، وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا ، وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا ، وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا ))))))))الكلمة التي أمرته أن يقولهاالكلمة التي أمرته أن يقولهاالكلمة التي أمرته أن يقولهاالكلمة التي أمرته أن يقولها
        ....صحصحصحصحفضالً عن أنّه ال يفضالً عن أنّه ال يفضالً عن أنّه ال يفضالً عن أنّه ال ي    ،،،،منهمنهمنهمنه    صحصحصحصحالحديث الذي هو أالحديث الذي هو أالحديث الذي هو أالحديث الذي هو أ

ديث علي، ديث علي، ديث علي، ديث علي، وروى أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود من حوروى أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود من حوروى أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود من حوروى أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود من ح
قال: (لما مات أبو طالب، قلت: يا رسول اهللا إن عمك الشيخ الضال قد مات, قال: قال: (لما مات أبو طالب، قلت: يا رسول اهللا إن عمك الشيخ الضال قد مات, قال: قال: (لما مات أبو طالب، قلت: يا رسول اهللا إن عمك الشيخ الضال قد مات, قال: قال: (لما مات أبو طالب، قلت: يا رسول اهللا إن عمك الشيخ الضال قد مات, قال: 

        اذهب فواره) الحديث..اذهب فواره) الحديث..اذهب فواره) الحديث..اذهب فواره) الحديث..    ::::فقالفقالفقالفقال    ؛؛؛؛اذهب فواره. قلت: إنّه مات مشركاًاذهب فواره. قلت: إنّه مات مشركاًاذهب فواره. قلت: إنّه مات مشركاًاذهب فواره. قلت: إنّه مات مشركاً
ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من األحاديث الواهية ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من األحاديث الواهية ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من األحاديث الواهية ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من األحاديث الواهية 

ء. والحديث رواه البيهقي ء. والحديث رواه البيهقي ء. والحديث رواه البيهقي ء. والحديث رواه البيهقي الدالّة على إسالم أبي طالب، وال يثبت من ذلك شيالدالّة على إسالم أبي طالب، وال يثبت من ذلك شيالدالّة على إسالم أبي طالب، وال يثبت من ذلك شيالدالّة على إسالم أبي طالب، وال يثبت من ذلك شي
في ذلك في ذلك في ذلك في ذلك     عباسعباسعباسعباسهذا إسناد منقطع، ولم يكن أسلم الهذا إسناد منقطع، ولم يكن أسلم الهذا إسناد منقطع، ولم يكن أسلم الهذا إسناد منقطع، ولم يكن أسلم ال(((((((()، وقال: )، وقال: )، وقال: )، وقال: ٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦////٢٢٢٢في (الدالئل في (الدالئل في (الدالئل في (الدالئل 

        . . . . ))))))))الوقتالوقتالوقتالوقت
): ): ): ): ١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣////١١١١الشبهة الثانية: هي حديث رواه القاضي عياض في كتاب (الشفاء الشبهة الثانية: هي حديث رواه القاضي عياض في كتاب (الشفاء الشبهة الثانية: هي حديث رواه القاضي عياض في كتاب (الشفاء الشبهة الثانية: هي حديث رواه القاضي عياض في كتاب (الشفاء 

فقد فقد فقد فقد     ؛؛؛؛باإلسالمباإلسالمباإلسالمباإلسالم    ����محمدمحمدمحمدمحمدأن أبا طالب كان يرى بطالن عقيدة قومه من مبعث أن أبا طالب كان يرى بطالن عقيدة قومه من مبعث أن أبا طالب كان يرى بطالن عقيدة قومه من مبعث أن أبا طالب كان يرى بطالن عقيدة قومه من مبعث ((((((((
 اإلشارة ــ أنّه كان من المتألهين الحنفاء، الذين لم يهيموا بصنم اإلشارة ــ أنّه كان من المتألهين الحنفاء، الذين لم يهيموا بصنم اإلشارة ــ أنّه كان من المتألهين الحنفاء، الذين لم يهيموا بصنم اإلشارة ــ أنّه كان من المتألهين الحنفاء، الذين لم يهيموا بصنم     ثبت ــ كما سبقتثبت ــ كما سبقتثبت ــ كما سبقتثبت ــ كما سبقت

        ....))))))))، ولم يسجدوا لوثن أبداً، كما كان على ذلك أبوه عبد المطّلب تماماً، ولم يسجدوا لوثن أبداً، كما كان على ذلك أبوه عبد المطّلب تماماً، ولم يسجدوا لوثن أبداً، كما كان على ذلك أبوه عبد المطّلب تماماً، ولم يسجدوا لوثن أبداً، كما كان على ذلك أبوه عبد المطّلب تماماًقطّقطّقطّقطّ
على إيمان أبي طالب, فقد روي أن األخنس بن على إيمان أبي طالب, فقد روي أن األخنس بن على إيمان أبي طالب, فقد روي أن األخنس بن على إيمان أبي طالب, فقد روي أن األخنس بن     نقول: إن هذا ليس دليالًنقول: إن هذا ليس دليالًنقول: إن هذا ليس دليالًنقول: إن هذا ليس دليالً

أصادق أصادق أصادق أصادق     محمدمحمدمحمدمحمدخبرني عن خبرني عن خبرني عن خبرني عن أأأأ    !!!!شُريق التقى بأبي جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكمشُريق التقى بأبي جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكمشُريق التقى بأبي جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكمشُريق التقى بأبي جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكم
 غيرنا، فقال أبو جهل: واهللا إن هو أم كاذب؟ فإنّه ليس عندنا أحد غيرنا، فقال أبو جهل: واهللا إن هو أم كاذب؟ فإنّه ليس عندنا أحد غيرنا، فقال أبو جهل: واهللا إن هو أم كاذب؟ فإنّه ليس عندنا أحد غيرنا، فقال أبو جهل: واهللا إن دهو أم كاذب؟ فإنّه ليس عندنا أحددمحمدمحمدمحماً لصادق اً لصادق اً لصادق اً لصادق محم

وما كذب قط, ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا وما كذب قط, ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا وما كذب قط, ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا وما كذب قط, ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا 
�� �� �� �� قُولُون فَإِنَّهم قُولُون فَإِنَّهم قُولُون فَإِنَّهم قُولُون فَإِنَّهم قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزُنُك الَّذي يقَد نَعلَم إِنَّه لَيحزُنُك الَّذي يقَد نَعلَم إِنَّه لَيحزُنُك الَّذي يقَد نَعلَم إِنَّه لَيحزُنُك الَّذي ي����يكون لسائر قريش؟ فأنزل اهللا تعالى: يكون لسائر قريش؟ فأنزل اهللا تعالى: يكون لسائر قريش؟ فأنزل اهللا تعالى: يكون لسائر قريش؟ فأنزل اهللا تعالى: 
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ونَككَذِّبيونَككَذِّبيونَككَذِّبيونَككَذِّبي����
        ).).).).٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣////١١١١، وصفوة التفاسير ، وصفوة التفاسير ، وصفوة التفاسير ، وصفوة التفاسير ٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥////١٢١٢١٢١٢.. (تفسير الرازي الكبير .. (تفسير الرازي الكبير .. (تفسير الرازي الكبير .. (تفسير الرازي الكبير ))))١١١١((((

الشبهة الثالثة: كيف يكون كافراً من نصر النبيالشبهة الثالثة: كيف يكون كافراً من نصر النبيالشبهة الثالثة: كيف يكون كافراً من نصر النبيودفع ودفع ودفع ودفع     ،،،،وحماه وذاد عنهوحماه وذاد عنهوحماه وذاد عنهوحماه وذاد عنه    ����الشبهة الثالثة: كيف يكون كافراً من نصر النبي
أ أن تقول أ أن تقول أ أن تقول أ أن تقول عن ابن أخيه، وفعل أموراً عجز عنها الكثيرون، فهل تتجرعن ابن أخيه، وفعل أموراً عجز عنها الكثيرون، فهل تتجرعن ابن أخيه، وفعل أموراً عجز عنها الكثيرون، فهل تتجرعن ابن أخيه، وفعل أموراً عجز عنها الكثيرون، فهل تتجر    كفّاركفّاركفّاركفّارأذى الأذى الأذى الأذى ال

ة الشنيعة، مع العلم أنّه كان على دين الحنيفية، دين إبراهيم! ة الشنيعة، مع العلم أنّه كان على دين الحنيفية، دين إبراهيم! ة الشنيعة، مع العلم أنّه كان على دين الحنيفية، دين إبراهيم! ة الشنيعة، مع العلم أنّه كان على دين الحنيفية، دين إبراهيم! عليه هذه المقولعليه هذه المقولعليه هذه المقولعليه هذه المقول
        : (واهللا ما نالت منّي قريش ما أكرهه حتّى مات أبو طالب).: (واهللا ما نالت منّي قريش ما أكرهه حتّى مات أبو طالب).: (واهللا ما نالت منّي قريش ما أكرهه حتّى مات أبو طالب).: (واهللا ما نالت منّي قريش ما أكرهه حتّى مات أبو طالب).����ه النبيه النبيه النبيه النبيحقّحقّحقّحقّوقال في وقال في وقال في وقال في 

نقول: أعمال أبي طالب مذكورة ومعلومة في التاريخ، والرجل ال يعد من نقول: أعمال أبي طالب مذكورة ومعلومة في التاريخ، والرجل ال يعد من نقول: أعمال أبي طالب مذكورة ومعلومة في التاريخ، والرجل ال يعد من نقول: أعمال أبي طالب مذكورة ومعلومة في التاريخ، والرجل ال يعد من 
        ب من إقرار وتصديق.ب من إقرار وتصديق.ب من إقرار وتصديق.ب من إقرار وتصديق.بنطق الشهادتين للداللة على ما في القلبنطق الشهادتين للداللة على ما في القلبنطق الشهادتين للداللة على ما في القلبنطق الشهادتين للداللة على ما في القل    ��� ��� ��� ��� أهل اإلسالم أهل اإلسالم أهل اإلسالم أهل اإلسالم 

النبي الشبهة الرابعة: كيف يكون عمالنبي الشبهة الرابعة: كيف يكون عمالنبي الشبهة الرابعة: كيف يكون عمالنبي كافراً؟!كافراً؟!كافراً؟!كافراً؟!    ����الشبهة الرابعة: كيف يكون عم        
المرء إن كفر أهله أو أحد أبنائه أو إحدى زوجاته، واهللا المرء إن كفر أهله أو أحد أبنائه أو إحدى زوجاته، واهللا المرء إن كفر أهله أو أحد أبنائه أو إحدى زوجاته، واهللا المرء إن كفر أهله أو أحد أبنائه أو إحدى زوجاته، واهللا ضر ضر ضر ضر نقول: وماذا ينقول: وماذا ينقول: وماذا ينقول: وماذا ي

����وال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىوال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىوال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىوال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى����يقول: يقول: يقول: يقول: 
، وهؤالء األنبياء وهم صفوة الخلق حصل ، وهؤالء األنبياء وهم صفوة الخلق حصل ، وهؤالء األنبياء وهم صفوة الخلق حصل ، وهؤالء األنبياء وهم صفوة الخلق حصل ))))٢٢٢٢((((

رتهمِ، أو أن يحط من قدرهم واهللا رتهمِ، أو أن يحط من قدرهم واهللا رتهمِ، أو أن يحط من قدرهم واهللا رتهمِ، أو أن يحط من قدرهم واهللا لهم مثل هذه األمور، ولم يقدح ذلك في سيلهم مثل هذه األمور، ولم يقدح ذلك في سيلهم مثل هذه األمور، ولم يقدح ذلك في سيلهم مثل هذه األمور، ولم يقدح ذلك في سي
����إِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاُءإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاُءإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاُءإِنَّك ال تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاُء����سبحانه يقول: سبحانه يقول: سبحانه يقول: سبحانه يقول: 

, فهذا , فهذا , فهذا , فهذا ))))٣٣٣٣((((
األمر ينبغي علينا أن ال نستنكر وقوعه، ألنّه قد وقع لألنبياء السابقين؛ فنوح أحد األمر ينبغي علينا أن ال نستنكر وقوعه، ألنّه قد وقع لألنبياء السابقين؛ فنوح أحد األمر ينبغي علينا أن ال نستنكر وقوعه، ألنّه قد وقع لألنبياء السابقين؛ فنوح أحد األمر ينبغي علينا أن ال نستنكر وقوعه، ألنّه قد وقع لألنبياء السابقين؛ فنوح أحد 

ه كافر، وامرأة لوط في ه كافر، وامرأة لوط في ه كافر، وامرأة لوط في ه كافر، وامرأة لوط في أبنائه وأيضاً زوجته في النار لكفرهما، وهذا إبراهيم والدأبنائه وأيضاً زوجته في النار لكفرهما، وهذا إبراهيم والدأبنائه وأيضاً زوجته في النار لكفرهما، وهذا إبراهيم والدأبنائه وأيضاً زوجته في النار لكفرهما، وهذا إبراهيم والد
أنزلت بسببه سورة ندعو عليه بها، وأنّه في النار (أبو أنزلت بسببه سورة ندعو عليه بها، وأنّه في النار (أبو أنزلت بسببه سورة ندعو عليه بها، وأنّه في النار (أبو أنزلت بسببه سورة ندعو عليه بها، وأنّه في النار (أبو     ����النار، وعم المصطفىالنار، وعم المصطفىالنار، وعم المصطفىالنار، وعم المصطفى

        لهب)، فاألمر بيد اهللا سبحانه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء. لهب)، فاألمر بيد اهللا سبحانه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء. لهب)، فاألمر بيد اهللا سبحانه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء. لهب)، فاألمر بيد اهللا سبحانه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء. 
الشبهة الخامسة: كيف يشفع النبيالشبهة الخامسة: كيف يشفع النبيالشبهة الخامسة: كيف يشفع النبيالشفاعة للمؤمنين فقط     ����الشبهة الخامسة: كيف يشفع النبي الشفاعة للمؤمنين فقط لمشرك, مع أن الشفاعة للمؤمنين فقط لمشرك, مع أن الشفاعة للمؤمنين فقط لمشرك, مع أن لمشرك, مع أن
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        دون المشركين؟ دون المشركين؟ دون المشركين؟ دون المشركين؟ 
شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين: شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين: شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين: شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين:     ����نقول: إن للرسولنقول: إن للرسولنقول: إن للرسولنقول: إن للرسول

شفاعته ألمته، وشفاعة آلحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود، شفاعته ألمته، وشفاعة آلحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود، شفاعته ألمته، وشفاعة آلحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود، شفاعته ألمته، وشفاعة آلحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود،     
����محموداًمحموداًمحموداًمحموداً    اًاًاًاًعسى أَن يبعثَك ربك مقَامعسى أَن يبعثَك ربك مقَامعسى أَن يبعثَك ربك مقَامعسى أَن يبعثَك ربك مقَام����عنه: عنه: عنه: عنه:     والذي قال والذي قال والذي قال والذي قال 

، وذلك حين يبلغ ، وذلك حين يبلغ ، وذلك حين يبلغ ، وذلك حين يبلغ ))))١١١١((((
أال تنظرون من يشفع أال تنظرون من يشفع أال تنظرون من يشفع أال تنظرون من يشفع     والغم بأهل المحشر ما ال يطيقون، فيقول بعضهم:والغم بأهل المحشر ما ال يطيقون، فيقول بعضهم:والغم بأهل المحشر ما ال يطيقون، فيقول بعضهم:والغم بأهل المحشر ما ال يطيقون، فيقول بعضهم:    الكرب الكرب الكرب الكرب 

فيأتون آدم فيعتذر، وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتّى فيأتون آدم فيعتذر، وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتّى فيأتون آدم فيعتذر، وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتّى فيأتون آدم فيعتذر، وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتّى     لكم عند ربكم؟ لكم عند ربكم؟ لكم عند ربكم؟ لكم عند ربكم؟ 
، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم ، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم ، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم ، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم ����محمدمحمدمحمدمحمديأتون إلى نبينا يأتون إلى نبينا يأتون إلى نبينا يأتون إلى نبينا 

الكرب والهول، إلى عرض األعمال على اهللا الكرب والهول، إلى عرض األعمال على اهللا الكرب والهول، إلى عرض األعمال على اهللا الكرب والهول، إلى عرض األعمال على اهللا     وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك 
هريرة، فشفاعته العظمى ليست هريرة، فشفاعته العظمى ليست هريرة، فشفاعته العظمى ليست هريرة، فشفاعته العظمى ليست     أبي أبي أبي أبي والمحاسبة، كما في الصحيحين من حديث والمحاسبة، كما في الصحيحين من حديث والمحاسبة، كما في الصحيحين من حديث والمحاسبة، كما في الصحيحين من حديث 

                مقصورة على المؤمنين، وال على أمته.مقصورة على المؤمنين، وال على أمته.مقصورة على المؤمنين، وال على أمته.مقصورة على المؤمنين، وال على أمته.
    ات من أمته ال يشرك باهللا شيئاً؛ات من أمته ال يشرك باهللا شيئاً؛ات من أمته ال يشرك باهللا شيئاً؛ات من أمته ال يشرك باهللا شيئاً؛أما شفاعته الخاصّة ألمته فهي نائلة كلّ من مأما شفاعته الخاصّة ألمته فهي نائلة كلّ من مأما شفاعته الخاصّة ألمته فهي نائلة كلّ من مأما شفاعته الخاصّة ألمته فهي نائلة كلّ من م

نبي دعوة نبي دعوة نبي دعوة نبي دعوة     : (لكلّ : (لكلّ : (لكلّ : (لكلّ ����قال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللا    ::::، قال، قال، قال، قال····الصحيحين عن أبي هريرةالصحيحين عن أبي هريرةالصحيحين عن أبي هريرةالصحيحين عن أبي هريرة    ففي ففي ففي ففي 
يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة     ههههأت دعوتي شفاعة ألمتأت دعوتي شفاعة ألمتأت دعوتي شفاعة ألمتأت دعوتي شفاعة ألمتل كلّ نبي دعوته وإنّي اختبل كلّ نبي دعوته وإنّي اختبل كلّ نبي دعوته وإنّي اختبل كلّ نبي دعوته وإنّي اختبفتعجفتعجفتعجفتعج    ،،،،مستجابةمستجابةمستجابةمستجابة

        ....ال يشرك باهللا شيئاً)ال يشرك باهللا شيئاً)ال يشرك باهللا شيئاً)ال يشرك باهللا شيئاً)    ههههفهي نائلة إن شاء اهللا تعالى من مات من أمتفهي نائلة إن شاء اهللا تعالى من مات من أمتفهي نائلة إن شاء اهللا تعالى من مات من أمتفهي نائلة إن شاء اهللا تعالى من مات من أمت    
ففي الصحيحين: ففي الصحيحين: ففي الصحيحين: ففي الصحيحين:     ض األفراد شفاعته لعمه أبي طالب؛ض األفراد شفاعته لعمه أبي طالب؛ض األفراد شفاعته لعمه أبي طالب؛ض األفراد شفاعته لعمه أبي طالب؛ومن شفاعته الخاصّة ببعومن شفاعته الخاصّة ببعومن شفاعته الخاصّة ببعومن شفاعته الخاصّة ببع

كر عنده عمه، فقال: (لعلّه تنفعه كر عنده عمه، فقال: (لعلّه تنفعه كر عنده عمه، فقال: (لعلّه تنفعه كر عنده عمه، فقال: (لعلّه تنفعه وذُوذُوذُوذُ    ����أنّه سمع النبيأنّه سمع النبيأنّه سمع النبيأنّه سمع النبي    ::::سعيد الخدريسعيد الخدريسعيد الخدريسعيد الخدري    عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي 
        ....    القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)شفاعتي يوم شفاعتي يوم شفاعتي يوم شفاعتي يوم     

المشركين: المشركين: المشركين: المشركين:     : (لعلّه تنفعه شفاعتي) مع قوله تعالى عن : (لعلّه تنفعه شفاعتي) مع قوله تعالى عن : (لعلّه تنفعه شفاعتي) مع قوله تعالى عن : (لعلّه تنفعه شفاعتي) مع قوله تعالى عن ����وقد استُشكل قولهوقد استُشكل قولهوقد استُشكل قولهوقد استُشكل قوله
����ينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَعفَمينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَعفَمينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَعفَمينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَعفَم����

        ، وللجمع بينهما طريقان:، وللجمع بينهما طريقان:، وللجمع بينهما طريقان:، وللجمع بينهما طريقان:))))٢٢٢٢((((
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        ية.ية.ية.ية.أن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكلّ كافر بهذه اآلأن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكلّ كافر بهذه اآلأن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكلّ كافر بهذه اآلأن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكلّ كافر بهذه اآل    : : : : ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل
بكونهم ال تنفعهم شفاعة الشافعين: هو بكونهم ال تنفعهم شفاعة الشافعين: هو بكونهم ال تنفعهم شفاعة الشافعين: هو بكونهم ال تنفعهم شفاعة الشافعين: هو     الطريقة الثانية: أن يقال: إن المراد الطريقة الثانية: أن يقال: إن المراد الطريقة الثانية: أن يقال: إن المراد الطريقة الثانية: أن يقال: إن المراد 

ف عنهم، وخصّ أبو ف عنهم، وخصّ أبو ف عنهم، وخصّ أبو ف عنهم، وخصّ أبو يخفّيخفّيخفّيخفّ    أنّهم ال يخرجون بها من النار، وليس المراد أنّهم ال أنّهم ال يخرجون بها من النار، وليس المراد أنّهم ال أنّهم ال يخرجون بها من النار، وليس المراد أنّهم ال أنّهم ال يخرجون بها من النار، وليس المراد أنّهم ال 
            ....ص العمومص العمومص العمومص العموملثبوت الحديث الصحيح الذي خصّلثبوت الحديث الصحيح الذي خصّلثبوت الحديث الصحيح الذي خصّلثبوت الحديث الصحيح الذي خصّ    ؛؛؛؛طالب بالشفاعةطالب بالشفاعةطالب بالشفاعةطالب بالشفاعة

ولذلك ولذلك ولذلك ولذلك     ،،،،صّصّصّصّبا طالب ــ خُبا طالب ــ خُبا طالب ــ خُبا طالب ــ خُوأجيب بأنّه ــ يعني أوأجيب بأنّه ــ يعني أوأجيب بأنّه ــ يعني أوأجيب بأنّه ــ يعني أ((((((((قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حجر في فتح الباري:     
عدعدعدوه من وه من وه من وه من عد    خصائص النبيخصائص النبيخصائص النبيمعنى المنفعة في اآلية يخالف معنى المنفعة معنى المنفعة في اآلية يخالف معنى المنفعة معنى المنفعة في اآلية يخالف معنى المنفعة معنى المنفعة في اآلية يخالف معنى المنفعة     ::::، وقيل، وقيل، وقيل، وقيل����خصائص النبي

المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة     ::::اإلخراج من النار، وفي الحديثاإلخراج من النار، وفي الحديثاإلخراج من النار، وفي الحديثاإلخراج من النار، وفي الحديث    ::::الحديث، والمراد بها في اآليةالحديث، والمراد بها في اآليةالحديث، والمراد بها في اآليةالحديث، والمراد بها في اآلية    في في في في 
ت الرواية في شأن ت الرواية في شأن ت الرواية في شأن ت الرواية في شأن صحصحصحصحالقرطبي، وقال البيهقي في البعث: القرطبي، وقال البيهقي في البعث: القرطبي، وقال البيهقي في البعث: القرطبي، وقال البيهقي في البعث:     بالتخفيف، وبهذا جزم بالتخفيف، وبهذا جزم بالتخفيف، وبهذا جزم بالتخفيف، وبهذا جزم 

ة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة ة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة ة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة ة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة صحصحصحصححيث حيث حيث حيث     نى لإلنكار من نى لإلنكار من نى لإلنكار من نى لإلنكار من أبي طالب، فال معأبي طالب، فال معأبي طالب، فال معأبي طالب، فال مع
يشفع فيهم أحد، وهو عام يشفع فيهم أحد، وهو عام يشفع فيهم أحد، وهو عام يشفع فيهم أحد، وهو عام     الصادق في أنّه الالصادق في أنّه الالصادق في أنّه الالصادق في أنّه ال    قد امتنعت لوجود الخبر قد امتنعت لوجود الخبر قد امتنعت لوجود الخبر قد امتنعت لوجود الخبر     كفّاركفّاركفّاركفّارفي الفي الفي الفي ال

        ....))))))))ثبت الخبر بتخصيصهثبت الخبر بتخصيصهثبت الخبر بتخصيصهثبت الخبر بتخصيصه    في حق كلّ كافر، فيجوز أن يخص منه من في حق كلّ كافر، فيجوز أن يخص منه من في حق كلّ كافر، فيجوز أن يخص منه من في حق كلّ كافر، فيجوز أن يخص منه من 
مقّر مقّر مقّر مقّر     أنّهأنّهأنّهأنّهالشبهة السادسة: هي استداللهم ببعض أشعار أبي طالب والتي تفيد الشبهة السادسة: هي استداللهم ببعض أشعار أبي طالب والتي تفيد الشبهة السادسة: هي استداللهم ببعض أشعار أبي طالب والتي تفيد الشبهة السادسة: هي استداللهم ببعض أشعار أبي طالب والتي تفيد 

        بوجود اهللا، وكلّ هذا يدلّ على إيمانه.بوجود اهللا، وكلّ هذا يدلّ على إيمانه.بوجود اهللا، وكلّ هذا يدلّ على إيمانه.بوجود اهللا، وكلّ هذا يدلّ على إيمانه.
نقول: إن هذا الكالم ذكره اهللا تعالى حكاية عن المشركين, فهذا توحيد نقول: إن هذا الكالم ذكره اهللا تعالى حكاية عن المشركين, فهذا توحيد نقول: إن هذا الكالم ذكره اهللا تعالى حكاية عن المشركين, فهذا توحيد نقول: إن هذا الكالم ذكره اهللا تعالى حكاية عن المشركين, فهذا توحيد 

اعتقاد العبد أن اهللا تعالى هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والملك اعتقاد العبد أن اهللا تعالى هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والملك اعتقاد العبد أن اهللا تعالى هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والملك اعتقاد العبد أن اهللا تعالى هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والملك     ::::وهووهووهووهو    ،،،،الربوبيةالربوبيةالربوبيةالربوبية
اء عند اء عند اء عند اء عند التدبير، وأنّه المحيي المميت، النافع الضار، المنفرد بإجابة الدعالتدبير، وأنّه المحيي المميت، النافع الضار، المنفرد بإجابة الدعالتدبير، وأنّه المحيي المميت، النافع الضار، المنفرد بإجابة الدعالتدبير، وأنّه المحيي المميت، النافع الضار، المنفرد بإجابة الدعوووو

القادر على ما يشاء، ليس له في القادر على ما يشاء، ليس له في القادر على ما يشاء، ليس له في القادر على ما يشاء، ليس له في     ،،،،كلّهكلّهكلّهكلّه    االضطرار، الذي له األمر كلّه، وبيده الخيراالضطرار، الذي له األمر كلّه، وبيده الخيراالضطرار، الذي له األمر كلّه، وبيده الخيراالضطرار، الذي له األمر كلّه، وبيده الخير
يمان بـ(القدر)، وهذا التوحيد ال يكفي العبد يمان بـ(القدر)، وهذا التوحيد ال يكفي العبد يمان بـ(القدر)، وهذا التوحيد ال يكفي العبد يمان بـ(القدر)، وهذا التوحيد ال يكفي العبد : اإل: اإل: اإل: اإلذلك شريك، ويدخل في ذلكذلك شريك، ويدخل في ذلكذلك شريك، ويدخل في ذلكذلك شريك، ويدخل في ذلك

ألن اهللا تعالى ألن اهللا تعالى ألن اهللا تعالى ألن اهللا تعالى     ؛؛؛؛هيةهيةهيةهيةووووللللأن يأتي بالزمه من توحيد اإلأن يأتي بالزمه من توحيد اإلأن يأتي بالزمه من توحيد اإلأن يأتي بالزمه من توحيد اإلال بد ال بد ال بد ال بد في حصول اإلسالم، بل في حصول اإلسالم، بل في حصول اإلسالم، بل في حصول اإلسالم، بل 
قُلْ من قُلْ من قُلْ من قُلْ من ����قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى:     رون بهذا التوحيد هللا وحده؛رون بهذا التوحيد هللا وحده؛رون بهذا التوحيد هللا وحده؛رون بهذا التوحيد هللا وحده؛هم مقهم مقهم مقهم مقحكى عن المشركين أنّحكى عن المشركين أنّحكى عن المشركين أنّحكى عن المشركين أنّ

�� يرزُقُكُم من السماِء يرزُقُكُم من السماِء يرزُقُكُم من السماِء يرزُقُكُم من السماِء  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��     عمالس كلمي نأَم عمالس كلمي نأَم عمالس كلمي نأَم عمالس كلمي نأَم ��� ��
� �� �� ��� ��
� �� �� ��� ��
� �� �� ��� ��
� �� ��     نم يالْح خْرِجي نمو نم يالْح خْرِجي نمو نم يالْح خْرِجي نمو نم يالْح خْرِجي نمو
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 ربدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم ربدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم ربدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم ربدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��     ������ ������ ������ ������ ه فَقُلْ ه فَقُلْ ه فَقُلْ ه فَقُلْ فَسيقُولُون اللَّفَسيقُولُون اللَّفَسيقُولُون اللَّفَسيقُولُون اللَّ    ��
تَتَّقُونتَتَّقُونتَتَّقُونتَتَّقُون����

))))١١١١((((....        
����ولَئن سأَلْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اللَّهولَئن سأَلْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اللَّهولَئن سأَلْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اللَّهولَئن سأَلْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اللَّه����وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: 

))))٢٢٢٢((((....        
�� ولَئن سأَلْتَهم من نَزَّلَ من السماِء ماًء فَأَحيا بِه ولَئن سأَلْتَهم من نَزَّلَ من السماِء ماًء فَأَحيا بِه ولَئن سأَلْتَهم من نَزَّلَ من السماِء ماًء فَأَحيا بِه ولَئن سأَلْتَهم من نَزَّلَ من السماِء ماًء فَأَحيا بِه ����وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى:  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��     دعب نم دعب نم دعب نم دعب نم
اللَّه قُولُنا لَيهتوماللَّه قُولُنا لَيهتوماللَّه قُولُنا لَيهتوماللَّه قُولُنا لَيهتوم����

))))٣٣٣٣((((........        
فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك هللا وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك هللا وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك هللا وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك هللا وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل 

����وهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُون���� ���� ���� ���� وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه ����قال تعالى عنهم: قال تعالى عنهم: قال تعالى عنهم: قال تعالى عنهم: 
، فإيمانهم عنهم ، فإيمانهم عنهم ، فإيمانهم عنهم ، فإيمانهم عنهم ))))٤٤٤٤((((

هو توحيد الربوبية، وأما شركهم وكفرهم فدعاؤهم غير اهللا تعالى، وسؤالهم هو توحيد الربوبية، وأما شركهم وكفرهم فدعاؤهم غير اهللا تعالى، وسؤالهم هو توحيد الربوبية، وأما شركهم وكفرهم فدعاؤهم غير اهللا تعالى، وسؤالهم هو توحيد الربوبية، وأما شركهم وكفرهم فدعاؤهم غير اهللا تعالى، وسؤالهم 
    ،،،،هم بالذبح والنذر والتعظيم، وغير ذلك من الشركياتهم بالذبح والنذر والتعظيم، وغير ذلك من الشركياتهم بالذبح والنذر والتعظيم، وغير ذلك من الشركياتهم بالذبح والنذر والتعظيم، وغير ذلك من الشركياتهم لهم لهم لهم لتوجهتوجهتوجهتوجهألصنامهم، وألصنامهم، وألصنامهم، وألصنامهم، و

من بني آدم، بل القلوب من بني آدم، بل القلوب من بني آدم، بل القلوب من بني آدم، بل القلوب     ةةةةوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروف
        مفطورة على اإلقرار به أعظم من كونها مفطورة على اإلقرار بغيره. مفطورة على اإلقرار به أعظم من كونها مفطورة على اإلقرار بغيره. مفطورة على اإلقرار به أعظم من كونها مفطورة على اإلقرار بغيره. مفطورة على اإلقرار به أعظم من كونها مفطورة على اإلقرار بغيره. 

بن بن بن بن     عباسعباسعباسعباسبن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن ال    محمدمحمدمحمدمحمدالشبهة السابعة: روي من طريق الشبهة السابعة: روي من طريق الشبهة السابعة: روي من طريق الشبهة السابعة: روي من طريق 
، قال: جاء ، قال: جاء ، قال: جاء ، قال: جاء عباسعباسعباسعباسبن بن بن بن اااابكر الهذلي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن بكر الهذلي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن بكر الهذلي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن بكر الهذلي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن     بكار، عن أبيبكار، عن أبيبكار، عن أبيبكار، عن أبي

: أال تركت الشيخ : أال تركت الشيخ : أال تركت الشيخ : أال تركت الشيخ ����أبو بكر بأبي قحافة وهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاأبو بكر بأبي قحافة وهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاأبو بكر بأبي قحافة وهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاأبو بكر بأبي قحافة وهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللا
حتّى آتيه؟ قال: أردت أن يأجره اهللا، والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً حتّى آتيه؟ قال: أردت أن يأجره اهللا، والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً حتّى آتيه؟ قال: أردت أن يأجره اهللا، والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً حتّى آتيه؟ قال: أردت أن يأجره اهللا، والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً 

(الرياض النضرة (الرياض النضرة (الرياض النضرة (الرياض النضرة     بذلك قرة عينك..بذلك قرة عينك..بذلك قرة عينك..بذلك قرة عينك..ألتمس ألتمس ألتمس ألتمس     ،،،،بإسالم أبي طالب منّي بإسالم أبيبإسالم أبي طالب منّي بإسالم أبيبإسالم أبي طالب منّي بإسالم أبيبإسالم أبي طالب منّي بإسالم أبي
٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧////١١١١.(.(.(.(        
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بن بكار، قال الدارقطني: بن بكار، قال الدارقطني: بن بكار، قال الدارقطني: بن بكار، قال الدارقطني:     عباسعباسعباسعباسن إسناد هذه الرواية واهي, وفيه الن إسناد هذه الرواية واهي, وفيه الن إسناد هذه الرواية واهي, وفيه الن إسناد هذه الرواية واهي, وفيه الإإإإنقول: نقول: نقول: نقول: 
االعتدال االعتدال االعتدال االعتدال     ميزانميزانميزانميزان    ::::كذّاب, وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير.. (انظركذّاب, وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير.. (انظركذّاب, وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير.. (انظركذّاب, وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير.. (انظر

        ). ). ). ). ٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣    ٢٢٢٢ترجمة رقم ترجمة رقم ترجمة رقم ترجمة رقم 
ي زعم أن ي زعم أن ي زعم أن ي زعم أن الشبهة الثامنة: وهي بعض األحاديث الواهية التي يتعلّق بها القوم فالشبهة الثامنة: وهي بعض األحاديث الواهية التي يتعلّق بها القوم فالشبهة الثامنة: وهي بعض األحاديث الواهية التي يتعلّق بها القوم فالشبهة الثامنة: وهي بعض األحاديث الواهية التي يتعلّق بها القوم ف

        ....اًاًاًاًأبا طالب مات مؤمنأبا طالب مات مؤمنأبا طالب مات مؤمنأبا طالب مات مؤمن
حيث قال: ومن طريق إسحاق بن حيث قال: ومن طريق إسحاق بن حيث قال: ومن طريق إسحاق بن حيث قال: ومن طريق إسحاق بن     ول: قد ذكرها ابن حجر في اإلصابة؛ول: قد ذكرها ابن حجر في اإلصابة؛ول: قد ذكرها ابن حجر في اإلصابة؛ول: قد ذكرها ابن حجر في اإلصابة؛ونقونقونقونق

عيسى الهاشمي، عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع عيسى الهاشمي، عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع عيسى الهاشمي، عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع عيسى الهاشمي، عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع 
ن ربه ن ربه ن ربه ن ربه بن عبد اهللا يقول: أبن عبد اهللا يقول: أبن عبد اهللا يقول: أبن عبد اهللا يقول: أ    محمدمحمدمحمدمحمدبن أخي بن أخي بن أخي بن أخي يقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ايقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ايقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ايقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ا

        الصدوق األمين.الصدوق األمين.الصدوق األمين.الصدوق األمين.    محمدمحمدمحمدمحمدأن يعبد اهللا وحده ال يعبد معه غيره، وأن يعبد اهللا وحده ال يعبد معه غيره، وأن يعبد اهللا وحده ال يعبد معه غيره، وأن يعبد اهللا وحده ال يعبد معه غيره، وبعثه بصلة األرحام، وبعثه بصلة األرحام، وبعثه بصلة األرحام، وبعثه بصلة األرحام، و
بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن أبي عامر الهوزني: أن بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن أبي عامر الهوزني: أن بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن أبي عامر الهوزني: أن بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن أبي عامر الهوزني: أن ااااومن طريق ومن طريق ومن طريق ومن طريق 

        خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول: وصلتك رحم.خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول: وصلتك رحم.خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول: وصلتك رحم.خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول: وصلتك رحم.    ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
ومن طريق عبد اهللا بن ضميرة، عن أبيه، عن علي: أنّه لما أسلم، قال له أبو ومن طريق عبد اهللا بن ضميرة، عن أبيه، عن علي: أنّه لما أسلم، قال له أبو ومن طريق عبد اهللا بن ضميرة، عن أبيه، عن علي: أنّه لما أسلم، قال له أبو ومن طريق عبد اهللا بن ضميرة، عن أبيه، عن علي: أنّه لما أسلم، قال له أبو 

        بن عمك.بن عمك.بن عمك.بن عمك.ااااالب: الزم الب: الزم الب: الزم الب: الزم طططط
ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة بن العجاج، عن أبيه، عن ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة بن العجاج، عن أبيه، عن ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة بن العجاج، عن أبيه، عن ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة بن العجاج، عن أبيه، عن 

أسلم: صل جناح أسلم: صل جناح أسلم: صل جناح أسلم: صل جناح ا ا ا ا لملململمأن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب     ::::عمران بن حصينعمران بن حصينعمران بن حصينعمران بن حصين
        ....����بن عمك، فصلّى جعفر مع النبيبن عمك، فصلّى جعفر مع النبيبن عمك، فصلّى جعفر مع النبيبن عمك، فصلّى جعفر مع النبياااا

بن بكار، عن أبي بكر بن بكار، عن أبي بكر بن بكار، عن أبي بكر بن بكار، عن أبي بكر     عباسعباسعباسعباسبن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن البن زكريا الغالبي، عن ال    محمدمحمدمحمدمحمدومن طريق ومن طريق ومن طريق ومن طريق 
، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة ، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة ، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة ، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة عباسعباسعباسعباسبن بن بن بن اااالي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن لي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن لي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن لي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن الهذالهذالهذالهذ

قال: أردت قال: أردت قال: أردت قال: أردت     ؟؟؟؟: أال تركت الشيخ حتّى آتيه: أال تركت الشيخ حتّى آتيه: أال تركت الشيخ حتّى آتيه: أال تركت الشيخ حتّى آتيه����وهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاوهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاوهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللاوهو شيخ قد عمى، فقال رسول اهللا
والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً بإسالم أبي طالب منّي والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً بإسالم أبي طالب منّي والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً بإسالم أبي طالب منّي والذي بعثك بالحق ألنا كنت أشد فرحاً بإسالم أبي طالب منّي     ،،،،أن يأجره اهللاأن يأجره اهللاأن يأجره اهللاأن يأجره اهللا

        ة عينك.ة عينك.ة عينك.ة عينك.ألتمس بذلك قرألتمس بذلك قرألتمس بذلك قرألتمس بذلك قر    ،،،،بإسالم أبيبإسالم أبيبإسالم أبيبإسالم أبي
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        ). ). ). ). ١١٦١١٦١١٦١١٦ــــــــ١١٣١١٣١١٣١١٣////٤٤٤٤ه األحاديث واهية.. (اإلصابة في تمييز الصحابة ه األحاديث واهية.. (اإلصابة في تمييز الصحابة ه األحاديث واهية.. (اإلصابة في تمييز الصحابة ه األحاديث واهية.. (اإلصابة في تمييز الصحابة وأسانيد هذوأسانيد هذوأسانيد هذوأسانيد هذ
        الشبهة التاسعة: ما هي الفائدة من البحث في أن أبا طالب مات مؤمناً أو كافراً؟ الشبهة التاسعة: ما هي الفائدة من البحث في أن أبا طالب مات مؤمناً أو كافراً؟ الشبهة التاسعة: ما هي الفائدة من البحث في أن أبا طالب مات مؤمناً أو كافراً؟ الشبهة التاسعة: ما هي الفائدة من البحث في أن أبا طالب مات مؤمناً أو كافراً؟ 

نقول: يجب معرفة هؤالء هل هم ماتوا على إيمان أو على كفر, وخصوصاً نقول: يجب معرفة هؤالء هل هم ماتوا على إيمان أو على كفر, وخصوصاً نقول: يجب معرفة هؤالء هل هم ماتوا على إيمان أو على كفر, وخصوصاً نقول: يجب معرفة هؤالء هل هم ماتوا على إيمان أو على كفر, وخصوصاً 
من عاصر منهم النبيمن عاصر منهم النبيمن عاصر منهم النبيأُخرىأُخرىأُخرىأُخرىأحكام شرعية أحكام شرعية أحكام شرعية أحكام شرعية له, فبهذا الحكم تُبنى له, فبهذا الحكم تُبنى له, فبهذا الحكم تُبنى له, فبهذا الحكم تُبنى     اًاًاًاًوكان قريبوكان قريبوكان قريبوكان قريب    ����من عاصر منهم النبي , , , ,

فمثالً ال يجوز أن يكون في سند الرواية أو الحديث شخص غير مسلم, فكيف فمثالً ال يجوز أن يكون في سند الرواية أو الحديث شخص غير مسلم, فكيف فمثالً ال يجوز أن يكون في سند الرواية أو الحديث شخص غير مسلم, فكيف فمثالً ال يجوز أن يكون في سند الرواية أو الحديث شخص غير مسلم, فكيف 
سنأخذ باألحاديث ونحن ال نعلم هل هؤالء الذين نقلوا لنا الحديث مؤمنون أو سنأخذ باألحاديث ونحن ال نعلم هل هؤالء الذين نقلوا لنا الحديث مؤمنون أو سنأخذ باألحاديث ونحن ال نعلم هل هؤالء الذين نقلوا لنا الحديث مؤمنون أو سنأخذ باألحاديث ونحن ال نعلم هل هؤالء الذين نقلوا لنا الحديث مؤمنون أو 
مشركون؟! وكذلك ال يجوز أن نطلق على كافر (رضي اهللا عنه) أو (رحمه اهللا) مشركون؟! وكذلك ال يجوز أن نطلق على كافر (رضي اهللا عنه) أو (رحمه اهللا) مشركون؟! وكذلك ال يجوز أن نطلق على كافر (رضي اهللا عنه) أو (رحمه اهللا) مشركون؟! وكذلك ال يجوز أن نطلق على كافر (رضي اهللا عنه) أو (رحمه اهللا) 

        البحث في التاريخ عن كلّ ذلك.البحث في التاريخ عن كلّ ذلك.البحث في التاريخ عن كلّ ذلك.البحث في التاريخ عن كلّ ذلك.    أو أشباه ذلك, ولهذا لزم عليناأو أشباه ذلك, ولهذا لزم عليناأو أشباه ذلك, ولهذا لزم عليناأو أشباه ذلك, ولهذا لزم علينا
الشبهة العاشرة: كيف يكون كافراً وهناك أحاديث عند الشيعة تقول أنّه الشبهة العاشرة: كيف يكون كافراً وهناك أحاديث عند الشيعة تقول أنّه الشبهة العاشرة: كيف يكون كافراً وهناك أحاديث عند الشيعة تقول أنّه الشبهة العاشرة: كيف يكون كافراً وهناك أحاديث عند الشيعة تقول أنّه 

        مات مؤمناً؟ مات مؤمناً؟ مات مؤمناً؟ مات مؤمناً؟ 
    ��� ��� ��� ��� ة تلك األحاديث فإن الشيعة ليس لديهم حديث ة تلك األحاديث فإن الشيعة ليس لديهم حديث ة تلك األحاديث فإن الشيعة ليس لديهم حديث ة تلك األحاديث فإن الشيعة ليس لديهم حديث صحصحصحصحنقول: على فرض نقول: على فرض نقول: على فرض نقول: على فرض 

        وله ما يعارضه ويناقضه, وهاك أقوال علماء الشيعة أنفسهم في ذلك:وله ما يعارضه ويناقضه, وهاك أقوال علماء الشيعة أنفسهم في ذلك:وله ما يعارضه ويناقضه, وهاك أقوال علماء الشيعة أنفسهم في ذلك:وله ما يعارضه ويناقضه, وهاك أقوال علماء الشيعة أنفسهم في ذلك:
ي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألصول ي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألصول ي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألصول ي اللكهنوي الشيعي االثنا عشري في (أساس اُألصول فيقول السيد دلدار علفيقول السيد دلدار علفيقول السيد دلدار علفيقول السيد دلدار عل

إن األحاديث المأثورة عن األئمة مختلفة جداً، ال يكاد إن األحاديث المأثورة عن األئمة مختلفة جداً، ال يكاد إن األحاديث المأثورة عن األئمة مختلفة جداً، ال يكاد إن األحاديث المأثورة عن األئمة مختلفة جداً، ال يكاد ((((((((ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند): ط لكهنو الهند):     ٥١٥١٥١٥١صصصص
وبإزائه ما يضاده، حتّى وبإزائه ما يضاده، حتّى وبإزائه ما يضاده، حتّى وبإزائه ما يضاده، حتّى     ��� ��� ��� ��� وفي مقابله ما ينافيه، وال يتّفق خبر وفي مقابله ما ينافيه، وال يتّفق خبر وفي مقابله ما ينافيه، وال يتّفق خبر وفي مقابله ما ينافيه، وال يتّفق خبر     ��� ��� ��� ��� يوجد حديث يوجد حديث يوجد حديث يوجد حديث 

            ....))))))))صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضين عن اعتقاد الحس..
ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب ويقول عالمهم ومحقّقهم وحكيمهم ومدقّقهم وشيخهم حسين بن شهاب 

الطبعة الطبعة الطبعة الطبعة     ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤الدين الكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار صالدين الكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار صالدين الكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار صالدين الكركي في كتابه (هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار ص
فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنّه ألّفه لدفع فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنّه ألّفه لدفع فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنّه ألّفه لدفع فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنّه ألّفه لدفع ((((((((هـ): هـ): هـ): هـ): ١٣٩٦١٣٩٦١٣٩٦١٣٩٦    ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

        ....))))))))جع عن المذهب ألجل ذلكجع عن المذهب ألجل ذلكجع عن المذهب ألجل ذلكجع عن المذهب ألجل ذلكالتناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رالتناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رالتناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رالتناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة ر
فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضاد منهم، بل والكذب انتشر في فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضاد منهم، بل والكذب انتشر في فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضاد منهم، بل والكذب انتشر في فالتعارض جاءت به روايتهم والتناقض والتضاد منهم، بل والكذب انتشر في 
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مجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهم، وهو: السيد هاشم مجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهم، وهو: السيد هاشم مجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهم، وهو: السيد هاشم مجاميعهم الحديثية المعتبرة، كما اعترف به أحد علمائهم، وهو: السيد هاشم 
    ٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣، ، ، ، ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥معروف الحسيني في كتابه (الموضوعات في اآلثار واألخبار صمعروف الحسيني في كتابه (الموضوعات في اآلثار واألخبار صمعروف الحسيني في كتابه (الموضوعات في اآلثار واألخبار صمعروف الحسيني في كتابه (الموضوعات في اآلثار واألخبار ص

ما وضع قصّاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األئمة ما وضع قصّاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األئمة ما وضع قصّاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األئمة ما وضع قصّاص الشيعة مع ما وضعه أعداء األئمة ((((((((م)، قال: م)، قال: م)، قال: م)، قال: ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣    ولىولىولىولىالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُأل
        ....))))))))ولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياءولبعض الصلحاء واألتقياء    ����عدداً كثيراً من هذا النوع لألئمة الهداةعدداً كثيراً من هذا النوع لألئمة الهداةعدداً كثيراً من هذا النوع لألئمة الهداةعدداً كثيراً من هذا النوع لألئمة الهداة

وبعد التتبع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث، وبعد التتبع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث، وبعد التتبع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث، وبعد التتبع في األحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث، ((((((((وقال أيضاً: وقال أيضاً: وقال أيضاً: وقال أيضاً: 
كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األئمة الهداة لم كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األئمة الهداة لم كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األئمة الهداة لم كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغالة والحاقدين على األئمة الهداة لم 

ودخلوا منه إلفساد أحاديث األئمة واإلساءة إلى ودخلوا منه إلفساد أحاديث األئمة واإلساءة إلى ودخلوا منه إلفساد أحاديث األئمة واإلساءة إلى ودخلوا منه إلفساد أحاديث األئمة واإلساءة إلى     ��� ��� ��� ��� كوا باباً من األبواب كوا باباً من األبواب كوا باباً من األبواب كوا باباً من األبواب يتريتريتريتر
        ....))))))))سمعتهم..سمعتهم..سمعتهم..سمعتهم..

والصحابي المغيرة بن شعبة من أهل بيعة الرضوان الذي رضي اهللا عنهم، واهللا والصحابي المغيرة بن شعبة من أهل بيعة الرضوان الذي رضي اهللا عنهم، واهللا والصحابي المغيرة بن شعبة من أهل بيعة الرضوان الذي رضي اهللا عنهم، واهللا والصحابي المغيرة بن شعبة من أهل بيعة الرضوان الذي رضي اهللا عنهم، واهللا 
        ألنّه تعالى يعلم ما كان وما يكون. ألنّه تعالى يعلم ما كان وما يكون. ألنّه تعالى يعلم ما كان وما يكون. ألنّه تعالى يعلم ما كان وما يكون.     ؛؛؛؛ىىىىالرضالرضالرضالرض    حقحقحقحقعن رضي يستعن رضي يستعن رضي يستعن رضي يست    ��� ��� ��� ��� تعالى ال يرضى تعالى ال يرضى تعالى ال يرضى تعالى ال يرضى 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..ة اهللا والسالم عليكم ورحم

 إيمان أبي طالب نود اإلشارة إلى أن جواب بشأنقبل اإلجابة على الشبهات 
(رد شبهات حول علم الحديث  :عناوين ضمنالً ة تجده مفصّمقدمما ذكره في ال

عند الشيعة)، و(شبهات يثيرها المخالفون حول علم الحديث عند الشيعة)، 
  .وغيرها في موضوع (الحديث)، وسيأتي

  :�وأما بخصوص الكالم عن إيمان أبي طالب
إن الرواية جاءت مرسلة في تفسير القمي، على أنّها قول لعلي بن  األول:األول:األول:األول:

أُولَئك يؤتَون أُولَئك يؤتَون أُولَئك يؤتَون أُولَئك يؤتَون �وقال علي بن إبراهيم في قوله: ((فقد جاء قبلها:  القمي؛إبراهيم 
إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من إِنَّك ال تَهدي من � قال: وأما قوله:ثم ... �أَجرهم مرتَينِ بِما صَبروا...أَجرهم مرتَينِ بِما صَبروا...أَجرهم مرتَينِ بِما صَبروا...أَجرهم مرتَينِ بِما صَبروا...
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، والنص واضح بأنّه قول لعلي بن إبراهيم، وإذا عرفنا شهرة هذه )١())�أَحببتَأَحببتَأَحببتَأَحببتَ
الرواية بأسانيدها العامية يتطرق االحتمال لتحديد المصدر الذي أخذ منه علي بن 

  إبراهيم قوله هذا.
ا طلب ولعلّ القمي رضيها لعدم داللتها على عدم إسالم أبي طالب! فإن فيه

أبا طالب  فيمنه أن يجهر بالشهادة، وهذا ال ينفي إقراره بها  �النبي فإن ،السر
بأنّه نطق بها في  عباسكان يكتم إيمانه كما هو معروف، ومع ذلك فقد شهد ال

ــ هو: آخر رمق من حياته. وعلى هذا يكون معنى اآلية مورد النزول ــ لو قلنا به 
اهللا هداه، وهو ما ذكره بعض  ك الذي تحبه، ولكنعم لم تهد محمدنّك يا إ

رين.المفس  
داللة على موت أبي  ليس فيه فهذا النصّ بهذه الرواية في تفسير القمي

طالب مشركاً، وال حجة علينا بما ورد عند العامة في صحاحهم من روايات تذكر 
  شأن النزول لهذه اآلية بما يدلّ على بقاء أبي طالب على الشرك.

: (لو قمت المقام �ما رواه القمي بعدها من قول رسول اهللا :ما ذكرنا يؤيدو
  .)٢(اخياً في الجاهلية)ؤكان لي م أخووووي وعمي مأُالمحمود لشفعت في أبي و

وأخيراً نود اإلشارة إلى أن النصّ الذي أورده هذا المستشكل يختلف عما 
فإن  ؛كلمات التي فيها داللةهو موجود في تفسير القمي! فقد حذف منه بعض ال

اهللا بالجهر انفعك بها يوم القيامة)، فحذفت  ��� في تفسير القمي: (ياعم قل ال إله 
بن عبد المطّلب عند رسول  عباسفلما مات شهد ال((كلمة (بالجهر)، وكذلك: 

                                                 

�F١��IS���QRZU�E٢�W١٤٢Kא �
�F٢��IS���QRZU�E٢�W١٤٢Kא �
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  ، فحذف (بأعلى صوته)!))أنّه تكلّم بها بأعلى صوته �اهللا
اح المروية في النوادر نقلها الراوندي عن ن رواية الضحضإ الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

غير معتمد عليه  )األشعثيات(، وكتاب أيضاً (الجعفريات) سمى(األشعثيات)، وي
عنوان: (كتاب  ضمن ،(الكتب) :عندنا، وسيأتي الكالم في اعتباره في موضوع

  األشعثيات). أو ،الجعفريات
فإن كان المقصود أبا  ؛ن هذا الوارد ليس فيه تصريح باسم عمه المعنيثم إ

كان  وشيعتهم على إيمانه، وإن �إلجماع أهل البيت ؛فهو كذب صراح ،طالب
  المقصود أبو لهب فله وجه.

فعن أبي عبد  ؛ة كذّبوا رواية الضحضاح المروية عند العامةئماألن ثم إ
ه ن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منإ :نّه قيل له: إن الناس يقولونأ �اهللا

: (كذبوا واهللا إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفّة ميزان وإيمان �قال !دماغه
  .)١(ة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم)هذا الخلق في كفّ

بن  : عرفني يا�أن عبد العظيم بن عبد اهللا العلوي كتب إليه �وعن الرضا
  نار يغلي منه دماغه. أن أبا طالب في ضحضاح من :رسول اهللا عن الخبر المروي

ك إن شككت نّ، فإأما بعد ،: (بسم اهللا الرحمن الرحيم�فكتب إليه الرضا
  .)٢(في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار)

ما يقول الناس في أبي طالب؟)  !أنّه قال: (يا يونس �وعن أبي عبد اهللا
ن من نار يقولون: هو في ضحضاح من النار، وفي رجليه نعال ،قلت: جعلت فداك

رأسه. فقال: (كذب أعداء اهللا، إن أبا طالب من رفقاء النبيين أُم يغلي منهما 
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  .)١(والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقاً)
أن أبا طالب في ضحضاح  :قلت ألبي عبد اهللا: إن الناس يزعمون :وفي رواية

)، قلت: وبما نزل؟ قال: �نبيما بهذا نزل جبرائيل على ال ،من نار، فقال: (كذبوا
ؤك السالم إن ربك يقر !محمد(أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال: يا 

فآتاهم اهللا  ،ن أصحاب الكهف أسروا اإليمان وأظهروا الشرك: إلك ويقول
اإليمان وأظهر الشرك، وإتينأجرهم مر أبا طالب أسر ن، تين)، فآتاه اهللا أجره مر

: (كيف �قالثم الدنيا حتّى أتته البشارة من اهللا تعالى بالجنّة)، وما خرج من 
خرج عن ا !محمديصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا 

  .)٢()؟!لك بها ناصر بعد أبي طالب مكّة فما
فهو  ؛اج به عليناحتجلم يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي ما يمكن اال الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

لمذاهب، وقال: إن اإلمامية قالت بموته مسلماً بينما المخالفون ذكر آراء ا
اج حتجوهذا يكفي لال ..نّه مات على دين عبد المطّلبإ :اختلفوا، فمنهم من قال

به عليهم، مع أن ابن أبي الحديد من أهل السنّة فهو معتزلي، وإقراره بأن اإلمامية 
  تشكل.تقول بإيمان أبي طالب يكفي في رد هذا المس

وما ذكره من اآليات القرآنية وتفسيرها والروايات كلّها من قول المخالفين، 
 ؛هم واحتجاجاتهم على غيرهم، وهي ليست بحجة عليناذكر آرائفهو بصدد 

ألنّها لم تثبت عندنا بشكل يمكن االحتجاج به علينا، مع أنّه نقل جواب الشيعة 
م ابن أبي الحديد كامالً حتّى على ما أورده، فليت هذا المستشكل جاء بكال

  !يكون منصفاً
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واألنبياء كافّة  �نّه ال نعلم ما هو األدهى في إثبات كون آباء النبيثم إ
 �مؤمنين غير كافرين، فهال فرح بذلك، وما كان عليه لو كان آزر عم إبراهيم

 آباء األنبياء فيال أبوه، ومع ذلك فقد مضى الكالم في الجواب على دعوى كفر 
  !فليراجع العنوان السابق؛

بن معبد صحيحاً فإنّه يصلح شاهداً على  عباسإذا لم يكن حديث ال الرابع:الرابع:الرابع:الرابع:
تلك األحاديث التي تشير إلى إيمان أبي طالب، مع أن الشيعة ال تستدلّ على 

اإليمان قبل ذلك، ولكن كان إيمان أبي طالب بهذا الحديث، ألنّهم يثبتون له 
  لهم تعرف!فراجع استدال يكتمه؛

بل أن هذا الحديث يدلّ على ومع ذلك نعجب من هذا المستشكل الذي قَ
رده سنداً، مع إنّه نفس مضمون الحديث الذي نقله  لكنّهإيمان أبي طالب، و

ألنّه ورد  ؛على عدم إسالم أبي طالبدلّ القمي في تفسيره, ولكن جعله هناك ي
  من طريق الشيعة!

عياض ال نعرفه، وإن كان فيه ل عن القاضي إن الحديث المنقو الخامس:الخامس:الخامس:الخامس:
طالب من الحنفاء، فهو يدلّ على كونه موحداً ال يعبد  ية على كون أبدالل

ومع ذلك لم  �نبياألصنام، فال ينقض عليه بأن أبا جهل كان يعتقد صدق ال
ن ما بين فعلهما! فأبو طالب دافع عن شتّانّه ثم إيعبد األصنام،  وبقييسلم 

النبي�بينما أبو جهل عادى النبي ،� .  
بنطق الشهادتين، فيه  ��� هل اإلسالم من أ القول بأن الرجل ال يعد السادس:السادس:السادس:السادس:

فهو مردود صغرى في أبي طالب، وغير مقبول على إطالقه  مغالطة واضحة هنا؛
  ..في الكبرى

ا با طالب لم ينطق بالشهادتين، نعم لم ينطق به: فال نسلّم بأن أفأما الصغرى
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  نّه كتم إيمانه.أعلناً ولم يشهر إسالمه أمام قومه، ورواياتنا كثيرة في 
ما وجدنا في التاريخ من ولو أردنا أن نبحث عن إسالم جميع الصحابة لَ

يشير إلى النطق بالشهادتين لكثير من الصحابة، ولكن يعرف إسالمهم من خالل 
لى إسالمه، فإذا لم أفعالهم وسلوكهم، كذلك أبو طالب، فكلّ أفعاله تشير إ

تجدوا رواية عندكم تشير إلى نطقه بالشهادتين فهل معنى ذلك كفره وعدم 
ف الصحابة الذين لم الآبكفر  نإسالمه، وإذا كان األمر كذلك، فلماذا ال تقولو

  يعثر لهم على النطق بالشهادتين.
لباطني، ، مع اإليمان افإن عدم النطق بالشهادتين لعذر ال لعناد :وأما الكبرى

عن المعاند، نعم ال تجري عليه أحكام اإلسالم لعدم علمنا  يخرج صاحبه
  بإسالمه، ولكن إيمانه الباطني ينفعه عند اهللا.

بهما  ق لنا عذره والغرض من عدم جهره بالشهادتين وأنّه مقرحقّهذا، وأما إذا ت
ناً، ولكن بألفاظ في قلبه وما يظهر من إشارته وكنايته في كالمه، بل إقراره بهما عل

  نّه يكتمه.أكما في شعر أبي طالب، فإنّا نحكم بإسالمه حسب علمنا ب أُخرى
، بل نقول: �كونه عم النبي مجردنحن ال نقول بإسالم أبي طالب ل السابع:السابع:السابع:السابع:

 يفرقنّه كان زوجاً لفاطمة بنت أسد، وهي مسلمة بال خالف، ومع ذلك لم إ
غيره، وهذا يشير حتماً إلى إسالمه.بينها وبينه، كما فعل مع  �النبي  

بشفاعة الشافعين الناس صريح القرآن يشير إلى عدم انتفاع بعض  الثامن:الثامن:الثامن:الثامن:
  .أصالً، وهم الكافرون والمشركون.

قال ابن بطال: أنكر المعتزلة والخوارج ((: )فتح الباري(قال ابن حجر في 
فَما تَنْفَعهم فَما تَنْفَعهم فَما تَنْفَعهم فَما تَنْفَعهم �له تعالى: وا بقوتمسكدخل النار من المذنبين وخراج من أُي إالشفاعة ف
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ينعةُ الشَّافشَفَاعينعةُ الشَّافشَفَاعينعةُ الشَّافشَفَاعينعةُ الشَّافنّة بأنّها في ال �شَفَاع١())كفّاروغير ذلك من اآليات، وأجاب أهل الس(.  
وجاءت الشفاعة في اآلية مطلقة، فالمنفي عن الكافرين والمشركين جنس 

التخفيف، واآليات الدالّة على ذلك كثيرة في  حتّىالشفاعة، أي جميع مراتبها 
فقد  اهللا مشهورة معروفة عندكم؛ ��� باختصاصها بأهل ال إله ، والرواية )٢(رآنالق

لتي إلى يوم رت مسأقد سأل، فأخّنبي فإن كلّ ؛ سل :رواها أحمد، وهي: (قيل لي
، وقال عنه في (مجمع )٣(اهللا) ��� القيامة فيه، فهي لكم ولمن شهد أن ال إله 

  . )٤())رواه أحمد ورجاله ثقات((الزوائد): 
وكتاب البخاري الصحيح عندكم يشير إلى انتفاع أبي طالب بالشفاعة، 
فالجمع يكون أن أبا طالب غير داخل في هذا القسم الذي أشار لهم القرآن بعدم 

  اهللا. ��� ، بل في قسم أهل ال إله الشفاعة
عشواء؛ إذ قسم الشفاعة إلى قسمين:  بطن هذا المستشكل خبط خثم إ

قال: إنّها ثم وآحاد الناس،  �العظمى، وهي تشمل أمته  :اها، وسمشفاعة عامة
قال: وهناك ثم تشمل كلّ الناس برهم وفاجرهم, وهذا أول خبط وتناقض, 

ومن  :اهللا, وقال بعد ذلك ��� شفاعة خاصّة وهي تشمل أمته من أهل ال إله 
إسالم أبي طالب, وهذا طالب، مع إنّه ال يقول ب يشفاعته الخاصّة شفاعته لعمه أب

  ثاني خبط وتناقض!
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رفع الكرب يوم  :كم قد نصّوا على أن الشفاعة العامة هيعلى أن علماء
لكن الشفاعة التي وردت في األحاديث ((: )فتح الباري(قال في  ؛الحساب

: العامة في فصل القضاء، والثاني :المذكورة في المقام المحمود نوعان، األول
  ، فال عالقة للشفاعة العامة بالنار أصالً.)١())خراج المذنبين من النارالشفاعة في إ

خراج من النار، ومن ة بمن ال يشرك باهللا شيئاً هي اإلوالشفاعة الثانية المختصّ
  ألن الضحضاح في النار. ؛طالب فيها يأب الواضح دخول

حديث الضحضاح)  :ن الحديث الصحيح (أيوأما تمحل ابن حجر في أ
العموم في اآلية)، فهو موهون باألحاديث الكثيرة التي  :ص العموم (أيخصّ

علّق  �اهللا، بل ورد في الحديث أن النبي ��� تحصر الشفاعة بمن قال: ال إله 
جعل يقول  �فقد روى ابن هشام أن رسول اهللا اهللا؛ ��� قوله ال إله بشفاعته لعمه 

ح، و)٢(الشفاعة يوم القيامة)لك بها  نت فقلها أستحلّفأ ،له: (أي عمه الحاكم صح
  .)٣(في المستدرك

منا أساسه.بعد أن هد �وبهذا سقط القول بأنّها من خصائص النبي  
وأنّها في  ،وأما قول القرطبي باختالف معنى المنفعة في اآلية والحديث

الحديث بمعنى التخفيف، فقد رددناه آنفاً مع أنّه تأويل خالف الظاهر ليس عليه 
  دليل. 

 فهو يقول: !اً نبيمحمدأن  :كيف يكون كافراً من يقول التاسع:التاسع:التاسع:التاسع:
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ــدنا    ــا وجــ ــوا أنّــ ــم تعلمــ ــدنا   ألــ ــا وجــ ــوا أنّــ ــم تعلمــ ــدنا   ألــ ــا وجــ ــوا أنّــ ــم تعلمــ ــدنا   ألــ ــا وجــ ــوا أنّــ ــم تعلمــ ــدألــ ــدمحمــ ــدمحمــ ــدمحمــ         اًاًاًاًمحمــ
        

        نبياً كموسى خـط فـي أول الكتـب   نبياً كموسى خـط فـي أول الكتـب   نبياً كموسى خـط فـي أول الكتـب   نبياً كموسى خـط فـي أول الكتـب           
فهاهنا خرج أبو طالب عن ما مثله من المشركين لو قبلنا بما فهمه من اآليات         

ابية سقيم يحمله الوهبخصوصهم, ونحن مع ذلك ال نسلّم له هذا الفهم، فهو فهم 
فإن المشركين كانوا يعبدون األصنام، وقد  ��� وأتباع ابن تيمية على اآليات, و

  وليس هنا محلّه. ،فصّل العلماء في جواب هذه الشبهة والرد عليهم
هناك طريق آخر لحديث أبي بكر الذي يشير إلى إسالم أبي طالب،  العاشر:العاشر:العاشر:العاشر:

بن علي بن المديني فستقة، ثنا أبو  محمدنا دثح((ما رواه الطبراني، قال:  :وهو
عمر حفص بن عبد اهللا الحلواني، ثنا بهلول بن مورق الشامي، عن موسى بن 
عبيدة، عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء 

  .)١())أبو بكر...
ليث بن سعد، عن وآخر أيضاً مرسل رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن 

  .)٢(يحيى بن سعيد
  يد التي ذكرها في كتابه (اإلصابة).ناألسابن حجر ضعف ا الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:

ن األسانيد واهية ال : إلألحاديث المذكورة، فقوله أُخرىوهناك أسانيد 
  .أُخرىيضعف األحاديث المذكورة بعد ورودها بطرق 

أبي طالب، بل وغيره  نحن معك في ال بدية البحث عن إيمان الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:
من الصحابة، ولو بحث بحال بعض الصحابة مثل ما بحث في إيمان أبي طالب 
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  كثير من الصحابة مشكوكاً. لوجد إيمان
وجود األحاديث المتعارضة عندنا ال يعني عدم قدرة الوصول  الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:

ها ها، فيطرح بعضها، ويرجح بعضها وفق مرجحات نصّ عليالحقيقة من ورائإلى 
مه حديثاً معارضاً إليمان عندنا, ومع ذلك فهذه دعوى، وقد أجبنا على ما توه

  .ولىأبي طالب من تفسير القمي في النقطة اُأل
المغيرة بن شعبة معلوم فسقه عندكم وعندنا، وال يكفي تطبيق  الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:

ماله فإنّها حتّى لو انطبقت ال تعطي العصمة ألعماله الالحقة، وأع ؛اآلية عليه
  .)١(�إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا...إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا...إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا...إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا...�الالحقة تنبئ عن فسقه 

  :تعقيب

 »�د.�'وאد�&�%מ���$د����א ��אق���������«�

أوأوأوهل يستطيع من يعتقد بكفر أبي طالب أن يثبت كفره بأدلّة عقائدية أو : هل يستطيع من يعتقد بكفر أبي طالب أن يثبت كفره بأدلّة عقائدية أو : هل يستطيع من يعتقد بكفر أبي طالب أن يثبت كفره بأدلّة عقائدية أو : هل يستطيع من يعتقد بكفر أبي طالب أن يثبت كفره بأدلّة عقائدية أو الًالًالًالًأو :
        تاريخية قبل اإلسالم؟تاريخية قبل اإلسالم؟تاريخية قبل اإلسالم؟تاريخية قبل اإلسالم؟

هل هناك من روايات تشير إلى أنهل هناك من روايات تشير إلى أنهل هناك من روايات تشير إلى أنلب كان يعبد األصنام منذ صباه لب كان يعبد األصنام منذ صباه لب كان يعبد األصنام منذ صباه لب كان يعبد األصنام منذ صباه أبا طاأبا طاأبا طاأبا طا    هل هناك من روايات تشير إلى أن
        نهاية حياته؟نهاية حياته؟نهاية حياته؟نهاية حياته؟    حتّىحتّىحتّىحتّى

ة من أمير ة من أمير ة من أمير ة من أمير مواقف معاويمواقف معاويمواقف معاويمواقف معاوي    ::::����: من األدلّة على إيمان أبي طالب: من األدلّة على إيمان أبي طالب: من األدلّة على إيمان أبي طالب: من األدلّة على إيمان أبي طالبثانياًثانياًثانياًثانياً
علي علي علي علي     ::::قيلقيلقيلقيل    حتّىحتّىحتّىحتّىأنزله الدهر أنزله الدهر أنزله الدهر أنزله الدهر     ����أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين    فالمعلوم أنفالمعلوم أنفالمعلوم أنفالمعلوم أن    ؛؛؛؛����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

    حتجحتجحتجحتجاااافي صراع فكري، وحينما في صراع فكري، وحينما في صراع فكري، وحينما في صراع فكري، وحينما     ����ومعاوية، فكان أن دخل أمير المؤمنينومعاوية، فكان أن دخل أمير المؤمنينومعاوية، فكان أن دخل أمير المؤمنينومعاوية، فكان أن دخل أمير المؤمنين
                                                 

�F١j4א}Pא�E�F٤٩�WE٦K� �
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عليه أمير عليه أمير عليه أمير عليه أمير     ، رد، رد، رد، رد))))))))إنّا نحن بنو عبد منافإنّا نحن بنو عبد منافإنّا نحن بنو عبد منافإنّا نحن بنو عبد مناف((((((((: : : : ����ؤمنينؤمنينؤمنينؤمنينمعاوية على أمير الممعاوية على أمير الممعاوية على أمير الممعاوية على أمير الم
    مطّلبمطّلبمطّلبمطّلبة، وال عبد الة، وال عبد الة، وال عبد الة، وال عبد الميميميميفي رسالة منها: (ولكن ليس هاشم كأُفي رسالة منها: (ولكن ليس هاشم كأُفي رسالة منها: (ولكن ليس هاشم كأُفي رسالة منها: (ولكن ليس هاشم كأُ    ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

سفيان، وال المهاجر كالطليق، وال الصريح سفيان، وال المهاجر كالطليق، وال الصريح سفيان، وال المهاجر كالطليق، وال الصريح سفيان، وال المهاجر كالطليق، وال الصريح     ييييكحرب، وال أبو طالب كأبكحرب، وال أبو طالب كأبكحرب، وال أبو طالب كأبكحرب، وال أبو طالب كأب
معاوية أن كاللصيق...)، وهنا لو كان أبو طالب كافراً لردمعاوية أن كاللصيق...)، وهنا لو كان أبو طالب كافراً لردمعاوية أن كاللصيق...)، وهنا لو كان أبو طالب كافراً لردمعاوية أن ــ ــ ــ ــ أباه أبو سفيان مسلماً أباه أبو سفيان مسلماً أباه أبو سفيان مسلماً أباه أبو سفيان مسلماً     كاللصيق...)، وهنا لو كان أبو طالب كافراً لرد

على قولهم ــ وأنعلى قولهم ــ وأنعلى قولهم ــ وأنلكنّهلكنّهلكنّهلكنّهأبا طالب كافراً، وأبا طالب كافراً، وأبا طالب كافراً، وأبا طالب كافراً، و    على قولهم ــ وأن    لم يردلم يردلم يردولم يصدر عن معاوية شيء من ، ولم يصدر عن معاوية شيء من ، ولم يصدر عن معاوية شيء من ، ولم يصدر عن معاوية شيء من لم يرد ،
        هذا القبيل.هذا القبيل.هذا القبيل.هذا القبيل.

 ....والسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكم

 

IIIIóäÈßóäÈßóäÈßóäÈß@Z@Z@Z@ZÒbäß@†jÇÒbäß@†jÇÒbäß@†jÇÒbäß@†jÇHHHH    
�»����������א ��אق����
د�א ���מ���
��س«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........محمدمحمدمحمدمحمدل ل ل ل آآآآوووو    محمدمحمدمحمدمحمدعلى على على على     صلّصلّصلّصلّ    اللّهماللّهماللّهماللّهم    ........بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

) فماذا ) فماذا ) فماذا ) فماذا في هذا طبعاًفي هذا طبعاًفي هذا طبعاًفي هذا طبعاً    شكشكشكشكأأأأ(وال (وال (وال (وال     اًاًاًاًمسلممسلممسلممسلم    ����نا أبو طالبنا أبو طالبنا أبو طالبنا أبو طالبسيدسيدسيدسيدذا كان ذا كان ذا كان ذا كان إإإإ    !!!!خوانخوانخوانخوانإإإإيا يا يا يا 
        ....أن مناف هو اسم صنمأن مناف هو اسم صنمأن مناف هو اسم صنمأن مناف هو اسم صنم    ::::حيث يقالحيث يقالحيث يقالحيث يقال    ؛؛؛؛يعني اسمه (عبد مناف)يعني اسمه (عبد مناف)يعني اسمه (عبد مناف)يعني اسمه (عبد مناف)

        جابة على السؤال والسالم.جابة على السؤال والسالم.جابة على السؤال والسالم.جابة على السؤال والسالم.رجو منكم اإلرجو منكم اإلرجو منكم اإلرجو منكم اإلأأأأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
 تصورفال ي ،ينموحدوأجداده كانوا  �بيبعد أن ثبت عندنا كون آباء الن

إذ  ؛فيها شائبة الشرك أو الدعوة إليه ــبناء ومنها تسمية األ ــفعالهم أأن تكون 
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دامة واإل ،نوع من الوالء لها يهأو األشخاص شياء باألمع القصد التسمية 
في العنوان السابق ين موحد �آباء النبيقد مضى الكالم عن كون لترميزها، و

  !راجع؛ فليمفصّالً
عبد  :سماء مثلأه بئبناأل ــ �النبي وهو جد ــوعليه، فتسمية عبد المطّلب 

 :لوجود روايات تذكر أن اسمه؛ لو ثبت ذلك ،سم أبي طالبامناف ــ الذي هو 
 :عوا أن اسمهلذلك الصنم الذي اد ه عبده كان يريد به أنّر منه أنّــ ال يتصوعمران 

أل ؛حسان والشرفعبد الفضل واإل :هنّأا يكون المراد به ممناف، بل ربنافة اإل ن
ة هم في قمه، وقد كان عبد المطّلب يرى في نفسه وأوالده أنّتعني ذلك كلّ

  هم أسياد قريش وخدمة البيت العتيق.ألنّ ؛حسانالشرف والفضل واإل
ة ابنه نّه ال يوجد أي دليل على أن قصد عبد المطّلب من تسميوالخالصة: إ

ه أو التمثّكان هو التشبعى.ل أو التفأول بذلك الصنم المد  

  :)١تعليق (

  »����������א ��אق��������د«�
        م ال؟م ال؟م ال؟م ال؟أأأأهل اسم مناف اسم صنم هل اسم مناف اسم صنم هل اسم مناف اسم صنم هل اسم مناف اسم صنم     ،،،،جابةجابةجابةجابةولكن نريد اإلولكن نريد اإلولكن نريد اإلولكن نريد اإل

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

اهلية، صنم في الج اسم )مناف(عي أن الً على من يدتنزّالسابق كان الجواب 
الصنم مناة  اسميخلط بين  همبعض أصالً، وسببه أن ولكن لم يثبت هذا األمر

  ع في المصادر.هذا هو الذي ظهر لنا من التتبومناف،  اسمو
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  :)٢تعليق (

  »����������א ��אق����&��מ��و�*«�
رضوان اهللا رضوان اهللا رضوان اهللا رضوان اهللا     بببباسم أبي طالاسم أبي طالاسم أبي طالاسم أبي طال    ننننأأأأشهر قليلة نعرف بشهر قليلة نعرف بشهر قليلة نعرف بشهر قليلة نعرف بأأأألى قبل لى قبل لى قبل لى قبل إإإإمنذ بداية عمري ومنذ بداية عمري ومنذ بداية عمري ومنذ بداية عمري و

ما اسمه ما اسمه ما اسمه ما اسمه نّنّنّنّإإإإوووو    ،،،،اسمه ليس عبد منافاسمه ليس عبد منافاسمه ليس عبد منافاسمه ليس عبد منافإن إن إن إن     ::::وقال لي صديقيوقال لي صديقيوقال لي صديقيوقال لي صديقي    ،،،،بد مناف)بد مناف)بد مناف)بد مناف)(ع(ع(ع(ع    ::::عليه هوعليه هوعليه هوعليه هو
يجاد عيب بسيط في علي بن يجاد عيب بسيط في علي بن يجاد عيب بسيط في علي بن يجاد عيب بسيط في علي بن إإإإفي في في في     اًاًاًاًعداء أمير المؤمنين حاولوا كثيرعداء أمير المؤمنين حاولوا كثيرعداء أمير المؤمنين حاولوا كثيرعداء أمير المؤمنين حاولوا كثيرأأأأ    ننننألألألأل؛ ؛ ؛ ؛ عمرانعمرانعمرانعمران

        ....وخابوا وخابت آمالهموخابوا وخابت آمالهموخابوا وخابت آمالهموخابوا وخابت آمالهم    ،،،،����أبي طالبأبي طالبأبي طالبأبي طالب
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
أقوال في اسمه ةبل هناك ثالث ،ه عبد منافاسم ال يمكن الجزم بأن:  

  .عبد مناف األول:
  .والثاني: عمران

  .أن اسمه كنيته :والثالث
ه وذلك ألنّ فيه،شائبة اإلساءة  وجود تصورل ؛استبعاد االسم األول صحوال ي

يمكن فإنّه  ،م ال غير، ولو سلّمنالم يكن هناك صنم اسمه مناف، وإنّما هو توه
 .كما قدمنا آنفاً في السؤالين السابقين ،إليهفهم االسم بمعنى آخر ليس فيه إساءة 

  
IIII@´uëŒÛa@´i@ÕíŠÐnÛa@ÉíŠ’m@oÓë@´uëŒÛa@´i@ÕíŠÐnÛa@ÉíŠ’m@oÓë@´uëŒÛa@´i@ÕíŠÐnÛa@ÉíŠ’m@oÓë@´uëŒÛa@´i@ÕíŠÐnÛa@ÉíŠ’m@oÓëgggg@a‡@a‡@a‡@a‡cccc@áÜ�@áÜ�@áÜ�@áÜ�ccccbàç†ybàç†ybàç†ybàç†yHHHH    
�»����������א 
���ن���ط����,ل����د�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم 

متى تممتى تممتى تمتشريع التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر؟تشريع التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر؟تشريع التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر؟تشريع التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر؟    متى تم        
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وهل تموهل تموهل تمفي المدينة أم في مكّة؟في المدينة أم في مكّة؟في المدينة أم في مكّة؟في المدينة أم في مكّة؟    وهل تم        
وهل تموهل تموهل تمسالم أبو طالب؟ سالم أبو طالب؟ سالم أبو طالب؟ سالم أبو طالب؟ إإإإقبل قبل قبل قبل     وهل تم        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

لقد ورد في رواية من طرقنا أن تشريع التفريق بين الزوجين إذا أسلم 
  أحدهما كان في مكّة.

ة على الذاهب وهو من كبار علمائنا في كتابه (الحج ،فقد روى فخار بن معد
تواترت األخبار بهذه الرواية  قال: ،حعن أبي علي الموض :إلى تكفير أبي طالب)

  ه سئل عن أبي طالب أكان مؤمناً؟أنّ �وبغيرها عن علي بن الحسين
  .: نعم� فقال

  .ه كافرن هاهنا قوم يزعمون أنّإفقيل له: 
, �عجباً كلّ العجب!! أيطعنون على أبي طالب أو رسول اهللا وا(: �فقال

ر في غير آية من القرآنمؤمنة مع كاف وقد نهاه اهللا تعالى أن يقر، أحد  وال يشك
ها لم تزل تحت أبي طالب فأنّ ؛من المؤمنات السابقات Oأن فاطمة بنت أسد

  .)١()؟!·حتّى مات
ة احتماالت في كالم اإلماموهنا عد�:  

قد ورد فيها حكم التفريق,  آياتة ا نستفيد من الرواية أن هناك عدنّإ ــــــــ١١١١
ه اآليات نزلت بمكّة, وال يمانع ذلك نزول آية بعض هذ وأن ،وليس آية واحدة

  .)٢(�تُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِ�� �� �� �� وووو� :وهي آية ،في المدينة بنفس الحكم أُخرى
                                                 

�F١�EI}Pא��אa
������"�א������QZVU�x=�W١٢٣�KلIא�و�fMZ�א �
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إلى  �قد ذكر هذا التشريع في مكّة, وإشارة اإلمام �أن يكون رسول اهللا ــــــــ٢٢٢٢
قه وطب ،يعلمه �هللا ن كان رسولإو ،كون لبيان الدليل القرآني للتشريعتاآليات قد 

  وال مانع من أن تنزل اآليات بعد ذلك في نفس الحكم لفائدة ما. ؛قبل نزول اآليات
 �تُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِ�� �� �� �� وووو� :رون من أن آيةقد يكون ما نقله المفس ــــــــ٣٣٣٣

  ها نزلت في مكّة.على أنّ هذه الرواية تدلّ وأن ،نزلت في المدينة غير صحيح
  :د في مرويات أهل السنّة ما يصلح لتأييد أحد هذه االحتماالتوقد ور

أن  ��� ق بين زينب وبين أبي العاص, كان اإلسالم قد فر((قالت:  ،فعن عائشة
  .)١())وكان مغلوباً بمكّة ،ق بينهماال يقدر أن يفر �رسول اهللا

غلوباً م ،مبمكّة وال يحر ال يحلّ �وكان رسول اهللا((وفي سيرة ابن هشام: 
حين أسلمت وبين  �ق بين زينب بنت رسول اهللاإلسالم قد فر وكان ،مرهأعلى 

  .)٢())ق بينهماال يقدر أن يفركان  �أن رسول ��� أبي العاص بن الربيع, 
في  �تُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِتُمسكُوا بِعصَمِ الْكَوافرِ�� �� �� �� وووو� :ستدالل بنزول آيةوعليه ال يمكن اال

  !لفتأم ؛قبل الهجرة لم يكن في مكّةالمدينة على أن تشريع التفريق 

  :تعليق

  »����������א ��אق�����$�*�� �«�
إنإنإنأأأأبببب    ::::القولالقولالقولالقول    إننننإإإإمن أدلّة من أدلّة من أدلّة من أدلّة     نسالم أبي طالب هو عدم تفريق النبيسالم أبي طالب هو عدم تفريق النبيسالم أبي طالب هو عدم تفريق النبيبينه وبينبينه وبينبينه وبينبينه وبين    ����سالم أبي طالب هو عدم تفريق النبي    

لم يكن بقادر على تطبيق لم يكن بقادر على تطبيق لم يكن بقادر على تطبيق لم يكن بقادر على تطبيق     أوالًأوالًأوالًأوالً    ����النبيالنبيالنبيالنبي    ننننألألألأل    ؛؛؛؛دليالًدليالًدليالًدليالً    صحصحصحصحزوجته فاطمة, ال يزوجته فاطمة, ال يزوجته فاطمة, ال يزوجته فاطمة, ال ي
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التشريع على مالتشريع على مالتشريع على من ال يؤمن به, ن ال يؤمن به, ن ال يؤمن به, ن ال يؤمن به, التشريع على م ثم ثم ثم ددددون مون مون مون مذلك سيكذلك سيكذلك سيكذلك سيكثمعاة للطعن بالنبيعاة للطعن بالنبيعاة للطعن بالنبينّنّنّنّبأبأبأبأ    ����عاة للطعن بالنبيه يفره يفره يفرق ق ق ق ه يفر
ثر ثر ثر ثر ن تبقى الزوجة عند زوجها عسى أن يكون لها األن تبقى الزوجة عند زوجها عسى أن يكون لها األن تبقى الزوجة عند زوجها عسى أن يكون لها األن تبقى الزوجة عند زوجها عسى أن يكون لها األأأأأجدر جدر جدر جدر بين المرء وزوجه, واألبين المرء وزوجه, واألبين المرء وزوجه, واألبين المرء وزوجه, واأل

ن ن ن ن ثم إثم إثم إثم إسالم, سالم, سالم, سالم, ي إلى النفور من اإلي إلى النفور من اإلي إلى النفور من اإلي إلى النفور من اإلخذ الزوجة منه يؤدخذ الزوجة منه يؤدخذ الزوجة منه يؤدخذ الزوجة منه يؤدأأأأفي هداية زوجها, بينما في هداية زوجها, بينما في هداية زوجها, بينما في هداية زوجها, بينما 
النبيالنبيالنبيفلماذا يسارع فلماذا يسارع فلماذا يسارع فلماذا يسارع     ،،،،اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    ال زال في بدء دعوته والناس في كلّ يوم تعتنقال زال في بدء دعوته والناس في كلّ يوم تعتنقال زال في بدء دعوته والناس في كلّ يوم تعتنقال زال في بدء دعوته والناس في كلّ يوم تعتنق    ����النبي
النبيالنبيالنبيالنبي����    للتفريق ممللتفريق ممللتفريق ممللتفريق مما يؤدا يؤدا يؤدسالم.سالم.سالم.سالم.ي إلى النفور منه ومن اإلي إلى النفور منه ومن اإلي إلى النفور منه ومن اإلي إلى النفور منه ومن اإلا يؤد        

ن بقاء فاطمة وهي المرأة القديرة عند أبي طالب دليل ن بقاء فاطمة وهي المرأة القديرة عند أبي طالب دليل ن بقاء فاطمة وهي المرأة القديرة عند أبي طالب دليل ن بقاء فاطمة وهي المرأة القديرة عند أبي طالب دليل إإإإ    ::::جدر أن نقولجدر أن نقولجدر أن نقولجدر أن نقولواألواألواألواأل
وهي وهي وهي وهي     ،،،،على مكانتهاعلى مكانتهاعلى مكانتهاعلى مكانتها    لتركته هي من تلقاء نفسها اعتماداًلتركته هي من تلقاء نفسها اعتماداًلتركته هي من تلقاء نفسها اعتماداًلتركته هي من تلقاء نفسها اعتماداً    سالمه, ولو كان كافراًسالمه, ولو كان كافراًسالمه, ولو كان كافراًسالمه, ولو كان كافراًإإإإ

        ....����مؤمنينمؤمنينمؤمنينمؤمنينلوالدة ابنها األقدس أمير اللوالدة ابنها األقدس أمير اللوالدة ابنها األقدس أمير اللوالدة ابنها األقدس أمير ال    خذت من بيت اهللا مكاناًخذت من بيت اهللا مكاناًخذت من بيت اهللا مكاناًخذت من بيت اهللا مكاناًالتي اتّالتي اتّالتي اتّالتي اتّ
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
سواء قلنا: الدليل على إيمان  ،النتيجة التي تريدها من كالمك هي واحدة

وطبعاً ال يكون  .بينه وبين زوجه فاطمة. �هو عدم تفرقة النبي �أبي طالب
وفاته دة فاطمة بنت أسد معه كزوجة إلى أو أن بقاء السي .بموافقتها. ��� ذلك 

  دليل على إسالمه..
ه سئل أنّ(( :كما في شرح النهج للمعتزلي �فقد روي عن علي بن الحسين

مسلمة  نهى رسوله أن يقرتعالى اهللا  , إنعجباً فقال: (وا ،عن إيمان أبي طالب
وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى اإلسالم, ولم تزل  ،على نكاح كافر

على  �، ومنه يفهم وجود اإلقرار من النبي)١()))تحت أبي طالب حتّى مات
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 . ال يقدر على التغيير لكنّهذلك، وهو غير عدم قبوله و
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

أسر اإليمان وأظهر الكفر مع أسر اإليمان وأظهر الكفر مع أسر اإليمان وأظهر الكفر مع أسر اإليمان وأظهر الكفر مع     ����لبلبلبلبأن أبا طاأن أبا طاأن أبا طاأن أبا طا    ::::ن القولن القولن القولن القولكيف يمككيف يمككيف يمككيف يمك، ، ، ، وبعدوبعدوبعدوبعد
        مثل:مثل:مثل:مثل:    ،،،،ة على إسالمه وإيمانه لدى الجميعة على إسالمه وإيمانه لدى الجميعة على إسالمه وإيمانه لدى الجميعة على إسالمه وإيمانه لدى الجميعالقرائن الواضحة الدالّالقرائن الواضحة الدالّالقرائن الواضحة الدالّالقرائن الواضحة الدالّ

باعه لدعوة باعه لدعوة باعه لدعوة باعه لدعوة وعلى المأل بإيمانه واتّوعلى المأل بإيمانه واتّوعلى المأل بإيمانه واتّوعلى المأل بإيمانه واتّ    ،،،،فيها جهراًفيها جهراًفيها جهراًفيها جهراً    صرحصرحصرحصرحأشعاره المتواترة التي يأشعاره المتواترة التي يأشعاره المتواترة التي يأشعاره المتواترة التي ي    ــــــــ١١١١
النبيالنبيالنبيالنبي����....        

با طالب لم يكونا با طالب لم يكونا با طالب لم يكونا با طالب لم يكونا ة من أن عبد المطّلب وأة من أن عبد المطّلب وأة من أن عبد المطّلب وأة من أن عبد المطّلب وأما يعرفه المجتمع القرشي عامما يعرفه المجتمع القرشي عامما يعرفه المجتمع القرشي عامما يعرفه المجتمع القرشي عام    ــــــــ٢٢٢٢
    ،،،،بل كانا يعبدان اهللا ويؤمنان به ويدعوانه جهراًبل كانا يعبدان اهللا ويؤمنان به ويدعوانه جهراًبل كانا يعبدان اهللا ويؤمنان به ويدعوانه جهراًبل كانا يعبدان اهللا ويؤمنان به ويدعوانه جهراً    ،،،،من عبدة األصنام في الجاهليةمن عبدة األصنام في الجاهليةمن عبدة األصنام في الجاهليةمن عبدة األصنام في الجاهلية

دة دة دة دة بل كانت اآللهة متعدبل كانت اآللهة متعدبل كانت اآللهة متعدبل كانت اآللهة متعد    ،،،،ولم يكن جميع الناس في الجاهلية يعبدون األصنامولم يكن جميع الناس في الجاهلية يعبدون األصنامولم يكن جميع الناس في الجاهلية يعبدون األصنامولم يكن جميع الناس في الجاهلية يعبدون األصنام
        ....معروفاًمعروفاًمعروفاًمعروفاً    ومنها اهللا جلَّ جالله فقد كان معبوداًومنها اهللا جلَّ جالله فقد كان معبوداًومنها اهللا جلَّ جالله فقد كان معبوداًومنها اهللا جلَّ جالله فقد كان معبوداً

كان يعير معاوية بكفر كان يعير معاوية بكفر كان يعير معاوية بكفر كان يعير معاوية بكفر     ����ون من أن علي بن أبي طالبون من أن علي بن أبي طالبون من أن علي بن أبي طالبون من أن علي بن أبي طالبمؤرخمؤرخمؤرخمؤرخما ذكره الما ذكره الما ذكره الما ذكره ال    ــــــــ٣٣٣٣
    لردلردلردلرد    ولو كان معاوية يعلم أبا طالب كافراًولو كان معاوية يعلم أبا طالب كافراًولو كان معاوية يعلم أبا طالب كافراًولو كان معاوية يعلم أبا طالب كافراً    ،،،،آبائه وأجداده ويفخر بأبيه أبي طالبآبائه وأجداده ويفخر بأبيه أبي طالبآبائه وأجداده ويفخر بأبيه أبي طالبآبائه وأجداده ويفخر بأبيه أبي طالب

قوله بأن على عليقوله بأن على عليقوله بأن على عليقوله بأن فكيف يقال بعد هذا فكيف يقال بعد هذا فكيف يقال بعد هذا فكيف يقال بعد هذا     . وهذا واضح... وهذا واضح... وهذا واضح... وهذا واضح..كان كافراًكان كافراًكان كافراًكان كافراً    اًاًاًاًأباك أنت أيضأباك أنت أيضأباك أنت أيضأباك أنت أيض    على علي
        ه أن أبا طالب كان يكتم إيمانه؟!ه أن أبا طالب كان يكتم إيمانه؟!ه أن أبا طالب كان يكتم إيمانه؟!ه أن أبا طالب كان يكتم إيمانه؟!كلّكلّكلّكلّ

        كان يكتم إيمانه:كان يكتم إيمانه:كان يكتم إيمانه:كان يكتم إيمانه:    أن أبا طالبأن أبا طالبأن أبا طالبأن أبا طالب    ::::وهذه بعض األحاديث التي تقولوهذه بعض األحاديث التي تقولوهذه بعض األحاديث التي تقولوهذه بعض األحاديث التي تقول
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    ،،،،بابويه القميبابويه القميبابويه القميبابويه القميأخبر أبو الفضل بن شاذان ــ يرفعه إلى الشيخ الصدوق ابن أخبر أبو الفضل بن شاذان ــ يرفعه إلى الشيخ الصدوق ابن أخبر أبو الفضل بن شاذان ــ يرفعه إلى الشيخ الصدوق ابن أخبر أبو الفضل بن شاذان ــ يرفعه إلى الشيخ الصدوق ابن 
طويل ــ يذكر فيه: أن طويل ــ يذكر فيه: أن طويل ــ يذكر فيه: أن طويل ــ يذكر فيه: أن في حديث في حديث في حديث في حديث     ����عن اإلمام الحسن بن علي العسكريعن اإلمام الحسن بن علي العسكريعن اإلمام الحسن بن علي العسكريعن اإلمام الحسن بن علي العسكري    مرفوعاًمرفوعاًمرفوعاًمرفوعاً

دتك بشيعتين: شيعة تنصرك دتك بشيعتين: شيعة تنصرك دتك بشيعتين: شيعة تنصرك دتك بشيعتين: شيعة تنصرك ي قد أيي قد أيي قد أيي قد أيإنّإنّإنّإنّ((((    ::::����اهللا تبارك وتعالى أوحى إلى رسول اهللاهللا تبارك وتعالى أوحى إلى رسول اهللاهللا تبارك وتعالى أوحى إلى رسول اهللاهللا تبارك وتعالى أوحى إلى رسول اهللا
سرسرسروشيعة تنصرك عال، وشيعة تنصرك عال، وشيعة تنصرك عال، وشيعة تنصرك عالاًاًاًاًسر ،نية، فأمنية، فأمنية، فأمنية، فأما التي تنصرك سرا التي تنصرك سرا التي تنصرك سردفففف    اًاًاًاًا التي تنصرك سردسيدسيدسيسيهم وأفضلهم عمهم وأفضلهم عمهم وأفضلهم عمك أبو ك أبو ك أبو ك أبو هم وأفضلهم عم

ثم ثم ثم ثم ، ، ، ، ))))����هم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالبهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالبهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالبهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالبسيدسيدسيدسيدطالب، وأما التي تنصرك عالنية فطالب، وأما التي تنصرك عالنية فطالب، وأما التي تنصرك عالنية فطالب، وأما التي تنصرك عالنية ف
            ....))))أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانهأبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانهأبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانهأبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه    وإنوإنوإنوإن((((قال: قال: قال: قال: 

فقال: يا فقال: يا فقال: يا فقال: يا     ــــ����أتى النبيأتى النبيأتى النبيأتى النبي    ����    جبرئيلجبرئيلجبرئيلجبرئيل    إنإنإنإن((((: : : : ����ومن ذلك قول اإلمام الصادقومن ذلك قول اإلمام الصادقومن ذلك قول اإلمام الصادقومن ذلك قول اإلمام الصادق
اإليمان اإليمان اإليمان اإليمان     أسرواأسرواأسرواأسرواأصحاب الكهف أصحاب الكهف أصحاب الكهف أصحاب الكهف     ك يقرئك السالم، ويقول لك: إنك يقرئك السالم، ويقول لك: إنك يقرئك السالم، ويقول لك: إنك يقرئك السالم، ويقول لك: إنربربربرب    إنإنإنإن    !!!!محمدمحمدمحمدمحمد

اإليمان وأظهر اإليمان وأظهر اإليمان وأظهر اإليمان وأظهر     أبا طالب أسرأبا طالب أسرأبا طالب أسرأبا طالب أسر    ين, وإنين, وإنين, وإنين, وإنمرتمرتمرتمرت    وأظهروا الشرك، فآتاهم اهللا أجرهموأظهروا الشرك، فآتاهم اهللا أجرهموأظهروا الشرك، فآتاهم اهللا أجرهموأظهروا الشرك، فآتاهم اهللا أجرهم
            ....))))ينينينينمرتمرتمرتمرت    فآتاه اهللا أجرهفآتاه اهللا أجرهفآتاه اهللا أجرهفآتاه اهللا أجره    ،،،،الشركالشركالشركالشرك

        ....عن اإلسالم وأهله، آمين والسالمعن اإلسالم وأهله، آمين والسالمعن اإلسالم وأهله، آمين والسالمعن اإلسالم وأهله، آمين والسالم    وجازاكم اهللا خيراًوجازاكم اهللا خيراًوجازاكم اهللا خيراًوجازاكم اهللا خيراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
ما يعني أن نّإو ،يمانهإه ال يعلم أحد بنّأليس معنى كتمان أبي طالب اإليمان 
أن أبا طالب معهم لم ينطق  تصورهناك مجموعة من المشركين كانت ت

 دبالشهادتين التي يدعو لها النبيأبا ــ كما قلت ــ فهم يعلمون  ��� . و�محم أن
لم  ،وإعالن إسالمه ،لنطق بالشهادتينلكن ا ،طالب في الجاهلية ال يعبد األصنام

كان يجهر بذلك وإنّما  ألنّه ما ، فكانوا يعتقدون أنّه على دينهم؛يكن بيناً عندهم
 .يمانه في ثنايا كالمه وشعرهيشير إلى إ
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            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أخفاه رغم أن له مكانة عالية بين أخفاه رغم أن له مكانة عالية بين أخفاه رغم أن له مكانة عالية بين أخفاه رغم أن له مكانة عالية بين أخفى إيمانه؟ ولماذا أخفى إيمانه؟ ولماذا أخفى إيمانه؟ ولماذا أخفى إيمانه؟ ولماذا     ����طالبطالبطالبطالبهل أبو هل أبو هل أبو هل أبو 

        قومه؟قومه؟قومه؟قومه؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
نا عا قد قطا كنّولم ،أخفى إيمانه )رضوان اهللا عليه(نا أبا طالبسيد إن ،نعم

ده رسول اهللا بإيمانه باهللا وبنبيف 7محمأفعاله إنّ ال بد ما تأتي من القول أن
 إخفاء وعليه فإن ،�باهللا ومع أوامر رسول اهللا األكرممنسجمة مع ذلك اإليمان 

  التي هي إرادة اهللا. �ما كان برغبة الرسولاإليمان إنّ
به المحافظة على الرسالة والرسول والرساليين لما يسب :السبب هو ولعلّ

والتجاسر عليه وعلى  ،�إعالن أبي طالب عن إيمانه من حرب شرسة على النبي
نوا من التجاوز على القوم لم يتمكّ ة مع ما ورد بأنة معه, خاصّة اإليمانياعالجم

  ه أبي طالب إلى رحاب اهللا تعالى.بعد رحيل عم ���  �رسول اهللا
 المكانة العالية ثم كما  ،التي صارت سبباً للمنع عن اإلعالنهي ال ننسى أن

على وغضبهم  ،والتخفيف من غلواء قريش �ها سبب للمحافظة على النبيأنّ
ثنا القرآن نظائر لهذا اإلخفاء بمقتضى وقد حد ،وكسر حدتها ،الرسالة الجديدة

ومؤمن آل فرعون إليمانه, وقد  ،كإخفاء أصحاب الكهف لدينهم ،المصلحة
وا سرأأصحاب الكهف  قال: (إن �أن الرسول :�د عن اإلمام الصادقرو
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اإليمان  أبا طالب أسر نين, وإمرت فآتاهم اهللا أجرهم ،اإليمان وأظهروا الكفر
  .)١(ين)مرت فآتاه أجره ،وأظهر الشرك

وهذا يأتي موافقاً إلى ضرورة وجود قالع سرية تحفظ الدين وتحمي حوزة 
  المؤمنين.

واإلسالم  �طالب أنفع لرسول اهللا ين إخفاء إيمان أبإ :فالخالصة
 ،بين قريش ه كان بذلك يبقى محافظاً على مكانتهألنّ ؛عالنهإوالمسلمين من 
بهذه المكانة ما ال يستطيعه لو أعلن إسالمه. �عن رسول اهللا فيستطيع أن يرد 

@ @@ @@ @@ @

IIIIéßý�g@æbàn×@kj�éßý�g@æbàn×@kj�éßý�g@æbàn×@kj�éßý�g@æbàn×@kj�HHHH    
�»����������א ��אق����و�.�א �وאد.�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وحمزة إسالمهم ولم يعلن أبو طالب؟وحمزة إسالمهم ولم يعلن أبو طالب؟وحمزة إسالمهم ولم يعلن أبو طالب؟وحمزة إسالمهم ولم يعلن أبو طالب؟    عباسعباسعباسعباسلماذا أعلن اللماذا أعلن اللماذا أعلن اللماذا أعلن ال

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

 كانه إن أعلن إسالمه نّإف ؛من قريش �رسول اهللاى اظ علللحف :السبب هو
فال يستطيع بذلك الدفاع  ،له المسلمون تعرضهاد بمقدار ما يضطلال تعرضسي

 :راً، وقيل أيضاًمتأخّ ��� ه لم يسلم فإنّ عباسعنه مع فقده لمكانته في قريش، وأما ال
 ه أسلم وبقي يخفي إسالمه.أنّ
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IIIIìçìçìçìç@@@@òČv§aòČv§aòČv§aòČv§a@@@@ÝjÓÝjÓÝjÓÝjÓ@@@@Č�äÛaČ�äÛaČ�äÛaČ�äÛa����HHHH    
�»�������������ن����א  وא"�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    الحجةالحجةالحجةالحجة    أنأنأنأن    المعلومالمعلومالمعلومالمعلوم    ومنومنومنومن، ، ، ، ))))األرضاألرضاألرضاألرض    لساختلساختلساختلساخت    الحجةالحجةالحجةالحجة    لواللواللواللوال((((: : : : ����المعصومالمعصومالمعصومالمعصوم    يقوليقوليقوليقول

    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    التيالتيالتيالتي    الفترةالفترةالفترةالفترة    فيفيفيفي    الحجةالحجةالحجةالحجة    هوهوهوهو    فمنفمنفمنفمن، ، ، ، ����المهديالمهديالمهديالمهدي    اإلماماإلماماإلماماإلمام    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    يومنايومنايومنايومنا    فيفيفيفي
        ؟؟؟؟حجةحجةحجةحجة    ����محمدمحمدمحمدمحمد    النبيالنبيالنبيالنبي    يكونيكونيكونيكون

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

  .�طالب أبو هو �النبي قبل الحجة أن :ارواياتن في جاء قد
 قد وأنّه، إسالمه على الشيعة أجمعت قدو(( :المجلسي العالّمة قال

 أوصياء من كان بل، قطّ صنماً يعبد ولم، األمر أول في �بالنبي آمن
  .)١())...�إبراهيم

  .الكهف كأهل لقتل ��� و، حجة أنّه يظهر لم :أي، بالتقية يعمل كان ولكنّه
 الكهف أصحاب إن: قال �اهللا رسول نأ( :�الصادق اإلمام عن رويو
 أسر طالب أبا إنو، مرتين أجرهم اهللا فآتاهم، الكفر وأظهروا، اإليمان أسروا

  .)٢()مرتين أجره اهللا فآتاه، الشرك وأظهر، اإليمان
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  ):١( تعليق

 »����������א���دن����
�א��מ����د�«�

ه لو ه لو ه لو ه لو نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛وكما فعل رسول اهللاوكما فعل رسول اهللاوكما فعل رسول اهللاوكما فعل رسول اهللا    ة،ة،ة،ة،كما فعل باقي الصحابكما فعل باقي الصحابكما فعل باقي الصحابكما فعل باقي الصحابسالمه سالمه سالمه سالمه إإإإلماذا لم يظهر لماذا لم يظهر لماذا لم يظهر لماذا لم يظهر 
        ؟؟؟؟وال خوف على الدينوال خوف على الدينوال خوف على الدينوال خوف على الدين    ،،،،صالًصالًصالًصالًأأأأ    قتله المشركون لكان النبي موجوداًقتله المشركون لكان النبي موجوداًقتله المشركون لكان النبي موجوداًقتله المشركون لكان النبي موجوداً

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:   
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ملموس أبا طالب كان ذا تأثير  إنفي دفاعه عن النبي�، ما له من منزلة ل
طح, وال يبقى محافظاً على هذه المكانة التي فهو شيخ األب ،ومكانة عند قريش

على دين قومه  بأن يخفي إيمانه ويظلّ ���  �يستطيع أن يدافع بها عن رسول اهللا
ا إذا أعلن إسالمه في الظاهر حتّى ال يعطيهم حجة عليه ويطعنوا في زعامته, وأم
م لم سيكون كأحدهم وه �غناءه عن رسول اهللا وأصبح كغيره من المسلمين فإن

 واستضعافهم من قبل قريش. لضعفهم �يستطيعوا الدفع عن رسول اهللا

 ):٢( عليقت


�א��מ��و������א ��0/«������������«    

 ؟؟؟؟مسلماًمسلماًمسلماًمسلماً    ����ر أبو إبراهيمر أبو إبراهيمر أبو إبراهيمر أبو إبراهيم, هل كان آز, هل كان آز, هل كان آز, هل كان آزطالب مسلماًطالب مسلماًطالب مسلماًطالب مسلماً    ووووذا كان أبذا كان أبذا كان أبذا كان أبإإإإ
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� ������ ��� � �!�"�#�� �� �$%���� ��� � �!�"�#�� �� �$%���� ��� � �!�"�#�� �� �$%���� ��� � �!�"�#�� �� �$% &� &� &� &�     �'� ���� ()�� &*� �+% �'� ���� ()�� &*� �+% �'� ���� ()�� &*� �+% �'� ���� ()�� &*� �+%     �, �-�� .�� �� �, �-�� .�� �� �, �-�� .�� �� �, �-�� .�� �� /� �� �0 /� �� �0 /� �� �0 /� �� �0    
 /1�2 �� /1�2 �� /1�2 �� /1�2 ������
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 ��� �� �� � �C�# ���D ��� �� �� � �C�# ���D ��� �� �� � �C�# ���D ��� �� �� � �C�# ���D����
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 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

وأن  ،لم يكن هو آزر �لسنا نحن الوحيدون الذين نقول أن أبا إبراهيم
 تارخ. :اسمه

اسمه (تارخ) ال((اج: يقول الزج ٧())خالف بين النسابين أن(. 

هوعلى هذا فآزر كان عم، ٨(لعربفي لغة ا وإطالق لفظ األب على العم( 
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  .)٢(بيه)أ الرجل صنو (عم :ومنه الحديث المعروف ،شائع )١(والقرآن
فعلى هذا  ،ب ومجاهد: آزر اسم صنموقال سعيد بن المسي((: وفي تفسير البغوي

  .)٣())تخذ آزر إلهاًتّأنصب تقديره  يكون في محلّ
يكن اسمه ن أبا إبراهيم لم إ :عباساك عن ابن قال الضح((وفي تفسير ابن كثير: 

وأبو إبراهيم  ،الصنم :رواه ابن أبي حاتم... يعني بآزر ،تارخ :ما كان اسمهوإنّ ،آزر
 :ي... وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمهنشا :ه اسمهامأُو ،تارخ :اسمه
  .)٤())تارخ

وال تأخذ بالمعنى العرفي  ،ق في فهم آي القرآن الكريممنك أن تدقّ اولذا نرجو
طريقة حشدك لآليات القرآنية  نإف ؛ة األب وتفسر بها القرآن الكريملعوام للفظعند ا

  هذا. ��� ظهر تال 

  
IIIIabČî•ë@æb×@ÝçabČî•ë@æb×@ÝçabČî•ë@æb×@ÝçabČî•ë@æb×@Ýç____HHHH    

�»����������א 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ية؟ية؟ية؟ية؟ن هو النبي أو الوصي بعد عيسى بن مريم إلى يوم البعثة النبون هو النبي أو الوصي بعد عيسى بن مريم إلى يوم البعثة النبون هو النبي أو الوصي بعد عيسى بن مريم إلى يوم البعثة النبون هو النبي أو الوصي بعد عيسى بن مريم إلى يوم البعثة النبوممممــ ــ ــ ــ ١١١١
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        ؟؟؟؟وصياءوصياءوصياءوصياءألألألألــ هل أبو طالب وعبد المطّلب كانوا من اــ هل أبو طالب وعبد المطّلب كانوا من اــ هل أبو طالب وعبد المطّلب كانوا من اــ هل أبو طالب وعبد المطّلب كانوا من ا٢٢٢٢
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
  .)١(شمعون بن حمون الصفا :هو �وصي عيسى ــــــــ١١١١
مة المجلسي في فقد ذكر العالّ ،بالنسبة ألبي طالب(رضوان اهللا عليه)أما  ــــــــ٢٢٢٢

، وكان حافظاً لكتبهم �سماعيلإه كان من أوصياء إبراهيم وبأنّ )(بحار األنوار
  .)٢(لجهةووصاياهم من تلك ا

أن  ���  ،وأما عبد المطّلب(رضوان اهللا عليه) فلم نجد ما يشير إلى هذا األمر
 ،المواقف التي نقلتها التواريخ منة على ذلك يمكن استفادتها بعض القرائن الدالّ

 برهة الحبشي عندما أراد هدم الكعبة.أما حدث مع  :وأبرزها

  :تعليق


و���ط����12א ��אق«������������«  
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..لسالم عليكم ورحمة اهللا ولسالم عليكم ورحمة اهللا ولسالم عليكم ورحمة اهللا ولسالم عليكم ورحمة اهللا واااا
مثال هذه الروايات التي تثبت مثال هذه الروايات التي تثبت مثال هذه الروايات التي تثبت مثال هذه الروايات التي تثبت أأأأمام مام مام مام أأأأ    اًاًاًاًتحيرتحيرتحيرتحيروقفت موقفت موقفت موقفت م    ماماماما    عزاء كثيراًعزاء كثيراًعزاء كثيراًعزاء كثيراًها األها األها األها األييييأأأأ

كثر من كثر من كثر من كثر من أأأأمامي مامي مامي مامي أأأأوكانت تثير وكانت تثير وكانت تثير وكانت تثير     ،،،،نبياء السابقيننبياء السابقيننبياء السابقيننبياء السابقينلأللأللأللأل    ����كرمكرمكرمكرمباء النبي األباء النبي األباء النبي األباء النبي األآآآآوصاية وصاية وصاية وصاية 
        ::::مقنعاًمقنعاًمقنعاًمقنعاً    جد عندكم جواباًجد عندكم جواباًجد عندكم جواباًجد عندكم جواباًأأأأليت ليت ليت ليت     فيافيافيافيا    ،،،،شكالشكالشكالشكالإإإإ

و غير منطقي و غير منطقي و غير منطقي و غير منطقي أأأأسبب منطقي سبب منطقي سبب منطقي سبب منطقي     جادجادجادجادييييإإإإنحن نعلم أن المشركين حاروا في نحن نعلم أن المشركين حاروا في نحن نعلم أن المشركين حاروا في نحن نعلم أن المشركين حاروا في ــ ــ ــ ــ ١١١١
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لتفسير نبولتفسير نبولتفسير نبوالخاتملتفسير نبو الخاتمة النبي الخاتمة النبي الخاتمة النبي ة النبي����،،،،    السيالسيالسيههههنّنّنّنّأأأأما تلك المعارف والعلوم التي كانوا يرون ما تلك المعارف والعلوم التي كانوا يرون ما تلك المعارف والعلوم التي كانوا يرون ما تلك المعارف والعلوم التي كانوا يرون السي����    
    ننننأأأأبببب    ����هام واحد منهم لههام واحد منهم لههام واحد منهم لههام واحد منهم لهمن عدم وجود اتّمن عدم وجود اتّمن عدم وجود اتّمن عدم وجود اتّ    دلّدلّدلّدلّأأأأ    والوالوالوال    ،،،،تيان بهاتيان بهاتيان بهاتيان بهايمتلك مقومات اإليمتلك مقومات اإليمتلك مقومات اإليمتلك مقومات اإل    الالالال

و و و و أأأأ    ،،،،و تملى عليهو تملى عليهو تملى عليهو تملى عليهأأأأ    ،،،،مه بشرمه بشرمه بشرمه بشربل يعلّبل يعلّبل يعلّبل يعلّ    ،،،،مكاناته وقدراته الذاتيةمكاناته وقدراته الذاتيةمكاناته وقدراته الذاتيةمكاناته وقدراته الذاتيةهذه المعارف تعود إلهذه المعارف تعود إلهذه المعارف تعود إلهذه المعارف تعود إل
باء باء باء باء آآآآومن هنا فلو كان ومن هنا فلو كان ومن هنا فلو كان ومن هنا فلو كان     ،،،،وغير ذلك من ترهاتوغير ذلك من ترهاتوغير ذلك من ترهاتوغير ذلك من ترهات    ،،،،خرونخرونخرونخرونآآآآعانه قوم عانه قوم عانه قوم عانه قوم أأأأو و و و أأأأ    ،،،،سهاسهاسهاسهادردردردر

النبيالنبيالنبيقريش أن قريش أن قريش أن قريش أن     ييييأما كان األولى من مشركأما كان األولى من مشركأما كان األولى من مشركأما كان األولى من مشرك    ،،،،مكانية والمنزلة الرفيعةمكانية والمنزلة الرفيعةمكانية والمنزلة الرفيعةمكانية والمنزلة الرفيعةبهذه اإلبهذه اإلبهذه اإلبهذه اإل    ����النبي
مر ملموس محسوس مر ملموس محسوس مر ملموس محسوس مر ملموس محسوس أأأأوهذا وهذا وهذا وهذا     ،،،،رهارهارهارهابائه ومعارفهم ويكربائه ومعارفهم ويكربائه ومعارفهم ويكربائه ومعارفهم ويكرآآآآعلوم علوم علوم علوم     ه يجتره يجتره يجتره يجترنّنّنّنّأأأأبببب    ����هموه هموه هموه هموه يتّيتّيتّيتّ

رضوان رضوان رضوان رضوان ((((عبد المطّلبعبد المطّلبعبد المطّلبعبد المطّلب    ث عن عملث عن عملث عن عملث عن عملخبار تتحدخبار تتحدخبار تتحدخبار تتحدأأأأمع وجود مع وجود مع وجود مع وجود     خصوصاًخصوصاًخصوصاًخصوصاً    ،،،،لدى الناسلدى الناسلدى الناسلدى الناس
هم هم هم هم تمسكتمسكتمسكتمسكمن من من من     اإلسالم بدالًاإلسالم بدالًاإلسالم بدالًاإلسالم بدالً    هاهاهاهاقرقرقرقرأأأأبسنن وتشريعات عديدة بسنن وتشريعات عديدة بسنن وتشريعات عديدة بسنن وتشريعات عديدة     مثالًمثالًمثالًمثالً    عليه)عليه)عليه)عليه)    اهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالى

        ؟؟؟؟����بطال دعوتهبطال دعوتهبطال دعوتهبطال دعوتهبالطحلب إلبالطحلب إلبالطحلب إلبالطحلب إل
من من من من     ����أن لو كان في مجتمع النبيأن لو كان في مجتمع النبيأن لو كان في مجتمع النبيأن لو كان في مجتمع النبي    ::::مضمونهمضمونهمضمونهمضمونه    ين ماين ماين ماين مامفسرمفسرمفسرمفسرلقد قال بعض اللقد قال بعض اللقد قال بعض اللقد قال بعض الــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

م الثاني؛ فكيف خفي على م الثاني؛ فكيف خفي على م الثاني؛ فكيف خفي على م الثاني؛ فكيف خفي على شهر من المعلّشهر من المعلّشهر من المعلّشهر من المعلّأأأأن ومعارفه لكان ن ومعارفه لكان ن ومعارفه لكان ن ومعارفه لكان آآآآيمتلك معلومات القريمتلك معلومات القريمتلك معلومات القريمتلك معلومات القر
        ؟؟؟؟ونهاراًونهاراًونهاراًونهاراً    صحاب الوصاية وهم على تماس معهم ليالًصحاب الوصاية وهم على تماس معهم ليالًصحاب الوصاية وهم على تماس معهم ليالًصحاب الوصاية وهم على تماس معهم ليالًأأأأمر مر مر مر أأأألناس لناس لناس لناس اااا

مع مع مع مع     ،،،،وهل يمكن لهكذا شخصية بهذا الوزن المعرفي أن تبقى خافية عليهموهل يمكن لهكذا شخصية بهذا الوزن المعرفي أن تبقى خافية عليهموهل يمكن لهكذا شخصية بهذا الوزن المعرفي أن تبقى خافية عليهموهل يمكن لهكذا شخصية بهذا الوزن المعرفي أن تبقى خافية عليهم
        دق تفاصيل سلوكها وعقائدها؟دق تفاصيل سلوكها وعقائدها؟دق تفاصيل سلوكها وعقائدها؟دق تفاصيل سلوكها وعقائدها؟مالحظتهم ألمالحظتهم ألمالحظتهم ألمالحظتهم أل

نشأ في نشأ في نشأ في نشأ في     ����كونهكونهكونهكونه    ::::هوهوهوهو    ����ة النبي الخاتمة النبي الخاتمة النبي الخاتمة النبي الخاتمثبات نبوثبات نبوثبات نبوثبات نبوبه إلبه إلبه إلبه إل    دلّدلّدلّدلّستُستُستُستُاااافضل وجه فضل وجه فضل وجه فضل وجه أأأأ    ننننــ إــ إــ إــ إ٣٣٣٣
ر ر ر ر ومع هذا جاء بما حيومع هذا جاء بما حيومع هذا جاء بما حيومع هذا جاء بما حي    ،،،،عن مواطن العلم والمعرفةعن مواطن العلم والمعرفةعن مواطن العلم والمعرفةعن مواطن العلم والمعرفة    فة مقطوعة الصلةفة مقطوعة الصلةفة مقطوعة الصلةفة مقطوعة الصلةبيئة متخلّبيئة متخلّبيئة متخلّبيئة متخلّ

        ....هل المعرفةهل المعرفةهل المعرفةهل المعرفةأأأأبهر بهر بهر بهر أأأأوووو    ،،،،العقولالعقولالعقولالعقول
عن عن عن عن     حدثحدثحدثحدثخبار التي تتخبار التي تتخبار التي تتخبار التي تته وبعد االعتقاد بمضامين هذه األه وبعد االعتقاد بمضامين هذه األه وبعد االعتقاد بمضامين هذه األه وبعد االعتقاد بمضامين هذه األنّنّنّنّأأأأال ترون ال ترون ال ترون ال ترون أأأأولكن ولكن ولكن ولكن 

!! !! !! !! ؟؟؟؟يبقى طريق لالستدالل بهذا الوجه قطّيبقى طريق لالستدالل بهذا الوجه قطّيبقى طريق لالستدالل بهذا الوجه قطّيبقى طريق لالستدالل بهذا الوجه قطّ    ه اله اله اله النّنّنّنّإإإإفففف    ..،..،..،..،نبياء ووونبياء ووونبياء ووونبياء وووالوصاية وميراث األالوصاية وميراث األالوصاية وميراث األالوصاية وميراث األ
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شأ في بيت يتوارث الوصاية شأ في بيت يتوارث الوصاية شأ في بيت يتوارث الوصاية شأ في بيت يتوارث الوصاية شخص نشخص نشخص نشخص ن    ::::على فرض أن الصورة ستكون هكذاعلى فرض أن الصورة ستكون هكذاعلى فرض أن الصورة ستكون هكذاعلى فرض أن الصورة ستكون هكذا
فكارهم التي فكارهم التي فكارهم التي فكارهم التي أأأأوجاء بمعارف من سنخ معارفهم ووجاء بمعارف من سنخ معارفهم ووجاء بمعارف من سنخ معارفهم ووجاء بمعارف من سنخ معارفهم و    ،،،،نبياء ومعارفهمنبياء ومعارفهمنبياء ومعارفهمنبياء ومعارفهموميراث األوميراث األوميراث األوميراث األ

 عجاز؟عجاز؟عجاز؟عجاز؟ين اإلين اإلين اإلين اإلأأأأفففف    ،،،،عايشها في بيتهعايشها في بيتهعايشها في بيتهعايشها في بيته

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
، بل �أبي طالب وغيره من أجداد النبي ةلم يكن المشركون يعرفون مكان

ق إلى أذهانهم أن أبا طالب أو عبد فال يتطر ،يينكانوا ينظرون إليهم كبشر عاد
  .�اًمحمدم المطّلب هو الذي علّ
حتّى لو تطر ؛ه سيزولاالحتمال فإنّمثل هذا ق ثم ألن مستمراً  ظلّ �النبي

ر هذا النزول للقرآن واالستمرار فكيف يفس ،هي القرآن حتّى بعد وفاة عمفي تلقّ
  فاة أبي طالب؟!العلوم على الرغم من و في بثّ

ا موجود من ه ال يعني أن عنده أكثر ممنّإنا وإن قلنا بوصاية أبي طالب فنّثم إ
بها، ومهما تكن تلك التعاليم فهي ال تقارن  تعبدتعاليم الديانة الحنيفية التي كان ي

يأخذ من أبي طالب لما جاء  �فلو كان النبي ،بتعاليم اإلسالم وشموله وسعته
  وهذا مخالف للواقع. ،ةيي الديانة الحنيفبأكثر مما ف

ما موجود في القرآن لم يكن موجوداً عند أحد وبالتالي فنحن نقطع بأن، 
  فالقرآن كتاب مهيمن على كلّ ما قبله من الكتب. ،العزم أُولووال حتّى األنبياء 

وأجداده كان كافياً ألن يعرفوا عند العرب  �ولكن ما كان عند آباء النبي
ثابتة عندنا لقصي وأبنائه وهم من السيادة والمكانة، وهي كانت حاصلة لهم بما ل
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ولو راجعت المصادر التي ذكرت مكانة قصي وهاشم  ،�بعده إلى رسول اهللا
 لك ما نقول. تّضحوي ،لب وصفاتهم لوجدت ذلك واضحاًوعبد المطّ

  
IIIIkÛb�@ïic@åi@kÛb�@òÔîÔykÛb�@ïic@åi@kÛb�@òÔîÔykÛb�@ïic@åi@kÛb�@òÔîÔykÛb�@ïic@åi@kÛb�@òÔîÔyHHHH    

�»�� ���
�'�����»����������א ��ود� �

        ال:ال:ال:ال:السؤالسؤالسؤالسؤ
        لب؟لب؟لب؟لب؟اااابي طبي طبي طبي طأأأأمن هو طالب بن من هو طالب بن من هو طالب بن من هو طالب بن 

        ؟؟؟؟سالمسالمسالمسالموما هو دوره في نصرة اإلوما هو دوره في نصرة اإلوما هو دوره في نصرة اإلوما هو دوره في نصرة اإل
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
ه نّأا يذكرونه ممون من حياة طالب بن أبي طالب قليل, فمؤرخما يذكره ال

ف عنهم بنو هاشم فأكرهوهم على الخروج, ة إلى بدر تخلّا نفر أهل مكّلم
للمسلمين يوم بدر: (من قدرتم أن تأسروه من بني  �وبذلك قال رسول اهللا

وفي ذلك كان يقول طالب هذه  ،)ما خرجوا كرهاًهم إنّنّإهاشم فال تقتلوه ف
  منها هذه الصورة:  ،ة صورذكرت بعدالتي األبيات 

ــا ــايـــــ ــايـــــ ــايـــــ ــب  أأأأ    ربربربرب    يـــــ ــوا بطالـــــ ــا خرجـــــ ــب  مـــــ ــوا بطالـــــ ــا خرجـــــ ــب  مـــــ ــوا بطالـــــ ــا خرجـــــ ــب  مـــــ ــوا بطالـــــ ــا خرجـــــ         مـــــ
        

        فــــي مقنــــب عــــن هــــذه المقانــــب    فــــي مقنــــب عــــن هــــذه المقانــــب    فــــي مقنــــب عــــن هــــذه المقانــــب    فــــي مقنــــب عــــن هــــذه المقانــــب            
        فـــاجعلهم المغلــــوب غيــــر الغالــــب فـــاجعلهم المغلــــوب غيــــر الغالــــب فـــاجعلهم المغلــــوب غيــــر الغالــــب فـــاجعلهم المغلــــوب غيــــر الغالــــب         

        
        ))))١١١١((((غيــر ســالبغيــر ســالبغيــر ســالبغيــر ســالبوارددهــم المســلوب وارددهــم المســلوب وارددهــم المســلوب وارددهــم المســلوب         

        أ :ا قال هذه األبيات، قالت قريشولميهذ نفرجع طالب في ،وهه ليغلبنا فرد 
  من رجع.
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على  هذه األبيات التي تدلّ �وكذلك كان طالب يقول في رسول اهللا
  إسالمه:

ــلّ  ــد حــــ ــلّ وقــــ ــد حــــ ــلّ وقــــ ــد حــــ ــلّ وقــــ ــد حــــ ــم     وقــــ ــي هاشــــ ــد بنــــ ــم مجــــ ــي هاشــــ ــد بنــــ ــم مجــــ ــي هاشــــ ــد بنــــ ــم مجــــ ــي هاشــــ ــد بنــــ         مجــــ
        

        فكـــــــــــــان النعامـــــــــــــة والزهـــــــــــــرة  فكـــــــــــــان النعامـــــــــــــة والزهـــــــــــــرة  فكـــــــــــــان النعامـــــــــــــة والزهـــــــــــــرة  فكـــــــــــــان النعامـــــــــــــة والزهـــــــــــــرة          
ــم           ــي هاشـــــ ــم  ومحـــــــض بنـــــ ــي هاشـــــ ــم  ومحـــــــض بنـــــ ــي هاشـــــ ــم  ومحـــــــض بنـــــ ــي هاشـــــ ــدأأأأومحـــــــض بنـــــ ــدحمـــــ ــدحمـــــ ــدحمـــــ         حمـــــ

        
ــرة           ــى فتــــــ ــك علــــــ ــول المليــــــ ــرة  رســــــ ــى فتــــــ ــك علــــــ ــول المليــــــ ــرة  رســــــ ــى فتــــــ ــك علــــــ ــول المليــــــ ــرة  رســــــ ــى فتــــــ ــك علــــــ ــول المليــــــ         رســــــ

        المكـــــــارم نـــــــور الـــــــبالد  المكـــــــارم نـــــــور الـــــــبالد  المكـــــــارم نـــــــور الـــــــبالد  المكـــــــارم نـــــــور الـــــــبالد      عظـــــــيمعظـــــــيمعظـــــــيمعظـــــــيم        
        

        ــري ــريحـــــ ــريحـــــ ــريحـــــ ــرة     حـــــ ــدى الزبـــــ ــؤاد صـــــ ــرة الفـــــ ــدى الزبـــــ ــؤاد صـــــ ــرة الفـــــ ــدى الزبـــــ ــؤاد صـــــ ــرة الفـــــ ــدى الزبـــــ ــؤاد صـــــ         الفـــــ
ــان          ــمح البنــــ ــاهد ســــ ــريم المشــــ ــان كــــ ــمح البنــــ ــاهد ســــ ــريم المشــــ ــان كــــ ــمح البنــــ ــاهد ســــ ــريم المشــــ ــان كــــ ــمح البنــــ ــاهد ســــ ــريم المشــــ         كــــ

        
        ــن ــنإذا ضــــــ ــنإذا ضــــــ ــنإذا ضــــــ ــدرة    إذا ضــــــ ــود والقــــــ ــدرةذو الجــــــ ــود والقــــــ ــدرةذو الجــــــ ــود والقــــــ ــدرةذو الجــــــ ــود والقــــــ         ذو الجــــــ

ــردا           ــي الــــــــ ــي نقــــــــ ــف تقــــــــ ــردا  عفيــــــــ ــي الــــــــ ــي نقــــــــ ــف تقــــــــ ــردا  عفيــــــــ ــي الــــــــ ــي نقــــــــ ــف تقــــــــ ــردا  عفيــــــــ ــي الــــــــ ــي نقــــــــ ــف تقــــــــ         عفيــــــــ
        

        طهــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــراويل واألزرةطهــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــراويل واألزرةطهــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــراويل واألزرةطهــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــراويل واألزرة        
ــين            ــى المعتقـــــ ــع علـــــ ــواد رفيـــــ ــين   جـــــ ــى المعتقـــــ ــع علـــــ ــواد رفيـــــ ــين   جـــــ ــى المعتقـــــ ــع علـــــ ــواد رفيـــــ ــين   جـــــ ــى المعتقـــــ ــع علـــــ ــواد رفيـــــ         جـــــ

        
ــرة           ــارب واألســـــــــ ــن األقـــــــــ ــرة  وزيـــــــــ ــارب واألســـــــــ ــن األقـــــــــ ــرة  وزيـــــــــ ــارب واألســـــــــ ــن األقـــــــــ ــرة  وزيـــــــــ ــارب واألســـــــــ ــن األقـــــــــ         وزيـــــــــ

        شـــــــوس كالليـــــــث لـــــــم ينهــــــــه   شـــــــوس كالليـــــــث لـــــــم ينهــــــــه   شـــــــوس كالليـــــــث لـــــــم ينهــــــــه   شـــــــوس كالليـــــــث لـــــــم ينهــــــــه   أأأأوووو        
        

ــرة          ــرة لـــدى الحـــرب زجـــرة ذي الزجـ ــرة لـــدى الحـــرب زجـــرة ذي الزجـ ــرة لـــدى الحـــرب زجـــرة ذي الزجـ         لـــدى الحـــرب زجـــرة ذي الزجـ
ــه            ــن صــــريع لــ ــم مــ ــه   وكــ ــن صــــريع لــ ــم مــ ــه   وكــ ــن صــــريع لــ ــم مــ ــه   وكــ ــن صــــريع لــ ــم مــ ــد ثــــوى     وكــ ــد ثــــوى قــ ــد ثــــوى قــ ــد ثــــوى قــ         قــ

        
        ))))١١١١((((طويــــــــــــل التــــــــــــأوه والزفــــــــــــرة  طويــــــــــــل التــــــــــــأوه والزفــــــــــــرة  طويــــــــــــل التــــــــــــأوه والزفــــــــــــرة  طويــــــــــــل التــــــــــــأوه والزفــــــــــــرة          

  .)٢(قد أسلم اًطالب أن �بي عبد اهللاأوفي رواية عن         
لم  لكنّهو ،خرج مع قريش إلى بدر كرهاً اًطالب نإ :وفي بعض األخبار

 عد حتّى ،)٣(ةمن رجع إلى مكّ وال في ،وال في القتلى ،يوجد ال في األسرى
فلم يوجدوا ولم يسمع  ،وههم فهامواهو وغيره اثنان من الذين ذهبوا على وج

  .)٤(لهم بأثر
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جعفر العاملي في  سيدذلك ال يرد، إذ ولكن هذا ال يمكن أن يكون صحيحاً
 مكّةمن رجع إلى  كيف لم يوجد في ـأ ـ(( بالقول: )كتابه (الصحيح من السيرة

على  ؟ويبكي أهل القليب �وابن هشام يذكر له قصيدة يمدح فيها رسول اهللا
يطلب في شعره من بني عبد شمس ونوفل أن ال يثيروا مع  :تعبير ابن هشام حد

  وفيها يقول:  ،المصائب والباليا واألهوال ن حرباً تجريالهاشمي
ــا  ــا فمــ ــا فمــ ــا فمــ ــة أأأأفمــ ــا فــــي قــــريش عظيمــ ــة ن جنينــ ــا فــــي قــــريش عظيمــ ــة ن جنينــ ــا فــــي قــــريش عظيمــ ــة ن جنينــ ــا فــــي قــــريش عظيمــ         ن جنينــ

        
        التربــاالتربــاالتربــاالتربــا    ســوى أن حمينــا خيــر مــن وطــأســوى أن حمينــا خيــر مــن وطــأســوى أن حمينــا خيــر مــن وطــأســوى أن حمينــا خيــر مــن وطــأ        

ــاًأأأأ         ــاًخـــــ ــاًخـــــ ــاًخـــــ ــ    خـــــ ــثقـــــ ــثقـــــ ــثقـــــ ــرزأ     ةةةةثقـــــ ــات مـــــ ــي النائبـــــ ــرزأ فـــــ ــات مـــــ ــي النائبـــــ ــرزأ فـــــ ــات مـــــ ــي النائبـــــ ــرزأ فـــــ ــات مـــــ ــي النائبـــــ         فـــــ
        

        وال ذربـــــــاوال ذربـــــــاوال ذربـــــــاوال ذربـــــــا    ثنـــــــاه ال بخــــــيالً ثنـــــــاه ال بخــــــيالً ثنـــــــاه ال بخــــــيالً ثنـــــــاه ال بخــــــيالً     كريمــــــاً كريمــــــاً كريمــــــاً كريمــــــاً         
ــ         ــيطيـــــف بـــ ــيطيـــــف بـــ ــيطيـــــف بـــ ــه يطيـــــف بـــ ــافون يغشـــــون بابـــ ــه ه العـــ ــافون يغشـــــون بابـــ ــه ه العـــ ــافون يغشـــــون بابـــ ــه ه العـــ ــافون يغشـــــون بابـــ         ه العـــ

        
        زورا وال ضـــــربازورا وال ضـــــربازورا وال ضـــــربازورا وال ضـــــربانـــــنـــــنـــــنـــــيؤمـــــون نهـــــراً ال  يؤمـــــون نهـــــراً ال  يؤمـــــون نهـــــراً ال  يؤمـــــون نهـــــراً ال          

        ةةةةفــــــــواهللا ال تنفــــــــك عينــــــــي حزينــــــــفــــــــواهللا ال تنفــــــــك عينــــــــي حزينــــــــفــــــــواهللا ال تنفــــــــك عينــــــــي حزينــــــــفــــــــواهللا ال تنفــــــــك عينــــــــي حزينــــــــ        
        

        تصدقوا الخزرج الضرباتصدقوا الخزرج الضرباتصدقوا الخزرج الضرباتصدقوا الخزرج الضربا    حتّىحتّىحتّىحتّىتململ تململ تململ تململ         
ا بكاؤه أهل القليب بدر، وأم ةه قد عاش إلى ما بعد وقععلى أنّ وهذا يدلّ        

ني عبد وطلبه من ب �عليه مدحه للنبي ا يدلّه كان مجاراة لقريش كمفالظاهر أنّ
  ؟:تقدمر شعره المفكيف نفس ��� و ،شمس ونوفل أن ال يحاربوا الهاشميين

        لــــيكن المســـــلوب غيـــــر الســـــالب لــــيكن المســـــلوب غيـــــر الســـــالب لــــيكن المســـــلوب غيـــــر الســـــالب لــــيكن المســـــلوب غيـــــر الســـــالب وووو
        

        ولـــــيكن المغلـــــوب غيـــــر الغالـــــب   ولـــــيكن المغلـــــوب غيـــــر الغالـــــب   ولـــــيكن المغلـــــوب غيـــــر الغالـــــب   ولـــــيكن المغلـــــوب غيـــــر الغالـــــب           
 يورو ،سلمأقد  اًطالب أن �لقد ورد في رواية مرسلة عن أبي عبد اهللا ــ ب        

  ه هو القائل:أنّ
وخير بني هاشم أحمد رسول اإلله وخير بني هاشم أحمد رسول اإلله وخير بني هاشم أحمد رسول اإلله وخير بني هاشم أحمد رسول اإلله 

        على فترةعلى فترةعلى فترةعلى فترة
        ســــــــــول اإللــــــــــه علــــــــــى فتــــــــــرة   ســــــــــول اإللــــــــــه علــــــــــى فتــــــــــرة   ســــــــــول اإللــــــــــه علــــــــــى فتــــــــــرة   ســــــــــول اإللــــــــــه علــــــــــى فتــــــــــرة   رررر        

        ص من طالب انتقاماً رت أمر التخلّوليس من البعيد: أن تكون قريش قد دب
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  .)١(في بدر وغيرها �عليلنفسها لما جرى عليها من 
عوا أنوألجل طمس تلك الجريمة اد ٢(قد اختطفت طالباً ولم يعلم له أثر الجن(.  

هناك رأي  فإن ؛الًة وجود مثل هكذا شخصية أوصحه على فرض هذا كلّ
 ،أبو طالب :سمه الحقيقيا نإبل  ،ه ليس ألبي طالب ولد باسم طالبأنّ :آخر يقول

  وليس عبد مناف.
وإذا كان موجوداً ((اوي في كتابه (أبو طالب): محمديقول علي صالح ال

فلم يرد له  ،عباسه الة اقتسام أوالد أبي طالب بين رسول اهللا وعمفأين هو من قصّ
علت إلضفاء طابع ما هو شخصية افتُوإنّ ،هئر عدم وجوده واختفاوهذا ما يبر ،كرذ

 أو ،ه عبد منافاسمالوثنية على أبي طالب باعتبار أنوالصحيح  ،له طالب ولداً ن
ه كنيتهاسم أن، ناه...كما بي  

ن نستشف عدم أإلى أن قال: فقد استطعنا من خالل الروايات اآلنفة الذكر 
ا ما أشار إليه البكري في معرض حديثه عن كفالة أبي طالب وهذ ،وجوده

ثره على ؤاً شديداً وتُه حبـ تحبــ يعني فاطمة ـ...وكانت ((وزوجته للرسول بقوله: 
اً فإذا كان موجوداً حقّ ،وهذا دليل على عدم وجوده ،))عقيل وجعفر :ولديها

  .�نينت الرواية بما هو موجود فعالً واستثنت أمير المؤمصرحل
 :فضالً عن رواية تلقين الرسول لفاطمة بنت أسد عند وفاتها عندما قال لها

وهذا دليل ثان على  ،ما قصد أمير المؤمنينوإنّ ،(ابنك ابنك ال عقيل وال جعفر)
  خوته.إه مع اسمولو كان موجوداً لورد  ،عدم وجود طالب

خوته إذكر كبر وفلماذا أهمل األ ،ه األكبر بينهم حسبما زعم بعضهمعلماً أنّ
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  ؟!اآلخرين
  فإذا كان موجوداً فما هو موقفه من الدعوة اإلسالمية؟ !هو غير موجودإذن 

 ،باإلجابة على هذا التساؤل يمكن معرفة الشيء الكثير عن وجوده أو عدمه
لعنا عليها شيئاً يذكر سوى ما طّال له مظان التاريخ التي لم تسج :وبهذا نقول

لم تسجل له  ،وال في الدفاع عن اإلسالم ،صار الشعبفلم نجده في ح ،ذكرناه
وإنما وردت بشأنه نتفاً  ،�أو خروجه في غزوة من مغازي الرسول ،هجرة

وظهر  ،وهي متضاربة في كثير من األحيان ،ة شيئاًشارات ليس لها من الصحإو
ناهالتناقض عليها كما بي((.  

 متوفّىالكلبي ال :هو ،ألبي طالب أربعة أوالد أحدهم طالب نأوالذي ذكر 
ولو  ،واحد منهم هو عشر سنوات الفارق الزمني بين كلّ وذكر أن )،هـ٢٠٤(سنة 

وهذا  ،أو أكبر بقليل �قبلنا هذه الرواية لعاد عمر طالب موازياً لعمر الرسول
ا كفال فاطمة بنت أسد وأبا طالب لم تذكر أن أُخرىاقض مع روايات نيت

زقا هما لم يكونا رنّأل ؛اه ولداًاتّخذو ،عدا بطلعتهسواست ،تهاستبشرا بغر �الرسول
  .من الولد أحداً

لها بأن تنذر نذراً  �محمدفاطمة أنجبت بفضل تعليم  أن :أُخرىورواية 
 .)١())اهللا ليرزقها ولداً وتدعو

                                                 

�F١�E��v !א��'��d���
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ñŠíŠç@ìic*         

والخليقة)(عدالة  (الخلق انظر ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع ــ :*
هل السنّة)(علم الرجال))(صحاح أالصحابة
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)á�üa@Þìè©á�üa@Þìè©á�üa@Þìè©á�üa@Þìè©(  

  »������ن����������������دودאد��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هريرة؟هريرة؟هريرة؟هريرة؟    سؤالي عن نسب أبيسؤالي عن نسب أبيسؤالي عن نسب أبيسؤالي عن نسب أبي
        ؟؟؟؟����أم بعد وفاة رسول اهللاأم بعد وفاة رسول اهللاأم بعد وفاة رسول اهللاأم بعد وفاة رسول اهللا        ،،،،����وهل أسلم في زمن رسول اهللاوهل أسلم في زمن رسول اهللاوهل أسلم في زمن رسول اهللاوهل أسلم في زمن رسول اهللا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أو اسم أبيه! فقد عرف بالتحديد اسمهأبو هريرة مجهول النسب، فال ي ،
اختلف فيهما اختالفاً كبيراً جداً، بحيث لم يعرف مثله لغيره من األشخاص، 
وهذا مما يثير العجب وعالمات االستفهام الكبيرة حول هذا الصحابي، المكثر 

  .�للحديث عن رسول اهللا
هو عمير بن عامر بن عبد  :أبو هريرة((قال ابن عبد البر في (االستيعاب): 

الشّرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن  ذي
  سليم بن فهم بن دوس.

ال ، كثيراً قال أبو عمر: اختلفوا في اسم أبي هريرة، واسم أبيه اختالفاً
  .يحاط به وال يضبط في الجاهلية واإلسالم

 برير بن :عبد اهللا بن عامر. ويقال :اسم أبي هريرة :فقال خليفة: ويقال
  سكين بن دومة. :عشرقة. ويقال
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عبد اهللا بن عبد  :وقال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: اسم أبي هريرة
عبد  :شمس. ويقال: عامر. وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اسم أبي هريرة

  سكين. :عبد غنم. ويقال اهللا بن عبد شمس. ويقال: عبد نهم بن عامر. ويقال:
  ، عن أحمد بن حنبل مثله سواء.بن يحيى الذهلي محمدوذكر 

  عبد شمس. :سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبي هريرة :وقال عباس
  عبد شمس. :وقال أبو نعيم: اسم أبي هريرة

ر بن أبي هريرة، قال: وروى سفيان بن حصين عن الزهري، عن المحر
  عبد عمرو بن عبد غنم. :اسم أبي هريرة

عبد عمرو  :دنا في اسم أبي هريرةوقال أبو حفص الفالس: أصح شيء عن
  بن عبد غنم.ا

  .كردوس :وقال ابن الجارود: اسم أبي هريرة
بن عمرو، عن أبي سلمة بن  محمد، عن يوروى الفضل بن موسى السينان

  عبد الرحمن، عن أبي هريرة عبد شمس، من األزد، من دوس.
 :أبي هريرةوذكر أبو حاتم الرازي، عن األوسي، عن ابن لهيعة، قال: اسم 

  كردوس بن عامر.
  قال: اسم أبي هريرة عبد شمس. ،األسود يوذكر البخاري عن ابن أب

  عبد نهم، أو عبد عمرو. :ويقال
اسمه في اإلسالم عبد شمس، أو عبد  قال أبو عمر: محال أن يكون

ما كان في فإنّ ،عمرو، أو عبد غنم، أو عبد نهم، وهذا إن كان شيء منه
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عبد الرحمن، واهللا أعلم، على  :أو ،عبد اهللا :اإلسالم فاسمه ا فيالجاهلية. وأم
  .كثيراً اختالفاً أيضاً ه اختلف في ذلكأنّ

قال الهيثم بن عدي: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس، وفي 
  عبد اهللا، وهو من األزد من دوس. :اإلسالم

عن  ،اعن ابن إسحاق، قال: حدثني بعض أصحابن ،وروى يونس بن بكير
 :فسميت في اإلسالم ،عبد شمس :في الجاهلية يأبي هريرة، قال: كان اسم

ي وجدت هرة فجعلتها في كمي، يت بأبي هريرة، ألنّنّما كُعبد الرحمن، وإنّ
  فقيل لي: ما هذه؟ قلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة.

في كمي، فرآني رسول  ه قال: كنت أحمل هرة يوماًوقد روينا عنه أنّ
وهذا أشبه عندي أن  !يا أبا هريرة ، فقال لي: ما هذه؟ فقلت: هرة. فقال:0اهللا

اه بذلك، واهللا أعلم.كنّ 0يكون النبي  
وروى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: اسم أبي هريرة عبد 

  الرحمن بن صخر. وعلى هذه اعتمدت طائفة ألَّفت في األسماء والكنى.
أويس، قال: كان اسم أبي هريرة في  يأب وذكر البخاري عن إسماعيل بن

  عبد اهللا. :عبد شمس وفي اإلسالم :الجاهلية
 ،ىعمرو بن عبد العزّ :في اسم أبي هريرة قال أبو عمر: ويقال أيضاً

ويزيد  ،عبد العزى، وعبد الرحمن بن عمرو وعمرو بن عبد غنم، وعبد اهللا بن
 ،يصح معه شيء يعتمد عليهومثل هذا االختالف واالضطراب ال  .بن عبيد اهللا

 ���هو الَّذي سكن إليه القلب في اسمه في  ،أو عبد الرحمن ،عبد اهللا أن
0اه رسول اهللالى به على ما كنّاإلسالم، واهللا أعلم. وكنيته أو.  
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دفرواية الفضل بن موسى، عن  ،ا في الجاهليةوأمبن عمرو، عن أبي  محم
ورواية  .د له ما ذكر ابن إسحاقصحيحة، ويشه ،سلمة، عنه في عبد شمس

فصالحة، وقد  ،ر بن أبي هريرةعن الزهري، عن المحر ،سفيان بن حصين
  وعبد عمرو. ،يمكن أن يكون له في الجاهلية اسمان: عبد شمس

أو عبد الرحمن. ،فعبد اهللا :ا في اإلسالموأم  
عبد  :وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة

في الكنى، وقد غلبت عليه كنيته، فهو  ن بن صخر، ذكر ذلك في كتابهالرحم
١())بالتوفيق اهللالى المواضع بذكره الكنى، وبكمن ال اسم له غيرها. وأو(.  

وأورد ابن حجر في (اإلصابة) سرد أوسع مما ذكره ابن عبد البر في 
م أبي اس :قال النووي في مواضع من كتبه((االختالف في اسمه، ثم قال: 

وقال القطب  .من ثالثين قوالً الرحمن بن صخر على األصح هريرة عبد
 )الكنى(مذكورة في  أبيه أربعة وأربعون قوالً اجتمع في اسمه واسم :الحلبي

  )...عساكر بناتاريخ (وفي  )،االستيعاب(وفي  ،للحاكم
.. ثم عشرين قوالً فمجموع ما قيل في اسمه وحده نحو منإلى أن قال: 

وأوردها..والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قوالًها، وقال: عد ..  
بطريق التجويز فيزيد على ذلك نحو مائتين  مع التركيبأما فثم قال: 

  .)٢())عشر من ضرب تسعة عشر في ثالثة ،وسبعة وأربعين
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قد ذكرناه مفصّالً بما يأتي من أجوبة ضمن هذا ف ،هإسالما وقت موأ
 .العنوان؛ فليراجع

  

)Žß@ïibz•Žß@ïibz•Žß@ïibz•Žß@ïibz•òjz–Ûa@áèjòjz–Ûa@áèjòjz–Ûa@áèjòjz–Ûa@áèj(  

  »��ط�12א $�و�ش���������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

كـــم هي الفترة التي عاشها أبو هريرة مع النبيكـــم هي الفترة التي عاشها أبو هريرة مع النبيكـــم هي الفترة التي عاشها أبو هريرة مع النبيبحيث تمكّن من نقل بحيث تمكّن من نقل بحيث تمكّن من نقل بحيث تمكّن من نقل     ،،،،����كـــم هي الفترة التي عاشها أبو هريرة مع النبي
        ؟؟؟؟����هذا الكم الهائل من الروايات عنههذا الكم الهائل من الروايات عنههذا الكم الهائل من الروايات عنههذا الكم الهائل من الروايات عنه

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

قدم في خيبر ه ألنّ((هناك من ادعى أن صحبته أربع سنين؛ قال ابن حجر: 
سنة إحدى  لفي ربيع األو 0ومات النبي ،وكانت خيبر في صفر ،سنة سبع

وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن  ،ة أربع سنين وزيادةفتكون المد ،عشرة
  .)١())الحميري

ثالث  0صحبت رسول اهللا((والمشهور أن صحبته ثالث سنين، استناداً لقوله: 
  .)٢())فيهن يأن أعي الحديث منّ أحرص على يفي سنّ لم أكن ،سنين
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ة:والصحيح أنّها كانت سنة وتسعة أشهر، قال محمود أبو ري  
 زمناً ،كما وصف ذلك بلسانه ،ة يعاني فيها ما يعانيلبث أبو هريرة في الصفّ((

وينتهي إلى ، وهو الشهر الذي وقعت فيه غزوة خيبر ، ه٧يبتدئ من شهر صفر سنة 
يكون قد قضى  وبذلك ،انتقل بعد ذلك إلى البحرين مث ، ه٨شهر ذي القعدة سنة 

ه قضى بالمدينة من أنّ ال كما اشتهر بين الجمهور ،بالمدينة: سنة واحدة وتسعة أشهر
سنين! ثالث سنين! وبعضهم أوصلها إلى أربع حياة النبي((.  

 ــ م غنائم حنينبعد أن قســ  منصرفه من الجعرانة �بعث رسول اهللا((ثم قال: 
... عامل الفرس على البحرين ،لعالء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبديا

  .))وكان فيمن بعثهم النبي مع العالء بن الحضرمي إلى البحرين أبو هريرة
وهو  أبا هريرة قدم من بالده على النبي أن :ا ذكرنا آنفاًن مميتبيإلى أن قال: ((

 لعالء بن الحضرمي إلى البحرين بعد منصرفه منبعثه مع ا النبي وأن ، ه٧سنة  بخيبر
وبذلك  ، ه٨ ، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنةحنينم مغانم بعد أن قس ،الجعرانة

تكون مده٧شهر صفر سنة  تبتدئ من ،هل الصفةأل عريفاً ة إقامته بجوار النبي ، 
يد على سنة ها ال تزوجدنا أنّ ، وإذا حسبناها ه٨وتنتهي في شهر ذي القعدة سنة 

  .)١())واحدة وتسعة أشهر فقط
، وأنكر كونه من �هريرة مع النبي يولكن هناك من شكّك في صحبة أب

  الصحابة!
  ففي كتاب: (أكثر أبو هريرة) للدكتور مصطفى بو هندي, جاء ما يلي:
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بناء على مجموعة من  ؛درج الدارسون على اعتبار أبي هريرة صحابياً((
أبو هريرة عن نفسه, وهي بدل أن تؤكّد صحبته لرسول الروايات التي يرويها 

، أثارت حولها مجموعة من الشبهات, وهو ما يدعونا إلى التحقيق في هذه 0اهللا
  المسألة.

أنت  روى الذهبي عن الوليد بن رباح: سمعت أبا هريرة يقول لمروان: واهللا ما
ــ  0لحسن مع رسول اهللاوالٍ، وإن الوالي لَغيرك، فدعه ــ يعني: حين أرادوا دفن ا

ولكنّك تدخل في ما ال يعنيك; إنّما تريد بها إرضاء من هو غائب عنك ــ يعني: 
  معاوية ــ.

فأقبل عليه مروان مغضباً، وقال: يا أبا هريرة! إن الناس قد قالوا: أكثر الحديث 
  ، وإنّما قدم قبل وفاته بيسير!0عن رسول اهللا

قد زدت على  ذوأنا يومئ ،بخيبر 0هللاورسول ا ــواهللا  ــقدمت  :فقال
أدور معه في بيوت نسائه,  ،يتوفّحتّى  وأقمت معه الثالثين سنة سنوات،

  .)١(ي خلفه ; فكنت واهللا أعلم الناس بحديثهوأصلّ ،معه وأغزو وأحج ،وأخدمه
 وروى الذهبي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة، قال: (اللّهم ال

  ، فتوفّي فيها، أو قبلها بسنة.تدركني سنة ستّين)
قال الواقدي: كان ينزل ذا الحليفة. وله بالمدينة دار، تصدق بها على مواليه، 
ومات سنة تسع وخمسين وله ثمان وسبعون سنة، وهو صلّى على عائشة في رمضان 

  سنة ثمان وخمسين، قال: وهو صلّى على أم سلمة في شوال سنة تسع وخمسين.
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  .)١(ف هذاقلت: الصحيح خال
وتبعاً لهذه الروايات التي بنى عليها أصحاب التاريخ والرجال تراجمهم, يتبين 
أن أبا هريرة إنّما أسلم بعد الثالثين من عمره بسنوات ــ أي: ما يتراوح بين ثالث 
وتسع سنوات ــ فيكون إسالمه بين الثالث والثالثين والتسع والثالثين من عمره, 

ثمان وسبعين سنة, وهو ما يفيد أن المدة بين إسالمه ووفاته  وكانت وفاته على عمر
تتراوح بين خمس وأربعين وتسع وثالثين سنة, بينما تبين الروايات اُألخرى 

ن, فإذا نقصنا ستّيالمتحدثة عن سنة وفاته أنّها كانت بين سنة سبع وخمسين وسنة 
وأربعين سنة وتسع وثالثين, منها المدة بين إسالمه ووفاته والتي تتراوح بين خمس 

ــ بعد وفاة النبي ــ في أحسن األحوال  بما يزيد على السنة,  0نتج لدينا أنّه إنّما أسلم 
  ويصل إلى عشر سنوات...

وهو ما يفيد أن أبا هريرة إنّما أسلم في الفترة الممتدة بين السنة الثانية عشرة 
دة لعمره عند وفاته  والسنة الحادية والعشرين للهجرة, فإذا علمنا أنالرواية المحد

بثمان وسبعين سنة, قد حددت سنة وفاته كذلك بسنة تسع وخمسين للهجرة, وهو ما 
يضيق دائرة االحتمال بأربع سنوات, مما يفيد أنّه أسلم بين السنة الرابعة عشرة والسنة 

  العشرين للهجرة...
ر بن الخطّاب, فينتفي بذلك أن مما يفيد أن أبا هريرة إنّما أسلم في خالفة عم

على ملء  �ولو ليوم واحد, ومن ثم فلم يكن مالزماً له 0يصاحب رسول اهللا
بطنه, وإنّما كان أجيراً عند آل عفّان وابنة غزوان على ملء بطنه، حتّى زوجه اهللا بها 
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 وجعله إماماً وأميراً, وتنتفي بذلك كلّ دعاوي الحفظ التي أُكرم بها دون غيره من
الصحابة، مهاجرين وأنصاراً, وهو ما يفسر عدم الحديث عن صحبته من طرف 
الصحابة، مهاجرين وأنصاراً, ويفسر عدم مشاركته في أحداث الوفاة التي شارك فيها 

نا عائشة, والتي ما كان ليلهيها عن هذا 0غيره، ورواها المالزمون للنبيومنهم: أُم ،
  األمر مرآة وال دهن وال مكحلة!

أما أبو هريرة، فما الذي ألهاه عن هذا الحدث العظيم، والخطب الجليل، لو كان 
ما لم  0حاضراً وموجوداً، بل أن يكون خادماً ومالزماً يحدث عن رسول اهللا

  .)١())يحدث غيره؟!
  

)ñŠíŠç@ïic@‰br×gñŠíŠç@ïic@‰br×gñŠíŠç@ïic@‰br×gñŠíŠç@ïic@‰br×g@@@@òíaëŠÜÛòíaëŠÜÛòíaëŠÜÛòíaëŠÜÛ(  

  »ز��א4����5ط���«
            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ظاهرة ملفتة ظاهرة ملفتة ظاهرة ملفتة ظاهرة ملفتة     لحديث النبويلحديث النبويلحديث النبويلحديث النبويهل كانت مسألة إكثار أبي هريرة من رواية اهل كانت مسألة إكثار أبي هريرة من رواية اهل كانت مسألة إكثار أبي هريرة من رواية اهل كانت مسألة إكثار أبي هريرة من رواية ا
للنظر، وغريبة في عصره، ومن جانب معاصريه؟ أم هي مسألة أثارها الشيعة للنظر، وغريبة في عصره، ومن جانب معاصريه؟ أم هي مسألة أثارها الشيعة للنظر، وغريبة في عصره، ومن جانب معاصريه؟ أم هي مسألة أثارها الشيعة للنظر، وغريبة في عصره، ومن جانب معاصريه؟ أم هي مسألة أثارها الشيعة 

        في القرون المتأخّرة؟في القرون المتأخّرة؟في القرون المتأخّرة؟في القرون المتأخّرة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

مسألة إكثار أبي هريرة من رواية الحديث النبوي كانت مثارة في عصره  ،إن
بة، إلى حد دعته إلى التطرق إلى هذه المسألة من جانب معاصريه وخاصّة الصحا
                                                 

�F١�W�4�4������4y`��E٤٨--��٤٥�K��
�M4�4����dא������I����f�� �



 

 

 

 

٨٦  ........................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

أبي هريرة في رده لهذه  والرد عليها، فوردت أخبار في البخاري ومسلم عن لسان
  المسألة:

وأبو سلمة  ،وسعيد بن المسيب ،فعند البخاري بسنده: عن الزهري، عن األعرج
، ويقول: )١())هريرة إن الناس يقولون: أكثر أبو((بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: ا

يقولون: ((، ويقول: )٢())0إنّكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول اهللا((
إنّكم تزعمون أن أبا هريرة ((، ويقول: )٣())إن أبا هريرة يكثر الحديث، واهللا الموعد

  .)٤())واهللا الموعد 0يكثر الحديث على رسول اهللا
إنّكم تزعمون أن أبا هريرة ((ن أبي هريرة: وعند مسلم بسنده: عن األعرج، ع

  .)٥())واهللا الموعد 0يكثر الحديث عن رسول اهللا
إنّكم تزعمون ((وعند أحمد بسنده: عن عبد الرحمن األعرج، عن أبي هريرة: 

 [واهللا الموعد. إنّي كنت امرءاً، 0أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول اهللا
إنّكم تقولون: أكثر أبو ((، ويقول: )٦())ملء بطني ] على0رسول اهللا مسكيناً ألزم

٧())، واهللا الموعد0هريرة عن النبي(.  
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)ñŠíŠç@ïic@pbíaë‰@òîÓa†–ßñŠíŠç@ïic@pbíaë‰@òîÓa†–ßñŠíŠç@ïic@pbíaë‰@òîÓa†–ßñŠíŠç@ïic@pbíaë‰@òîÓa†–ß(  

  »���د����א ��אق�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

رس ألوالدنا رس ألوالدنا رس ألوالدنا رس ألوالدنا ما مدى مصداقية األحاديث المنقولة عن أبي هريرة؟ علماً أنّها تدما مدى مصداقية األحاديث المنقولة عن أبي هريرة؟ علماً أنّها تدما مدى مصداقية األحاديث المنقولة عن أبي هريرة؟ علماً أنّها تدما مدى مصداقية األحاديث المنقولة عن أبي هريرة؟ علماً أنّها تد
        في المناهج.في المناهج.في المناهج.في المناهج.

        وهل نأخذها بمحمل الجد عند تدريس أوالدنا في البيت؟وهل نأخذها بمحمل الجد عند تدريس أوالدنا في البيت؟وهل نأخذها بمحمل الجد عند تدريس أوالدنا في البيت؟وهل نأخذها بمحمل الجد عند تدريس أوالدنا في البيت؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ة على الرغم من المد ،�لقد أكثر أبو هريرة الرواية عن رسول اهللا

والتي ال تكاد الصحبة الفعلية منها  ،�القصيرة التي صاحب فيها الرسول
  .)١(نتينتتجاوز الس

، أنّه قال: (ثالثة كانوا �محمدوقد روى الصدوق بسنده عن اإلمام جعفر بن 
  .)٢(: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة)�يكذبون على رسول اهللا

قول بكذب أبي هريرة، بل هناك الكثير ممن وصمه يولسنا وحدنا الذي 
  بالكذب.

أبو هريرة مدخول عند و((فالمعتزلة يروون عن أبي جعفر اإلسكافي قوله: 
ة، وقال له: قد أكثرت الرواية وأحر بك  شيوخنا، غير مرضيالرواية، ضربه عمر بالدر
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أال إن ((أنّه قال:  �، وأنّه روى عن علي)١())�أن تكون كاذباً على رسول اهللا
  .)٢())أبو هريرة الدوسي �أكذب الناس ــ أو قال: أكذب األحياء ــ على رسول اهللا

كر على أبي هريرة إكثاره للحديث كثير من الصحابة، منهم: عائشة، التي وقد أن
، )٣(يقول عنها ابن قتيبة: وكانت عائشة أشدهم إنكاراً عليه لتطاول األيام بها وبه

، عن رواية أبي ))صدق كذب، صدق كذب((وكذلك أنكر الزبير عليه، وقال: 
هذه ن يكون سمع أما أ :هريرة لألحاديث، فسأله ابنه عن معنى كالمه؟ فقال

ومنها  ،، ولكن منها ما وضعه على مواضعهفال شك �األحاديث من رسول اهللا
  .)٤(ضعه على مواضعهلم يما 

وقد حصل أبو هريرة من وراء روايته للحديث على األموال والمناصب 
يستجدي طعامه ةمن مساكين الصفّ بعدما كان مسكيناً ،ياًرت حاله كلّالتي غي ،

  !هذا هو حال أبي هريرة مارة في الطريق،من ال
حديث يرد عن طريقه بالكذب كلّ هم ن نتّولكن مع ذلك ال ينبغي أ

ه يكون واحداً من األحاديث التي نقلها صحيحاً، فلذلك يحتاج والوضع، فلعلّ
عتناء إلى البحث، وإن كان الراجح عندنا عدم اال حديث يرد عن طريقهكلّ 

  عندنا. ثلهاتلك األحاديث التي ورد م���  له، �بعد تكذيب علي به
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  ):):١١((  تعليقتعليق

»������������
و��������א ��ود��«  
        ل ومناصب؟ل ومناصب؟ل ومناصب؟ل ومناصب؟ااااحصل على أموحصل على أموحصل على أموحصل على أمو    ههههما الدليل على أنّما الدليل على أنّما الدليل على أنّما الدليل على أنّ

بعض أحاديث قليلة جداً بعض أحاديث قليلة جداً بعض أحاديث قليلة جداً بعض أحاديث قليلة جداً ��� ��� ��� ���     وأيضاً أبو هريرة لم ينفرد في األحاديثوأيضاً أبو هريرة لم ينفرد في األحاديثوأيضاً أبو هريرة لم ينفرد في األحاديثوأيضاً أبو هريرة لم ينفرد في األحاديث
        فقط، وأكثر أحاديث أبي هريرة مروية عن صحابة آخرين.فقط، وأكثر أحاديث أبي هريرة مروية عن صحابة آخرين.فقط، وأكثر أحاديث أبي هريرة مروية عن صحابة آخرين.فقط، وأكثر أحاديث أبي هريرة مروية عن صحابة آخرين.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..عليكم ورحمة اهللا  السالم

نذكر لك كيف صار أبو هريرة والياً للمدينة, فقد قال ابن أبي الحديد 
قال أبو جعفر: وروى األعمش, قال: لما قدم أبو هريرة ((في شرحه للنهج: 

العراق مع معاوية عام الجماعة, جاء إلى مسجد الكوفة, فلما رأى كثرة من 
كبتيه, ثم ضرب صلعته مراراً, وقال: يا أهل استقبله من الناس جثا على ر

العراق! أتزعمون أنّي أكذب على اهللا وعلى رسوله, وأحرق نفسي بالنار! واهللا 
يقول: (إن لكلّ نبي حرماً, وإن حرمي بالمدينة, ما  �لقد سمعت رسول اهللا

بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس 
جمعين), وأشهد باهللا أن علياً أحدث فيها، فلما بلغ معاوية قوله، أجازه أ

  .)١())ه إمارة المدينة�� وأكرمه، وو
 وضع قوماً معاوية أن((وكان ابن أبي الحديد قد نقل عنه قبل هذا أنّه ذكر: 

 ، تقتضي�من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي من الصحابة وقوماً
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يرغب في مثله، فاختلقوا ما  والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعالًالطعن فيه 
والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين  ،وعمرو بن العاص ،أبو هريرة :منهم. أرضاه

  .)١())عروة بن الزبير
ويكفي أن حاله تغير من كونه مسكين من مساكين الصفّة، إلى أن صار 

 لمرأة التي كان يخدمها!بفضل معاوية يسكن قصر العقيق، وتزوج ا

  ):):٢٢((  تعليقتعليق

  »���د����א ��ن�����������«
من هو راوي حديث رسول اهللا يوم خيبر: (ألعطين هذه الراية رجالً من هو راوي حديث رسول اهللا يوم خيبر: (ألعطين هذه الراية رجالً من هو راوي حديث رسول اهللا يوم خيبر: (ألعطين هذه الراية رجالً من هو راوي حديث رسول اهللا يوم خيبر: (ألعطين هذه الراية رجالً 

        يحب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)؟ أليس أبو هريرة؟!يحب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)؟ أليس أبو هريرة؟!يحب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)؟ أليس أبو هريرة؟!يحب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه)؟ أليس أبو هريرة؟!
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
رر كذبه، ال بد له أن يروي وألجل أن يم �الذي يكذب على رسول اهللا

أحاديث صحيحة، يخلطها باألحاديث المكذوبة، لتبدو وكأنّها صحيحة، لذا 
فذكر أبي هريرة ألحاديث صحيحة ال يدلّ على أنّه ال يكذب على رسول 

  ؛ فالكاذب ال يكذب في كلّ ما يقول؟!�اهللا
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)ñČ‰†Ûbi@ñŠíŠç@ïiþ@ŠàÇ@lŠ™@‰…b–ßñČ‰†Ûbi@ñŠíŠç@ïiþ@ŠàÇ@lŠ™@‰…b–ßñČ‰†Ûbi@ñŠíŠç@ïiþ@ŠàÇ@lŠ™@‰…b–ßñČ‰†Ûbi@ñŠíŠç@ïiþ@ŠàÇ@lŠ™@‰…b–ß(  

  »��������������ن���"מ����א ��אق�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

القيم القيم القيم القيم     في كتابهفي كتابهفي كتابهفي كتابهالشيرازي الشيرازي الشيرازي الشيرازي     محمدمحمدمحمدمحمديذكر العالّمة الكبير سلطان الواعظين يذكر العالّمة الكبير سلطان الواعظين يذكر العالّمة الكبير سلطان الواعظين يذكر العالّمة الكبير سلطان الواعظين 
طبعة دار العلوم، بيروت لبنان: يقول العالّمة مستدالً طبعة دار العلوم، بيروت لبنان: يقول العالّمة مستدالً طبعة دار العلوم، بيروت لبنان: يقول العالّمة مستدالً طبعة دار العلوم، بيروت لبنان: يقول العالّمة مستدالً     ،،،،(ليالي بيشاور)(ليالي بيشاور)(ليالي بيشاور)(ليالي بيشاور)

    جلده عمر بن الخطّابجلده عمر بن الخطّابجلده عمر بن الخطّابجلده عمر بن الخطّاب((((((((): ): ): ): ١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩ومحاججاً محاوريه من أهل السنّة صفحة (ومحاججاً محاوريه من أهل السنّة صفحة (ومحاججاً محاوريه من أهل السنّة صفحة (ومحاججاً محاوريه من أهل السنّة صفحة (
ـــ ــ ــ ، وجعل األحاديث عنه، فضربه بالسوط ، وجعل األحاديث عنه، فضربه بالسوط ، وجعل األحاديث عنه، فضربه بالسوط ، وجعل األحاديث عنه، فضربه بالسوط ����هريرة ــ لكذبه على النبيهريرة ــ لكذبه على النبيهريرة ــ لكذبه على النبيهريرة ــ لكذبه على النبي    ووووأبأبأبأب    أي:أي:أي:أي:    ـ

        ....))))))))حتّى أدمى ظهرهحتّى أدمى ظهرهحتّى أدمى ظهرهحتّى أدمى ظهره
        أين أجد هذا في مصادر أهل العامة؟أين أجد هذا في مصادر أهل العامة؟أين أجد هذا في مصادر أهل العامة؟أين أجد هذا في مصادر أهل العامة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 ،وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا((سكافي: ن أبي الحديد عن اإلنقل اب
وأحر بك  ،ة، وقال: قد أكثرت من الروايةبالدر الرواية، ضربه عمر يغير مرض

  .)١())�على رسول اهللا أن تكون كاذباً
وهذا ليس فيه أنّه: أدمى ظهره؛ فإن اإلدماء كان في قضية أُخرى، وذلك 

  عندما عزله عن والية البحرين، وحاسبه على ما جمعه من مال.

هل ((فقد نقل ابن عبد ربه: أن عمر بن الخطّاب دعا أبا هريرة، فقال له: 
ك أنّ بلغني لتك على البحرين وأنت بال نعلين! ثمعمستي اعلمت من حين أنّ

  !؟بألف دينار وستمائة دينار ابتعت أفراساً
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  .وعطايا تالحقت، قال: كانت لنا أفراس تناتجت
ه.قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأد  

  قال: ليس لك ذلك!
ـ عمر قال ــ ى فضربه حتّ، ةقام إليه بالدر ثم !وأوجع ظهرك ،بلى واهللا :ـ

  .ت بهايقال له: إ ثم، أدماه
  .عند اهللا قال: احتسبتها

! أجئت من أقصى حجر يتها طائعاًلو أخذتها من حالل وأد قال: ذلك
لرعية ���  ميمةلك ال هللا وال للمسلمين؟ ما رجعت بك أُ الناس يبالبحرين يجب

 .)١())أبي هريرة) مأُوأُميمة (الحمر 

  

)c@¿@òÐîäy@ïic@åÈ�c@¿@òÐîäy@ïic@åÈ�c@¿@òÐîäy@ïic@åÈ�c@¿@òÐîäy@ïic@åÈ�ñŠíŠç@ïiñŠíŠç@ïiñŠíŠç@ïiñŠíŠç@ïi(  

  »���������7אن�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مناظرة الدكتور مناظرة الدكتور مناظرة الدكتور مناظرة الدكتور     عنعنعنعنرأيت أن أحداً من أهل السنّة کتب في أحد المواقع رأيت أن أحداً من أهل السنّة کتب في أحد المواقع رأيت أن أحداً من أهل السنّة کتب في أحد المواقع رأيت أن أحداً من أهل السنّة کتب في أحد المواقع 
حنيفة في أبي حنيفة في أبي حنيفة في أبي حنيفة في أبي     أبيأبيأبيأبي    المستبصر عصام العماد وعثمان الخميس: (حول طعنالمستبصر عصام العماد وعثمان الخميس: (حول طعنالمستبصر عصام العماد وعثمان الخميس: (حول طعنالمستبصر عصام العماد وعثمان الخميس: (حول طعن

:    قوله ــ الدکتور العمادقوله ــ الدکتور العمادقوله ــ الدکتور العمادقوله ــ الدکتور العماد((((((((هريرة): هريرة): هريرة): هريرة):  ـ :ـ ـ :ـ ـ :ـ ـ ن األحناف يطعنون في أبي هريرة.. ن األحناف يطعنون في أبي هريرة.. ن األحناف يطعنون في أبي هريرة.. ن األحناف يطعنون في أبي هريرة.. إإإإ    ـ
ته... وهذا كذب بواح على أبي حنيفة... إنّما استشكلوا بعض ته... وهذا كذب بواح على أبي حنيفة... إنّما استشكلوا بعض ته... وهذا كذب بواح على أبي حنيفة... إنّما استشكلوا بعض ته... وهذا كذب بواح على أبي حنيفة... إنّما استشكلوا بعض ويردون روايويردون روايويردون روايويردون رواي
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األحاديث المروية من طريق أبي هريرة، بسبب استدراكات السيدة عائشة... األحاديث المروية من طريق أبي هريرة، بسبب استدراكات السيدة عائشة... األحاديث المروية من طريق أبي هريرة، بسبب استدراكات السيدة عائشة... األحاديث المروية من طريق أبي هريرة، بسبب استدراكات السيدة عائشة... 
ومراعاة لحال الكالم لم آتي بكالم ابن الهمام الحنفي وشمس األئمة ومراعاة لحال الكالم لم آتي بكالم ابن الهمام الحنفي وشمس األئمة ومراعاة لحال الكالم لم آتي بكالم ابن الهمام الحنفي وشمس األئمة ومراعاة لحال الكالم لم آتي بكالم ابن الهمام الحنفي وشمس األئمة 

السرخسي من الحنفيالسرخسي من الحنفيالسرخسي من الحنفيالذين يعتبرون من أعمدة المذهب الحنفي... وهم الذين يعتبرون من أعمدة المذهب الحنفي... وهم الذين يعتبرون من أعمدة المذهب الحنفي... وهم الذين يعتبرون من أعمدة المذهب الحنفي... وهم     ،،،،ةةةةالسرخسي من الحنفي
م بنصوص إمامهم من غيرهم... وقد أسهبوا في المدح والثناء على أبي م بنصوص إمامهم من غيرهم... وقد أسهبوا في المدح والثناء على أبي م بنصوص إمامهم من غيرهم... وقد أسهبوا في المدح والثناء على أبي م بنصوص إمامهم من غيرهم... وقد أسهبوا في المدح والثناء على أبي أعلأعلأعلأعل

        ....))))))))هريرة، نقالً وتقليداً إلمامهمهريرة، نقالً وتقليداً إلمامهمهريرة، نقالً وتقليداً إلمامهمهريرة، نقالً وتقليداً إلمامهم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ه قال: أنّ ،عن أبي حنيفة ــ صاحب أبي حنيفةــ بن الحسن  محمد روى

 ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،كأبي بكر :د من كان من القضاة من الصحابةقلّأُ((
، وفي رواية: أُقلّد ثالثة نفر���  ،وال أستجيز خالفهم برأيي ،والعبادلة الثالثة

وأبو  ،أنس بن مالك ثالثة نفر:���  جميع الصحابة وال أستجيز خالفهم برأي
  وسمرة بن جندب. ،هريرة

وكان يفتي  ،ختلط في آخر عمره، فاا أنسفقال: أم ؟!فقيل له في ذلك
ما سمع من غير كلّ فكان يروي  ،ا أبو هريرةوأم د عقله؛قلّوأنا ال أُ من عقله،

١())ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ ،ل في المعنىأن يتأم(.  
:هو صاحب أبي حنيفة وتلميذه أيضاً وــ وروى أبو يوسف  ـ قال: قلت  ـ
: صنع به؟ فقاليخالف قياسنا، ما ت 0عن رسول اهللا ءألبي حنيفة: الخبر يجي
ة فقلت: ما تقول في رواي قات عملنا به وتركنا الرأي.إذا جاءت به الرواة الث

  .وعثمان؟ قال: كذلك فقلت: وعلي أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهما.
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 عد الصحابة، قال: والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجاالً، ثم ا رآني أعدفلم
  .)١(منهم أبا هريرة، وأنس بن مالك

ة بأنّهم كانوا مد أمين في كتابه (فجر اإلسالم) عن الحنفيوأيضاً نقل أح
يتركون حديث أبي هريرة أحياناً إذا عارض قياسهم، كما فعلوا في حديث 
المصَراة ــ وهي: البقرة، أو الشاة، أو الناقة، يجمع اللبن في ضرعها ويحبس أياماً 

ا: أبو هريرة غير فقيه، ال تحلب فيها إليهام المشتري أنّها غزيرة اللبن ــ وقالو
وحديثه هذا مخالف لألقيسة بأسرها؛ فإن حلب اللبن من التعدي، وضمان 

  .)٢(التعدي يكون بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس واحداً منها..
ومن المعلوم أيضاً عن رأي أبي حنيفة وأصحابه كافّة بطالن الصالة 

، أو ظن المصلّي بأنّه خرج من الصالة، بالكالم مطلقاً، ولو عن نسيان، أو جهل
والفقه الحنفي صريح بهذا الرأي، وعليه سفيان الثوري في أصح الروايتين عنه، 
 ث بأنا يدلّ على أن ال قيمة عندهم لحديث أبي هريرة، الذي حدوهذا مم

قام من مصالّه ودخل حجرته،  �النبي سها فسلّم في الرباعية عن ركعتين، ثم
فقالوا:  .سأنْ ع فقيل له: أقصرت الصالة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر، ولمثم رج

فبنى  ،ا يقولونيت بنا ركعتين. وبعد حوار كان بينه وبينهم أيقن ممصلّ ،بلى
الصالة على الركعتين وأتم،  ٣(سجد للسهوثم(.  
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ـ حسبما نقلواــ وبهذا أخذ   ه عروة،وابن عباس، وعبد اهللا بن الزبير، وأخ :ـ
 ،وأحمد ،والشافعي ،مالكوعطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، واألوزاعي، و

أنّه ليس فيها ال يبطلها،  للصالة والذي يظن يكالم الناس ، فأفتوا بأنوغيرهم
لحديث ابن  أفتى بالبطالنفولكن أبا حنيفة حيث لم يأبه بحديث أبي هريرة، 

  .)١(مسعود وزيد بن األرقم
 ف مكشوف العورة على خالف حديث أبياكذلك أفتوا بصحة طو

ستر العورة شرط ((هريرة: (ال يطوف بالبيت عريان)؛ قال النووي في شرحه: 
ليس : وقال أبو حنيفة ،والجمهور ،حمدأو ،وعند مالك ،ة الطواف عندنالصح

وهو  ،(ال يطوف بالبيت عريان) :فالحديث الذي ذكره المصنّ :دليلنا .بشرط
  .)٢())في الصحيحين

 ،باب ال يطوف بالبيت عريان) :قوله(((وقال ابن حجر في (فتح الباري): 
الشتراط ستر العورة في  ؛ةحج وفيه ،أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك

ستر  :قالوا ؛الحنفيةوالمخالف في ذلك  ...الطواف كما يشترط في الصالة
  .)٣())...العورة في الطواف ليس بشرط
على خالف حديث  ،الفريضة بطلوع الشمسوأفتى أبو حنيفة ببطالن 
من أدرك من الصبح ( :قال ،0رسول اهللا نأبي هريرة في الصحيحين: إ

                                                                                                                  
�  

���R��HC�W٢�W٨٦K���وאR{�د�/M
&�א��1R��א��،� �
�F١��345�W492א�E�>و�#��،��R٥�W٧١K���وאR{�د�/M
&�א��1R��א��،� �
�Fع��٢�-Sא��E٨�Wא5--�אط��--�����١٩����-IS	א��?/--A��--C\�4-`4ع�ذ--\�،I0--Pא��Z-W�&
--��،

K?א� ����אL���א �
�F٣�>L
'�4
ن�H@\�E٣�W٣٨٧�Kא��[C'
��?� ��k�&
��،I0Pא�&
@`� �



 

 

 

 

٩٦  ........................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

 ومن أدرك ركعة من العصر ،فقد أدرك الصبح ،قبل أن تطلع الشمس ركعة
  .)١()فقد أدرك العصر ،تغرب الشمس قبل أن

 وأفتى بعدم وجوب الفدية على من أفطر لعذر ولم يصم إلى رمضان
في رجل مرض في : �اآلخر، خالفاً لما روي عن أبي هريرة عن النبي

رمضان، ثم يصوم الذي أدركه، (قال:  ،رمضان آخر ى أدركهولم يصم حتّ صح
ل لكلّويطعم عن األو ٢()مسكين من حنطة لكلّ اًيوم مد(.  

 0أمر رسول اهللاومنع وقف المنقول، خالفاً لما روي عن أبي هريرة: 
فقال  ،وعباس بن عبد المطلب ،وخالد بن الوليد ،منع ابن جميل فقيل ،بالصدقة

فأغناه اهللا ورسوله ه كان فقيراًأنّ���  ما ينقم ابن جميل( :0النبي، كما خالد فإنّوأم 
  .)٣(...)في سبيل اهللا هقد احتبس أدراعه وأعتد تظلمون خالداً

  وله مسائل غيرها خالف فيها ما رواه أبو هريرة.
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ا نجد بأنّنا لو تتبعنا الموارد التي أعرض فيها أبو حنيفة وأصحابه عن وهكذ
حديث أبي هريرة، لوجدنا أنّها ال تحصى كثرة، وليس االستشكال في بعض 

  األحاديث كما هو المدعى.
هريرة في العبارات التي نقلناها،  ة بحق أبيوتكذيب ما صدر عن أبي حنيف

ال يجدي شيئاً، بعد أن نعرف أن أبا  )١(كاشفة)كما فعل المعلمي في (األنوار ال
حنيفة قد أخذ رأيه هذا من إبراهيم النخعي التابعي المعروف، وقد قال في أبي 

  .)٢())كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة((هريرة: 
  .)٣())كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون((وقال: 
  .)٤())هريرة شيئاًكانوا يرون في أحاديث أبي ((وقال: 
ما كان في صفة جنّة أو ���  لم يكونوا يأخذوا من حديث أبي هريرة((وقال: 

  .)٥())نار
فإبراهيم النخعي ومن أخبر عنهم لم يكونوا يأخذون بأحاديث أبي هريرة 
في أمر الدين، لعدم قبولهم له، وعدم سكونهم لروايته، فكالمه صريح بعدم 

يأخذون منه ما يتسامح فيه من صفة الجنّة والنار، وأبو على روايته! نعم  االعتماد
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حنيفة أخذ رأيه من إبراهيم النخعي، ورد أحاديث أبي هريرة بما عرفت مما 
  نقلناه لك.

وأما تكذيب هذه النقوالت فحرفة العاجز بعد أن تأيدت بالقرائن، وبما 
  هو مشهور عن أبي حنيفة، وقبله إبراهيم النخعي.

بن الحسن،  محمدحنيفة، و بعد أبي الحنفيةن جاء من فقهاء نعم، حاول م
يوسف، تلطيف هذا الموقف من أبي حنيفة اتجاه أبي هريرة؛ دفعاً  وأبي

 ةللشناعة عليهم من جمهور أصحاب نظرية عدالة الصحابة، فعلّلوا ردالحنفي 
  لفقه عنده.لرواية أبي هريرة بأنّه في ما خالف القياس؛ ألنّه لم يكن مشهوراً با

القياس من روايته فهو  ما وافق :قلنا((ومن هنا قال السرخسي في حقّه: 
��� معمول به، و فإن تلقته اُألمة بالقبول فهو ،معمول به، وما خالف القياس

  .)١())باب الرأي فيه ما ينسد م على روايته فيمقد فالقياس الصحيح شرعاً
 ال ها القياس أو لقبول اُألمة لهاومن الواضح أن األخذ بروايته لموافقت

 يكون من االعتماد عليها؛ إذ الدليل عندئذ يكون للقياس وقبول اُألمة، ال
للرواية! وبالتالي فإن عدم العمل بروايته المخالفة للقياس تصريح برد روايته، 

  .ملة رواية غيره من الصحابة الثقاتلو كانوا يقبلونه لعاملوا روايته معا��� و
إذا جاءت به ((حنيفة:  ما نقلناه عن أبي يوسف من قول أبيهذا يوافق و

الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي... والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجاالً، 
���  حنيفة لروايته ، فما كان رد أبي))ثم عد منهم أبا هريرة، وأنس بن مالك
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ه السرخسي وغيره من تخريج عدالته عنده! وال يفيد بعد هذا ما حاول لعدم
  هريرة بعد أن ردوا روايته؟! يه، فأي فائدة لحكمهم بعدالة أبيلرأ
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âbíc@òČn�@¿@ā‰þaëâbíc@òČn�@¿@ā‰þaëâbíc@òČn�@¿@ā‰þaëâbíc@òČn�@¿@ā‰þaë(  

  »���ود���د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق فيها خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق فيها خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق فيها خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق فيها ((((((((: : : : 0000عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللاعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللاعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللاعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللا
األحد، وخلق الشجر يوم االثنين، وخلق المكروه يوم الثالثاء، وخلق األحد، وخلق الشجر يوم االثنين، وخلق المكروه يوم الثالثاء، وخلق األحد، وخلق الشجر يوم االثنين، وخلق المكروه يوم الثالثاء، وخلق األحد، وخلق الشجر يوم االثنين، وخلق المكروه يوم الثالثاء، وخلق     الجبال يومالجبال يومالجبال يومالجبال يوم

النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة في ما بين العصر إلى الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة في ما بين العصر إلى الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة في ما بين العصر إلى الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة في ما بين العصر إلى 

        ....))))))))الليلالليلالليلالليل
أخرجه أحمد بن حنبل، ومسلم، وإسناده من أوأخرجه أحمد بن حنبل، ومسلم، وإسناده من أوأخرجه أحمد بن حنبل، ومسلم، وإسناده من أوله إلى آخره صحيح، ورجاله له إلى آخره صحيح، ورجاله له إلى آخره صحيح، ورجاله له إلى آخره صحيح، ورجاله أخرجه أحمد بن حنبل، ومسلم، وإسناده من أو

كلّهم ثقات، وأبو هريرة صحابي، ومن المحال عقالً أن يكذب على رسول اهللا؟ كلّهم ثقات، وأبو هريرة صحابي، ومن المحال عقالً أن يكذب على رسول اهللا؟ كلّهم ثقات، وأبو هريرة صحابي، ومن المحال عقالً أن يكذب على رسول اهللا؟ كلّهم ثقات، وأبو هريرة صحابي، ومن المحال عقالً أن يكذب على رسول اهللا؟ 
        حسب الموازين.حسب الموازين.حسب الموازين.حسب الموازين.

لكن اهللا سبحانه وتعالى يؤكّد في أكثر من آية محكمة أنّه قد خلق السموات لكن اهللا سبحانه وتعالى يؤكّد في أكثر من آية محكمة أنّه قد خلق السموات لكن اهللا سبحانه وتعالى يؤكّد في أكثر من آية محكمة أنّه قد خلق السموات لكن اهللا سبحانه وتعالى يؤكّد في أكثر من آية محكمة أنّه قد خلق السموات 
        واألرض في ستّة أيام، والرسول ال ينطق عن الهوى، بل يتّبع ما يوحى إليه من ربه.واألرض في ستّة أيام، والرسول ال ينطق عن الهوى، بل يتّبع ما يوحى إليه من ربه.واألرض في ستّة أيام، والرسول ال ينطق عن الهوى، بل يتّبع ما يوحى إليه من ربه.واألرض في ستّة أيام، والرسول ال ينطق عن الهوى، بل يتّبع ما يوحى إليه من ربه.

ق الموازين العلميق القرآن؟ أو نصدق حسب رأيكم؟ هل نصدفمن نصدق الموازين العلميق القرآن؟ أو نصدق حسب رأيكم؟ هل نصدفمن نصدق الموازين العلميق القرآن؟ أو نصدق حسب رأيكم؟ هل نصدفمن نصدق الموازين العلميق القرآن؟ أو نصدق حسب رأيكم؟ هل نصدة؟!ة؟!ة؟!ة؟!فمن نصد        
وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه؟! ومعنى ذلك أن الخلل يكمن في الموازين وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه؟! ومعنى ذلك أن الخلل يكمن في الموازين وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه؟! ومعنى ذلك أن الخلل يكمن في الموازين وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه؟! ومعنى ذلك أن الخلل يكمن في الموازين 

        ....))))))))ال في الدين!!ال في الدين!!ال في الدين!!ال في الدين!!
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        يرجى اإلجابة، والسالم.يرجى اإلجابة، والسالم.يرجى اإلجابة، والسالم.يرجى اإلجابة، والسالم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

صريح في تعداد سبعة أيام، باألخص إن الحديث المروي عن أبي هريرة، ظاهر و
خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق... ((عند مالحظة أنّه ينصّ على ذكر األيام، فيقول: 

يوم األحد، وخلق... يوم االثنين، وخلق... يوم الثالثاء، وخلق... يوم األربعاء، وبث... 
ة بالحساب وبأوليات ، فكلّ من له أدنى معرف)١())يوم الخميس، وخلق... يوم الجمعة...

 المراد في الحديث سبعة أيام، فهذا الحديث دليل قوي اللّغة العربية يدرك جيداً أن
  على وجود األحاديث الموضوعة في الصحاح والمسانيد.

ومما يؤيد مدعانا: ما وقع فيه علماء الحديث، من خلط وخبط في معنى 
نصّوا عليه وتخلّصوا من سائر الحديث، ولو كان لديهم تأويل، له أدنى وجه، ل

اإلشكاالت والتوجيهات التي ذكروها، ال لشيء، بل اللتزامهم بصحة كلّ ما ورد في 
  صحيح مسلم.

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلّم ((قال ابن كثير في تفسيره: 
 كعب، عليه: علي بن المديني، والبخاري، وغير واحد من الحفّاظ، وجعلوه من كالم

وأن أبا هريرة إنّما سمعه من كالم كعب األحبار، وإنّما اشتبه على بعض الرواة 
  .)٢())فجعلوه مرفوعاً، وقد حرر ذلك البيهقي
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ويشبِه هذا ما ((وفي كتابي (المنار المنيف)، و(نقد المنقول) البن قيم الجوزية: 
ت...) الحديث، وهو وقع فيه الغلَط من حديث أبي هريرة: (خلق اهللا التربة يوم السب

في صحيح مسلم، ولكن وقع الغلط في رفعه، وإنّما هو من قول كعب األحبار، 
بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقاله  محمدكذلك قال إمام أهل الحديث 

غيره من علماء المسلمين أيضاً، وهو كما قالوا؛ ألن اهللا أخبر أنّه خلق السماوات 
في ستّة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة واألرض وما بينهما 

  .)١())أيام
وما أجابوا به من أن الحديث من كالم كعب اشتبه على بعض الرواة 

هريرة بالتحديث، قال: أخذ  ول الحديث من تصريح أبيفرفعه، يرده ما في أ
فلم يبق بيدي، فقال: (خلق اهللا التربة يوم السبت...)الحديث،  0رسول اهللا

  هريرة. االعتراف بكذب أبي���  بعد هذا

  ::تعليقتعليق

  »��������8 �ط�ن�����������«
ومن دونه ستّة، فال ومن دونه ستّة، فال ومن دونه ستّة، فال ومن دونه ستّة، فال     ،،،،في الرواية عدد األيام سبعة مع ذكر خلق آدمفي الرواية عدد األيام سبعة مع ذكر خلق آدمفي الرواية عدد األيام سبعة مع ذكر خلق آدمفي الرواية عدد األيام سبعة مع ذكر خلق آدم

وات واألرض ال لخلق آدم معهن، ثم وات واألرض ال لخلق آدم معهن، ثم وات واألرض ال لخلق آدم معهن، ثم وات واألرض ال لخلق آدم معهن، ثم ااااتعارض! ألن اآلية متوجهة لخلق السمتعارض! ألن اآلية متوجهة لخلق السمتعارض! ألن اآلية متوجهة لخلق السمتعارض! ألن اآلية متوجهة لخلق السم
ماء على بعض تلك ماء على بعض تلك ماء على بعض تلك ماء على بعض تلك هذا الحديث جاء له عدد من المتابعات، حكم العلهذا الحديث جاء له عدد من المتابعات، حكم العلهذا الحديث جاء له عدد من المتابعات، حكم العلهذا الحديث جاء له عدد من المتابعات، حكم العل

        !!!!SSSSالمتابعات أنّها موقوفة، أو مرسلة، ال الرواية التي قام بانتقائها اإلمام مسلمالمتابعات أنّها موقوفة، أو مرسلة، ال الرواية التي قام بانتقائها اإلمام مسلمالمتابعات أنّها موقوفة، أو مرسلة، ال الرواية التي قام بانتقائها اإلمام مسلمالمتابعات أنّها موقوفة، أو مرسلة، ال الرواية التي قام بانتقائها اإلمام مسلم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  إن رواية أبي هريرة هذه تخالف القرآن من عدة جهات:
هذه منها: أن القرآن ينصّ على أن خلق السماوات واألرض كان في ستّة أيام، و

فائدة في إخراج يوم  الرواية نصّ في أن خلق األرض كان في سبعة أيام فقط، وال
  آدم منها! ألن الستّة الباقية سوف تختص باألرض وال ذكر للسماء فيها.

في القرآن ال ربط له باأليام الستّة  �ومنها: أن ما ورد من قصّة خلق آدم
أنّها أيام األسبوع، مع أن األيام  الخاصة بخلق األرض بهذا الترتيب، إن سلّمنا

المذكورة في القرآن لخلق السماوات واألرض ليست هذه األيام، وإنّما هي من أيام 
منفصل عن زمن خلق  �اهللا التي ال نعلم مقدارها بحسب زماننا، وزمن خلق آدم

  السماوات واألرض.
السماوات في  ومنها: أنّها تخالف القرآن من جهة أُخرى؛ فقد خلق اهللا سبحانه

اآلية، وخلق األرض في  )١(]فَقَضَاهن سبع سماوات في يومينِ...فَقَضَاهن سبع سماوات في يومينِ...فَقَضَاهن سبع سماوات في يومينِ...فَقَضَاهن سبع سماوات في يومينِ...[يومين، قال تعالى: 
يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين، فكانت أربعة أيام جمعاً، قال سبحانه وتعالى: 

وتَجعلُون لَه أَنْداداً ذَلك رب وتَجعلُون لَه أَنْداداً ذَلك رب وتَجعلُون لَه أَنْداداً ذَلك رب وتَجعلُون لَه أَنْداداً ذَلك رب     قُلْ أَئنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَق اَألرضَ في يومينِقُلْ أَئنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَق اَألرضَ في يومينِقُلْ أَئنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَق اَألرضَ في يومينِقُلْ أَئنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَق اَألرضَ في يومينِ[
 ينالَمالْع ينالَمالْع ينالَمالْع ينالَمالْع�    نم ياسوا ريهلَ فعجونم ياسوا ريهلَ فعجونم ياسوا ريهلَ فعجونم ياسوا ريهلَ فعجي     وا فاتَها أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقي فَوا فاتَها أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقي فَوا فاتَها أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقي فَوا فاتَها أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو

ينلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبأَرينلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبأَرينلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبأَرينلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبفكان المجموع ستّة أيام للسماوات واألرض، )٢(]أَر ،
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، �فتجعلها سبعة لألرض فقط، وإن أخرجنا يوم خلق آدم والرواية تخالفه
فستبقى ستّة خاصّة باألرض، وهو يخالف األربعة المذكور في القرآن، 
وعلماء التفسير أجمعوا على أن خلق األقوات كان في يومين، وأنّها داخلة في 

  األيام األربعة مع يومي خلق األرض؛ فليراجع.
الدواب، بقيت األيام خمسة، ال هي وإن أُخرج يوم الخميس الخاص ب

أربعة، وال هي ستّة، وإن أُخرج يوم األربعاء ألنّه خلق فيه النور، وأُول النور 
بالسماوات، بقيت األيام خمسة مع يوم الدواب، أو أربعة لألرض مع إخراجه، 
ولكن يكون خلق السماوات في يوم واحد وهو األربعاء، وال يوم آخر في األسبوع، 

  ن ثان لخلق السماوات كما نصّ القرآن.ليكو
من كيس أبي ���  فالرواية كيفما تقلّبها فهي مخالفة للقرآن، وال تكون صادرة

هريرة، أو من سذاجته إذ مررها عليه كعب األحبار، أو عبد اهللا بن سالم، أو جمع 
 بين االثنين، فأخذ من أحبار اليهود ما في توراتهم وأضاف إليه من كيسه يوم
السبت، ظانّاً أنّها حذلقة يخالف بها اليهود، فوقع في ما هو أشنع، فخالف القرآن! 
فكم كان يغنيه السكوت لو صمت ولم يحدثنا بمثل هذه األحاديث، وال يفيد في 

  .رية ، رداً على أبو)١(تصحيح الحديث ما تحذلقه المعلمي في (األنوار الكاشفة)
القديم (التوراة)؛ فقد جاء في اإلصحاح واآلن لنذهب بك إلى عهد اليهود 
  األول من سفر التكوين، وهو أول األسفار:

 ،وكانت األرض خربة وخالية ٢في البدء خلق اهللا السماوات واألرض.  ١((
وقال اهللا ليكن نور فكان  ٣ .على وجه المياه وروح اهللا يرف ،الغمر ظلمة وعلى وجه
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 ودعا اهللا النور نهاراً ٥فصل اهللا بين النور والظلمة. ه حسن. واهللا النور أنّ ورأى ٤ .نوره
ليكن جلد في  :وقال اهللا ٦. واحداً . وكان مساء وكان صباح يوماًدعاها ليالً والظلمة

وفصل بين المياه التي  ،الجلد فعمل اهللا ٧ .بين مياه ومياه وسط المياه. وليكن فاصالً
سماء. وكان  :اهللا الجلد ودعا ٨ك. تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذل

لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد  :وقال اهللا ٩. ثانياً مساء وكان صباح يوماً
 :. ومجتمع المياه دعاهأرضاً :ودعا اهللا اليابسة ١٠كذلك.  وكان ولتظهر اليابسة.

يبزر  قالًوب لتنبت األرض عشباً :وقال اهللا ١١حسن.  ه. ورأى اهللا ذلك أنّبحاراً
بزره فيه على األرض. وكان كذلك.  كجنسه يعمل ثمراً ،ذا ثمر اًوشجر ،بزراً
بزره  يعمل ثمراً وشجراً، كجنسه يبزر بزراً وبقالً فأخرجت األرض عشباً ١٢

. ثالثاً يوماً وكان صباح وكان مساء ١٣ه حسن. فيه كجنسه. ورأى اهللا ذلك أنّ
سماء لتفصل بين النهار والليل. وتكون لتكن أنوار في جلد ال :وقال اهللا ١٤

في جلد السماء لتنير على  وتكون أنواراً ١٥وأوقات وأيام وسنين.  آليات
لحكم  فعمل اهللا النورين العظيمين. النور األكبر ١٦كذلك.  األرض. وكان

وجعلها اهللا في جلد السماء  ١٧. لحكم الليل. والنجوم والنور األصغر ،النهار
ولتفصل بين النور والظلمة.  ،والليل ولتحكم على النهار ١٨ .ضلتنير على األر

: وقال اهللا ٢٠ رابعاً صباح يوماً وكان مساء وكان ١٩ه حسن. رأى اهللا ذلك أنّ
وجه جلد  وليطر طير فوق األرض على ،ةلتفض المياه زحافات ذات نفس حي

 ة الدبابة التيذوات األنفس الحي وكلّ ،فخلق اهللا التنانين العظام ٢١السماء. 
ه طائر ذي جناح كجنسه. ورأى اهللا ذلك أنّ وكلّ ،فاضت بها المياه كأجناسها

أثمري وأكثري وامألي المياه في البحار. وليكثر  :وباركها اهللا قائالً ٢٢ حسن.
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 :وقال اهللا ٢٤. خامساً وكان مساء وكان صباح يوماً ٢٣ الطير على األرض.
أرض  نسها. بهائم ودبابات ووحوشة كجلتخرج األرض ذوات أنفس حي

 والبهائم ،فعمل اهللا وحوش األرض كأجناسها ٢٥كأجناسها. وكان كذلك. 
 ٢٦ه حسن. وجميع دبابات األرض كأجناسها. ورأى اهللا ذلك أنّ ،كأجناسها

 ،طون على سمك البحرنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلّنعمل اإل :اهللا وقال
وعلى جميع الدبابات  ،األرض وعلى كلّ ،موعلى البهائ، وعلى طير السماء

نسان على صورته. على صورة اهللا اهللا اإل فخلق ٢٧التي تدب على األرض. 
وا أثمروا وأكثروا وامأل :وقال لهم وباركهم اهللا ٢٨وأنثى خلقهم.  خلقه. ذكراً

 وعلى كلّ ،طير السماء على سمك البحر وعلى طواوتسلّ ،األرض وأخضعوها
 بقل يبزر بزراً ي قد أعطيتكم كلّإنّ :وقال اهللا ٢٩األرض.  حيوان يدب على

 .. لكم يكون طعاماًشجر يبزر بزراً ،شجر فيه ثمر وكلّ ،على وجه كلّ األرض
دبابة على األرض فيها  وكلّ ،السماء طير وكلّ ،حيوان األرض ولكلّ ٣٠

عمله ماورأى اهللا كلّ  ٣١. . وكان كذلكأعطيت كلّ عشب أخضر طعاماً ةنفس حي 
سادساً يوماً . وكان مساء وكان صباحاًفإذا هو حسن جد((.  

فأكملت السماوات واألرض وكلّ ١((جاء في اإلصحاح الثاني:  ثم 
عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم  وفرغ اهللا في اليوم السابع من ٢جندها. 

ه فيه ألنّسه. اهللا اليوم السابع وقد وبارك ٣السابع من جميع عمله الذي عمل. 
  .)١())استراح من جميع عمله الذي عمل اهللا خالقاً
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ومن هنا رد علماء العامة قبل غيرهم هذه الرواية، ونسبوها إلى كعب، 
وكان ردهم لنفس رواية مسلم ال للمتابعات والشواهد، كما قلت في آخر 

  سؤالك؛ فراجع ما نقلناه من كالم ابن كثير تعرف.

)ČïÜÇ@óÜÇ@ñŠíŠç@ïic@lˆ×ČïÜÇ@óÜÇ@ñŠíŠç@ïic@lˆ×ČïÜÇ@óÜÇ@ñŠíŠç@ïic@lˆ×ČïÜÇ@óÜÇ@ñŠíŠç@ïic@lˆ×����(  

»����

و�א ��ن����8 �ط�ن������"�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        مشكورين على جهودكم الطيبة.مشكورين على جهودكم الطيبة.مشكورين على جهودكم الطيبة.مشكورين على جهودكم الطيبة.

، ومصادرها من ، ومصادرها من ، ومصادرها من ، ومصادرها من ����ما األحاديث التي وضعها أبو هريرة في أمير المؤمنينما األحاديث التي وضعها أبو هريرة في أمير المؤمنينما األحاديث التي وضعها أبو هريرة في أمير المؤمنينما األحاديث التي وضعها أبو هريرة في أمير المؤمنين
        كتب السنّة؟كتب السنّة؟كتب السنّة؟كتب السنّة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ه من أحاديث كلّ ما وضعه، أو أضافه، أو حرفال نستطيع اإلحاطة ب
جهد ووقت إلى تحقيق واسع و فهو يحتاج ،�بخصوص أمير المؤمنين

  وهو: مشهوراً، ولكن نذكر مثاالً واحداً ،كبيرين
ثم نعود إلى حكاية كالم ((: )شرح نهج البالغة(ذكر ابن أبي الحديد في 

ا قدم قال أبو جعفر: وروى األعمش, قال: لمS ،شيخنا أبي جعفر اإلسكافي
ا رأى مسجد الكوفة, فلمإلى  رة العراق مع معاوية عام الجماعة, جاءأبو هري

  , وقال:ضرب صلعته مراراًثم كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه, 
أكذب على اهللا وعلى رسوله, وأحرق نفسي  يأتزعمون أنّ يا أهل العراق! 
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حرمي  , وإنماًحر نبيكلّ ل يقول: (إن �بالنار! واهللا لقد سمعت رسول اهللا
فعليه لعنة اهللا والمالئكة  ثور, فمن أحدث فيها حدثاًإلى  بالمدينة, ما بين عير

والناس أجمعين), وأشهد باهللا أن أحدث فيها، اًعلي ا بلغ معاوية قولهفلم، 
  .)١())ه إمارة المدينة�� وو ،أجازه وأكرمه

 �لمؤمنينوفي المقابل وضع أيضاً أحاديث تخدم مآرب أعداء أمير ا
ستلقون بعدي ((أنّه قال:  �وتمجدهم، مثل: ما وضعه على لسان رسول اهللا

 ؟بما تأمرنا !رسول اهللا يا :فقال له قائل ــ. وفتنة اختالفاً :أو قال ــ فتنة واختالفاً
  .)٢())·وهو يشير بذلك إلى عثمان ،باألمير وأصحابه عليكم :قال

تاريخ مدينة دمشق البن عساكر،  وما وضعه لما جمع عثمان المصاحف؛ ففي
أشهد  ،قتأصبت ووفّ :أبو هريرة قال له ،ا نسخ عثمان المصاحفلم((بسنده: 
بعدي يؤمنون بي  قوم يأتون من ،لي اًتي حبمأُ أشد إن :يقول 0رسول اهللا لسمعت

 .ى رأيت المصاحفحتّ !ورق أي :فقلت .قبما في الورق المعلّ يعملون ،ولم يروني
ك ما علمت أنّ ،واهللا :وقال ،ألبي هريرة بعشرة آالف وأمر ،ذلك عثمانفأعجب 

٣())0نالتحبس علينا حديث نبي(.  
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ومنها كذبته الصلعاء؛ روى الحاكم في (المستدرك) عن أبي هريرة، قال: 
خرج رسول : فقالت ،امرأة عثمان وبيدها مشط �دخلت على رقية بنت رسول اهللا((

  ؟كيف تجدين أبا عبد اهللا :فقال لي ،ت رأسهلرج من عندي آنفاً �اهللا
  .بخير :قلت
 .لقاًه من أشبه أصحابي بي خُأكرميه فإنّ :قال

ــ  ة ماتت سنة رقي نإف ؛واهي المتن ،سنادهذا حديث صحيح اإلــ قال الحاكم:
وقد  !واهللا أعلم ،ما أسلم بعد فتح خيبروأبو هريرة إنّ ،من الهجرة عند فتح بدر ثالث

  .)١())سناد آخرإكتبناه ب
وكان يختلق القصص واألقوال في الدعاية لمعاوية، فنظر يوماً إلى عائشة بنت 

اك أهلك! واهللا ما سبحان اهللا! ما أحسن ما غذّ((طلحة ــ وكانت فائقة الجمال ــ فقال: 
  .)٢())وجه معاوية على منبر رسول اهللا���  منك رأيت وجها أحسن

لسة كأن وجهها فلقة قمر، وخلفها من عجيزتها مثل رأيت هنداً بمكّة جا((وقال: 
ي ألرى غالماً إن فقال: إنّ ،فنظر إليه ،رجل فمرالرجل الجالس، ومعها صبي يلعب، 

عاش ليسودن ٣())فأماته اهللا ،قومه���  قوماً. فقالت هند: إن لم يسودن( وأنت تعلم أن .
 د كان معاوية عند فتح مكّة رجالً!سنة سبع، وق���  أبا هريرة لم يأت إلى المدينة
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  ::تعليقتعليق

  »��دل��وض�א��وא��������������������«
        السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:

هذا الحديث المذكور هو محض افتراء! فالحكاية التي حكاها ابن أبي الحديد هذا الحديث المذكور هو محض افتراء! فالحكاية التي حكاها ابن أبي الحديد هذا الحديث المذكور هو محض افتراء! فالحكاية التي حكاها ابن أبي الحديد هذا الحديث المذكور هو محض افتراء! فالحكاية التي حكاها ابن أبي الحديد 
عن شيخه اإلسكافي ال وجود لها في أي كتاب من كتب الحديث، أو األجزاء، بل عن شيخه اإلسكافي ال وجود لها في أي كتاب من كتب الحديث، أو األجزاء، بل عن شيخه اإلسكافي ال وجود لها في أي كتاب من كتب الحديث، أو األجزاء، بل عن شيخه اإلسكافي ال وجود لها في أي كتاب من كتب الحديث، أو األجزاء، بل 

        إذن اهللا تعالى:إذن اهللا تعالى:إذن اهللا تعالى:إذن اهللا تعالى:نقيضها هو ما ورد، فنقول بنقيضها هو ما ورد، فنقول بنقيضها هو ما ورد، فنقول بنقيضها هو ما ورد، فنقول ب
لم يأت (ًحرما لكلّ نبي) :حديث الً: إنأولم يأت (ًحرما لكلّ نبي) :حديث الً: إنأولم يأت (ًحرما لكلّ نبي) :حديث الً: إنأولم يأت (ًحرما لكلّ نبي) :حديث الً: إنفي أي في أي في أي في أي     ····برواية أبي هريرةبرواية أبي هريرةبرواية أبي هريرةبرواية أبي هريرة    أو

مكان، أو على األقل في الكتب المشهورة في الحديث من صحاح ومسانيد مكان، أو على األقل في الكتب المشهورة في الحديث من صحاح ومسانيد مكان، أو على األقل في الكتب المشهورة في الحديث من صحاح ومسانيد مكان، أو على األقل في الكتب المشهورة في الحديث من صحاح ومسانيد 
        وأجزاء.وأجزاء.وأجزاء.وأجزاء.

ثانياً: ورد الحديث بهذا اللفظ: (أخبركم أبو الفضل الزهري، نا عبد اهللا ثانياً: ورد الحديث بهذا اللفظ: (أخبركم أبو الفضل الزهري، نا عبد اهللا ثانياً: ورد الحديث بهذا اللفظ: (أخبركم أبو الفضل الزهري، نا عبد اهللا ثانياً: ورد الحديث بهذا اللفظ: (أخبركم أبو الفضل الزهري، نا عبد اهللا 
ثني إبراهيم بن ثني إبراهيم بن ثني إبراهيم بن ثني إبراهيم بن ثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدد اهللا، حدد اهللا، حدد اهللا، حدد اهللا، حدبن سليمان، نا أحمد بن حفص بن عببن سليمان، نا أحمد بن حفص بن عببن سليمان، نا أحمد بن حفص بن عببن سليمان، نا أحمد بن حفص بن عباااا

طهمان، عن إسماعيل السدي، عن مرة الهمداني، أنّه قال: قرأ علي بن أبي طهمان، عن إسماعيل السدي، عن مرة الهمداني، أنّه قال: قرأ علي بن أبي طهمان، عن إسماعيل السدي، عن مرة الهمداني، أنّه قال: قرأ علي بن أبي طهمان، عن إسماعيل السدي، عن مرة الهمداني، أنّه قال: قرأ علي بن أبي 
، هكذا قال ، هكذا قال ، هكذا قال ، هكذا قال 0000صحيفة قدر أصبع، كانت في قراب سيف رسول اهللاصحيفة قدر أصبع، كانت في قراب سيف رسول اهللاصحيفة قدر أصبع، كانت في قراب سيف رسول اهللاصحيفة قدر أصبع، كانت في قراب سيف رسول اهللا    ····طالبطالبطالبطالب

أحمد: فإذا فيها: (إن لكلّ نبي حرماً، وأنا أحرم المدينة، من أحدث حدثاً، أو أحمد: فإذا فيها: (إن لكلّ نبي حرماً، وأنا أحرم المدينة، من أحدث حدثاً، أو أحمد: فإذا فيها: (إن لكلّ نبي حرماً، وأنا أحرم المدينة، من أحدث حدثاً، أو أحمد: فإذا فيها: (إن لكلّ نبي حرماً، وأنا أحرم المدينة، من أحدث حدثاً، أو 
فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف وال فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف وال فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف وال فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف وال     آوى محدثاً،آوى محدثاً،آوى محدثاً،آوى محدثاً،

في حديث أبي في حديث أبي في حديث أبي في حديث أبي     ····عدل)، أو ما يقاربه، ولكن برواية علي بن أبي طالبعدل)، أو ما يقاربه، ولكن برواية علي بن أبي طالبعدل)، أو ما يقاربه، ولكن برواية علي بن أبي طالبعدل)، أو ما يقاربه، ولكن برواية علي بن أبي طالب
الفضل الزهري، وكذلك في حديث إسماعيل بن جعفر، وكذلك في (كنز الفضل الزهري، وكذلك في حديث إسماعيل بن جعفر، وكذلك في (كنز الفضل الزهري، وكذلك في حديث إسماعيل بن جعفر، وكذلك في (كنز الفضل الزهري، وكذلك في حديث إسماعيل بن جعفر، وكذلك في (كنز 

        ).).).).العمالالعمالالعمالالعمال
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جاءت في مسند ابن الجعد، جاءت في مسند ابن الجعد، جاءت في مسند ابن الجعد، جاءت في مسند ابن الجعد،     عباسعباسعباسعباسوالرواية الثانية عن عبد اهللا بن والرواية الثانية عن عبد اهللا بن والرواية الثانية عن عبد اهللا بن والرواية الثانية عن عبد اهللا بن 
) ) ) ) العمالالعمالالعمالالعمال(تاريخ دمشق) البن عساكر، و(جمع الجوامع) للسيوطي، و(كنز (تاريخ دمشق) البن عساكر، و(جمع الجوامع) للسيوطي، و(كنز (تاريخ دمشق) البن عساكر، و(جمع الجوامع) للسيوطي، و(كنز (تاريخ دمشق) البن عساكر، و(جمع الجوامع) للسيوطي، و(كنز وووو

        للمتّقي الهندي.للمتّقي الهندي.للمتّقي الهندي.للمتّقي الهندي.
والرواية الثالثة عن الحسن بن عليوالرواية الثالثة عن الحسن بن عليوالرواية الثالثة عن الحسن بن عليوجاءت في (فتوح البلدان) ، وجاءت في (فتوح البلدان) ، وجاءت في (فتوح البلدان) ، وجاءت في (فتوح البلدان) ····والرواية الثالثة عن الحسن بن علي ،

        للبالذري.للبالذري.للبالذري.للبالذري.
، ووردت في (كتاب ، ووردت في (كتاب ، ووردت في (كتاب ، ووردت في (كتاب ····والرواية الرابعة جاءت عن أنس بن مالكوالرواية الرابعة جاءت عن أنس بن مالكوالرواية الرابعة جاءت عن أنس بن مالكوالرواية الرابعة جاءت عن أنس بن مالك

        األموال) البن زنجويه.األموال) البن زنجويه.األموال) البن زنجويه.األموال) البن زنجويه.
جعفر اإلسكافي جعفر اإلسكافي جعفر اإلسكافي جعفر اإلسكافي     معروف، وشيخه أبومعروف، وشيخه أبومعروف، وشيخه أبومعروف، وشيخه أبوي الحديد معتزلي ي الحديد معتزلي ي الحديد معتزلي ي الحديد معتزلي ثالثاً: ابن أبثالثاً: ابن أبثالثاً: ابن أبثالثاً: ابن أب

معتزلي مشهور، ولهم خالفات كبيرة مع أهل السنّة والجماعة، فمن النزاهة معتزلي مشهور، ولهم خالفات كبيرة مع أهل السنّة والجماعة، فمن النزاهة معتزلي مشهور، ولهم خالفات كبيرة مع أهل السنّة والجماعة، فمن النزاهة معتزلي مشهور، ولهم خالفات كبيرة مع أهل السنّة والجماعة، فمن النزاهة 
العلمية أن ال ينقل قول من المخالف المعتزلي ويكون حجة على أهل السنّة، العلمية أن ال ينقل قول من المخالف المعتزلي ويكون حجة على أهل السنّة، العلمية أن ال ينقل قول من المخالف المعتزلي ويكون حجة على أهل السنّة، العلمية أن ال ينقل قول من المخالف المعتزلي ويكون حجة على أهل السنّة، 

كانت أقوالهم حجة عليكم، وهذا ال نقوله بالطبع، مع أنّهم يشاركونكم كانت أقوالهم حجة عليكم، وهذا ال نقوله بالطبع، مع أنّهم يشاركونكم كانت أقوالهم حجة عليكم، وهذا ال نقوله بالطبع، مع أنّهم يشاركونكم كانت أقوالهم حجة عليكم، وهذا ال نقوله بالطبع، مع أنّهم يشاركونكم ��� ��� ��� ��� وووو
        ئد.ئد.ئد.ئد.في أكثر العقافي أكثر العقافي أكثر العقافي أكثر العقا

هجرية، وتوفي هجرية، وتوفي هجرية، وتوفي هجرية، وتوفي     ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨عن األعمش، واألعمش توفي عن األعمش، واألعمش توفي عن األعمش، واألعمش توفي عن األعمش، واألعمش توفي     رابعاً: اإلسكافي روىرابعاً: اإلسكافي روىرابعاً: اإلسكافي روىرابعاً: اإلسكافي روى
لكان عمره عند وفاته لكان عمره عند وفاته لكان عمره عند وفاته لكان عمره عند وفاته     ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨، أي: إن اإلسكافي لو ولد عام ، أي: إن اإلسكافي لو ولد عام ، أي: إن اإلسكافي لو ولد عام ، أي: إن اإلسكافي لو ولد عام ٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠عام عام عام عام     سكافيسكافيسكافيسكافياإلاإلاإلاإل
سنة سنة سنة سنة     ١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠عاماً! فروايته عن األعمش تقتضي أن اإلسكافي عاش أكثر من عاماً! فروايته عن األعمش تقتضي أن اإلسكافي عاش أكثر من عاماً! فروايته عن األعمش تقتضي أن اإلسكافي عاش أكثر من عاماً! فروايته عن األعمش تقتضي أن اإلسكافي عاش أكثر من     ٩٦٩٦٩٦٩٦

        وهو ما يحتاج إلى إثبات.وهو ما يحتاج إلى إثبات.وهو ما يحتاج إلى إثبات.وهو ما يحتاج إلى إثبات.
الحديث وإن اختلف في اللفظ، ورد في الحديث وإن اختلف في اللفظ، ورد في الحديث وإن اختلف في اللفظ، ورد في الحديث وإن اختلف في اللفظ، ورد في     خامساً: إن رواية األعمش لهذاخامساً: إن رواية األعمش لهذاخامساً: إن رواية األعمش لهذاخامساً: إن رواية األعمش لهذا

الصحاح وليس فيه ذكر ألبي هريرة، أو معاوية، بل هو يرويه عن إبراهيم الصحاح وليس فيه ذكر ألبي هريرة، أو معاوية، بل هو يرويه عن إبراهيم الصحاح وليس فيه ذكر ألبي هريرة، أو معاوية، بل هو يرويه عن إبراهيم الصحاح وليس فيه ذكر ألبي هريرة، أو معاوية، بل هو يرويه عن إبراهيم 
ــ ــ ــ ــ     ٢٩٣٦٢٩٣٦٢٩٣٦٢٩٣٦((((((((، ونصّه من صحيح البخاري: ، ونصّه من صحيح البخاري: ، ونصّه من صحيح البخاري: ، ونصّه من صحيح البخاري: ····التيمي، عن علي بن أبي طالبالتيمي، عن علي بن أبي طالبالتيمي، عن علي بن أبي طالبالتيمي، عن علي بن أبي طالب

    ::::قالقالقالقال    ،،،،عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه    ،،،،عن إبراهيم التيميعن إبراهيم التيميعن إبراهيم التيميعن إبراهيم التيمي    ،،،،عن األعمشعن األعمشعن األعمشعن األعمش    ،،،،أخبرنا وكيعأخبرنا وكيعأخبرنا وكيعأخبرنا وكيع    ،،،،محمدمحمدمحمدمحمدحدثني حدثني حدثني حدثني 
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خطبنا عليخطبنا عليخطبنا عليكتاب اللّه تعالى وما في هذه كتاب اللّه تعالى وما في هذه كتاب اللّه تعالى وما في هذه كتاب اللّه تعالى وما في هذه ��� ��� ��� ��� عندنا كتاب نقرؤه عندنا كتاب نقرؤه عندنا كتاب نقرؤه عندنا كتاب نقرؤه فقال: ما فقال: ما فقال: ما فقال: ما     ،،،،خطبنا علي
يرٍ إلى يرٍ إلى يرٍ إلى يرٍ إلى المدينة حرم ما بين عالمدينة حرم ما بين عالمدينة حرم ما بين عالمدينة حرم ما بين عفيها الجراحات وأسنان اإلبل وفيها الجراحات وأسنان اإلبل وفيها الجراحات وأسنان اإلبل وفيها الجراحات وأسنان اإلبل و    ::::فقالفقالفقالفقال    ،،،،الصّحيفةالصّحيفةالصّحيفةالصّحيفة

ئكة ئكة ئكة ئكة الالالالفعليه لعنة اللّه والمفعليه لعنة اللّه والمفعليه لعنة اللّه والمفعليه لعنة اللّه والم    اً،اً،اً،اً،أو آوى فيها محدثأو آوى فيها محدثأو آوى فيها محدثأو آوى فيها محدث    اً،اً،اً،اً،فمن أحدث فيها حدثفمن أحدث فيها حدثفمن أحدث فيها حدثفمن أحدث فيها حدث    ،،،،كذاكذاكذاكذا
فعليه فعليه فعليه فعليه     ومن تولّى غير مواليهومن تولّى غير مواليهومن تولّى غير مواليهومن تولّى غير مواليه    ،،،،عدلعدلعدلعدل    الالالاليقبل منه صرف ويقبل منه صرف ويقبل منه صرف ويقبل منه صرف و    الالالال    ،،،،والنّاس أجمعينوالنّاس أجمعينوالنّاس أجمعينوالنّاس أجمعين

        ....))))))))ككككللللذذذذ    ثلثلثلثلفعليه مفعليه مفعليه مفعليه م    اًاًاًاًفمن أخفر مسلمفمن أخفر مسلمفمن أخفر مسلمفمن أخفر مسلم    ،،،،ةةةةوذمة المسلمين واحدوذمة المسلمين واحدوذمة المسلمين واحدوذمة المسلمين واحد    ،،،،مثل ذلكمثل ذلكمثل ذلكمثل ذلك
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
قسم سنّة بل أهل السنّة، في قبال أهل ال عتزال قسماًال يجعل اال أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 وابن أبي ،ا في الفروع فهم أربعةوقسم معتزلة، وأم ،أشاعرة صولمنهم في اُأل
  !ال يمكن إنكارهسنّة الحديد حنفي في الفروع، فدخوله تحت أهل ال

  وهذا أمر آخر. هم،ه ال يعد ثقة في نقله عند بعضنعم، لعلّ
د أن كان سببه واضح بع، عدم رواية الرواية في كتب الحديث إن ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

 به الرواية، ونحن ال نريد مثل هذا ال يرد ع ذلك فإنفيه فضح أبي هريرة، وم
أوردناها ولكن  ،وقد تكون مقطوعة ،فهي مرسلة ،الرواية صحيحة أن نقول أن

مثالً يطابق حقيقة ما كان عليه أبو هريرة، وما فيها ال يتناقض مع فعله، واتّباعه 
  .�لمعاوية، وواليته على المدينة، وثبوت كذبه على رسول اهللا

السنّة لم يرووا الزيادة وللتحقيق في الرواية، نقول: إن الصحيح أن أهل  ،هذا
التي قالها أبو هريرة بحق علي في كتبهم، وأما أصل الحديث عن أبي هريرة، فقد 

وأخبرنا أبو عبد اهللا الحسين بن الحسن بن ((رواه البيهقي في (السنن الكبرى)، قال: 
ثنا  ،اكثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السم ،بن القاسم الغضائري ببغداد محمد
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عن  ،عن أبي صالح ،عن األعمش ،ثنا أبو معاوية ،بن عبد الجبار العطاردي حمدأ
فمن أحدث  ،ير إلى ثورعالمدينة حرم ما بين : (0قال رسول اهللا :قال ،أبي هريرة
  ).فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين أو آوى محدثاً ،فيها حدثاً

 محمدثنا أبو العباس  :قاال ،أبي عمرووأبو سعيد بن  ،وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ
ال يقبل منه صرف ( :وزاد ،سناده مثلهإب فذكره ،ارثنا أحمد بن عبد الجب ،بن يعقوبا

عن ، وغيره ،أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث زائدة )،عدل وال
  .)١())األعمش

الذي  �وهذا الحديث برواية األعمش هو نصّ القول المزعوم عن رسول اهللا
 نقله اإلسكافي عن أبي هريرة، وأما الزيادة من قول أبي هريرة، فالدواعي الكثيرة
عند أهل السنّة لعدم نقلها واضحة عندنا! خاصّة وأنّها ليست حديثاً، وإنّما كذبة من 

  كذبات أبي هريرة.
فقولك: إن هذا الحديث لم يرو عن أبي هريرة في أي مكان من الصحاح أو 

  عن تسرع!���  خطأ، ودعوى لم تصدرالمسانيد 
وأما أن أبا هريرة كان كاذباً في هذا الحديث، وأنّه من وضعه، فذلك واضح من 

، وثور جبل في مكّة فيه الغار الذي اختفى فيه ))من عير إلى ثور((متنه؛ ألنّه قال: 
ا احتار عند الهجرة، وال يعرف أهل المدينة جبالً باسم ثور قربها، ومن هن �النبي

 اح في تفسير هذا الحديث، فحمله بعضهم على غلط الراوي، وقال بعضهم: إنالشر
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!! وضرب بعضهم على ))من كذا إلى كذا((الصحيح (أحد)، وأبهمه البخاري، فقال: 
  .)١((ثور)، وجعله آخرون بياضاً

ولنا في هذا رأي آخر، وهو: إن الكذب اشتبه على أبي هريرة، فسبق على لسانه 
، ولم يفطن لعدم وجود جبل باسم (ثور) في �سم الجبل المشهور في هجرة النبيا

المدينة، وذلك لقلّة مكوثه فيها، فإنّه جاء سنة سبع للهجرة، وخرج عنها سنة ثمان مع 
العالء الحضرمي إلى البحرين، والظاهر أنّه بقي في البحرين إلى أن صرفه عمر عن 

  له، واتّهمه على ما كسبه من أموال. إمارتها، واستدعاه وحاسبه وأغلظ
الرواية: (من عير إلى ثور)، مروية عن علي في خبر  �ولعلّ قائالً يقول: إن

  الصحيفة المعلّقة في قراب سيفه، في أكثر الصحاح والمسانيد!
صحيح أن ما نقله أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم لرواية صحيفة  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
المتن لم  ها: (من عير إلى ثور)، ولكن هذا النقل بهذاجاء في بعض �اإلمام علي

، �، وهو إدراج من األعمش في رواية علي)٢(عن األعمش���  يرد في رواياتهم
  أخذه من قول أبي هريرة، الذي نقله هو أيضاً كما عرفت!
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وإدراجه العبارة في المتن إما اشتباهاً وغفلة، وربما نسيان، أو عن عمد بقصد 
  لحدود الحرم المدني، ظانّاً صحته عن أبي هريرة! التفسير

إن جميع الطرق اُألخرى التي أوردت رواية صحيفة  :والدليل على ذلك
نّة والشيعة خالية من هذه الزيادة! �عليمن الس 

 ،كتاب اهللا���  ،ال: قال ؟هل عندكم كتاب ي:قلت لعل :قال((فعن أبي جحيفة: 
 ؟في هذه الصحيفة وما :قلت :قال ،ما في هذه الصحيفة أو ،أو فهم أعطيه رجل مسلم

  .)١())وال يقتل مسلم بكافر ،وفكاك األسير ،العقل :قال
 :فقال يء؟بش 0كم رسول اهللاهل خصّ :·علي ئلس((وعن أبي الطفيل، قال: 

 ما كان في قراب سيفي���  ،به الناس كافة لم يعم يءبش 0نا رسول اهللاما خصّ(
ولعن اهللا من  ،اهللا لعن اهللا من ذبح لغير( :صحيفة مكتوب فيها خرجفأ :قال )،هذا

  .)٢()))آوى محدثاً ولعن اهللا من ،ولعن اهللا من لعن والده ،سرق منار األرض
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هل عهد  :فقلنا ،·واألشتر إلى علي انطلقت أنا((، قال:  وعن قيس بن عباد
شيئاً 0اهللا إليك نبي قال )،ما في كتابي هذا���  ،ال( :قال ؟ةلم يعهده إلى الناس عام: 

 ،المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم( :فإذا فيه ،وكتاب في قراب سيفه
من أحدث  ،وال ذو عهد في عهده ،أال ال يقتل مؤمن بكافر ،تهم أدناهمبذم ويسعى

  .)١()))والمالئكة والناس أجمعين فعليه لعنة اهللا ،أو آوى محدثاً ،حدثاً
 يءأفش ،الذي تقول قد تفشغ في الناس هذا إن((: �ألشتر أنّه قال لعليوعن ا

ة خاصّ شيئاً 0رسول اهللا يإل ما عهد( :·قال علي ؟0عهده إليك رسول اهللا
 يزالوا به فلم :قال ).فهو في صحيفة في قراب سيفي ،سمعته منه يءش���  دون الناس

فعليه لعنة  ،أو آوى محدثاً ،ث حدثاًمن أحد( :فإذا فيها :قال ،ى أخرج الصحيفةحتّ
 ن(إ :وإذا فيها :قال )،ال يقبل منه صرف وال عدل ،أجمعين اهللا والمالئكة والناس

أُ ينّإة وم مكّإبراهيم حرحرال يختلى  ،هوحماها كلّ تيهام المدينة حرام ما بين حر
���  تقطع منه شجرة وال ،لمن أشار بها���  وال تلتقط لقطتها ،ر صيدهاوال ينفّ ،خالها

المؤمنون ( :وإذا فيها :قال )،وال يحمل فيها السالح لقتال ،يعلف رجل بعيره نأ
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ال ال يقتل مؤمن أ ،وهم يد على من سواهم، تهم أدناهمويسعى بذم ،تتكافأ دماؤهم
  .)١()))وال ذو عهد في عهده ،بكافر

واهللا ما ( :نبروهو يقول على الم ·اًشهدت علي(( :قال ،طارق بن شهابوعن 
قة بسيفه أخذتها وهذه الصحيفة معلّ ،كتاب اهللا تعالى���  عليكم عندنا كتاب نقرؤه

بكراته  :أو قال ،قة بسيف له حليته حديدالصدقة معلّ فيها فرائض 0من رسول اهللا
  .)٢()))حلقه :يأ ،حديد

يقول  ماذا ئ!يا هان( :قال ·اًعلي نإ((: �وعن هانئ مولى علي بن أبي طالب
دون ( :قال ،ال تظهره �من رسول اهللا عندك علماً يزعمون أن :قال ؟)الناس
فاستخرج منه صحيفة فيها  ،فأعطيته السيف )،أرني السيف: (قال ،نعم :قال ؟)الناس
ى ومن تولّ ،لعن اهللا من ذبح لغير اهللا: �هذا ما سمعت من رسول اهللا( :قال ،كتاب

  .)٣()))ولعن اهللا منتقص منار األرض ،الديهلو ولعن اهللا العاق ،غير مواليه

ا فلم((وعن عبيد اهللا بن عدي بن الخيار، أحد بني نوفل بن عبد المناف، قال: 
، فجاء األشعث قرناً حاًمتوشّ ى صعد المنبر، في إزار ورداء،كان ذات يوم، جاء حتّ

  ى أخذ بإحدى عضادتي المنبر.بن قيس حتّا
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 ثمم يكذبون علينا،: ما بال أقوا�قال علي عندنا عن رسول  يزعمون أن
، وما عندي عنه اًخاصّ ، ولم يكناًكان عام �غيرنا؟! ورسول اهللا ما ليس عند �اهللا

  .في قرني هذا يءش���  ما ليس عند المسلمين
فعليه لعنة اهللا ، ، أو آوى محدثاًمن أحدث حدثاً(فأخرج منه صحيفة، فإذا فيها: 

  .)عين، ال يقبل منه صرف وال عدلوالمالئكة والناس أجم
  ها عليك، ال لك!فإنّ !فقال له األشعث بن قيس: دعها يا رجل

  !، ال لي؟يحك اهللا، ما يدريك ما علَ: قب�فقال
        أضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بيأضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بيأضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بيأضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بي

        
        )١())ي راعــي الضــأني راعــي الضــأني راعــي الضــأني راعــي الضــأنمــاذا يريبــك منّــمــاذا يريبــك منّــمــاذا يريبــك منّــمــاذا يريبــك منّــ        

تي ، والنصوص ال�وأصل هذه الصحيفة كانت في قراب سيف رسول اهللا        
  نقلت محتوى هذه الصحيفة خالية أيضاً عن عبارة (من عير إلى ثور)!

كان في  ما :بن علي محمدقلت ألبي جعفر ((بن إسحاق، قال:  محمدفعن 
القاتل  (لعن اهللا :كان فيها :؟ فقال0ة التي كانت في قراب سيف رسول اهللافالصحي

اهللا على  مته فقد كفر بما أنزلنع يى غير ولومن تولّ ،والضارب غير ضاربه ،غير قاتله
  .)٢())0محمد
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 وجد في :قال ،هعن جد ،عن أبيه ،محمدجعفر بن عن ((وفي نصّ آخر: 
كتاب 0قائم سيف النبي: أعدى الناس على اهللا سبحانه وتعالى القاتل غير (إن 

ى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اهللا سبحانه ومن تولّ ،والضارب غير ضاربه ،قاتله
  .)١())0محمد لىع

في قائم  توجد((بن علي، قال:  محمد جعفر بنوفي نصّ آخر: عن أبي 
ملعون من سرق تخوم األرض، ملعون (صحيفة مكتوب فيها:  �سيف رسول اهللا

  .)٢())ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه ــأو قال  ــ ى غير مواليهمن تولّ
 اًمحمدفبلغ  :قال((: الحنفية بن محمد عن ،أبو العريان المجاشعيوفي رواية 

 ا واهللا ما ورثناإنّ :فقال ،فقام فينا :قال ،من العلم :أي ،عندهم شيئاً إن هم يقولونأنّ
في  وهذه الصحيفة ،حال هماللّ :قالثم  ،ما بين هذين اللوحين���  من رسول اهللا

أو  ،اًحدث من أحدث( :قال ؟وما كان في الصحيفة :فسألت :قال .سيفي ذؤابة 
  .)٣())...)آوى محدثاً

ثني أبي قال: حدــ  �ــ أي الرضاوبإسناده ((: �وفي صحيفة اإلمام الرضا
وجلّ كتابين: كتاب اهللا عزّ �ورثت عن رسول اهللا(: �بن أبي طالب علي، 
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 ؟قراب سيفك وما الكتاب الذي في !قيل: يا أمير المؤمنين)، في قراب سيفي وكتاباً
  .)١()))فعليه لعنة اهللا ،قاتله، أو ضرب غير ضاربهمن قتل غير (قال: 

وجدنا في قائم ، قال: (�ه، عن علي، عن آبائ�وعن موسى بن جعفر 
ولو  ،ى يختتنسالم حتّاألقلف ال يترك في اإل نأ :في الصحيفة �رسول اهللا سيف

  .)٢()))سنادبهذا اإل Fينفرد به أهل البيت وهذا حديث )،بلغ ثمانين سنة
وجد في ذؤابة سيف رسول ، أنّه قال: (�عن أبي عبد اهللا((افي): وفي (الك

أو آوى  ،اهللا والمالئكة على من أحدث حدثاً لعنة :صحيفة مكتوب فيها �اهللا
عى إلى غير ومن اد ،وجلّ اهللا عزّ عى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل، ومن ادمحدثاً

  .)٣()))مواليه فعليه لعنة اهللا
 0قرأت في جفن سيف رسول اهللا :قال، عن عامر((سعد): وفي (طبقات ابن 

يكون في  :والمفرح ــ سالموال يترك مفرح في اإل ،العقل على المؤمنين: ذي الفقار
  .)٤()))وال يقتل مسلم بكافر ــ ال يعلم له مولى القوم

بن الحسين سيف  أخرج علي((وفي (التاريخ الكبير) للبخاري: عن الشعبي: 
  .)٥())العقل على المسلمينمكتوباً: ، 0رسول اهللا

صفراء في  0أورثنا رسول اهللا ما :قال ،بن عباساعن ((في (المعجم الكبير): 
فوجدت في حمائل سيفه صحيفة  ،سيفه فقمت إلى قائم ،ما بين دفتيه���  بيضاء
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أو  ،أو انتمى إلى غير أبيه ،أو آوى محدثاً ،حدثاً(أحدث) من  :مكتوب فيها
  .)١())والمالئكة والناس أجمعين فعليه لعنة اهللا ،واليهمولى غير م

فذكر  ،كتابان 0وجد في قائم سيف رسول اهللا((وعن عائشة، أنّها قالت: 
ال  ،تهم أدناهمويسعى بذم المؤمنون تكافأ دماؤهم :اآلخر يوف :قال ،أحدهما

ح وال تنك ،تينوال يتوارث أهل ملّ ،وال ذو عهد في عهده ،يقتل مسلم بكافر
ى تغرب الشمسوال صالة بعد العصر حتّ ،خالتها وال على ،تهاالمرأة على عم، 

  .)٢())مع ذي محرم���  وال تسافر المرأة ثالث ليال
 :كتابان 0سيف رسول اهللا وجد في قائم((وفي رواية أُخرى عنها، قالت: 

إن أشد هأو رجل قتل غير قاتل، في األرض رجل ضرب غير ضاربه اًالناس عتو، 
ال يقبل اهللا  ،وبرسله فقد كفر باهللا ،فمن فعل ذلك ،ى غير أهل نعمتهورجل تولّ

  .)٣())المؤمنون تتكافأ دماؤهم :في اآلخرو الً.وال عد منه صرفاً
صحيفة ���  ،القرآن���  كتاب 0ه لم يوجد للنبيأنّ((وعن أنس بن مالك: 

م إبراهيم متها كما حردينة، حرحرمي الم ، وإنحرماً نبي لكلّ إن في قرابه فيها:
، فعلى نفسه، من أحدث حدثاً يحمل فيها سالح لقتال، من أحدث حدثاً ة، المكّ

 وال فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل اهللا منه صرفاً ،محدثاً أو آوى
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 يقتل تهم أدناهم، الالمؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذم ،عدالً
   .)١())مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده

وبما أسردنا عليك من الروايات، يظهر جلياً أن عبارة: (من عير إلى ثور) غير 
، وإنّما هي من كيس أبي هريرة، أقحمها في �موجودة في كتاب رسول اهللا

 عندما كذب كذبته الصلعاء في مسجد الكوفة. �الحديث عن رسول اهللا

  
)@œÈi@Š×‡@œÈi@Š×‡@œÈi@Š×‡@œÈi@Š×‡ë‰ë‰ë‰ë‰@émbía@émbía@émbía@émbíabäjn×@¿bäjn×@¿bäjn×@¿bäjn×@¿(  

  »��'د���ن����א ��و�:�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي..أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي..أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي..أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي..
، فهو ، فهو ، فهو ، فهو ����عندي سؤال حول أبي هريرة: فهو كما معروف كذب على رسول اهللاعندي سؤال حول أبي هريرة: فهو كما معروف كذب على رسول اهللاعندي سؤال حول أبي هريرة: فهو كما معروف كذب على رسول اهللاعندي سؤال حول أبي هريرة: فهو كما معروف كذب على رسول اهللا

ليس ثقة، واألخبار التي يقع في سندها هي ضعيفة به، لكنّني قرأت أن عدداً من ليس ثقة، واألخبار التي يقع في سندها هي ضعيفة به، لكنّني قرأت أن عدداً من ليس ثقة، واألخبار التي يقع في سندها هي ضعيفة به، لكنّني قرأت أن عدداً من ليس ثقة، واألخبار التي يقع في سندها هي ضعيفة به، لكنّني قرأت أن عدداً من 
        علمائنا استدلّ بروايات له:علمائنا استدلّ بروايات له:علمائنا استدلّ بروايات له:علمائنا استدلّ بروايات له:

    IIIIالشيخ الوحيد الخراساني(دام ظلّه): اعتمد على روايته في أن الزهراءالشيخ الوحيد الخراساني(دام ظلّه): اعتمد على روايته في أن الزهراءالشيخ الوحيد الخراساني(دام ظلّه): اعتمد على روايته في أن الزهراءالشيخ الوحيد الخراساني(دام ظلّه): اعتمد على روايته في أن الزهراءــ ــ ــ ــ ١١١١
        أول من يدخل الجنّة، مع أن هنالك روايات شيعية معارضة.أول من يدخل الجنّة، مع أن هنالك روايات شيعية معارضة.أول من يدخل الجنّة، مع أن هنالك روايات شيعية معارضة.أول من يدخل الجنّة، مع أن هنالك روايات شيعية معارضة.

        المصادر:المصادر:المصادر:المصادر:
: وكفى لها شرفاً : وكفى لها شرفاً : وكفى لها شرفاً : وكفى لها شرفاً ٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤صصصص    ١١١١) منهاج الصالحين، للشيخ وحيد الخراساني ج) منهاج الصالحين، للشيخ وحيد الخراساني ج) منهاج الصالحين، للشيخ وحيد الخراساني ج) منهاج الصالحين، للشيخ وحيد الخراساني ج١١١١((((

م, وفي الصحيح عن م, وفي الصحيح عن م, وفي الصحيح عن م, وفي الصحيح عن أنّها أول من يدخل الجنّة, فهي أمام إمام العالم وسيد بني آدأنّها أول من يدخل الجنّة, فهي أمام إمام العالم وسيد بني آدأنّها أول من يدخل الجنّة, فهي أمام إمام العالم وسيد بني آدأنّها أول من يدخل الجنّة, فهي أمام إمام العالم وسيد بني آد
        : (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة).: (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة).: (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة).: (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة).����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
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: وفي الصحيح : وفي الصحيح : وفي الصحيح : وفي الصحيح ٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧) مقدمة في أُصول الدين، للشيخ وحيد الخراساني ص) مقدمة في أُصول الدين، للشيخ وحيد الخراساني ص) مقدمة في أُصول الدين، للشيخ وحيد الخراساني ص) مقدمة في أُصول الدين، للشيخ وحيد الخراساني ص٢٢٢٢((((
: (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة)، لنتأمل هذا اليوم في هذه : (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة)، لنتأمل هذا اليوم في هذه : (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة)، لنتأمل هذا اليوم في هذه : (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة)، لنتأمل هذا اليوم في هذه ����عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا

لسان الميزان)، لسان الميزان)، لسان الميزان)، لسان الميزان)، الكلمة التي تبين تلك الظالمة إلى حد ما, فقد روى ابن حجر في (الكلمة التي تبين تلك الظالمة إلى حد ما, فقد روى ابن حجر في (الكلمة التي تبين تلك الظالمة إلى حد ما, فقد روى ابن حجر في (الكلمة التي تبين تلك الظالمة إلى حد ما, فقد روى ابن حجر في (
والذهبي في (الميزان)، عن أبي صالح المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبيوالذهبي في (الميزان)، عن أبي صالح المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبيوالذهبي في (الميزان)، عن أبي صالح المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبيقال: ، قال: ، قال: ، قال: ����والذهبي في (الميزان)، عن أبي صالح المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي ،

        )، كما رواه أعالم سنّيون.)، كما رواه أعالم سنّيون.)، كما رواه أعالم سنّيون.)، كما رواه أعالم سنّيون.محمدمحمدمحمدمحمد(أول شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت (أول شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت 
ــ استدالل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي برواية مشهورة عنه، وهي رواية ــ استدالل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي برواية مشهورة عنه، وهي رواية ــ استدالل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي برواية مشهورة عنه، وهي رواية ــ استدالل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي برواية مشهورة عنه، وهي رواية ٢٢٢٢

هذا العالم الحكم بطهارة األرض هذا العالم الحكم بطهارة األرض هذا العالم الحكم بطهارة األرض هذا العالم الحكم بطهارة األرض األعرابي الذي بال في المسجد، فلقد بنى األعرابي الذي بال في المسجد، فلقد بنى األعرابي الذي بال في المسجد، فلقد بنى األعرابي الذي بال في المسجد، فلقد بنى 
        والغسالة بالماء القليل، ولكن ال معارض لهذه الرواية من روايات الشيعة.والغسالة بالماء القليل، ولكن ال معارض لهذه الرواية من روايات الشيعة.والغسالة بالماء القليل، ولكن ال معارض لهذه الرواية من روايات الشيعة.والغسالة بالماء القليل، ولكن ال معارض لهذه الرواية من روايات الشيعة.

        المصادر:المصادر:المصادر:المصادر:
: إذا بال اإلنسان على األرض : إذا بال اإلنسان على األرض : إذا بال اإلنسان على األرض : إذا بال اإلنسان على األرض ٩٢٩٢٩٢٩٢صصصص    ١١١١للشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي ج    ،،،،) المبسوط) المبسوط) المبسوط) المبسوط١١١١((((

فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء, ويحكم بطهارة األرض وطهارة فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء, ويحكم بطهارة األرض وطهارة فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء, ويحكم بطهارة األرض وطهارة فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء, ويحكم بطهارة األرض وطهارة 
لماء, فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك, لماء, فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك, لماء, فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك, لماء, فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك, الموضع الذي ينتقل إليه ذلك االموضع الذي ينتقل إليه ذلك االموضع الذي ينتقل إليه ذلك االموضع الذي ينتقل إليه ذلك ا

        أمر بذنوب من ماء على بول األعرابي.أمر بذنوب من ماء على بول األعرابي.أمر بذنوب من ماء على بول األعرابي.أمر بذنوب من ماء على بول األعرابي.    ����ألن النبيألن النبيألن النبيألن النبي    ؛؛؛؛وعلى هذا أبداًوعلى هذا أبداًوعلى هذا أبداًوعلى هذا أبداً
: إذا بال : إذا بال : إذا بال : إذا بال ٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥مسألة مسألة مسألة مسألة     ،،،،٤٩٥٤٩٥٤٩٥٤٩٥ــ ــ ــ ــ     ٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤صصصص    ١١١١للشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي جللشيخ الطوسي ج    ،،،،) الخالف) الخالف) الخالف) الخالف٢٢٢٢((((

على موضع من األرض, فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكاثره، ويغمره على موضع من األرض, فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكاثره، ويغمره على موضع من األرض, فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكاثره، ويغمره على موضع من األرض, فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكاثره، ويغمره 
وريحه, فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة وريحه, فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة وريحه, فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة وريحه, فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة     ويقهره, فيزيل طعمه ولونهويقهره, فيزيل طعمه ولونهويقهره, فيزيل طعمه ولونهويقهره, فيزيل طعمه ولونه

وبه قال وبه قال وبه قال وبه قال     ....الماء الوارد عليه, وال يحتاج إلى نقل التراب وال قلع المكانالماء الوارد عليه, وال يحتاج إلى نقل التراب وال قلع المكانالماء الوارد عليه, وال يحتاج إلى نقل التراب وال قلع المكانالماء الوارد عليه, وال يحتاج إلى نقل التراب وال قلع المكان
        الشافعي.الشافعي.الشافعي.الشافعي.
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وقال أبو حنيفة: إن كانت األرض رخوة, فصب عليها الماء, فنزل الماء وقال أبو حنيفة: إن كانت األرض رخوة, فصب عليها الماء, فنزل الماء وقال أبو حنيفة: إن كانت األرض رخوة, فصب عليها الماء, فنزل الماء وقال أبو حنيفة: إن كانت األرض رخوة, فصب عليها الماء, فنزل الماء 
عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء 

ل إليها, وإن كانت األرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه ل إليها, وإن كانت األرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه ل إليها, وإن كانت األرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه ل إليها, وإن كانت األرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه والبووالبووالبووالبو
إلى مكان آخر طهر مكان البول، ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء, إلى مكان آخر طهر مكان البول، ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء, إلى مكان آخر طهر مكان البول، ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء, إلى مكان آخر طهر مكان البول، ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء, 

        فال يطهر حتّى يحفر التراب ويلقى عن المكان.فال يطهر حتّى يحفر التراب ويلقى عن المكان.فال يطهر حتّى يحفر التراب ويلقى عن المكان.فال يطهر حتّى يحفر التراب ويلقى عن المكان.
، ونقل ، ونقل ، ونقل ، ونقل ))))١١١١((((]]]]وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍوما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍوما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍوما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ[[[[دليلنا: قوله تعالى: دليلنا: قوله تعالى: دليلنا: قوله تعالى: دليلنا: قوله تعالى: 

        ب من األرض إلى موضع آخر يشق.ب من األرض إلى موضع آخر يشق.ب من األرض إلى موضع آخر يشق.ب من األرض إلى موضع آخر يشق.التراالتراالتراالترا
وروى أبو هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، فقال: اللّهم ارحمني وروى أبو هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، فقال: اللّهم ارحمني وروى أبو هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، فقال: اللّهم ارحمني وروى أبو هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، فقال: اللّهم ارحمني 

: (لقد تحجرت : (لقد تحجرت : (لقد تحجرت : (لقد تحجرت ����اً وال ترحم معنا أحداً, فقال رسول اهللاً وال ترحم معنا أحداً, فقال رسول اهللاً وال ترحم معنا أحداً, فقال رسول اهللاً وال ترحم معنا أحداً, فقال رسول اهللامحمدمحمدمحمدمحمدوارحم وارحم وارحم وارحم 
واسعاً)، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد, فكأنّهم عجلوا إليه, فنهاهم واسعاً)، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد, فكأنّهم عجلوا إليه, فنهاهم واسعاً)، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد, فكأنّهم عجلوا إليه, فنهاهم واسعاً)، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد, فكأنّهم عجلوا إليه, فنهاهم 

النبيالنبيالنبيأمر بذنوب من ماء����النبي أمر بذنوب من ماء, ثم أمر بذنوب من ماء, ثم أمر بذنوب من ماء, ثم روا وال     , ثمقال: (علّموا ويس روا وال فأهريق عليه, ثمقال: (علّموا ويس روا وال فأهريق عليه, ثمقال: (علّموا ويس روا وال فأهريق عليه, ثمقال: (علّموا ويس فأهريق عليه, ثم
        روا).روا).روا).روا).سسسستعتعتعتع

النبي وفيه دليالن: أحدهما: أنالنبي وفيه دليالن: أحدهما: أنالنبي وفيه دليالن: أحدهما: أنالنبي قصد تطهير المكان عن النجاسة, قصد تطهير المكان عن النجاسة, قصد تطهير المكان عن النجاسة, قصد تطهير المكان عن النجاسة,     ����وفيه دليالن: أحدهما: أن
فأمرهم بما يطهر به, فالظاهر أنّه كلّ الحكم, ولم ينقل أنّه أمرهم بنقل فأمرهم بما يطهر به, فالظاهر أنّه كلّ الحكم, ولم ينقل أنّه أمرهم بنقل فأمرهم بما يطهر به, فالظاهر أنّه كلّ الحكم, ولم ينقل أنّه أمرهم بنقل فأمرهم بما يطهر به, فالظاهر أنّه كلّ الحكم, ولم ينقل أنّه أمرهم بنقل 
    التراب. والثاني: أنّه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماءالتراب. والثاني: أنّه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماءالتراب. والثاني: أنّه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماءالتراب. والثاني: أنّه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء

عليه تكثير للنجاسة, فإن قدر البول دون الماء, والبول الذي يجتمع في عليه تكثير للنجاسة, فإن قدر البول دون الماء, والبول الذي يجتمع في عليه تكثير للنجاسة, فإن قدر البول دون الماء, والبول الذي يجتمع في عليه تكثير للنجاسة, فإن قدر البول دون الماء, والبول الذي يجتمع في 
        ال يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً.ال يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً.ال يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً.ال يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً.    ����والنبيوالنبيوالنبيوالنبي    ،،،،المسجدالمسجدالمسجدالمسجد
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على رواية بول األعرابي على رواية بول األعرابي على رواية بول األعرابي على رواية بول األعرابي     اُألمةاُألمةاُألمةاُألمةدالل بإجماع دالل بإجماع دالل بإجماع دالل بإجماع   وهل من الممكن االستوهل من الممكن االستوهل من الممكن االستوهل من الممكن االست
ه الرواية مع ه الرواية مع ه الرواية مع ه الرواية مع وعدم إنكار الصحابة لها على صحة هذوعدم إنكار الصحابة لها على صحة هذوعدم إنكار الصحابة لها على صحة هذوعدم إنكار الصحابة لها على صحة هذ    ����في مسجد رسول اهللافي مسجد رسول اهللافي مسجد رسول اهللافي مسجد رسول اهللا

        ؟؟؟؟هاهاهاهاالعتقاد بفسق راويالعتقاد بفسق راويالعتقاد بفسق راويالعتقاد بفسق راوياااا
: إن : إن : إن : إنSSSS وقد قرأت في كتاب (الفصول المختارة) للشريف المرتضىوقد قرأت في كتاب (الفصول المختارة) للشريف المرتضىوقد قرأت في كتاب (الفصول المختارة) للشريف المرتضىوقد قرأت في كتاب (الفصول المختارة) للشريف المرتضى

الشيخ المفيد أجاب على اعتراض أحد المخالفين على االستدالل برواية أنس الشيخ المفيد أجاب على اعتراض أحد المخالفين على االستدالل برواية أنس الشيخ المفيد أجاب على اعتراض أحد المخالفين على االستدالل برواية أنس الشيخ المفيد أجاب على اعتراض أحد المخالفين على االستدالل برواية أنس 
        على القبول بالرواية.على القبول بالرواية.على القبول بالرواية.على القبول بالرواية.    اُألمةاُألمةاُألمةاُألمةبن مالك مع اعتقاده بفسقه، بإجماع بن مالك مع اعتقاده بفسقه، بإجماع بن مالك مع اعتقاده بفسقه، بإجماع بن مالك مع اعتقاده بفسقه، بإجماع اااا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

يذكره علماؤنا من روايات أبي هريرة هو من باب اإللزام على الطرف  إن ما
 ة روايات أبي هريرة، فلذا نحن نحتجالمخالفين يعتقدون بصح المقابل، بمعنى أن

  عليهم بتلك الروايات، ولو احتج عليهم برواياتنا لم يقبلوا ذلك.
هريرة بالصحة، فال (دام ظلّه) على هذا السند إلى أبي وأما حكم الشيخ الوحيد

الحكم بالصحة على مباني القوم ــ نعني أهل السنّة ــ ليتم االحتجاج به ���  يريد به
عليهم أوالً، وليتم به ما قاله في أول كالمه من اتّفاقهم على كيفية حشرها يوم 

  القيامة..
عظمة  هذه الدنيا تظهر من عظمة ما كسبته في فإن((قال في (منهاج الصالحين): 

فقتما اتّجزائها يوم الجزاء، فم ة في كيفية ورودها والخاصّ ةعليه روايات العام
من وراء الحجاب: يا  نادى مناد، ه إذا كان يوم القيامةة، أنّالمحشر، ودخولها الجنّ

  .)١(تمر ىحتّ محمدوا أبصاركم عن فاطمة بنت غضّ !أهل الجمع
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خطوها عند أقصى طرفها، وتبعث بعث على البراق، وأُ(: �وعن رسول اهللا
ة، فهي أمام إمام العالم ل من يدخل الجنّها أوأنّ ، وكفى لها شرفاً)١()أمامي فاطمة

بني آدم، وفي الصحيح عن رسول اهللا دوسي� :)ة ل شخص يدخل الجنّأو
  .)٢()فاطمة

في ما جاء في كتبهم! فإن الروايتين قبل هذه الرواية ���  أال ترى أنّه لم يورد
كالمه أوردها من كتاب (المستدرك على الصحيحين) للحاكم، حكم على 

بالصحة على شرط الشيخين، وعلى الثانية بالصحة على شرط مسلم، وأما  ولىاُأل
أبو حدث ((هذه الثالثة فقد أخرجها الرافعي في (التدوين في أخبار قزوين)، قال: 

له جمعه في ذكر ما أنزل تاب ميمون في كبن أحمد بن  محمدن أحمد بن يالحس
بن علي بن  محمدعن ، ·بن أبي طالب علياهللا تعالى من القرآن في شأن 

عبد السالم  ثنا ،بدل بن المحبرثنا  آزادمرد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف،
ل أو، قال: (0، سمع يحدث عن رسول اهللاعن أبي يزيد المدني ،بن عجالنا

ومثلها في هذه اُألمة مثل مريم في بني  ،محمدبنت  مةة فاطشخص يدخل الجنّ
  .)٣()))إسرائيل
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المحبر، عن عبد السالم  عن بدل بن((وأخرجها الذهبي في (ميزان االعتدال): 
ل شخص أو(: 0اهللا قال رسول :بن عجالن، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرةا

  .)١())اقب فاطمةفي من ن. خرجه أبو صالح المؤذّ)ة فاطمةيدخل الجنّ
، وأورده )٢(وفي السند: عبد السالم بن عجالن، قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه

، ولكن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال عنه: يخطي )٣(الذهبي في الضعفاء
  . ومن هنا صحح هذا السند من صححه.)٤(ويخالف

  والتحقيق:
ع من حديث أطول، رواه أبو إن ما روي عن أبي هريرة وقع فيه السقط، وهو مقط

بن  محمدحدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا ((هـ) في (دالئل النبوة): ٤٣٠نعيم األصبهاني(ت
اف، قال: ثنا أحمد بن سليمان، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الصوقال:  ،ربديل بن المحب

قال: سمعت ،ثنا عبد السالم بن عجالنحد ريرةعن أبي ه ،ثأبا يزيد المدني يحد، 
ل مشفع ل شافع وأوة وال فخر، وأنا أوالجنّ ل من يدخلأنا أو(قال:  ،0عن رسول اهللا

د ولد آدم يوم القيامة وال القيامة وال فخر، وأنا سي وال فخر، وأنا بيدي لواء الحمد يوم
علَ ل شخص يدخلفخر، وأوة 0رسول اهللافاطمة بنت  :ةالجنّ يومثلها في هذه اُألم ،

  .)٥()))يم في بني إسرائيلمثل مر
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هريرة، وسقط عنه لفظة  يومن الواضح أنّه أُخذ المقطع األخير من رواية أب
: (أول شخص يدخل علَي الجنّة)، فأصبح: (أول شخص يدخل �(علَي) من قوله

الجنّة)، فتغير معناه، واستدلّ به على غير المراد من الحديث؛ فإن أصل الحديث 
أو ل من يدخل عليه ــ أي: �ل من يدخل الجنّة هو رسول اهللاصريح في أنوأو ،

ــ فاطمة  .Iبعده 

وروى هذا المقطع من الحديث مرسالً من دون سقط: الخوارزمي في (مقتل 
فاطمة،  ةالجنّ يل شخص يدخل علَأو(قال:  �النبي نأ :عن أبي هريرة((الحسين): 

  .)١()))ن في بني إسرائيلمثلها في هذه اُألمة كمثل مريم بنت عمرا
ل شخص يدخل أوأبو هريرة: (((وشيرويه الديلمي في (فردوس األخبار)، قال: 

، )٢()))فاطمة، مثلها في هذه اُألمة مثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل ةالجنّ ي]علَ[
م فاطمة، مثلها في هذه اُألمة مثل مري ةالجنّ يعلَ من يردل أووفي نسخة أُخرى: (

  .)٣()))بنت عمران في بني إسرائيل

أبو وروى ((الزرندي الحنفي في (نظم درر السمطين)، قال:  محمدوالشيخ 
فاطمة بنت يدخل علَي الجنّة  ل شخصأو(قال:  �رسول اهللا أن :·هريرة
  .)٤()))في بني إسرائيل ومثلها في هذه اُألمة مثل مريم ،�محمد
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): عن بديل بن المحبر، وأورده بمثل ما رواه أبو والمقريزي في (إمتاع األسماع
  .)١(نعيم في (الدالئل)

قال رسول وعن أبي هريرة: ((وابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة)، قال: 
  .)٢()))محمدفاطمة بنت  ةالجنّ يل شخص يدخل علَ] أو[إن: (�اهللا

  .)٣(والسيوطي في (الخصائص الكبرى)، أخرجه عن أبي نعيم
  .)٤(والصالحي الشامي في (سبل الهدى والرشاد)، أخرجه عن أبي نعيم

والمقطع من الحديث الذي سقط منه لفظة (علَي)، أخرجه الرافعي في 
(التدوين) عن كتاب (ذكر ما أنزل اهللا تعالى من القرآن في شأن علي بن أبي 

في (مناقب آشوب  بن ميمون، وابن شهر محمد)، ألبي الحسين أحمد بن �طالب
، )٥(آل أبي طالب) عن كتاب (األربعين في فضائل فاطمة)، ألبي صالح المؤذّن

  والذهبي في (الميزان) عن أبي صالح أيضاً.
  وليس عندنا نسخة من الكتابين لنبحث في كيفية وقوع السقط.

وأما ما ذكره الشيخ الطوسي في (الخالف)، فالكتاب مخصّص لعرض األقوال 
، فذكره لرواية أبي هريرة ال يعني االعتقاد Fأهل البيت المخالفة لمذهب
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بصحتها، ولو استدلّ بها فهو أيضاً من باب اإللزام للطرف المخالف بأن هناك 
  روايات توافق ما نقول.

، والبحراني في )١(وحكم بشهرة الرواية أيضاً: األردبيلي في (مجمع الفائدة)
الرواية العامية الواردة في ((الشيعة): . وقال النراقي في (مستند )٢((الحدائق)

  .)٣())الذنوب المنجبرة ضعفها بالشهرة
ند، ولم يقبلوا انجبارها ولكن األغلب من فقهائنا ردوا الرواية بضعف الس

  بالشهرة:
  .)٤())الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق((قال المحقّق الحلّي في (المعتبر): 

  .)٥())ورواية األعرابي ضعيفة عندنا((وفي (التحرير) للعالّمة: 
والذي احتج به الشيخ ــ أي: الطوسي ــ لم يرد من ((وفي (مختلف الشيعة): 

  .)٦())طرقنا، وإنّما هو شيء أورده الجمهور
رداً على قبول الرواية من قبل الشهيد في ــ وقال البحراني في (الحدائق) 

أمن جهة  ؟ز القبولذه الرواية في حيه وجه دخلت بأي ،وليت شعري((: ــ (الذكرى)
  .)٧())؟رواياته أبي هريرة الذي قد اعترف أبو حنيفة بكذبه ورد راويها
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لكن اإلنصاف أن مخالفتها ((ورد الشيخ األنصاري انجبار الرواية بالشهرة بقوله: 
  .)١())لقاعدة (نجاسة الغسالة)، أوهنها، مضافاً إلى اشتهار حال راويها

  .)٢())إنّها رواية أبي هريرة ال يعول عليها((الحكيم في (المستمسك):  وعن السيد
وهكذا رد الرواية أغلب علمائنا لضعفها، ومن استدلّ بها لم يأخذ بها من جهة 

  وثاقة السند، وإنّما من جهة الشهرة الجابرة لضعفه.
حجة مع دخول المعصوم معهم، فتكون ال���  وإجماع اُألمة عندنا ليس بحجة
ن من استدلّ بالرواية إنّما استدلّ بها ، وقد قلنا: إهي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره

من جهة الشهرة الجابرة لضعف السند، ال من جهة إجماع اُألمة وعدم إنكار 
  الصحابة لها، وال من جهة شهرة الفتوى بمضمونها عند العامة.

فهو أيضاً من باب اإللزام، وإن كان  وقول الشيخ المفيد إن كان مع المخالفين،
مع الموافقين، فمعناه قبول الرواية داللةً من جهة الشهرة حتّى لو كان هناك خدشة 

 في سندها.

  

)åíŠzjÛa@óÜÇ@éníüëåíŠzjÛa@óÜÇ@éníüëåíŠzjÛa@óÜÇ@éníüëåíŠzjÛa@óÜÇ@éníüë(  
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  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

سلم سلم سلم سلم هريرة: تنقل بعض النصوص التاريخية بأن أبا هريرة أهريرة: تنقل بعض النصوص التاريخية بأن أبا هريرة أهريرة: تنقل بعض النصوص التاريخية بأن أبا هريرة أهريرة: تنقل بعض النصوص التاريخية بأن أبا هريرة أ    سؤالي حول شخصية أبيسؤالي حول شخصية أبيسؤالي حول شخصية أبيسؤالي حول شخصية أبي
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في السنوات األخيرة (ما بين السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة المباركة)، فعلى هذا في السنوات األخيرة (ما بين السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة المباركة)، فعلى هذا في السنوات األخيرة (ما بين السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة المباركة)، فعلى هذا في السنوات األخيرة (ما بين السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة المباركة)، فعلى هذا 
        يكون قد أسلم حديثاً!يكون قد أسلم حديثاً!يكون قد أسلم حديثاً!يكون قد أسلم حديثاً!

هريرة أن يكون والياً للبحرين، أو أن يساعد في هريرة أن يكون والياً للبحرين، أو أن يساعد في هريرة أن يكون والياً للبحرين، أو أن يساعد في هريرة أن يكون والياً للبحرين، أو أن يساعد في     فهل يمكن لشخص مثل أبيفهل يمكن لشخص مثل أبيفهل يمكن لشخص مثل أبيفهل يمكن لشخص مثل أبي
        أُمور الوالية لمنطقة مثل البحرين؟أُمور الوالية لمنطقة مثل البحرين؟أُمور الوالية لمنطقة مثل البحرين؟أُمور الوالية لمنطقة مثل البحرين؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

؛ فقد أسلم في �و هريرة والياً على البحرين زمن حياة رسول اهللالم يكن أب
مع العالء الحضرمي إلى البحرين في ذي  �سنة سبع بعد خيبر، وبعثه رسول اهللا

  القعدة من سنة ثمان، فجعله العالء مؤذّناً له..
لم يستعمل أبا هريرة في شيء، بل استعمله  �ومن هنا يتّضح أن رسول اهللا

  هـ!٢٣هـ، وعزله بعد ذلك سنة ٢١فته في سنة عمر أيام خال
وبذلك تعرف أن الذين كانوا يستعملون على الواليات أيام الخلفاء األوائل ال 
يملكون أدنى مقدار من الصالحية لقيادة هذه الواليات، ال من ناحية الثقل 

  ط الفقهي.االجتماعي، وال من ناحية القدرة على القيادة واإلدارة، وال من ناحية التسلّ
تولّى بعض المهام في زمن والية ه أنّ )١(الضعيفةتنقل بعض األخبار  ،نعم

ذلك لم يثبت، وإن ثبت فهو ولكن  قدامة بن مظعون الجمحي من قبل عمر.
 .ال يغير من الحقيقة شيئاً، وال يعطي ألبي هريرة كفاءة مفقودة

 

                                                 

�Fאن١��'
���\@��3אS`�E>Lذ/'��،�١�W٩٩�،١٠٠�F�r��P٢٥٤�،١٥٥אKd�4�'��Eא �





  

†îÜÔnÛaë@…bènuüa†îÜÔnÛaë@…bènuüa†îÜÔnÛaë@…bènuüa†îÜÔnÛaë@…bènuüa*@ @

ــ ما ي* ــ : (أصول الدين)(أصولبهذا الموضو تعلّقانظر  الفقه)  ع 
 امـاإلم ةـاء)(غيبـم والعلمـل)(العلـقـية)(الشيعة)(العـالعلم وزةـ(الح

  اهب) )(فرق ومذCالمهدي

  





 

 

 

 

 

)Č�äÜÛ@‹ì¯@ÝçČ�äÜÛ@‹ì¯@ÝçČ�äÜÛ@‹ì¯@ÝçČ�äÜÛ@‹ì¯@Ýç7777@@@@âbß⁄a@ëcâbß⁄a@ëcâbß⁄a@ëcâbß⁄a@ëc����@@@@Č—äÛa@ÝibÔß@†èn¯@æcČ—äÛa@ÝibÔß@†èn¯@æcČ—äÛa@ÝibÔß@†èn¯@æcČ—äÛa@ÝibÔß@†èn¯@æc____(  


و���ن�א "و�������"و�س«�����
"������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
السالم عليكم وتقبالسالم عليكم وتقبالسالم عليكم وتقبكم.كم.كم.كم.عمالعمالعمالعمالل اهللا أل اهللا أل اهللا أل اهللا أالسالم عليكم وتقب....        

ون ون ون ون من تونس يتمنّمن تونس يتمنّمن تونس يتمنّمن تونس يتمنّ    خوةخوةخوةخوةأشكركم على هذا الموقع األكثر من رائع وكلّ اإلأشكركم على هذا الموقع األكثر من رائع وكلّ اإلأشكركم على هذا الموقع األكثر من رائع وكلّ اإلأشكركم على هذا الموقع األكثر من رائع وكلّ اإل
        لكم التوفيق واالزدهار، عندي سؤال:لكم التوفيق واالزدهار، عندي سؤال:لكم التوفيق واالزدهار، عندي سؤال:لكم التوفيق واالزدهار، عندي سؤال:

        ؟؟؟؟كرم أو اإلمام المعصوم أن يجتهد مقابل النصّكرم أو اإلمام المعصوم أن يجتهد مقابل النصّكرم أو اإلمام المعصوم أن يجتهد مقابل النصّكرم أو اإلمام المعصوم أن يجتهد مقابل النصّهل يجوز للرسول األهل يجوز للرسول األهل يجوز للرسول األهل يجوز للرسول األ
        نة؟نة؟نة؟نة؟هل للمعصوم تعطيل حكم لظروف معيهل للمعصوم تعطيل حكم لظروف معيهل للمعصوم تعطيل حكم لظروف معيهل للمعصوم تعطيل حكم لظروف معيوووو
        ن؟ن؟ن؟ن؟هل للمعصوم أن يزيد على حكم معيهل للمعصوم أن يزيد على حكم معيهل للمعصوم أن يزيد على حكم معيهل للمعصوم أن يزيد على حكم معيوووو

ه ه ه ه نّنّنّنّأأأأ    ����ييييعهد اإلمام علعهد اإلمام علعهد اإلمام علعهد اإلمام عل    يييية بأحكام الخمس فة بأحكام الخمس فة بأحكام الخمس فة بأحكام الخمس فخاصّخاصّخاصّخاصّوقعت حادثة تاريخية وقعت حادثة تاريخية وقعت حادثة تاريخية وقعت حادثة تاريخية 
  !!!!الخيلالخيلالخيلالخيل    ييييجاز الخمس فجاز الخمس فجاز الخمس فجاز الخمس فأأأأ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
        بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
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, بمعنى أن يأتي بقول أن يجتهد مقابل النصّ �كرمال يجوز للرسول األ ــــــــ١١١١
وما ينْطق وما ينْطق وما ينْطق وما ينْطق �وذلك لقوله تعالى:  ،الشرعي الصادر عن المولى سبحانه يخالف النصّ

  .)١(�وحي يوحىوحي يوحىوحي يوحىوحي يوحى���� ���� ���� ���� إِن هو إِن هو إِن هو إِن هو     �    الْهوىالْهوىالْهوىالْهوى    عنِعنِعنِعنِ
ة نّوحفظة للس �هم أوصياء للنبيباعتبار أنّ ،كذلك �وأئمة أهل البيت

النبوية الشريفة ينقلونها عن النبي� ر اهللا لهم ذلك من قابالً عن قابل بما يس
له: قو �لهام, فقد ورد عن اإلمام الصادقالوسائط والسبل والتي أحدها اإل

)حديثي حديث أبي, وحديث أبي حديث جدي حديث ي, وحديث جد
الحسين, وحديث الحسين حديث الحسن, وحديث الحسن حديث أمير 

وحديث رسول اهللا  ،�وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اهللا ،�المؤمنين
  .)٢()قول اهللا عزّ وجلّ

قر في كت في القلوب, ون: (علمنا غابر ومزبور, ونَ�ورد عنه يضاًأو
 نإو ،�ومصحف فاطمة ،بيضوالجفر األ ،حمرعندنا الجفر األ نإو ،سماعاأل

 ،هذا الكالمعن تفسير  � سئل)، فعندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه
كت في فالعلم بما كان, وأما النَ :فالعلم بما يكون, وأما المزبور :فقال: (أما الغابر

حديث المالئكة, نسمع كالمهم وال  :سماعالنقر في األا أملهام, وفهو اإل :القلوب
  .)٣()نرى أشخاصهم...
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ر شروطه, فهذا عدم العمل به لعدم توفّ :ن كان المراد بالتعطيل للحكمإ ــــــــ٢٢٢٢
  .يسري في مقام التطبيق على المعصومين وغيرهم في جواز التعطيل

شروط ر عدم تطبيق األحكام مع توفّ :ن كان المقصود من التعطيلإو
 منها العفو عن الحد ،تطبيقها, فقد ذكر الفقهاء موارد العفو لإلمام المعصوم

  .)١(نة كما وردت به األخبارقرار دون البيالثابت باإل
فهذا يقول به من يقول  ،نشاء حكم لم يكنإ :ن كان المقصود بالتعطيلإو

ية كما وهي مسألة خالف ،�كما كان ثابتاً للرسول �التشريع لهم بثبوت حق
  .ليه في جواب السؤال اآلتيإسنشير 
بن  ةالتشريع, ويدلّ عليه ما روي في الوسائل عن زرار حق �للنبي ــــــــ٣٣٣٣

: (كان الذي فرض اهللا على العباد عشر ركعات, �بو جعفرأقال: قال  ،عينأ
القراءة وليس فيهن وفي ،سبعاً �فزاد رسول اهللا ،سهواً :يعني ،وهم وفيهنهن 

ى يحفظ ويكون على ين أعاد حتّتلاألوفي  قراءة, فمن شك هنليس فيو ،الوهم
٢()خيرتين عمل بالوهماألفي  يقين, ومن شك(.  

التشريع  ه هل لهم حقفي أنّالعلماء ختلف افقد  �وأما األئمة المعصومون
لهم,  ذهب بعضهم إلى وجود مثل ذلك الحقف ،أم ال �كما كان لرسول اهللا

  .)٣(اآلخر إلى عدمه مهبينما ذهب بعض
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وضع الزكاة على  �د عندنا من أن أمير المؤمنينرلما وبالنسبة أما  ــــــــ٤٤٤٤
ما ثبت من أن نا باستحبابه لقد أفتى علماؤ, ففي السنة اث ديناراناإلن الخيل

  .)١(عن الزكاة في الخيل اعف �رسول اهللا
 إعماالً لحقكان لمصلحة رأها في وقته  �فلعلّ ما صدر من أمير المؤمنين

 .حكومته

  
)òÈî’Ûa@ŠÄã@¿@…bènuüaòÈî’Ûa@ŠÄã@¿@…bènuüaòÈî’Ûa@ŠÄã@¿@…bènuüaòÈî’Ûa@ŠÄã@¿@…bènuüa@@@@òČäŽ�ÛaëòČäŽ�ÛaëòČäŽ�ÛaëòČäŽ�Ûaë(  

�»�������������א=���د�زא������א>«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    ،،،،الشرعيالشرعيالشرعيالشرعي    النصّالنصّالنصّالنصّ    منمنمنمن    الشرعيالشرعيالشرعيالشرعي    الحكمالحكمالحكمالحكم    استنباطاستنباطاستنباطاستنباط    ::::هوهوهوهو    االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهاد    بأنبأنبأنبأن    تعتقدتعتقدتعتقدتعتقد    الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة

 ؟؟؟؟السنّةالسنّةالسنّةالسنّةأهل أهل أهل أهل     خوانناخوانناخوانناخوانناإإإإ    عندعندعندعند    مفهومهمفهومهمفهومهمفهومه    فمافمافمافما

  ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

 الستنباط الجهد وبذل السعي: وهو، السنّة واحدو الشيعة عند إن االجتهاد
 ،والعقل جماعواإل والسنّة الكتاب: هي التي ،التفصيلية تهادلّأ من الشرعية حكاماأل
  .وغيرهما ستحسانواال كالقياس ،يةالعام المدرسة تضيفها قد أُمور مع

  .يتهحج مقدار وفي، جتهادلال السلوكية الطريقة في يختلفان ،نعم
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 االجتهاد مرحلة ولكن، والسنّة الشيعة عند موجود اجتهاد هو بما االجتهاد ،اًذإ
 عند االجتهاد بينما، ربعةاأل المذاهب صحابأ في وانحصرت ،السنّة عند فتتوقّ

  .لضرورته توقّفي لم الشيعة
 صحابأ داجته فلماذا ،صحيح غير هاداالجت كان نإ: اءلنتس ونحن

 عملية نعتم فلماذا ،اًصحيح كان نإو !؟المسائل من كثير في ربعةاأل المذاهب
 ؟العلمية الحركة بذلك خمدتأُو ،هؤالء على ووقفت االجتهاد

  

)i@Šßc@ðˆÛa@åflßi@Šßc@ðˆÛa@åflßi@Šßc@ðˆÛa@åflßi@Šßc@ðˆÛa@åflßÊbjČmbÊbjČmbÊbjČmbÊbjČmb@@@@_Þë†ÈÛa@õbèÔÐÛa_Þë†ÈÛa@õbèÔÐÛa_Þë†ÈÛa@õbèÔÐÛa_Þë†ÈÛa@õbèÔÐÛa(  


و���د��א $�&�����א ��אق«������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........لىلىلىلىسمه تعاسمه تعاسمه تعاسمه تعااااابببب

باع الفقهاء العدول، وجعل الراد عليهم كالراد على اهللا باع الفقهاء العدول، وجعل الراد عليهم كالراد على اهللا باع الفقهاء العدول، وجعل الراد عليهم كالراد على اهللا باع الفقهاء العدول، وجعل الراد عليهم كالراد على اهللا من الذي أمر باتّمن الذي أمر باتّمن الذي أمر باتّمن الذي أمر باتّ
  تبارك وتعالى؟تبارك وتعالى؟تبارك وتعالى؟تبارك وتعالى؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ال بد للمكلّف ــ إذا لم يكن أهالً لالجتهاد أو االحتياط ــ من التقليد لمعرفة 
لّف الجاهل باألحكام إلى رجوع المك :الحكم الشرعي والوظيفة العملية، بمعنى

  على ذلك بعدة أدلّة، منها: العالم بها، ويستدلّ
عة وإجماعهم العملي على االجتزاء بأخذ األحكام من سيرة المتشر األول:
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  المجتهدين.
والظاهر أن السيرة المذكورة متفرعة ارتكازاً عن سيرة العقالء في جميع 

من ال يتسنّى له العلم بشيء يرجع  أمورهم على الرجوع إلى أهل الخبرة، فكلّ
لتعذّر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه، فتكون  ؛إلى العالم به، ولواله الختلّ النظام

  كاشفة عن إمضاء الشارع األقدس لسيرة العقالء المذكورة. متشرعةسيرة ال
فَقَّهوا في الدينِ فَقَّهوا في الدينِ فَقَّهوا في الدينِ فَقَّهوا في الدينِ فَلَوال نَفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتَفَلَوال نَفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتَفَلَوال نَفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتَفَلَوال نَفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتَ�قوله تعالى:  الثاني:

ونحذَرم يلَّهوا إِلَيهِم لَععجم إِذَا رهوا قَومرنذيلوونحذَرم يلَّهوا إِلَيهِم لَععجم إِذَا رهوا قَومرنذيلوونحذَرم يلَّهوا إِلَيهِم لَععجم إِذَا رهوا قَومرنذيلوونحذَرم يلَّهوا إِلَيهِم لَععجم إِذَا رهوا قَومرنذيلالتفقّه عبارة عن تعلّم فإ ؛)١(�و ن
اإلنذار بما تفقّهوا فيه، فيدخل  :األحكام واستنباطها من أدلّتها، وظاهر اإلنذار هو

ى بها، وحيث كان ظاهر جعل فيه بيان األحكام اإللزامية المستتبعة للعقاب والفتو
ته كان ظاهراً في حجية الفتوى باألحكام الواجب مطلوبي نذارالحذر غاية لإل

  اإللزامية، ويتم في غيرها بعدم الفصل.
نّه ظاهر إف ؛)٢(�فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم ال تَعلَمونفَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم ال تَعلَمونفَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم ال تَعلَمونفَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم ال تَعلَمون�قوله تعالى:  الثالث:

إرادة السؤال للعمل،  :الم، والمنصرفالسؤال من الع :في أن وظيفة الجاهل
  فيكشف عن حجية الجواب.

النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم، وتحصيله، واالنتفاع به،   الرابع:
(وأما الحوادث الواقعة والرجوع للعلماء، واألخذ منهم... كالتوقيع الشريف: 

، )٣()عليهم ة اهللاتي عليكم وأنا حجهم حجفإنّ ؛فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
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حافظاً لدينه،  ،لنفسه من كان من الفقهاء صائناًفأما (: �الصادق وقول اإلمام
  .)١(لعوام أن يقلّدوه)لف ،مطيعاً ألمر موالهمخالفاً على هواه، 

ففي (الذكرى)  ؛مور حتّى يصح الرجوع إليهر أُويشترط في الفقيه توفّ
مور ثالثة عشر قد نبه عليها في مقبولة عمر أُيعتبر في الفقيه ((للشهيد األول، قال: 

نظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ا: (�بن حنظلة عن اإلمام الصادقا
ونظر في حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته 

نا فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه، فإنّما بحكم اهللا استخف، وعلي ؛عليكم حاكماً
الشرك باهللا, فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به  ،رد على اهللا، وهو على حد وهو راد

  أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما).
غير المؤمن يجب التثبت عند  ل: اإليمان؛األمر األو لقوله: (منكم)، ألن

  خبره، وهو ينافي التقليد.
  عليه نبه بقوله: (أعدلهما).العدالة ــ لذلك أيضاً ــ و الثاني:

  العلم بالكتاب. الثالث:
  الرابع: العلم بالسنّة، ويكفي منهما ما يحتاج إليه، ولو بمراجعة أصل صحيح.
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  الخامس: العلم باإلجماع والخالف لئال يفتي بما يخالفه.
  العلم بالكالم.  السادس:

  .صولالعلم باُأل  السابع:
وكيفية االستدالل، وعلى ذلك دلّ بقوله:  ،رفالعلم باللغة والنحو والص  الثامن:

  ن معرفتها بدون ذلك محال.؛ فإ(وعرف أحكامنا)
التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول، 
 ن، والعاما يتوقّف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه، كالمجمل والمبيونحوها مم

  والخاصّ.
لين به، كما لجرح والتعديل، ويكفي االعتماد على شهادة األوالعلم با  العاشر:

اشتمل عليه كتب الرجال؛ إذ يتعذّر ضبط الجميع مع تطاول األزمنة.... وإلى ذلك 
  (وروى حديثنا). :أشار بقوله

  العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفاً وشرعاً.  الحادي عشر: 
د عن القرينة، وإرادة تجر أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن  الثاني عشر:

  ما دلّت عليه القرينة إن وجدت، ليثق بخطابه، وهو موقوف على ثبوت الحكمة.
لتعذّر درك  ؛أنّه أغلب عليه من النسيان :أن يكون حافظاً، بمعنى  الثالث عشر:

 .)١())األحكام من دونه..
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)îÜÔnÛa@ÉuŠß@ÂëŠ‘îÜÔnÛa@ÉuŠß@ÂëŠ‘îÜÔnÛa@ÉuŠß@ÂëŠ‘îÜÔnÛa@ÉuŠß@ÂëŠ‘††††(  

�»�
و����د����א ��ود������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

اللّهماللّهماللّهمدصلّ على صلّ على صلّ على صلّ على     اللّهمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمالطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.    محم        
        بعها؟بعها؟بعها؟بعها؟ما هي شروط اختيار المرجع، هل هناك شروط نتّما هي شروط اختيار المرجع، هل هناك شروط نتّما هي شروط اختيار المرجع، هل هناك شروط نتّما هي شروط اختيار المرجع، هل هناك شروط نتّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

  :وهي ،يشترط في مرجع التقليد عدة شروط
  البلوغ. ــــــــ١١١١
  العقل. ــــــــ٢٢٢٢
  اإليمان. ــــــــ٣٣٣٣
  العدالة. ــــــــ٤٤٤٤
  الرجولة. ــــــــ٥٥٥٥
  الحرية. ــــــــ٦٦٦٦
  االجتهاد. ــــــــ٧٧٧٧
  الحياة. ــــــــ٨٨٨٨
  األعلمية. ــــــــ٩٩٩٩

  أن ال يكون متولّداً من الزنا. ــــــــ١٠١٠١٠١٠
 أن ال يكون مقبالً على الدنيا. ــــــــ١١١١١١١١
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)†Ûì½a@ñ‰bè�@Âa�‘a†Ûì½a@ñ‰bè�@Âa�‘a†Ûì½a@ñ‰bè�@Âa�‘a†Ûì½a@ñ‰bè�@Âa�‘a(  

�»������������ن����א �و�د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

لدي سؤال، وهو: أليس من الظلم أن يحرم اهللا ابن الزنا نعمة المرجعية مع لدي سؤال، وهو: أليس من الظلم أن يحرم اهللا ابن الزنا نعمة المرجعية مع لدي سؤال، وهو: أليس من الظلم أن يحرم اهللا ابن الزنا نعمة المرجعية مع لدي سؤال، وهو: أليس من الظلم أن يحرم اهللا ابن الزنا نعمة المرجعية مع 
        أنّه لم يقترف شيئاً، بل والديه هما السبب وليس هو؟أنّه لم يقترف شيئاً، بل والديه هما السبب وليس هو؟أنّه لم يقترف شيئاً، بل والديه هما السبب وليس هو؟أنّه لم يقترف شيئاً، بل والديه هما السبب وليس هو؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

أن كون (( :دالخوئي عن سبب اشتراط طهارة المولد في المقلَّ سيديقول ال
أن الشارع ال يرضى بزعامة من له منقصة  تقدمنا منقصة، قد داً من الزالمجتهد متولّ

بوجه، كيف ولم يرض بإمامة مثله للجماعة، فما ظنّك بتصديه للزعامة الكبرى 
  .)١())للمسلمين؛ ألن منصب الفتوى من أعظم المناصب اإللهية بعد الوالية

 الشخص ماً من عمل، دائسواء االعتبارية أم التكوينية ،وال تكون اآلثار الدنيوية
ألن للدنيا قوانينها الخاصّة، كما ذكر  ما يرده اآلخرون موارد التهلكة؛، بل ربنفسه

العذاب ينزل على القرية بفسق مترفيها، فيعم الجميع، وكما  في القرآن مثالً: أن
 .)٢(�ةًةًةًةًتُصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خَاصَّتُصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خَاصَّتُصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خَاصَّتُصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خَاصَّ    �� �� �� �� واتَّقُوا فتنَةً واتَّقُوا فتنَةً واتَّقُوا فتنَةً واتَّقُوا فتنَةً �في قوله تعالى: 
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)†îÜÔnÛa@ìç@bß†îÜÔnÛa@ìç@bß†îÜÔnÛa@ìç@bß†îÜÔnÛa@ìç@bß____@@@@_éîÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë_éîÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë_éîÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë_éîÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë(  

�»����������� �����א 
���ن«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
التقليد, وما الدليل التقليد, وما الدليل التقليد, وما الدليل التقليد, وما الدليل     أي إمام بدأأي إمام بدأأي إمام بدأأي إمام بدأعصر عصر عصر عصر ما هو التقليد, ومتى بدأ التقليد, وفي ما هو التقليد, ومتى بدأ التقليد, وفي ما هو التقليد, ومتى بدأ التقليد, وفي ما هو التقليد, ومتى بدأ التقليد, وفي 

        على التقليد؟على التقليد؟على التقليد؟على التقليد؟
 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
فيقال: تقلّد السيف،  جعل الشخص أو غيره ذا قالدة، :التقليد (لغة) بمعنى

دها صلّى : (فقلّ�الته في عنقه، وفي حديث الخالفة: عن الرضاألقى حم :أي
  ، أي جعلها قالدة له.)١(اهللا عليه وآله علياً عليه السالم)

ومعنى أن العامي قلّد المجتهد، أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه، 
  وأتى بها استناداً إلى فتواه.

معتبرة عبد  :ارت جملة من الروايات إلى هذا المعنى، نذكر منهاوقد أش
قاعداً في حلقة ربيعة الرأي،  �كان أبو عبد اهللا((اج، قال: الرحمن بن الحج

فجاء األعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت، قال له األعرابي: 
فأعاد المسألة عليه، فأجابه أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً، 

: �اهللا بمثل ذلك، فقال له األعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال له أبو عبد
                                                 

�F١E�---V
�אBC---�V��،�١�W١٩٩�F�r��---P١אEF�&

م����،��------�wא�f---z\���o�
---~�Lد
---2
KE�U
ZWو� �



 

 

 

 

١٤٦  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

وهناك أخبار مستفيضة )١())ضامن) (هو في عنقه قال أو لم يقل، وكلّ مفت .
  .)٢(يمكنك الرجوع إليها في كتاب (وسائل الشيعة)
 :رف متطابقة على أن التقليد هووعلى هذا نرى بأن اللغة واالصطالح والع

األخذ  :االستناد إلى قول الغير في مقام العمل؛ فالتقليد إما أن يكون بمعنى
  العمل استناداً إلى رأي الغير، وهو العالم الجامع للشرائط. :وااللتزام، أو يكون معناه

وذلك ألن كلّ مكلّف يعلم إجماالً بثبوت أحكام  ؛والضرورة تقتضي التقليد
من وجوب أو حرمة، واإلتيان بالواجب  ،عليه مقدسلزامية فرضها الشارع الإ

فيتركه، وإما  محرموال ،له طريقان: إما أنّه يعرف الواجب فيأتي به محرموترك ال
 ؛فيجب الرجوع إلى العالم بهما، وهو المتخصّص في عمله ،أنّه غير عالم بهما

ص المتخصّغير  اعتماد :التقليد الذي هو ته أمام مواله، وهذا هو معنىإلبراء ذم
  والرجوع إليهم.على المتخصّصين 

رجوع كلّ ذي صنعة  إذ ؛رتكازيةالتقليد من األمور اال ومن هنا يظهر أن
لهذه إلى أصحاب الصنائع، وكلّ من ال يعرف أحكام الدين يعتمد في معرفته 

قبة المجتهد الذي ص، فيضع عمله كالقالدة في رعلى المجتهد المتخصّاألحكام 
  في كلّ األزمنة. يقلّده، وهذا غير محدد بزمان بل هو جارٍ

العقول، والشارع قد أمضاه بعدم الردع عنه، فرجوع ة والتقليد من فطر
كان رجوعاً إلى من علم األحكام بالعلم  �الجاهل إلى العالم في زمان األئمة
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اننا فهو رجوع إلى من ، وأما في زم�الوجداني الحاصل من مشافهة األئمة
  عرف األحكام بالظن االجتهادي واألمارات.

ياً ال وجدانياً، فهو الطريق األكثر عملية، واألقرب تعبد(ويكون عمله تنزيلياً 
العتيادهم في كلّ مجال على الرجوع إلى ذوي االختصاص  ؛لفعل الناس

  تياط).ن من االجتهاد أو االحوالخبرة، وهو واجب كلّ مكلّف ال يتمكّ

  تعليق:


و��و�����א ��אق«������������«  
        غير مقنعة وغير تامة!غير مقنعة وغير تامة!غير مقنعة وغير تامة!غير مقنعة وغير تامة!    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة

ومذهب اإلمام علي ومذهب اإلمام علي ومذهب اإلمام علي ومذهب اإلمام علي     ،،،،الرجل يسأل عن تاريخ التقليد وما ذكر رواية منقولةالرجل يسأل عن تاريخ التقليد وما ذكر رواية منقولةالرجل يسأل عن تاريخ التقليد وما ذكر رواية منقولةالرجل يسأل عن تاريخ التقليد وما ذكر رواية منقولة
ال يقرال يقرال يقرألنّه صاحب القول المشهور عند رفض عرض عبد الرحمن بن ألنّه صاحب القول المشهور عند رفض عرض عبد الرحمن بن ألنّه صاحب القول المشهور عند رفض عرض عبد الرحمن بن ألنّه صاحب القول المشهور عند رفض عرض عبد الرحمن بن     ؛؛؛؛التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    ال يقر

        ........يقر بتقليد الخليفتينيقر بتقليد الخليفتينيقر بتقليد الخليفتينيقر بتقليد الخليفتين    واجتهاد رأيي، ولمواجتهاد رأيي، ولمواجتهاد رأيي، ولمواجتهاد رأيي، ولم    ����ورسولهورسولهورسولهورسوله    عوف: على سنّة اهللاعوف: على سنّة اهللاعوف: على سنّة اهللاعوف: على سنّة اهللا
عقلي، والتقليد يصادر العقل؛ ألنّه عقلي، والتقليد يصادر العقل؛ ألنّه عقلي، والتقليد يصادر العقل؛ ألنّه عقلي، والتقليد يصادر العقل؛ ألنّه     ����فالتقليد منهج نقلي ومنهج اإلمامفالتقليد منهج نقلي ومنهج اإلمامفالتقليد منهج نقلي ومنهج اإلمامفالتقليد منهج نقلي ومنهج اإلمام

يطلب من اإلنسان التنازل عن عقله إلى آخر يمكن أن يقول له يوماً: ال تأكل أنا يطلب من اإلنسان التنازل عن عقله إلى آخر يمكن أن يقول له يوماً: ال تأكل أنا يطلب من اإلنسان التنازل عن عقله إلى آخر يمكن أن يقول له يوماً: ال تأكل أنا يطلب من اإلنسان التنازل عن عقله إلى آخر يمكن أن يقول له يوماً: ال تأكل أنا 
        !!!!آكل بدالً عنك وأخبرك كيف يكون الشبعآكل بدالً عنك وأخبرك كيف يكون الشبعآكل بدالً عنك وأخبرك كيف يكون الشبعآكل بدالً عنك وأخبرك كيف يكون الشبع
بر، فاهللا سبحانه وتعالى بر، فاهللا سبحانه وتعالى بر، فاهللا سبحانه وتعالى بر، فاهللا سبحانه وتعالى يفكّر به ويتديفكّر به ويتديفكّر به ويتديفكّر به ويتد    اهللا سبحانه وتعالى أعطى لإلنسان عقالًاهللا سبحانه وتعالى أعطى لإلنسان عقالًاهللا سبحانه وتعالى أعطى لإلنسان عقالًاهللا سبحانه وتعالى أعطى لإلنسان عقالً

بالسجود له، ونفخ فيه من روحه ولم بالسجود له، ونفخ فيه من روحه ولم بالسجود له، ونفخ فيه من روحه ولم بالسجود له، ونفخ فيه من روحه ولم     خلق آدم من طين ولم يأمر المالئكةخلق آدم من طين ولم يأمر المالئكةخلق آدم من طين ولم يأمر المالئكةخلق آدم من طين ولم يأمر المالئكة
        ....أمرهم بالسجود عندما علّمه (منحة العقل)أمرهم بالسجود عندما علّمه (منحة العقل)أمرهم بالسجود عندما علّمه (منحة العقل)أمرهم بالسجود عندما علّمه (منحة العقل)    لكنّهلكنّهلكنّهلكنّهيأمرهم بالسجود، يأمرهم بالسجود، يأمرهم بالسجود، يأمرهم بالسجود، 

وعليه ال يكون التقليد مبدأ عوعليه ال يكون التقليد مبدأ عوعليه ال يكون التقليد مبدأ عة.وعليه ال يكون التقليد مبدأ عة.لوياً أبداً، وال ينتمي لألئمة.لوياً أبداً، وال ينتمي لألئمة.لوياً أبداً، وال ينتمي لألئملوياً أبداً، وال ينتمي لألئم        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
لم يقبل متابعة الشيخين، فاإلمام إنّما  �لياً يصح رد التقليد ألن اإلمام عال
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رفض متابعة الشيخين؛ ألنّه أعلم منهما وهو المعصوم وهما غير معصومين، وال 
رجوع العالم إلى الجاهل، فلو كانا هما العالم ين وهو المحتاج إليهما ومع يصح

  ه لمنهج التقليد.ذلك رفض متابعتهما لصح القول برفض
يرجع في  �وقولك: إن منهج اإلمام عقلي، كالم غير صحيح، فاإلمام

، وهذا منهج نقلي ال عقلي، فحصر علم اإلمام بالمنهج �علومه إلى الرسول
  العقلي كالم غير صحيح.

بل التقليد سيرة العاقل؛  قليد يصادر العقل، كالم غير دقيق!ن التإ: وقولك
إلى عقله معناه سار في الضالالت، فالعقل يرشده إلى الرجوع فالجاهل إذا استند 

  بل إلى األعلم في هذا االختصاص ومتابعته في ذلك. ،إلى من هو أعلم منه
ثم إن الذي يقول بالتقليد ال يقول به في كلّ شيء، بل ذلك مختص بفروع 

  تقليد.الدين فال  أُصولالدين التي يعسر عليه الوصول إلى أحكامها، أما في 
 ! حيث يحتاج كلّ إنسان إلى األكل؛وأما مثال معنى األكل، فقياس مع الفارق

ألنّه أمر فطري، بخالف االجتهاد فإنّه غير ممكن لكلّ أحد أن يجتهد في الدين، 
 بل هو نظير الحرف والصناعات يقوم بها جماعة خاصّة لرفع حوائج اآلخرين.

  
)†îÜÔnÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa(  

�»�������������&�دא����د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    كانكانكانكان    وهلوهلوهلوهل؟ ؟ ؟ ؟ عليهماعليهماعليهماعليهما    الدليلالدليلالدليلالدليل    هوهوهوهو    وماوماوماوما؟ ؟ ؟ ؟ دددديقلّيقلّيقلّيقلّ    الالالال    ننننمممم    حكمحكمحكمحكم    وماوماوماوما؟ ؟ ؟ ؟ التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    حكمحكمحكمحكم    ماماماما
    كلّكلّكلّكلّ    فيفيفيفي    همهمهمهمنّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،بالعصمةبالعصمةبالعصمةبالعصمة    ااااعنّعنّعنّعنّ    يختلفونيختلفونيختلفونيختلفون    همهمهمهمنّنّنّنّأأأأ    مراعاةمراعاةمراعاةمراعاة    معمعمعمع؟ ؟ ؟ ؟ ����األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    زمنزمنزمنزمن    فيفيفيفي    التقليدالتقليدالتقليدالتقليد
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    علىعلىعلىعلى    ونحنونحنونحنونحن    ،،،،اختالفاتاختالفاتاختالفاتاختالفات    ةةةةعدعدعدعد    بينهمبينهمبينهمبينهم    ،،،،مراجعمراجعمراجعمراجع    ةةةةفعدفعدفعدفعد    نننناآلاآلاآلاآل    ااااممممأأأأ، ، ، ، واحدواحدواحدواحد    مرجعمرجعمرجعمرجع    زمانزمانزمانزمان
        ؟؟؟؟واحدواحدواحدواحد    مذهبمذهبمذهبمذهب

        ....����وآلهوآلهوآلهوآله    محمدمحمدمحمدمحمد    معمعمعمع    يكونيكونيكونيكون    ننننمممممممم    اكماكماكماكموإيوإيوإيوإي    وجعلناوجعلناوجعلناوجعلنا، ، ، ، اهللاهللاهللاهللا    رحمكمرحمكمرحمكمرحمكم    دونادونادونادونافيفيفيفيأأأأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
ألن األمر ال يخلو من حالتين:  على المكلّف عقلي؛الدليل على لزوم التقليد 

  إما أن يكون المعصوم موجوداً أو غائباً.
 معالم أخذمن للمكلّف ، ال بد �المعصومحضور  نازم يفعلى األول: ف

  .مباشرة المعصوم من دينال
 اآليات ألن ؛ال: الجواب ؟التكليفيسقط  فهل، تهغيب نازم فيوعلى الثاني: 

 وأن ،التكليف باستمرار تحكم هذه كلّ، والعقل ،المتواترة واألحاديث، القرآنية
  .فقط المعصوم أدرك بمن ينحصر ال بالتكليف المخاطب

 التكليف نعرف أن لنا فكيف، فونمكلّ ونحن، وسارٍ ودموج التكليف، اًإذ
  ؟وتعالى سبحانه اهللا أمام ةذمال يئيبر لنكون ،إلينا المتوجه

  ولمعرفة التكليف أمامنا عدة خيارات:
 حكامباأل لالمتمثّ التكليف يستنبطبحيث ، امنّ واحد كلّ يجتهد أن اإمف

 إلى نرجع أن اوإم ..نظره إليه لتوصّ بما ويعمل، والحديث الكتاب من الشرعية
 ورعألا األعلم المجتهد هذا يكون أن بشرط، الحكم استنبط الذي المجتهد

  .المجتهدين آراء بين حكاماأل في نحتاط أن اوإم ..األتقى
ره في كثير وعليه فلو لم يكن الشخص مجتهداً، وال يمكنه االحتياط لتعس
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لمجتهد الذي استنبط تلك األحكام، من الرجوع إلى ا ��� من األحيان، فال يبقى 
  باب رجوع الجاهل إلى العالم.

وفي الدوران بين المجتهد األعلم وغيره، فالعقل يحكم بلزوم الرجوع إلى 
  األعلم.

أنّه في  قلنا قدف، الفتوى في ختالفاال سببعن  سؤالال لىع الجواب وفي
، األدلّة على ادعتمالبا األحكام يستنبط والمجتهد، معصوم يوجد الزمن الغيبة 

 وهذا، فختالاال يحدث أن طبيعيال فمن، مختلف آدم بني بينفيما  والفهم
 ةئبري بها عمل من ةذم تكون، ومعدودة يسيرة مسائل في الفتوى في فختالاال

 .الواقعي حكمال يصب لم وإنتعالى،  اهللا أمام

  

)†îÜÔnÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa†îÜÔnÛa@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaLLLL@@@@ÁöaŠ‘ëÁöaŠ‘ëÁöaŠ‘ëÁöaŠ‘ë@@@@†îÜÔnÛa@ÉuŠß†îÜÔnÛa@ÉuŠß†îÜÔnÛa@ÉuŠß†îÜÔnÛa@ÉuŠßLLLL@@@@@@@@@@@@
—î‚’m@òîÐî×ë—î‚’m@òîÐî×ë—î‚’m@òîÐî×ë—î‚’m@òîÐî×ë@@@@áÜÇþaáÜÇþaáÜÇþaáÜÇþa(  

�»������������4מ�����و��������د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أساس نقلّد؟أساس نقلّد؟أساس نقلّد؟أساس نقلّد؟    على أيعلى أيعلى أيعلى أيوووو    ؟؟؟؟ومتى بدأ التقليدومتى بدأ التقليدومتى بدأ التقليدومتى بدأ التقليد    ؟؟؟؟ما حجة التقليدما حجة التقليدما حجة التقليدما حجة التقليد

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

  سؤالكم األول: ما حجة التقليد؟
حاجة رجوع الجاهل إلى العالم مع صعوبة  :: أوالً: حجته عقلية، وهيهجواب
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د�وא@~kא�C��@1
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  لجاهل لما وصل إليه العالم لتعذّر ذلك من جهات عدة.وصول ا
: �ثانياً: صحته نقلية، وذلك ما يمكن استفادته من كالم اإلمام الصادق

(فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر 
  .)١(مواله، فللعوام أن يقلّدوه)

متى بدأ التقليد، فالجواب هو:  :وهو ،كم الثانيومن هنا يتبين جواب سؤال
، ووفق هذا البيان الذي �عند بداية الغيبة الكبرى لموالنا صاحب األمر والزمان

  تركه لألمة.
ا سؤالكم: على أيما هي الشرائط  :إذا كان المقصود منه ؟أساس نقلّد أم

مور: تتحقّق في أُ فهي ؟األساس في جواز تقليده دالموجودة في المجتهد التي تع
البلوغ، والعقل، واإليمان، والذكورة، وطهارة المولد، واالجتهاد، والعدالة، 

  والحياة ابتداًء ال استدامة، والضبط المتعارف، واألعلمية.
أما إذا كان قصدك من السؤال هو: ما هي اآللية التي نتمكّن بها من تشخيص 

  التقليد فهي على ما ذكر الفقهاء: مرجع
  شهادة عدلين من أهل الخبرة من أهل العلم بأعلمية المرجع الفالني. ــ١
ــ أن يحصل للمكلّف اليقين، كما لو كان من أهل العلم وقادراً على ٢

  التشخيص واالختيار من خالل المعايشة العلمية.
 ع المفيد لالطمئنان.اــ الشي٣

                                                 

�F١Eج�
}@qkא��i ��،�٢�W٢٦٣K� �
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)üa@ƒí‰bmüa@ƒí‰bmüa@ƒí‰bmüa@ƒí‰bm†îÜÔnÛaë@…bènu†îÜÔnÛaë@…bènu†îÜÔnÛaë@…bènu†îÜÔnÛaë@…bènu(  

�»�������������ن���� 
��ن�����د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟ومتى ولد التقليد تاريخياًومتى ولد التقليد تاريخياًومتى ولد التقليد تاريخياًومتى ولد التقليد تاريخياً    ؟؟؟؟ما الدليل التاريخي على وجوب التقليدما الدليل التاريخي على وجوب التقليدما الدليل التاريخي على وجوب التقليدما الدليل التاريخي على وجوب التقليد    ــــــــ١١١١

        سنة فقط؟سنة فقط؟سنة فقط؟سنة فقط؟    ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠قبل حوالي قبل حوالي قبل حوالي قبل حوالي     ��� ��� ��� ��� ه لم يذكر في كتب التاريخ ه لم يذكر في كتب التاريخ ه لم يذكر في كتب التاريخ ه لم يذكر في كتب التاريخ وهل صحيح أنّوهل صحيح أنّوهل صحيح أنّوهل صحيح أنّ
وهل صحيح أنوهل صحيح أنوهل صحيح أنوهل صحيح أن    أوأوأول من نادى بمفهوم التقليد هو الشيخ األنصاريل من نادى بمفهوم التقليد هو الشيخ األنصاريل من نادى بمفهوم التقليد هو الشيخ األنصاريل من نادى بمفهوم التقليد هو الشيخ األنصاريأوSSSS؟؟؟؟        

دة دة دة دة اء ذكر الكتب التي ورد فيها أصل وتاريخ التقليد والروايات المؤكّاء ذكر الكتب التي ورد فيها أصل وتاريخ التقليد والروايات المؤكّاء ذكر الكتب التي ورد فيها أصل وتاريخ التقليد والروايات المؤكّاء ذكر الكتب التي ورد فيها أصل وتاريخ التقليد والروايات المؤكّالرجالرجالرجالرج
 وأهل البيت الكرام.وأهل البيت الكرام.وأهل البيت الكرام.وأهل البيت الكرام.    ����الواضحة في التقليد من الرسولالواضحة في التقليد من الرسولالواضحة في التقليد من الرسولالواضحة في التقليد من الرسول

ة الرسول ة الرسول ة الرسول ة الرسول نّنّنّنّدليل على وجوب التقليد من القرآن الكريم وسدليل على وجوب التقليد من القرآن الكريم وسدليل على وجوب التقليد من القرآن الكريم وسدليل على وجوب التقليد من القرآن الكريم وس    هل هنالك أيهل هنالك أيهل هنالك أيهل هنالك أي    ــــــــ٢٢٢٢
        ة.ة.ة.ة.األدلّاألدلّاألدلّاألدلّ    ههههوآل البيت؟ مع ذكر هذوآل البيت؟ مع ذكر هذوآل البيت؟ مع ذكر هذوآل البيت؟ مع ذكر هذ

        ؟؟؟؟شرعياًشرعياًشرعياًشرعياًوووو    اًاًاًاًاد تاريخياد تاريخياد تاريخياد تاريخيجتهجتهجتهجتهاالاالاالاالوووو    ما الفرق بين التقليدما الفرق بين التقليدما الفرق بين التقليدما الفرق بين التقليد    ــــــــ٣٣٣٣
وهل يجوز إبطال وهل يجوز إبطال وهل يجوز إبطال وهل يجوز إبطال     ،،،،األعمال والفرائضاألعمال والفرائضاألعمال والفرائضاألعمال والفرائضبببب    ييييه يأته يأته يأته يأتد ولكنّد ولكنّد ولكنّد ولكنّما حكم من لم يقلّما حكم من لم يقلّما حكم من لم يقلّما حكم من لم يقلّ    ــــــــ٤٤٤٤

        ؟؟؟؟وجلّوجلّوجلّوجلّ    أعمال هذا الشخص من أحد غير اهللا عزّأعمال هذا الشخص من أحد غير اهللا عزّأعمال هذا الشخص من أحد غير اهللا عزّأعمال هذا الشخص من أحد غير اهللا عزّ
شرعية إلى المراجع والعمل بالفتوى التي شرعية إلى المراجع والعمل بالفتوى التي شرعية إلى المراجع والعمل بالفتوى التي شرعية إلى المراجع والعمل بالفتوى التي     ةةةةما حكم من يرجع في مسألما حكم من يرجع في مسألما حكم من يرجع في مسألما حكم من يرجع في مسأل    ــــــــ٥٥٥٥

        يراها مناسبة له في مختلف المسائل؟يراها مناسبة له في مختلف المسائل؟يراها مناسبة له في مختلف المسائل؟يراها مناسبة له في مختلف المسائل؟
أال يعتبر أال يعتبر أال يعتبر أال يعتبر وووو    رعية على فتوى من المرجع؟رعية على فتوى من المرجع؟رعية على فتوى من المرجع؟رعية على فتوى من المرجع؟ة الشة الشة الشة الشهل يجوز السؤال عن األدلّهل يجوز السؤال عن األدلّهل يجوز السؤال عن األدلّهل يجوز السؤال عن األدلّ    ــــــــ٦٦٦٦

        للعقل؟للعقل؟للعقل؟للعقل؟    ياًياًياًياًعدم التمحيص منافعدم التمحيص منافعدم التمحيص منافعدم التمحيص مناف
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
كانوا  �اهرينطوفي زمن األئمة المعصومين ال �الناس في زمن النبي نإ

وهذا  ة،حكام الشرعيجمعين في معرفة األأليهم صلوات اهللا عليهم إيرجعون 
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وفي بعض  ،تقليد منهم لهم صلوات اهللا عليهم ��� ما هو  الذي يعمله الناس
حكام الشرعية ويجيد ممن يعرف األ ةحيان يجعل اإلمام بينه وبين الناس واسطاأل

  ..لنقل الحكم من اإلمام إلى الناس ةفيكون واسط ،قوال اإلمامأفهم 
 جلس في المسجداه قال ألبان بن تغلب: (نّأ �ففي رواية لإلمام أبي جعفر

  .)١(رى في شيعتي مثلك)أن ي حبأُي نّإف ،فت الناساو
بن  سأفيون :عن يونس بن عبد الرحمن �الرضاويسأل أحد الرواة اإلمام 

  .)٢(: نعمقالف ؟معالم دينيمن  عنه ما أحتاج إليهخذ عبد الرحمن ثقة آ
ن شخصاً ليقوم عي #اإلمام نإف ،أما ما حصل في زمن الغيبة الصغرى

  .)٣(ةربعوهم السفراء األ ،حكام إلى الناسيصال األإمقامه في 
أرجع الناس  #اإلمام الغائب نإف ،الكبرى ةوأما ما حصل في زمن الغيب

فقال: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة  ،�إلى رواة حديث األئمة
: �لصادققال اإلمام او، )٤(م)هة اهللا عليوأنا حج ،تي عليكمهم حجنّإف ؛حديثنا

مطيعاً ألمر  ،هواهعلى مخالفاً حافظاً لدينه،  ،لنفسه (من كان من الفقهاء صائناً
  .)٥(عوام أن يقلّدوه)لفل ،مواله
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الحال إلى اآلن,  من الفقهاء واستمر ةوقد برز مع بداية الغيبة الكبرى مجموع
  ولئك الفقهاء نذكر:أمن و

  هـ).٣٢٠ى سنة (المتوفّ ،صاحب التفسير ،اشيالعي ــــــــ١١١١
  ).هـ٣٢٩سنة ( متوفّىال ،قميعلي بن بابويه ال ــــــــ٢٢٢٢
خر آعاصر السمري  ،ستاذ جعفر بن قولويهأ ،ابن أبي عقيل العماني ــــــــ٣٣٣٣

  .)هـ٣٦٩( ةسن توفّيالسفراء 
 ،)هـ٣٨١سنة (ي توفّ ،ساتذة الشيخ المفيدأمن  ،سكافيابن الجنيد اإل ــــــــ٤٤٤٤

  الكبرى. ةانا في أول الغيبهما كنّأل ؛القديمينبويعرف هو وابن أبي عقيل 
  ).هـ٤١٣( توفّيو )هـ٣٣٦سنة (ولد  ،الشيخ المفيد ــــــــ٥٥٥٥
  ).هـ٤٣٦( توفّيو هـ)٣٥٥سنة (ولد  ،المرتضى سيدال ــــــــ٦٦٦٦
   ـ).ه٤٦٠( توفّيو هـ)٣٨٥سنة (ولد  ،الشيخ الطوسي ــــــــ٧٧٧٧

وكانت لهم  ،هؤالء مجموعة من الفقهاء الذين عاصروا بداية الغيبة الكبرى
  حكام الشرعية.ليهم في معرفة األإوكان الناس يرجعون  ه،في الفقفات مؤلّ

نصاري في األعلي  محمدوقد بحث وكتب في تاريخ علم الفقه الشيخ 
 ،غا بزرك الطهرانيلآلجتهاد) توضيح الرشاد في تاريخ حصر اال(ته لكتاب مقدم

 ،)لشرح اللمعة الدمشقية تهمقدم(صفي في مهدي اآل محمدوكذلك الشيخ 
دوار علم (أوالشيخ علي آل كاشف الغطاء في كتابه  ،المعروفة بطبعة كالنتر

  .)١(...)طوارهأالفقه و
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ة وعلى صح ،وحجية فتوى المجتهد جتهادعلى نفوذ اال الفقهاءستدلّ وقد ا
من كُلِّ من كُلِّ من كُلِّ من كُلِّ وما كَان الْمؤمنُون لينْفروا كَافَّةً فَلَوال نَفَر وما كَان الْمؤمنُون لينْفروا كَافَّةً فَلَوال نَفَر وما كَان الْمؤمنُون لينْفروا كَافَّةً فَلَوال نَفَر وما كَان الْمؤمنُون لينْفروا كَافَّةً فَلَوال نَفَر � :بقوله تعالى ،هل لهاتقليد الج

 ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف
ونذَرحيونذَرحيونذَرحيونذَرحجتهادمل االيشوهو  ،ه في الدينالتفقّ ةطائفعلى  وجب اهللا تعالىأف ،)١(�ي 

خبار إذر العملي من وطلب من آخرين الح ،حكامعلى األ ةالحجوتحصيل 
  وهو يشمل التقليد. ،المنذرين

 جتهادسئلتك هل تريد المسار التاريخي لالأنا لم نفهم من خالل نّأعلى 
فكان في سؤالك األول نوع من  ؟ة لهماحددالم ةة الشرعيدلّأم تريد األ ،والتقليد
ق بين الدليل ال تعرف ما هو الفر ثم ،نت تسأل عن الدليل وتريده تاريخياًأف ؛الخبط

  التاريخي والدليل الشرعي.
 جتهادما هو المسار التاريخي لال :الك هكذاؤأن يكون س بد ال :ونحن نقول

  ؟تهوالتقليد؟ وهل هناك دليل شرعي على صح جتهادكيف بدأ اال :والتقليد؟ أو
 ؛التقليد :وهو ،نسان من سلوك هذا الطريقه ال بد لإلنّأجوبتنا أوقد ذكرنا في 

الطرق يجدها  أو يجتهد أو يحتاط, وهذه ةحكام الشرعيجل الوصول إلى األأمن 
وهذا يشمل جميع الديانات وجميع الفرق,  ،حكامنسان ضرورية للوصول لألاإل

حكام أاص في فهم ختصيجد نفسه محتاجاً للرجوع إلى العلماء ذوي اال فالكلّ
  الدين الذي يعتنقه.
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 ؛نصاري ناتج من سوء فهمقليد هو الشيخ األوما يذكر من أن أول من نادى بالت
والتقليد  جتهادذكر باب اال ةا لم يجدوا في الكتب الفقهيكين لمالمشكّ نوذلك أل

موا أن أول من نادى بالتقليد هو الشيخ توه ،نصاري وما بعدهعند الشيخ األ ��� 
يبحثون كتاب نصاري كانوا في حين تجد فقهاءنا الذين سبقوا الشيخ األ ،نصارياأل
والتقليد في  جتهادفعدم ذكرهم لباب اال ة،يصولوالتقليد في الكتب اُأل جتهاداال

هم ال يدعون الناس نّأال  ،يةصولهم بحثوا ذلك في الكتب اُألنّأبسبب  ةالكتب الفقهي
  !)١(طحتياأو اال جتهادإلى التقليد لمن ال يستطيع منهم اال

 ،صاب حكمه الواقع فعمله صحيحأن إف ،أما من يعمل باألحكام من دون تقليد
والحال أن هذا الشخص  ،ر بسبب عدم تقليدهه مقصّنّإن لم يصب حكمه الواقع فإو

أو  مب أو اُألم أو األكالمعلّ ،مه تلك األحكامن علّيأخذ األحكام مم ،داًما مقلّإ هو
يقلّد هؤالء وال يقلّد بل يقبل أن  !ده مقلّعتراف بأنّال يريد اال لكنّهو ،خ أو الصديقاأل

أو هو مجتهد يبحث عن الحكم من خالل  ..اص وهم الفقهاء والعلماءختصذوي اال
د لصاحب الكتاب, أو فهم دليله الشرعي خذ الحكم جاهزاً فهو مقلّأن إف ؛الكتب

ه ال يستطيع فهم كلّ نّإكثر فأن استطاع فهم حكم واحد أو إه فهو مجتهد, ولكنّ
بدراسة  ��� بالوصول إلى ملكة االجتهاد التي ال تحصل  ��� األحكام الشرعية 

  وبعد قطع شوط طويل في طلب العلم. ،ات كثيرةمقدم
 نوذلك أل ؛فهو مرفوض ةختيار مجتهد في كلّ مسألة شرعياب علّقأما ما يت
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نتقال من واال ،علم من المجتهدينغلب الفقهاء يفتون بوجوب الرجوع إلى األأ
  .علمخذ األحكام من غير األأعه في خر يوقآمجتهد إلى 

 نأوهي:  ة،معين ةال من مجتهد إلى آخر... وفق ضابطنتقيجوز له اال ،نعم
بل يفتي بشيء  ،حكم شرعي ةن لم يكن له في المسألإعلم الذي يقلّده المجتهد األ

نّإف ،ط اللزومي أو الوجوبيحتيان وفق االمعيخر آد الرجوع إلى مجتهد للمقلّ ه يحق
علم ليه هو األإ أن يكون هذا المجتهد الذي يرجع , ولكن ال بدةفتوى في المسأل له

  حدهم.أال إلى نتقولئك المجتهدين الذين يرغب في االأمن بين 
فمن حق أي شخص السؤال عن  ،ة الشرعيةدلّبالسؤال عن األ علّقأما ما يت

ن يجيد فهم وال بد أن يكون السائل مم ،ولكن ذلك ليس بواجب عليه ،ذلك
  ة الشرعية.دلّتلك األ

  :تعليق

�»�'��ن��و�<���������«� �

        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..    السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا
ربربربما سؤالي هو عين سؤال السائل أو رغبته في معرفة الدليل على وجوب ما سؤالي هو عين سؤال السائل أو رغبته في معرفة الدليل على وجوب ما سؤالي هو عين سؤال السائل أو رغبته في معرفة الدليل على وجوب ما سؤالي هو عين سؤال السائل أو رغبته في معرفة الدليل على وجوب رب
        التقليد.التقليد.التقليد.التقليد.
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ة هذا ة هذا ة هذا ة هذا ما مدى صحما مدى صحما مدى صحما مدى صح)، )، )، )، ............ههههلنفسلنفسلنفسلنفس    من كان صائناًمن كان صائناًمن كان صائناًمن كان صائناً((((يث يث يث يث ددددحاحاحاحاأأأأه وردت ه وردت ه وردت ه وردت نّنّنّنّإإإإ    ::::سؤاليسؤاليسؤاليسؤالي

على من ينكر وجوب على من ينكر وجوب على من ينكر وجوب على من ينكر وجوب     للردللردللردللرد    ،،،،مكن ذكر السند الروائي المعتبرمكن ذكر السند الروائي المعتبرمكن ذكر السند الروائي المعتبرمكن ذكر السند الروائي المعتبرأأأأذا ذا ذا ذا إإإإ    ؟؟؟؟الحديث سنداًالحديث سنداًالحديث سنداًالحديث سنداً
        التقليد.التقليد.التقليد.التقليد.
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    ؛؛؛؛حديثناحديثناحديثناحديثنا    ةةةةرواروارواروا    إلىإلىإلىإلى    فارجعوا فيهافارجعوا فيهافارجعوا فيهافارجعوا فيهاالواقعة الواقعة الواقعة الواقعة ا الحوادث ا الحوادث ا الحوادث ا الحوادث ممممأأأأوكذا الحديث الثاني: ووكذا الحديث الثاني: ووكذا الحديث الثاني: ووكذا الحديث الثاني: و
        ....نون لنانون لنانون لنانون لنامكن تبيمكن تبيمكن تبيمكن تبيأأأأذا ذا ذا ذا إإإإ    ؟؟؟؟اًاًاًاًومتنومتنومتنومتن    ة هذا الحديث سنداًة هذا الحديث سنداًة هذا الحديث سنداًة هذا الحديث سنداًصحصحصحصحتي عليكم. ما مدى تي عليكم. ما مدى تي عليكم. ما مدى تي عليكم. ما مدى حجحجحجحجهم هم هم هم نّنّنّنّإإإإفففف

        ....جزاكم اهللا خيراًجزاكم اهللا خيراًجزاكم اهللا خيراًجزاكم اهللا خيراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

ك ال تقبل الواسطة للوصول للحكم الشرعي أنّ :معنى كالمك بتقليد نفسك
وهذا يمكن تسميته  ،بل تريد الوصول إليه بنفسك ،عن طريق أي شخص

إذا كنت تملك األدوات العلمية التي تتيح لك االستنباط والوصول  )،االجتهادـ(ب
ويتقن  ،ات كثيرةمقدممن لم يدرس  في ذلك لكلّشك نا نولكنّ ،الشرعي للحكم

  تتيح له االستنباط! ،دةمعقّ اًعلوم
بل هو تحكيم للرغبات واألهواء النفسية  ،ليس هو باجتهاد اًالذي تعمله إذف

بعض سلوك قد أوصل ومثل هكذا  ن تعتبره حكماً شرعياً,للوصول لعمل معي
ز ويجتإلى تكفير طوائف من الناس و ،ج ونظرائهم اليومكما في الخوار ،الناس

  حكم شرعي هذا؟! فأي قتل المسلمين األبرياء,
فقد  ،خبر (من كان من الفقهاء صائناً...) المروي في تفسير العسكريأما و
عليه برواية االحتجاج المروية عن التفسير  وقد يستدلّ((الخوئي عنه:  سيدقال ال

ا من كان من الفقهاء صائناً فأم(حيث ورد فيها:  ؛�يالمنسوب إلى العسكر
  دوه...).فللعوام أن يقلّ ،مطيعاً ألمر مواله ،مخالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،لنفسه

أالً: ويدفعه أو؛الرواية ضعيفة السند ن التفسير المنسوب إلى العسكري ألن� 
بن  محمدك ،لة من المجاهيلفي طريقه جم نإف ،عتماد عليهلم يثبت بطريق قابل لال

فليالحظ.  ،اربن سي محمدوعلي بن  ،بن زياد محمدويوسف بن  ،سترآبادياإلالقاسم 
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بإسناده  �هو الذي ذكره الصدوق �ريد بالتفسير المنسوب إلى العسكريهذا إذا أُ
كما ال يخفى على من  ،ه مجلد واحدوالظاهر أنّ ,سترآبادياإلبن القاسم  محمدعن 

  التفسير الموجود بأيدينا اليوم.الحظ 
دالذي ذكره  :ريد بهأُا لو وأمعلى ما نقله في  ،آشوب بن علي بن شهر محم

بن  محمدأخو  ،ه ذكر: الحسن بن خالد البرقيألنّ ؛فالسند به صحيح ،المستدرك
والحسن بن خالد ممن  ،�من إمالء اإلمام ،تفسير العسكري :من كتبه ،خالد

  .)١(...ةوللمشايخ إليه طرق صحيح ،النجاشي قهوثّ
ن روى التفسير رأي آخر في الدفاع عم )تنقيح المقال(ولكن لصاحب 

العدل العارف قد  ·مثل الصدوق نإ(( :سترآبادياإلفقال في الدفاع عن  ،المذكور
بن  محمدب أُخرىو ،سترآبادياإللقاسم بن ا محمدر عنه بفتارة يعب ،كثر الرواية عنهأ

فهو المراد  مفسرما ذكر الوكلّ ،بن القاسم المفسر محمدوثالثة ب ،رآباديستاإلعلي 
ي يكشف عن كون وهذا االلتزام منه بالترضّ ،ياًبه, وفي جميع الموارد يذكره مترضّ

دنى ربط بأحاديث أمن له  أن :رين, وعن بعض الفقهاء المتأخّثبتاً ةالرجل جليالً ثق
  .)٢())التفسير من كالم المعصوم... هذا نأيجزم ب �األطهار ئمةاأل

رواية الصدوق  مجرد نأل ؛ولكن بعض الفقهاء ال يقبل قول صاحب التنقيح
  قين.ه روى في بعض كتبه عن غير الموثّألنّ ؛على توثيقهم عنهم ال يدلّ

 ،)٣(كمال الدين)إه الصدوق في (فقد ذكر ،ما الحوادث...)أ(و :ما حديثأو
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سحاق إمن جهة  ��� وسند الحديث ال بأس به  ،)١(ب (الغيبة)في كتا الشيخ الطوسيو
على  قد يدلّعنه في سند الحديث لكن نقل الكليني  ،ه مجهولنّإف ؛بن يعقوبا

  فإذا قبلنا هذا كان الحديث مقبوالً. اعتماده عليه,
 .األسئلةا يلي من في م هما الدليل على وجوب التقليد فقد ذكرناأ

  

)bèj’Ûa@œÈi@laìu@¿bèj’Ûa@œÈi@laìu@¿bèj’Ûa@œÈi@laìu@¿bèj’Ûa@œÈi@laìu@¿@†îÜÔnÛa@lìuë@ò�Û…c@Zp@†îÜÔnÛa@lìuë@ò�Û…c@Zp@†îÜÔnÛa@lìuë@ò�Û…c@Zp@†îÜÔnÛa@lìuë@ò�Û…c@Zp
ÝÔÈÛaë@ñ��Ûa@åß@ñ‡ì�dßÝÔÈÛaë@ñ��Ûa@åß@ñ‡ì�dßÝÔÈÛaë@ñ��Ûa@åß@ñ‡ì�dßÝÔÈÛaë@ñ��Ûa@åß@ñ‡ì�dß(  

�»��»�����������;د.����א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

        أرجو اإلجابة على هذه الشبهات التي وردتني من أحد المناظرين:أرجو اإلجابة على هذه الشبهات التي وردتني من أحد المناظرين:أرجو اإلجابة على هذه الشبهات التي وردتني من أحد المناظرين:أرجو اإلجابة على هذه الشبهات التي وردتني من أحد المناظرين:
نعم أخي الكريم نظرت في الروابط التي بعثتها وبحثت في ما يخصّ نعم أخي الكريم نظرت في الروابط التي بعثتها وبحثت في ما يخصّ نعم أخي الكريم نظرت في الروابط التي بعثتها وبحثت في ما يخصّ نعم أخي الكريم نظرت في الروابط التي بعثتها وبحثت في ما يخصّ ((((((((

ب أي رواية ب أي رواية ب أي رواية ب أي رواية وأنا ال أُكذّوأنا ال أُكذّوأنا ال أُكذّوأنا ال أُكذّ    ،،،،دت أنّه يستند إلى هذه الروايةدت أنّه يستند إلى هذه الروايةدت أنّه يستند إلى هذه الروايةدت أنّه يستند إلى هذه الروايةوجوب التقليد ووجوجوب التقليد ووجوجوب التقليد ووجوجوب التقليد ووج
على اإلطالق: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً على اإلطالق: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً على اإلطالق: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً على اإلطالق: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً     ����ألهل البيتألهل البيتألهل البيتألهل البيت

        لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه...).لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه...).لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه...).لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه...).
بعض فقهاء الشيعة ال بعض فقهاء الشيعة ال بعض فقهاء الشيعة ال بعض فقهاء الشيعة ال     ��� ��� ��� ��� وكما فهمت من كالمك أن ذلك ال يكون وكما فهمت من كالمك أن ذلك ال يكون وكما فهمت من كالمك أن ذلك ال يكون وكما فهمت من كالمك أن ذلك ال يكون 

نا (الشيعة)، وإذا أردت أن نا (الشيعة)، وإذا أردت أن نا (الشيعة)، وإذا أردت أن نا (الشيعة)، وإذا أردت أن ح لك ما جمعته من أراء فقهائح لك ما جمعته من أراء فقهائح لك ما جمعته من أراء فقهائح لك ما جمعته من أراء فقهائيعهم، وسوف أوضّيعهم، وسوف أوضّيعهم، وسوف أوضّيعهم، وسوف أوضّجمجمجمجم
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أزيدك فأنا بخدمتك حتّى ال تقول أنّي أقيس وأن هذه آرائي، فأنا ملتزم بخطّ أزيدك فأنا بخدمتك حتّى ال تقول أنّي أقيس وأن هذه آرائي، فأنا ملتزم بخطّ أزيدك فأنا بخدمتك حتّى ال تقول أنّي أقيس وأن هذه آرائي، فأنا ملتزم بخطّ أزيدك فأنا بخدمتك حتّى ال تقول أنّي أقيس وأن هذه آرائي، فأنا ملتزم بخطّ 
        وهم نهونا عن القياس:وهم نهونا عن القياس:وهم نهونا عن القياس:وهم نهونا عن القياس:    ����أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت

الشيعة، فال يجوز االستدالل بها ــ الشيعة، فال يجوز االستدالل بها ــ الشيعة، فال يجوز االستدالل بها ــ الشيعة، فال يجوز االستدالل بها ــ     ن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماعن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماعن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماعن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماعــ إــ إــ إــ إ١١١١
ن ــ فكيف جاز للفقهاء ن ــ فكيف جاز للفقهاء ن ــ فكيف جاز للفقهاء ن ــ فكيف جاز للفقهاء ووووييييصولصولصولصولالتي وضعها الفقهاء اُألالتي وضعها الفقهاء اُألالتي وضعها الفقهاء اُألالتي وضعها الفقهاء اُأل    صولصولصولصولاُألاُألاُألاُأل    حسب قواعدحسب قواعدحسب قواعدحسب قواعد

        االستدالل بها؟!!االستدالل بها؟!!االستدالل بها؟!!االستدالل بها؟!!
نّها مؤولة في نقلة األخبار، وليس أصحاب الرأي واالجتهاد، فتكون نّها مؤولة في نقلة األخبار، وليس أصحاب الرأي واالجتهاد، فتكون نّها مؤولة في نقلة األخبار، وليس أصحاب الرأي واالجتهاد، فتكون نّها مؤولة في نقلة األخبار، وليس أصحاب الرأي واالجتهاد، فتكون ــ إــ إــ إــ إ٢٢٢٢

ظنّية الداللة، وفي هذه الحالة أيضاً ال يمكن للفقهاء االستدالل بها، ألنّه يشترط ظنّية الداللة، وفي هذه الحالة أيضاً ال يمكن للفقهاء االستدالل بها، ألنّه يشترط ظنّية الداللة، وفي هذه الحالة أيضاً ال يمكن للفقهاء االستدالل بها، ألنّه يشترط ظنّية الداللة، وفي هذه الحالة أيضاً ال يمكن للفقهاء االستدالل بها، ألنّه يشترط 
        ظنّي.ظنّي.ظنّي.ظنّي.    في الدليل أن يكون قطعي الداللة الفي الدليل أن يكون قطعي الداللة الفي الدليل أن يكون قطعي الداللة الفي الدليل أن يكون قطعي الداللة ال

نّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن اإلفتاء بالرأي نّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن اإلفتاء بالرأي نّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن اإلفتاء بالرأي نّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن اإلفتاء بالرأي إإإإــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
واالجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف واالجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف واالجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف واالجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف 
تقدم األخبار المتواترة، ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى اهللا تقدم األخبار المتواترة، ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى اهللا تقدم األخبار المتواترة، ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى اهللا تقدم األخبار المتواترة، ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى اهللا 

        ....����واألئمةواألئمةواألئمةواألئمة    ����ورسولهورسولهورسولهورسوله
ن الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في ن الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في ن الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في ن الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في إإإإلّ شيء، فلّ شيء، فلّ شيء، فلّ شيء، فالنظر عن كالنظر عن كالنظر عن كالنظر عن ك    ضّضّضّضّــ ومع غــ ومع غــ ومع غــ ومع غ٤٤٤٤

(فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في (فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في (فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في (فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في     ::::وجوب التقليد، بل ورد فيهاوجوب التقليد، بل ورد فيهاوجوب التقليد، بل ورد فيهاوجوب التقليد، بل ورد فيها
التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من األخبار التي تشير إلى التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من األخبار التي تشير إلى التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من األخبار التي تشير إلى التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من األخبار التي تشير إلى 

        وجوب التقليد؟!!وجوب التقليد؟!!وجوب التقليد؟!!وجوب التقليد؟!!
        الموضوع:الموضوع:الموضوع:الموضوع:    ااااــ وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذــ وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذــ وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذــ وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذ٥٥٥٥
)، قال بعد نقله )، قال بعد نقله )، قال بعد نقله )، قال بعد نقله ٩٥٩٥٩٥٩٥ــ ــ ــ ــ     ٩٤٩٤٩٤٩٤صصصص    ١٨١٨١٨١٨ــ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة جــ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة جــ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة جــ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة ج١١١١

أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية ال قبول الرأي أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية ال قبول الرأي أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية ال قبول الرأي أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية ال قبول الرأي ((((((((للرواية: للرواية: للرواية: للرواية: 
واالجتهاد والظن، وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه... على أن هذا الحديث ال واالجتهاد والظن، وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه... على أن هذا الحديث ال واالجتهاد والظن، وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه... على أن هذا الحديث ال واالجتهاد والظن، وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه... على أن هذا الحديث ال 
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وال في الفروع؛ ألنّه خبر واحد وال في الفروع؛ ألنّه خبر واحد وال في الفروع؛ ألنّه خبر واحد وال في الفروع؛ ألنّه خبر واحد     صولصولصولصولعليه في اُألعليه في اُألعليه في اُألعليه في اُأل    يين االعتماديين االعتماديين االعتماديين االعتمادصولصولصولصوليجوز عند اُأليجوز عند اُأليجوز عند اُأليجوز عند اُأل
مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والداللة، مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والداللة، مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والداللة، مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والداللة، 

        ....))))))))ومع ذلك يحتمل الحمل على التقيةومع ذلك يحتمل الحمل على التقيةومع ذلك يحتمل الحمل على التقيةومع ذلك يحتمل الحمل على التقية
)، قال بعد كالم )، قال بعد كالم )، قال بعد كالم )، قال بعد كالم ٩٧٩٧٩٧٩٧في كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد ص    SSSSالخمينيالخمينيالخمينيالخميني    سيدسيدسيدسيدــ الــ الــ الــ ال٢٢٢٢

...كما ترى، فالرواية مع ضعفها ...كما ترى، فالرواية مع ضعفها ...كما ترى، فالرواية مع ضعفها ...كما ترى، فالرواية مع ضعفها ((((((((ية: ية: ية: ية: طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواطويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواطويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواطويل في إثبات ونفي حجية هذه الروا
        ....))))))))ية...ية...ية...ية...حجحجحجحجسنداً، واغتشاشها متناً، ال تصلح للسنداً، واغتشاشها متناً، ال تصلح للسنداً، واغتشاشها متناً، ال تصلح للسنداً، واغتشاشها متناً، ال تصلح لل

س الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب س الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب س الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب س الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب يدريدريدريدر    ����فكان فكان فكان فكان ((((((((
يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن 

، ، ، ، ))))))))ال تصلح لإلثبات التاريخيال تصلح لإلثبات التاريخيال تصلح لإلثبات التاريخيال تصلح لإلثبات التاريخيمستوى اإلمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, ومستوى اإلمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, ومستوى اإلمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, ومستوى اإلمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, و
        ).).).).١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧الصدر: الصدر: الصدر: الصدر:     محمدمحمدمحمدمحمد    سيدسيدسيدسيدانتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى للانتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى للانتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى للانتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى لل

ال يصلح ال يصلح ال يصلح ال يصلح     ����أقول: إن الكالم واضح في أن تفسير الحسن العسكريأقول: إن الكالم واضح في أن تفسير الحسن العسكريأقول: إن الكالم واضح في أن تفسير الحسن العسكريأقول: إن الكالم واضح في أن تفسير الحسن العسكري
لإلثبات التاريخي، فكيف يحتج الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو ال يصلح لإلثبات التاريخي، فكيف يحتج الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو ال يصلح لإلثبات التاريخي، فكيف يحتج الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو ال يصلح لإلثبات التاريخي، فكيف يحتج الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو ال يصلح 

        حتّى لالستدالل الفقهي حسب قواعدهم؟حتّى لالستدالل الفقهي حسب قواعدهم؟حتّى لالستدالل الفقهي حسب قواعدهم؟حتّى لالستدالل الفقهي حسب قواعدهم؟
)، قال بعد كالم )، قال بعد كالم )، قال بعد كالم )، قال بعد كالم ٨١٨١٨١٨١في كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد صفي كتابه (االجتهاد والتقليد ص    SSSSلخوئيلخوئيلخوئيلخوئيــ المحقّق اــ المحقّق اــ المحقّق اــ المحقّق ا٣٣٣٣

    ،،،،...ثم إن التكلّم في مفهوم التقليد ال يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية...ثم إن التكلّم في مفهوم التقليد ال يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية...ثم إن التكلّم في مفهوم التقليد ال يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية...ثم إن التكلّم في مفهوم التقليد ال يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية((((((((طويل: طويل: طويل: طويل: 
اللّهماللّهماللّهموذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية     في النذر؛في النذر؛في النذر؛في النذر؛    ��� ��� ��� ���     اللّهم

ه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، ه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، ه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، ه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، االحتجاج: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفساالحتجاج: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفساالحتجاج: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفساالحتجاج: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفس
أنّها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد أنّها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد أنّها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد أنّها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد     ��� ��� ��� ���     ،،،،مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه)مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه)مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه)مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه)

        ....))))))))عليهاعليهاعليهاعليها
ن الرواية ضعيفة السند؛ ألن التفسير المنسوب إلى ن الرواية ضعيفة السند؛ ألن التفسير المنسوب إلى ن الرواية ضعيفة السند؛ ألن التفسير المنسوب إلى ن الرواية ضعيفة السند؛ ألن التفسير المنسوب إلى إإإإ((((((((: : : : ٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١وقال في صوقال في صوقال في صوقال في ص
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    ن في طريقه جملة منن في طريقه جملة منن في طريقه جملة منن في طريقه جملة منإإإإلم يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه، فلم يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه، فلم يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه، فلم يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه، ف    ����العسكريالعسكريالعسكريالعسكري
    بن زياد، وعليبن زياد، وعليبن زياد، وعليبن زياد، وعلي    محمدمحمدمحمدمحمد، ويوسف بن ، ويوسف بن ، ويوسف بن ، ويوسف بن سترآباديسترآباديسترآباديسترآبادياإلاإلاإلاإلبن القاسم بن القاسم بن القاسم بن القاسم     محمدمحمدمحمدمحمدكككك    ،،،،المجاهيلالمجاهيلالمجاهيلالمجاهيل

        ....))))))))!!!!فليالحظفليالحظفليالحظفليالحظ    ار؛ار؛ار؛ار؛سيسيسيسيبن بن بن بن     محمدمحمدمحمدمحمدبن بن بن بن اااا
)، )، )، )، ١٣١٣١٣١٣سعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج ــ التقليد ــ صسعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج ــ التقليد ــ صسعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج ــ التقليد ــ صسعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج ــ التقليد ــ ص    محمدمحمدمحمدمحمد    سيدسيدسيدسيدــ الــ الــ الــ ال٤٤٤٤

نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث ((((((((قال بعد كالم طويل: قال بعد كالم طويل: قال بعد كالم طويل: قال بعد كالم طويل: 
فإنّهم حجتي عليكم، وأَنا حجة اللّه فإنّهم حجتي عليكم، وأَنا حجة اللّه فإنّهم حجتي عليكم، وأَنا حجة اللّه فإنّهم حجتي عليكم، وأَنا حجة اللّه     ؛؛؛؛عة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناالواقالواقالواقالواق

: (فأما من كان من الفقهاء صائناً : (فأما من كان من الفقهاء صائناً : (فأما من كان من الفقهاء صائناً : (فأما من كان من الفقهاء صائناً ����عليهم). ومثله ما عن االحتجاج من قوله عليهم). ومثله ما عن االحتجاج من قوله عليهم). ومثله ما عن االحتجاج من قوله عليهم). ومثله ما عن االحتجاج من قوله 
لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه). وما لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه). وما لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه). وما لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه). وما 

    في حبنا، كثير القدم فيفي حبنا، كثير القدم فيفي حبنا، كثير القدم فيفي حبنا، كثير القدم في    كم على كلّ مسنكم على كلّ مسنكم على كلّ مسنكم على كلّ مسن: (اعتمدوا في دين: (اعتمدوا في دين: (اعتمدوا في دين: (اعتمدوا في دين����عن أبي الحسنعن أبي الحسنعن أبي الحسنعن أبي الحسن
        أمرنا).أمرنا).أمرنا).أمرنا).

مضافاً إلى اإلشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً األخيرين، وعدم مضافاً إلى اإلشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً األخيرين، وعدم مضافاً إلى اإلشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً األخيرين، وعدم مضافاً إلى اإلشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً األخيرين، وعدم 
لقرب احتمال لقرب احتمال لقرب احتمال لقرب احتمال     تهم عن الحكم؛تهم عن الحكم؛تهم عن الحكم؛تهم عن الحكم؛وضوح االنجبار بعمل األصحاب، ومفروغيوضوح االنجبار بعمل األصحاب، ومفروغيوضوح االنجبار بعمل األصحاب، ومفروغيوضوح االنجبار بعمل األصحاب، ومفروغي

، ، ، ، ))))))))، فال مجال للتعويل عليها في استفادة العموم، فال مجال للتعويل عليها في استفادة العموم، فال مجال للتعويل عليها في استفادة العموم، فال مجال للتعويل عليها في استفادة العمومخرىخرىخرىخرىاعتمادهم على األدلّة اُألاعتمادهم على األدلّة اُألاعتمادهم على األدلّة اُألاعتمادهم على األدلّة اُأل
        انتهى.انتهى.انتهى.انتهى.

    هذه الرواية؛هذه الرواية؛هذه الرواية؛هذه الرواية؛ببببتعمدت نقل رأي الحر العاملي ــ صاحب وسائل الشيعة ــ تعمدت نقل رأي الحر العاملي ــ صاحب وسائل الشيعة ــ تعمدت نقل رأي الحر العاملي ــ صاحب وسائل الشيعة ــ تعمدت نقل رأي الحر العاملي ــ صاحب وسائل الشيعة ــ     وقدوقدوقدوقد
الخميني والشهيد الصدر؛ ألنّهما من الخميني والشهيد الصدر؛ ألنّهما من الخميني والشهيد الصدر؛ ألنّهما من الخميني والشهيد الصدر؛ ألنّهما من     سيدسيدسيدسيدخبارية، ونقل رأي الخبارية، ونقل رأي الخبارية، ونقل رأي الخبارية، ونقل رأي الألنّه من الشيعة األألنّه من الشيعة األألنّه من الشيعة األألنّه من الشيعة األ

سعيد سعيد سعيد سعيد     محمدمحمدمحمدمحمد    سيدسيدسيدسيدالخوئي والالخوئي والالخوئي والالخوئي وال    سيدسيدسيدسيدية القائلين بالوالية العامة، ورأي الية القائلين بالوالية العامة، ورأي الية القائلين بالوالية العامة، ورأي الية القائلين بالوالية العامة، ورأي الصولصولصولصولالشيعة اُألالشيعة اُألالشيعة اُألالشيعة اُأل
ن ن ن ن ية القائلين بالوالية الخاصّة ال العامة، ليتبيية القائلين بالوالية الخاصّة ال العامة، ليتبيية القائلين بالوالية الخاصّة ال العامة، ليتبيية القائلين بالوالية الخاصّة ال العامة، ليتبيصولصولصولصولالحكيم؛ ألنّهما من الشيعة اُألالحكيم؛ ألنّهما من الشيعة اُألالحكيم؛ ألنّهما من الشيعة اُألالحكيم؛ ألنّهما من الشيعة اُأل

للقارئ المنصف أن الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً ال يعتمدون على هذه الرواية في للقارئ المنصف أن الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً ال يعتمدون على هذه الرواية في للقارئ المنصف أن الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً ال يعتمدون على هذه الرواية في للقارئ المنصف أن الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً ال يعتمدون على هذه الرواية في 
        االستدالل على وجوب التقليد؛ ألنّها غير تامة السند والداللة.االستدالل على وجوب التقليد؛ ألنّها غير تامة السند والداللة.االستدالل على وجوب التقليد؛ ألنّها غير تامة السند والداللة.االستدالل على وجوب التقليد؛ ألنّها غير تامة السند والداللة.
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. . . . ين من فقهاء الشيعة..ين من فقهاء الشيعة..ين من فقهاء الشيعة..ين من فقهاء الشيعة..خباريخباريخباريخبارييين واأليين واأليين واأليين واألصولصولصولصولوأنقل لك ما أعرف من فرق بين اُألوأنقل لك ما أعرف من فرق بين اُألوأنقل لك ما أعرف من فرق بين اُألوأنقل لك ما أعرف من فرق بين اُأل
خباريين من آراء إذ يقولون: إن باب التعقّل في الروايات مغلقة، خباريين من آراء إذ يقولون: إن باب التعقّل في الروايات مغلقة، خباريين من آراء إذ يقولون: إن باب التعقّل في الروايات مغلقة، خباريين من آراء إذ يقولون: إن باب التعقّل في الروايات مغلقة، جاء عن األجاء عن األجاء عن األجاء عن األ

        في عدم جواز تناول العقول.في عدم جواز تناول العقول.في عدم جواز تناول العقول.في عدم جواز تناول العقول.    ويتركون أحاديثاًويتركون أحاديثاًويتركون أحاديثاًويتركون أحاديثاً
بط األحكام من روايات بط األحكام من روايات بط األحكام من روايات بط األحكام من روايات ننننستستستستتتتتالعقول التي العقول التي العقول التي العقول التي     تتتتتناول الدين ليستناول الدين ليستناول الدين ليستناول الدين ليستتتتل التي ال ل التي ال ل التي ال ل التي ال ووووالعقالعقالعقالعق

        أهل البيت.أهل البيت.أهل البيت.أهل البيت.
ل بالقياس ل بالقياس ل بالقياس ل بالقياس أخي العزيز، تلك العقول التي ال تتناول الدين بها، هو من يعمأخي العزيز، تلك العقول التي ال تتناول الدين بها، هو من يعمأخي العزيز، تلك العقول التي ال تتناول الدين بها، هو من يعمأخي العزيز، تلك العقول التي ال تتناول الدين بها، هو من يعم

        كأبي حنيفة، لذا الروايات وردت في ردهم.كأبي حنيفة، لذا الروايات وردت في ردهم.كأبي حنيفة، لذا الروايات وردت في ردهم.كأبي حنيفة، لذا الروايات وردت في ردهم.    ،،،،واالستحسانواالستحسانواالستحسانواالستحسان
ن وضعوا قواعد عقلية ن وضعوا قواعد عقلية ن وضعوا قواعد عقلية ن وضعوا قواعد عقلية ووووييييصولصولصولصولخباريين هو: اُألخباريين هو: اُألخباريين هو: اُألخباريين هو: اُأليين واأليين واأليين واأليين واألصولصولصولصولن الفرق بين اُألن الفرق بين اُألن الفرق بين اُألن الفرق بين اُألإإإإ

الستنباط األحكام الشرعية، أمالستنباط األحكام الشرعية، أمالستنباط األحكام الشرعية، أمرفضوا االستنباط خارج رفضوا االستنباط خارج رفضوا االستنباط خارج رفضوا االستنباط خارج فقد فقد فقد فقد ن ن ن ن ووووخباريخباريخباريخباريا األا األا األا األالستنباط األحكام الشرعية، أم
        الروايات والقرآن.الروايات والقرآن.الروايات والقرآن.الروايات والقرآن.

وآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدعلى دليلي على دليلي على دليلي على دليلي     ،،،،اعاعاعاعالعقل واإلجمالعقل واإلجمالعقل واإلجمالعقل واإلجم    ::::يون أضافوا دليلينيون أضافوا دليلينيون أضافوا دليلينيون أضافوا دليلينصولصولصولصولاُألاُألاُألاُأل
        خباريون رفضوا هذين الدليلين.خباريون رفضوا هذين الدليلين.خباريون رفضوا هذين الدليلين.خباريون رفضوا هذين الدليلين.، األ، األ، األ، األ����محمدمحمدمحمدمحمد

بأن الثقلين لم يعودا قادرين على بيان بأن الثقلين لم يعودا قادرين على بيان بأن الثقلين لم يعودا قادرين على بيان بأن الثقلين لم يعودا قادرين على بيان     صولصولصولصولوهو تصريح واضح من فقهاء اُألوهو تصريح واضح من فقهاء اُألوهو تصريح واضح من فقهاء اُألوهو تصريح واضح من فقهاء اُأل
ن يتصدالحكم الواقعي للناس، فلزم أن يجد من يتصدالحكم الواقعي للناس، فلزم أن يجد من يتصدالحكم الواقعي للناس، فلزم أن يجد من يتصدى لهذا األمر ويضع آليات جديدة ى لهذا األمر ويضع آليات جديدة ى لهذا األمر ويضع آليات جديدة ى لهذا األمر ويضع آليات جديدة الحكم الواقعي للناس، فلزم أن يجد م

الذي الذي الذي الذي     ����سول اهللاسول اهللاسول اهللاسول اهللامتناسين بذلك قول رمتناسين بذلك قول رمتناسين بذلك قول رمتناسين بذلك قول ر    ،،،،تمكّنه من استنباط الحكم الشرعيتمكّنه من استنباط الحكم الشرعيتمكّنه من استنباط الحكم الشرعيتمكّنه من استنباط الحكم الشرعي
وعترتي أهل وعترتي أهل وعترتي أهل وعترتي أهل     ،،،،ف فيكم الثقلين: كتاب اهللاف فيكم الثقلين: كتاب اهللاف فيكم الثقلين: كتاب اهللاف فيكم الثقلين: كتاب اهللايحتجون به على أبناء العامة: (إنّي مخلّيحتجون به على أبناء العامة: (إنّي مخلّيحتجون به على أبناء العامة: (إنّي مخلّيحتجون به على أبناء العامة: (إنّي مخلّ

وا بعدي أبداً). أال يعد إضافة هذين الدليلين وا بعدي أبداً). أال يعد إضافة هذين الدليلين وا بعدي أبداً). أال يعد إضافة هذين الدليلين وا بعدي أبداً). أال يعد إضافة هذين الدليلين تم بهما لن تضلّتم بهما لن تضلّتم بهما لن تضلّتم بهما لن تضلّتمسكتمسكتمسكتمسكبيتي... ما إن بيتي... ما إن بيتي... ما إن بيتي... ما إن 
ألن ألن ألن ألن     ؛؛؛؛اجتهاداً مقابل النصّ؟! وتلك حجتنا على أبناء العامة، وهي حجة صحيحةاجتهاداً مقابل النصّ؟! وتلك حجتنا على أبناء العامة، وهي حجة صحيحةاجتهاداً مقابل النصّ؟! وتلك حجتنا على أبناء العامة، وهي حجة صحيحةاجتهاداً مقابل النصّ؟! وتلك حجتنا على أبناء العامة، وهي حجة صحيحة

        نا بالنصّ ولم يتعبدنا بالرأي!!نا بالنصّ ولم يتعبدنا بالرأي!!نا بالنصّ ولم يتعبدنا بالرأي!!نا بالنصّ ولم يتعبدنا بالرأي!!تعبدتعبدتعبدتعبده ه ه ه اهللا سبحاناهللا سبحاناهللا سبحاناهللا سبحان
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نحراف نحراف نحراف نحراف و استقصاها باحث منصف لوضح له االو استقصاها باحث منصف لوضح له االو استقصاها باحث منصف لوضح له االو استقصاها باحث منصف لوضح له االإلى غيرها من األمور التي لإلى غيرها من األمور التي لإلى غيرها من األمور التي لإلى غيرها من األمور التي ل
        ن.ن.ن.ن.ووووييييصولصولصولصولالعقائدي الغريب لدى اُألالعقائدي الغريب لدى اُألالعقائدي الغريب لدى اُألالعقائدي الغريب لدى اُأل

ريد منك أن ريد منك أن ريد منك أن ريد منك أن صوليين ال يخرجون عن القرآن والرواية، فأُصوليين ال يخرجون عن القرآن والرواية، فأُصوليين ال يخرجون عن القرآن والرواية، فأُصوليين ال يخرجون عن القرآن والرواية، فأُبأن األبأن األبأن األبأن األ    وإن قلت:وإن قلت:وإن قلت:وإن قلت:
        يام اإلجارة؟يام اإلجارة؟يام اإلجارة؟يام اإلجارة؟تجيبني على سؤالي: أعطني رواية تجوز صالة اإلجارة أو صتجيبني على سؤالي: أعطني رواية تجوز صالة اإلجارة أو صتجيبني على سؤالي: أعطني رواية تجوز صالة اإلجارة أو صتجيبني على سؤالي: أعطني رواية تجوز صالة اإلجارة أو ص

قكم اهللا وأسأل اهللا لك ولي األجر والثواب قكم اهللا وأسأل اهللا لك ولي األجر والثواب قكم اهللا وأسأل اهللا لك ولي األجر والثواب قكم اهللا وأسأل اهللا لك ولي األجر والثواب وأنتظر جوابك أخي الكريم، وفّوأنتظر جوابك أخي الكريم، وفّوأنتظر جوابك أخي الكريم، وفّوأنتظر جوابك أخي الكريم، وفّ
في تقصّي الحقيقية، وتتبفي تقصّي الحقيقية، وتتبفي تقصّي الحقيقية، وتتبوليسامحنا إن أخطأنا أو نسينا، وليسامحنا إن أخطأنا أو نسينا، وليسامحنا إن أخطأنا أو نسينا، وليسامحنا إن أخطأنا أو نسينا����ع أثار أهل البيتع أثار أهل البيتع أثار أهل البيتع أثار أهل البيتفي تقصّي الحقيقية، وتتب ،((((((((....        

        ........أرجو اإلجابة عن مقالة هذا الشخصأرجو اإلجابة عن مقالة هذا الشخصأرجو اإلجابة عن مقالة هذا الشخصأرجو اإلجابة عن مقالة هذا الشخص
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
وذلك لتسالم العقالء  ؛إلى دليل نقلي في وجوب التقليدربما ال نحتاج  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

في الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ أمر مجهول، فمن أصابه مرض ما فهو يرجع 
في ذلك إلى الطبيب، ومن أراد أن يعرف زيف معدن ما من أصالته ــ كالذهب ــ 

  فهو يرجع فيه إلى الصائغ وهكذا..
.. وعلوم إنسانمركوز في ذهن وفؤاد كلّ  فالرجوع إلى أهل الخبرة أمر عقالئي

حدى تلك العلوم التي تحتاج إلى االختصاص والتبحر فيها واستنباط إالشريعة هي 
األحكام منها، فإذا كان البناء على أن التقليد ليس بواجب، فهذا معناه أن يسعى كلّ 

وتحصيل  إنسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط األحكام منها للعمل بها،
من صالة وصوم وحج وزكاة  ،فراغ الذمة من التكاليف المشغولة بها ذمته جزماً

  وخمس وما شابه..
ــ أي بلوغ درجة االجتهاد واستنباط األحكام ــ  :وهذا األمر قد يعسر الوصول إليه 
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ير ألنّه يتطلّب جهوداً خاصّة، وتفرغاً تاماً للدرس والتحصيل مما قد ال يقدر عليه كث
هم تحصيل معاشهم أكثر مما يهمــ كما هو المشاهد ــ ن أغلب الناس ، بل إمن الناس

هم تحصيل العلم واستنباط األحكام.. فيهم توفّرفي هذه الحالة من أن ي اًذإال بد 
ذوي اختصاص في هذا الجانب يقضون حاجة الناس في معرفة أحكام الشريعة 

ذوي االختصاص في الطب  توفّرفي وجوب  ليعملوا بها، كما هو الشأن تماماً
والهندسة والبناء والنجارة والصياغة وما شاكل ذلك ليقضوا حاجة الناس في 

  االختصاصات المذكورة.
ن هذا األمر مطلب عقالئي تفرضه سيرة العقالء ومرتكزاتهم في والحاصل: إ

سيرة حجة عودة الجاهل في االختصاص إلى العالم في ذلك االختصاص.. وهذه ال
منذ  �فقد كان الناس في زمان المعصومين سة؛لم يرد ردع عنها في الشريعة المقد

يرجعون إلى ذوي  #إلى نهاية الغيبة الصغرى لإلمام المهدي �أيام رسول اهللا
صوا في كلّ شيء الشرع بأن يتخصّ االختصاص في كلّ احتياجاتهم، ولم يلزمهم

هم يرجعون في كلّ أمر يجهلونه وال يعرفون وال يرجعون إلى أحد في شيء، بل ترا
والشارع المقدس لم يردعهم عن هذه  ،العمل فيه إلى ذوي االختصاص والخبرة

  السيرة.. فدلَّ ذلك على إقراره لها، وهذا هو دليل حجيتها.
ــ هي واحدة من تلك العلوم التي توجب  ــ كما أسلفنا  والعلوم الدينية 

حكام منها لغرض تفريغ الذمة من التكاليف المشغولة االختصاص بها واستنباط األ
ة أمر سائغ تقدمبها جزماً، والعودة إلى أهل االختصاص فيها بمقتضى السيرة الم

إضافة للسيرة العقالئية المشار  ،شرعاً، وال مرية فيه، بل هو واجب يفرضه العقل أيضاً
  إليها سابقاً.
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إلزامية في حق المكلّف، وأيضاً بعد العقل يحكم بعد الجزم بثبوت أحكام إذن 
العلم بأن اإلنسان غير مفوض بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من األحكام، أو أن 

ق... فهو يحكم ــ أي العقل ــ بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف اتّفيأتي بها كيفما 
خمس وغيرها، من صالة وصوم وحج وزكاة و ،الواقعية التي اشتغلت بها الذمة يقيناً

بالشكل الذي يؤمن المكلّف من التعرض للعقوبة في اآلخرة.. وهذا الخروج 
ــمنحصر في االجتهاد واالحتياط والتقليد، وال يوجد طريق رابع، فإذا تعس  ر األوالن 

وجوب التقليد لتحصيل  :فعالً ــ تعين الثالث، أي من الناس كثيروهما متعسران على 
  خروج من عهدة التكاليف واقعاً.. وهو المطلوب.براءة الذمة وال

 ؛أنّه ال حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات :ومن هنا نفهم قول الفقهاء
فالمكلّف العامي ال حاجة له في الرجوع إلى الفقيه ليخبره بوجوب أصل الصالة 

والكبار الصغار  عليه، أو وجوب صوم شهر رمضان، فهذا أمر معلوم مشهور يعرفه
من المسلمين، ولكنّه يرجع إليه في تفاصيل هذه الوجوبات وشرائطها وأحكامها 

المختلفة للشريعة للوصول إلى  التي يحتاج العلم بها إلى بحث وتحصيل في العلوم
الحكم الشرعي، فالمكلّف العامي يرجع إلى الفقيه في خصوص ما يجهله وما ال 

  .بيسر وسهولةتنباطه ومعرفة أحكامه يقدر على اس
كلّ األدلّة النقلية الواردة في هذا الجانب هي  دوبهذا اللحاظ يمكنك أن تع

بعد ذلك ضعفها أو صحتها في ضر مؤيدة لهذه السيرة القطعية والحكم العقلي.. فال ي
  .استفادة الحكم المذكور، أي: وجوب التقليد

قلة األخبار وغيرهم ــ مع وسواء قلنا أن الرواية المذكورة في السؤال مؤولة لن
كما سيأتي بيانه ــ  ،أنّها مؤولة أيضاً بأخذ الفتوى بحسب مفهوم التقليد في زماننا
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في المطلوب بعد ثبوت السيرة القطعية عليه، وتبقى بقية األدلّة  فهذا ال يضر
دة لهذا الدليل ال أكثر.مؤي  

باألدلّة القطعية  ��� ل دعوى المستشكل أنّه ال يمكن للفقهاء االستدال ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
عدم إمكان االستدالل بالظنّي مطلقاً،  :الداللة ال الظنّية؛ فإن كان يريد بكالمه هذا

فهذا جهل محض بواقع األدلّة! وأيضاً جهل بكيفية إثبات الحجية لها، فالكتاب 
 الكريم مثالً قطعي السند ظنّي الداللة، فهل تراه بحسب هذه الدعوى ال يصح

الل به؟ وأيضاً بعض الحديث الشريف ظنّي السند قطعي الداللة، فهل تراه االستد
يصح االستدالل به لقطعية داللته رغم ظنّية السند مطلقاً ــ أي سواء كان ظنّاً معتبراً 

  أو غيره ــ؟
فإن كان كالم هذا المستشكل يستفاد منه هذا المعنى، فهو جهل محض بواقع 

إثبات الحجية لها، فالقرآن الكريم رغم ظنّية داللته هو  األدلّة، وأيضاً جهل بكيفية
، وأيضاً ند عدم وجود المقيد والمخصّصحجة ويصح األخذ بإطالقه وعمومه ع

نّما إقطعية داللتها، و الروايات الظنّية السند ال يجوز األخذ بها على إطالقها رغم
أخبار الثقات ــ  :ـ أيالحجية لخصوص أخبار الثقات، التي ثبتت الحجية لها ـ

افرة الواردة ض، مثل آية النبأ والروايات المتبدليلي السيرة القطعية واألدلّة النقلية
  في هذا الجانب.

وجوب التقليد  دهوربما كان يشير في قوله في لزوم كون الدليل قطعياً إلى ع
ــ أو كأنّه يريد أن يقول أُصولمن  وأنا أريد أن  ،اهكذ دأن الطرف اآلخر يع :الدين 

ــ وهي أً يجب االستدالل عليها بالقطعي ال الظنّي، ــ  صولهذه اُأل :أيــ لزمه بذلك هنا 
 :الدين، وإنّما هو أمر فطري عقلي، دليله أُصولليس من وجوب التقليد  نفنقول: إ
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 بيانه. تقدمكما  ،العقل والسيرة العقالئية

ي أصل السؤال واإلشكال ــ معارضة دعوى أن الرواية المذكورة ــ ف ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
  بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن اإلفتاء بالرأي واالجتهاد..

العه على نقول: وهذا دليل آخر على جهل هذا المستشكل وعدم اطّ
، والمنهي فيه عن اإلفتاء بالرأي �الموروث الروائي ألئمة أهل البيت

ين يفتون بأدلّة ما أنزل اهللا بها من واالجتهاد، والتي هي روايات خاصّة بأولئك الذ
سلطان، كالقياس واالستحسان وما شابه، فهي تنهى عن الرأي واالجتهاد بهذا 

  .�المعنى، وال تنهى عن استفادة الحكم من نفس الدليل الشرعي الوارد عنهم 
 Qباقر الصدر محمد سيدلل ولىوللفائدة يمكنكم االطّالع على الحلقة اُأل

والتفرقة  ،ر معنى االجتهاد)، لتالحظوا بيانه في هذا الجانبتطو( :عنوان ضمن
عنه بالمعنى الذي أشرنا إليه، وبين االجتهاد المصطلح الذي  بين االجتهاد المنهي

يراد به استنباط األحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية.. فقد خبط المستشكل في 
  بت أنّه متطفّل على العلم وأهله.هذه المسألة خبط عشواء بشكل يثير الشفقة، وأث

ناقش المستشكل في داللة الرواية، وقال: (فللعوام أن يقلّدوه) ليست  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
  في التخيير. ةظاهرة في وجوب التقليد، بل هي ظاهر

كالوحيد  ،يينصولنقول: استظهر الوجوب منها جملة من الفقهاء واُأل
 سيد، وال)٤(اليزدي سيد، وال)٣(نصاري، والشيخ األ)٢(، والشيخ النراقي)١(البهبهاني
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  ، وهكذا غيرهم.)١(الحكيم
ه ، فقد دفع االحتجاج به بنفسه بعد أن ذكر أنSّوأما ما نقله عن الحر العاملي

أنّه من الذين يرون حرمة التقليد ــ فال يصح االحتجاج  :خبارية ــ أيمن الشيعة األ
وهو وارد في   إلى المناقشة في تعليله ــبقوله على من يرى وجوب التقليد، باإلضافة 

ــ بأنّه (أي التقليد) يستند على الرأي واالجتهاد والظن، وأن هذه  رفض التقليد المطلق 
  الثالثة كلّها شيء واحد، مع أن هذا ليس تاماً! 

فحجية التقليد مأخوذة من حجية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي 
وال مجال إلعمال الشك أو الظن بعد ثبوت هذه االختصاص في اختصاصهم، 

فهل تراه يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ما، وأنّه هل  ؛السيرة
إن  كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاصّ وظنّك الذي قد ال يصيب الواقع؟!

هذا غير وارد في معامالت الناس مع ذوي االختصاص والخبرة، فكذلك الحال 
  تقليد الفقيه الجامع للشرائط. في

ومن هنا نفهم أن بناء الحر العاملي على هذا التعليل هو الذي دعاه إلى عدم 
األخذ بظهور الرواية كما أخذ به غيره، وقد تبين لنا أنّه تعليل غير تام؛ بل يمكن 

أن الحر العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد فاحتاج إلى  :أن يقال
صرف هذا الظهور ــ الذي يخالف مبناه في حرمة التقليد ــ إلى التشبث بالتعليل 

ما الوجه في قوله: ومع ذلك  ��� المذكور، وأيضاً بحمل الرواية على التقية.. و
  داً!لوال ظهور الرواية في وجوب التقليد؟! فتأمل جي .يحتمل الحمل على التقية
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)، ٩٧ــ  ٩٦في كتابه (االجتهاد والتقليد ص �الخميني سيدأما ما نقله عن ال
المراد منه، ونحن هنا ننقل تمام  تّضحبتمامه لي �سيدفكان األولى نقل كالم ال

(وأما من كان من الفقهاء...) إلى آخره، ((: �قال ؛ليظهر المراد منه �كالمه
نبوة العقائد، كال أُصولفيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجهاً إلى تقليدهم في 

عوام اق العلماء، وأنه إلى تقليد فسما  نا لو قلّدوا علماءهم فيواإلمامة، بل متوج
قلّد اليهود علماءهم، فال بأس به إذا كانوا صائنين ألنفسهم، حافظين لدينهم... 

من توجيه ال بد منه إخراج للمورد، وهو مستهجن، ف صولإلى آخره، فإخراج اُأل
 علمها إلى أهلها. الرواية بوجه، أو رد  

وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنّهم بهم، 
وعدم انقداح خالف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع 

ين بقول ظانّ���  لتصريحها بأنّهم لم يكونوا ؛بل غير ممكن ،وعين الحقيقة، فبعيد
يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنّه لو حصل  رؤسائهم، وأن عقلهم كان

بل لم يسم ،ه إليهم ذمذلك تقليداً. العلم من قولهم لليهود، لم يتوج  
وبالجملة: سوق الرواية إنّما هو في التقليد الظنّي، الذي يمكن ردع قسم منه، 

، كما أو في بعضها صولواألمر بالعمل بقسم منه، وااللتزام بجواز التقليد في اُأل
  ترى، فالرواية مع ضعفها سنداً، واغتشاشها متناً، ال تصلح للحجية.

 :ما نحن بصدده، وهو يؤيدولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي 
أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعاً من زمن قديم، وهو زمان 

، ))مام أو من قبله بزمان طويلاألئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير اإل
  انتهى.
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ــ الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد ــ يستفاد  �فالمقطع األخير من كالمه
منه ظهور الرواية في وجوب التقليد، وأن المراد به هو التقليد المتداول في 

وجوبه ــ أعصارنا، وعند العودة إلى هذا المفهوم في زماننا تجد أن العلماء بين قائل ب
 سيدوال ــخباريون منهم وهم األ يون من اإلمامية ــ أو قائل بحرمته ــصولوهم اُأل
يين، فيكون قوله مطابق لقولهم في هذه المسألة بلحاظ صولهو من اُأل �الخميني

 ا يطابق مفهوم التقليد في زماننا؛أن مفهوم التقليد فيهفيها  صرحهذه الرواية التي 
  ر!بفتد

أنّه ليس من جهة الجواز وعدم  ��� بالتخيير في التقليد،  صرحاك من نعم، هن
الوجوب رأساً، وإنّما من جهة المورد الذي يمكن للمكلّف أن يعمل فيه 
 باالحتياط وله خبره في ذلك، فهو في هذا المورد يجوز له التخيير بين التقليد

  .)١(واالحتياط
ما ذهب إليه هذا المستشكل من عن اغتشاش المتن، فهو ليس ك �وأما قوله 

عدم استفادة الظهور في وجوب التقليد، وإنّما هو من جهة استفادة التقليد في 
به من قبل هذا المستشكل  حتجوعدمه من هذه الرواية.. فالنصّ المقتطع الم صولاُأل

ينسف هذه  �الخميني سيدبعيد عن المدعى، بل المقطع األخير الوارد في كالم ال
 ؛�ى ــ أي عدم استفادة الوجوب من الرواية ــ وهذا كلّه ظاهر من كالمه الدعو

  !فراجع ذلك وتأمله
الصدر واضح في أن تفسير الحسن  محمد سيدن كالم الل: إوأما قول المستشك
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بها الفقهاء في قضية  حتجال يصلح لإلثبات التاريخي فكيف ي �العسكري
  ؟الل الفقهي حسب قواعدهموهو ال يصلح حتّى لالستد ،عقائدية

نقول: ال ندري ما هي القضية العقائدية التي أراد الفقهاء أن يحتجوا بها من 
خالل هذه الرواية، فالمستشكل لم يطرح في البحث سوى موضوع استفادة وجوب 

ن وهن ما يدوالمناقشة في كلّ ما ا عيهالتقليد منها.. وقد تبيفال ندري من  به.. حتج
يادة الطنطنة، وهو يكشف عن تخبطه وسوء فهمه ودغل لز ��� الكالم هنا  ذكره لهذا

  سريرته!
الذي جاء به عن كتاب االجتهاد والتقليد، إنّما هو  �الخوئي سيدوأيضاً كالم ال

من جهة الداللة  �في السند دون الداللة، والمفروض أن المستشكل يحتج بكالمه
وجوب  إثباتفي ضر ف هذه الرواية أو غيرها ال يال السند. وقد بينا سابقاً أن ضع

  التقليد الذي ثبت بالسيرة القطعية الممضاة شرعاً وبحكم العقل.
استفادة العموم  سعيد الحكيم، إنّما هو في أن محمد سيدوأما ما نقله عن ال

أم هو في  ،من الرواية في الرجوع إلى العالم هل هو مختص بما يوجب القطع
ارة إلى ما هو المعروف عند العرف من أخذ الفتوى من العالم وقبول مجال اإلش

من ناحية  فهو (حفظه اهللا) يتحدث عن العموم من هذه الناحية وليس ؟قوله
استفادة ذلك من كالمه، وخصوصاً عبارة  تصورإذ ال ي استفادة الوجوب وعدمه؛

كان عليه أن يقول  ��� فهي ال يستفاد منها عدم الوجوب، و ؛(استفادة العموم)
  !فتدبر ؛ال استفادة العموم ،تعيين الوجوب :(استفادة التعيين) الذي يعني

ما ذكره هذا المستشكل من أقوال واحتجاجات في هذا  ،وعلى أية حال
ط ة كلّها تدلّ على تخبتقدمالجانب ال حجة له فيها على مدعاه، واستفاداته الم
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  وجهل فاضح. ،واضح
وآل  محمديون أضافوا دليلي العقل واإلجماع على دليلي صولوأما قوله: اُأل

  ...الخ.محمد
نقول: دليل اإلجماع في حقيقته يعود إلى السنّة؛ ألن اإلمامية يأخذونه 

اإلجماع  :، فهذا اإلجماع ــ ويسمى�باالعتبار إذا كان كاشفاً عن قول المعصوم
رادة اتّفاق المدركي وما شابه من إكاإلجماع  المحصّل ــ هو الحجة، وما عداه ــ

األقوال ــ فليس بحجة، واإلجماع الذي هو حجة عندهم، هو الذي يكشف عن 
، وبالتالي يكون دليل اإلجماع راجعاً إلى حجية السنّة، ومتفرعاً �قول المعصوم

  عليها.
وأما دليل العقل، فهو ليس على نحو الموجبة الكلّية، وإنّما هو على سبيل 

لموجبة الجزئية، أي: أنّه يمكن استفادة الحكم الشرعي من حكم العقل في ا
ة مقدمفيها النصّ الشرعي، كحكم العقل بوجوب ال توفّربعض الموارد التي لم ي

  لوجوب ذيها.
متثال الواجب ثالً بوجوب طي المسافة لتحقيق االفهنا عندما يحكم العقل م

رفات، فهذا الحكم العقلي يحكم في يوم التاسع من ذي الحجة في منطقة ع
الشارع بوجوبه أيضاً، مع أنّه لم يرد نصّ في خصوص وجوب طي المسافة 
للوقوف في عرفات.. وأمثال ذلك من األحكام التي يدركها العقل وتدور رحاها 

يون بإسهاب في بحث صولل الشرعي، وقد أوضحه اُألمتثافي تحقيق اال
جه الخالف في ذلك بينهم وبين األشاعرة من المالزمات العقلية، وأبانوا فيه و
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  .أُخرىخباريين من جهة واأل جهة،
فالدليل العقلي في واقعه ليس قسيماً للكتاب والسنّة: وإنّما يمكن عده دليالً 

له، امتثافي مقام التحفّظ على الحكم الصادر من الكتاب والسنّة ومحاولة تحقيق 
ل وحرمة االشتغال والضد وغيرها من ما معنى بحث اإلجزاء واالشتغا ��� و

صابته عند المباحث العقلية التي هدفها التحفّظ على الحكم الشرعي، ومحاولة إ
  عدم وجود النصّ الشرعي؟!

فهذا ال يعد تشكل ــ وإنّما هو دليل سعى هذا الماجتهاداً مقابل النصّ ــ كما اد
ل إلى الحكم الشرعي يلجأ الفقيه إليه عند غياب النصّ، ويحاول به الوصو

  ظ عليه.والتحفّ
وأما بخصوص ما طلبه من آية من القرآن أو رواية تجيز صالة اإلجارة أو 
صوم اإلجارة وتبين أن الحكم الحالي لصالة وصوم اإلجارة مبني على رأي 

  نقول:.. فالثقلين وليس على رأي الفقهاء
نّه ال يعرف كثير إن أصعب شيء يواجه أهل العلم هو محاورة الجاهل؛ أل

فما الذي يمنع هذا  ��� يمنعه من فهم ما يطرح عليه من أدلّة، و ممامن المعارف 
 )الحدائق(الذي أشير إليه في  ؛المستشكل من استفادة ما طلبه من دليل العموم

فهل تراه يريد إلغاء استفادة األحكام من  ؟!)١(خباري وغيرهاللبحراني األ
   ؟!الشريفة قرآن والسنّةالعمومات الواردة في ال
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 ب ينبغي على صاحبه أن يتخلّص منه.ن هذا محض جهل مركّإ

  

)˜b–n�üa@Ýçc@µg@Êìu‰@ìç@†îÜÔnÛa˜b–n�üa@Ýçc@µg@Êìu‰@ìç@†îÜÔnÛa˜b–n�üa@Ýçc@µg@Êìu‰@ìç@†îÜÔnÛa˜b–n�üa@Ýçc@µg@Êìu‰@ìç@†îÜÔnÛa(  

�»�������������ن��
د�א �&�מ����א ��אق«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
اإلسالم واحد وال حاجة لالنتماء إلى أي ما حكم الشيعي الذي يعتقد أناإلسالم واحد وال حاجة لالنتماء إلى أي ما حكم الشيعي الذي يعتقد أناإلسالم واحد وال حاجة لالنتماء إلى أي ما حكم الشيعي الذي يعتقد أناإلسالم واحد وال حاجة لالنتماء إلى أي ما حكم الشيعي الذي يعتقد أن    

اإليمان باهللا والرسول والمالئكة والقرآن اإليمان باهللا والرسول والمالئكة والقرآن اإليمان باهللا والرسول والمالئكة والقرآن اإليمان باهللا والرسول والمالئكة والقرآن     ::::المالمالمالمفي اإلسفي اإلسفي اإلسفي اإلس    ءءءءمذهب، وأن أهم شيمذهب، وأن أهم شيمذهب، وأن أهم شيمذهب، وأن أهم شي
وتعالى، وال داعي لتقليد أي وتعالى، وال داعي لتقليد أي وتعالى، وال داعي لتقليد أي وتعالى، وال داعي لتقليد أي     سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه    الكريم، وأن يؤدي الفروض التي فرضها اهللالكريم، وأن يؤدي الفروض التي فرضها اهللالكريم، وأن يؤدي الفروض التي فرضها اهللالكريم، وأن يؤدي الفروض التي فرضها اهللا

وما وما وما وما �كما جاء بالقران الكريم: كما جاء بالقران الكريم: كما جاء بالقران الكريم: كما جاء بالقران الكريم:     ،،،،����قتداء برسول اهللاقتداء برسول اهللاقتداء برسول اهللاقتداء برسول اهللاما يلتزم باالما يلتزم باالما يلتزم باالما يلتزم باالنّنّنّنّإإإإشخص، وشخص، وشخص، وشخص، و
        ؟؟؟؟)١(�ااااآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهو

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

أن هذا المقدار من العقيدة ناقص  �نحن نعتقد في مذهب أهل البيت
غابت عنك وهي موجودة في القرآن والسنّة النبوية،  أُخرىيحتاج إلى أمور 

ك بفهمك الساذج لم تستطع الوصول إليها، ونحن ليس لدينا مشكلة في عدم لكنّ
، ولكن عليك الوصول إلى األحكام الشرعية التي فرضها اهللا عالمٍ ألي تقليدك

عليك جميعاً، فإذا استطعت من خالل البحث في القرآن والسنّة النبوية الوصول 
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عتقاد بها، فال ة التي ال بد من االإلى جميع األحكام المكلّف بها، والعقائد الحقّ
قليد من كان غير قادر على الوصول إلى حاجة إلى التقليد، إنّما يحتاج إلى الت

  جميع أحكام اإلسالم، فإذا كنت من القادرين على ذلك فال داعي إلى التقليد.
أهل االختصاص  حتج إلىتك إذا لم نّنقول: إلك الصورة أكثر  تّضحولكي ت

مكانك القول أنّك ال تحتاج إلى الطبيب لمعالجة نفسك، والمهندس لبناء فبإ
 ،ألنّك تجيد هذه الحرف، كذلك التقليد ؛دوالب، وهكذااللعمل ، والنجار بيتك

رجوع إلى أهل االختصاص، فإن كنت تجيد ذلك فال داعي للرجوع  ��� فما هو 
 إلى أهل االختصاص.

  

)†îÜÔnÛa@âbØyc@¿@òÜ÷�c@ñŠ’Ç†îÜÔnÛa@âbØyc@¿@òÜ÷�c@ñŠ’Ç†îÜÔnÛa@âbØyc@¿@òÜ÷�c@ñŠ’Ç†îÜÔnÛa@âbØyc@¿@òÜ÷�c@ñŠ’Ç(  

�»��� ?����"و�س«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    ويبدوويبدوويبدوويبدو، ، ، ، شكالشكالشكالشكالإلإلإلإل    ضضضضأتعرأتعرأتعرأتعر    ةةةةمرمرمرمر    وكلّوكلّوكلّوكلّ، ، ، ، ����البيتالبيتالبيتالبيت    أهلأهلأهلأهل    آراءآراءآراءآراء    علىعلىعلىعلى    ععععللللأطّأطّأطّأطّ    زلتزلتزلتزلت    الالالال

أنأنأنالروايةالروايةالروايةالرواية    صدقصدقصدقصدقتتتت    وقدوقدوقدوقد، ، ، ، شكاالتشكاالتشكاالتشكاالتاإلاإلاإلاإل    منمنمنمنعديد عديد عديد عديد     فيهفيهفيهفيه    المذهبالمذهبالمذهبالمذهب    هذاهذاهذاهذا    أن : : : :))))إنإنإنصعبصعبصعبصعب    أمرناأمرناأمرناأمرنا    إن    
، ، ، ، واستفهاماتهواستفهاماتهواستفهاماتهواستفهاماته    أسئلتهأسئلتهأسئلتهأسئلته    تزيدتزيدتزيدتزيد    ماماماما    بقدربقدربقدربقدر    أكثرأكثرأكثرأكثرالشخص الشخص الشخص الشخص     لعلعلعلعيطّيطّيطّيطّ    ماماماما    فبقدرفبقدرفبقدرفبقدر، ، ، ، ))))............مستصعبمستصعبمستصعبمستصعب

        ....البقيةالبقيةالبقيةالبقية    وتنتظروتنتظروتنتظروتنتظر    ،،،،اُألخرىاُألخرىاُألخرىاُألخرى    وتتثبتوتتثبتوتتثبتوتتثبت    ،،،،القناعاتالقناعاتالقناعاتالقناعات    بعضبعضبعضبعض    فتسقطفتسقطفتسقطفتسقط
        ::::مأجورينمأجورينمأجورينمأجورين    ،،،،التاليةالتاليةالتاليةالتالية    األسئلةاألسئلةاألسئلةاألسئلة    علىعلىعلىعلى    تجيبونيتجيبونيتجيبونيتجيبوني    أنأنأنأن    ديديديديسيسيسيسي    منكممنكممنكممنكم    أرجوأرجوأرجوأرجو

    أمأمأمأم    ؟؟؟؟المذهبالمذهبالمذهبالمذهب    ماتماتماتماتمسلّمسلّمسلّمسلّ    منمنمنمنهي هي هي هي     أمأمأمأم؟ ؟ ؟ ؟ عقائديةعقائديةعقائديةعقائدية    أمأمأمأم    ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية    مسألةمسألةمسألةمسألة    التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    هلهلهلهل    ــــــــ١١١١
        ؟؟؟؟ماذاماذاماذاماذا
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        ؟؟؟؟فيهفيهفيهفيه    بحثبحثبحثبحث    منمنمنمن    أولأولأولأول    ننننوموموموم، ، ، ، كمبحثكمبحثكمبحثكمبحث    التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    ظهرظهرظهرظهر    متىمتىمتىمتى    ــــــــ٢٢٢٢
        ؟؟؟؟عمليةعمليةعمليةعملية    رسالةرسالةرسالةرسالة    وضعوضعوضعوضع    منمنمنمن    أولأولأولأول    هوهوهوهو    ننننوموموموم، ، ، ، العمليةالعمليةالعمليةالعملية    بالرسائلبالرسائلبالرسائلبالرسائل    العملالعملالعملالعمل    ظهرظهرظهرظهر    متىمتىمتىمتى    ــــــــ٣٣٣٣
        ؟؟؟؟الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية    الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل    فيفيفيفي    التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    ثثثثمبحمبحمبحمبح    ألحقألحقألحقألحق    متىمتىمتىمتى    ــــــــ٤٤٤٤
        ؟؟؟؟والتقليدوالتقليدوالتقليدوالتقليد    العمليةالعمليةالعمليةالعملية    الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل    ظهورظهورظهورظهور    قبلقبلقبلقبل    اهللاهللاهللاهللا    دددديتعبيتعبيتعبيتعب    كانكانكانكان    وكيفوكيفوكيفوكيف    بماذابماذابماذابماذا    ــــــــ٥٥٥٥
    أوأوأوأو    الحكمالحكمالحكمالحكم    يأخذيأخذيأخذيأخذ    الالالال    لماذالماذالماذالماذا، ، ، ، التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    منمنمنمن    المجتهدالمجتهدالمجتهدالمجتهد    غيرغيرغيرغير    ففففللمكلّللمكلّللمكلّللمكلّ    ال بدال بدال بدال بد    كانكانكانكان    إذاإذاإذاإذا    ــــــــ٦٦٦٦
    موافقاًموافقاًموافقاًموافقاً    عملهعملهعملهعمله    يكونيكونيكونيكون    بحيثبحيثبحيثبحيث    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    شرعشرعشرعشرع    باعباعباعباعاتّاتّاتّاتّ    هوهوهوهو    الغايةالغايةالغايةالغاية    ألنألنألنألن؟ ؟ ؟ ؟ مرجعمرجعمرجعمرجع    أيأيأيأي    منمنمنمن    الفتوىالفتوىالفتوىالفتوى

        ؟؟؟؟للشريعةللشريعةللشريعةللشريعة
    ييييالعامالعامالعامالعام    عملعملعملعملكان كان كان كان     إذاإذاإذاإذا، ، ، ، ةةةةللذمللذمللذمللذم    مبرئةمبرئةمبرئةمبرئة    رسائلهمرسائلهمرسائلهمرسائلهم    ننننإإإإ    ::::ونونونونقولقولقولقوليييي    المراجعالمراجعالمراجعالمراجع    كلّكلّكلّكلّ    ــــــــ٧٧٧٧

: : : : قولقولقولقوليييي    القيامةالقيامةالقيامةالقيامة    يوميوميوميوميأتي يأتي يأتي يأتي     وحينوحينوحينوحين، ، ، ، ةةةةللذمللذمللذمللذم    مبرئمبرئمبرئمبرئ    الفتاوىالفتاوىالفتاوىالفتاوى    أوأوأوأو    ،،،،الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل    حدىحدىحدىحدىإلإلإلإل    المطابقالمطابقالمطابقالمطابق
اللّهماللّهماللّهمأعتقدأعتقدأعتقدأعتقد    الالالالفففف، ، ، ، كثيركثيركثيركثير    بعلمهبعلمهبعلمهبعلمه    شهدشهدشهدشهد    الذيالذيالذيالذي    فالنفالنفالنفالن    تتتتاتّبعاتّبعاتّبعاتّبع    لقدلقدلقدلقد    اللّهم    أنأنأنسيقولسيقولسيقولسيقول    سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه    اهللاهللاهللاهللا    أن::::    

        ؟؟؟؟اًاًاًاًعمرعمرعمرعمر    أوأوأوأو    اًاًاًاًزيدزيدزيدزيد    بعبعبعبعتّتّتّتّتتتت    مممملللل    لماذالماذالماذالماذا    ::::وسيسألهوسيسألهوسيسألهوسيسأله    ،،،،فالنفالنفالنفالن    ككككلّلّلّلّضضضضأأأأ    لقدلقدلقدلقد
        ؟؟؟؟المقصودالمقصودالمقصودالمقصود    فمافمافمافما، ، ، ، الضرورياتالضرورياتالضرورياتالضروريات    منمنمنمن    كانكانكانكان    ماماماما    ��� ��� ��� ���     التقليدالتقليدالتقليدالتقليد    بلزومبلزومبلزومبلزوم    نقولنقولنقولنقول    ــــــــ    ٨٨٨٨
        ؟؟؟؟العالمالعالمالعالمالعالم    أوأوأوأو    ففففالمكلّالمكلّالمكلّالمكلّ    عليهاعليهاعليهاعليها    خرجخرجخرجخرج    لولولولو    ماذاماذاماذاماذا    )؟)؟)؟)؟ماتماتماتماتمسلّمسلّمسلّمسلّـ(ـ(ـ(ـ(بببب    المقصودالمقصودالمقصودالمقصود    ماماماما    ــــــــ٩٩٩٩

    لزاميةلزاميةلزاميةلزاميةاإلاإلاإلاإل    للتكاليفللتكاليفللتكاليفللتكاليف    االمتثالاالمتثالاالمتثالاالمتثال    حرازحرازحرازحرازإإإإ    إنإنإنإن: : : : تقولتقولتقولتقول    العمليةالعمليةالعمليةالعملية    الرسائلالرسائلالرسائلالرسائل    إحدىإحدىإحدىإحدى    ــــــــ١٠١٠١٠١٠
    ماماماما، ، ، ، ............وووو    ،،،،االحتياطاالحتياطاالحتياطاالحتياط، ، ، ، التقليدالتقليدالتقليدالتقليد، ، ، ، الجتهادالجتهادالجتهادالجتهاداااا، ، ، ، التفصيليالتفصيليالتفصيليالتفصيلي    اليقيناليقيناليقيناليقين: : : : أُمورأُمورأُمورأُمور    ددددححححأأأأبببب    ققققيتحقّيتحقّيتحقّيتحقّ

        ؟؟؟؟فيهافيهافيهافيها    ينحصرينحصرينحصرينحصر    التيالتيالتيالتي    الضرورياتالضرورياتالضرورياتالضروريات    هيهيهيهي    وماوماوماوما؟ ؟ ؟ ؟ ))))التفصيليالتفصيليالتفصيليالتفصيلي    اليقيناليقيناليقيناليقينـ(ـ(ـ(ـ(بببب    المقصودالمقصودالمقصودالمقصود
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
أو تعقيد أي فيه وليس، ومسألة موضوع كلّ في واضح الشيعة رأي إن 
 بحث إلى فيها جيحتا موارد األمر بادئ في همبعض على يرد قد نعم، إشكال
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 شكوك هي إنّما األمر غاية بل، الطائفة آراء على شكاالًإ دتع ال وهذه، وفحص
 ،العقيدة أصل تمس وال تضر وال، العلم وأهل الخبرة ذوي من بالسؤال ترتفع
  .والبراهين باألدلّة ثبتت بعدما

يلي كما بالترتيب عليها فنجيب سئلتكمأ اوأم:  
 المذهب ماتمسلّ من رغم أنّه ليسو ،فقهية مسألة هو التقليد موضوع إن ــــــــ١١١١

 عن فضالً ــ العقلية باألدلّة ثبت بعدما ،شأنه من ليقلّ الهذا أن  ��� ، والعقيدة
  .والمحتاط المجتهد لغير األحكام لمعرفة وحيد علمي طريق :التقليد أن ــ النقلية
 ةعام عند ودائرة وجودةم ــ خفيفة مستويات في ولو ــ التقليد عملية كانت ــــــــ٢٢٢٢
 فكان، عندهم الحضور من نيتمكّ لم لمن �األئمة زمن في حتّى ،الشيعة
 وأحكام ،�البيت أهل معارف لتلقّي ،المذهب وعلماء ثينالمحد يراجع
  .الدين

، �الحجة ماملإل الكبرى الغيبة بعد ،العيان على األمر هذا ظهر قد، نعم
، العلمية الحوزات في خبارييناأل طريقة على ياُألصول الخطّ غلبة بعد وخصوصاً

 النصوص ومحدودية ،الحياة في األحكام فروع وازدياد ،إليه الحاجة لكثرة
  .الموجودة

 من كان األمر بل، دمحد زمني مبدأ الموضوع في فليس، قلنا وكما ــــــــ٣٣٣٣
 في انتهى أن إلى، كتب الفتاوىك ،مختلفة اتوشكلي بصيغ ،الماضية العهود
  .العملية الرسائل من الكيفية بهذه اعصرن
 تذكر أن فينبغي، الرسالة في الموجودة باألحكام العمل مفتاح هو التقليد ــــــــ٤٤٤٤
  .فينالمكلّ على األمر لتسهيل ،متهامقد في دائماً همسائل
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 األزمنة في العملية الرسائل بعض في الموضوع هذا يذكر لم ربما، نعم
 أن على منهم اعتماداً وذلك ية،صوللمباحث اُألكان يبحث في ا ربما، والسابقة

 تتم فكيف ��� و، ة لفروع المسائلمقدمأو هو  ،عليه ومتسالم ،عنه مفروغ األمر
؟التقليد بغير فينللمكلّ المجتهدين وآراء فتاوى يةحج  

 إلى سبيل ال ــ �المعصوم غيبة زمان في ــ والمعامالت العبادات حكامأ ــــــــ٥٥٥٥
 التقليد إلى الحاجة إنف قلنا وكما، طحتيااال أو التقليد أو الجتهادا بغير تصحيحها

 ومراجعة ،العلماء إلى والرجوع التقليد عملية إنف ،وعليه، قائمة زالت وال كانت
 دينهم معرفة إلى فينالمكلّ حاجة مع يتزامن بل، مستحدثاً أمراً ليس فتاواهم

  .وأحكامه
 في وتدرس تبحث، أُصولية مسألة المجتهدين من األعلم تقليد إن ــــــــ٦٦٦٦

  .المختصر هذا في فيها لالتوغّ يمكننا وال، هامظانّ
 اوأم، األعلم قول هو ،المجتهدين قول يةحج من نقّيالمت إن: نقول جمالإوب

 يجب أنّه ولو، اآلخرين على حجة رأيه يكون ال ــ مجتهداً كان وإن ــ علماأل غير
  .هيرا لما مطابقاً يعمل أن عليه

 رأي فيكون ،طالقهإب يؤخذ حتّى لفظي خطاب ورود عدم :هو المقام ودليل
 بالقدر نكتفي أن فيجب، عقلي دليل المسألة في الدليل بل، حجة مجتهد كلّ

  .األعلم رأي وهو ــ الدليل داللة من نالمتيقّ األقلّ المقدار أي ــ نالمتيقّ
 هو ذكرناه وما، ليهاإ قتطرال يسعنا ال ورد وأخذ ،وأقوال آراء المسألة وفي

 .فيها قينالمحقّ رأي

 ذوي إلى المختصّ غير رجوع عن عبارة هو التقليد نإ ::::أُخرىأُخرىأُخرىأُخرى    وبعبارةوبعبارةوبعبارةوبعبارة
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 يرجع حيث، الحياة مراحل بجميع بل، الفقه في يختصّ ال وهذا، اصختصاال
في صورة وجود و، والخبرة اصختصاال ذوي إلى المجاالت ىشتّ في منّا كلّ

 واألكثر ،منهم األعلم إلى بالرجوع يحكمة فالعقل ختصاصاً ودقّمختصّ وأكثر ا
  .خبرة واألدق ،اختصاصاً

 ةذم ةءببرا فيحكم، خريناآل لتقليد أهالً نفسه يرى المجتهد أن بما، نعم ــــــــ٧٧٧٧
 أو هذا ترجيح في دالمقلّ عمل وجه في الكالم ولكن، برسالته بالعمل دالمقلّ
 له يجوز حتّى ،األعلم عن يبحث أن عليه يجب العقلي الدليل وبحسب، ذاك

  .رأيه على العمل
ثم فيالمذكورة  ــ العلمية لألساليب وفقاً هذا فحصه كان إن الرسائل مةمقد 
 بها العمل عليه يجب بل فيجوز، وعليه له حجة نتيجته تكون فسوف ــ العملية

 حجة إلى النظرب تكون سوف القيامة يوم المؤاخذة أن نعرف وبهذا، هااتّباعو
  .الواقع إلى ال، فالمكلّ

 ما :الضروريات من والمقصود، الضرورية غير األحكام في هو التقليد ــــــــ٨٨٨٨
 كوجوب، الدين أُصول من كنت لم وإن ،وعلماؤها الطائفة بناءأ عليه تسالم

 فال، الدين بل، المذهب ضروريات من هانّإف ؛وأمثالها والحج ،والصوم الصالة
  .بها القطعي االعتقاد يجب بل، فيها دالتقلي يجوز
والخروج عنها خروج عن  ،الضروريات عن أُخرى عبارة ):ماتالمسلّ( ــــــــ٩٩٩٩

  .أحكام الدين
 في فللمكلّ هذا يحصل وقد، الوجداني العلم :هو التفصيلي اليقين ــــــــ١٠١٠١٠١٠

 رآه إذا ــ الهالل كرؤية ،األحكام بعض ماتومقد، كالضروريات اُألمور بعض
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 .الموارد بعض في والجزم القطع حصول أو ــ بنفسه

  

)_ÉuaŠ½a@…Č†Èní@a‡b½_ÉuaŠ½a@…Č†Èní@a‡b½_ÉuaŠ½a@…Č†Èní@a‡b½_ÉuaŠ½a@…Č†Èní@a‡b½(  

�»��»�מ/����מ����א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وأن يعود جميع الشيعة إلى وأن يعود جميع الشيعة إلى وأن يعود جميع الشيعة إلى وأن يعود جميع الشيعة إلى     ة،ة،ة،ة،ه ال بد من توحيد المرجعيه ال بد من توحيد المرجعيه ال بد من توحيد المرجعيه ال بد من توحيد المرجعيوجهة نظري أنّوجهة نظري أنّوجهة نظري أنّوجهة نظري أنّمن من من من 

هم من بين هم من بين هم من بين هم من بين ألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛لدى اإلماميةلدى اإلماميةلدى اإلماميةلدى اإلمامية    هذا األمر لن يكون مستحيالًهذا األمر لن يكون مستحيالًهذا األمر لن يكون مستحيالًهذا األمر لن يكون مستحيالً    ....مرجع واحد فقطمرجع واحد فقطمرجع واحد فقطمرجع واحد فقط
عرف مرجعيتهم وهي كتاب اهللا والعترة عرف مرجعيتهم وهي كتاب اهللا والعترة عرف مرجعيتهم وهي كتاب اهللا والعترة عرف مرجعيتهم وهي كتاب اهللا والعترة تتتتالذين الذين الذين الذين جميع المذاهب الوحيدون جميع المذاهب الوحيدون جميع المذاهب الوحيدون جميع المذاهب الوحيدون 

        ....����ة التي يمثلها اإلمام الصادقة التي يمثلها اإلمام الصادقة التي يمثلها اإلمام الصادقة التي يمثلها اإلمام الصادقمطهرمطهرمطهرمطهرالالالال
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
تباع أهم  �تباع مدرسة أهل البيتأ نأيتها األخت الكريمة أكما تعلمين 

ذي يميلون معه حيث مال، وال يحيدون عن الدليل الشرعي أو العقلي ال ،الدليل
خالقهم أبل وفي  ،أرشد إليه الشرع في عباداتهم أو معامالتهم أو عقائدهم

  وآدابهم...
وبالنسبة للتقليد في زمن الغيبة، فقد وردت النصوص من أئمة العترة 

قال اإلمام  ؛ن يرجع الناس إلى رواة أحاديثهم من الفقهاء العدولأب �الطاهرة
حافظاً لدينه،  ،لنفسه اء صائناًمن كان من الفقهفأما : (�الحسن العسكري
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  .)١(لعوام أن يقلّدوه)لف ،مطيعاً ألمر موالهمخالفاً على هواه، 
: (وأما الحوادث �وورد في التوقيع الشريف عن اإلمام صاحب األمر

 وأنا حجة اهللا ،تي عليكمهم حجفإنّ ؛الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
  .)٢()عليهم
دت الصفات والخطوط العريضة لما يث الشريفة قد حدن هذه األحادبما أو

فاق على مرجع واحد في كلّ تّيجب أن يكون عليه مرجع التقليد، ولم تلزم باال
مفتوحاً لمن يجد في نفسه الكفاءة واألهلية لهذا الموقع أن يبقى المجال فعصر، 

رحب يجعل حه أهل العلم واألهلية لهذا الموقع، وهذا فضاء أو يرشّ ،ح نفسهيرشّ
الطائفة في زمن الغيبة في مستوى المسؤولية والتنافس العلمي من أجل فقهاء 

  ..الوصول إلى أعلى المراتب العلمية
وكذلك يعطي المجال للطائفة أن ال تكون أسيرة األزمات السياسية 
واإلقليمية التي تحدث في البلدان اإلسالمية والتي تمنع المقلّدين من مراجعة 

في  توفّرعلى للطائفة قد أفاق على مرجع تّبعض الظروف، مع أن اال علمائهم في
نقياد إليه من جميع بعض األزمان، عندما تهيأت الظروف الموضوعية لال
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  المؤمنين في العالم.
ة الواردة في المقام لم تكن إلزامية في وجوب ن األدلّإوببيان آخر: 

نت القواعد األساسية والشروط وإنّما بي ،العودة إلى مرجع واحد في كلّ زمان
رها في مرجع التقليد فقط، وبقي هذا المجال مفتوحاً، وال يمكن الواجب توفّ

ألحد أن يلزم الطائفة بوجوب العودة إلى شخص بعينه، وإنّما كان المعول 
ي لهذا المنصب، وهذا األمر قد الشروط في شخص المتصد توفّرعليه هو 

فاق تّو أكثر من ذلك في كلّ زمان، وقد يحصل االر في اثنين أو ثالثة أيتوفّ
  على مرجع واحد وقد ال يحصل.

ه ال يوجد دليل شرعي على وجوب توحيد شخص المرجع، أنّ :والحاصل
أدوهم ى فقيهان أو ثالثة لمنصب المرجعية يرى فيهم مقلّوقد يتصدكلّ  ن

واحد منهم هو المؤه ما ال  اتّباع في مكلّفل دون غيره، وال إلزام على أي
راه األعلم بنظره. وفي المسألة فوائد ومصالح ذكرنا جانباً منها في البيان ي

م.المتقد  
تدرك بالحدس  ،مثل العدالة واألعلمية ،صفات نأثم ال بد من مالحظة 

القريب من الحس في بين العقالء ف ختالوبالتالي يحصل اال ،ال بالحس
كة بالحدس، فيكون ا في كلّ األشياء المدركم ،ضبطها ودرجة التفاضل بينها

إذ  ؛ف أهل الخبرة باألعلمية في تفضيلهم بين المراجعاختالمن الطبيعي 
وهو ما يحصل  ،ة في المراتب المتقاربةخاصّ ،الحدس ال ينضبط عند الكلّ
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ينغالباً في المراتب بين الفقهاء المتصد. 

  

)…ŠÐÛa@òČíŠy@Éß@óÏbäní@ü@åČîÈß@éîÔÏ@†îÜÔm…ŠÐÛa@òČíŠy@Éß@óÏbäní@ü@åČîÈß@éîÔÏ@†îÜÔm…ŠÐÛa@òČíŠy@Éß@óÏbäní@ü@åČîÈß@éîÔÏ@†îÜÔm…ŠÐÛa@òČíŠy@Éß@óÏbäní@ü@åČîÈß@éîÔÏ@†îÜÔm(  


و�� ������5א 
���ن«������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
 نحن نعلم بأن نحن نعلم بأن نحن نعلم بأن ةنحن نعلم بأنةمادةمادةمادالنصّ     ماد النصّ التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري، حيث تم النصّ التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري، حيث تم النصّ التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري، حيث تم التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري، حيث تم

        ....����عليه من قبل اإلمام الحجةعليه من قبل اإلمام الحجةعليه من قبل اإلمام الحجةعليه من قبل اإلمام الحجة
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم 

خر ما دام ذلك الفقيه حي خر ما دام ذلك الفقيه حي خر ما دام ذلك الفقيه حي خر ما دام ذلك الفقيه حي بتقليد فقيه معين، وال يحق له الرجوع إلى فقيه آبتقليد فقيه معين، وال يحق له الرجوع إلى فقيه آبتقليد فقيه معين، وال يحق له الرجوع إلى فقيه آبتقليد فقيه معين، وال يحق له الرجوع إلى فقيه آ
        يرزق؟يرزق؟يرزق؟يرزق؟

        ط على حرية الفرد، وإلغاء بند من بنود حرية الفرد؟ط على حرية الفرد، وإلغاء بند من بنود حرية الفرد؟ط على حرية الفرد، وإلغاء بند من بنود حرية الفرد؟ط على حرية الفرد، وإلغاء بند من بنود حرية الفرد؟أال تعتقد بأنّه نوع من التسلّأال تعتقد بأنّه نوع من التسلّأال تعتقد بأنّه نوع من التسلّأال تعتقد بأنّه نوع من التسلّ
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
بع عند المحقّقين من علماء الشيعة هو تقليد األعلم ــ مع فرض الرأي المتّ

إذ ال حجية  ؛ال وجه للرجوع منه إلى اآلخرينعدالته ــ فالفقيه إذا كان أعلماً 
ن من حجية كالم غير لرأي غير األعلم بالنسبة للمقلّد, والقدر المتيقّ

  قول األعلم من الفقهاء. :في األحكام في عصر الغيبة هو �المعصوم
نعم، لو تبدل الحال، وأصبح غير األعلم أعلماً، أو ارتفعت صفة العدالة عند 

حينئذ الرجوع والعدول إلى غيره ممن اتصف بالمواصفات األعلم، فيجب 
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  المذكورة, أي: األعلمية والعدالة.
وأما ما ذكرتموه من سلب حرية الفرد, فهو في غير محلّه, فإن العقل 

متابعة األعلم في كلّ مجال,  يؤيدية ــ صولباستقالله ــ فضالً عن الشرع والقواعد اُأل
جاالت الحياة عندما يرى موضعاً مختلفاً فيه يبحث عن أما ترى أن اإلنسان في م

  رأي األكثر خبرةً واختصاصاً في الموضوع, فهل هذا يعتبر سلباً لحريته؟!
إن أصل التقليد هو الرجوع إلى أهل االختصاص, وبما أن  وبعبارة أوضح:وبعبارة أوضح:وبعبارة أوضح:وبعبارة أوضح:

صهم, فالعقل أهل االختصاص مختلفون في مستوياتهم العلمية وفي مقدار تخصّ
  كم بالرجوع إلى األعلم منهم واألكثر خبرة في تخصّصه.يح

  : تعليق


��ن�����د«� ����=���8����������«� �

        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و
لقد ذكرتم في جوابكم أنّه لو تبدل الحال وصار غير األعلم أعلماً يجب لقد ذكرتم في جوابكم أنّه لو تبدل الحال وصار غير األعلم أعلماً يجب لقد ذكرتم في جوابكم أنّه لو تبدل الحال وصار غير األعلم أعلماً يجب لقد ذكرتم في جوابكم أنّه لو تبدل الحال وصار غير األعلم أعلماً يجب 

        الرجوع إليه (أي إلى األعلم)، وسؤالي هنا:الرجوع إليه (أي إلى األعلم)، وسؤالي هنا:الرجوع إليه (أي إلى األعلم)، وسؤالي هنا:الرجوع إليه (أي إلى األعلم)، وسؤالي هنا:
ل: من يحدالسؤال األول: من يحدالسؤال األول: من يحدالسؤال األول: من يحدد أن هذا المرجع هو األعلم... السؤال األود أن هذا المرجع هو األعلم... د رتبة العلم... أقصد من يحدد أن هذا المرجع هو األعلم... د رتبة العلم... أقصد من يحدد أن هذا المرجع هو األعلم... د رتبة العلم... أقصد من يحدد رتبة العلم... أقصد من يحد

        ؟؟؟؟أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىهل الفرد هو الذي يحدد هذا أم هناك جهة هل الفرد هو الذي يحدد هذا أم هناك جهة هل الفرد هو الذي يحدد هذا أم هناك جهة هل الفرد هو الذي يحدد هذا أم هناك جهة 
النظر إذا كان من الفرد أو من جهة النظر إذا كان من الفرد أو من جهة النظر إذا كان من الفرد أو من جهة النظر إذا كان من الفرد أو من جهة     السؤال الثاني: إذا تم تحديد األعلم (بغضّالسؤال الثاني: إذا تم تحديد األعلم (بغضّالسؤال الثاني: إذا تم تحديد األعلم (بغضّالسؤال الثاني: إذا تم تحديد األعلم (بغضّ

، فهل يحق للفرد أن يرجع إلى المرجع اآلخر (األعلم) غير الذي يقلّده ، فهل يحق للفرد أن يرجع إلى المرجع اآلخر (األعلم) غير الذي يقلّده ، فهل يحق للفرد أن يرجع إلى المرجع اآلخر (األعلم) غير الذي يقلّده ، فهل يحق للفرد أن يرجع إلى المرجع اآلخر (األعلم) غير الذي يقلّده ))))أُخرىأُخرىأُخرىأُخرى
        يغير مرجعه؟يغير مرجعه؟يغير مرجعه؟يغير مرجعه؟    ::::أيأيأيأي    ،،،،عض المسائل، أم يجب عليه أن يرجع له في كلّ المسائلعض المسائل، أم يجب عليه أن يرجع له في كلّ المسائلعض المسائل، أم يجب عليه أن يرجع له في كلّ المسائلعض المسائل، أم يجب عليه أن يرجع له في كلّ المسائلفي بفي بفي بفي ب
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

إن الذي يحدد األعلم من الفقهاء هم أهل  الجواب عن السؤال األول:الجواب عن السؤال األول:الجواب عن السؤال األول:الجواب عن السؤال األول:
الخبرة، وهم الذين لديهم القدرة على فهم األبحاث العالية للمجتهدين، ومعرفة 

  تها، ولذا ال بد أن يكونوا من المجتهدين أيضاً، أو ممن يدانيهم، ولذا مدى متان
  ال بد أن تكون عندهم معرفة عن آراء المجتهدين الذين تدور األعلمية بينهم.

إن هذا األمر يرجع إلى البحث في إمكان  جواب عن السؤال الثاني:جواب عن السؤال الثاني:جواب عن السؤال الثاني:جواب عن السؤال الثاني:الالالال
  في االجتهاد ووقوعه، ففيه أقوال ثالثة: ئالتجزّ

األواألواألوملكة االستنباط أمر نُ ؛؛؛؛ل ــ القول بامتناعهل ــ القول بامتناعهل ــ القول بامتناعهل ــ القول بامتناعهاألو قل ذلك عن بعض بدعوى أن
  أو ال؟ فإن حصلت فال يمكن تجزئتها. ،فإما أن تحصل ،بسيط

إنّما يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم, وال يعقل أن تتحقّق  ::::أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىوبعبارة وبعبارة وبعبارة وبعبارة 
  متبعضة.

ال تمنع من  وأجيب عن ذلك: بأن بساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة
 :. أو.حصولها بالنسبة إلى بعض األبواب بحيث يتمكّن بها من اإلحاطة بمداركه

  بل في أفرادها. ،حتّى يقال بأنّها بسيطةنفسها بأن التجزئة ليست في أجزاء الملكة 
ئ في االجتهاد هو تجزئة الكيفية, ليس المقصود من التجزّ ::::أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىوبعبارة وبعبارة وبعبارة وبعبارة 

 ، كملكة الشجاعة وغيرها؛في متعلّقها سعة وضيقاً ئبل المقصود منه هو التجزّ
  فهي واحدة.نفسها سع وقد تتضيق باعتبار متعلّقاتها, وأما الملكة فإنّها قد تتّ



 

 

 

 

١٨٨  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

 ��� بمعنى أنّه ال يمكن التوصّل إلى االجتهاد المطلق  ئ:ئ:ئ:ئ:الثاني ــ لزوم التجزّالثاني ــ لزوم التجزّالثاني ــ لزوم التجزّالثاني ــ لزوم التجزّ
ئاً, وماً مجتهداً متجزّوأن يكون يال بد ئ, فكلّ مجتهد مطلق باجتياز مرحلة التجزّ

  .)الكفاية(كما ذهب إليه صاحب 
بل ال يبعد أن يقال: إن ((قال:  إذ ؛الخوئي الرغبة إلى ذلك سيدويظهر من ال

أي ئاً مجتهد مطلق كان متجزّ المطلق من االجتهاد مسبوق بالتجزئ ــ دائماً ــ وأن
ستنباط أكثر األحكام أو ن من افي زمان، ثم قوي وترقّى شيئاً فشيئاً حتّى تمكّ

وذلك ألن دعوى أن الرجل قد أصبح مجتهداً مطلقاً من ساعته أو ليلته من  ها،كلّ
مما ال شاهد له, بل هي أمر غير عادي،  ئ في زمانغير أن يكون مسبوقاً بالتجزّ

بقوله: بل  +وال نستعهد وقوعه بوجه, ولعلّه إلى ذلك أشار صاحب الكفاية
  .)١())ئغير مسبوق بالتجزّ هاد مطلق عادةًيستحيل حصول اجت

وذهب إليه األكثر، بل نقل عن المحقّق الرشتي أنّه  ئ:ئ:ئ:ئ:الثالث ــ إمكان التجزّالثالث ــ إمكان التجزّالثالث ــ إمكان التجزّالثالث ــ إمكان التجزّ
  نسب القول بعدمه إلى الشذوذ.

وهناك محاولة للجمع بين األقوال ربما كانت قوالً رابعاً في المسألة، وحاصلها: 
ئ؛ ألن الملكة تكونها فيستحيل التجزّنا لو الحظنا ملكة االجتهاد في مرحلة أنّ

فال, وال يعقل  ��� و ،تتوقّف على مقدمات ومعدات إن حصلت حصلت الملكة
ئ, من القول بالتجزّال بد وإن الحظناها في مرحلة إعمالها ف .حصول بعض مقدماتها

ئ في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات, بل ال يوجد في التجزّ((بل 
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  .)١())ا المقام اجتهاد مطلق أصالًهذ
الخوئي في (كتاب  سيدفي االجتهاد قال ال ئوعلى هذا األساس من لزوم التجزّ

  االجتهاد والتقليد):
مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد األعلم  تّضحالتبعيض في التقليد: قد ا((

في العبادات  أحدهما أعلم ،وجوب التبعيض في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان
ــ واآلخر في المعامالت الع أحدهما بالمصادر واألخبار، وتضلّعه في لكثرة اطّ ،ــ مثالً 

الروايات, واآلخر كان أكثر  الفروع والنظائر، وقدرته على الجمع بين متعارضات
العبادات، ية والكبريات, ومن هنا كان األول أعلم في صولاطّالعاً على القواعد اُأل

ي المعامالت، فإنّه يجب على المقلّد أن يبعض في تقليده بأن يقلّد األعلم واآلخر ف
في العبادات في العبادات, ويقلّد األعلم في المعامالت في المعامالت, والوجه فيه 

  .كما قدمناها في محلّها ،ة على وجوب تقليد األعلماألدلّة الدالّ :هو
ا مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما وأم ،هذا كلّه عند العلم بالمخالفة بينهما

قدمناه من جواز تقليد غير األعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض في تقليدهما 
دون وجوبه؛ لجواز أن يقلّد العامي أحدهما في مورد، ويقلّد اآلخر في مورد آخر، 

د لعدم العلم بالمخالفة بينهما، بل الحال كذلك بالنسبة إلى أجزاء عمل واح
كتفاء بالمرة الواحدة في غسل وشرائطه, فللمكلّف أن يقلّد من أحدهما في اال

الثياب أو في عدم وجوب السورة في الصالة، ويقلّد اآلخر في جواز المسح منكوساً 
كتفاء في التسبيحات األربع بالمرة الواحدة وذلك ألنّه استند في عمله ــ مثال ــ أو اال
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  .)١())حقّه وقتئذ إلى ما هو حجة في
بحث علمي قد تطابق الفتوى على أساسه، وقد  ��� وهذا الذي ذكرناه ما هو 

تخالف إذا كان هناك مانع آخر يذكر في محل آخر، وأنت من أجل العمل على 
 ،ال بد من الرجوع إلى المرجع األعلم الحي ،التبعيض في االجتهاد :وهو ،هذا الحال

 ه أو عدم جوازه.أحكام ذلك، وجواز حددوهو الذي ي
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..    السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا

على على على على     عليه رادعليه رادعليه رادعليه راد    والرادوالرادوالرادوالراد((((((((    ::::ر في كتاب (عقائدنا) عن المجتهدر في كتاب (عقائدنا) عن المجتهدر في كتاب (عقائدنا) عن المجتهدر في كتاب (عقائدنا) عن المجتهديقول الشيخ المظفّيقول الشيخ المظفّيقول الشيخ المظفّيقول الشيخ المظفّ
كما جاء كما جاء كما جاء كما جاء     ،،،،الشرك باهللالشرك باهللالشرك باهللالشرك باهللا    على اهللا تعالى، وهو على حدعلى اهللا تعالى، وهو على حدعلى اهللا تعالى، وهو على حدعلى اهللا تعالى، وهو على حد    على اإلمام رادعلى اإلمام رادعلى اإلمام رادعلى اإلمام راد    والرادوالرادوالرادوالراد    ،،،،اإلماماإلماماإلماماإلمام

        ....))))))))����في الحديث عن صادق آل البيتفي الحديث عن صادق آل البيتفي الحديث عن صادق آل البيتفي الحديث عن صادق آل البيت
        إذا خالفنا المرجع في مسألة ما فقد خالفنا اهللا ورسوله؟إذا خالفنا المرجع في مسألة ما فقد خالفنا اهللا ورسوله؟إذا خالفنا المرجع في مسألة ما فقد خالفنا اهللا ورسوله؟إذا خالفنا المرجع في مسألة ما فقد خالفنا اهللا ورسوله؟    ::::فهل هذا يعنيفهل هذا يعنيفهل هذا يعنيفهل هذا يعني

نعم، كيف يمكن ذلك ونحن نعلم بعدم عصمة المجتهد نعم، كيف يمكن ذلك ونحن نعلم بعدم عصمة المجتهد نعم، كيف يمكن ذلك ونحن نعلم بعدم عصمة المجتهد نعم، كيف يمكن ذلك ونحن نعلم بعدم عصمة المجتهد     ::::ذا كان الجوابذا كان الجوابذا كان الجوابذا كان الجوابإإإإوووو
        وهو جائز الخطأ في المسائل؟وهو جائز الخطأ في المسائل؟وهو جائز الخطأ في المسائل؟وهو جائز الخطأ في المسائل؟

        د فيها؟د فيها؟د فيها؟د فيها؟ن بخطأ المجتهن بخطأ المجتهن بخطأ المجتهن بخطأ المجتهحكم المسائل التي نتيقّحكم المسائل التي نتيقّحكم المسائل التي نتيقّحكم المسائل التي نتيقّعن عن عن عن وماذا وماذا وماذا وماذا 
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ح أن مرجع التقليد هو نائب اإلمام، واألحكام التي يوضّ مظفّرالالشيخ كالم 
ه على المرجع معناه أنّ فالراد ،علينا ةبه حجاإلمام نصّ ألن ؛ينقلها صارت حجة علينا

ب المرجع وقبل بقوله، وبالتاعلى اإلمام الذي نصّ ردعلى اهللا تعالى. لي فهو رد  
الحكم الظاهري باألحكام المرجع ينقل لنا ما استنبطه من  معلوم أنمن الو

ها صارت حجة علينا بتنصيب ألنّ قرآن والسنّة، فال يحق لنا ردها؛طريق العن 
ة علينا من قبل اإلمامالمرجع حج.  

نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم     فَلَوالفَلَوالفَلَوالفَلَوال�قوله تعالى:  :مثل ،ة على ذلكوقد قامت األدلّ
ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ ل١(�طَائ(.  

حافظاً لدينه،  ،لنفسه من كان من الفقهاء صائناًفأما : (�وقول اإلمام العسكري
  وغيرها من الروايات. ،)٢(لعوام أن يقلّدوه)لف ،ألمر مواله مطيعاًمخالفاً على هواه، 

المجتهد غير معصوم فال يصيب الواقع دائماً، فهذا صحيح، ولذا  بأن :وأما القول
حكمه الظاهري حج ة علينا وقلنا أنن كان قول المجتهد إة علينا، وقد جعله اهللا حج

س طريقاً وجعله الشارع المقد ،هباعاتّعلى ة قامت األدلّ ه ظنولكنّ ي،ال قطع يظنّ
عن  ��� إذ ال طريق لنا غالباً في معرفة األحكام  ؛للوصول إلى أكثر األحكام الشرعية
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فكانت  ،وهو يصيب الواقع في أكثر األحيان ال في جميعها ،طريق الرواة والفقهاء
 ،تسامح بهال الخطأ بنسبة قليلة يمكن الاحتمو ،المصلحة بجعل التقليد طريقاً لذلك

  عتداد به عند العقالء.وعدم اال
 .)١(الفقه أُصولوتفصيل البحث في ذلك موجود في كتب 

  

)ÉuaŠ½a@ÞìÔi@ˆ�þaÉuaŠ½a@ÞìÔi@ˆ�þaÉuaŠ½a@ÞìÔi@ˆ�þaÉuaŠ½a@ÞìÔi@ˆ�þa(  

�»��»�������������ن�� ��,ل��������1א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
واجهني سؤال وهو: أنتم أيها الشيعة تأخذون دينكم من المراجع ال من أهل واجهني سؤال وهو: أنتم أيها الشيعة تأخذون دينكم من المراجع ال من أهل واجهني سؤال وهو: أنتم أيها الشيعة تأخذون دينكم من المراجع ال من أهل واجهني سؤال وهو: أنتم أيها الشيعة تأخذون دينكم من المراجع ال من أهل 

من الذي أدلى من الذي أدلى من الذي أدلى من الذي أدلى إذن إذن إذن إذن (غائب), (غائب), (غائب), (غائب),     ����اإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدي    أنأنأنأن    ::::البيت، والدليل على ذلكالبيت، والدليل على ذلكالبيت، والدليل على ذلكالبيت، والدليل على ذلك
        ؟؟؟؟للعترةللعترةللعترةللعترة    اتّباعاتّباعاتّباعاتّباعلكم بالدين إن كنتم تزعمون أنّه لكم بالدين إن كنتم تزعمون أنّه لكم بالدين إن كنتم تزعمون أنّه لكم بالدين إن كنتم تزعمون أنّه 

        كأبي بكر وعمر وعثمان؟كأبي بكر وعمر وعثمان؟كأبي بكر وعمر وعثمان؟كأبي بكر وعمر وعثمان؟    ،،،،وهل مراجعكم أفضل من صحابة رسول اهللاوهل مراجعكم أفضل من صحابة رسول اهللاوهل مراجعكم أفضل من صحابة رسول اهللاوهل مراجعكم أفضل من صحابة رسول اهللا
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
، فالمقصود هو األخذ من األئمة �نحن نأخذ من أهل البيت :عندما نقول

  غائباً فقد كان أحد عشر ظاهراً. �، فإذا كان واحد منهم�ثني عشراال
من أبي هريرة  واأخذالذين نا غير فنحن أخذنا ديننا عن طريقهم، بخالف

  وعائشة وغيرهم من الرواة الذين لم تثبت عدالتهم وال وثاقتهم، بل ثبت كذبهم!
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قولهم في قبال وأما في زمن الغيبة، فليس األخذ من المراجع معناه األخذ ب
، بل معناه كشف الحكم الصادر منهم من خالل أقوالهم �قول أهل البيت

ل بحكم اهللا مالع :وأفعالهم وسيرتهم وإقراراتهم، فالعمل بقول المرجع معناه
 .�يته عن طريق األئمةحج ةالثابت

  

)µbÈm@éÛìÓ@åß@…aŠ½aµbÈm@éÛìÓ@åß@…aŠ½aµbÈm@éÛìÓ@åß@…aŠ½aµbÈm@éÛìÓ@åß@…aŠ½aZZZZ@@@@����fĺ čÓč…bŞ–Ûa@flÉflß@aìŽãì}×flëfĺ čÓč…bŞ–Ûa@flÉflß@aìŽãì}×flëfĺ čÓč…bŞ–Ûa@flÉflß@aìŽãì}×flëfĺ čÓč…bŞ–Ûa@flÉflß@aìŽãì}×flë����(  

�»���
�»����������ن�
و�� �����א  �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ����    ::::ذا كانت اآلية القرآنية من سورة التوبةذا كانت اآلية القرآنية من سورة التوبةذا كانت اآلية القرآنية من سورة التوبةذا كانت اآلية القرآنية من سورة التوبةإإإإ

ينقالصَّاد عكُونُوا موينقالصَّاد عكُونُوا موينقالصَّاد عكُونُوا موينقالصَّاد عكُونُوا مو����
الوجود العيني للمعصوم في كلّ زمان، الوجود العيني للمعصوم في كلّ زمان، الوجود العيني للمعصوم في كلّ زمان، الوجود العيني للمعصوم في كلّ زمان،     ::::المقصود بهاالمقصود بهاالمقصود بهاالمقصود بها    ))))١١١١((((

        ن معه؟ن معه؟ن معه؟ن معه؟ا أن نكوا أن نكوا أن نكوا أن نكوفكيف يطلب اهللا سبحانه منّفكيف يطلب اهللا سبحانه منّفكيف يطلب اهللا سبحانه منّفكيف يطلب اهللا سبحانه منّ    ،،،،ولكن إمام زماننا غائب عن الناسولكن إمام زماننا غائب عن الناسولكن إمام زماننا غائب عن الناسولكن إمام زماننا غائب عن الناس
أن أن أن أن ما وصلنا منه من أخبار، فيمكن ما وصلنا منه من أخبار، فيمكن ما وصلنا منه من أخبار، فيمكن ما وصلنا منه من أخبار، فيمكن     اتّباعاتّباعاتّباعاتّباعالسير على طريقه بالسير على طريقه بالسير على طريقه بالسير على طريقه ب    ::::ذا كان المقصودذا كان المقصودذا كان المقصودذا كان المقصودإإإإفففف

فهم الصادقون فهم الصادقون فهم الصادقون فهم الصادقون     ؛؛؛؛كافيةكافيةكافيةكافية    ����والنبي الخاتموالنبي الخاتموالنبي الخاتموالنبي الخاتم    ����سيرة األنبياءسيرة األنبياءسيرة األنبياءسيرة األنبياء    خرون بأنخرون بأنخرون بأنخرون بأنيستشكل علينا اآليستشكل علينا اآليستشكل علينا اآليستشكل علينا اآل
        بعها؟بعها؟بعها؟بعها؟القدوة الصالحة غير موجودة أمامنا لنتّالقدوة الصالحة غير موجودة أمامنا لنتّالقدوة الصالحة غير موجودة أمامنا لنتّالقدوة الصالحة غير موجودة أمامنا لنتّ    تتتتما دامما دامما دامما دام
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
الصادقين في أقوالهم وأفعالهم،  اتّباعالقرآنية تأمر المؤمنين بالتقوى و اآلية
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أو  �سيرة األنبياء اتّباعوبين  �األئمة المعصومين اتّباعولكن هناك فرق بين 
 دالنبيمحم�!  

ة اتّباعاهللا أمرنا ب وذلك ألنفي زمن الحضور إلى أن  �الصادقين وهم األئم
اإلمام المعصوم الغائب أجاز لنا الرجوع إلى ، و#ئبوصل األمر إلى اإلمام الغا

في  كاف �المقدار الذي وصل لنا من علومهم ألن ؛ة علينام حجبهنصالعلماء، و
اتّواألمن من الضالل، على خالف الحال لو  ،معرفة الحق؛فةبعنا كتب األنبياء المحر 

  .ضاللوال نأمن بالسير عليها من ال ،ها ال توصلنا إلى الحقنّإف
لينا منها ال يكفي إما وصل  نإف ؛�كتفينا بسيرة النبي األعظماوكذلك الحال لو 

  .تمام الحجة على الجميعإل
من فاإلمام المعصوم الغائب أرجعنا إلى العلماء الفقهاء العدول الذين وصلهم 

 حجة على اآلخرين.به علوم الشريعة ما يكفي أن يكونوا 

  
)åßë@�ìnÐß@…bènuüa@lbiåßë@�ìnÐß@…bènuüa@lbiåßë@�ìnÐß@…bènuüa@lbiåßë@�ìnÐß@…bènuüa@lbi@@@@Òýn�üa@d’äí@bäçÒýn�üa@d’äí@bäçÒýn�üa@d’äí@bäçÒýn�üa@d’äí@bäç(  

�»�������������אنא ;�د.����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ال شكال شكال شكفقهاء    ال شك فقهاءفي أن فقهاءفي أن فقهاءفي أن نّة، وعليه فلماذا في أننّة، وعليه فلماذا نا يستنبطون األحكام من الكتاب والسنّة، وعليه فلماذا نا يستنبطون األحكام من الكتاب والسنّة، وعليه فلماذا نا يستنبطون األحكام من الكتاب والسنا يستنبطون األحكام من الكتاب والس

        نرى االختالف في الفتاوى؟نرى االختالف في الفتاوى؟نرى االختالف في الفتاوى؟نرى االختالف في الفتاوى؟
 أجيبونا مشكورين. أجيبونا مشكورين. أجيبونا مشكورين. أجيبونا مشكورين. 
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

شرية قوانين, وصلت إلينا بواسطة إن اهللا سبحانه وتعالى أمر ونهى وقنّن للب
  .�النبي واألئمة

ففي زمن المعصوم يكون التلقي من المعصوم مباشرة دون أن يحصل هناك 
  اختالف؛ ألنّه مصدر إيصال العلوم اإللهية إلى البشر.

وفي زمن غيبة المعصوم, إما أن نقول بأن التكليف ساقط, وهذا واضح 
  البطالن.
, ففي اًالتكليف موجود مع حضور المعصوم ومع غيبته. إذبأن  :ما أن نقولوإ

كيف يمكن لنا أن نعرف فهم  :فيأتي السؤال، مثل زماننا هذا التكليف موجود
  التكليف؟

والجواب: يمكن معرفته من خالل استنباط الحكم الشرعي من الكتاب 
ون ممن المتخصّص ��� والسنّة والعقل واإلجماع، وهذا العلم ال يمكن أن يعرفه 

المجتهدون. :كة االستنباط, ويقال لهملَلهم م  
وعليه, فإما أن نجتهد في تحصيل هذا العلم, وإما أن نرجع إلى المجتهد. 

  ومعنى االجتهاد: استنباط األحكام بعد معرفة األدلّة على كلّ حكم.
 ي الداللة, والسنّة ظنّية الصدورومن هنا نقول: إن القرآن قطعي الصدور ظنّ

أن لكلّ المتخصّصين الحق في البحث  :والداللة, وباب االجتهاد مفتوح، بمعنى
والتحقيق في ترتيب المباني وفهم النصوص باالعتماد على األدلّة، ومن هنا ينشأ 
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االختالف, كما لو اجتهد كلّ واحد منّا, فإنّه سيحدث اختالف في الفهم قطعاً. 
ختلف فيها العلماء. وكلّ هذا يرجع إلى وشأن الفقه شأن سائر النظريات التي ا

  لما كان اختالف.حاضراً إذ لو كان  ؛المعصوم حضورعدم 

  :تعليق

�»�מ/��8ط������א ��אق«� �

        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
 المعلوم أن المعلوم أن المعلوم أن مور التي المور التي المور التي المور التي الة الظاهرية واألة الظاهرية واألة الظاهرية واألة الظاهرية واألدلّدلّدلّدلّفي األفي األفي األفي األهو هو هو هو عالم عالم عالم عالم نا األنا األنا األنا األئئئئف علماف علماف علماف علمااختالاختالاختالاختالالمعلوم أن    

أو أو أو أو     أأأأمنهم بالخطمنهم بالخطمنهم بالخطمنهم بالخط    يمكن الحكم على أييمكن الحكم على أييمكن الحكم على أييمكن الحكم على أي    والوالوالوال    ،،،،فها أي مشكلةفها أي مشكلةفها أي مشكلةفها أي مشكلةاختالاختالاختالاختالتجعل في تجعل في تجعل في تجعل في 
لة تحديد اليوم األول لة تحديد اليوم األول لة تحديد اليوم األول لة تحديد اليوم األول أأأألكن في مسلكن في مسلكن في مسلكن في مس    ،،،،صليصليصليصليوذلك لعدم معرفة الحكم األوذلك لعدم معرفة الحكم األوذلك لعدم معرفة الحكم األوذلك لعدم معرفة الحكم األ    ،،،،الصوابالصوابالصوابالصواب

        حدهم و...حدهم و...حدهم و...حدهم و...أأأأصواب صواب صواب صواب     ::::فهم يعنيفهم يعنيفهم يعنيفهم يعنياختالاختالاختالاختالوووو    ،،،،مهممهممهممهم    مرمرمرمرأأأأمن شوال من شوال من شوال من شوال 
    فمافمافمافما    ،،،،فطر قبل يومفطر قبل يومفطر قبل يومفطر قبل يومأأأأحدهم حدهم حدهم حدهم أأأأ    ننننأأأأأو العكس أو العكس أو العكس أو العكس     ،،،،حدهم صام عيدهحدهم صام عيدهحدهم صام عيدهحدهم صام عيدهأأأأوبالتالي يكون وبالتالي يكون وبالتالي يكون وبالتالي يكون 

        هو األساس الذي يستند عليه العلماء في تحديد العيد؟هو األساس الذي يستند عليه العلماء في تحديد العيد؟هو األساس الذي يستند عليه العلماء في تحديد العيد؟هو األساس الذي يستند عليه العلماء في تحديد العيد؟
ومنهم من يعيبه ومنهم من يعيبه ومنهم من يعيبه ومنهم من يعيبه ، ، ، ، األمراألمراألمراألمر    ختالف العلماء في هذاختالف العلماء في هذاختالف العلماء في هذاختالف العلماء في هذاااااممن يتباهى بممن يتباهى بممن يتباهى بممن يتباهى ب    اًاًاًاًكثيركثيركثيركثيرنسمع نسمع نسمع نسمع     فقدفقدفقدفقد

        عليهم؟عليهم؟عليهم؟عليهم؟    هو الردهو الردهو الردهو الرد    فمافمافمافما    ،،،،على مذهبناعلى مذهبناعلى مذهبناعلى مذهبنا
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
حرمة صوم يوم العيد هي لمن علم بأن هذا اليوم هو  من الواضح لديك أن

أو الذي  ،ن هذا اليوم يوم عيدفي كو فالشاك ؛مطلقاًيوم عيد وصامه, وليس ذلك 
ثم عليه فيما إفهذا ال  ،رمضانم لشهر بع حجة شرعية في أن هذا اليوم هو المتميتّ

  لو صام ولم يفطر في ذلك اليوم.



 

 

 

 

�C��@1
د�وא@~kא�C��@1
د�وא@~kא�C��@1
د�وא@~kא�C��@1
د�وא@~k١٩٧  ........................................................................   א 

 

اتهم التي ثبتت جتهادفات العلماء في هذا الجانب إنّما هي تابعة الاختالو
ة عليه وعلى ة هو الحجلّإذ كلّ فقيه يرى أن ما يظهر له من األد ؛مشروعيتها

ة مقلّديه بعد فقدان الحكم الواقعي في أمثال هذه ته وذملذم ئمقلّديه, وهو مبر
 اتّباعي أو ما ينتهي إليه الفقيه في اجتهادالموارد, فالحكم الظاهري من دليل 

ن خالفه في هذا الجانب فقيه آخر إة مقلّديه وته وذملذم ئالعملية مبر صولاُأل
  ألة ذاتها.في المس
قول  :هاية, أهماجتهاد مبانن عدة ع ئناشف في ثبوت الهالل ختالواال

اق على أن المثبت للرؤية هي الرؤية تّفهذا بعد اال الفقيه بوحدة األفق أو عدمه,
هذه الرؤية هل  نإد الهالل بالحساب أو بالرصد الفلكي, ثم ال ثبوت تولّ ،بالبصر

 تثبت بشاهدين أو أكثر.

@ @@ @@ @@ @
)aaaaČïÜÇ@âbß⁄ČïÜÇ@âbß⁄ČïÜÇ@âbß⁄ČïÜÇ@âbß⁄����@@@@ðcŠÛa@lbz•cëðcŠÛa@lbz•cëðcŠÛa@lbz•cëðcŠÛa@lbz•cë(  

�»����������������ن�����د�
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ق العلماء (المجتهدون الحاليون) بين اختالفهم في الفتاوي وقول ق العلماء (المجتهدون الحاليون) بين اختالفهم في الفتاوي وقول ق العلماء (المجتهدون الحاليون) بين اختالفهم في الفتاوي وقول ق العلماء (المجتهدون الحاليون) بين اختالفهم في الفتاوي وقول كيف يوفّكيف يوفّكيف يوفّكيف يوفّ

اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي����::::        
حكام فيحكم فيها برأيه, ثم ترد حكام فيحكم فيها برأيه, ثم ترد حكام فيحكم فيها برأيه, ثم ترد حكام فيحكم فيها برأيه, ثم ترد م القضية في حكم من األم القضية في حكم من األم القضية في حكم من األم القضية في حكم من األ(ترد على أحده(ترد على أحده(ترد على أحده(ترد على أحده

ف قوله, ثم يجتمع القضاة بذلك ف قوله, ثم يجتمع القضاة بذلك ف قوله, ثم يجتمع القضاة بذلك ف قوله, ثم يجتمع القضاة بذلك تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخالتلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخالتلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخالتلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخال
عند اإلمام الّذي استقضاهم, فيصوب آراءهم جميعاً, وإلههم واحد! ونبيهم عند اإلمام الّذي استقضاهم, فيصوب آراءهم جميعاً, وإلههم واحد! ونبيهم عند اإلمام الّذي استقضاهم, فيصوب آراءهم جميعاً, وإلههم واحد! ونبيهم عند اإلمام الّذي استقضاهم, فيصوب آراءهم جميعاً, وإلههم واحد! ونبيهم 
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        واحد! وكتابهم واحد!واحد! وكتابهم واحد!واحد! وكتابهم واحد!واحد! وكتابهم واحد!
! أم أنزل ! أم أنزل ! أم أنزل ! أم أنزل ؟؟؟؟! أم نهاهم عنه فعصوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم نهاهم عنه فعصوه؟؟؟؟أفأمرهم اهللا ــ سبحانه ــ باالختالف فأطاعوهأفأمرهم اهللا ــ سبحانه ــ باالختالف فأطاعوهأفأمرهم اهللا ــ سبحانه ــ باالختالف فأطاعوهأفأمرهم اهللا ــ سبحانه ــ باالختالف فأطاعوه

ركاء له فلهم أن ركاء له فلهم أن ركاء له فلهم أن ركاء له فلهم أن ! أم كانوا ش! أم كانوا ش! أم كانوا ش! أم كانوا ش؟؟؟؟اهللا سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامهاهللا سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامهاهللا سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامهاهللا سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه
عن تبليغه عن تبليغه عن تبليغه عن تبليغه     ����أم أنزل اهللا سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسولأم أنزل اهللا سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسولأم أنزل اهللا سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسولأم أنزل اهللا سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول    !!!!يقولوا وعليه أن يرضى؟يقولوا وعليه أن يرضى؟يقولوا وعليه أن يرضى؟يقولوا وعليه أن يرضى؟

وفيه تبيان لكلّ وفيه تبيان لكلّ وفيه تبيان لكلّ وفيه تبيان لكلّ     )١(�ما فَرطنَا في الكتَابِ من شَيءما فَرطنَا في الكتَابِ من شَيءما فَرطنَا في الكتَابِ من شَيءما فَرطنَا في الكتَابِ من شَيء�واهللا سبحانه يقول: واهللا سبحانه يقول: واهللا سبحانه يقول: واهللا سبحانه يقول:     !!!!وأدائه؟وأدائه؟وأدائه؟وأدائه؟
ه: ه: ه: ه: انانانانفقال سبحفقال سبحفقال سبحفقال سبح    , وأنّه ال اختالف فيه؛, وأنّه ال اختالف فيه؛, وأنّه ال اختالف فيه؛, وأنّه ال اختالف فيه؛شيء, وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاًشيء, وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاًشيء, وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاًشيء, وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً

        ....)٣()))))٢(�ولَو كَان من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه اختالفاً كَثيراًولَو كَان من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه اختالفاً كَثيراًولَو كَان من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه اختالفاً كَثيراًولَو كَان من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه اختالفاً كَثيراً�
ى عموم الشيعة عن المجتهدين ويسمحوا لهم باالجتهاد، مع أن ى عموم الشيعة عن المجتهدين ويسمحوا لهم باالجتهاد، مع أن ى عموم الشيعة عن المجتهدين ويسمحوا لهم باالجتهاد، مع أن ى عموم الشيعة عن المجتهدين ويسمحوا لهم باالجتهاد، مع أن ضضضضكيف يتغاكيف يتغاكيف يتغاكيف يتغا

الذي الذي الذي الذي     ))))الكافيالكافيالكافيالكافي((((الكليني الذي هو أعلم منهم وأرفع منهم منزلة، وهو الذي جمع الكليني الذي هو أعلم منهم وأرفع منهم منزلة، وهو الذي جمع الكليني الذي هو أعلم منهم وأرفع منهم منزلة، وهو الذي جمع الكليني الذي هو أعلم منهم وأرفع منهم منزلة، وهو الذي جمع 
أنّه أصالً حركة أنّه أصالً حركة أنّه أصالً حركة أنّه أصالً حركة     جتهاد, ويعلّق قائالًجتهاد, ويعلّق قائالًجتهاد, ويعلّق قائالًجتهاد, ويعلّق قائالًهو مرجع الشيعة لمعرفة أحكامهم لم يجز االهو مرجع الشيعة لمعرفة أحكامهم لم يجز االهو مرجع الشيعة لمعرفة أحكامهم لم يجز االهو مرجع الشيعة لمعرفة أحكامهم لم يجز اال

ا العلماء الذين قبله لم يقراالجتهاد ابتدأت متأخّرة مع الشيخ الطوسي، وأما العلماء الذين قبله لم يقراالجتهاد ابتدأت متأخّرة مع الشيخ الطوسي، وأما العلماء الذين قبله لم يقراالجتهاد ابتدأت متأخّرة مع الشيخ الطوسي، وأما العلماء الذين قبله لم يقروا وا وا وا االجتهاد ابتدأت متأخّرة مع الشيخ الطوسي، وأم
ن العلماء قبل الشيخ الطوسي ن العلماء قبل الشيخ الطوسي ن العلماء قبل الشيخ الطوسي ن العلماء قبل الشيخ الطوسي ع)، فهل كاع)، فهل كاع)، فهل كاع)، فهل كا(االجتهاد حادث على التشي(االجتهاد حادث على التشي(االجتهاد حادث على التشي(االجتهاد حادث على التشي    ::::باالجتهادباالجتهادباالجتهادباالجتهاد

        ؟!؟!؟!؟!����ين! وهم األقرب منه إلى عصر بروز األئمةين! وهم األقرب منه إلى عصر بروز األئمةين! وهم األقرب منه إلى عصر بروز األئمةين! وهم األقرب منه إلى عصر بروز األئمةمخطئمخطئمخطئمخطئ
(العلماء وغيرهم) برواية من الكتب األربعة أو من (العلماء وغيرهم) برواية من الكتب األربعة أو من (العلماء وغيرهم) برواية من الكتب األربعة أو من (العلماء وغيرهم) برواية من الكتب األربعة أو من وأتحدى أن يأتيني أحد وأتحدى أن يأتيني أحد وأتحدى أن يأتيني أحد وأتحدى أن يأتيني أحد 

 مع صحة السند تندب االجتهاد.مع صحة السند تندب االجتهاد.مع صحة السند تندب االجتهاد.مع صحة السند تندب االجتهاد.    ااااغيرهغيرهغيرهغيره

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

  :�في شرح كالم اإلمام قال العالّمة المجلسي في كتابه (بحار األنوار)
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ة هذا تشنيع على من يحكم برأيه وعقله من غير رجوع إلى الكتاب والسنّ((
بإله آخر بعثهم أنبياء، وأمرهم إما فإن هذا إنّما يكون  ؛�وإلى أئمة الهدى

 , أو بأن يكون اهللا شرك بينهم�بعدم الرجوع إلى هذا النبي المبعوث وأوصيائه
جميع ما  �في النبوة, أو بأن ال يكون اهللا عزّ وجلّ بين لرسوله �بين النبيو
له لكن النبي قصّر في تبليغ ذلك ولم يترك بين األمة حتاج إليه األمة, أو بأن بينه ت

  أحداً يعلم جميع ذلك.
أن يكون بين األمة  ��� إلى بطالن جميع تلك الصور, فلم يبق  �وقد أشار 

  من يعرف جميع ذلك، ويلزمهم الرجوع إليه في جميع أحكامهم.
العمل  من الجمع بين األخبار بوجوه مختلفة، أو ناشئوأما االختالف ال

بعد بذل جهدهم  ،باألخبار المتعارضة باختالف المرجحات التي تظهر لكلّ عالم
وعدم تقصيرهم، فليس من ذلك في شيء, وقد عرفت ذلك في باب اختالف 

عها بعض كثير من التشنيعات التي شنّفي األخبار, ويندفع بذلك إذا أمعنت النظر 
  .)١())المتأخّرين على أجلّة العلماء األخيار

        بيان آخر نقول:بيان آخر نقول:بيان آخر نقول:بيان آخر نقول:وبوبوبوب
على  ،ما يرد من أهل االجتهاد من آراء ة كلّصحئة ال نقول بنحن مخطّ

 :همنّأأي  ،موارد الخالف صحيحة كلّ دالتي تع خرىخالف المذاهب اُأل
هو وهذا  ،بةمصوأل ؛الذي يناقض الحقواحد واإل ن له واحد والدين الحق

نرجع اضطراراً إلى لحكم الواقعي عند غياب ا نانّ: إا نحن فنقولمأواحد, 
وال غضاضة في  ،مرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالةأوالتي  ،حكام الظاهريةاأل
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  رية في مقام التكليف.لنا المعذّ توفّرها نّأل ؛ذلك
  ؛ فليراجع!نهاوأما بقية األسئلة فقد مضى الجواب ع

  :تعليق

�»����������א ��אق���
و��و��א ز��א��5«� �

        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..عليكم ورحمة اهللا وعليكم ورحمة اهللا وعليكم ورحمة اهللا وعليكم ورحمة اهللا والسالم السالم السالم السالم 
أما نحن فنقول: عند غياب الحكم الواقعي نرجع اضطراراً أما نحن فنقول: عند غياب الحكم الواقعي نرجع اضطراراً أما نحن فنقول: عند غياب الحكم الواقعي نرجع اضطراراً أما نحن فنقول: عند غياب الحكم الواقعي نرجع اضطراراً ((((((((يرد على ما قلتم: يرد على ما قلتم: يرد على ما قلتم: يرد على ما قلتم: 

إلى األحكام الظاهرية، والتي أُمرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالة، وال غضاضة إلى األحكام الظاهرية، والتي أُمرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالة، وال غضاضة إلى األحكام الظاهرية، والتي أُمرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالة، وال غضاضة إلى األحكام الظاهرية، والتي أُمرنا بالرجوع لها في مثل هذه الحالة، وال غضاضة 
    ، برواية أبي بصير: قال: قلت، برواية أبي بصير: قال: قلت، برواية أبي بصير: قال: قلت، برواية أبي بصير: قال: قلت))))))))في ذلك؛ ألنّها توفّر لنا المعذّرية في مقام التكليففي ذلك؛ ألنّها توفّر لنا المعذّرية في مقام التكليففي ذلك؛ ألنّها توفّر لنا المعذّرية في مقام التكليففي ذلك؛ ألنّها توفّر لنا المعذّرية في مقام التكليف

: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اهللا وال سنّة، فننظر فيها؟ : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اهللا وال سنّة، فننظر فيها؟ : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اهللا وال سنّة، فننظر فيها؟ : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اهللا وال سنّة، فننظر فيها؟ ����ألبي عبد اهللاألبي عبد اهللاألبي عبد اهللاألبي عبد اهللا
    قال: (ال؛ أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اهللا عزّ وجلّ)قال: (ال؛ أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اهللا عزّ وجلّ)قال: (ال؛ أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اهللا عزّ وجلّ)قال: (ال؛ أما إنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اهللا عزّ وجلّ)

        )).)).)).)).١١١١١١١١حديث(حديث(حديث(حديث(    ٥٦٥٦٥٦٥٦: : : : ١١١١(الكافي (الكافي (الكافي (الكافي 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
ال تنهى عن االجتهاد واالستنباط الرواية المذكورة التي وردت في (الكافي) 

لألحكام الظاهرية، وإنّما هي في مقام النهي عن القياس والعمل بالرأي؛ فإن قول 
، أي: ننظر في تلك األشياء ونستخرج الحكم بقياسها ))فننظر فيها((أبي بصير: 

عن ذلك، وقال: إن أصبت حكم اهللا في تلك  �على غيرها؛ فلذلك نهى اإلمام
لقياس لم تؤجر؛ ألن األجر إنّما هو على استنباط حكم اهللا بطريق األشياء با

على ألنّه تعويل  ؛مخصوص قرره للوصول إليه، وإذا أخطأت فقد كذبت على اهللا
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  الرأي والقياس الباطل في الدين.
هذا المعنى: فهم الكليني ذلك من الرواية، أي: النهي عن القياس  يؤيدو

في روايات الباب الذي عنونه بعنوان: (باب البدع والعمل بالرأي؛ فقد أدرجها 
باب  ٢٠٦: ٢الكافي للمازندراني  أُصول: شرح ينظر(وللمزيد  والرأي والقياس).

 (البدع والرأي والقياس)).

  

)sí†ysí†ysí†ysí†yZZZZ@@@@ggggČæČæČæČæ@@@@æaŠuc@éÛ@lb•c@a‡g@†èn�aæaŠuc@éÛ@lb•c@a‡g@†èn�aæaŠuc@éÛ@lb•c@a‡g@†èn�aæaŠuc@éÛ@lb•c@a‡g@†èn�a( 

�»����������� ����������دق�א 
�و.�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..رحمة اهللا ورحمة اهللا ورحمة اهللا ورحمة اهللا ووووو    الم عليكمالم عليكمالم عليكمالم عليكمالسالسالسالس

جران جران جران جران أأأأصاب له صاب له صاب له صاب له أأأأ    ااااإذإذإذإذالمجتهد المجتهد المجتهد المجتهد     ننننإإإإحديث: حديث: حديث: حديث:     صحصحصحصحهل يهل يهل يهل ي    ::::هوهوهوهووووو    كان عندي سؤالكان عندي سؤالكان عندي سؤالكان عندي سؤال
        ؟؟؟؟جر واحدجر واحدجر واحدجر واحدأأأأخطأ له خطأ له خطأ له خطأ له أأأأن ن ن ن إإإإوووو

        مر.مر.مر.مر.حوا األحوا األحوا األحوا األلو تكرمتم وضّلو تكرمتم وضّلو تكرمتم وضّلو تكرمتم وضّ
        ....يرضىيرضىيرضىيرضىوووو    قكم اهللا لما يحبقكم اهللا لما يحبقكم اهللا لما يحبقكم اهللا لما يحبوفّوفّوفّوفّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..رحمة اهللا وو السالم عليكم

أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد)، ورد  المجتهد إذا نإ( :إن حديث
أن المجتهد إذا أتعب نفسه في استنباط الحكم ووصل  :في كتب العامة، ومعناه

اهللا سوف يثيبه ويعطيه أجرين: أجر على  إلى النتيجة الصحيحة الواقعية فإن
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جة ا إذا سلك طريقاً استنباطياً ووصل إلى نتياد، وأجر على اإلصابة، أمجتهاال
  خاطئة فاهللا يعطيه أجراً واحداً وال يعاقبه على خطأه.

: (إذا حكم �عن النبي وقد نقل هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده
  .)١(فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) ،الحاكم فاجتهد فأصاب

وإن اشتهر على  ،هذا الحديث لم يرد في كتبنا المعتبرة والمالحظ أن
 صوبة،مالئة مقابل رين في بيان حال المخطّالمتأخّيين صولكره بعض اُألاأللسن وذ
وا مضمونه بالقبول.األصحاب تلقّ ويظهر أن  

هو الذي يثاب  ،والجدير بالذكر أن المجتهد الذي له األهلية الكاملة لإلفتاء
فقد ورد عن اإلمام الباقر ،ا الذي يفتي بغير علم وليس أهالً لهعلى ذلك، أم� :

(من أفتى الناس بغير علم وال هدى من اهللا لعنته مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب 
  .)٢(ولحقه وزر من عمل بفتياه)

 جتهادللعلم واال معاوية ويزيد وغيرهم لم يكونوا أهالً نأومن المعلوم 
همبعضره كما يصو لحسينايزيد اجتهد فأخطأ في قتله  من أن�.  
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(زيـارة القبـور زيـارات    )البناء علـى القبـور  )(البكاء والترحم على الميت(
  )(المساجد)C)(زيارة أربعين اإلمام الحسينFاألئمة
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�»�������������אن����������4מ«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟����نقيم العزاء على اإلمام الحسيننقيم العزاء على اإلمام الحسيننقيم العزاء على اإلمام الحسيننقيم العزاء على اإلمام الحسين    لماذالماذالماذالماذا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

مالمثل العليا والقيم السا إنالحسيندها اإلمام ية التي جس� في الطف ،
، مآثرهجعلت السائرين على نهجه والمرتبطين به يحيون ذكراه، وينشرون 

  اس.ى بها النسوة يتأسباعتبارها خير أُ
مم، أمر ل منعطفاً بارزاً، وتحوالً نوعياً في حياة اُألالتي تمثّ الذكريات فإحياء

ام األي صل بفطرته، كما أنه نابع من ذات اإلنسان، ومتّألنّ ؛مستهجنطبيعي وغير 
  .دث العظيمة فيهاواز لوقوع الحصفة بالتميتعتبر مزدهرة وخالدة، ومتّ

ء؟!حادثة أعظم من واقعة كربال وأي  
لما جرى فيها من فجائع  ؛هذه الواقعة معلماً شاخصاً في التاريخ بقيت لقد

  فيها من صور مشرفة من جهة أُخرى. رسمتمن جهة، ولما 
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هذه المآتم، ويحيون هذه الذكرى األليمة من هذا المنطلق،  يقيمون فالشيعة
  أُخرى، منها: عديدة ومن منطلقات

    �� �� �� ��     قُلقُلقُلقُل� تعالى:قال  إذ ؛ة العترة الطاهرةي بمودأمر اهللا تعالى، القاض امتثال ــــــــ١١١١
بهذا المصاب  �، ومواساة رسول اهللا)١(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ���� ���� ���� ����     اًاًاًاًأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجر

بكى على اإلمام الحسين �ة، فرسول اهللالجلل من أظهر مصاديق المود� ،
  الطفولة. سني فيوهو لم يزل 

فيهم  إلى أصحابه، ]�رسول اهللا[خرج ثم ها قالت: ائشة أنّعن ع ورد فقد
، وهو يبكي، فقالوا: ما Mبكر، وعمر، وحذيفة، وعمار، وأبو ذر أبوعلي و

  رسول اهللا؟! يايبكيك 
، وجاءني أخبرني جبريل، أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف(فقال: 

  .)٢(ه)أخبرني أن فيها مضجعوبهذه التربة، 
 وإحياًء له، وخذالناً للباطل وإماتةً للحق ةًنقيم هذه الشعائر ألن فيها نصر نحن ــــــــ٢٢٢٢

  له، وهذا األمر من أجله أوجب اهللا تعالى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إحياءنا لهذه الذكرى، حفظ لها من الضياع، وصون لمبادئها من  إن ــــــــ٣٣٣٣

ها، وألنكرها المخالفون، كما ت جذوتبوخَ ،تالضمحلّالتزييف، ولوال ذلك 
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  حاولوا إنكار غيرها!!
لهذه الشعائر ــ السيما المجالس الحسينية ــ نكشف عن منهج  بإقامتنا ــــــــ٤٤٤٤

فيها يعرض إذ لمختلف الطبقات والفئات،  الجامعةمدرستنا، هذه المدرسة 
لف طرح فيها مختالتفسير والتاريخ، والفقه واألدب، و... فهي مؤتمرات دينية، تُ

  المعارف والعلوم.
إحياءنا لهذه الشعائر، هو أفضل وأبسط وأنجح وسيلة لنشر اإلسالم  إن ــــــــ٥٥٥٥

  !في النفوس اًتأثير وغير معقّدة، ولذلك كانت وال زالت أشد ةيحها ألنّ ؛األصيل
، �إحياء لذكر رسول اهللا �والتنمية لشعائر الحسين والمشاركة فاإلحياء

من سنخ واحد، وإحياء ذكرى  �فهما )١()نا من حسيني وأمنّ حسين(ه قال: ألنّ
ل لإلسالم. �النبيإحياء للدين، باعتباره الرمز األو  

فليطلبها  أرادهاكثيرة توجب علينا إقامة هذه الشعائر، فمن  أسباب وهناك
  ها.انّظمن م

    تعليق:
�»����������"��מ����א د����<«� �

المذاهب المذاهب المذاهب المذاهب     ننننألألألأل    !!!!يحيحيحيحيشكل عليك المخالفون ويقولون: كالمك غير صحيشكل عليك المخالفون ويقولون: كالمك غير صحيشكل عليك المخالفون ويقولون: كالمك غير صحيشكل عليك المخالفون ويقولون: كالمك غير صح
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تباعها تباعها تباعها تباعها أأأأ    ننننأأأأمع العلم مع العلم مع العلم مع العلم     ،،،،و تذهب ريحهاو تذهب ريحهاو تذهب ريحهاو تذهب ريحهاأأأأ    ولم تختلّولم تختلّولم تختلّولم تختلّ    ،،،،لف سنةلف سنةلف سنةلف سنةأأأأ    نحونحونحونحوربعة باقية منذ ربعة باقية منذ ربعة باقية منذ ربعة باقية منذ األاألاألاأل
        ....رواحهمرواحهمرواحهمرواحهمأأأأال يقيمون مجالس العزاء على ال يقيمون مجالس العزاء على ال يقيمون مجالس العزاء على ال يقيمون مجالس العزاء على 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        بما يلي:بما يلي:بما يلي:بما يلي:نجيب نجيب نجيب نجيب 
المراجعة ألجوبتنا السابقة لهذا السؤال وفي الباب الذي ذكرته في  إن ــــــــ١١١١

ما كان وإنّ ،شبهةمن نا لم نحصر الجواب بما أوردت عليه نّأد لك سؤالك تؤكّ
  هذا أحد نقاط الجواب العديدة.

لم نقل يذهب ريحها وينتهي    ــ في النقطة التي أوردتها حتّىــ نحن  ــــــــ٢٢٢٢
وفرق  ،))ت جذوتهابت وخَضمحلّولوال ذلك ال(( :ما العبارة بدقةوإنّ ،وجودها

  !تينواضح بين العبار
فبها استمرت  ،ها مذاهب السلطةما كان ألنّإنّ ،بقاء المذاهب اُألخرى إن ــــــــ٣٣٣٣

السلطة قامت بها. كما أن  
هذا المقدار من البقاء لها ما كان ليكون لوال  حتّى ،نكئأن نطم نحب ــــــــ٤٤٤٤

ويهتف  ،ةليحيي السنن اإلسالمية األصي ،د على الباطلمتمر ،وجود مذهب ثائر
الل ظالمذاهب اُألخرى التي عاشت ب حتّىلزالت  ��� و ،ألساليبى اوبشتّ ،بها

بالعصور  سمىحتاج إليها سالطين ما يا ماولَ ،دفاعه عن اإلسالم والمسلمين
 ،هلمعارضته ورد ؛أوجب إبقاء سواه ،ةوبهذه القو ،هؤما بقاوإنّ ،اإلسالمية الفائتة

  .ه على األقلوإيقاف مد ،عليه جحتجاواال
فهذا ال يعني المذاهب  ،كنت تقصد بقاء األشياء لمجرد البقاء إذا ��� و
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على مذاهب الضالل وأصحاب الديانات  حتّىما ينسحب نّإو ،األربعة فقط
  ها تفوتك.نّأعتقد نواألمثلة كثيرة ال  ،الصنمية والمشركة والمخالفة لتوحيد اهللا

ظلم والطغاة على الذي يرفض ال المذهب الحق نإ :ختصاراقولنا ب نإثم   ــــــــ٥٥٥٥
العصور مر، وبالتالي يكون همهم األوما كان ليبقى  ،القضاء عليههو  ل واألهم

ستشهاد اوإحياء أمر  ،بمثل هذه الشعائر ��� ويحافظ على جذوته  ويستمر
ال ينطبق على بل  ،في كربالء. وهذا أمر ال ينطبق على بقية المذاهب �الحسين

  أيضاً. الملل اُألخرى
  

)j�cj�cj�cj�c@lb@lb@lb@lbòßbÓgòßbÓgòßbÓgòßbÓg@@@@ŠöbÈ’ÛaŠöbÈ’ÛaŠöbÈ’ÛaŠöbÈ’Ûa()٢( 

 »��A د����א ��ود��/�מ«�

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ما هو سبب جلدكم أنفسكم في يوم عاشوراء، هل هذا اقتداء برسـول اهللا، أم أنّـه   ما هو سبب جلدكم أنفسكم في يوم عاشوراء، هل هذا اقتداء برسـول اهللا، أم أنّـه   ما هو سبب جلدكم أنفسكم في يوم عاشوراء، هل هذا اقتداء برسـول اهللا، أم أنّـه   ما هو سبب جلدكم أنفسكم في يوم عاشوراء، هل هذا اقتداء برسـول اهللا، أم أنّـه   
    مبتدع من عند أنفسكم؟ وما هو سر سجودكم على الحجر الذي تحضرونه من الشام؟مبتدع من عند أنفسكم؟ وما هو سر سجودكم على الحجر الذي تحضرونه من الشام؟مبتدع من عند أنفسكم؟ وما هو سر سجودكم على الحجر الذي تحضرونه من الشام؟مبتدع من عند أنفسكم؟ وما هو سر سجودكم على الحجر الذي تحضرونه من الشام؟

    هداكم اهللا وهدانا.هداكم اهللا وهدانا.هداكم اهللا وهدانا.هداكم اهللا وهدانا.

    الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

ه..إن الشيعة بإقامتها العزاء في مأتم ريحانة السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات
تريد إحياء ذكر الرسالة التي خيف عليها من الضياع على يد بني أُمية  �رسول اهللا

وأسالفهم وأخالفهم, وإن مظاهر العزاء، وإن كانت مختلفة بحسب األزمنة واألمكنة 
مهما  �ل البيتولكن تصب كلّها في مجرى واحد، وهو: السعي لبيان مظلومية أه
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أمكن, مما يؤدي بالنتيجة إلى دعم الدين والعقيدة، وفضح المعادين لها، ولو كانوا في 
 ثوب اإلسالم..

 ليل؟!!وهل هذا شيء ق

ولم تقام هذه @@@@و لو كنّا ننظر بعين اإلنصاف في القضية, فلو لم تعقد هذه المآتم،
@؟�لمتمثّل في أهل البيتالمراسم, فأي عمل كان يضمن بقاء اإلسالم الصحيح، ا @@ @@ @@ @

ــ الضياع والنسيان؟   أليس يخشى عليها ــ حينئذ 
وأما بالنسبة لسؤالك الثاني, فلم نعهد من شيعي االلتزام بالسجود على حجر 
ــ فقط ــ مجزياً في الصالة،  منسوب إلى الشام, بل إنّهم يرون السجود على األرض 

  ي صحاحهم ومسانيدهم.ورأيهم هذا مدعم حتّى بأحاديث أهل السنّة ف
ــ بروايات   نعم، وفي الوقت نفسه يقولون بأفضلية السجود على التربة الحسينية 

النهضة  ــ لما فيه من التنويه واإلشارة إلى دور �خاصّة صدرت عن أئمتهم
الحسينية في تشييد أركان الدين الحنيف، بل وفي إقامة الصالة نفسها وسائر 

فالتربة الحسينية جزء من األرض، فال ينبغي اإلشكال  العبادات. وعلى أي حال
 والمناقشة في مشروعية السجود عليها.

  

)Š×‡@ïî¤@òÈî’ÛaŠ×‡@ïî¤@òÈî’ÛaŠ×‡@ïî¤@òÈî’ÛaŠ×‡@ïî¤@òÈî’Ûaaaaaáçáçáçáç����(  

����د����א ��0/«����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟واحدواحدواحدواحد    كلّكلّكلّكلّ    موتموتموتموت    ذكرىذكرىذكرىذكرى    فيفيفيفي    ءًءًءًًءعزاعزاعزاعزا    يقيمونيقيمونيقيمونيقيمون    الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    هلهلهلهل    ::::عرفعرفعرفعرفأأأأ    ننننأأأأ    ريدريدريدريدأُأُأُأُ    فضلكمفضلكمفضلكمفضلكم    منمنمنمن
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 من هانّأو ،والثواب األجر حيائهاإ في بأن وتعتقد ،الذكريات تحيي الشيعة نإ
، �الرسول مولد كيوم ،حافرواأل األعياد ذكريات يفتحي، اهللا شعائر تعظيم مصاديق

 الشيعة تحيي كما، �البيت أهل من األئمة ومواليد ،الشريف والمبعث
  .�لمعصومينا واألئمة ،�الرسول وفاة كيوم، الحزن ذكريات

 في بالحضور وذلك، الميت على العزاء مراسم إقامة على تؤكّد والشيعة
 ثواب ويهدى ،القرآن فيها يقرأ مجالس وإقامة ،جنازته إلى مثواه األخير تشييع

 إلى اهؤهداإو ،عنده القرآن وقراءة القبر لىإ الذهاب وكذلك، الميت إلى القراءة
  .الميت روح إلى هداؤهاإو ،اتالصالح األعمال وعمل، القبر صاحب

  

)ÁÔÏ@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@òÈî’Ûa@áÄÈí@ÝçÁÔÏ@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@òÈî’Ûa@áÄÈí@ÝçÁÔÏ@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@òÈî’Ûa@áÄÈí@ÝçÁÔÏ@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@òÈî’Ûa@áÄÈí@Ýç____(  

�»��Bא 'زא����� ���
"������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.    محمدمحمدمحمدمحمداللّهم صلّ على سيدنا اللّهم صلّ على سيدنا اللّهم صلّ على سيدنا اللّهم صلّ على سيدنا 

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
وخاصّة في هذه األيام عن وخاصّة في هذه األيام عن وخاصّة في هذه األيام عن وخاصّة في هذه األيام عن     ����عندما أحدث أصدقائي عن أهل البيتعندما أحدث أصدقائي عن أهل البيتعندما أحدث أصدقائي عن أهل البيتعندما أحدث أصدقائي عن أهل البيت

لشيعة يكثرون من ذكر الحسين(عليه الصالة لشيعة يكثرون من ذكر الحسين(عليه الصالة لشيعة يكثرون من ذكر الحسين(عليه الصالة لشيعة يكثرون من ذكر الحسين(عليه الصالة ، يقولون لي: إن ا، يقولون لي: إن ا، يقولون لي: إن ا، يقولون لي: إن ا����اإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسين
والسالم) أكثر من رسول اهللا، وحسب فهمهم أن ذلك ينقص من درجة رسول والسالم) أكثر من رسول اهللا، وحسب فهمهم أن ذلك ينقص من درجة رسول والسالم) أكثر من رسول اهللا، وحسب فهمهم أن ذلك ينقص من درجة رسول والسالم) أكثر من رسول اهللا، وحسب فهمهم أن ذلك ينقص من درجة رسول 



 

 

 

 

٢١٢  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

        قناعي لهم لم يعترفوا.قناعي لهم لم يعترفوا.قناعي لهم لم يعترفوا.قناعي لهم لم يعترفوا.يه الصالة والسالم)، رغم محاولة إيه الصالة والسالم)، رغم محاولة إيه الصالة والسالم)، رغم محاولة إيه الصالة والسالم)، رغم محاولة إاهللا(علاهللا(علاهللا(علاهللا(عل
        أُريد من سيادتكم توضيح هذه الشبهة لكي أقنعهم.أُريد من سيادتكم توضيح هذه الشبهة لكي أقنعهم.أُريد من سيادتكم توضيح هذه الشبهة لكي أقنعهم.أُريد من سيادتكم توضيح هذه الشبهة لكي أقنعهم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

، والتي يجتمع لها شيعة �ك كثير من المناسبات ترتبط بالنبي األكرمهنا
جتماعهم غالباً ما يكون عند نفس النبي، بنصّ القرآن، اأهل البيت إلحيائها، لكن 

إذ يتم هناك في مدينة النجف  ؛، كما في آية المباهلة�وهو: اإلمام علي
ن من شهر صفر، ومولد في الثامن والعشري �األشرف إحياء ذكرى وفاة النبي

ل، ويوم المبعث وهو يوم السابع  �النبييوم السابع عشر من شهر ربيع األو
والعشرين من شهر رجب، ويوم اإلسراء والمعراج، وغيرها من المناسبات، 

والسبب في ذلك هو  �كالمباهلة، والغدير، والتي لها أيضاً ارتباط بالنبي األكرم
ي المدينة المنورة؛ فإنّه ال يسمح للشيعة هناك بإقامة وجود مرقد النبي األكرم ف

  .�المناسبات التي فيها تعظيم لشأن رسول اهللا
فهو في كربالء فيستطيع شيعة أهل البيت أن يحيوا  �أما اإلمام الحسين

  الشعائر الحسينية بحرية تامة.
ولو تغير الوضع في المدينة لوجدت شيعة أهل البيت يحيون كلّ تلك 

، ولوجدت مدى تعظيمهم لمقام الرسول �مناسبات عند قبر الرسولال
، والدليل على ذلك: ما يتعرضون له من مضايقات في أيام الحج عندما �األكرم

كون بقبر النبييتبر�. 
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)pbj�bä½a@ïÓbi@åß@Šr×c@õa‰ì‘bÇ@á�aŠ¶@òÈî’Ûa@âbànçapbj�bä½a@ïÓbi@åß@Šr×c@õa‰ì‘bÇ@á�aŠ¶@òÈî’Ûa@âbànçapbj�bä½a@ïÓbi@åß@Šr×c@õa‰ì‘bÇ@á�aŠ¶@òÈî’Ûa@âbànçapbj�bä½a@ïÓbi@åß@Šr×c@õa‰ì‘bÇ@á�aŠ¶@òÈî’Ûa@âbànça(  

�»��»����מ����א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ن ذكرى عاشوراء بكلّ هذا الزخم وكلّ هذه ن ذكرى عاشوراء بكلّ هذا الزخم وكلّ هذه ن ذكرى عاشوراء بكلّ هذا الزخم وكلّ هذه ن ذكرى عاشوراء بكلّ هذا الزخم وكلّ هذه لماذا نرى الشيعة يحيولماذا نرى الشيعة يحيولماذا نرى الشيعة يحيولماذا نرى الشيعة يحيو

الحماسة، بينما ال نرى ذلك يحصل في مناسبات إسالمية عظيمة أُخرى، كوفاة الحماسة، بينما ال نرى ذلك يحصل في مناسبات إسالمية عظيمة أُخرى، كوفاة الحماسة، بينما ال نرى ذلك يحصل في مناسبات إسالمية عظيمة أُخرى، كوفاة الحماسة، بينما ال نرى ذلك يحصل في مناسبات إسالمية عظيمة أُخرى، كوفاة 
        والذي هو سيد الخلق أجمعين؟والذي هو سيد الخلق أجمعين؟والذي هو سيد الخلق أجمعين؟والذي هو سيد الخلق أجمعين؟    ����الرسولالرسولالرسولالرسول

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

رى كما يلتزم الشيعة األبرار بإحياء ذكرى عاشوراء، فإنّهم يلتزمون بإحياء ذك
  أيضاً، ولكن الفرق إنّما هو في مستوى االنفعال في المناسبتين. �وفاة رسول اهللا

كان أشد إثارة  �وال يمكن ألحد أن ينكر: أن ما جرى لإلمام الحسين
للعاطفة، وأقوى تأثيراً على المشاعر من أية حادثة أُخرى، حتـّى حادثة استشهاد 

  ..�الرسول الكريم
نفسه قد بكى وأعلن الحزن على اإلمام  �ول اهللايضاف إلى ذلك: إن رس

  ، حينما كان ال يزال وليداً وطفالً.�الحسين
المطلوب في مناسبة استشهاد النبي هو: درجات أعلى من  �ولنفترض أن

الحزن، وقد قصّر الشيعة في هذا االتّجاه، فإن الواجب هو أن يطلب منهم رفع 
ما ينبغي أن تكون عليه.. ال أن يطلب مستوى تلك المراسم، بحيث تتناسب مع 

  ، من أجل تقصيرهم في واجب آخر..�من الناس ترك عزاء اإلمام الحسين
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نظير أن نطلب من تارك الصوم أن يترك الصالة أيضاً، بدالً من  ��� وهل هذا 
  أن نطلب منه أن يؤدي واجب الصالة والصوم معاً؟!

وااللتزام بأحكام اإلسالم، وجعلنا وفّقنا اهللا تعالى للسير على هدي القرآن، 
  ممن ينتصر به لدينه، إنّه ولي قدير.

  تعقيب:


د�א ���ن�א ��دא������א ��אق�«�����������«� �

على ضوء األحاديث النبوية الشريفة يتّضح أن إحياء كلّ ما يخصّ أهل على ضوء األحاديث النبوية الشريفة يتّضح أن إحياء كلّ ما يخصّ أهل على ضوء األحاديث النبوية الشريفة يتّضح أن إحياء كلّ ما يخصّ أهل على ضوء األحاديث النبوية الشريفة يتّضح أن إحياء كلّ ما يخصّ أهل 
: (من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني : (من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني : (من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني : (من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني ����هو عام لهم، كقول المصطفىهو عام لهم، كقول المصطفىهو عام لهم، كقول المصطفىهو عام لهم، كقول المصطفى    ����البيتالبيتالبيتالبيت

        ....))))١١١١((((د أحب اهللا)د أحب اهللا)د أحب اهللا)د أحب اهللا)فقفقفقفق
نّما أحب اهللا؛ ألنّه أعطى اهللا كلّ ما في نّما أحب اهللا؛ ألنّه أعطى اهللا كلّ ما في نّما أحب اهللا؛ ألنّه أعطى اهللا كلّ ما في نّما أحب اهللا؛ ألنّه أعطى اهللا كلّ ما في أأأأفكفكفكفك    ����من يحب الحسينمن يحب الحسينمن يحب الحسينمن يحب الحسينإذن إذن إذن إذن 

وجوده الشريف، ورغم عظم مصيبة فقدان النبيوجوده الشريف، ورغم عظم مصيبة فقدان النبيوجوده الشريف، ورغم عظم مصيبة فقدان النبياً    ��� ��� ��� ���     ����وجوده الشريف، ورغم عظم مصيبة فقدان النبيعلي اًأنعلي اًأنعلي اًأنعلي قد استقبلها قد استقبلها قد استقبلها قد استقبلها     ����أن
بصبر األولياء، فأسند رأس النبيبصبر األولياء، فأسند رأس النبيبصبر األولياء، فأسند رأس النبيعلى حجره الطاهر إلى أن فارق الحياة، على حجره الطاهر إلى أن فارق الحياة، على حجره الطاهر إلى أن فارق الحياة، على حجره الطاهر إلى أن فارق الحياة،     ����بصبر األولياء، فأسند رأس النبي
سادته سيوف األمة ورماحها، وحرموه حتّى من سادته سيوف األمة ورماحها، وحرموه حتّى من سادته سيوف األمة ورماحها، وحرموه حتّى من سادته سيوف األمة ورماحها، وحرموه حتّى من أرواحنا فداه، أما حسيناً فكانت وأرواحنا فداه، أما حسيناً فكانت وأرواحنا فداه، أما حسيناً فكانت وأرواحنا فداه، أما حسيناً فكانت و

وسادة رمل أراد منها االتّكاء عليها للنظر إلى عائلته وهي تفر من النار التي شبت وسادة رمل أراد منها االتّكاء عليها للنظر إلى عائلته وهي تفر من النار التي شبت وسادة رمل أراد منها االتّكاء عليها للنظر إلى عائلته وهي تفر من النار التي شبت وسادة رمل أراد منها االتّكاء عليها للنظر إلى عائلته وهي تفر من النار التي شبت 
        في خيامه، وأن اهللا سوف يبقي النبي نبياً والحسين حسيناً.في خيامه، وأن اهللا سوف يبقي النبي نبياً والحسين حسيناً.في خيامه، وأن اهللا سوف يبقي النبي نبياً والحسين حسيناً.في خيامه، وأن اهللا سوف يبقي النبي نبياً والحسين حسيناً.

لهم أهل بيت كأهل بيت لهم أهل بيت كأهل بيت لهم أهل بيت كأهل بيت لهم أهل بيت كأهل بيت     ����واعلم أخي القارئ لو أن كلّ األنبياءواعلم أخي القارئ لو أن كلّ األنبياءواعلم أخي القارئ لو أن كلّ األنبياءواعلم أخي القارئ لو أن كلّ األنبياء
    ����ك الديانات من كلّ تحريف، كما حفظ الحسينك الديانات من كلّ تحريف، كما حفظ الحسينك الديانات من كلّ تحريف، كما حفظ الحسينك الديانات من كلّ تحريف، كما حفظ الحسين، لحفظوا تل، لحفظوا تل، لحفظوا تل، لحفظوا تل����المصطفىالمصطفىالمصطفىالمصطفى

        دين جده إلى يوم القيامة، بوقفة سيخلد بها أعظم الخلود.دين جده إلى يوم القيامة، بوقفة سيخلد بها أعظم الخلود.دين جده إلى يوم القيامة، بوقفة سيخلد بها أعظم الخلود.دين جده إلى يوم القيامة، بوقفة سيخلد بها أعظم الخلود.
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 وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.

)Č�äÛbi@ïČ�dnÜÛ@Öa†–ßČ�äÛbi@ïČ�dnÜÛ@Öa†–ßČ�äÛbi@ïČ�dnÜÛ@Öa†–ßČ�äÛbi@ïČ�dnÜÛ@Öa†–ß����(  

���8ط������א>���א=«����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    عاشوراءعاشوراءعاشوراءعاشوراء    يوميوميوميوم    وفيوفيوفيوفي، ، ، ، ����البيتالبيتالبيتالبيت    ألهلألهلألهلألهل    مواليةمواليةمواليةموالية، ، ، ، الثانويةالثانويةالثانويةالثانوية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة    فيفيفيفي    طالبةطالبةطالبةطالبة    أناأناأناأنا
نضطرنضطرنضطرنضطر    للتغيللتغيللتغياليوماليوماليوماليوم    فيفيفيفي    أنفسناأنفسناأنفسناأنفسنا    فنجدفنجدفنجدفنجد    ،،،،����الحسينالحسينالحسينالحسين    ذكرىذكرىذكرىذكرى    حياءحياءحياءحياءإلإلإلإل؛ ؛ ؛ ؛ المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة    عنعنعنعن    ببببللتغي    
    قدرقدرقدرقدر    عليهاعليهاعليهاعليها    جيبجيبجيبجيبأُأُأُأُ    أنأنأنأن    حاولحاولحاولحاولأُأُأُأُ    ،،،،حصرحصرحصرحصرتُتُتُتُ    الالالال    هاماتهاماتهاماتهاماتواتّواتّواتّواتّ    ،،،،بأسئلةبأسئلةبأسئلةبأسئلة    محاصرينمحاصرينمحاصرينمحاصرين    التاليالتاليالتاليالتالي

    ماماماما    غالباًغالباًغالباًغالباً    واألسئلةواألسئلةواألسئلةواألسئلة    ،،،،وصحةوصحةوصحةوصحة    ةةةةدقّدقّدقّدقّ    أكثرأكثرأكثرأكثر    بإجاباتبإجاباتبإجاباتبإجابات    تفيدونيتفيدونيتفيدونيتفيدوني    أنأنأنأن    ىىىىأتمنّأتمنّأتمنّأتمنّ    ييييولكنّولكنّولكنّولكنّ، ، ، ، معلوماتيمعلوماتيمعلوماتيمعلوماتي
     ::::فيفيفيفي    محصورةمحصورةمحصورةمحصورة    تكونتكونتكونتكون

    ؟؟؟؟واألنبياءواألنبياءواألنبياءواألنبياء    الرسولالرسولالرسولالرسول    منمنمنمن    أكثرأكثرأكثرأكثر    ����الحسينالحسينالحسينالحسين    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    بذكرىبذكرىبذكرىبذكرى    تهتمونتهتمونتهتمونتهتمون    لماذالماذالماذالماذا    ــــــــ١١١١
فتتغيفتتغيفتتغي؟؟؟؟بالذاتبالذاتبالذاتبالذات    اليوماليوماليوماليوم    هذاهذاهذاهذا    فيفيفيفي    الدوامالدوامالدوامالدوام    عنعنعنعن    بونبونبونبونفتتغي        

    منمنمنمن    كثيركثيركثيركثير    مرورمرورمرورمرور    رغمرغمرغمرغم    عليهعليهعليهعليه    وتبكونوتبكونوتبكونوتبكون    ؟؟؟؟����الحسينالحسينالحسينالحسين    ذكرىذكرىذكرىذكرى    تحيونتحيونتحيونتحيون    لماذالماذالماذالماذا    ــــــــ٢٢٢٢
        ؟؟؟؟استشهادهاستشهادهاستشهادهاستشهاده    علىعلىعلىعلى    السنينالسنينالسنينالسنين
        ــ ما معنى اللطم على الصدر؟ــ ما معنى اللطم على الصدر؟ــ ما معنى اللطم على الصدر؟ــ ما معنى اللطم على الصدر؟٣٣٣٣
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 �اهللا رسول ألن ؛عليه المأتم ونقيم ،�الحسين اإلمام على نبكي نحن

 على سيجري بما جبرائيل أخبره الم ه،استشهاد قبل �الحسيناإلمام  ىعل بكى
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  .�الحسيناإلمام 
  ؟!بعدها نبكي ال ونحن ،الفاجعة قبل �اهللا رسول يبكيأ

  !ألثره والمقتصّ ،هبنبي يالمتأس شأن هذا ما
قواعد عن جخرو �الحسينعلى  والبكاء الحزن ترك إن بل، ينالمتأس 
 يده وفي ،فزعاً النوم من يوماً ستيقظا �اهللا رسول نإف؛ النبيين سنن عن عدول

 أخبرني(: قال ُألم سلمةو ،الدموع من تهراقان وعيناه ،بيده هايقلب حمراء تربة
  .)١()العراق بأرض يقتل الحسين ابني أن جبرائيل
أُ ترى اولمسلمة م نائم والحسين ،تسيل ودموعه ،هكفّ في شيئاً بيقلّ �النبي 

 ،عليها يقتل التي بالتربة أتاني جبريل إن( :�فيقول ؟ذلك عن تسأله، هصدر على
  .)٢()هنيقتلو تيمأُ أن وأخبرني

   ؟يبكيك ما :عائشة له فتقول، يبكي وهو �اهللا رسول يستيقظ وكذلك
 والذي عائشة يافقال:  ...لحسينا عليها يقتل التي التربة أراني جبريل إن(: فيقول

  .)٣()!؟بعدي حسيناً يقتل ]الذي[ تيمأُ من هذا فمن، ليحزنني إنّه ،بيده نفسي
 ،عليه �النبي لبكاء يهعل ونبكي، به �النبي الهتمام �بالحسين نهتم فنحن
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  .عليه �النبي لحزن يهعل ونحزن
يعد عرفاً من مظاهر الحزن وأما اللطم فإنّه من مظاهر الحزن والعزاء، وكلّ شيء 

 .�فإنّه يدخل تحت عمومات الحزن على الحسين �والعزاء على الحسين

 

)Č�äÛaČ�äÛaČ�äÛaČ�äÛa����@@@@´�§a@óÜÇ@óØi´�§a@óÜÇ@óØi´�§a@óÜÇ@óØi´�§a@óÜÇ@óØi����@@@@éÜnÔß@ÝjÓéÜnÔß@ÝjÓéÜnÔß@ÝjÓéÜnÔß@ÝjÓ(  

�»� ��8�����������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ه الوحيد الذي مات حتّى تفعلوا ه الوحيد الذي مات حتّى تفعلوا ه الوحيد الذي مات حتّى تفعلوا ه الوحيد الذي مات حتّى تفعلوا أم أنّأم أنّأم أنّأم أنّ    ل الحسين خير من الرسل واألنبياء؟ل الحسين خير من الرسل واألنبياء؟ل الحسين خير من الرسل واألنبياء؟ل الحسين خير من الرسل واألنبياء؟هههه

        ؟؟؟؟من أجلهمن أجلهمن أجلهمن أجله    كلّ هذاكلّ هذاكلّ هذاكلّ هذا
        بالكم.بالكم.بالكم.بالكم.ويصلح ويصلح ويصلح ويصلح     ،،،،اهللاهللاهللاهللا    يهديكميهديكميهديكميهديكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ن أفكيف بنا بعد  قبل مقتله؟ �على الحسينبكى  �النبي أنألم يثبت 
  !قتل

، وكان ·ه سار مع عليأنّ(( :عبد اهللا بن نجى، عن أبيهعن  ،فقد روى أحمد
 :·يفنادى عل ين،صفّ لىإ نينوى وهو منطلق حاذىا فلمصاحب مطهرته، 

على دخلت ( :قال وماذا؟ :قلت، الفرات) بشطّأبا عبد اهللا اهللا  صبر أبا عبد(ا
اهللا أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك  :قلت ذات يوم وعيناه تفيضان، �النبي يا نبي

  تفيضان)؟
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 الفرات، الحسين يقتل بشطّ ثني أنفحد ،بل قام من عندي جبريل قبل( :قال
يده فقبض قبضة  فمدقلت: نعم،  :قال ؟هتك من تربأن أشمإلى هل لك : فقال قال:

  .)١()))عيني أن فاضتا فلم أملك عطانيها،أمن تراب ف
فدخلت (( :.. قالت.الفضل ممثل رواية أُ وهناك روايات كثيرة في هذا الباب،

 ةي التفاتحانت منّ ثم في حجره،ــ  �الحسينــ أي فوضعته  �إلى رسول اهللا يوماً
اهللا بأبي أنت  يا نبي فقلت: قالت: قان من الدموع،يتهر �ول اهللاعينا رس ذاإف

  ؟لك ي ماموأُ
 ؟هذا :فقلت، بني هذا)ا تي ستقتلمفأخبرني أن أُ �أتاني جبريل( قال:

  .))وأتاني بتربة من تربته حمراء) نعم،( :فقال
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ((النيسابوري: الحاكم  قال
  !؟�ر على مقتل الحسينفلماذا تنقم وتنزعج من البكاء والتأثّ، )٢())يخرجاه

 ،�وريحانة رسول اهللا الحسين سيد شباب أهل الجنّة، إن :العزيز خاألا هيأ
إخوة ما عنده من  ى بنفسه وأعزّوضح حامل نسله ونسبه وسببه وإسالمه،ووابنه 

وا ما عانوا من وعان ونساء أهل البيت، وأهل بيت وأصحاب مؤمنين، وأوالد،
  ...وتمثيل وسبي وتخويف عطش وتقتيل

النبي وعندنا أن� أفضل من الحسين �والحسن وفاطمة وعلي�، 
 �مصيبة الحسين تختصّ ولكن، هم أفضل من األنبياء والرسل والمالئكةوكلّ
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 .�واالقتداء به حياءومقتله بأشياء عظيمة توجب االهتمام واإل

  

)î�§a@õaŒÈÛa@‰ČìĐm@òîÐî×î�§a@õaŒÈÛa@‰ČìĐm@òîÐî×î�§a@õaŒÈÛa@‰ČìĐm@òîÐî×î�§a@õaŒÈÛa@‰ČìĐm@òîÐî×����(  

�»������������ط�12א 
��א���������ن«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    منمنمنمن    ،،،،����األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    زمنزمنزمنزمن    منذمنذمنذمنذ    ����الحسينالحسينالحسينالحسين    اإلماماإلماماإلماماإلمام    علىعلىعلىعلى    العزاءالعزاءالعزاءالعزاء    طريقةطريقةطريقةطريقة    كانتكانتكانتكانت    كيفكيفكيفكيف

 ؟ ؟ ؟ ؟ الحسينيالحسينيالحسينيالحسيني    العزاءالعزاءالعزاءالعزاء    ررررتطوتطوتطوتطو    كيفكيفكيفكيف    ::::أيأيأيأي؟ ؟ ؟ ؟ هذاهذاهذاهذا    نناننانناننااااازمزمزمزم    وإلىوإلىوإلىوإلى    ����العابدينالعابدينالعابدينالعابدين    زينزينزينزين    مامماممامماماإلاإلاإلاإل

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

البكاء من البسيطة تهبصور الحسيني العزاء إقامة تاريخ إن قد ،والنوح دادوالح 
 سالمياإل العصر في اوأم، )١(�آدم زمن إلى ــ الروايات من لجملة طبقاً ــ يرجع

  .�جده رسول اهللا �أول من بكى على الحسينف

كربالء من األموي الجيش رحيل بعد إنّه :التاريخ يقول �استشهاده بعد ثم ،
 ماماإل نإ حتّى، دفنهم قبل الشهداء على مأتماً قامواأو ،وبكوا الناس من جمع جتمعا

، الحالة تلك على رآهم، الحين ذلك في كربالء لىإ قدم حينما �العابدين زين
 ،المجالس إقامة من دةمتعد بأساليب وآخر حين بين المراسم تاستمر بعده ومن

                                                 

�Fل١
M*א�Eوق�M��،�W٥٨�F�r��P٧٩אE&
��،��،X#�kא�S�#
ل�א���dو=²
م�אS`=�،
��Mوق�W٤٦١�F�r��P٢١א&
'
�Lא��2א�E�F٤٣�Lא��،E٤٤�W٢٤٥�F�r��P٤٤אKE� �



 

 

 

 

٢٢٠  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

 الحمدانية الدولة مثل ــ الشيعية الحكومات دور وصل أن إلى ،والمراثي الشعر وإنشاد
 والهيئات ،المواكب كتفتحر ــ ةالصفوي األخصّ وعلى ،والفاطمية والبويهية

 والمجالس المآتم لهذه ملوكها وعلمائها من واضح ودعم ،صريح تأييدبو ،الشيعية
  .والمواكب

العزاء نوعية اوأم التغيير في سبيله أخذ قد الواقع في فهو رهوتطو في روالتطو 
 اإلمام ذكر حياءإل ووسيلةً طريقاً الشيعة راهي ما حسب ،ومكان نزما كلّ

 .للشرع منافاته وعدم ،جوازه من علماؤهم يراه لما وفقاً ،�الحسين

  

)aaČ†u@ò¹†Ó@�î�§a@õaŒÈÛa@ŠçbÄßaaČ†u@ò¹†Ó@�î�§a@õaŒÈÛa@ŠçbÄßaaČ†u@ò¹†Ó@�î�§a@õaŒÈÛa@ŠçbÄßaaČ†u@ò¹†Ó@�î�§a@õaŒÈÛa@ŠçbÄß(  

�»������א ��
ول����א 
���ن«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
 ؟ ؟ ؟ ؟ لحزنلحزنلحزنلحزناااا    عنعنعنعن    للتعبيرللتعبيرللتعبيرللتعبير    الناسالناسالناسالناس    بعضبعضبعضبعض    يستخدمهايستخدمهايستخدمهايستخدمها    التيالتيالتيالتي    التطبيرالتطبيرالتطبيرالتطبير    عادةعادةعادةعادة    جاءتجاءتجاءتجاءت    ينينينينأأأأ    منمنمنمن

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وضرب اللطم من ،والوالء الحزن ومبرزات ،العزاء مظاهر غالب إن 
  .الواقعة بقدم اًجد قديمة ،وغيرها ،الطبول وضرب ،الزنجيل

 ،آلخر مكان من تختلف هي ذإ، بها خاصّة زمنية فترة تحديد أو بيان ويعسر
 كانت التي السياسية والضغوط ،اعيةجتماال روفالظ بحسب، لغيره زمن ومن
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  .همئوال مظاهر برازإ الطائفة بناءأل تسمح
 ،سنة ألف نحو قبل ةييهبوال واقع الدولة دراسةبأس ب وفي المقام، ال

 امأي ذلك الوصول إلى قمة مث، موراُأل لهذه المجال وفسح ،بغداد ودخولهم
 بدون والعزاء الوالء مظاهر بعض برازإ تهباحوإ لفسحه ؛إيران في الصفوي الحكم
 .امالحكّ من خوف

  

)bènßbÓg@óÜÇ@Čs¤@†ä�Ûa@òzîz•@pbíaë‰bènßbÓg@óÜÇ@Čs¤@†ä�Ûa@òzîz•@pbíaë‰bènßbÓg@óÜÇ@Čs¤@†ä�Ûa@òzîz•@pbíaë‰bènßbÓg@óÜÇ@Čs¤@†ä�Ûa@òzîz•@pbíaë‰(  

�»�����������ط�12א 
��א���������ن�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    منمنمنمن    وغيرهاوغيرهاوغيرهاوغيرها    ،،،،الصدورالصدورالصدورالصدور    ولطمولطمولطمولطم    ،،،،البكاءالبكاءالبكاءالبكاء    قضيةقضيةقضيةقضية    فيفيفيفي    فيهمفيهمفيهمفيهمومثقّومثقّومثقّومثقّ    الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    فقهاءفقهاءفقهاءفقهاء    نظرةنظرةنظرةنظرة    ماماماما

 ؟؟؟؟����سينسينسينسينالحالحالحالح    اإلماماإلماماإلماماإلمام    الشهداءالشهداءالشهداءالشهداء    ددددبسيبسيبسيبسي    قةقةقةقةالمتعلّالمتعلّالمتعلّالمتعلّ    ،،،،خرىخرىخرىخرىاُألاُألاُألاُأل    مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل

نودنودنودحتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،بسهولةبسهولةبسهولةبسهولة    ذهانذهانذهانذهاناألاألاألاأل    فيفيفيفي    ويدخلويدخلويدخلويدخل    ،،،،اًاًاًاًشافيشافيشافيشافي    اًاًاًاًبسيطبسيطبسيطبسيط    اًاًاًاًجوابجوابجوابجواب    جابتكمجابتكمجابتكمجابتكمإإإإ    خاللخاللخاللخالل    منمنمنمن    نود    
        ....دوماًدوماًدوماًدوماً    ذلكذلكذلكذلك    عنعنعنعن    يسألوننايسألوننايسألوننايسألوننا    الذينالذينالذينالذين    ،،،،الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    غيرغيرغيرغير    منمنمنمن    خوانناخوانناخوانناخوانناإلإلإلإل    سردهاسردهاسردهاسردها    منمنمنمن    نننننتمكّنتمكّنتمكّنتمكّ

        ....واالمتنانواالمتنانواالمتنانواالمتنان    الشكرالشكرالشكرالشكر    جزيلجزيلجزيلجزيل    ولكمولكمولكمولكم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
اإلمام  على �النبي ءبكا الحديث كتب في نيمسلمعلماء ال روى قد
اإلمام  على سيجري بما جبرائيل أخبره الم وذلك ،شهادته قبل �الحسين
 �المؤمنين أمير بكاء وكذلك، �النبي من اتمر ةعد رتكر وهذا، �الحسين

  .�الحسين اإلمام على سيجري بما النبي أخبرهم الم والصحابة
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 السند الصحيحة �بيتال أهل روايات في صريحاً ورد ما ،ذلك إلى أضف
  .�الحسيناإلمام  على المأتم إقامة على الحثّ في

 اللطم ذلك ومن، المأتم قامةإ في بهم خاصّ عرف قوم لكلّ نإف تعلمون وكما
 استحباب عمومات تحت يدخلو، همعند الحزن مظاهر من مظهر هنّإف، الشيعة عند

  .المأتم قامةإ
 عن روي وما ،�الحسينإلمام ا على لطمن الهاشميات إنف ذلك إلى أضف

للعبد في كلّ ما جزع ما خال البكاء  مكروه(إن البكاء والجزع : �الصادق ماماإل
 .هذا على دليل خير )١()ررررفإنّه فيه مأجو �بن علي الحسين علىوالجزع 

  

)âČŠª@Šè‘@¿@éÜÈÏ@ïÌjäí@a‡bßâČŠª@Šè‘@¿@éÜÈÏ@ïÌjäí@a‡bßâČŠª@Šè‘@¿@éÜÈÏ@ïÌjäí@a‡bßâČŠª@Šè‘@¿@éÜÈÏ@ïÌjäí@a‡bß____(  

��א ���د����א 
���ن«� ���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    هذاهذاهذاهذا    فيفيفيفي    بهابهابهابها    القيامالقيامالقيامالقيام    يستحبيستحبيستحبيستحب    التيالتيالتيالتي    عمالعمالعمالعمالاألاألاألاأل    هيهيهيهي    فمافمافمافما    ،،،،قريبقريبقريبقريب    مممممحرمحرمحرمحر    شهرشهرشهرشهر    ننننأأأأ    بمابمابمابما

        ؟؟؟؟العظيمالعظيمالعظيمالعظيم    الشهرالشهرالشهرالشهر
     األسئلة.األسئلة.األسئلة.األسئلة.    علىعلىعلىعلى    جابةجابةجابةجابةباإلباإلباإلباإل    لكملكملكملكمتفضّتفضّتفضّتفضّ    علىعلىعلىعلى    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 اإلمام الشهداء دسي استشهاد ذكرى تتجدد ،الحرام محرم شهر حلول مع
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 بيته أهل وأسر ،وفياءألا صحابهأوــ  �عظماأل الرسول ريحانةــ  �الحسين
 ــ غيرهم من نيالمنصف وحتّى ــ الشيعة تلتزم وبالذات السبب ولهذا وجوراً؛ ظلماً

 المجتمع يستلهم لكي ،جيالواأل القرون عبر الخالدة النهضة هذه شعائر حياءإب
 سالميةاإل العقيدة سبيل في واإلباء يماناإل مفردات زمان كلّ في البشري

والجهاد الحركة هذه رعناص من ،ةالحي.  
 الحزن على يدلّ ما ،وآدابه سلوكه من يظهر أن ،مسلم لكلّ ينبغي وعليه

 ففي ؛والسرور بتهاجواال الفرح مظاهر من مكاناإل بقدر يجتنب وأن ،واألسى
، وروى بعضهم: أن علي بن الحسين لم ير ضاحكاً يوماً قطّ((تاريخ اليعقوبي: 

  .)١())منذ قتل أبوه
، قال: (إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه �الرضاوروي عن 

القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، 
 �وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول اهللا

  حرمة في أمرنا!
ا، وأذلّ عزيزنا، بأرض كرب إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعن

؛الباكون وبالء، وأورثتنا الكرب والبالء إلى يوم االنقضاء، فعلى الحسين فليبك 
  ..فإن البكاء يحطّ الذنوب العظام

: كان أبي(صلوات اهللا عليه) إذا دخل شهر المحرم ال يرى �ثم قال
ذا كان يوم ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أيام، فإ

العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه 
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  . )١(الحسين(صلوات اهللا عليه))
 هذا في تنعقد التي الحسينية والمجالس المآتم في الحضور على يحرص وأن

 إظهاراًو، النفس في السامية القيم تلك على للمحافظة وتأكيداً ،للشعائر تعظيماً الشهر
  .ريخاالت طول في أعدائهم من ةءوالبرا ،�البيت أهل لخطّ والوالء للمودة

 من لها وما ،عاشوراء زيارة ةءقرا فضل نذكر أن يفوتنا ال المجال هذا وفي
 .)٢(وزمان وقت كلّ في مؤكّد مستحب أمر تهاءفقرا ودنيوياً، دينياً عظيمة آثار

  

)bß⁄a@óÜÇ@õaŒÈÛa@æìàîÔí@òČàöþabß⁄a@óÜÇ@õaŒÈÛa@æìàîÔí@òČàöþabß⁄a@óÜÇ@õaŒÈÛa@æìàîÔí@òČàöþabß⁄a@óÜÇ@õaŒÈÛa@æìàîÔí@òČàöþa´�§a@â´�§a@â´�§a@â´�§a@â����(  

�»���»����������و�����1א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    علىعلىعلىعلى    ــــــــ    ةةةةالعامالعامالعامالعام    كتبكتبكتبكتب    منمنمنمن    أوأوأوأو    كتبناكتبناكتبناكتبنا    منمنمنمن    سواءسواءسواءسواء    ــــــــ    مصادرمصادرمصادرمصادر    لنالنالنالنا    توردواتوردواتوردواتوردوا    أنأنأنأن    سمحتمسمحتمسمحتمسمحتم    لولولولو

أنأنأنة    أحدأحدأحدأحد    أوأوأوأو    ،،،،����العابدينالعابدينالعابدينالعابدين    زينزينزينزين    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنةاألئمةاألئمةاألئملإلمام الحسينلإلمام الحسينلإلمام الحسينلإلمام الحسين    عزاًءعزاًءعزاًءعزاًء    نصبنصبنصبنصب    ����األئم���� ، ، ، ،
        ....سنةسنةسنةسنة    كلّكلّكلّكلّ    فيفيفيفي    تهتهتهتهمظلوميمظلوميمظلوميمظلومي    ذكرذكرذكرذكر    رررركركركركر    ههههوأنّوأنّوأنّوأنّ

        ....لكملكملكملكم    جزيالًجزيالًجزيالًجزيالً    اًاًاًاًوشكروشكروشكروشكر
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال
 عندما ،الشام فيكان  �العابدين زين مامإلا نصبه مجلس أولإن  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
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 والناس ،تهمظلوميويبين  هصفات دويعدأبيه  ينعى وأخذ ،الحشد ذلك في خطب
 الجامع في �العابدين زيناإلمام  أقامه عزاء مجلسأول  فهذا، تبكي حوله من
  .)١(موياُأل

 وتذكيرهم، ابينبالقصّ همرور عند �العابدين زين ماماإل يفعله كان ما ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً
 بيهأل عزاء هذا نإف أمامهم، البكاء هخذأو ،�الحسينمصاب اإلمام ب

  .لهم تذكير فقط وليس، العام المأل في �الحسين
 حكى((: قالعن بعض مؤلّفات المتأخّرين أنّه  المجلسيالعالّمة  روى ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

 في �الرضا موسى بن علي وموالي ديسي على دخلت :قال ،عيالخزا دعبل
 من صحابهأو ،الكئيب الحزين جلسة جالساً يتهأفر ]ممحر يعني[ امياأل هذه مثل

  ).ولسانه بيده بناصرنا مرحباً، دعبل يا بك مرحباً(: لي قال مقبالً رآني افلم ،حوله
إنّه  ثمجانبه لىإ وأجلسني ،مجلسه في لي عوس ،لي قال ثم : يا دعبل! أحب)

 سرور اموأي، البيت أهل علينا كانت حزن امأي امياأل هذه إنف ،شعراً يتنشدن نأ
  .ةميأُ بني خصوصاً ،أعدائنا على كانت
  ..اهللا على أجره كان واحداً ولو مصابنا على وأبكى بكى من !دعبل يا

 معنا اهللا حشره أعدائنا من أصابنا مالوبكى  على مصابنا عيناه ذرفت من !دعبل يا 
  ).البتّة ذنوبهاهللا له  غفر الحسين يجد مصاب على بكى من !دعبل يا ..زمرتنا في

الستر وراء من بيته أهل وأجلس ،حرمه وبين بيننا ستراً وضرب نهض �إنّه ثم 
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 إرث !دعبل يا( لي: وقال إلي التفت ثم ،�الحسين همجد مصاب على ليبكوا
  ).استطعت ما نصرتنا عن رتقصّ فال، اًحي دمت ما ومادحنا ناصرنا نتأف ،الحسين

  :أقول تأنشأو ،عبرتي وسالت فاستعبرت: دعبل قال
ــاطمأأأأ ــاطمفــــ ــاطمفــــ ــاطمفــــ ــو    فــــ ــولــــ ــولــــ ــولــــ ــت    لــــ ــين    خلــــــتخلــــــتخلــــــتخلــــ ــينالحســــ ــينالحســــ ــينالحســــ ــد    الحســــ ــدمجــــ ــدمجــــ ــدمجــــ الًالًالًالًمجــــ

        
ــد         ــدوقــــ ــدوقــــ ــدوقــــ ــات    وقــــ ــاتمــــ ــاتمــــ ــاتمــــ ــاناً    مــــ ــاناًعطشــــ ــاناًعطشــــ ــاناًعطشــــ ــ    بشــــــطّبشــــــطّبشــــــطّبشــــــطّ    عطشــــ ــفُــــ ــفُــــ ــفُــــ راتراتراتراتفُــــ

إذاً للطمـــــــــت الخـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــده   إذاً للطمـــــــــت الخـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــده   إذاً للطمـــــــــت الخـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــده   إذاً للطمـــــــــت الخـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــده           
        

))))١١١١((((...))...))...))...))وأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجنات        

 بضرب مرأو، �الحسيناإلمام  هجد لذكر مجلساً عقد �ماماإل فهنا
  .بيته أهل يسمع حتّى الحجاب

 هأنّمعاصريه،  تالعالّمة المجلسي عن بعض المؤلّفات ألحد ثقا روى رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
أخبر الم المحن من عليه يجري وما، الحسين ولدها بقتل فاطمة ابنته �النبي ،

 خالٍ زمان في(: قال ؟ذلك يكون متى !أبت يا: وقالت، شديداً بكاًء فاطمة بكت
 ومن ؟عليه يبكي فمن !أبت يا: وقالت ،بكاؤها فاشتد)، علي ومن ومنك يمنّ

  ؟له العزاء قامةإب يلتزم
 ورجالهم، بيتي أهل نساء على يبكون تيمأُ نساء إن !فاطمة يا( :النبي فقال

 ذاإف ،نةس كلّ في جيل بعد جيالً العزاء دونويجد ،بيتي أهل رجال على يبكون
 على منهم بكى من وكلّ، لرجالل أشفع وأنا، للنساء أنت تشفعين، القيامة كان

  .)٢()ةالجنّ وأدخلناه ،بيده أخذنا الحسين مصاب
 إن، أنّه قال: (�عن اإلمام الرضا بسنده الصدوقالشيخ  روى خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
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الجاهلية أهل كان شهر مالمحر نادماؤ فيه تحلّفاستُ ،القتال فيه مونيحر، 
حرمتنافيه  تكتوه، وأضرمت النيران في  ،ونساؤنا ذرارينا فيه بيوس

  مضاربنا...
شهر دخل إذالوات اهللا عليه) (صأبي كان :�قال ثم يرى ال مالمحر 
 يوم كان ذاإف، امأي عشرةمنه  مضيي حتّى عليه تغلب الكآبة وكانت، ضاحكاً

 فيه قتل الذي اليوم هو :ويقول، وبكائه وحزنه مصيبته يوم ذلك كان العاشر
  .)١((صلوات اهللا عليه))الحسين
 ممحر كلّ في مصيبته دوجد ،�لحسينإلمام ال العزاء أقام �مامفاإل

  .لونه روتغي، وبكائه بحزنه
 الحزن يظهرون كانوا �األئمة أن في واردة كثيرة روايات وهناك

  .ممحر شهر دخول عند والعزاء
 كانوا وما �األئمة حالة :وهي ،إليها االلتفات من البد مسألة تبقى ،نعم

 ــ مويةاُأل الدولتين قبل من دةالمشد والمراقبة ،والمحاصرة المطاردة من عليه
 من الدولتين موقف ومعلوم، اسيةوالعب ــ كربالء معركة فيها وقعت التي هي

 الناس ويدعو ،العام العزاء يقيم ماماإل أن تجد ال فلذلك ،�البيت أهل أئمة
 ويريد، السلطة قبل من ةتام محاصرة وفي رقابة في هألنّ ؛اآلن يقام كما إليه
 بالكيفية مراأل هذا نجد ال فلذلك، منه المطلوب هو بما ويقوم ،نفسه يحفظ أن

 .اليوم نحن عليها التي
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)Č†¯@åß@µg@�’m@òíaë‰Č†¯@åß@µg@�’m@òíaë‰Č†¯@åß@µg@�’m@òíaë‰Č†¯@åß@µg@�’m@òíaë‰Ýîu@†Èi@aýîu@õaŒÈÛa@…Ýîu@†Èi@aýîu@õaŒÈÛa@…Ýîu@†Èi@aýîu@õaŒÈÛa@…Ýîu@†Èi@aýîu@õaŒÈÛa@…(  

�»C��=מ����د����א &و�����������«� �

        سؤال:سؤال:سؤال:سؤال:الالالال
أن ابني هذا سيقتل وال أن ابني هذا سيقتل وال أن ابني هذا سيقتل وال أن ابني هذا سيقتل وال     ::::����في أي مصدر نجد: أنّه لما سألت الزهراءفي أي مصدر نجد: أنّه لما سألت الزهراءفي أي مصدر نجد: أنّه لما سألت الزهراءفي أي مصدر نجد: أنّه لما سألت الزهراء

قام له عزاء؟ فقال لها النبييقام له عزاء؟ فقال لها النبييقام له عزاء؟ فقال لها النبييقام له عزاء؟ فقال لها النبياهللا سيخلق له شيعة يندبونه إلى يوم ����ي اهللا سيخلق له شيعة يندبونه إلى يوم ، إن اهللا سيخلق له شيعة يندبونه إلى يوم ، إن اهللا سيخلق له شيعة يندبونه إلى يوم ، إن إن ،
        القيامة؟القيامة؟القيامة؟القيامة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عن  ،)البحارفي (تي ذكرها المجلسي لعلّ ما تسألين عنه هي الرواية ال
وما يجري  �بقتل ولدها الحسين �: أنّه لما أخبر فاطمة�رسول اهللا

 عليه من المحن، بكت فاطمة بكاًء شديداً، وقالت: يا أبت! متى يكون ذلك؟
. فاشتد بكاؤها، وقالت: يا أبت! )في زمان خالٍ منّي ومنك ومن علي(قال: 

يا فاطمة! إن (: �ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي ،فمن يبكي عليه
نساء أُمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل 
بيتي، ويجددون العزاء جيالً بعد جيل في كلّ سنة، فإذا كان القيامة تشفعين 
أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، وكلّ من بكى منهم على مصاب الحسين 

 .)١()أخذنا بيده وأدخلناه الجنّة
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)@òßbÓg@òßbÓg@òßbÓg@òßbÓg�×ûß@Čkzn�ß@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa�×ûß@Čkzn�ß@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa�×ûß@Čkzn�ß@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa�×ûß@Čkzn�ß@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa††††(  

�»������������א ��אق������د��د��«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وآله الطاهرين..وآله الطاهرين..وآله الطاهرين..وآله الطاهرين..    محمدمحمدمحمدمحمدالسالم عليكم، والصالة والسالم على السالم عليكم، والصالة والسالم على السالم عليكم، والصالة والسالم على السالم عليكم، والصالة والسالم على 

: هل اإلنسان يحاسب شرعاً لو لم : هل اإلنسان يحاسب شرعاً لو لم : هل اإلنسان يحاسب شرعاً لو لم : هل اإلنسان يحاسب شرعاً لو لم ����لدي سؤال حول مراسم العزاء آلل البيتلدي سؤال حول مراسم العزاء آلل البيتلدي سؤال حول مراسم العزاء آلل البيتلدي سؤال حول مراسم العزاء آلل البيت
اُألخرى المتعلّقة اُألخرى المتعلّقة اُألخرى المتعلّقة اُألخرى المتعلّقة     يعتقد بالعزاء، أو لم يحضر مراسم عاشوراء والمناسبات الدينيةيعتقد بالعزاء، أو لم يحضر مراسم عاشوراء والمناسبات الدينيةيعتقد بالعزاء، أو لم يحضر مراسم عاشوراء والمناسبات الدينيةيعتقد بالعزاء، أو لم يحضر مراسم عاشوراء والمناسبات الدينية

        ؟؟؟؟����باألئمةباألئمةباألئمةباألئمة
 أرجو إعطائي أدلّة واضحة..أرجو إعطائي أدلّة واضحة..أرجو إعطائي أدلّة واضحة..أرجو إعطائي أدلّة واضحة..

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

تندرج  �المراسم والطقوس الدينية المرتبطة بإقامة العزاء ألهل البيت
    وىوىوىوىتَقْتَقْتَقْتَقْ    منمنمنمن    فَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّها    اِهللاِهللاِهللاِهللا    شَعائرشَعائرشَعائرشَعائر    يعظِّميعظِّميعظِّميعظِّم    ومنومنومنومن�ضمن الشعائر التي ذكرها اهللا تعالى بقوله: 

، وعدم إقامة هذه المراسيم والطقوس ال يترتّب عليه إثم شرعي؛ ألن )١(�الْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِ
إقامتها ليس واجباً شرعياً، فهي من المستحبات المؤكّدة، وتركها يؤدي إلى 
فوات أجر عظيم وثواب ال يحصى، كما أنّها تدخل في إطار أجر الرسالة الذي 

, ومن ال )٢(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربى    فيفيفيفي    الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ���� ���� ���� ����     أَجراًأَجراًأَجراًأَجراً    علَيهعلَيهعلَيهعلَيه    أَلُكُمأَلُكُمأَلُكُمأَلُكُمأَسأَسأَسأَس    �� �� �� ��     قُلقُلقُلقُل�ورد في قوله تعالى: 
، �ال يكون صادق المودة لهم  �يقيم العزاء في مناسبات مصائب آل البيت
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 ولم يحفل بأجر الرسالة، التي هي من أعظم النعم على العباد بعد نعمة التوحيد.

  
IIIIòîäî�§a@�Ûb�a@¿@‰ìš§a@ñ‰ëŠ™òîäî�§a@�Ûb�a@¿@‰ìš§a@ñ‰ëŠ™òîäî�§a@�Ûb�a@¿@‰ìš§a@ñ‰ëŠ™òîäî�§a@�Ûb�a@¿@‰ìš§a@ñ‰ëŠ™HHHH@ @@ @@ @@ @

�»������������א &و�=����Dل«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لماذا يصر العلماء والخطباء على حضور المجالس الحسينية مع أن نفس لماذا يصر العلماء والخطباء على حضور المجالس الحسينية مع أن نفس لماذا يصر العلماء والخطباء على حضور المجالس الحسينية مع أن نفس لماذا يصر العلماء والخطباء على حضور المجالس الحسينية مع أن نفس 
الكالم الذي يقوله الخطيب في الحسينية نجده في الكتب، ونستطيع قراءته من الكالم الذي يقوله الخطيب في الحسينية نجده في الكتب، ونستطيع قراءته من الكالم الذي يقوله الخطيب في الحسينية نجده في الكتب، ونستطيع قراءته من الكالم الذي يقوله الخطيب في الحسينية نجده في الكتب، ونستطيع قراءته من 

        دون الحضور للمجالس الحسينية؟دون الحضور للمجالس الحسينية؟دون الحضور للمجالس الحسينية؟دون الحضور للمجالس الحسينية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
من خالل هذه  �والتعرف على اإلمام الحسينال بأس بقراءة الكتب 

الطريقة، ولكن لحضور المجالس الحسينية فائدة أُخرى غير الفائدة العلمية، 
وهي: التعظيم لشعائر اهللا من خالل الحضور، ومن خالل البكاء ولبس السواد 
واللطم وإظهار الجزع والصراخ، وإطعام الطعام وسقي الماء، وتعزية المؤمنين 

 لبعض، وغير ذلك.بعضهم 

  
IIIIâČŠª@åß@Š‘bÈÛa@âìí@�Ûb�a@åÇ@lbîÌÛa@áØyâČŠª@åß@Š‘bÈÛa@âìí@�Ûb�a@åÇ@lbîÌÛa@áØyâČŠª@åß@Š‘bÈÛa@âìí@�Ûb�a@åÇ@lbîÌÛa@áØyâČŠª@åß@Š‘bÈÛa@âìí@�Ûb�a@åÇ@lbîÌÛa@áØyHHHH@ @@ @@ @@ @

�»����א ��ود�������د«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    اةاةاةاةــــوفوفوفوف    ييييــــفففف    وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك    ؟؟؟؟وزوزوزوزــــيجيجيجيج    الالالال    ممممررررــــمحمحمحمح    منمنمنمن    ررررــــالعاشالعاشالعاشالعاشوم وم وم وم ــــي اليي اليي اليي اليــــفففف    يابيابيابيابــــالغالغالغالغ    للللــــهههه
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        ؟؟؟؟����األئمةاألئمةاألئمةاألئمة
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
    تَقْوىتَقْوىتَقْوىتَقْوى    منمنمنمن    فَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّها    اِهللاِهللاِهللاِهللا    شَعائرشَعائرشَعائرشَعائر    مممميعظِّيعظِّيعظِّيعظِّ    ومنومنومنومن    ذَلكذَلكذَلكذَلك� :الشريفة اآلية مصاديق من
 من العاشر اليوم في عقدتُ التي والمآتم المجالس في الحضور :هو )١(�الْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِ

ممحر، ة شهادة اموأيإف ؛�المعصومين األئمفيها الحضور ن تقوى من يعد 
  .تعالى اهللا إلى بويقر ،القلوب

 وردت كما ،بحضورهم مجالسال هذه حيواي أن �البيت أهل أتباع وعلى
 إذ ؛)٢()لحزننا ويحزنون لفرحنا يفرحون: (شيعتهم وصف في �البيت أهل عن

ف ،يكفي ال لوحده القلبي الحبهذا تجاوز من ال بد مرحلة إلى القلبي الحب 
 المجالس بعقد �أمرهم حياء: إظهاراإل مصاديق أبرز ومن ،والعمل ظهارإلا

  .فيها والحضور ،والمآتم
 إذا المجالس هذه في الحضور عنالدائمي  الغياب أن :ننبه أن ننسى وال

 أو ،�بحيث يكون من مصاديق الجفاء ألهل البيت الشخص من تهاوناً كان
 العلماءبعض من  هناكف ،المجالس هذه ضعافإ لىإ يسيؤد هأنّ الشخص أحرز
  .الغياب بحرمة يفتون
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IIII@òÜ÷�c@òÇìà©@òÜ÷�c@òÇìà©@òÜ÷�c@òÇìà©@òÜ÷�c@òÇìà©@åÇ@åÇ@åÇ@åÇ�î�§a@�d½a�î�§a@�d½a�î�§a@�d½a�î�§a@�d½aHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هذه مجموعة من األسئلة المتعلّقة بالمأتم الحسيني من بعض األخوات هذه مجموعة من األسئلة المتعلّقة بالمأتم الحسيني من بعض األخوات هذه مجموعة من األسئلة المتعلّقة بالمأتم الحسيني من بعض األخوات هذه مجموعة من األسئلة المتعلّقة بالمأتم الحسيني من بعض األخوات 

        التفضل باإلجابة عليها:التفضل باإلجابة عليها:التفضل باإلجابة عليها:التفضل باإلجابة عليها:    اااانرجونرجونرجونرجو
        ــ تقرأ في مآتم النساء رواية تزويج القاسم البنة عمه سكينة في كربالء:ــ تقرأ في مآتم النساء رواية تزويج القاسم البنة عمه سكينة في كربالء:ــ تقرأ في مآتم النساء رواية تزويج القاسم البنة عمه سكينة في كربالء:ــ تقرأ في مآتم النساء رواية تزويج القاسم البنة عمه سكينة في كربالء:١١١١

        ية غير صحيحة؟ية غير صحيحة؟ية غير صحيحة؟ية غير صحيحة؟أ ــ فما هو حكم قراءتها أو االستماع لها، علماً بأنّها رواأ ــ فما هو حكم قراءتها أو االستماع لها، علماً بأنّها رواأ ــ فما هو حكم قراءتها أو االستماع لها، علماً بأنّها رواأ ــ فما هو حكم قراءتها أو االستماع لها، علماً بأنّها روا
        ات؟ات؟ات؟ات؟ييييووووهناك بأس أو تجريح عند نثر الحلهناك بأس أو تجريح عند نثر الحلهناك بأس أو تجريح عند نثر الحلهناك بأس أو تجريح عند نثر الحل    ب ــ وهلب ــ وهلب ــ وهلب ــ وهل

ــ ما رأيكم في التصفيق في المأتم أثناء المصيبة أو في الدور (الوقوف ــ ما رأيكم في التصفيق في المأتم أثناء المصيبة أو في الدور (الوقوف ــ ما رأيكم في التصفيق في المأتم أثناء المصيبة أو في الدور (الوقوف ــ ما رأيكم في التصفيق في المأتم أثناء المصيبة أو في الدور (الوقوف ٢٢٢٢
        لقراءة اللطمية)؟لقراءة اللطمية)؟لقراءة اللطمية)؟لقراءة اللطمية)؟

ــ هل يجوز الضرب على الفخذ أثناء اللطمية، أم أن الضرب محصور على ــ هل يجوز الضرب على الفخذ أثناء اللطمية، أم أن الضرب محصور على ــ هل يجوز الضرب على الفخذ أثناء اللطمية، أم أن الضرب محصور على ــ هل يجوز الضرب على الفخذ أثناء اللطمية، أم أن الضرب محصور على ٣٣٣٣
        الصدر فقط؟الصدر فقط؟الصدر فقط؟الصدر فقط؟

        اية حسينية لقراءتها في المأتم؟اية حسينية لقراءتها في المأتم؟اية حسينية لقراءتها في المأتم؟اية حسينية لقراءتها في المأتم؟ــ ما هي نصيحتكم لمن يريد كتابة روــ ما هي نصيحتكم لمن يريد كتابة روــ ما هي نصيحتكم لمن يريد كتابة روــ ما هي نصيحتكم لمن يريد كتابة رو٤٤٤٤
ــ ما هي الكتب التي تنصحون باالعتماد عليها لكتابة رواية حسينية، أو ــ ما هي الكتب التي تنصحون باالعتماد عليها لكتابة رواية حسينية، أو ــ ما هي الكتب التي تنصحون باالعتماد عليها لكتابة رواية حسينية، أو ــ ما هي الكتب التي تنصحون باالعتماد عليها لكتابة رواية حسينية، أو ٥٥٥٥

        للتحقّق من صحة رواية معينة؟للتحقّق من صحة رواية معينة؟للتحقّق من صحة رواية معينة؟للتحقّق من صحة رواية معينة؟
أو أو أو أو بها بها بها بها ــ ما هو حكم من كتب رواية حسينية معتمداً على مصدر غير موثوق ــ ما هو حكم من كتب رواية حسينية معتمداً على مصدر غير موثوق ــ ما هو حكم من كتب رواية حسينية معتمداً على مصدر غير موثوق ــ ما هو حكم من كتب رواية حسينية معتمداً على مصدر غير موثوق ٦٦٦٦

        كانت الرواية غير صحيحة؟كانت الرواية غير صحيحة؟كانت الرواية غير صحيحة؟كانت الرواية غير صحيحة؟
        خاطئة؟خاطئة؟خاطئة؟خاطئة؟ــ كيف نميز الرواية الصحيحة من الــ كيف نميز الرواية الصحيحة من الــ كيف نميز الرواية الصحيحة من الــ كيف نميز الرواية الصحيحة من ال٧٧٧٧
ــ ما مدى صحة بعض العبارات في بعض الروايات، مثل: شقّت جيبها، ــ ما مدى صحة بعض العبارات في بعض الروايات، مثل: شقّت جيبها، ــ ما مدى صحة بعض العبارات في بعض الروايات، مثل: شقّت جيبها، ــ ما مدى صحة بعض العبارات في بعض الروايات، مثل: شقّت جيبها، ٨٨٨٨
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        نشرت شعرها، وهل يجوز قراءتها في المأتم؟نشرت شعرها، وهل يجوز قراءتها في المأتم؟نشرت شعرها، وهل يجوز قراءتها في المأتم؟نشرت شعرها، وهل يجوز قراءتها في المأتم؟
ــ لو أُعطيت إحدى القارئات مقطع من رواية لقراءتها وهي على علم سابقاً ــ لو أُعطيت إحدى القارئات مقطع من رواية لقراءتها وهي على علم سابقاً ــ لو أُعطيت إحدى القارئات مقطع من رواية لقراءتها وهي على علم سابقاً ــ لو أُعطيت إحدى القارئات مقطع من رواية لقراءتها وهي على علم سابقاً ٩٩٩٩

        بعدم صحة هذه الرواية، فهل تأثم إذا قرأتها؟بعدم صحة هذه الرواية، فهل تأثم إذا قرأتها؟بعدم صحة هذه الرواية، فهل تأثم إذا قرأتها؟بعدم صحة هذه الرواية، فهل تأثم إذا قرأتها؟
        رئات الحسينيات؟رئات الحسينيات؟رئات الحسينيات؟رئات الحسينيات؟ــ هل هناك مواصفات معينة للقاــ هل هناك مواصفات معينة للقاــ هل هناك مواصفات معينة للقاــ هل هناك مواصفات معينة للقا١٠١٠١٠١٠
ــ بماذا تنصحون أصحاب المآتم الحسينية لتفعيل دورها في حياتنا ــ بماذا تنصحون أصحاب المآتم الحسينية لتفعيل دورها في حياتنا ــ بماذا تنصحون أصحاب المآتم الحسينية لتفعيل دورها في حياتنا ــ بماذا تنصحون أصحاب المآتم الحسينية لتفعيل دورها في حياتنا ١١١١١١١١

        جتماعي، األخالقي)؟جتماعي، األخالقي)؟جتماعي، األخالقي)؟جتماعي، األخالقي)؟اليومية، وعلى جميع األصعدة (الروحي، االاليومية، وعلى جميع األصعدة (الروحي، االاليومية، وعلى جميع األصعدة (الروحي، االاليومية، وعلى جميع األصعدة (الروحي، اال
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
من ابنة عمه سكينة في كربالء  �بالنسبة إلى قراءة رواية تزويج القاسم

ان الغرض من قراءتها هو اإلبكاء وإقامة العزاء، لكن ال مع التأكيد جائزة إن ك
على صحتها؛ فقد اختلف العلماء فيها على قولين، ولكلّ أدلّة وكتب أوردها 

  شيخنا صاحب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة).
وال مانع من نثر الحلوى في المجلس، كما ال مانع من التصفيق المتعارف 

المأتم إذا كان المقصود منه تهييج العواطف والمشاعر الدينية عند القارئات في 
  واإلنسانية.

ونصيحتنا لمن يريد أن يكتب رواية حسينية هي: أن يسند المطالب التي يكتبها 
إلى الكتب التي ينقل عنها؛ حتّى تكون عهدة الرواية على أصحاب تلك الكتب. 

ة التي اعتمد عليها علماؤنا وأن يعتمد على المصادر المعتبرة والكتب المشهور
السابقون وخطباؤنا الملتزمون بالنقل عن تلك الكتب المعتبرة، ككتب السيد ابن 

  طاووس، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والشيخ عباس القمي، وغيرهم.
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وكتابة الرواية الحسينية باالعتماد على ما ال يرى جمهور علمائنا صحته غير 
  أُخرى، ال سيما مع االعتقاد بالصحة خالفاً للعلماء.  جائزة، كأي كتابة

 ا تمييز الرواية الصحيحة من الخاطئة فهو من اُألمور التخصصية التي ال بدأم
  من دراستها، ومعرفة المعايير والموازين الخاصّة بها.

فال مانع منه  ))ت جيبها ونشرت شعرهاقّش((وأما قراءة بعض العبارات مثل: 
ه في بعض الكتب المشهورة لألصحاب إذا كان لغرض اإلبكاء، لكن مع وجود

من العارف  ��� ال مع االلتزام بصحتها والتأكيد على وقوعها بصورة حتمية، 
  بموازين الصحة.

وأما قراءة ما يعلم مسبقاً عدم صحته، فال يجوز إذا كان العلم بعدم صحة 
  .صحيحدليل الرواية المعينة مستنداً إلى 

، متحلّياً امرأة، سواء كان رجالً أو �وال بد أن يكون قارئ مأتم الحسين
في سلوكه وأخالقه واعتقاده وجميع شؤونه بصفات تتناسب مع تصديه لمثل هذا 

  .�المقام العظيم الذي يرتبط بقضايا أهل البيت
وأما نصيحتنا ألصحاب المجالس الحسينية فهي: أن يكونوا دعاة ألهل 

، وأن يكونوا زيناً لهم ال )١(�غير ألسنتهم، كما في معنى الخبر عنهمب �البيت
  .)٢(شيناً عليهم، كما في الخبر عنهم أيضاً
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 �وعلى الجملة فإن الغرض من إقامة المجالس هو: نشر فكر أهل البيت
وتعاليمهم وأدبهم، فكيف يتم ذلك مع انتفاء هذه اُألمور عن أصحاب تلك 

 المجالس؟
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ماذا يعني حضور األرواح الطاهرة في مجالس الذكر؟ وهل يتعين على ماذا يعني حضور األرواح الطاهرة في مجالس الذكر؟ وهل يتعين على ماذا يعني حضور األرواح الطاهرة في مجالس الذكر؟ وهل يتعين على ماذا يعني حضور األرواح الطاهرة في مجالس الذكر؟ وهل يتعين على 

        النساء في مجالسهن عدم لبس المالبس الرقيقة؟النساء في مجالسهن عدم لبس المالبس الرقيقة؟النساء في مجالسهن عدم لبس المالبس الرقيقة؟النساء في مجالسهن عدم لبس المالبس الرقيقة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لقوا من خُ ،عتنا منّان شي(إ :�قد ورد في بعض األخبار عن أئمة أهل البيت

، ومن )١(ويحزنون لحزننا) ،يفرحون لفرحنا ،جنوا بماء واليتناوع ،فاضل طينتنا
المؤكّد أن أرواحهم الطاهرة ناظرة إلى تلك المجالس المنعقدة من أجل إحياء 
أمرهم. وال بد لكلّ من يحضر تلك المجالس أن يلتزم بما يتناسب مع معنويتها 

 الملبس وسائر الحركات واألعمال. وروحانيتها من حيث

                                                                                                                  
�  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وزينب, قد تحضران في وزينب, قد تحضران في وزينب, قد تحضران في وزينب, قد تحضران في     ����فاطمةفاطمةفاطمةفاطمة    ننننأأأأسمع من كبار الخطباء بسمع من كبار الخطباء بسمع من كبار الخطباء بسمع من كبار الخطباء بأأأأما ما ما ما     ي كثيراًي كثيراًي كثيراًي كثيراًنّنّنّنّإإإإ

        ....عقد في الحسينياتعقد في الحسينياتعقد في الحسينياتعقد في الحسينياتمجالس العزاء التي تُمجالس العزاء التي تُمجالس العزاء التي تُمجالس العزاء التي تُ
    ،،،،المهما ولم تستريحا في عالم البرزخالمهما ولم تستريحا في عالم البرزخالمهما ولم تستريحا في عالم البرزخالمهما ولم تستريحا في عالم البرزخآآآآتحمالن تحمالن تحمالن تحمالن     ما خرجتا من الدنيا وهماما خرجتا من الدنيا وهماما خرجتا من الدنيا وهماما خرجتا من الدنيا وهماكأنّكأنّكأنّكأنّ

ب في نار ب في نار ب في نار ب في نار والكافر يعذّوالكافر يعذّوالكافر يعذّوالكافر يعذّ    ،،،،ة البرزخ ويستمتع بهاة البرزخ ويستمتع بهاة البرزخ ويستمتع بهاة البرزخ ويستمتع بهاالمؤمن يدخل جنّالمؤمن يدخل جنّالمؤمن يدخل جنّالمؤمن يدخل جنّ    ننننأأأأبينما نسمع ببينما نسمع ببينما نسمع ببينما نسمع ب
        ....جهنمجهنمجهنمجهنم

ن يجازيهما اهللا ن يجازيهما اهللا ن يجازيهما اهللا ن يجازيهما اهللا أأأأولى ولى ولى ولى ليس األليس األليس األليس األ    ووووأأأأ    ؟!؟!؟!؟!بات في الدنيابات في الدنيابات في الدنيابات في الدنيافكيف تبقى خير النساء معذّفكيف تبقى خير النساء معذّفكيف تبقى خير النساء معذّفكيف تبقى خير النساء معذّ
        ؟؟؟؟ات بدل الهمومات بدل الهمومات بدل الهمومات بدل الهمومفي عالم البرزخ على صبرهما بالجنّفي عالم البرزخ على صبرهما بالجنّفي عالم البرزخ على صبرهما بالجنّفي عالم البرزخ على صبرهما بالجنّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال

عالم البرزخ لها القابلية على األرواح في  بعض الروايات تشير إلى أن
وإذا رأت شيئاً حسناً  ،وعندما ترى شيئاً سيئاً يسوءها ،الع على عالم الدنياطّاال

  .ة البرزخة في جنّموهذا ال يتناقض مع كونها منع ،هاسرأ
لع بحضور روحها في بعض وغيرها تطّ �ن تكون الزهراءأستبعد فال ي

ا لم ن كنّإو ،فتحزن لتلك الذكرى �ماكن التي تذكر مصيبة ولدها الحسيناأل
 مع نعيمها في البرزخ. - كما قلنا  - وهذا ال يتناقض  ،لع على رواية بهذا المضموننطّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟����ل عندكم أدلّة على استحباب البكاء حزناً على اإلمام الحسينل عندكم أدلّة على استحباب البكاء حزناً على اإلمام الحسينل عندكم أدلّة على استحباب البكاء حزناً على اإلمام الحسينل عندكم أدلّة على استحباب البكاء حزناً على اإلمام الحسينهههه
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  وردت فيه أخبار كثيرة, بل متواترة, وهي على طوائف، منها:

        ::::ولىولىولىولىالطائفة اُألالطائفة اُألالطائفة اُألالطائفة اُأل
ما ورد أن البكاء عليه يوجب غفران كلّ ذنب، كصحيح الريان بن شبيب، 

في حديث: (يا بن شبيب! إن كنت باكياً لشيء فابك  ،�عن اإلمام الرضا
فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من  ؛�للحسين بن علي بن أبي طالب

وات السبع اأهل بيته ثمانية عشر رجالً، ما لهم في األرض شبيه، ولقد بكت السم
  واألرضون لقتله.

ــ يا بن شبيب! إن بكيت على الحسين ـّى تصير دموعك على حت �ــ إلى أن قال: 
  .)١(خديك، غفر اهللا لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليالً كان أو كثيراً)

: (من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه، �عن أبي عبد اهللا ،وخبر الفضيل بن يسار
  .)٢(ولو مثل جناح الذباب، غفر اهللا له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر)
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        الطائفة الثانية:الطائفة الثانية:الطائفة الثانية:الطائفة الثانية:
ا ورد أن البكاء عليه يوجب غفران الذنوب العظام, كخبر إبراهيم بن أبي م

فإن  ؛، في حديث: (فعلى مثل الحسين فليبك الباكون�محمود, عن الرضا
  .)١(البكاء يحطّ الذنوب العظام)

        الطائفة الثالثة:الطائفة الثالثة:الطائفة الثالثة:الطائفة الثالثة:
ما ورد أن البكاء عليه يمنع دخول النار على الباكي، كخبر الفضيل وفضالة، 

  .)٢(: (من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه حرم اهللا وجهه على النار)�بي عبد اهللاعن أ
        الطائفة الرابعة:الطائفة الرابعة:الطائفة الرابعة:الطائفة الرابعة:

بن مسلم، عن أبي  محمدما ورد أن البكاء عليه يوجب دخول الجنّة، كخبر 
يقول: (أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل  �: (كان علي بن الحسين�جعفر

 بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً، ، حتـّى تسيل على خده, بوأه اهللا�الحسين
وأيما مؤمنٍ دمعت عيناه حتـّى تسيل على خديه في ما مسنا من أذى من عدونا 

  .)٣(في الدنيا بوأه اهللا منزل صدق)
عينه فينا  ت, قال: (من دمع�محمدبن عمارة، عن جعفر بن  محمدوخبر 

انتهك لنا، أو ألحد من شيعتنا،  عرضٍ لدمٍ سفك لنا، أو حق لنا نقصناه، أو ةدمع
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  .)١(بوأه اهللا تعالى بها في الجنّة حقباً)
في حديث: (ومن ذُكر  �وخبر أبي هارون المكفوف, قال أبو عبد اهللا

الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على اهللا, 
  .)٢(ولم يرضَ له بدون الجنّة)

        الطائفة الخامسة:الطائفة الخامسة:الطائفة الخامسة:الطائفة الخامسة:
عند موت الباكي، كخبر  �رد أن البكاء عليه يوجب حضور األئمةما و

في حديث: (قال لي: أفما تذكر ما  �مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اهللا
ي واِهللا، واستعبر لذلك إصُنع به؟ ــ يعني بالحسين ــ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: 

  ى يستبين ذلك في وجهي.حتـّى يرى أهلي أثر ذلك علي، فامتنع من الطعام حتـّ
قال: رحم اهللا دمعتك, أما إنّك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين 

ا، أما إنّك يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنّ
سترى عند موتك حضور آبائي لك, ووصيتهم ملك الموت بك, وما يلقونك به 

لك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من اُألم الشفيقة من البشارة أفضل، ولَم
رحمه اهللا قبل  ��� على ولدها) ــ إلى أن قال: ــ (وما بكى أحد رحمةً لنا ولما لقينا 

أن تخرج الدمعة من عينه, فإذا سالت دموعه على خده, فلو أن قطرة من دموعه 
روجد لها حها، حتـّى ال يــ إلى أن قال: ــ (وما من سقطت في جهنم ألطفأت حر (
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  .)١(نعمت بالنظر إلى الكوثر، وسقيت منه من أحبنّا) ��� عين بكت لنا 
        الطائفة السادسة:الطائفة السادسة:الطائفة السادسة:الطائفة السادسة:

, كما في خبر أبي �ما ورد أن البكاء عليه يسعد فاطمة سيدة نساء العالمين
في حديث: (يا أبا بصير! إذا نظرت إلى ولَد  �بصير، عن أبي عبد اهللا

  أتاني ما ال أملكه بما أُوتى إلى أبيهم وإليهم. �الحسين
لتبكيه وتشهق ــ إلى أن قال: ــ يا أبا بصير! أما تحب  �يا أبا بصير! إن فاطمة

؟! فبكيت حين قالها، فما قدرت على المنطق، �أن تكون فيمن يسعد فاطمة
  .)٢(وما قدرت على كالمي من البكاء)

, ويكفينا في عظمة أجر البكاء، ما ورد إلى غير ذلك من الطوائف واألخبار
، فقيل لي: ادخل، �استأذنت على أبي عبد اهللا((في خبر معاوية بن وهب، قال: 

فدخلتُ فوجدته في مصاله في بيته، فجلست حتـّى قضى صالته، فسمعته وهو 
يناجي ربه، ويقول: (يا من خصّنا بالكرامة، وخصّنا بالوصية، ووعدنا الشفاعة، 

علم ما مضى وما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي وأعطانا 
, الذين أنفقوا أموالهم، �الحسين ]عبد اهللا[وإلخواني, ولزوار قبر أبي 

وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا، ورجاًء لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه 
دخلوه على عدونا, على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم ألمرنا، وغيظاً أ

:  ــقال ــ إلى أن  أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنّا بالرضوان، واكألهم بالليل والنهار
فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلّبت 
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، وارحم تلك األعين التي جرت دموعها رحمة لنا، �على حفرة أبي عبد اهللا
ي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا، وارحم تلك القلوب الت

اللّهم إنّي استودعك تلك األنفس، وتلك األبدان, حتـّى نوافيهم على الحوض يوم 
  .)١(الخبر ..))العطش), فما زال وهو ساجد يدعو اهللا بهذا الدعاء

وبالدمع يمتزج العقل بالمحبة, والبرهان بالعاطفة, فتدخل الوالية في 
ن كما دخلت في القلب، ليكون اإلنسان مدفوعاً للتمسك بهم شعوراً الوجدا

  وقلباً، بعدما كان متمسكاً بهم عقالً.
واعلم أيضاً أن البكاء ممدود ومقصور، يأتي مع الهمزة وبدونها, فالبكا 

:: خروج الدمع من العين, والبكاء ــ ممدود  مقصور ــ  ــ ـ خروج الدمع مع  ـ
  ع الصراخ فهو: العويل.الصوت, وإذا خرج م

واعلم أيضاً أن البكاء من سبعة أُمور: الحزن، الفرح، الخوف، الفزع، الشكر، 
  خشية اهللا, ومن الرياء.

وجاؤوا أَباهم عشَاًء وجاؤوا أَباهم عشَاًء وجاؤوا أَباهم عشَاًء وجاؤوا أَباهم عشَاًء �والبكاء من الرياء كبكاء إخوة يوسف؛ قال تعالى: 
بكُونيبكُونيبكُونيبكُونعند الجميع.)٢(�ي وباقي أقسام البكاء معروف ،  

ظم أقسام البكاء ثواباً هو الخشية من اهللا؛ ففي الخبر: (كلّ عين واعلم أن أع
ثالثة أعين: عين بكت من خشية اهللا, وعين غضّت عن  ��� باكية يوم القيامة 

  .)٣(محارم اهللا, وعين باتت ساهرة في سبيل اهللا)
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وبهذا البكاء مع السجود يصل اإلنسان إلى أعظم درجات القربى؛ قال تعالى: 
�خيوخيوخيوخيم خُشُوعاًوهزِيديو بكُوني َألذقَانل ونم خُشُوعاًرهزِيديو بكُوني َألذقَانل ونم خُشُوعاًرهزِيديو بكُوني َألذقَانل ونم خُشُوعاًرهزِيديو بكُوني َألذقَانل ون١(�ر(.  

والبكاء خشيةً ترجع منفعته إلى العبد؛ ألنّه بكاء بسبب الذنب، بخالف 
  في التقرب لكون دافعه وفعله هللا جلّ وعال. البكاء بسبب حب اهللا, فهو متمحض

مصاديقه:  ومنه البكاء بسبب حب أوليائه وحزناً على ما أصابهم، ومن أعظم
د الشهداء الحسين بن عليفال محالة يكون ثوابه عظيماً، بل ال �البكاء على سي ,

  .)٢(الدمعة فينا) ��� : (لكلّ شيء ثواب �تقدير لثوابه؛ ففي الخبر عن أبي عبد اهللا
واعلم أيضاً أن البكاء بكاءان, بكاء القلب وبكاء العين, وبكاء العين معروف 

  كالم في ثوابه.المصداق، وتقدم ال
: (نَفَس �وبكاء القلب بالهم والغم والحزن؛ ففي الخبر عن أبي عبد اهللا

المهموم لظلمنا تسبيح, وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل اهللا، ثم قال 
  .)٣(: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب)�أبو عبد اهللا

 عند ذكر مصابه �على الحسين واعلم أيضاً أن عدم بكاء المعتقد بالوالية
  إنّما هو ألحد سببين: الذنب والكبر.

لقسوة القلوب، وما  ��� أما الذنب؛ ففي الخبر العلوي: (ما جفّت الدموع 
  .)٤(لكثرة الذنوب) ��� قست القلوب 
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: (من عالمات الشقاء: �, عن رسول اهللا�وفي الخبر الصادقي عن آبائه
دة الحرص في طلب الرزق، واإلصرار على جمود العين, وقسوة القلب، وش

  .)١(الذنب)
سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في اَألرضِ بِغَيرِ سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في اَألرضِ بِغَيرِ سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في اَألرضِ بِغَيرِ سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في اَألرضِ بِغَيرِ �وأما الكبر؛ قال تعالى: 

قالحقالحقالحقأعظم من مصيبة أبي عبد اهللا)٢(�الح آية وأي ،�.  
د وإذا خلى المؤمن من هذين السببين مع التفاته إلى ما جرى على سي

: (كنّا �, فال بد أن يبكي؛ لذا ورد في الخبر عن اإلمام الصادق�الشهداء
وبكينا، قال: ثم رفع رأسه، فقال:  �، فبكى أبو عبد اهللا�عنده فذكرنا الحسين

  .)٣(بكى) ��� : أنا قتيل العبرة، ال يذكرني مؤمن �قال الحسين
        تصـــــون دموعهـــــا صـــــون احتشـــــامِتصـــــون دموعهـــــا صـــــون احتشـــــامِتصـــــون دموعهـــــا صـــــون احتشـــــامِتصـــــون دموعهـــــا صـــــون احتشـــــامِ                إذا ذُكــــــر الحســــــين فــــــأي عــــــينٍ   إذا ذُكــــــر الحســــــين فــــــأي عــــــينٍ   إذا ذُكــــــر الحســــــين فــــــأي عــــــينٍ   إذا ذُكــــــر الحســــــين فــــــأي عــــــينٍ   
ــر بـــــــــدعٍ    ــه األنبيـــــــــاء وغيـــــــ ــر بـــــــــدعٍ   بكتـــــــ ــه األنبيـــــــــاء وغيـــــــ ــر بـــــــــدعٍ   بكتـــــــ ــه األنبيـــــــــاء وغيـــــــ ــر بـــــــــدعٍ   بكتـــــــ ــه األنبيـــــــــاء وغيـــــــ         بكتـــــــ

        
        بـــأن تبكــــي الكـــرام علــــى الكــــرامِ  بـــأن تبكــــي الكـــرام علــــى الكــــرامِ  بـــأن تبكــــي الكـــرام علــــى الكــــرامِ  بـــأن تبكــــي الكـــرام علــــى الكــــرامِ          

  وقال آخر:        
        نــزف البكــاء دمــوع عينــك فاســتعر  نــزف البكــاء دمــوع عينــك فاســتعر  نــزف البكــاء دمــوع عينــك فاســتعر  نــزف البكــاء دمــوع عينــك فاســتعر  

        
         ارــد ــا مـــــــ ــرك دمعهـــــــ ــاً لغيـــــــ ــدار عينـــــــ ــا مـــــــ ــرك دمعهـــــــ ــاً لغيـــــــ ــدار عينـــــــ ــا مـــــــ ــرك دمعهـــــــ ــاً لغيـــــــ ــدار عينـــــــ ــا مـــــــ ــرك دمعهـــــــ ــاً لغيـــــــ         عينـــــــ

ــن ذا يعيــــرك عينــــه تبكــــي بهــــا             ــن ذا يعيــــرك عينــــه تبكــــي بهــــا    مــ ــن ذا يعيــــرك عينــــه تبكــــي بهــــا    مــ ــن ذا يعيــــرك عينــــه تبكــــي بهــــا    مــ         مــ
        

ــا         ــايـــــ ــايـــــ ــايـــــ ــار     يـــــ ــاء تُعـــــ ــاً بالبكـــــ ــار ليـــــــت عينـــــ ــاء تُعـــــ ــاً بالبكـــــ ــار ليـــــــت عينـــــ ــاء تُعـــــ ــاً بالبكـــــ ــار ليـــــــت عينـــــ ــاء تُعـــــ ــاً بالبكـــــ         ليـــــــت عينـــــ
ومن جهة أُخرى فالعجب من بعضهم كالشيخ البهبودي في حاشيته على         
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، وما بعدها)، ٢٩٣: ٤٤في (بحار األنوار  �اب البكاء على سيد الشهداءفضل ثو
حيث ذهب إلى أن هذا الثواب محمول على زمن خاص, وهو زمن صدق عنوان 
الجهاد على البكاء, وهو مخصوص بزمن بني أُمية؛ ألنّهم أرادوا إماتة ذكر 

  ومنع زيارته، ومنع البكاء عليه. �الحسين
المتقدمة مطلقة تشمل كلّ زمن وحال, بل بعضها يأبى عن  وفيه: إن األخبار

: (يا بن �التخصيص بزمن خاص، كصحيح ابن شبيب، عن اإلمام الرضا
شبيب! إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان, فاحزن لحزننا 
رجالً تولّى حجراً لحشره اهللا معه يوم وافرح لفرحنا، وعليك بواليتنا، فلو أن 

  .)١(القيامة)
: (إن اهللا تبارك وتعالى اطّلع إلى �ئة, قال أمير المؤمنيناوخبر األربعم

األرض فاختارنا، واختار لنا شيعةً ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، 
  .)٢(ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أُولئك منّا وإلينا)

و جلّها، وارد في عصر بني بل كلّ األخبار المتقدمة في ثواب البكاء، أ
 اس, وإذا جاز مضمونها لبقاء الروح األموية، فكذلك يجوز مضمونها اليومالعب

  لبقاء هذه الروح الخبيثة عند بعض المسلمين من غير الشيعة.
ومن جهة ثالثة ال خالف بين الشيعة اإلمامية أعزّهم اهللا نصّاً وفتوى في جواز 
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لألخبار المستفيضة,  ؛)١(فن وبعده، كما في (الحدائق)البكاء على الميت, قبل الد
  .)٢(بل التي ال تقصر عن التواتر كما في (الجواهر)

 �: (لما مات إبراهيم ابن رسول اهللا�منها: ما رواه الصدوق: قال الصادق
حزنا عليك يا إبراهيم, وإنّا لصابرون, يحزن القلب، وتدمع العين, �قال النبي :

  .)٣(ط الرب)وال نقول ما يسخ
ا مات إبراهيم ابن رسول �عن أبي عبد اهللا :احوخبر ابن القدقال: (فلم ،

: تدمع العين، ويحزن �بالدموع، ثم قال النبي �, هملت عين رسول اهللا�اهللا
  .)٤(القلب, وال نقول ما يسخط الرب، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون)

، قال: (لما ماتت �عن أحدهما :سناده عن أبي بصيرإوما رواه الكليني ب
: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون �قال رسول اهللا �رقية ابنة رسول اهللا

  ؟)٥(على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر) �وأصحابه، قال: وفاطمة
وزيد  �حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب �النبي((وما رواه الصدوق: 

ته كثُر بكاؤه عليهما جداً، ويقول: كانا يحدثاني بن حارثة، كان إذا دخل بيا
  .)٦())ويؤنساني، فذهبا جميعاً
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قالت: (لما مات إبراهيم بكى  :وما رواه الطوسي في أماليه, بإسناده عن عائشة
حتـّى جرت دموعه على لحيته, فقيل له: يا رسول اهللا، تنهى عن البكاء  �النبي

  .)١(ما هي رحمة, ومن ال يرحم ال يرحم)نّإنت تبكي؟ فقال: ليس هذا بكاء، ووأ
لما في خبر منصور الصيقل، قال:  ؛بل يستحب البكاء عند اشتداد الوجد

ته على ابنٍ لي هلَك, حتـّى خفت على وجد اًوجد �شكوت إلى أبي عبد اهللا((
  .)٢())عقلي, فقال: (إذا أصابك من هذا شيء فأفضِ من دموعك؛ فإنّه يسكن عنك)

ــ أي الصادق: ــ من خاف على نفسه من  �وقال((قال:  ،أورده الصدوق اولم
بل ((، ولذا قال في (الجواهر): )٣())وجد بمصيبة فليفض من دموعه؛ فإنّه يسكن عنه

  .)٤())ربما يظهر من بعض األخبار استحبابه عند اشتداد الوجد
تّفاق؛ ففي (الفقه على وأما عند العامة فالبكاء على الميت نفسه مباح عندهم باال

يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياح عند المالكية ((المذاهب األربعة): 
، وقال الشافعية والحنابلة: إنّه مباح, أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح الحنفيةو

  .)٥())باتّفاق
الٍ، وقال أما البكاء بمجرده فال يكره في ح((وفي (المغني) البن قدامة: 

الشافعي: يباح إلى أن تخرج الروح, ويكره بعد ذلك؛ لما روى عبد اهللا بن عتيك، 
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إلى عبد اهللا بن ثابت يعوده، فوجده قد غلب, فصاح به فلم  �قال: جاء رسول اهللا
, فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك )غلبنا عليك أبا الربيع(يجبه، فاسترجع، وقال: 

  , يعني إذا مات.)فإذا وجب فال تبكين باكية ،: (دعهن�لنبييسكتهن، فقال له ا
جالس على القبر،  �ولنا ما روى أنس، قال: شهدنا بنت رسول اهللا ورسول اهللا

ل النبيت, ورفع رأسه وعيناه  �فرأيت عينيه تدمعان، وقبعثمان بن مظعون وهو مي
  تهراقان.

 فأُصيب, ثم أخذها جعفرأخذ الرايةَ زيد (: �وقال أنس: قال رسول اهللا
 �، وإن عيني رسول اهللا)فأُصيب, ثم أخذها عبد اهللا بن رواحة فأُصيب

  .)١(إلى آخر ما قاله ))لتذرفان
وعليه فالحكم بكراهة البكاء على الميت بعد الموت، كما عن الشافعي، 

  مردود بأخبارهم وأخبارنا.
هم، فقسم منها يدلّ على هذا من ناحية الفتوى عندهم، وأما من ناحية أخبار

  الجواز، وقسم يدلّ على النهي, ومن القسم الناهي:
قال:  ،�ما أورده البيهقي في سننه، بإسناده عن ابن الخطّاب، عن النبي

))عذّب ببكاء الحيت ي٢())المي(.  

أن حفصة بكت على عمر فقال: مهالً يا بنية، ألم ((وبإسناده عن ابن عمر: 
، وقال البيهقي ))قال: (إن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه) �اهللا تعلمي أن رسول
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  .)١())رواه مسلم في الصحيح((عقيبه: 
لما طُعن عمر جعل ((وبإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه، قال: 

قال:  �صهيب يقول: وا أخاه, فقال له عمر: يا صهيب! أما علمت أن رسول اهللا
  .))ب ببكاء الحي)(إن الميت ليعذّ

رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن الخيل عن علي ((وقال البيهقي: 
  .)٢())بن مسهر، ورواه مسلم عن علي بن حجرا

قال: إن الميت ليعذّب  �أن رسول اهللا((وبإسناده عن عبد اهللا بن عمر: 
  .)٣())ببكاء الحي

ا رواه البيهقي بإسناده عن وال يؤخذ بظاهرها؛ لما روته العامة أنفسهم, كم
 :ن عائشة ذُكر عندها قول ابن عمر في المعول عليهأ((هشام بن عروة، عن أبيه: 

يعذّب ببكاء أهله عليه، فقالت: يعذّب ببكاء أهله عليه؟ فقالت: يرحم اهللا أبا عبد 
 ، سمع شيئاً فلم يحفظه، إنّما مر بجنازة رجل من اليهود،]كنية ابن عمر[الرحمن 

  .)٤()): إنّهم ليبكونه, وإنّه ليعذّب�فجعل أهله يبكونه، فقال رسول اهللا
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أن عبد اهللا بن عمر لما ((وما رواه البيهقي عن عبد اهللا بن أبي بكر, عن أبيه: 
. ))مات رافع بن خديج, قال لهم: ال تبكوا عليه؛ فإن بكاء الحي عذاب للميت

يرحمه اهللا، إنّما قال رسول ((الت: وقال عن عمرة: فسألت عائشة عن ذلك، فق
  .)١())ليهودية وأهلها يبكون: إنّهم ليبكون عليها، وإنّها لتعذّب في قبرها �اهللا

  أنّها سمعت عائشة، وذُكر لها أن ((وما رواه البيهقي بإسناده عن عمرة: 
لم عبد اهللا بن عمر يقول: إن الميت ليعذّب ببكاء الحي, فقالت عائشة: أما أنّه 

على يهودية، وهي يبكي  �يكذب، ولكنّه أخطأ أو نسي, إنّما مر رسول اهللا
  .)٢())عليها أهلها، فقال: إنّهم ليبكون عليها, وإنّها لتعذّب في قبرها

لما بلغ عائشة قول ((، قال: محمدوما رواه البيهقي بإسناده عن القاسم بن 
ين وال مكذّبين, ولكن السمع عمر وابن عمر، قالت: إنّكم لتحدثون عن غير كاذب

  .)٣())يخطئ
ونسبت االشتباه أو النسيان إلى �فعائشة أنكرت هذه األخبار عن النبي ،

عمر وابنه، وإن حاولت العامة تفسير األحاديث الناهية بغير ذلك؛ حفظاً لعمر 
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  .)١(وابنه عن النسيان واالشتباه
ة بكاء النبيط الشهيد أبي عبد اهللا على السب �وعلى كلٍّ فقد روت العام

، كما في (المستدرك على الصحيحين)، أورده الحاكم النيسابوري �الحسين
, فقالت: يا �أنّها دخلت على رسول اهللا((بإسناده عن أُم الفضل بنت الحارث: 

  رسول اهللا! إنّي رأيتُ حلماً منكراً الليلة.
  قال: وما هو؟

  قالت: إنّه شديد.
  قال: وما هو؟
  كأن قطعة من جسدك قُطعت, ووضعت في حجري. قالت: رأيت

: رأيت خيراً، تلد فاطمة ــ إن شاء اهللا ــ غالماً, فيكون في �فقال رسول اهللا
  حجرك.

  .�فولدت فاطمةُ الحسين، فكان في حجري, كما قال رسول اهللا
, فوضعتُه في حجره، ثم حانت منّي التفاتة، �فدخلت يوماً إلى رسول اهللا

تهريقان من الدموع، قالت: فقلت: يا نبي اهللا, بأبي أنت  �رسول اهللافإذا عينا 
  وأمي, ما لك؟

قال: أتاني جبريل عليه الصالة والسالم، فأخبرني أن أُمتي ستقتل ابني هذا. 
  فقلت: هذا؟
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  .))فقال: نعم, وأتاني بتربة من تربته حمراء
الشيخين، ولم هذا حديث صحيح على شرط (( قال النيسابوري عقيب الخبر:

 .)١())يخرجاه
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هل توجد عندنا روايات في جواز أو استحباب التباكي حزناً على اإلمام هل توجد عندنا روايات في جواز أو استحباب التباكي حزناً على اإلمام هل توجد عندنا روايات في جواز أو استحباب التباكي حزناً على اإلمام هل توجد عندنا روايات في جواز أو استحباب التباكي حزناً على اإلمام 

        ؟؟؟؟����الحسينالحسينالحسينالحسين
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ورد في خبر أبي توجد روايات كثيرة في الجواز واالستحباب, منها: ما 

شعراً  �في حديث: (ومن أنشد في الحسين �عمارة المنشد عن أبي عبد اهللا
  .)٢(فبكى فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنّة)

، قال: (من أنشد في �خبر صالح بن عقبة، عن أبي عبد اهللا :ومنها
قال:  حتّىنّة، فلم يزل بيتاً من شعرٍ فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الج �الحسين
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  .)١(ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى, وأظنّه قال: أو تباكى، فله الجنّة)
وروي أيضاً عن آل الرسول عليهم ((وقال ابن طاووس في (اللهوف): 

م قالوا: من بكى أو أبكى فينا مائة ضمنّا له على اهللا الجنّة، ومن بكى أنّهالسالم, 
ة، ومن بكى أو أبكى ثالثين فله الجنّة، ومن بكى أو أو أبكى خمسين فله الجنّ

أبكى عشرة فله الجنّة، ومن بكى أو أبكى واحداً فله الجنّة، ومن تباكى فله 
  .)٢())الجنّة

والمراد من التباكي: إظهار البكاء باستشعار الحزن في القلب وحثّ النفس 
ب إلى اهللا جلّ فعل تكلّف البكاء، وليكن ذلك بدافع التقر :على البكاء، أو

  وعال ليكون عبادة.
والتباكي هنا كالتباكي من خشية اهللا, على ما في وصية النبي�  :ألبي ذر

(يا أبا ذر! ومن أُوتي من العلم ما ال يعمل به لحقيق أن يكون أُوتي علماً ال 
ليبك، ينفعه اهللا عزّ وجلّ به ــ إلى أن قال: ــ يا أبا ذر! من استطاع أن يبكي قلبه ف

شعر قلبه الحزن وليتباك. يا أبا ذرمن  !ومن لم يستطع فلي القلب القاسي بعيد إن
 .)٣(اهللا, ولكن ال تشعرون)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لي بعض أدلّة جواز الندب والنوح على اإلمام لي بعض أدلّة جواز الندب والنوح على اإلمام لي بعض أدلّة جواز الندب والنوح على اإلمام لي بعض أدلّة جواز الندب والنوح على اإلمام     ننننيا حبذا لو تذكرويا حبذا لو تذكرويا حبذا لو تذكرويا حبذا لو تذكرو

        ؟ ؟ ؟ ؟ ����الحسينالحسينالحسينالحسين
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
والنوح عليه،  �توجد روايات كثيرة تشير إلى جواز ندب سيد الشهداء

  حزناً على ما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف الدامية، منها:
، في �ما ورد في خبر صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر

ويبكيه، ويأمر من في داره ممن ال يتّقيه بالبكاء  �حديث: (ثم ليندب الحسين
  .)١(عليه، ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزَع عليه)

وفي مقتل الحسين للخوارزمي، قصيدة دعبل التي قالها بين يدي اإلمام 
  , ومنها:�الرضا

        أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    
        

        وقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــرات        
ــد           ــت الخـــ ــد  إذاً للطمـــ ــت الخـــ ــد  إذاً للطمـــ ــت الخـــ ــد  إذاً للطمـــ ــت الخـــ ــده إذاً للطمـــ ــاطم عنـــ ــده فـــ ــاطم عنـــ ــده فـــ ــاطم عنـــ ــده فـــ ــاطم عنـــ         فـــ

        
           العـين فـي الوجنـات وأجريت دمع   العـين فـي الوجنـات وأجريت دمع   العـين فـي الوجنـات وأجريت دمع   العـين فـي الوجنـات وأجريت دمع        

        أفاطم قـومي يـا ابنـة الخيـر وانـدبي     أفاطم قـومي يـا ابنـة الخيـر وانـدبي     أفاطم قـومي يـا ابنـة الخيـر وانـدبي     أفاطم قـومي يـا ابنـة الخيـر وانـدبي             
        

           نجــــوم ســــماوات بــــأرض فــــالة   نجــــوم ســــماوات بــــأرض فــــالة   نجــــوم ســــماوات بــــأرض فــــالة   ٢٢٢٢((((نجــــوم ســــماوات بــــأرض فــــالة((((        
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لو كانت حاضرة، والندب  �على ندب سيدة النساء �وأقره المعصوم
 )الصحاح(، و)١()لسان اللسان(هو: البكاء على الميت مع تعداد محاسنه، كما في 

  صّ لألول: (ونَدب الميت، أي: بكى عليه، وعدد محاسنه).، والن)٢(للجوهري
ولكن باعتبار مصاحبته لرفع الصوت بالبكاء ــ الذي هو النوح ــ سمي الندب: 

  نوحاً، وصاحبته: نائحة.
منها: ندب سيدة  ،لألخبار ؛والندب جائز عند مشهور فقهاء الشيعة أعزّهم اهللا

على قبر  �لعقد الفريد: وقفت فاطمة، على ما في ا�على أبيها �النساء
  ، فقالت:�أبيها

        إنّـــــــا فقـــــــدناك فقـــــــد األرض وابلهـــــــا   إنّـــــــا فقـــــــدناك فقـــــــد األرض وابلهـــــــا   إنّـــــــا فقـــــــدناك فقـــــــد األرض وابلهـــــــا   إنّـــــــا فقـــــــدناك فقـــــــد األرض وابلهـــــــا   
        

        بتَ عنّا الوحي والكُتبذ غم وغاببتَ عنّا الوحي والكُتبذ غم وغاببتَ عنّا الوحي والكُتبذ غم وغاببتَ عنّا الوحي والكُتبذ غم وغاب        
ــادفَنا          ــان المـــــوت صَـــ ــادفَنا فليـــــت قبلـــــك كـــ ــان المـــــوت صَـــ ــادفَنا فليـــــت قبلـــــك كـــ ــان المـــــوت صَـــ ــادفَنا فليـــــت قبلـــــك كـــ ــان المـــــوت صَـــ         فليـــــت قبلـــــك كـــ

        
            ــا نُعيـــت وحالـــت دونـــك الكُثُـــب ــا نُعيـــت وحالـــت دونـــك الكُثُـــب    لمـ ــا نُعيـــت وحالـــت دونـــك الكُثُـــب    لمـ ــا نُعيـــت وحالـــت دونـــك الكُثُـــب    لمـ         لمـ

  عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:        
بلت علَي فاطمة، فقالت: يا أنس! كيف أق �لما فرغنا من دفن رسول اهللا((

  التراب؟ ثم بكت ونادت:  �طابت أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول اهللا
بتاه! أ(يا أبتاه! أجاب رباً دعاه، يا أبتاه! من ربه ما أدناه، يا أبتاه! من ربه ناداه، يا 

ت، فما زادت إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه! جنّةُ الفردوس مأواه)، قال: ثم سكت
  .)٣())شيئاً
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  وفي (إعالم الورى) للطبرسي:
، وجعل �ــ لما ثقل النبي �وروى ثابت، عن أنس، قال: قالت فاطمة

:يتغشّاه الكرب  ـ (يا أبتاه! إلى جبرئيل ننعاه، يا أبتاه! من ربه ما أدناه، يا أبتاه!  ـ
  .)١())جنان الفردوس مأواه، يا أبتاه أجاب رباً دعاه)

  سيرة النبوية، لدحالن:وفي ال
 �: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول اهللاO، قالت فاطمة7لما دفن

  التراب؟ وأخذت من تراب القبر الشريف، ووضعته على عينيها، وأنشأت تقول:
     تربــــة أحمــــد مــــاذا علــــى مــــن شــــم     تربــــة أحمــــد مــــاذا علــــى مــــن شــــم     تربــــة أحمــــد مــــاذا علــــى مــــن شــــم     تربــــة أحمــــد مــــاذا علــــى مــــن شــــم        

        صُبت علي مصائب لو أنّهاصُبت علي مصائب لو أنّهاصُبت علي مصائب لو أنّهاصُبت علي مصائب لو أنّها
ــا            ــان غواليـ ــدى الزمـ ــم مـ ــا   أن ال يشـ ــان غواليـ ــدى الزمـ ــم مـ ــا   أن ال يشـ ــان غواليـ ــدى الزمـ ــم مـ ــا   أن ال يشـ ــان غواليـ ــدى الزمـ ــم مـ         أن ال يشـ

ـــ           ــائب لـــ ــي مصــــ ــبت علــــ ـــ  صُــــ ــائب لـــ ــي مصــــ ــبت علــــ ـــ  صُــــ ــائب لـــ ــي مصــــ ــبت علــــ ـــ  صُــــ ــائب لـــ ــي مصــــ ــبت علــــ ــاصُــــ ــاو أنّهــــ ــاو أنّهــــ ــاو أنّهــــ         و أنّهــــ
        

        ))))٢٢٢٢((((صُــبت علــى األيــام عــدن لياليــا    صُــبت علــى األيــام عــدن لياليــا    صُــبت علــى األيــام عــدن لياليــا    صُــبت علــى األيــام عــدن لياليــا            
  :�قالت فاطمة ابنته �وفي (عيون األثر) البن سيد الناس: ولما دفن        

        فــــــــاق الســــــــماء وكُــــــــورتفــــــــاق الســــــــماء وكُــــــــورتفــــــــاق الســــــــماء وكُــــــــورتفــــــــاق الســــــــماء وكُــــــــورتأأأأأغبــــــــر أغبــــــــر أغبــــــــر أغبــــــــر 
        

         ــران ــران شـــــمس النهـــــار وأظلـــــم العصـــ ــران شـــــمس النهـــــار وأظلـــــم العصـــ ــران شـــــمس النهـــــار وأظلـــــم العصـــ         شـــــمس النهـــــار وأظلـــــم العصـــ
ــةٌ            ــي كئيبـــ ــد النبـــ ــن بعـــ ــاألرض مـــ ــةٌ   فـــ ــي كئيبـــ ــد النبـــ ــن بعـــ ــاألرض مـــ ــةٌ   فـــ ــي كئيبـــ ــد النبـــ ــن بعـــ ــاألرض مـــ ــةٌ   فـــ ــي كئيبـــ ــد النبـــ ــن بعـــ ــاألرض مـــ         فـــ

        
         ــان ــرة الرجفــــــ ــه كثيــــــ ــفاً عليــــــ ــان أســــــ ــرة الرجفــــــ ــه كثيــــــ ــفاً عليــــــ ــان أســــــ ــرة الرجفــــــ ــه كثيــــــ ــفاً عليــــــ ــان أســــــ ــرة الرجفــــــ ــه كثيــــــ ــفاً عليــــــ         أســــــ

ــا          ــبالد وغربهــــــ ــرق الــــــ ــه شــــــ ــا فليبكــــــ ــبالد وغربهــــــ ــرق الــــــ ــه شــــــ ــا فليبكــــــ ــبالد وغربهــــــ ــرق الــــــ ــه شــــــ ــا فليبكــــــ ــبالد وغربهــــــ ــرق الــــــ ــه شــــــ         فليبكــــــ
�� ��        

        مضـــــــــر وكـــــــــلُّ يمـــــــــانمضـــــــــر وكـــــــــلُّ يمـــــــــانمضـــــــــر وكـــــــــلُّ يمـــــــــانمضـــــــــر وكـــــــــلُّ يمـــــــــانوليبكـــــــــه وليبكـــــــــه وليبكـــــــــه وليبكـــــــــه         
        وليبكــــــــه الطــــــــود المعظــــــــم جــــــــوهوليبكــــــــه الطــــــــود المعظــــــــم جــــــــوهوليبكــــــــه الطــــــــود المعظــــــــم جــــــــوهوليبكــــــــه الطــــــــود المعظــــــــم جــــــــوه        

        
        والبيـــــــت ذو األســـــــتار واألركـــــــانوالبيـــــــت ذو األســـــــتار واألركـــــــانوالبيـــــــت ذو األســـــــتار واألركـــــــانوالبيـــــــت ذو األســـــــتار واألركـــــــان        

ــوءه           ــارك ضــــــــ ــاتم المبــــــــ ــا خــــــــ ــوءه  يــــــــ ــارك ضــــــــ ــاتم المبــــــــ ــا خــــــــ ــوءه  يــــــــ ــارك ضــــــــ ــاتم المبــــــــ ــا خــــــــ ــوءه  يــــــــ ــارك ضــــــــ ــاتم المبــــــــ ــا خــــــــ         يــــــــ
        

          ــان ــزل الفرقــــ ــك منــــ ــلّى عليــــ ــان  صــــ ــزل الفرقــــ ــك منــــ ــلّى عليــــ ــان  صــــ ــزل الفرقــــ ــك منــــ ــلّى عليــــ ــان  صــــ ــزل الفرقــــ ــك منــــ ــلّى عليــــ         ))))٣٣٣٣((((صــــ
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 ،�ومنها: ما رواه الكليني بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اهللا
بني عشر قال: (قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تند

  .)١(سنين بمنى أيام منى)
واألخبار التي يشير ظاهرها إلى حرمة الندب والنوح، محمولة على ما لو 
كان النوح مشتمالً على الكذب، أو على ذكر تعداد أفعال الميت القبيحة وصفاته 
المذمومة شرعاً، بذكر تهتّكه في المحرمات من الزنا واللواط وقتل النفوس 

  .)٢(ونحو ذلك، كما كان ذلك في الجاهلية؛ على ما في الجواهر والسرقة والنهب
سئل ((ودليل الحمل: ما ورد من األخبار المجوزة، منها: ما رواه الصدوق، قال: 

  .)٣())�عن أجر النائحة، فقال: (ال بأس به؛ قد نيح على رسول اهللا �الصادق
عمي  سمعت((ت: أنّها قال ،�خبر خديجة بنت عمر بن زين العابدين :ومنها

بن علي صلوات اهللا عليه وهو يقول: إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى  محمد
النوح لتسيل دمعتها، وال ينبغي لها أن تقول هجراً، فإذا جاء الليل فال تؤذي 

  .)٤())المالئكة بالنوح
، قال: (مات الوليد بن المغيرة، �خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر :ومنها

  : إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة، فأذهب إليهم؟�م سلمة للنبيفقالت أُ
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ا جان، وكانت إذا أنّهفأذن لها، فلبست ثيابها وتهيأت، وكانت من حسنها ك
قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها، وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها 

  ، فقالت:�بين يدي رسول اهللا
ــد   ــن الوليـــــــــ ــد بـــــــــ ــى الوليـــــــــ ــد  أنعـــــــــ ــن الوليـــــــــ ــد بـــــــــ ــى الوليـــــــــ ــد  أنعـــــــــ ــن الوليـــــــــ ــد بـــــــــ ــى الوليـــــــــ ــد  أنعـــــــــ ــن الوليـــــــــ ــد بـــــــــ ــى الوليـــــــــ         أنعـــــــــ

        ذذذذ
ــا ال         ــا الأبـــــــــ ــا الأبـــــــــ ــا الأبـــــــــ ــيرة أبـــــــــ ــى العشـــــــــ ــد فتـــــــــ ــيرة وليـــــــــ ــى العشـــــــــ ــد فتـــــــــ ــيرة وليـــــــــ ــى العشـــــــــ ــد فتـــــــــ ــيرة وليـــــــــ ــى العشـــــــــ ــد فتـــــــــ         وليـــــــــ

ــد           ــة ماجـــــــــــــ ــامي الحقيقـــــــــــــ ــد  حـــــــــــــ ــة ماجـــــــــــــ ــامي الحقيقـــــــــــــ ــد  حـــــــــــــ ــة ماجـــــــــــــ ــامي الحقيقـــــــــــــ ــد  حـــــــــــــ ــة ماجـــــــــــــ ــامي الحقيقـــــــــــــ         حـــــــــــــ
        

        يســـــــــمو إلـــــــــى طلـــــــــب الــــــــــوتيرة   يســـــــــمو إلـــــــــى طلـــــــــب الــــــــــوتيرة   يســـــــــمو إلـــــــــى طلـــــــــب الــــــــــوتيرة   يســـــــــمو إلـــــــــى طلـــــــــب الــــــــــوتيرة           
ــنين          ــاً فــــــــي الســــــ ــان غيثــــــ ــنين قــــــــد كــــــ ــاً فــــــــي الســــــ ــان غيثــــــ ــنين قــــــــد كــــــ ــاً فــــــــي الســــــ ــان غيثــــــ ــنين قــــــــد كــــــ ــاً فــــــــي الســــــ ــان غيثــــــ         قــــــــد كــــــ

        
ــرة           ــدقاً وميــــــــــــــ ــراً غــــــــــــــ ــرة  وجعفــــــــــــــ ــدقاً وميــــــــــــــ ــراً غــــــــــــــ ــرة  وجعفــــــــــــــ ــدقاً وميــــــــــــــ ــراً غــــــــــــــ ــرة  وجعفــــــــــــــ ــدقاً وميــــــــــــــ ــراً غــــــــــــــ         وجعفــــــــــــــ

        ١(ذلك، وال قال شيئاً) �قال: فما عاب عليها النبي(.  
: (ال بأس بأجر النائحة التي �قال أبو عبد اهللا((خبر أبي بصير، قال:  :ومنها

  .)٢())تنوح على الميت)
: (ال بأس بكسب النائحة إذا قالت �قال((خبر الصدوق، قال:  :ومنها

  .)٣())صدقاً)
معنا في الحي ولها جارية  امرأةكانت ((ومنها خبر حنان بن سدير، قال: 

نائحة، فجاءت إلى أبي، فقالت: يا عم، أنت تعلم أن معيشتي من اهللا عزّ وجلّ، 
عن ذلك،؟فإن  �تسأل أبا عبد اهللا ثم من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن

  بعتُها وأكلتُ من ثمنها، حتـّى يأتي اهللا بالفرج. ��� كان حالالً، و
  أن أسأله عن هذه المسألة. �فقال لها أبي: واِهللا إنّي ألعظَم أبا عبد اهللا
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  : أتشارط؟�قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد اهللا
  تشارط أم ال؟قلت: واهللا ما أدري 

  .)١())فقال: قل لها: ال تشارط وتقبل ما أُعطيت
على  ناحت �ما رواه الشهيد الثاني في (مسكّن الفؤاد) من أن فاطمة :ومنها
  .)٢(أمر بالنوح على حمزة �أبيها، وأنّه

فناح عليها  �ماتت ابنةٌ ألبي عبد اهللا((ومنها خبر الحسن بن زيد، قال: 
خر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً سنة، ثم مات له ولد آ

  : أصلحك اهللا، أيناح في دارك؟�شديداً، فقطع النوح، قال: فقيل ألبي عبد اهللا
  .)٣())قال لما مات حمزة: (لكن حمزة ال بواكي له) �فقال: إن رسول اهللا

نين قال: (قال أمير المؤم �عن أبي عبد اهللا ،بن مسلم محمدخبر  :ومنها
صلوات اهللا عليه: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم؛ فإن فاطمة(سالم اهللا 

أسعدتها بناتُ هاشم، فقالت: اتركن التعداد، وعليكن  � عليها) لما قُبض أبوها
  .)٤(بالدعاء)

من وقعة أُحد إلى المدينة  �لما انصرف رسول اهللا((خبر الفقيه:  :ومنها
من أهلها قتيلٌ نوحاً وبكاًء، ولم يسمع من دار حمزة عمه، سمع من كلّ دار قُتل 

                                                 

�F١E�V
�אBC�V��،�٥�W١١٧&
��،���	
#�٣KEא��R`�F�r��Pא �
�F٢�Wאد�Z�א#�א�3~
	�dvVR��E١٠٣F�fM\�،KEsא �
�F٣E��S�#
ل�א���dو=²
م�אS`=وق�M��،�W٧٣�K����s
�jאYא��א� �
�F٤E��-V
�א�BC-�V��،�٣�W٢١٨�F�&
-��،������'C-M!א�f-אن���Q-cא�"-����--{�
-���r��--Pא

Fل٦
M*א�،E��K��S��Lא�٦١٨��r��qق�M�Wو،� �



 

 

 

 

[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=FFFF����4	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=٢٥٩   ......................................   و 

 

: (لكن حمزة ال بواكي له)، فآلى أهل المدينة أن ال ينوحوا على ميت 7فقال
وال يبكوه، حتـّى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على 

  .)١())ذلك
، وقد �الشهداء هذا باإلضافة إلى الروايات الواردة في الندب على سيد

نُدب ونيح على سيد الشهداء على ما في (دعائم اإلسالم): عن جعفر بن 
أنّه قال: (نيح على الحسين بن علي سنة كاملة كلّ يوم وليلة، وثالث  ،�محمد

  .)٢(سنين من اليوم الذي أصيب فيه)
: ما في (مقتل الحسين) للخوارزمي: �ومن الندب على سيد الشهداء

س الحسين وقد عدا من بين أيديهم أن ال يؤخذ، فوضع ناصيته في دم وأقبل فر((
الحسين، وذهب يركض إلى خيمة النساء، وهو يصهل ويضرب برأسه األرض 
 ،ا نظرت أخوات الحسين وبناته وأهلُه إلى الفرس ليس عليه أحدعند الخيمة، فلم

م رأسها، رفعن أصواتهن بالصراخ والعويل، ووضعت أُم كلثوم يدها على أُ
  اه! وا جداه! وا نبياه! وا أبا القاسماه! وا علياه! وا جعفراه! محمدونادت: وا 

وا حمزتاه! وا حسناه! هذا حسين بالعراء، صريع بكربالء، محزوز الرأس من 
  .)٣())القفا، مسلوب العمامة والرداء، ثم غُشي عليها

        وفيه أيضاً:وفيه أيضاً:وفيه أيضاً:وفيه أيضاً:
رحيل إلى الكوفة, وحمل بنات الحسين ن عمر بن سعد بالناس في الثم أذّ((
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بن الحسين، وذراريهم، فلما مروا بجثّة الحسين وجثث أصحابه،  وعليوأخواته، 
اه! صلّى عليك مليك محمدصاحت النساء، ولطمن وجوههن، وصاحت زينب: يا 

  السماء، هذا حسين بالعراء، مزملٌ بالدماء، معفّر بالتراب، مقطّع األعضاء، 
اه! بناتك في العسكر سبايا، وذريتك قتلى، تُسفى عليهم الصبا، هذا ابنك حمدميا 

  محزوز الرأس من القفا، ال هو غائب فيرجى، وال جريح فيداوى.
وما زالت تقول هذا القول حتـّى أبكت واهللا كلَّ صديق وعدو، حتّى رأينا 

 .)١())دموع الخيل تنحدر على حوافرها
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    كيفكيفكيفكيففففف، ، ، ، وجنانهوجنانهوجنانهوجنانه    اهللاهللاهللاهللا    نعيمنعيمنعيمنعيم    فيفيفيفي    اآلناآلناآلناآلن    ����الحسينالحسينالحسينالحسين    اإلماماإلماماإلماماإلمام    دامدامدامدام    ماماماما    ::::الفردالفردالفردالفرد    يتساءليتساءليتساءليتساءل    قدقدقدقد

        ؟؟؟؟مصابهمصابهمصابهمصابه    علىعلىعلىعلى    نبكينبكينبكينبكي
    أعلىأعلىأعلىأعلى    فيفيفيفي    كونهكونهكونهكونه    معمعمعمع    ،،،،����مصابهمصابهمصابهمصابه    علىعلىعلىعلى    البكاءالبكاءالبكاءالبكاء    يتوافقيتوافقيتوافقيتوافق    كيفكيفكيفكيف    ::::أُخرىأُخرىأُخرىأُخرى    بعبارةبعبارةبعبارةبعبارة    أوأوأوأو

        ؟؟؟؟النعيمالنعيمالنعيمالنعيم    منمنمنمن    الدرجاتالدرجاتالدرجاتالدرجات
     ....الشكرالشكرالشكرالشكر    جزيلجزيلجزيلجزيل    ييييمنّمنّمنّمنّ    ولكمولكمولكمولكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 يؤمن أحدكم ال: (قال �النبي نفي كتبهم: أ نيالمسلمعلماء  روى قد
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  .)١()سواهما امم إليه أحب ورسوله اهللا يكون حتّى
    �� �� �� ��     قُلقُلقُلقُل� :تعالى قال ؛القربى ذوي ةبمود تهمأُ يوصي دائماً �اهللا رسول وكان

أَلُكُمأَسأَلُكُمأَسأَلُكُمأَسأَلُكُمأَس    هلَيعهلَيعهلَيعهلَير    عرأَجرأَجرأَجةَ    ���� ���� ���� ����     اًاًاًاًأَجدوةَالْمدوةَالْمدوةَالْمدوي    الْميفيفيفى    فبىالْقُربىالْقُربىالْقُرببإجماع القربى من �الحسين مامواإل ،)٢(�الْقُر 
 وما لحزنه ونحزن ،لفرحه ونفرح ،به ونقتدي ،هنحب :أن تهمود ومن ،المسلمين

  ..يصيبه
 ،ذلك إلى أضف ،القربى في ةالمود مصاديق من �الحسين على فبكاؤنا

 ،يهعل البكاء على التأكيد في �بيتال وأهل ،�النبي عن الواردة الكثيرة الروايات
  .الثواب من فيه امو

ونحن نبكي لما أصابه من مصيبة في الدنيا، ال على ما يناله من جميل الثواب 
ة بالموت؛ فقد بكى النبيفي اآلخرة، وهكذا كلّ البشر يبكون على مفارقة األحب� 

على أبيها  �الزهراء على ابنه إبراهيم مع علمه أنّه سبقه إلى الجنّة، وكذلك بكت
 مع علمها بأن ألبيها مقاماً في اآلخرة ال يناله أحد غيره.
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         السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
         ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

يسألني كثير من السيسألني كثير من السيسألني كثير من السوخصوصاًوخصوصاًوخصوصاًوخصوصاً    خرى،خرى،خرى،خرى،وكذلك من الديانات اُألوكذلك من الديانات اُألوكذلك من الديانات اُألوكذلك من الديانات اُأل    ةةةةنّنّنّنّيسألني كثير من الس    أيأيأيمأيمام محرمام محرمام محرام محر::::    
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    ،،،،ذا هو بالنارذا هو بالنارذا هو بالنارذا هو بالنارإإإإونلعن يزيد ونلعن يزيد ونلعن يزيد ونلعن يزيد     ،،،،ةةةةذا هو في الجنّذا هو في الجنّذا هو في الجنّذا هو في الجنّإإإإمام الحسين مام الحسين مام الحسين مام الحسين لماذا نبكي ونلطم على اإللماذا نبكي ونلطم على اإللماذا نبكي ونلطم على اإللماذا نبكي ونلطم على اإل
        ؟؟؟؟هو يعرف من هو الظالمهو يعرف من هو الظالمهو يعرف من هو الظالمهو يعرف من هو الظالم    ،،،،مرهم بيد الرحمنمرهم بيد الرحمنمرهم بيد الرحمنمرهم بيد الرحمنأأأأاالثنين االثنين االثنين االثنين 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

الحديث الشريف الصحيح،  ة بنصّد شباب أهل الجنّهو سي �الحسين
وال مجال للمساومة في هذه  ،ه فهو في النار يقيناًويزيد أمر بقتله وقتل أهل بيت

والباطل فيها.. والمكابر في ذلك منكر للواضحات وعليه  اُألمور بعد وضوح الحق
  أن يلغي عقله ويتصرف في أُمور دنياه من دونه.

ه فهذا كلّ ،واللطم وإقامة العزاء والشعائر �ا البكاء على الحسينأم
ألحاديث الصحيحة المتضافرة المتواترة عموماً ت عليه امستحب مندوب حثّ

د شبابها, وبكاؤنا  ،في الجنّة �الحسين وخصوصاً.. فنحن نعلم أنبل هو سي
عليه هو إحياء لثورته ونهضته وعهد المؤمنين بالسير على خطاه، فهذه المعاني 

ا تتضمنها مسألة البكاء واللطم وإقامة الشعائر.وغيرها الكثير الكثير مم 
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�����א 
���ن�«�� ������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لماذا نبكي على أئمة أهل البيت ونقوم بالتعزية عليهم مع العلم أن تلك لماذا نبكي على أئمة أهل البيت ونقوم بالتعزية عليهم مع العلم أن تلك لماذا نبكي على أئمة أهل البيت ونقوم بالتعزية عليهم مع العلم أن تلك لماذا نبكي على أئمة أهل البيت ونقوم بالتعزية عليهم مع العلم أن تلك 
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        ، كانت في الماضي؟، كانت في الماضي؟، كانت في الماضي؟، كانت في الماضي؟����الحادثة، مثل مصيبة اإلمام الحسينالحادثة، مثل مصيبة اإلمام الحسينالحادثة، مثل مصيبة اإلمام الحسينالحادثة، مثل مصيبة اإلمام الحسين
        الشكر الجزيل.الشكر الجزيل.الشكر الجزيل.الشكر الجزيل.ونسألكم الدعاء، وونسألكم الدعاء، وونسألكم الدعاء، وونسألكم الدعاء، و

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  يمكن اإلجابة على سؤالك من عدة وجوه:
قبل استشهاده،  �الرسول األكرم �لقد بكى على الحسين الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:

أن  �، ويمكننا تأسياً بالرسول)٢(، ومن طرق العامة)١(وقد ثبت ذلك من طرقنا
للزمان وبعده عن واقعة استشهاده؛ ألنّه لو كان  ، وال عالقة�نبكي على الحسين

قبل حصول  �أن ال يبكي على الحسين �للزمان عالقة لكان األولى بالرسول
ــ للبكاء هو: مظلومية اإلمام  �الواقعة، بل الذي يدعونا ــ كما دعا الرسول

  .�الحسين
م قد بكوا على اإلما �قد ورد أيضاً أن بعض األنبياء الوجه الثاني:الوجه الثاني:الوجه الثاني:الوجه الثاني:

أكثر من بعدنا  �، وبعد األنبياء عن واقعة استشهاد اإلمام الحسين)٣(�الحسين
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  عن تلك الواقعة؛ مع االختالف في السبق واللحوق.
، وعلى عثمان )١(بكى على ابنه إبراهيم �قد ورد أيضاً أن النبي الوجه الثالث:الوجه الثالث:الوجه الثالث:الوجه الثالث:

حتّى  عليهما كاء، وأمر النساء بالب)٤(وحمزة )٣(، كما بكى على جعفر)٢(بن مظعونا
  صار البكاء على حمزة من عادة نساء أهل المدينة.
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يمكننا  �بعد أن ثبت عندنا بالدليل القاطع عصمة أئمتنا الوجه الرابع:الوجه الرابع:الوجه الرابع:الوجه الرابع:
بعد واقعة الطف  �األخذ برواياتهم وسيرتهم، وقد كان دأب المعصومين

رون ، وكانوا يأم)٢(، وكان بعضهم يقيم مآتم العزاء)١(�البكاء على الحسين
، حتّى ورد عندنا فضل )٣(شيعتهم بالبكاء وإقامة العزاء وحضور مجالس العزاء

ــ نسير على خطاهم ونهتدي  �، ونحن ــ تبعاً لهم)٤(�للتباكي على الحسين
من القضايا الفرعية التي  �بهديهم ونأتمر بأوامرهم؛ فقضية البكاء على الحسين

د عليها، وال تتوقّف تلك اُألصول على يمكن إثباتها بعد إثبات اُألصول التي تعتم
 جواز أو عدم جواز البكاء حتّى يستلزم محذور الدور.

  
IIIIõaŠçŒÛa@õbØiõaŠçŒÛa@õbØiõaŠçŒÛa@õbØiõaŠçŒÛa@õbØi����HHHH    
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
شاء اهللا تكون حاضرة معنا وتبكي شاء اهللا تكون حاضرة معنا وتبكي شاء اهللا تكون حاضرة معنا وتبكي شاء اهللا تكون حاضرة معنا وتبكي     ننننإإإإ(الزهراء (الزهراء (الزهراء (الزهراء     ::::في بعض المجالس بأنفي بعض المجالس بأنفي بعض المجالس بأنفي بعض المجالس بأن    دددديريريرير
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        ....ابنها ونحن نواسيها ببكائنا)ابنها ونحن نواسيها ببكائنا)ابنها ونحن نواسيها ببكائنا)ابنها ونحن نواسيها ببكائنا)
مع الروح مع الروح مع الروح مع الروح     مام الحسين لكي ترتقي روحنا وتلتحم قليالًمام الحسين لكي ترتقي روحنا وتلتحم قليالًمام الحسين لكي ترتقي روحنا وتلتحم قليالًمام الحسين لكي ترتقي روحنا وتلتحم قليالًاإلاإلاإلاإلنا نبكي نا نبكي نا نبكي نا نبكي أنا أعلم بأنّأنا أعلم بأنّأنا أعلم بأنّأنا أعلم بأنّ

    ههههن بأنّن بأنّن بأنّن بأنّوووودددديها ونحن متأكّيها ونحن متأكّيها ونحن متأكّيها ونحن متأكّولماذا نواسيها ونعزّولماذا نواسيها ونعزّولماذا نواسيها ونعزّولماذا نواسيها ونعزّ    ؟؟؟؟����الحسينية, فلماذا تبكيه الزهراءالحسينية, فلماذا تبكيه الزهراءالحسينية, فلماذا تبكيه الزهراءالحسينية, فلماذا تبكيه الزهراء
        جانبها اليوم في ديار الخلد؟جانبها اليوم في ديار الخلد؟جانبها اليوم في ديار الخلد؟جانبها اليوم في ديار الخلد؟    إلىإلىإلىإلى

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 ،نبكيه ة ولكن مع ذلك نحناليوم في الجنّ �نحن نعلم أن الحسين
ليس ألجل لوعة  �فبكاؤها على الحسين ،وكذلك الزهراء(سالم اهللا عليها)

فسوف  �للحسين محب المصيبة اليوم إذا عرضت على أي نإالفراق، بل 
 �م الحسينم لتألّة. فالقلب يتألّلى الجنّإمصيره انتهى  مع علمه بأن حتّىيبكي 

 يم.وإن كانوا اآلن في نع ،وعياله في تلك األيام

  

IIII´�§a@óÜÇ@ÚýÏþa@õbØi@òîÐî×´�§a@óÜÇ@ÚýÏþa@õbØi@òîÐî×´�§a@óÜÇ@ÚýÏþa@õbØi@òîÐî×´�§a@óÜÇ@ÚýÏþa@õbØi@òîÐî×����HHHH@ @@ @@ @@ @

���ن���אא 
د�אن�����ن«� ����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
: : : : ����ما ورد في مقتل اإلمام الحسينما ورد في مقتل اإلمام الحسينما ورد في مقتل اإلمام الحسينما ورد في مقتل اإلمام الحسين    الرجاء التوضيح الشافي والوافي فيالرجاء التوضيح الشافي والوافي فيالرجاء التوضيح الشافي والوافي فيالرجاء التوضيح الشافي والوافي في

، ، ، ، فالك من الكسوففالك من الكسوففالك من الكسوففالك من الكسوفوأظلمت األوأظلمت األوأظلمت األوأظلمت األ    ،،،،وأمطرت دماًوأمطرت دماًوأمطرت دماًوأمطرت دماً    ،،،،بكت لموته األرض والسماواتبكت لموته األرض والسماواتبكت لموته األرض والسماواتبكت لموته األرض والسماوات((((
    ،،،،الكواكب في أفالكها تتهافتالكواكب في أفالكها تتهافتالكواكب في أفالكها تتهافتالكواكب في أفالكها تتهافتوووو    ،،،،امامامامأيأيأيأي    ةةةةواشتد سواد السماء ودام ذلك ثالثواشتد سواد السماء ودام ذلك ثالثواشتد سواد السماء ودام ذلك ثالثواشتد سواد السماء ودام ذلك ثالث

        ).).).).هوال حتّى ظن أن القيامة قد قامتهوال حتّى ظن أن القيامة قد قامتهوال حتّى ظن أن القيامة قد قامتهوال حتّى ظن أن القيامة قد قامتاألاألاألاأل    وعظمتوعظمتوعظمتوعظمت
        ....مع توضيح كيفية بكاء السماء دماًمع توضيح كيفية بكاء السماء دماًمع توضيح كيفية بكاء السماء دماًمع توضيح كيفية بكاء السماء دماً
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        ....ا جزيل الشكر والتقديرا جزيل الشكر والتقديرا جزيل الشكر والتقديرا جزيل الشكر والتقديرولكم منّولكم منّولكم منّولكم منّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يضاحهاإ فقرات تريد تّن من سسؤالك يتكو:  

  .بكت لموته األرض والسماء ــــــــ١١١١
وما رفع حجر عن  ،رها دماًبتفج بكاء األرض كان أن :�همقد ورد عن

  .آخر بالسواد ر في خبروقد فس ،)١(كان تحته دماً عبيطاً ��� األرض 
قال؟ ن سئل عن بكاء السماءأبعد  �الصادقاإلمام فعن  ا بكاء السماء،أم :

ر السماء في أخبا ر بكاءوقد فس ،)٢()كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء(
 ؟شيء بكاؤها عن أي بعد سؤاله �علي بن الحسيناإلمام فعن  ،خر بوقوع الدمأُ

  .)٣()الدم شبه أثر البراغيث منى الثوب كانت إذا استقبلت بثوب وقع عل( :قال
بكت (إن السماء  :فقال؛ لى الشمسإوفي خبر آخر نسب البكاء بالحمرة 

، إن ربعين صباحاً بالسوادأاألرض بكت إن  ،ربعين صباحاً بالدمأ على الحسين
والذي يجمع بين األخبار ، )٤(حمرة)كسوف والصباحاً بال ربعينأالشمس بكت 
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  .كال األمرين قد حصل نأ
  .مطرت دماًأو ــــــــ٢٢٢٢
  .)١())ت منه البيوت والحيطاندم احمرمطراً كالمطرت السماء ((ت أُم سليم: قال

  .)٢())ذا هو دمإدي لتشرب فلى الواإبل ذهبت اإل(( قرضة بن عبيد اهللا:وقال 
 .)٣())صارت مملوءة دماً وحبابنا وجرارنا(( :وقال آخر

  .فالك من الكسوفظلمت األأ ــــــــ٣٣٣٣
ا قُتل الحسين بن عليروى البيهقي عن أبي قبيل: أنّه لمN  كسفت

  .)٤())ا هيأنّهظننّا  حتّىالسماء كسفة بدت الكواكب نصف النهار، 
  .)٥(امذلك ثالثة أيسواد السماء ودام  اشتد ــــــــ٤٤٤٤
وصيرورة  نكسافه،اذهاب نور الشمس و :العبارتين بمعنى واحد وهو لعلّو

  .كما في بعض األخبار، النهار ليالً
  .فالكها تتهافتأوالكواكب في  ــــــــ٥٥٥٥

ن أومع وجودها فيمكن  المقتل، العبارة في لم نعثر على مكان وجود هذه
 :يفهم منه في ذلك الزمان لذي كانا، يفهم منها: ظهور الشهب بكثرة في السماء
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  .سقوط الكواكب
  .القيامة قد قامت نأ نهوال حتّى ظُعظمت األ ــــــــ٦٦٦٦

علموا بفداحة األمر الذي  عة،عليهم والمرو هذه الحوادث الغريبة بعد كلّ
 ها هي،نّأ ناحتّى ظنّ :بعضهم قوله حتّى جاء عن عوا الهالك العاجل،وتوقّ حصل،

 .)١(يعني القيامة

  

)´�§a@âbß⁄a@óÜÇ@éibjzn�aë@ÊŒ¦a@ÑíŠÈm´�§a@âbß⁄a@óÜÇ@éibjzn�aë@ÊŒ¦a@ÑíŠÈm´�§a@âbß⁄a@óÜÇ@éibjzn�aë@ÊŒ¦a@ÑíŠÈm´�§a@âbß⁄a@óÜÇ@éibjzn�aë@ÊŒ¦a@ÑíŠÈm����(  


د�א ���ن�א د�אز.����א 
���ن�«�����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
؟ وهل توجد عندنا روايات ؟ وهل توجد عندنا روايات ؟ وهل توجد عندنا روايات ؟ وهل توجد عندنا روايات ����ما هو المراد من الجزع على اإلمام الحسينما هو المراد من الجزع على اإلمام الحسينما هو المراد من الجزع على اإلمام الحسينما هو المراد من الجزع على اإلمام الحسين

        في جوازه أو رجحانه؟في جوازه أو رجحانه؟في جوازه أو رجحانه؟في جوازه أو رجحانه؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ، وألم المصيبة.الجزَع: نقيض الصبر، فهو إظهار الحزن

  .)٢())والجزَع: نقيض الصبر((: )لسان العرب(، و)العين(ففي كتاب 
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  .)١())لم يصبر فأظهر الحزن((وفي أقرب الموارد: 
  .)٢())لم يصبر عليه، فاظهر الحزن أو الكدر((وفي منجد اللغة: 

وإظهار الحزن قد يكون برفع الصوت بالبكاء، المسمى بـ(النوح)، وقد يكون 
بكاء مع الصراخ، المسمى بـ(العويل)، وقد يكون بالبكاء مع تعداد محاسن بال

الميت، المسمى بـ(الندب)، وقد يكون بالقول، كمن يدعو بالويل والثبور، فيقول: 
ثبوراه، والويل: الهالك، وكذا الثبور، وقد يكون بالعمل، بأن يضرب  يا وياله، وا

يمزق قميصه أو ثوبه، أو ينتف شعره، أو يده على جبينه، أو خده، أو فخذه، أو 
  يجزّه، أو يمتنع عن الطعام، أو غيره.

، منها: �وتوجد روايات متعددة في استحباب الجزع على اإلمام الحسين
: (كلّ الجزع والبكاء �ما ورد في خبر معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهللا

  .)٣()�مكروه، سوى الجزع والبكاء على الحسين
سوى الجزع (في وسائله، تارة في أبواب الدفن بعبارة:  الحر العامليوقد نقله 

ما خال الجزع (، وأُخرى في أبواب المزار بعبارة: )٤()�والبكاء على الحسين
  .)٥()�والبكاء لقتل الحسين

، سمعته يقول: (إن البكاء �ومنها خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اهللا
ا جزع، ما خال البكاء والجزع على الحسين بن والجزع مكروه للعبد في كلّ م
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١(؛ فإنّه فيه مأجور)�علي(.  
  .)٢(ومنها خبر صالح بن عقبة: (ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه)

في حديث: (وقد شققن  �ومنها خبر خالد بن سدير، عن أبي عبد اهللا
، وعلى مثله �ليالجيوب، ولطمن الخدود ــ الفاطمياتُ ــ على الحسين بن ع

  .)٣(تُلطم الخدود، وتُشق الجيوب)
: �قال لي أبو عبد اهللا((ومنها خبر مسمع بن عبد الملك كردين البصري: 

  أما تذكر ما صُنع به ــ الحسين ــ؟ قلت: نعم.
  قال: فتجزع؟

قلت: إي واِهللا، واستعبر لذلك، حتّى يرى أهلي أثر ذلك علي، فامتنع عن 
  بين ذلك في وجهي.الطعام، حتـّى يست

ك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، : رحم اهللا دمعتك، أما إنّ�قال
  .)٤())والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنّا

، فقيل لي: �استأذنت على أبي عبد اهللا((ومنها خبر معاوية بن وهب: 
بيته، فجلست حتـّى قضى صالته، فسمعته  ادخل. فدخلت، فوجدته في مصاله في

وهو يناجي ربه، وهو يقول: (يا من خصّنا بالكرامة ــ إلى أن قال: ــ اغفر لي 
ــ إلى أن قال: ــ وارحم تلك  �الحسين ]عبد اهللا[وإلخواني ولزوار قبر أبي 
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األعين التي جرت دموعها رحمةً لنا، وارحم تلك القلوب التي جزَعت واحترقت 
  .)١(الخبر ))ا، وارحم الصرخة التي كانت لنا)...لن

  ، مع سكوت المعصوم وإقراره:�وما قاله دعبل في محضر اإلمام الرضا
ــدالً    ــين مجـــ ــت الحســـ ــو خلـــ ــاطم لـــ ــدالً   أفـــ ــين مجـــ ــت الحســـ ــو خلـــ ــاطم لـــ ــدالً   أفـــ ــين مجـــ ــت الحســـ ــو خلـــ ــاطم لـــ ــدالً   أفـــ ــين مجـــ ــت الحســـ ــو خلـــ ــاطم لـــ         أفـــ

        
           وقـــد مـــات عطشــــاناً بشـــطّ فــــرات   وقـــد مـــات عطشــــاناً بشـــطّ فــــرات   وقـــد مـــات عطشــــاناً بشـــطّ فــــرات   وقـــد مـــات عطشــــاناً بشـــطّ فــــرات        

        اذاً للطمـــــــــت الخَـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــدهاذاً للطمـــــــــت الخَـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــدهاذاً للطمـــــــــت الخَـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــدهاذاً للطمـــــــــت الخَـــــــــد فـــــــــاطم عنـــــــــده        
        

        وأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجنات٢٢٢٢((((وأجريت دمع العين في الوجنات((((        
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ).).).).����ورد: (كلّ الجزع مكروه سوى الجزع على الحسينورد: (كلّ الجزع مكروه سوى الجزع على الحسينورد: (كلّ الجزع مكروه سوى الجزع على الحسينورد: (كلّ الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين

، ، ، ، ����، فهل يدخل الرسول، فهل يدخل الرسول، فهل يدخل الرسول، فهل يدخل الرسول����السؤال: إن االستثناء جاء بالجزع على الحسينالسؤال: إن االستثناء جاء بالجزع على الحسينالسؤال: إن االستثناء جاء بالجزع على الحسينالسؤال: إن االستثناء جاء بالجزع على الحسين
        أو بقية األئمة، أو العلماء في هذا االستثناء؟وما هو الدليل؟أو بقية األئمة، أو العلماء في هذا االستثناء؟وما هو الدليل؟أو بقية األئمة، أو العلماء في هذا االستثناء؟وما هو الدليل؟أو بقية األئمة، أو العلماء في هذا االستثناء؟وما هو الدليل؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اهللا وبركاته.. السالم عليكم ورحمة

لعلّ لمصيبة سيد الشهداء خصوصية تختلف عن بقية مصائب أهل 
 ، فلذلك صار الجزع عليها يختلف�، كونها فاقت جميع مصائبهم�البيت
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عن كلّ جزع، ولكن هذا الرأي يمكن أن يدفع بأنّه ورد عندنا: أن الجزع على 
  غير قبيح. �غير الحسين

: (إن الصبر 7ل عند وقوفه على قبر رسول اهللا، أنّه قا�فعن أمير المؤمنين
  .)١(عليك..) ��� عنك، وإن الجزع لقبيح  ��� لجميل 

ن كلّ المعصومين األربعة إومن أجل الجمع بين الروايتين ال بد أن نقول: 
بمثابة نور واحد، ومقام ومرتبة واحدة، فما يثبت ألحدهم يثبت لآلخر،  �عشر

، أنّه قال: (وعلى مثله تلطم الخدود وتشق �الصادق وقد ورد عندنا عن اإلمام
، كباقي �؛ إذ أجاز الجزع على كلّ من يكون بمرتبة الحسين)٢(الجيوب)

 .�المعصومين
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 .فالعزاء منهي عنه، والجزع منهي عنه ،العزاء جزع نإ :قولتريد أن ت ككأنّ

  !وهذا االستدالل فاسد من حيث سقوط صغراه
 ،�الحسيناإلمام ذكر  :عن هو عبارة �نالعزاء ومأتم الحسي نأل :وذلك

 وإظهار الحزن وذرف ،العروج على واقعة الطف ثم وذكر فضائله ومقامه،
 .الدموع عليه

  :فنأتي إلى مفرداته فإذا كان العزاء هو ذلك،
والصفات المعنوية التي تحلّى  ،�الحسين هي ذكر فضائل ::::ولىولىولىولىالمفردة اُألالمفردة اُألالمفردة اُألالمفردة اُأل

  ..بها
 بل هو أمر مشروع، فيه نهي، وليس ،دينوهذا ليس فيه شيء مخالف لل

من كتب  �الحسين فافتح ترجمة أي شخص دون ،وطبق الموازين الشرعية
إن كانت له  المترجم له، جده يبدأ بذكر فضائلت نّة والشيعةالتراجم لدى الس

اإلمام الشريف (( :يقول �ترجمة اإلمام الحسينفي هذا الذهبي ف ،فضائل
 اهللا الحسين بن أبو عبد ،ومحبوبه وريحانته في الدنيا،، �اهللا سبط رسول ،الكامل

 .أخذ بذكر مناقبه ثم ،)١())...أمير المؤمنين

  .واقعة الطفذكر  المفردة الثانية:المفردة الثانية:المفردة الثانية:المفردة الثانية:
فقد ذكرها النبي�، وهاك  ما وبكيا لذكرها،وتألّ ،�بن أبي طالب وعلي
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  :مباني السلفية بعض الروايات الصحيحة من حيث السند حتّى على
 يعني الصبي) ــال تُبكوا هذا : (لنسائه �قال رسول اهللا(( :قال ة،بي أُمامعن أ

الداخل  �اهللا رسول فدخل �فنزل جبريل سلمة، مكان يوم أُقال: وــ  اًحسين
نظر إلى  لماف ·حسينالفجاء بيتي). ال تدعي أحداً يدخل ( :سلمة ُألموقال 
سلمة فاحتضنته، وجعلت تناغيه فأخذته  يدخل،في البيت، أراد أن  �النبي أُم

، �النبيحجر  فدخل حتّى جلس فيوتسكّنه، فلما اشتد في البكاء خلّت عنه، 
يقتلونه وهم (: �النبي قالف ابنك هذا). ستقتل متكإن أُ( :�فقال جبريل

ة، فقال: بمكان كذا وكذا، ربفتناول جبريل ت يقتلونه، نعم :قال بي)؟ مؤمنون
 :قال الذهبيو .)١())وقد احتضن حسيناً كاسف البال مهموماً... �فخرج رسول اهللا

 .)٢())وإسناده حسن((

في ترجمة ) المعجم الكبير(في ــ رجاله ثقات ــ و هوأخرج الطبراني بسند
 يلعبان بين يدي Nكان الحسن والحسين(( :قالت ،سلمة معن أُ: �الحسين

يا  :فقال �فنزل جبريل في بيتي، �النبيتك دمحمأُم تقتل ابنك هذا من  إن
قال  ثم وضمه إلى صدره، ،�فبكى رسول اهللا ،ومأ بيده إلى الحسينأف .بعدك

يح كرب (و :وقال ،�ها رسول اهللافشم هذه التربة). وديعة عندك( :�رسول اهللا
  ).وبالء

 أنفاعلمي ، إذا تحولت هذه التربة دماً !سلمة يا أُم( :�وقال رسول اهللا: قالت
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 يوم، جعلت تنظر إليها كلّ ثم سلمة في قارورة، مفجعلتها أُ :قال ).ابني قد قتل
 .)٢(غير الطبراني أيضاًوأخرج الحديث . )١())عظيمليوم لين دماً إن يوماً تحو :وتقول

 ،هند اهللا بن سعيد بن أبي عبد أنا عبد الرزّاق، أنا((أخرج عبد بن حميد: و
 يدرج، فجاء حسين بيتي، نائماً في �لمة: كان النبيس مقالت أُ :قال عن أبيه،

غفلت في  ثمقالت:  ،فيوقظه مسكته مخافة أن يدخلأفقعدت على الباب فقالت: 
فجئت  ،�فسمعت نحيب رسول اهللا :قالت فدخل فقعد على بطنه، فدب شيء،
  .واهللا ما علمت به! يا رسول اهللا :فقلت

  ؟هأتحب :فقال لي طني قاعد،وهو على ب، �جبريل إنّما جاءني :فقال
  .نعم :فقلت

  ؟!.أال أُريك التربة التي يقتل بها ،متك ستقتلهإن أُ :قال
  .بلى :قلتف :قال
 .بهذه التربة انيفضرب بجناحه فأت :قال

يا ليت شعري من يقتلك  :ويقول وهو يبكي، ،إذا في يده تربة حمراءف :قالت
 .)٣())!؟بعدي

كان رسول ((: قالت، سلمة عن أُمــ جاله ثقات رــ و هوأخرج الطبراني بسند
فدخل  ،فانتظرت. أحد) ال يدخل علي( :فقال جالساً ذات يوم في بيتي، �اهللا
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 ،ذا حسين في حجرهإلعت ففاطّ ،يبكي �فسمعت نشيج رسول اهللا ،·الحسين
فقال. واهللا ما علمت حين دخل فقلت: ،وهو يبكي يمسح جبينه �والنبي: ) إن
  .ا من الدنيا فنعمأم :قلت ؟هتحب :فقال ،في البيت ان معناك �جبريل

من  �فتناول جبريل )،كربالء :يقال لها متك ستقتل هذا بأرضإن أُ :قال
  .�فأراها النبي ،تربتها

 :قال ء،كربال: قالوا ؟)ما اسم هذه األرض( :قال تل،فلما أُحيط بحسين حين قُ
  .)١()))أرض كرب وبالء ،صدق اهللا ورسوله(

رواه الطبراني بأسانيد ورجال (( :وقال)، مجمع الزوائد(وأخرجه الهيثمي في 
  .)٢())أحدها ثقات

  وتجديد ذكراه.. �إظهار الحزن والبكاء على الحسين المفردة الثالثة:المفردة الثالثة:المفردة الثالثة:المفردة الثالثة:
 :هناك كثير من الروايات التي تشير إلىف

ع بل وأمام جم في بيوت نسائه، �على الحسينبكى وحزن  �النبي نأ ــــــــ١١١١
 .من الصحابة

ته أُم بأن �أخبر النبي �جبرائيل األخبار الكثيرة التي تنصّ على أن ــــــــ٢٢٢٢
شمها واستنشق  �وأن النبي ،كربالء وجاءه بتربة من أرض ،�ستقتل الحسين

 .)٣(الحسين الشهيد منها رائحة دم ابنه

من  عرفت مقتله هاأنّو ،�لبعض زوجاته تربة الحسينأعطى  �ن النبيأ ــــــــ٣٣٣٣
                                                 

�F١E��Q'V�R��E#��א٢٨١٩K����d��XRPא٣�W١٠٨�F�r��Pא!�{��א �
�F٢E�]oS���	وאs
&٩�W١٨٩א��،�I����d��XRPא��N
#�HK� �
�F٣Eز����Lא*�א�f@��١�W٢٤٦�fMZ��F٨KEא �



 

 

 

 

٢٧٨  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

م في يوم العاشر ]دم عبيط[ل لون تلك التربة إلى تحو١(من المحر(.  
قال لي عبد الملك: أي واحد أنت إن أعلمتني أي ((وعن الزهري، قال: 

 ��� عالمة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال: قلت: لم تُرفع حصاة ببيت المقدس 
؛ ))الحديث لقرينانوجد تحتها دم عبيط، فقال عبد الملك: إنّي وإياك في هذا 

  .))رواه الطبراني، ورجاله ثقات(( الهيثمي:قال 
 عن ��� بن علي  تل الحسينيوم قُ حجرما رفع بالشام ((عن الزهري، قال: و

  .)٢())رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح((؛ قال الهيثمي: ))دم
حتّى الشمس كسفة نكسفت لما قُتل الحسين بن علي ا((وعن أبي قبيل، قال: 

رواه الطبراني، ((؛ قال الهيثمي: ))بدت الكواكب نصف النهار حتّى ظننّا أنّها هي
 .)٣())وإسناده حسن

كربالء عند  في �بل نجد أوسع صور العزاء والحزن تظهر على رسول اهللا
المنام بنصف  في �رأيت النبي((: فهذا ابن عباس يقول ،�الحسيناإلمام قتل 

 ؟ما هذا :فقلت ، أو يتتبع فيها شيئاً،تقطهلارورة فيها دم يالنهار أشعث أغبر معه ق

رواه ((قال الهيثمي:  .)))تبعه منذ اليومتفلم أزل أ ،وأصحابه دم الحسين( :قال
  .)٤())أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح

تأسياً  تهإقام بل في مانع شرعي من إقامة المأتم الحسيني، ال يوجد أي اًفإذ
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سلفنا من خالل أكما  إذ هو المقيم له والقائم عليه، ؛�ء بالنبي األكرمواقتدا
  .نّةالسأهل الواردة من طرق  الروايات الصحيحة

 ،نوع من الجزع كون البكاء والمأتم :وهي ،ولىمة اُألفتسقط المقد :وعليه
ن الجزع فضالً عن المناقشة في الكبرى من أفي االستدالل وال يبقى لها مكان 

جائز، كما بينا  �الحسينهي عنه، وذلك لما ورد عندنا من أن الجزع على من
 آنفاً في األسئلة السابقة.

  

IIII÷ìÐäÛa@óÜÇ@áĐÜÛaë@õbØjÛa@�qdm÷ìÐäÛa@óÜÇ@áĐÜÛaë@õbØjÛa@�qdm÷ìÐäÛa@óÜÇ@áĐÜÛaë@õbØjÛa@�qdm÷ìÐäÛa@óÜÇ@áĐÜÛaë@õbØjÛa@�qdmHHHH@ @@ @@ @@ @
�»��»��Fو*����א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    عنعنعنعن    ليسليسليسليس    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    ؟؟؟؟الصدورالصدورالصدورالصدور    علىعلىعلىعلى    اللطماللطماللطماللطم    فائدةفائدةفائدةفائدة    وماوماوماوما؟ ؟ ؟ ؟ مممممحرمحرمحرمحر    فيفيفيفي    البكاءالبكاءالبكاءالبكاء    فائدةفائدةفائدةفائدة    ماماماما
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

الحدث مع وتفاعلها النفس رتأثّتبرز  حالة النفسي بمعناه البكاء إن، 
 على ناؤوبكا، البكاء :وهو ،نمعي بتعبير للحدث فتستجيب ،باأللم وإحساسها

 مع فتفاعلنا، به لّح الذي لمؤلما للحدث فعل ةرد هو �الحسين اإلمام
قد فإنّنا وبذلك ،�أصابه لما نايسساحأو نفوسنا تتفاعل أن أوجب �تهقضي 

  .ناذكر كما ،تفاعل حالة هو الذي ،بالبكاء �لمصيبته باستجابتنا عبرنا
 يعتلج الذي ،والحزن األلم عن تعبير فهو؛ الصدور على اللطم ذلك ومثل
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ــ  النفس تصيب التي فالحرقة ،المصيبة عظم من أصابنا ما مدى عن وتعبير ،قلوبنا
 يكون ،ما بفعلٍ أصابه اعمعنها، و ينفّس أن لإلنسان يمكنــ  عليها يسيطر والحزن
 .المؤلمة القضية أو ،الفاجعة هذه به تحلّ لمن ومواساةً ومجاراةً وتنفيساً ترويحاً
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، هل ، هل ، هل ، هل ))))١١١١((((
 هذه اآلية توصينا باللطم أو ضرب البدن على المصائب؟هذه اآلية توصينا باللطم أو ضرب البدن على المصائب؟هذه اآلية توصينا باللطم أو ضرب البدن على المصائب؟هذه اآلية توصينا باللطم أو ضرب البدن على المصائب؟

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

واللطم وضرب البدن في عزاء أهل  البكاء   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
؛ )٢(�ومن يعظّم شَعائر اللَّه فإنَّها من تَقوى القُلُوبومن يعظّم شَعائر اللَّه فإنَّها من تَقوى القُلُوبومن يعظّم شَعائر اللَّه فإنَّها من تَقوى القُلُوبومن يعظّم شَعائر اللَّه فإنَّها من تَقوى القُلُوب�يستفاد من قوله تعالى:  �البيت

من شعائر اهللا بال ريب، واالحتفاء بذكرى وفياتهم ومواليدهم  �فأئمة أهل البيت
هو أمر جائز، بل راجح بما يناسب تلك المناسبات، بشرط أن ال يكون الفعل محرماً، 

بحسب هذه اآلية الكريمة، فالتعظيم معنى عرفياً خاضع لفهم الناس في كيفية 
التعظيم، وهو مشروع بكلّ الوسائل التي يراد بها التعظيم، بشرط أن ال يكون حراماً 

  قد نصّت على حرمته الشريعة المقدسة.
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ن مظاهر المودة التي وكذلك يستفاد رجحان هذه األفعال باعتبارها مظهراً م
قُل الَ قُل الَ قُل الَ قُل الَ �صدحت بها اآلية الكريمة وندبت المسلمين إليها، ونعني بها: قوله تعالى: 

  .)١(�المودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربى    ��� ��� ��� ��� أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً 
في البكاء على  �وأيضاً يستفاد رجحان هذا الفعل من التأسي بفعل النبي

نساء األنصار يبكين على من قُتل من أزواجهن في الشهداء وسادات الدين حين سمع 
: ــ  : (ولكن حمزة ال بواكي له)؛ قال ابن عمر ــ كما يروي أحمد في مسنده�أُحد، فقال

  .)٢(ثم نام رسول اهللا فاستنبه وهن يبكين، (قال): فهن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة
من الحثّ على البكاء على : (ولكن حمزة ال بواكي له)، �وال يخفى ما في قوله

  ، والمالمة لنساء األنصار لتركهن البكاء على حمزة.�سيد الشهداء حمزة
هـ)، قال: لم تبك ٢٠٧وفي ترجمة حمزة من (االستيعاب)، نقالً عن الواقدي (ت 

: (ولكن حمزة ال بواكي له) إلى �من األنصار على ميت بعد قول رسول اهللا امرأة
  .)٣(بالبكاء على حمزة.. انتهىوبدأت  ��� اليوم، 

فهذه سيرة األنصار والصحابة في رجحان البكاء على الميت عموماً، وعلى من 
   هو كحمزة خصوصاً، وإن بعد العهد بموته.

 عبد البر، وأيضاً ذكره ابن )٤(وأخرج البخاري في (صحيحه) في أبواب الجنائز
النبي ــ شهداء واقعة مؤتة ــ وقال:بكى على جعفر وز �في (االستيعاب): أن   يد 

  .)٥((أخواي ومؤنساي ومحدثي)
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 �أيضاً في ترجمة جعفر من (االستيعاب): لما جاء النبي عبد البروذكر ابن 
نعي جعفر، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها، (قال): ودخلت فاطمة وهي تبكي 

  .)١(تبك البواكي). انتهى: (على مثل جعفر فل�عماه، فقال رسول اهللا وتقول: وا
: (فلتبك)، دليل على استحباب البكاء على أمثال جعفر من �وهذا األمر منه

رجاالت األمة الذين فدوا مهجهم في سبيل نصرة الدين وإعالء كلمة شريعة سيد 
  .�المرسلين

، كما بكاه )٢(قبل استشهاده �على فاجعة ولده الحسين �وقد بكى رسول اهللا
   عند مروره بأرض كربالء.. �المؤمنينأبوه أمير 

فقد أخرج ابن سعد ــ كما في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من 
بكربالء عند مسيره  ·مر علي(((الصواعق المحرقة) البن حجر ــ عن الشعبي، قال: 

ــ فوقف وسأل عن اسم األرض، فقيل:  إلى صفّين وحاذى نينوى ــ قرية على الفرات 
وهو  �فبكى حتّى بلّ األرض من دموعه، ثم قال: دخلت على رسول اهللاكربالء، 

يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: كان عندي جبرئيل آنفاً وأخبرني أن ولدي الحسين 
 . وروى مثله الهيثمي في (مجمع )٣())يقتل بشاطئ الفرات، بموضع يقال له: كربالء

 .)٤())ر والطبراني ورجاله ثقاترواه أحمد وأبو يعلى والبزّا((الزوائد)، وقال: 
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وأما اآلية المذكورة فهي تحثّ على التسليم ألمر اهللا وعدم االعتراض على  
عندما مات ولده: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال نقول  �قضائه، وقول رسول اهللا

، يوضّح لك المراد منها )١(ما يرضي ربنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) ��� 
اعتراض على أمر اهللا تجن واتّهام  �ن بمصيبة الحسينوواالدعاء بأن ما يفعله المعزّ

، وغضب على الجناة من قاتليه، �ال يرضونه، وإنّما هو حزن على مصيبة الحسين
   وإحياء لبعض الشعائر اإلسالمية؛ لتبقى جذوة اإلسالم متوقّدة إلى يوم القيامة.
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            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لماذا نلطم على الصدور بالتحديد.. وحسب ما فهمت من الرواية السابقة لماذا نلطم على الصدور بالتحديد.. وحسب ما فهمت من الرواية السابقة لماذا نلطم على الصدور بالتحديد.. وحسب ما فهمت من الرواية السابقة لماذا نلطم على الصدور بالتحديد.. وحسب ما فهمت من الرواية السابقة 

            بأن اللطم على الخدود؟بأن اللطم على الخدود؟بأن اللطم على الخدود؟بأن اللطم على الخدود؟
  ودمتم في رعاية الباري عزّ وجلّ.ودمتم في رعاية الباري عزّ وجلّ.ودمتم في رعاية الباري عزّ وجلّ.ودمتم في رعاية الباري عزّ وجلّ.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  مكروه ما خال الجزع والبكاء لقتل ورد عندنا أن كلّ الجزع والبكاء

، ومن مظاهر الجزع: اللطم، سواء كان على الصدور، أو على الخدود، �الحسين
أو على الفخذين. وما ذكر في الرواية كمثال لمظهر من مظاهر الجزع، وهو: اللطم 

 على الخدود، ولم تمنع الرواية من اللطم على مكان آخر.
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    السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

هل ضرب الصدر أفضل من الصالة والصوم والذكر وتالوة القرآن 
 ؟�والتسبيح في ذكرى استشهاد الحسين

الشهيد وفي القرآن:  �لماذا البكاء على سيد شباب أهل الجنّة الحسين
����وووبِيلِ الَا لَا لَا لَا وي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسبِيلِ اتَحي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسبِيلِ اتَحي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسبِيلِ اتَحي سلُوا فقُت ينالَّذ نبساتتَحوأَم اتللَّهوأَم اتللَّهوأَم اتللَّهوأَم اًاًاًاًللَّه    زَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَح١١١١((((����ب((((.  

            لماذا البكاء على من هو في الجنّة؟لماذا البكاء على من هو في الجنّة؟لماذا البكاء على من هو في الجنّة؟لماذا البكاء على من هو في الجنّة؟
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن هذه األعمال التي تقام في ذكرى عاشوراء تدخل تحت األعمال 

  .المستحبة، وكذلك ما ذكرت يدخل تحت األعمال المستحبة

أما مقدار الثواب على كلّ عمل فهو راجع إليه سبحانه، ونحن ال نستطيع 
  القول بأن أحدهما أفضل بعد عدم ورود ما يرجح أحدهما على اآلخر.

نّها أفضل إذا كانت تزيد في والء ومحبة الشخص إ :نعم، نستطيع القول
معدوماً، والوالء ، أو أنّها تحقّق الوالء لهم بعد أن كان ضعيفاً أو �ألئمته

  شرط أساسي لقبول باقي األعمال من الصالة والصيام.. �لهم
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إلى  نّها أفضل من جهة ما يصاحب تلك األعمال عادة من االستماعإ :أو نقول
كالم الخطباء والرواديد الذي قد يتضمن بعض المعاني السامية التي هي بمثابة 

  فضلية طلب العلم على العبادة.مدرسة للتعليم واإلرشاد، فتكون أفضليتها من أ
ن الصالة والصيام وقراءة القرآن أفضل لبعض األشخاص إويمكن أن نقول: 

إذا لم يكن لهم في تعظيم الشعائر دور ومشاركة، وكان انتفاعهم بالصالة 
  والصيام وغيرها من األعمال أكثر بلحاظ مرتبتهم في سلّم التكامل.

في الجنّة، فهو  � الرغم من كونهفهو على  �أما البكاء على الحسين
، وعلى حمزة، وجعفر الطيار، وغيرهم من �على الحسين �كبكاء رسول اهللا

)١(�لم يفعله رسول اهللا ��� الشهداء، فهو بكاء مشروع، بل محبذ، و
. 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما هو التفسير الديني والعلمي بخصوص لطم الصدور؟ما هو التفسير الديني والعلمي بخصوص لطم الصدور؟ما هو التفسير الديني والعلمي بخصوص لطم الصدور؟ما هو التفسير الديني والعلمي بخصوص لطم الصدور؟

        تم لنا بألف خير.تم لنا بألف خير.تم لنا بألف خير.تم لنا بألف خير.ودمودمودمودم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ال يخفى عليكم أن أول من أقام العزاء على سيد الشهداء أبي عبد اهللا 
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؛ فعن أُم الفضل بنت الحارث: أنّها دخلت على �هو: رسول اهللا �الحسين
قال: (وما هو؟) فقالت: يا رسول اهللا! إنّي رأيت حلماً منكراً الليلة.  �رسول اهللا

قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت  )وما هو؟(قالت: إنّه شديد. قال: 
: (رأيت خيراً، تلد فاطمة غالماً فيكون �ووضعت في حجري. فقال رسول اهللا

  في حجرك)..
، فدخلت �فولدت فاطمة الحسين، فكان في حجري، كما قال رسول اهللا

ثم حانت منّي التفاتة فإذا عينا رسول  فوضعته في حجره، �يوماً إلى رسول اهللا
تهريقان من الدموع، قالت: فقلت: يا نبي اهللا! بأبي أنت وأُمي، ما لك؟ قال:  �اهللا

عليه الصالة والسالم فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا)، فقلت:  (أتاني جبريل
  .)١(هذا؟ فقال: (نعم)، وأتاني بتربة من تربته حمراء

في  �قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي وعن أُم سلمة،
! إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ بيده محمدبيتي، فنزل جبريل، فقال: يا 

وديعة (: �وضمه إلى صدره، ثم قال رسول اهللا �إلى الحسين، فبكى رسول اهللا
قالت: وقال . )ءويح وكرب وبال(وقال:  �، فشمها رسول اهللا)عندك هذه التربة

  .)٢(: (يا أُم سلمة إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أن ابني قد قتل)�رسول اهللا
  وهناك روايات أُخرى كثيرة في هذا المجال.

وأمرونا  �قاموا العزاء على الحسينأ �وهكذا تجد أئمة أهل البيت
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  وبإظهار الحزن، كما أشرنا إلى ذلك في األجوبة السابقة. ،بذلك
ة تعمل بهذه الوصية، فتظهر مختلف هذا المنطلق أخذت الشيعة اإلماميمن و
  كلّ بحسب منطقته وعاداته وتقاليده. �الحزن والعزاء على اإلمام الحسينمظاهر 

فبعضهم اتّخذ ــ مثالً ــ اللطم على الصدور طريقة من طرق إظهار الحزن 
وعده عمالً  ،�حسينليظهر من خالله حبه ووالءه الشديد ألبي عبد اهللا ال

  راجحاً يتوقّعون فيه األجر والثواب من اهللا سبحانه وتعالى.
ودليلهم على جوازه: إجماع علماء الطائفة الشيعية عليه، وبعض الروايات، 

، أنّه �منها: ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه (التهذيب): عن اإلمام الصادق
فاطميات ــ على الحسين بن قال: (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود ــ ال

علي�(الجيوب وعلى مثله تلطم الخدود، وتشق ،)١(.  
  ؛ فراجع!)٢(وقد أشار إلى هذه الرواية أيضاً الشهيد في (الذكرى)

  تعليق:

�»�����������وא �����א &و�=«� �

في جوابكم لألخ علي حول قضية اللطم ذكرتم الرواية وعدة مصادر في جوابكم لألخ علي حول قضية اللطم ذكرتم الرواية وعدة مصادر في جوابكم لألخ علي حول قضية اللطم ذكرتم الرواية وعدة مصادر في جوابكم لألخ علي حول قضية اللطم ذكرتم الرواية وعدة مصادر 
لذلك لدى العامة، لذلك لدى العامة، لذلك لدى العامة، لذلك لدى العامة،     ����ايات في قضية منع النبيايات في قضية منع النبيايات في قضية منع النبيايات في قضية منع النبيللرجوع إليها، ولكن هناك روللرجوع إليها، ولكن هناك روللرجوع إليها، ولكن هناك روللرجوع إليها، ولكن هناك رو

فكيف نرد على هذه الروايات، والرواية التي ذكرتموها بأن اللطم على اإلمام فكيف نرد على هذه الروايات، والرواية التي ذكرتموها بأن اللطم على اإلمام فكيف نرد على هذه الروايات، والرواية التي ذكرتموها بأن اللطم على اإلمام فكيف نرد على هذه الروايات، والرواية التي ذكرتموها بأن اللطم على اإلمام 
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        فقط هو الجائز.فقط هو الجائز.فقط هو الجائز.فقط هو الجائز.    ����الحسينالحسينالحسينالحسين
        ؟؟؟؟����فكيف نثبت جواز اللطم على بقية المعصومينفكيف نثبت جواز اللطم على بقية المعصومينفكيف نثبت جواز اللطم على بقية المعصومينفكيف نثبت جواز اللطم على بقية المعصومين

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يها عند العامة إن صحت سنداً فإنّها تدلّ إن الروايات المانعة التي أشرت إل

على المنع من البكاء على الميت على نحو اإلطالق، فيمكن الذب والدفاع عن 
الروايات المجوزة ــ كالتي وردت في جواب بعض اإلخوة ــ بأن هذه األحاديث 

فتخصّص تلك اإلطالقات بهذه المخصّصات،  �خاصّة في مورد اإلمام الحسين
أُسلوب مألوف في علم الفقه ــ كما هو ثابت في محلّه من علم اُألصول ــ وهذا 

  لجمع األدلّة ونفي التعارض بينها.
على أن الروايات المانعة المشار إليها هي بنفسها ــ مع غضّ النظر عن األخبار 

ــ متعارضة مع روايات أُخرى في مصادر أهل السنّة؛ فورد  �الواردة في شأن الحسين
  ..)١(بعضها أن عائشة ردت هذه الروايات ونقلت صور أُخرى ال تدلّ على المنعفي 

 �ويؤيد رواية عائشة: ما ورد في صحيح البخاري من أن منع رسول اهللا
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  .)١(كان في مجال بكاء اليهود على أمواتهم
  .)٢(وورد أيضاً أن عمر هو بنفسه كان ال يمنع من إقامة العزاء والبكاء على الميت

  .)٣(وجاء أيضاً في سيرة الصحابة ما يدلّ على المقام
  :�وأما تعميم الحكم لباقي المعصومين

على  �: باإلطالقات الواردة لتسري األحكام من بعض المعصومينفأوالًفأوالًفأوالًفأوالً
  إذا ورد خطاب يخصّص بعضهم دون بعض. ��� جميعهم، 
إذ جاء فيها  ؛بالرواية نفسها التي أوردناها في جواب بعض اإلخوة وثانياً:وثانياً:وثانياً:وثانياً:

، وال ريب أن المثيل )٤(تلطم الخدود وتشّق الجيوب) )�(...وعلى مثله (الحسين
  .�األول واألخير للمعصوم هو المعصوم

اللطم ــ  :وبالجملة، نستنتج جواز، بل استحباب إقامة كافّة أنواع العزاء ــ ومنها
 .�وباقي المعصومين �على الحسين
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IIIIìu@óÜÇ@ÝîÛ…@pbî�b�a@áĐÛìu@óÜÇ@ÝîÛ…@pbî�b�a@áĐÛìu@óÜÇ@ÝîÛ…@pbî�b�a@áĐÛìu@óÜÇ@ÝîÛ…@pbî�b�a@áĐÛê‹aê‹aê‹aê‹aHHHH@ @@ @@ @@ @
�»����������������ن�����د�
و�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    فيفيفيفي    الصدرالصدرالصدرالصدر    علىعلىعلىعلى    اللطماللطماللطماللطم    بقضيةبقضيةبقضيةبقضية    أُخرىأُخرىأُخرىأُخرى    مذاهبمذاهبمذاهبمذاهب    منمنمنمن    اًاًاًاًناسناسناسناسأُأُأُأُ    قنعقنعقنعقنعأُأُأُأُ    كيفكيفكيفكيفسؤالي هو: سؤالي هو: سؤالي هو: سؤالي هو: 

 ؟ ؟ ؟ ؟ مممممحرمحرمحرمحر    شهرشهرشهرشهر

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 الحزن أصل أن دام وما، العزاء قامةإ إلى بالنسبة خاصّ رفع قوم لكلّ نإ
 الحزن ظهارإ مصاديق حدأ هو اللطم نإف، �الحسين على ثابت العزاء قامةإو

 تحت داخل هو دام ما ،خاصّ دليل إلى المسألة في نحتاج فال، الشيعة عند
  .الحزن عمومات

 وبحضور ،�الحسيناإلمام  على لطمن الهاشميات نإف، ذلك إلى أضف
 ستحبابهوا لجوازه تقريراً فيكون ،�مامينهاهن اإل لم وحيث ،�ادالسج اإلمام
 .)١(�الحسيناإلمام  على

    
IIIIáĐÜÛa@NNæŒ§a@ŠçbÄß@åßáĐÜÛa@NNæŒ§a@ŠçbÄß@åßáĐÜÛa@NNæŒ§a@ŠçbÄß@åßáĐÜÛa@NNæŒ§a@ŠçbÄß@åßHHHH@ @@ @@ @@ @


د�א  !�������ن«���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    اللطماللطماللطماللطم    كلمةكلمةكلمةكلمة    فيهافيهافيهافيها    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث؟ ؟ ؟ ؟ اللطماللطماللطماللطم    استحباباستحباباستحباباستحباب    علىعلىعلىعلى    تدلّتدلّتدلّتدلّ    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل
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        ؟؟؟؟كذلككذلككذلككذلك    واالستحبابواالستحبابواالستحبابواالستحباب    ،،،،صراحةصراحةصراحةصراحة
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 راجعة المسألة دامت ما طمالل استحباب على يدلّ حديث إلى نحتاج ال نحن

عند  �الحسين ماماإل على الحزن مظاهركلّ ما يصدق عليه أنّه من ف، العرف إلى
 ظهارإ في وتقاليد عادات ناسأُ لكلّ نإف تعلمون وكما، اًمستحبالعرف سيكون 

 تحت داخالً فيكون، اللطم :الحزن ظهارإ في وتقاليدنا عاداتنا ومن، الحزن
  .عليهم الحزن ظهارإو ،�البيت أهل أمر حياءإ على تحثّ التي العمومات
 السيدة قبل من اللطم فعل عن وردت روايات بورود ركمنذكّ، هذا وبعد

  .وغيرهن ،الهاشميات وسائر، �زينب

  تعليق:

  »������������א و��G=�א �"�د������Eد«�
        في جوابكم لم تذكروا مصدر الرواية أو نصّ الرواية..في جوابكم لم تذكروا مصدر الرواية أو نصّ الرواية..في جوابكم لم تذكروا مصدر الرواية أو نصّ الرواية..في جوابكم لم تذكروا مصدر الرواية أو نصّ الرواية..

جاباتنا في اإلنترنت والمناظرات كثيراً على أجوبتكم، فلو جاباتنا في اإلنترنت والمناظرات كثيراً على أجوبتكم، فلو جاباتنا في اإلنترنت والمناظرات كثيراً على أجوبتكم، فلو جاباتنا في اإلنترنت والمناظرات كثيراً على أجوبتكم، فلو ونحن نعتمد في إونحن نعتمد في إونحن نعتمد في إونحن نعتمد في إ
        افتقدت المصادر ستسقط حجيتها على الخصم.افتقدت المصادر ستسقط حجيتها على الخصم.افتقدت المصادر ستسقط حجيتها على الخصم.افتقدت المصادر ستسقط حجيتها على الخصم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  .)١(ال يخفى عليكم أن األصل في األفعال: اإلباحة، ما لم يرد دليل على المنع
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التألّم، يقيمه المؤمنون تذكّراً فاللطم فعل من األفعال، ومظهر من مظاهر الحزن و
، وإحياًء لتلك الفاجعة التي ألمت بأهل بيت �لمصاب سيد الشهداء الحسين

، والتي كانت من أفجع المصائب، وأعظم الرزايا التي فدح بها المسلمون �النبوة
  في تأريخهم، فهي مصيبة ليست ككلّ المصائب، وفاجعة ليست ككلّ الفجائع..

، قبل حدوثها، لما وصلهم �، والزهراء�، وعلي�رسول اهللا وقد تألّم لها
  من علم اهللا سبحانه وتعالى بها..

وقد ورد في ذلك أحاديث صريحة وصحيحة رواها أحمد في (مسنده) وغيره؛ 
فانظر: ما نقله الهيثمي في (مجمع الزوائد) عن أحمد بن حنبل في مسنده، وعن أبي 

وألمه  �رح بأن رجال الحديث ثقات، في بكاء النبي، وص)١(يعلى والبزّار والطبراني
  .)٢(بذلك �، وإخبار علي�لما سيجري على الحسين

جائز، بل راجح؛ لما  �فالحزن على اإلمام الحسين وعلى مصائب أهل البيت
بالحثّ على البكاء والحزن على رجاالت الدين الذين  �نفهم من أحاديث النبي
وضحوا في سبيل إعالء كلمة الحق، وهذا المعنى من الحثّ بذلوا مهجهم في سبيله، 

جعفر فلتبك  : (على مثل�لما يقرأه من قول رسول اهللا ؛يتلمسه الفقيه بوضوح
  .)٣(البواكي)
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فمظاهر الحزن من البكاء واللطم ولبس السواد وغيرها جائزة شرعاً، ألصالة 
ه تقديم الدليل، وأيضاً لما اإلباحة في األفعال، ومن قال بخالف ذلك ومنعه فعلي

 �ورد من الحثّ على الحزن على رجاالت الدين خاصّة في فعل رسول اهللا
  وقوله، كما أشرنا إليه.

وال نحتاج في هذا المورد إلى دليل خاص لجواز اللطم بعينه بعد أصالة 
على المنكر أن يظهر الدليل بجواز ركوب الطائرة، واستعمال  ��� اإلباحة. و

، ومشاهدة التلفاز، بل ولبس القميص والبنطلون وغيرها من األفعال التي الهاتف
لم يرد لها ذكر أو اسم في الروايات ولم تكن على عهد التشريع.. فكيف تحلّ 

 المشكلة؟ والجواب هو الجواب.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    فيفيفيفي    ههههوئوئوئوئنشنشنشنش    وبدايةوبدايةوبدايةوبداية؟ ؟ ؟ ؟ عليهعليهعليهعليه    الشرعيالشرعيالشرعيالشرعي    الدليلالدليلالدليلالدليل    هوهوهوهو    ماماماما    ،،،،لحسينيلحسينيلحسينيلحسينياااا    المأتمالمأتمالمأتمالمأتم    ثناءثناءثناءثناءأأأأ    اللطماللطماللطماللطم

     ؟؟؟؟سالميسالميسالميسالمياإلاإلاإلاإل    التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ    منمنمنمن    فترةفترةفترةفترة    ييييأأأأ

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 عن الوارد الحديث هو الحسينية المجالس في اللطم جواز على دلّةاأل من
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 البكاء للعبد في كلّ ما جزع، ما خال مكروه(إن البكاء والجزع : �الصادق ماماإل
  .الجزع من نوع واللطم، )١(؛ فإنّه فيه مأجور)�بن علي الحسين علىوالجزع 
، تكوينياً نهياً وليس ،تشريعي نهي الجزع عن النهي نأ ،عليكم يخفى وال
 لعموم سالمقد الشارع من تخصيص ورد وقد، للتخصيص قابل فهو وبالتالي

  .أوالًأوالًأوالًأوالً    هذاهذاهذاهذا ،الجزع عن النهي
 صلأ فمقتضى، ضرر اللطم في يكن لم فطالما ؛باحةاإل صالةأل ::::وثانياًوثانياًوثانياًوثانياً

  .نهي يرد لم ما اللطم في شكالاإل عدم هو باحةاإل
 ،الشعائر تعظيم باب في يدخل �البيت هلأ مصائب على اللطم ::::وثالثاًوثالثاًوثالثاًوثالثاً

سالماإل قضية هي التي �الحسين ماماإل قضية لىإ الناس وشد.  
 التي الحوادث بعض من يبدو كما ،عريق هنّأ فالظاهر ،هوئنش بداية امأو

 الرابع القرن في الواقعة الحوادث في ذكر فقد، )تاريخه( في ثيراأل ابن يذكرها
 بعض بسبب ،نّةوالس الشيعة بين وصدام خالف وقع هنّأ ،هجريال والخامس

  .)٢(وغيره اللطم من عاشوراء يوم عمالأ

  تعليق:

�»����������8����5H �ط�ن�«� �

    (ال ينبغي الصياح على الميت، وال تشق الثياب)(ال ينبغي الصياح على الميت، وال تشق الثياب)(ال ينبغي الصياح على الميت، وال تشق الثياب)(ال ينبغي الصياح على الميت، وال تشق الثياب): : : : ����عن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا
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        ).).).).٩١٦٩١٦٩١٦٩١٦////٢٢٢٢، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥////٣٣٣٣(الكافي (الكافي (الكافي (الكافي 
، قال: (ال يصلح الصياح على الميت، وال ينبغي، ولكن ، قال: (ال يصلح الصياح على الميت، وال ينبغي، ولكن ، قال: (ال يصلح الصياح على الميت، وال ينبغي، ولكن ، قال: (ال يصلح الصياح على الميت، وال ينبغي، ولكن ����عن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا

        ).).).).٩١٦٩١٦٩١٦٩١٦////٢٢٢٢، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ، وسائل الشيعة ٨٨٨٨٨٨٨٨////١٢١٢١٢١٢، الوافي ، الوافي ، الوافي ، الوافي ٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦////٣٣٣٣الناس ال يعرفون)(الكافي الناس ال يعرفون)(الكافي الناس ال يعرفون)(الكافي الناس ال يعرفون)(الكافي 
ا اهللا: إعوال عند مصيبة، ا اهللا: إعوال عند مصيبة، ا اهللا: إعوال عند مصيبة، ا اهللا: إعوال عند مصيبة، ، قال: (صوتان ملعونان يبغضهم، قال: (صوتان ملعونان يبغضهم، قال: (صوتان ملعونان يبغضهم، قال: (صوتان ملعونان يبغضهم����عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا

، بحار ، بحار ، بحار ، بحار ١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤////١١١١وصوت عند نغمة، يعني: النوح والغناء)(مستدرك الوسائل للنوري وصوت عند نغمة، يعني: النوح والغناء)(مستدرك الوسائل للنوري وصوت عند نغمة، يعني: النوح والغناء)(مستدرك الوسائل للنوري وصوت عند نغمة، يعني: النوح والغناء)(مستدرك الوسائل للنوري 
        ).).).).١٠١١٠١١٠١١٠١////٨٢٨٢٨٢٨٢األنوار األنوار األنوار األنوار 

        : (لعن النائحة والمستمعة) مستدرك..: (لعن النائحة والمستمعة) مستدرك..: (لعن النائحة والمستمعة) مستدرك..: (لعن النائحة والمستمعة) مستدرك..����عن أبي سعيد: أن رسول اهللاعن أبي سعيد: أن رسول اهللاعن أبي سعيد: أن رسول اهللاعن أبي سعيد: أن رسول اهللا
أخي العزيز! ما أوردته نهياً عاماً عن اللطم، وإذا كان اللطم سيئاً فسيكون أخي العزيز! ما أوردته نهياً عاماً عن اللطم، وإذا كان اللطم سيئاً فسيكون أخي العزيز! ما أوردته نهياً عاماً عن اللطم، وإذا كان اللطم سيئاً فسيكون أخي العزيز! ما أوردته نهياً عاماً عن اللطم، وإذا كان اللطم سيئاً فسيكون 

لماذا نهى اهللا عنه؟ وقولك: ال يضر، غير صحيح؛ لماذا نهى اهللا عنه؟ وقولك: ال يضر، غير صحيح؛ لماذا نهى اهللا عنه؟ وقولك: ال يضر، غير صحيح؛ لماذا نهى اهللا عنه؟ وقولك: ال يضر، غير صحيح؛     ��� ��� ��� ��� تّى على الحسين، وتّى على الحسين، وتّى على الحسين، وتّى على الحسين، وسيئاً حسيئاً حسيئاً حسيئاً ح
فله عدفله عدفله عدحيث إحيث إحيث إحيث إساءة آلل البيت والمسلمين؛ ساءة آلل البيت والمسلمين؛ ساءة آلل البيت والمسلمين؛ ساءة آلل البيت والمسلمين؛ ة أضرار، منها: إيذاء الجسد، واإلة أضرار، منها: إيذاء الجسد، واإلة أضرار، منها: إيذاء الجسد، واإلة أضرار، منها: إيذاء الجسد، واإلفله عد ن ن ن ن

 المشهد غير حضاري، وأيضا أنّه: بدعة، وهذا أهم، وأنا أعتبر كلّ شيء لم يأت المشهد غير حضاري، وأيضا أنّه: بدعة، وهذا أهم، وأنا أعتبر كلّ شيء لم يأت المشهد غير حضاري، وأيضا أنّه: بدعة، وهذا أهم، وأنا أعتبر كلّ شيء لم يأت المشهد غير حضاري، وأيضا أنّه: بدعة، وهذا أهم، وأنا أعتبر كلّ شيء لم يأت
        الطاعة.الطاعة.الطاعة.الطاعة.    ��� ��� ��� ��� بق لمن جاء بعده بق لمن جاء بعده بق لمن جاء بعده بق لمن جاء بعده به رسول اهللا بدعة؛ ألنّه أكمل الدين، ولم يبه رسول اهللا بدعة؛ ألنّه أكمل الدين، ولم يبه رسول اهللا بدعة؛ ألنّه أكمل الدين، ولم يبه رسول اهللا بدعة؛ ألنّه أكمل الدين، ولم ي

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ليس هو لطماً ألجل  �ينبغي االلتفات إلى أن اللطم على اإلمام الحسين
هو إمام المسلمين وقدوتهم، وخليفة  �مقتل شخص مسلم عادي؛ فالحسين

تثناء بشأن اللطم عليه ، وهو يمثّل اإلسالم... وحينئذ فإن ورود االس�اهللا ورسوله
  له ما يبرره.

مع أن المسألة ليست استحسانية حتّى يسوغ لك المقارنة بين اإلمام 
وسائر الناس! وإنّما ورد النهي عن اللطم على الميت؛ ألنّه غالباً ما  �الحسين
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بالقضاء.. وهذا العنصر مفقود في  ىيكون مصاحباً للجزع وعدم التسليم والرض
؛ ألن الجزع عليه ليس اعتراضاً على �ى أبي عبد اهللا الحسينحال اللطم عل

القضاء، بل إشفاقاً على الدين وإمام المسلمين والقرآن الناطق، ومن هو بمنزلة 
حسين منّي وأنا من �كما يدلّ عليه قوله ؛، بل نفسه�لحم ودم النبي) :

ة آلل البيت .. فيرجع األمر في النهاية إلى التعلّق بالدين والمود)١(حسين)
 والتعبير عن الوالء لهم؛ فتأمل! �الطاهرين
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
بحثت عن إجابة ألسئلة تقدم بها صديق لي من إخواننا السنّة، وهو زميل لي بحثت عن إجابة ألسئلة تقدم بها صديق لي من إخواننا السنّة، وهو زميل لي بحثت عن إجابة ألسئلة تقدم بها صديق لي من إخواننا السنّة، وهو زميل لي بحثت عن إجابة ألسئلة تقدم بها صديق لي من إخواننا السنّة، وهو زميل لي 
بالعمل.. وكان السؤال عن مشروعية اللطم على الحسين خاصّة وأهل البيت بالعمل.. وكان السؤال عن مشروعية اللطم على الحسين خاصّة وأهل البيت بالعمل.. وكان السؤال عن مشروعية اللطم على الحسين خاصّة وأهل البيت بالعمل.. وكان السؤال عن مشروعية اللطم على الحسين خاصّة وأهل البيت 

بعدما أجبته عن كثير من األسئلة المتعلّقة بمذهب أهل البيت صلوات اهللا بعدما أجبته عن كثير من األسئلة المتعلّقة بمذهب أهل البيت صلوات اهللا بعدما أجبته عن كثير من األسئلة المتعلّقة بمذهب أهل البيت صلوات اهللا بعدما أجبته عن كثير من األسئلة المتعلّقة بمذهب أهل البيت صلوات اهللا عامة.. عامة.. عامة.. عامة.. 
        وسالمه عليهم أجمعين..وسالمه عليهم أجمعين..وسالمه عليهم أجمعين..وسالمه عليهم أجمعين..

وأتيت إلى صفحتكم المباركة في (إقامة المجالس ألحياء أمر أهل وأتيت إلى صفحتكم المباركة في (إقامة المجالس ألحياء أمر أهل وأتيت إلى صفحتكم المباركة في (إقامة المجالس ألحياء أمر أهل وأتيت إلى صفحتكم المباركة في (إقامة المجالس ألحياء أمر أهل 
اللطم على الصدور)، ولكنّي لم أستشف ما أرجوه لكي أنقله إلى اللطم على الصدور)، ولكنّي لم أستشف ما أرجوه لكي أنقله إلى اللطم على الصدور)، ولكنّي لم أستشف ما أرجوه لكي أنقله إلى اللطم على الصدور)، ولكنّي لم أستشف ما أرجوه لكي أنقله إلى ////����البيتالبيتالبيتالبيت

        صديقي وأخي السنّي..صديقي وأخي السنّي..صديقي وأخي السنّي..صديقي وأخي السنّي..
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علَي باإلجابة الوافية حول مشروعية اللطم علَي باإلجابة الوافية حول مشروعية اللطم علَي باإلجابة الوافية حول مشروعية اللطم علَي باإلجابة الوافية حول مشروعية اللطم     لذلك أرجو إذا تكرمتملذلك أرجو إذا تكرمتملذلك أرجو إذا تكرمتملذلك أرجو إذا تكرمتم
        واالستدالالت المستند عليها في فقه الشيعة؟ واالستدالالت المستند عليها في فقه الشيعة؟ واالستدالالت المستند عليها في فقه الشيعة؟ واالستدالالت المستند عليها في فقه الشيعة؟ 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  االستدالل على مشروعية اللطم يتم من خالل نقاط:
إن األصل في األشياء: اإلباحة، أي: أن كلّ شيء مباح حتّى يرد فيه  ــــــــ١١١١

 كما يظهر من كالم من يعترض على اللطم من أن األصل في حرمة ونهي، ال
األشياء الحرمة. فإن أصالة اإلباحة أصل أُصّل في علم أُصول الفقه، فيه بحوث 

عهم عليها ــ .. وعليه فإن اطّالعلمية ال يعرفها أبناء المذهب المخالف ــ ويمكنك 
  مدعي الحرمة والمنع يحتاج إلى دليل، وليس العكس.

؛ ألنّه بعد األصل يدخل في مستحب �بل إن اللطم على اإلمام الحسين ــــــــ٢٢٢٢
، ومن )١(�الْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِ    تَقْوىتَقْوىتَقْوىتَقْوى    منمنمنمن    فَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّها    اِهللاِهللاِهللاِهللا    شَعائرشَعائرشَعائرشَعائر    يعظِّميعظِّميعظِّميعظِّم    ومنومنومنومن    ذَلكذَلكذَلكذَلك�إحياء شعائر اهللا 

المعلوم لدينا دخول الشعائر الحسينية في شعائر اهللا، فإن يوم الحسين يوم من أيام 
  دال.اهللا بال ج

ولكن مع كلّ هذا فإن للشيعة أدلّتهم من الروايات، التي فيها إقرار اللطم  ــــــــ٣٣٣٣
، كما ورد في زيارة الناحية المقدسة من فعل �والمعصومين �على الحسين

؛ إذ )٢(الفواطم: (برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الوجوه الطمات)
كوت اإلمام زين جاءت هذه الزيارة على لسان معصوم، فضالً عن س
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  على تقريره.دالّ زمن الحادثة ال �العابدين
  :�وأيضاً ما رواه الصدوق من أن دعبل الخزاعي لما أنشد اإلمام الرضا

ـــده  ـــده إذاً للطمـــــت الخـــــد فـــــاطم عنـــ ـــده إذاً للطمـــــت الخـــــد فـــــاطم عنـــ ـــده إذاً للطمـــــت الخـــــد فـــــاطم عنـــ         إذاً للطمـــــت الخـــــد فـــــاطم عنـــ
        

        وأجريت دمع العـين فـي الوجنـات   وأجريت دمع العـين فـي الوجنـات   وأجريت دمع العـين فـي الوجنـات   وأجريت دمع العـين فـي الوجنـات           
حتّى  �لطمت النساء وعال الصراخ من وراء الستار، وبكى اإلمام الرضا        

ما ال يخفى؛ إذ لو كان فيه خالف  ى، وفيه من التقرير والرض)١(ه مرتينأُغمي علي
  .�الشرع ألنكره

ــ �وفي (التهذيب) عن اإلمام الصادق : (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود 
ــ على الحسين بن علي   .)٢(، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشق الجيوب)�الفاطميات 

  .)٣())قيل: إنّه متواتر ربمامن فعل الفاطميات...  إن ما يحكى((وقال في (الجواهر): 
فوجدوا ((وفي (اللهوف) البن طاووس: إنّه لما رجع السبايا إلى كربالء: 

قد  �جابر بن عبد اهللا األنصاري وجماعة من بني هاشم، ورجاالً من آل الرسول
ن : فوافوا في وقت واحد، وتالقوا بالبكاء والحز�وردوا لزيارة قبر الحسين

جتمع إليهم نساء ذلك السواد، فأقاموا اواللطم، وأقاموا المآتم المقرحة لألكباد، 
  .)٤())على ذلك أياماً

  كان معهم. �ومن المعلوم أن اإلمام السجاد
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، وفسر اإلمام �وروي في أحاديث كثيرة استحباب الجزع على اإلمام الحسين
  .)١(يل والعويل، ولطم الوجه والصدر)الجزع بقوله: (أشد الجزع: الصراخ بالو �الباقر

  !!؟وغيرها من الروايات. أفبعد هذا يقال بالمنع من اللطم
  ، كما ذكر الفقهاء.�نعم إن ذلك مختصّ باإلمام الحسين

ولكن المانعين المدعين لحرمة اللطم حاولوا إيراد أدلّة تدلّ على حرمة اللطم 
  بالعنوان الثانوي، منها:

، )٢(�التَّهلُكَةالتَّهلُكَةالتَّهلُكَةالتَّهلُكَةتُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى     والَوالَوالَوالَ�التهلكة، وقد قال جلّ وعال:  أنّه إلقاء في ــــــــ١١١١
فإنّه ليس في ما يفعله الالطم  ،مع أن اآلية ناظرة إلى التهلكة في اآلخرة، ولو سلّمنا

تهلكة في الدنيا. وإن حدث حادث في بعض الحاالت النادرة، أي: إن مات أحدهم 
يوجب التحريم أصالً؛ فهو كما يتّفق في كلّ شيء مباح، مثل:  مثالً، فإن ذلك ال

  ركوب السيارة مثالً.
أنّه إضرار بالنفس، واإلضرار حرام، مع أنّه لم يثبت حرمة كلّ إضرار  ــــــــ٢٢٢٢

 بالنفس، بل الثابت حرمة ما يؤدي إلى هالك النفس، أو ما يؤدي إلى ضرر بالغ. 

من أجل هدف أسمى وأكبر، بل قد يقدمون والعقالء يقدمون على الضرر القليل 
  على أمور فيها هالك النفس من أجل المبادئ والقيم التي يؤمنون بها.

  أن هذه الممارسات ومنها: اللطم، فيها توهين للمذهب. ــــــــ٣٣٣٣
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وجوابه: إن ذلك يختلف باختالف المواقف، وإن تشخيص الموضوع يعود 
و أردنا مجاراة كلّ من خالفنا وشنّع علينا ول ،للمكلّف من صدق التوهين هنا أو ال

  لدينا شيء، حتّى الحج والصالة. يممارساتنا الدينية بمثل هذه الحجة لما بق

قد يعترض المخالف من أهل العامة بأنّه بدعة، ولكن تعريف البدعة هو:  ــــــــ٤٤٤٤
، وهو قد يطلق على ما كان )١(إدخال في الدين ما ليس من الدين (أو ليس منه)

 محرماً، وقد عرفت مما سبق األدلّة على جوازه وأنّه من الدين.

  

IIIIÝ•ÿÛë@‰aŠÓfiÛ@Œöbu@áĐÜÛaÝ•ÿÛë@‰aŠÓfiÛ@Œöbu@áĐÜÛaÝ•ÿÛë@‰aŠÓfiÛ@Œöbu@áĐÜÛaÝ•ÿÛë@‰aŠÓfiÛ@Œöbu@áĐÜÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

د�א  !د.�«�����»�������������א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    من المتعارف عليه بين أبناء الشيعة اإلمامية إحياء ذكرى استشهاد اإلماممن المتعارف عليه بين أبناء الشيعة اإلمامية إحياء ذكرى استشهاد اإلماممن المتعارف عليه بين أبناء الشيعة اإلمامية إحياء ذكرى استشهاد اإلماممن المتعارف عليه بين أبناء الشيعة اإلمامية إحياء ذكرى استشهاد اإلمام

        ....بالعزاءبالعزاءبالعزاءبالعزاء    عرفعرفعرفعرفأو ما أو ما أو ما أو ما     ، ويصاحب ذلك في كثير من األحيان اللطم،، ويصاحب ذلك في كثير من األحيان اللطم،، ويصاحب ذلك في كثير من األحيان اللطم،، ويصاحب ذلك في كثير من األحيان اللطم،����الحسينالحسينالحسينالحسين
ويصحب ذلك اللطم على ويصحب ذلك اللطم على ويصحب ذلك اللطم على ويصحب ذلك اللطم على ، ، ، ، وهو إنشاد القصائد الرثائية في أهل البيتوهو إنشاد القصائد الرثائية في أهل البيتوهو إنشاد القصائد الرثائية في أهل البيتوهو إنشاد القصائد الرثائية في أهل البيت

، ، ، ، امامامامكانوا يحيون هذه األيكانوا يحيون هذه األيكانوا يحيون هذه األيكانوا يحيون هذه األي    ����ةةةةاألئماألئماألئماألئم    فإنفإنفإنفإن    وحسب اطّالعي المتواضع،وحسب اطّالعي المتواضع،وحسب اطّالعي المتواضع،وحسب اطّالعي المتواضع،، ، ، ، الصدورالصدورالصدورالصدور
    ،،،،أو كانوا يحثّون على ذلكأو كانوا يحثّون على ذلكأو كانوا يحثّون على ذلكأو كانوا يحثّون على ذلك    هم كانوا يلطمون على صدورهم،هم كانوا يلطمون على صدورهم،هم كانوا يلطمون على صدورهم،هم كانوا يلطمون على صدورهم،ولكن لم يرد بأنّولكن لم يرد بأنّولكن لم يرد بأنّولكن لم يرد بأنّ

ة ة ة ة ية لجاءت أخبار األئمية لجاءت أخبار األئمية لجاءت أخبار األئمية لجاءت أخبار األئمأهمأهمأهمأهمأو لها أو لها أو لها أو لها     هذه العادة هي شعيرة خاصّة،هذه العادة هي شعيرة خاصّة،هذه العادة هي شعيرة خاصّة،هذه العادة هي شعيرة خاصّة،    ولو كانتولو كانتولو كانتولو كانت
        ....يتعارض مع مثل ذلكيتعارض مع مثل ذلكيتعارض مع مثل ذلكيتعارض مع مثل ذلك    ربما هناك ماربما هناك ماربما هناك ماربما هناك ما    بلبلبلبل    ،،،،عليهاعليهاعليهاعليها    بالحثّبالحثّبالحثّبالحثّ

ى ى ى ى بأن تتعزّبأن تتعزّبأن تتعزّبأن تتعزّ    ليلة العاشر:ليلة العاشر:ليلة العاشر:ليلة العاشر:    ����ألخته زينبألخته زينبألخته زينبألخته زينب    ����فنحن نعرف وصية اإلمام الحسينفنحن نعرف وصية اإلمام الحسينفنحن نعرف وصية اإلمام الحسينفنحن نعرف وصية اإلمام الحسين
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دة زينب ليست بحاجة دة زينب ليست بحاجة دة زينب ليست بحاجة دة زينب ليست بحاجة السيالسيالسيالسي    مع أنمع أنمع أنمع أن... ... ... ... اًاًاًاًتلطم عليه خدتلطم عليه خدتلطم عليه خدتلطم عليه خد    أوأوأوأو    عليه جيباً،عليه جيباً،عليه جيباً،عليه جيباً،    وال تشقوال تشقوال تشقوال تشق    ،،،،بعزاء اهللابعزاء اهللابعزاء اهللابعزاء اهللا
        ....جارةجارةجارةجارة    اك أعني واسمعي يااك أعني واسمعي يااك أعني واسمعي يااك أعني واسمعي ياإيإيإيإي    قال لها ذلك من باب:قال لها ذلك من باب:قال لها ذلك من باب:قال لها ذلك من باب:    اإلمام ربمااإلمام ربمااإلمام ربمااإلمام ربما    أنأنأنأن    ��� ��� ��� ���     لذلك،لذلك،لذلك،لذلك،

ل ظهور لهذه العادة كان في عصر الشيخ ل ظهور لهذه العادة كان في عصر الشيخ ل ظهور لهذه العادة كان في عصر الشيخ ل ظهور لهذه العادة كان في عصر الشيخ أوأوأوأو    بأنبأنبأنبأن    كذلك سمعت من البعض:كذلك سمعت من البعض:كذلك سمعت من البعض:كذلك سمعت من البعض:
        ....ن يمارسون هذه العادةن يمارسون هذه العادةن يمارسون هذه العادةن يمارسون هذه العادةكان الشيخ يقف موقفاً سلبياً ممكان الشيخ يقف موقفاً سلبياً ممكان الشيخ يقف موقفاً سلبياً ممكان الشيخ يقف موقفاً سلبياً مم، و، و، و، والمفيدالمفيدالمفيدالمفيد

أودأودأودشاكراًشاكراًشاكراًشاكراً؟ ؟ ؟ ؟ أن أسمع تعليقكم حول هذا الموضوع بالتفصيلأن أسمع تعليقكم حول هذا الموضوع بالتفصيلأن أسمع تعليقكم حول هذا الموضوع بالتفصيلأن أسمع تعليقكم حول هذا الموضوع بالتفصيل    أود    ومقدومقدومقدراً لكمراً لكمراً لكمراً لكمومقد....        
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. السالم
  :ص الجواب في نقاطنلخّ

و أ ما يأمر به، لّكُ :وهي ،ليها في االستداللإرجع ية صحيحة يهناك كلّ ــــــــ١١١١
 :أي، جائز بالمعنى العام فهو �و اإلمامأ ،�ه النبيو يقرأ ،و يفعله، أعليه يحثّ

  .والمباح من الواجب والمستحب عمأ
ية صحيحة يمكن ها كلّمغالطون كثيراً على أنّوهناك قضية يأتي بها ال

 جائز لّكُ نإ :وهي هوا على مناقشيهم بنوع من المغالطة،ليمو، بها االستدالل
 ،ولىاُأل عكس يوه، �و اإلمام، أ�يفعله النبي يجب أن ــ واجبالوليس   ــ

  .ولم تثبت ال عقالً وال شرعاً ية غير صحيحة وباطلة،وهذه الكلّ
ية العكس المستوي في الموجبة الكلّ نإ م المنطق يعرف:ومن راجع عل

وهي ، ما يفعله اإلمام فهو جائز لّكُ :ولىفعكس القاعدة اُأل، جزئية يكون موجبة
ه لم نّإ ثم، وهي موجبة جزئية، ما هو جائز يفعله اإلمام بعض: يكون ية،موجبة كلّ

ــ سواء كان شيء جائز  لّكُ يثبت في الشرع أنن يفعلهأيجب  اً ــأو مباح اًمستحب 
  .اإلمام
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الذين  المخالفين ألن ؛�نحن اقتصرنا في القضية على فعل اإلمام :مالحظة
يتعمدون المغالطة يحتجكذا ولم يفعل اإلمام لم يفعل كذا، ون دائماً علينا بأن ،

  .نادراً ���  �ون علينا بعدم فعل النبيوال يحتج فهو غير جائز،
إف ا نحن،أمهذه القاعدة واضحة عندنا، ن عليهم بعدم فعل  فال نحتج

من باب النقض ���  ثبات عدم جوازهلشيء إل �النبي.  
لم  �اإلمام نأما ب من يعترض على فعلٍ لّومن هنا عرفت الجواب على كُ

  .طمللّ �االستدالل بعدم فعل اإلمام :ومنها و لم يثبت فعله له،أ يفعله،
على جوازه بالمعنى  لفعل ما يدلّ �اإلمام وأ �لنبيقرار اإ ن أنتبي ــــــــ٢٢٢٢

  .لى دليل آخرإ فهو يحتاج وال يثبت به الوجوب، عم،األ
قرار اإلمامإة روايات تثبت وفي موردنا جاءت عد� اآلخرون من  ما فعلهل

له  نويبي ،�الحسيناإلمام  و لم ينكر على من ذكر اللطم علىأ ه،مامأاللطم 
  ..المنع من ذلك

، الجيوب شققن وقد( :�اإلمام الصادقالطوسي عن  الشيخ ما رواه :نهام
 تلطم مثله وعلى ،�علي بن الحسين علىــ الفاطميات ــ  الخدود ولطمن
   .)١()الجيوب وتشق ،الخدود

 �نشد اإلمام الرضاأدعبل الخزاعي  نإ الشيخ الصدوق:ما رواه  ومنها
  :قصيدته التي فيها

ـــففففأأأأ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلللل    اطماطماطماطمـــ ــــ ــــ ــــ ــللللــــخخخخ    ووووـ ـــ ـــ ـــ ـــالحسالحسالحسالحس    تتتتـــــ ـــــ ـــــ ـــــ         الًالًالًالًددددــــمجــمجــمجــمجــ    ينينينينــ
        

        راتراتراتراتــــــــفففف    ططططــــــــبشبشبشبش    اًاًاًاًــــــــــــانانانانــــــــــــــــــــعطشعطشعطشعطش    اتاتاتاتــــــــــــمممم    ددددــــــــــــوقوقوقوق        
ـــده  ـــد عنــــــــــــــ ـــت الخــــــــ ـــده إذاً لـــلــطــمــــــــ ـــد عنــــــــــــــ ـــت الخــــــــ ـــده إذاً لـــلــطــمــــــــ ـــد عنــــــــــــــ ـــت الخــــــــ ـــده إذاً لـــلــطــمــــــــ ـــد عنــــــــــــــ ـــت الخــــــــ         إذاً لـــلــطــمــــــــ

        
        ))))٢٢٢٢((((وأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجناتوأجريت دمع العين في الوجنات        
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بل  وهو اللطم،، الحرام ال تفعل �فاطمة نأب �فلم يعترض عليه اإلمام
  .�بكى

 ،اا رأين النساء جوادك مخزيفلم( :سةاحية المقدفي زيارة النما ورد  :ومنها
 على الخدود، ناشرات الشعور ،من الخدوربرزن  ا،عليه ملوي كسرجونظرن 

  .وغيرها، )١()...تداعيا وبالعويلالوجوه سافرات،  الطمات،
 في ةرمن خالل قواعد مقر نة يتماستنباط الحكم الشرعي لقضية معي نإ ــــــــ٣٣٣٣

وال  ،جماعة والعقل واإلبها من القرآن والسنّ ويستدلّ الفقه، الفقه وعلمأُصول 
ربعة يرجع ألذا فقد الدليل من هذه اإو ،و فعلهأينحصر الدليل بقول المعصوم 

  .ف باتجاه هذه القضيةد الوظيفة العملية للمكلّالعملية التي تحد صوللى اُألإ
وقد قراإل :شياءصل في األاأل روا أن منا ذا سلّإف فيه تحريم،باحة ما لم يأت

ولم ، باحةاإل :وهو ،لي فيهوصل األلى هذا األإنرجع  بفقد الدليل على اللطم،
وعلى فرض ثبوته  ضرار بالنفس،إه نّأصل ثانوي من أهذه القضية  يثبت في
  .حراماًــ  به ن كان ال يعتدإوــ ضرر  لّفليس كُ

 ،نشاد المراثيإت وومثل هذا يثبت بخصوص خروج المواكب في الطرقا ــــــــ٤٤٤٤
شعائر خروج المواكب في الطرقات كان من عهد البويهيين في بغداد  على أن

كالمفيد وابن ــ وهو عصر علماء عظام من اإلمامية ، الهجري في القرن الرابع
حد منهم االعتراض والنهي عن أمن  سمعي ولمــ قولويه والمرتضى والرضي 

المفيد السلبي بخصوص  الشيخ نه موقفولم نعرف المصدر الذي نقلت م ،ذلك
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  .ى ننظر فيهأن تذكر المصدر حتّ افنرجو ،ذلك
ن أب :�يخاطب زينب �وردته من الرواية عن اإلمام الحسينأا ما مأو ــــــــ٥٥٥٥

، متن الرواية هكذا نإف، ...اًخد و تلطم عليهأ عليه جيباً، وال تشق ى بعزاء اهللا،تتعزّ
تشققن  فال ذا أنا قتلت،إانظرن ( هـ):٦٦٤تكما في (اللهوف) البن طاووس (

وال تخمشن  جيباً، علي ومثله في (الفتوح) البن أعثم )١(...)وجهاًعلي ،
  .)٢(هـ)٣١٤(ت

  .بها على النهي عن اللطم ى تستدلّحتّ ))اًخد وال تلطمن علي(( وليس فيها:
عن ــ ) هــ١٥٨ــ المتوفّى (تبو مخنف أ :وهو ،قدم منهمابل عن رواية األ

المخاطبة  نأ ؛�عن اإلمام علي بن الحسين ،اكبي الضحأالحارث بن كعب و
بري أقسم عليك فأُي نّإ ة!خيأُيا ( :�ذ قال لها الحسين، إ�كانت زينب

بالويل  وال تدعي علي ،وجهاً وال تخمشي علي جيباً، ي عليتشقّ ال :قسمي
  .)٣()ذا أنا هلكتإ والثبور،

نشاد الحسين إوهي خبر ، الروايات واحدة لّفي كُالقضية  مع مالحظة أن
أالتي ، وبياتأة لعدأُيا دهر  :لهاوليلة عاشوراء...، لك من خليل ف، ة مخاطباً فمر

د السيابن أعثم ورواية  نألى إضافة ، إوحدها �زينب اًخاطبمة ومر، معاً النساء
  .ابن طاووس مرسلة
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 :�الصادقاإلمام عن ) سالمائم اإلدع(في  أُخرىبرواية  قد يستدلّ نعم،
فما  جيب، ن عليوال يشقّ ،خد ال يلطمن عليفقال: (عندما احتضر  أوصى هأنّ

  .)١()ما زادت زيدتلّك م صدع،صدع لها في جهنّ ���  جيبها تشق امرأةمن 
فقد قال  )،سالمدعائم اإل(ا قيل في توثيق كتاب النظر عم بغضّ ،ولكن

ال  سنادهاإخبار لضعف األ أن ��� ( :هذه الرواية وغيرها السيد الخوئي بخصوص
  .)٢()يمكن االعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه

  ؛ فراجع!ب واألخالثوب على األ نا بجواز شقؤفتى علماأولذا 
ة التي دلّة لمقاومة األم من الروايات ال تنهض حجما تقد نأضح فيتّ

 .ذكرناها

IIII@óÜÇ@áĐÜÛa@‹aìu@ò�Û…c@óÜÇ@áĐÜÛa@‹aìu@ò�Û…c@óÜÇ@áĐÜÛa@‹aìu@ò�Û…c@óÜÇ@áĐÜÛa@‹aìu@ò�Û…c´�§a@âbß⁄a´�§a@âbß⁄a´�§a@âbß⁄a´�§a@âbß⁄a����HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
المعصوم من ممارسة اللطم حزناً على المعصوم من ممارسة اللطم حزناً على المعصوم من ممارسة اللطم حزناً على المعصوم من ممارسة اللطم حزناً على     ىىىىهل توجد روايات تكشف عن رضهل توجد روايات تكشف عن رضهل توجد روايات تكشف عن رضهل توجد روايات تكشف عن رض

        ؟؟؟؟����اإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسين
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن الروايات الدالّة على اللطم، بحضور المعصوم، وظهور موافقته، ورضاه، وفي 
  ، كثيرة، منها:�الحثّ عليه منه بعضها 
: (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود �عن أبي عبد اهللا الصادق ــــــــ١١١١

ــ على الحسين بن علي، وعلى مثله تلطم الخدود، وتشق الجيوب)  ــ   .)١(الفاطميات 
وما يحكى من فعل الفاطميات، كما في ذيل خبر خالد ((وفي الجواهر: 

 ، ونقل القول بإجماع)٢())بما قيل: إنّه متواتر، بل ر�بن سدير عن الصادقا
  .)٣(عن ابن إدريس أيضاً األصحاب

  ينشد:  �أخاها اإلمام الحسين �زينب ةوحين سمعت السيد ــــــــ٢٢٢٢
ــلِ   ــن خليــــ ــر أُف لــــــك مــــ ــا دهــــ ــلِ  يــــ ــن خليــــ ــر أُف لــــــك مــــ ــا دهــــ ــلِ  يــــ ــن خليــــ ــر أُف لــــــك مــــ ــا دهــــ ــلِ  يــــ ــن خليــــ ــر أُف لــــــك مــــ ــا دهــــ         يــــ

  
        ...الخ...الخ...الخ...الخ  

٤(خرت مغشياً عليها... لطمت وجهها، وهوت إلى جيبها فشقّته، ثم(.  

، وأنّـه قـال لـه:    �رأى رسـول اهللا  �أُختـه بأنّـه    �سـين وحين أخبـر اإلمـام الح   ــــــــ٣٣٣٣
  .)٥())فلطمت أخته وجهها، ونادت بالويل، الخ...((إنّك تروح إلينا، 
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وأصحابه عليهم السالم، وهم  �ولما مروا بالسبايا على اإلمام الحسين ــــــــ٤٤٤٤
  .)١())اه...محمدصاحت النساء، ولطمن وجوههن، وصاحت السيدة زينب: يا ((صرعى، 

فلما رأين النساء جوادك مخزياً، إلى أن قال: على الخدود ((وفي زيارة الناحية:  ــــــــ٥٥٥٥
  .)٢())الطمات، الخ...

وحين رجع السبايا من الشام إلى كربالء، ووجدوا جابر بن عبد اهللا  ــــــــ٦٦٦٦
تالقوا بالبكاء، والحزن، واللطم. وأقاموا ((األنصاري، وجماعة من بني هاشم، 

  معهم يرى ويسمع. �. وكان اإلمام السجاد)٣())لألكباد المآتم المقرحة
وحين أنشد دعبل الخزاعي تائيته المشهورة، بحضرة اإلمام علي بن  ــــــــ٧٧٧٧

  ، قال فيها:�موسى الرضا
        أفــــاطم لــــو خلــــت الحســــين مجــــدالً    أفــــاطم لــــو خلــــت الحســــين مجــــدالً    أفــــاطم لــــو خلــــت الحســــين مجــــدالً    أفــــاطم لــــو خلــــت الحســــين مجــــدالً    

        
        وقــــــد مــــــات عطشــــــاناً بشــــــطّ فــــــراتوقــــــد مــــــات عطشــــــاناً بشــــــطّ فــــــراتوقــــــد مــــــات عطشــــــاناً بشــــــطّ فــــــراتوقــــــد مــــــات عطشــــــاناً بشــــــطّ فــــــرات        

        إذاً للطمـــــــت الخـــــــد فـــــــاطم عنـــــــده   إذاً للطمـــــــت الخـــــــد فـــــــاطم عنـــــــده   إذاً للطمـــــــت الخـــــــد فـــــــاطم عنـــــــده   إذاً للطمـــــــت الخـــــــد فـــــــاطم عنـــــــده           
        

         وأجريــت دمــع العــين فــي الوجنــات وأجريــت دمــع العــين فــي الوجنــات وأجريــت دمــع العــين فــي الوجنــات ٤٤٤٤((((وأجريــت دمــع العــين فــي الوجنــات((((        

ال تفعل ذلك ألنّه حرام،  �لم يعترض اإلمام عليه، ولم يقل: إن أُمنا فاطمة        
  أو مكروه، بل هو قد بكى وأعطى الشاعر جائزة، وأقره على ما قال.

وقد روي في األحاديث الكثيرة: أن الجزع مستحب على اإلمام  ــــــــ٨٨٨٨
الجزع: الصراخ  : (أشد�، وفسر هذا الجزع بما يشمل اللطم؛ فقال�الحسين
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 .)١(بالويل، والعويل، ولطم الوجه، والصدر...)
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Aòîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@Éß@éîÏbämë@…ë†¨a@áĐÛëAòîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@Éß@éîÏbämë@…ë†¨a@áĐÛëAòîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@Éß@éîÏbämë@…ë†¨a@áĐÛëAòîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa@Éß@éîÏbämë@…ë†¨a@áĐÛëHHHH@ @@ @@ @@ @
�»���������א ��אق����� �������د�$;د�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
، أنّه قال: (ليس ، أنّه قال: (ليس ، أنّه قال: (ليس ، أنّه قال: (ليس ����محمدمحمدمحمدمحمدروى الشيخ الطبرسي رواية عن الرسول الكريم روى الشيخ الطبرسي رواية عن الرسول الكريم روى الشيخ الطبرسي رواية عن الرسول الكريم روى الشيخ الطبرسي رواية عن الرسول الكريم 

لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، وحتّى إن كانت هذه لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، وحتّى إن كانت هذه لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، وحتّى إن كانت هذه لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، وحتّى إن كانت هذه     منّا منمنّا منمنّا منمنّا من
        الرواية على لسان أحد األئمة األطهار، فما هو المغزى من هذا الكالم؟الرواية على لسان أحد األئمة األطهار، فما هو المغزى من هذا الكالم؟الرواية على لسان أحد األئمة األطهار، فما هو المغزى من هذا الكالم؟الرواية على لسان أحد األئمة األطهار، فما هو المغزى من هذا الكالم؟

وهل هناك استثناء في قضية لطم الخدود وشق الجيوب على سيد الشهداء وهل هناك استثناء في قضية لطم الخدود وشق الجيوب على سيد الشهداء وهل هناك استثناء في قضية لطم الخدود وشق الجيوب على سيد الشهداء وهل هناك استثناء في قضية لطم الخدود وشق الجيوب على سيد الشهداء 
        ؟؟؟؟����اإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسيناإلمام الحسين

والواو إحداهما معطوفة على والواو إحداهما معطوفة على والواو إحداهما معطوفة على والواو إحداهما معطوفة على     وبما أن الحديث ال يشير هنا إلى أي استثناء،وبما أن الحديث ال يشير هنا إلى أي استثناء،وبما أن الحديث ال يشير هنا إلى أي استثناء،وبما أن الحديث ال يشير هنا إلى أي استثناء،
اُألخرى، فما هو الدليل على لطم الخدود وشق الجيوب؟ وكيف نحاور الطرف اُألخرى، فما هو الدليل على لطم الخدود وشق الجيوب؟ وكيف نحاور الطرف اُألخرى، فما هو الدليل على لطم الخدود وشق الجيوب؟ وكيف نحاور الطرف اُألخرى، فما هو الدليل على لطم الخدود وشق الجيوب؟ وكيف نحاور الطرف 

        اآلخر من المسلمين حول هذه المسألة؟اآلخر من المسلمين حول هذه المسألة؟اآلخر من المسلمين حول هذه المسألة؟اآلخر من المسلمين حول هذه المسألة؟
        ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

هذا الحديث لم يرو في مصادرنا الحديثية، وإنّما رواه البخاري ومسلم 
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، وذكره بعض فقهائنا، )١(يرهما من العامة، عن أبي موسى وابن مسعودوغ
كالشهيدين في (الترغيب والترهيب)، عن العامة، وهو حديث معارض بأحاديث 

، وقوله: (قد شق موسى �الحسن على أبيه الهادي محمداإلباحة، كشق أبي 
على األنبياء  ��� اهة ، وهو محمول على الكر)٣(، مع أن معناه مروي)٢(على هارون)

، فترتفع الكراهة لوجود النصوص المصرحة بالجواز، كالتي �واألئمة
  ذكرناها، وغيرها.

ومن الواضح أن النوح بالباطل هو المنهي عنه بقرينة (الدعوة بدعوى 
الجاهلية) المذكورة والمعطوفة في الحديث، إن صح! وهي مسألة فقهية صرح 

، وكلّ مكروه مباح فعله؛ )٤(مة، كالشافعي، فيها بالكراهةبعض أساطين علماء العا
  إذ ال إثم على مرتكب المكروه باالتّفاق!

هذا والحديث المذكور لم نجده في كتب الشيخ الطبرسي على ما بحثناه, 
، عن )٥(إذا كان المقصود: النوري الطبرسي، فهو يرويها في المستدرك ��� 
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 .)١(مسعود نوهو يرويها من طريق العامة عن أب(مسكّن الفؤاد) للشهيد الثاني، 

  

IIII´�§a@ÞìÓ´�§a@ÞìÓ´�§a@ÞìÓ´�§a@ÞìÓ����@@@@�Ô’m@ü@ZkäíŒÛ�Ô’m@ü@ZkäíŒÛ�Ô’m@ü@ZkäíŒÛ�Ô’m@ü@ZkäíŒÛabjîu@Şï:ÜÇ@ïabjîu@Şï:ÜÇ@ïabjîu@Şï:ÜÇ@ïabjîu@Şï:ÜÇ@ïHHHH@ @@ @@ @@ @
�»���������א 'زא�������Bن���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
خته زينب في كربالء كما نقله صاحب (منتهى اآلمال) خته زينب في كربالء كما نقله صاحب (منتهى اآلمال) خته زينب في كربالء كما نقله صاحب (منتهى اآلمال) خته زينب في كربالء كما نقله صاحب (منتهى اآلمال) قال الحسين ُألقال الحسين ُألقال الحسين ُألقال الحسين ُأل

ى هذا ى هذا ى هذا ى هذا ختي، أحلفك باهللا عليك أن تحافظي علختي، أحلفك باهللا عليك أن تحافظي علختي، أحلفك باهللا عليك أن تحافظي علختي، أحلفك باهللا عليك أن تحافظي عل(يا أُ(يا أُ(يا أُ(يا أُ    بالفارسية وترجمته بالعربية:بالفارسية وترجمته بالعربية:بالفارسية وترجمته بالعربية:بالفارسية وترجمته بالعربية:
وجهك بأظفارك، وال وجهك بأظفارك، وال وجهك بأظفارك، وال وجهك بأظفارك، وال     ي الجيب، وال تخمشيي الجيب، وال تخمشيي الجيب، وال تخمشيي الجيب، وال تخمشيي علَي علَي علَي علَالحلف، إذا قتلت فال تشقّالحلف، إذا قتلت فال تشقّالحلف، إذا قتلت فال تشقّالحلف، إذا قتلت فال تشقّ

        تنادي بالويل والثبور على شهادتي).تنادي بالويل والثبور على شهادتي).تنادي بالويل والثبور على شهادتي).تنادي بالويل والثبور على شهادتي).
فلماذا تندبون وتصرخون في ذكراه؟ وتمارسون أغرب الطقوس رغم نهيه؟ فلماذا تندبون وتصرخون في ذكراه؟ وتمارسون أغرب الطقوس رغم نهيه؟ فلماذا تندبون وتصرخون في ذكراه؟ وتمارسون أغرب الطقوس رغم نهيه؟ فلماذا تندبون وتصرخون في ذكراه؟ وتمارسون أغرب الطقوس رغم نهيه؟ 

        ؟؟؟؟····أال يعد هذا عصياناً له أال يعد هذا عصياناً له أال يعد هذا عصياناً له أال يعد هذا عصياناً له 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
فال حاجة  �خته الحوراء زينبُأل �إلمام الحسينبالنسبة إلى قول ا

 ،لذهابكم إلى ترجمة كتاب فارسي، فالقول متداول منشور في كتبنا العربية
. وعلى أية حال فاُألمور التي )٣(، و(بحار األنوار) للمجلسي)٢(كـ(اإلرشاد) للمفيد
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  ينبغي عليكم مالحظتها في هذا الحديث هي:
  حجة من حيث السند.الحديث مرسل، فهو ليس ب ــــــــ١١١١
فإنّه كما يوجد النهي التحريمي يوجد  ؛ــ ليس كلّ نهي يدلّ على الحرمة٢

عدم  �خته زينبُأل �النهي التنزيهي، ويمكن أن يكون طلب اإلمام الحسين
شق الجيب من باب الشفقة، أو من باب عدم الوقوع في شماتة األعداء، ومع 

مالت، فال مجال إلثبات الحرمة عدم وجود الدليل على تعيين أحد المحت
  التكليفية من الحديث.

لم يتعرض إلى لطم الخد، بل المنهي عنه هو فإن الحديث  م؛ولو سلّ ــــــــ٣٣٣٣
خمش الوجه، ومن الجائز أن يكون النهي مخصّصاً باُألمور الثالثة دون غيرها، 

  .�وبالتالي ال ينافي البكاء واللطم والحزن على الحسين
ض بما ورد عندنا بالسند الصحيح عن اإلمام هو معارف ؛ولو سلّم ــــــــ٤٤٤٤

من جواز الجزع على  )١(على ما رواه الشيخ الطوسي في (األمالي) �الصادق
، بل هذا الخبر الصحيح وغيره من األخبار الواردة في الحثّ �اإلمام الحسين

إذ  ؛مقدمة على هذا الحديث المرسل �على البكاء على مصيبة الحسين
: أن يكون الخبر حجة من حيث السند، والخبر ، أيو فرع الحجيةالتعارض ه

 الذي أوردتموه مرسل ال حجية له.

                                                 

�F١�W��� 
��א���Eא��(�١٦٢�F٦E�F�r��P٢٦٨אKE� �



 

 

 

 

٣١٢  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

IIII…ë†¨a@áĐÛë@…ë†¨a@“¼ë@lìî¦a@ČÕ‘…ë†¨a@áĐÛë@…ë†¨a@“¼ë@lìî¦a@ČÕ‘…ë†¨a@áĐÛë@…ë†¨a@“¼ë@lìî¦a@ČÕ‘…ë†¨a@áĐÛë@…ë†¨a@“¼ë@lìî¦a@ČÕ‘HHHH@ @@ @@ @@ @

���ن�א����د�������1«� ���������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
الجيب الجيب الجيب الجيب     بعدم النياح وشقبعدم النياح وشقبعدم النياح وشقبعدم النياح وشق    ����أوصى السيدة زينبأوصى السيدة زينبأوصى السيدة زينبأوصى السيدة زينب    ����هل اإلمام الحسينهل اإلمام الحسينهل اإلمام الحسينهل اإلمام الحسين

لإلمام لإلمام لإلمام لإلمام     اًاًاًاًيدعي الخصوم أن هناك حديثيدعي الخصوم أن هناك حديثيدعي الخصوم أن هناك حديثيدعي الخصوم أن هناك حديثحيث حيث حيث حيث     وخدش الخدود وغير ذلك؛وخدش الخدود وغير ذلك؛وخدش الخدود وغير ذلك؛وخدش الخدود وغير ذلك؛
بما معناه أن ال تقوم بنياح عليه بما معناه أن ال تقوم بنياح عليه بما معناه أن ال تقوم بنياح عليه بما معناه أن ال تقوم بنياح عليه     ،،،،بهبهبهبه    ����وهو يخاطب السيدة زينبوهو يخاطب السيدة زينبوهو يخاطب السيدة زينبوهو يخاطب السيدة زينب    ����الحسينالحسينالحسينالحسين

        اآلن في المجالس الحسينية.اآلن في المجالس الحسينية.اآلن في المجالس الحسينية.اآلن في المجالس الحسينية.    ههههوغيره مما فعلته زينب بنطح رأسها، وما نفعلوغيره مما فعلته زينب بنطح رأسها، وما نفعلوغيره مما فعلته زينب بنطح رأسها، وما نفعلوغيره مما فعلته زينب بنطح رأسها، وما نفعل
        ؟؟؟؟أرجو منكم الرد، وهل هناك حديث من هذا القبيلأرجو منكم الرد، وهل هناك حديث من هذا القبيلأرجو منكم الرد، وهل هناك حديث من هذا القبيلأرجو منكم الرد، وهل هناك حديث من هذا القبيل

        وفّقكم اهللا تعالى.وفّقكم اهللا تعالى.وفّقكم اهللا تعالى.وفّقكم اهللا تعالى.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عل
لزينب بنت أمير  �بخصوص الحديث الوارد عن اإلمام الحسين

، �, فنقول: إنّه ال يخلو إما أن يكون خطاباً وحكماً خاصّاً بزينب�المؤمنين
  ؟أو أنّه يشمل غيرها أيضاً

فعلى القول األول، فال عالقة له بغيرها, ومع ذلك فإن هناك مالحظات على 
  :هذا الخبر

ما رواه الشيخ المفيد في كتاب  :إن أصل هذا الخبر عندنا حسب تتبعنا هو أ ــأ ــأ ــأ ــ
(اإلرشاد), وعنه العالمة المجلسي في (بحار األنوار)، وجاء فيه: أن اإلمام 

ي جيباً, وال تخمشي علي وجهاً, وال علَ شقّي: (ال ت�قال لزينب �الحسين
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  لكت).ي بالويل والثبور إذا أنا هتدعي علَ
مرسالً أيضاً، ولكن الطبري رواه عن أبي  نعم، رواه اليعقوبي في تاريخه

  .)١(مخنف بإسناد ضعيف
ض فيه إلى اللطم وغيره من الشعائر التي يقوم بها الشيعة وهذا الخبر ال تعر

والدعاء بالويل والثبور،  ،وخمش الوجه ،شق الجيب :فيه هوعنه اآلن, بل المنهي 
صاً باُألمور الثالثة دون غيرها, وبالتالي ال تنافي كون النهي مخصّومن الجائز أن ي

  !في ذلك الرواية تصح إنرأسها بمقدم المحمل  �رواية ضرب زينب
 �إن إثبات صحة صدور الخبر وبالتالي التكليف الشرعي من اإلمام ب ــب ــب ــب ــ

 لمجرد �يحتاج إلى دليل, ولو كان يمكن إثبات صدور النهي لزينب �لزينب
جبينها بمقدم  �كونها رواية، لصح لنا في المقابل أن نثبت صدور نطح زينب

  .المحمل بعد العاشر من المحرم لوجود الرواية؛ إذ ال مرجح لرواية على أُخرى
عن الخمش والشق مرسلة كرواية نطح  �والرواية التي تنهى زينب

أن رواية  ��� رى رأسها, وال مرجح ألحدهما من هذه الجهة على اُألخ �زينب
على ما رواه  �النطح تتوافق مع ما ثبت في السند الصحيح عن اإلمام الصادق

  .�من جواز الجزع على اإلمام الحسين )٢(الشيخ الطوسي في (األمالي)
ــ ومع كلّ هذا فليس كلّ نهي يدلّ على الحرمة, وكما يوجد النهي التحريمي  ج ــج ــج ــج 
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انية أن يكون طلب عدم شق الجيب من باب فهناك النهي التنزيهي أيضاً, مع إمك
, أو من باب عدم الوقوع في شماتة األعداء, ودواعي �الشفقة من اإلمام على زينب

صيغة (ال تفعل) متعددة كما تعلمون, وكما هو ثابت في اللغة والبالغة, ومع عدم 
حد المحتمالت فال مجال إلثبات الحرمة التكليفية.ن أوجود الدليل على تعي  

  أما على القول الثاني, فهناك مالحظات أيضاً، وهي:
ما روي  :كما توجد مثل هذه الرواية فهناك روايات أُخرى في مقابلها, منها أ ــأ ــأ ــأ ــ

: �في آخر الكفّارات من (تهذيب األحكام) للشيخ الطوسي عن اإلمام الصادق
, �على الحسين بن عليــ الفاطميات ــ (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود 
  .)١(وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب)

يوم  �في زيارة اإلمام الحسين #روي عن اإلمام الحجةما  :انهوم
  .)٢(عاشوراء: (فلما رأين النساء جوادك مخزياً... على الخدود، الطمات الوجوه)

  لم يلتزم أحد من الفقهاء بهذه الرواية إلثبات الحرمة. ب ــب ــب ــب ــ
اً بين الفقهاء في أصل حرمة اللطم والخدش, وفي إن هناك اختالف ج ــج ــج ــج ــ

ال (( :(التنقيح في شرح العروة الوثقى) للسيد الخوئي يقول تعليقاً على عبارة
 إلى  وإن ورد النهي عنه في بعض األخبار ــ ؛وهذا كسابقه((: ))يجوز اللطم والخدش

 الحكم يها فيأن األخبار لضعف أسنادها ال يمكن االعتماد عل ��� : أن قال ــ 
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  .)١())بالحرمة بوجه
وعلى فرض القول بالحرمة فقد استثنيت تلك المحرمات في عزاء اإلمام 

  عند الفقهاء.. �الحسين
نعم استثنى األصحاب من ((: نفسه المصدر السابق السيد الخوئي فييقول 

ا , مستندين فيه إلى م�اإلتيان بها في حق األئمة والحسين :حرمة تلك اُألمور
، من لطم الخد وشق الجيب, كما ورد في علته الفاطميات على الحسين بن عليف

 .)٢())رواية خالد بن سدير
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    فيفيفيفي    وبالخصوصوبالخصوصوبالخصوصوبالخصوص    ،،،،����البيتالبيتالبيتالبيت    أهلأهلأهلأهل    وفياتوفياتوفياتوفيات    مناسباتمناسباتمناسباتمناسبات    فيفيفيفي    السوادالسوادالسوادالسواد    للبسللبسللبسللبس    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة

أيأيأيلولولولو    أحببتأحببتأحببتأحببت، ، ، ، ����الحسينالحسينالحسينالحسين    اإلماماإلماماإلماماإلمام    عزاءعزاءعزاءعزاء    امامامامأي    تزوتزوتزوالتيالتيالتيالتي    باألدلّةباألدلّةباألدلّةباألدلّة    دونيدونيدونيدونيتزو    تجوتجوتجواألمراألمراألمراألمر    هذاهذاهذاهذا    ززززتجو ، ، ، ،
        ....العامةالعامةالعامةالعامة    إخوانناإخوانناإخوانناإخواننا    مصادرمصادرمصادرمصادر    منمنمنمن    وبخاصّةوبخاصّةوبخاصّةوبخاصّة
    تنهىتنهىتنهىتنهى    والتيوالتيوالتيوالتي    ،،،،غيرهغيرهغيرهغيرهوووو    الكافيالكافيالكافيالكافي    فيفيفيفي    الموجودةالموجودةالموجودةالموجودة    الرواياتالرواياتالرواياتالروايات    بعضبعضبعضبعض    علىعلىعلىعلى    الردالردالردالرد    هوهوهوهو    وماوماوماوما

        ؟؟؟؟السوادالسوادالسوادالسواد    لبسلبسلبسلبس    عنعنعنعن
    بايعبايعبايعبايع    مكّةمكّةمكّةمكّة    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فتحفتحفتحفتح    اااالملململم((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،����اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    أبيأبيأبيأبي    عنعنعنعن((((((((: : : : الروايةالروايةالروايةالرواية    هذههذههذههذه    مثلمثلمثلمثل
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بنت بنت بنت بنت     حكيمحكيمحكيمحكيم    ممممأُأُأُأُ    قالتقالتقالتقالتيبايعنه، فأنزل اهللا عزّ وجلّ... ويبايعنه، فأنزل اهللا عزّ وجلّ... ويبايعنه، فأنزل اهللا عزّ وجلّ... ويبايعنه، فأنزل اهللا عزّ وجلّ... و    النساءالنساءالنساءالنساء    جاءجاءجاءجاء    ثمثمثمثم    ،،،،الرجالالرجالالرجالالرجال
    ذلكذلكذلكذلك    ماماماما    !!!!اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل:الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل:الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل:الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل:

        ؟؟؟؟فيهفيهفيهفيه    نعصيكنعصيكنعصيكنعصيك    الالالال    أنأنأنأن    اهللاهللاهللاهللا    أمرناأمرناأمرناأمرنا    الذيالذيالذيالذي    المعروفالمعروفالمعروفالمعروف
    قنقنقنقنققققتشتشتشتش    والوالوالوال    ،،،،شعراًشعراًشعراًشعراً    تنتفنتنتفنتنتفنتنتفن    والوالوالوال    ،،،،وجهاًوجهاًوجهاًوجهاً    تخمشنتخمشنتخمشنتخمشن    والوالوالوال    ،،،،اًاًاًاًخدخدخدخد    تلطمنتلطمنتلطمنتلطمن    الالالال((((: : : : ����قالقالقالقال

        ....))))١١١١(((())))))))..))..))..))..))....ثوباًثوباًثوباًثوباً    دندندندنتسوتسوتسوتسو    والوالوالوال    ،،،،جيباًجيباًجيباًجيباً
    علىعلىعلىعلى    ابيونابيونابيونابيونالوهالوهالوهالوه    دأبدأبدأبدأب    نشرةنشرةنشرةنشرة    فيفيفيفي    مصدرهامصدرهامصدرهامصدرها    معمعمعمع    وجدتهاوجدتهاوجدتهاوجدتها    الروايةالروايةالروايةالرواية    هذههذههذههذه    أنأنأنأن    علماًعلماًعلماًعلماً

        ....خيراًخيراًخيراًخيراً    لىلىلىلىااااتعتعتعتع    اهللاهللاهللاهللا    جزاكمجزاكمجزاكمجزاكم    أفيدوناأفيدوناأفيدوناأفيدونا، ، ، ، محرممحرممحرممحرم    امامامامأيأيأيأي    فيفيفيفي    نشرهانشرهانشرهانشرها
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 يشبه ما هناك أن ��� ، السواد لبس مشروعية أصل في الفقهاء ناقش لقد
 اإلمام مصاب على حزناً وعاشوراء محرم في استحبابه بل، هجواز على االتّفاق
  :بعضهم أورده ما وإليك، �الحسين

 جانب لغلبة يرجح بل، يكره ال هفإنّ �للحسين لبسه ما بعضهم واستثنى ــــــــ١١١١
، مختلفة موارد في افرةضمت روايات إلى مضافاً، ذلك على اهللا شعائر تعظيم
  .)٢(ذلك منها يستفاد
 لما ؛األخبار هذه من �الحسين مأتم في السواد لبس استثناء يبعد ال ــــــــ٢٢٢٢

  .)٣(األحزان شعائر بإظهار األمر من األخبار به استفاضت
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 !لذلك الروايات هذه شمول عدم في الوجه البحراني قالمحقّ نيبي ولم
 وفيات في السوداء الثياب المؤمنين لبس في إن: هو الشمول عدم في والوجه

في صوصوبالخ ،�ةاألئم م امأيإظهاراً صفر وشهر ،الحرام محر تهملمود 
لحزنهم فيحزنون ،�البيت ألهل هموحب ،إحياء المؤمنين من العمل هذا وإن 
  .�البيت أهل ألمر

 من الناس عامة ارتدى فإذا ،)١()أمرنا أحيا من اهللا رحم(: �عنهم روي وقد
 نظر تلفت جتماعيةا اهرةظ ذلك كان، السود الثياب واألطفال والشباب الرجال
 الناس ثياب ألوان وكانت، طبيعياً األمر كان باألمس؟ حدث ماذا: فيسأل ،الغريب
  ؟!السواد همكلّ لبسوا فقد اليوم اوأم، مختلفة

 اإلمام �الرسول ريحانة على ومصيبة حزن يوم اليوم بأن له حيوضّ فعندما
 اإلسالم بقاء :أن اشتهر ولهذا، �ألمره إحياء نفسه حد في األمر هذا كان، �الحسين
 وهذا، كربالء بواقعة أُحييا قد واإليمان اإلسالم حقيقة ألن وذلك، وصفر محرم بشهري

، به اليقين لهم فيحصل، أمامهم ماثالً القادمة األجيال لتراه ،عليه المحافظة من ال بد دليل
  .عداه ما وأبطل، عالتشي يةأحقّ أثبت قد نفسه �الحسين اإلمام نإف

الحسين اإلمام على السواد لبس استحباب في الواردة الروايات من ثم�:  
 على نزل ،األعلى الفردوس مالئكة من ملكاً إن( :قولويه ابن رواه ما ــــــــ١١١١
 أثواب لبسواا البحار أهل يا: وقال صيحة صاح ثم، عليها أجنحته نشرف ،البحر

  .)٢()مذبوح �اهللا رسول فرخ فإن ،الحزن
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 حزناً رجحانه أو، السواد لبس كراهة عدم :الرواية هذه من النوري شيخال فهمو
  .)١(ومأتمه حزنه امأي فيمن الناس  كثير سيرة عليه كما، �اهللا عبد أبي على

 الحسين قتل الم(: قال ،الحسين بن علي بن عمر عن بسنده، البرقي رواه ما ــــــــ٢٢٢٢
 حر من يشتكين  ال وكن، مسوحوال السواد هاشم بني نساء لبسن، �علي بنا

  .)٢()للمأتم لهن الطعام يعمل �الحسين بن علي وكان، برد وال
 في استحبابه بل ،السواد لبس مشروعية على داللتها إلى إضافة الرواية وهذه

 والقيام ،واإلطعام، المأتم إقامة استحباب :منها ،أُخرى أُمور على تدلّ، عاشوراء
 �ادالسج اإلمام كان حيث، �الحسين إلماما عزاء مأتم مقيمي بخدمة
المآتم لمقيمي مقاماً بذلك وكفى، الخدمة بهذه يقوم اًشخصي.  

 �البيت أهل اساةوم استحباب الثابت من نإ: يلي ما نرى الفتاوى وفي
 جاء فقد، بهم يالتأس والستحباب، ذلك على دلّ ما لعموم ؛وفرحهم بحزنهم، مطلقاً

  ..محرمشهر  في ذلك على بالخصوص دلّ ما الروايات في
 ومصابه، وعزائه ،حزنه امأي محرم امأي كانت �ةاألئم بعض أن ورد فقد

  .مطلقاً سوةأُ باتّخاذهم مأمورون ونحن
ت إن ــ الكافي عن ذكرتموها التي المانعة الرواية إلى بالنسبة اوأمــ   سنداً صح

 بالروايات طالقاإل ذلك خصّصفي، اإلطالق نحو على المنع على تدلّ فإنّها
 وقد(: قال أنّه ،�الصادق اإلمام عن الطوسي الشيخ يرويها التي كالرواية، المجوزة
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 مثله وعلى ،�علي بن الحسين علىــ الفاطميات ــ  الخدود ولطمن، الجيوب شققن
  .)١()الجيوب وتشق ،الخدود تلطم

للعبد في كلّ ما  كروهم(إن البكاء والجزع : �الصادق ماماإل عن روي وما
  .)٢(؛ فإنّه فيه مأجور)�بن علي الحسين علىما خال البكاء والجزع  ،جزع

 ���  ةمكروه تكان نإو ،وغيرها ،الوجوه وخمش ،الخدود ولطم ،السواد فلبس
لحسينإلمام ال تكان إذاترتفع  اهيتكراه أن�. 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سمعت رواية تقول: (ال تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون)!!سمعت رواية تقول: (ال تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون)!!سمعت رواية تقول: (ال تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون)!!سمعت رواية تقول: (ال تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون)!!

هل هذه الرواية صحيحة، وإذا كانت كذلك أليس فيها تعارض مع لبسنا هل هذه الرواية صحيحة، وإذا كانت كذلك أليس فيها تعارض مع لبسنا هل هذه الرواية صحيحة، وإذا كانت كذلك أليس فيها تعارض مع لبسنا هل هذه الرواية صحيحة، وإذا كانت كذلك أليس فيها تعارض مع لبسنا 
        ؟؟؟؟محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدالسواد في أحزان السواد في أحزان السواد في أحزان السواد في أحزان 

        أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
حمل العلماء هذه الرواية على كراهة لبس السواد مطلقاً، أو النهي عن 
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العباس, وأما لبس السواد على  واتّخاذه زياً وشعاراً، كما اتّخذه فرعون وبن
  فهو مخصص لهذا اإلطالق؛ لما ورد فيه من روايات. �الحسين

استثناء لبس السواد في ال يبعد ((وقد نصّ العلماء على ذلك؛ فقد قال البحراني: 
شعائر  من هذه األخبار؛ لما استفاضت به األخبار من األمر بإظهار �مأتم الحسين

عن البرقي في كتاب المحاسن، أنّه  �الحزن، ويؤيده: ما رواه شيخنا المجلسي
، أنّه قال: (لما قتل جدي الحسين المظلوم �روى عن عمر بن زين العابدين

 .)١(هاشم في مأتمه ثياب السواد...).. الحديثالشهيد لبس نساء بني 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    عاشوراءعاشوراءعاشوراءعاشوراء    يوميوميوميوم    مائدةمائدةمائدةمائدة    منمنمنمن    كلكلكلكلاألاألاألاأل    يجوزيجوزيجوزيجوز    الالالال    ::::يقوليقوليقوليقول    السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    ننننمممم    خوانناخوانناخوانناخوانناإإإإ    بعضبعضبعضبعض    ننننإإإإ

 ؟؟؟؟عليهمعليهمعليهمعليهم    ردردردردهو الهو الهو الهو ال    فمافمافمافما    تعالى،تعالى،تعالى،تعالى،    اهللاهللاهللاهللا    لغيرلغيرلغيرلغير    قيمتقيمتقيمتقيمتأُأُأُأُ    هاهاهاهانّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛ومثيالتهاومثيالتهاومثيالتهاومثيالتها

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم ع

 :ومعناه ،هللا طعامإو ،هللا ذبح :فيقال تعالى هللا يضاف تارة طعامواإل الذبح نإ
 في والفداء، وغيرها بمنى ضحيةاأل في كما ،ليهإ باًوتقر ،تعالى لوجهه ذبح هنّأ

  .ذلك وغير ،والعقيقة ،حراماإل
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 لىإ بالتقر بقصد المخلوق لىإ يضاف ةمر وهنا، المخلوق لىإ يضاف وتارة
 مع المشركون يفعل كان كما ،جماداً وأ حجراً كونه مع ،منه للخير طلباً المخلوق

  .ال أو عبادة سمي سواء وكفر شرك فهذا ،صنامهمأ
بقصد المخلوق لىإ يضاف ةومر الشاة ذبحت :فيقال، الخالق لىإ بالتقر 
 ةئمأ من يرهلغ وأ ،�للحسين طعمتأو ،�للحسين الشاة ذبحت أو ،للضيف

 الطعام هذا وأ ،الذبيحة هذه ثواب قصد هنّأل؛ فيه محذور ال وهذا، �البيت هلأ
  .�البيت هلأ ةئمأ من ألحد وأ ،�للحسين

 قتصدأو ،وأخبزها ،ألعجنها الحنطة هذه طحنأ ينّأ يقصد من :ونظيره
 وعبادة ،طاعة هاكلّ هذه فأفعاله ..يالدول ذلك ثواب يهدأُو ،الفقراء على بخبزها

  .ألبويه ال تعالى هللا
 ،غيره وأ ،هل طعامباإل و، أ�للحسين بالذبح المسلمين من حدأ يقصد وال

اسم المسلمين من حدأ ذكر ولو، تعالى اهللا دون �الحسيناإلمام  لىإ بالتقر 
 ،منكراً عندهم ذلك لكان ،الذبيحة على �األئمة حدأ و، أ�الحسيناإلمام 

ليهمإ ثوابه ييهد عمل هنّأ بمعنى ،عنهم بل ،لهم ذبحال فليس ،الذبيحة متوحر، 
  .الخير عمالأ كسائر

 :عليه طلقأنّه أُ صحيح تعالى، هللا طعامإ عاشوراء يوم طعاماإل نإ: والخالصة
 اهللا لغير طعامإ هو وليس، �للحسين ثوابه نأ :قصد ولكن ،�للحسين طعامإ

 .ابيونالوه مهيتوه كما، تعالى
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  تعليق:

  »����������زא�����א ��אق��A د�«�
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

نّي حتما نّي حتما نّي حتما نّي حتما إإإإفففف    ����يا سيدي الكريم حينما أقول: هذه الذبيحة ألبي فاضليا سيدي الكريم حينما أقول: هذه الذبيحة ألبي فاضليا سيدي الكريم حينما أقول: هذه الذبيحة ألبي فاضليا سيدي الكريم حينما أقول: هذه الذبيحة ألبي فاضل
أقصد له هذا ال لغيره، هذا إذا ما كان هناك نذر مسبق لقضاء حاجة، وإذا أقصد له هذا ال لغيره، هذا إذا ما كان هناك نذر مسبق لقضاء حاجة، وإذا أقصد له هذا ال لغيره، هذا إذا ما كان هناك نذر مسبق لقضاء حاجة، وإذا أقصد له هذا ال لغيره، هذا إذا ما كان هناك نذر مسبق لقضاء حاجة، وإذا 
قضيت حاجتي فإنّي سوف أستمر على هذا، وهل النذور هللا أم لعباده قضيت حاجتي فإنّي سوف أستمر على هذا، وهل النذور هللا أم لعباده قضيت حاجتي فإنّي سوف أستمر على هذا، وهل النذور هللا أم لعباده قضيت حاجتي فإنّي سوف أستمر على هذا، وهل النذور هللا أم لعباده 

        الصالحين؟الصالحين؟الصالحين؟الصالحين؟
        ....م اهللا لكلّ خيرم اهللا لكلّ خيرم اهللا لكلّ خيرم اهللا لكلّ خيروفّقكوفّقكوفّقكوفّقك

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن معنى النذر: أن يجعل الشخص هللا على ذمته فعل شيء أو تركه, لكن 
االختالف في المنذور له, فمرة أقول: النذر للفقراء, ومرة: للعلماء, وأُخرى: 

  لألئمة, وهكذا.
ال يغير من حقيقة النذر, بل  ، وكذلك ألبي الفضل العباس�فالنذر لألئمة

تبقى حقيقته: جعل شيء هللا على ذمته، لكن المنذور له اختلف، فصار هنا 
الفضل العباس متوفّى صُرف في  ومصرف النذر إلى أبي الفضل, ولما كان أب

جهة راجعة إلى المنذور له, كتأمين نفقة المحتاجين من زواره، أو على ما فيه 
شأنه, فقولك: هذا ألبي الفضل، ليس معناه أن النذر له, بل إحياء ذكره وإعالء 

 المنذور له, وال إشكال في ذلك.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    نشاهد على شاشة التلفاز شباب يضربون أنفسهم بسالسل من حديد،نشاهد على شاشة التلفاز شباب يضربون أنفسهم بسالسل من حديد،نشاهد على شاشة التلفاز شباب يضربون أنفسهم بسالسل من حديد،نشاهد على شاشة التلفاز شباب يضربون أنفسهم بسالسل من حديد،

        ا الفعل؟ا الفعل؟ا الفعل؟ا الفعل؟فما هو معنى هذفما هو معنى هذفما هو معنى هذفما هو معنى هذ    ,,,,����ذكرى الشهيد الحسينذكرى الشهيد الحسينذكرى الشهيد الحسينذكرى الشهيد الحسين    وذلك إلحياءوذلك إلحياءوذلك إلحياءوذلك إلحياء

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

شعائر الضرب بالسالسل على الظهور قد يكون لها منشأ من نفس  نإ
عداء أهل البيت من أا كان يتعامل به تقريباً وتعبيراً عم، واقعة كربالء حداثأ
ضرباً على ظهورهم  النساء واألطفال، سر في حقوممارسات األ، وضرب يذاءإ
حياء هذا المشهد المأساوي الذي قدمه أهل إالموالون على  يعمل لذا ،لسياطبا

حياء اإلسالم إفي سبيل نصرة الدين والتضحية من أجل  بيت العصمة وعياالتهم
  .ي األصيلمحمدال

 حياء روحإلى إها تهدف عمال والشعائر للمصيبة الحسينية أنّوفلسفة هذه األ
ينالذ ،�البيت ر والوالء ألهلوالتأثّ يالتأس أُ �أمر النبيمك بهم من ته بالتمس

الوارد في الحديث  كما هو دالً له،وجعلهم ع بعده مع الكتاب الكريم،
كتم ما إن تمس، بيتي كتاب اهللا وعترتي أهل ي تارك فيكم الثقلين:إنّ( :المعروف
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  .)١()وا بعدي أبداًبهما فلن تضلّ
ية في اختيار للشيعي الموالي الحر فإن النظر عن معنى هذا الفعل وبغضّ

ما  صحابه،أر به عن حزنه ومواساته للسبط الشهيد وأهل بيته ويعب الذي السلوك
  .دائرة الحرام لم يدخل ذلك في

ها كما أنّ، ر بمرور الزمانمختلف الشعائر الحسينية مفتوحة للتطو نإف وعليه،
تطوواختالف ، اً عبر تراكم العاداتا كانت عليه سابقرت إلى ما نشاهده اليوم عم

 .شكال التعبيرأ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

على التطبير والضرب بالسالسل والتجريح في على التطبير والضرب بالسالسل والتجريح في على التطبير والضرب بالسالسل والتجريح في على التطبير والضرب بالسالسل والتجريح في     اًاًاًاًومقنعومقنعومقنعومقنع    اًاًاًاًواضحواضحواضحواضح    أُريد تعليالًأُريد تعليالًأُريد تعليالًأُريد تعليالً
ع للمخالفين على هذه ع للمخالفين على هذه ع للمخالفين على هذه ع للمخالفين على هذه ألنّي محتاج لتفسير مقنألنّي محتاج لتفسير مقنألنّي محتاج لتفسير مقنألنّي محتاج لتفسير مقن    ؛؛؛؛المواكب الحسينية الطاهرةالمواكب الحسينية الطاهرةالمواكب الحسينية الطاهرةالمواكب الحسينية الطاهرة

        األعمال المباركة.األعمال المباركة.األعمال المباركة.األعمال المباركة.
                                                 

�F١E�#R�f'#q�d��������٣�W١٤�،١٧�،٢٦�،٥٩�������L�@-R!א�،>L�-*א��C�-���-����#R�
X�C�---M
`���---"�א---���،�٣�W١٠٩�،١٤٨Ki---V�،�א�d#---Rא�،�	
---R#�٧�W٣٠�،

٩،���oS]��SyC1אsوא	��W١٦٤--��١٦٣K� �



 

 

 

 

[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=FFFF����4	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=٣٢٥   ......................................   و 

 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نستطيع أن نذكر لك تعليالً بسيطاً ال بد أن يكون مقبوالً عندك وعند 
اآلخرين، وهو: عند السؤال عن األعمال المستجدة التي يعملها المكلّف ولم 

رة وغيرها.. ما هو نظر المشرع تكن في عصر التشريع، كركوب الطائرة والسيا
  لها؟ سيكون الجواب: إن األصل في األشياء اإلباحة.

 ؛األعمالفالذي لم يرد نصّ على تحريمه يكون مباحاً، كذلك الحال في هذه 
ا لم يرد النصّ بتحريمها تكون مباحة.فإنّه لم  

  نعم, قد يقال: إنّه ورد نصّ على حرمة إضرار المكلّف نفسه.
ه ليس مطلق الضرر هو المنهي عنه, بل الضرر الكبير غير المحتمل, قلنا: إنّ

فالذي يتناول طعاماً كثيراً قد يسبب له آالماً، وقد يؤدي إلى أعراض أُخرى 
، فكذلك الحال مؤذية على المدى البعيد, إن مثل هكذا ضرر ال يعتبر محرماً

اً، بل مجرد جروح بسيطة فإنّها ال تسبب ضرراً كبير ؛بالضرب بالسالسل والتطبير
  ال تتجاوز في آالمها عن الحجامة التي هي من األعمال المحبذة.

بحيث أدى ذلك إلى  قوةولو فرض أن شخصاً تجاوز الحد وضرب نفسه ب
التأثير على الجمجمة والرأس والدماغ، فإن عمله هذا يعد محرماً، وال يحصل 

  هذا عادةً في التطبير.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وردت في إحدى الروايات: (شيعتنا منّا...ويحزنون لحزننا)..وردت في إحدى الروايات: (شيعتنا منّا...ويحزنون لحزننا)..وردت في إحدى الروايات: (شيعتنا منّا...ويحزنون لحزننا)..وردت في إحدى الروايات: (شيعتنا منّا...ويحزنون لحزننا)..

أن أن أن أن     ::::، منها، منها، منها، منها����هناك أساليب كثيرة إلظهار الحزن على مصاب أهل البيتهناك أساليب كثيرة إلظهار الحزن على مصاب أهل البيتهناك أساليب كثيرة إلظهار الحزن على مصاب أهل البيتهناك أساليب كثيرة إلظهار الحزن على مصاب أهل البيت
أن يحييها كما أحياها األئمة، من قبيل التجمع أن يحييها كما أحياها األئمة، من قبيل التجمع أن يحييها كما أحياها األئمة، من قبيل التجمع أن يحييها كما أحياها األئمة، من قبيل التجمع     ::::تتعلّم علومهم وتعلّمها للناس، أوتتعلّم علومهم وتعلّمها للناس، أوتتعلّم علومهم وتعلّمها للناس، أوتتعلّم علومهم وتعلّمها للناس، أو

        اء، وشدة البكاء والحزن.اء، وشدة البكاء والحزن.اء، وشدة البكاء والحزن.اء، وشدة البكاء والحزن.والرثوالرثوالرثوالرث
لماذا يتم التركيز على تعذيب النفس من قبيل (التطبير، والضرب بالسالسل، لماذا يتم التركيز على تعذيب النفس من قبيل (التطبير، والضرب بالسالسل، لماذا يتم التركيز على تعذيب النفس من قبيل (التطبير، والضرب بالسالسل، لماذا يتم التركيز على تعذيب النفس من قبيل (التطبير، والضرب بالسالسل، 
أو اللطم بشكل عنيف)، مع العلم أن مثل هذه األفعال (بشكلها الحالي) لم تكن أو اللطم بشكل عنيف)، مع العلم أن مثل هذه األفعال (بشكلها الحالي) لم تكن أو اللطم بشكل عنيف)، مع العلم أن مثل هذه األفعال (بشكلها الحالي) لم تكن أو اللطم بشكل عنيف)، مع العلم أن مثل هذه األفعال (بشكلها الحالي) لم تكن 

        موجودة في عصر األئمة؟موجودة في عصر األئمة؟موجودة في عصر األئمة؟موجودة في عصر األئمة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ثل هذه األمور يختلفون في نواياهم، فقسم لشدة حزنه إن هؤالء الذين يفعلون م

وتفاعله مع المصيبة ينفعل بالمقدار الذي يؤذي به جسده، كما هو الحال عند 
الجازع على أية مصيبة أُخرى، فأنت ال تستطيع أن تتكلّم مع هذا الجازع، وتقول له: 

  رادية.إ �� فعال أن تلك األفعال أشبه باأللماذا تفعل بنفسك هكذا؟ ألنّه قد تكو
نعم، أنت تستطيع أن تبين له أن جزعه هذا على مصائبه الدنيوية غير 

  صحيح، فإذا خرج من حالة الجزع توقّف عن تلك األفعال..
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أن الفرق هنا أنّك ال تستطيع أن  ��� ، �وكذلك مع مصيبة اإلمام الحسين
روه، وإذا حصلت تقول له: ال تجزع لهذه المصيبة؛ ألن الجزع هنا غير مك

أن ترى آثار ذلك الجزع، كاللطم والبكاء والعويل،  ��� حالة الجزع فما عليك 
والضرب بالسالسل، والتطبير، وغيرها من األمور المؤذية للجسد، التي هي 

  آثار لذلك الجزع.
وقسم آخر ينظر إلى التطبير والضرب بالسالسل واللطم بأنّه حالة من 

من خالل تحمل المشاق  �داد والوالء للحسينالمواساة إلظهار االستع
واآلالم والمتاعب، وفرق كبير بين من يظهر الوالء بالكالم مثالً، وبين من 
يظهر الوالء بأُمور صعبة على النفس ومؤذية، فتحمل هذه الصعاب معناه: 

  صدق الوالء وصدق االستعداد.
ة لإلبكاء وإثارة ولعلّ قسماً ثالثاً ينظر لهذه اُألمور على أنّها وسيل

  المشاعر.
بعد  �ثم إنّه ال يضر هذه اُألمور أن تكون غير موجودة في عصر األئمة

كونها من مظاهر الجزع الجائز في الشريعة، فاختالف مظاهر الجزع من عصر 
إلى عصر، وجواز ذلك الجزع ال يعني أنّه ليس لها مشروعية، بل مشروعيتها 

أو قل: ما دامت تلك اًألمور من مظاهر من مشروعية جواز ذلك الجزع، 
محبذ بالشريعة، ووردت فيه نصوص،  �اإلبكاء، واإلبكاء على الحسين

فدخلت تلك اُألمور تحت ذلك العنوان، أو قل: أنّها أصبحت من شعائر اهللا، 
  وتعظيم شعائر اهللا جائز ومحبذ في الشريعة.
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        ........خوة الكرامخوة الكرامخوة الكرامخوة الكراماإلاإلاإلاإل
        هذه األجوبة عمومية وإسنادها غير واضح!!هذه األجوبة عمومية وإسنادها غير واضح!!هذه األجوبة عمومية وإسنادها غير واضح!!هذه األجوبة عمومية وإسنادها غير واضح!!

، فلماذا نفعله نحن؟ لماذا ال ، فلماذا نفعله نحن؟ لماذا ال ، فلماذا نفعله نحن؟ لماذا ال ، فلماذا نفعله نحن؟ لماذا ال ����اللطم والزناجيل والتطبير لم يفعله األئمةاللطم والزناجيل والتطبير لم يفعله األئمةاللطم والزناجيل والتطبير لم يفعله األئمةاللطم والزناجيل والتطبير لم يفعله األئمة
        تكون مجالس العزاء كمجالس المرحوم الشيخ الوائلي؟تكون مجالس العزاء كمجالس المرحوم الشيخ الوائلي؟تكون مجالس العزاء كمجالس المرحوم الشيخ الوائلي؟تكون مجالس العزاء كمجالس المرحوم الشيخ الوائلي؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ن طريق الروايات، بل لو لم الفقهاء ال يتوصّلون إلى الحكم الشرعي فقط ع
يكن لفعل من األفعال أية رواية فإنّهم يستطيعون الحكم على تلك األفعال 
بالجواز وعدم الجواز، بل بالوجوب، أو االستحباب، أو الكراهة، أو اإلباحة، أو 

  الحرمة.
فلو لم يرد عندنا دليل من السنّة على التطبير أو الضرب بالسالسل، فهل معناه 

  ا الفعل حرام؟!أن هذ
 الفقهاء ال يقولون بذلك، بل على العكس من ذلك يقولون: إن كالّ إن

  األصل في األشياء: اإلباحة والجواز، ال الحرمة.
ثم إن تعظيم الشعائر يكون بطرق مختلفة، فنحن كما نشجع على مجالس 

نية، وعلى الوعظ واإلرشاد، فإنّنا أيضاً ال بد من أن نحافظ على الشعائر الحسي
ديمومتها وانتشارها، لما في ذلك من رفعة للدين الحق، ونصرة للمذهب، وال مجال 

  اُألصول. في األحكام الشرعية لالستحسانات، وإنّما تخضع للقواعد المقنّنة في علم
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ثم إن األحكام لم ترد كلّها بصورة جزئية حتّى نطالب بالروايات الخاصّة، 
جاء على شكل قواعد كلّية، وعلى الفقيه أن يفرع عليها وإنّما قسم من األحكام 

  الفروع والجزئيات؛ فالحظ!

  ):٢تعليق (
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        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أنا من مؤيدي الشعائر الحسينية؛ ألنّها من شعائر اهللا، ولكن ليس بالتطبير أنا من مؤيدي الشعائر الحسينية؛ ألنّها من شعائر اهللا، ولكن ليس بالتطبير أنا من مؤيدي الشعائر الحسينية؛ ألنّها من شعائر اهللا، ولكن ليس بالتطبير أنا من مؤيدي الشعائر الحسينية؛ ألنّها من شعائر اهللا، ولكن ليس بالتطبير 

        ية:ية:ية:ية:والضرب بالسالسل لألسباب التالوالضرب بالسالسل لألسباب التالوالضرب بالسالسل لألسباب التالوالضرب بالسالسل لألسباب التال
        لم يوصونا بإيذاء أنفسنا.لم يوصونا بإيذاء أنفسنا.لم يوصونا بإيذاء أنفسنا.لم يوصونا بإيذاء أنفسنا.    ����ــ ينتج عنها ضرر بالبدن، واألئمةــ ينتج عنها ضرر بالبدن، واألئمةــ ينتج عنها ضرر بالبدن، واألئمةــ ينتج عنها ضرر بالبدن، واألئمة١١١١

        ــ أنّها ليست مبررة إلظهار الحزن.ــ أنّها ليست مبررة إلظهار الحزن.ــ أنّها ليست مبررة إلظهار الحزن.ــ أنّها ليست مبررة إلظهار الحزن.٢٢٢٢
        ....����ــ أنّها ال تعكس ثقافة الشارع الشيعي، بل تؤثّر سلباً على تراث أهل البيتــ أنّها ال تعكس ثقافة الشارع الشيعي، بل تؤثّر سلباً على تراث أهل البيتــ أنّها ال تعكس ثقافة الشارع الشيعي، بل تؤثّر سلباً على تراث أهل البيتــ أنّها ال تعكس ثقافة الشارع الشيعي، بل تؤثّر سلباً على تراث أهل البيت٣٣٣٣

فالذي أرجوه منكم هو توعية شبابنا على اجتناب هذه الظاهرة. وأسال اهللا أن فالذي أرجوه منكم هو توعية شبابنا على اجتناب هذه الظاهرة. وأسال اهللا أن فالذي أرجوه منكم هو توعية شبابنا على اجتناب هذه الظاهرة. وأسال اهللا أن فالذي أرجوه منكم هو توعية شبابنا على اجتناب هذه الظاهرة. وأسال اهللا أن 
يحشرنا وإييحشرنا وإييحشرنا وإيداكم مع اكم مع اكم مع اكم مع يحشرنا وإيدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحممحم....        

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  إن البحث في الضرب بالسالسل والتطبير يكون من جهتين:
من جهة الحلّية والحرمة، وهذا مبحوث عند العلماء، وقد أفتوا بالجواز،  ــــــــ١١١١

  ثانوي.وأن الحكم األولي هو الحلّية، وإن حكم بعضهم بعدم الجواز بالحكم ال
من جهة مناسبته اآلن في هذا العصر للوضع العام للشيعة، وهذه الجهة هي  ــــــــ٢٢٢٢
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  مورد األخذ والرد في هذا الوقت. وللكالم فيها مجال بين المؤيد والمخالف.
وأخيراً... إن ما ذكرت من نقاط يمكن المناقشة فيها، وقد تختلف المناقشة 

  فالحظ! الجهتين؛ ىحدإإذا أخذناها كأدلّة على 

  ):٣(تعليق 


������א ��אق����«��������������«� �

الغريب أنّنا ال نجد من المراجع، أو أساتذة الحوزة الكبار، أو الشخصيات الغريب أنّنا ال نجد من المراجع، أو أساتذة الحوزة الكبار، أو الشخصيات الغريب أنّنا ال نجد من المراجع، أو أساتذة الحوزة الكبار، أو الشخصيات الغريب أنّنا ال نجد من المراجع، أو أساتذة الحوزة الكبار، أو الشخصيات 
الدينية الكبيرة، سواء رجاالت المنبر، أو غيرهم من رجال الدين المعممين من الدينية الكبيرة، سواء رجاالت المنبر، أو غيرهم من رجال الدين المعممين من الدينية الكبيرة، سواء رجاالت المنبر، أو غيرهم من رجال الدين المعممين من الدينية الكبيرة، سواء رجاالت المنبر، أو غيرهم من رجال الدين المعممين من 

اللطم اللطم اللطم اللطم     ىىىىحتّحتّحتّحتّشيوخ وسادة، يقومون بتلك األفعال، من ضرب الزنجيل والتطبير، وشيوخ وسادة، يقومون بتلك األفعال، من ضرب الزنجيل والتطبير، وشيوخ وسادة، يقومون بتلك األفعال، من ضرب الزنجيل والتطبير، وشيوخ وسادة، يقومون بتلك األفعال، من ضرب الزنجيل والتطبير، و
ثارة ثارة ثارة ثارة كما يفعل بعض الخطباء بشهقته إلكما يفعل بعض الخطباء بشهقته إلكما يفعل بعض الخطباء بشهقته إلكما يفعل بعض الخطباء بشهقته إل    تراه يفعله بعضهم بطريقة كالسيكية، ربماتراه يفعله بعضهم بطريقة كالسيكية، ربماتراه يفعله بعضهم بطريقة كالسيكية، ربماتراه يفعله بعضهم بطريقة كالسيكية، ربما

        العواطف والحزن والمشاعر الجياشة..العواطف والحزن والمشاعر الجياشة..العواطف والحزن والمشاعر الجياشة..العواطف والحزن والمشاعر الجياشة..
بل إنّي سمعت مرة من أحد المعممين بأن تعلّم، أو تعليم، مسألة دينية معينة بل إنّي سمعت مرة من أحد المعممين بأن تعلّم، أو تعليم، مسألة دينية معينة بل إنّي سمعت مرة من أحد المعممين بأن تعلّم، أو تعليم، مسألة دينية معينة بل إنّي سمعت مرة من أحد المعممين بأن تعلّم، أو تعليم، مسألة دينية معينة 

فعلون ما فعلون ما فعلون ما فعلون ما وضبطها يعادل كلّ تلك اُألمور اُألخرى، لذا كيف تُترك العامة يوضبطها يعادل كلّ تلك اُألمور اُألخرى، لذا كيف تُترك العامة يوضبطها يعادل كلّ تلك اُألمور اُألخرى، لذا كيف تُترك العامة يوضبطها يعادل كلّ تلك اُألمور اُألخرى، لذا كيف تُترك العامة ي
        يفعلون تحت عنوان: (ومن يعظّم شعائر...)؟يفعلون تحت عنوان: (ومن يعظّم شعائر...)؟يفعلون تحت عنوان: (ومن يعظّم شعائر...)؟يفعلون تحت عنوان: (ومن يعظّم شعائر...)؟

يعني: شيخنا! ربما، واهللا العالم، لو أن المكلّف وتحديثاً للشعائر، ومن باب يعني: شيخنا! ربما، واهللا العالم، لو أن المكلّف وتحديثاً للشعائر، ومن باب يعني: شيخنا! ربما، واهللا العالم، لو أن المكلّف وتحديثاً للشعائر، ومن باب يعني: شيخنا! ربما، واهللا العالم، لو أن المكلّف وتحديثاً للشعائر، ومن باب 
آخر عمل طريقة لمعايشة األلم والمرارة بدل التطبير والزنجيل وعرض نفسه آخر عمل طريقة لمعايشة األلم والمرارة بدل التطبير والزنجيل وعرض نفسه آخر عمل طريقة لمعايشة األلم والمرارة بدل التطبير والزنجيل وعرض نفسه آخر عمل طريقة لمعايشة األلم والمرارة بدل التطبير والزنجيل وعرض نفسه 

إلى فقد إلى فقد إلى فقد إلى فقد     للرطوبة وعرض نفسه لصعقة كهربائية إلى حد تشعره باأللم وال تؤديللرطوبة وعرض نفسه لصعقة كهربائية إلى حد تشعره باأللم وال تؤديللرطوبة وعرض نفسه لصعقة كهربائية إلى حد تشعره باأللم وال تؤديللرطوبة وعرض نفسه لصعقة كهربائية إلى حد تشعره باأللم وال تؤدي
        وعيه أو قتله... اهللا العالم، ربما ستدخل تحت العنوان: ومن يعظّم؟!وعيه أو قتله... اهللا العالم، ربما ستدخل تحت العنوان: ومن يعظّم؟!وعيه أو قتله... اهللا العالم، ربما ستدخل تحت العنوان: ومن يعظّم؟!وعيه أو قتله... اهللا العالم، ربما ستدخل تحت العنوان: ومن يعظّم؟!

(على فكرة! هذا المثل ليس بقصد السخرية، يشهد اهللا وصاحب العصر (على فكرة! هذا المثل ليس بقصد السخرية، يشهد اهللا وصاحب العصر (على فكرة! هذا المثل ليس بقصد السخرية، يشهد اهللا وصاحب العصر (على فكرة! هذا المثل ليس بقصد السخرية، يشهد اهللا وصاحب العصر 
        والزمان عجل اهللا فرجه).والزمان عجل اهللا فرجه).والزمان عجل اهللا فرجه).والزمان عجل اهللا فرجه).
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شيوخنا الكرام أساتذتنا العظام في المركز العقائدي، وأنا ال أعرف اللجنة شيوخنا الكرام أساتذتنا العظام في المركز العقائدي، وأنا ال أعرف اللجنة شيوخنا الكرام أساتذتنا العظام في المركز العقائدي، وأنا ال أعرف اللجنة شيوخنا الكرام أساتذتنا العظام في المركز العقائدي، وأنا ال أعرف اللجنة 
السند أعزّه اهللا، السند أعزّه اهللا، السند أعزّه اهللا، السند أعزّه اهللا،     محمدمحمدمحمدمحمداُألستاذ الكبير الشيخ الجليل اُألستاذ الكبير الشيخ الجليل اُألستاذ الكبير الشيخ الجليل اُألستاذ الكبير الشيخ الجليل     المجيبة، ولكن خطر في باليالمجيبة، ولكن خطر في باليالمجيبة، ولكن خطر في باليالمجيبة، ولكن خطر في بالي

وأما الشيوخ الكرام الذين لم أتشرف بأسمائهم، فحفظهم اهللا بحق وجه صاحب وأما الشيوخ الكرام الذين لم أتشرف بأسمائهم، فحفظهم اهللا بحق وجه صاحب وأما الشيوخ الكرام الذين لم أتشرف بأسمائهم، فحفظهم اهللا بحق وجه صاحب وأما الشيوخ الكرام الذين لم أتشرف بأسمائهم، فحفظهم اهللا بحق وجه صاحب 
الزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء... عندي تعليق أو سؤال إضافة الزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء... عندي تعليق أو سؤال إضافة الزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء... عندي تعليق أو سؤال إضافة الزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء... عندي تعليق أو سؤال إضافة 

        إلى ما طرحته أعاله:إلى ما طرحته أعاله:إلى ما طرحته أعاله:إلى ما طرحته أعاله:
        تم أنّها تناسب كلّ زمان؟تم أنّها تناسب كلّ زمان؟تم أنّها تناسب كلّ زمان؟تم أنّها تناسب كلّ زمان؟هل يجوز التطوير في الشعائر، كما تفضلّهل يجوز التطوير في الشعائر، كما تفضلّهل يجوز التطوير في الشعائر، كما تفضلّهل يجوز التطوير في الشعائر، كما تفضلّ

البصرة، وفي مناطق بائسة، وسخة، بشرها البصرة، وفي مناطق بائسة، وسخة، بشرها البصرة، وفي مناطق بائسة، وسخة، بشرها البصرة، وفي مناطق بائسة، وسخة، بشرها     سيماسيماسيماسيماونحن في العراق الجريح وال ونحن في العراق الجريح وال ونحن في العراق الجريح وال ونحن في العراق الجريح وال 
مسحوق، شبابها عاطل، أليس من األجدر بدل هذه المصاريف أن يحدث تطوير مسحوق، شبابها عاطل، أليس من األجدر بدل هذه المصاريف أن يحدث تطوير مسحوق، شبابها عاطل، أليس من األجدر بدل هذه المصاريف أن يحدث تطوير مسحوق، شبابها عاطل، أليس من األجدر بدل هذه المصاريف أن يحدث تطوير 

فهام ما فهام ما فهام ما فهام ما إإإإفي الشعائر: من خالل تنظيف المناطق، إدخالهم دورات تعليمية متنوعة، في الشعائر: من خالل تنظيف المناطق، إدخالهم دورات تعليمية متنوعة، في الشعائر: من خالل تنظيف المناطق، إدخالهم دورات تعليمية متنوعة، في الشعائر: من خالل تنظيف المناطق، إدخالهم دورات تعليمية متنوعة، 
    و أي صورة أُخرى تخدم المواطن العاشق للحسينو أي صورة أُخرى تخدم المواطن العاشق للحسينو أي صورة أُخرى تخدم المواطن العاشق للحسينو أي صورة أُخرى تخدم المواطن العاشق للحسينهي الثقافة الحسينية، أهي الثقافة الحسينية، أهي الثقافة الحسينية، أهي الثقافة الحسينية، أ

        (صلوات اهللا عليه)؟!(صلوات اهللا عليه)؟!(صلوات اهللا عليه)؟!(صلوات اهللا عليه)؟!
بثواب اإلمام(صلوات اهللا عليه) بثواب اإلمام(صلوات اهللا عليه) بثواب اإلمام(صلوات اهللا عليه) بثواب اإلمام(صلوات اهللا عليه)     حتّىحتّىحتّىحتّىطرح فكرة: ممنوع طبخ أي طعام طرح فكرة: ممنوع طبخ أي طعام طرح فكرة: ممنوع طبخ أي طعام طرح فكرة: ممنوع طبخ أي طعام 

        كسراً ُألنوف محتكري الغاز والرز وغيرها من األغذية!كسراً ُألنوف محتكري الغاز والرز وغيرها من األغذية!كسراً ُألنوف محتكري الغاز والرز وغيرها من األغذية!كسراً ُألنوف محتكري الغاز والرز وغيرها من األغذية!
نعم، هناك أمور من مسؤولية الدولة، ولكن ماذا نفعل مع تجاهل الدولة، إذاً نعم، هناك أمور من مسؤولية الدولة، ولكن ماذا نفعل مع تجاهل الدولة، إذاً نعم، هناك أمور من مسؤولية الدولة، ولكن ماذا نفعل مع تجاهل الدولة، إذاً نعم، هناك أمور من مسؤولية الدولة، ولكن ماذا نفعل مع تجاهل الدولة، إذاً 

لحب الحسيني للتطور وإنشاء إنسان عالمي حسيني، خاصّة وأنّنا نرى لحب الحسيني للتطور وإنشاء إنسان عالمي حسيني، خاصّة وأنّنا نرى لحب الحسيني للتطور وإنشاء إنسان عالمي حسيني، خاصّة وأنّنا نرى لحب الحسيني للتطور وإنشاء إنسان عالمي حسيني، خاصّة وأنّنا نرى نستثمر انستثمر انستثمر انستثمر ا
        هناك مصاريف في محرم واألربعينية مصاريف كبيرة وعجيبة...هناك مصاريف في محرم واألربعينية مصاريف كبيرة وعجيبة...هناك مصاريف في محرم واألربعينية مصاريف كبيرة وعجيبة...هناك مصاريف في محرم واألربعينية مصاريف كبيرة وعجيبة...

حينما ظهر ذلك الرجل في أمريكا في صبيحة العاشر من محرم، وهو حينما ظهر ذلك الرجل في أمريكا في صبيحة العاشر من محرم، وهو حينما ظهر ذلك الرجل في أمريكا في صبيحة العاشر من محرم، وهو حينما ظهر ذلك الرجل في أمريكا في صبيحة العاشر من محرم، وهو 
يرتدي بدلة عمل زرقاء وأخذ بتنظيف الشارع بصورة جنونية، الناس تعرفه يرتدي بدلة عمل زرقاء وأخذ بتنظيف الشارع بصورة جنونية، الناس تعرفه يرتدي بدلة عمل زرقاء وأخذ بتنظيف الشارع بصورة جنونية، الناس تعرفه يرتدي بدلة عمل زرقاء وأخذ بتنظيف الشارع بصورة جنونية، الناس تعرفه 

م، ماذا يفعل هذا؟ لم يصبروا...؟ فسألوه: ماذا يحدث؟! أنت عامل م، ماذا يفعل هذا؟ لم يصبروا...؟ فسألوه: ماذا يحدث؟! أنت عامل م، ماذا يفعل هذا؟ لم يصبروا...؟ فسألوه: ماذا يحدث؟! أنت عامل م، ماذا يفعل هذا؟ لم يصبروا...؟ فسألوه: ماذا يحدث؟! أنت عامل موظّف محترموظّف محترموظّف محترموظّف محتر
        في البلدية أم موظّف رسمي محترم؟في البلدية أم موظّف رسمي محترم؟في البلدية أم موظّف رسمي محترم؟في البلدية أم موظّف رسمي محترم؟
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كان هذا اإلنسان الحسيني الرائع قال: إن اليوم يصادف استشهاد إمامنا كان هذا اإلنسان الحسيني الرائع قال: إن اليوم يصادف استشهاد إمامنا كان هذا اإلنسان الحسيني الرائع قال: إن اليوم يصادف استشهاد إمامنا كان هذا اإلنسان الحسيني الرائع قال: إن اليوم يصادف استشهاد إمامنا 
، الذي علّمنا كلّ شيء، الشهادة، والتضحية، والعلم، والعدالة، ، الذي علّمنا كلّ شيء، الشهادة، والتضحية، والعلم، والعدالة، ، الذي علّمنا كلّ شيء، الشهادة، والتضحية، والعلم، والعدالة، ، الذي علّمنا كلّ شيء، الشهادة، والتضحية، والعلم، والعدالة، ����الحسينالحسينالحسينالحسين

        ت ماذا أفعل! فاخترت هذا العمل..ت ماذا أفعل! فاخترت هذا العمل..ت ماذا أفعل! فاخترت هذا العمل..ت ماذا أفعل! فاخترت هذا العمل..والتطور، والنظافة، وأنا احتروالتطور، والنظافة، وأنا احتروالتطور، والنظافة، وأنا احتروالتطور، والنظافة، وأنا احتر
النتيجة تأقلم الجميع وتناوبوا بلبس بدالتهم لمساندته بالعمل؛ احتراماً لذلك النتيجة تأقلم الجميع وتناوبوا بلبس بدالتهم لمساندته بالعمل؛ احتراماً لذلك النتيجة تأقلم الجميع وتناوبوا بلبس بدالتهم لمساندته بالعمل؛ احتراماً لذلك النتيجة تأقلم الجميع وتناوبوا بلبس بدالتهم لمساندته بالعمل؛ احتراماً لذلك 
العظيم الذي زرع هذه البذور في محبيه بعد مئات السنين، فكانت صورة حية العظيم الذي زرع هذه البذور في محبيه بعد مئات السنين، فكانت صورة حية العظيم الذي زرع هذه البذور في محبيه بعد مئات السنين، فكانت صورة حية العظيم الذي زرع هذه البذور في محبيه بعد مئات السنين، فكانت صورة حية 

        تواكب التطور والحداثة والعولمة...تواكب التطور والحداثة والعولمة...تواكب التطور والحداثة والعولمة...تواكب التطور والحداثة والعولمة...
أللم، وإنّما تحديثها أللم، وإنّما تحديثها أللم، وإنّما تحديثها أللم، وإنّما تحديثها مجدداً ليس القصد إلغاء صور الحزن والمرارة وامجدداً ليس القصد إلغاء صور الحزن والمرارة وامجدداً ليس القصد إلغاء صور الحزن والمرارة وامجدداً ليس القصد إلغاء صور الحزن والمرارة وا

        وتقديمها بصورة عالمية، تعطي اإلنسان الكرامة في الحياة وفي الممات...وتقديمها بصورة عالمية، تعطي اإلنسان الكرامة في الحياة وفي الممات...وتقديمها بصورة عالمية، تعطي اإلنسان الكرامة في الحياة وفي الممات...وتقديمها بصورة عالمية، تعطي اإلنسان الكرامة في الحياة وفي الممات...
        اعتذر ألف مرة على اإلطالة واإلزعاج..اعتذر ألف مرة على اإلطالة واإلزعاج..اعتذر ألف مرة على اإلطالة واإلزعاج..اعتذر ألف مرة على اإلطالة واإلزعاج..

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ما يقوله الفقهاء تجاه هذه األعمال هو: القول بإباحة تلك األعمال، وبعض 
جهة دخولها في شعائر اهللا، واألعمال المباحة والمستحبة غير  يقول باستحبابها من

ملزم المكلّف بالعمل بها، بل قد يرى بعض المكلّفين أن هناك عمالً أكثر ثواباً، 
فلذا يقدمونه على تلك األعمال، وهذا يرجع إلى تشخيص ذلك المكلّف؛ فقد 

واإلبكاء ذو ثواب  يرى بعض العلماء أن االشتغال بالوعظ واإلرشاد والبكاء
عظيم، كما ورد في األخبار، ولذا يرى االشتغال به مقدم على التطبير والضرب 
بالزنجيل؛ ولكن هذا ال يعني عدم القبول بتلك األعمال، فعدم العمل بها أعم من 

  القبول أو الرفض.
أنفسهم  �ثم إنّه ال بد من معرفة أن سر تعريض المحبين لإلمام الحسين
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اف اآلالم، من اإلدماء واللطم والضرب هو: القول بلسان الفعل: أنّهم على ألصن
والسير على نهجه، وما اإلدماء  �استعداد لتحمل اآلالم من أجل اإلمام الحسين

فهم على استعداد ألكثر من  ��� نموذج من تلك النماذج، و ��� والضرب وغيرها 
  ذلك..

سطّروا  �كيف أن محبي الحسين وشاهدنا في العراق أيام النظام البائد
أروع لوحات الصبر من صمودهم تحت وطأة التعذيب بالكهرباء، وصمودهم 

لهم عن محبتهم لإلمام  اًتحت سياط الجالدين، دون أن يكون ذلك رادع
ونهجه، فالظالمون ابتدعوا طرقاً جديدة إلخافة الحسينيين، لكن  �الحسين

من الصبر ترهب الظالمين، وتظهر لهم  الحسينيون سطّروا وسيسطّرون لوحات
  عدم خوفهم من أشد أنواع العذاب.

وأما ما تطرحه من أفكار من أجل تطوير الشعائر الحسينية، فقد ينظر إليها 
على أنّها حرف للشعائر الحسينية عن المسار الذي سارت به من إظهار مظلومية 

، الذي #اإلمام المهدي ، واالستعداد للنصرة على يد حفيده�اإلمام الحسين
سوف يظهر يوم عاشوراء، فإذا كان هناك تطوير للشعائر الحسينية فال بد أن 
يكون بإبدال آالت الحرب القديمة بأُخرى حديثة وعرضها يوم عاشوراء؛ 

الذي سيجابه األعداء بالوسائل  #استعداداً لظهور صاحب العصر والزمان
  الحديثة.

ل: الخيرات العامة، كما ذكرت أنت بعض وأما وجود أعمال أُخرى، مث
في صالح الجماعة المؤمنة، فال نمنع حصول م ن فعلها على األمثلة فهي تصب

الثواب الجزيل، الذي ربما يكون أكثر من ثواب بعض أعمال العزاء والتشبيه، 
  ولكن يجب أن تالحظ أن كلّ ذلك مربوط بالنية ومدى إخالصها بعالقة طردية.
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  ):٤تعليق (


������א ��אق�������«�����������«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        أيدكم اهللا ونصركم، وأشكركم لردكم.أيدكم اهللا ونصركم، وأشكركم لردكم.أيدكم اهللا ونصركم، وأشكركم لردكم.أيدكم اهللا ونصركم، وأشكركم لردكم.
ولكن هذه الشعائر، من ضرب وإدماء، ليس لها تأصيل، وإنّما جاءت ولكن هذه الشعائر، من ضرب وإدماء، ليس لها تأصيل، وإنّما جاءت ولكن هذه الشعائر، من ضرب وإدماء، ليس لها تأصيل، وإنّما جاءت ولكن هذه الشعائر، من ضرب وإدماء، ليس لها تأصيل، وإنّما جاءت 
حديثة، التأصيل الوارد هو فقط كان في البكاء، وما جاء بعد ذلك من إباحة، حديثة، التأصيل الوارد هو فقط كان في البكاء، وما جاء بعد ذلك من إباحة، حديثة، التأصيل الوارد هو فقط كان في البكاء، وما جاء بعد ذلك من إباحة، حديثة، التأصيل الوارد هو فقط كان في البكاء، وما جاء بعد ذلك من إباحة، 

، إنّني العبد الحقير ، إنّني العبد الحقير ، إنّني العبد الحقير ، إنّني العبد الحقير ����برار وليس من القرآن أو األئمةبرار وليس من القرآن أو األئمةبرار وليس من القرآن أو األئمةبرار وليس من القرآن أو األئمةطُرح من العلماء األطُرح من العلماء األطُرح من العلماء األطُرح من العلماء األ
أتعجب من إباحة التطبير وغيرها، رغم عدم وروده في القرآن والسنّة والعقل أتعجب من إباحة التطبير وغيرها، رغم عدم وروده في القرآن والسنّة والعقل أتعجب من إباحة التطبير وغيرها، رغم عدم وروده في القرآن والسنّة والعقل أتعجب من إباحة التطبير وغيرها، رغم عدم وروده في القرآن والسنّة والعقل 
واإلجماع، بينما ال يجوز اإلفطار في الطائرة التي توصلني بساعات بقمة الراحة واإلجماع، بينما ال يجوز اإلفطار في الطائرة التي توصلني بساعات بقمة الراحة واإلجماع، بينما ال يجوز اإلفطار في الطائرة التي توصلني بساعات بقمة الراحة واإلجماع، بينما ال يجوز اإلفطار في الطائرة التي توصلني بساعات بقمة الراحة 

قول: إن اإلسالم هو قول: إن اإلسالم هو قول: إن اإلسالم هو قول: إن اإلسالم هو في بعض الجوانب، أو رؤية الهالل المحرمة بالمرصاد، وأنا أفي بعض الجوانب، أو رؤية الهالل المحرمة بالمرصاد، وأنا أفي بعض الجوانب، أو رؤية الهالل المحرمة بالمرصاد، وأنا أفي بعض الجوانب، أو رؤية الهالل المحرمة بالمرصاد، وأنا أ
العلم، إن الثورة الحسينية أرادت صنع إنسان أراده اهللا خليفة على األرض، باهللا العلم، إن الثورة الحسينية أرادت صنع إنسان أراده اهللا خليفة على األرض، باهللا العلم، إن الثورة الحسينية أرادت صنع إنسان أراده اهللا خليفة على األرض، باهللا العلم، إن الثورة الحسينية أرادت صنع إنسان أراده اهللا خليفة على األرض، باهللا 

        عليكم! ما الجدوى من إدماء الرأس؟!عليكم! ما الجدوى من إدماء الرأس؟!عليكم! ما الجدوى من إدماء الرأس؟!عليكم! ما الجدوى من إدماء الرأس؟!
لدينا هنا في البصرة، وهم يسيرون في منطقة ملئت بالقذارة، والحسين لدينا هنا في البصرة، وهم يسيرون في منطقة ملئت بالقذارة، والحسين لدينا هنا في البصرة، وهم يسيرون في منطقة ملئت بالقذارة، والحسين لدينا هنا في البصرة، وهم يسيرون في منطقة ملئت بالقذارة، والحسين 

وكيف وكيف وكيف وكيف     العظيم الذي هو في الجنّة، وخلوده كما يذكرون سرمدي، ماذا يقول؟العظيم الذي هو في الجنّة، وخلوده كما يذكرون سرمدي، ماذا يقول؟العظيم الذي هو في الجنّة، وخلوده كما يذكرون سرمدي، ماذا يقول؟العظيم الذي هو في الجنّة، وخلوده كما يذكرون سرمدي، ماذا يقول؟
        ينظر لي، وليس لدينا شيء مطلقاً؟ينظر لي، وليس لدينا شيء مطلقاً؟ينظر لي، وليس لدينا شيء مطلقاً؟ينظر لي، وليس لدينا شيء مطلقاً؟

العلماء األجالء سيقولون: نعم مأجور، لمواساة الحسين الشهيد. ولكن العلماء األجالء سيقولون: نعم مأجور، لمواساة الحسين الشهيد. ولكن العلماء األجالء سيقولون: نعم مأجور، لمواساة الحسين الشهيد. ولكن العلماء األجالء سيقولون: نعم مأجور، لمواساة الحسين الشهيد. ولكن 
المعروف أن الشهيد ليس ميت بطريقة مذلّة، وإنّما بمفخرة، الحسين العظيم المعروف أن الشهيد ليس ميت بطريقة مذلّة، وإنّما بمفخرة، الحسين العظيم المعروف أن الشهيد ليس ميت بطريقة مذلّة، وإنّما بمفخرة، الحسين العظيم المعروف أن الشهيد ليس ميت بطريقة مذلّة، وإنّما بمفخرة، الحسين العظيم 
وأصحابه الكرام وأهله النجباء، أكيد لم يستشهدوا ألجل الشيعة أو السنّة، وال وأصحابه الكرام وأهله النجباء، أكيد لم يستشهدوا ألجل الشيعة أو السنّة، وال وأصحابه الكرام وأهله النجباء، أكيد لم يستشهدوا ألجل الشيعة أو السنّة، وال وأصحابه الكرام وأهله النجباء، أكيد لم يستشهدوا ألجل الشيعة أو السنّة، وال 

يس، أو الزيارة، أو الطبخ، أو غيرها من هذه العناوين، االستشهاد كان يس، أو الزيارة، أو الطبخ، أو غيرها من هذه العناوين، االستشهاد كان يس، أو الزيارة، أو الطبخ، أو غيرها من هذه العناوين، االستشهاد كان يس، أو الزيارة، أو الطبخ، أو غيرها من هذه العناوين، االستشهاد كان ألجل الهرألجل الهرألجل الهرألجل الهر
في في في في     اً اً اً اً بعنوان قضية عالمية تتوافق مع كلّ األزمنة واألمكنة، فربما لو أن هناك شعوببعنوان قضية عالمية تتوافق مع كلّ األزمنة واألمكنة، فربما لو أن هناك شعوببعنوان قضية عالمية تتوافق مع كلّ األزمنة واألمكنة، فربما لو أن هناك شعوببعنوان قضية عالمية تتوافق مع كلّ األزمنة واألمكنة، فربما لو أن هناك شعوب
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أوربا تغلّبت على الظلم وقدمت إلنسانها الخدمات التي تذكره بأنّه إنسان، مع أوربا تغلّبت على الظلم وقدمت إلنسانها الخدمات التي تذكره بأنّه إنسان، مع أوربا تغلّبت على الظلم وقدمت إلنسانها الخدمات التي تذكره بأنّه إنسان، مع أوربا تغلّبت على الظلم وقدمت إلنسانها الخدمات التي تذكره بأنّه إنسان، مع 
        النفحة الحسينية.النفحة الحسينية.النفحة الحسينية.النفحة الحسينية.ه ه ه ه تتتتوجود العقيدة الصحيحة، لربما شملوجود العقيدة الصحيحة، لربما شملوجود العقيدة الصحيحة، لربما شملوجود العقيدة الصحيحة، لربما شمل

تعلّمت من تعلّمت من تعلّمت من تعلّمت من ((((((((نحن نردد دوماً قول غاندي، الذي لم يضرب زنجيل أو غيره: نحن نردد دوماً قول غاندي، الذي لم يضرب زنجيل أو غيره: نحن نردد دوماً قول غاندي، الذي لم يضرب زنجيل أو غيره: نحن نردد دوماً قول غاندي، الذي لم يضرب زنجيل أو غيره: 
، وقدم هذه الثورة بمقاطعة األقمشة البريطانية، ، وقدم هذه الثورة بمقاطعة األقمشة البريطانية، ، وقدم هذه الثورة بمقاطعة األقمشة البريطانية، ، وقدم هذه الثورة بمقاطعة األقمشة البريطانية، ))))))))الحسين أن أكون مظلوماً فانتصرالحسين أن أكون مظلوماً فانتصرالحسين أن أكون مظلوماً فانتصرالحسين أن أكون مظلوماً فانتصر

        فانظر ماذا حصل؟فانظر ماذا حصل؟فانظر ماذا حصل؟فانظر ماذا حصل؟
لدينا تجار يصرفون مصاريف هائلة لو أصبحت بشكل مشاريع لدعم لدينا تجار يصرفون مصاريف هائلة لو أصبحت بشكل مشاريع لدعم لدينا تجار يصرفون مصاريف هائلة لو أصبحت بشكل مشاريع لدعم لدينا تجار يصرفون مصاريف هائلة لو أصبحت بشكل مشاريع لدعم 

لثورة الحسينية ثورة على غياب الصناعة الوطنية، بدل من لثورة الحسينية ثورة على غياب الصناعة الوطنية، بدل من لثورة الحسينية ثورة على غياب الصناعة الوطنية، بدل من لثورة الحسينية ثورة على غياب الصناعة الوطنية، بدل من الشباب العاطل وجعل االشباب العاطل وجعل االشباب العاطل وجعل االشباب العاطل وجعل ا
الصناعة الكويتية والسعودية واألردنية، اهللا أعلم ماذا سيصنعون وفق العقيدة الصناعة الكويتية والسعودية واألردنية، اهللا أعلم ماذا سيصنعون وفق العقيدة الصناعة الكويتية والسعودية واألردنية، اهللا أعلم ماذا سيصنعون وفق العقيدة الصناعة الكويتية والسعودية واألردنية، اهللا أعلم ماذا سيصنعون وفق العقيدة 

        ........����الحسينية الصحيحة، اهللا العالم ماذا سيقول اإلمام الحسينالحسينية الصحيحة، اهللا العالم ماذا سيقول اإلمام الحسينالحسينية الصحيحة، اهللا العالم ماذا سيقول اإلمام الحسينالحسينية الصحيحة، اهللا العالم ماذا سيقول اإلمام الحسين
        أرجو إجابتكم، وأرجو فهم قصدي.أرجو إجابتكم، وأرجو فهم قصدي.أرجو إجابتكم، وأرجو فهم قصدي.أرجو إجابتكم، وأرجو فهم قصدي.

        مع امتناني الكبير وشكري.مع امتناني الكبير وشكري.مع امتناني الكبير وشكري.مع امتناني الكبير وشكري.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عل
  ن:ولعلك تريد منه وجهيلم نفهم ماذا تقصد بالتأصيل،  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

، على طريقة استدالل من �أنّه لم يرد فعل هذه اُألمور من األئمة أحدهما:أحدهما:أحدهما:أحدهما:
يدعون اتّباع السلف؛ فإن هذا اإلشكال يطرح منهم لرد هذه اُألمور، وهو مبني 

اه فكري، فيطرحون مقايسة في أذهانهم على ما هو سائد عندهم من اتّج
على اعتبار أنّهم  �ويسألون: لم تفعلون هذه اُألمور ولم ترد من قبل األئمة

  سلف لنا؟
  والجواب سيتّضح من الوجه الثاني.
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أنّك تريد أنّه لم ترد روايات تأمر أو تجوز هذه اُألمور، ولذا فال  ثانيهما:ثانيهما:ثانيهما:ثانيهما:
  في إباحتها. شرعي لها استند إليه العلماء ستندم

األحكام في الشريعة جاءت بطرق مختلفة.. منها: ما يبين  والجواب عليه:والجواب عليه:والجواب عليه:والجواب عليه:
الحكم الشرعي الجزئي ألغراض ودواعٍ مختلفة؛ كسؤال بعض المعاصرين 

  لإلمام عن الحكم، فيأتي الجواب، وتنقل لنا الرواية بهذا الحكم.
فين، وأكثر ما جاء ما جاء على شكل أحكام كلّية يترك تطبيقها للمكلّ ومنها:ومنها:ومنها:ومنها:

ضافة للقواعد الكلّية إمن هذه الروايات من قبل أصحاب األئمة الفقهاء، 
  لدوافع مختلفة. �الموجودة في القرآن، أو التي صدرت من األئمة

ما جاءت لبيان بعض القواعد الكلّية في عملية استنباط الحكم  ومنها:ومنها:ومنها:ومنها:
هاء ومن يأتي بعدهم كيفية الشرعي، وهي أيضاً لتعليم أصحاب األئمة من الفق

االستنباط، وقد جمع بعض علمائنا هذه القواعد في كتب خاصّة، وأكثر ما 
  تبحث في علم أُصول الفقه، ولك أن تراجع ذلك.

في القوانين  حتّىومثل هذه الطرق في كيفية إلقاء الحكم الشرعي موجود 
  الوضعية.

باط، هناك بعض ومن ضمن هذه القواعد الكلّية المستخدمة في االستن
القواعد تبين وظيفة المكلّف فيما لو لم يصل إليه حكم شرعي، أي: تُعين له ماذا 

وإنّما  ، فهي ال تعطي حكماً شرعياً،)اُألصول العمليةــ(يعمل، وتسمى هذه القواعد ب
  تعطي وظيفة تعين له مساره في العمل والفعل الخارجي.

ن في استنباطهم لألحكام على كلّ هذه والفقهاء(رضوان اهللا عليهم) يعتمدو
الطرق الواردة في األحكام الشرعية؛ فحكمهم باإلباحة يستند في جانب من أدلّته 
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إلى اُألصول العملية، وهي قواعد، كما قدمنا، علّمنا إياها األئمة، وثبتت حجيتها 
  في الشريعة..

ب بالسالسل وإذ ال حكم جزئي في الروايات في مثل هذه اُألمور، كالضر
والتطبير، حدد العلماء الموقف العملي منها بأنّها: مباحة، كما هو األمر في 
حكمهم بإباحة التدخين مثالً، ومن ناحية أُخرى استندوا إلى قاعدة كلّية أُخرى 
واردة في القرآن، وهي: إحياء شعائر اهللا والحثّ عليها، فما يشخّص من مفردات 

أنّه من إحياء الشعائر، سوف يدخل في حكم وسلوك عملي للمكلّفين على 
  االستحباب؛ لهذه القاعدة.

رغم عدم وروده في القرآن والسنّة والعقل ((ومن هنا يظهر ما في قولك: 
في  من خطأ واستعجال! وعدم اطّالع على بحوث العلماء! وقد ذكرنا ))واإلجماع

  تدالل؛ فراجع!بعض وجوه االس أجوبتنا ضمن العنوان العام إلحياء الشعائر
بينما ال يجوز اإلفطار في الطائرة التي ((إنّنا لم نعرف ماذا تقصد بـ ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  !))توصلني بساعات بقمة الراحة في بعض الجوانب
وأما رؤية الهالل وكونها غير المعتبرة بالمرصاد، فهو ناتج عما استنبطه 

لالستنباط؛ فراجع العلماء من ظاهر الروايات بحسب القواعد المقررة عندهم 
  تلك البحوث!

ونحن أيضاً نؤكّد على أن الثورة الحسينية أرادت صنع اإلنسان، وأنّها  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
من ضمن التخطيط اإللهي، وكذلك نوافق على أن اإلسالم يحثّ على العلم وال 

بالعلم، ولكن حسب الموازين الثابتة في العلم، ال حسب الذوقيات  ��� يستدلّ 
  ات؛ فإن اختالف وجهات النظر ال يعد علماً.واالستحسان
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ولم نعرف ما هي المالزمة العلمية بين جواز إدماء الرأس وبين قذارة األزقة 
في البصرة! فأي عالقة بين الحكم الشرعي بما هو حكم شرعي وبين تقصير 

  ضعف الوعي الثقافي للمجتمع ككلّ؟! حتّىأفراد أو مسؤولين من المجتمع، أو 
نوافق على استمرار اإلهمال بحجة إقامة الشعائر الحسينية، ولكن ال  ونحن ال

بقاء التخلّف يوافق على إ �ن الحسينإنلغي ذلك بسبب هذه، وال ندعي 
  والقذارة والتقصير من جانبنا, ولكن أي ربط بين هذه وهذه؟!!

 ويحيي الشعائر �والعلماء األجالء يقولون: إن من يواسي الحسين رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
مأجور عند اهللا سبحانه، وال يقولون: أن من قصّر أو تخلّف مأجور، ولكن من 
أين نثبت ما تحاول أن تدعيه: أن هذه الشعائر هي سبب التخلّف؟! إن هذا الرأي 

  عليه ألف عالمة استفهام واستفهام!! واألمر ال يتأتّى بالذوقيات واالستحسانات.
مة وعزّة وشرف، ولكن هل معنى قتل بكرا �نعم، إن الحسين خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

ذلك أن ننصب له مجلس فرح وسرور، أم أن الواجب علينا المواساة لهذه 
  المصيبة؟!
وإنّما الهريس والطبخ من  لم يستشهد من أجل الهريس والطبخ، �وهو 

جتماعي إلدامة ا، وهي داخلة في سياق عام وسلوك شرعي و�أجل الحسين
عالء شأنه، كيف وممارسة النذر هللا شعيرة وإبقاء ذكراه وإ �مسيرة الحسين

 الذهن ال يحتمل احتياج اهللا إليها؟! أو أن شرعية ثابتة في كلّ الديانات، مع أن
الشريعة قررت من أجل ذبح النذر وتقديم القرابين، ولكن لكلّ ذلك غايات 

  يدركها المتأمل.
نسانية، بل استشهد من أجل اإل �نحن ال نعترض على أن الحسين سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
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نؤكّد عليه، كما نعتقد أنّه ثار ضد الجهل واالنحراف والظلم، ومن أجل إقامة 
حكومة عادلة في جميع المجاالت، ومنها: رفاه الناس، ولكن أي تالزم موجود 
بين إقامة الشعائر، وبين حصول التخلّف كما تصر عليه في سؤالك؟! فهل تقصد 

دى إلى التخلّف وعدم وجود الخدمات؟ إن مثل أن إقامة هذه الشعائر هو الذي أ
  الشعار كان يروج له أزالم صدام حسين المقبور. اهذ

ثم من قال من العلماء أو الفضالء بوجوب االلتزام بالشعائر وترك خدمة 
الناس وإقامة العدل؟! بل إنّهم يصرحون بأن إقامة العدل أفضل من إقامة الشعائر، 

ناس والتبرع في مجاالت خيرية أفضل من التبرع للطبخ وربما تكون خدمة ال
  وأمثاله، وربما يكون األمر في بعض األحيان بالعكس.

إن مثل هذه اُألمور ال يمكن أن تنضبط تحت إطار واحد، فلكلّ عمل ميزانه 
  ومقوماته وظروفه الخاصّة.

  ومن قال لك أنّنا نرفض قول غاندي ألنّه لم يضرب بزنجيل؟!
ال يحده طريق أو وسيلة معينة، مع  �ل: إن االلتقاء بثورة الحسينبل نقو

 مثل غاندي (مع أن وجود التفاضل بين هذه الوسائل، فليس ألنّه لم يظهر لنا قائد
هذا الفرق غير صحيح، بل عندنا أفضل من غاندي بعدة مراتب) فرضاً، فإنّه 

  !�يجب أن نمنع الناس من العزاء على الحسين
عدم وجود صناعة وطنية عندنا هو بسبب خروج مواكب العزاء  أو إن
  والزنجيل!

فهل تعتقد حقّاً أنّه إذا منعنا مواكب العزاء سوف ينهض العراق إلى مصاف 
  الدول اُألخرى؟!!
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  وما المانع من أن نقاطع البضائع األجنبية ونخرج للعزاء في نفس الوقت؟!
  اإلباء والحرية والكرامة؟! ، الذي نخرج ألجله،�ألم يعلّمنا الحسين

ن كلّ ما يصرف في المواكب الحسينية من قبل التجار هو إونحن ال نقول: 
أفضل مورد لها، ولكن الناس تقبل على السهل اليسير، والمقطوع بالقبول في 
نظرها، وهم أحرار في أموالهم، ولو طرحنا المشكلة بصورة موضوعية وارتفع 

وأهله،  �باالتجاه األفضل واألحسن لخدمة الحسين الوعي، لربما كان األمر
  وتقدم المجتمع بالمشاريع الخيرية.

ولكن هذا ال يعني أن ما يتبرعون به للمواكب ال يوافق العقيدة الحسينية 
الصحيحة، فعليك أن ال تنسى أن هذه المواكب وهذه الشعائر هي التي أدت إلى 

في قلوب أبناء شعبنا، وبقيت متواصلة  بقاء واستمرار جذوة الثورة الحسينية
 األبناء؛ فتأمل! إلى مستمرة عبر األجيال من األجداد

  
IIII�jĐnÛa@¿@‰ŠšÛa�jĐnÛa@¿@‰ŠšÛa�jĐnÛa@¿@‰ŠšÛa�jĐnÛa@¿@‰ŠšÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

�»���»������������د����א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟مضرمضرمضرمضر    التطبيرالتطبيرالتطبيرالتطبير    أنأنأنأن    معمعمعمع    ررررنتطبنتطبنتطبنتطب    كيفكيفكيفكيف    ::::يقولونيقولونيقولونيقولون    البعضالبعضالبعضالبعض

 !!!!؟؟؟؟وشعائرهوشعائرهوشعائرهوشعائره    الدينالدينالدينالدين    ضمنضمنضمنضمن    دخولهدخولهدخولهدخوله    يعقليعقليعقليعقل    الالالال    اااامممممممم    فهوفهوفهوفهو، ، ، ، اًاًاًاًمضرمضرمضرمضر    يكنيكنيكنيكن    لملململم    ننننإإإإوووو

        واب:واب:واب:واب:الجالجالجالج
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 ندخل أن نريد وال، الشرعية الناحية من خاصّ بحث له التطبير موضوع نإ
 دليل ال هأنّ: هو السؤال مورد في به رنذكّ أن نود الذي ولكن، الباب هذا في فعالً
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 يمكن ال ترى كما وهو، حراماً المباح أكثر لكان ��� و، الضرر مطلق حرمة على
  .به االلتزام

الً العمل مشروعية يتبع فهو الشعائر ضمن دخوله اوأميجابياإل وتأثيره، أو 
  .ثانياً الناس عند

 التي، الحسينية الشعائر مصاديق من هو بل، الدين صميم من هنّإ :حينئذ نقول وال
عقيدتهم سبيل في والفداء التضحية على هموتحثّ ،كربالء بواقعة المؤمنين تشد.  

  :  )١(يب تعق

  »�ط�.�ن����א �و�د«�
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

من من من من     ::::هذه الشبهةهذه الشبهةهذه الشبهةهذه الشبهة    ننننوالجواب عوالجواب عوالجواب عوالجواب ع    ؟؟؟؟عن التطبير والقول الصحيح فيهعن التطبير والقول الصحيح فيهعن التطبير والقول الصحيح فيهعن التطبير والقول الصحيح فيه    ::::سؤال هوسؤال هوسؤال هوسؤال هوالالالال
ن ن ن ن كذلك إكذلك إكذلك إكذلك إ    شكال فيه،شكال فيه،شكال فيه،شكال فيه،إإإإفال فال فال فال     ن التطبير من الحجامة؛ن التطبير من الحجامة؛ن التطبير من الحجامة؛ن التطبير من الحجامة؛يقول بجواز التطبير فإنّه يقول: إيقول بجواز التطبير فإنّه يقول: إيقول بجواز التطبير فإنّه يقول: إيقول بجواز التطبير فإنّه يقول: إ

        ....دليل بالتحريم، والتطبير كذلك.دليل بالتحريم، والتطبير كذلك.دليل بالتحريم، والتطبير كذلك.دليل بالتحريم، والتطبير كذلك.    ولم يأتولم يأتولم يأتولم يأت    األصل في األشياء الحلّ،األصل في األشياء الحلّ،األصل في األشياء الحلّ،األصل في األشياء الحلّ،
ذلك العقيلة زينب(سالم اهللا عليها) حين ضربت برأسها مقدم المحمل ذلك العقيلة زينب(سالم اهللا عليها) حين ضربت برأسها مقدم المحمل ذلك العقيلة زينب(سالم اهللا عليها) حين ضربت برأسها مقدم المحمل ذلك العقيلة زينب(سالم اهللا عليها) حين ضربت برأسها مقدم المحمل وكوكوكوك

ن الفاطميات ن الفاطميات ن الفاطميات ن الفاطميات .. وكذلك إ.. وكذلك إ.. وكذلك إ.. وكذلك إأمام اإلمام زين العابدين(سالم اهللا عليه) ولم ينكر عليهاأمام اإلمام زين العابدين(سالم اهللا عليه) ولم ينكر عليهاأمام اإلمام زين العابدين(سالم اهللا عليه) ولم ينكر عليهاأمام اإلمام زين العابدين(سالم اهللا عليه) ولم ينكر عليها
خمشن وجوههنخمشن وجوههنخمشن وجوههنخمشن وجوههن........        

        ........ن التطبير ال يوهن المذهب، مثله مثل رمي الجمرات في الحج مثالًن التطبير ال يوهن المذهب، مثله مثل رمي الجمرات في الحج مثالًن التطبير ال يوهن المذهب، مثله مثل رمي الجمرات في الحج مثالًن التطبير ال يوهن المذهب، مثله مثل رمي الجمرات في الحج مثالًوإوإوإوإ
    ����ن النبين النبين النبين النبيععععما ورد ما ورد ما ورد ما ورد يجاب عليها: بيجاب عليها: بيجاب عليها: بيجاب عليها: بن قضية الضرر وما يترتّب عليها ن قضية الضرر وما يترتّب عليها ن قضية الضرر وما يترتّب عليها ن قضية الضرر وما يترتّب عليها وإوإوإوإ
ق أقدامهم، ق أقدامهم، ق أقدامهم، ق أقدامهم، ورد عن بعضهم القيام في الليل حتّى تتشقّورد عن بعضهم القيام في الليل حتّى تتشقّورد عن بعضهم القيام في الليل حتّى تتشقّورد عن بعضهم القيام في الليل حتّى تتشقّفقد فقد فقد فقد     ؛؛؛؛����من بعدهمن بعدهمن بعدهمن بعده    واألئمةواألئمةواألئمةواألئمة

حتّى حتّى حتّى حتّى     ����كاإلمام الحسن والسجادكاإلمام الحسن والسجادكاإلمام الحسن والسجادكاإلمام الحسن والسجاد    ،،،،حج ماشياًحج ماشياًحج ماشياًحج ماشياً    ����وما ورد من أن بعض األئمةوما ورد من أن بعض األئمةوما ورد من أن بعض األئمةوما ورد من أن بعض األئمة
فيكون كذلك فيكون كذلك فيكون كذلك فيكون كذلك     ،،،،مع وقوع الضرر في فعلهمع وقوع الضرر في فعلهمع وقوع الضرر في فعلهمع وقوع الضرر في فعله    اًاًاًاًجائزجائزجائزجائز    تورمت قدماه.. أال يكون هذا فعالًتورمت قدماه.. أال يكون هذا فعالًتورمت قدماه.. أال يكون هذا فعالًتورمت قدماه.. أال يكون هذا فعالً
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مثله مثل القيام في الليل حتّى تتفطر القدم مثله مثل القيام في الليل حتّى تتفطر القدم مثله مثل القيام في الليل حتّى تتفطر القدم مثله مثل القيام في الليل حتّى تتفطر القدم     ،،،،يه ضرر، ولكن جائز الفعليه ضرر، ولكن جائز الفعليه ضرر، ولكن جائز الفعليه ضرر، ولكن جائز الفعلالتطبير فالتطبير فالتطبير فالتطبير ف
        ويحصل الضرر؟!! ويحصل الضرر؟!! ويحصل الضرر؟!! ويحصل الضرر؟!! 

        ).).).).عليك بدل الدموع دماًعليك بدل الدموع دماًعليك بدل الدموع دماًعليك بدل الدموع دماً    بكينبكينبكينبكين: (وأل: (وأل: (وأل: (وألوورد في زيارة الناحية المقدسةوورد في زيارة الناحية المقدسةوورد في زيارة الناحية المقدسةوورد في زيارة الناحية المقدسة
الجزع على اإلمام الجزع على اإلمام الجزع على اإلمام الجزع على اإلمام     ��� ��� ��� ��� كما ورد في الروايات أن كلّ جزع منهي عنه كما ورد في الروايات أن كلّ جزع منهي عنه كما ورد في الروايات أن كلّ جزع منهي عنه كما ورد في الروايات أن كلّ جزع منهي عنه 

        مثل:مثل:مثل:مثل:، فيكون هنا خصوصية لجواز فعل التطبير، ، فيكون هنا خصوصية لجواز فعل التطبير، ، فيكون هنا خصوصية لجواز فعل التطبير، ، فيكون هنا خصوصية لجواز فعل التطبير، ����الحسينالحسينالحسينالحسين
: (فأحيوا أمرنا يا فضيل، رحم اهللا من أحيا : (فأحيوا أمرنا يا فضيل، رحم اهللا من أحيا : (فأحيوا أمرنا يا فضيل، رحم اهللا من أحيا : (فأحيوا أمرنا يا فضيل، رحم اهللا من أحيا ����ما ورد عن اإلمام الصادقما ورد عن اإلمام الصادقما ورد عن اإلمام الصادقما ورد عن اإلمام الصادق

        أمرنا).أمرنا).أمرنا).أمرنا).
        ن يوم الحسين أقرح جفوننا).ن يوم الحسين أقرح جفوننا).ن يوم الحسين أقرح جفوننا).ن يوم الحسين أقرح جفوننا).: (إ: (إ: (إ: (إ����ما ورد عن اإلمام الرضاما ورد عن اإلمام الرضاما ورد عن اإلمام الرضاما ورد عن اإلمام الرضا

أنّه كان يبكي حتّى يمتزج في اإلناء دموعه أنّه كان يبكي حتّى يمتزج في اإلناء دموعه أنّه كان يبكي حتّى يمتزج في اإلناء دموعه أنّه كان يبكي حتّى يمتزج في اإلناء دموعه     ����ما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجاد
        مع دم خارج من عينه.مع دم خارج من عينه.مع دم خارج من عينه.مع دم خارج من عينه.

قوم الليل حتّى تتفطر قدماه، وهذا فيه قوم الليل حتّى تتفطر قدماه، وهذا فيه قوم الليل حتّى تتفطر قدماه، وهذا فيه قوم الليل حتّى تتفطر قدماه، وهذا فيه من أنّه يمن أنّه يمن أنّه يمن أنّه ي    ����ما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجادما ورد عن اإلمام السجاد
  مع ذلك لم يترك هذا األمر؛ إذ ليس كلّ أمر فيه ضرر يكون محرماً.مع ذلك لم يترك هذا األمر؛ إذ ليس كلّ أمر فيه ضرر يكون محرماً.مع ذلك لم يترك هذا األمر؛ إذ ليس كلّ أمر فيه ضرر يكون محرماً.مع ذلك لم يترك هذا األمر؛ إذ ليس كلّ أمر فيه ضرر يكون محرماً.وووو    ،،،،ضررضررضررضرر

  :)٢(تعقيب 

  »������������מ�א ���������א ��אق�«�
    الطالبينالطالبينالطالبينالطالبين    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    وجعلكموجعلكموجعلكموجعلكم    ،،،،����الحسينالحسينالحسينالحسين    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    بمصاببمصاببمصاببمصاب    جرجرجرجراألاألاألاأل    لكملكملكملكم    اهللاهللاهللاهللا    ممممعظّعظّعظّعظّ

 ....����ةةةةالنبوالنبوالنبوالنبو    بيتبيتبيتبيت    هلهلهلهلأأأأ    منمنمنمن    منصورمنصورمنصورمنصور    ماممامماممامإإإإ    معمعمعمع    رهرهرهرهأأأأبثبثبثبث

    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    جعلهاجعلهاجعلهاجعلها    التيالتيالتيالتي    مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل    منمنمنمن    هاهاهاهانّنّنّنّإإإإفففف، ، ، ، ررررييييالتطبالتطبالتطبالتطب    مسألةمسألةمسألةمسألة    إلىإلىإلىإلى    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ااااممممأأأأ
المستحبالمستحبالمستحبــــــــ    الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    بعضبعضبعضبعض    ومنهمومنهمومنهمومنهم    ــــــــ    البعضالبعضالبعضالبعض    نجدنجدنجدنجد    نانانانانّنّنّنّإإإإفففف، ، ، ، الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية    الناحيةالناحيةالناحيةالناحية    منمنمنمن    هذاهذاهذاهذا، ، ، ، اتاتاتاتالمستحب    

، ، ، ، جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن    ،،،،ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    اةاةاةاةالمتوخّالمتوخّالمتوخّالمتوخّ    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة    لجهلهملجهلهملجهلهملجهلهم    وذلكوذلكوذلكوذلك، ، ، ، العملالعملالعملالعمل    هذاهذاهذاهذا    علىعلىعلىعلى    ينتقدونناينتقدونناينتقدونناينتقدوننا
ولولولعالمعالمعالمعالماإلاإلاإلاإل    رهرهرهرهيؤثّيؤثّيؤثّيؤثّ    ماماماماول    الوهالوهالوهأُخرىأُخرىأُخرىأُخرى    جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن    شاكلتهمشاكلتهمشاكلتهمشاكلتهم    علىعلىعلىعلى    كانكانكانكان    ومنومنومنومن    ابيابيابيابيالوه....        
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        ....بعادهبعادهبعادهبعادهأأأأ    تعرفونتعرفونتعرفونتعرفون    الالالال    شيءشيءشيءشيء    علىعلىعلىعلى    بالحكمبالحكمبالحكمبالحكم    عواعواعواعواتتسرتتسرتتسرتتسر    الالالال: : : : الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    خوتيخوتيخوتيخوتيإإإإ    لىلىلىلىإإإإ    قولقولقولقولأأأأفففف
        فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:    ،،،،تهتهتهتهصحصحصحصح    لىلىلىلىإإإإ    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ااااممممأأأأوووو
    تحتتحتتحتتحت    منمنمنمن    الدماءالدماءالدماءالدماء    وسيلوسيلوسيلوسيل، ، ، ، الرحلالرحلالرحلالرحل    بمحملبمحملبمحملبمحملرأسها رأسها رأسها رأسها     ����زينبزينبزينبزينب    السيدةالسيدةالسيدةالسيدة    ضربضربضربضرب    ــــــــ١١١١
    رونرونرونرونظظظظينينينين    خرجواخرجواخرجواخرجوا    الكوفةالكوفةالكوفةالكوفة    هلهلهلهلأأأأ    تتتتأأأأرررر    عندماعندماعندماعندما    ،،،،����العابدينالعابدينالعابدينالعابدين    زينزينزينزين    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    أمامأمامأمامأمام    القناعالقناعالقناعالقناع

        ....ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    ����مامماممامماماإلاإلاإلاإل    يمنعهايمنعهايمنعهايمنعها    ولمولمولمولم، ، ، ، ليهمليهمليهمليهمإإإإ
    ،،،،))))١١١١((((جفوننا، وأسبل دموعنا...)جفوننا، وأسبل دموعنا...)جفوننا، وأسبل دموعنا...)جفوننا، وأسبل دموعنا...)    قرحقرحقرحقرحأأأأ    ����الحسينالحسينالحسينالحسين    يوميوميوميوم    نننن(إ(إ(إ(إ: : : : ����األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    ذكرذكرذكرذكر    ــــــــ٢٢٢٢

        ....الناسالناسالناسالناس    اااالنهولنهولنهولنهو    ذلكذلكذلكذلك    فيفيفيفي    الحرمةالحرمةالحرمةالحرمة    كانكانكانكان    فلوفلوفلوفلو، ، ، ، للناسللناسللناسللناس    لملململمأأأأ    القرحالقرحالقرحالقرح    فيفيفيفي    ننننأأأأوووو
    بدلبدلبدلبدل    عليكعليكعليكعليك    بكينبكينبكينبكين(أل(أل(أل(أل    ::::الناحيةالناحيةالناحيةالناحية    زيارةزيارةزيارةزيارة    فيفيفيفي    ����المنتظرالمنتظرالمنتظرالمنتظر    الحجةالحجةالحجةالحجة    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    قولقولقولقول    ــــــــ٣٣٣٣

        ؟؟؟؟����مامماممامماماإلاإلاإلاإل    ذلكذلكذلكذلك    يفعليفعليفعليفعل    فلماذافلماذافلماذافلماذااً اً اً اً حرامحرامحرامحرام    دماءدماءدماءدماءاإلاإلاإلاإل    انانانانكككك    فلوفلوفلوفلو، ، ، ، ))))٢٢٢٢(((())))دماًدماًدماًدماً    الدموعالدموعالدموعالدموع
    وثقبوثقبوثقبوثقب    ،،،،للصبيانللصبيانللصبيانللصبيان    الختانالختانالختانالختان    لحرملحرملحرملحرم    ��� ��� ��� ��� وووو، ، ، ، حرامحرامحرامحرام    نساننساننساننساناإلاإلاإلاإل    يؤلميؤلميؤلميؤلم    ماماماما    كلّكلّكلّكلّ    ليسليسليسليس    ههههنّنّنّنّإإإإ    ــــــــ٤٤٤٤

        ....نفنفنفنفواألواألواألواأل    ذنذنذنذناألاألاألاأل
    منمنمنمن    والنفيسوالنفيسوالنفيسوالنفيس    بالغاليبالغاليبالغاليبالغالي    ىىىىضحضحضحضح    الذيالذيالذيالذي    ����الحسينالحسينالحسينالحسين    ماممامماممامباإلباإلباإلباإل    اًاًاًاًييييسسسسأأأأتتتت    ررررييييالتطبالتطبالتطبالتطب    فيفيفيفي    ننننإإإإ    ــــــــ٥٥٥٥

    ةةةةقلّقلّقلّقلّ    ااااوووو((((: : : : ادياديادياديينينينين    وهووهووهووهو، ، ، ، دميدميدميدميأُأُأُأُ    وقدوقدوقدوقد    ��� ��� ��� ���     جسدهجسدهجسدهجسده    فيفيفيفي    مكانمكانمكانمكان    يبقيبقيبقيبق    لملململم    والذيوالذيوالذيوالذي    ،،،،جلناجلناجلناجلناأأأأ
    بةبةبةبةومخضّومخضّومخضّومخضّ    ،،،،كفانكفانكفانكفاناألاألاألاأل    تلبستلبستلبستلبس    التيالتيالتيالتي    الحشودالحشودالحشودالحشود    هذههذههذههذه    لوجدلوجدلوجدلوجد    قبرهقبرهقبرهقبره    منمنمنمن    خرجخرجخرجخرج    فلوفلوفلوفلو    ،،،،))))ناصراهناصراهناصراهناصراه
    وماوماوماوما    ،،،،����الحسينالحسينالحسينالحسين    بدماءبدماءبدماءبدماء    أسوةأسوةأسوةأسوة    الدماءالدماءالدماءالدماء    فهذهفهذهفهذهفهذه، ، ، ، رايتهرايتهرايتهرايته    تحتتحتتحتتحت    دةدةدةدةمجنّمجنّمجنّمجنّ    جنوداًجنوداًجنوداًجنوداً    بالدماءبالدماءبالدماءبالدماء

        ....اهللاهللاهللاهللا    ىىىىرضرضرضرض    جلجلجلجلأأأأ    منمنمنمن    يملكيملكيملكيملك    ماماماما    كلّكلّكلّكلّ    ممممقدقدقدقد    رجلرجلرجلرجل    جلجلجلجلأأأأ    منمنمنمن    األسوةاألسوةاألسوةاألسوة    هذههذههذههذه    جملجملجملجملأأأأ
    قالقالقالقال    كماكماكماكما    ،،،،����ماممامماممامولإلولإلولإلولإل    ،،،،����لهلهلهلهولرسوولرسوولرسوولرسو، ، ، ، تعالىتعالىتعالىتعالى    هللاهللاهللاهللا    ىىىىرضرضرضرض    التطبيرالتطبيرالتطبيرالتطبير    فيفيفيفي    ننننأأأأ    واعلمواواعلمواواعلمواواعلموا

        ....المراجعالمراجعالمراجعالمراجع    حدحدحدحدأأأأ
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        ....ااااذكرهذكرهذكرهذكرهبببب    المقامالمقامالمقامالمقام    يطوليطوليطوليطول، ، ، ، للتطبيرللتطبيرللتطبيرللتطبيرأخرى أخرى أخرى أخرى     عديدةعديدةعديدةعديدة    سبابسبابسبابسبابأأأأ    وهناكوهناكوهناكوهناك
        ....جرجرجرجراألاألاألاأل    لكملكملكملكم    اهللاهللاهللاهللا    مممموعظّوعظّوعظّوعظّ    

  تعليق:

�»���������א ��אق���������د«� �

        ::::أخي عصام الحسيني من العراقأخي عصام الحسيني من العراقأخي عصام الحسيني من العراقأخي عصام الحسيني من العراق
بمحمل الرحل, وسيل بمحمل الرحل, وسيل بمحمل الرحل, وسيل بمحمل الرحل, وسيل رأسها رأسها رأسها رأسها     ����قرأت تعليقكم: ضرب السيدة زينبقرأت تعليقكم: ضرب السيدة زينبقرأت تعليقكم: ضرب السيدة زينبقرأت تعليقكم: ضرب السيدة زينب

عندما رأت أهل الكوفة عندما رأت أهل الكوفة عندما رأت أهل الكوفة عندما رأت أهل الكوفة     ،،،،����م اإلمام زين العابدينم اإلمام زين العابدينم اإلمام زين العابدينم اإلمام زين العابدينالدماء من تحت القناع, أماالدماء من تحت القناع, أماالدماء من تحت القناع, أماالدماء من تحت القناع, أما
        خرجوا ينظرون إليهم...الخ.خرجوا ينظرون إليهم...الخ.خرجوا ينظرون إليهم...الخ.خرجوا ينظرون إليهم...الخ.

؟ حيث لم تذكر المصدر, رغم ؟ حيث لم تذكر المصدر, رغم ؟ حيث لم تذكر المصدر, رغم ؟ حيث لم تذكر المصدر, رغم أين مصادرك عن كالمكأين مصادرك عن كالمكأين مصادرك عن كالمكأين مصادرك عن كالمك    ::::للللءءءءي أتساي أتساي أتساي أتساولكنّولكنّولكنّولكنّ
        ؤيد التطبير وضرب الزنجيل.ؤيد التطبير وضرب الزنجيل.ؤيد التطبير وضرب الزنجيل.ؤيد التطبير وضرب الزنجيل.ني ال أُني ال أُني ال أُني ال أُؤيد المجالس الحسينية، ولكنّؤيد المجالس الحسينية، ولكنّؤيد المجالس الحسينية، ولكنّؤيد المجالس الحسينية، ولكنّنّني أُنّني أُنّني أُنّني أُإإإإ

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 بحار(احب ــكما ذكر ص ،ملـضرب زينب لرأسها بمقدم المح رـد ذكــلق ــــــــ١١١١
  .)١(األنوار)
ن يوم الحسين أقرح جفوننا، : (إ�لقد ورد في (األمالي) عن اإلمام الرضا ــــــــ٢٢٢٢

لبالء إلى يوم وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا بأرض كرب وبالء، وأورثنا الكرب وا
  .)٢(البكاء يحطّ الذنوب العظام) نقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون، فإناال
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ورد في كتاب (المزار) للمشهدي زيارة خرجت من الناحية  ــــــــ٣٣٣٣
  .)١(...)عليك بدل الدموع دماً قال في فقراتها: (وألبكين ،�المقدسة

 .الضرر من التطبير :هذه هي مصادر ما ذكره عصام الحسيني في تعليقه على سؤال

  

IIII�jĐnÛa@áØy�jĐnÛa@áØy�jĐnÛa@áØy�jĐnÛa@áØyHHHH@ @@ @@ @@ @
�»�����:א ��و���&و���������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
عرفت أن بعض العلماء يحرمون التطبير، فكيف يمكن أن يتردد األمر بين عرفت أن بعض العلماء يحرمون التطبير، فكيف يمكن أن يتردد األمر بين عرفت أن بعض العلماء يحرمون التطبير، فكيف يمكن أن يتردد األمر بين عرفت أن بعض العلماء يحرمون التطبير، فكيف يمكن أن يتردد األمر بين 

        الحرمة وبين االستحباب، فهناك تفاوت كبير؟!الحرمة وبين االستحباب، فهناك تفاوت كبير؟!الحرمة وبين االستحباب، فهناك تفاوت كبير؟!الحرمة وبين االستحباب، فهناك تفاوت كبير؟!
        ....أرجو التوضيحأرجو التوضيحأرجو التوضيحأرجو التوضيح

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

كلّ عمل لم يرد فيه نهي أو حرمة من الشريعة يكون األصل فيه اإلباحة، 
التطبير بالعنوان األولي مباح عند جمهور الفقهاء، فإنّه وإن كان فيه ضرر, فإن ف

هذا الضرر ال يوصله إلى مرحلة الحرمة, نعم لو كان في التطبير إزهاق نفس أو 
  تلف عضو وما شابه ذلك فإنّه يدخل تحت عنوان الحرمة.

لعنوان الثانوي من جهة وأما الذين يقولون بحرمة التطبير، فإنّهم يقولون بحرمته با
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أن هذا العمل يولّد في هذا العصر نفوراً من المذهب أو الدين اإلسالمي. والذي 
  يقول باستحبابه يقول باستحبابه لدخوله تحت عنوان الشعائر.

فال تناقض إذاً في األحكام؛ فالفقهاء جميعاً متّفقون على أنّه إذا ولـّد هذا العمل 
عتدبه، أو إذا كان العمل يخالف مصلحة المذهب أوجب القول  نفوراً، أو ضرراً ي

بحرمته، أو كراهته حسب الحكم الثانوي، وإذا دخل تحت عنوان الشعائر يقال 
باستحبابه. ويجب على كلّ مكلّف اتّباع المرجع الذي يقلّده في هذه المسألة، مثل 

 جميع المسائل الفقهية.
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�����ن����א ��אق�«��'���������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        هل يوجد دليل على جواز تحمل األذى حزناً على أولياء اهللا؟هل يوجد دليل على جواز تحمل األذى حزناً على أولياء اهللا؟هل يوجد دليل على جواز تحمل األذى حزناً على أولياء اهللا؟هل يوجد دليل على جواز تحمل األذى حزناً على أولياء اهللا؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

هناك نصوص كثيرة تدلّ على مشروعية تحمل األذى حزناً على أولياء اهللا 
  وأصفيائه، نذكر منها ما يلي:

ــ على الرغم من علمه  �بكى على ولده النبي يوسف �نبي يعقوبإن ال ــــــــ١١١١
قَالُواْ قَالُواْ قَالُواْ قَالُواْ � أنّه على قيد الحياة ــ حتـّى ابيضّت عيناه من الحزن، وقد قال له أبناؤه أيضاً:

ينكالالْه نم تَكُون ضاً أَورح تَّى تَكُونح فوسي تَاهللا تَفْتَأُ تَذْكُرينكالالْه نم تَكُون ضاً أَورح تَّى تَكُونح فوسي تَاهللا تَفْتَأُ تَذْكُرينكالالْه نم تَكُون ضاً أَورح تَّى تَكُونح فوسي تَاهللا تَفْتَأُ تَذْكُرينكالالْه نم تَكُون ضاً أَورح تَّى تَكُونح فوسي ١(�تَاهللا تَفْتَأُ تَذْكُر(.  
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, بل خيف )١(على أبيه، حتـّى خيف على عينيه �م السجادلقد بكى اإلما ــــــــ٢٢٢٢
  .)٢(عليه أن يكون من الهالكين أيضاً

حين رأى الشهداء صرعى، كادت نفسه الشريفة  �كما أن اإلمام السجاد ــــــــ٣٣٣٣
  .)٣(: (ما لي أراك تجود بنفسك...)�تخرج، فقالت له عمته السيدة زينب

ألبكين عليك بدل الدموع دماً، حسرة عليك، وفي زيارة الناحية المقدسة: (و ــــــــ٤٤٤٤
  .)٤(وتأسفاً على ما دهاك وتلهفاً، حتـّى أموت بلوعة المصاب، وغصّة االكتئاب)

  .)٥(: (إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا)�وعن اإلمام الرضا ــــــــ٥٥٥٥
 ، كان يبكي عند شرب الماء، حتـّى يجري الدمع�روي أن اإلمام السجاد ــــــــ٦٦٦٦

 .)٦(في اإلناء

قد ضربت جبينها بمقدم المحمل، حتـّى  �يذكرون أن السيدة زينب ــــــــ٧٧٧٧
 .)٧(سال الدم من تحت قناعها
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 ��� فما بقيت في المدينة مخّدرة وال محجبة ((حين عاد السبايا إلى المدينة،  ــــــــ٨٨٨٨
ضاربات خدودهن ،مخمشة وجوههن ،مكشوفة شعورهن ١())برزن من خدورهن(.  

كذا جرى في الكوفة أيضاً، حين وصل السبايا إليها؛ إذ خطب حينئذ وه
  .)٢(�، وأُم كلثوم، وفاطمة بنت الحسين�اإلمام السجاد

لم يعترض على نساء األنصار  �: أن النبي�ــ روي عن اإلمام الصادق٩
في ما فعلن في أنفسهن بعد قضية أُحد؛ حيث إنّهن قد خدشن الوجوه، ونشرن 

, فلما �، وجززن النواصي، وخرقن الجيوب، وحرمن البطون على النبيالشعور
أن يستترن، ويدخلن منازلهن خيراً، وأمرهن ٣(رأينه قال لهن(.  

  
IIII_ü@âc@òÇ†i@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa_ü@âc@òÇ†i@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa_ü@âc@òÇ†i@òîäî�§a@ŠöbÈ’Ûa_ü@âc@òÇ†i@òîäî�§a@ŠöbÈ’ÛaHHHH    

�»�������������אن� �����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
 هل يصح هل يصح هل يصح طالق عنوان البدعة على الشعائر الحسينية الجديدة؟طالق عنوان البدعة على الشعائر الحسينية الجديدة؟طالق عنوان البدعة على الشعائر الحسينية الجديدة؟طالق عنوان البدعة على الشعائر الحسينية الجديدة؟إإإإهل يصح 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

يصح إطالق البدعة على الشعائر الحسينية أبداً؛ ألن الشعائر الحسينية مصاديق  ال
 الذي أكّد عليه �ورموز تعبيرية عن مفهوم الحزن على استشهاد اإلمام الحسين
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 .)١(: (رحم اهللا من أحيا أمرنا)�فقد قال اإلمام الصادق ؛�أهل البيت أئمة

: (من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم �قال اإلمام الرضاو
 , وقد وردت كثير من الروايات في هذا المجال.)٢(تموت القلوب)

وأما بالنسبة إلى مصاديق الشعائر فإن للحزن على سيد الشهداء طرق 
د في سلوبها وطريقتها المألوفة عندها, ور عن حزنها بأُمختلفة، وكلّ فئة تعبالتعد

 بها في تمسكصلة له بالبدعة أبداً, وإنّما هذه المصاديق يصح ال هذه األساليب ال
دة من قبل العدة من الناحية ما لو كانت مؤيرف, وحتّى لو كانت غير مؤي

سلوباً تعبيرياً غير معروف وأُ نّها ال تكون بدعة، بل تصبح أمراً شاذّاً،إالعرفية, ف
 .أُخرىالنقد من هذه الجهة ال من ناحية  إليهالناس، ويتوجه وغير متعارف بين ا
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و��
د�א  !�«��������»���������א ��ود� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

إلى إلى إلى إلى     ،،،،واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعينواللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعينواللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعينواللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين    ،،،،محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدوالصالة على والصالة على والصالة على والصالة على 
        ؤالت.ؤالت.ؤالت.ؤالت.أرجو الرد سريعاً على هذه التساأرجو الرد سريعاً على هذه التساأرجو الرد سريعاً على هذه التساأرجو الرد سريعاً على هذه التسا    وة السادةوة السادةوة السادةوة السادةكلّ اإلخكلّ اإلخكلّ اإلخكلّ اإلخ
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دخلت إحدى المنتديات ووجدت إحدى األخوات عندها بعض التساؤالت دخلت إحدى المنتديات ووجدت إحدى األخوات عندها بعض التساؤالت دخلت إحدى المنتديات ووجدت إحدى األخوات عندها بعض التساؤالت دخلت إحدى المنتديات ووجدت إحدى األخوات عندها بعض التساؤالت 
يحاول التشكيك في مذهب أهل البيت لهذه المسكينة يحاول التشكيك في مذهب أهل البيت لهذه المسكينة يحاول التشكيك في مذهب أهل البيت لهذه المسكينة يحاول التشكيك في مذهب أهل البيت لهذه المسكينة     ممنممنممنممنوعليها بعض الردود وعليها بعض الردود وعليها بعض الردود وعليها بعض الردود 

        وأنقلها لكم، أرجو الرد سريعاً:وأنقلها لكم، أرجو الرد سريعاً:وأنقلها لكم، أرجو الرد سريعاً:وأنقلها لكم، أرجو الرد سريعاً:
        الء وزواج المتعة)الء وزواج المتعة)الء وزواج المتعة)الء وزواج المتعة)(خمسة أسئلة حول اللطم والتطبير والنواح وزيارة كرب(خمسة أسئلة حول اللطم والتطبير والنواح وزيارة كرب(خمسة أسئلة حول اللطم والتطبير والنواح وزيارة كرب(خمسة أسئلة حول اللطم والتطبير والنواح وزيارة كرب

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أنا شيعية أبأنا شيعية أبأنا شيعية أباًاًاًاًأنا شيعية أب    عن جدعن جدعن جدولكن عندما أصبحت أتصفّح النت صرت مقتنعة ولكن عندما أصبحت أتصفّح النت صرت مقتنعة ولكن عندما أصبحت أتصفّح النت صرت مقتنعة ولكن عندما أصبحت أتصفّح النت صرت مقتنعة ، ، ، ، عن جد

ى أن ى أن ى أن ى أن بكالم السنّة, ومما أثر في تساؤالت بدأت أطرحها على نفسي, وأتمنّبكالم السنّة, ومما أثر في تساؤالت بدأت أطرحها على نفسي, وأتمنّبكالم السنّة, ومما أثر في تساؤالت بدأت أطرحها على نفسي, وأتمنّبكالم السنّة, ومما أثر في تساؤالت بدأت أطرحها على نفسي, وأتمنّ
    تساعدوني في اإلجابة عليها، فصعب علي أن أترك المذهب الذي تربيت عليه،تساعدوني في اإلجابة عليها، فصعب علي أن أترك المذهب الذي تربيت عليه،تساعدوني في اإلجابة عليها، فصعب علي أن أترك المذهب الذي تربيت عليه،تساعدوني في اإلجابة عليها، فصعب علي أن أترك المذهب الذي تربيت عليه،

        ريد أن أخسر أهلي:ريد أن أخسر أهلي:ريد أن أخسر أهلي:ريد أن أخسر أهلي:وال أُوال أُوال أُوال أُ
١١١١ــ مــ مــ مــ من من من مر؟ن مر؟ن أهل البيت لطم أو طبر؟ن أهل البيت لطم أو طبر؟ن أهل البيت لطم أو طبن أهل البيت لطم أو طب        
٢٢٢٢ــ مــ مــ مــ من من من من أهل البيت زار كربالء بعد استشهاد الحسينن أهل البيت زار كربالء بعد استشهاد الحسينن أهل البيت زار كربالء بعد استشهاد الحسينن أهل البيت زار كربالء بعد استشهاد الحسينن م����    وتبروتبروتبرك أو مشى ك أو مشى ك أو مشى ك أو مشى وتبر
        حافياً؟حافياً؟حافياً؟حافياً؟
٣٣٣٣ــ مــ مــ مــ من من من مة كان يجمع الصلوات أكثر من إفرادها؟ن مة كان يجمع الصلوات أكثر من إفرادها؟ن األئمة كان يجمع الصلوات أكثر من إفرادها؟ن األئمة كان يجمع الصلوات أكثر من إفرادها؟ن األئمن األئم        
٤٤٤٤ــ مــ مــ مــ من من من مج متعة، ومن هي زوجاتهم التي تمتعوا بهم، وهلن مة تزوج متعة، ومن هي زوجاتهم التي تمتعوا بهم، وهلن األئمة تزوج متعة، ومن هي زوجاتهم التي تمتعوا بهم، وهلن األئمة تزوج متعة، ومن هي زوجاتهم التي تمتعوا بهم، وهلن األئمة تزولهم لهم لهم لهم     ن األئم

        أوالد من المتعة؟أوالد من المتعة؟أوالد من المتعة؟أوالد من المتعة؟
٥٥٥٥ــ مــ مــ مــ من من من مة أقام النوائح أو دعا إليها؟ن مة أقام النوائح أو دعا إليها؟ن األئمة أقام النوائح أو دعا إليها؟ن األئمة أقام النوائح أو دعا إليها؟ن األئمن األئم        

فإذا كانت هذه اُألمور من المستحبفإذا كانت هذه اُألمور من المستحبفإذا كانت هذه اُألمور من المستحبات فاألولى باإلمام فعلهاات فاألولى باإلمام فعلهاات فاألولى باإلمام فعلهاات فاألولى باإلمام فعلهافإذا كانت هذه اُألمور من المستحب!!!!!!!!        
 أجيبوني رحمكم اهللا، فعندي الكثير من األسئلة غيرها، ال زلت أعتقد بحب أجيبوني رحمكم اهللا، فعندي الكثير من األسئلة غيرها، ال زلت أعتقد بحب أجيبوني رحمكم اهللا، فعندي الكثير من األسئلة غيرها، ال زلت أعتقد بحب أجيبوني رحمكم اهللا، فعندي الكثير من األسئلة غيرها، ال زلت أعتقد بحب

لهم، وال لهم، وال لهم، وال لهم، وال  يمثّ يمثّ يمثّ يمثّن ما نحن عليه الن ما نحن عليه الن ما نحن عليه الن ما نحن عليه الأأأأأهل البيت، ولزوم التمسك بهم، ولكنّي أرى أهل البيت، ولزوم التمسك بهم، ولكنّي أرى أهل البيت، ولزوم التمسك بهم، ولكنّي أرى أهل البيت، ولزوم التمسك بهم، ولكنّي أرى 
ي غير شيعية ي غير شيعية ي غير شيعية ي غير شيعية إنّي سنية، وأكذب، فأنا مستعدة لمواجهة من يدعي أنّإنّي سنية، وأكذب، فأنا مستعدة لمواجهة من يدعي أنّإنّي سنية، وأكذب، فأنا مستعدة لمواجهة من يدعي أنّإنّي سنية، وأكذب، فأنا مستعدة لمواجهة من يدعي أنّ    ::::تقولواتقولواتقولواتقولوا
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        الشيعة.الشيعة.الشيعة.الشيعة.    ��� ��� ��� ��� يسكنها يسكنها يسكنها يسكنها     باإلجابة عن أي سؤال يتعلّق بالشيعة، ووصف منطقتي التي الباإلجابة عن أي سؤال يتعلّق بالشيعة، ووصف منطقتي التي الباإلجابة عن أي سؤال يتعلّق بالشيعة، ووصف منطقتي التي الباإلجابة عن أي سؤال يتعلّق بالشيعة، ووصف منطقتي التي ال
        وهذا الرد من المشكّك:وهذا الرد من المشكّك:وهذا الرد من المشكّك:وهذا الرد من المشكّك:

        إنسانةإنسانةإنسانةإنسانة////الموالية الشيعيةالموالية الشيعيةالموالية الشيعيةالموالية الشيعية
اشرة أنّك بالفعل تدينين اشرة أنّك بالفعل تدينين اشرة أنّك بالفعل تدينين اشرة أنّك بالفعل تدينين تدركين مبتدركين مبتدركين مبتدركين مب    ،،،،هي دعوى الستخدام العقل ولو قليالًهي دعوى الستخدام العقل ولو قليالًهي دعوى الستخدام العقل ولو قليالًهي دعوى الستخدام العقل ولو قليالً

، ثم أمير المؤمنين ، ثم أمير المؤمنين ، ثم أمير المؤمنين ، ثم أمير المؤمنين 0000وعلى رأسهم النبيوعلى رأسهم النبيوعلى رأسهم النبيوعلى رأسهم النبي    ،،،،بدين لم يدن به آل البيت األطهاربدين لم يدن به آل البيت األطهاربدين لم يدن به آل البيت األطهاربدين لم يدن به آل البيت األطهار
عليعليعليفي دينكم االثني    ....····علي في دينكم االثنيومن المعلوم أن في دينكم االثنيومن المعلوم أن في دينكم االثنيومن المعلوم أن عشري قواعد الستخراج الحديث عشري قواعد الستخراج الحديث عشري قواعد الستخراج الحديث عشري قواعد الستخراج الحديث     ومن المعلوم أن

الصحيح عندكم, فأريد أن تسألي أكبر مرجع في هذا العصر أو من ينوب عنه: الصحيح عندكم, فأريد أن تسألي أكبر مرجع في هذا العصر أو من ينوب عنه: الصحيح عندكم, فأريد أن تسألي أكبر مرجع في هذا العصر أو من ينوب عنه: الصحيح عندكم, فأريد أن تسألي أكبر مرجع في هذا العصر أو من ينوب عنه: 
تذكر تذكر تذكر تذكر     ،،،،ذا التصحيح على مبانيكم أنتم يا شيعةذا التصحيح على مبانيكم أنتم يا شيعةذا التصحيح على مبانيكم أنتم يا شيعةذا التصحيح على مبانيكم أنتم يا شيعةهل توجد رواية صحيحة ويكون ههل توجد رواية صحيحة ويكون ههل توجد رواية صحيحة ويكون ههل توجد رواية صحيحة ويكون ه

        أن أحد أئمة آل البيت األطهار لطم أو طبر؟أن أحد أئمة آل البيت األطهار لطم أو طبر؟أن أحد أئمة آل البيت األطهار لطم أو طبر؟أن أحد أئمة آل البيت األطهار لطم أو طبر؟
        هي دعوى الستخدام العقل.هي دعوى الستخدام العقل.هي دعوى الستخدام العقل.هي دعوى الستخدام العقل.    ::::كرركرركرركررعيد وأُعيد وأُعيد وأُعيد وأُأُأُأُأُ

بعض الموالين في بعض الموالين في بعض الموالين في بعض الموالين في خت بعد عرض الموضوع أثار الحساسية لخت بعد عرض الموضوع أثار الحساسية لخت بعد عرض الموضوع أثار الحساسية لخت بعد عرض الموضوع أثار الحساسية لــ طبعاً اُألــ طبعاً اُألــ طبعاً اُألــ طبعاً اُأل
        قائلة:قائلة:قائلة:قائلة:    تتتتهمها بالكذب أنّها شيعية, فردهمها بالكذب أنّها شيعية, فردهمها بالكذب أنّها شيعية, فردهمها بالكذب أنّها شيعية, فردتّتّتّتّالمنتدى، بعضهم االمنتدى، بعضهم االمنتدى، بعضهم االمنتدى، بعضهم ا

        رحمن الرحيمرحمن الرحيمرحمن الرحيمرحمن الرحيمبسم اهللا البسم اهللا البسم اهللا البسم اهللا ال
        محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمداللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على 

        السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
        أوالً أنا شيعية غصباً عنكأوالً أنا شيعية غصباً عنكأوالً أنا شيعية غصباً عنكأوالً أنا شيعية غصباً عنك

        ولماذا االدعاءولماذا االدعاءولماذا االدعاءولماذا االدعاء
وهل عيب أن أستفسر عن مذهبي، أي شيعية أو شيعي يستفسر عن مذهبه وهل عيب أن أستفسر عن مذهبي، أي شيعية أو شيعي يستفسر عن مذهبه وهل عيب أن أستفسر عن مذهبي، أي شيعية أو شيعي يستفسر عن مذهبه وهل عيب أن أستفسر عن مذهبي، أي شيعية أو شيعي يستفسر عن مذهبه 

يصبح وهيصبح وهيصبح وه؟؟؟؟ابيابيابيابييصبح وه!!!!        
نّي ما كفرت باإلمامة، أو بأي أصل من نّي ما كفرت باإلمامة، أو بأي أصل من نّي ما كفرت باإلمامة، أو بأي أصل من نّي ما كفرت باإلمامة، أو بأي أصل من ذا التفكير، اهللا يهديك، وبعدين أذا التفكير، اهللا يهديك، وبعدين أذا التفكير، اهللا يهديك، وبعدين أذا التفكير، اهللا يهديك، وبعدين أما هما هما هما ه
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        لدين.لدين.لدين.لدين.أُصول اأُصول اأُصول اأُصول ا
نّها واجبة، وقلت: إن كانت مستحبة، نّها واجبة، وقلت: إن كانت مستحبة، نّها واجبة، وقلت: إن كانت مستحبة، نّها واجبة، وقلت: إن كانت مستحبة، أأأأ    أسئلتي عن أشياء مستحبة، ولم أقلأسئلتي عن أشياء مستحبة، ولم أقلأسئلتي عن أشياء مستحبة، ولم أقلأسئلتي عن أشياء مستحبة، ولم أقل

ريد اسم ريد اسم ريد اسم ريد اسم فقط أُفقط أُفقط أُفقط أُ    ،،،،فاألولى أن نسمع أن أحداً من األئمة قام بها، وأسئلتي واضحةفاألولى أن نسمع أن أحداً من األئمة قام بها، وأسئلتي واضحةفاألولى أن نسمع أن أحداً من األئمة قام بها، وأسئلتي واضحةفاألولى أن نسمع أن أحداً من األئمة قام بها، وأسئلتي واضحة
إمام لكلّ سؤال (من؟) سؤال عن شخص، وما أعرف كيف تفهمون األسئلة، أنا إمام لكلّ سؤال (من؟) سؤال عن شخص، وما أعرف كيف تفهمون األسئلة، أنا إمام لكلّ سؤال (من؟) سؤال عن شخص، وما أعرف كيف تفهمون األسئلة، أنا إمام لكلّ سؤال (من؟) سؤال عن شخص، وما أعرف كيف تفهمون األسئلة، أنا 

        أتكلّم عربي.أتكلّم عربي.أتكلّم عربي.أتكلّم عربي.
        واهللا يهديك ويهدينا جميعاً.واهللا يهديك ويهدينا جميعاً.واهللا يهديك ويهدينا جميعاً.واهللا يهديك ويهدينا جميعاً.    ،،،،داًداًداًداًه جيه جيه جيه جياذهب إلى الموضوع واقرأاذهب إلى الموضوع واقرأاذهب إلى الموضوع واقرأاذهب إلى الموضوع واقرأ

شيء أنّي واثقة أنّي شيعية، وما يهم وعلى العموم أهمشيء أنّي واثقة أنّي شيعية، وما يهم وعلى العموم أهمشيء أنّي واثقة أنّي شيعية، وما يهم وعلى العموم أهمشيء أنّي واثقة أنّي شيعية، وما يهم ني رضيت أو ما ني رضيت أو ما ني رضيت أو ما ني رضيت أو ما وعلى العموم أهم
        !!!!رضيترضيترضيترضيت

        ........ألنّك كذّاب ترى أن الكلّ كذّابينألنّك كذّاب ترى أن الكلّ كذّابينألنّك كذّاب ترى أن الكلّ كذّابينألنّك كذّاب ترى أن الكلّ كذّابين    ؛؛؛؛كلّ يرى الناس بعين طبعهكلّ يرى الناس بعين طبعهكلّ يرى الناس بعين طبعهكلّ يرى الناس بعين طبعه
نّي أعترض على البكاء على الحسين (الحسين أسير الدمعة ما نّي أعترض على البكاء على الحسين (الحسين أسير الدمعة ما نّي أعترض على البكاء على الحسين (الحسين أسير الدمعة ما نّي أعترض على البكاء على الحسين (الحسين أسير الدمعة ما إإإإومن قال ومن قال ومن قال ومن قال 

        ؟!؟!؟!؟!بكى)بكى)بكى)بكى)    ��� ��� ��� ��� ذكره مؤمن ذكره مؤمن ذكره مؤمن ذكره مؤمن 
        التطبير.التطبير.التطبير.التطبير.ووووكاء بحد ذاته لم أذكره في أسئلتي، قلت: اللطم كاء بحد ذاته لم أذكره في أسئلتي، قلت: اللطم كاء بحد ذاته لم أذكره في أسئلتي، قلت: اللطم كاء بحد ذاته لم أذكره في أسئلتي، قلت: اللطم البالبالبالب

فهل هناك من فهل هناك من فهل هناك من فهل هناك من     اًاًاًاًجمع الصلوات، قلت: هل هو واجب أم جائز؟ إذا كان واجبجمع الصلوات، قلت: هل هو واجب أم جائز؟ إذا كان واجبجمع الصلوات، قلت: هل هو واجب أم جائز؟ إذا كان واجبجمع الصلوات، قلت: هل هو واجب أم جائز؟ إذا كان واجب
فلماذا ال نسمع في فلماذا ال نسمع في فلماذا ال نسمع في فلماذا ال نسمع في     اًاًاًاًاألئمة من كان يجمع أكثر مما يفرد؟ وإذا كان جائزاألئمة من كان يجمع أكثر مما يفرد؟ وإذا كان جائزاألئمة من كان يجمع أكثر مما يفرد؟ وإذا كان جائزاألئمة من كان يجمع أكثر مما يفرد؟ وإذا كان جائز

        ثالث مرات فقط.ثالث مرات فقط.ثالث مرات فقط.ثالث مرات فقط.    ��� ��� ��� ��� مساجدنا األذان مساجدنا األذان مساجدنا األذان مساجدنا األذان 
والمشي حافياً، ولم أنكر الزيارة بحد والمشي حافياً، ولم أنكر الزيارة بحد والمشي حافياً، ولم أنكر الزيارة بحد والمشي حافياً، ولم أنكر الزيارة بحد     ككككتبرتبرتبرتبرالالالال    ::::وزيارة كربالء ذكرت فيهاوزيارة كربالء ذكرت فيهاوزيارة كربالء ذكرت فيهاوزيارة كربالء ذكرت فيها

        ذاتها.ذاتها.ذاتها.ذاتها.
        األسئلة جيداً ثم تحكم.األسئلة جيداً ثم تحكم.األسئلة جيداً ثم تحكم.األسئلة جيداً ثم تحكم.    أأأأى أن تقرى أن تقرى أن تقرى أن تقرأتمنّأتمنّأتمنّأتمنّ

        بعدها رد هذا المشكّك:بعدها رد هذا المشكّك:بعدها رد هذا المشكّك:بعدها رد هذا المشكّك:
من العيب والجرم أن تسألي مثل هذه األسئلة, من العيب والجرم أن تسألي مثل هذه األسئلة, من العيب والجرم أن تسألي مثل هذه األسئلة, من العيب والجرم أن تسألي مثل هذه األسئلة,     ،،،،نعم، أيتها الموالية العاقلةنعم، أيتها الموالية العاقلةنعم، أيتها الموالية العاقلةنعم، أيتها الموالية العاقلة
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وسوف تلصق بك أي تهمة إن حاولتي استخدام نعمة العقل, فيجب على العقل وسوف تلصق بك أي تهمة إن حاولتي استخدام نعمة العقل, فيجب على العقل وسوف تلصق بك أي تهمة إن حاولتي استخدام نعمة العقل, فيجب على العقل وسوف تلصق بك أي تهمة إن حاولتي استخدام نعمة العقل, فيجب على العقل 
    ن االلتزام الحقيقي بالدين االثنين االلتزام الحقيقي بالدين االثنين االلتزام الحقيقي بالدين االثنين االلتزام الحقيقي بالدين االثنيأن يعطّل العقل, فإن كنت تريديأن يعطّل العقل, فإن كنت تريديأن يعطّل العقل, فإن كنت تريديأن يعطّل العقل, فإن كنت تريديالشيعي الشيعي الشيعي الشيعي 

عشري، فيجب أن تأجعشري، فيجب أن تأجعشري، فيجب أن تأجعشري، فيجب أن تأجري عقلك على أحد المعمري عقلك على أحد المعمري عقلك على أحد المعممين، وإمين، وإمين، وإمين، وإري عقلك على أحد المعماكي، ثمياكي، ثمياكي، ثمياكي، ثماكي أن إإإإ    ياكي أن ياكي أن ياكي أن يي
من هذا المعمم، عليك أن تصدقي هذا المعمم، وأن تتعاملي مع قوله من هذا المعمم، عليك أن تصدقي هذا المعمم، وأن تتعاملي مع قوله من هذا المعمم، عليك أن تصدقي هذا المعمم، وأن تتعاملي مع قوله من هذا المعمم، عليك أن تصدقي هذا المعمم، وأن تتعاملي مع قوله     تطلبي دليالًتطلبي دليالًتطلبي دليالًتطلبي دليالً

ن خالفتي قوله قيد شعره، ن خالفتي قوله قيد شعره، ن خالفتي قوله قيد شعره، ن خالفتي قوله قيد شعره، نزل به الروح األمين، وإنزل به الروح األمين، وإنزل به الروح األمين، وإنزل به الروح األمين، وإ    ،،،،وكأنّه وحي منزل من السماءوكأنّه وحي منزل من السماءوكأنّه وحي منزل من السماءوكأنّه وحي منزل من السماء
فسوف تصبحين وهفسوف تصبحين وهفسوف تصبحين وهابية مباشرة.ابية مباشرة.ابية مباشرة.ابية مباشرة.فسوف تصبحين وه        

        وهذه من ردوده:وهذه من ردوده:وهذه من ردوده:وهذه من ردوده:
بت لكم إحراجاً كبيراً جداً عندما بت لكم إحراجاً كبيراً جداً عندما بت لكم إحراجاً كبيراً جداً عندما بت لكم إحراجاً كبيراً جداً عندما قد سبقد سبقد سبقد سب    ))))إنسانةإنسانةإنسانةإنسانة((((أنا أعلم أن الموالية الشيعية أنا أعلم أن الموالية الشيعية أنا أعلم أن الموالية الشيعية أنا أعلم أن الموالية الشيعية 

الشيعي, فمثل الشيعي, فمثل الشيعي, فمثل الشيعي, فمثل     ��� ��� ��� ��� التي هي من حق كلّ إنسان أن يقولها, التي هي من حق كلّ إنسان أن يقولها, التي هي من حق كلّ إنسان أن يقولها, التي هي من حق كلّ إنسان أن يقولها,     ،،،،طرحت هذه األسئلةطرحت هذه األسئلةطرحت هذه األسئلةطرحت هذه األسئلة
حيح تكشف أن الشيعة اإلمامية االثنا حيح تكشف أن الشيعة اإلمامية االثنا حيح تكشف أن الشيعة اإلمامية االثنا حيح تكشف أن الشيعة اإلمامية االثنا هذه األسئلة التي مناطها على الدليل الصهذه األسئلة التي مناطها على الدليل الصهذه األسئلة التي مناطها على الدليل الصهذه األسئلة التي مناطها على الدليل الص

        عشرية ليسوا على شيء.عشرية ليسوا على شيء.عشرية ليسوا على شيء.عشرية ليسوا على شيء.
    ،،،،لماذا تم التشكيك بهذه الشيعية المحترمة، وأخذ األعضاء الشيعةلماذا تم التشكيك بهذه الشيعية المحترمة، وأخذ األعضاء الشيعةلماذا تم التشكيك بهذه الشيعية المحترمة، وأخذ األعضاء الشيعةلماذا تم التشكيك بهذه الشيعية المحترمة، وأخذ األعضاء الشيعة    ��� ��� ��� ��� وووو

وحتّى بعض المشرفين على هذه الشبكة أخذ يشكّك بعقيدة الموالية الشيعية وحتّى بعض المشرفين على هذه الشبكة أخذ يشكّك بعقيدة الموالية الشيعية وحتّى بعض المشرفين على هذه الشبكة أخذ يشكّك بعقيدة الموالية الشيعية وحتّى بعض المشرفين على هذه الشبكة أخذ يشكّك بعقيدة الموالية الشيعية 
(إنسانة) ويصفونها بأنّها وه(إنسانة) ويصفونها بأنّها وه(إنسانة) ويصفونها بأنّها وهابية.ابية.ابية.ابية.(إنسانة) ويصفونها بأنّها وه        

على أساس قوي، فسوف يتم اإلجابة على على أساس قوي، فسوف يتم اإلجابة على على أساس قوي، فسوف يتم اإلجابة على على أساس قوي، فسوف يتم اإلجابة على     أقول: لو أن الدين الشيعي مبنيأقول: لو أن الدين الشيعي مبنيأقول: لو أن الدين الشيعي مبنيأقول: لو أن الدين الشيعي مبني
        هذه الموالية من أول رد، ولكن إلى متى هذا التعتيم على عوام الشيعة.هذه الموالية من أول رد، ولكن إلى متى هذا التعتيم على عوام الشيعة.هذه الموالية من أول رد، ولكن إلى متى هذا التعتيم على عوام الشيعة.هذه الموالية من أول رد، ولكن إلى متى هذا التعتيم على عوام الشيعة.

فالجريمة والذنب، بل ومن الموبقات التي ارتكبتها الموالية الشيعية (إنسانة) فالجريمة والذنب، بل ومن الموبقات التي ارتكبتها الموالية الشيعية (إنسانة) فالجريمة والذنب، بل ومن الموبقات التي ارتكبتها الموالية الشيعية (إنسانة) فالجريمة والذنب، بل ومن الموبقات التي ارتكبتها الموالية الشيعية (إنسانة) 
هي أنّها تتجرهي أنّها تتجرهي أنّها تتجرشخص شيعي أن     ،،،،أ وتسأل مثل هذه األسئلةأ وتسأل مثل هذه األسئلةأ وتسأل مثل هذه األسئلةأ وتسأل مثل هذه األسئلةهي أنّها تتجر ألي شخص شيعي أن التي ال يحق ألي شخص شيعي أن التي ال يحق ألي شخص شيعي أن التي ال يحق ألي التي ال يحق

        يسألها.يسألها.يسألها.يسألها.
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        بمجرد إنسان يريد أن يستخدم عقله مباشرة تلصق به كلّ التهم..بمجرد إنسان يريد أن يستخدم عقله مباشرة تلصق به كلّ التهم..بمجرد إنسان يريد أن يستخدم عقله مباشرة تلصق به كلّ التهم..بمجرد إنسان يريد أن يستخدم عقله مباشرة تلصق به كلّ التهم..    !!!!سبحان اهللاسبحان اهللاسبحان اهللاسبحان اهللا
        ....وشكراً على جهودكموشكراً على جهودكموشكراً على جهودكموشكراً على جهودكم

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عدمه يتم عبر تحقيق اُألصول ال الفروع،  منإن معرفة صحة المذهب  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ته انية المذهب وصحومن يحاول أن يوجد مالزمة بين الفروع الفقهية وبين حقّ

إذ ال مالزمة بين الفروع المستنبطة عند الفقهاء وبين  يسلك مسلك المغالطة؛
هذا  .ألن الفروع تأتي في مقام العمل وبالمرتبة الثانية والعقيدة؛ صحة اُألصول

  ..أوالً
وثانياً: هي أحكام ظاهرية يستنبطها الفقهاء من األدلّة، فحتّى لو كانت هذه 

  ال أكثر. ،غير صحيحة، فهي ال تدلّ على أكثر من الخطأ في االستنباطالفروع 
فما تقوله هذه األخت من صعوبة ترك المذهب الذي تربت عليه، والتحول 

عن ل له، وهو إما صادر إلى المذهب السنّي بسبب هذه األسئلة كالم ال محصّ
  بين أُصول المذهب؟إذ أية عالقة بين األحكام الفقهية و عدم معرفة أو عن عمد؛

فضالً عن  ،وهذه األحكام والفروع يوجد فيها االختالف بين الفقهاء اليوم
  .#حتّى ظهور القائم المهدي ،اهللا ��� األمس، بل سيستمر إلى ما ال يعلمه 

ومن يحول مذهبه بسبب هكذا مسائل، يكشف لنا عن عدم معرفة واطّالع 
  اإليمان والتصديق بها!باُألصول، وما هو الواجب في االعتقاد و

بل ما هي هذه اُألصول والمسائل وفرقها عن الفروع، وأن اُألصول يجب 
  دون الفروع الجائز فيها التقليد. ،على كلّ مكلّف معرفتها



 

 

 

 

[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=[C'�4���fא���p
Cq=FFFF����4	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=4و	
�m
���אN=٣٥٥   ......................................   و 

 

هكذا كالم عن التحو ش فكري، ل لهوالظاهر أنذا السبب صادر عن تشو
ل ناتج عن جهل وعدم  ،وعدم تبويب وتأصّل لألفكار ،وشكاطّالع، ولو تحو

 ة منجية يجيب بها ربهكذا شخص من مذهبه لمثل هذا، فإنّه ال يمتلك حج
  العباد يوم القيامة؛ إذ من الواضح التقصير في هذا الجانب.

عدم صحة  :فإن أكثر ما نستطيع أن نفرضه في مثل هذه المسائل، هو
، وأنّها أحكام ظاهرية ال االستنباط الذي أدى إليها، أو عدم تمامية األدلّة فيها

  تطابق األحكام الواقعية، وأين هذه من صحة اُألصول وعدمها؟!
ة المذهب بل أيالتصديق بصح ة عالقة بين هذا وبين اُألصول أصالً حتّى يتم

  أو عدمه منها؟ فتأمل جيداً!
خت، وهو أنّها تقول: إنّها أصبحت مقتنعة فإن أكثر ما تستطيعه هذه اُأل

م السنّة في هذه الفروع، وأن إشكاالتهم على االستنباط فيها لم يجب عليها بكال
 ،وإشكاالتهم واهية ،أحد، أو أنّها صحيحة مثالً، (مع أنّا نؤكّد أن هذا غير صحيح

كما سنجيب عليها)، ومثل هذا الفرض ال يعدو أن يكون كاختالف الفقهاء أو 
مقلّد بفتوى مجتهد معين يرجع إليه المجتهدين بينهم في الفتوى، أو اقتناع 

بالتقليد على أكثر الفروض، فأين هذا من بطالن مذهب اإلمامية؟!! فضالً عن 
لكنّي أرى أن ما نحن فيه ال (( :ختصحة مذهب أهل السنّة حتّى تقول هذه اُأل

  !!))يمثّلهم
وى هي دع((إن مما أثار عجبنا! هو رد أحدهم الذي بدأه بقوله:   ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

، وكأنّه يريد أن يرسخ االعتقاد بالمالزمة بين ))الستخدام العقل ولو قليالً... الخ
الفروع واُألصول، وأن الفتوى الخاطئة على الفرض ــ وال نقول بذلك ــ تدلّ على 
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نّه يدعو الستخدام العقل في االستنباط الفقهي، مع أنّه يعلم إفساد المذهب، بل 
مع أنّه عندنا  ،وهي نقلية، ثم اإلجماع عندهم ،لقرآن والسنّةا :أن أول األدلّة هي

زرون بالعقل في العقل عندنا ال عندهم؛ فإ يدخل في النقل أيضاً، ثمنّهم ي
  اُألصول والفروع! فما باله هنا ينادي بالعقل؟!

  أمن أجل خداع القارئ يا ترى؟!! أم هو تحول عن مبادئ مذهبهم!!
إذ  الفقه وهو ال يعلم؛ ه في علم الفقه وعلم أُصولوأعجب من ذلك دس أنف

خت محاوالً ترسيخ الشبهة عندها بأن تستنبط األحكام الشرعية من يدعو اُأل
 : له قواعد.الحديث الشيعي الصحيح، وتناسى أو تغافل من أن االستنباط أوالً

يقيد  وثالثاً: ال خراج الحكم الشرعي في الحديث فقط.وثانياً: ال ينحصر است
  الحكم بحتمية أن اإلمام كان قد فعله.

أن يسأل عن  ،حتّى السنّي ،صحيح أن من حق كلّ شيعي، بل كلّ إنسان  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
 اإلنسانية شيء آخر؛دينه، أو أي مكفول لكلّ إنسان بحق السؤال حق فضالً  ،فإن

  ذلك.التي حثّت على السؤال والمعرفة، وال اعتراض على  ،عن روح اإلسالم
على ما يحاوله الجهلة من الربط بين نتيجة هذا السؤال،  :ولكن االعتراض هو

بل السؤال نفسه من دون جواب، وبين ما يريدون تصوير الالزم عليه، وهي 
  النتائج التي تحمل تحميالً بنوع من المغالطة.

البناء الفكري لدى المقابل، فهو لم  :إن سبب هذا التحميل والمغالطة هو
بين مباني االستنباط وأُصوله عنده، وهذا السلوك استشرى عندهم حتّى أصبح يت

فإن كلّ  ت؛ينترنحكات اإلمنهجاً في الدين والعقيدة، بل طغى وطغى على مما
تنبط ن يقع على حديث حتّى يسفهو ما إشخص منهم أصبح مجتهداً بحد ذاته، 
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بتدأه أوالً بالمطالبة بالحديث وا ��� ن يناقش أحداً منه الحكم الذي يعجبه، وما إ
  ..يع في ماهية األدلّة وسعتهاظناتج من قصور ف ذاالصحيح على تصوره، وه

ولو بقي األمر على هذا لهان, ولكن تعدى ذلك إلى العقيدة، وهو أيضاً نتاج 
فأصبح كلّ منهم ال يتورع عن الحكم على خطأ عقيدة  م؛المنهج المعوج والسقي

لقاه في طريقه، بل الحكم بكفره وجواز قتله؛ ألنّه ال يؤمن بما  اآلخر بأي حديث
  يؤمن به من مسألة أخذها من حديث عابر يعتقد به هو وحده.

وبالتالي انعكس هذا على طريقة التفكير وطريقة مناقشة ومناظرة اآلخرين، 
بل على كلّ سلوك هؤالء األفراد، بل على األفق الفكري على هذا المذهب 

ومن يدرك هذا يعرف مدى ما وصلنا إليه كمسلمين من فقر مدقع في  المعني،
التأصيل للفكر الديني، ومدى السطحية الحاكمة على الجو العام للمسلمين عامة، 

  نترنيت خاصّة.وللداخلين على اإل
  اآلن حان الوقت لكي نفصّل ما أشرنا إليه آنفاً: رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

 :؛ أي العقيدة والشريعة، واُألصول هيإن الدين ينقسم إلى أُصول وفروع أ ــأ ــأ ــأ ــ
ويجب معرفتها عن يقين وقطع ال عن التقليد والظن،  ،ما يجب العلم واالعتقاد به

ما يجب العمل بها، ويمكن أخذها عن طريق التقليد والظن  :وأما الفروع فهي
  الذي ثبتت حجيته باألدلّة القطعية.

 ،قد بها، فهو إما خارج عن المذهبأو ال يعت ،إن من ال يعرف اُألصول ب ــب ــب ــب ــ
إذا كان األصل عند كلّ  ،إذا كان األصل مذهبي، أو خارج عن اإلسالم

المسلمين، وإن أثر الخطأ باالعتقاد يكون بدخوله في اإليمان أو عدمه، ودخوله 
  في اإلسالم أو عدمه (الكفر).
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انه أو إسالمه، فإنّه ال يؤثّر في إيم ،وأما من ال يعرف الفروع أو يخطأ بها
يحكم عليه بالفسق أو عدمه، وال عالقة لذلك  :وإنّما يؤثّر في تدينه أو عدمه، أي

من طريق اشتهار مسألة فقهية معينة بحيث تصبح من  ���  ،بتصنيف المذاهب
  العالمات العامة والشواخص لهذا المذهب.

د الشيعة اإلمامية عتمد في استنباط األحكام الشرعية عنإن األدلّة التي تُ ج ــج ــج ــج ــ
على تفصيل فيها  ،والعقل ،واإلجماع الداخل فيه المعصوم ،والسنّة ،القرآن :هي

  ليس هنا محلّه.
 :، أو كما يقولون هي�واألئمة �سنّة رسول اهللا :والسنّة عند اإلمامية هي

  ، أي: قوله وفعله وتقريره.�سنّة المعصوم
بر الرواة، وهو الغالب في يعطينا األحكام عن طريق وصوله ع �فقوله

  الدليل النقلي.
 :ما نقله لنا الرواة من فعل المعصوم ال ما قاله، وتقريره هو :فهو �وأما فعله

ره يقر �أمام المعصوم أو بعلمه وهو نأن يفعل اآلخرين أمراً له حكم م
  على رضاه. أو يسكت، وسكوته دالّ ،ويوافقه عليه

ألن الفعل والتقرير  ؛�لي هو قول المعصومقوالمعول الغالب في الدليل الن
له وجوه واحتماالت، وأما القول فهو يمتلك نوع من التحديد للحكم ال يوجد 

  في الفعل والتقرير. ولذا كان القول هو العمدة في الروايات المنقولة.
حتّى تعرف الحكم الشرعي  �ومن هنا ال ينحصر الدليل بفعل اإلمام د ــد ــد ــد ــ

 :ف خاصّة تحكمه تغير موضوع الحكم في كلّ حالة، ومنهافللفعل ظرو ؛منه
مغالطاً موهماً  ��� ال يكون  �التقية، فمن طالب بالدليل وحصره بفعل اإلمام
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  .�على اآلخرين ما يريده، بتوظيف قدسية األئمة
ما يبين الحكم الخاص في  �ثم إن في الروايات الصادرة من المعصومين

ا يبين الحكم العام الكلّي كقاعدة فقهية أو أُصولية، بل ما موضوع معين، ومنها م
  يبين حكم فروعي كلّي، وعلى المجتهدين أو المكلّفين تحديد المصداق.

بتحقّق  ��� ن لكلّ حكم موضوعاً معيناً، وال يتم الحكم وأيضاً إ هـ ــهـ ــهـ ــهـ ــ
قّق شروطها بتح ��� ال يتحقّق وجوب الصالة والصوم أو الجهاد  :مثالً الموضوع؛

المحددة للموضوع، فإن موضوع الصوم هو المكلّف المقيم غير المسافر وغير 
المريض مثالً، فإذا لم تتحقّق شروط الموضوع سقط الصوم، وكذا الجهاد له 

  .�المعصوم ��� شروط وال يحدد شروطه 
 ،إما للوجوب أو للواجب ،فإذا كان هناك حكم معين مقيد بشروط معينة

أو زمنه، فهل يسقط هذا الحكم  �تتحقّق هذه الشروط في ظرف اإلمامولم 
فعلي الحكم يبقى ولكن ال تتم ته فيما لو تحقّق شرطه في زمن آخر، أو أن ��� 

  الجاهل. ��� بتحقّق شروطه؟ وال يقول بسقوط الحكم في كلّ األوقات 
كلّ واقعة ال بد  إذا تبين هذا، نشير إلى أن تحديد الحكم الشرعي في  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

أن يسير حسب القواعد اُألصولية المبحوث عنها لدى الفقهاء، وأن ينتقل بين األدلّة 
من أعالها إلى آخرها، فإن قام دليل تام من هذه األدلّة على حكم معين يجب 

نها المجتهد.ا االلتزام به، فإنة على المكلّف بعد أن يبيألدلّة الثابتة تكون حج  
فإذا انتفت انتقل إلى السنّة مع إعمال المعارضة  ،هناك أدلّة من القرآن :فمثالً

كما قدمنا، ويلحقها  ،بينهما وبين القرآن، والسنّة فيها القول والفعل والتقرير
مارات نتفت األمارات والظنون الخاصّة، فإذا ا: األوتسمى ،اإلجماع والشهرة
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 .واالستصحاب ،والتخيير ،واالحتياط ،راءةالب :وصلت النوبة إلى اُألصول العملية من
وغيرها، وهناك األدلّة  ،وال ضرر ،اإلباحة :كقاعدة ،ستدلّ بقواعد فقهيةبل قد ي

  المأخوذة من العقل العملي بما فيه من مباحث في أُصول الفقه.
فإذا قام دليل من هذه األدلّة على جواز أو إباحة أو استحباب أمر من اُألمور 

 يعارضه معارض، وجب األخذ به لقيام الحجة بهذا الدليل على المكلّف، العملية وال
أو من خصوص قول  ،أو عموم السنّة ،فإذا قام الدليل مثالً من عموم القرآن

ماري يجب األخذ به، من أصل عملي، إذا انتفى الدليل األأو  ،أو تقريره ،المعصوم
كما هو  ،لهذا األمر �معصوموال يحق للمكلّف أن يطالب برواية تحكي فعل ال

  المورد هنا مثالً.
إذ عدم وجود رواية على الفعل ال يصلح أن يكون معارضاً، بل ال تنحصر 

بالخصوص  �األحكام بفعل المعصوم، وللفعل ظرفه الخاص، بل لفعل المعصوم
ظروفه األخص، نعم يحق لنا أن نبحث عن الحكمة لعدم فعله من قبل المعصوم، أو 

ظرف الخاص به، أو نبحث عن إمكانية تحقّق الشروط من عدمها، وإذا لم ل النحلّ
أو التأثير عليه، أو بناء مالزمة من  ،ل إلى الحكمة فال يعني ذلك انتفاء الحكمنتوصّ

  مة.فضالً عن كونها مالزمة متوه ،خالله
يها من ن بالتوقّف في بعض الحاالت التي ال يظهر لنا الوجه فوبل نحن مأمور

ألن مثل ذلك مبني على اإليمان أوالً بالعصمة، ولذا قلنا بتقدم  ؛�المعصومفعل 
ال العكس، كما هو الموحى  ،اُألصول على الفروع، وأن الفروع مبنية على اُألصول

  من السؤال مورد البحث.
 نعتقد إلى هنا اتّضح الجواب العام، ولكن لنأتي إلى األسئلة التي  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
  بخصوصها:خت طرحتها اُأل
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  :أما ما يخصّ اللطمأما ما يخصّ اللطمأما ما يخصّ اللطمأما ما يخصّ اللطم

من المشهور أن هذا السلوك لشعيرة اللطم بهذا الطقس الخاصّ المتنوع عند 
، وهو بهذه �لم يكن موجوداً زمن األئمة ،بأشكاله المختلفة ،طوائف الشيعة
جتماعي (الفلكلوري) عند أساليب السلوك العرفي والتراث االاألشكال من 

  بفترة. �بهذا الشكل وبهذا اإليقاع بعدهمالشعوب، وإنّما تطورت 
ولكن ليس هذا هو المهم، فإن األسلوب وكيفية األداء ال نقاش فيها، وإنّما 

  النقاش في أصل اللطم.
، بل دعوته لعقد مثل هذه المجالس ألدلّ دليل �إن تقرير اإلمام فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

المعلوم أن حضور على شرعيتها، وقد نبهنا أن التقرير أحد وجوه السنّة، ومن 
لمثل هذه المجالس ودعوته لعقدها يغني عن البحث عن رواية لطم  �اإلمام

، أو البحث عن حكمة عدم لطمه لو ثبت، فإن عدم النقل ال يدلّ �فيها اإلمام
  على عدم الوقوع.

من  ومكانته بين المسلمين وموقعه كإمام يمنع �نعم، إن هيبة اإلمام
المعين وهذا الطقس الخاصّ، وهو كما  بأدائهممارسة هكذا سلوك عرفي 

موجود عند كبار علماء الشيعة اآلن، فإنّهم يحضرون هذه المجالس ولكن ال 
 يلطمون، أو يواسون الجمهور بنوع من اللطم المتزن، وذلك رعاية لموقعهم، فإن
ما يصح من حركات عند عوام الناس ال ينبغي أن يصدر مثله في أي وقت أو 

حتّى ولو كان عاماً من مثل مقامات علمائنا، فربما يفسر عنهم ويفهم بغير مكان 
الفهم الصحيح على العكس مما يفهم من العوام. وهذا السلوك عام لدى كلّ 
البشر، فإن تفاعل قادة المجتمع وكبرائهم مع ما يهيج المشاعر غير تعامل 
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ال على وجوههم وأبدانهم اآلخرين من عامة الشعب، وعالمات التهيج واالنفع
غيرها بالنسبة لغيرهم، وإليك أقرب مثال على ذلك ما يحدث في كرة القدم 

  مكابر. ��� عندما يحضرها الرؤساء والملوك مع العامة، وما ينكر ذلك 
  :وأما روايات التقرير للطموأما روايات التقرير للطموأما روايات التقرير للطموأما روايات التقرير للطم

(برزن من  :فمنها: ما ورد في زيارة الناحية المقدسة من فعل الفواطم
، ومن المعلوم وجود )١(على الخدود، الطمات الوجوه) ناشرات الشعورالخدور، 

فضالً عن صدور  ،في ذلك الوقت، ولم ينهاهن عن ذلك �اإلمام السجاد
  .�الزيارة عن المعصوم

، �نشاد دعبل الخزاعي قصيدته عند الرضا: ما رواه الصدوق من إومنها
  وقوله فيها:

ــده  ــاطم عنــــ ــد فــــ ــده إذن للطمــــــت الخــــ ــاطم عنــــ ــد فــــ ــده إذن للطمــــــت الخــــ ــاطم عنــــ ــد فــــ ــده إذن للطمــــــت الخــــ ــاطم عنــــ ــد فــــ   إذن للطمــــــت الخــــ
  

        ))))٢٢٢٢((((دمــع العــين فــي الوجنــات دمــع العــين فــي الوجنــات دمــع العــين فــي الوجنــات دمــع العــين فــي الوجنــات وأجريــت وأجريــت وأجريــت وأجريــت   

، بل لطمت نساء �بأن هذا ال يجوز على فاطمة �ولم يرده اإلمام  
  غمي عليه مرتين!حتّى أُ �وراء الستر، وبكى الرضا �الرضا

هو الذي دعا دعبل لعقد هذا المجلس والنوح  �ومن المعلوم أن الرضا
ن ذلك بنصب الستر له �، وما أنكر ما فعلته النساء، بل هيأ هو�على الحسين

  حتّى يسمعن ندب دعبل.
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كما في (التهذيب): (وقد شققن الجيوب،  ،�ومنها: قول اإلمام الصادق
، وعلى مثله تلطم الخدود �على الحسين بن علي ــ الفاطمياتــ ولطمن الخدود 
  .)١(وتشق الجيوب)

ونصّ في (الجواهر): إن ما يحكى من فعل الفاطميات ربما قيل: إنّه 
  فضالً عن صحة سند بعضها. نقول:نقول:نقول:نقول:    .)٢(متواتر

  ومن هنا فال يتنطّع البعض بالمناقشة في السند!
        وأما التطبير:وأما التطبير:وأما التطبير:وأما التطبير:

موجوداً على الظاهر حتّى نجد نصّاً بخصوصه،  �فلم يكن في زمن األئمة
أو  ،ككلّ أمر جديد ،ومن هنا يستنبط الفقهاء حكمه من قواعد االستنباط الفقهي

من الكهرباء وركوب السيارات إلى  ،وما أكثرها في هذا الزمنمسألة مستحدثة، 
 مثل هذه األشياء حرام ألن الصعود إلى الفضاء وشركات التأمين، ومن يقول بأن

فضالً عن  ،سخيف ��� السلف لم يفعلها، وال يوجد لها حكم في اإلسالم، فما هو 
غير  ،رين لغايات أُخرىع على اآلخمخالفته هو لذلك بالقطع واليقين، وإنّما يشنّ

  العلم والحق قطعاً.
ةفي ا كان التطبير غير موجود ولمالسؤال بـ�زمن األئم فعله  : هل ، فال يصح

بعدم وجود حكم شرعي له بالجواز أو المنع! وإنّما  :؟! وال يصح القول�األئمة
إحياء وكونه من مصاديق  ،من أصالة اإلباحة ،يخضعه الفقهاء لقواعد االستنباط

                                                 

�F١Eم��
--Vqא����a--1U�--�� ��،�٨�W٣٢٥���jאL
--vZV
&�א�>--
ن�وא#--aو�Lوא--@`&
--��،�
jאL
vZV�١٢٠٧EKא�F�r��Pא �

�F٢Eم�/V�٤،��{�א�4<~�א��4א�W٣٧١����&�y��~�אز��Il5א¥R�¹א�&�وא��"K� �



 

 

 

 

٣٦٤  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

  حرام. وعدم كون كلّ مضر ،�الشعائر والجزع الجائز على خصوص الحسين
لم هو جائز  :وإذا أخذت األدلّة بأعناق العلماء ال يحق ألحد أن يقول

  ؟!�ومستحب بعدما لم يفعله األئمة
  ذو عقل سلفي جامد ينظر إلى الشرع بمنظار محدود ومقولب. ��� وال يقوله 

أفتى بحرمة التطبير وعدم جوازه بمقتضى ما ظهر له من األدلّة، ومع ذلك فهناك من 
  ولم يخرج من قلّده من الناس عن التشيع، وال كان له أية عالقة بأُصول المذهب!

المجتهدين، وجود االختالف في  دفإن مقتضى فتح باب االجتهاد ووجو
  الفتاوى.

        وأما جواز الزيارة مشياً على األقدام:وأما جواز الزيارة مشياً على األقدام:وأما جواز الزيارة مشياً على األقدام:وأما جواز الزيارة مشياً على األقدام:
  ئل يحتمل الحرمة في ذلك؟فهل ترى السا

  فإن مثل هذا االحتمال عجيب!!
فعلى القطع أن المشي هو أحد وسائل االنتقال منذ القديم، ولو كان هذا 

وملتزماً بالنمط الفكري الذي يسلكه، لكان الواجب عليه السؤال  ،السائل منصفاً
لم تكن  �ألن في زمن األئمة ؛عن جواز الزيارة بركوب السيارة أو الطائرة

  موجودة، وإنّما كان هناك المشي والدواب.
 �فضالً عن فعله من قبل أصحاب األئمة ،وأما بخصوص استحبابه

  :والتابعين وعدم منع األئمة لهم عن ذلك، فجاءت به الروايات
وهو يقول: (من أتى قبر  �فعن أبي الصامت، قال: سمعت أبا عبد اهللا

خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة،  ماشياً كتب اهللا له بكلّ �الحسين
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  .)١(ورفع له ألف درجة)
ماشياً كتب اهللا له بكلّ قدم  �وعن أبي عبد اهللا قال: (من أتى قبر الحسين

  .)٢(يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل)
ألنّه يمكن حمل الفعل  هنا أقوى من الفعل في االستحباب؛ �فقول اإلمام

مثالً، أو للتقية التي كانت غالبة  رة اإلمام على المشي: مثل عدم قدعلى وجوه
وجود بقطعاً، هذا إذا لم نعلم بمشيهم للزيارة، مع أنّا نعتقد  �على األئمة

  .�للزيارة، خصوصاً زيارة علي �روايات فيها داللة على مشي اإلمام
 ثبتوال ينفع النقاش في سندها لو فرضنا وجوده، إذ ال تأتي النوبة إليه لما 

وعدم وجود  نن، ومن الشهرة على الجواز،التسامح في أدلّة الس :من قاعدة
كما هو واضح من طريقة  العملية، عتضاد باُألصولالمعارض، فضالً عن اال

  استنباط الفقهاء.
  :وأما جمع الصلواتوأما جمع الصلواتوأما جمع الصلواتوأما جمع الصلوات

فهو جائز قطعاً، ولكن ال نقول أنّه أفضل من تفريقها حتّى نطالب بدوام فعل 
ه، فضالً عما فيه من التقية له، بل لحد اآلن هناك من الشيعة من المعصوم علي

يفرق بينهما طلباً للفضل، ولكن نحن نجمعها لما ثبت لنا من جوازه بدون سفر أو 
  لما في هذا الزمن من مشاغل كثيرة. ،مطر، بل ندعي صدق العسر على تفريقها

  جمع بين الصالتين).عنوان: (ال ضمنما سيأتي  فيوتفصيل البحث فيه تجده 
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        وأما زواج المتعة:وأما زواج المتعة:وأما زواج المتعة:وأما زواج المتعة:
نّه مبني على الستر ال على اإلعالن، وإنّما هو ترخيص لألمة لرفع الحرج فإ

هام بعد أن حرمها عمر، ودخلت في عنها، ولكن ال يخفى ما فيه من التشهير واالتّ
  !�صميم تعبد أهل السنّة، خالفاً لرسول اهللا

؟! أو اإلعالن بذلك مع ما في المسألة من فعلها �فكيف نريد من األئمة
  حساسية لدى حكّام المسلمين؟!

 ؛بل هناك روايات بالكراهة لفعلها في أماكن معينة وألشخاص معينين
، وهم قطعاً ال يصلون بمقامهم لمقام �وصلتهم باألئمة ،لمكانتهم بين الناس

  .�يب األئمةبين المسلمين، وال يصبيهم من الحرج ما ربما يص �األئمة
ون بأن ، فإن أهل السنّة يقر�بفعل رسول اهللا :ولكن مع ذلك ننقض عليهم

 ،ولو لوقت محدود ،لفعلها �أجازها للمسلمين وقتاً ما، وتجويزه �رسول اهللا
  نّته.وهو من س ،�يثبت استحبابها في ذلك الوقت اتّباعاً لقوله

  !!؟ذلك الوقت، هل من مجيب عه فيتمتّ �فأيهم نقل عن رسول اهللا :ومع ذلك
  :وأما النوحوأما النوحوأما النوحوأما النوح

يخرجها  غيرها، ماعشرات الروايات وفقد ثبت مما نقلناه في روايات اللطم، 
  عن حد التواتر، فال داعي لسردها.

وعلى كلّ حال، فالكالم في مثل هذه األسئلة كثير وواسع جداً حسب 
نّه إف حاجة لإلطالة أكثر؛دنا كفاية وال ما سر قواعد الفقهاء، ولكن نعتقد أن في

  وأكثر من حاجة موضوع البحث. ،على ما عليه من االختصار طويل
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
إنّي من المشاركين في أحد المنتديات، وقد أثار الدم في عروقي موضوع إنّي من المشاركين في أحد المنتديات، وقد أثار الدم في عروقي موضوع إنّي من المشاركين في أحد المنتديات، وقد أثار الدم في عروقي موضوع إنّي من المشاركين في أحد المنتديات، وقد أثار الدم في عروقي موضوع 

لوافي الكافي المشفي، فأجبت بقدر استطاعتي، لوافي الكافي المشفي، فأجبت بقدر استطاعتي، لوافي الكافي المشفي، فأجبت بقدر استطاعتي، لوافي الكافي المشفي، فأجبت بقدر استطاعتي، عن الشيعة، ولكن ال أعرف الرد اعن الشيعة، ولكن ال أعرف الرد اعن الشيعة، ولكن ال أعرف الرد اعن الشيعة، ولكن ال أعرف الرد ا
فأنتم تعلمون مدى الظلم الذي يقع علينا ألنّنا محبي أهل البيت، فقلّت لدينا فأنتم تعلمون مدى الظلم الذي يقع علينا ألنّنا محبي أهل البيت، فقلّت لدينا فأنتم تعلمون مدى الظلم الذي يقع علينا ألنّنا محبي أهل البيت، فقلّت لدينا فأنتم تعلمون مدى الظلم الذي يقع علينا ألنّنا محبي أهل البيت، فقلّت لدينا 

        مناهل العلم. وأواجه هذا الرد من أحد السنّة علَي، وال أستطيع إجابته، فأجيبوني.مناهل العلم. وأواجه هذا الرد من أحد السنّة علَي، وال أستطيع إجابته، فأجيبوني.مناهل العلم. وأواجه هذا الرد من أحد السنّة علَي، وال أستطيع إجابته، فأجيبوني.مناهل العلم. وأواجه هذا الرد من أحد السنّة علَي، وال أستطيع إجابته، فأجيبوني.
ومرت ومرت ومرت ومرت وكان قوله هو: شهد مقتل علي والحسين من شهده من أهل البيت، وكان قوله هو: شهد مقتل علي والحسين من شهده من أهل البيت، وكان قوله هو: شهد مقتل علي والحسين من شهده من أهل البيت، وكان قوله هو: شهد مقتل علي والحسين من شهده من أهل البيت، 

سنون وما أحدثوا مأتماً وال نياحة، فأين الدليل على هذه المناظر المخزية المخجلة سنون وما أحدثوا مأتماً وال نياحة، فأين الدليل على هذه المناظر المخزية المخجلة سنون وما أحدثوا مأتماً وال نياحة، فأين الدليل على هذه المناظر المخزية المخجلة سنون وما أحدثوا مأتماً وال نياحة، فأين الدليل على هذه المناظر المخزية المخجلة 
        التي نراها من الروافض هذه األيام، والتي تصد الناس عن الدخول في اإلسالم؟!التي نراها من الروافض هذه األيام، والتي تصد الناس عن الدخول في اإلسالم؟!التي نراها من الروافض هذه األيام، والتي تصد الناس عن الدخول في اإلسالم؟!التي نراها من الروافض هذه األيام، والتي تصد الناس عن الدخول في اإلسالم؟!

سؤال مطروح استفدته من كالم نفيس لشيخ اإلسالم في نسف بدع سؤال مطروح استفدته من كالم نفيس لشيخ اإلسالم في نسف بدع سؤال مطروح استفدته من كالم نفيس لشيخ اإلسالم في نسف بدع سؤال مطروح استفدته من كالم نفيس لشيخ اإلسالم في نسف بدع 
أن اليوم الذي هو يوم أن اليوم الذي هو يوم أن اليوم الذي هو يوم أن اليوم الذي هو يوم ومن ذلك: ومن ذلك: ومن ذلك: ومن ذلك: ((((((((: : : : SSSSالروافض في عاشوراء! حيث قالالروافض في عاشوراء! حيث قالالروافض في عاشوراء! حيث قالالروافض في عاشوراء! حيث قال

عاشوراء، الذي أكرم اهللا فيه سبط نبيه, وأحد سيدي شباب أهل الجنّة بالشهادة عاشوراء، الذي أكرم اهللا فيه سبط نبيه, وأحد سيدي شباب أهل الجنّة بالشهادة عاشوراء، الذي أكرم اهللا فيه سبط نبيه, وأحد سيدي شباب أهل الجنّة بالشهادة عاشوراء، الذي أكرم اهللا فيه سبط نبيه, وأحد سيدي شباب أهل الجنّة بالشهادة 
على أيدي من قتله من الفجرة األشقياء, وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم على أيدي من قتله من الفجرة األشقياء, وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم على أيدي من قتله من الفجرة األشقياء, وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم على أيدي من قتله من الفجرة األشقياء, وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم 

        المصائب الواقعة في اإلسالم.المصائب الواقعة في اإلسالم.المصائب الواقعة في اإلسالم.المصائب الواقعة في اإلسالم.
وقد روى اإلمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت شَهدت وقد روى اإلمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت شَهدت وقد روى اإلمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت شَهدت وقد روى اإلمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت شَهدت 

، أنّه قال: (ما ، أنّه قال: (ما ، أنّه قال: (ما ، أنّه قال: (ما ����, عن جده رسول اهللا, عن جده رسول اهللا, عن جده رسول اهللا, عن جده رسول اهللا····رع أبيها, عن أبيها الحسين بن عليرع أبيها, عن أبيها الحسين بن عليرع أبيها, عن أبيها الحسين بن عليرع أبيها, عن أبيها الحسين بن عليمصمصمصمص
    ��� ��� ��� ��� من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت, فيحدث لها استرجاعاً من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت, فيحدث لها استرجاعاً من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت, فيحدث لها استرجاعاً من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت, فيحدث لها استرجاعاً 

        أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أُصيب بها).أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أُصيب بها).أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أُصيب بها).أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أُصيب بها).
ن ن ن ن فقد علم اهللا أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد, فكافقد علم اهللا أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد, فكافقد علم اهللا أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد, فكافقد علم اهللا أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد, فكا
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        من محاسن اإلسالم أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أوالً.من محاسن اإلسالم أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أوالً.من محاسن اإلسالم أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أوالً.من محاسن اإلسالم أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أوالً.
, ورفعاً لدرجته ومنزلته , ورفعاً لدرجته ومنزلته , ورفعاً لدرجته ومنزلته , ورفعاً لدرجته ومنزلته ····وال ريب أن ذلك إنّما فعله اهللا كرامةً للحسينوال ريب أن ذلك إنّما فعله اهللا كرامةً للحسينوال ريب أن ذلك إنّما فعله اهللا كرامةً للحسينوال ريب أن ذلك إنّما فعله اهللا كرامةً للحسين

        عند اهللا, ومبلغاً له منازل الشهداء, وإلحاقاً له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البالء.عند اهللا, ومبلغاً له منازل الشهداء, وإلحاقاً له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البالء.عند اهللا, ومبلغاً له منازل الشهداء, وإلحاقاً له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البالء.عند اهللا, ومبلغاً له منازل الشهداء, وإلحاقاً له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البالء.
من االبتالء ما حصل لجدهما من االبتالء ما حصل لجدهما من االبتالء ما حصل لجدهما من االبتالء ما حصل لجدهما ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما 

هما؛ فإنّهما ولدا في عزّ اإلسالم, وتربهما وعموُألمهما؛ فإنّهما ولدا في عزّ اإلسالم, وتربهما وعموُألمهما؛ فإنّهما ولدا في عزّ اإلسالم, وتربهما وعموُألمهما؛ فإنّهما ولدا في عزّ اإلسالم, وتربهما وعموُألم يا في حجور المؤمنين, فأتم يا في حجور المؤمنين, فأتم يا في حجور المؤمنين, فأتم يا في حجور المؤمنين, فأتم
اهللا نعمته عليهما بالشهادة, أحدهما مسموماً, واآلخر مقتوالً, ألن اهللا عنده من اهللا نعمته عليهما بالشهادة, أحدهما مسموماً, واآلخر مقتوالً, ألن اهللا عنده من اهللا نعمته عليهما بالشهادة, أحدهما مسموماً, واآلخر مقتوالً, ألن اهللا عنده من اهللا نعمته عليهما بالشهادة, أحدهما مسموماً, واآلخر مقتوالً, ألن اهللا عنده من 

        أهل البالء.أهل البالء.أهل البالء.أهل البالء.    ��� ��� ��� ��� المنازل العالية في دار كرامته ما ال ينالها المنازل العالية في دار كرامته ما ال ينالها المنازل العالية في دار كرامته ما ال ينالها المنازل العالية في دار كرامته ما ال ينالها 
وقد سئل: أي الناس أشد بالء؟ فقال: (األنبياء، ثم وقد سئل: أي الناس أشد بالء؟ فقال: (األنبياء، ثم وقد سئل: أي الناس أشد بالء؟ فقال: (األنبياء، ثم وقد سئل: أي الناس أشد بالء؟ فقال: (األنبياء، ثم     ����بيبيبيبيكما قال النكما قال النكما قال النكما قال الن

الصالحون، ثم األمثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه الصالحون، ثم األمثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه الصالحون، ثم األمثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه الصالحون، ثم األمثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه 
صالبة زيد في بالئه, وإن كان في دينه رقّة خُفّف عنه, وما يزال البالء بالمؤمن صالبة زيد في بالئه, وإن كان في دينه رقّة خُفّف عنه, وما يزال البالء بالمؤمن صالبة زيد في بالئه, وإن كان في دينه رقّة خُفّف عنه, وما يزال البالء بالمؤمن صالبة زيد في بالئه, وإن كان في دينه رقّة خُفّف عنه, وما يزال البالء بالمؤمن 

        حتّى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة).حتّى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة).حتّى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة).حتّى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة).
عان عليه, أو رضي به! فالذي شَرعه اهللا للمؤمنين عند عان عليه, أو رضي به! فالذي شَرعه اهللا للمؤمنين عند عان عليه, أو رضي به! فالذي شَرعه اهللا للمؤمنين عند عان عليه, أو رضي به! فالذي شَرعه اهللا للمؤمنين عند وشَقي بقتله من أَوشَقي بقتله من أَوشَقي بقتله من أَوشَقي بقتله من أَ

        اإلصابة بالمصاب وإن عظمت أن يقولوا: إنّا هللا وإنّا إليه راجعون!اإلصابة بالمصاب وإن عظمت أن يقولوا: إنّا هللا وإنّا إليه راجعون!اإلصابة بالمصاب وإن عظمت أن يقولوا: إنّا هللا وإنّا إليه راجعون!اإلصابة بالمصاب وإن عظمت أن يقولوا: إنّا هللا وإنّا إليه راجعون!
فأما اتّخاذ المآتم في المصائب, واتّخاذ أوقاتها مآتم, فليس من دين فأما اتّخاذ المآتم في المصائب, واتّخاذ أوقاتها مآتم, فليس من دين فأما اتّخاذ المآتم في المصائب, واتّخاذ أوقاتها مآتم, فليس من دين فأما اتّخاذ المآتم في المصائب, واتّخاذ أوقاتها مآتم, فليس من دين 

وال من وال من وال من وال من لين, لين, لين, لين, , وال أحد من السابقين األو, وال أحد من السابقين األو, وال أحد من السابقين األو, وال أحد من السابقين األو����اإلسالم, وهو أمر لم يفعله رسول اهللاإلسالم, وهو أمر لم يفعله رسول اهللاإلسالم, وهو أمر لم يفعله رسول اهللاإلسالم, وهو أمر لم يفعله رسول اهللا
 التابعين لهم بإحسان, وال من عادة أهل البيت, وال غيرهم. وقد شهد مقتل علي التابعين لهم بإحسان, وال من عادة أهل البيت, وال غيرهم. وقد شهد مقتل علي التابعين لهم بإحسان, وال من عادة أهل البيت, وال غيرهم. وقد شهد مقتل علي التابعين لهم بإحسان, وال من عادة أهل البيت, وال غيرهم. وقد شهد مقتل علي
أهل بيته, وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته, وقد مرت على ذلك سنون أهل بيته, وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته, وقد مرت على ذلك سنون أهل بيته, وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته, وقد مرت على ذلك سنون أهل بيته, وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته, وقد مرت على ذلك سنون 

, ال يحدثون مأتماً وال نياحة, بل , ال يحدثون مأتماً وال نياحة, بل , ال يحدثون مأتماً وال نياحة, بل , ال يحدثون مأتماً وال نياحة, بل ����كثيرة, وهم متمسكون بسنّة رسول اهللاكثيرة, وهم متمسكون بسنّة رسول اهللاكثيرة, وهم متمسكون بسنّة رسول اهللاكثيرة, وهم متمسكون بسنّة رسول اهللا
ه, أو يفعلون ما ال بأس به من الحزن ه, أو يفعلون ما ال بأس به من الحزن ه, أو يفعلون ما ال بأس به من الحزن ه, أو يفعلون ما ال بأس به من الحزن يصبرون ويسترجعون، كما أمر اهللا ورسوليصبرون ويسترجعون، كما أمر اهللا ورسوليصبرون ويسترجعون، كما أمر اهللا ورسوليصبرون ويسترجعون، كما أمر اهللا ورسول

        والبكـاء عند قـرب المصيبة.والبكـاء عند قـرب المصيبة.والبكـاء عند قـرب المصيبة.والبكـاء عند قـرب المصيبة.
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قال النبيقال النبيقال النبيما كان من العين والقلب فمن اهللا, وما كان من اليد واللسان : (ما كان من العين والقلب فمن اهللا, وما كان من اليد واللسان : (ما كان من العين والقلب فمن اهللا, وما كان من اليد واللسان : (ما كان من العين والقلب فمن اهللا, وما كان من اليد واللسان ����قال النبي) :
        فمن الشيطان).فمن الشيطان).فمن الشيطان).فمن الشيطان).

وقال: (ليس منّا من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية)، وقال: (ليس منّا من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية)، وقال: (ليس منّا من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية)، وقال: (ليس منّا من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية)، 
        عضداه.عضداه.عضداه.عضداه.    يعني مثل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه, يايعني مثل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه, يايعني مثل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه, يايعني مثل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه, يا

وقال: (إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنّها تلبس يوم القيامة درعاً من وقال: (إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنّها تلبس يوم القيامة درعاً من وقال: (إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنّها تلبس يوم القيامة درعاً من وقال: (إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنّها تلبس يوم القيامة درعاً من 
        جرب, وسرباالً من قطران).جرب, وسرباالً من قطران).جرب, وسرباالً من قطران).جرب, وسرباالً من قطران).

        وقال: (لعن اهللا النائحة والمستمعة إليها).وقال: (لعن اهللا النائحة والمستمعة إليها).وقال: (لعن اهللا النائحة والمستمعة إليها).وقال: (لعن اهللا النائحة والمستمعة إليها).
�� �� �� �� يا أَيها النَّبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن يا أَيها النَّبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن يا أَيها النَّبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن يا أَيها النَّبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن ����وقد قال في تنزيله: وقد قال في تنزيله: وقد قال في تنزيله: وقد قال في تنزيله: 

�B     يقْتُلْنيقْتُلْنيقْتُلْنيقْتُلْن�� �� �� �� يزْنِين ويزْنِين ويزْنِين ويزْنِين و�� �� �� �� يسرِقْن ويسرِقْن ويسرِقْن ويسرِقْن و�� �� �� �� كْن بِاللَّه شَيئاً وكْن بِاللَّه شَيئاً وكْن بِاللَّه شَيئاً وكْن بِاللَّه شَيئاً ويشْرِيشْرِيشْرِيشْرِ ���U �� ��� �B ���U �� ��� �B ���U �� ��� �B ���U �� ���    وووو �� �� �� �� تَانهبِب ينأْتي تَانهبِب ينأْتي تَانهبِب ينأْتي تَانهبِب ينأْتي فْتَرِينَهي فْتَرِينَهي فْتَرِينَهي فْتَرِينَهي
و هِنلجأَرو يهِندأَي نيبو هِنلجأَرو يهِندأَي نيبو هِنلجأَرو يهِندأَي نيبو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب �� �� �� ��اللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهايِعفَب وفرعي مف ينَكصعياللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهايِعفَب وفرعي مف ينَكصعياللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهايِعفَب وفرعي مف ينَكصعياللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهايِعفَب وفرعي مف ينَكصعي    

يمحر غَفُوريمحر غَفُوريمحر غَفُوريمحر غَفُور����
))))١١١١((((ر النبيوقد فس .ر النبيوقد فس .ر النبيوقد فس .ر النبيقوله: قوله: قوله: قوله:     ����. وقد فس����وووو �� �� �� ��وفرعي مف ينَكصعيوفرعي مف ينَكصعيوفرعي مف ينَكصعيوفرعي مف ينَكصعبأنّها: النياحة.بأنّها: النياحة.بأنّها: النياحة.بأنّها: النياحة.    ����ي        

وتبرأ النبيوتبرأ النبيوتبرأ النبيالمصيبةالمصيبةالمصيبةالمصيبة    من الحالقة والصالقة. والحالقة: التي تحلق شعرها عندمن الحالقة والصالقة. والحالقة: التي تحلق شعرها عندمن الحالقة والصالقة. والحالقة: التي تحلق شعرها عندمن الحالقة والصالقة. والحالقة: التي تحلق شعرها عند    ����وتبرأ النبي....        
        والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

هل الميت وصنعهم الطعام هل الميت وصنعهم الطعام هل الميت وصنعهم الطعام هل الميت وصنعهم الطعام جتماع إلى أجتماع إلى أجتماع إلى أجتماع إلى أوقال جرير بن عبد اهللا: كنّا نعد االوقال جرير بن عبد اهللا: كنّا نعد االوقال جرير بن عبد اهللا: كنّا نعد االوقال جرير بن عبد اهللا: كنّا نعد اال
        للناس من النياحة.للناس من النياحة.للناس من النياحة.للناس من النياحة.

وإنّما السنّة: أن يصنع ألهل الميت طعام؛ ألن مصيبتهم تشغلهم, كما قال وإنّما السنّة: أن يصنع ألهل الميت طعام؛ ألن مصيبتهم تشغلهم, كما قال وإنّما السنّة: أن يصنع ألهل الميت طعام؛ ألن مصيبتهم تشغلهم, كما قال وإنّما السنّة: أن يصنع ألهل الميت طعام؛ ألن مصيبتهم تشغلهم, كما قال 
النبيالنبيالنبيا استشهد بــمؤتة فقال: (اصنعوا آلل جعفر     ����النبيا نعى جعفر بن أبي طالب لما استشهد بــمؤتة فقال: (اصنعوا آلل جعفر لما نعى جعفر بن أبي طالب لما استشهد بــمؤتة فقال: (اصنعوا آلل جعفر لما نعى جعفر بن أبي طالب لما استشهد بــمؤتة فقال: (اصنعوا آلل جعفر لما نعى جعفر بن أبي طالب لملم

        طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم).طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم).طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم).طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم).

                                                 

�F١E�!א�#�@S�F٦٠�WE١٢K� �



 

 

 

 

٣٧٠  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

        ذلك أفيدونا...؟!ذلك أفيدونا...؟!ذلك أفيدونا...؟!ذلك أفيدونا...؟!ن هل لديكم دليل واحد على قيامهم بن هل لديكم دليل واحد على قيامهم بن هل لديكم دليل واحد على قيامهم بن هل لديكم دليل واحد على قيامهم بواآلواآلواآلواآل
فأرجوكم ساعدوني ولكم األجر والمثوبة، فال تنسوا بأننا نتشرف بالدفاع فأرجوكم ساعدوني ولكم األجر والمثوبة، فال تنسوا بأننا نتشرف بالدفاع فأرجوكم ساعدوني ولكم األجر والمثوبة، فال تنسوا بأننا نتشرف بالدفاع فأرجوكم ساعدوني ولكم األجر والمثوبة، فال تنسوا بأننا نتشرف بالدفاع 

        ....����عن أهل بيت رسول اهللاعن أهل بيت رسول اهللاعن أهل بيت رسول اهللاعن أهل بيت رسول اهللا
        شاكراً جهدكم.شاكراً جهدكم.شاكراً جهدكم.شاكراً جهدكم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  أيها السائل الكريم، السالم عليك وعلى جميع المؤمنين. وبعد:
ما أورده لك من كالم فال تبتئس بما قاله لك المسلم السنّي، وال تحزن ل
  إمامه وشيخ إسالمه (ابن تيمية)، وقل له:

إن إمامك كان ناصبياً، ويسر حسواً في ارتغاء، فال يلزمنا كالمه،  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  ويكفينا في تعريفه مقالة أهل السنّة فيه. وإليك بعض ذلك:

م في زيارة القبور قال ابن حجر الهيتمي المكّي في كتابه (الجوهر المنظّ ــــــــ١١١١
من ابن تيمية حتّى ينظر إليه، أو يعول في شيء من أُمور ((المعظّم ــ المكرم): 

  .)١())الدين عليه؟!
ابن تيمية عبد خذله اهللا وأضلّه وأعماه ((وقال في (الفتاوى الحديثية):  ــــــــ٢٢٢٢

  .)٢())له...ذّله، وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواأوأصمه و
هم عليه بمماالة الشيعة وهو غير متّ ،ابن حجر ةفهذا حال ابن تيمية بشهاد

  فيه؛ ألنّه صاحب (الصواعق المحرقة).
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وليس يلزمنا  ،ما دمت نقلت عن ابن تيمية بعض كالمه محتجاً به علينا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ذلك، فلننقل لك أيضاً بعض الشواهد من كالمه نحتج بها عليك وال يسعك 

  لتخلّف عن آثارها، وهي تكفي في الداللة على نصبه العنيد ودفاعه عن يزيد.ا
  :�استشهاد الحسينبشأن فإليك نماذج من تحريفاته 

إذ لم يكن في الخروج ــ خروج الحسين ــ مصلحة ال في دين وال في (( ــــــــ١١١١
  .)١())دنيا... وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده

لم يحصل منه شيء،  فإن ما قصده الحسين من تحصيل الخير ودفع الشر(( ــــــــ٢٢٢٢
  .)٢())بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك وصار سبباً لشر عظيم

إن القصّة التي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد ونكته بالقضيب (( ــــــــ٣٣٣٣
  .)٣())كذبوا فيها

  .)٤())ام ال أصل له في زمن يزيدإن نقل رأس الحسين إلى الش(( ــــــــ٤٤٤٤
                                                 

�F١�I#�R1#
ج�א��W492א�E�CSCU�d�k�،�٢�W٢٤٢--��٢٤١�K�<���א '���א �
�F٢��I#�R1#
ج�א��E٢�W٢٤٢�K�<���א '���א �

��fWאV/م�W�9q/��WXUL
'���L�M!א���FF�dد����k����Mא*4وج�����dV��ºذ�=
KKK
C2د���kوEEF1#
ج�א��I#�R�٢�W٢٤١،E�FF������º�

د��--RZو`
ن���4Aو~-��و�d-���-�@Nא

��º�I4--m
��fC--M®�d--��g�--MNא*--Q،�ود\--�oא--��I؛�\--°نg�--������--�N��--�f--M©�d--V�
�����Q-*-�א�و2�،�-�@N4و~-��و¼�I4-m
�����©�f��،p�5��#��fMزאد�אً''-��L
-Wو�،�a-�

������������
-v½ن�
-Sy��f-@Nن�
-`�
-S`�،ª-Z�و~-��א�
-v½�X-RPא�f-@Nن�
�C9��I4m،�و`-
ªZ�و~��אEEF1#
ج�א��I#�R�٢�W٢٤٢KE� �

�F٣Kو
@Z
د��������،��S]�E،�CSCU�d�kع�א-1cوא��L
-�s،�٢٧�W٢٥٢א��-��א4א�-�W4-m��o\�-��א
XRPس�א�L�CSCU�d�k�،�W٢٠٦K� �

�Fא��-----����٤�Kو
------@Z
د��S]�E-----�ع�א------1cوא��L
------�s�،٢٧�W٢٥٣א4א�------�W4------m��o\�-----��א �
�  



 

 

 

 

٣٧٢  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

  .)١())للحسين حرماً، بل أكرم أهل بيته ويزيد لم يسبِ(( ــــــــ٥٥٥٥
أما ما يرويه من ال عقل له يميز به ما يقول، وال له إلمام بمعرفة المنقول، (( ــــــــ٦٦٦٦

من أن أهل البيت سبوا، وأنّهم حملوا على البخاتي ــ وأن البخاتي نبت لها من 
  .)٢())مان ــ فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقول بهذلك الوقت سنا

ــ فهو من  �فإن وقع شيء من ذلك ــ يعني سم معاوية لإلمام الحسن(( ــــــــ٧٧٧٧
  .)٣())باب قتال بعضهم بعضاً

ــ بأعظم  �وقتل الحسين �وليس ما وقع من ذلك ــ يعني سم الحسن(( ــــــــ٨٨٨٨
اهللا تعالى قد أخبر أن كانوا يقتلون النبيين بغير  إسرائيلبني  من قتل األنبياء فإن

  .)٤())حق، وقتل النبي أعظم ذنباً ومصيبة...
ولكن ظهر من أمره ــ يزيد ــ في أهل الحرة ما ال نستريب أنّه عدوان (( ــــــــ٩٩٩٩

محرم، وكان له موقف في القسطنطينية ــ وهو أول جيش غزاها ــ ما يعد من 
  .)٥())الحسنات

أي يزيد ــ لم يقتل جميع األشراف، وال بلغ عدد القتلى عشرة  ولكن ــ(( ــــــــ١٠١٠١٠١٠
٦()�آالف، وال وصلت الدماء إلى قبر النبي(.  
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فهذه عشرة شواهد تغنيك في معرفة ابن تيمية الناصب المعاند، وال تنس بأن 
تسأل المسلم السنّي عن إمامه ابن تيمية. أين مات؟ فقد مات في السجن. ولماذا 

قد حاكمه أصحاب المذاهب عند السلطان على شذوذه في آرائه. سجن؟ ألنّه 
وحسبك أن تدلّه فليقرأ رسالة الذهبي إليه وهي في (تكملة السيف الصقيل) 

  ، ولينظر ما قاله الكوثري عنه في كتاب مقاالته.)١(للكوثري
وإلى هنا تبين لك أن ما قاله ابن تيمية ليس له عندنا وال عند غيرنا من بقية 

  مسلمين ــ سوى أتباعه ــ ما يسوى شروى نقير.ال
بل هو  ،وهو غير صائب ،واآلن عودة إلى ما عابه من إقامة المآتم في المصائب

  .ألنّا سنذكر له بعض ما ال يسعه إنكاره من مصادره الموثوقة عند أهل السنّة ؛خائب
ز (باب من ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الجنائ ما رأيه في (أوالً):(أوالً):(أوالً):(أوالً):    فسلهفسلهفسلهفسله

قالت: لما جاء  ،وروي في حديث عائشة :جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن)
قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من  �النبي

ــ شق ــ صائر الباب    . الباب 
عليه الصالة والسالم، أي:  ))جلس((قال القسطالني في (إرشاد الساري)، قوله: 

(فتح  وقال شيخ اإلسالم ابن حجر في .)٢(مسجد، كما في رواية أبي داودفي ال
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ((الباري): 

  ؟)٣())ووقار، وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال األجانب...
                                                 

�F١���W�V'-R��،f-C\ز�dא��IدL�fC�M
��א-�x=���aא�-٢٣٠������d---����E٢١٧א��CRא-�L��-2
K�CSCU� �

�F٢�>L
R5
د�אL=�E٣�W٤٢١�&
'
	�sא#cא�&
@`�F٤٠E�F�r��P١٢٩٩אKE� �
�F٣�>L
'
��H@\�E٣�W١٣٥א#cא�&
@`s	&
��،�KنsPא��C\�?4����'CM!א��#��)�~�d�� �



 

 

 

 

٣٧٤  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

السابق أيضاً،  ما رواه البخاري في صحيحه في الباب ما رأيه في وسله (ثانياً):وسله (ثانياً):وسله (ثانياً):وسله (ثانياً):
 �آء، فما رأيت رسول اهللاشهراً حين قتل القر �عن أنس، قال: قنت رسول اهللا

  .)١(منه أشد حزن حزناً قطّ
 قال ابن حجر في (فتح الباري): وشاهد الترجمة منه قوله: ما حزن حزناً قطّ

  .)٢(أشد منه، فإن ذلك يشمل حال جلوسه وغيرها. انتهى
لقنوت شهراً إلظهار الحزن جاز الجلوس لذلك أيضاً فقل للسنّي إذا جاز ا

  شهراً ودهراً؟
، وابن عبد ربه األندلسي )٣(ما رواه الطبري في (تاريخه) ما رأيه في وسله (ثالثاً):وسله (ثالثاً):وسله (ثالثاً):وسله (ثالثاً):

ومر رسول ((، والحلبي في (السيرة النبوية)، واللفظ للطبري: )٤(في (العقد الفريد)
فسمع البواكي والنوائح  ،األشهل وبني ظفربدار من دور األنصار من بني عبد  �اهللا

  ، ثم قال: (لكن حمزة ال بواكي له).�على قتالهم، فذرفت عينا رسول اهللا
قال الحلبي في سيرته: فأمر سعد بن معاذ نساءه ونساء قومه أن يذهبن إلى 

يبكين حمزة بين المغرب والعشاء، وكذلك أسيد بن حضير  �بيت رسول اهللا
  ..)٥(حمزة يبكين �قومه أن يذهبن إلى بيت رسول اهللاأمر نساءه ونساء 

بيته حمله السعدان وأنزاله عن فرسه، ثم أتكأ عليهما حتّى  �ولما جاء
على مثل تلك الحال  �دخل بيته، ثم أذّن بالل لصالة المغرب، فخرج رسول اهللا
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، فلما رجع من المسجد من صالة المغرب سمع �أ على السعدين، فصلّىيتوكّ
لبكاء فقال: ما هذا؟ فقيل نساء األنصار يبكين حمزة، فقال: (رضي اهللا تعالى ا

 ،وفي رواية خرج عليهن ،النساء إلى منازلهن وأمر أن ترد ،(وعن أوالدكن عنكن
أي بعد ثلث الليل لصالة العشاء، فإن بالالً أذّن بالعشاء حين غاب الشفق، فلم 

الليل نادى بالل الصالة يا رسول اهللا، فقام من ، فلما ذهب ثلث �يخرج رسول اهللا
... فقال لهن: (ارجعن ·نومه وخرج... وهن على باب المسجد يبكين حمزة

رحمكن اهللا، لقد واسيتن معي، رحم اهللا األنصار، فإن المواساة فيهم كما علمت 
 بدأت ��� قديمة)... صارت الواحدة من نساء األنصار بعد ال تبكي على ميتها 

  ثم بكت على ميتها؟ ·بالبكاء على حمزة
اهللا بن  عما رواه الطبري في تاريخه عن المطّلب بن عبد وسله (رابعاً):وسله (رابعاً):وسله (رابعاً):وسله (رابعاً):

  قال: لما توفّي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح. ،حنطب
ب: أقامت عليه عائشة النوح، فأقبل عمر بن وفي حديث سعيد بن المسي

 فقال عمر الخطّاب حتّى قام ببابها فنهاهن ،عن البكاء على أبي بكر فأبين أن ينتهين
فقالت عائشة  ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر. ادخل فأخرج إلي :لهشام بن الوليد

حرج عليك بيتي. فقال عمر لهشام: ادخل قد ي أُلهشام حين سمعت ذلك من عمر: إنّ
ها بالدرة، فأخرج أُم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعال ،فدخل هشام نت لك.أذ

  .)١(النوح حين سمعوا ذلك تفرقفضربها ضربات، ف
ما أن يكون فعل عائشة صحيحاً بإقامة النوح، فال ال يخلو األمر إ فقل له:
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يجوز لعمر أن يمنعه، وإما أن يكون األمر بالعكس، ولما كانت عائشة تروون في 
مر الذي لم يرد شيء ، فهي أعلم من ع)١())خذوا شطر دينكم عن الحميراء((حقّها: 

  .)٢())كلّ الناس أفقه منك يا عمر((في فقاهته، بل هو كان يعترف على نفسه فيقول: 
  إذن فعقد مجلس النوح جائز وليس ببدعة، وقد أقامته أُم المؤمنين عائشة على أبيها.

لئال يستزل الشيطان هذا السنّي فيقول بمنع عمر، فإن عمر  وسله (خامساً):وسله (خامساً):وسله (خامساً):وسله (خامساً):
فقد روى البخاري في  وذلك حين مات خالد بن الوليد؛ قض نفسه!نفسه قد نا
 ي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة.: دعهن يبكين على أب·وقال عمر((صحيحه: 

  .)٣(، انتهى))الصوت :واللقلقة .التراب على الرأس :والنقع
ونحو هذا رواه ابن عبد البر في (االستيعاب) أيضاً، بل روى في آخر ترجمة 

وضعت  ��� من بني المغيرة  امرأةقال: لم تبق  ،بن سالم محمدوذكر ((د فقال: خال
  !)٤())تها على قبر خالد بن الوليد، يقول: حلقت رأسهاملُ

من  �عن الحلق وقد بريء رسول اهللا !! فلماذا لم ينه؟فأين كان عنهن عمر
  .)٥(كما رواه البخاري في صحيحه ،ةالصالقة والحالقة والشاقّ
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جيب أمر عمر في تناقضه! فهو ينهى عائشة وآل أبي بكر عن النوح على وع
ما صار خليفة من بعده، ويسمح بالبكاء لنساء بني أبي بكر وهو صاحبه، ولواله لَ

كما هو  ،المغيرة في النوح على خالد على ما كان بينهما من عداوة وهجرة
أن عمر  :ترجمة خالد ن ابن حجر ذكر في (اإلصابة) في أواخرحتّى إ، )١(معروف

  سمع راجزاً يذكر خالداً، فقال: رحم اهللا خالداً، فقال له طليحة بن عبيد اهللا:
        ال أعرفنّــــك بعــــد المــــوت تنــــدبنيال أعرفنّــــك بعــــد المــــوت تنــــدبنيال أعرفنّــــك بعــــد المــــوت تنــــدبنيال أعرفنّــــك بعــــد المــــوت تنــــدبني

        
ــي زادي          ــا زودتنـ ــاتي مـ ــي زادي وفـــي حيـ ــا زودتنـ ــاتي مـ ــي زادي وفـــي حيـ ــا زودتنـ ــاتي مـ ــي زادي وفـــي حيـ ــا زودتنـ ــاتي مـ         ))))٢٢٢٢((((وفـــي حيـ

على  �بدءاً من وقوف فاطمة ،عما ورد في تأبين األموات وسله (سادساً):وسله (سادساً):وسله (سادساً):وسله (سادساً):        
  فقالت: �قبر أبيها

ــد   ــدناك فقــــ ــا فقــــ ــد  إنــــ ــدناك فقــــ ــا فقــــ ــد  إنــــ ــدناك فقــــ ــا فقــــ ــد  إنــــ ــدناك فقــــ ــا فقــــ ــاإنــــ ــااألرض وابلهــــ ــااألرض وابلهــــ ــااألرض وابلهــــ األرض وابلهــــ
        

وغاب مذ غبت عنّـا الـوحي والكتـب   وغاب مذ غبت عنّـا الـوحي والكتـب   وغاب مذ غبت عنّـا الـوحي والكتـب   وغاب مذ غبت عنّـا الـوحي والكتـب           
فليــــت قبلــــك كــــان المــــوت صــــادفنا فليــــت قبلــــك كــــان المــــوت صــــادفنا فليــــت قبلــــك كــــان المــــوت صــــادفنا فليــــت قبلــــك كــــان المــــوت صــــادفنا         

        
))))٣٣٣٣((((لمــا نعيــت وحالــت دونــك الكثــب    لمــا نعيــت وحالــت دونــك الكثــب    لمــا نعيــت وحالــت دونــك الكثــب    لمــا نعيــت وحالــت دونــك الكثــب            

فقال: قلت فقبلنا، وأمرت  �ومروراً بمجيء أعرابي وقف على قبر رسول اهللا        
فَاستَغْفَروا فَاستَغْفَروا فَاستَغْفَروا فَاستَغْفَروا     وكوكوكوكولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاُءولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاُءولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاُءولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاُء� :فحفظنا، وبلّغت عن ربك فسمعنا

وقد ظلمنا أنفسنا، وجئناك  ،)٤(�اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تَواباً رحيماًاللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تَواباً رحيماًاللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تَواباً رحيماًاللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تَواباً رحيماً
  .)٥(سالت ��� فما بقيت عين  .فاستغفر لنا
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  .)١(وكذلك موقف ابن مسعود على قبر عمر يبكي ويطرح رداءه ثم أبنه
ا رجع من حرب اب بن األرت، لمعلى خب �منينبقول أمير المؤ وانتهاًء

اً، لقد خباباً قد مات، فوقف على قبره وقال: (رحم اهللا خبابين إلى الكوفة، فوجد صفّ
أسلم راغباً، وجاهد طائعاً وعاش زاهداً، وابتلي في جسمه فصبر، ولن يضيع اهللا أجر 

  .)٢(من أحسن عمالً)
ل آيات الثناء، وتعرب عن جليل العزاء إلى غير ذلك من جمل الرثاء التي تحم

فضالً عن البكاء. سوى ما روي من المراثي مما ال يعد ويحصى بدءاً من الصحابة 
  ومن بعدهم إلى يوم المسلمين.

ما و !عن سنّة الجلوس للعزاء عند المسلمين ألم تكن قائمة دائمة؟ وسله (سابعاً):وسله (سابعاً):وسله (سابعاً):وسله (سابعاً):
في  ،هو على شاكلتهو ،ميذ إمامه ابن تيميةم الجوزية، وهذا تلما رواه ابن قي رأيه في

كتابه (بدائع الفوائد) فقال: لما توفّي العباس أحجم الناس عن تعزية ولده عبد اهللا 
  جالالً له وتعظيماً، حتّى قدم رجل من البادية فأنشده:إ

ــرأس                   اصـــــبر نكـــــن بـــــك صـــــابرين وإنّمـــــااصـــــبر نكـــــن بـــــك صـــــابرين وإنّمـــــااصـــــبر نكـــــن بـــــك صـــــابرين وإنّمـــــااصـــــبر نكـــــن بـــــك صـــــابرين وإنّمـــــا ــبر الـــ ــد صـــ ــة بعـــ ــبر الرعيـــ ــرأس   صـــ ــبر الـــ ــد صـــ ــة بعـــ ــبر الرعيـــ ــرأس   صـــ ــبر الـــ ــد صـــ ــة بعـــ ــبر الرعيـــ ــرأس   صـــ ــبر الـــ ــد صـــ ــة بعـــ ــبر الرعيـــ         صـــ
        واهللا خيــــــــــــــر منــــــــــــــك للعبــــــــــــــاسواهللا خيــــــــــــــر منــــــــــــــك للعبــــــــــــــاسواهللا خيــــــــــــــر منــــــــــــــك للعبــــــــــــــاسواهللا خيــــــــــــــر منــــــــــــــك للعبــــــــــــــاس                خيـــــر مـــــن العبـــــاس صـــــبرك بعـــــده خيـــــر مـــــن العبـــــاس صـــــبرك بعـــــده خيـــــر مـــــن العبـــــاس صـــــبرك بعـــــده خيـــــر مـــــن العبـــــاس صـــــبرك بعـــــده 

  ..)٣(قال: فسري عنه وأقبل الناس على تعزيته. انتهى
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، وابن عساكر )١(هل صح عنده ما رواه ابن سعد في (الطبقات) وسله (ثامناً):وسله (ثامناً):وسله (ثامناً):وسله (ثامناً):
لما  ،مة وترجمان القرآنحبر اُأل ،: أن ابن عباس�في ترجمة اإلمام الحسين

 محمده الناس يعزّونه، وكان عنده جلس للعزاء، فدخل علي �أتاه نعي الحسين
  .)٢(عبد اهللا بن الزبير وآخرون :ياًن أتاه معزّ، فكان ممالحنفيةبن ا

عما رواه ابن األثير في (أُسد الغابة)، وابن كثير في تاريخه  وسله (تاسعاً):وسله (تاسعاً):وسله (تاسعاً):وسله (تاسعاً):
(البداية والنهاية) في وفاة عبد الرحمن بن أبي بكر ــ وهذا هو شقيق عائشة ــ 

 ستّةــ على  )الحبشي( :البن كثير: ولما توفّي كانت وفاته بمكان يقال لهواللفظ 
عشر ميالً ــ فحمله الرجال على أعناقهم حتّى دفن  : اثنيأميال من مكّة، وقيل

بأعلى مكّة، فلما قدمت عائشة مكّة زارته وقالت: أما واهللا لو شهدتك لم أبك 
لت بشعر ثم تمثّ .فيه ي متّعليك، ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذ

م بن نويرة في أخيه مالك: متم  
ــة   ــة حقبـــ ــدمانَي جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدمانَي جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدمانَي جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدمانَي جذيمـــ ــا كنـــ         وكنّـــ

        
        مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا          

ــك           ــأنّي ومالــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــك  فلمــــــ ــأنّي ومالــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــك  فلمــــــ ــأنّي ومالــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــك  فلمــــــ ــأنّي ومالــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ         فلمــــــ
        

ــا اااالطـــول لطـــول لطـــول لطـــول                  جتمـــاع لـــم نبـــت ليلـــة معـــا جتمـــاع لـــم نبـــت ليلـــة معـــا جتمـــاع لـــم نبـــت ليلـــة معـــا جتمـــاع لـــم نبـــت ليلـــة معـ
  قال ابن كثير: رواه الترمذي وغيره.        

 ،ةشة ظعنت إلى مكّة حاجخته عائصل خبر موته بأُوقال ابن األثير: ولما اتّ
  لت: فبكت عليه وتمثّ ،فوقفت على قبره

ــة   ــة حقبـــ ــدماني جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدماني جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدماني جذيمـــ ــا كنـــ ــة  وكنّـــ ــة حقبـــ ــدماني جذيمـــ ــا كنـــ         وكنّـــ
        

        مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا  مــن الــدهر حتّــى قيــل لــن يتصــدعا          
ــاً           ــأنّي ومالكــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــاً  فلمــــــ ــأنّي ومالكــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــاً  فلمــــــ ــأنّي ومالكــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ ــاً  فلمــــــ ــأنّي ومالكــــــ ــا كــــــ ــا تفرقنــــــ         فلمــــــ

        
        ))))٣٣٣٣((((جتمــاع لــم نبــت ليلــة معــا جتمــاع لــم نبــت ليلــة معــا جتمــاع لــم نبــت ليلــة معــا جتمــاع لــم نبــت ليلــة معــا اااالطــول لطــول لطــول لطــول         
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عما رواه البخاري في الجنائز من صحيحه (باب الجريد على  وسله (عاشراً):وسله (عاشراً):وسله (عاشراً):وسله (عاشراً):
فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غالم،  ·... ورأى ابن عمر:القبر)

  .)١(نّما يظلّه عملهإ
مر عبد اهللا بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي ((وفي (فتح الباري)، قال: 

بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب. فقال: يا غالم انزعه، فإنّما يظلّه عمله. 
  فنزعه. تي. قال: كال.: تضربني موالقال الغالم

ومن طريق ابن عون، عن رجل، قال: قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا 
فضرب على قبره،  ،أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرت بفسطاط

  .)٢())فذكر نحوه ،لت به إنساناً وارتحلت، فقدم ابن عمرووكّ
امرأة وزاد ابن سعد في ترجمة عبد الرحمن في طبقاته على ما ذكره أن 

نّه أوإنّك لتفعلين مثل هذا يا أُم المؤمنين؟ قالت: وما رأيتني فعلت؟  :قالت لعائشة
  .)٣( كباد اإلبلأليست لنا أكباد ك
في (التمهيد) عن ابن أبي مليكة قوله: زارت عائشة قبر  عبد البروروى ابن 
  .)٤(أخيها في هودج

ا أريد منزل عائشة وعن ابن أبي مليكة أيضاً، قال: رحت من منزلي وأن
 خيها عبدأقال: زارت قبر  ؟فسألت بعض من كان معها ،فلقتني على حمار

  .)٥(الرحمن
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ما ذكرت من الشواهد ما يكفي إلثبات سنّة الجلوس للعزاء، وعقد  أليس في
وإنشاد وسماع واستماع الرثاء، وزيارة القبور، والدعاء عندها  ،مجالس النوح والبكاء

  !المأثور؟ب
، أو ينتقد �هل يحق للسنّي أن يلوم من يحيي ذكرى استشهاد الحسينوبعد، 

  ؟مظاهر الحزن التي يمارسها الشيعة معبرين عن شعورهم بالوالء لصاحب الذكرى
 ،العزاء في كلّ عام تذكيراً لآلخرين ما يصر الشيعة على إحياء مراسموإنّ

�نِينمؤالْم ى تَنْفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرونِينمؤالْم ى تَنْفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرونِينمؤالْم ى تَنْفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرونِينمؤالْم ى تَنْفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرتباع آل ، ولئال يلفّها ضباب النسيان، وينكرها أ)١(�و
  لبيعة الغدير، وإسقاط المحسن و... أبي سفيان كما حدث

ثم هي خير وسيلة إعالمية يملكها الشيعة لتبليغ مبادئهم، وبلوغ مآربهم في 
، وفضح أعمال األمويين والعباسيين وغيرهم �إفهام اآلخرين مظلومية أهل البيت

 لدين. من أعداء ا

ألنّه بقية الخمسة من أصحاب  بمزيد من الذكرى؛ �وإنّما خصّوا الحسين
مية على دين جده، وقد استهانوا بكلّ قيمه وأخالقياته. الكساء، ولواله لقضى بنو أُ

قال: من  �إن رسول اهللا !قوله: (أيها الناس �وحسبك أن تقرأ من خطبة للحسين
، يعمل �م اهللا، ناكثاً لعهد اهللا، مخالفاً لسنّة رسول اهللارأى سلطاناً جائراً مستحالً لحرا

في عباد اهللا باإلثم والعدوان، فلم يغير عليه بعمل وال قول، كان حقّاً على اهللا أن يدخله 
مدخله، أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا 

ء، وأحلّوا حرام اهللا، وحرموا حالله، وأنا أحق الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفي
  .)٢(من غير...)
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  أعلن سر نهضته، فمن أحق من شيعته باالستجابة لدعوته؟ � فهو
مظاهر إحياء الذكرى بما فيها من خروج المواكب في الطرقات، وحتّى  كما إن

ا يسمنّيما يجري فيها مميست هي أخزى (من المناظر المخزية المخجلة) ل :يه الس
مما يمارسه أهل الوجد  ،وبدعة الرقص وما إليه ،بدعة من ضرب (الدرباش)

  والمجاذيب من أهل السنّة، حتّى قال شاعرهم األخرس البغدادي ناقداً لهم: 
ــي    ــي وغنّــــــ ــفّق لــــــ ــال اهللا صــــــ ــي   أقــــــ ــي وغنّــــــ ــفّق لــــــ ــال اهللا صــــــ ــي   أقــــــ ــي وغنّــــــ ــفّق لــــــ ــال اهللا صــــــ ــي   أقــــــ ــي وغنّــــــ ــفّق لــــــ ــال اهللا صــــــ ــرا                  أقــــــ ــر ذكــ ــم الهجــ ــراً وســ ــل هجــ ــرا  وقــ ــر ذكــ ــم الهجــ ــراً وســ ــل هجــ ــرا  وقــ ــر ذكــ ــم الهجــ ــراً وســ ــل هجــ ــرا  وقــ ــر ذكــ ــم الهجــ ــراً وســ ــل هجــ         وقــ
ــرار    ــيادة باخضــــ ــن الســــ ــإن تكــــ ــرار   فــــ ــيادة باخضــــ ــن الســــ ــإن تكــــ ــرار   فــــ ــيادة باخضــــ ــن الســــ ــإن تكــــ ــرار   فــــ ــيادة باخضــــ ــن الســــ ــإن تكــــ         فــــ

        
ــدرا           ــلق أشـــرف منـــك قـ ــإن السـ ــدرا  فـ ــلق أشـــرف منـــك قـ ــإن السـ ــدرا  فـ ــلق أشـــرف منـــك قـ ــإن السـ ــدرا  فـ ــلق أشـــرف منـــك قـ ــإن السـ         ))))١١١١((((فـ

  كنحو (العرضة) التي يمارسها أشياخ قومه حتّى اليوم. ��� وما هي         
ثيليات، ال يستسيغها كثير التلفزيونية من تم قناتهوهل ينكر ما تعرضه برامج 

  ن يرى القذاة في عين غيره، وال يرى الجذع في عينه؟بناء بلده، فهل هو مممن أ
ا تكشف عن صحائف ألنّه ؛(مناظر مخزية مخجلة) :وأحسبه إنّما قال

  وتثير الحس الخامل والغافل للبحث عن مالبسات القضية. ،يحسبها منسية
فإن إقامة الشعائر الحسينية تذكير للناس  ة؛مينعم، هي أخزى ألنصار بني أُ

بتاريخ األمويين المخزي، فتظهر خزيهم بارتكاب عظيم الجنايات في المسلمين، 
  إقامة تلك الشعائر، وال يكون آخرهم.ولم يكن السنّي أول من يستنكر 
  حتّى قال شاعرهم:  ،عادة تلك الذكرياتفهم قد دأبوا على استنكار إ

ــوروا         عـــــام مـــــرة عـــــام مـــــرة عـــــام مـــــرة عـــــام مـــــرة     هتكـــــوا الحســـــين بكـــــلّ  هتكـــــوا الحســـــين بكـــــلّ  هتكـــــوا الحســـــين بكـــــلّ  هتكـــــوا الحســـــين بكـــــلّ   ــداوة وتصـــــــــــ ــوا بعـــــــــــ ــوروا فتمثّلـــــــــــ ــداوة وتصـــــــــــ ــوا بعـــــــــــ ــوروا فتمثّلـــــــــــ ــداوة وتصـــــــــــ ــوا بعـــــــــــ ــوروا فتمثّلـــــــــــ ــداوة وتصـــــــــــ ــوا بعـــــــــــ فتمثّلـــــــــــ
ويــــــاله مــــــن تلــــــك الفضــــــيحة إنّهــــــاويــــــاله مــــــن تلــــــك الفضــــــيحة إنّهــــــاويــــــاله مــــــن تلــــــك الفضــــــيحة إنّهــــــاويــــــاله مــــــن تلــــــك الفضــــــيحة إنّهــــــا

        
        تطوى وفي أيدي الروافض تنشرتطوى وفي أيدي الروافض تنشرتطوى وفي أيدي الروافض تنشر٢٢٢٢((((تطوى وفي أيدي الروافض تنشر((((        
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بعضهم مشطّراً للبيتين وراداً فرد عليه غير واحد من شعراء الشيعة، فقال 
  الصاع بصاعين:

ــرة)    ــام مــ ــلّ عــ ــين بكــ ــوا الحســ ــرة)   (هتكــ ــام مــ ــلّ عــ ــين بكــ ــوا الحســ ــرة)   (هتكــ ــام مــ ــلّ عــ ــين بكــ ــوا الحســ ــرة)   (هتكــ ــام مــ ــلّ عــ ــين بكــ ــوا الحســ ــروا          (هتكــ ــين فكبـــ ــوا الحســـ ــن قتلـــ ــاء مـــ ــروا  اَبنـــ ــين فكبـــ ــوا الحســـ ــن قتلـــ ــاء مـــ ــروا  اَبنـــ ــين فكبـــ ــوا الحســـ ــن قتلـــ ــاء مـــ ــروا  اَبنـــ ــين فكبـــ ــوا الحســـ ــن قتلـــ ــاء مـــ اَبنـــ
ــاركوا   ــوا شــ ــاءهم أن ال يكونــ ــد ســ ــاركوا  قــ ــوا شــ ــاءهم أن ال يكونــ ــد ســ ــاركوا  قــ ــوا شــ ــاءهم أن ال يكونــ ــد ســ ــاركوا  قــ ــوا شــ ــاءهم أن ال يكونــ ــد ســ قــ

        
ــوا بعـــــــــــداوة وتصـــــــــــوروا)          ــوا بعـــــــــــداوة وتصـــــــــــوروا) (فتمثّلـــــــــ ــوا بعـــــــــــداوة وتصـــــــــــوروا) (فتمثّلـــــــــ ــوا بعـــــــــــداوة وتصـــــــــــوروا) (فتمثّلـــــــــ (فتمثّلـــــــــ

(ويــــاله مــــن تلــــك الفضــــيحة إنّهــــا)    (ويــــاله مــــن تلــــك الفضــــيحة إنّهــــا)    (ويــــاله مــــن تلــــك الفضــــيحة إنّهــــا)    (ويــــاله مــــن تلــــك الفضــــيحة إنّهــــا)            
        

           ــذكر ــا تـــ ــوه لمـــ ــذي فعلـــ ــي الـــ ــذكر   تحكـــ ــا تـــ ــوه لمـــ ــذي فعلـــ ــي الـــ ــذكر   تحكـــ ــا تـــ ــوه لمـــ ــذي فعلـــ ــي الـــ ــذكر   تحكـــ ــا تـــ ــوه لمـــ ــذي فعلـــ ــي الـــ تحكـــ
ــين وجهــــــدهم          ــيحتهم تبــــ ــين وجهــــــدهم فبهــــــا فضــــ ــيحتهم تبــــ ــين وجهــــــدهم فبهــــــا فضــــ ــيحتهم تبــــ ــين وجهــــــدهم فبهــــــا فضــــ ــيحتهم تبــــ فبهــــــا فضــــ

        
        ))))    (تطوى وفـي أيـدي الـروافض تنشـر    (تطوى وفـي أيـدي الـروافض تنشـر    (تطوى وفـي أيـدي الـروافض تنشـر    (تطوى وفـي أيـدي الـروافض تنشـر

نظر إلى مسألة إقامة الشعائر الحسينية من ه جانباً، ولنواآلن فلندع هذا كلّ        
  الوجهة الشرعية، فماذا تقتضيه األدلّة والقواعد؟ فنقول:

عي تحريم ببرهان. فعلى مد ما لم يأت ،اإلباحة :إن األصل في األشياء أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
مع منكر  اًفاألصل إذ ثابتة مقبولة؛ا من كتاب أو سنّة الحرمة إقامة الدليل عليه

  الحرمة ال مع المستنكر، فلنا مطالبته بالدليل ال بالتضليل.
ع تخريج لّالمتضالفقيه كلّ عمل من تلك األعمال على اإلجمال يسع  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

وجه له وجيه، من عمومات األدلّة ومحكمات القواعد المعقولة والمنقولة. كما 
في جوابه على مسائل  Sمن كالم المغفور له الشيخ كاشف الغطاء يستفاد

، وله كالم في ذلك ننقل )١(ا يجري في الساحة من ذكرى عاشوراءمعالبصريين 
ما يخص مسألة اللطم على الصدور، وخروج المواكب في  بعضه مضموناً في

  :الطرقات
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ن م ،يه أيضاً غيرناويرو ،ــ ففي مسألة اللطم واللدم حسبنا ما يرويه أعالمنا١
أيام  �نشاده قصيدته التائية عند اإلمام الرضاحديث دعبل بن علي الخزاعي، وإ

  وكان منها:  ،والية العهد بخراسان
        وقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــراتوقــــد مــــات عطشــــاناً بشــــطّ فــــرات                أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    أفــاطم لــو خلــت الحســين مجـــدالً    
ــده   ــاطم عنـــ ــد فـــ ــت الخـــ ــده  إذاً للطمـــ ــاطم عنـــ ــد فـــ ــت الخـــ ــده  إذاً للطمـــ ــاطم عنـــ ــد فـــ ــت الخـــ ــده  إذاً للطمـــ ــاطم عنـــ ــد فـــ ــت الخـــ         إذاً للطمـــ

        
        وجنـات وجنـات وجنـات وجنـات وأجريت دمع العـين فـي ال  وأجريت دمع العـين فـي ال  وأجريت دمع العـين فـي ال  وأجريت دمع العـين فـي ال          

ولم يستنكر عليه قوله، فإذا جاز لمثله أن يسمع ذلك ثم  �لرضافسمع اإلمام ا        
هو يبكي، ويثيب الشاعر على قصيدته ثواباً جزيالً، فجائز لنا أن نلطم الخد أو الصدر 

ولو كان منكراً فيه خالف للشرع ألنكره، المصيبة الحسينية ما دام مشروعاً، في 
  .)١(فهو جائز ؛ولكنّه لم ينكر

لة خروج المواكب في الطرقات فهو أيضاً جائز في نفسه دون ما قد ــ وأما مسأ٢
حرم للخروج ال تعني حرمة مساوقة الم فإن ات؛يصادفه من وقوع بعض المحرم

حرمة الشيء ال توجب حرمة ما يقع فيه، فمن تغنّى بالقرآن مثالً، ال  ألن الخروج؛
  تغنّي بالقرآن حرام.قراءة القرآن حرام، بل يقال له إن ال إن :يقال له

خروج المواكب قد ثبت تاريخاً أنّه كان من عهد البويهيين في بغداد  على أن
 ،منذ القرن الرابع الهجري، وكان ذلك العصر يعج بأفذاذ العلماء وجهابذة العلم

كالشيخين المفيد وابن قولويه والشريفين المرتضى والرضي، والشيخ الطوسي، ولم 
لما ورد لزيارة جده  Sكار ذلك بل ورد إن الشريف الرضييسمع من أحدهم إن

يوم عاشوراء، ورأى جماعة من األعراب يعدون ركضاً وهم ينوحون  �الحسين
التي  ة،وأنشأ في ذلك الحال على البديهية مرثيته الخالد ،دخل في زمرتهم ،ويلطمون

  لها: وأو ،تلىالزالت حتّى اليوم تُ
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ــال   ــاً وبــــــ ــت كربــــــ ــربال ال زلــــــ ــال  كــــــ ــاً وبــــــ ــت كربــــــ ــربال ال زلــــــ ــال  كــــــ ــاً وبــــــ ــت كربــــــ ــربال ال زلــــــ ــال  كــــــ ــاً وبــــــ ــت كربــــــ ــربال ال زلــــــ ــطفى                 كــــــ ــي عنـــــدك آل المصـــ ــا لقـــ ــطفى مـــ ــي عنـــــدك آل المصـــ ــا لقـــ ــطفى مـــ ــي عنـــــدك آل المصـــ ــا لقـــ ــطفى مـــ ــي عنـــــدك آل المصـــ ــا لقـــ         مـــ
  الى أن يقول فيها:

        ))))١١١١((((قعــــــــد اليــــــــوم علــــــــيهم للعــــــــزا   قعــــــــد اليــــــــوم علــــــــيهم للعــــــــزا   قعــــــــد اليــــــــوم علــــــــيهم للعــــــــزا   قعــــــــد اليــــــــوم علــــــــيهم للعــــــــزا                   لــــــو رســــــول اهللا يحيــــــى بعــــــدهم   لــــــو رســــــول اهللا يحيــــــى بعــــــدهم   لــــــو رســــــول اهللا يحيــــــى بعــــــدهم   لــــــو رســــــول اهللا يحيــــــى بعــــــدهم   
للعزاء عليهم من يوم  �لقد قعد رسول اهللا !أيها الشريف :ونحن نقول له

 ،�حين هبطت عليه مالئكة الرحمن تهنيه بمولد الحسين �والدة الحسين
أن بكى وأخبر أزواجه  �رر منهم ومنهتعزّيه بما يجري عليه، وقد تكو

قالت:... فلما ذهب  ،حتّى ورد في حديث لعائشة ،وأصحابه بمقتل الحسين
والتربة في يده يبكي، فقال:  �خرج رسول اهللا �من عند رسول اهللا �جبريل

، وأن أخبرني أن ابني الحسين مقتول في أرض الطف �ن جبريل! إ(يا عائشة
  ..أمتي ستفتن بعدي)

ثم خرج إلى أصحابه وفيهم: علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو 
ذرM  وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول اهللا؟ فقال: (أخبرني جبريل أن

فيها ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة، وأخبرني أن ،
  مضجعه).

، )٢(ن من معجمه الكبيرالطبراني في ترجمة الحسيالحديث أورده وهذا 
قي في ، والمتّ)٤(، والماوردي في (أعالم النبوة))٣(والهيثمي في (مجمع الزوائد)
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  ، وغيرهم.)١((كنز العمال)
دة االستحباب، كما أن فهي مستحبة عندنا مؤكّ �وأما مسألة زيارة قبورهم ــــــــ٣٣٣٣

ة، وحتّى البكاء عند القبور ر باآلخرألنّها تذكّ ؛عند العامة زيارة القبور مسنونة أيضاً
مه (آمنة بنت وهب) ومعه ألف مقنّع، فبكى زار أُ �فإن رسول اهللا محذور؛ليس فيه 

  وبكوا معه حتّى لم ير باكياً أكثر من يومئذ.
، )٣(، والغزالي في (اإلحياء))٢(كمسلم في صحيحه ،وهذا ما رواه أهل السنّة

، فهل علم السنّي أن أُم )٥(رته أيضاً، وزيني دحالن في سي)٤(والحلبي في سيرته
ماتت وكان هو ابن ستّ �النبي النبي زار  �سنين على أكثر تقدير؟ وهل درى أن
مه وهو في طريقه إلى عمرة الحديبية، أي: بعد أربع وخمسين سنة؟ وهل درى قبر أُ

ــ ن بمكّة، وقيل رواية أنّه بالحجو ثمةأن قبر آمنة كان باألبواء بين مكّة والمدينة، و
أنّها دفنت أوالً باألبواء، ثم نبشت ونقلت إلى مكّة ودفنت ــ: جمعاً بين الروايتين 

  ؟كما ذكره زيني دحالن في سيرته ،بالحجون
فهم يزورون قبور  ؛�نّتهبس نّما يفعلون نحو هذا اقتداًءالشيعة إ نوهل درى أ

رونها بإصالحهاتهم وإن تطاول العهد ومهما طال األمد، ويعأئموهم يحيون  ،م
  .�نّتهويقيمون العزاء عليهم، ويبكون لمصابهم، كلّ ذلك اقتداء بس ،ذكراهم مراسم
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ا ينبغي عليه التنبيه، فإنّه كأي عمل آخر مفيه م اوأما أعمال الشبيه على م ــــــــ٤٤٤٤
يات التنزيه، وال يعني ذلك الحكم بالحرمة لمجرد وقوع بعض المناف شوبه ما يقتضيي

التي ليست هي منه بسبيل، وإن آثار ذلك التمثيل أسرع تأثيراً في الناس من باقي 
  مظاهر الحزن والعزاء.

حتّى أدرك ذلك الغربيون والشرقيون فجلب انتباههم وصاروا يبحثون عن 
  من هو؟ وما هي أهداف ثورته؟ ولماذا يحيي الشيعة ذكراه كلّ عام؟ :�الحسين

لقد شيعني ((حتّى قال بعضهم:  �مبدأ الحسينبمنهم واقتنع غير واحد 
وألحد  .))تعلّمت من الحسين أن أكون مظلوماً فانتصر((وقال غاندي:  .))الحسين

 ،الدكتور جوزيف الفرنسي :وذلك هو ،يرادهايحسن إالمستشرقين كلمة في المقام 
بستها رؤساء من جملة اُألمور السياسية التي أل((في كتابه (اإلسالم والمسلمون)، قال: 

ة جداً لجلب قلوبهم وقلوب ثرقرون، وصارت مؤ فرقة الشيعة بصبغة مذهبية منذ
  .أُصول التمثيل باسم التشبيه والتعزية في مأتم الحسين :غيرهم هي

التمثيل أدخلته حكماء الهند في عباداتها لعدة أغراض خارجة عن موضوع 
ج، وأظهروا في ل لباس التفربحثنا، األوربيون بمقتضى السياسة ألبسوا التمثي

الستجالب  ؛محالّت التفرج العمومية ألنظار العام والخاص أُموراً سياسية مهمة
تفريح الطبائع، وجلب قلوب  :وقليالً قليالً أصابوا هدفين بسهم واحد ،القلوب

  العامة في اُألمور السياسية.
ت ذلك لباس فرقة الشيعة حصلت من هذه النكتة على فائدة تامة، فألبس

المذهب... وعلى كلّ حال فالتأثير الذي يلزم أن يحصل على قلوب العامة 
  في إقامة العزاء والشبيه قد حصل..والخاصّة 
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من جهة يذكرون في مجالس قراءة التعزية المتواصلة، وعلى المنابر المصائب 
  ..التي وردت على رؤساء دينهم، والمظالم التي وردت على الحسين

فتمثيل تلك ، األحاديث المشوقة إلى البكاء على مصائب آل الرسولومع تلك 
المصائب لألنظار أيضاً له تأثير عظيم، ويجعل العام والخاص من هذه الفرقة راسخ 

  التصور.. العقيدة فوق
هذه الفرقة تعمل الشبيه بأقسام مختلفة، فتارة في مجالس مخصوصة، ومقامات 

ذه المجالس المخصوصة والمقامات المعينة يكون معينة، وحيث إنّه في أمثال ه
اشتراك الفرق اُألخرى معهم أقلّ، أوجدوا تمثيالً بوضع خاصّ، فعملوا الشبيه في 

 ،ة واألسواق، وداروا به بين جميع الفرق، وبهذا السبب تتأثر قلوب جميع الفرقاألزقّ
م يزل هذا بذلك األثر الذي يجب أن يحصل من التمثيل، ول ،منهم ومن غيرهم

ن بعض الفرق اإلسالمية حتّى إالعمل شيئاً فشيئاً يورث توجه العام والخاص إليه، 
  .)١(اُألخرى وبعض الهنود قلّدوا الشيعة فيه، واشتركوا معهم في ذلك

ةوأخيراً حسبصابهم، وال في إحياء أمرهم والتذكير بم �نا ما قاله األئم
، )٢(رئ ما نوى، وإنّما األعمال بالنياتلكلّ ام فإن يضيرنا قول عائب خائب؛

بشرط تنزيه تلك األعمال عما يشينها من أقوال وأفعال، وال نترك فرصة لمن 
تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب �� �� �� �� ربنَا ربنَا ربنَا ربنَا � ،هم الشيطان فيرمونها بالفرية والبهتاناستزلّ

  .)٣(�تَ الْوهابتَ الْوهابتَ الْوهابتَ الْوهابلَنَا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْلَنَا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْلَنَا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْلَنَا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْ
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  »�א���دن�
�א��מ����«�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
هي مأخوذة من مراسم المسيحية هي مأخوذة من مراسم المسيحية هي مأخوذة من مراسم المسيحية هي مأخوذة من مراسم المسيحية     ����كثير من مراسم عزاء اإلمام الحسينكثير من مراسم عزاء اإلمام الحسينكثير من مراسم عزاء اإلمام الحسينكثير من مراسم عزاء اإلمام الحسين

يذاء النفس)، يذاء النفس)، يذاء النفس)، يذاء النفس)، في شرق أوروبا، (مثل النعش الرمزي وتمثيل المعركة ومظاهر إفي شرق أوروبا، (مثل النعش الرمزي وتمثيل المعركة ومظاهر إفي شرق أوروبا، (مثل النعش الرمزي وتمثيل المعركة ومظاهر إفي شرق أوروبا، (مثل النعش الرمزي وتمثيل المعركة ومظاهر إ
        ة لتقويض التشيع.ة لتقويض التشيع.ة لتقويض التشيع.ة لتقويض التشيع.صفويصفويصفويصفويأدخلتها الدولة الأدخلتها الدولة الأدخلتها الدولة الأدخلتها الدولة ال

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن أشكال وأنماط الطقوس، سواء كانت عزائية أو غيرها، عند شعوب العالم 
التراث، أو الفلوكلور الشعبي لهذه القومية أو تلك، والتالقح دائرة تدخل في 

في مثل هذه الطقوس بشكلها الخارجي، مع اختالف قليل،  والتزاوج بين األقوام
جتماع, نابع من طبيعة كلّ شعب أو قومية، وهو أمر ثابت في علمي التاريخ واال

فإن كلّ قومية أو شعب يكون الطقس  ؛ولكن هذا ليس له أدنى عالقة بالعقيدة
سة ال توجدالمعيعند  ن عنده يرمز لما في ضميره من رموز أو مفاهيم مقد

القومية اُألخرى، وإن كان هناك تشابه بين الطقسين, نعم ال نمنع حدوث االنتقال 
بالنسبة للمفاهيم المقدسة بين الشعوب والقوميات اُألخرى أيضاً، ولكن هذا 
يحتاج إلى أدلّة أُخرى غير مجرد التشابه، فضالً عن التشابه البعيد، أي: في جزئية 

ين أو قوميتين مثالً.نة بين طقسين عند ديانتمعي  
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        وهنا نقول:وهنا نقول:وهنا نقول:وهنا نقول:
نحن نمنع وجود التشابه التام أو الغالب، ونناقش بما يظهر من بعض  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

تشابه جزئي، بأن إرجاعه إلى أصل واحد ال يعدو كونه مدعى من قبل 
المستشرقين من دون أدلّة، واتّبعهم بعض الكتّاب المقلّدين مدفوعين بأغراض 

  مذهبية ال تخفى.
إن هذا التشابه المدعى لو سلّم ال يدلّ على وجود ارتباط عقيدي من  نياً:نياً:نياً:نياً:وثاوثاوثاوثا

نوع ما، بل أكثر ما يدلّ على وجود تداخل وتعايش بين قوميتين أو ديانتين 
  .��� حصل بينهما نوع من التالقح الثقافي في التراث الشعبي ليس 

المعركة وإيذاء  إن أوجه التشابه المدعاة (النعش الرمزي وتمثيل وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:
النفس) ال تنحصر في ديانة أو قومية معينة، وإنّما نستطيع أن نجد لها جذوراً 
مشابهة حتّى عند األقوام والديانات القديمة، مما يدلّ على وحدة الوازع والمبدأ 

  عند البشرية ككلّ لمثل هكذا طقوس.
هو حق  ويبقى النقاش في أصل ما ترمز له هذه الطقوس والمقدسات، هل

 أو باطل؟ فالحظ!
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�»��������������و �دא�����د�� ?�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في زمن الفضائيات وسهولة انتقال الخبر، هل يصح القول بأن ما يقوم به في زمن الفضائيات وسهولة انتقال الخبر، هل يصح القول بأن ما يقوم به في زمن الفضائيات وسهولة انتقال الخبر، هل يصح القول بأن ما يقوم به في زمن الفضائيات وسهولة انتقال الخبر، هل يصح القول بأن ما يقوم به 

إلى إلى إلى إلى     يؤدييؤدييؤدييؤدي    ،،،،الشيعة في مختلف البلدان في مناسبة عاشوراء، وخصوصاً القاسي منهالشيعة في مختلف البلدان في مناسبة عاشوراء، وخصوصاً القاسي منهالشيعة في مختلف البلدان في مناسبة عاشوراء، وخصوصاً القاسي منهالشيعة في مختلف البلدان في مناسبة عاشوراء، وخصوصاً القاسي منه
        ؟؟؟؟ضارية عن الطائفة في بالد الغربضارية عن الطائفة في بالد الغربضارية عن الطائفة في بالد الغربضارية عن الطائفة في بالد الغربعكس صورة غير حعكس صورة غير حعكس صورة غير حعكس صورة غير ح
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

إن للغرب معاييره ومناهجه ومفاهيمه عن الحياة، وله أيضاً قيمه التي  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
يؤمن بها، ويلزم نفسه برعايتها... ولنا نحن قيمنا ومفاهيمنا، وديننا ومناهجنا، 

حضارة حسب  :أو بما يسمى ،ا يرضيهم عنّافلماذا نلزم أنفسنا بالتقيد بم
  مقاييسهم؟!

ولماذا ال يكون العكس؟! أو لماذا ال نلتزم نحن وإياهم بما يرضي اهللا تعالى, 
فنعمل على توحيد المناهج والمفاهيم, وتحديد المثل والقيم الصحيحة، لتكون 

  في التعامل فيما بيننا وبينهم.. هي األساس
من األمور المستحيلة ما  ،أو عدم إغضابهم ،مسلمينإن إرضاء الغرب عن ال

ولَن تَرضَى عنك اليهود ولَن تَرضَى عنك اليهود ولَن تَرضَى عنك اليهود ولَن تَرضَى عنك اليهود �ين بدينهم وبقيمهم، قال تعالى: تمسكدام المسلمون م
  .)١(�والَ النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهموالَ النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهموالَ النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهموالَ النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم

إن التزامنا بالتخلّي عن كلّ ما يزعج الغرب، أو بما ال يسمى حضارة  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
 ؛، سوف ينتهي بنا إلى التخلّي عن ثوابت بالغة الحساسية في ديننا الحنيفعندهم

فإن الغرب مثالً ال يرتاح لقتل القاتل، وال لرجم الزاني، وال لقطع يد السارق، 
ى عن ذلك كلّه، مور خالف الحضارة، فهل نتخلّوال... وال... ويرى أن هذه أُ

  أو غيرهم؟! ونغضب اهللا تعالى لكي يرضى عنّا الغربيون
إنّه إذا كان في بعض المراسم العاشورائية بعض القسوة على الذات,  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

 وأات وعلى الغير, من إنسان لقسوة على الذفإن لدى الغربيين كثير من مظاهر ا
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حيوان, مما ال يمكن أن يقبله وجدان, أو يقره شرع أو دين, وهي قسوة ال 
جل اإلنسان, بل هي قسوة من أجل الدنيا تهدف إلى تأييد الدين, وليست من أ

فإنّها خير شاهد على  ؛وزبارجها وبهارجها... وذلك كما في حلبات المالكمة
بعض مظاهر هذه القسوة البالغة، وتلك هي ساحات مصارعة الثيران, أو حرق 
الطيور أو دفنها وهي ال تزال حية, فضالً عما يفعله بعضهم بنفسه في تمثيل صلب 

على حد زعمهم, وكثير سواه، وما يعرض على شاشات التلفاز بعض المسيح 
  يسير منه...

إن من يفعل ذلك كلّه من أجل الدنيا، وبدافع األنا، ال يحق له أن يعترض 
على بعض مظاهر القسوة على الذات, من أجل معنى إنساني سام ونبيل، أو 

  تهم عليها...لتجسيد قيمة إيمانية في نطاق دعوة الناس إليها، وتربي
 همالتي يستظهر منها بعض ،إن أحداً لم يزعم أن مراسم عاشوراء رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

مما يجب القيام به على كلّ أحد، وفي كلّ زمان ومكان,  ،القسوة والعنف
ويجب عرضها على شاشات التلفاز على الفضائيات, أو في المواقع التي يوجب 

  دهم عن قبول الحق.الرعب في نفوس الناس، وصدو ثّب عرضها فيها
أن إجراء هذه المراسم ليس  :بل الذي يؤكّد عليه علماؤنا ومراجعنا هو

متناع عن فعلها أو عرضها في المواضع والمواقع التي االحراماً، ولكنّهم يشترطون 
...ينشأ عنها وهن في المذهب, أو إحداث رعب لدى الناس، وصدود عن الحق  

دود ظاهرة عامة في الناس, الفتة للنظر، ولكن بشرط أن يكون الرعب والص
  أما الحاالت النادرة أو الشاذة, فال يلتفت إليها, وال يعول عليها...
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وآله  محمدوالحمد هللا, والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى 
 الطاهرين.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    وخصوصاًوخصوصاًوخصوصاًوخصوصاً    ،،،،بنابنابنابنا    التصقتالتصقتالتصقتالتصقت    التيالتيالتيالتي    والخرافاتوالخرافاتوالخرافاتوالخرافات    البدعالبدعالبدعالبدع    منمنمنمن    مذهبنامذهبنامذهبنامذهبنا    علىعلىعلىعلى    ممممالتهجالتهجالتهجالتهج    كثركثركثركثر    لقدلقدلقدلقد

     ....نترنتنترنتنترنتنترنتاإلاإلاإلاإل    صفحاتصفحاتصفحاتصفحات    علىعلىعلىعلى    المسيئةالمسيئةالمسيئةالمسيئة    الصورالصورالصورالصور    ججججتروتروتروترو    صبحتصبحتصبحتصبحتأأأأوووو    ،،،،التطبيرالتطبيرالتطبيرالتطبير    عمليةعمليةعمليةعملية

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

 يتركونا ولن ،األعداء عنّا يرضى لن فسوف لناوتنزّ ،عمل من عملنا مهما
  . الحق مذهبال من التنقيص هدفهم ألن ؛بحالنا

 فلكلّ، ينآخر إلى قوم من تختلف العزاء إقامةشعائر  بأن ،علماً ونزيدك
 على دليل داللة عدم مع ،مامهاأ والوقوف ،محاربتها يمكن ال وتقاليد عادات
 .حرمتها
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        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    ؟؟؟؟محمدمحمدمحمدمحمد    وآلوآلوآلوآل    محمدمحمدمحمدمحمد    فراحفراحفراحفراحأأأأ    فيفيفيفي    االحتفاالتاالحتفاالتاالحتفاالتاالحتفاالت    قامةقامةقامةقامةإإإإ    جوازجوازجوازجواز    علىعلىعلىعلى    الدليلالدليلالدليلالدليل    هوهوهوهو    ماماماما

        ....يةيةيةيةالسنّالسنّالسنّالسنّ    المصادرالمصادرالمصادرالمصادر    منمنمنمن    الجوابالجوابالجوابالجواب    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    علىعلىعلىعلى
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        . . . . الجزاءالجزاءالجزاءالجزاء    خيرخيرخيرخير    اهللاهللاهللاهللا    جزاكمجزاكمجزاكمجزاكم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، �بيته وأهل، �النبي بمولد االحتفال لجواز عديدة استدالالت هناك

، بدعة �بمولده االحتفال أن ترى التي ،الوهابية على اًرد يقينالفر علماء بها استدلّ
  :األدلّة من

 أن باعتبار ،)١(�الْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِ    تَقْوىتَقْوىتَقْوىتَقْوى    منمنمنمن    فَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّها    اِهللاِهللاِهللاِهللا    شَعائرشَعائرشَعائرشَعائر    يعظِّميعظِّميعظِّميعظِّم    ومنومنومنومن    ذَلكذَلكذَلكذَلك�: تعالى قوله ــــــــ١١١١
 لأعما أكثر ألن؛ بالحج منها يرتبط ما خصوصاً، دينه أعالم هي تعالى اهللا شعائر
عهد في وقعت قد كانت بحادثة وتذكير ،تاريخي لعمل تكرار هي ماإنّ الحج 

  . الزم �فتعظيمه ولغيره، �للنبي شامل عام مفهوم اهللا وشعائر ،�إبراهيم
 ذكرى أن فكما، ذلك ونحو مولده يوم في الذكرى إقامة: تعظيمه أساليب ومن

 للنبي جرى ما تعظيم لككذ، سبحانه اهللا شعائر تعظيم من �إلبراهيم جرى ما
  .سبحانه اهللا شعائر تعظيم من يكون �محمد األعظم
 على الحق غلبة أيام :اهللا بأيام المقصود فإن، )٢(�اِهللاِهللاِهللاِهللا    بِأَيامِبِأَيامِبِأَيامِبِأَيامِ    ذَكِّرهمذَكِّرهمذَكِّرهمذَكِّرهم�: تعالى قوله ــــــــ٢٢٢٢
 الذكريات إقامة فإن ؛الشريفة اآلية مصاديق من فيه نحن وما، الحق وظهور، الباطل

  .سبحانه اهللا بأيام تذكير يهاف والمواسم

 من إذ، )٣(�فَلْيفْرحواْفَلْيفْرحواْفَلْيفْرحواْفَلْيفْرحواْبِفَضْلِ اِهللا وبِرحمته فَبِذَلك بِفَضْلِ اِهللا وبِرحمته فَبِذَلك بِفَضْلِ اِهللا وبِرحمته فَبِذَلك بِفَضْلِ اِهللا وبِرحمته فَبِذَلك     قُلْقُلْقُلْقُلْ�: تعالى قوله ــــــــ٣٣٣٣
 رحمة اهللا أرسله الذي ،�النبي والدة :هو سبحانه اهللا لرحمة جليةال المصاديق

  .ومراد مطلوب �ميالده بمناسبة فالفرح ،للعالمين
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 ���  هي ما �بميالده االحتفاالت فإن ،)١(�ذكْركذكْركذكْركذكْركلَك لَك لَك لَك     ورفَعنَاورفَعنَاورفَعنَاورفَعنَا�: تعالى قوله ــــــــ٤٤٤٤
  .لمقامه وإعالء ،لذكره رفع

 ةمود بأن ،)٢(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربى    فيفيفيفي    الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ���� ���� ���� ����     اًاًاًاًأَجرأَجرأَجرأَجر    علَيهعلَيهعلَيهعلَيه    أَسأَلُكُمأَسأَلُكُمأَسأَلُكُمأَسأَلُكُم    �� �� �� ��     قُلقُلقُلقُل�: تعالى قوله ــــــــ٥٥٥٥
 االحتفاالت قامةفإ، صراحة القرآن بها أمر وقد، شرعاً مطلوبة القربى ذوي

ا ثللتحدجرى عم يكون ال �ةلألئم  ��� لهم ةًمود.  
 إقامة أن باعتبار ،)٣(�ونَصَروهونَصَروهونَصَروهونَصَروه    وعزَّروهوعزَّروهوعزَّروهوعزَّروه    بِهبِهبِهبِه    آمنُواْآمنُواْآمنُواْآمنُواْ    فَالَّذينفَالَّذينفَالَّذينفَالَّذين�: تعالى قوله ــــــــ٦٦٦٦

  . له والنصرة التعظيم من نوع فيه �عنه ثللتحد االحتفال
    وآخرِنَاوآخرِنَاوآخرِنَاوآخرِنَا    ولنَاولنَاولنَاولنَاألَألَألََأل    عيداًعيداًعيداًعيداً    لَنَالَنَالَنَالَنَا    تَكُونتَكُونتَكُونتَكُون    السماءالسماءالسماءالسماء    منمنمنمن    ئدةًئدةًئدةًئدةًاااامممم    علَينَاعلَينَاعلَينَاعلَينَا    أَنزِلْأَنزِلْأَنزِلْأَنزِلْ    ربنَاربنَاربنَاربنَا�: تعالى قوله ــــــــ٧٧٧٧
 السماوية المائدة نزول يوم دع فقد ،)٤(�الرازِقينالرازِقينالرازِقينالرازِقين    خَيرخَيرخَيرخَير    وأَنتَوأَنتَوأَنتَوأَنتَ    وارزُقْنَاوارزُقْنَاوارزُقْنَاوارزُقْنَا    منكمنكمنكمنك    وآيةًوآيةًوآيةًوآيةً
   ..البطون إشباع ألجل هاأنّ مع، وآية عيداً

 التاريخ مدى على اُألمم فكر تكامل مبدأ هو الذي، بعثته ويوم ،�ميالده فيوم
  .أولى بطريق يكون عيداً خاذهفاتّ، العيد ذلك من وأجلّ، اآلية هذه من أعظم
 وقدأي: ((: الحلبي قال فقد، )٥(�سجىسجىسجىسجى    إِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    واللَّيلِواللَّيلِواللَّيلِواللَّيلِ    �    والضُّحىوالضُّحىوالضُّحىوالضُّحى� :تعالى قوله ــــــــ٨٨٨٨
 ليلةلليل: با ادأر :وقيل، �واللَّيلِواللَّيلِواللَّيلِواللَّيلِ    �    والضُّحىوالضُّحىوالضُّحىوالضُّحى�: تعالى قوله �مولده بليلة اهللا أقسم

  .)٦())فيهما يللال استعمل :أي، بهما وقعاإلقسام  يكون أن مانع وال، اإلسراء
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 له كان حسنة سنّة سن من(: �قال وقد ،حسنة نّةس بالمولد االحتفال إن ــــــــ٩٩٩٩
  .)١()بها عمل من أجرمثل و أجرها

 مرفأ ؛األنبياء بذكرى احتفاالت ���  هي ما الحج مناسك أعمال جلّ نإ ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  ..�إبراهيم األنبياء شيخ لذكرى إحياء مصلّى إبراهيم مقام خاذباتّ تعالى اهللا

 هي عطشت حينما هاجر لذكرى تخليد فهو والمروة الصفا بين السعي أما
 ترى هل :لتنظر عليهما وتصعد، والمروة الصفا بين تسعى فكانت، إسماعيل وابنها

   ؟أحد من
 إلى يلائجبر به ذهب حينما ،�إبراهيم لذكرى اًتخليد الجمار ورمي

  .فساخ حصيات، بسبع فرماه، الشيطان له فعرض، العقبة جمرة
 ولده بذبح أُمر حينما ،أيضاً �إبراهيم لذكرى تخليد هو ماإنّ الفداء وذبح
  .عظيم بذبح اهللا ففداه ،�إسماعيل
إذ  ؛�آدم بذكرى احتفال هي ماإنّ الحج أفعال نإ: األخبار بعض وفي

 وافى حتّى يلائجبر به فاضأف، بعرفات الحجة ذي من التاسع عصر عليه اهللا تاب
 على مارةأ رأسه فحلق، منى إلى أفاض أصبح افلم، فيه فبات الحرام المشعر إلى

  .تهيلذر عيداً اليوم ذلك اهللا فجعل ،الذنوب من وعتقه، توبته قبول
 ينتسب ومن، نبياءاأل بذكرى وأعياداً. احتفاالت تصير هاكلّ الحج فأفعال

  . الدهر أبد باقية وهي، ليهمإ
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 دليل هو، �النبي بمولد االحتفال إقامة جواز على األدلّة أكمل: وأخيراً
 اعتاد فقد ــ باتهاومتطلّ الفطرة مقتضيات مع تماماً منسجم والشرع والدين ــ الفطرة
 األشخاص احترام على، بها يؤمنون التي والقيم للمثل احترامهم من انطالقاً الناس
  ..كذلك وروحياً عاطفياً بهم وارتبطوا، سبيلها في وضحوا، بها روابشّ الذين

 ذواتهم أجل من يكن لم، األشخاص لهؤالء الذكرى إحياء أن: ورأوا
، نفوسهم في والمثل القيم تلك يحيون بذلك أنّهم أجل من وإنّما، كأشخاص

من الذكرى وتشد خها، وبينها بينهم فيما االرتباط هذا ةقونفوسهم في وترس ،
   .واقعهم إلى وتعيدهم

وهكذا يقال بالنسبة لالحترام الذي يخصّون به بعض األيام أو بعض 
 األماكن، وقديماً قيل:

ــررت علــــى الــــديار ديــــار ليلــــى     ــررت علــــى الــــديار ديــــار ليلــــى    مــ ــررت علــــى الــــديار ديــــار ليلــــى    مــ ــررت علــــى الــــديار ديــــار ليلــــى    مــ ــل         مــ ــلأقبــــــ ــلأقبــــــ ــلأقبــــــ ــداراااا    ذاذاذاذا    أقبــــــ ــدارلجــــــ ــدارلجــــــ ــدارلجــــــ ــدا    وذاوذاوذاوذا    لجــــــ ــداالجــــــ ــداالجــــــ ــداالجــــــ         ااااررررالجــــــ
        قلبــــي قلبــــي قلبــــي قلبــــي     غفنغفنغفنغفنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ شششش    الــــديار الــــديار الــــديار الــــديار     حــــب حــــب حــــب حــــب     ومــــاومــــاومــــاومــــا

        
ــن         ــنولكــ ــنولكــ ــنولكــ ــب    ولكــ ــبحــ ــبحــ ــبحــ ــن    حــ ــنمــ ــنمــ ــنمــ ــكن    مــ ــكنســ ــكنســ ــكنســ ــديارا    ســ ــدياراالــ ــدياراالــ ــدياراالــ         الــ

 لتمثّ التي، بالمناسبات واالحتفال الذكريات بإقامة االهتمام نأ: ويالحظ        
 يختصّ وال، فئة دون فئة على يقتصر ال ةعام الناس حياة في ما نوع من تحوالً
 والعالم، والسوقة والملك، والفقير غنيوال، والصغير فالكبير ،فريق دون بفريق

 ثلللم الذكريات إقامة في يشارك الكلّ، وغيرهم، والكافر والمؤمن، والجاهل
  .وإمكاناته قدراته حسب ،لهايمثّ منلو، والقيم

 لحاجة تلبية يكون أن عن يعدو ال األمر هذا نأ: تعطينا الشمولية فهذه
 يشعر حينما، تهوسجي بفطرته صلوتتّ، ذاته ومن، اإلنسان داخل من تنبع، فطرية

 له يجسد ما مع يتفاعل أن وإلى، وآماله ذكرياته مع يعيش أن إلى بحاجة هأنّ
  .طموحاته
 أن وال بد، لهم وبهجة عيد ويوم، المسلمين فرح يوم هو �النبي والدة فيوم
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 تهمنطلقا مع منسجمة دامت ما رغباتها يويلب، الفطرة لنداء اإلسالم يستجيب
 يوازن الذي، الفطرة دين أنّه دام ما وبره رحمته عطاء من يحرمها وال، وأهدافه

، مضر إهمال ةثم يكون أن دون ،الطبيعي حجمها ويعطيها ،مقتضياتها جميع بين
  .مدمر طغيان أو

 على للسير اهللا وفّقنا، له الخلود رمز هو وهذا، اإلسالم تعاليم عظمة هي وهذه
 .مسؤول وأكرم، مأمول خير إنّه، العالمين رب بشريعة االلتزامو، الدين هذا هدى

  

IIII_†Ûì½a@†îÈi@òibz–Ûa@ÝÐnya@Ýç_†Ûì½a@†îÈi@òibz–Ûa@ÝÐnya@Ýç_†Ûì½a@†îÈi@òibz–Ûa@ÝÐnya@Ýç_†Ûì½a@†îÈi@òibz–Ûa@ÝÐnya@ÝçHHHH@ @@ @@ @@ @
�»��و �دא����
د�א �Hמ�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        هل للمسلمين عيدين فقط كما يوجد في بعض األحاديث أم ال؟هل للمسلمين عيدين فقط كما يوجد في بعض األحاديث أم ال؟هل للمسلمين عيدين فقط كما يوجد في بعض األحاديث أم ال؟هل للمسلمين عيدين فقط كما يوجد في بعض األحاديث أم ال؟
         ومعه أدلّة نقلية وعلمية. ومعه أدلّة نقلية وعلمية. ومعه أدلّة نقلية وعلمية. ومعه أدلّة نقلية وعلمية.مفصّالًمفصّالًمفصّالًمفصّالًأرجو جواباً أرجو جواباً أرجو جواباً أرجو جواباً 

فل بعيد فل بعيد فل بعيد فل بعيد علماء السنّة: أن ال أحد من صحابة رسول اهللا احتعلماء السنّة: أن ال أحد من صحابة رسول اهللا احتعلماء السنّة: أن ال أحد من صحابة رسول اهللا احتعلماء السنّة: أن ال أحد من صحابة رسول اهللا احتوهل صحيح ما يقول وهل صحيح ما يقول وهل صحيح ما يقول وهل صحيح ما يقول 
        في عهد الدولة الفاطمية؟في عهد الدولة الفاطمية؟في عهد الدولة الفاطمية؟في عهد الدولة الفاطمية؟    أأأأحتفال بهذه المناسبة الشريفة بدحتفال بهذه المناسبة الشريفة بدحتفال بهذه المناسبة الشريفة بدحتفال بهذه المناسبة الشريفة بدالمولد النبوي، وأن االالمولد النبوي، وأن االالمولد النبوي، وأن االالمولد النبوي، وأن اال

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
د ق المسلمون على وجود عيدين في اإلسالم: عيد األضحى، وعياتّفنعم, 

  حرمة الصيام فيهما. :ب عليه بعض األحكام الفقهية, مثلالفطر, وتترتّ
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 : يوم الغدير؛, وهو عيد اهللا األكبر, وهواًثالث اًوالشيعة تعتقد بأن هناك عيد
الخمسة: مسلم، ومالك،  ئمةما أخرجه األ :, منهافريقينلروايات كثيرة من ال

ر الوصول), ورواه الطحاوي في والبخاري، والترمذي، والنسائي، كما في (تيسي
عن أحمد والبخاري,  هوالطبري في تفسيره, وابن كثير في تفسير ،(مشكل اآلثار)

, عن طارق بن شهاب الكتابي الذي حضر مجلس عمر بن )١(ورواه جمع آخر
 ناتّخذال )٢(�الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم...الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم...الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم...الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم...�, فقال: لو نزلت فينا هذه اآلية: الخطّاب

  ولم ينكرها عليه أحد من الحضور. يوم نزولها عيداً.
، عن �عن اإلمام الصادق :من طرقنا )كما روى الشيخ الصدوق في (أماليه
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: (يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي, وهو اليوم �أبيه، عن آبائه، قال: (قال رسول اهللا
ألمتي، يهتدون  الذي أمرني اهللا تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علماً

به من بعدي, وهو اليوم الذي أكمل اهللا فيه الدين، وأتم على أمتي فيه النعمة، 
  .)١(ورضي لهم اإلسالم ديناً)

  .)٢(وجاء في الحديث: (كلّ يوم ال يعصى اهللا فيه فهو عيد)

ا قضية االوأموغيره من المناسبات اإلسالمية,  �حتفال بذكرى مولد النبي
طالق.: ليست عيداً على اإلالًفهي أو  

  تها، فنقول:في مشروعي فالكالم إذاً

اع على األمر, فإن كان هذا األمر جتملغة هو االهتمام واال حتفالاال ــــــــ١١١١
المشروعة والتي فيها ذكر هللا سبحانه وتعالى  مورالمهتم به والمجتمع عليه من اُأل

شروعة والمرضية في الم موروأمثال ذلك من اُأل �وتعظيم لرسوله الكريم
فقال تعالى:  ؛فيه مقدس, وقد رغب الشارع المستحبالشريعة, فهو أمر مندوب و

�كذَلكذَلكذَلكن    ذَلمنومنومنومو    ظِّمعيظِّمعيظِّمعيظِّمعي    رائشَعرائشَعرائشَعرائا    اِهللاِهللاِهللاِهللا    شَعافَإِنَّهافَإِنَّهافَإِنَّهن    فَإِنَّهنمنمنمى    مىتَقْوىتَقْوىتَقْو٣(�الْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِالْقُلُوبِ    تَقْو(.  

بالنسبة للصحابة، فسواء عملوا بهذا األمر واحتفلوا بهذه المناسبة أو لم  ــــــــ٢٢٢٢
فعلهم وتركهم حجة شرعية يجب العمل بها, ولذلك نجد أن يعملوا، فليس 

ة بشرط العمل حينما عرضوا عليه الخالفة في قضية الشورى بين الستّ �علياً
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وسيرة الشيخين, رفض علي نّة النبيذلك ولم يقبل العمل  �بكتاب اهللا وس ��� 
  .)١(سيرة الشيخينبالعمل  بكتاب اهللا وسنّة نبيه، ولم يرضَ

, )٢())كلّ شيء لك حالل حتّى تعلم أنّه حرام((إن القاعدة الفقهية تقول:  ــــــــ٣٣٣٣
نّة النبوية على أمر فهو مباح يجوز العمل به، فما لم يوجد نهي في القرآن أو الس

  بدعة كما يدعيه بعض المذاهب الشاذّة. دوال يع

ن اإلنسان بريء )، وأأصالة البراءةـ(ية العقلية القائلة: بصولوهكذا القاعدة اُأل
  .)٣(الذمة ال يعاقب على شيء يعمله حتّى يرد فيه نهي شرعي

د المسألة ببعض الروايات الدالّة على استحباب تعاهد هذا كما يمكن أن نؤي
ا فيه إشعار ل) بالصيام والتوسعة على العيال، وأمثال ذلك ممربيع األو ١٧اليوم (

, )٤(من زمان إلى آخر هتماموإن اختلفت صور االهتمام بمثل هذه المناسبات, باال
ال يدلّ على اختالف الحكم الشرعي, كما نرى ذلك  هتمامفاختالف مصاديق اال

في كثير من المواضيع الخارجية، كالوسيلة النقلية، وطرق المواصالت، وما شاكل 
 البهجة إظهارذلك, فال يعد هذا خالفاً لم يعمله األصحاب, فكذا موردنا في 
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  في ذكرى والدته. �نشاد األشعار والمدائح في حق رسول اهللاإوالسرور و
والوعظ  ،هذا مضافاً إلى أن مثل هذه المجالس ال تخلو من قراءة القرآن

ة بشكلٍ مورب إلى اهللا تعالى, وهذا كلّه من اُألواإلرشاد والتقرمؤكّ المستحبد.
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  )الشهادة الثالثة في األذانالموضوع ــ : ( بهذا تعلّقانظر ــ ما ي*
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمته والسالم عليكم ورحمته والسالم عليكم ورحمته والسالم عليكم ورحمته و

        ومتى شرع األذان؟ وهل الصالة سبقت أم األذان؟ومتى شرع األذان؟ وهل الصالة سبقت أم األذان؟ومتى شرع األذان؟ وهل الصالة سبقت أم األذان؟ومتى شرع األذان؟ وهل الصالة سبقت أم األذان؟    ؟؟؟؟متى فرضت الصالةمتى فرضت الصالةمتى فرضت الصالةمتى فرضت الصالة    ::::سؤالي هوسؤالي هوسؤالي هوسؤالي هو
        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اته..بركالسالم عليكم ورحمة اهللا و

وردت عندنا روايات صحيحة تشير إلى أن تشريع األذان والصالة كان في 
أن جبرائيل  إذ ؛، وبذلك يكون تشريعهما في وقت واحد)١(ليلة اإلسراء والمعراج

  أذّن وأقام في تلك الليلة بالطريقة التي عليها اليوم األذان واإلقامة.
هل في مكّة  :ه متى حصلنعم، هناك اختالف في تشريع أذان اإلعالم، وأنّ

وغير  ؟أو لوحي من السماء ،ها عبد اهللا بن زيدآوهل حصل لرؤيا ر ؟أو المدينة
  .ذلك من االختالفات
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  ح لنا ذلك:والروايات الواردة عن أهل البيت توضّ

ما ترى هذه الناصبة في  !ذينةأنّه سأل: يا عمر بن أُ �فعن أبي عبد اهللا
  أذانهم وصالتهم؟

  بي بن كعب األنصاري رآه في النوم.نّهم يقولون: أن أُ! إفداك فقال: جعلت

، )١(رى في النوم)ن دين اهللا تعالى أعزّ من أن يكذبوا واهللا، إ: (�فقال
قال: (ينزل الوحي به على نبيكم فتزعمون أنّه أخذه  �وحسب نصّ آخر: أنّه

  .)٢(عن عبد اهللا بن زيد)

أن بدء هذا األذان  حدثإنّا نت :الحنفيةبن  دمحمقال: قلت ل ،وعن أبي العالء
بن  محمدكان من رؤيا رآها رجل من األنصار في منامه، قال: ففزع لذلك 

فزعاً شديداً، وقال: أعمدتم إلى ما هو األصل في شرايع اإلسالم ومصالح  الحنفية
دينكم فزعمتم أنّه من رؤيا رآها رجل من األنصار في منامه تحتمل الصدق 

  !؟الكذب، وقد تكون أضغاث أحالمو

  قال: فقلت: هذا الحديث قد استفاض في الناس.

  .قال: هذا واهللا هو الباطل.

 جبرائيلثم أذّن في بيت المقدس ليلة  �قال: وإنّما أخبرني أبي: أن
  .)٣(إلى السماء �رج بالنبيا ععاد جبرائيل األذان لمثم اإلسراء وأقام، 
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ن األذان وما يقول الناس؟ فقال: (الوحي ينزل على ع �وقد سئل الحسين
! بل سمعت أبي علي بن أبي ؟نبيكم وتزعمون أنّه أخذ األذان عن عبد اهللا بن زيد

، فأذّن مثنى مثنى، وأقام �رسول اهللاب عرجطالب يقول: أهبط اهللا ملكاً حين 
  .)١(هكذا أذان الصالة) !محمدقال له جبرائيل: يا ثم مثنى مثنى، 

سري به، لّم األذان ليلة أُع �: (أن رسول اهللا�وعن زيد بن علي، عن أبائه
  .)٢(وفرضت عليه الصالة)

  .)٣())باألذان حين فرضت الصالة �أن جبرائيل أمر النبي((وعن أنس: 
إلى السماء، فبلغ البيت  �، قال: (لما أُسري برسول�وعن أبي جعفر

، وصف �رسول اهللا تقدميل وأقام، فالمعمور وحضرت الصالة، فأذّن جبرائ
 .)٤()�محمدالمالئكة والنبيون خلف 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

        ؟؟؟؟����نبينبينبينبيزمن الزمن الزمن الزمن الته في ته في ته في ته في رع األذان؟ وكيف كانت صيغرع األذان؟ وكيف كانت صيغرع األذان؟ وكيف كانت صيغرع األذان؟ وكيف كانت صيغمتى شُمتى شُمتى شُمتى شُ
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        مع ذكر األدلّة والمصادر.مع ذكر األدلّة والمصادر.مع ذكر األدلّة والمصادر.مع ذكر األدلّة والمصادر.
        كم.كم.كم.كم.والسالم عليوالسالم عليوالسالم عليوالسالم علي    ،،،،ودمتم بخيرودمتم بخيرودمتم بخيرودمتم بخير

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

عالم اإلرع إلى المدينة المنورة شُ �بعد ثمانية أشهر من هجرة رسول اهللا
  .)١(باألذان، كما نصّ على هذا ابن شهر آشوب في مناقبه

، أو �من جبرئيل �وكيفية األذان كانت هكذا ــ كما سمعها رسول اهللا
ـن للصالة عند عروجه إلى السماء في بعض الروايات من ملك يؤذّ اهللا أكبر (( : ـ

حي  :ثماً رسول اهللا، محمدأشهد أن  :ثماهللا،  ��� أشهد أن ال إله  :ثمأربع مرات، 
ال ثم اهللا أكبر،  :ثمحي على خير العمل،  :ثمحي على الفالح،  :ثمعلى الصالة، 

  .)٢(ى ذلك روايات كثيرة عندناان، كما نصّت علمرت ، كلّ فصل))إله إال اهللا

  :تعليق

�»��»�����5���$א ��אق��������� �

        السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
تشريع األذان كان بعد هجرة النبي ورد في إجابتكم: أنتشريع األذان كان بعد هجرة النبي ورد في إجابتكم: أنتشريع األذان كان بعد هجرة النبي ورد في إجابتكم: أنتشريع األذان كان بعد هجرة النبي وفي اإلجابة ، وفي اإلجابة ، وفي اإلجابة ، وفي اإلجابة ����ورد في إجابتكم: أن ،

        للسؤال السابق: أن تشريعه كان في ليلة اإلسراء.للسؤال السابق: أن تشريعه كان في ليلة اإلسراء.للسؤال السابق: أن تشريعه كان في ليلة اإلسراء.للسؤال السابق: أن تشريعه كان في ليلة اإلسراء.
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        أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.
        ....مع الشكر واالمتنانمع الشكر واالمتنانمع الشكر واالمتنانمع الشكر واالمتنان

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته.. والسالم عليكم ورحمة اهللا

عند عروجه إلى السماء، كما  �لع عليها النبيطّكيفية األذان وبيان صيغته ا
  .)١(تشير إلى ذلك الروايات المختلفة

 �وأما تشريعه في األرض وبدء العمل به إنّما كان بعد دخول رسول اهللا
      المدينة.

)mmmmŠ’Š’Š’Š’ííííÉÉÉÉ@@@@æa‡þaæa‡þaæa‡þaæa‡þa(  
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            ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    فيفيفيفي    الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة    كانتكانتكانتكانت    وكيفوكيفوكيفوكيف؟ ؟ ؟ ؟ ععععشرشرشرشر    كيفكيفكيفكيف    وووو؟ ؟ ؟ ؟ األذاناألذاناألذاناألذان    ععععشرشرشرشر    متىمتىمتىمتى: : : : اءاءاءاءاألعزّاألعزّاألعزّاألعزّ    سعادةسعادةسعادةسعادة

            ....والمصادروالمصادروالمصادروالمصادر    األدلّةاألدلّةاألدلّةاألدلّةذكر ذكر ذكر ذكر     معمعمعمع؟ ؟ ؟ ؟ ����الرسولالرسولالرسولالرسول    زمنزمنزمنزمن
        ....بخيربخيربخيربخير    ودمتمودمتمودمتمودمتم

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

@السؤال يحسن بنا أن نذكر كيفية تشريع األذان عند أهل السنّة. لإلجابة على @@ @@ @@ @
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كيفية تشريع األذان  عند أهل السنّة إذا رجعنا إلى الروايات التي وردت عن
  أو  ،أو سبعة ،أو صحابيان ،نجدها تذكر بأن التشريع جاء من رؤيا رآها صحابي

اقترح تلك الرؤية على النبي أربعة عشر ــ حسب اختالف الروايات ــ ومن ثم� ،
  والنبي استحسن ذلك الفعل وأمر الناس بفعله وأضافه إلى الصالة. 

للصالة، كيف يجمع الناس لها، فقيل له:  �اهتم النبي((لرواية: وإليك نصّ ا
انصب راية عند حضور الصالة، فإذا رأوها أذّن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، قال: 
ــ فلم يعجبه ذلك، وقال:  ــ يعني الشبور، وقال زياد: يعني شبور اليهود  فذكر له القنع 

قوس، فقال: (هو من أمر النصارى)، فانصرف (هو من أمر اليهود)، قال: فذكر له النا
   ، فأُري األذان في منامه.�عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول اهللا

! إنّي لبين نائم فأخبره، فقال له: يا رسول اهللا �قال: فغدا على رسول اهللا
بل تاني آت فأراني األذان، قال: وكان عمر بن الخطّاب قد رآه قويقظان إذ أ

أخبر النبي فقال له: (ما منعك أن تخبرني؟) قال:  ،�ذلك فكتمه عشرين يوماً، ثم
   ت.يسبقني عبد اهللا بن زيد فاستحي

فافعله)،  ،قم فانظر ما يأمرك به عبد اهللا بن زيد !: (يا بالل�فقال رسول اهللا
  .)١())قال: فأذّن بالل

األذان نجد االختالفات  وعند الرجوع إلى هذه الروايات الناقلة كيفية تشريع
  ففيها: ؛الكثيرة فيها

ففي بعض النصوص أنّه رأى األذان في  إن الرواية عن ابن زيد مختلفة؛ ــــــــ١١١١
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المنام واليقظة، وفي نقل آخر تقول: رآه في المنام، وفي نقل ثالث تقول: إنّه قال: 
   لوال أن يقول الناس لقلت: إنّي كنت يقظان غير نائم؟!

، وأُخرى تقول: إن �ل: إن عبد اهللا بن زيد رآه، فاخبر به النبيرواية تقو ــــــــ٢٢٢٢
جبرائيل أذّن في سماء الدنيا، فسمعه عمر وبالل فسبق عمر بالالً فأخبر النبي� ،

   !!))سبقك بها عمر((ثم جاء بالل فقال له: 
خرى تقول: إن سبعة من رواية تنصّ على أن ابن زيد رآه، ورواية أُ ــــــــ٣٣٣٣

ه، ورواية تقول: أربعة عشر صحابياً رأوه، ورواية تدخل عبد اهللا بن رأواألنصار 
  أبي بكر.

اهللا، حي على  ��� ال إله  شهد أنتنصّ على أن بالالً كان يقول: أ رواية ــــــــ٤٤٤٤
 دالصالة، فقال له عمر: أشهد أنمحمقل كما ((لبالل:  �اً رسول اهللا، فقال النبي

  !!))قال عمر
  فصول األذان، ورواية أُخرى تثنّيها؟!رواية تفرد  ــــــــ٥٥٥٥
بذلك، ثم أخبره  �رواية تقول: إن عبد اهللا بن زيد هو الذي أخبر النبي ــــــــ٦٦٦٦

 :١(ما منعك أن تخبرني)؟!(عمر بن الخطّاب، فقال له النبي(  

وقد أوقع اختالف الروايات الشراح والمحدثين في كيفية الجمع بين هذه 
  األحاديث، فقالوا:

، ورؤية غيرهم ال يثبت بها �: إن هذه الرؤية هي رؤية غير األنبياءأوالً
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  .)١(حكم شرعي؟!
  ! )٢(وقد أجابوا عن هذا اإلشكال بقولهم: باحتمال مقارنة الوحي لذلك

دام أن مجيبه صدره  وهذا كالم بارد ال يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي، ما
مقام ما دامت المسألة شرعية، إذ االحتمال ال يجري نفعاً في ال باالحتمال؛

  وتحتاج إلى قطع ويقين من أن الوحي أمر بمثل تلك الرؤية!
أمر بمقتضى الرؤية لينظر أيقر على ذلك أم ال،  �جيب أيضاً: أو ألنّهوأُ

  !!)٣(والسيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه
قول بكونه ــ على ال �إذ إن ذلك ليس من اجتهاده ضح؛وفيه بطالن وا

كما يجوزون ذلك ــ وإنّما هي رؤية لغيره فال محلّ  ،يجتهد في األحكام الشرعية
  إلقحام مسألة جواز االجتهاد له في األحكام هنا من عدمه؟! 

حالته إلى ة األذان بدل إعلى أنّه لماذا ال يأتيه الوحي ابتداًء ويخبره بكيفي
  رؤية شخص، ثم إمضاء ذلك الفعل من قبله؟!

شرع ، فلماذا لم ي�رعت في ليلة معراج النبين الصالة شُ: إضف إلى ذلكأ
م الناس بوقت في حيرة من أمره ال يدري كيف يعل �وترك النبي ،معها األذان

عبد اهللا بن زيد، أو عمر بن الخطّاب، أو بالل، أو  ، حتّى فرج عنه برؤياالصالة
  ! أبي بكر، أو غيرهم من الصحابة؟

 ،وقد حاول السهيلي الجمع بينهما((فتح الباري): ابن حجر في ( افظقال الح
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بانياً على صحة الحكمة في ــ فقال  ؛فتكلّف وتعسف، واألخذ بما صح أولى
: مجيء األذان على لسان الصحابي ـ سمعه فوق سبع سماوات وهو  �أن النبي ـ

وأراد إعالمهم  تأخّر األمر باألذان عن فرض الصالة،فلما أقوى من الوحي، 
سمعه فقال: إنّها لرؤيا  �فرأى الصحابي المنام فقصّها، فوافقت ما كان ،بالوقت

حق، وعلم حينئذ أن مراد اهللا بما أراه في السماء أن يكون سنّة في األرض، 
ألن السكينة تنطق على لسانه، والحكمة أيضاً في  ؛وتقوى ذلك بموافقة عمر

 ؛التنويه بقدره، والرفع لذكره بلسان غيره :�سانهإعالم الناس به على غير ل
   .)١())لشأنه مليكون أقوى ألمره، وأفخ

   وفي كالمه تكلّفات كثيرة نشير إليها تباعاً:
سواء كان في معراجه األول أو الثاني،  �إقراره بأن األذان سمعه النبي ــــــــ١١١١

بعد  ��� لم يخبر به  �بيما سيأتي، لكنّه تعلّل بأن النل ؛وهذا ما نقره ونصححه
   عمر الذي تنطق السكينة على لسانه. يا عبد اهللا بن زيد وتأييده برؤيارؤ

بقي حائراً في  �ألن الروايات تذكر أن النبي ؛أن هذا الكالم باطل ��� 
 ،كيفية إعالم الناس بالصالة، واقترح عليه الصحابة عدة اقتراحات ــ كوضع راية

لم يقبل ذلك، وبقي حائراً، فإذا  �دام شعار النصارى ــ والنبيأو استخ ،أو شبور
قد سمع األذان من فوق سبع سماوات فال معنى للحيرة حينئذ بل كان النبي ،

بال تردد، وعدم الحاجة إلى  بنفسه يشرع لهم األذان الذي سمعه في السماوات
   زيد وتأييد عمر!!ابن  رؤيا
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زيد وعمر، فهذا يعني  لفعل بعد تأييده برؤياأقدم على ا �وإذا كان النبي
ما سمعه من األذان في السماء، وهذا باطل ألنّه يلزم منه  في �تشكيك النبي

  في السماء السابعة. ما فرضه السهيلي من الجزم بسماعه خالف
كاً من السماء علّم لَن م: إإن الرواية التي صححها السهيلي واردة بلفظ ــــــــ٢٢٢٢
ن كما علّمه الصالة، ومن الواضح أااألذ �النبيتعليم النبي من اهللا تعالى  �ن

ته، والنبيته الصالة، فإذاً  �حتّى يعلّم أُمقد فعل ذلك، فقد علَّم أُمأن  ال بد
كان قد أخفى عليهم ما كان عليه تعليمهم، وهذا باطل ال  ��� يعلّمهم األذان، و

يالنبي رتضى في حق�.   
لما اقترحوا عليه ما تفعله اليهود  �يات صريحة في أن النبيإن الروا ــــــــ٣٣٣٣

رفض، وما تفعله النصارى فرفض أيضاً، وعلّل ذلك بكراهة مشابهتم، مع أنّهم 
النبي موافقة أهل الكتاب في �رووا في روايات أُخرى صحيحة أن كان يحب 

أن  ال بده ما لم ينزل فيه وحي، والمفروض أن هذا لم ينزل فيه وحي، فعلي
   يوافقهم الرسول وال يرد اقتراحهم!!

التنويه بقدره  �لناس به على غير لسانهاإعالم ((إن تعليل الكالم بكون  ــــــــ٤٤٤٤
ألن هذا  ؛تعليل عليل ))والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى ألمره وأفخم لشأنه

إظهاره على  األمر يتعلّق بالشرع المقدس، فإظهاره على لسانه أشد وأقوى من
إذا رضيت بهذا  ��� المكلّف بتبليغ الرسالة إلى الناس، و �ألنّه النبي ن غيره؛لسا

التعليل يلزم من أن تظهر تشريعات أُخرى على لسان غيره، لورد نفس التعليل 
  فيها، مع إنّه لم يظهر ذلك ولم ينقل.

خترعتها اعليلة  تعليالت ��� التي يذكرونها ما هي  موروفي الواقع إن هذه اُأل
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عقولهم، وصورتها مخيلتهم ألجل تبرير الواقع الذي نقلته هذه الروايات، من 
العليلة التي  موروا إلى هذه اُألئا لعبد اهللا بن زيد، فالتجكون األذان ناشئ عن رؤي

ال تغني وال تسمن من جوع، بدل حفظ كرامة النبي�  والرسالة واإليمان بأن
تعالى على لسان نبيه الكريم ال عن رؤيا ألحد الصحابة أو األذان شرعه اهللا 

ي إلى استنقاص الرسالة والحطّ من �اقتراح التزم به النبيذلك كلّه يؤد فإن !!
  قيمتها اإللهية!

وسوف نبين الحقاً أن األذان تشريع إلهي نزل من السماء، فكن على ذكر 
  من ذلك.

ايات، وهو ما ذكره الحاكم في وهناك إشكال عام يرد على جميع الرو
وإنّما ترك الشيخان ــ البخاري ومسلم ــ حديث عبد اهللا ((قال: إذ  ؛المستدرك)(
لتقدم  ؛بهذا اإلسناد �بن زيد في األذان، والرؤيا التي قصّها على رسول اهللا

   .)١(؟))موت عبد اهللا بن زيد، فقد قيل: إنّه استشهد بأُحد، وقيل بعد ذلك بيسير
ألنّها رويت بعد موت عبد اهللا بن زيد وهذا ال  ؛اً تبطل الرواية من األصلفإذ

  وبطالن كلّ ما يبنى عليها، واستند إليها. ،يمكن قبوله، ودليل على وضع الرواية
بسند صحيح  ،في ترجمة عمر بن عبد العزيز )الحلية(وفي ((وقال ابن حجر: 
بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبد قال: دخلت ابنة عبد اهللا  ،عن عبد اهللا العمري

شهد أبي بدراً، وقتل بأُحد! فقال: سليني ما  ،العزيز فقالت: أنا ابنة عبد اهللا بن زيد
  !!)٢(فالروايات كلّها منقطعة ..، ونقل عن الحاكم: أنّه قتل بأُحد))شئت، فأعطاها
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نجد  تكون الروايات المروية عن رؤيا األذان منقطعة، ولكنّنا مع ذلك ،وعليه
   !!ابن حجر يستدلّ برؤيته على شرعية األذان

وغيره من أقطاب  ،فانظر إلى األمانة العلمية والتقوى التي يحملها ابن حجر
  السنّي!! المذهب

بأمر اهللا تعالى، وقد وردت بذلك  �أن األذان شرعه النبي :والصحيح
  :روايات عديدة من طرق أهل السنّة، وهي صحيحة السند أيضاً

لما كان من أمر ((قال:  ،أخرج الحاكم بسنده عن سفيان بن الليل :ولىاُأل
الحسن بن علي ومعاوية ما كان، قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه، 

قال: فتذاكرنا عنده األذان، فقال بعضنا: إنّما كان بدء  ،فذكر الحديث بطوله
بن علي: (إن شأن األذان  األذان رؤيا عبد اهللا بن زيد بن عاصم! فقال له الحسن

، �في السماء مثنى مثنى، وعلّمه رسول اهللا �لأذّن جبرائي ؛أعظم من ذاك
   .)١())فأذّن الحسن حين ولي )�وأقام مرة مرة، فعلَّمه رسول اهللا

وعلّق الذهبي على الرواية بقوله: قال أبو داود: نوح كذّاب، وهو قول ابن 
   .)٢(انتهى .نالملقّ

هم بالكذب والوضع! ولم يبين سبب اتّ ،نوح بن دراج :هو المقصود نوح
   .)٣(فقال: زائغ الجوزجاني كشف لنا عن سبب تضعيفه؛كذبه، ولكن 
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كما أفصح عن ذلك الذهبي في  ،التشيع :ومقصود الجوزجاني بالزيغ هو
   .)١(ميزان االعتدال)(الجوزجاني في  ترجمة

وه نوح بن دراج كان قاضياً وأب((وقال النجاشي في ترجمة ابنه أيوب: 
  .)٢())بالكوفة، وكان صحيح االعتقاد

موه إذا رجعنا إلى ترجمته نجدهم ر ��� ال غير، و ،كونه شيعياً :وعليه فسبب طعنه
هو جرح مبهم، وقد كشف  :مبرر أو دليل، أو قل بالكذب والزيغ والوضع بال أي

فيكون  ،جرح حتّى على مبانيهمعنه الجوزجاني فصار جرحاً مفسراً، وبما أنّه ليس ب
  كما ذكر بعضهم! فإذاً الرواية صحيحة. ،جرحه ال قيمة له ويحكم بوثاقته

: كنّا الحنفيةقال: قلت البن  ،الرواية الثانية: عن زياد بن المنذر، حدثني العالء
ففزع وقال: عمدتم إلى أحسن  ،نتحدث أن األذان رؤيا رآها رجل من األنصار

   م أنّه كان رؤيا!! هذا واهللا الباطل!تمدينكم فزع
ا  �رسول اهللا ولكنرجلمبه انتهى إلى مكان من السماء ووقف، وبعث اهللا  ع

   .)٣(ملكاً ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلّمه األذان
   عف بسبب وجود زياد بن المنذر في الرواية!وهذا الحديث ضُ

عيفه لم يكن لفرية ارتكبها، أو مروق عن وعند الرجوع إلى ترجمته نجد أن تض
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قال ابن عدي:  ؛�ي فضائل أهل البيتعف ألنّه شيعي يروالدين ركبه، وإنّما ضُ
   .)١())بن معين إنّما تكلّم فيه وضعفه ألنّه يروي فضائل أهل البيتويحيى ((

ألن تضعيف الراوي لم يكن ناشئاً  ؛وعلى ذلك تكون الرواية صحيحة السند
  .�عف ألجل التعصّب والهوى ضد أهل البيتمعتد به ومقبول، وإنّما ضُ عن جرح

، �علماء أهل السنّة ألهل البيتبعض ومن هذا يتّضح العداء الذي يكنّه 
والنفور من رؤية فضائلهم، مما أدى بهم إلى جعل رواية فضائلهم موحية لتضعيف 

بن حجر التي قال فيها: وقد الراوي وإسقاطه عن المقبولية، وتتّضح لديك مقولة ا
اً وتوهينهم الشيعة مطلقاً، والسيما أن علياً ورد بكنت استشكل توثيقهم الناصبي غال

  .)٢(منافق) ��� مؤمن، وال يبغضه  ��� ال يحبه (في حقّه: 
علماء الحديث لغمورهم في النصب، فلذلك كثير من فالعداء متجذّر في 

، ولك في النسائي، والصنعاني، والحاكم، �يطعنون برواة فضائل أهل البيت
   وغيرهم خير شاهد.

والمروية في كتب علماء الشيعة فهي  �وأما الروايات الواردة عن أهل البيت
كثيرة، وتنصّ على أن األذان تشريع من اهللا تعالى من دون مدخلية لألحالم 

   .)٣(والمنامات الليلية فيه
                                                 

�F١Eل�
SV�٩،�����a1U>IsSא�W٥١٩�F٢٠٧٠KE� �
�F٢E���a1U���a1@
ز����dز�
�Lא�زد<�٨�W٤١١�F٨٣١K،�q�d�k{4א!���4U�E� �
�F٣E�--V
�א�W4--92אBC--�V��،�٣�W٣٠٢--��،F�&
��C--m
�--�E،�و�--
	�fאNwא�ذאن�وא�p�--��،

���
��٥���I4א�W٣٦٩�K��
Nwא&�א�ذאن�وא���� �



 

 

 

 

��
Nwא�ذאن�وא��
Nwא�ذאن�وא��
Nwא�ذאن�وא��
Nw٤١٩  ...........................................................................  א�ذאن�وא 

 

Iæa‡þa@ŠČîÌm@ónßæa‡þa@ŠČîÌm@ónßæa‡þa@ŠČîÌm@ónßæa‡þa@ŠČîÌm@ónß____H@ @

��ط�����������.� ��������د«�����������«�� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            متى تم تغيير شكل األذان؟ متى تم تغيير شكل األذان؟ متى تم تغيير شكل األذان؟ متى تم تغيير شكل األذان؟ 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ذف شيء ح أنّه سئل: ألي عباسفقد روي عن ابن  ذان في خالفة عمر؛ير األغُ
  كل الناس علىأراد عمر بذلك أال يتّ((قال:  ؟ذان (حي على خير العمل)من األ

  .)١())ذانوا الجهاد فلذلك حذفها من األلصالة ويدعا
 أنّه بلغه أن((أ مالك: ففي موطّ : (الصالة خير من النوم)؛وكذلك أضاف عمر

فقال: الصالة  ،ه لصالة الصبح فوجده نائماًيؤذّناب جاء إلى عمر بن الخطّ مؤذّنال
   .)٢())خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح
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            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

 من األذان؟ وكيف تم (على خير العمل حي) حذف عندي سؤال: كيف تم من األذان؟ وكيف تم (على خير العمل حي) حذف عندي سؤال: كيف تم من األذان؟ وكيف تم (على خير العمل حي) حذف عندي سؤال: كيف تم من األذان؟ وكيف تم (على خير العمل حي) حذف عندي سؤال: كيف تم
            فرض األذان؟فرض األذان؟فرض األذان؟فرض األذان؟
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            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

العمل) وكيف تم حذفها من  لفظة (حي على خير بالنسبة إلى سؤالكم عن
 :ثبت من طرق عدة أن من أمر بحذفها هو :إنّه بحسب التحقيق نقول:نقول:نقول:نقول:ذان، األ

، وأيام �، بعد أن كانت هذه اللفظة ثابتة على عهد رسول اهللالخطّابعمر بن 
  .)١(أبي بكر، وشطراً من خالفة عمر

منين اإلمام أمير المؤ :منهم ،نوقد عمل بها جملة من الصحابة والتابعي
٥(، وزيد بن أرقم)٤(، وأبو محذورة)٣(الخطّاب، وعبد اهللا بن عمر بن )٢(�علي( ،

   ، وغيرهم.)٧(مامة بن سهل بن حنيف، وأبو أُ)٦(�وزين العابدين
قين، منهم: سعد الدين التفتازاني في (حاشية شرح حقّفقد ذكر غير واحد من الم
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أن عمر ((ي أواخر مبحث اإلمامة في كتاب (شرح التجريد): العضدين)، والقوشجي ف
وأنا أنهى عنهن  �ثالث كن على عهد رسول اهللا((قال وهو على المنبر:  الخطّاببن ا

  )١(!!)))حي على خير العمل( :، وذكر منهن))..هن.وأعاقب عليهن وأحرم
بأمر عمر،  األذانمن  خَر بأن تنحية لفظة (حي على خير العمل)جاء في روايات أُ

خير  :ط هذه اللفظة المسلمين عن الجهاد إذا ظلّ المنادي ينادي بأنّهاجاء لكي ال تثب
  األعمال!

مالتنحية لفظة من ألفاظ األذان, ال  وما ذكر ليس بكافالمسلمين لم  سي وأن
أنّه قال:  �، بل صح عن الرسول�ن بها أيام النبييتثبطوا عن الجهاد حينما كان يؤذّ

ه نّحتّى إون بها, يؤذّن, ومع هذا فقد ظلّ جملة من الصحابة )٢((خير أعمالكم الصالة)
ن على خير العمل), فيقال له: إ بــ(حي يؤذّنه كان نّأ الخطّاب روي عن عبد اهللا بن عمر

    .)٣(بعتّأحق أن ي �عمر قد أزالها من األذان! فيقول لهم: رسول اهللا

بأمر عمر وإخالء األذان الرسمي للدولة منها جعلها تختفي شيئاً  ولكن تنحيتها
فشيئاً, وبذلك توارثت األجيال األذان الخالي منها, وجاء عصر تدوين الحديث 
فتحير كبار المحدثين في مسألة األذان, فما يسمعونه من األذان الموروث المبتور منه 

شيء، وما ي (على خير العمل حي) ل عليهم في النقل روى من طريقالثقات المعو
  .)٤(شيء آخر
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لكن الغريب في األمر أن كثيراً من روايات أهل السنّة في مسألة مشروعية 
األذان محلّ نظر وتأمل! فأكثرها قد استند إلى أحالم ورؤى بعض الصحابة لنصوص 

  األذان في المنام، مع اختالف شديد في ألفاظ الروايات! منها:
فإذا  ،انصب راية :فقيل له الناس لها؟ للصالة كيف يجمع �النبي اهتم أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

ــ يعني الشبور .رأوها آذن بعضهم بعضاً وقال زياد:  ،فلم يعجبه ذلك، فذكروا له القنع 
وقال: (هو من أمر اليهود), قال: فذكر له الناقوس،  ،شبور اليهود ــ فلم يعجبه ذلك

  فقال: (هو من أمر النصارى).
فأري األذان  �بد اهللا بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول اهللافانصرف ع

نّي لبين نائم إفأخبره، فقال له: يا رسول اهللا!  �قال: فغدا على رسول اهللا ؛في منامه
قد رآه قبل ذلك  الخطّابوكان عمر بن  :ويقظان، إذ أتاني آت فأراني األذان. قال

، فقال: (ما منعك أن تخبرني؟) قال: �به النبيأخبر ثم فكتمه عشرين يوماً، قال: 
قم فانظر ما يأمرك  يا بالل!: (�سبقني عبد اهللا بن زيد فاستحييت. فقال رسول اهللا

  الحديث. )١(فافعله)، قال: فأذّن بالل... ،به عبد اهللا بن زيد
فسمعه عمر  ،سماء الدنياالن جبرئيل أذّن في إ تقول: أُخرىفي رواية  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

   .)٢()سبقك بها عمر(جاء بالل، فقال له: ثم ، �الل, فسبق عمر بالالً فأخبر النبيوب
، ورواية تقول: )٣(ن سبعة من األنصار رأوه، وقيل: أربعة عشررواية تقول: إ ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

 فقال له عمر على  .اهللا، حي على الصالة ��� وكان بالل إذا أذّن قال: أشهد أن ال إله 
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د إثرها: أشهد أنمحم١(قل كما قال عمر) !: (يا بالل�اً رسول اهللا، فقال له النبي(.  

ألن أحالم غير األنبياء(صلوات  ؛في أنّها مردودةشك ومثل هذه الروايات ال 
  عليها أثر شرعي. ترتّباهللا عليهم) ال ي

وإن أجاب عن ذلك بعض أهل السنّة: باحتمال أن تكون رؤيا عبد اهللا بن 
جابات ال ما هي إ! فإنّ)٣(بشأن األذان ورفعاً لذكره ، أو تنويهاً)٢(للوحي زيد مقارنة

ألنّه لو صح مثل هذا التأويل لوجب أن  ، لو أنصفوا؛تسمن وال تغني من جوع
الشهادتين وغير ذلك على لسان غيره ألدعية وإيجاب يكون تشريع الصالة وا

قد ذموا مثل هذه  �لبيتوتفخيماً لها، على أن أهل ا مورتنويها لهذه اُأل
  .)٤(رى في النوم)ن دين اهللا أعزّ من أن يإبوها، وقالوا: (الروايات وكذّ

، ٤جعفر مرتضى العاملي ج سيدلل )وللفائدة أكثر راجع (الصحيح من السيرة
األذان بين األصالة (سالم عزان، وكتاب  محمدل )على خير العمل حي(وكتاب 

  تاني.الشهرس سيدلل )والتحريف

   تعليق:

��»��������������ن����א ��אق«� �

إذا كان عمر قد حذف (حي إذا كان عمر قد حذف (حي إذا كان عمر قد حذف (حي إذا كان عمر قد حذف (حي     ::::أود أن أسالأود أن أسالأود أن أسالأود أن أسال    ،،،،المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات    أثابكم اهللا على هذهأثابكم اهللا على هذهأثابكم اهللا على هذهأثابكم اهللا على هذه
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 ؟؟؟؟����لعمل)، لماذا لم يعدها اإلمام عليلعمل)، لماذا لم يعدها اإلمام عليلعمل)، لماذا لم يعدها اإلمام عليلعمل)، لماذا لم يعدها اإلمام عليعلى خير اعلى خير اعلى خير اعلى خير ا

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

  خالفته؟! د (حي على خير العمل) فيعلم ي �ن علياً: إومن قال
عادتها: بقاء الشيعة منذ ذلك الحين وإلى اليوم على ذكر هذا ل على إوالدلي

  المقطع من األذان.
فصار دولة أتباع الذي حذفه من األذان مية ونعم، جاءت دولة بني أُ

  المسلمون قسمين في هذا األمر.
ما ورد في  :على هذا المقطع �علي ومن الروايات التي تشير إلى حثّ

وكان ابن النباح يقول في أذانه: حي على خير العمل، ((ال يحضره الفقيه):  (من
على خير العمل، فإذا رآه علي قال: (مرحباً بالقائلين عدالً، وبالصالة  �حي

 .)١())مرحباً وأهالً)
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            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..هللا وهللا وهللا وهللا والسالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة ا

    الخطّابالخطّابالخطّابالخطّابأرجو من اإلخوة الكرام توضيح األدلّة التي ذكرتم فيها أن عمر بن أرجو من اإلخوة الكرام توضيح األدلّة التي ذكرتم فيها أن عمر بن أرجو من اإلخوة الكرام توضيح األدلّة التي ذكرتم فيها أن عمر بن أرجو من اإلخوة الكرام توضيح األدلّة التي ذكرتم فيها أن عمر بن 
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تها عند أهل السنّة؟ تها عند أهل السنّة؟ تها عند أهل السنّة؟ تها عند أهل السنّة؟ صحصحصحصحهو الذي حذف فصل (حي على خير العمل)، وما مدى هو الذي حذف فصل (حي على خير العمل)، وما مدى هو الذي حذف فصل (حي على خير العمل)، وما مدى هو الذي حذف فصل (حي على خير العمل)، وما مدى 
  ما قلتم؟ما قلتم؟ما قلتم؟ما قلتم؟    وما هو رأي علماء السنّة المشهورين فيوما هو رأي علماء السنّة المشهورين فيوما هو رأي علماء السنّة المشهورين فيوما هو رأي علماء السنّة المشهورين في

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

علينا  ،من الروايات التي تشير إلى ما سألتم عنه, ولكن قبل هذا هناك جملة
 يؤذّنأن نعرف أنّه قد وردت أحاديث في أن (حي على خير العمل) كانت مما 

  .)١(�رسول اهللا مؤذّنبها بالل 
بها عبد اهللا بن عمر نفسه (كما أخرجه البيهقي في السنن  يؤذّنوأيضاً كان 

  .)٢(الكبرى بالسند الصحيح)
  .)٣(أنّه قال: هو األذان األول �وأيضاً روى البيهقي عن اإلمام علي بن الحسين

أحكامه(الطبري في  وروى الشوكاني في كتابه (نيل األوطار) عن المحب( 
الطبري: رواه ابن حزم، ورواه  عن زيد بن أرقم: أنّه أذّن بذلك, وقال المحب

   .)٤(سهل البدري مامة بنعن أبي أُ )سننه(سعيد بن منصور في 
على خير العمل) عن حفص  وأيضاً روى الحافظ العلوي في كتابه (األذان بحي

  .)٥(بن عمر بن سعد, قال: كان بالل يؤذّن في أذان الصبح بحي على خير العملا
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ولعلّ المالحظ في رواية البيهقي يجد فيها هذه الزيادة على رواية الحافظ 
(الصالة خير من النوم)، وترك (حي  :يجعل مكانهاأن  �فأمره النبي((العلوي: 

  .)١())على خير العمل)
 ��� المتأم ل في رواية معن بن عيسى عن عبد الرحمن بن سعد التي أن

أوردها الحافظ العلوي يراها أوثق من رواية يعقوب بن حميد التي أوردها 
  .)٢(لمعجم الكبير)اق الجميع، والتي رواها الطبراني أيضاً في (ااتّفالبيهقي، ب

ة: تقدموأيضاً قد ورد في (السنن الكبرى) عن البيهقي نفسه بعد الزيادة الم
ما علّم بالالً وأبا محذورة،  في �قال الشيخ: وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي

  .)٣(ونحن نكره الزيادة فيه وباهللا التوفيق
ثابت عند أهل  أن أصل شرعية األذان بـ(حي على خير العمل) ل:ل:ل:ل:فالمتحصّفالمتحصّفالمتحصّفالمتحصّ

  أنّهم يقولون بالنسخ، واختلفوا في الناسخ إلى فريقين: ��� السنّة، 
لبالل: (اجعل مكانها الصالة  �فمنهم من قال: إن الناسخ هو قول رسول اهللا

لضعف المرويات  ؛أن االستدالل بهذه المقالة لم يثبت ��� خير من النوم)؛ 
  الواردة في هذا الشأن.

   !!فريق اآلخر بالسكوت، واكتفى بدعوى النسخ.. هكذا من غير دليلبينما اكتفى ال
 المرتضى ــ من علماء اإلمامية ــ في كتاب  سيدال وعن هذا المعنى يصرح
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حي على خير  :وقد روت العامة (يريد أهل السنّة) أن ذلك (أي(((االنتصار): 
فع، وعلى سخ وري أن ذلك نُالعمل) مما كان يقال في بعض أيام النبي, وإنّما ادع

  .)١())من ادعى النسخ الداللة له, وما يجدها
ــ حين لم يجد دليالً ينهض به على النسخ ــ هذه الحقيقة  هموقد أثبت بعض

 !أيها الناس((خطب الناس وقال:  الخطّابوصدح بها قائالً: إن عمر بن  ،التاريخية
, وهي: عاقب عليهنمهن وأُعنهن وأحرأنا أنهى  ،ثالث كن على عهد رسول اهللا

  .)٢())متعة النساء, ومتعة الحج, وحي على خير العمل
الذكر جملة من األخبار  تقدموقد أورد الحافظ العلوي في كتابه الم

باألسانيد المعتبرة التي تثبت أن عمر حذف هذه الفقرة من األذان، معلّالً ذلك 
 !ةفراجع ثم ؛)٣(ركوا الجهادكل الناس عليها ويتبخوفه أن يتّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
حي على خير العمل) من األذان مطلقاً، وأضاف كلمة حي على خير العمل) من األذان مطلقاً، وأضاف كلمة حي على خير العمل) من األذان مطلقاً، وأضاف كلمة حي على خير العمل) من األذان مطلقاً، وأضاف كلمة ((((من ألغى عبارة من ألغى عبارة من ألغى عبارة من ألغى عبارة 

            الصالة خير من النوم) في صالة الصبح بالخصوص؟الصالة خير من النوم) في صالة الصبح بالخصوص؟الصالة خير من النوم) في صالة الصبح بالخصوص؟الصالة خير من النوم) في صالة الصبح بالخصوص؟((((
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            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ات أهل السنّة في ذلك، فبعضها يشير إلى أنّه اقتراح من قد تعارضت رواي
الصالة خير (فقال:  ،نائماً �بالل الحبشي عندما أذّن ذات غداة ووجد رسول اهللا

  .)١(من النوم)، فلما أفاق الرسول أضاف هذه الجملة إلى األذان واستحسنها

عمر بن حي على خير العمل) (وبعضها يشير إلى أن أول من حذف كلمة 
  )٢(الصالة خير من النوم) في صالة الصبح!(الخطّاب، وهو الذي أضاف كلمة 

ا األحاديث الواردة عن النبيالصالة خير (الذي أضاف كلمة هو وأنّه  �أم
حديث التثويب  بشأنفكلّها ضعيفة، ونكتفي بما ذكره الشيخ األلباني  ،من النوم)
أن أُثوب في الفجر، ونهاني أن  �ول اهللاقول بالل: أمرني رس((قال: إذ عن بالل، 

) عن ٧١٥)، ضعيف، رواه ابن ماجه (٦٦(ص ))رواه ابن ماجه .أُثوب في العشاء
 به. ،عن بالل ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،عن الحكم ،أبي إسرائيل

)، ٢٦)، والعقيلي في الضعفاء (ص١/٣٧٨ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (
وقال  .في صالة الفجر ��� في شيء من الصلوات  ال تثوبن) بلفظ: (٦/١٤وأحمد (
:المالئي...) ــ إلى أن قال  إسرائيلمن حديث أبي  ��� ال نعرفه  :الترمذي ـ ولذلك  ـ
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  قال فيه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب.
فقال: أخرجه البيهقي  ،وإن لم يعرف ذلك الترمذي ،د بهه لم يتفرنّعلى أ

. به أنا سفينة، عن الحكم بن عتيبة،عبد الوهاب بن عطاء، طريق  ) من١/٤٢٤(
   تي.منقطع، كما يأ لكنّه ،ورجاله ثقات

 عن علي بن عاصم، عن أبي زيد عطاء ٦/١٤/١٥خرج البيهقي وأحمد (أثم (
أن ال  �بلفظ: (أمرني رسول اهللا ،به ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،بن السائبا
ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم، وعلّه البيهقي  في الفجر)، وهذا ��� ب ثوأُ

 .بالالً عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق فإن : هذا الحديث مرسل؛فقال ؛باالنقطاع
   وهو علّة الحديث. ،قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنّه منقطع

عن  ،عن طلحة بن مصرف، وزبيد ،ثم قال البيهقي: ورواه الحجاج بن أرطاة
في الفجر، فكان يقول في أذانه: حي  ��� أن بالالً كان ال يثوب  :ويد بن غفلةس

   .)١())والحجاج مدلّس .على الفالح، الصالة خير من النوم
الصالة خير من النوم) في صالة الفجر من طريق بالل لم (فإذاً رواية إضافة 

عن النبي كما الحظنا كالم األلباني!�تصح ،   
حي على خير (ي أضاف التثويب إلى صالة الصبح قد حذف لفظ ثم إن الذ

   .العمل) من األذان مطلقاً ــ في صالة الصبح وفي غيرها ــ.
 :فهي ،أما الرواية الواردة من أن عمر بن الخطّاب هو الذي فعل ذلك

أنّه بلغه أن المؤذّن جاء إلى ((قال الزرقاني عند شرح قول مالك:  ؛صحيحة السند
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الصالة خير من ((فقال:  ،بن الخطّاب يؤذّنه لصالة الصبح فوجده نائماًعمر 
قال الزرقاني: هذا البالغ أخرجه  ..، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح))النوم

عن  ،عن نافع ،عن العمري ):مصنّفه(من طريق وكيع في  )السنن(الدارقطني في 
  .عن عمر ،ابن عمر

 ،عن ابن عمر ،عن نافع ،بن عجالن محمدعن  ،عن سفيان :وأخرجه أيضاً
أنّه قال لمؤذّنه: إذا بلغت حي على الفالح في الفجر فقل: الصالة خير  ،عن عمر

ر ابن عبد البر في قوله: ال أعلم هذا روي من النوم، الصالة خير من النوم، فقصّ
ث عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته، وإنّما أخرجه ابن أبي شيبة من حدي

ال أعرفه، قال: والتثويب محفوظ  ،إسماعيل :عن رجل يقال له ،هشام بن عروة
   .�بيفي أذان بالل وأبي محذورة في صالة الصبح للن

أن نداء الصبح موضع قوله ال هنا، كأنّه كره أن يكون منه نداء  :والمعنى هنا
العلماء  فالتثويب أشهر عند ��� كما أحدثته األمراء، و ،آخر عند باب األمير

يه بالالً مؤذّن، وأمر به �والعامة من أن يظن بعمر أنّه جهل ما سن رسول اهللا
   انتهى. .بالمدينة، وأبا محذورة بمكّة

قول الباجي: يحتمل أن عمر قال ذلك إنكاراً الستعماله لفظة  :ونحو تأويله
انتهى،  .يرهمن ألفاظ األذان في غيره، وقال له: اجعلها فيه، يعني ال تقلها في غ

   .)١())وهو حسن متعين...
فإنّه لف  لباجي الذي ال يعرف صدره من عجزه؛وأنت تالحظ تأويل ا

ألن الرواية صريحة في أن عمر بن الخطّاب هو الذي أدخل  ؛ودوران في األلفاظ
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في األذان، فكيف يأتي ويقول: الستعماله لفظة من  ))الصالة خير من النوم((لفظ 
   ن في غيره... الخ، والمفروض أنّه من ألفاظ غير األذان!!ألفاظ األذا

وأين التأويل الحسن الذي ارتآه الزرقاني في كالم الباجي وهو فارغ من 
المحتوى وتالعب باأللفاظ!! وهللا مع أهل السنّة في تقديس عمر شؤون، نسأل اهللا 

  السالمة منها!
طّاب أضاف هذه وارجع إلى مصادر الحديث التي روت أن عمر بن الخ

السنن الكبرى للبيهقي، وسنن الدارقطني، (الجملة إلى األذان في المصادر التالية: 
   .)١(البن أبي شيبة) صنّفالم

عن  ،عن أبيه ،بن خالد بن عبد اهللا الواسطي محمدوأما الرواية الواردة عن 
ستشار ا �ن النبيأ((عن أبيه:  ،عن سالم ،عن الزهري ،عبد الرحمن بن إسحاق

   الناس لما يهمهم من الصالة...
، )الصالة خير من النوم(قال: قال الزهري: وزاد بالل في نداء صالة الغداة: 

بن خالد بن عبد اهللا  محمد :ألن فيه ؛فهذا الحديث باطل .)٢())�قرها النبيفأ
قال يحيى: كان رجل سوء، وقال مرة: ال ((قال عنه الذهبي:  ؛الواسطي الطحان

عن  ،شيء، وقال ابن عدي: أشد ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه
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   األعمش، ثم ذكر له مناكير غير ذلك.
وقال أبو زرعة: ضعيف، توفّي سنة أربعين ومائتين، وقال ابن عدي: سمعت 

يقول: سمعت يحيى بن  ،بن سعد، سمعت ابن الجنيد، أو صالح جزرة محمد
  .)١())عبد اهللا كذّاب، إن لقيتموه فاصفعوهبن د بن خال محمدمعين يقول: 

IòÜ�bi@òÇ†i@kíìrnÛaòÜ�bi@òÇ†i@kíìrnÛaòÜ�bi@òÇ†i@kíìrnÛaòÜ�bi@òÇ†i@kíìrnÛaH@ @
��»�����د«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            جائز في األذان؟جائز في األذان؟جائز في األذان؟جائز في األذان؟    ،،،،الصالة خير من النوم)الصالة خير من النوم)الصالة خير من النوم)الصالة خير من النوم)((((وهو قول: وهو قول: وهو قول: وهو قول:     ،،،،هل التثويبهل التثويبهل التثويبهل التثويب

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

أذان  هذه بدعة باطلة أحدثها عمر، واستمر عليها اآلخرون، وال أصل لها في
٢(�النبي(..   

   .)٣(إنكار عبد اهللا بن عمر لهذا العمل :حتّى إنّه ورد في بعض األخبار
اإلمام علي ٤(ال تزيدوا في األذان ما ليس منه)(حينما سمعه قال:  �وأن(.   
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   .)١(وأيضاً قد أفتى الشافعي بكراهة التثويب في األذان مطلقاً
سـمعها   ، ولكـن بـالالً  �هـد رسـول اهللا  ل علـى ع قَـ نّهـا لـم تُ  وقال طاووس: أمـا إ 

 ،فأخــذها منــه ،مــؤذّنيقولهــا رجــل غيــر  �فـي زمــان أبــي بكــر بعــد وفــاة رســول اهللا 
إذا كان عمر قـال: لـو نهينـا بـالالً عـن هـذا        حتّىيالً لق ��� فلم يمكث أبو بكر  ،فأذّن

  .)٢(اليوم حتّىه نسيه فأذّن به الناس وكأنّ ،حدثأالذي 
، مع أن بالالً لم هم بالالًئ عمر ويتّيحاول أن يبروأنت ترى أن طاووس 

ال ألبي بكر وال عمر، ارتحل إلى الشام، وقد  ،ألحد �بعد رسول اهللا يؤذّن
  سمعت الروايات في أن عمر هو الذي أحدثها في الصالة.

الصالة خير من النوم؟ قال: ال  :وعن ابن جريج، قال: سألت عطاء: متى قيل
  أدري.

ل: الصالة أن سعداً أول من قا ،قال: أخبرني عمر بن حفصوعنه أيضاً، 
 يؤذّنوأن بالالً لم  ،تركهثم  ،عمر... فقال: بدعة خير من النوم في خالفة

  .)٣(لعمر
ى، قال: ما عن عبد الرحمن بن أبي ليل ):هصنّفم(وروى ابن أبي شيبة في 

إلي ٤(شاء والفجرالع :يعني ،من التثويب في الصالة ابتدعوا بدعة أحب(.  
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عن  �هذا، وقد ورد عندنا األذان الصحيح المنقول بلسان أهل البيت
إشارة أو تلويح بتلك الفقرة  �النبي بأسانيد معتبرة، وليس فيه أي

الموضوعة.



  
  
  

m‰üa�…a†*  

 بهذا الموضوع ــ : (اإلسالم والمسلمين) تعلّقانظر ــ ما ي*
  توحات اإلسالمية)(الف)التكفير)(اإلمامة(أصول الدين)(





  
 

 

 

IČ†mŠ½a@ìç@åßČ†mŠ½a@ìç@åßČ†mŠ½a@ìç@åßČ†mŠ½a@ìç@åß____H 

��ن�����8س�«� �«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل؟ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل؟ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل؟ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
المرتد: وهو من خرج عن ((: )منهاج الصالحين(قال السيد السيستاني في 

ي: من ولد على إسالم اإلسالم واختار الكفر على قسمين: فطري وملّي، والفطر
 ،ا ثم كفر، وفي اعتبار إسالمه بعد التمييز قبل الكفر وجهانمأحد أبويه أو كليه

  االعتبار. :أقربهما
وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده،  .قتل في الحالأنّه ي :وحكم الفطري

ن إ تزوجوينفسخ نكاحها بغير طالق، وتعتد عدة الوفاة ــ على ما تقدم ــ ثم ت
 ،وتُقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه .شاءت

وال ينتظر موته، وال تفيد توبته ورجوعه إلى اإلسالم في سقوط  .كالميت
  على المشهور، ولكنّه ال يخلو عن شوب إشكال. ؛األحكام المذكورة مطلقاً

  نعم، ال إشكال في عدم وجوب استتابته. 
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: قبول توبته بة إلى ما عدا األحكام الثالثة المذكورات فاألقوىوأما بالنس
فيطهر بدنه، وتصح عباداته، ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له  باطناً وظاهراً؛

تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدة على القول 
الجديدة بأسبابه  ببينونتها عنه بمجرد االرتداد، والظاهر أنّه يملك األموال

  ولو قبل توبته. ،رث، كاإلكالتجارة والحيازة، والقهرية ،االختيارية
أنّه يستتاب، فإن تاب  :وأما المرتد الملّي ــ وهو من يقابل الفطري ــ فحكمه

وانفسخ نكاح زوجته إذا كان االرتداد قبل الدخول، أو كانت يائسة،  .قتل ��� و
وأما إذا كان االرتداد بعد الدخول وكانت المرأة  ..أو صغيرة ولم تكن عليها عدة

في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطالق من حين االرتداد، فإن 
على  ،رجع عن ارتداده إلى اإلسالم قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله

  انكشف أنّها قد بانت عنه عند االرتداد. ��� األقرب، و
بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثم  ،بعد موته ��� مرتد الملّي وال تقسم أموال ال

ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال. هذا إذا كان 
  المرتد رجالً.

بالموت،  ��� نتقل أموالها عنها إلى الورثة فال تقتل وال تُ امرأةوأما لو كان 
ون اعتداد مع عدم الدخول، أو كونها وينفسخ نكاحها بمجرد االرتداد بد

االنفساخ على انقضاء العدة، وهي بمقدار عدة  توقّف ��� صغيرة، أو يائسة، و
  الطالق.

وتحبس المرتدة، ويضيق عليها، وتضرب على الصالة حتّى تتوب، فإن تابت 
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 .)١())فطرة قبلت توبتها، وال فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملّة أو عن

 

IéßbØycë@é�ëŠ‘éßbØycë@é�ëŠ‘éßbØycë@é�ëŠ‘éßbØycë@é�ëŠ‘H        
  »�������מ/����מ�«�

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

بهذا الحكم منذ بهذا الحكم منذ بهذا الحكم منذ بهذا الحكم منذ جداً جداً جداً جداً ألنّني مهتم ألنّني مهتم ألنّني مهتم ألنّني مهتم     ؛؛؛؛أتمنّى أن تعطوني هنا حكم االرتدادأتمنّى أن تعطوني هنا حكم االرتدادأتمنّى أن تعطوني هنا حكم االرتدادأتمنّى أن تعطوني هنا حكم االرتداد
  الماضي.الماضي.الماضي.الماضي.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

الرجوع عن الدين اإلسالمي، وقيل: هو أشد أنواع  :االرتداد اصطالحاً هو
  نقاط، منها:ويبحث في عدة  .الكفر

  يثبت االرتداد باإلقرار والبينة، أو بصدور قول أو فعل دالّ عليه. ــــــــ١١١١

يتحقّق االرتداد إما بإنكار اهللا تعالى، أو إنكار توحيده تعالى، أو إنكار  ــــــــ٢٢٢٢
 ،الرسالة، أو تكذيب الرسول, أو جحد ما علم ثبوته، أو نفيه من الدين ضرورة

االستهزاء بالمصحف الشريف  :أو اعتقاداً, من قبيل ،أو استهزاًء ،سواء كان عناداً
  بأي شكل كان.
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ن ياسر شروط االرتداد هي: العقل، والبلوغ، والقصد، واالختيار؛ فعمار ب ــــــــ٣٣٣٣
ألن  ؛رتد ظاهراً بلسانه، ولكن قلبه مطمئن باإليمان(رضوان اهللا تعالى عليه) ا

  رتداده لم يكن عن قصد واختيار.ا

من ولد من أبوين  :وقيل: الفطري هو .الرتداد إلى: فطري، وملّيينقسم ا ــــــــ٤٤٤٤
  من أسلم عن كفر أصلي ثم ارتد, وتوبته ظاهراً مقبولة. :والملّي هو .أو أحدهما ،مسلمين

  نعم، اختلف العلماء في قبول توبة المرتد الفطري.

مطلقاً، وفي  مرتدةهل يطهر المرتد بالتوبة؟ ال خالف في طهارة الملّي وال ــــــــ٥٥٥٥
  تفصيل يتفرع على قبول توبته من عدمها. طهارة الفطري

  يلزم المرتد إذا تاب قضاء ما فاته من العبادات حال االرتداد. ــــــــ٦٦٦٦

  وهل تبقى والية المرتد على الصغير أو ال؟ ،حكم أوالد المرتد ــــــــ٧٧٧٧

  من نكاح وغيره؟ ،فات المرتد حال االرتدادما حكم تصر ــــــــ٨٨٨٨

  ؟ما حكم أمواله وغراماته وميراثه و... ــــــــ٩٩٩٩

  فيها تفاصيل يمكنكم مراجعتها في محلّها. ،طرح في مسألة االرتدادهذه أحكام تُ

  ما هي عقوبة المرتد؟ ــــــــ١٠١٠١٠١٠

يقتل الفطري, والملّي إذا لم يتب, هذا إذا كان المرتد رجالً، وأما المرأة 
ــ فعقوبتها السجن حتّى تتوب, ويضيق   اًيأو ملّ اًالمرتدة ــ سواء كان ارتدادها فطري

  على المشهور بين علمائنا. ؛عليها في المطعم والمشرب

خاصّة، أو الحاكم، أو مطلق من سمع  �من يتولّى قتل المرتد؟ اإلمام ــــــــ١١١١١١١١
  أو رأى؟ فيه أقوال.
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سبون أم ال؟ االرتداد الجماعي ــ أهل الردة ــ كيف يكون قتالهم؟ وهل ي ــــــــ١٢١٢١٢١٢
        فراجعها في محلّها. ؛ناك أحكام ألهل الردةفه

  أجمع علماء الشيعة على ارتداد وكفر النواصب والغالة. ــــــــ١٣١٣١٣١٣
 (االرتداد)) ٤١ــ  ١٤: ٢(انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة 

 

I…a†m‰üa@ÂëŠ‘…a†m‰üa@ÂëŠ‘…a†m‰üa@ÂëŠ‘…a†m‰üa@ÂëŠ‘H@ @

د�א ���«����������«  

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

  عليها األثر في االرتداد؟عليها األثر في االرتداد؟عليها األثر في االرتداد؟عليها األثر في االرتداد؟    ترتّبترتّبترتّبترتّبما هي الشروط التي يما هي الشروط التي يما هي الشروط التي يما هي الشروط التي ي

  واب:واب:واب:واب:الجالجالجالج

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

يشترط في ترتيب األثر على االرتداد: البلوغ، وكمال العقل، والقصد، واالختيار، 
كره على االرتداد فارتد كان لغواً، وكذا إذا كان غافالً، أو ساهياً، أو هازالً، أو فلو أُ

سه ويخرج به عن سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي ال يملك معه نف
    االختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.

 

IIII_l‰bªë@ïàÜ�@µg@…a†m‰üa@á�Ôí@Ýç_l‰bªë@ïàÜ�@µg@…a†m‰üa@á�Ôí@Ýç_l‰bªë@ïàÜ�@µg@…a†m‰üa@á�Ôí@Ýç_l‰bªë@ïàÜ�@µg@…a†m‰üa@á�Ôí@ÝçHHHH        
  »����������א 
���ن������د�� ��ن�«�

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

نشكر لكم هذا الجهد الكبير الذي يبذل منكم لالرتقاء بالفكر اإلسالمي، نشكر لكم هذا الجهد الكبير الذي يبذل منكم لالرتقاء بالفكر اإلسالمي، نشكر لكم هذا الجهد الكبير الذي يبذل منكم لالرتقاء بالفكر اإلسالمي، نشكر لكم هذا الجهد الكبير الذي يبذل منكم لالرتقاء بالفكر اإلسالمي، 
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        ى نشر أفكار وتعاليم ديننا الحنيف.ى نشر أفكار وتعاليم ديننا الحنيف.ى نشر أفكار وتعاليم ديننا الحنيف.ى نشر أفكار وتعاليم ديننا الحنيف.والعمل علوالعمل علوالعمل علوالعمل عل
لقد أشرتم إلى قضية المرتد والحكم عليها من دون اإلشارة إلى نوعية لقد أشرتم إلى قضية المرتد والحكم عليها من دون اإلشارة إلى نوعية لقد أشرتم إلى قضية المرتد والحكم عليها من دون اإلشارة إلى نوعية لقد أشرتم إلى قضية المرتد والحكم عليها من دون اإلشارة إلى نوعية 
االرتداد, فهناك ارتداد سلمي، حيث يقوم المرتد بالعدول عن اإلسالم إلى غيره من االرتداد, فهناك ارتداد سلمي، حيث يقوم المرتد بالعدول عن اإلسالم إلى غيره من االرتداد, فهناك ارتداد سلمي، حيث يقوم المرتد بالعدول عن اإلسالم إلى غيره من االرتداد, فهناك ارتداد سلمي، حيث يقوم المرتد بالعدول عن اإلسالم إلى غيره من 
األديان من قناعة نفسية، وال يقوم بأي عمل ضد اإلسالم والمسلمين, وهناك ارتداد األديان من قناعة نفسية، وال يقوم بأي عمل ضد اإلسالم والمسلمين, وهناك ارتداد األديان من قناعة نفسية، وال يقوم بأي عمل ضد اإلسالم والمسلمين, وهناك ارتداد األديان من قناعة نفسية، وال يقوم بأي عمل ضد اإلسالم والمسلمين, وهناك ارتداد 

حارب لإلسالم والمسلمين بأن يستغلّ ارتداده لضرب الدين الحنيف، وتعاليمه حارب لإلسالم والمسلمين بأن يستغلّ ارتداده لضرب الدين الحنيف، وتعاليمه حارب لإلسالم والمسلمين بأن يستغلّ ارتداده لضرب الدين الحنيف، وتعاليمه حارب لإلسالم والمسلمين بأن يستغلّ ارتداده لضرب الدين الحنيف، وتعاليمه مممم
        النيرة.النيرة.النيرة.النيرة.

            فسؤالي هنا: ما هو الحكم في المسألتين؟فسؤالي هنا: ما هو الحكم في المسألتين؟فسؤالي هنا: ما هو الحكم في المسألتين؟فسؤالي هنا: ما هو الحكم في المسألتين؟
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
   إن المرتد على قسمين:

   مرتد عن فطرة. ــــــــ١١١١
   مرتد عن ملّة. ــــــــ٢٢٢٢

طرة يقتل, بخالف المرتد عن ملّة. ولم يقسم والحكم الشرعي أن المرتد عن ف
الشرع في المرتد عن فطرة بين االرتداد السلمي وارتداد محارب لإلسالم 

   عن قناعة نفسية وال غيره.ارتد والمسلمين, كما ذكرتم من التقسيم, وال بين من 
مصادر الروايات الكثيرة المروية في  :وأما الدليل على قتل المرتد عن فطرة فهو

 المسلمين, والتي تبلغ حد التواتر, منها: عن علي بن جعفر, عن أخيه أبي
, قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: (يقتل وال يستتاب), قلت: فنصراني �الحسن

   .)١(قتل) ��� أسلم ثم ارتد عن اإلسالم؟ قال: (يستتاب, فإن رجع و
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
كان يخير الناس، وال يجبرهم لقبول كان يخير الناس، وال يجبرهم لقبول كان يخير الناس، وال يجبرهم لقبول كان يخير الناس، وال يجبرهم لقبول     ����اإلسالم دين الحرية، والرسولاإلسالم دين الحرية، والرسولاإلسالم دين الحرية، والرسولاإلسالم دين الحرية، والرسول

����لَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِ����اإلسالم، كما أن القرآن الكريم يقول: اإلسالم، كما أن القرآن الكريم يقول: اإلسالم، كما أن القرآن الكريم يقول: اإلسالم، كما أن القرآن الكريم يقول: 
))))١١١١((((.... 

  السؤال: ما الحكمة من قتل المرتد؟السؤال: ما الحكمة من قتل المرتد؟السؤال: ما الحكمة من قتل المرتد؟السؤال: ما الحكمة من قتل المرتد؟

  وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..عليكم ورحمة اهللا و السالم

سالم دين الحرية, ولكن هذا ال يعني أن ال تكون له قوانين نعم، إن اإل
خاصّة لحفظ كيان الدين والمجتمع عن الغواية والضالل, فمن حق الدين أن 

  سس وقواعد تحمي معتنقيه عن الوقوع في االنحراف والضياع.يأتي بأُ

إن حكم القتل يختص بالمرتد الفطري, وهذا وأما بالنسبة لما ذكرتموه, ف
ما عرفنا أن الحكم باألصالة هو هللا تبارك وتعالى، نا وبعدأنّ :الحكم تعبدي, أي

وهو حكيم على اإلطالق, فيجب علينا أن نعتقد ونلتزم بأن كلّ حكم صادر من 
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ين قبله ــ جلّ وعال ــ كان من منطلق المصلحة والحكمة, وهذا أساس قبول الد
  .)١(�الَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِالَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِالَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِالَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِ�واعتناقه: 

ال بأس أن نتحرى فلسفة وحكمة األحكام الشرعية, نفسه لوقت انعم, وفي 
  ولكن من باب الوقوف عليها، ال من جهة قبولها.

وهنا قد يرى اإلنسان الملتزم بأن هذا القانون قد جاء لحفظ المجتمع 
إذ من الضروري في كلّ مجموعة ــ سياسية أو  ؛ي من االنهيار العقائدياإلسالم

اعية أو حتّى عسكرية أو غيرها ــ أن تحمي نفسها وتحافظ على أسرارها، جتما
وتقف في وجه الذين يريدون أن يعبثوا بأنظمتها وقوانينها السائدة, فإن كان 
 الدخول والخروج من الدين سهالً غير ممتنع, لكان الذين ال يريدون أن يلتزموا

بأي مبدأ وعقيدة وعمل, تتاح لهم الفرصة أن يخالفوا كلّ قانون، ثم عند 
المعاقبة سوف تكون دعواهم أنّهم خرجوا من هذا الدين, وهو كما ترى يفتح 

  المجال لكلّ مشاغب وفوضوي.

�� �� �� �� �وألجل ما ذكرنا يرى اإلسالم أن اإلنسان له الحرية في اعتناقه للدين: 
ي الدف اهإِكْري الدف اهإِكْري الدف اهإِكْري الدف اهولكن عندما يسلم يجب عليه االلتزام باألحكام واألنظمة )٢(�ينِينِينِينِإِكْر ،

  المعينة, وحذراً من المخالفة والتنصّل جاء هذا الحكم لوقاية الدين وقوانينه.

، فهي ال ترتبط بما نحن فيه, �لَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِلَكُم دينُكُم ولي دينِ�وأما ما ذكرته من اآلية: 
  اإلسالم حتّى تطبق عليهم األحكام الشرعية. خطاب للكفّار, فهم لم يعتنقوا هيبل 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هل يعدهل يعدهل يعدمخالفة للفطرة والمنطق؟    هل يعد مخالفة للفطرة والمنطق؟قتل المرتد مخالفة للفطرة والمنطق؟قتل المرتد مخالفة للفطرة والمنطق؟قتل المرتد قتل المرتد        

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

دفاعاً عن حقوق اإلنسان، وعمالً منطقياً يالئم مفردات  دإن قتل المرتد يع
  ية، وذلك ألنّه:الرؤية اإلسالم

الحجر األساس في إنسانية اإلنسان  دالذي يع ،دفاع عن الدين أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
وقد تعرض المرتد  ،إذ فيه صالح دنياه وآخرته ؛وشخصيته، وحقّاً من حقوقه

 سد الحكم بقتل المرتد ن خطراً عليه, فإنلهذا الدين وحاربه من الداخل وكو
في لغة العصر بـ(الطابور الخامس)  سمىوهو ما يلهذا الباب الذي يهدد الدين, 

  ه األنظمة العالمية أخطر من العدو الخارجي.دالذي تع

, باعتبار وجوب إزالة كلّ ما يعيق حركة اإلنسانية دفاع عن الحرية  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ما لها من أثر ل ؛اإلنسان التكاملية, وال شك في أن ظاهرة االرتداد تؤخّر هذه المسيرة

إن اإلنسان قبل دخوله لإلسالم حر في االنتماء له  ..أفكار الناس وروحيتهم على
  وعدمه, لكن إذا انتمى فعليه أن يلتزم بقوانينه وأحكامه, كما هو حال أي نظام آخر.

دفاع عن حرية العقيدة؛ ألن العقيدة هي أساس كلّ عمل, وأن العقائد   ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
مكافحتها تعتحلّل المجت ي إلىالفاسدة تؤد خه, وأنمع وتفسإجراء في طريق  د
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فال توجد دولة في العالم تسمح ببيع  .. وهذا ما يوجبه العقل؛تحرير الفكر
األغذية المسمومة للناس، أو بنشر الوباء في المجتمع, وإذا منعت دولة ما 

ال وعاقبت إنساناً يبيع مثل هذه األغذية, أو يحاول نشر وباء يسري في المجتمع, ف
 ؟!إن هذه الدولة وقفت ضد حرية اإلنسان, فكيف بالنسبة للعقيدة الفاسدة :يقال

فإنّها أخطر أثراً من الوباء, لما فيها من فساد الدنيا واآلخرة، بخالف الوباء، فإنّه ال 
 بدنيا الناس. ��� يضر  

قد صحيح أن قتل المرتد بنفسه  ..دفاع عن المجتمع اإلسالمي الصالح رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
 :وهي ،يراه البعض خالف الرحمة والرأفة, لكن إذا لوحظت المصلحة العامة

نظام المجتمع اإلسالمي القائم على أساس العقائد السليمة والمفاهيم األخالقية 
 ولم يحترم نفسه؛ قدم بال شك على الفرد الذي لم يحفظ كرامته،القيمة, فإنّها تُ

، وتقديم )١(�صِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونولَكُم في الْقصَاولَكُم في الْقصَاولَكُم في الْقصَاولَكُم في الْقصَا�قال تعالى: 
   المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة مما تقر به أكثر القوانين واألنظمة أو كلّها.

دفاع عن حق الكرامة, وهذه الكرامة التي وهبها اهللا لإلنسان،  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
نتقال, فمن لم يحترم هذا ت قابلة للنقل واالطرة والعقل ليسوالمبتنية على أساس الف

الحق واستخف بكرامة اآلخرين القائمة على أساس اإلنسانية والعقيدة الحقّة, وظلّ 
   مصراً عليه, ال بد أن يعاقب.

الذي تتفرع منه كلّ الحقوق, وأن  ،اعتماداً على أصالة التكليف  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
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 بما فيه من جحود وعنادــ رتداد ن االفإ صاحب الحق المطلق هو اهللا جلّ جالله,
تمرد واستعالء على صاحب الحق، وخروج عن دائرة العبودية، وتجاوز للحق  ــ

الممنوح لإلنسان, وإنكار للمنعم الحقيقي الذي وهب له الحياة وكلّ ما فيها, 
   ونقض للعهد الذي التزمه مع اهللا عند دخوله اإلسالم.

وما تؤمن به من أن اآلخرة هي الحياة  يةاإلسالم وفقاً للنظرية  سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
الحقيقية, وأن الدنيا دار ممر, وأن الكافر كلّما بقي في هذه الدنيا زاد عذابه في 

يحسبن الَّذين كَفَروا أَنَّما نُملي لَهم خَير لأَنْفُسهِم إِنَّما يحسبن الَّذين كَفَروا أَنَّما نُملي لَهم خَير لأَنْفُسهِم إِنَّما يحسبن الَّذين كَفَروا أَنَّما نُملي لَهم خَير لأَنْفُسهِم إِنَّما يحسبن الَّذين كَفَروا أَنَّما نُملي لَهم خَير لأَنْفُسهِم إِنَّما �� �� �� �� وووو�اآلخرة, قال تعالى: 
 مي لَهلنُم مي لَهلنُم مي لَهلنُم مي لَهلوا إِثْمنُمادزْديوا إِثْملادزْديوا إِثْملادزْديوا إِثْملادزْدياًاًاًاًل    هِينم ذَابع ملَهوهِينم ذَابع ملَهوهِينم ذَابع ملَهوهِينم ذَابع ملَهيع ،)١(�و قتل المرتد فإنرحمة به،  د

  وتخفيفاً من عذابه.
طروحته إن النظام اإلسالمي الذي أقره المجتمع المسلم، وارتضى أُ  ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:

فقواعد هذا النظام وإن كانت  في كثير من جهاته؛ نظاماً ديمقراطياً ديع
يه لها أن موافقة الشعب عليها وتبنّ ��� ن قبل الشارع المقدس، موضوعة أساساً م

مفروضة، (وهذا المبدأ تقره الديمقراطية الليبرالية  جعل منها شريعة مختارة ال
التي يعتمدها الغرب, وال تعترض عليه من الناحية النظرية على األقلّ)، وإذا 

هي طبيعة االعتراض الذي كان الشعب قد قرر معاقبة المرتد باإلعدام, فما 
   يمكن أن يوجه ضد مثل هذا القرار؟

إن الباحث المنصف إذا رجع إلى العقل والفطرة، واعتقد بالروح اإلنسانية, 
                                                 

�F4אن١Sل����E�F٣�WE١٧٨K� �



 

 

 

 

٤٤٨  ......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٤٤٤٤EEEEجFجFجFج����א������א

 

   التي يحكم بها اإلسالم من ضرورة قتل المرتد.نفسها النتيجة  سيصل إلى

   تعليق:

��»�א &و�=�����ن�«� �

            بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و
 اإلنسان الذي وصل إلى نتيجة أن اإلسالم باطل مثالً، وأن المسيحية على اإلنسان الذي وصل إلى نتيجة أن اإلسالم باطل مثالً، وأن المسيحية على اإلنسان الذي وصل إلى نتيجة أن اإلسالم باطل مثالً، وأن المسيحية على اإلنسان الذي وصل إلى نتيجة أن اإلسالم باطل مثالً، وأن المسيحية على 

            حق, أليس من حقّه أن يختار الدين الذي يراه صحيحاً؟حق, أليس من حقّه أن يختار الدين الذي يراه صحيحاً؟حق, أليس من حقّه أن يختار الدين الذي يراه صحيحاً؟حق, أليس من حقّه أن يختار الدين الذي يراه صحيحاً؟
            وأما قولكم أن حد الردة هو منع السموم، أو ما شابه.وأما قولكم أن حد الردة هو منع السموم، أو ما شابه.وأما قولكم أن حد الردة هو منع السموم، أو ما شابه.وأما قولكم أن حد الردة هو منع السموم، أو ما شابه.
وهو غير مقتنع به أخطر من وهو غير مقتنع به أخطر من وهو غير مقتنع به أخطر من وهو غير مقتنع به أخطر من     أقول: إن كبت اإلنسان وجعله يبقى على دينه جبراًأقول: إن كبت اإلنسان وجعله يبقى على دينه جبراًأقول: إن كبت اإلنسان وجعله يبقى على دينه جبراًأقول: إن كبت اإلنسان وجعله يبقى على دينه جبراً

ألنّه قد ينشر أفكاره سراً، ويحرض على الدين ألنّه قد ينشر أفكاره سراً، ويحرض على الدين ألنّه قد ينشر أفكاره سراً، ويحرض على الدين ألنّه قد ينشر أفكاره سراً، ويحرض على الدين     ؛؛؛؛ه حرية في اختيار دينهه حرية في اختيار دينهه حرية في اختيار دينهه حرية في اختيار دينهئئئئعطاعطاعطاعطاإإإإ
اإلسالمي بعدة وسائل مختلفة! فال أرى أن حد الردة يحلّ المشكلة، بل بالعكس اإلسالمي بعدة وسائل مختلفة! فال أرى أن حد الردة يحلّ المشكلة، بل بالعكس اإلسالمي بعدة وسائل مختلفة! فال أرى أن حد الردة يحلّ المشكلة، بل بالعكس اإلسالمي بعدة وسائل مختلفة! فال أرى أن حد الردة يحلّ المشكلة، بل بالعكس 

            يجعلها تتفاقم وتكبر.يجعلها تتفاقم وتكبر.يجعلها تتفاقم وتكبر.يجعلها تتفاقم وتكبر.
            فما هو رأيكم؟فما هو رأيكم؟فما هو رأيكم؟فما هو رأيكم؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ي هو القتل، والذي يشرع هذا الحكم هو اهللا ال شك في أن حكم المرتد الفطر
سبحانه وتعالى، وهو العالم بمصالح ذلك الحكم، وما تذكره من مفاسد للحكم لو 
كانت حقيقية، فإن اهللا مطّلع عليها، ومع ذلك حكم بالقتل على المرتد الفطري، 

  بمعنى أن هناك مصلحة أعلى من تلك المفاسد لو كانت موجودة.
ألن  ؛مرتد ال يمكن له أن يستمر بدعوته السرية إلى فترة غير محدودةثم إن ال
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نة عليه بالشهادة يثبت ارتداده، بل لو دلّ على ذلك فعله، أو قوله، ال ثبوت البي مجردب
   فقط إقراره.

  
Ig@üë@Č†mŠ½a@kÓbÈí@Ñî×g@üë@Č†mŠ½a@kÓbÈí@Ñî×g@üë@Č†mŠ½a@kÓbÈí@Ñî×g@üë@Č†mŠ½a@kÓbÈí@Ñî×åí†Ûa@¿@êaŠ×åí†Ûa@¿@êaŠ×åí†Ûa@¿@êaŠ×åí†Ûa@¿@êaŠ×____H@ @


د�א �ز�ز�«��������»�א ��ود� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
     بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..رحمة اهللا ورحمة اهللا ورحمة اهللا ورحمة اهللا والسالم عليكم والسالم عليكم والسالم عليكم والسالم عليكم و

����إِكْــراه فــي الــدينِ قَــد تَبــين الرشْــد مــن الْغَــيإِكْــراه فــي الــدينِ قَــد تَبــين الرشْــد مــن الْغَــيإِكْــراه فــي الــدينِ قَــد تَبــين الرشْــد مــن الْغَــيإِكْــراه فــي الــدينِ قَــد تَبــين الرشْــد مــن الْغَــي�� �� �� �� ����فــي قولــه تعــالى: فــي قولــه تعــالى: فــي قولــه تعــالى: فــي قولــه تعــالى: 
هــل لنــا هــل لنــا هــل لنــا هــل لنــا     ))))١١١١((((

            ؟؟؟؟على هذه اآليةعلى هذه اآليةعلى هذه اآليةعلى هذه اآلية    بناًءبناًءبناًءبناًء    الخيار في اختيار الديانةالخيار في اختيار الديانةالخيار في اختيار الديانةالخيار في اختيار الديانة
ــدين اإلســالمي, وارتأيــت أن        ::::يعنــى مــثالًيعنــى مــثالًيعنــى مــثالًيعنــى مــثالً ــدين اإلســالمي, وارتأيــت أن    لنفــرض أنّنــي مــثالً لــم يعجبنــي ال ــدين اإلســالمي, وارتأيــت أن    لنفــرض أنّنــي مــثالً لــم يعجبنــي ال ــدين اإلســالمي, وارتأيــت أن    لنفــرض أنّنــي مــثالً لــم يعجبنــي ال لنفــرض أنّنــي مــثالً لــم يعجبنــي ال

ولكنّـي لـو انتقلـت إلـى المسـيحية فسـوف يهـدر        ولكنّـي لـو انتقلـت إلـى المسـيحية فسـوف يهـدر        ولكنّـي لـو انتقلـت إلـى المسـيحية فسـوف يهـدر        ولكنّـي لـو انتقلـت إلـى المسـيحية فسـوف يهـدر            المسيحية هي خير من اإلسالم,المسيحية هي خير من اإلسالم,المسيحية هي خير من اإلسالم,المسيحية هي خير من اإلسالم,
بناًء على قوله تعالى: بناًء على قوله تعالى: بناًء على قوله تعالى: بناًء على قوله تعالى:     ديانةديانةديانةديانةألنّي بحكم المرتد, فهل لي الخيار في اختيار الألنّي بحكم المرتد, فهل لي الخيار في اختيار الألنّي بحكم المرتد, فهل لي الخيار في اختيار الألنّي بحكم المرتد, فهل لي الخيار في اختيار ال    ؛؛؛؛دميدميدميدمي

        ؟؟؟؟����إِكْراه في الدينِإِكْراه في الدينِإِكْراه في الدينِإِكْراه في الدينِ�� �� �� �� ����
والمعروف أن ديننا الكريم يحافظ على الحرية الشخصية. فما هو القول في والمعروف أن ديننا الكريم يحافظ على الحرية الشخصية. فما هو القول في والمعروف أن ديننا الكريم يحافظ على الحرية الشخصية. فما هو القول في والمعروف أن ديننا الكريم يحافظ على الحرية الشخصية. فما هو القول في 

            مثل هذا األمر؟مثل هذا األمر؟مثل هذا األمر؟مثل هذا األمر؟
            , احتاج إلى بعض التفصيل التوضيحي., احتاج إلى بعض التفصيل التوضيحي., احتاج إلى بعض التفصيل التوضيحي., احتاج إلى بعض التفصيل التوضيحي.جزاكم اهللا خير الجزاءجزاكم اهللا خير الجزاءجزاكم اهللا خير الجزاءجزاكم اهللا خير الجزاء

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

الدين الوحيد الذي ارتضاه اهللا تعالى لعباده بعد بعثه النبي هو الدين  �إن
                                                 

�F١�4�'��E�F٢�WE٢٥٦Kא �
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اإلسالمي ال غير, وقد شاء اهللا تعالى أن ال يجبر اإلنسان في الصعيد القلبي على 
، وهذا يعني حرية الفرد في انتخاب �كْراه في الدينِكْراه في الدينِكْراه في الدينِكْراه في الدينِإِإِإِإِ�� �� �� �� �الهداية, فقال تعالى: 

والباطل الدين، ولكن ز بين الحقفقال تعالى:  ؛اهللا عزّ وجلّ مي� شْدالر نيتَب قَد شْدالر نيتَب قَد شْدالر نيتَب قَد شْدالر نيتَب قَد
الْغَي نمالْغَي نمالْغَي نمالْغَي نوالباطل؟ بل ما هو العذر بعد أن �م فما هو العذر بعد التمييز بين الحق ،

 ؟ إنوالبقاء عليه اتّباعضرورة اختار اإلسالم وعرف الحق ية  الحقال تنافي حر
   اإلنسان في اعتناق الدين.

، وهي لم أُخرىأما مسألة اإلظهار واإلعالم المضاد لدين الحق، فهي مسألة 
ترتضيها الشريعة اإلسالمية، انطالقاً من رغبتها في حفظ ثبات هذا الدين في 

شيوع األمراض المسرية في نفوس الناس، وهذا مثل عدم ارتضاء الناس من 
ن إالمجتمع اإلنساني، انطالقاً من ميلهم إلى حفظ السالمة الجسدية لألشخاص، ف

المجتمع المتدين أكثر من المرض ضر عالم للعقيدة الفاسدة تالدعوة واإل
اعية شديدة للمرتد؛ جتماالمسري المضر للجسد، ولهذا جعل اهللا تعالى عقوبة 

 الل.الضإنكاره لإلسالم، ويدعو باقي الناس إلى ألن المرتد يظهر 

  
Iê†öbÔÇ@ŠèÄí@åß@ČÕ¡@áØ§aê†öbÔÇ@ŠèÄí@åß@ČÕ¡@áØ§aê†öbÔÇ@ŠèÄí@åß@ČÕ¡@áØ§aê†öbÔÇ@ŠèÄí@åß@ČÕ¡@áØ§aH@ @

��»�������������אن����
و����ن�«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

قد علمنا الحكمة من تشريع حكم االرتداد بأنّها صوناً للمجتمع، وحفظاً قد علمنا الحكمة من تشريع حكم االرتداد بأنّها صوناً للمجتمع، وحفظاً قد علمنا الحكمة من تشريع حكم االرتداد بأنّها صوناً للمجتمع، وحفظاً قد علمنا الحكمة من تشريع حكم االرتداد بأنّها صوناً للمجتمع، وحفظاً 
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أن على المؤمن أن أن على المؤمن أن أن على المؤمن أن أن على المؤمن أن ألمنه، ونظمه العام، وأن كلّ دين ومذهب يسعى لذلك، وألمنه، ونظمه العام، وأن كلّ دين ومذهب يسعى لذلك، وألمنه، ونظمه العام، وأن كلّ دين ومذهب يسعى لذلك، وألمنه، ونظمه العام، وأن كلّ دين ومذهب يسعى لذلك، و
يظهر العبودية تجاه األحكام الشرعية، ولكن هذا ال ينفع في مقام الرد على غير يظهر العبودية تجاه األحكام الشرعية، ولكن هذا ال ينفع في مقام الرد على غير يظهر العبودية تجاه األحكام الشرعية، ولكن هذا ال ينفع في مقام الرد على غير يظهر العبودية تجاه األحكام الشرعية، ولكن هذا ال ينفع في مقام الرد على غير 

            ........المسلمين، هذا من جهةالمسلمين، هذا من جهةالمسلمين، هذا من جهةالمسلمين، هذا من جهة
اإلعدام والقتل، فليكن السجن أو اإلعدام والقتل، فليكن السجن أو اإلعدام والقتل، فليكن السجن أو اإلعدام والقتل، فليكن السجن أو     ::::كيف يكون الحكم هوكيف يكون الحكم هوكيف يكون الحكم هوكيف يكون الحكم هو    أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة 

            ؟؟؟؟التعزير مثالًالتعزير مثالًالتعزير مثالًالتعزير مثالً
            فما هو ردكم؟فما هو ردكم؟فما هو ردكم؟فما هو ردكم؟

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

وقد ينظر للحكم السياسي ((قال الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره (األمثل): 
الصادر بحق المرتد الفطري على أن فيه نوعاً من الخشونة والقسوة، وفرضاً 

ولكن حقيقة هذه األحكام تختصّ بمن يظهر  ..للعقيدة، وسلباً لحرية الفكر
قد باعتقادات مخالفة، ولكنّه لم أو يدعو لها، وال تطال من يعت ،عقائده المخالفة

يظهرها للناس؛ ألن الدعوة للعقائد المخالفة تمثّل في واقعها حرباً للنظام 
اعي الموجود، وعليه فال تكون الخشونة والحال هذه عبثاً، وال تتنافى جتماال

وحرية الفكر واالعتقاد، وكما قلنا: فإن شبيه هذا القانون موجود في كثير من 
  ب والشرق مع بعض االختالفات.دول الغر

وينبغي االلتفات إلى أن قبول اإلسالم يجب أن يكون طبقاً للمنطق، والذي 
يولد من أبوين مسلمين، وينشأ بين أحضان بيئة إسالمية، فمن البعيد عدم إدراكه 
محتوى اإلسالم، ولهذا يكون ارتداده وعدوله عن اإلسالم أشبه بالخيانة منه من 
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   حقيقة، ولذلك فهو يستحق ما خطّ في حقّه من عقاب.عدم إدراك ال
على أن األحكام عادة ال تخصّص لشخص أو شخصين، وإنّما يلحظ فيها 

   .)١())المجموع العام
ثم إن العقوبة اليوم في جميع األنظمة ال بد أن تنسجم مع حجم الجرم الذي 

فالقتل مثالً ال يدفع يرتكب، فال يصح أن تكون العقوبة بسيطة على جرم كبير، 
   بالقتل، أو بالدية الكبيرة الشديدة على النفس. ��� 

فكذلك الخروج عن فكرة التوحيد التي هي من أكبر الكبائر، ال بد أن 
   يجعل المشرع لها عقوبة كبيرة تنسجم مع هذا الجرم الكبير.

عن فإنّه يذكر هناك شيئاً  )؛تفسير الميزان(ويمكنك أيضاً الرجوع إلى 
   .)٢(الموضوع

بعد أن ظهرت فكرة  ��� وعلى كلّ، فقد تبين أن هذا السؤال ليس له موضع 
العلمانية والمطالبة بفصل الدين عن الدولة، واعتبار الدين حسب هذه المنظومة 
الفكرية في جانب مقابل لجانب نظم الدولة والحكومة وإدارة المجتمع، ولكن 

و معظمهم بأن الخائن يجب أن يعاقب بأشد قت أراء العقالء أاتّفقبل ذلك 
  .كما هو واقع اآلن في العالم ،العقوبات

  للسيد ليث الحيدري طبع/وهناك كتاب اسمه (االرتداد وحقوق اإلنسان
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   دار الغدير/قم) تستطيع االستفادة منه. 
  

I�Ûìní@åß�Ûìní@åß�Ûìní@åß�Ûìní@åß_Č†mŠ½a@ÝnÓ@ó_Č†mŠ½a@ÝnÓ@ó_Č†mŠ½a@ÝnÓ@ó_Č†mŠ½a@ÝnÓ@óH@ @
��»����������א ��אق����
د�א �Hמ�«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ة للمرتد، من ينفّذ حكم القتل فيه؟ هل هو الحاكم الشرعي بعد ة للمرتد، من ينفّذ حكم القتل فيه؟ هل هو الحاكم الشرعي بعد ة للمرتد، من ينفّذ حكم القتل فيه؟ هل هو الحاكم الشرعي بعد ة للمرتد، من ينفّذ حكم القتل فيه؟ هل هو الحاكم الشرعي بعد بالنسببالنسببالنسببالنسب

            أم كلّ من سمع بذلك؟أم كلّ من سمع بذلك؟أم كلّ من سمع بذلك؟أم كلّ من سمع بذلك؟    ،،،،التحقّقالتحقّقالتحقّقالتحقّق
    ننننحيث إحيث إحيث إحيث إذلك، فذلك قد يثير الفوضى ذلك، فذلك قد يثير الفوضى ذلك، فذلك قد يثير الفوضى ذلك، فذلك قد يثير الفوضى ببببكلّ من سمع كلّ من سمع كلّ من سمع كلّ من سمع     ::::وإن كان الجوابوإن كان الجوابوإن كان الجوابوإن كان الجواب

        !!!!!!!!ون فهم ما يقوله شخص ما، ويقتلونه خطأًون فهم ما يقوله شخص ما، ويقتلونه خطأًون فهم ما يقوله شخص ما، ويقتلونه خطأًون فهم ما يقوله شخص ما، ويقتلونه خطأًئئئئكثير من عامة الناس قد يسيكثير من عامة الناس قد يسيكثير من عامة الناس قد يسيكثير من عامة الناس قد يسي
مثالً، ليس للحاكم الشرعي سلطة مثالً، ليس للحاكم الشرعي سلطة مثالً، ليس للحاكم الشرعي سلطة مثالً، ليس للحاكم الشرعي سلطة وأما إن كان الحاكم الشرعي، ففي زماننا وأما إن كان الحاكم الشرعي، ففي زماننا وأما إن كان الحاكم الشرعي، ففي زماننا وأما إن كان الحاكم الشرعي، ففي زماننا 
        تنفيذية في معظم األقطار، فهل يسقط الحكم؟تنفيذية في معظم األقطار، فهل يسقط الحكم؟تنفيذية في معظم األقطار، فهل يسقط الحكم؟تنفيذية في معظم األقطار، فهل يسقط الحكم؟

        اإلنكار للدين أو االستهزاء؟اإلنكار للدين أو االستهزاء؟اإلنكار للدين أو االستهزاء؟اإلنكار للدين أو االستهزاء؟
            ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

   ..ى القتللف في من يتولّختُا
اإلمام ومن ينوبه، ولو بادر غيره إلى  :فذهب بعض الفقهاء إلى أن المتولّي هو

الشيخ  :ر، واختار هذا الرأيعزّألنّه مباح الدم، لكنّه يأثم وي ؛تله فال ضمانق
  أنّه لم يذكر التعزير ــ والفاضل األصفهاني. ��� وابن فهد ــ  ،والشهيد األول ،الطوسي
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أو رأى منه ما يوجب  ،كلّ من سمع الفطريليجوز  :وذهب آخرون إلى أنّه
   عيد والعالّمة الحلّيين.االرتداد أن يقتله، مثل يحيى بن س

، وهذه الفقرة من كالمهم )١(من إثبات ارتداد المقتول لو طولب بدمهال بد و
تمنع حصول الفوضى؛ ألنّه عند مطالبة ولي المقتول بدمه ال بد أن يثبت القاتل 

   حوسب على عمله. ��� د المقتول، وارتدا
  

I‰bäÛbi@ÖaŠy⁄a‰bäÛbi@ÖaŠy⁄a‰bäÛbi@ÖaŠy⁄a‰bäÛbi@ÖaŠy⁄aH@ @
�»����א=א>��������د«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدين؟هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدين؟هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدين؟هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدين؟

            أين الدليل بأنّها مردودة سنداً؟أين الدليل بأنّها مردودة سنداً؟أين الدليل بأنّها مردودة سنداً؟أين الدليل بأنّها مردودة سنداً؟
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
وإنّما  ،)٢(ال يجوز حرق الكفّار والمرتدين، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد

ذكر في حكمه أنّه ية الوفاة، وتقسم أمواله.قتل وتبين منه زوجته، وتعتد منه عد   
ما إذا ارتد  :رواية واحدة، وموردها ��� وأما الحرق بالنار، فلم تدلّ عليه 

، فتختصّ بهذا المورد، ال أن كلّ )٣(لمسلم الفطري، وأخذ بالسجود إلى األصنام
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مرتد يفعل به ذلك، والسجود لألصنام يشتمل على إبراز لالرتداد بدرجة مفرطة 
   ظ يرتفع مستوى عقوبته.وغير مقبولة، وبهذا اللحا

  

Iâý�⁄a@¿@Č†mŠàÜÛ@áØy@…ìuë@â†Ç@ôìÇ…@óÜÇ@Č…‰âý�⁄a@¿@Č†mŠàÜÛ@áØy@…ìuë@â†Ç@ôìÇ…@óÜÇ@Č…‰âý�⁄a@¿@Č†mŠàÜÛ@áØy@…ìuë@â†Ç@ôìÇ…@óÜÇ@Č…‰âý�⁄a@¿@Č†mŠàÜÛ@áØy@…ìuë@â†Ç@ôìÇ…@óÜÇ@Č…‰H@ @
�»�� �����&��������������«�� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            رأيكم بهذه الشبهة؟رأيكم بهذه الشبهة؟رأيكم بهذه الشبهة؟رأيكم بهذه الشبهة؟    ماماماما
د خلو القرآن من حد الردة د خلو القرآن من حد الردة د خلو القرآن من حد الردة د خلو القرآن من حد الردة في كتابه (ال إكراه في الدين).. شخص يؤكّفي كتابه (ال إكراه في الدين).. شخص يؤكّفي كتابه (ال إكراه في الدين).. شخص يؤكّفي كتابه (ال إكراه في الدين).. شخص يؤكّ((((((((

، مناقضاً بذلك ما ، مناقضاً بذلك ما ، مناقضاً بذلك ما ، مناقضاً بذلك ما من حد الردة عن اإلسالممن حد الردة عن اإلسالممن حد الردة عن اإلسالممن حد الردة عن اإلسالم    عن اإلسالم، ويرى أن القرآن خالٍعن اإلسالم، ويرى أن القرآن خالٍعن اإلسالم، ويرى أن القرآن خالٍعن اإلسالم، ويرى أن القرآن خالٍ
آخر، أو اختار اإللحاد، استناداً إلى آخر، أو اختار اإللحاد، استناداً إلى آخر، أو اختار اإللحاد، استناداً إلى آخر، أو اختار اإللحاد، استناداً إلى     يقال عن (وجوب) قتل المسلم إذا اعتنق ديناًيقال عن (وجوب) قتل المسلم إذا اعتنق ديناًيقال عن (وجوب) قتل المسلم إذا اعتنق ديناًيقال عن (وجوب) قتل المسلم إذا اعتنق ديناً

 أقوال تنسب إلى النبي أقوال تنسب إلى النبي أقوال تنسب إلى النبي دأقوال تنسب إلى النبيدمحمدمحمدمحممحم����(ل دينه فاقتلوهمن بد) :ومنها ،(ل دينه فاقتلوهمن بد) :ومنها ،(ل دينه فاقتلوهمن بد) :ومنها ،(ل دينه فاقتلوهمن بد) :١١١١((((، ومنها((((....            
عقوبة توقع على عقوبة توقع على عقوبة توقع على عقوبة توقع على أن يكون في الشرع اإلسالمي نصّ يشير إلى أي أن يكون في الشرع اإلسالمي نصّ يشير إلى أي أن يكون في الشرع اإلسالمي نصّ يشير إلى أي أن يكون في الشرع اإلسالمي نصّ يشير إلى أي     وينفيوينفيوينفيوينفي

    أأأأالمنشالمنشالمنشالمنشوووولهذا الحد في القرآن المجيد، وهو المصدر لهذا الحد في القرآن المجيد، وهو المصدر لهذا الحد في القرآن المجيد، وهو المصدر لهذا الحد في القرآن المجيد، وهو المصدر نّه (ال وجود نّه (ال وجود نّه (ال وجود نّه (ال وجود المرتد قائالً: إالمرتد قائالً: إالمرتد قائالً: إالمرتد قائالً: إ
            األوحد ألحكام الشريعة).األوحد ألحكام الشريعة).األوحد ألحكام الشريعة).األوحد ألحكام الشريعة).

    ::::فرعياً هوفرعياً هوفرعياً هوفرعياً هو    والذي حمل عنواناًوالذي حمل عنواناًوالذي حمل عنواناًوالذي حمل عنواناً    ،،،،إنّه يرى في كتابه (ال إكراه في الدين)إنّه يرى في كتابه (ال إكراه في الدين)إنّه يرى في كتابه (ال إكراه في الدين)إنّه يرى في كتابه (ال إكراه في الدين)
أن الذي يستبدل أن الذي يستبدل أن الذي يستبدل أن الذي يستبدل     ::::(إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم)(إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم)(إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم)(إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم)

ال يشير في المقابل إلى أن غير ال يشير في المقابل إلى أن غير ال يشير في المقابل إلى أن غير ال يشير في المقابل إلى أن غير باإلسالم ديناً آخر مجرم، لكنّه في الوقت نفسه باإلسالم ديناً آخر مجرم، لكنّه في الوقت نفسه باإلسالم ديناً آخر مجرم، لكنّه في الوقت نفسه باإلسالم ديناً آخر مجرم، لكنّه في الوقت نفسه 
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        المسلم إذا بدل دينه واعتنق اإلسالم يرتكب جريمة.المسلم إذا بدل دينه واعتنق اإلسالم يرتكب جريمة.المسلم إذا بدل دينه واعتنق اإلسالم يرتكب جريمة.المسلم إذا بدل دينه واعتنق اإلسالم يرتكب جريمة.
(تشير إلى ما يمكن أن (تشير إلى ما يمكن أن (تشير إلى ما يمكن أن (تشير إلى ما يمكن أن     محمدمحمدمحمدمحمدالكتاب وجود أي واقعة في عصر النبي الكتاب وجود أي واقعة في عصر النبي الكتاب وجود أي واقعة في عصر النبي الكتاب وجود أي واقعة في عصر النبي     وينفيوينفيوينفيوينفي

مع مع مع مع     ،،،،بتطبيق عقوبة دنيوية ضد من يغيرون دينهمبتطبيق عقوبة دنيوية ضد من يغيرون دينهمبتطبيق عقوبة دنيوية ضد من يغيرون دينهمبتطبيق عقوبة دنيوية ضد من يغيرون دينهم    ����يقوم دليالً على قيام رسول اهللايقوم دليالً على قيام رسول اهللايقوم دليالً على قيام رسول اهللايقوم دليالً على قيام رسول اهللا
            الم في عهده (النبي) ومعرفة رسول اهللا بهم).الم في عهده (النبي) ومعرفة رسول اهللا بهم).الم في عهده (النبي) ومعرفة رسول اهللا بهم).الم في عهده (النبي) ومعرفة رسول اهللا بهم).ثبوت ردة عناصر كثيرة عن اإلسثبوت ردة عناصر كثيرة عن اإلسثبوت ردة عناصر كثيرة عن اإلسثبوت ردة عناصر كثيرة عن اإلس

المنافقين الذين المنافقين الذين المنافقين الذين المنافقين الذين ن عهد النبي شهد (مئات) من المرتدين أو ن عهد النبي شهد (مئات) من المرتدين أو ن عهد النبي شهد (مئات) من المرتدين أو ن عهد النبي شهد (مئات) من المرتدين أو : إ: إ: إ: إويضيفويضيفويضيفويضيف
يذائه، والكيد للمسلمين، لكنّه (ترفّع تماماً عن المساس بهم) حتّى ال يذائه، والكيد للمسلمين، لكنّه (ترفّع تماماً عن المساس بهم) حتّى ال يذائه، والكيد للمسلمين، لكنّه (ترفّع تماماً عن المساس بهم) حتّى ال يذائه، والكيد للمسلمين، لكنّه (ترفّع تماماً عن المساس بهم) حتّى ال عمدوا إلى إعمدوا إلى إعمدوا إلى إعمدوا إلى إ

            يقال: إنّه يكرههم على اإلسالم.يقال: إنّه يكرههم على اإلسالم.يقال: إنّه يكرههم على اإلسالم.يقال: إنّه يكرههم على اإلسالم.
كَفَروا بعد إِيمانِهِم كَفَروا بعد إِيمانِهِم كَفَروا بعد إِيمانِهِم كَفَروا بعد إِيمانِهِم     اًاًاًاًيهدي اللَّه قَوميهدي اللَّه قَوميهدي اللَّه قَوميهدي اللَّه قَومكَيف كَيف كَيف كَيف ����منها: منها: منها: منها:     ،،،،ويستشهد بآيات قرآنيةويستشهد بآيات قرآنيةويستشهد بآيات قرآنيةويستشهد بآيات قرآنية

 اللَّهنَاتُ ويالْب ماَءهجو قولَ حسالر وا أَنشَهِدو اللَّهنَاتُ ويالْب ماَءهجو قولَ حسالر وا أَنشَهِدو اللَّهنَاتُ ويالْب ماَءهجو قولَ حسالر وا أَنشَهِدو اللَّهنَاتُ ويالْب ماَءهجو قولَ حسالر وا أَنشَهِدو �� �� �� ��ينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهي����
، وفي ، وفي ، وفي ، وفي ))))١١١١((((

م ازْدادوا م ازْدادوا م ازْدادوا م ازْدادوا إِن الَّذين آمنُوا ثُم كَفَروا ثُم آمنُوا ثُم كَفَروا ثُإِن الَّذين آمنُوا ثُم كَفَروا ثُم آمنُوا ثُم كَفَروا ثُإِن الَّذين آمنُوا ثُم كَفَروا ثُم آمنُوا ثُم كَفَروا ثُإِن الَّذين آمنُوا ثُم كَفَروا ثُم آمنُوا ثُم كَفَروا ثُ����سورة النساء تقول: سورة النساء تقول: سورة النساء تقول: سورة النساء تقول: 
����ليهديهم سبِيالًليهديهم سبِيالًليهديهم سبِيالًليهديهم سبِيالً�� �� �� �� لَم يكُنِ اللَّه ليغْفر لَهم ولَم يكُنِ اللَّه ليغْفر لَهم ولَم يكُنِ اللَّه ليغْفر لَهم ولَم يكُنِ اللَّه ليغْفر لَهم و    اًاًاًاًكُفْركُفْركُفْركُفْر

ويقول معلّقاً: إن فيها نفياً ويقول معلّقاً: إن فيها نفياً ويقول معلّقاً: إن فيها نفياً ويقول معلّقاً: إن فيها نفياً     ))))٢٢٢٢((((
            لوجود حد شرعي دنيوي للردة.لوجود حد شرعي دنيوي للردة.لوجود حد شرعي دنيوي للردة.لوجود حد شرعي دنيوي للردة.

ل الباحثون كتابه في (معالجة القضايا ل الباحثون كتابه في (معالجة القضايا ل الباحثون كتابه في (معالجة القضايا ل الباحثون كتابه في (معالجة القضايا ويقول المؤلّف: إنّه يأمل أن يتمثّويقول المؤلّف: إنّه يأمل أن يتمثّويقول المؤلّف: إنّه يأمل أن يتمثّويقول المؤلّف: إنّه يأمل أن يتمثّ
حتّى حتّى حتّى حتّى     ،،،،ة (اإلسالمية) وثقافتها دون تفريق لكلمتها)ة (اإلسالمية) وثقافتها دون تفريق لكلمتها)ة (اإلسالمية) وثقافتها دون تفريق لكلمتها)ة (اإلسالمية) وثقافتها دون تفريق لكلمتها)ممممالجادة المستقرة في ضمير اُألالجادة المستقرة في ضمير اُألالجادة المستقرة في ضمير اُألالجادة المستقرة في ضمير اُأل

يسود منهج في مراجعات التراث (بحيث نجعل تراثنا مما يصدق القرآن عليه يسود منهج في مراجعات التراث (بحيث نجعل تراثنا مما يصدق القرآن عليه يسود منهج في مراجعات التراث (بحيث نجعل تراثنا مما يصدق القرآن عليه يسود منهج في مراجعات التراث (بحيث نجعل تراثنا مما يصدق القرآن عليه 
 ....ويهيمن. إن أهل التراث اإلسالمي هم األولى واألحق بمراجعته من داخلهويهيمن. إن أهل التراث اإلسالمي هم األولى واألحق بمراجعته من داخلهويهيمن. إن أهل التراث اإلسالمي هم األولى واألحق بمراجعته من داخلهويهيمن. إن أهل التراث اإلسالمي هم األولى واألحق بمراجعته من داخله
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فمن المعلوم أن الصالة وردت في القرآن مجملة؛ إذ لم تذكر تفاصيل عدد 
ركعات، أو ما يجب قوله في الركعة الواحدة، أو كيفية الركوع، أو السجود، أو ال

د، أو التسليم، وهكذا بقية الشرائط والفرائض فيها، وإنّما تكفّل ببيان كيفية التشه
وكذلك بقية )١(صلّي)قال للمسلمين: (صلّوا كما رأيتموني أُإذ  ؛�ذلك النبي ،

والحج، والخمس، وباقي التفاصيل التي تتعلّق  الصيام، والزكاة، :فروع الدين من
ةواأل �بالعبادات والمعامالت التي تكفّل ببيانها النبيالمعصومون ئم� 

، أو قوله، أو �فعل المعصوم :بحسب عقيدة اإلمامية التي تفسر السنّة بأنّها
  تقريره، وهي تشمل المعصومين األربعة عشر.

بأن حد الردة لم يرد في كتاب اهللا، (( :وعليه، فمن غير المعقول التصريح
ه في ، فهذا كالم ينم عن جهل وعدم التفقّ))وبهذا ال يوجد للردة حد في اإلسالم

فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى األخذ بما  القرآني أيضاً؛ الدين، بل جهل بالنصّ
جاء عن النبي�ن لة أو مجم، وأوضح أنّه المبيلة في ما ورد في آيات عام

القرآن، وقد جاء في شأن الردة في القرآن الكريم ما بين خطرها وسوء عاقبة 
عن دينه،  7صاحبها.. فأضاف النبي إلى ذلك بياناً أوجب فيه قتل المرتد

   .)٢(�وحي يوحىوحي يوحىوحي يوحىوحي يوحى���� ���� ���� ���� إِن هو إِن هو إِن هو إِن هو  � وما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوى�: �وهو
يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى �� �� �� �� وووو�اقبتها: قال تعالى في بيان خطر الردة وسوء ع
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 ركَاف وهتْ ومفَي ينِهد نع نْكُمم دتَدري نموا وتَطَاعاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري ركَاف وهتْ ومفَي ينِهد نع نْكُمم دتَدري نموا وتَطَاعاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري ركَاف وهتْ ومفَي ينِهد نع نْكُمم دتَدري نموا وتَطَاعاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري ركَاف وهتْ ومفَي ينِهد نع نْكُمم دتَدري نموا وتَطَاعاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري
النَّارِ ه ابأَصْح كأُولَئو ةرالْآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح كفَأُولَئالنَّارِ ه ابأَصْح كأُولَئو ةرالْآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح كفَأُولَئالنَّارِ ه ابأَصْح كأُولَئو ةرالْآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح كفَأُولَئالنَّارِ ه ابأَصْح كأُولَئو ةرالْآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح كا فَأُولَئيهف ا ميهف ا ميهف ا ميهف م

وندخَالوندخَالوندخَالوند١(�خَال(.  
قال:  �: أن النبيعفّانوقد روى أهل السنّة في أحكام المرتد عن عثمان بن 

بإحدى ثالث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو  ��� مسلم  دم امرئ (ال يحلّ
ل قال: (من بد 7: أن النبيعباس، وأيضاً رووا عن ابن )٢(قتل نفس بغير نفس)

  .)٣(تلوه)دينه فاق
وأما اإلمامية فقد أجمع علماؤهم على وجوب قتل المرتد الفطري بال شرط 

   ..�استناداً إلى النصوص المستفيضة في هذا الجانب عن أهل بيت العصمة ؛االستتابة
قال: سألته  ،�ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه اإلمام موسى بن جعفر

ارتد عن ثم ). قلت: فنصراني أسلم قتل وال يستتابر؟ قال: (يعن مسلم تنصّ
في  أُخرى، وهكذا وردت أحاديث )٤(تل)قُ ��� اإلسالم؟ قال: (يستتاب، فإن رجع، و

   هذا المضمون يمكن مراجعتها في كتاب (الكافي)، أو غيره من كتب الحديث.
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وقد فصّل الفقهاء بين المرتد الفطري، وهو الذي يرتد عن اإلسالم الذي 
ل إليه بعد أن المرتد الملّي وهو الذي يرتد عن اإلسالم الذي تحوولد عليه، و

  .قتل من دون استتابة بخالف الثاني.، فاألول يأُخرىكان على ديانة 
ــ استناداً إلى نصوص المعصومين ن المرتد : إــ �فقد أفتى فقهاء اإلمامية 

ة وأبو  .قتل وال يستتابالفطري يح فقهاء العامحنيفة ومالك والشافعي بأنّهبينما صر: 
  .)١(سواء كان مسلماً في األصل أو كافراً، فمتى لم يتب وجب قتله ،يستتاب

أن فقهاء العامة اشترطوا استتابة المرتد الفطري من  :وعن هذا قال علماء اإلمامية
ــ  عباسدون دليل، وقد مر ذكر الدليلين الواردين عن عثمان وابن  ــ من مصادرهما 

شترطها في هذا الموضوع فعليه استتابة، فمن هما مطلقان لم يرد فيهما شرط االو
  .)٢(الدليل

ذكرته المتون  ،مة على وجود حد للمرتدإجماع من اُأل :وهو على أية حال
الحديثية عند السنّة والشيعة على حد سواء، وأفتى بموجبه فقهاء الفريقين وإن اختلفا 

استفادات الفقهاء من النصوص.. وبهذا نرد على دعوى في بعض التفاصيل بحسب 
وجود حد للمرتد عن على مة مؤلّف الكتاب ونقول له: بل هناك إجماع من اُأل

  اإلسالم وقد مر بيانه.

 تكون دليالً على �أما عن نفي الكاتب لوجود أي واقعة في عصر النبي ــــــــ٢٢٢٢
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دم عبد اهللا  �نقول: قد أباح الرسول  ..تطبيقه لعقوبة دنيوية ضد من يغيرون دينهم
   رتد عن دينه، وافترى على اهللابن أبي سرح ولو تعلّق بأستار الكعبة، وذلك حين ا

وهو يكشف بكلّ وضوح بأن قتل المرتد كان معروفاً لدى المسلمين، ولكن 
    .نما صح قوله: (ألقتلنّهم)، وقد بيلَ ��� لمصلحة ما؛ و �قد يمنع عنه رسول اهللا
ف وأشباهه بالعودة إلى السنّة الشريفة عند الفريقين السنّة لذا ننصح المؤلّ

والشيعة، ليجد فيها نصوصاً واضحة في حد المرتد عن اإلسالم، وقد ذكرنا بعضها 
سس علمية مراجعة التراث مراجعة ال تقوم على أُإلى  ناوال حاجة ب ما تقدم، في

تهاد مقابل النصّ، أو التغاضي عن األحكام الثابتة بإجماع إلى االج يؤديمسلّمة، مما 
   ..األمة

 ولينظر المؤلّف إلى تعامل الغرب اليوم مع اإلسالم والمسلمين في شن
الحروب عليهم، وإبادتهم ومحاربتهم بكلّ وسائل الحرب االقتصادية والفكرية 

مرتد ــ شيئاً صغيراً والثقافية، مما يجعل أمثال هذه األحكام ــ كالحكم بقتل ال
  وضئيالً أمام الحرب الصليبية على اإلسالم.

 

IÞì�ŠÛa@†Èi@…a†m‰üa@óäÈßÞì�ŠÛa@†Èi@…a†m‰üa@óäÈßÞì�ŠÛa@†Èi@…a†m‰üa@óäÈßÞì�ŠÛa@†Èi@…a†m‰üa@óäÈß����@@@@òÈî’Ûa@pbíaë‰@¿òÈî’Ûa@pbíaë‰@¿òÈî’Ûa@pbíaë‰@¿òÈî’Ûa@pbíaë‰@¿H  
  »�א 
���ن��������د«�

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

بعض الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتد هل صحيح أنبعض الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتد هل صحيح أنبعض الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتد هل صحيح أنبعض الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتد وا بعد وفاة وا بعد وفاة وا بعد وفاة وا بعد وفاة هل صحيح أن
        ؟ ؟ ؟ ؟ ����الرسولالرسولالرسولالرسول
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ة إذا كانت في طاعة اهللا ورسوله تالصحبة تكون ذا إنفالعدول �مزي ،
لألمة بالنسبة إلمامة  �واالنحراف عن الخطّ السليم الذي رسمه الرسول األعظم

نوع من التراجع واالرتداد عن منهج الرسالة في تطبيق أوامره  :هو �أمير المؤمنين
   صادرنا الخاصّة في هذا المجال., وهذا هو معنى الروايات الواردة في م�ونواهيه

أن العرب  :والغريب أنّه قد ورد في بعض كتب التاريخ ــ كتاريخ الطبري ــ
   , وهذا ال يثير التساؤل؟!!)١(عدا فئة في المدينة والطائف �ارتدوا كلّهم بعد الرسول

بهتان وأما ما يثار في حق الشيعة بأنّهم يقولون بارتداد كلّ الصحابة, فهذا إفك و
وأهل بيته,  �علي :وهو ،عظيم, كيف وهم يلتزمون بالوالء ألفضل الصحابة

   أمثال سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد، وغيرهم. بعضهم،وأيضاً يعظّمون ويبجلون 
عن خطّ منهم بعض بعدول  نعم, هم يعتقدون ــ وفقاً لألدلّة العقلية والنقلية ــ

ورد لفظ ردة وارتداد لبعض الصحابة في  فإن ؛�نبيالرسالة بعد ارتحال ال
، �روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو ارتداد عن الوالية واإلمامة ألمير المؤمنين

  ال ارتداد عن اإلسالم.

  :)١(تعليق 

 »�������������א=א>������د�«�

  السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم.. 

        ....جابة على السؤال كما يطرحجابة على السؤال كما يطرحجابة على السؤال كما يطرحجابة على السؤال كما يطرحى منكم بعض الوضوح والصراحة واإلى منكم بعض الوضوح والصراحة واإلى منكم بعض الوضوح والصراحة واإلى منكم بعض الوضوح والصراحة واإلنتمنّنتمنّنتمنّنتمنّ
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نعم, هم يعتقدون ــ وفقاً لألدلّة العقلية نعم, هم يعتقدون ــ وفقاً لألدلّة العقلية نعم, هم يعتقدون ــ وفقاً لألدلّة العقلية نعم, هم يعتقدون ــ وفقاً لألدلّة العقلية ((((((((جابات: جابات: جابات: جابات: قلتم ما يلي في أحد اإلقلتم ما يلي في أحد اإلقلتم ما يلي في أحد اإلقلتم ما يلي في أحد اإل
والنقلية ــ بعدول البعض (بعض الصحابة) عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيوالنقلية ــ بعدول البعض (بعض الصحابة) عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيوالنقلية ــ بعدول البعض (بعض الصحابة) عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيوالنقلية ــ بعدول البعض (بعض الصحابة) عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبي���� ، ، ، ،

فإن ورد لفظ ردة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو فإن ورد لفظ ردة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو فإن ورد لفظ ردة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو فإن ورد لفظ ردة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة, فإنّما هو 
            ....)))))))), ال ارتداد عن اإلسالم, ال ارتداد عن اإلسالم, ال ارتداد عن اإلسالم, ال ارتداد عن اإلسالم����ؤمنينؤمنينؤمنينؤمنينارتداد عن الوالية واإلمامة ألمير المارتداد عن الوالية واإلمامة ألمير المارتداد عن الوالية واإلمامة ألمير المارتداد عن الوالية واإلمامة ألمير الم

            سؤالي كالتالي:سؤالي كالتالي:سؤالي كالتالي:سؤالي كالتالي:
            عن الرسالة، فما دور الباقين؟عن الرسالة، فما دور الباقين؟عن الرسالة، فما دور الباقين؟عن الرسالة، فما دور الباقين؟    ارتدارتدارتدارتدــ ــ ــ ــ كما قلتم كما قلتم كما قلتم كما قلتم ــ ــ ــ ــ إذا كان (البعض) إذا كان (البعض) إذا كان (البعض) إذا كان (البعض) 

الذي حضر غدير خم إنالذي حضر غدير خم إنالذي حضر غدير خم إنالذي حضر غدير خم هم نفسهم من حضر السقيفة وعددهم يفوق المائة هم نفسهم من حضر السقيفة وعددهم يفوق المائة هم نفسهم من حضر السقيفة وعددهم يفوق المائة هم نفسهم من حضر السقيفة وعددهم يفوق المائة     إن
            !!!!ألفألفألفألف

ما موقف ما موقف ما موقف ما موقف ، ، ، ، ألفألفألفألف    ٢٠٢٠٢٠٢٠، أو ، أو ، أو ، أو ١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠، أو ، أو ، أو ، أو ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠دعنا نفترض أن (البعض) هم حوالي: دعنا نفترض أن (البعض) هم حوالي: دعنا نفترض أن (البعض) هم حوالي: دعنا نفترض أن (البعض) هم حوالي: 
            اقين؟اقين؟اقين؟اقين؟البالبالبالب

الكلّ ارتد عندكم روايات تقول أنالكلّ ارتد عندكم روايات تقول أنالكلّ ارتد عندكم روايات تقول أنالكلّ ارتد ار وسلمان، وهذا     ::::ثالثةثالثةثالثةثالثة    ��� ��� ��� ���     عندكم روايات تقول أنار وسلمان، وهذا المقداد وعمار وسلمان، وهذا المقداد وعمار وسلمان، وهذا المقداد وعمالمقداد وعم
!وليس البعض الذي ارتد ،(البعض) هو الذي لم يرتد يعني أن!وليس البعض الذي ارتد ،(البعض) هو الذي لم يرتد يعني أن!وليس البعض الذي ارتد ،(البعض) هو الذي لم يرتد يعني أن!وليس البعض الذي ارتد ،(البعض) هو الذي لم يرتد يعني أن  

  فما هو جوابكم الصريح؟فما هو جوابكم الصريح؟فما هو جوابكم الصريح؟فما هو جوابكم الصريح؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

عن خطّ  منهم بعدول بعض((ن ما اطّلعتم عليه من إجابة ورد فيها: إ أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
الجزئية)  (أي الموجبة ،البعض المنطقي :، فالمراد به))�الرسالة بعد ارتحال النبي

قبال السلب الكلّي، دون البعض اللغوي الذي يراد به العدد القليل، فال يرد ما 
  شكال.إذكرتم من 
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ه قد استعمل المجيب هذا التعبير (البعض)، وبما يوهم إرادة معنا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
اللغوي مداراة لمشاعر أهل السنّة الذين ال يحتملون الصراحة اللغوية في هذا 

، مع �ا بعد رسول اهللارتدوالمقام بأن يقال لهم: (معظم) أو (أغلب) الصحابة قد 
 روايات الحوض الواردة في صحيحي البخاري ومسلم تذكر بوضوح أن أن

الناجين  على �وا بعد رسول اهللاأكثر الصحابة قد ارتد أعقابهم القهقرى، وأن
همل  ��� منهم قلّة قليلة, أو كما في التعبير النبوي: (فال أراه يخلص منهم 

القليل؛ ألن  ��� نّه ال يرده منهم إوالمعنى: ((, وقال ابن حجر في (الفتح): )١(النعم)
   .)٢())الهمل في اإلبل قليل بالنسبة لغيره

كلّ الذين حضروا يوم غدير خم وشهدوا البيعة  ال يوجد دليل على أن ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
قد حضروا في سقيفة بني ساعدة,  �بالوالية بعد رسول اهللا �ألمير المؤمنين

بل كان الحاضرون في السقيفة جماعات معلومة من األنصار وقلّة من 
ن إ :سماعهم أخبار تقولأالمهاجرين، انسلّوا إلى السقيفة بعد أن تناهت إلى 

، والقصّة معلومة �عوا يتداولون أمر الخالفة بعد رسول اهللاجتما األنصار قد
، بينما الحاضرون يوم غدير خم كانوا )٣(ريخ الطبري وغيرهايمكن مراجعتها في ت

  ع الحجيج القادمين إلى مكّة من مختلف البالد اإلسالمية آنذاك؛ فتدبر!يجم
بعضها استثناء سبعة، كما روايات االرتداد لم تستثن ثالثة فقط, بل في  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
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، عن أبيه، عن جده علي بن أبي �في هذه الرواية المروية عن اإلمام الباقر
, قال: (ضاقت األرض بسبعة، بهم ترزقون، وبهم تنصرون، وبهم �طالب

، وأيضاً )١(تمطرون, منهم: سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعمار، وحذيفة)
ت االستثناء هذه لم تشمل جملة من الذين لم يبايعوا أبا ينبغي المالحظة أن روايا

بكر وعارضوا بيعة السقيفة، وهم معظم بني هاشم والزبير وخالد بن سعيد األموي 
   وسعد بن عبادة، وغيرهم.

 �ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسألة االرتداد عن وصية رسول اهللا
العودة إلى هذه �بمبايعة علي ة كانت من الناس على حاالت  بعده، ثمالوصي
لها الثالثة المستثنون األوائل بأعلى حاالت االنقياد والتسليم ألمر ومراتب مثّ

   وكانوا الرؤوس في هذا األمر. ،بعده �بمبايعة علي �رسول اهللا

   :)٢(تعليق 

��»����������א���دن����
�א��מ����د�«� �

        وا قد بايعوا أمير المؤمنين، وا قد بايعوا أمير المؤمنين، وا قد بايعوا أمير المؤمنين، وا قد بايعوا أمير المؤمنين، ن لم يرتدن لم يرتدن لم يرتدن لم يرتدهل يعني هذا أن الثالثة أو السبعة الذيهل يعني هذا أن الثالثة أو السبعة الذيهل يعني هذا أن الثالثة أو السبعة الذيهل يعني هذا أن الثالثة أو السبعة الذي
لم يبايعوا أبا بكر، أو عمر، أو عثمان؟ أم بايعوهم كما فعل علي بن أبي لم يبايعوا أبا بكر، أو عمر، أو عثمان؟ أم بايعوهم كما فعل علي بن أبي لم يبايعوا أبا بكر، أو عمر، أو عثمان؟ أم بايعوهم كما فعل علي بن أبي لم يبايعوا أبا بكر، أو عمر، أو عثمان؟ أم بايعوهم كما فعل علي بن أبي 

  ؟؟؟؟طالبطالبطالبطالب

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

إن المبايعة تحت وطأة الضغط والتهديد ال تعد مبايعة, بل إن التقية اقتضت أن 
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  ون، حفاظاً على نفوسهم من الظالمين.يظهروا خالف ما يعتقد

 �لنبي  إلى بيعة، بل هي ثابتة بنصّ �ولم تكن تحتاج إمامة أمير المؤمنين
وا، ولم يغيروا ما اعتقدوا هم لم يبدلولئك الصحابة الثابتون أنّعليه, والذي فعله أُ

  !فافهم التي أُعلنت في يوم الغدير؛ �به من إمامة أمير المؤمنين

  :)٣(تعليق 

 »����������א &و�=���א Aز�'�������د�
و�«�

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

ثالثة ثالثة ثالثة ثالثة     ��� ��� ��� ��� ا ا ا ا ارتدوارتدوارتدوارتدوأن جمهور الصحابة أن جمهور الصحابة أن جمهور الصحابة أن جمهور الصحابة     ::::ة] الذي مفادهة] الذي مفادهة] الذي مفادهة] الذي مفادهحديث [الردحديث [الردحديث [الردحديث [الرد    عنعنعنعنسؤالنا سؤالنا سؤالنا سؤالنا 
            ........    ــ حسب اختالفات الروايات ــــ حسب اختالفات الروايات ــــ حسب اختالفات الروايات ــــ حسب اختالفات الروايات ــ        أو أربعة أو سبعةأو أربعة أو سبعةأو أربعة أو سبعةأو أربعة أو سبعة

    ::::ي مفادهي مفادهي مفادهي مفادهذذذذالالالال    ،،،،التي وردت في مصادرناالتي وردت في مصادرناالتي وردت في مصادرناالتي وردت في مصادرنا    هذه الرواياتهذه الرواياتهذه الرواياتهذه الروايات    عنعنعنعنفقد قرأنا جوابكم فقد قرأنا جوابكم فقد قرأنا جوابكم فقد قرأنا جوابكم 
            ....����ترك الوالية لعلي بن أبي طالبترك الوالية لعلي بن أبي طالبترك الوالية لعلي بن أبي طالبترك الوالية لعلي بن أبي طالب    ::::أن الردة بهذه األحاديث هيأن الردة بهذه األحاديث هيأن الردة بهذه األحاديث هيأن الردة بهذه األحاديث هي

            والسؤال: ما هو الدليل على صحة هذا المعنى الذي أشرتم إليه لمعنى الردة؟والسؤال: ما هو الدليل على صحة هذا المعنى الذي أشرتم إليه لمعنى الردة؟والسؤال: ما هو الدليل على صحة هذا المعنى الذي أشرتم إليه لمعنى الردة؟والسؤال: ما هو الدليل على صحة هذا المعنى الذي أشرتم إليه لمعنى الردة؟
بقرينة, فما بقرينة, فما بقرينة, فما بقرينة, فما     ��� ��� ��� ��� قائل يقول: ال يحق للشيعة صرف الرواية عن ظاهرها, قائل يقول: ال يحق للشيعة صرف الرواية عن ظاهرها, قائل يقول: ال يحق للشيعة صرف الرواية عن ظاهرها, قائل يقول: ال يحق للشيعة صرف الرواية عن ظاهرها,     فلعلّفلعلّفلعلّفلعلّ

            ة إلى ترك الوالية؟ة إلى ترك الوالية؟ة إلى ترك الوالية؟ة إلى ترك الوالية؟ي صرفت معنى الردي صرفت معنى الردي صرفت معنى الردي صرفت معنى الردهي القرينة التهي القرينة التهي القرينة التهي القرينة الت
    ــ ــ ــ ــ         ــ أيها الشيعةــ أيها الشيعةــ أيها الشيعةــ أيها الشيعة        ترك الوالية, ألستمترك الوالية, ألستمترك الوالية, ألستمترك الوالية, ألستم    ::::ولعلّ المخالف يقول: لو سلّمنا بأن الردةولعلّ المخالف يقول: لو سلّمنا بأن الردةولعلّ المخالف يقول: لو سلّمنا بأن الردةولعلّ المخالف يقول: لو سلّمنا بأن الردة

  كما هو مذكور في كتبكم؟كما هو مذكور في كتبكم؟كما هو مذكور في كتبكم؟كما هو مذكور في كتبكم؟    ،،،،تحكمون بكفر من ترك الواليةتحكمون بكفر من ترك الواليةتحكمون بكفر من ترك الواليةتحكمون بكفر من ترك الوالية

  المصادر:المصادر:المصادر:المصادر:

  ــ مصدر رواية [الردة]:ــ مصدر رواية [الردة]:ــ مصدر رواية [الردة]:ــ مصدر رواية [الردة]:١١١١
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، ، ، ، ����، عن أبي جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي جعفران، عن أبيهان، عن أبيهان، عن أبيهان، عن أبيهحنّحنّحنّحنّ((((((((    الكافي, فقال:الكافي, فقال:الكافي, فقال:الكافي, فقال:في في في في روى ثقة اإلسالم روى ثقة اإلسالم روى ثقة اإلسالم روى ثقة اإلسالم 
ة بعد النبيقال: كان الناس أهل ردة بعد النبيقال: كان الناس أهل ردة بعد النبيقال: كان الناس أهل ردة بعد النبيفقلت: ومن الثالثة؟ فقال: فقلت: ومن الثالثة؟ فقال: فقلت: ومن الثالثة؟ فقال: فقلت: ومن الثالثة؟ فقال:     ....ثالثةثالثةثالثةثالثة    ��� ��� ��� ���     ����قال: كان الناس أهل رد

المقداد بن األسود، وأبو ذرالمقداد بن األسود، وأبو ذرالمقداد بن األسود، وأبو ذربركاتهبركاتهبركاتهبركاتهالغفاري، وسلمان الفارسي، رحمة اهللا والغفاري، وسلمان الفارسي، رحمة اهللا والغفاري، وسلمان الفارسي، رحمة اهللا والغفاري، وسلمان الفارسي، رحمة اهللا و    المقداد بن األسود، وأبو ذر    
عرف أناس بعد يسير، وقال: هؤالء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن عرف أناس بعد يسير، وقال: هؤالء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن عرف أناس بعد يسير، وقال: هؤالء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن عرف أناس بعد يسير، وقال: هؤالء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن ثم ثم ثم ثم عليهم، عليهم، عليهم، عليهم، 
وما وما وما وما ����        فبايع، وذلك قول اهللا تعالى:فبايع، وذلك قول اهللا تعالى:فبايع، وذلك قول اهللا تعالى:فبايع، وذلك قول اهللا تعالى:    مكرهاًمكرهاًمكرهاًمكرهاً    ����ير المؤمنينير المؤمنينير المؤمنينير المؤمنينجاؤوا بأمجاؤوا بأمجاؤوا بأمجاؤوا بأم    حتّىحتّىحتّىحتّىيبايعوا يبايعوا يبايعوا يبايعوا 
رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ���� ���� ���� ����     محمدمحمدمحمدمحمد

����ه الشَّاكرِينه الشَّاكرِينه الشَّاكرِينه الشَّاكرِينوسيجزِي اللَّوسيجزِي اللَّوسيجزِي اللَّوسيجزِي اللَّ    اًاًاًاًعقبيه فَلَن يضُر اللَّه شَيئعقبيه فَلَن يضُر اللَّه شَيئعقبيه فَلَن يضُر اللَّه شَيئعقبيه فَلَن يضُر اللَّه شَيئ ومن ينْقَلب علَىومن ينْقَلب علَىومن ينْقَلب علَىومن ينْقَلب علَى
    ::::راجعراجعراجعراجع((((....))))))))))))١١١١((((

        ....))))٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥صصصص    ٨٨٨٨الكافي ج الكافي ج الكافي ج الكافي ج 
قه الكليني, فالسند بغير تعليق قه الكليني, فالسند بغير تعليق قه الكليني, فالسند بغير تعليق قه الكليني, فالسند بغير تعليق قلت: والسند كما تالحظون معلّق, حيث علّقلت: والسند كما تالحظون معلّق, حيث علّقلت: والسند كما تالحظون معلّق, حيث علّقلت: والسند كما تالحظون معلّق, حيث علّ

بن يحيى، عن بن يحيى، عن بن يحيى، عن بن يحيى، عن     محمدمحمدمحمدمحمدوووو    ........ان بن سديران بن سديران بن سديران بن سديربراهيم، عن أبيه، عن حنّبراهيم، عن أبيه، عن حنّبراهيم، عن أبيه، عن حنّبراهيم، عن أبيه، عن حنّإإإإعلي بن علي بن علي بن علي بن ((((((((كالتالي: كالتالي: كالتالي: كالتالي: 
        ....))))))))بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيهبن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيهبن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيهبن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن     ،،،،محمدمحمدمحمدمحمدأحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن 

        معتبر!معتبر!معتبر!معتبر!    ههههقول: وهذا كما ترون إسنادقول: وهذا كما ترون إسنادقول: وهذا كما ترون إسنادقول: وهذا كما ترون إسنادأأأأ
رجال الكشي، وتفسير رجال الكشي، وتفسير رجال الكشي، وتفسير رجال الكشي، وتفسير     ::::مثلمثلمثلمثل    ،،،،لرواية الردةلرواية الردةلرواية الردةلرواية الردة    أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىمالحظة: هناك مصادر مالحظة: هناك مصادر مالحظة: هناك مصادر مالحظة: هناك مصادر 

        ي، واالختصاص، وكتاب سليم بن قيس, وغيرها بأسانيد متعددة.ي، واالختصاص، وكتاب سليم بن قيس, وغيرها بأسانيد متعددة.ي، واالختصاص، وكتاب سليم بن قيس, وغيرها بأسانيد متعددة.ي، واالختصاص، وكتاب سليم بن قيس, وغيرها بأسانيد متعددة.عياشعياشعياشعياشالالالال
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
وج عن اإلسالم، ولو إن االرتداد المذكور في الرواية ليس المقصود به الخر

المرتدون القتل باعتبار أن المرتد الفطري يقتل، وفي بعض  حقكان كذلك الست
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 ،هؤالء السبعة) ���  �الروايات ورد هكذا: (ولم يكن يعرف حق أمير المؤمنين
يمكن أن يكون ذلك قرينة على أن االرتداد كان بعدم معرفتهم لحق اإلمامة  إذ

  واإلمام.
ج عن الملّة، فال يظهر منها الكفر المخرِ ،وايات التي ذكرتهاوأما الر

  االرتداد عن اإلمامة. :فاالنقالب على األعقاب هو المقصود به
 كلّ الصحابة جحدوا اإلمامة بعد المعرفة، بل ثم إنّه ال يمكن القول بأن

دين في أمرهم، وكثير منهم رجع عن الكثير منهم حصلت له شبهة جعلتهم مترد
  مره بعد ذلك.أ

اً على جحوده، مصر يجحد اإلمامة مع المعرفة بها وبق نعم، يبقى قسم منهم
وهذا هو المستحق للنار، وهو الكافر في اآلخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة 

ودمه وماله  ،نّه يحكم بإسالمهإما ثبت عندنا أن من نطق بالشهادتين، فل ؛المسلم
   وعرضه حرام.

  
I†Èi@Ý–y†Èi@Ý–y†Èi@Ý–y†Èi@Ý–y@@@@Þì�ŠÛa@ñbÏëÞì�ŠÛa@ñbÏëÞì�ŠÛa@ñbÏëÞì�ŠÛa@ñbÏë����H@ @

��»���������������������א �دאد�«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
  ة؟ة؟ة؟ة؟ستّستّستّستّ    ��� ��� ��� ��� ن بعد وفاة الرسول ارتد الصحابة كلّهم ن بعد وفاة الرسول ارتد الصحابة كلّهم ن بعد وفاة الرسول ارتد الصحابة كلّهم ن بعد وفاة الرسول ارتد الصحابة كلّهم إإإإهل صحيح أن الشيعة يقولون: هل صحيح أن الشيعة يقولون: هل صحيح أن الشيعة يقولون: هل صحيح أن الشيعة يقولون: 

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ــي تاريخــه    ــري ذكــر ف ــه ذكــروا    ،إن الطب ــاً ل ــأن ،وآخــرين تبع العــرب كلّهــم   :ب
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، وعمت الردة العرب كلّهم، عدا فئة في المدينة وفئة في �عد رسول اهللارتدوا ب
  ..فأرجعهم عن الردة ،الطائف، وحاربهم أبو بكر
سامة كفرت األرض وتصرمت وارتدت من كلّ قبيلة فقد روى: لما فصل أُ

  .)١(قريشاً وثقيفاً ���  ،عامة أو خاصّة
ما  �عند وفاة رسول اهللا ت العربوروى ابن كثير عن ابن إسحاق: ارتد

  .)٢(مكّة والمدينة :خال أهل المسجدين
  فهذه الردة التي يذكرها الطبري وابن كثير ردة عن اإلسالم!

الناس بعد النبي ا الحديث: (ارتدة )٣(ثالثة نفر) ��� �وأمة ردفليست الرد ،
، ن اهللا عزّ وجلّبأمر م �عن اإلسالم، وإنّما ردة عن اإلمام الذي نصّبه رسول اهللا

  ير!والفرق بينهما كب

  تعقيب:

�»���������������������א �دאد�«� �

ة ة ة ة طار األخوطار األخوطار األخوطار األخوإإإإخواننا الشيعة على هذا الحوار الجيد في خواننا الشيعة على هذا الحوار الجيد في خواننا الشيعة على هذا الحوار الجيد في خواننا الشيعة على هذا الحوار الجيد في شكراً جزيالً إلشكراً جزيالً إلشكراً جزيالً إلشكراً جزيالً إل
 نّة لعودة الحبيدنا نحن معاشر أهل الس اإلسالمية التي تجمعنا، ومن هنا نمد نّة لعودة الحبيدنا نحن معاشر أهل الس اإلسالمية التي تجمعنا، ومن هنا نمد نّة لعودة الحبيدنا نحن معاشر أهل الس اإلسالمية التي تجمعنا، ومن هنا نمد نّة لعودة الحبيدنا نحن معاشر أهل الس اإلسالمية التي تجمعنا، ومن هنا نمد

الخالف قد يتطر المتبادل، وبما أنالخالف قد يتطر المتبادل، وبما أنالخالف قد يتطر المتبادل، وبما أنالخالف قد يتطر عض المسائل العقائدية التي يعتقد كلّ عض المسائل العقائدية التي يعتقد كلّ عض المسائل العقائدية التي يعتقد كلّ عض المسائل العقائدية التي يعتقد كلّ ق لبق لبق لبق لبالمتبادل، وبما أن
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مذهب أنّه على الحق، وأن اآلخر ضلّ بعض الشيء، فإلزالة هذا األمر وجب مذهب أنّه على الحق، وأن اآلخر ضلّ بعض الشيء، فإلزالة هذا األمر وجب مذهب أنّه على الحق، وأن اآلخر ضلّ بعض الشيء، فإلزالة هذا األمر وجب مذهب أنّه على الحق، وأن اآلخر ضلّ بعض الشيء، فإلزالة هذا األمر وجب 
على كلّ سنّي أن يستغفر ألخيه الشيعي، ووجب على كلّ شيعي أن يستغفر على كلّ سنّي أن يستغفر ألخيه الشيعي، ووجب على كلّ شيعي أن يستغفر على كلّ سنّي أن يستغفر ألخيه الشيعي، ووجب على كلّ شيعي أن يستغفر على كلّ سنّي أن يستغفر ألخيه الشيعي، ووجب على كلّ شيعي أن يستغفر 

ما كَسبتُم ما كَسبتُم ما كَسبتُم ما كَسبتُم     تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُمتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُمتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُمتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم����    ::::ألخيه السنّي، وشعارنا دائماًألخيه السنّي، وشعارنا دائماًألخيه السنّي، وشعارنا دائماًألخيه السنّي، وشعارنا دائماً
وووو �� �� �� ��لُونمعا كَانُوا يمع أَلُونتُسلُونمعا كَانُوا يمع أَلُونتُسلُونمعا كَانُوا يمع أَلُونتُسلُونمعا كَانُوا يمع أَلُونتُس����

))))١١١١((((....        
  :ليقتع

�»���د����א���دن�«� �

        هل الذي يرتد عن الخليفة وليس عن اإلسالم يعتبر كافراً، أم مسلماً؟هل الذي يرتد عن الخليفة وليس عن اإلسالم يعتبر كافراً، أم مسلماً؟هل الذي يرتد عن الخليفة وليس عن اإلسالم يعتبر كافراً، أم مسلماً؟هل الذي يرتد عن الخليفة وليس عن اإلسالم يعتبر كافراً، أم مسلماً؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بخالفته  �ولاالرتداد عن الخليفة غير الشرعي الذي لم يرد نصّ عن الرس

ال يعد خروجاً عن اإلسالم, وليس هو بكفر، بل هو عين الصواب؛ إذ أن خالفته 
  .�تعد غير شرعية في قبال خالفة شرعية موصى بها من قبل الرسول
، فقد ال يعد �أما الخروج على الخليفة الشرعي المنصّب من قبل الرسول

م تمام الحجة عليه، فيحكم كفراً؛ ألن صاحبه قد طرأت عليه الشبهة مع عد
  بإسالمه من جهة تمسكه بالشهادتين.
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 بهذا الموضوع ــ : (أبو طالب)(أبو بكر)(النبي تعلّقانظر ــ ما ي*
  )C)(النبي إبراهيم7محمد
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في موضوع الخيرة؟ استخارة اهللا في في موضوع الخيرة؟ استخارة اهللا في في موضوع الخيرة؟ استخارة اهللا في في موضوع الخيرة؟ استخارة اهللا في     ����يتيتيتيتما هو رأي مذهب أهل البما هو رأي مذهب أهل البما هو رأي مذهب أهل البما هو رأي مذهب أهل الب

        موضوع ما.موضوع ما.موضوع ما.موضوع ما.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
أبواباً في  )١(في كتابه (بحار األنوار) Sقد ذكر العالّمة المجلسي

االستخارات وفضلها وكيفياتها، فذكر في الباب األول الروايات الواردة في 
  والتسليم بعدها، منها: ى، والرضالحثّ على االستخارة، والترغيب فيها

أنّه قال: (يقول اهللا عزّ وجلّ: إن من شقاء عبدي  �عن اإلمام الصادق ــــــــ١١١١
  .)٢(أن يعمل األعمال وال يستخير بي)

أنّه قال: (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي  �عن اإلمام الصادق ــــــــ٢٢٢٢
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  .)١(لم يؤجر)
فقال لي  ،إلى اليمن �ثني رسول اهللاقال: (بع �عن اإلمام أمير المؤمنين ــــــــ٣٣٣٣

٢(ما حار من استخار، وال ندم من استشار) !وهو يوصيني: يا علي(.  
كانوا يؤكّدون على  �ئمةومن خالل مراجعة هذه الروايات يتّضح أن األ
  ها.وصلواتها ودعاء موضوع الخيرة، ويعلّمون أصحابهم كيفية االستخارة

  عليه جرت سيرة العلماء والمؤمنين.فالخيرة أمر حسن ومحبذ، وإذن 

  تعليق:

�»����������א 
���ن��������د�
و�«� �

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
        الكالم عن االستخارة في عدة جوانب:الكالم عن االستخارة في عدة جوانب:الكالم عن االستخارة في عدة جوانب:الكالم عن االستخارة في عدة جوانب:

بذلك الشيخ جواد بذلك الشيخ جواد بذلك الشيخ جواد بذلك الشيخ جواد     صرحصرحصرحصرحــ جميع روايات االستخارة ضعيفة السند, كما ــ جميع روايات االستخارة ضعيفة السند, كما ــ جميع روايات االستخارة ضعيفة السند, كما ــ جميع روايات االستخارة ضعيفة السند, كما ١١١١
باب باب باب باب ////قواعد الفقهيةقواعد الفقهيةقواعد الفقهيةقواعد الفقهيةالتبريزي في (صراط النجاة), والشيخ ناصر مكارم في كتابه (الالتبريزي في (صراط النجاة), والشيخ ناصر مكارم في كتابه (الالتبريزي في (صراط النجاة), والشيخ ناصر مكارم في كتابه (الالتبريزي في (صراط النجاة), والشيخ ناصر مكارم في كتابه (ال

        باب القرعة).باب القرعة).باب القرعة).باب القرعة).////باقر اإليرواني في (القواعد الفقهيةباقر اإليرواني في (القواعد الفقهيةباقر اإليرواني في (القواعد الفقهيةباقر اإليرواني في (القواعد الفقهية    محمدمحمدمحمدمحمدالقرعة), وكذا الشيخ القرعة), وكذا الشيخ القرعة), وكذا الشيخ القرعة), وكذا الشيخ 
ــ قد يدعى كثرة الروايات التي تبلغ حد التواتر, وفيه: إن أكثر من خمسين ــ قد يدعى كثرة الروايات التي تبلغ حد التواتر, وفيه: إن أكثر من خمسين ــ قد يدعى كثرة الروايات التي تبلغ حد التواتر, وفيه: إن أكثر من خمسين ــ قد يدعى كثرة الروايات التي تبلغ حد التواتر, وفيه: إن أكثر من خمسين ٢٢٢٢

طلب الخير من طلب الخير من طلب الخير من طلب الخير من     ::::رواية منها ليس بمعنى االستخارة المتحدث عنها، وإنّما بمعنىرواية منها ليس بمعنى االستخارة المتحدث عنها، وإنّما بمعنىرواية منها ليس بمعنى االستخارة المتحدث عنها، وإنّما بمعنىرواية منها ليس بمعنى االستخارة المتحدث عنها، وإنّما بمعنى
والرواية التي والرواية التي والرواية التي والرواية التي     ........(ال خير في من ال يستخير في اليوم سبعين مرة)(ال خير في من ال يستخير في اليوم سبعين مرة)(ال خير في من ال يستخير في اليوم سبعين مرة)(ال خير في من ال يستخير في اليوم سبعين مرة)    ::::اهللا سبحانه, مثلاهللا سبحانه, مثلاهللا سبحانه, مثلاهللا سبحانه, مثل

ركعتين، ثم يستخير اهللا مائة مرة.. وغيرها كثير, ركعتين، ثم يستخير اهللا مائة مرة.. وغيرها كثير, ركعتين، ثم يستخير اهللا مائة مرة.. وغيرها كثير, ركعتين، ثم يستخير اهللا مائة مرة.. وغيرها كثير,     من أراد الزواج فليصلِّمن أراد الزواج فليصلِّمن أراد الزواج فليصلِّمن أراد الزواج فليصلِّ    تحثّتحثّتحثّتحثّ
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(االستخارة). وهذا المعنى من (االستخارة). وهذا المعنى من (االستخارة). وهذا المعنى من (االستخارة). وهذا المعنى من     ::::كما صرح بذلك السيد عبد اهللا شبر في كتابهكما صرح بذلك السيد عبد اهللا شبر في كتابهكما صرح بذلك السيد عبد اهللا شبر في كتابهكما صرح بذلك السيد عبد اهللا شبر في كتابه
 ابت, ولكنّه المهمل عملياً.ابت, ولكنّه المهمل عملياً.ابت, ولكنّه المهمل عملياً.ابت, ولكنّه المهمل عملياً.طلب الخير ــ هو المعنى الثطلب الخير ــ هو المعنى الثطلب الخير ــ هو المعنى الثطلب الخير ــ هو المعنى الث    ::::االستخارة ــ وهواالستخارة ــ وهواالستخارة ــ وهواالستخارة ــ وهو

نّنا نطلب من اهللا سبحانه نّنا نطلب من اهللا سبحانه نّنا نطلب من اهللا سبحانه نّنا نطلب من اهللا سبحانه حيث إحيث إحيث إحيث إ    ن االستخارة فيها طلب كشف الغيب؛ن االستخارة فيها طلب كشف الغيب؛ن االستخارة فيها طلب كشف الغيب؛ن االستخارة فيها طلب كشف الغيب؛ــ إــ إــ إــ إ٣٣٣٣ 
أن يرينا الواقع المجهول, وأن اإلقدام على الفعل الفالني هل هو أمر جيد أم ال, أن يرينا الواقع المجهول, وأن اإلقدام على الفعل الفالني هل هو أمر جيد أم ال, أن يرينا الواقع المجهول, وأن اإلقدام على الفعل الفالني هل هو أمر جيد أم ال, أن يرينا الواقع المجهول, وأن اإلقدام على الفعل الفالني هل هو أمر جيد أم ال, 
وهذا خالف الروايات التي تحثّ على االهتداء بالعقل، وتعاليم اآليات وهذا خالف الروايات التي تحثّ على االهتداء بالعقل، وتعاليم اآليات وهذا خالف الروايات التي تحثّ على االهتداء بالعقل، وتعاليم اآليات وهذا خالف الروايات التي تحثّ على االهتداء بالعقل، وتعاليم اآليات 

ارة.. وعلى كلّ حال هو أمر غريب عن روح الشريعة, فهو ارة.. وعلى كلّ حال هو أمر غريب عن روح الشريعة, فهو ارة.. وعلى كلّ حال هو أمر غريب عن روح الشريعة, فهو ارة.. وعلى كلّ حال هو أمر غريب عن روح الشريعة, فهو والروايات واالستشوالروايات واالستشوالروايات واالستشوالروايات واالستش
  أشبه بطلب المعجزة.أشبه بطلب المعجزة.أشبه بطلب المعجزة.أشبه بطلب المعجزة.

محاولة لقطع الحيرة, محاولة لقطع الحيرة, محاولة لقطع الحيرة, محاولة لقطع الحيرة,     ��� ��� ��� ��� ن االستخارة ما هي ن االستخارة ما هي ن االستخارة ما هي ن االستخارة ما هي ــ يقول صاحب (الميزان): إــ يقول صاحب (الميزان): إــ يقول صاحب (الميزان): إــ يقول صاحب (الميزان): إ٤٤٤٤
وإلخراج اإلنسان من الحيرة السلبية, وليس ما تنتجه االستخارة هو أمر في وإلخراج اإلنسان من الحيرة السلبية, وليس ما تنتجه االستخارة هو أمر في وإلخراج اإلنسان من الحيرة السلبية, وليس ما تنتجه االستخارة هو أمر في وإلخراج اإلنسان من الحيرة السلبية, وليس ما تنتجه االستخارة هو أمر في 

  لما لجأت إلى االستخارة.لما لجأت إلى االستخارة.لما لجأت إلى االستخارة.لما لجأت إلى االستخارة.مصلحة أو مفسدة... ولو اعتقد الناس بهذا الرأي, مصلحة أو مفسدة... ولو اعتقد الناس بهذا الرأي, مصلحة أو مفسدة... ولو اعتقد الناس بهذا الرأي, مصلحة أو مفسدة... ولو اعتقد الناس بهذا الرأي, 

ستميحكم عذراً لعدم بيان المصادر بدقة, ألنّي كتبت التعليق اعتماداً على ستميحكم عذراً لعدم بيان المصادر بدقة, ألنّي كتبت التعليق اعتماداً على ستميحكم عذراً لعدم بيان المصادر بدقة, ألنّي كتبت التعليق اعتماداً على ستميحكم عذراً لعدم بيان المصادر بدقة, ألنّي كتبت التعليق اعتماداً على ــ أــ أــ أــ أ
  مطالعة سابقة.مطالعة سابقة.مطالعة سابقة.مطالعة سابقة.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

االستخارة في المصحف ((الشيخ التبريزي يذكر في (صراط النجاة) أن:  ــــــــ١١١١
المشورة مع اهللا سبحانه إذا تردد الشخص  :نوانالشريف مروية في مورد التحير بع

  .)١())بين أمرين
كالم الشيخ ناصر مكارم في (القواعد) كان نقالً ألقوال العلماء في ذلك  ــــــــ٢٢٢٢
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وقد وقع الكالم في مشروعية االستخارة بغير الدعاء واالستشارة، ((فقال: 
 ،إنكاره :جوازه، وعن ابن إدريس وبعض آخر :والمحكي عن أكثر األصحاب

   .))أو التردد فيه
وقال:  ،ثم نقل كالم العالّمة المجلسي ونقله لكالم ابن إدريس والمحقّق

ن كالمهما أصله من الشيخ المفيد في (المقنعة)، ثم ذكر المجلسي اختالف إ((
(الذكرى)، ورده على ابن  نسخ (المقنعة) في ذلك، ونقل كالم الشهيد في

   .))بالرقاعنكاره لالستخارة إدريس إ
اً أُمورهذا ولكن األمر في جوازها سهل بعد كون موردها ((ثم قال بعد ذلك: 

مباحة يتردد بينها، ثم يتوكّل على اهللا ويعمل بما يخرج من الرقاع وشبهها رجاء 
الوصول إلى المطلوب, ولعلّ عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستنداً 

   .))إلى هذا المعنى
االستخارة نوع من القرعة، وذكر األدلّة على ذلك ثم ١(أخذ يدلّ على أن(.   
سمعنا في محاضرة الدرس عند الشيخ باقر اإليراوني أنّه يقول: إن  ــــــــ٣٣٣٣

فأدلّة  ؛االستخارة ال تحتاج إلى دليل، بل يكفيها الدخول تحت عنوان الدعاء
   جواز الدعاء كافية للعمل باالستخارة.

كر ورود االستخارة بمعنى طلب الخير من اهللا، ولعلّ الروايات نحن ال نن ــــــــ٤٤٤٤
في ذلك أكثر وأصح سنداً، لكن مع ذلك الروايات الواردة في االستخارة 
بالقرآن والرقاع والسبحة والبندقة هي محلّ كالم بين الفقهاء، كما هو الحال في 
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ا كثيراً بناًء على قاعدة المستحبة أو المباحة التي قد ال يدقّق فيه موركثير من اُأل
  التسامح في أدلّة السنن.

ليس في االستخارة أي أمر غريب، فكما نحن نطلب الهداية في طرق  ــــــــ٥٥٥٥
الخير، كذلك نطلب الهداية أيضاً عن طريق االستخارة، فاألمر ال يعدو أكثر من 

   كونه طلباً للهداية.
على الخيرة ذكر صاحب (الميزان) في معرض رده على من يعترض  ــــــــ٦٦٦٦
في جواز األخذ بالخيرة  �أهل البيت أئمةوقد وردت عدة أخبار من ((بقوله: 

   .))من السبحة وغيرها عند الحيرة
ختيار ما يختاره اإلنسان بهذا النوع من اوليس في ((ثم قال بعد ذلك: 

يختص باهللا سبحانه من الشؤون  االستخارة دعوى علم الغيب، وال تعرض لما
، وال أي مور، وال شرك بسبب تشريك غير اهللا تعالى إياه في تدبير اُأللوهيةاإل

تعين الفعل أو الترك من غير  :��� إذ ال شأن لهذا العمل  ؛محذور ديني آخر
إيجاب وال تحريم، وال أي حكم تكليفي آخر، وال كشف عما وراء حجب 

 ,الغيب من خير أو شر ��� و يترك فيخرج عن خير المستخير في أن يعمل أ أن
   .)١())الحيرة والتذبذب

، كالم غير ))لو علم الناس بهذا الرأي لما لجأت إلى االستخارة((وقولك: 
دقيق! فأغلب الناس هم يريدون الخروج من الحيرة التي يقعون فيها باختيار فعل 

عيعمله خيراً لهم, وهذا ما يقوله صاحب (الميزان)، وليس المطلوب هو كشف  د
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  قع المستقبلي.الوا
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

في كيفية في كيفية في كيفية في كيفية     ����أرجو منكم أن تذكروا لي الروايات الواردة عن أهل البيتأرجو منكم أن تذكروا لي الروايات الواردة عن أهل البيتأرجو منكم أن تذكروا لي الروايات الواردة عن أهل البيتأرجو منكم أن تذكروا لي الروايات الواردة عن أهل البيت
        االستخارة, بالتفصيل إن أمكن.االستخارة, بالتفصيل إن أمكن.االستخارة, بالتفصيل إن أمكن.االستخارة, بالتفصيل إن أمكن.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته.. والسالم عليكم ورحمة اهللا

  وردت عدة روايات في مسألة االستخارة, نذكر بعضها, وهي على أقسام:

  :األول: االستخارة بالرقاعاألول: االستخارة بالرقاعاألول: االستخارة بالرقاعاألول: االستخارة بالرقاع

 قال: (إذا أردت أمراً فخذ ستّ ،�عن اإلمام الصادق ،عن هارون بن خارجة
كتب في ثالث منها: بسم اهللا الرحمن الرحيم, خيرة من اهللا العزيز الحكيم رقاع, فا

فعل), ثم ضعها تحت ا( :(ال تفعل), وفي ثالث منها مثل ذلك :فالنةلفالن بن 
مصالّك, ثم صلّ ركعتين, فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: (أستخير اهللا 

ر لي في جميع ر لي واختَخ اللّهمبرحمته خيرة في عافية), ثم استو جالساً وقل: (
بيدك إلى الرقاع فشوشها, وأخرج واحدة,  منك وعافية)، ثم اضرب سرِي, في يأُمور

فافعل األمر الذي تريده, وإن خرج ثالث  ،فعل)ا( :فإن خرج ثالث متواليات
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(ال تفعل)  خرىفعل) واُألافال تفعله, وإن خرجت واحدة ( ،متواليات (ال تفعل)
, وقال العالّمة المجلسي )١(به) فأخرج من الرقاع إلى خمس, فانظر أكثرها فاعمل

بيانه على هذه الرواية: هذا أشهر طرق هذه االستخارة وأوثقها وعليه عمل في 
   .)٢(أصحابنا

 قال: (إذا أردت أمراً فخذ ستّ ،�عن اإلمام الصادق ،عن هارون بن حماد
رقاع, فاكتب في ثالث منهن: بسم اهللا الرحمن الرحيم, خيرة من اهللا العزيز 

فعل كذا إن شاء اهللا, واذكر ا :ن بن فالنالكريم ــ لفال العلي :الحكيم ــ ويروى
اسمك وما تريد فعله, وفي ثالث منهن: بسم اهللا الرحمن الرحيم, خيرة من اهللا 

ال تفعل كذا, وتصلّي أربع ركعات, تقرأ في كلّ  :العزيز الحكيم لفالن بن فالن
در, وتدع ا أنزلناه في ليلة القإنّ :قل هو اهللا أحد, وثالث مرات :ركعة خمسين مرة
وتقول بعد ذلك: ( ،ادتكالرقاع تحت سجإنّك تعلم وال أعلم, وتقدر وال  اللّهم

آمنت بك فال شيء أعظم منك, صلّ على آدم  اللّهمأقدر, وأنت عالّم الغيوب, 
خيرتك, وأهل بيته الطاهرين, ومن بينهم من نبي وصديق  محمدصفوتك, و

أجمعين, إن كان ما عزمت عليه  وشهيد، وعبد صالح وولي مخلص، ومالئكتك
من الدخول في سفري إلى بلد كذا وكذا خيرة لي في البدو والعاقبة, ورزق تيسر 
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لي منه فسهره, وخر لي فيه, وإن كان غيره فاصرفه عنّي, وبدلني منه ما هو له وال تعس
 عليلك يا أرحم الراحمين), ثم تقول سبعين مرة: (خيرة من اهللا اتمخير منه, برح

١(ك ودعوت اهللا وسألته ما تريد)الكريم)، فإذا فرغت من ذلك عفّرت خد(.  
  :الثاني: االستخارة بصالة ركعتين وبرقعتينالثاني: االستخارة بصالة ركعتين وبرقعتينالثاني: االستخارة بصالة ركعتين وبرقعتينالثاني: االستخارة بصالة ركعتين وبرقعتين

حابه وقد سأله عن األمر , قال لبعض أص�, رفعه عنهممحمدعن علي بن 
وال يجد أحداً يشاوره, فكيف يصنع؟ قال: (شاور اهللا) قال: فقال له:  يمضي فيه

(ال)، وفي  :الحاجة في نفسك, واكتب رقعتين, في واحدة ال: (انوِكيف؟ ق
(نعم)، واجعلهما في بندقتين من طين, ثم صلّ ركعتين, واجعلهما تحت  :واحدة

وأنت خير مستشار ومشير, فأشر  ،شاورك في أمري هذاذيلك وقل: ياهللا إنّي أُ
ا (نعم) فافعل, علي بما فيه صالح وحسن عاقبة, ثم أدخل يدك, فإن كان فيه

  .)٢(وإن كان فيها (ال) ال تفعل, هكذا تشاور ربك)
   :الثالث: االستخارة بمائة مرةالثالث: االستخارة بمائة مرةالثالث: االستخارة بمائة مرةالثالث: االستخارة بمائة مرة

قال: قلت له: ربما أردت األمر  ،�عن أبي عبد اهللا ،عن إسحاق بن عمار
يفرق منّي فريقان: أحدهما يأمرني، واآلخر ينهاني؟ قال: فقال: (إذا كنت كذلك 

 مائة مرة ومرة, ثم انظر أحزم األمرين لك فافعله, فإن فصلّ ركعتين, واستخر اهللا
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الخيرة فيه إن شاء اهللا, ولتكن استخارتك في عافية, فإنّه ربما خير للرجل في قطع 
  .)١(يده, وموت ولده, وذهاب ماله)

  :الرابع: االستخارة بمائة مرة ومرة في آخر ركعة من صالة الليلالرابع: االستخارة بمائة مرة ومرة في آخر ركعة من صالة الليلالرابع: االستخارة بمائة مرة ومرة في آخر ركعة من صالة الليلالرابع: االستخارة بمائة مرة ومرة في آخر ركعة من صالة الليل

عن االستخارة؟ قال: فقال:  �ل: سألت أبا عبد اهللاقا ،بن خالد القسري محمدعن 
(استخر اهللا عزّ وجلّ في آخر ركعة من صالة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة), قال: 

  .)٢(قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: (أستخير اهللا عزّ وجلّ برحمته, أستخير اهللا برحمته)

   :جرجرجرجرالخامس: االستخارة بمائة مرة ومرة عقيب ركعتي الفالخامس: االستخارة بمائة مرة ومرة عقيب ركعتي الفالخامس: االستخارة بمائة مرة ومرة عقيب ركعتي الفالخامس: االستخارة بمائة مرة ومرة عقيب ركعتي الف

عن االستخارة؟ فقال: (استخر  �قال: سألت أبا عبد اهللا ،عن حماد بن عثمان
ة في آخر سجدة من ركعتي الفجر, تحمد اهللا وتمجة ومرده، وتثني اهللا مائة مر

   .)٣(عليه، وتصلّي على النبي وعلى أهل بيته, ثم تستخير اهللا تمام المائة مرة ومرة)

   :مرة بعد صوم ثالثة أياممرة بعد صوم ثالثة أياممرة بعد صوم ثالثة أياممرة بعد صوم ثالثة أيام    السادس: االستخارة بمائةالسادس: االستخارة بمائةالسادس: االستخارة بمائةالسادس: االستخارة بمائة

: إذا أردت األمر, وأردت أن أستخير �عن زرارة, قال: قلت ألبي جعفر
 ي, كيف أقول؟ قال: (إذا أردت ذلك فصم الثالثاء واألربعاء والخميس, ثمرب
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 اللّهمصلّ يوم الجمعة في مكان نظيف, فتشهد ثم قل وأنت تنظر إلى السماء: 
لغيب والشهادة الرحمن الرحيم, أنت عالم الغيب, إن إنّي أسألك بأنّك عالم ا

ما أحاط به علمك, فيسره لي, وبارك به, وافتح لي  كان هذا األمر خيراً لي في
ما أحاط به علمك, فاصرفه عنّي بما تعلم, فإنّك  به, وإن كان ذلك شراً لي في

وب, تعلم وال أعلم, وتقدر وال أقدر, وتقضي وال أقضي, وأنت عالّم الغي
  .)١(تقولها مائة مرة)

  :ن مسكيناًن مسكيناًن مسكيناًن مسكيناًستّيستّيستّيستّيالسابع: االستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على السابع: االستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على السابع: االستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على السابع: االستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على 

في األمر يطلبه الطالب من ربه, قال:  �عن زرارة, عن اإلمام الصادق
, فإذا �ن مسكيناً, على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبيستّي(يتصدق في يومه على 

باقي, ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من كان الليل اغتسل في ثلث الليل ال
أن عليه في تلك الثياب إزاراً, ثم يصلّي ركعتين, فإذا وضع جبهته في  ��� الثياب 

بما يعرف  أقرالركعة األخيرة للسجود هلّل اهللا وعظّمه ومجده, وذكر ذنوبه, ف
ائة مرة, منها مسمى, ثم يرفع رأسه, فإذا وضع في السجدة الثانية استخار اهللا م

إنّي أستخيرك, ثم يدعو اهللا بما يشاء ويسأله إياه, وكلّما سجد  اللّهميقول: 
فليفض بركبتيه إلى األرض, يرفع اإلزار حتّى يكشفهما, ويجعل اإلزار من خلفه 

  .)٢(بين إليتيه وباطن ساقيه)
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  :الثامن: االستخارة بمائة مرة عقيب الفريضةالثامن: االستخارة بمائة مرة عقيب الفريضةالثامن: االستخارة بمائة مرة عقيب الفريضةالثامن: االستخارة بمائة مرة عقيب الفريضة

خر لي)  اللّهمد عقيب المكتوبة ويقول: (يسج :أنّه ،�عن اإلمام الصادق
, ويصلّي عليهم, ويستشفع بهم, وينظر ما �ئمةمائة مرة ثم يتوسل بالنبي واأل

  .)١(يلهمه اهللا فيفعل, فإن ذلك من اهللا تعالى)
  :����: االستخارة بمائة مرة عند اإلمام الحسين: االستخارة بمائة مرة عند اإلمام الحسين: االستخارة بمائة مرة عند اإلمام الحسين: االستخارة بمائة مرة عند اإلمام الحسينتاسعتاسعتاسعتاسعالالالال

ستخار اهللا عبد قطّ في قال: (ما ا �عن صفوان الجمال, عن اإلمام الصادق
رماه اهللا بخير  ��� , فيحمد اهللا ويثني عليه �أمر مائة مرة عند رأس الحسين

  .)٢(األمرين)
  :: االستخارة بسبعين مرة: االستخارة بسبعين مرة: االستخارة بسبعين مرة: االستخارة بسبعين مرةالعاشرالعاشرالعاشرالعاشر

أنّه قال: (ما استخار اهللا عبد سبعين مرة بهذه  ،�عنه ،عن معاوية بن ميسرة
بصر الناظرين, ويا أسمع السامعين, ويا يقول: يا أ رماه اهللا بالخيرة؛ ��� االستخارة, 

 محمدأسرع الحاسبين, ويا أرحم الراحمين, ويا أحكم الحاكمين, صلّ على 
٣(ر لي في كذا وكذا)وأهل بيته, وخ(.  
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  :: االستخارة بعشر مرات: االستخارة بعشر مرات: االستخارة بعشر مرات: االستخارة بعشر مراتالحادي عشرالحادي عشرالحادي عشرالحادي عشر

قال: (كنّا أمرنا بالخروج إلى  ،�بن مسلم, عن اإلمام الصادق محمدعن 
إن كان هذا الوجه الذي هممت به خيراً لي في ديني ودنياي  هماللّالشام فقلت: 

اً لي, وعاقبة أمري ولجميع المسلمين, فيسره لي وبارك لي فيه, وإن كان ذلك شر
فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي منه, فإنّك تعلم وال أعلم, وتقدر وال أقدر, وأنت 

١(ة ــ)عالّم الغيوب, أستخير اهللا ــ ويقول ذلك مائة مر(.  

  :: االستخارة بسبع مرات: االستخارة بسبع مرات: االستخارة بسبع مرات: االستخارة بسبع مراتالثاني عشرالثاني عشرالثاني عشرالثاني عشر

ة، أو الحاجة كان إذا أراد شراء العبد، أو الداب :أنّه �عن اإلمام الصادق
الخفيفة، أو الشيء اليسير، استخار اهللا عزّ وجلّ فيه سبع مرات, وإذا كان أمراً 

  .)٢(مرةجسيماً استخار اهللا فيه مائة 

  :مراتمراتمراتمرات    : االستخارة بثالث: االستخارة بثالث: االستخارة بثالث: االستخارة بثالثالثالث عشرالثالث عشرالثالث عشرالثالث عشر

م يقول في االستخارة: (تعظّ �عن ابن أبي يعفور, قال: سمعت أبا عبد اهللا
اهللا وتمجتقول:  �ده وتحمده وتصلّي على النبي ثمإنّي أسألك بأنّك عالم  اللّهم
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 الغيب والشهادة الرحمن الرحيم, وأنت عالّم الغيوب, أستخير اهللا برحمته). ثم
األمر شديداً تخاف فيه, قلته مائة مرة, وإن كان : (إن كان �قال أبو عبد اهللا

  .)١(غير ذلك قلته ثالث مرات)
        : االستخارة بمرة واحدة:: االستخارة بمرة واحدة:: االستخارة بمرة واحدة:: االستخارة بمرة واحدة:الرابع عشرالرابع عشرالرابع عشرالرابع عشر

قال: (من استخار اهللا مرة  �عن هارون بن خارجة, عن اإلمام الصادق
  .)٢(واحدة وهو راض به, خار اهللا له حتماً)

        ال:ال:ال:ال:: االستخارة في كلّ ركعة من الزو: االستخارة في كلّ ركعة من الزو: االستخارة في كلّ ركعة من الزو: االستخارة في كلّ ركعة من الزوالخامس عشرالخامس عشرالخامس عشرالخامس عشر
قال: (االستخارة في كلّ ركعة  ،�بن مسلم, عن اإلمام الباقر محمدعن 

  .)٣(من الزوال)
        : االستخارة بالقرعة:: االستخارة بالقرعة:: االستخارة بالقرعة:: االستخارة بالقرعة:السادس عشرالسادس عشرالسادس عشرالسادس عشر

يقول, وقد سأله بعض  �قال: سمعت أبا عبد اهللا ،عن منصور بن حازم
فقال: (هذه تخرج في القرعة)، ثم قال: (وأي قضية أعدل  ؟أصحابنا عن مسألة

فَساهم فَساهم فَساهم فَساهم �إذا فوض األمر إلى اهللا عزّ وجلّ, أليس اهللا عزّ وجلّ يقول:  من القرعة
ينضحدالْم نم فَكَانينضحدالْم نم فَكَانينضحدالْم نم فَكَانينضحدالْم نم ٥()؟!)٤(�فَكَان(.  
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, وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم: �وروي عن أبي الحسن موسى
(كلّ مجهول ففيه القرعة)، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب, فقال: (كلّ ما 

  .)١()أس بمخطفليبه حكم اهللا 
: (من أراد أن يستخير �وأما كيفية االستخارة بالقرعة, فعن اإلمام الصادق

إنّي  اللّهماهللا تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات, وإنا أنزلناه عشر مرات, ثم يقول: 
, وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول مورأستخيرك لعلمك بعاقبة اُأل

ي هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه, إن كان أمر اللّهموالمحذور, 
امه ولياليه, فخامه ر لي بخيرة ترد شَوحفّت بالكرامة أيموسه ذلوالً, وتقعص أي

  سروراً, يا اهللا إما أمر فأأتمر, وإما نهي فأنتهي.
يأخذ كفّ ،خر لي برحمتك خيرة في عافية اللّهم ات, ثماً من ثالث مر

  .)٢(الحصى أو سبحة)
  نكتفي بهذا المقدار من الروايات.

 ا بالنسبة إلى االستخارة بالمصحف, فإنّا وإن لم نجد رواية في ذلك, ولكنوأم
رأيت ذلك ــ أي المشاورة هللا تعالى ((السيد ابن طاووس في (فتح األبواب)، قال: 

ه في ليبالمصحف ــ في بعض كتب أصحابنا رضوان اهللا عليهم... عدنا اآلن إلى ما وقفنا ع
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  ل في المصحف الشريف, وهذا لفظ ما وقفنا عليه:بعض كتب أصحابنا من صفة الفأ
, فإذا فرغ منها دعا �صفة القرعة في المصحف: يصلّي صالة جعفر

بدءاً وعوداً, ثم يقول:  محمدبدعائها, ثم يأخذ المصحف, ثم ينوي فرج آل 
)اللّهم كإن كان في قضائك وقدرك أن تفرج عن ولي تك في خلقك في وحج

  عامنا هذا وفي شهرنا هذا, فأخرج لنا رأس آية من كتابك نستدلّ بها على ذلك).
ثم يعد سبع ورقات, ويعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة, وينظر ما 
يأتيه في الحادي عشر من السطر, ثم يعيد الفعل ثانياً لنفسه, فإنّه يتبين حاجته إن 

  .)١())شاء اهللا تعالى
فصل: وحدثني بدر بن يعقوب المقرئ األعجمي رضوان اهللا عليه ((ثم قال: 

ل في المصحف (بثالث روايات ) في صفة الفأبمشهد الكاظم(صلوات اهللا عليه
إن كان من قضائك  اللّهممن غير صالة, فقال: تأخذ المصحف) وتدعو فتقول: 

ك بظهور ولية نبيعلى أم ك وابن وقدرك أن تمنك, فعجبنت نبيله ل ذلك وسه
أو ما  ويسره وكمله, وأخرج لي آية أستدلّ بها على أمر فأئتمر, أو نهي فأنتهي ــ

  ل فيه ــ في عافية.تريد الفأ
ة أسطر, ثم تعد سبع أوراق, ثم تعد في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستّ

  ل بما يكون في السطر السابع.وتتفأّ
: إنّه يدعو بالدعاء, ثم يفتح المصحف الشريف, ويعد أُخرىة وقال في رواي

سبع قوائم, ويعد ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة, وما في الوجهة األولى 
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من الورقة الثامنة من لفظ اسم اهللا جلّ جالله, ثم يعد قوائم بعدد لفظ اسم اهللا, 
ي ينتهي العدد إليها, ومن غيرها مما يأتي ثم يعد من الوجهة الثانية من القائمة الت

  ذلك. ل بآخر سطر منبعدها سطوراً بعدد لفظ اسم اهللا جلّ جالله, ويتفأّ
في الرواية الثالثة: إنّه إذا دعا بالدعاء عد ثماني قوائم, ثم يعد في الوجهة  وقال

  .ي عشرل بما في السطر الحاداألولى من الورقة الثامنة أحد عشر سطراً, ويتفأّ
  .)١())وهذا ما سمعناه في الفأل بالمصحف الشريف قد نقلناه كما حكيناه

ونقل هذا العالّمة المجلسي في (بحار األنوار), وقال: وجدت في بعض الكتب 
الرواية الثانية، لكنّه قال: يقرأ الحمد وآية الكرسي، وقوله  	أنّه نسب إلى السيد

إلى آخر اآلية, ثم يدعو بالدعاء المذكور ويعمل  )٢(�بِبِبِبِوعنْده مفَاتح الْغَيوعنْده مفَاتح الْغَيوعنْده مفَاتح الْغَيوعنْده مفَاتح الْغَي�تعالى: 
  .)٣(بما في الرواية

 

IáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@ñ‰b‚n�üaáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@ñ‰b‚n�üaáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@ñ‰b‚n�üaáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@ñ‰b‚n�üaH  
  »�������������ن�����'د�«�

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

  ما رأيكم في االستخارة بالقرآن الكريم؟ما رأيكم في االستخارة بالقرآن الكريم؟ما رأيكم في االستخارة بالقرآن الكريم؟ما رأيكم في االستخارة بالقرآن الكريم؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

عد عدم التمكّن من رفع الحيرة يجوز االعتماد على االستخارة، ولكن ب
بالتدبر، ومراجعة أهل الخبرة، ومشاورة األهل واألصدقاء، فإن بقيت الحيرة، ولم 

، فاالستخارة ترجح أحد األطراف، وليس موريمكن ترجيح أحد األمرين أو اُأل
   كالكشف عن الغيب. ،لها شأن آخر

  
Iòzj�Ûbi@ñ‰b‚n�üaòzj�Ûbi@ñ‰b‚n�üaòzj�Ûbi@ñ‰b‚n�üaòzj�Ûbi@ñ‰b‚n�üaH@ @


��ن����
و�ط!�«� ����������«�� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
  ما هي كيفية االستخارة بالسبحة؟ما هي كيفية االستخارة بالسبحة؟ما هي كيفية االستخارة بالسبحة؟ما هي كيفية االستخارة بالسبحة؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

) ثالثاً، ثم محمدوآل  محمديكفي أن تذكر الصلوات (اللّهم صلّ على 
تقبض السبحة فتحسب اثنين اثنين، فإن خرج اثنين، فهي غير جيدة، وإن بقيت 

  واحدة فهي جيدة.

  :)١( تعليق

  »�א &و�=����د����«�

  ....����يرجى ذكر المصدر من قول المعصوم يرجى ذكر المصدر من قول المعصوم يرجى ذكر المصدر من قول المعصوم يرجى ذكر المصدر من قول المعصوم 

        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

 +وفيه: سمعت والدي(( قال: ،للميرزا النوري )مستدرك الوسائل(في 
ه كان يقول: سمعنا مذاكرة عن مشايخنا، عن يروي عن شيخه البهائي، أنّ

وآله (صلوات  ي على النبيه يأخذها، ويصلّة، أنّ، في االستخارة بالسبح#القائم
اهللا عليه وعليهم)، ثالث مراثنتين اثنتين، فإن  ات، ويقبض على السبحة، ويعد

   .)١())ال تفعل :فهو ،، وإن بقيت اثنتانافعل :فهو ،بقيت واحدة
  

I†yaë@Êì™ìß@óÜÇ@ñ‰b‚n�üa@‰aŠØm†yaë@Êì™ìß@óÜÇ@ñ‰b‚n�üa@‰aŠØm†yaë@Êì™ìß@óÜÇ@ñ‰b‚n�üa@‰aŠØm†yaë@Êì™ìß@óÜÇ@ñ‰b‚n�üa@‰aŠØmH@ @
��»����������א ��אق�����'د�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وز االستخارة على نفس الموضوع أكثر من مرة بغية الحصول على وز االستخارة على نفس الموضوع أكثر من مرة بغية الحصول على وز االستخارة على نفس الموضوع أكثر من مرة بغية الحصول على وز االستخارة على نفس الموضوع أكثر من مرة بغية الحصول على هل تجهل تجهل تجهل تج

ها يؤخذ؟ أينتيجة ايجابية؟ وبأيها يؤخذ؟ أينتيجة ايجابية؟ وبأيها يؤخذ؟ أينتيجة ايجابية؟ وبأيها يؤخذ؟ أيخيرة؟خيرة؟خيرة؟خيرة؟ولى أم باألولى أم باألولى أم باألولى أم باألباُألباُألباُألباُأل    ::::نتيجة ايجابية؟ وبأي        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
إذا تغيرت بعض الظروف،  ��� ال معنى لتجديد االستخارة لموضوع واحد، 

  لح والمفاسد.أو مضى زمان بحيث يحتمل تغّير المصا
الخوئي: ال ((وجاء في (صراط النجاة) للتبريزي جواباً على سؤال مشابه: 

   .)٢())مرة واحدة، واهللا العالم ��� تصح االستخارة في كلّ أمر 
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Iñ‰b‚n�üa@oÓëñ‰b‚n�üa@oÓëñ‰b‚n�üa@oÓëñ‰b‚n�üa@oÓëH@ @
��»����������א 
���ن������د�«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            وقات في عمل الخيرة؟وقات في عمل الخيرة؟وقات في عمل الخيرة؟وقات في عمل الخيرة؟ما أفضل األما أفضل األما أفضل األما أفضل األ

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

تيان بالصالة الواجبة أو المستحبة، وأفضلها قبل طلوع الشمس من بعد اإل
   يوم الجمعة.

  

I_�‚n�ã@ónß_�‚n�ã@ónß_�‚n�ã@ónß_�‚n�ã@ónßH@ @
�»�����������Dل����א &و�=«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ك من الناس على كلّ صغيرة ك من الناس على كلّ صغيرة ك من الناس على كلّ صغيرة ك من الناس على كلّ صغيرة ل في وقت الحيرة فقط؟ فهنال في وقت الحيرة فقط؟ فهنال في وقت الحيرة فقط؟ فهنال في وقت الحيرة فقط؟ فهناخير؟ هخير؟ هخير؟ هخير؟ همتى نستمتى نستمتى نستمتى نست

ة بالسؤال ة بالسؤال ة بالسؤال ة بالسؤال وكبيرة يستخير، فهل هذا فعل صحيح؟ أم أنّه إذا ارتفعت الحيروكبيرة يستخير، فهل هذا فعل صحيح؟ أم أنّه إذا ارتفعت الحيروكبيرة يستخير، فهل هذا فعل صحيح؟ أم أنّه إذا ارتفعت الحيروكبيرة يستخير، فهل هذا فعل صحيح؟ أم أنّه إذا ارتفعت الحير
        ستخارة؟ستخارة؟ستخارة؟ستخارة؟والمشورة فال ضرورة لالوالمشورة فال ضرورة لالوالمشورة فال ضرورة لالوالمشورة فال ضرورة لال

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

إذا تشخّص عندك رجحان أحد األطراف، فالمتابعة ال بد أن تكون له حتّى 
إلى األفضل، ولكن في كثير من األحيان ال يستطيع الشخص  نسانيصل اإل
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الوصول إلى إدراك ذلك الرجحان؛ ألن المتغيرات الداخلة في تمييز األفضل 
، وقد يرى أُخرىكثيرة، فهو إذا التفت إلى جانب منها قد يغفل عن جوانب 
لكن االستخارة لو الرجحان في طرف؛ ألنّه مثالً ملتفت إلى منفعته الدنيوية، 

إلى الجانب  ةعملها ترشده إلى خالف ترجيحه؛ ألنّها وحسب دعاءه ناظر
   ..األخروي أيضاً

لكن ليس معنى هذا أن يعمل االستخارة في كلّ صغيرة وكبيرة، وإن كان 
 ذلك حسناً لمن ال يسبب له ذلك متاعب ومشاكل واضطراب في سلوكه، فإن

ة وكبيرة درجة عالية في سلّم التكامل، لكن درجة التسليم هللا في كلّ صغير
أيضاً وهي درجة التوكّل عليه، فإذا ترجح لديه  أُخرىنقول: أن هناك درجة 

   طرف، فإنّه يستطيع الخوض في هذا الطريق متوكّالً على اهللا تعالى.
  

Iñ‰b‚n�üa@òvînã@òÐÛb«ñ‰b‚n�üa@òvînã@òÐÛb«ñ‰b‚n�üa@òvînã@òÐÛb«ñ‰b‚n�üa@òvînã@òÐÛb«H@ @
�»����������א &و�=���� ��«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ة وكانت غير جيدة فهل أستطيع أن أذبح شيء من ة وكانت غير جيدة فهل أستطيع أن أذبح شيء من ة وكانت غير جيدة فهل أستطيع أن أذبح شيء من ة وكانت غير جيدة فهل أستطيع أن أذبح شيء من لو أنّي أخذت استخارلو أنّي أخذت استخارلو أنّي أخذت استخارلو أنّي أخذت استخار

        العمل به؟العمل به؟العمل به؟العمل به؟    الفقراء وأبدأالفقراء وأبدأالفقراء وأبدأالفقراء وأبدأ    عه علىعه علىعه علىعه علىالخراف وأوزّالخراف وأوزّالخراف وأوزّالخراف وأوزّ
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
  يمنع من ترتّب ما تحذر منه في مخالفة االستخارة. يجوز، ولكن ذلك ال

   ا فيها.تكرر االستخارة وتعمل بمثم نعم، تستطيع أن تدفع صدقة بما شئت، 
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IČ…�Ûa@ÉĐÔm@ñ‰b‚n�üaČ…�Ûa@ÉĐÔm@ñ‰b‚n�üaČ…�Ûa@ÉĐÔm@ñ‰b‚n�üaČ…�Ûa@ÉĐÔm@ñ‰b‚n�üa@…@…@…@…ê†uìm@üê†uìm@üê†uìm@üê†uìm@üH@ @
��»� ����5/מ«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

وخاصّة وخاصّة وخاصّة وخاصّة     ،،،،سؤالي لسماحتكم الموقّرة عن االستخارة والتعامل معها وصحتهاسؤالي لسماحتكم الموقّرة عن االستخارة والتعامل معها وصحتهاسؤالي لسماحتكم الموقّرة عن االستخارة والتعامل معها وصحتهاسؤالي لسماحتكم الموقّرة عن االستخارة والتعامل معها وصحتها
القرارات أمر القرارات أمر القرارات أمر القرارات أمر     تّخاذتّخاذتّخاذتّخاذفي زماننا الحالي، حيث صعبت الحياة والمعيشة، وأصبح افي زماننا الحالي، حيث صعبت الحياة والمعيشة، وأصبح افي زماننا الحالي، حيث صعبت الحياة والمعيشة، وأصبح افي زماننا الحالي، حيث صعبت الحياة والمعيشة، وأصبح ا

            ....صعب وال شيء مضمونصعب وال شيء مضمونصعب وال شيء مضمونصعب وال شيء مضمون
أمن الصواب أن يستخير المرء ليعلم نتيجة الزواج من شخص ما, أو أمن الصواب أن يستخير المرء ليعلم نتيجة الزواج من شخص ما, أو أمن الصواب أن يستخير المرء ليعلم نتيجة الزواج من شخص ما, أو أمن الصواب أن يستخير المرء ليعلم نتيجة الزواج من شخص ما, أو 

ت استخير في معظم ت استخير في معظم ت استخير في معظم ت استخير في معظم فأنا ابتدأفأنا ابتدأفأنا ابتدأفأنا ابتدأ    الدخول في وظيفة، أو الهجرة إلى بلد آخر؟الدخول في وظيفة، أو الهجرة إلى بلد آخر؟الدخول في وظيفة، أو الهجرة إلى بلد آخر؟الدخول في وظيفة، أو الهجرة إلى بلد آخر؟
ما ما ما ما     ي منذ عامين، واآلن أصبحت أشد تردداً وأقلّ وثوقاً بنفسي، وبصحةي منذ عامين، واآلن أصبحت أشد تردداً وأقلّ وثوقاً بنفسي، وبصحةي منذ عامين، واآلن أصبحت أشد تردداً وأقلّ وثوقاً بنفسي، وبصحةي منذ عامين، واآلن أصبحت أشد تردداً وأقلّ وثوقاً بنفسي، وبصحةأُمورأُمورأُمورأُمور

فرصة عمل جيدة فرصة عمل جيدة فرصة عمل جيدة فرصة عمل جيدة تتني تتني تتني تتني ، وأ، وأ، وأ، وأتاني خاطب فرددتهتاني خاطب فرددتهتاني خاطب فرددتهتاني خاطب فرددتهأقوم به من االستخارات؛ حيث أأقوم به من االستخارات؛ حيث أأقوم به من االستخارات؛ حيث أأقوم به من االستخارات؛ حيث أ
        فرددتها.فرددتها.فرددتها.فرددتها.

همني الكثير بالبطر والكفر بأنعم اهللا، وأنا أعتمد في عملي هذا على هذه همني الكثير بالبطر والكفر بأنعم اهللا، وأنا أعتمد في عملي هذا على هذه همني الكثير بالبطر والكفر بأنعم اهللا، وأنا أعتمد في عملي هذا على هذه همني الكثير بالبطر والكفر بأنعم اهللا، وأنا أعتمد في عملي هذا على هذه اتّاتّاتّاتّ
        الروايات:الروايات:الروايات:الروايات:

إلى اليمن، فقال لي: يا علي إلى اليمن، فقال لي: يا علي إلى اليمن، فقال لي: يا علي إلى اليمن، فقال لي: يا علي     ����، قال: (بعثني رسول اهللا، قال: (بعثني رسول اهللا، قال: (بعثني رسول اهللا، قال: (بعثني رسول اهللا����عن أمير المؤمنينعن أمير المؤمنينعن أمير المؤمنينعن أمير المؤمنين
.(وال ندم من استشار ,ما حار من استخار.(وال ندم من استشار ,ما حار من استخار.(وال ندم من استشار ,ما حار من استخار.(وال ندم من استشار ,ما حار من استخار        

جلّ: (من شقاء عبدي أن يعمل جلّ: (من شقاء عبدي أن يعمل جلّ: (من شقاء عبدي أن يعمل جلّ: (من شقاء عبدي أن يعمل ، قال: يقول اهللا عزّ و، قال: يقول اهللا عزّ و، قال: يقول اهللا عزّ و، قال: يقول اهللا عزّ و����وعن اإلمام الصادقوعن اإلمام الصادقوعن اإلمام الصادقوعن اإلمام الصادق
        األعمال وال يستخير بي).األعمال وال يستخير بي).األعمال وال يستخير بي).األعمال وال يستخير بي).

            : (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر).: (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر).: (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر).: (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر).����وأيضا عنهوأيضا عنهوأيضا عنهوأيضا عنه
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بعضُ أصحابه: من أكرم الخلق على اهللا؟ قال: (أكثرهم ذكراً هللا, بعضُ أصحابه: من أكرم الخلق على اهللا؟ قال: (أكثرهم ذكراً هللا, بعضُ أصحابه: من أكرم الخلق على اهللا؟ قال: (أكثرهم ذكراً هللا, بعضُ أصحابه: من أكرم الخلق على اهللا؟ قال: (أكثرهم ذكراً هللا,     ����وقد سألهوقد سألهوقد سألهوقد سأله
أحد أحد أحد أحد من يتّهم اهللا, قلت: ومن يتّهم اهللا, قلت: ومن يتّهم اهللا, قلت: ومن يتّهم اهللا, قلت: وقال: قال: قال: قال: وأعملهم بطاعته), قلت: فمن أبغض الخلق إلى اهللا؟ وأعملهم بطاعته), قلت: فمن أبغض الخلق إلى اهللا؟ وأعملهم بطاعته), قلت: فمن أبغض الخلق إلى اهللا؟ وأعملهم بطاعته), قلت: فمن أبغض الخلق إلى اهللا؟ 

        يتّهم اهللا؟ قال: (نعم, من استخار اهللا فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك يتّهم اهللا).يتّهم اهللا؟ قال: (نعم, من استخار اهللا فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك يتّهم اهللا).يتّهم اهللا؟ قال: (نعم, من استخار اهللا فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك يتّهم اهللا).يتّهم اهللا؟ قال: (نعم, من استخار اهللا فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك يتّهم اهللا).
نّي نّي نّي نّي أأأأإذ إذ إذ إذ     ؛؛؛؛وال أعرف أين أستقروال أعرف أين أستقروال أعرف أين أستقروال أعرف أين أستقر    ،،،،وعزباءوعزباءوعزباءوعزباء    ،،،،وأنا اآلن عاطلة عن العمل منذ سنتينوأنا اآلن عاطلة عن العمل منذ سنتينوأنا اآلن عاطلة عن العمل منذ سنتينوأنا اآلن عاطلة عن العمل منذ سنتين

            سوى اليأس وتشتت البال والحيرة.سوى اليأس وتشتت البال والحيرة.سوى اليأس وتشتت البال والحيرة.سوى اليأس وتشتت البال والحيرة.    لكن لم أرلكن لم أرلكن لم أرلكن لم أرتبعت الخيرة وتبعت الخيرة وتبعت الخيرة وتبعت الخيرة و
وأدعو وأدعو وأدعو وأدعو     ،،،،تظر ردكم بفارغ الصبرتظر ردكم بفارغ الصبرتظر ردكم بفارغ الصبرتظر ردكم بفارغ الصبرسيدنا الفاضل أرجو منك التوضيح، وأنا انسيدنا الفاضل أرجو منك التوضيح، وأنا انسيدنا الفاضل أرجو منك التوضيح، وأنا انسيدنا الفاضل أرجو منك التوضيح، وأنا ان

                وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.    ،،،،لكم بالتوفيقلكم بالتوفيقلكم بالتوفيقلكم بالتوفيق
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
الخير الذي ترشد له االستخارة ال يكون منحصراً بهذه الحياة الفانية، بل 

العالية، فال  ةبتسليمك ألمر اهللا وقبولك الختياره األجر العظيم والدرجتنالين 
   وتلك الدرجة بسخطك على ذلك. تحبطي ذلك األجر

إنّه ال ي فقد يصيبك من  االستخارة؛علم ما هو حالك لو كنت لم تعملي بثم
البالء ما يكون حالك اآلن أفضل منه بكثير، ثم إن عليك حسن الظن باهللا الذي 
أرشدك إلى ذلك الخير، وال بد أن يدخر لك من الخير ما يكون ما تتحمليه جراء 

   راً.ذلك يسي
 ،وينبغي أن تعلمي بأن معنى االستخارة ال ينصرف فقط إلى المشهور

 ,كاالستخارة بالقرآن وبالمسبحة وبالرقاع وما أشبه, بل معنى االستخارة أعم
ألحاديث التي ذكرتها في فكلّ دعاء لطلب الخير من اهللا هو استخارة, وبعض ا

  .محمولة على طلب الخير والدعاء به سؤالك
 يصلّي المؤمن ركعتين بنية استخارة اهللا إذ ؛يضاً االستخارة بالصالةوهناك أ
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تعالى, وسنذكر لك في خاتمة هذا الجواب بعض الروايات في االستخارة ورد 
 ،على أن االستخارة التي تؤدي إلى إضعاف اإلرادة ..التصريح فيها بهذا المعنى

المرء أن يكون في جميع  فعلى ؛مرجوحة عقالً وشرعاً موروإلى التردد في اُأل
ومستعيذاً به من الضالل,  ،وسائالً منه الهداية ،ه متوكّالً على اهللا تعالىأُمور

, وقال )١(: (اعقل وتوكّل)�ولذلك ورد الحثّ على العزم والتوكّل كقوله
   .)٢(�فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّل علَى اللّه إِن اللّه يحب المتَوكِّلينفَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّل علَى اللّه إِن اللّه يحب المتَوكِّلينفَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّل علَى اللّه إِن اللّه يحب المتَوكِّلينفَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّل علَى اللّه إِن اللّه يحب المتَوكِّلين�تعالى: 

التي ال تحتاج إلى  موركما يجب عليك أن تفهمي بأن هناك بعض اُأل
يسيرة أو بينة، وليست صعبة أو مستغلقة,  أُموراستخارة بالمعنى المشهور؛ ألنّها 

ينبغي إعمال اإلرادة والعزم مشفوعاً بالتوكّل على اهللا  مورهذه اُألمثل ففي 
المستغلقة، فيمكن الرجوع فيها إلى  الصعبة أو المحيرة أو مورتعالى.. أما اُأل

   االستخارة بالمعنى المشهور.
على أن تكون هذه االستخارة مسبوقة بالعزم الصحيح والنية الخالصة على 
العمل طبقاً لما تأتي به االستخارة، وإن لم تكن على هوى اإلنسان وميله, فإذا تم 

ما هو األصلح،  ��� لن يختار للعبد  تعليق الخير المنشود باهللا عزّ وجلّ والثقة به بأنّه
تأتي الخيرة دائماً في صالح العبد, أما إذا كانت الخيرة منذ البداية مسبوقة 

ة, فال يس، وعدم صفاء النيد والتوجع أن يكون لها األثر المرجو...توقّبالترد   
  :عائية والصالتيةما يلي بعض األخبار التي وردت بمضمون االستخارة الد وفي
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: (صلِّ ركعتين واستخر اهللا, فواهللا ما استخار اهللا �فعن أبي عبد اهللا الصادق
   .)١()البتّةخار له  ��� مسلم 

   .: (إذا أراد أحدكم أمراً فال يشاور فيه أحداً حتّى يبدأ فيشاور اهللا عزّ وجلّ�وعنه
   فقيل له: وما مشاورة اهللا عزّ وجلّ؟

, ثم يشاور فيه, فإنّه إذا بدأ باهللا أجرى اهللا له فقال: يستخير اهللا تعالى فيه أوالً
   .)٢(الخير على لسان من شاء من الخلق)

  

IkîÌÜÛ@ñˆÏbã@ïç@ÝçkîÌÜÛ@ñˆÏbã@ïç@ÝçkîÌÜÛ@ñˆÏbã@ïç@ÝçkîÌÜÛ@ñˆÏbã@ïç@Ýç____H@ @
�»������������אن����� وאن�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
كيف تكون االستخارة؟ ما هي كيفيتها؟ وهل هي طريق للغيب؟ وإذا كنت كيف تكون االستخارة؟ ما هي كيفيتها؟ وهل هي طريق للغيب؟ وإذا كنت كيف تكون االستخارة؟ ما هي كيفيتها؟ وهل هي طريق للغيب؟ وإذا كنت كيف تكون االستخارة؟ ما هي كيفيتها؟ وهل هي طريق للغيب؟ وإذا كنت 

    ييييدهما سلبي، فهل يجب علَدهما سلبي، فهل يجب علَدهما سلبي، فهل يجب علَدهما سلبي، فهل يجب علَبين شيئين وظهر لي بعد االستخارة أن أحبين شيئين وظهر لي بعد االستخارة أن أحبين شيئين وظهر لي بعد االستخارة أن أحبين شيئين وظهر لي بعد االستخارة أن أح    اًاًاًاًمحتارمحتارمحتارمحتار
        عدم فعله؟ وإذا فعلته ما هو الحكم؟عدم فعله؟ وإذا فعلته ما هو الحكم؟عدم فعله؟ وإذا فعلته ما هو الحكم؟عدم فعله؟ وإذا فعلته ما هو الحكم؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

طلب الخير من اهللا تعالى، وهي دعاء، فربما يستجاب، وربما هي  :االستخارة
ما  :بها الروايات، منها إن لها طرق متعددة وردتف ،ال يستجاب، وعلى كلّ حال
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من فتح القرآن بعد التوجه إلى اهللا تعالى وطلب الخير منه،  :العلماءدأب عليه 
في يمين الصفحة على كون العمل خيراً أو شراً، وال  ولىويستدلّ باآلية اُأل

  .اهللا تعالى ��� يوجب ذلك تكليفاً، وال يدلّ على الواقع، فالغيب ال يعلمه 
تفيد في وقت الحيرة،  ولم يجعل اهللا لنا نافذة للغيب، ولكن االستخارة

حة ألحدهما، وال وعدم امكان الرجحان في أحد الطرفين، فتكون هي مرج
  حرم مخالفتها.تُ

  ه أو ال يحصل على ما بنفسه إذا خالف االستخارة.صيب المرء ما يضري ربمانعم، 

    ::تعليقتعليق

��»��ن�א ��ج���� 
��ن����������«� �

            السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
ترجيح، فما هو منشأ هذا الترجيح، هل هو تسديد إلهي؟ وهل اهللا ترجيح، فما هو منشأ هذا الترجيح، هل هو تسديد إلهي؟ وهل اهللا ترجيح، فما هو منشأ هذا الترجيح، هل هو تسديد إلهي؟ وهل اهللا ترجيح، فما هو منشأ هذا الترجيح، هل هو تسديد إلهي؟ وهل اهللا عبرتم بالعبرتم بالعبرتم بالعبرتم بال

            يستجيب لكلّ من يستخير؟يستجيب لكلّ من يستخير؟يستجيب لكلّ من يستخير؟يستجيب لكلّ من يستخير؟
هل من هل من هل من هل من     ::::بمعنىبمعنىبمعنىبمعنى؛ ؛ ؛ ؛ وهل من الممكن أن تكون نتيجة الخيرة مغايرة للواقعوهل من الممكن أن تكون نتيجة الخيرة مغايرة للواقعوهل من الممكن أن تكون نتيجة الخيرة مغايرة للواقعوهل من الممكن أن تكون نتيجة الخيرة مغايرة للواقع

ما ما ما ما نّنّنّنّإإإإلصاحبه لصاحبه لصاحبه لصاحبه     ويكون هذا الجواب ليس فيه خيرويكون هذا الجواب ليس فيه خيرويكون هذا الجواب ليس فيه خيرويكون هذا الجواب ليس فيه خير    ،،،،ن تكون (افعل) مثالًن تكون (افعل) مثالًن تكون (افعل) مثالًن تكون (افعل) مثالًأأأأالممكن الممكن الممكن الممكن 
            ابتالء من اهللا؟ابتالء من اهللا؟ابتالء من اهللا؟ابتالء من اهللا؟

يم المبهمة حول الموضوع, ما هو التعريف يم المبهمة حول الموضوع, ما هو التعريف يم المبهمة حول الموضوع, ما هو التعريف يم المبهمة حول الموضوع, ما هو التعريف أرجو توضيح بعض المفاهأرجو توضيح بعض المفاهأرجو توضيح بعض المفاهأرجو توضيح بعض المفاه
            الصريح للخيرة؟الصريح للخيرة؟الصريح للخيرة؟الصريح للخيرة؟

أسأل اهللا أن يسدأسأل اهللا أن يسدأسأل اهللا أن يسدسالم والمسلمينسالم والمسلمينسالم والمسلمينسالم والمسلميندكم لخدمة اإلدكم لخدمة اإلدكم لخدمة اإلدكم لخدمة اإلأسأل اهللا أن يسد....        
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

على االستخارة  في الحثّ Fبعد قبول الروايات الصادرة من المعصومين
والذي هو بالتالي  ،F يكون الترجيح صادر منهم ،عمالقدام على األقبل اإل

   من اهللا سبحانه وتعالى.
ن يكون االلتزام أ بد بالعمل باالستخارة ال Fنوالمعصومعندما يأمرنا و

 قد تكون ،وفق النية التي ننويها للعمل. نعم ،بما يحصل من نتيجة من مصلحتنا
   ر المستخير خالف ذلك.فيتصو ،خرةأو متأ ،المصلحة مخفية على العبد

: االستخارة )لغة(االستخارة ((قال:  ٢/٢٨١ )ة الفقهية الميسرةالموسوع(في ف
، والخيرة بسكون الياء: االسم من ذلك. واستخار اهللا: طلب يءطلب الخيرة في الش
   خر لي، أي اختر لي أصلح األمرين، واجعل لي الخيرة فيه. هممنه الخيرة، ومنه: اللّ

االستخارة واصطالحا: يظهر من بعض الفقهاء أن ة وردت في الروايات بعد
   معان، وهي:

بمعنى طلب الخيرة من اهللا تعالى، بأن يسأل اهللا في دعائه أن يجعل له  ــ١
   قه في األمر الذي يريده.الخير ويوفّ

   ل.بمعنى طلب تيسر ما فيه الخيرة. وهذا المعنى قريب من المعنى األو ــ٢
أن يسأل اهللا تعالى أن يوجد بمعنى طلب العزم على ما فيه الخير، بمعنى  ــ٣

   فيه العزم على ما فيه الخير.
  بمعنى طلب تعرف ما فيه الخيرة. وهذا هو المعروف في العصور المتأخرة. ــ٤
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  لالستخارة معنيين ال غير: أن )الجواهر(لكن يرى صاحب 
  ما أراد إيقاعه من األفعال. أن يسأل اهللا سبحانه أن يجعل الخير في :أحدهما

  قه اهللا لما يختاره له وييسره له.أن يوفّ :اثانيهم
فه ولمعرفة الثاني طرق تتبع إرادة المستخير، مثل: أن يطلب من اهللا أن يعر

ذلك بأن يوجد فيه العزم على الفعل، أو بأن يوقع ما يختاره له على لسان 
  ونحو ذلك. ،المستشار، أو يعينه بالرقاع أو البنادق أو السبحة أو المصحف

I@Ýç@Ýç@Ýç@Ýç_´ÔíŠÐÛa@†äÇ@bèi@ÞìàÈß@ïç_´ÔíŠÐÛa@†äÇ@bèi@ÞìàÈß@ïç_´ÔíŠÐÛa@†äÇ@bèi@ÞìàÈß@ïç_´ÔíŠÐÛa@†äÇ@bèi@ÞìàÈß@ïçH@ @
���»����������א &و�=������7«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

            أوالً: أرجو تبيان الفرق بين االستخارة عند السنّة والشيعة.أوالً: أرجو تبيان الفرق بين االستخارة عند السنّة والشيعة.أوالً: أرجو تبيان الفرق بين االستخارة عند السنّة والشيعة.أوالً: أرجو تبيان الفرق بين االستخارة عند السنّة والشيعة.
  ثانياً: هل االستخارة بالمسبحة جائزة ومقنعة.ثانياً: هل االستخارة بالمسبحة جائزة ومقنعة.ثانياً: هل االستخارة بالمسبحة جائزة ومقنعة.ثانياً: هل االستخارة بالمسبحة جائزة ومقنعة.

  عطائي طريقة عمل استخارة مسندة.عطائي طريقة عمل استخارة مسندة.عطائي طريقة عمل استخارة مسندة.عطائي طريقة عمل استخارة مسندة.ثالثاً: أرجو إثالثاً: أرجو إثالثاً: أرجو إثالثاً: أرجو إ

  م جزيل الشكر.م جزيل الشكر.م جزيل الشكر.م جزيل الشكر.ولكولكولكولك

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ال يعمل أهل السنّة باالستخارة بالسبحة، أو القرآن، أو الرقاع، أو غيرها مما 
ورد فيها نصوص عندنا, نعم عندهم صالة االستخارة، ويقرأ بعدها دعاء ثم يعمل 

  بما ينشرح له.
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الستخارة ما ينشرح له، فال ينبغي أن ينبغي أن يفعل بعد ا((قال النووي: 
يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل االستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك 

  ..)١())خيراً هللاتسفال يكون م ��� اختياره رأساً، و
  واالستخارة عندنا بالسبحة جائزة، وقد ورد فيها بعض الروايات.

بن يعقوب الكليني  محمدما ورد عن  :ومن الطرق المتّبعة لالستخارة
البصري,  محمدغير واحد, عن سهل بن زياد, عن أحمد بن ((صاحب (الكافي): 

عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي, عن هارون بن خارجة, عن أبي عبد 
فاكتب في ثالث منها: بسم اهللا  ،رقاع قال: (إذا أردت أمراً فخذ ستّ ،�اهللا

افعله, وفي ثالث  :حكيم لفالن بن فالنةالرحمن الرحيم، خيرة من اهللا العزيز ال
ال  :منها: بسم اهللا الرحمن الرحيم خيرة من اهللا العزيز الحكيم لفالن بن فالنة

ثم صلّ ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل  ،كتفعل, ثم ضعها تحت مصالّ
 لّهمالفيها مائة مرة: (أستخير اهللا برحمته خيرة في عافية)، ثم استو جالساً وقل: (

ي في يسر منك وعافية)، ثم اضرب بيدك إلى أُمورخر لي واختر لي في جميع 
افعل، فافعل األمر  :وأخرج واحدة, فإن خرج ثالث متواليات ،شهاالرقاع فشو

 :ال تفعل، فال تفعله، وإن خرجت واحدة :الذي تريده، وإن خرج ثالث متواليات
فاعمل  ،فانظر أكثرها ،إلى خمس خرج من الرقاعفاُ ال تفعل، :خرىواُأل ،افعل

  .)٢())ودع السادسة ال تحتاج إليها) ،به
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  بهذا الموضوع ــ : (النكاح) تعلّقانظر ــ ما ي*





@ @

@ @

IòÔÜn«@òÛd�ßòÔÜn«@òÛd�ßòÔÜn«@òÛd�ßòÔÜn«@òÛd�ßH@ @
�»����������א &و�=�����$מ�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
مذهب مذهب مذهب مذهب في في في في     ))))استعارة الفروجاستعارة الفروجاستعارة الفروجاستعارة الفروجـ(ـ(ـ(ـ(بببب    سمىسمىسمىسمىكثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما يكثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما يكثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما يكثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما ي

        فماذا يقصدون؟فماذا يقصدون؟فماذا يقصدون؟فماذا يقصدون؟    !!!!!!!!اإلماميةاإلماميةاإلماميةاإلمامية
        وما هي حقيقة ذلك؟وما هي حقيقة ذلك؟وما هي حقيقة ذلك؟وما هي حقيقة ذلك؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

ال شك وال ريب بأن أعداء الشيعة والتشيع قد كرسوا جهودهم لتضليل الرأي 
  أن يظهر. ��� ، ولكن يأبى الحق �العام في سبيل النيل من سمعة مذهب أهل البيت

المجال مسألة مختلقة سموها (استعارة الفروج)،  ومما افتروه في هذا
يريدون منها أن ينسبوا إلى الشيعة بأنّهم ــ والعياذ باهللا ــ يعتقدون باإلباحية في 

  .)١(�سبحانَك هذَا بهتَان عظيمسبحانَك هذَا بهتَان عظيمسبحانَك هذَا بهتَان عظيمسبحانَك هذَا بهتَان عظيم�الجنس!! 
 وهو يختصّ بباب نكاح الجواري ين الموضوع واضح وجلوعلى أي حال فإ

  واإلماء.
                                                 

�F١L�#��E�F٢٤�WE١٦Kא �
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يحه: إن نكاح اإلماء ال يكون بصيغة العقد، بل بملك اليمين فقط، وتوض
فمالكها هو األولى بها باألصالة. ولكن في حالة عدم االقتراب منها ــ أو بعد 
االقتراب واالستبراء ــ يحق لمالكها أن يزوجها ممن يشاء بمنحه له حصّة ملكيته 

الجديد إلى صيغة النكاح، بل  لها، وعلى ضوء ما ذكرنا ال يحتاج هذا الزواج
ينعقد بالملكية التي وهبها المالك إياه. وطبيعي أنّه ال يحق للمالك المجيز في 

بعد انتهاء  ��� هذه الفترة ــ فترة النكاح المشار إليه ــ أن ينكح ويقترب من أمته، 
   فترة النكاح المذكور واستبرائها.

 هذه المسألة ليست ثم د جميع علماء الشيعة، فمنهم من يقول اقية عناتّفإن
في  	، والعالّمة الحلّي)١(في (المبسوط) 	بالمنع كما حكاه الشيخ الطوسي

   .)٣(، وولده)٢((المختلف)
ولرفع االستغراب في هذا المجال، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة حتّى 

   يتّضح أن الشيعة ليسوا متفردين في أمثال هذه الموارد:
ذات رحم  امرأةيمن أحلّ جاريته لرجل فوطئها: قلت: أرأيت لو أن ف(( ــــــــ١١١١

محرم من رجل، أو رجالً ذا رحم محرم منه، أو أجنبياً من الناس، أحلّ جاريته 
   ؟لرجل منه بقرابة، أو أحلّ جاريته ألجنبي من الناس، فوطئها هذا الذي أحلّت له

أو قرابة له أو امرأته، فإنّها  (قال:) كلّ من أحلّت له جارية أحلّها له أجنبي
  لماً، حملت أو اأو ع أ عنه الحد جاهالً كان الذي وطئتقوم عليه إذا وطئها، ويدر
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لم تحمل، لو كان له مال أخذ منه قيمتها... إلى أن قال: ألن وجه تحليل هذه 
١())ة عند مالك إنّما هو عاريةاألم(.  

جارية رجل  الحاكم، وإذا وطئ في كافي ))ولدت منه... الخ((قوله:  ــــــــ٢٢٢٢
لم  ،وصدقه المولى بأنّه أحلّها له وكذّبه الولد ،والولد ولدي ،أحلّها لي :وقال

حالل ليس بنكاح وال ملك يمين... إلى أن قال: ألن اإل ؛يثبت نسب الولد منه
: أن يقول ن المراد به، يفيد أحالل ليس بنكاح وال ملك يمين: ألن اإلوظاهر قوله

ألن حلّها له  ؛أن هذا القول صار شبهة عقد لّ وجه ثبوت النسبلتها لك، ولعأحل
  .)٢(بنكاح أو بملك اليمين... الخ ��� ال يكون 

ن أصابها الذي أحلّت له أنّه إ((قال مالك في الرجل يحلّ للرجل جاريته:  ــــــــ٣٣٣٣
  .)٣())قومت عليه يوم أصابها...الخ

يحلّ الرجل وليدته لغالمه ((، و)٤())لرجل......إذا أحلّ الرجل الجارية ل(( ــــــــ٤٤٤٤
... هي أحلّ من الطعام، فإن ولدت ((، و))وابنه وأخيه وابنه، والمرأة لزوجها...

الرجل أو  امرأةحلّت أ... إذا ((، و))ها األول...وهي لسيد فولدها للذي أحلّت له،
... قال: ((، و))و حالل...... ه((، و)٥())فليصبها وهي لها... ،خته له جاريتهاابنته أو أُ

  .)٦())قال: فهي له ؟امرأتي أحلّت جاريتها البنها
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Ig@ZòÛìÔß@¿@âýØÛag@ZòÛìÔß@¿@âýØÛag@ZòÛìÔß@¿@âýØÛag@ZòÛìÔß@¿@âýØÛaxëŠÐÛa@ñ‰bÇxëŠÐÛa@ñ‰bÇxëŠÐÛa@ñ‰bÇxëŠÐÛa@ñ‰bÇH@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أرجو الرد من قبل سماحتكم على ما أتاني من قبل هذا المدعي: أرجو الرد من قبل سماحتكم على ما أتاني من قبل هذا المدعي: أرجو الرد من قبل سماحتكم على ما أتاني من قبل هذا المدعي: أرجو الرد من قبل سماحتكم على ما أتاني من قبل هذا المدعي: 

هبياً, بل هو اختالف هبياً, بل هو اختالف هبياً, بل هو اختالف هبياً, بل هو اختالف ف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذختالختالختالختالإن االإن االإن االإن اال((((((((
        عقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونفس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.عقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونفس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.عقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونفس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.عقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونفس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.

نه من نه من نه من نه من ووووا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤووووإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤ
اإلسالم في شيء؟ هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من اإلسالم في شيء؟ هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من اإلسالم في شيء؟ هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من اإلسالم في شيء؟ هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من 

        ذلك وأفظع.ذلك وأفظع.ذلك وأفظع.ذلك وأفظع.
        إعارة الفروج:إعارة الفروج:إعارة الفروج:إعارة الفروج:

الرجل يحلّ ألخيه الرجل يحلّ ألخيه الرجل يحلّ ألخيه الرجل يحلّ ألخيه     ::::قال: قلتقال: قلتقال: قلتقال: قلت    ،،،،عن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفر    محمدمحمدمحمدمحمدطوسي عن طوسي عن طوسي عن طوسي عن روى الروى الروى الروى ال
        ....))))))))ستبصار)ستبصار)ستبصار)ستبصار)، له ما أحلّ له منها (كتاب اال، له ما أحلّ له منها (كتاب اال، له ما أحلّ له منها (كتاب اال، له ما أحلّ له منها (كتاب االفرج؟ قال: نعم ال بأس بهفرج؟ قال: نعم ال بأس بهفرج؟ قال: نعم ال بأس بهفرج؟ قال: نعم ال بأس به

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و

قولهم: (إعارة الفروج) هذا افتراء! فال يوجد مثل هذا األمر عندنا مطلقاً، وال نقبل 
  جوز فعله بإجماعنا، فلماذا هذا الكذب وبهذه الدرجة من الوقاحة؟!به كغيرنا، وال ي

ــ   إن المسألة التي نجيزها في نكاح اإلماء ــ الذي ولّى عصره من غير رجعة
د أماق: منفعة تّفته آلخر لشمول ملك اليمين لمنفعتين باالإنّما في تحليل السي

اتين المنفعتين، وبقاء الخدمة االستخدام، ومنفعة االستمتاع، وجواز الفصل بين ه
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، بينما يحلّ تلك األمة لعبده بالتحليل على رأي )١(للسيد بإجماع المسلمين أيضاً
، وعدم جواز فعل ذلك على نحو )٢(اآلخر هم، والتزويج على رأي بعضهمبعض

وال باإلجارة، وال ببيع منفعة البضْع باإلجماع  )٣(العارية (الذي يعنونون به دائماً)
نا، وكذا عند العامة، وهذا هو المستهجن وغير المشروع والقريب من الزنا, عند

            هذا أوالً.هذا أوالً.هذا أوالً.هذا أوالً.وهذا النوع ال أحد يجيزه عندنا إطالقاً، فال ندري لم هذا التهريج علينا؟! 
فإنّه لم تنفرد اإلمامية بالقول بالتحليل ونقله لو كنتم أهل حق  وأما ثانياً:وأما ثانياً:وأما ثانياً:وأما ثانياً:

   ن! وإليكم هذه المفاجئة المؤلمة:وغَيرة، ال مهرجين جاهلي
فقد عنون ثالثة علماء ألهل السنّة على األقل لهذه المسألة في كتب الفقه 

ته مسألة: من أحلّ فرج أم((والحديث، كابن حزم في (المحلّى) حين قال: 
باب الرجل يحلّ ((الصنعاني في مصنّفه، فقال:  رزّاق، وكذلك عبد ال)٤())لغيره

ما قالوا في المرأة أو ((ه، قال: صنّف, وكذلك ابن أبي شيبة في م)٥())أمته للرجل
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  .)١())الرجل يحل لرجل جاريته, يطأها
فقال: بسنده  همبعضونقل القول بالجواز عن  فقال ابن حزم في هذه المسألة،

: عباسأخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع طاوساً يقول: قال ابن ((عن ابن جريج، قال: 
(!!)  الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها، فليجعل به مرأةات إذا أحلّ

   .)٢(أيضاً رزّاق! وهو في مصنّف عبد ال!))بين وركيها
س عن وقال ابن جريج: وأخبرني ابن طاو((ثم قال ابن حزم بعد الحديث: 

ة واألمفإن ولدت، فولدها حر،  ،أبيه: أنّه كان ال يرى به بأساً. وقال: هو حالل
   .))المرأته، ال يغرم الزوج شيئاً

. ))س، أنّه قال: هو أحلّ من الطعام...وقال ابن جريج... عن طاو((ثم قال: 
   .)٣( أيضاً رزّاقوأخرجه عبد ال

يحلّ  ؛قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح، قال: كان يفعل((ثم قال: 
حب المرأة لزوجها... قال عطاء: وما أُ الرجل وليدته لغالمه وابنه وأخيه، وتحلّها

الرجل كان يرسل بوليدته إلى  قال: وقد بلغني أن .وما بلغني عن ثبت ،أن يفعل
   !!!. ما شاء اهللا!)٤( أيضاً رزّاق(!!). وأخرجه عبد ال))ضيفه

فهذا قول، وبه يقول سفيان الثوري, وقال مالك (((ابن حزم):  محمدوقال أبو 
في ذلك أصالً.  وأصحابه: ال حد ة قال: ثماختلف قوله في الحكم في ذلك، فمر

حلَّت فقد صار ملكها للذي ما لم تحمل... وقالت طائفة: إذا أًهي لمالكها المبيح 
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ة إلنسان قا ــ مجاهد والحسن ــ إذا أحلّت األماتّفيتها... ثم قال: ثم حلّت له بكلّأُ
  .)١(أيضاً رزّاقال. رواه عبد ))فعتقها له ويلحق به الولد

أن الوليد بن هشام  ،عن جريج، قال: أخبرني عبد اهللا بن قيس((ثم قال: 
أنّه سأل عمر بن عبد العزيز، فقال: امرأتي أحلّت جاريتها ألبيها؟ قال:  ،أخبره

  .))فهي له، فهذا قول ثان, وذهب آخرون إلى غير هذا...
ذكر المحر�مون في ذلك ثم نقل القول بالتحريم عن ابن عمر فقط، ولم ي

   !!�شيء عن رسول اهللا
س في غاية وفهو عنه وعن طاو عباسأما قول ابن ((ثم قال ابن حزم: 

   !!)٢())الصحة...
فقد روى ابن أبي  مر فإنّما هو رأي له ال يلزم أحد؛أقول: وال يلزم قول ابن ع

يتها لزوجها، أحلّت جار امرأةابن عمر سئل عن  أن ،شيبة في مصنّفه عن نافع
نّها ال تحلّ لك أفقال ابن عمر: ال أدري لعلّ هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، 

عتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت جارية إن شئت بعتها إن شئت أ ��� جارية 
   .)٣(أنكحتها من شئت

ر منها ! أو متى كانت بيد عمر يقر؟)لعلّـ(فيا ترى متى كانت األحكام تثبت ب
   ى به المحدثون من تقطيع األحاديث وتحريفها. ومنه يعلم مقدار ما يتجنّ ما شاء!
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وذكر ابن أبي شيبة أيضاً في مصنّفه ــ وتحت العنوان الذي ذكرناه آنفاً ــ 
فإن  ،في الرجل تزوج، قال آلخر: جاريتي لك تطأها ،عن عطاء((روايات فيها: 

  .)١())إذا وطأها فهي لهي، قال: حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علَ
إذا أحلَّ له فرجها (((وقال): عن الحكم، وعن الشيباني، وعن الشعبي, قاال: 

  .)٢())فهي له
كما هو عندنا بالضبط، ودون  ،فهذا تحليل اإلماء في كتبهم، وينقل عن سلفهم

   .البتةأي فرق 
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