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        الخامسالخامسالخامسالخامسالمجلد المجلد المجلد المجلد ــ ــ ــ ــ موسوعة األسئلة العقائدية موسوعة األسئلة العقائدية موسوعة األسئلة العقائدية موسوعة األسئلة العقائدية 

        طبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحةطبعة مزيدة ومنقّحة
        تأليفتأليفتأليفتأليف

        مركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائدية
        نسخة نسخة نسخة نسخة ــ ــ ــ ــ     ولىولىولىولىالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُألالطبعة اُأل

        هـ هـ هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣سنة الطبع: سنة الطبع: سنة الطبع: سنة الطبع: 
  المطبعة: المطبعة: المطبعة: المطبعة: 
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�מ�א���������א��
אق����������«���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ذكرت كلمة اإلسراء في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر المعراج فيه، فما ذكرت كلمة اإلسراء في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر المعراج فيه، فما ذكرت كلمة اإلسراء في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر المعراج فيه، فما ذكرت كلمة اإلسراء في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر المعراج فيه، فما 

        تعليقكم؟تعليقكم؟تعليقكم؟تعليقكم؟
        عراج الجسدي، كما تقولون؟عراج الجسدي، كما تقولون؟عراج الجسدي، كما تقولون؟عراج الجسدي، كما تقولون؟وما األدلّة القطعية على الموما األدلّة القطعية على الموما األدلّة القطعية على الموما األدلّة القطعية على الم

        والسالم عليكم ورحمة اهللا تبارك وتعالى.والسالم عليكم ورحمة اهللا تبارك وتعالى.والسالم عليكم ورحمة اهللا تبارك وتعالى.والسالم عليكم ورحمة اهللا تبارك وتعالى.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المعراج ال يعد أمراً غير ممكن من جهة الدليل العقلي، وال من جهة 
معطيات وموازين العلوم المعاصرة، وهو باإلضافة إلى ذلك أمر إعجازي خارق 

  الدليل النقلي عليه، فينبغي قبوله واإليمان به. للعادة، لذلك قام
ولقد دلّت اآليات والروايات المتواترة من طريق العامة والخاصّة على وقوع 
المعراج بالجسد الشريف، ومنكر ذلك منكر لضروري الدين الثابت بالكتاب 

  والسنّة واإلجماع..
. وعن )١()�: (من كذّب بالمعراج فقد كذّب رسول اهللا�فعن الرضا
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  .)١(: (ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء)، وعد منها المعراج�الصادق
رج بالنبيبروحه وجسده إلى السماوات  �والذي يدلّ على أنّه تعالى ع

  أُمور، نشير إليها على نحو اإلجمال:
طاف في  �ما استدلّ به الطبرسي في (مجمع البيان) مما روي أنّه  منها:منها:منها:منها:

  .)٢(ى األنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنّة والنار ونحو ذلكالسماوات ورأ
أخبر عن دخوله الجنّة في  �ما رواه المجلسي في (البحار) من أنّه  ومنها:ومنها:ومنها:ومنها:

المعراج: وقال: فإذا أنا برطب ألين من الزبد، وأطيب من المسك، وأحلى من 
لت الرطبة نطفة في صلبي، فلما أن هبطت العسل، فأخذت رطبة فأكلتها فتحو

  .)٣(، ففاطمة حوراء إنسية�إلى األرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة
وما رواه أيضاً: ثم قال: يا محمد! مد يدك فيتلقّاك ما يسيل من ساق عرشي 
 د! خذ ذلك فاغسل وجهك... ثماأليمن، فنزل الماء، فتلقّيته باليمين... يا محم

ل ما في يدك من الماء رأسك اغسل ذراعيك اليمين واليسار... وامسح بفض
ورجليك... فأما المسح على رجليك فإنّي أُريد أن أوطئك موطئاً لم يطأه أحد 

  .)٤(قبلك وال يطأه أحد غيرك... الخ
والذي يدلّ عليه: أن ظاهر اآليات القرآنية الواردة في أوائل سورة اإلسراء، 

الزمه: أن يكون وكذلك سورة النجم تدلّ على وقوع المعراج في اليقظة، و
العروج بالروح والجسد، كما يؤكّد هذا األمر كبار علماء اإلسالم من الشيعة 
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والسنّة؛ وعدم ذكر كلمة (معراج) في القرآن ال يعني أن صفته غير مذكورة، بل 
من سورة النجم)، قال  ١٨ــ  ٥وال سيما في اآليات ( �قد ذكرت صفة معراجه 

�� وهو وهو وهو وهو     �ذُو مرة فَاستَوى ذُو مرة فَاستَوى ذُو مرة فَاستَوى ذُو مرة فَاستَوى     �الْقُوى الْقُوى الْقُوى الْقُوى علَّمه شَديد علَّمه شَديد علَّمه شَديد علَّمه شَديد �تعالى:  ��� ��� �	
�
 ���� �� ��� ��� �	
�
 ���� �� ��� ��� �	
�
 ���� �� ��� ��� �	
�
 ����ثُم دنَا ثُم دنَا ثُم دنَا ثُم دنَا     �    
ما كَذَب ما كَذَب ما كَذَب ما كَذَب     �فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى     �فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى     �فَتَدلَّى فَتَدلَّى فَتَدلَّى فَتَدلَّى 

عنْد سدرة عنْد سدرة عنْد سدرة عنْد سدرة     �نَزْلَةً أُخْرى نَزْلَةً أُخْرى نَزْلَةً أُخْرى نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه ولَقَد رآه ولَقَد رآه ولَقَد رآه     �أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى     �الْفُؤاد ما رأَى الْفُؤاد ما رأَى الْفُؤاد ما رأَى الْفُؤاد ما رأَى 
ما زَاغَ الْبصَر وما ما زَاغَ الْبصَر وما ما زَاغَ الْبصَر وما ما زَاغَ الْبصَر وما     �إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى     �عنْدها جنَّةُ الْمأْوى عنْدها جنَّةُ الْمأْوى عنْدها جنَّةُ الْمأْوى عنْدها جنَّةُ الْمأْوى     �الْمنْتَهى الْمنْتَهى الْمنْتَهى الْمنْتَهى 

. وتفسير هذه اآليات يرجع فيه إلى )١(�لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى    �طَغَى طَغَى طَغَى طَغَى 
   التفاسير المعتبرة.

ن المفيد أيضاً أن نذكر أن عقيدة المعراج ال تقتصر على المسلمين، بل وم
هناك ما يشابهها في األديان اُألخرى، بل إنّنا نرى في المسيحية أكثر مما قيل في 

؛�معراج النبي  إذ يقول هؤالء، كما في إنجيل (مرقس)، و(لوقا)، و(يوحنا): إن
مدفنه وعاش بين الناس أربعين يوماً عيسى بعد أن صُلب وقُتل ودفن، نهض من 

   .)٢(قبل أن يعرج إلى السماء، ليبقى هناك في عروج دائم

   تعليق: 


���������א��
אق����������«���«� �

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
إن التمعن في ما جاء في سورتي اإلسراء والنجم يشير إلى أن حادثتي إن التمعن في ما جاء في سورتي اإلسراء والنجم يشير إلى أن حادثتي إن التمعن في ما جاء في سورتي اإلسراء والنجم يشير إلى أن حادثتي إن التمعن في ما جاء في سورتي اإلسراء والنجم يشير إلى أن حادثتي 
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ن اُألخرى، فسورة اإلسراء أشارت ن اُألخرى، فسورة اإلسراء أشارت ن اُألخرى، فسورة اإلسراء أشارت ن اُألخرى، فسورة اإلسراء أشارت اإلسراء والمعراج حادثتين منفصلتين كلّ عاإلسراء والمعراج حادثتين منفصلتين كلّ عاإلسراء والمعراج حادثتين منفصلتين كلّ عاإلسراء والمعراج حادثتين منفصلتين كلّ ع
قصى فقط، أما سورة النجم قصى فقط، أما سورة النجم قصى فقط، أما سورة النجم قصى فقط، أما سورة النجم من المسجد الحرام إلى المسجد األمن المسجد الحرام إلى المسجد األمن المسجد الحرام إلى المسجد األمن المسجد الحرام إلى المسجد األ    صراحة لإلسراءصراحة لإلسراءصراحة لإلسراءصراحة لإلسراء

فأشارت صراحة إلى المعراج فقط، وأن كلمة اإلسراء تعني السير ليالً، أما فأشارت صراحة إلى المعراج فقط، وأن كلمة اإلسراء تعني السير ليالً، أما فأشارت صراحة إلى المعراج فقط، وأن كلمة اإلسراء تعني السير ليالً، أما فأشارت صراحة إلى المعراج فقط، وأن كلمة اإلسراء تعني السير ليالً، أما 
        المعراج فتعني الصعود لألعلى..المعراج فتعني الصعود لألعلى..المعراج فتعني الصعود لألعلى..المعراج فتعني الصعود لألعلى..

لقومه عن اإلسراء، لقومه عن اإلسراء، لقومه عن اإلسراء، لقومه عن اإلسراء، ثم إن الروايات التاريخية أشارت إلى أن النبي تحدث ثم إن الروايات التاريخية أشارت إلى أن النبي تحدث ثم إن الروايات التاريخية أشارت إلى أن النبي تحدث ثم إن الروايات التاريخية أشارت إلى أن النبي تحدث 
وهذا أمر منطقي؛ ألنّه بإمكانه أن يستدلّ على صحة إسرائه باألدلّة الواقعية، كون وهذا أمر منطقي؛ ألنّه بإمكانه أن يستدلّ على صحة إسرائه باألدلّة الواقعية، كون وهذا أمر منطقي؛ ألنّه بإمكانه أن يستدلّ على صحة إسرائه باألدلّة الواقعية، كون وهذا أمر منطقي؛ ألنّه بإمكانه أن يستدلّ على صحة إسرائه باألدلّة الواقعية، كون 
بعضهم قد ذهب إلى بيت المقدس، ولديهم معلومات عن طريق الشام، أما أن بعضهم قد ذهب إلى بيت المقدس، ولديهم معلومات عن طريق الشام، أما أن بعضهم قد ذهب إلى بيت المقدس، ولديهم معلومات عن طريق الشام، أما أن بعضهم قد ذهب إلى بيت المقدس، ولديهم معلومات عن طريق الشام، أما أن 
يحدثهم عن المعراج، فهذا ما ال فائدة مرجوة منه؛ ألنّه اليعقل أن يصدقوه، يحدثهم عن المعراج، فهذا ما ال فائدة مرجوة منه؛ ألنّه اليعقل أن يصدقوه، يحدثهم عن المعراج، فهذا ما ال فائدة مرجوة منه؛ ألنّه اليعقل أن يصدقوه، يحدثهم عن المعراج، فهذا ما ال فائدة مرجوة منه؛ ألنّه اليعقل أن يصدقوه، 

أن يكون للمؤمنين فقط، ولذا فبعض الروايات أن يكون للمؤمنين فقط، ولذا فبعض الروايات أن يكون للمؤمنين فقط، ولذا فبعض الروايات أن يكون للمؤمنين فقط، ولذا فبعض الروايات     ��� ��� ��� ��� مضرة، مضرة، مضرة، مضرة، فإخبارهم عنه فيه فإخبارهم عنه فيه فإخبارهم عنه فيه فإخبارهم عنه فيه 
        أشارت الرتداد بعض المسلمين لما حدثهم عن معراجه للسماء.أشارت الرتداد بعض المسلمين لما حدثهم عن معراجه للسماء.أشارت الرتداد بعض المسلمين لما حدثهم عن معراجه للسماء.أشارت الرتداد بعض المسلمين لما حدثهم عن معراجه للسماء.

الرواة اليهود جمعوا بين الحادثتين ليقولوا أن المسجد األقصى أفضل الرواة اليهود جمعوا بين الحادثتين ليقولوا أن المسجد األقصى أفضل الرواة اليهود جمعوا بين الحادثتين ليقولوا أن المسجد األقصى أفضل الرواة اليهود جمعوا بين الحادثتين ليقولوا أن المسجد األقصى أفضل     لكنلكنلكنلكن
        منه إلى السماء.منه إلى السماء.منه إلى السماء.منه إلى السماء.    ����من المسجد الحرام، لذا عرج برسول اهللامن المسجد الحرام، لذا عرج برسول اهللامن المسجد الحرام، لذا عرج برسول اهللامن المسجد الحرام، لذا عرج برسول اهللا

        والحمد هللا.والحمد هللا.والحمد هللا.والحمد هللا.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ال

ولكن هذا االحتمال، من أن اليهود جمعوا بين الحادثتين، ال يرد ما دلّت 
إلى بيت  �اعلم أن عروجه((عليه الروايات؛ قال المجلسي في (البحار): 

المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف مما دلّت عليه اآليات 
  .)١())ة من طرف الخاصّة والعامةواألخبار المتواتر
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما معنى اإلسراء والمعراج؟ وما هي أسبابه ونتائجه؟ ما معنى اإلسراء والمعراج؟ وما هي أسبابه ونتائجه؟ ما معنى اإلسراء والمعراج؟ وما هي أسبابه ونتائجه؟ ما معنى اإلسراء والمعراج؟ وما هي أسبابه ونتائجه؟ 

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

 لقد أُسري إلى بيت المقدس ــ حسب نصّ القرآن في سورة اإلسراء ــ بالنبي
من البعثة.  ولىبروحه وجسده من مكّة المكرمة، وذلك في السنوات اُأل �محمد

من بيت المقدس إلى السماء، كما وردت بذلك  �كما عرج بروحه وجسده
  األخبار الكثيرة.

وأما أهداف اإلسراء والمعراج، فقد أورد بعضها السيد جعفر مرتضى 
  : فهي:)، قال�العاملي في (الصحيح من سيرة النبي األعظم

إن حادثة اإلسراء والمعراج معجزة كبرى خالدة، ولسوف يبقى البشر  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
إلى األبد عاجزين عن مجاراتها وإدراك أسرارها، ولعلّ إعجازها هذا أصبح 
أكثر وضوحاً في القرن العشرين وهذا القرن، بعد أن تعرف هذا اإلنسان على 

لنفوذ إلى السماوات من عقبات بعض أسرار الكون وعجائبه، وما يعترض سبيل ا
  ومصاعب.
يالحظ أن هذه القضية قد حصلت بعد البعثة بقليل، وقد بين اهللا  وثانياً:وثانياً:وثانياً:وثانياً:

لنُرِيه من لنُرِيه من لنُرِيه من لنُرِيه من �سبحانه الهدف من هذه الجولة الكونية؛ فقال في سورة اإلسراء: 
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وإذا  هو اُألسوة والقُدوة لإلنسانية جمعاء، �، وإذا كان الرسول األكرم)١(�آياتنَاآياتنَاآياتنَاآياتنَا
كانت مهمته هي: حمل أعباء الرسالة إلى العالم بأسره، فإن من الطبيعي: أن يعده 
اهللا سبحانه إعداداً جيداً لذلك، وليكن المقصود من قصّة اإلسراء والمعراج هو: 

بعض آثار عظمة اهللا تعالى، في عملية تربوية رائعة،  �أن يشاهد الرسول األعظم
يمانية فيه، وليعده لمواجهة التحديات الكبرى التي وتعميق وترسيخ للطاقة اإل

  تنتظره، وتحمل المشاق والمصاعب واألذايا التي لم يواجهها أحد قبله، وال بعده.
لقد كان اإلنسان ــ وال سيما العربي آنئذ ــ يعيش في نطاق ضيق،  وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:

ر أكثر من اُألمور الحسية، أو القريبة من وذهنية محدودة، وال يستطيع أن يتصو
الحس، التي كانت تحيط به، أو يلتمس آثارها عن قرب. فكان ــ والحالة هذه ــ 
ال بد من فتح عيني هذا اإلنسان على الكون األرحب، الذي استخلفه اهللا فيه، 

من التساؤالت عنه، ويبعث الطموح فيه للتعرف عليه،  اًليطرح على نفسه كثير
ذلك إحياء األمل وبثّ روح جديدة فيه، ليبذل المحاولة واستكشاف أسراره، وبعد 

للخروج من هذا الجو الضيق الذي يرى نفسه فيه، ومن ذلك الواقع المزري، الذي 
  يعاني منه، وهذا بالطبع ينسحب على كلّ أُمة، وكلّ جيل، وإلى األبد.

درك واألهم من ذلك: أن يلمس هذا اإلنسان عظمة اهللا سبحانه، وي ورابعاً:ورابعاً:ورابعاً:ورابعاً:
بديع صنعه، وعظيم قدرته، من أجل أن يثق بنفسه ودينه، ويطمئن إلى أنّه بإيمانه 

 ��� األصلح، وال يريد له  ��� باهللا، إنّما يكون قد التجأ إلى ركن وثيق ال يختار له 
  الخير، قادر على كلّ شيء، ومحيط بكلّ الموجودات.

تية ويخبر عما سيؤول إليه وأخيراً: إنّه يريد أن يتحدى األجيال اآل وخامساًوخامساًوخامساًوخامساً
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البحث العلمي من التغلّب على المصاعب الكونية، وغزو الفضاء، فكان هذا الغزو 
بما له من طابع إعجازي خالد هو األسبق واألكثر غرابة وإبداعاً، وليطمئن 

  .)١(المؤمنون، وليربط اهللا على قلوبهم، ويزيدهم إيماناً

  تعليق:

�����א��
אق����������«������«� �

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.

أرجو توضيح النقاط: الثانية، والثالثة، والرابعة، وهل المقصود به: النبيأرجو توضيح النقاط: الثانية، والثالثة، والرابعة، وهل المقصود به: النبيأرجو توضيح النقاط: الثانية، والثالثة، والرابعة، وهل المقصود به: النبيأو أو أو أو     ����أرجو توضيح النقاط: الثانية، والثالثة، والرابعة، وهل المقصود به: النبي
        غيره؟غيره؟غيره؟غيره؟

وإذا كان هو فلماذا يقول اإلمام عليوإذا كان هو فلماذا يقول اإلمام عليوإذا كان هو فلماذا يقول اإلمام عليلو كُشف الغطاء ما ازددت : (لو كُشف الغطاء ما ازددت : (لو كُشف الغطاء ما ازددت : (لو كُشف الغطاء ما ازددت ����وإذا كان هو فلماذا يقول اإلمام علي) :
معلّمه النبي يقينا)، وأنمعلّمه النبي يقينا)، وأنمعلّمه النبي يقينا)، وأنمعلّمه النبي وكا����يقينا)، وأن ،وكا، ومن غير أن يحتاج إلى أدلّة مثل النبي ،وكا، ومن غير أن يحتاج إلى أدلّة مثل النبي ،وكا، ومن غير أن يحتاج إلى أدلّة مثل النبي ،ن إيمانه ن إيمانه ن إيمانه ن إيمانه ، ومن غير أن يحتاج إلى أدلّة مثل النبي

        بهذه الدرجة العالية.بهذه الدرجة العالية.بهذه الدرجة العالية.بهذه الدرجة العالية.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        النقطة الثانية:النقطة الثانية:النقطة الثانية:النقطة الثانية:

ث عن إراءة اهللا تعالى النبيعجائب اآليات الكونية في رحلته عبر  �تتحد
, وتكون فائدة هذه )٢(�لنُرِيه من آياتنَالنُرِيه من آياتنَالنُرِيه من آياتنَالنُرِيه من آياتنَا�السماوات، كما هو نصّ اآلية الكريمة: 
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 �تعليمية وإرشادية بالنسبة إلى سائر المؤمنين، إذ أن النبيالرحلة تربوية و
سينقل لهم بعض مشاهداته في المعراج، ومن ذلك: تحذيرهم من هول جهنّم 
التي اطّلع عليها، وحثّهم على العمل الصالح لينالوا ما أعد اهللا لهم من الثواب في 

على الجنّة والنار ليصف في معراجه قد أطلعه اهللا تعالى  �الجنان.. وكان النبي
  ذلك للمؤمنين، فيقبلوا على الطاعات، ويتجنّبوا المعاصي.

        النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:
لقد كان العرب ال يعلمون وال يعرفون شيئاً من العلوم، ولم يعرفوا سوى 

بـ(الجاهلية)، فكان  �البادية التي حولهم، ولذلك وصفت حياة العرب قبل النبي
ء دخل أكيد في فتح آفاق الذهنية العربية على الكون إلى السما �لعروج النبي

وأسراره، فتحصل لديهم الرغبة في التعليم والمعرفة واستكشاف المجهوالت 
   التي اعتادوا عليها.
            النقطة الرابعة:النقطة الرابعة:النقطة الرابعة:النقطة الرابعة:

كانت هذه الرحلة السماوية المسماة بـ(المعراج) حافزاً هاماً للمسلمين 
يحملهم ذلك على نبذ األوثان والتخلّص إلدراك عظمة الخالق تبارك وتعالى، ف

من الشرك؛ ألنّهم سيدركون بأن اهللا تبارك وتعالى هو الخالق لكلّ شيء، 
فيتوجهون إلى معنى عظمته وسر قدرته، وحينئذ يقبلون على اإلسالم عن رغبة 

   فيه ال عن إكراه وإجبار، أو عدم قناعة.
 �للمسلمين؛ فالنبي ولىرجة اُألوحينئذ نفهم بأن فائدة المعراج ترجع بالد

منكشف على عالم الملكوت، وهو على يقين من ربه وعظمته، فال يحتاج إلى 
أصالً، وليس حال النبي هذا يختلف  �المعراج ليؤمن أو يطمئن، فليس بشاك
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: �فهم مثله في درجة اليقين ــ ولذا قال أمير المؤمنين �عن حال سائر األئمة
  .)١(ما ازددت يقيناً)(لو كشف الغطاء 

ولكن ال تنحصر فائدة المعراج بازدياد اليقين حتّى يرد اإلشكال، بل هناك 
ثار أُخرى: منها: تكوينية ترجع فائدتها إلى عالم الدنيا، مثل: انعقاد نطفة فاطمة آ

من ثمار الجنّة مثالً، وأُخرى: آثار ترجع إلى عالم الملكوت، مثل: صالته 
ة، ومنها: الترقّي في الكماالت والقرب المعنوي من اهللا، ومنها: باألنبياء والمالئك
   .�اهللا ورسوله واألئمة ��� أسرار ال يعلمها 

IIIIxaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@òä�xaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@òä�xaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@òä�xaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@òä�HHHH@ @@ @@ @@ @
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            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            ما هي السنة التي وقع فيها المعراج واإلسراء؟ما هي السنة التي وقع فيها المعراج واإلسراء؟ما هي السنة التي وقع فيها المعراج واإلسراء؟ما هي السنة التي وقع فيها المعراج واإلسراء؟

            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبرك

   ):�يقول السيد جعفر العاملي في كتابه: (الصحيح من سيرة النبي األعظم
إن المشــهور هــو: أن اإلســراء والمعــراج قــد كــان قبــل الهجــرة بمــدة وجيــزة؛   ((

ــي           ــة, أو: ف ــة عشــرة للبعث ــي الســنة الثاني ــال: ف ــال: ســتّة أشــهر, وبعضــهم ق فبعضــهم ق
   د الهجرة.الحادية عشرة، أو: في العاشرة، وقيل: بع

وفي مقابل ذلك نجد البعض يقول: إنّه كان في السنة الثانية من البعثة، وقيـل:  
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في الخامسة، وقيل: في الثالثـة ـــ وهـو األرجـح عنـدنا ـــ ولعـلّ ابـن عسـاكر يختـار مـا            
  يقرب مما ذكرنا؛ حيث إنّه ذكر اإلسراء في أول البعثة، كما ذكره عنه ابن كثير.

وقيل: كان بعد النبوة بخمسة ((ن ذكر بعض األقوال: وقال مغلطاي، بعد أ
  .))أعوام, وقيل: بعام ونصف عام. وقال عياض: بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً

وذكر النووي: أن معظم السلف, وجمهور المحدثين ((وقال مال علي القاري: 
   .))والفقهاء على: أن اإلسراء والمعراج كان بعد البعثة بستّة عشر شهراً

ثم فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه في السنة ((وقال ابن شهر آشوب: 
   . ولكنّه لم يبين لنا تاريخه باليوم والشهر.))التاسعة من نبوته

فأما سنة اإلسراء؛ فقال الزهري: كان ذلك بعد المبعث ((وقال الديار بكري: 
ل: قبل بخمس سنين. حكاه القاضي عياض, ورجحه القرطبي, والنووي. وقي

   .))الهجرة بسنة.... إلخ
   األدلّة على المختار:

من المبعث؛ فعدا  ولىوأما ما يدلّ على أن اإلسراء قد كان في السنوات اُأل
عن األقوال المتقدمة, وال سيما ما ذكره الزهري والنووي, نشير إلى اُألمور 

   التالية:
ثة بسنتين، وابن عباس كان ما روي عن ابن عباس أن ذلك كان بعد البع أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

أقرب إلى زمن الرسول, وأعرف بسيرته من هؤالء المؤرخين, فإذا ثبت النصّ 
   عنه، قُدم على أقوال هؤالء.

ولربما ال يكون هذا مخالفاً لما تقدم عن الزهري وغيره, إذا كان ابن عباس 
  بإنذار الناس بعدها.إنّما أُمر  �, على اعتبار: أنّهولىال يحسب الثالث سنوات اُأل
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: أن اإلسراء قد كان بعد ثالث �قد ورد عن اإلمام أمير المؤمنين  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
  سنين من مبعثه. وهذا هو األصح والمعتمد.

، وابن �ويدلّ على ذلك بشكل قاطع: ما روي عن اإلمام الصادق  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
, من عباس, وسعد بن مالك, وسعد بن أبي وقّاص، وعمر بن الخطّاب، وعائشة

: (نعم �قال لعائشة، حينما عاتبته على كثرة تقبيله ابنته سيدة النساء فاطمة �أنّه
يا عائشة, لما أُسري بي إلى السماء أدخلني جبرئيل الجنّة, فناولني منها تفاحة, 
فأكلتها, فصارت نطفة في صلبي, فلما نزلت واقعت خديجة, ففاطمة من تلك 

   وكلّما اشتقت إلى الجنّة قبلتها).النطفة؛ ففاطمة حوراء إنسية, 
ومعلوم مما سبق: أن فاطمة قد ولدت بعد البعثة بخمس سنوات؛ فاإلسراء 
والمعراج كانا قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر, ولعلّه قبل ذلك بسنتين حتّى أذن 

   اهللا لتلك النطفة بالظهور, واالستقرار في موضعها.
   في أوائل البعثة, ويدلّ على ذلك: إن سورة اإلسراء قد نزلت رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

تَجهر تَجهر تَجهر تَجهر �� �� �� �� وووو�أــ ما رواه البخاري وغيره من أن قوله تعالى في سورة اإلسراء: 
و كبِصَلَاتو كبِصَلَاتو كبِصَلَاتو كا�� �� �� �� بِصَلَاتتْ بِهاتُخَافتْ بِهاتُخَافتْ بِهاتُخَافتْ بِهمختف، كان إذا صلّى  �قد نزل بمكّة, ورسول اهللا )١(�تُخَاف

أنزله, ومن بأصحابه رفع صوته بالقرآن؛ فإذا سمع المشركون سبوا القرآن, ومن 
   جاء به... الخ.

اختفاء النبي في دار األرقم إنّما كان في أوائل البعثة. �ومعلوم: أن   
حينئذ  �وأجاب المحقّق الروحاني على ذلك, بأن من الممكن أن يكون
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  مختفياً في شعب أبي طالب.
ا ولكن لنا أن نناقشه بأن شعب أبي طالب لم يكن محلّ اختفاء لهم, وإنّما كانو

  محاصرين فيه, فالتعبير باالختفاء يدلّ على أن ذلك قد كان في أوائل البعثة.
ووجود هجوم في سورة اإلسراء على عقائد المشركين, ال يضر؛ إذا كانت 

  السورة قد نزلت في أوائل البعثة.
ب ــ ما ذكره البعض في مقال له من أن سورة (اإلسراء) قد نزلت بعد 

   ورة (الحجر) قد نزلت في المرحلة السرية.(الحجر) بثالث سور، وس
األمر  )١(�فَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكينفَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكينفَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكينفَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكين�وفيها جاء قوله تعالى: 

   الذي تسبب عنه الجهر بالدعوة وإظهارها.
وإيراد المحقّق الروحاني هنا بأن في السورة ما يدلّ على وجود الصدام بين 

ن، وهذا الصدام إنّما حصل بعد االختفاء في دار األرقم, وبعد والمشركي �النبي
   اإلعالن بالدعوة.

يجاب عنه بما تقدم: من أن من غير البعيد أن تكون هذه السورة قد نزلت 
تدريجاً؛ فبدأ نزولها في أول البعثة، ثم أُكملت في فترة التحدي والمجابهة بين 

والمشركين. �النبي   
نزولها أيضاً: قول ابن مسعود عن سور اإلسراء, والكهف,  ويدلّ على قدم

   .))ول, وهن من تالديإنّهن من العتاق اُأل((ومريم: 
ن هاجر إلى الحبشة, ورجع منها والنبيز إلى بدر. �وابن مسعود مميتجه  
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أن يقال: إن ابن مسعود إنّما هاجر إلى الحبشة بعد الطائف, أي: في  ��� 
؛ فالحظ! فإن ذلك ال يالئم قوله: (إنّهن من العتاق ولى, ال في اُألالهجرة الثانية

  ول).اُأل
إن سورة النجم ــ التي يذكرون أنّها تذكر المعراج في آياتها ــ قد  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

نزلت هي اُألخرى في أوائل البعثة؛ فإنّها نزلت بعد اثنين أو ثالث وعشرين 
  مكّة...سورة, ونزل بعدها أربعة وستّون سورة في 

ويؤيد كون هذه القضية قد حصلت في أوائل البعثة: أنّه حين عرج   سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
   صار المالئكة يسألون: أو قد أُرسل إليه؟ �به

ال بعد عشرة، أو اثنتي  �فإن هذا يشير إلى أن ذلك إنّما كان في أول بعثته 
يمكن أن كان قد اشتهر في أهل السماوات حينئذ، بل  �عشرة سنة, فإن أمره

   من البعثة. ولىيكون قد اشتهر ذلك منذ األيام اُأل
ما يدلّ على أن اإلسراء قد كان قبل وفاة أبي طالب: فإن بعض   سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:

قد افتقده ليلة, فلم يزل يطلبه حتّى وجده,  �الروايات تذكر أن أبا طالب
اشميين فذهب إلى المسجد, ومعه الهاشميون, فسلّ سيفه عند الحجر, وأمر اله

بإظهار السيوف التي معهم, ثم التفت إلى قريش, وقال: لو لم أره ما بقي منكم 
   عين تطرف. فقالت قريش: لقد ركبت منّا عظيماً.

حين رجوعه: حاجتي أن تقرأ  �ما روي من أن جبرئيل قال للنبي  ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:
   على خديجة من اهللا ومنّي السالم.

قال: ثم رجعت إلى خديجة, وما تحولّت  �وعن عمر: أن رسول اهللا ً:تاسعاتاسعاتاسعاتاسعا
  عن جانبها.
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 هذا الحدث قد كان قبل وفاة شيخ األبطح, وأُم فكلّ ذلك يدلّ على أن
، فكيف �السنة العاشرة من بعثة النبي، وهما قد توفّيا في المؤمنين خديجة

يكون اإلسراء والمعراج قد حصل في الحادية عشرة، أو الثانية عشرة، أو 
  .)١())بعدها؟!

)xaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@âìíxaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@âìíxaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@âìíxaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@âìí(  

�»�&מ������س����א�$و�#�����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ن المشهور كونها في رجب، ن المشهور كونها في رجب، ن المشهور كونها في رجب، ن المشهور كونها في رجب، حيث إحيث إحيث إحيث إمتى حدثت رحلة اإلسراء والمعراج؟ متى حدثت رحلة اإلسراء والمعراج؟ متى حدثت رحلة اإلسراء والمعراج؟ متى حدثت رحلة اإلسراء والمعراج؟ 

        ريخ هو يوم المبعث؟ريخ هو يوم المبعث؟ريخ هو يوم المبعث؟ريخ هو يوم المبعث؟ذلك التاذلك التاذلك التاذلك التا    لكنلكنلكنلكن
عن عن عن عن     ����عندما سأل الرسولعندما سأل الرسولعندما سأل الرسولعندما سأل الرسول    ����ياًياًياًياًوقرأت في بعض الروايات: أن اإلمام علوقرأت في بعض الروايات: أن اإلمام علوقرأت في بعض الروايات: أن اإلمام علوقرأت في بعض الروايات: أن اإلمام عل

        تلك الرحلة؟ أجابه: يا علي! لم تسأل ألم تكن معي؟!تلك الرحلة؟ أجابه: يا علي! لم تسأل ألم تكن معي؟!تلك الرحلة؟ أجابه: يا علي! لم تسأل ألم تكن معي؟!تلك الرحلة؟ أجابه: يا علي! لم تسأل ألم تكن معي؟!
فهل كُشف لإلمام عليفهل كُشف لإلمام عليفهل كُشف لإلمام علي؟؟؟؟����فكان يرى كلّ ما يراه الرسولفكان يرى كلّ ما يراه الرسولفكان يرى كلّ ما يراه الرسولفكان يرى كلّ ما يراه الرسول    ����فهل كُشف لإلمام علي        

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

    لمحمد هادي اليوسفي، قال:في (موسوعة التاريخ اإلسالمي) 
تاريخ المعراج واإلسراء: وفي تاريخ اإلسراء: روى القطب الراوندي في ((

ا كان بعد ثالث سنين من مبعثه �(الخرائج والجرائح) عن عليأنّه: (لم� 
أُسري به إلى بيت المقدس وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج, فلما أصبح من 

  بخبر معراجه). ليلته حدث قريشاً
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ومجموع ما نقله المجلسي في باب المعراج في تأريخه، كما يلي: ذكر خبر 
(الخرائج) ونقل عن (المناقب) عن ابن عباس أنّه: كان في شهر ربيع األول بعد 

  النبوة بسنتين.
وفيه عن الواقدي والسدي أنّه: كان قبل الهجرة بستّة أشهر، في السابع عشر 

  من شهر رمضان.
وعن الواقدي أيضاً في (المنتقى) للكازروني قال: كان المسرى في ليلة 
السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية عشرة من النبوة 

   قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً.
وفيه قيل: ليلة سبع عشرة من ربيع األول قبل الهجرة بسنة, من شعب أبي 

   طالب إلى بيت المقدس.
   وقيل: ليلة سبع وعشرين من رجب.

وقيل: كان اإلسراء قبل الهجرة بسنة وشهرين، وذلك سنة ثالث وخمسين 
   من عام الفيل.

وعن (العدد القوية) قال: في ليلة إحدى وعشرين من رمضان قبل الهجرة 
   بستّة أشهر كان اإلسراء برسول اهللا.

   وقيل: في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت.
   وقيل: ليلة االثنين من شهر ربيع األول بعد النبوة بسنتين.

وفيه عن كتاب (التذكرة): في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية 
  من الهجرة كان اإلسراء.
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فاالختالف من سنة بعد البعثة إلى سنتين قبل الهجرة! ويبدو أن الراجح من 
, فلننظر في سائر �اوندي عن عليهذه األقوال والروايات هو: رواية الر

  المرجحات:
أما سورة النجم فإنّها نزلت بعد اثنتين أو ثالث وعشرين سورة, وقد نزل 
بعدها أربع وستّون سورة في مكّة، فالطبيعي أن تكون قد نزلت في ما بين الثُلثين 

ة السنة األول والثاني من العشر سنين مدة التنزيل بمكّة قبل الهجرة, أي في نهاي
  الثالثة، أو بدايات العام الرابع من تلك المدة.

أنّه يمكن القول بأن السور األوائل من القصار المفصّالت, بينما ما يليها  ��� 
من المئين والمثاني المطوالت, فمن المحتمل أن تكون السور العشرون األوائل 

البواقي نازلة في السنين من تلك المدة, والسور الستّون  ولىنازلة في السنة اُأل
من  ولىالتسع البواقي, وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر السنة اُأل

   تلك المدة.
وقد مر في خبر القمي في تفسيره: أن إسماعيل الملك سأل جبرئيل: من هذا 

   معك؟ فقال: محمد. قال: أو قد بعث؟
   قال: نعم، أو: أو قد أُرسل إليه؟

ا يتناسب هذا التساؤل مع أوائل البعثة بالنبوة، أو الرسالة والتنزيل عليه, وإنّم
   ال بعد ذلك بكثير, فضالً عما بعد الهجرة.

ومع االلتفات إلى التفريق بين البعثة بالنبوة والرسالة ينتفي الخالف بين 
الخامسة عمدة األقوال: السنة الثانية والخامسة, فالثانية من الرسالة والتنزيل هي 

من البعثة بالنبوة, ال سيما وأن رواية السنة الثانية تنتهي إلى ابن عباس، وهو 
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المعروف بالقول بنزول القرآن في عشر سنين, فكأنّه ال يحسب الثالث سنوات 
  إنّما أُمر باإلنذار بعدها. �؛ العتبار أنّهولىاُأل

ن معه حين ، ولم يك�وابن عباس أدرك مدة قصيرة من حياة الرسول
معراجه حتّى يكون شاهداً بتأريخه, فال بد أنّه نقله من شخص آخر لم يذكره, 
 فهو نقل تأريخي لم يذكر المصدر فيه؛ فال قيمة له عند التحقيق, لوال أنّا نعلم أن

اس هو من علم عليالنقل  ��� , �, فيبدو أنّه ينقله عنه�أكثر علم ابن عب أن
ين والثالث.. ولعلّ الذين أرخوا المعراج بعام ونصف، أو اختلف عنهما بين االثن

بخمسة عشر شهراً بعد مبعثه، أو بعد البعثة بستّة عشر شهراً أخذوا السنتين عن ابن 
  عباس واجتهدوا فيها بالمداقّة في شهورها مختلفين.

ولعلّ من أقوى ما يدلّ على تاريخ المعراج بأوائل السنة الخامسة: ما مر من 
في السنة الخامسة من النبوة, باإلضافة إلى ما  �ات ميالد فاطمة الزهراءإثب
وابن عباس، وسعد بن مالك، وسعد بن أبي وقّاص،  �عن اإلمام الصادق يرو

وعائشة: أنّها إذ عاتبته على كثرة تقبيله البنته الزهراء قال لها: (يا عائشة! لما 
, فناولني منها تفّاحة, فأكلتها, أُسري بي إلى السماء أدخلني جبرئيل الجنّة

فصارت نطفة في صلبي, ففاطمة من تلك النطفة, ففاطمة حوراء إنسية, وكلّما 
   اشتقت إلى الجنّة قبلتها).

وقد علم مما مر أن فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس سنين، أي في السنة 
قال بوالدتها في الثانية من الرسالة والتنزيل ــ وهو محمل قول الشيخ المفيد ومن 

السنة الثانية ــ وإذا كان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في موضعها طبيعياً اقتضى 
أن يكون المعراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر وال أقلّ منها, ولكن ال يدرى 
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هل هي من المعراج األول أو الثاني؟ فلو كانت من األول اقتضى ذلك ترجيح 
راج كان بعد سنة من الرسالة, ليكون ميالد الصديقة في القول األول بأن المع

  السنة الثانية.
وبما أن التاريخ بسنة البعثة بالنبوة ال السنة العربية بدءاً بمحرم, فالحساب من 
شهر شعبان ــ بعد البعثة في أواخر شهر رجب ــ وعليه فيترجح القول بكون المعراج 

حدى ليالي القدر: التاسع عشر أو الحادي األول في شهر رمضان، ولعلّه في إ
والعشرين، كما مر عن (العدد القوية)، وكما مر عن (المنتقى) عن الواقدي, وعن 

  (المناقب) عن الواقدي والسدي.
. �وبعد تسعة أشهر من شهر رمضان يكون شهر جمادى الثانية ميالد الصديقة

  الثانية للرسالة والخامسة للنبوة.وفي شهر رجب بعد الجمادى الثانية تنتهي السنة 
من تاريخ المعراج بالسنة الثالثة  �وعليه فيكون ما في (الخرائج) عن علي

تاريخاً لإلسراء والمعراج الثاني, فإما كذلك في شهر رمضان أيضاً، أو في شهر 
، كما عن (اإلقبال)، ومر �ربيع األول في ليلة السابع عشر منه، أي ميالد الرسول

   (العدد القوية) و(المنتقى)، وعن (المناقب) عن ابن عباس.  عن
بعد اإلسراء والمعراج الثاني, وافترضنا ما  �أما إذا افترضنا ميالد الزهراء

ميالد الزهراء سيكون في  �في (الخرائج) عن علي تاريخاً له ــ أي للثاني ــ فإن
ما ال يتّفق مع القول المعول عليه السنة الثالثة من الرسالة والسادسة من النبوة, م

   والروايات المعتمدة.
  وكذلك أيضاً إذا افترضنا السنة الثالثة تأريخاً للمعراج األول.
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 أن نقول بتأخير الوالدة عن اإلسراء والمعراج إلى السنة الخامسة من  ��� اللّهم
  ف ظاهر األخبار.الرسالة, أي بعد سنتين من المعراج في السنة الثالثة.. ولكنّه خال

أن نقول بأن اإلسراء والمعراج الثاني كان في السنة الخامسة من  ��� نعم، 
الرسالة، والوالدة بعدها فيها كذلك.. ولكن هذا يقتضي أن يكون عمر الصديقة 
  حين الهجرة خمس سنين وحين الزواج ستّ سنين! مما لم يقل به أحد، وال يعقل.

المعراج األول وميالدها بعده، كما مر, وبما أن  فنرجع إلى ترجيح كونها من
ذلك لم يتّفق مع كون المعراج األول في السنة الثالثة من الرسالة، كما مر آنفاً, 

  فليكن ذلك تأريخاً لإلسراء والمعراج الثاني.
ويبقى أنّنا لو رجحنا أن تكون السنة الثالثة ــ في ما رواه (الخرائج) عن 

لإلسراء والمعراج الثاني, فهنا إشكاالن: ــ تأريخاً�علي  
أن الخبر بصدد بيان ما يتعلّق بالمعراج بالتفصيل, فلماذا لم يبين بل  األول:األول:األول:األول:

لم يشر إلى المعراج األول السابق ــ أو اآلخر الالحق ــ ال من قريب وال من بعيد؟ 
  وكذلك أكثر أخبار اإلسراء والمعراج.

لقول بكون اإلسراء والمعراج الثاني في السنة الخامسة أنّنا لو رجحنا ا الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
من الرسالة كان ذلك منسجماً مع كون سورة اإلسراء السورة الخمسين في 
ترتيب النزول, ونزل في الخمس سنين بعدها زهاء ثالثين سورة من المئين أو 

والمعراج  المثاني المطوالت نسبياً، بينما لو رجحنا السنة الثالثة تأريخاً لإلسراء
الثاني، استلزم أن يكون النازل في مدة هذه السنين الثالثة خمسين سورة, بينما 

 النازل في السبع سنين البواقي ثالثين سورة. اللّهم ���  ة أنلتزم بذلك بحجأن ي
  السور األوائل قصار مفصّالت والبواقي مئين أو مثان مطوالت نسبياً.
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واه السيوطي في (الدر المنثور) بإسناده عن عبد اهللا ولعلّ مما يؤيد هذا: ما ر
ول، هذا ابن مسعود، قال عن سورة اإلسراء ومريم والكهف: إنّهن من العتاق اُأل

  وهو من المهاجرين إلى الحبشة, وهي كانت في السنة الخامسة.
والظاهر أن المقصود بالخامسة هي: الخامسة من النبوة، ال الرسالة والتنزيل, 

ي: بعد الرسالة والتنزيل بعامين, ولكن حتّى لو كانت الخامسة من الرسالة، فإن أ
ظاهر الخبر: أن سورة اإلسراء كانت قد نزلت قبل الهجرة إلى الحبشة بمدة 

  .)١())ليست بقصيرة بل طويلة
كان يرى كلّ ما يراه رسول  �ياًثم إن هناك أقواالً تشير إلى أن اإلمام عل

  معراج، لم تتأكّد لنا صحتها.اهللا في ال

)_÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a@æb×@Ýç_÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a@æb×@Ýç_÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a@æb×@Ýç_÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a@æb×@Ýç(  

��»)��'�א��"������א�$و�#����������«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هــل بيــت المقــدس الموجــود حاليــاً والمســجد األقصــى المــذكور فــي اآليــة     هــل بيــت المقــدس الموجــود حاليــاً والمســجد األقصــى المــذكور فــي اآليــة     هــل بيــت المقــدس الموجــود حاليــاً والمســجد األقصــى المــذكور فــي اآليــة     هــل بيــت المقــدس الموجــود حاليــاً والمســجد األقصــى المــذكور فــي اآليــة     
المباركة عند الشيعة مكان وشيء واحد أم هما شيئان ومكانان مختلفـان حسـب   المباركة عند الشيعة مكان وشيء واحد أم هما شيئان ومكانان مختلفـان حسـب   المباركة عند الشيعة مكان وشيء واحد أم هما شيئان ومكانان مختلفـان حسـب   المباركة عند الشيعة مكان وشيء واحد أم هما شيئان ومكانان مختلفـان حسـب   

            ؟؟؟؟����عن األئمة المعصومينعن األئمة المعصومينعن األئمة المعصومينعن األئمة المعصومين    بعض الروايات الواردةبعض الروايات الواردةبعض الروايات الواردةبعض الروايات الواردة
        وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.

                                                 

�F١�Q�^�1א�_�&
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

بعد سؤاله إلسماعيل الجعفي عن  �ذكر صاحب (الميزان) قول أبي جعفر
: أي شيء يقولون أهل �؛ إذ سأل اإلمام)١(�...سبحان الَّذي أَسرىسبحان الَّذي أَسرىسبحان الَّذي أَسرىسبحان الَّذي أَسرى�قوله تعالى: 

إسماعيل: يقولون: أسرى به من المسجد العراق في هذه اآلية يا عراقي؟ فقال 
الحرام إلى بيت المقدس. فقال اإلمام: ليس هو كما يقولون ولكنّه أسرى به من 

  هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى السماء، وقال: ما بينهما حرم.
: (ولكنّه أُسري به من هذه إلى �فقال صاحب (الميزان) في بيان قوله

المعمور، وليس المراد به: نفي اإلسراء إلى بيت  هذه)، أي: من الكعبة إلى البيت
المقدس، وال تفسير المسجد األقصى في اآلية بالبيت المعمور، بل المراد: نفي 
أن ينتهي اإلسراء إلى بيت المقدس وال يتجاوزه؛ فقد استفاضت الروايات بتفسير 

   .)٢(المسجد األقصى بـ(بيت المقدس)

)÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a÷†Ô½a@oîi@µg@õaŠ�⁄a(  


�מ����א��
אق�������������מ«�$«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ن المسجد األقصى هو مسجد الكوفة بناء على رواية ن المسجد األقصى هو مسجد الكوفة بناء على رواية ن المسجد األقصى هو مسجد الكوفة بناء على رواية ن المسجد األقصى هو مسجد الكوفة بناء على رواية إإإإهناك رأي يقول: هناك رأي يقول: هناك رأي يقول: هناك رأي يقول: 
    ، راجين بيان صحة، راجين بيان صحة، راجين بيان صحة، راجين بيان صحة����تروى عن إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبتروى عن إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبتروى عن إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبتروى عن إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

                                                 

�Fא0�1א/١�E�F١٧�WE١K� �
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ة هذا الرأي، وأن يصحب الجواب بروايات عن النبيأو عدم صحة هذا الرأي، وأن يصحب الجواب بروايات عن النبيأو عدم صحة هذا الرأي، وأن يصحب الجواب بروايات عن النبيأو عدم صحة هذا الرأي، وأن يصحب الجواب بروايات عن النبيوعترته وعترته وعترته وعترته     ����أو عدم صح
        الطاهرة.الطاهرة.الطاهرة.الطاهرة.

        ولكم منّا فائق التقدير..ولكم منّا فائق التقدير..ولكم منّا فائق التقدير..ولكم منّا فائق التقدير..
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
النبي وروايات )١(أُسري به إلى بيت المقدس �هناك روايات تشير إلى أن ،

، ويمكن الجمع: بأن المرور )٢(أُخر تذكر أنّه مر به على مسجد الكوفة فصلّى فيه
  األقصى.على مسجد الكوفة كان في الطريق إلى المسجد 

، )٣(نعم, هناك رواية تشير إلى أن المسجد األقصى هو مكان في السماء
لم يصل إلى بيت المقدس, ولذا فهي ال  �ن النبيإولكن هذه الرواية ال تقول: 

إلى بيت المقدس. �تعارض الروايات التي تشير إلى إسراء النبي  

émbČ–n«@åßIémbČ–n«@åßIémbČ–n«@åßIémbČ–n«@åßI����@@@@Hê�Ë@æë…Hê�Ë@æë…Hê�Ë@æë…Hê�Ë@æë…@ @@ @@ @@ @
��»�����א��و
א�����א(��
א#������«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
            السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..

        موالي الكريم..موالي الكريم..موالي الكريم..موالي الكريم..
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سؤال أُختك الفقيرة هو: قد ذكر أن هناك عدة رحالت من هذه القبيل سؤال أُختك الفقيرة هو: قد ذكر أن هناك عدة رحالت من هذه القبيل سؤال أُختك الفقيرة هو: قد ذكر أن هناك عدة رحالت من هذه القبيل سؤال أُختك الفقيرة هو: قد ذكر أن هناك عدة رحالت من هذه القبيل 
        ، أعني رحالت المعراج.، أعني رحالت المعراج.، أعني رحالت المعراج.، أعني رحالت المعراج.����للرسولللرسولللرسولللرسول

        موالي الكريم:موالي الكريم:موالي الكريم:موالي الكريم:
هل أُثر عن أمير المؤمنين ــ وهو نفس النبي بنص القرآن ــ أن شارك الرسول هل أُثر عن أمير المؤمنين ــ وهو نفس النبي بنص القرآن ــ أن شارك الرسول هل أُثر عن أمير المؤمنين ــ وهو نفس النبي بنص القرآن ــ أن شارك الرسول هل أُثر عن أمير المؤمنين ــ وهو نفس النبي بنص القرآن ــ أن شارك الرسول 

        ؟؟؟؟����ظم في إحدى رحالته المعراجية؟ وهل أُعرج بأمير المؤمنينظم في إحدى رحالته المعراجية؟ وهل أُعرج بأمير المؤمنينظم في إحدى رحالته المعراجية؟ وهل أُعرج بأمير المؤمنينظم في إحدى رحالته المعراجية؟ وهل أُعرج بأمير المؤمنيناألعاألعاألعاألع
        جزاكم اهللا تعالى خيراً.جزاكم اهللا تعالى خيراً.جزاكم اهللا تعالى خيراً.جزاكم اهللا تعالى خيراً.

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

لقد كان اإلسراء والمعراج خاصّاً بالنبي� علم صعود عليمعه. �ولم ي  
نعم، ورد في (مشارق أنوار اليقين) للحافظ رجب البرسي: أنّه لما صعد 

هناك، أو رأى مثاله في السماء، أو قال:  �إلى السماء رأى علياً �لنبيا
كُشطت السماء فرآه ينظر إليه, ثم قال: وكيف يغيب عنه وهو نفسه وشقيق 

   ؟! ولكن ما ذكره البرسي نقوالت ال ندري مدى صحتها.)١(نوره

   تعليق:

�»�����������$�
��»����د������ �

غير نبينا بالعروج الجسماني أو الروحاني إلى غير نبينا بالعروج الجسماني أو الروحاني إلى غير نبينا بالعروج الجسماني أو الروحاني إلى غير نبينا بالعروج الجسماني أو الروحاني إلى هل عرج نبي من األنبياء هل عرج نبي من األنبياء هل عرج نبي من األنبياء هل عرج نبي من األنبياء 
        ؟ أم أن المعراج من اختصاصات النبي الكريم فقط؟؟ أم أن المعراج من اختصاصات النبي الكريم فقط؟؟ أم أن المعراج من اختصاصات النبي الكريم فقط؟؟ أم أن المعراج من اختصاصات النبي الكريم فقط؟����السماء مثل النبي األكرمالسماء مثل النبي األكرمالسماء مثل النبي األكرمالسماء مثل النبي األكرم

                                                 

�F١�WZ��
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  إذا أُريد العروج بالعنوان العام الذي يشمل: الرفع إلى السماء.
 �، وكذلك النبي إدريس)١(�عيسى فيقال: نعم، قد رفع قبله من األنبياء:

  .)٢(كما يروى
ا بالنسبة إلى العروج بالمعنى المصطلح، فعروج النبيخاصّ به؛ ألنّه وصل  �أم

  .)٣(�فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى    �ثُم دنَا فَتَدلَّى ثُم دنَا فَتَدلَّى ثُم دنَا فَتَدلَّى ثُم دنَا فَتَدلَّى �إلى حد يعبر عنه القرآن الكريم: 

)_ô�ØÛa@éČi‰@pbíeICi@…aŠ½a@bß_ô�ØÛa@éČi‰@pbíeICi@…aŠ½a@bß_ô�ØÛa@éČi‰@pbíeICi@…aŠ½a@bß_ô�ØÛa@éČi‰@pbíeICi@…aŠ½a@bß((  

��»א��طوא������א��
אق�����������"��מ«� �

            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في واقعة اإلسراء والمعراج، ما المقصود بـ(اآليات الكبرى) التي أراد اهللا في واقعة اإلسراء والمعراج، ما المقصود بـ(اآليات الكبرى) التي أراد اهللا في واقعة اإلسراء والمعراج، ما المقصود بـ(اآليات الكبرى) التي أراد اهللا في واقعة اإلسراء والمعراج، ما المقصود بـ(اآليات الكبرى) التي أراد اهللا 

            ؟؟؟؟����سبحانه وتعالى أن يريها إلى الرسول الكريمسبحانه وتعالى أن يريها إلى الرسول الكريمسبحانه وتعالى أن يريها إلى الرسول الكريمسبحانه وتعالى أن يريها إلى الرسول الكريم
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  قال الفيض الكاشاني في (التفسير األصفى):
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  (فآيات اهللا غير اهللا). )١(�ى من آيات ربه الْكُبرىى من آيات ربه الْكُبرىى من آيات ربه الْكُبرىى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَلَقَد رأَلَقَد رأَلَقَد رأَ�((
  وفي النبوي: سئل عن هذه اآلية؟ فقال: (رأيت نوراً).

أقول: إنّما اختلفت األجوبة الختالف مراتب أفهام المخاطبين في الذكاء 
  وغموض المسألة.

  اء.: أفتجادلونه عليه؟ من: المر)٢(�أَفَتُمارونَه علَى ما يرىأَفَتُمارونَه علَى ما يرىأَفَتُمارونَه علَى ما يرىأَفَتُمارونَه علَى ما يرى�
  : مرة أُخرى، بنزول ودنو.)٣(�ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرىولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرىولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرىولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى�
  : (التي تنتهي إليها أعمال أهل األرض). كذا ورد.)٤(�عنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهى�
: التي يأوي إليها المتّقون؛ قال: (وإن غلظ السدرة )٥(�عنْدها جنَّةُ الْمأْوىعنْدها جنَّةُ الْمأْوىعنْدها جنَّةُ الْمأْوىعنْدها جنَّةُ الْمأْوى�

   دنيا، وإن الورقة منها تغطي أهل الدنيا).لمسيرة مائة عام من أيام ال
   وفي النبوي: (رأيت على كلّ ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح اهللا عزّ وجلّ).

، تفخيم وتكثير لما يغشاها، بحيث ال يكتنهها )٦(�إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَىإِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَىإِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَىإِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى�
   نعت وال يحصيها عد.

   غشي نوره السدرة. �ن رسول اهللالقمي: لما رفع الحجاب بينه وبي
  عما رآه. �: ما مال بصر رسول اهللا)٧(�ما زَاغَ الْبصَر وما طَغَىما زَاغَ الْبصَر وما طَغَىما زَاغَ الْبصَر وما طَغَىما زَاغَ الْبصَر وما طَغَى�
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  : وما تجاوزه، بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستقيماً.�وما طَغَىوما طَغَىوما طَغَىوما طَغَى�
  ، قال: (يعني: أكبر اآليات).�لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى�

  كالماً لوال أنّه قوي ما قوي. القمي: يقول: لقد سمع
وورد: (رأى جبرئيل، على ساقه الدر مثل القطر على البقل، له ستّمئة جناح، 

  قد مأل ما بين السماء واألرض).
 ة أُخرى، وذلك أنة ومرتين، هذه المروورد: (رآى جبرئيل في صورته مر

اهللا  ��� صفتهم خلق جبرئيل عظيم؛ فهو من الروحانيين الذين ال يدرك خلقهم و
  رب العالمين).

  وفي رواية: (يا علي! إن اهللا أشهدك معي في سبع مواطن:
فليلة أُسري بي إلى السماء، قال لي جبرئيل: أين أخوك؟  أما أول ذلك:أما أول ذلك:أما أول ذلك:أما أول ذلك:

فقلت: خلّفته ورائي. قال: ادع اهللا فليأتك به. فدعوت اهللا، فإذا مثالك معي، وإذ 
ئيل من هؤالء؟ قال: هم الذين يباهيهم اهللا بك المالئكة صفوف، فقلت: يا جبر

   يوم القيامة. فدنوت ونطقت بما كان ويكون إلى يوم القيامة.
حين أُسري بي في المرة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت:  والثاني:والثاني:والثاني:والثاني:

خلّفته ورائي. قال: ادع اهللا فليأتك به. فدعوت اهللا، فإذا مثالك معي، فكُشط لي عن 
   سماوات، حتّى رأيت سكانها وعمارها، وموضع كلّ ملك منها).. الحديث.سبع 

   .)١())وعن أمير المؤمنين عليه السالم: (ما هللا عزّ وجلّ آية هي أكبر منّي)
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: (فكان من �وفي رواية سؤال نافع مولى عبد اهللا بن عمر من اإلمام الباقر
سرى به إلى بيت المقدس حيث أ �اآليات التي أراها اهللا تبارك وتعالى محمد

أمر أن حشر اهللا عزّ ذكره األو ين والمرسلين، ثملين واآلخرين من النبي
  .)١(ن شفعاً... الخ)فأذّ �جبرئيل

)Č�äÛa@ñý•@oãb×@åícČ�äÛa@ñý•@oãb×@åícČ�äÛa@ñý•@oãb×@åícČ�äÛa@ñý•@oãb×@åíc����@@@@_õbîjãþbi_õbîjãþbi_õbîjãþbi_õbîjãþbi(  

�»���ن�"��ل����א�$و�#����������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

النبي قرأت في إحدى الروايات: أنالنبي قرأت في إحدى الروايات: أنالنبي قرأت في إحدى الروايات: أنالنبي ند اإلسراء والمعراج باألنبياء، ند اإلسراء والمعراج باألنبياء، ند اإلسراء والمعراج باألنبياء، ند اإلسراء والمعراج باألنبياء، صلّى عصلّى عصلّى عصلّى ع    ����قرأت في إحدى الروايات: أن
وسؤالي: أين صلّى النبيوسؤالي: أين صلّى النبيوسؤالي: أين صلّى النبيهل في المسجد األقصى، أم في مكان آخر؟، هل في المسجد األقصى، أم في مكان آخر؟، هل في المسجد األقصى، أم في مكان آخر؟، هل في المسجد األقصى، أم في مكان آخر؟����وسؤالي: أين صلّى النبي ،        

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

هناك اختالف في الروايات في موضع الصالة؛ ففي (روضة ابن شاذان): 
ماء فلما وصلت : (لما عرج بي إلى الس�عن ابن عباس، قال: قال رسول اهللا((

: يا محمد! صلّ بمالئكة السماء الدنيا، فقد �إلى السماء الدنيا، قال لي جبرئيل
أُمرت بذلك. فصلّيت بهم. وكذلك في السماء الثانية والثالثة، فلما صرت في 

: �السماء الرابعة رأيت بها مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي، فقال جبرئيل
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  . فالصالة كانت في السماء الرابعة على هذه الرواية.)١())تقدم وصلّ بهم...)
المسجد  �فلما دخل النبي((في حين روى أحمد بن حنبل في (مسنده): 

  .)٢())األقصى، قام يصلّي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلّون معه...
جميعاً  قال عياض: يحتمل أن يكون صلّى باألنبياء((وفي (فتح الباري) قال: 

رآه، ويحتمل  �في بيت المقدس، ثم صعد منهم إلى السماوات، من ذكر أنّه
  أن تكون صالته بهم بعد أن هبط من السماء، فهبطوا أيضاً.

عيسى؛  ��� وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم، 
لذين صلّوا معه في لما ثبت أنّه رفع بجسده، وقد قيل في إدريس أيضاً، وأما ا

 بيت المقدس فيحتمل األرواح خاصّة، ويحتمل األجساد بأرواحها، واألظهر أن
  .)٣())صالته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج، واهللا أعلم

إذاً المشكلة جاءت من روايات السنّة التي روت أن الصالة كانت في بيت 
  !المقدس، ولو رفضنا هذه الروايات الرتفع اإلشكال

وحاول بعضهم الجمع بأن افترض أن هناك صالتين؛ ففي (سبل الهدى) 
صلّى بهم مرتين؟  �وقال صاحب (السراج): وما المانع من أنّه ((للصالحي، قال: 

  .)٤())فإن في بعض األحاديث ذكر الصالة بهم بعد ذكره المعراج
                                                 

�F١�d��i0و
	�EDאjm��Z8�[?'א�M�U�W٦٤�F٤٨���?I�E����HQ?����?�
�|T�/
،��C:�g?0א&�א�%*�?
4
&�א�%�א&Q$�>,��،�٤�W٤٢K� �

�F٢�D*8I�NT��}U��8$��E١�W٢٥٧K� �
�F٣E�s&
*
١٦١6??���٧�W١٦٠،��O`m0>I�NTYאT�،�Kא'�0אج� �
�Fא��~�٤�D*��E٣�W١١٢6
*
ع��TUא��6�0אP#�א��،�F٩KE� �



 

 

 

 

 K٣٥...........................................................................א0�1א/�وא'�0אجא0�1א/�وא'�0אجא0�1א/�وא'�0אجא0�1א/�وא'�0אج

 

تقى ولكن افتراض أن هناك صالتين سيعيد تلك اإلشكاالت: أنّه كيف ال
باألنبياء في السماء بعدما صلّى بهم في األرض؟! وكيف صلّى بهم مرة أُخرى 

  وهم في األرض؟!

  ):١تعليق (

�»��د�א�$
�מ����א��
אق����������«� �

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        !!!!اًاًاًاًفي مسألة المعراج أرى أن في بعض األجوبة تهافتفي مسألة المعراج أرى أن في بعض األجوبة تهافتفي مسألة المعراج أرى أن في بعض األجوبة تهافتفي مسألة المعراج أرى أن في بعض األجوبة تهافت

نّه نّه نّه نّه إإإإأنّكم تقولون: أنّكم تقولون: أنّكم تقولون: أنّكم تقولون: نّه عرج به إلى السماء روحاً وبدناً، والحال نّه عرج به إلى السماء روحاً وبدناً، والحال نّه عرج به إلى السماء روحاً وبدناً، والحال نّه عرج به إلى السماء روحاً وبدناً، والحال إإإإكيف تقولون: كيف تقولون: كيف تقولون: كيف تقولون: 
        صلّى باألنبياء هناك في السماء الرابعة؟!صلّى باألنبياء هناك في السماء الرابعة؟!صلّى باألنبياء هناك في السماء الرابعة؟!صلّى باألنبياء هناك في السماء الرابعة؟!

        فهل أن األنبياء كانوا أرواحاً فقط، أو أرواحاً وأبداناً وصلّى النبي بهم؟!فهل أن األنبياء كانوا أرواحاً فقط، أو أرواحاً وأبداناً وصلّى النبي بهم؟!فهل أن األنبياء كانوا أرواحاً فقط، أو أرواحاً وأبداناً وصلّى النبي بهم؟!فهل أن األنبياء كانوا أرواحاً فقط، أو أرواحاً وأبداناً وصلّى النبي بهم؟!
من المسلّم أنّهم أرواح؛ ألنّهم موتى والقيامة لم تقم حتّى تُبعث أجسادهم من المسلّم أنّهم أرواح؛ ألنّهم موتى والقيامة لم تقم حتّى تُبعث أجسادهم من المسلّم أنّهم أرواح؛ ألنّهم موتى والقيامة لم تقم حتّى تُبعث أجسادهم من المسلّم أنّهم أرواح؛ ألنّهم موتى والقيامة لم تقم حتّى تُبعث أجسادهم 

        من القبور.من القبور.من القبور.من القبور.
، هو: أن الرؤية كانت بالفؤاد، إذ ، هو: أن الرؤية كانت بالفؤاد، إذ ، هو: أن الرؤية كانت بالفؤاد، إذ ، هو: أن الرؤية كانت بالفؤاد، إذ وما رآه هناك، بصريح اآلية التي أغفلتموهاوما رآه هناك، بصريح اآلية التي أغفلتموهاوما رآه هناك، بصريح اآلية التي أغفلتموهاوما رآه هناك، بصريح اآلية التي أغفلتموها

، فكلّ ، فكلّ ، فكلّ ، فكلّ ����ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى... لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى... لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى... لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى... لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى����قالت اآلية: قالت اآلية: قالت اآلية: قالت اآلية: 
عالم المعراج كان عروجاً روحانياً حسب ما يظهر من ظواهر القرآن، إضافة إلى عالم المعراج كان عروجاً روحانياً حسب ما يظهر من ظواهر القرآن، إضافة إلى عالم المعراج كان عروجاً روحانياً حسب ما يظهر من ظواهر القرآن، إضافة إلى عالم المعراج كان عروجاً روحانياً حسب ما يظهر من ظواهر القرآن، إضافة إلى 

        ....بعض اللوازم العقلية المحالة التي ال مجال لذكرها هنابعض اللوازم العقلية المحالة التي ال مجال لذكرها هنابعض اللوازم العقلية المحالة التي ال مجال لذكرها هنابعض اللوازم العقلية المحالة التي ال مجال لذكرها هنا
ثم هب أن المعراج حصل بالبدن، فهل هناك شرفية لالرتفاع المكاني؟ ثم هب أن المعراج حصل بالبدن، فهل هناك شرفية لالرتفاع المكاني؟ ثم هب أن المعراج حصل بالبدن، فهل هناك شرفية لالرتفاع المكاني؟ ثم هب أن المعراج حصل بالبدن، فهل هناك شرفية لالرتفاع المكاني؟ 
يعني: الذي يكون في الفضاء ببدنه أشرف من الذي يكون على األرض؟! إنّما يعني: الذي يكون في الفضاء ببدنه أشرف من الذي يكون على األرض؟! إنّما يعني: الذي يكون في الفضاء ببدنه أشرف من الذي يكون على األرض؟! إنّما يعني: الذي يكون في الفضاء ببدنه أشرف من الذي يكون على األرض؟! إنّما 
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الشرف كلّ الشرف في االرتفاع المعنوي والروحي واالرتقاء إلى الحق المتعال، الشرف كلّ الشرف في االرتفاع المعنوي والروحي واالرتقاء إلى الحق المتعال، الشرف كلّ الشرف في االرتفاع المعنوي والروحي واالرتقاء إلى الحق المتعال، الشرف كلّ الشرف في االرتفاع المعنوي والروحي واالرتقاء إلى الحق المتعال، 
زمان، ونسبته إلى جميع زمان، ونسبته إلى جميع زمان، ونسبته إلى جميع زمان، ونسبته إلى جميع     مع األخذ بنظر االعتبار أن اهللا ال يحويه مكان والمع األخذ بنظر االعتبار أن اهللا ال يحويه مكان والمع األخذ بنظر االعتبار أن اهللا ال يحويه مكان والمع األخذ بنظر االعتبار أن اهللا ال يحويه مكان وال

 األمكنة واألزمنة على نحو واحد، فما هي الحاجة إلى عروجه بدناً، والحال أن األمكنة واألزمنة على نحو واحد، فما هي الحاجة إلى عروجه بدناً، والحال أن األمكنة واألزمنة على نحو واحد، فما هي الحاجة إلى عروجه بدناً، والحال أن األمكنة واألزمنة على نحو واحد، فما هي الحاجة إلى عروجه بدناً، والحال أن
        الشرفية لالرتقاء الروحي والوصول إلى المبدأ؟!الشرفية لالرتقاء الروحي والوصول إلى المبدأ؟!الشرفية لالرتقاء الروحي والوصول إلى المبدأ؟!الشرفية لالرتقاء الروحي والوصول إلى المبدأ؟!

        إن قلتم: إنّه اإلعجاز.إن قلتم: إنّه اإلعجاز.إن قلتم: إنّه اإلعجاز.إن قلتم: إنّه اإلعجاز.
قلنا: إن اإلعجاز يكفي بوصوله الروحي إلى محلّ لم يصل إليه أحد قبله، قلنا: إن اإلعجاز يكفي بوصوله الروحي إلى محلّ لم يصل إليه أحد قبله، قلنا: إن اإلعجاز يكفي بوصوله الروحي إلى محلّ لم يصل إليه أحد قبله، قلنا: إن اإلعجاز يكفي بوصوله الروحي إلى محلّ لم يصل إليه أحد قبله، 

يكفي في اإلعجاز اإلسراء به من مكّة إلى بيت يكفي في اإلعجاز اإلسراء به من مكّة إلى بيت يكفي في اإلعجاز اإلسراء به من مكّة إلى بيت يكفي في اإلعجاز اإلسراء به من مكّة إلى بيت وال يصل إليه أحد بعده، ووال يصل إليه أحد بعده، ووال يصل إليه أحد بعده، ووال يصل إليه أحد بعده، و
        المقدس روحاً وبدناً، أما معراجه فهو في الروح إلى السماوات.المقدس روحاً وبدناً، أما معراجه فهو في الروح إلى السماوات.المقدس روحاً وبدناً، أما معراجه فهو في الروح إلى السماوات.المقدس روحاً وبدناً، أما معراجه فهو في الروح إلى السماوات.

وما ذكرتموه اعتماداً على الظواهر؛ أقول: إن الظواهر بخالف ما ادعيتموه! وما ذكرتموه اعتماداً على الظواهر؛ أقول: إن الظواهر بخالف ما ادعيتموه! وما ذكرتموه اعتماداً على الظواهر؛ أقول: إن الظواهر بخالف ما ادعيتموه! وما ذكرتموه اعتماداً على الظواهر؛ أقول: إن الظواهر بخالف ما ادعيتموه! 
        مع أن البراهين العقلية تعضد العروج الروحي فقط.مع أن البراهين العقلية تعضد العروج الروحي فقط.مع أن البراهين العقلية تعضد العروج الروحي فقط.مع أن البراهين العقلية تعضد العروج الروحي فقط.

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

  ال يوجد في أجوبتنا أيها األخ الكريم أي تهافت يذكر!
ولكنّك قد وقعت في اشتباه لعدم اطّالعك الكافي على األخبار وتفسير 
القرآن، ونود أن نلفت انتباهك إلى أن من كتب هذه األجوبة ــ التي استوحشت 

تون في الموقع منها ــ باحثون متخصّصون في المسائل االعتقادية، وهم ال يثب
 ابعد أن يخضع للمراجعة والتدقيق، فنرجو ��� االلكتروني للمركز أي جواب 

  منك عدم التسرع في الحكم.
  أما بخصوص الشبهة التي أثرتها حول قضية المعراج، فجوابنا عليها هو التالي:

جميع األنبياء الذين التقى بهم النبي في  �ال نسلّم ما ذهبت إليه من أن
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راج موتى؛ ألن بعضهم لم يزل على قيد الحياة، كعيسى والخضر المع
، أما المتوفّون منهم فليسوا مجرد أرواح ال يمكن إدراكها بالبصر، �وإلياس

 ة األطهار(صلوات اهللا عليهم): أنكما زعمت؛ إذ دلّت األخبار المنقولة عن األئم
ح مثالية تشابه تلك األبدان، األرواح بعد مفارقتها األبدان العنصرية تتعلّق بأشبا

  وهذا التعلّق يكون في مدة البرزخ.
سألت أبا ((روى الشيخ الطوسي في (التهذيب): بإسناده عن أبي بصير، قال: 

عن أرواح المؤمنين؟ فقال: (في الجنّة على صور أبدانهم لو رأيتهم  �عبد اهللا
  .)١())فالن) :لقلت

ا نتحدث عن أرواح المؤمنين، أنّها في : إنّ�قال: قلت ألبي عبد اهللا((وعنه: 
  حواصل طيور خضر ترعى في الجنّة، وتأوي إلى قناديل تحت العرش؟

فقال: (ال، إذا ما هي في حواصل طير)، قلت: فأين هي؟ قال: (في روضة 
  .)٢())كهيئة األجساد في الجنّة)

 إلى الظهر (أي: ظهر �خرجت مع أمير المؤمنين((وعن حبة العرني، قال: 
الكوفة ــ النجف) فوقف بوادي السالم كأنّه مخاطب ألقوام، فقمت بقيامه حتّى 
أعييت، ثم جلست حتّى مللت، ثم قمت حتّى نالني ما نالني أوالً، ثم جلست 

شفقت أحتّى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّي قد 
رداء ليجلس عليه، فقال لي: (يا عليك من طول القيام فراحة ساعة. ثم طرحت ال
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محادثة مؤمن أو مؤانسته). قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإنّهم  ��� حبة! إن هو 
.. )١())لكذلكّ؟! قال: (نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون...)

  الحديث.
 ما تضمنته هذه األحاديث من أن األشباح التي((: +قال الشيخ البهائي

تتعلّق بها النفوس ما دامت في عالم البرزخ ليست بأجسام، وأنّهم يأكلون 
ويشربون ويجلسون حلقاً حلقاً على صور أجسادهم العنصرية يتحدثون 
ويتنعمون، وإنّهم ربما يكونون في الهواء بين األرض والسماء يتعارفون في الجو 

ات بعض لوازمها، يعطي ويتالقون ونحو ذلك، مما يدلّ على نفي الجسمية وإثب
أن تلك األشباح ليست في كثافة الماديات، وال في لطافة المجردات، بل هي 

  .)٢())ذوات جهتين وواسطة بين العالمين.. الخ
وقد دلّك الحديث األخير الذي ذكرناه عن حبة العرني: أن بعض الناس من 

شباح، بل واالتّصال الكمل، كاألنبياء واألوصياء، يقدرون على معاينة هذه األ
معها أيضاً، وهنالك أخبار أُخر ضربنا عنها صفحاً تدلّ بشكل قاطع على إمكان 

  التواصل بين األحياء واألموات، ال يسعنا اآلن ذكرها.
واعلم أن عالم البرزخ أو عالم المثال هو من جملة عالم الملكوت، وقد 

وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي �: �هيمكشف اهللا تعالى الملكوت لطائفة من أنبيائه، كإبرا
نِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وو اتاوملَكُوتَ السم يماهإِبرنِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وو اتاوملَكُوتَ السم يماهإِبرنِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وو اتاوملَكُوتَ السم يماهإِبرنِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وو اتاوملَكُوتَ السم يماه٣(�إِبر(.  
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  أما ملكوت السماوات، فهو الملكوت األعلى الذي تسكنه المالئكة.
  وأما ملكوت األرض، فهو عالم البرزخ الذي أشرنا إليه.

، بل هو أعلى رتبة �ن إبراهيمليس بأدنى درجة م �ونبينا العظيم محمد
رؤية الملكوت  �أن ننسب إلى إبراهيم إذن منه بالقطع واليقين، فمن التعسف

  .�ونمنعه عن نبينا محمد
رؤية النبي في المعراج كانت  �لألنبياء �إذا اتضّح لك ذلك، علمت بأن

من  مكاشفة حقيقية ال مجرد رؤيا في منام، وحينئذ فال ينبغي لك أن تستوحش
  باألنبياء ما دام قادراً على مشاهدتهم ومكاشفتهم. �صالته

أما ما حسبته دليالً على نفي العروج المادي (الجسماني)، وهو: قوله تعالى: 
, فليس كذلك؛ ألن هذه اآلية واآليات السابقة لها )١(�ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى�

تمتّ إلى حديث المعراج بصلة؛ من سورة النجم راجعة إلى بدء الدعوة، وال 
  ارجع إلى التفاسير المعتبرة لتتّضح لك جلية األمر.
عنْد عنْد عنْد عنْد     �ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى �أما ما يتعلّق بالمعراج فيبتدأ بقوله تعالى: 

العالّمة , وقد ذكر )٢(�لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى�, إلى قوله: �سدرة الْمنْتَهىسدرة الْمنْتَهىسدرة الْمنْتَهىسدرة الْمنْتَهى
الشيخ جعفر السبحاني في ذيل بحثه عن المعراج في كتابه (مفاهيم القرآن) 
جملة من النقاط، نذكر بعضاً منها، ونحيلك إلى مراجعة هذا البحث برمته في 

  المصدر، قال:
اإلمعان في مجموع اآليات الواردة حول إسرائه وعروجه ينتهي بنا إلى ((
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  عدة أُمور:
  بالنبي ليالً على جهة القطع. إنّه قد أُسري ــــــــ١١١١
  إن النبي أُسري وعرج بروحه وجسده ولم يكن ذلك رؤيا. ــــــــ٢٢٢٢
بدأ اإلسراء من المسجد الحرام... وأما مبدأ المعراج فلو كان متّصالً  ــــــــ٣٣٣٣

  باإلسراء، فيكون مبدأُه من المسجد األقصى.
فهو: منتهى منتهى اإلسراء هو: المسجد األقصى، وأما منتهى المعراج  ــــــــ٤٤٤٤

  .�عنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهى�السماوات، كما يفيده قوله: 
لنُرِيه لنُرِيه لنُرِيه لنُرِيه �كان الغرض من اإلسراء والمعراج إراءة اآليات، كما يتضمنه قوله:  ــــــــ٥٥٥٥

  .)٢(�لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى�، وقوله )١(�من آياتنَامن آياتنَامن آياتنَامن آياتنَا
األصلية مرتين: مرة في بدء الدعوة،  رأى جبرئيل بصورته �إن النبي ــــــــ٦٦٦٦

  ومرة في المعراج.
مقدار قاب  ��� على حد لم يبق بينهما مسافة  �قد دنا جبرئيل من النبي ــــــــ٧٧٧٧

  قوسين أو أدنى.
ــ لم يكن هناك خطأ في تلك الرؤية، فما أخطأ فؤاده وما زاغ بصره وما ٨٨٨٨
  .)٣())طغى

ن، فهل هناك شرفية لالرتفاع هب أن المعراج حصل بالبد(( أما قولك:
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  .))؟المكاني
إن إنكار شرفية العروج الجسماني مكابرة! ألن الجسم ليس من شأنه  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

العروج إلى األعلى، فإذا عرج فإنّما يعرج بمعاكسة القانون الطبيعي وخرق 
أسبابه، وفي ذلك من المزية ما ال يمكن جحده، وهو بطبيعة الحال مزيد عناية 

؛ إذ خرق له الناموس الطبيعي، وجعله �اص من قبل الباري تعالى للنبيواختص
   يطأ بقدمه البقاع المقدسة في السماوات، فكيف ال يكون في ذلك شرفية؟!

   ):٢تعليق (

��»������������د�א�$
�מ����א��
אق«� �

            السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
على جوابكم ينبغي لمن يتصد مة وقبل الردفي المقدعلى جوابكم ينبغي لمن يتصد مة وقبل الردفي المقدعلى جوابكم ينبغي لمن يتصد مة وقبل الردفي المقدعلى جوابكم ينبغي لمن يتصد مة وقبل الردى لتبيين العقيدة ى لتبيين العقيدة ى لتبيين العقيدة ى لتبيين العقيدة في المقد

من الحلم ومجاراة الناس، الذي كان من الحلم ومجاراة الناس، الذي كان من الحلم ومجاراة الناس، الذي كان من الحلم ومجاراة الناس، الذي كان     ����والدفاع عنها أن يتحلّى بروح اآلتي بها والدفاع عنها أن يتحلّى بروح اآلتي بها والدفاع عنها أن يتحلّى بروح اآلتي بها والدفاع عنها أن يتحلّى بروح اآلتي بها 
�� وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ����منطقه هو: منطقه هو: منطقه هو: منطقه هو:  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����مبِينٍمبِينٍمبِينٍمبِينٍ    ��

ولَو كُنْتَ فَظّاً ولَو كُنْتَ فَظّاً ولَو كُنْتَ فَظّاً ولَو كُنْتَ فَظّاً ����، و: ، و: ، و: ، و: ))))١١١١((((
��غَليظَ الْقَلْبِ غَليظَ الْقَلْبِ غَليظَ الْقَلْبِ غَليظَ الْقَلْبِ  ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ��    كلوح نمكلوح نمكلوح نمكلوح نم����

آليات التي خالفها منطقكم آليات التي خالفها منطقكم آليات التي خالفها منطقكم آليات التي خالفها منطقكم ، وغيرها من ا، وغيرها من ا، وغيرها من ا، وغيرها من ا))))٢٢٢٢((((
الذي تقولون فيه: وقعت في اشتباه, و: عدم اطّالعكم, و: كوني متسرعاً, وأنّي الذي تقولون فيه: وقعت في اشتباه, و: عدم اطّالعكم, و: كوني متسرعاً, وأنّي الذي تقولون فيه: وقعت في اشتباه, و: عدم اطّالعكم, و: كوني متسرعاً, وأنّي الذي تقولون فيه: وقعت في اشتباه, و: عدم اطّالعكم, و: كوني متسرعاً, وأنّي 
أحسب ما هو ليس بدليل دليالً، وغيرها من ألفاظ االنتقاص من عقل السائل أو أحسب ما هو ليس بدليل دليالً، وغيرها من ألفاظ االنتقاص من عقل السائل أو أحسب ما هو ليس بدليل دليالً، وغيرها من ألفاظ االنتقاص من عقل السائل أو أحسب ما هو ليس بدليل دليالً، وغيرها من ألفاظ االنتقاص من عقل السائل أو 
المستفهم، وهذا أسلوب ينفر الناس منكم، وإنّما تطرحون بضاعتكم وعلى المستفهم، وهذا أسلوب ينفر الناس منكم، وإنّما تطرحون بضاعتكم وعلى المستفهم، وهذا أسلوب ينفر الناس منكم، وإنّما تطرحون بضاعتكم وعلى المستفهم، وهذا أسلوب ينفر الناس منكم، وإنّما تطرحون بضاعتكم وعلى 

        في غيرها؛ ألن الحق ليس حكراً على أحد.في غيرها؛ ألن الحق ليس حكراً على أحد.في غيرها؛ ألن الحق ليس حكراً على أحد.في غيرها؛ ألن الحق ليس حكراً على أحد.السائل أن ينظر فيها والسائل أن ينظر فيها والسائل أن ينظر فيها والسائل أن ينظر فيها و
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        إما في ردكم أنّكم ال تسلّمون أن جميع األنبياء موتى.إما في ردكم أنّكم ال تسلّمون أن جميع األنبياء موتى.إما في ردكم أنّكم ال تسلّمون أن جميع األنبياء موتى.إما في ردكم أنّكم ال تسلّمون أن جميع األنبياء موتى.
أقول: يكفي أن بعضهم كان ميتاً، وقد صلّى النبي بهم جميعاً، وهذا يكفي أقول: يكفي أن بعضهم كان ميتاً، وقد صلّى النبي بهم جميعاً، وهذا يكفي أقول: يكفي أن بعضهم كان ميتاً، وقد صلّى النبي بهم جميعاً، وهذا يكفي أقول: يكفي أن بعضهم كان ميتاً، وقد صلّى النبي بهم جميعاً، وهذا يكفي 

        لما ندعيه من اإللزام.لما ندعيه من اإللزام.لما ندعيه من اإللزام.لما ندعيه من اإللزام.
        وا عنه!وا عنه!وا عنه!وا عنه!أما صلّى بهم وهم أرواح، أو صلّى بهم أرواحاً وأبداناً؟ وهذا لم تجيبأما صلّى بهم وهم أرواح، أو صلّى بهم أرواحاً وأبداناً؟ وهذا لم تجيبأما صلّى بهم وهم أرواح، أو صلّى بهم أرواحاً وأبداناً؟ وهذا لم تجيبأما صلّى بهم وهم أرواح، أو صلّى بهم أرواحاً وأبداناً؟ وهذا لم تجيب

        يمكن إدراكهم بالبصر.يمكن إدراكهم بالبصر.يمكن إدراكهم بالبصر.يمكن إدراكهم بالبصر.    اًاًاًاًأما قولكم: أنّهم حتّى لو كانوا أمواتأما قولكم: أنّهم حتّى لو كانوا أمواتأما قولكم: أنّهم حتّى لو كانوا أمواتأما قولكم: أنّهم حتّى لو كانوا أموات
أقول: إن ما ذكرتموه من الروايات على رؤية األموات بالبصر ال تدلّ على أقول: إن ما ذكرتموه من الروايات على رؤية األموات بالبصر ال تدلّ على أقول: إن ما ذكرتموه من الروايات على رؤية األموات بالبصر ال تدلّ على أقول: إن ما ذكرتموه من الروايات على رؤية األموات بالبصر ال تدلّ على 
مدعاكم من أن األولياء والكمل يرونهم باألبصار، بل يرونهم بالبصيرة، وهذا هو مدعاكم من أن األولياء والكمل يرونهم باألبصار، بل يرونهم بالبصيرة، وهذا هو مدعاكم من أن األولياء والكمل يرونهم باألبصار، بل يرونهم بالبصيرة، وهذا هو مدعاكم من أن األولياء والكمل يرونهم باألبصار، بل يرونهم بالبصيرة، وهذا هو 

م يكن، أما الروايات التي تقولون م يكن، أما الروايات التي تقولون م يكن، أما الروايات التي تقولون م يكن، أما الروايات التي تقولون معنى كشف الغطاء، ال أن البصر يرى بعدما لمعنى كشف الغطاء، ال أن البصر يرى بعدما لمعنى كشف الغطاء، ال أن البصر يرى بعدما لمعنى كشف الغطاء، ال أن البصر يرى بعدما ل
عنها أنّها تدلّ بشكل قاطع على التواصل مع األموات، فهذا شيء لم أنكره أنا عنها أنّها تدلّ بشكل قاطع على التواصل مع األموات، فهذا شيء لم أنكره أنا عنها أنّها تدلّ بشكل قاطع على التواصل مع األموات، فهذا شيء لم أنكره أنا عنها أنّها تدلّ بشكل قاطع على التواصل مع األموات، فهذا شيء لم أنكره أنا 
حتّى تثبتوه أنتم، وهذا ال يدلّ على مدعاكم، وأكثر الروايات التي تدعون أنّها حتّى تثبتوه أنتم، وهذا ال يدلّ على مدعاكم، وأكثر الروايات التي تدعون أنّها حتّى تثبتوه أنتم، وهذا ال يدلّ على مدعاكم، وأكثر الروايات التي تدعون أنّها حتّى تثبتوه أنتم، وهذا ال يدلّ على مدعاكم، وأكثر الروايات التي تدعون أنّها 
تدلّ على رؤية األموات ظهورها في الرؤية بالبصيرة أظهر من كونها رؤية تدلّ على رؤية األموات ظهورها في الرؤية بالبصيرة أظهر من كونها رؤية تدلّ على رؤية األموات ظهورها في الرؤية بالبصيرة أظهر من كونها رؤية تدلّ على رؤية األموات ظهورها في الرؤية بالبصيرة أظهر من كونها رؤية 

            لو تدبرتم بها جيداً.لو تدبرتم بها جيداً.لو تدبرتم بها جيداً.لو تدبرتم بها جيداً.    بالبصر،بالبصر،بالبصر،بالبصر،
وما ذكرتموه من رؤية إبراهيم الملكوت، فال أدري كيف استفدتم أن رؤية وما ذكرتموه من رؤية إبراهيم الملكوت، فال أدري كيف استفدتم أن رؤية وما ذكرتموه من رؤية إبراهيم الملكوت، فال أدري كيف استفدتم أن رؤية وما ذكرتموه من رؤية إبراهيم الملكوت، فال أدري كيف استفدتم أن رؤية 
الملكوت كانت بالبصر، والحال أن الملكوت باطن هذا العالم، وليس من سنخه الملكوت كانت بالبصر، والحال أن الملكوت باطن هذا العالم، وليس من سنخه الملكوت كانت بالبصر، والحال أن الملكوت باطن هذا العالم، وليس من سنخه الملكوت كانت بالبصر، والحال أن الملكوت باطن هذا العالم، وليس من سنخه 

            كما يصرح به العلماء من المذهب؟كما يصرح به العلماء من المذهب؟كما يصرح به العلماء من المذهب؟كما يصرح به العلماء من المذهب؟
رؤية النبي وقولكم: إنرؤية النبي وقولكم: إنرؤية النبي وقولكم: إنرؤية النبي ستوحش ستوحش ستوحش ستوحش لألنبياء كانت مكاشفة حقيقية، وإنّي ألألنبياء كانت مكاشفة حقيقية، وإنّي ألألنبياء كانت مكاشفة حقيقية، وإنّي ألألنبياء كانت مكاشفة حقيقية، وإنّي أ    ����وقولكم: إن

من هذا, فال أدري متى أنّا أنكرت كونها مكاشفة حقيقية، وكيف فهمتم من هذا, فال أدري متى أنّا أنكرت كونها مكاشفة حقيقية، وكيف فهمتم من هذا, فال أدري متى أنّا أنكرت كونها مكاشفة حقيقية، وكيف فهمتم من هذا, فال أدري متى أنّا أنكرت كونها مكاشفة حقيقية، وكيف فهمتم 
        استيحاشي؟!استيحاشي؟!استيحاشي؟!استيحاشي؟!
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وأظنّكم خلطتم بين المكاشفة، وهي أمر قلبي، بالرؤية، وهي أمر حسي، وما وأظنّكم خلطتم بين المكاشفة، وهي أمر قلبي، بالرؤية، وهي أمر حسي، وما وأظنّكم خلطتم بين المكاشفة، وهي أمر قلبي، بالرؤية، وهي أمر حسي، وما وأظنّكم خلطتم بين المكاشفة، وهي أمر قلبي، بالرؤية، وهي أمر حسي، وما 
        تريدون إثباته هو الرؤية ال المكاشفة؛ ألنّها تثبت قولي ال قولكم.تريدون إثباته هو الرؤية ال المكاشفة؛ ألنّها تثبت قولي ال قولكم.تريدون إثباته هو الرؤية ال المكاشفة؛ ألنّها تثبت قولي ال قولكم.تريدون إثباته هو الرؤية ال المكاشفة؛ ألنّها تثبت قولي ال قولكم.

ابرة, فال أدري، وليتني ابرة, فال أدري، وليتني ابرة, فال أدري، وليتني ابرة, فال أدري، وليتني أما قولكم: إنكار شرفية العروج الجسماني مكأما قولكم: إنكار شرفية العروج الجسماني مكأما قولكم: إنكار شرفية العروج الجسماني مكأما قولكم: إنكار شرفية العروج الجسماني مك
دريت، كيف لمتخصّص مثل مركزكم يكون عنده هذا الخلط بين خرق العادة، دريت، كيف لمتخصّص مثل مركزكم يكون عنده هذا الخلط بين خرق العادة، دريت، كيف لمتخصّص مثل مركزكم يكون عنده هذا الخلط بين خرق العادة، دريت، كيف لمتخصّص مثل مركزكم يكون عنده هذا الخلط بين خرق العادة، 
الذي هو دليل إنّي على اتّصال صاحب المعجزة باهللا، وبين الكمال الحقيقي، الذي هو دليل إنّي على اتّصال صاحب المعجزة باهللا، وبين الكمال الحقيقي، الذي هو دليل إنّي على اتّصال صاحب المعجزة باهللا، وبين الكمال الحقيقي، الذي هو دليل إنّي على اتّصال صاحب المعجزة باهللا، وبين الكمال الحقيقي، 

        الذي يتّصف به النبي؟الذي يتّصف به النبي؟الذي يتّصف به النبي؟الذي يتّصف به النبي؟
كلّ من كلّ من كلّ من كلّ من     ��� ��� ��� ��� ن العروج البدني واالرتفاع المكاني ليس فيه كمال، ون العروج البدني واالرتفاع المكاني ليس فيه كمال، ون العروج البدني واالرتفاع المكاني ليس فيه كمال، ون العروج البدني واالرتفاع المكاني ليس فيه كمال، وإإإإوأنا قلت: وأنا قلت: وأنا قلت: وأنا قلت: 

    ����فع مكاناً يكون له الشرفية؛ ألن العلّة تعمم وتخصّص، وخرق القانون للنبيفع مكاناً يكون له الشرفية؛ ألن العلّة تعمم وتخصّص، وخرق القانون للنبيفع مكاناً يكون له الشرفية؛ ألن العلّة تعمم وتخصّص، وخرق القانون للنبيفع مكاناً يكون له الشرفية؛ ألن العلّة تعمم وتخصّص، وخرق القانون للنبيارتارتارتارت
        ليس هي مزية له لوحده، أما بلوغه تلك المقامات الرفيعة هي التي تكون له مزية.ليس هي مزية له لوحده، أما بلوغه تلك المقامات الرفيعة هي التي تكون له مزية.ليس هي مزية له لوحده، أما بلوغه تلك المقامات الرفيعة هي التي تكون له مزية.ليس هي مزية له لوحده، أما بلوغه تلك المقامات الرفيعة هي التي تكون له مزية.
    وبعد اللتيا والتي المسألة ليست بديهية وال مجمع عليها، واألخبار فيهاوبعد اللتيا والتي المسألة ليست بديهية وال مجمع عليها، واألخبار فيهاوبعد اللتيا والتي المسألة ليست بديهية وال مجمع عليها، واألخبار فيهاوبعد اللتيا والتي المسألة ليست بديهية وال مجمع عليها، واألخبار فيها

متضاربة، وأخبار اآلحاد، لو سلّمنا بحجمتضاربة، وأخبار اآلحاد، لو سلّمنا بحجمتضاربة، وأخبار اآلحاد، لو سلّمنا بحجيتها، ال تكون دليالً في مثل هذه المسائل.يتها، ال تكون دليالً في مثل هذه المسائل.يتها، ال تكون دليالً في مثل هذه المسائل.يتها، ال تكون دليالً في مثل هذه المسائل.متضاربة، وأخبار اآلحاد، لو سلّمنا بحج            
وأنقل لك عبارة العالّمة في تفسير الميزان حتّى ال تقل أنّك لم تطّلع على وأنقل لك عبارة العالّمة في تفسير الميزان حتّى ال تقل أنّك لم تطّلع على وأنقل لك عبارة العالّمة في تفسير الميزان حتّى ال تقل أنّك لم تطّلع على وأنقل لك عبارة العالّمة في تفسير الميزان حتّى ال تقل أنّك لم تطّلع على 

            عتمد عليها:عتمد عليها:عتمد عليها:عتمد عليها:أأأأالتفاسير، ولوال خوف اإلطالة ألريتك المصادر التي التفاسير، ولوال خوف اإلطالة ألريتك المصادر التي التفاسير، ولوال خوف اإلطالة ألريتك المصادر التي التفاسير، ولوال خوف اإلطالة ألريتك المصادر التي 
            ::::٣٢٣٢٣٢٣٢صصصص    ١٣١٣١٣١٣ــ تفسير الميزان ــ السيد الطباطبائي جــ تفسير الميزان ــ السيد الطباطبائي جــ تفسير الميزان ــ السيد الطباطبائي جــ تفسير الميزان ــ السيد الطباطبائي ج

بروحه وجسده من بروحه وجسده من بروحه وجسده من بروحه وجسده من     ����سراؤه سراؤه سراؤه سراؤه كان إكان إكان إكان إوا في كيفية اإلسراء، فقيل: وا في كيفية اإلسراء، فقيل: وا في كيفية اإلسراء، فقيل: وا في كيفية اإلسراء، فقيل: اختلفاختلفاختلفاختلف
المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم منه إلى السماوات، وعليه األكثر؛ وقيل: المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم منه إلى السماوات، وعليه األكثر؛ وقيل: المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم منه إلى السماوات، وعليه األكثر؛ وقيل: المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم منه إلى السماوات، وعليه األكثر؛ وقيل: 
كان بروحه وجسده من مكّة إلى بيت المقدس، ثم بروحه من بيت المقدس إلى كان بروحه وجسده من مكّة إلى بيت المقدس، ثم بروحه من بيت المقدس إلى كان بروحه وجسده من مكّة إلى بيت المقدس، ثم بروحه من بيت المقدس إلى كان بروحه وجسده من مكّة إلى بيت المقدس، ثم بروحه من بيت المقدس إلى 

وهو رؤيا صادقة أراها اهللا نبيه، وهو رؤيا صادقة أراها اهللا نبيه، وهو رؤيا صادقة أراها اهللا نبيه، وهو رؤيا صادقة أراها اهللا نبيه،     ����السماوات، وعليه جمع؛ وقيل: كان بروحه السماوات، وعليه جمع؛ وقيل: كان بروحه السماوات، وعليه جمع؛ وقيل: كان بروحه السماوات، وعليه جمع؛ وقيل: كان بروحه 
            ونسب إلى بعضهم.ونسب إلى بعضهم.ونسب إلى بعضهم.ونسب إلى بعضهم.

قال في (المناقب): اختلف الناس في المعراج؛ فالخوارج ينكرونه, وقالت قال في (المناقب): اختلف الناس في المعراج؛ فالخوارج ينكرونه, وقالت قال في (المناقب): اختلف الناس في المعراج؛ فالخوارج ينكرونه, وقالت قال في (المناقب): اختلف الناس في المعراج؛ فالخوارج ينكرونه, وقالت 
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الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا, وقالت اإلمامية والزيدية الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا, وقالت اإلمامية والزيدية الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا, وقالت اإلمامية والزيدية الجهمية: عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا, وقالت اإلمامية والزيدية 
إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى ����والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى البيت المقدس؛ لقوله تعالى: والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى البيت المقدس؛ لقوله تعالى: والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى البيت المقدس؛ لقوله تعالى: والمعتزلة: بل عرج بروحه وبجسمه إلى البيت المقدس؛ لقوله تعالى: 

 جِدسالْم جِدسالْم جِدسالْم جِدسالْم ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �������
روحه وبجسمه إلى السماوات.. روي روحه وبجسمه إلى السماوات.. روي روحه وبجسمه إلى السماوات.. روي روحه وبجسمه إلى السماوات.. روي ، وقال آخرون: بل عرج ب، وقال آخرون: بل عرج ب، وقال آخرون: بل عرج ب، وقال آخرون: بل عرج ب))))١١١١((((

        ذلك عن: ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وحذيفة، وأنس، وعائشة، وأُم هاني.ذلك عن: ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وحذيفة، وأنس، وعائشة، وأُم هاني.ذلك عن: ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وحذيفة، وأنس، وعائشة، وأُم هاني.ذلك عن: ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وحذيفة، وأنس، وعائشة، وأُم هاني.
ونحن ال ننكر ذلك إذا قامت الداللة، وقد جعل اهللا معراج موسى إلى الطور ونحن ال ننكر ذلك إذا قامت الداللة، وقد جعل اهللا معراج موسى إلى الطور ونحن ال ننكر ذلك إذا قامت الداللة، وقد جعل اهللا معراج موسى إلى الطور ونحن ال ننكر ذلك إذا قامت الداللة، وقد جعل اهللا معراج موسى إلى الطور 

����وما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِوما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِوما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِوما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ����
وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي وكَذَلك نُرِي ����، وإلبراهيم إلى السماء الدنيا ، وإلبراهيم إلى السماء الدنيا ، وإلبراهيم إلى السماء الدنيا ، وإلبراهيم إلى السماء الدنيا ))))٢٢٢٢((((

يماهرإِبيماهرإِبيماهرإِبيماهرإِب����
����بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهبلْ رفَعه اللَّه إِلَيهبلْ رفَعه اللَّه إِلَيهبلْ رفَعه اللَّه إِلَيه����، ولعيسى إلى الرابعة ، ولعيسى إلى الرابعة ، ولعيسى إلى الرابعة ، ولعيسى إلى الرابعة ))))٣٣٣٣((((

، وإلدريس إلى الجنّة ، وإلدريس إلى الجنّة ، وإلدريس إلى الجنّة ، وإلدريس إلى الجنّة ))))٤٤٤٤((((
����ورفَعنَاه مكَاناً علياًورفَعنَاه مكَاناً علياًورفَعنَاه مكَاناً علياًورفَعنَاه مكَاناً علياً����

����فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىفَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى����    ����، ولمحمد، ولمحمد، ولمحمد، ولمحمد))))٥٥٥٥((((
))))٦٦٦٦(((( وذلك لعلو ، وذلك لعلو ، وذلك لعلو ، وذلك لعلو ،

            همته. انتهى.همته. انتهى.همته. انتهى.همته. انتهى.
بيل إلى إنكاره؛ فقد نصّ بيل إلى إنكاره؛ فقد نصّ بيل إلى إنكاره؛ فقد نصّ بيل إلى إنكاره؛ فقد نصّ والذي ينبغي أن يقال: إن أصل اإلسراء مما ال سوالذي ينبغي أن يقال: إن أصل اإلسراء مما ال سوالذي ينبغي أن يقال: إن أصل اإلسراء مما ال سوالذي ينبغي أن يقال: إن أصل اإلسراء مما ال س

عليه القرآن، وتواترت عليه األخبار عن النبيعليه القرآن، وتواترت عليه األخبار عن النبيعليه القرآن، وتواترت عليه األخبار عن النبية من أهل بيته    ����عليه القرآن، وتواترت عليه األخبار عن النبية من أهل بيتهواألئمة من أهل بيتهواألئمة من أهل بيتهواألئمواألئم����....            
وأما كيفية اإلسراء، فظاهر اآلية والروايات، بما يحتف بها من القرائن ظهوراً وأما كيفية اإلسراء، فظاهر اآلية والروايات، بما يحتف بها من القرائن ظهوراً وأما كيفية اإلسراء، فظاهر اآلية والروايات، بما يحتف بها من القرائن ظهوراً وأما كيفية اإلسراء، فظاهر اآلية والروايات، بما يحتف بها من القرائن ظهوراً 

            ال يقبل الدفع، أنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى بروحه ال يقبل الدفع، أنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى بروحه ال يقبل الدفع، أنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى بروحه ال يقبل الدفع، أنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى بروحه 
            جسده جميعاً.جسده جميعاً.جسده جميعاً.جسده جميعاً.

ما العروج إلى السماوات، فظاهر آيات سورة النجم ــ كما سيأتي إن شاء ما العروج إلى السماوات، فظاهر آيات سورة النجم ــ كما سيأتي إن شاء ما العروج إلى السماوات، فظاهر آيات سورة النجم ــ كما سيأتي إن شاء ما العروج إلى السماوات، فظاهر آيات سورة النجم ــ كما سيأتي إن شاء وأوأوأوأ
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اهللا في تفسيرها ــ وصريح الروايات ــ على كثرتها البالغة ــ وقوعه, وال سبيل إلى اهللا في تفسيرها ــ وصريح الروايات ــ على كثرتها البالغة ــ وقوعه, وال سبيل إلى اهللا في تفسيرها ــ وصريح الروايات ــ على كثرتها البالغة ــ وقوعه, وال سبيل إلى اهللا في تفسيرها ــ وصريح الروايات ــ على كثرتها البالغة ــ وقوعه, وال سبيل إلى 
إنكاره من أصله، غير أنّه من الجائز أن يقال: بكونه بروحه، لكن ال على النحو إنكاره من أصله، غير أنّه من الجائز أن يقال: بكونه بروحه، لكن ال على النحو إنكاره من أصله، غير أنّه من الجائز أن يقال: بكونه بروحه، لكن ال على النحو إنكاره من أصله، غير أنّه من الجائز أن يقال: بكونه بروحه، لكن ال على النحو 

قبيل األحالم، ومن نوع ما يراه النائم من قبيل األحالم، ومن نوع ما يراه النائم من قبيل األحالم، ومن نوع ما يراه النائم من قبيل األحالم، ومن نوع ما يراه النائم من     الذى يراه القائلون به، من كون ذلك منالذى يراه القائلون به، من كون ذلك منالذى يراه القائلون به، من كون ذلك منالذى يراه القائلون به، من كون ذلك من
        الرؤى..الرؤى..الرؤى..الرؤى..

ولو كان كذلك، لم يكن لما تدلّ عليه اآليات بسياقها من إظهار المقدرة ولو كان كذلك، لم يكن لما تدلّ عليه اآليات بسياقها من إظهار المقدرة ولو كان كذلك، لم يكن لما تدلّ عليه اآليات بسياقها من إظهار المقدرة ولو كان كذلك، لم يكن لما تدلّ عليه اآليات بسياقها من إظهار المقدرة 
    ����والكرامة معنى, وال لذاك اإلنكار الشديد الذى أظهرته قريش عندما قصّ والكرامة معنى, وال لذاك اإلنكار الشديد الذى أظهرته قريش عندما قصّ والكرامة معنى, وال لذاك اإلنكار الشديد الذى أظهرته قريش عندما قصّ والكرامة معنى, وال لذاك اإلنكار الشديد الذى أظهرته قريش عندما قصّ 

        لهم القصّة وجه, وال لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.لهم القصّة وجه, وال لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.لهم القصّة وجه, وال لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.لهم القصّة وجه, وال لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.
بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي، بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي، بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي، بروحه الشريفة إلى ما وراء هذا العالم المادي،     ����ــ إن كان ــ بعروجه ــ إن كان ــ بعروجه ــ إن كان ــ بعروجه ــ إن كان ــ بعروجه بل ذلك بل ذلك بل ذلك بل ذلك 

مما يسكنه المالئكة المكرمون، وينتهى إليه األعمال، ويصدر منه األقدار، ورأى مما يسكنه المالئكة المكرمون، وينتهى إليه األعمال، ويصدر منه األقدار، ورأى مما يسكنه المالئكة المكرمون، وينتهى إليه األعمال، ويصدر منه األقدار، ورأى مما يسكنه المالئكة المكرمون، وينتهى إليه األعمال، ويصدر منه األقدار، ورأى 
عمال، عمال، عمال، عمال، عند ذلك من آيات ربه الكبرى، وتمثّلت له حقائق األشياء، ونتائج األعند ذلك من آيات ربه الكبرى، وتمثّلت له حقائق األشياء، ونتائج األعند ذلك من آيات ربه الكبرى، وتمثّلت له حقائق األشياء، ونتائج األعند ذلك من آيات ربه الكبرى، وتمثّلت له حقائق األشياء، ونتائج األ

وسامرهم, ورأى وسامرهم, ورأى وسامرهم, ورأى وسامرهم, ورأى     المالئكة الكرامالمالئكة الكرامالمالئكة الكرامالمالئكة الكرام    وشاهد أرواح األنبياء العظام وفاوضهم، ولقىوشاهد أرواح األنبياء العظام وفاوضهم، ولقىوشاهد أرواح األنبياء العظام وفاوضهم، ولقىوشاهد أرواح األنبياء العظام وفاوضهم، ولقى
            باألمثال، كالعرش والحجب والسرادقات.باألمثال، كالعرش والحجب والسرادقات.باألمثال، كالعرش والحجب والسرادقات.باألمثال، كالعرش والحجب والسرادقات.    ��� ��� ��� ��� من اآليات اإللهية ما ال يوصف من اآليات اإللهية ما ال يوصف من اآليات اإللهية ما ال يوصف من اآليات اإللهية ما ال يوصف 

والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي، وقصر الوجود غير المادي فيه والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي، وقصر الوجود غير المادي فيه والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي، وقصر الوجود غير المادي فيه والقوم لذهابهم إلى أصالة الوجود المادي، وقصر الوجود غير المادي فيه 
تعالى، لما وجدوا الكتاب والسنّة يصفان أُموراً غير محسوسة بتمثيلها في خواص تعالى، لما وجدوا الكتاب والسنّة يصفان أُموراً غير محسوسة بتمثيلها في خواص تعالى، لما وجدوا الكتاب والسنّة يصفان أُموراً غير محسوسة بتمثيلها في خواص تعالى، لما وجدوا الكتاب والسنّة يصفان أُموراً غير محسوسة بتمثيلها في خواص 

لمحسوسة، كالمالئكة الكرام، والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، لمحسوسة، كالمالئكة الكرام، والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، لمحسوسة، كالمالئكة الكرام، والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، لمحسوسة، كالمالئكة الكرام، والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، األجسام ااألجسام ااألجسام ااألجسام ا
والحجب، والسرادقات، حملوا ذلك على كونها أجساماً مادية ال يتعلّق بها والحجب، والسرادقات، حملوا ذلك على كونها أجساماً مادية ال يتعلّق بها والحجب، والسرادقات، حملوا ذلك على كونها أجساماً مادية ال يتعلّق بها والحجب، والسرادقات، حملوا ذلك على كونها أجساماً مادية ال يتعلّق بها 
الحس، وال تجري فيها أحكام المادة, وحملوا أيضاً ما ورد من التمثيالت في الحس، وال تجري فيها أحكام المادة, وحملوا أيضاً ما ورد من التمثيالت في الحس، وال تجري فيها أحكام المادة, وحملوا أيضاً ما ورد من التمثيالت في الحس، وال تجري فيها أحكام المادة, وحملوا أيضاً ما ورد من التمثيالت في 

األعمال، وما األعمال، وما األعمال، وما األعمال، وما     مقامات الصالحين، ومعارج القرب، وبواطن صور المعاصي ونتائجمقامات الصالحين، ومعارج القرب، وبواطن صور المعاصي ونتائجمقامات الصالحين، ومعارج القرب، وبواطن صور المعاصي ونتائجمقامات الصالحين، ومعارج القرب، وبواطن صور المعاصي ونتائج
يناظر ذلك، إلى نوع من التشبيه واالستعارة، فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط يناظر ذلك، إلى نوع من التشبيه واالستعارة، فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط يناظر ذلك، إلى نوع من التشبيه واالستعارة، فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط يناظر ذلك، إلى نوع من التشبيه واالستعارة، فوقعوا في ورطة السفسطة بتغليط 

        الحس، وإثبات الروابط الجزافية بين األعمال ونتائجها، وغير ذلك من المحاذير.الحس، وإثبات الروابط الجزافية بين األعمال ونتائجها، وغير ذلك من المحاذير.الحس، وإثبات الروابط الجزافية بين األعمال ونتائجها، وغير ذلك من المحاذير.الحس، وإثبات الروابط الجزافية بين األعمال ونتائجها، وغير ذلك من المحاذير.
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إلى السماوات بجسمه إلى السماوات بجسمه إلى السماوات بجسمه إلى السماوات بجسمه     ����ولذلك أيضاً لما نفى النافون منهم كون عروجهولذلك أيضاً لما نفى النافون منهم كون عروجهولذلك أيضاً لما نفى النافون منهم كون عروجهولذلك أيضاً لما نفى النافون منهم كون عروجه
في المنام، وهو عندهم خاصّة مادية للروح في المنام، وهو عندهم خاصّة مادية للروح في المنام، وهو عندهم خاصّة مادية للروح في المنام، وهو عندهم خاصّة مادية للروح     المادي، اضطروا إلى القول بكونهالمادي، اضطروا إلى القول بكونهالمادي، اضطروا إلى القول بكونهالمادي، اضطروا إلى القول بكونه

        المادي، واضطروا لذلك إلى تأويل اآليات والروايات بما ال تالئمه وال واحدة منها.المادي، واضطروا لذلك إلى تأويل اآليات والروايات بما ال تالئمه وال واحدة منها.المادي، واضطروا لذلك إلى تأويل اآليات والروايات بما ال تالئمه وال واحدة منها.المادي، واضطروا لذلك إلى تأويل اآليات والروايات بما ال تالئمه وال واحدة منها.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  إن جوابنا لكم ــ أيها األخ الكريم ــ ال يتضمن أي انتقاص أو إهانة!

، فال ))اشتباه، توهم، إنكار ذلك مكابرة...((ن قبيل: أما استعمالنا أللفاظ م
يقصد منه اإلساءة أو التحقير، كما ربما قد تبادر إلى ذهنك، ولكن ذلك مما 
جرت عليه العادة في مقام األجوبة بين المتحاورين من أهل العلم ممن يتبنّى 

أمثال هذه وجهات نظر مختلفة، وعند الرجوع إلى بعض كتب العلماء فإنّك تجد 
األلفاظ متداولة في مقام النقد واألخذ والرد بين أجلّة أهل الفن من مختلف 
االختصاصات، وال سيما بين علماء اُألصول والعقائد, وحينئذ فليس هناك من 
داعٍ لهذا التشنّج، فلسنا نحن وأنت في معرض المغالبة والمجادلة, فوسع صدرك، 

   وطامن من حدة انفعالك.
نّنا نسألك: أليس من المفروض أنّنا جهة معتبرة وجديرة باإلجابة عن ثم إ

لَما تقدمت أنت إلينا بالسؤال، أم أنّك كنت من الوهلة  ��� و ،األسئلة العقائدية
   ولى ال تسعى سوى إلى الجدال واالستشكال؟!اُأل

   ؟!فأين اإلنصاف حينما تتحدث معنا بنبرة اإلفحام واإللزام والنقض واإلبرام
، ثم في ))اًأرى في بعض األجوبة تهافت((قائالً:  ولىفقد ابتدأت رسالتك اُأل

رسالتك الثانية اتّهمتنا بالتخليط في غير ما موضع، مع هجوم عنيف ال مبرر له 
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  إطالقاً، فانتبه لنفسك، وحاول أن تتفهم الجواب لتنتفع به.
  لنا، واكتف بما عندك..أما إذا كنت مستغنياً عن الجواب فال ضرورة أن تسأ

وألنّنا نسعى إلى أن تفهم الجواب وتستوعبه جيداً نطالبك اآلن بهدوء 
  األعصاب، واهللا الموفّق للصواب!

إن امتناع الرؤية البصرية لألرواح ال دليل عليه، فالروح والكائنات  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
بصيرة، الروحية اُألخرى، كالجن والمالئكة، يجوز رؤيتها بالبصر فضالً عن ال

وقد ثبت ذلك بأدلّة عقيلة ونقلية وتجريبية، وقد تقدمنا في الجواب السابق 
  بطائفة منها، وسنردفها هنا بما يلي:

إن الروح ليست مجرد معنى عقلياً ال يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة؛  ــــــــ١١١١
ل، فإنّها كما أوضحنا، تلبس حين مفارقة الجسد هيئة نورانية لطيفة من عالم المثا

النبي ببصره، وأنّه رأى بعض  �قد رأى جبرئيل �فقد ثبت بالدليل أن
المالئكة، كمالك خازن النار، وملك الموت، وغيرهما في رحلة المعراج، وكانت 

قد رأى  �تلك الرؤية بصرية بكلّ ما للكلمة من معنى، ويشهد لذلك أنّه
ل البعثة، ورآه أيضاً ه في صورته الحقيقية في أوآبصور متعددة، فقد ر �جبرئيل

بهيئة بشرية على صورة دحية الكلبي، بل ممن رآه بهذه الصورة بعض أصحابه، 
  ؛ فراجع!)١(كما هو مزبور في كتب الحديث والسيرة
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ــ كما في خبر المعراج ــ رؤية عزرائيل بصورته التي  �وقد طلب النبي
 �صورة، فخر النبييقبض بها أرواح األشقياء، فتمثّل له ملك الموت بتلك ال

، وكذلك رؤيته لمالك خازن النار وإطّالعه على مالئكة العذاب )١(مغشياً عليه
  ... الخ.)٢(حين كشف له عن جهنّم

إن الذي يمتنع رؤيته بالبصر هو المجرد التام التجرد، كالعقول والمعاني  ــــــــ٢٢٢٢
ان وجهة تمتنع المحضة؛ ألنّها معراة عن األوضاع والجهات، وما ال يقع في مك

رؤيته، ولذلك استدللنا على عدم إمكانية رؤية اهللا عزّ وجلّ في الدنيا وال في 
  اآلخرة.

وهيئة،  اًأما أرواح الموتى، فإنّها ليست مما يمتنع رؤيته؛ ألن لها وضع
وتكون في جهة، غاية ما في األمر أنّها أجسام لطيفة شفافة تعجز أغلب األبصار 

أبصار األنبياء واألوصياء واألولياء الصالحين فلها تمام القابلية  عن إدراكها، أما
  على إدراك هذه األرواح إدراكاً بصرياً.

ثبت في حقل ما يسمى بعلم استحضار األرواح، وعلم الباراسيكولوجي،  ــــــــ٣٣٣٣
أن أرواح الموتى يمكن أن ترى بالبصر، وقد أُجريت المئات، إن لم تكن 

ظروف خاصّة، وبحضور علماء ووسطاء روحيين، وتم  اآلالف، من التجارب في
توثيق ذلك في كتب عديدة، منها: كتاب: (اإلنسان روح ال جسد/لرؤوف عبيد)، 
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   و(المذهب الروحاني/لعبد اهللا أباحي) وغيرها، فارجع إليها.
ذكرت في ردك األخير علينا أنّنا لم نجبك على سؤالك، وهو: هل أن األنبياء 

   فقط، أم أرواحاً وأبداناً، وصلّى النبي بهم؟ كانوا أرواحاً
 �قد أجبناك من خالل ذكر الشواهد التي تدعم صحة عروج النبي فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

؛ إذ أن مشاهدته لهم كافية في �بروحه وجسده الشريف ومشاهدته لألنبياء
تصحيح صالته بهم، وإن كانوا صنفين: أرواح فقط، أو أرواحاً وأبداناً، فإنّه إن 

ن يصح الصالة بالروح التي أثبتنا كونها بهيئة شبح لطيف، فصالته بالنبي الحي كا
مثالً تكون ممكنة من باب أولى؛ إذ ال مانع من اجتماع األنبياء  �كعيسى

   األحياء واألموات في السماوات.
أما اعتراضك علينا من أن الكمل واألولياء يرونهم بالبصيرة دون البصر، فال 

ه من عقل أو نقل، بل الدليل قائم على كون المشاهدة بالبصر؛ قال شاهد علي
، )١(�لَقَد كُنتَ في غَفلَة من هذَا فَكَشَفنَا عنك غطَاَءك فَبصَرك اليوم حديدلَقَد كُنتَ في غَفلَة من هذَا فَكَشَفنَا عنك غطَاَءك فَبصَرك اليوم حديدلَقَد كُنتَ في غَفلَة من هذَا فَكَشَفنَا عنك غطَاَءك فَبصَرك اليوم حديدلَقَد كُنتَ في غَفلَة من هذَا فَكَشَفنَا عنك غطَاَءك فَبصَرك اليوم حديد�تعالى: 

ولم يقل: بصيرتك، بل ال يوجد وال موضع واحد في القرآن الكريم قد نسبت فيه 
  المشاهدة إلى البصيرة.

ما حقيقة المكاشفة، فهي رفع الحجاب، وليس ذلك أمر قلبي، كما تدعي، أ
  واآلية التي ذكرناها خير دليل على كون المكاشفة من مختصّات البصر، ال البصيرة.

رب أَرِنِي رب أَرِنِي رب أَرِنِي رب أَرِنِي �حينما سأل اهللا أن يراه بقوله:  �فهل يا ترى أن النبي موسى
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أَنظُر إِلَيكأَنظُر إِلَيكأَنظُر إِلَيكريد النظر بالبص)١(�أَنظُر إِلَيكيرة أم بالبصر؟ ولذلك قال اهللا عزّ وجلّ له: ، كان ي
  . ارجع إلى التفاسير ليتبين لك جلية األمر.)٢(�لَن تَرانِيلَن تَرانِيلَن تَرانِيلَن تَرانِي�

وباختصار شديد نقول: إن حمل معنى الرؤية والمشاهدة والمكاشفة على 
  البصيرة هو خالف الظاهر.

فإنّها  أما مؤاخذتنا عليك إنكارك شرفية الرقي المكاني وامتعاضك من ذلك،
مترتّبة عن مقدماتك التي ذكرتها، وال نرى ثمة عالقة بين الرقي في السماوات 
بالجسم وبين سائر أنحاء الرقي الذي يحصل بالكرامة أو الرياضة حتّى تشكل 

  علينا!
قد وطأ بقدميه الشريفتين )٣(، كما هو صريح خبر المعراج�فإذا كان النبي ،

سابعة وما وراءها، فكيف ال يكون في ذلك شرفية؟! فنحن بل وبنعليه ــ السماء ال  ــ
 علينا برقي المكاني المستلزم للشرفية، ال مطلق الرقي حتّى تحتج نتكلّم عن الرقي

  طائفة من أهل الرياضة.
أما ما اقتبسته تأييداً لوجهة نظرك من (تفسير الميزان) للسيد الطباطبائي، فال 

كالم  ))غير أنّه من الجائز أن يقال: بكونه بروحه...((يصلح مؤيداً؛ ألن قوله: 
والثانية:  )).من الجائز((: إحالته على الجواز بقوله: ولىبأداتين للتضعيف؛ اُأل

تمريضه بالفعل: (يقال)، الذي يستعمله العلماء في مقام توهين وتضعيف الكالم، 
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كما ال يخفى على  وهكذا لفظ (قيل)، ال بل إن (يقال) أشد تضعيفاً من (قيل)،
  أهل الصناعة.

ثم ال يخفى عليك أنّه بعد أن لم يتم دليل على المنع من العروج الجسماني، 
وأنّه يقع في دائرة اإلمكان، وال طريق لنا من جهة العقل ألن نثبت وقوعه (على 

طريق النقل، وظاهره صريح في  ��� األقلّ من جهة عقولنا اآلن)، ال يبقى لنا 
أكل  �لجسماني كما عليه المشهور، بل في بعض روايات المعراج أنّهالعروج ا

، فهذا ال يقبل التأويل بالعروج )١(�من تفّاح الجنّة الذي منه تولّدت نطفة فاطمة
  الروحاني؛ فالحظ!

Č�äÛa@òíú‰@òîÐî×IČ�äÛa@òíú‰@òîÐî×IČ�äÛa@òíú‰@òîÐî×IČ�äÛa@òíú‰@òîÐî×I����@@@@HbàèîÏHbàèîÏHbàèîÏHbàèîÏ@ @@ @@ @@ @

���ن����א���ود������������«����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
إلسراء والمعراج كان برؤية قلبية فقط، أم إلسراء والمعراج كان برؤية قلبية فقط، أم إلسراء والمعراج كان برؤية قلبية فقط، أم إلسراء والمعراج كان برؤية قلبية فقط، أم في افي افي افي ا    ����هل أن ما رآه النبي محمدهل أن ما رآه النبي محمدهل أن ما رآه النبي محمدهل أن ما رآه النبي محمد
        أنّها كانت قلبية وبصرية أيضاً؟أنّها كانت قلبية وبصرية أيضاً؟أنّها كانت قلبية وبصرية أيضاً؟أنّها كانت قلبية وبصرية أيضاً؟

أرجو اإلجابة على سؤالي مدعماً بأقوال المعصومين(عليهم الصالة أرجو اإلجابة على سؤالي مدعماً بأقوال المعصومين(عليهم الصالة أرجو اإلجابة على سؤالي مدعماً بأقوال المعصومين(عليهم الصالة أرجو اإلجابة على سؤالي مدعماً بأقوال المعصومين(عليهم الصالة 
        والسالم).والسالم).والسالم).والسالم).

            وغفر اهللا لكم وشكر مساعيكم في نشر العقيدة الحقّة. وغفر اهللا لكم وشكر مساعيكم في نشر العقيدة الحقّة. وغفر اهللا لكم وشكر مساعيكم في نشر العقيدة الحقّة. وغفر اهللا لكم وشكر مساعيكم في نشر العقيدة الحقّة. 
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            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

سرى يقظة  �ية االثنا عشرية والزيدية والمعتزلة أن النبيتعتقد الشيعة اإلمام
����� إِلَى الْمسجِد إِلَى الْمسجِد إِلَى الْمسجِد إِلَى الْمسجِد �بجسمه وروحه إلى بيت المقدس، لقوله تعالى:  ��� ����� ��� ����� ��� ����� ، وعرج )١(����

, �عنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهىعنْد سدرة الْمنْتَهى    �ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى �به إلى السماوات لقوله تعالى: 
، ودلّت عليه الروايات المتواترة )٢(�من آيات ربه الْكُبرىمن آيات ربه الْكُبرىمن آيات ربه الْكُبرىمن آيات ربه الْكُبرى    لَقَد رأَىلَقَد رأَىلَقَد رأَىلَقَد رأَى�إلى قوله: 

والصحابة، كابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وحذيفة،  �عن أئمة أهل البيت
   .)٣(وأنس، وعائشة، وأُم هاني

ة وقلبية للسماوات، فرآى  �وعليه تكون رؤية النبيفي معراجه رؤية بصري
ة المنتهى، والجنّة والنار، بعينه الشريفة، ورأى جبرئيل األنبياء، والعرش، وسدر

، في �على ما هو عليه من الهيئة التي خلقه اهللا تعالى عليها، فعن اإلمام الصادق
: (رآى جبرئيل على �، قال)٤(�لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرىلَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى�قوله تعالى: 

 ٥(…)ساقه الدر(.  
سألت ((ة ال بصرية، فعن محمد بن الفضيل، قال: نعم، رآى ربه برؤية قلبي
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ربه عزّ وجلّ؟ فقال: (نعم بقلبه رآه، أما  �: هل رأى رسول اهللا�أبا الحسن
، أي: لم يره بالبصر ولكن �ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَىما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى�سمعت اهللا عزّ وجلّ يقول: 

  .)١())رآه بالفؤاد)
  تقد:ونذكر لكم روايتين تدالّن على هذا المع

، قال: (جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق �عن اإلمام الصادق ــــــــ١١١١
، فأخذ واحد باللّجام وواحد بالركاب وسوى اآلخر عليه �إلى رسول اهللا

  .)٢(…)ثيابه
إلى بيت المقدس،  �قال: (لما اُسري برسول اهللا �عن اإلمام الصادق ــــــــ٢٢٢٢

دس وعرض عليه محاريب األنبياء حمله جبرئيل على البراق، فأتيا بيت المق
  .)٣(وصلّى بها، ورده...)

Č�äÛa@�a@áEÜ×@Ñî×IČ�äÛa@�a@áEÜ×@Ñî×IČ�äÛa@�a@áEÜ×@Ñî×IČ�äÛa@�a@áEÜ×@Ñî×I����H_H_H_H_@ @@ @@ @@ @
�»מ/���ن����א���ود���«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
كيف كلّم اهللا النبيكيف كلّم اهللا النبيكيف كلّم اهللا النبيكيف كلّم اهللا النبي����     في ليلة المعراج؟ وهل رأى اهللا؟ وإنّني سمعت أن في ليلة المعراج؟ وهل رأى اهللا؟ وإنّني سمعت أن في ليلة المعراج؟ وهل رأى اهللا؟ وإنّني سمعت أن في ليلة المعراج؟ وهل رأى اهللا؟ وإنّني سمعت أن
كالمه بصوت اإلمام عليكالمه بصوت اإلمام عليكالمه بصوت اإلمام علينّة؟ وشكراً.����كالمه بصوت اإلمام علينّة؟ وشكراً.، فما هي األدلّة من كتب أهل السنّة؟ وشكراً.، فما هي األدلّة من كتب أهل السنّة؟ وشكراً.، فما هي األدلّة من كتب أهل السفما هي األدلّة من كتب أهل الس ،        
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ا

إن األدلّة العقلية والنقلية قائمة على عدم إمكانية رؤية اهللا عزّ وجلّ رؤية 
�� �� �� �� �جسدية ومادية، وكذا الكالم في نوعية كالمه سبحانه وتعالى مع ما سواه؛ 

 رِكُهتُد رِكُهتُد رِكُهتُد رِكُهتُد 
�� ���� ��� 
�� ���� ��� 
�� ���� ��� 
�� ���� ����)١( ،�اللَّه هكَلِّمي شَرٍ أَنبل ا كَانمواللَّه هكَلِّمي شَرٍ أَنبل ا كَانمواللَّه هكَلِّمي شَرٍ أَنبل ا كَانمواللَّه هكَلِّمي شَرٍ أَنبل ا كَانمو     ���� ���� ���� �، )٢(�وحياً أَو من وراِء حجابٍوحياً أَو من وراِء حجابٍوحياً أَو من وراِء حجابٍوحياً أَو من وراِء حجابٍ���
 ل، أو مطروح من رأسه؛ فإنأوا مفكلّ ما روي أو نُقل أو قيل خالف ذلك، فهو إم

  القول بالتجسيم منسوخ وسخيف، كما قُرر ذلك في مباحث علم الكالم.
ا مخاطبة النبيوأم� في المعراج، فهي من مناقب وفضائل  �بلسان علي

، وقد جاء هذا الموضوع، مضافاً إلى مصادر الشيعة، �ام أمير المؤمنين علياإلم
في كتب أهل السنّة أيضاً، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر من ذكره: 

  .)٣(الخوارزمي، والقندوزي، والكشفي، واآلمرتسري، وغيرهم

HénÔîÔy@áèÐÛ@ñŠ•bÈß@òíú‰ë@xaŠÈ½a@¿@bäm†îÔÇIHénÔîÔy@áèÐÛ@ñŠ•bÈß@òíú‰ë@xaŠÈ½a@¿@bäm†îÔÇIHénÔîÔy@áèÐÛ@ñŠ•bÈß@òíú‰ë@xaŠÈ½a@¿@bäm†îÔÇIHénÔîÔy@áèÐÛ@ñŠ•bÈß@òíú‰ë@xaŠÈ½a@¿@bäm†îÔÇI@ @@ @@ @@ @
�»ن����א��
אق�����������و"ل���د�א����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
روحاً وجسداً، وهذا روحاً وجسداً، وهذا روحاً وجسداً، وهذا روحاً وجسداً، وهذا     ����ما دامت عقيدتنا بالمعراج المبارك للرسول األعظمما دامت عقيدتنا بالمعراج المبارك للرسول األعظمما دامت عقيدتنا بالمعراج المبارك للرسول األعظمما دامت عقيدتنا بالمعراج المبارك للرسول األعظم
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        االعتقاد يوجب علينا إثبات تبعات هذا االعتقاد.االعتقاد يوجب علينا إثبات تبعات هذا االعتقاد.االعتقاد يوجب علينا إثبات تبعات هذا االعتقاد.االعتقاد يوجب علينا إثبات تبعات هذا االعتقاد.
ــ الجسد الذي اخترق السماوات وما بعدها إلى حدود سدرة المنتهى فهل ــ الجسد الذي اخترق السماوات وما بعدها إلى حدود سدرة المنتهى فهل ــ الجسد الذي اخترق السماوات وما بعدها إلى حدود سدرة المنتهى فهل ــ الجسد الذي اخترق السماوات وما بعدها إلى حدود سدرة المنتهى فهل ١١١١

مادية مادية مادية مادية     اًاًاًاًة والنار مصاديقة والنار مصاديقة والنار مصاديقة والنار مصاديقيمكن لنا بهذا أن نؤمن أن للعرش والكرسي والجنّيمكن لنا بهذا أن نؤمن أن للعرش والكرسي والجنّيمكن لنا بهذا أن نؤمن أن للعرش والكرسي والجنّيمكن لنا بهذا أن نؤمن أن للعرش والكرسي والجنّ
وتبعات مكانية، بغضّ النظر عن كوننا مؤمنين أن هذه المصاديق لها دالالت وتبعات مكانية، بغضّ النظر عن كوننا مؤمنين أن هذه المصاديق لها دالالت وتبعات مكانية، بغضّ النظر عن كوننا مؤمنين أن هذه المصاديق لها دالالت وتبعات مكانية، بغضّ النظر عن كوننا مؤمنين أن هذه المصاديق لها دالالت 

        معنوية؟معنوية؟معنوية؟معنوية؟
وهل يوجد بحث مفصّل يثبت المعراج وفق قوانين الفيزياء، مثالً: يقرب وهل يوجد بحث مفصّل يثبت المعراج وفق قوانين الفيزياء، مثالً: يقرب وهل يوجد بحث مفصّل يثبت المعراج وفق قوانين الفيزياء، مثالً: يقرب وهل يوجد بحث مفصّل يثبت المعراج وفق قوانين الفيزياء، مثالً: يقرب 

        المعنى لوجداننا، ويزيد من يقيننا؟ جزاكم اهللا خيراً.المعنى لوجداننا، ويزيد من يقيننا؟ جزاكم اهللا خيراً.المعنى لوجداننا، ويزيد من يقيننا؟ جزاكم اهللا خيراً.المعنى لوجداننا، ويزيد من يقيننا؟ جزاكم اهللا خيراً.
باإليجاب على المصاديق المادية باإليجاب على المصاديق المادية باإليجاب على المصاديق المادية باإليجاب على المصاديق المادية     لىلىلىلىووووــ إذا كان الجواب على النقطة اُألــ إذا كان الجواب على النقطة اُألــ إذا كان الجواب على النقطة اُألــ إذا كان الجواب على النقطة اُأل٢٢٢٢

للعرش والكرسي، فما هي الحدود التي تنتهي بها المادية بكامل درجاتها مع للعرش والكرسي، فما هي الحدود التي تنتهي بها المادية بكامل درجاتها مع للعرش والكرسي، فما هي الحدود التي تنتهي بها المادية بكامل درجاتها مع للعرش والكرسي، فما هي الحدود التي تنتهي بها المادية بكامل درجاتها مع 
األخذ بعين االعتبار أنّنا نتكهن أن المعراج الجسدي إلى حدود سدرة المنتهى األخذ بعين االعتبار أنّنا نتكهن أن المعراج الجسدي إلى حدود سدرة المنتهى األخذ بعين االعتبار أنّنا نتكهن أن المعراج الجسدي إلى حدود سدرة المنتهى األخذ بعين االعتبار أنّنا نتكهن أن المعراج الجسدي إلى حدود سدرة المنتهى 

كان في الملكوت كان في الملكوت كان في الملكوت كان في الملكوت     ����وما وراء السدرة ال يمكن أن يكون مادياً (مطلقاً) أي: أنّه وما وراء السدرة ال يمكن أن يكون مادياً (مطلقاً) أي: أنّه وما وراء السدرة ال يمكن أن يكون مادياً (مطلقاً) أي: أنّه وما وراء السدرة ال يمكن أن يكون مادياً (مطلقاً) أي: أنّه 
        على من الرحمة اإللهية.على من الرحمة اإللهية.على من الرحمة اإللهية.على من الرحمة اإللهية.األاألاألاأل

        أفيدونا بشيء مفصّل جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا بشيء مفصّل جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا بشيء مفصّل جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا بشيء مفصّل جزاكم اهللا خيراً.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ينبغي لفت نظركم إلى أن المعراج لم يتم طبقاً للقوانين الطبيعية المألوفة,  ــــــــ١١١١

وحينئذ فال يؤثّر كون العرش �بل هو أمر خارق للعادة ومعجز من معاجز النبي ،
خالفاً لقانون  �رسي مادي أو غير مادي... فالذي خرق الطبيعة برفع النبيوالك

الجاذبية باتجاه السماء قادر على خرق السماوات والعرش والكرسي ولو كانت 
  هذه كلّها مادية..
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في حقيقة العرش والكرسي، وهل هما أجسام مادية  اًمع أن هناك نزاع
  حاق عالم المادة؟طبيعية، أم أُمور معنوية خارجة عن 

معاصرة حاول أصحابها تفسير المعراج  اًوبحسب اطّالعنا فإن هنالك بحوث
النبوي الشريف طبقاً للنظريات العلمية في الفيزياء المعاصرة, كالنظرية النسبية 
ونظرية الكم، وغيرهما، فإن انتقال األجسام في الفضاء عبر آالت خاصّة تقرب 

مر مقبول نظرياً، وإن لم يتوصّل العلم التقني (التكنولوجيا) سرعتها من سرعة الضوء أ
  إلى ابتكار الوسيلة المناسبة لتطبيق هذه النظريات.

قلنا في جوابنا على سؤالكم األول بأن: للعرش والكرسي عدة تفسيرات,  ــــــــ٢٢٢٢
از وال يسعنا الجزم بأنّهما ماديان، أي: مؤلّفان من العناصر المادية المعروفة؛ لجو

أن تكون مادتهما ألطف من مادة العناصر األرضية, أو يكونا طاقات كونية 
محيطة بعالمنا المادي, ومهما يكن فلو فرضنا جدالً أنّهما ماديان, وأنّهما يشغالن 
حيزاً، فال نستطيع أن نتكهن بحدود امتدادهما في الحيز الذي يشغالنه, ولكن 

العليا لها خصائص غير متوفّرة في العالم السفلي, بناًء نتصور أن المادة في العوالم 
على أن المادة السماوية لألجرام والنجوم تختلف عن مادة األرض, وأن النجوم 
عبارة عن كرات متفجرة تستمد طاقتها من التفاعالت المكونة لها، كغاز 

  الهيدروجين وغير ذلك من األنشطة، كاالنشطارات النووية وغيرها..
ولكن قد ثبت في العلوم الفلكية المعاصرة أن الكون المادي فسيح ومتّسع 
جداً، وال يمكن تقدير أبعاد بعض المجرات واألجرام السماوية عن مركز األرض, 
ويقدر بعد بعض النجوم عنّا بمليارات السنين الضوئية. وال شك في أن كلّ هذا 

كوان المعنوية, علماً أن تصور وجود كون االتّساع تابع للكون المادي، وليس لأل
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معنوي يقبع خلف الكون المادي تصور خاطئ؛ ألن العوالم العليا ال توصف 
باألبعاد المكانية، وال يمكن إخضاعها للحسابات المادية, ويقرب فهم هذه العوالم 

ول أن نتصورها عوالم مجردة، تأوي إليها الجواهر المجردة، كالنفوس، والعق
  المفارقة، واألرواح، والمعاني المحضة, وهي ال تفتقر إلى مكان وال إلى زمان.

 وهكذا فإنّنا نستطيع فهم بعض ما ورد في قصّة المعراج إذا التفتنا إلى أن
ية  �المراحل التي قطعها النبيية ومعنوية معاً, فالمراحل المادكانت مراحل ماد

قه اهللا تعالى لهذه الغاية, والمراحل المعنوية قد تم قطعها بواسطة البراق الذي خل
قطعت بنوع من الكشف ــ وال يعني التجرد عن المادة ــ وهو شبيه بما فعله اهللا 

وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات �؛ قال تعالى: �تعالى مع نبيه إبراهيم
نِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وونِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وونِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وونِينوقالم نم كُونيلاَألرضِ وقد  �، فال نمنع أن يكون ما حصل إلبراهيم)١(�و

في أثناء معراجه، إذ كُشف له عن عالم الملكوت وما وراءه من  �حصل لنبينا
  العوالم.
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ìàÜ�½aë@âý�⁄aìàÜ�½aë@âý�⁄aìàÜ�½aë@âý�⁄aìàÜ�½aë@âý�⁄aææææ*        

(اإليمـان  الكتـاب)  رتداد)(أهل(اال :انظر ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع ــ*
        .سالمية)وحدة اإل(الوالكفر)(التكفير)(الجهاد)(الفتوحات اإلسالمية)





)âý�⁄bi@ÙČ�ànÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûaâý�⁄bi@ÙČ�ànÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûaâý�⁄bi@ÙČ�ànÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûaâý�⁄bi@ÙČ�ànÛa@óÜÇ@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa( 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــة       ــدين اإلســالمي ورفــض بقي ــزوم التمســك بال ــدليل العقلــي علــى ل ــة      مــا هــو ال ــدين اإلســالمي ورفــض بقي ــزوم التمســك بال ــدليل العقلــي علــى ل ــة      مــا هــو ال ــدين اإلســالمي ورفــض بقي ــزوم التمســك بال ــدليل العقلــي علــى ل ــة      مــا هــو ال ــدين اإلســالمي ورفــض بقي ــزوم التمســك بال ــدليل العقلــي علــى ل مــا هــو ال

        الديانات؟الديانات؟الديانات؟الديانات؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ين اإلسالمي دون بقيـة األديـان هـو:    إن الدليل العقلي على لزوم التمسك بالد

الكمــال، بمعنــى: أن العقــل يقــدم الشــيء الكامــل والفاضــل علــى الشــيء النــاقص          
والمفضول، باعتبار تقديم الكامل عدل، والعدل حسن عقـالً، كمـا أنّـه يقـبح عقـالً      
تقديم الناقص على الكامل مع وجود الكامل، باعتبار تقـديم النـاقص حينئـذ ظلـم،     

قبــيح عقــالً؛ فتقــديم الكامــل مــن الحســن العقلــي، ومــن المعلــوم أن الــدين      والظلــم
اإلســالمي هــو خــاتم األديــان وآخرهــا، فــال بــد أن يكــون أكملهــا وأجمعهــا لجميــع  

  جوانب حياة اإلنسان وأبعاده.
منهـــا: قولـــه  ،الروايـــات الشـــريفةواآليـــات المباركـــة وممــا يـــدلّ علـــى كمالـــه:  

ــوم أَكْم�تعـــالى:  ــوم أَكْمالْيـ ــوم أَكْمالْيـ ــوم أَكْمالْيـ ــم    الْيـ ــيتُ لَكُـ ــي ورضـ ــيكُم نِعمتـ ــنَكُم وأَتْممـــتُ علَـ ــم ديـ ــم    لْـــتُ لَكُـ ــيتُ لَكُـ ــي ورضـ ــيكُم نِعمتـ ــنَكُم وأَتْممـــتُ علَـ ــم ديـ ــم    لْـــتُ لَكُـ ــيتُ لَكُـ ــي ورضـ ــيكُم نِعمتـ ــنَكُم وأَتْممـــتُ علَـ ــم ديـ ــم    لْـــتُ لَكُـ ــيتُ لَكُـ ــي ورضـ ــيكُم نِعمتـ ــنَكُم وأَتْممـــتُ علَـ ــم ديـ لْـــتُ لَكُـ
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ــا     إذاً العقـــل يلزمنـــا أن نختـــار الـــدين اإلســـالمي باعتبـــاره الـــدين الكامـــل، كمـ
يحكم أن المتأخّر ينسخ المتقدم، وأن في الثاني مـا فـي األول وزيـادة وال عكـس؛     

  يضم الواحد وال عكس، كما هو واضح.. فإن االثنين
وبمثل هـذه المالكـات العقليـة يقـدم الـدين اإلسـالمي علـى غيـره عقـالً، كمـا           
يقدم نقالً؛ فـإن الشـرائع السـماوية اُألخـرى أخبـرت بظهـور الـدين اإلسـالمي، وأنّـه          

  .Fخاتم الشرائع، كما أن نبيه خاتم األنبياء

�⁄a@òÏbÔrÛa@Ýî–¤@µg@ÕíŠĐÛaI�⁄a@òÏbÔrÛa@Ýî–¤@µg@ÕíŠĐÛaI�⁄a@òÏbÔrÛa@Ýî–¤@µg@ÕíŠĐÛaI�⁄a@òÏbÔrÛa@Ýî–¤@µg@ÕíŠĐÛaIHòîßýHòîßýHòîßýHòîßý@ @@ @@ @@ @
�»���������א�$و�#��������א������« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
مــا هــي الطريقــة لتكــوين ثقافــة إســالمية؟ ومــا هــي الكتــب المهمــة فــي هــذا   مــا هــي الطريقــة لتكــوين ثقافــة إســالمية؟ ومــا هــي الكتــب المهمــة فــي هــذا   مــا هــي الطريقــة لتكــوين ثقافــة إســالمية؟ ومــا هــي الكتــب المهمــة فــي هــذا   مــا هــي الطريقــة لتكــوين ثقافــة إســالمية؟ ومــا هــي الكتــب المهمــة فــي هــذا   

        المجال؟المجال؟المجال؟المجال؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  إن سؤالكم مركّب من كلمتين: (ثقافة) و(إسالمية).
لكلمـة الثانيـة (إسـالمية)،    فالثقافة لوحدها ال تكون كاملة ما لـم تضـاف إلـى ا   

، العلــم بالتعــاليم اإلســالمية ))العلــم بالشــيء والعمــل بــه((فيمكننــا أن نعــرف الثقافــة بـــ
إســالمية).. فــإذا عرفنــا  والعمــل بهــذه التعــاليم هــو الــذي يخلــق عنــد اإلنســان (ثقافــة  
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جميـع   فـي  اًوقوانينـ  اًإذ أن لإلسـالم تعاليمـ  ـــ  اإلسالم بمفاهيمه الصحيحة وعملنا بها 
  حصلت لنا ثقافة إسالمية..ــ المجاالت 

.. Fعـن طريـق أهـل البيـت    ���  وبما أن اإلسالم لم يصلنا بالصورة المتكاملة
وأهل البيت أدرى بما في البيت، وقد نقلـوا الصـورة الصـحيحة لإلسـالم ومفاهيمـه      

 فــالرجوع إلــى كالمهــم للوصــول إلــى 7كمــا نــزل بــه جبرئيــل األمــين علــى النبــي ..
  افة إسالمية يكون ضرورياً لكلّ طالب حق وحقيقة.ثق

حمـد  ومن الكتـب التـي ننصـحكم بقراءتهـا كتـاب: (التكامـل فـي اإلسـالم) أل        
، وكتــب الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، والســيد شــرف الــدين، والشــيخ المظفّــر،   أمــين

  والشيخ كاشف الغطاء.

)@_á�bnÔi@âý�⁄a@Šßc@åíˆÛa@åß@_á�bnÔi@âý�⁄a@Šßc@åíˆÛa@åß@_á�bnÔi@âý�⁄a@Šßc@åíˆÛa@åß@_á�bnÔi@âý�⁄a@Šßc@åíˆÛa@åß@@@@@@@@
†Ûa@óÜÇ@—‚’Ûa@êŠØŽí@Ýçë†Ûa@óÜÇ@—‚’Ûa@êŠØŽí@Ýçë†Ûa@óÜÇ@—‚’Ûa@êŠØŽí@Ýçë†Ûa@óÜÇ@—‚’Ûa@êŠØŽí@Ýçë_ÝnÔŽí@ëc@åí_ÝnÔŽí@ëc@åí_ÝnÔŽí@ëc@åí_ÝnÔŽí@ëc@åí(  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وتبعـاً لـه الشـيخ التبريـزي والخراسـاني وغيرهمـا(أعلى اهللا       وتبعـاً لـه الشـيخ التبريـزي والخراسـاني وغيرهمـا(أعلى اهللا       وتبعـاً لـه الشـيخ التبريـزي والخراسـاني وغيرهمـا(أعلى اهللا       وتبعـاً لـه الشـيخ التبريـزي والخراسـاني وغيرهمـا(أعلى اهللا           RRRRالسيد الخوئيالسيد الخوئيالسيد الخوئيالسيد الخوئي

، ، ، ، كلمــتهم) يــذكرون فــي (المنهــاج) بــأن: الكفّــار مــن غيــر أهــل الكتــاب والصــابئة كلمــتهم) يــذكرون فــي (المنهــاج) بــأن: الكفّــار مــن غيــر أهــل الكتــاب والصــابئة كلمــتهم) يــذكرون فــي (المنهــاج) بــأن: الكفّــار مــن غيــر أهــل الكتــاب والصــابئة كلمــتهم) يــذكرون فــي (المنهــاج) بــأن: الكفّــار مــن غيــر أهــل الكتــاب والصــابئة 
تطهر األرض تطهر األرض تطهر األرض تطهر األرض ((((((((كالملحدين والبوذيين، يجب مجاهدتهم حتّى يسلموا أو يقتلوا وكالملحدين والبوذيين، يجب مجاهدتهم حتّى يسلموا أو يقتلوا وكالملحدين والبوذيين، يجب مجاهدتهم حتّى يسلموا أو يقتلوا وكالملحدين والبوذيين، يجب مجاهدتهم حتّى يسلموا أو يقتلوا و

        ........))))))))من لوثة وجودهممن لوثة وجودهممن لوثة وجودهممن لوثة وجودهم
وأعلم بأن المسألة خالفية؛ فذهب البعض خالفاً للمشهور إلى تخييرهم بين وأعلم بأن المسألة خالفية؛ فذهب البعض خالفاً للمشهور إلى تخييرهم بين وأعلم بأن المسألة خالفية؛ فذهب البعض خالفاً للمشهور إلى تخييرهم بين وأعلم بأن المسألة خالفية؛ فذهب البعض خالفاً للمشهور إلى تخييرهم بين 

        القتال واإلسالم وأخذ الجزية.. والسؤال:القتال واإلسالم وأخذ الجزية.. والسؤال:القتال واإلسالم وأخذ الجزية.. والسؤال:القتال واإلسالم وأخذ الجزية.. والسؤال:
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    FFFFكيف يتوافق رأي السيد الخوئي مع ما يستدلّ به من أن أهـل البيـت  كيف يتوافق رأي السيد الخوئي مع ما يستدلّ به من أن أهـل البيـت  كيف يتوافق رأي السيد الخوئي مع ما يستدلّ به من أن أهـل البيـت  كيف يتوافق رأي السيد الخوئي مع ما يستدلّ به من أن أهـل البيـت  ــ ــ ــ ــ ١١١١
ر الكتـابيين، عنـدما تولّـوا    ر الكتـابيين، عنـدما تولّـوا    ر الكتـابيين، عنـدما تولّـوا    ر الكتـابيين، عنـدما تولّـوا    لـم يـأمروا، ولـم يقومـوا بقتـل الكفّـار غيـ       لـم يـأمروا، ولـم يقومـوا بقتـل الكفّـار غيـ       لـم يـأمروا، ولـم يقومـوا بقتـل الكفّـار غيـ       لـم يـأمروا، ولـم يقومـوا بقتـل الكفّـار غيـ           7777ورسول اهللاورسول اهللاورسول اهللاورسول اهللا

        الحكم، أو عندما كان لهم تأثير في رأي خلفاء أزمنتهم؟الحكم، أو عندما كان لهم تأثير في رأي خلفاء أزمنتهم؟الحكم، أو عندما كان لهم تأثير في رأي خلفاء أزمنتهم؟الحكم، أو عندما كان لهم تأثير في رأي خلفاء أزمنتهم؟
هل تعتقدون بـأن رأي السـيد الخـوئي يمكـن تطبيقـه عمليـاً.. مـثالً: دولـة         هل تعتقدون بـأن رأي السـيد الخـوئي يمكـن تطبيقـه عمليـاً.. مـثالً: دولـة         هل تعتقدون بـأن رأي السـيد الخـوئي يمكـن تطبيقـه عمليـاً.. مـثالً: دولـة         هل تعتقدون بـأن رأي السـيد الخـوئي يمكـن تطبيقـه عمليـاً.. مـثالً: دولـة         ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

فال فال فال فال     ،،،،لو فرضنا عدم دخولها اإلسالم عند قيام الدولة اإلسالمية القويةلو فرضنا عدم دخولها اإلسالم عند قيام الدولة اإلسالمية القويةلو فرضنا عدم دخولها اإلسالم عند قيام الدولة اإلسالمية القويةلو فرضنا عدم دخولها اإلسالم عند قيام الدولة اإلسالمية القويةــ ــ ــ ــ كالصين كالصين كالصين كالصين         ــــــــ
الشعب واجبة، فهذا ال يتوافق مع كثير مـن مواقـف   الشعب واجبة، فهذا ال يتوافق مع كثير مـن مواقـف   الشعب واجبة، فهذا ال يتوافق مع كثير مـن مواقـف   الشعب واجبة، فهذا ال يتوافق مع كثير مـن مواقـف   يمكن القول بأن إبادة جميع يمكن القول بأن إبادة جميع يمكن القول بأن إبادة جميع يمكن القول بأن إبادة جميع 

  ؟؟؟؟آل بيت العصمة والنصوص، بل ال يتوافق مع الوجدانآل بيت العصمة والنصوص، بل ال يتوافق مع الوجدانآل بيت العصمة والنصوص، بل ال يتوافق مع الوجدانآل بيت العصمة والنصوص، بل ال يتوافق مع الوجدان

ـــ ٣٣٣٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر    ـــ ــن أميــ ــا روي عــ ــين مــ ــوئي وبــ ــيد الخــ ــين رأي الســ ــون بــ ــر    كيــــف توفّقــ ــن أميــ ــا روي عــ ــين مــ ــوئي وبــ ــيد الخــ ــين رأي الســ ــون بــ ــر    كيــــف توفّقــ ــن أميــ ــا روي عــ ــين مــ ــوئي وبــ ــيد الخــ ــين رأي الســ ــون بــ ــر    كيــــف توفّقــ ــن أميــ ــا روي عــ ــين مــ ــوئي وبــ ــيد الخــ ــين رأي الســ ــون بــ كيــــف توفّقــ
  ؟؟؟؟: (الناس إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق): (الناس إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق): (الناس إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق): (الناس إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق)CCCCالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

) للسـيد محمـد الروحـاني، ضـمن عنـوان: (الجهــاد      Cجـاء فـي (فقـه الصـادق    
بعد إقامـة الحجـة): أن الجهـاد والقتـال مـع الكفّـار والبغـاة إنّمـا هـو بعـد الـدعاء إلـى             

ولَو أَنَّا أَهلَكنَـاهم بعـذَاب   ولَو أَنَّا أَهلَكنَـاهم بعـذَاب   ولَو أَنَّا أَهلَكنَـاهم بعـذَاب   ولَو أَنَّا أَهلَكنَـاهم بعـذَاب   �محاسن اإلسالم وإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: 
ا لَـــوالَ أَرســلتَ إلَينَــا رســوالً فنَتَّبـــع آياتــك مــن قَبــل أَن نَّـــذلَّ       ا لَـــوالَ أَرســلتَ إلَينَــا رســوالً فنَتَّبـــع آياتــك مــن قَبــل أَن نَّـــذلَّ       ا لَـــوالَ أَرســلتَ إلَينَــا رســوالً فنَتَّبـــع آياتــك مــن قَبــل أَن نَّـــذلَّ       ا لَـــوالَ أَرســلتَ إلَينَــا رســوالً فنَتَّبـــع آياتــك مــن قَبــل أَن نَّـــذلَّ       مــن قَبلــه لَقَــالوا ربنَــ    مــن قَبلــه لَقَــالوا ربنَــ    مــن قَبلــه لَقَــالوا ربنَــ    مــن قَبلــه لَقَــالوا ربنَــ    

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة       ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة       ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة       ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة       �، وقـال عـزّ وجـلّ:    )١(�ونَخزَىونَخزَىونَخزَىونَخزَى
نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجونسأَح يي هبِالَّت ملْهادجونسأَح يي هبِالَّت ملْهادجونسأَح يي هبِالَّت ملْهادجوقال تعالى: )٢(�و ،�ين بع لَكن هم هلكلّيين بع لَكن هم هلكلّيين بع لَكن هم هلكلّيين بع لَكن هم هلكن لّيى محيين نَة وى محيين نَة وى محيين نَة وى محيينَة و
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  .)١(�حي عن بينَةحي عن بينَةحي عن بينَةحي عن بينَة
وكمــا جــرت عليــه الســنّة النبويــة والعلويــة والحســينية، (أقــول: إيــاك أن تغتــر      
بسنّة غيرهم)، بل المستفاد من اآلية الثانيـة والسـيرة النبويـة: أن القتـال إنّمـا هـو بعـد        

والجدال بالتي هـي  الدعوة إلى اإلسالم بأقسامها الثالثة، أي: الحكمة، والموعظة، 
أحســن؛ إذ اإلنســان إمــا أن يكــون لــه قــدرة علــى إدراك المطلــوب بالبرهــان، أو ال،  

  والثاني إما أن يكون له قوة الجدال والمغالبة أو ال..
إقامــة ولــىومــن قــام مقامــه فــي هدايــة الخلــق مــع الفرقــة األُ   7فوظيفــة النبــي :

ومـع الفرقـة الثانيـة: اإللـزام؛ ليلتزمـوا       البرهان واتّباع التصديق الجـازم فـي أذهـانهم..   
      ،مات اإلقناعيـة فـي أذهـانهم؛ لينقـادوا للحـقبما أُمروا به. ومع الفرقة الثالثة: إيقاع المقد
ــة      ــان، والموعظـ ــارة إلـــى: البرهـ ــة إشـ ــدل، فالحكمـ ــان والجـ ــة البرهـ لقصـــورهم عـــن رتبـ

وقــد روي عــن الحســنة إلــى: الخطابــة، وجــادلهم بــالتي هــي أحســن إلــى: علــم الجــدل،   
٢(أنّه قال: (أُمرنا معاشر األنبياء أن نكلّم الناس على قدر عقولهم) 7النبي(.  

  بعد إتمام الحجة.���  وعلى الجملة، ال يبدأ بالقتال
(أقــول: ال يشــتبه عليــك الحــال فتقــيس علــى مــا وقــع مــن فتوحــات بعــد رســول  

هــم اهللا لإلمامــة، وأمــراءهم ! فــإن قادتهــا كــانوا متغلّبــين ولــم يكونــوا ممــن أهل 7اهللا
  7كانوا أعراباً جفاة، ومع ذلك ال ننكر تأثير تعاليم اإلسالم ووجود صـحابة النبـي 

  في هذه الفتوحات, فأصبحت أنظف فتوحات البشرية).
فإن منعوا من الدعوة وهددوا الـداعي  ��� ثم بعد ذلك إن أسلموا فال كالم، و

                                                 

�Fل١
��E�F٨�WE٤٢Kא�%� �
�F٢�WQ��c
�Qא�U�W0K%א�E٤٨١�g��I�F١٠٥٠KE� �



 

 

٦٦  ...................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

ايــة الــدعاة ونشــر الــدعوة، ال لإلكــراه فــي وقتلـوه يجــب علــى المســلمين القتــال لحم 
الدين، والتدبر في آيات القتال والجهاد يرشدنا إلى ذلـك، فهـذه آيـات القتـال فـي      

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدوا وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدوا وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدوا وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدوا �سورة البقرة صريحة في ذلك: 
ينتَدعالْم بحالَ ي اللَّه إِنينتَدعالْم بحالَ ي اللَّه إِنينتَدعالْم بحالَ ي اللَّه إِنينتَدعالْم بحالَ ي اللَّه ـثُ         �    إِنيح ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهـثُ     ويح ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهـثُ     ويح ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهـثُ     ويح ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو

أَخْرجـــوكُم والْفتْنَـــةُ أَشَـــد مـــن الْقَتْـــلِ والَ تُقَـــاتلُوهم عنْـــد الْمســـجِد الْحـــرامِ حتَّـــى أَخْرجـــوكُم والْفتْنَـــةُ أَشَـــد مـــن الْقَتْـــلِ والَ تُقَـــاتلُوهم عنْـــد الْمســـجِد الْحـــرامِ حتَّـــى أَخْرجـــوكُم والْفتْنَـــةُ أَشَـــد مـــن الْقَتْـــلِ والَ تُقَـــاتلُوهم عنْـــد الْمســـجِد الْحـــرامِ حتَّـــى أَخْرجـــوكُم والْفتْنَـــةُ أَشَـــد مـــن الْقَتْـــلِ والَ تُقَـــاتلُوهم عنْـــد الْمســـجِد الْحـــرامِ حتَّـــى 
مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتيمفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتيمفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتيمفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتان نزلت في غزوة ، وآيات سورة آل عمر)١(�ي

أُحد وكان المشركون هم المعتدون، وآيات األنفال نزلت في غزوة بـدر الكبـرى   
وكان المشركون هم المعتدون أيضاً، وآيات سورة البراءة نزلت في ناكثي العهـد  

أَالَ تُقَــاتلُون قَومــاً نَكَثُــوا أَيمــانَهم  أَالَ تُقَــاتلُون قَومــاً نَكَثُــوا أَيمــانَهم  أَالَ تُقَــاتلُون قَومــاً نَكَثُــوا أَيمــانَهم  أَالَ تُقَــاتلُون قَومــاً نَكَثُــوا أَيمــانَهم  �مــن المشــركين، ولــذلك قــال بعــد ذكــر نكــثهم:   
  .)٢(�ا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ مرةا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ مرةا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ مرةا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ مرةوهمووهمووهمووهمو

وعلـى الجملــة، كــان المشــركون يبـدؤون المســلمين بالقتــال ألجــل إرجــاعهم   
  من بلده، وآذوا المؤمنين، ومنعوا من الدعوة. 7عن دينهم، وأخرجوا الرسول

7فقتال النبي وأهله، وحماية لدعوة الحق كان مدافعة عن الحق.  
وإن لــم يمنعـــوا مـــن الــدعوة وال هـــددوا الـــداعي ولــم يـــؤذوا المـــؤمنين، فـــإن    
ــوانين      ــة للقـ ــوة المجريـ ــة اإلســـالمية التـــي هـــي القـ زاحمـــوهم فـــي تشـــكيل الحكومـ
اإلسالمية يكـون القتـل واجبـاً لـذلك، وإذا لـم يزاحمـوهم حتّـى فـي ذلـك ال يجـب           

  في الدين.القتال والجهاد، وعلى أي تقدير: ليس القتال لإلكراه 
وبهــذا الــذي ذكرنــاه يظهــر الجــواب: عمــا ربمــا يــورد علــى اإلســالم فــي تشــريعه      
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الجهاد: بأن اإلسالم قام بالسيف، وأنّه ليس ديناً إلهيـاً؛ ألن اإللـه الـرحيم ال يـأمر بسـفك      
، الـــدماء، وأن العقائــــد اإلســــالمية خطـــر علــــى المدنيــــة، ولـــذلك ربمــــا ســــماه بعضــــهم   

  .))دين اإلجبار واإلكراه((، وآخرون بـ))دين السيف والدم((بـ ،صارىكالمبلغين من الن
أضف إلى ما ذكرناه: إن دين التوحيد مبنـي علـى أسـاس الفطـرة، وهـو القـيم       

فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفـاً     فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفـاً     فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفـاً     فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفـاً     �على إصالح اإلنسانية في حياتها، كما قال اهللا تعالى: 
  ..)١(�اس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيماس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيماس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيماس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيمفطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّفطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّفطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّفطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّ

ــي قضــت الفطــرة الســليمة بأنّهــا          ــه مــن أهــم حقــوق اإلنســان، الت ــالتحفّظ علي ف
مشروعة وجائزة، ومما يوجب الـتحفظ عليـه ويكـون دفاعـاً عـن حـق اإلنسـانية فـي         

و عن بيضـة اإلسـالم أو ابتـدائياً، كمـا قـال      حياتها القتال، كان دفاعاً عن المسلمين أ
ــه    �تعــالى بعــد آيــات القتــال مــن ســورة األنفــال:     ــتَجِيبوا للَّ ــوا اس ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ي    ــه ــتَجِيبوا للَّ ــوا اس ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ي    ــه ــتَجِيبوا للَّ ــوا اس ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ي    ــه ــتَجِيبوا للَّ ــوا اس ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ي

يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلويِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلويِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلويِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرل٢(�و(.  
 فجعل القتال إحياًء لهم، فالقتال بهذا المعنـى عبـارة عـن اسـتخدام اإلنسـان مـا      
يحفــظ بــه حياتــه االجتماعيــة الصــالحة، ومــن الضــروري أن الفطــرة الســليمة قاضــية  

  بأن لإلنسان التصرف في كلّ ما ينتفع به في حياته.
ــت:   ــه حكــم       إوإن شــئت قل ــي أن لإلنســان فطــرة، ولفطرت ــه بعــدما ال ريــب ف نّ

حكـم  وقضاوة، ال شـبهة فـي أن فطرتـه تقضـي قطعيـاً بأنّـه ال بـد أن يكـون لإلسـالم          
ــاهللا، الــذي فيــه هــالك اإلنســانية ومــوت        دفــاعي فــي تطهيــر األرض مــن لــوث الشــرك ب
الفطرة، وفي القتـال دفـاع عـن حقّهـا، فالقتـال مـع المشـركين إنّمـا يكـون إلماتـة الشـرك            
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  .)١(وإحياء التوحيد, وهذه جهة أُخرى في الرد على ما ذكروه إيراداً على اإلسالم
يد الروحاني يظهر لك أن القتال الذي يدعو لـه  ومما أوردنا لك من كالم الس

اإلسالم من أجـل إعـالء كلمتـه، هـو قتـال الجماعـات التـي تكـون كيانـاً خاصـاً بهـا،            
ـا أن   7كالدولة والقبيلة والقرية، وهذا ما كان يفعله النبيفي غزواته الكثيرة، وأم

كمـا فـي مشـركي     يقتل كلّ فرد بعد إسقاط كيان تلك الجماعة فهذا مـا لـم يفعلـه,   
ســالم، أمــا لــو كــان هنالــك  قــريش, ذلــك أن أثــر هــؤالء األفــراد ال يعتــد بــه علــى اإل  

مـع   7خطرين على اإلسـالم كـان ال بـد مـن قـتلهم، كمـا فعـل رسـول اهللا         أشخاص
  بعض مشركي قريش؛ إذ أمر بإهدار دمهم حتّى لو كانوا متعلّقين بأستار الكعبة.

ــذكره الفقهــاء هــو هــذا    ــذي ي ــة الكفــر وتعريضــهم      وال ــى مــن إســقاط دول المعن
  للقتل أو لإلسالم فإنّه يطبق على بعض األفراد الخطرين الذين يحاربون اإلسالم.

ثـم القتـال االبتـدائي الـذي هـو دفـاع       ((مة الطباطبائي في (الميـزان):  وقال العالّ
الحجـة   بعـد إتمـام  ���  عن حق اإلنسـانية وكلمـة التوحيـد لـم يبـدأ بشـيء مـن القتـال        
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    �بالدعوة الحسنة كما جـرت عليـه السـنّة النبويـة، قـال تعـالى:       

   ـنسأَح ـيي هبِـالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح   ـنسأَح ـيي هبِـالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح   ـنسأَح ـيي هبِـالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح   ـنسأَح ـيي هبِـالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمواآليـة مطلقـة، وقـال    )٢(�بِالْح ،
  .)٣(�عن بينَةعن بينَةعن بينَةعن بينَةلّيهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي لّيهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي لّيهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي لّيهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي �تعالى: 

وأما ما ذكروه من استلزامه اإلكراه عند الغلبة، فال ضير فيه بعد توقّف إحياء 
اإلنســانية علــى تحميــل الحــق المشــروع علــى عــدة مــن األفــراد، بعــد البيــان وإقامــة       
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ــرد       ــإن المتمـ ــين الملـــل والـــدول؛ فـ ــرة بـ ــة دائـ ــيهم، وهـــذه الطريقـ ــة علـ ــة البالغـ الحجـ
ــأي وســيلة      المتخلّــف عــن القــوان  ــه ب ــى تبعيتهــا، ثــم يحمــل علي ــة يــدعى إل ين المدني

أمكنت، ولو انجر إلى القتال حتّى يطيع وينقاد طوعاً أو كرهاً، على أن الكره إنّمـا  
يعــيش ويــدوم فــي طبقــة واحــدة مــن النســل، ثــم التعلــيم والتربيــة الــدينيان يصــلحان   

  .)١())التوحيد طوعاًالطبقات اآلتية بإنشائها على الدين الفطري وكلمة 
  ثم إن اإلسالم ال يدعو إلى قتل األطفال والنساء وضعاف العقول.

ولو فرض مع كلّ ذلك أن كانت هناك مفسدة كبيرة من وراء قتلهم، فهناك 
  رخصة إلى حكم آخر، كالمهادنة والمصالحة، لضرورات يقتضيها ذلك الظرف.

حينمــا والّه علــى مصــر, وأنّــه  فكــان لمالــك األشــتر   ،وأمــا قــول أميــر المــؤمنين 
يتحدث عن صنفين من الرعيـة: صـنف مـنهم مسـلمين، وآخـر مـن غيـر المسـلمين،         
يقصد بهم: اليهود والنصارى، الـذين كـانوا فـي مصـر، وهـم إخـوة باإلنسـانية، وهـو         
واضح، وقد عرفت عـدم وجـوب قـتلهم فـي ظـلّ الدولـة اإلسـالمية، خاصّـة هـؤالء          

  وقد دخلوا في الذمة.الذين هم من أهل الكتاب، 
  وأخيراً يتّضح لك من كلّ ما ذكرنا ما أشكل عليك.

  ):١تعليق (

�»�א���ود�����מ/����د��« �

        ؟؟؟؟من هم الذين أمر الرسول بقتلهممن هم الذين أمر الرسول بقتلهممن هم الذين أمر الرسول بقتلهممن هم الذين أمر الرسول بقتلهم
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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بقـتلهم مـا ورد فـي الجـواب      7لعلك تريد بسؤالك عن الذين أمـر رسـول اهللا  
        التعليق. عن السؤال محلّ

ــو      7ذكــر المحــدثون أن النبــي  فنقــول:فنقــول:فنقــول:فنقــول: عنــد فتحــه لمكّــة أمــر بقتــل تســعة ول
تعلّقوا بأستار الكعبة، فأسـلم مـنهم سـتّة، وقتـل ثالثـة، مـنهم: ابـن خطـل، وكـان ابـن           

    قاً، وبعـث معـه رجـالً مـن األنصـار، وكـان معـه          7خطل قـد أسـلم فبعثـه النبـيمصـد
ــه تيســاً ويصــنع طعامــاً، فنــام،     مــولى يخدمــه مســلماً، فنــزل منــزالً وأ   مــر مــواله أن يــذبح ل

فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً، فعدا عليه فقتله، ثم ارتـد مشـركاً، وكانـت لـه قينتـان تغنّيانـه       
١(، فأمر بقتلهما معه، فقُتلت إحداهما، واستؤمن لُألخرى فآمنها7بهجاء النبي(.  

ا كـان يـوم فـتح مكّـة أمـن      وذكر ابن كثير في (السيرة النبوية) عن السدي: لمـ 
ــال: (اقتلـــوهم وإن وجـــدتموهم   ���  النـــاس 7رســـول اهللا ــرأتين، وقـ ــر وامـ ــة نفـ أربعـ

متعلّقين بأستار الكعبة)، وهم: عكرمة بن أبي جهـل، وعبـد اهللا بـن خطـل، ومقـيس      
بن صبابة، وعبد اهللا بن سعد بن أبي سرح.. ثم ذكـر قصّـة كـلّ واحـد مـنهم، انظـر:       ا

  .)٢(المصدر المذكور

  ):٢تعليق (

�»���������א��
אق������د�א��/מ��« �

فكان لمالك األشتر حينما والّه علـى  فكان لمالك األشتر حينما والّه علـى  فكان لمالك األشتر حينما والّه علـى  فكان لمالك األشتر حينما والّه علـى      CCCCوأما قول أمير المؤمنينوأما قول أمير المؤمنينوأما قول أمير المؤمنينوأما قول أمير المؤمنين((((((((تقولون: تقولون: تقولون: تقولون: 
ن، وآخر من غيـر  ن، وآخر من غيـر  ن، وآخر من غيـر  ن، وآخر من غيـر  وووومصر, وأنّه يتحدث عن صنفين من الرعية: صنف منهم مسلممصر, وأنّه يتحدث عن صنفين من الرعية: صنف منهم مسلممصر, وأنّه يتحدث عن صنفين من الرعية: صنف منهم مسلممصر, وأنّه يتحدث عن صنفين من الرعية: صنف منهم مسلم
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        ....))))))))المسلمين، يقصد بهم: اليهود والنصارىالمسلمين، يقصد بهم: اليهود والنصارىالمسلمين، يقصد بهم: اليهود والنصارىالمسلمين، يقصد بهم: اليهود والنصارى
مين بــ(اليهود والنصـارى)، والعبـارة    مين بــ(اليهود والنصـارى)، والعبـارة    مين بــ(اليهود والنصـارى)، والعبـارة    مين بــ(اليهود والنصـارى)، والعبـارة    على أي أساس تم تخصيص غير المسلعلى أي أساس تم تخصيص غير المسلعلى أي أساس تم تخصيص غير المسلعلى أي أساس تم تخصيص غير المسل

        مطلقة وال تخصيص فيها بقوم، أو بزمان، أو مكان؟مطلقة وال تخصيص فيها بقوم، أو بزمان، أو مكان؟مطلقة وال تخصيص فيها بقوم، أو بزمان، أو مكان؟مطلقة وال تخصيص فيها بقوم، أو بزمان، أو مكان؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أن العبـارة ال  ���  العبارة وإن كان يظهر منهـا اإلطـالق بمـا يشـمل كـلّ إنسـان،      

ا القـــول يظهـــر منهـــا المنـــع مـــن قتـــل الكفّـــار فـــي حـــاالت خاصّـــة معهـــم، ولـــو أردنـــ  
ــارة تتحــدث عــن           ــيمكن أن يجــاب بمــا ذكرنــا مــن أن هــذه العب ــذلك ف بشــمولهم ل
اليهود والنصارى الذين كانوا في مصـر، حتّـى ال يحصـل تعـارض بـين األدلّـة التـي        

  تجيز قتال الكفّار في حاالت خاصّة مع تلك العبارة.
ه ال مــانع وإن كــان مطلقــاً، ولكنّــ Cوبعبــارة أُصــولية: إن قــول أميــر المــؤمنين

  من ورود التقييد عليه من أدلّة أُخرى.

)¿bäí@ü@òÄíŠÓ@�i@ô‰b�\þ@Ý–y@bß¿bäí@ü@òÄíŠÓ@�i@ô‰b�\þ@Ý–y@bß¿bäí@ü@òÄíŠÓ@�i@ô‰b�\þ@Ý–y@bß¿bäí@ü@òÄíŠÓ@�i@ô‰b�\þ@Ý–y@bß@@@@Þ†ÈÛaÞ†ÈÛaÞ†ÈÛaÞ†ÈÛa(  

�����א���ن���������«����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    النبـي ما حقيقة القصّة المروية في بعـض كتـب السـيرة: أن    النبـي ما حقيقة القصّة المروية في بعـض كتـب السـيرة: أن    النبـي ما حقيقة القصّة المروية في بعـض كتـب السـيرة: أن    النبـي استشـار أحـد   استشـار أحـد   استشـار أحـد   استشـار أحـد       7777ما حقيقة القصّة المروية في بعـض كتـب السـيرة: أن

ي ي ي ي الصحابة (وأعتقد.. سـعد بـن معـاذ) فـي كيفيـة التعامـل مـع أسـرى مـن اليهـود فـ           الصحابة (وأعتقد.. سـعد بـن معـاذ) فـي كيفيـة التعامـل مـع أسـرى مـن اليهـود فـ           الصحابة (وأعتقد.. سـعد بـن معـاذ) فـي كيفيـة التعامـل مـع أسـرى مـن اليهـود فـ           الصحابة (وأعتقد.. سـعد بـن معـاذ) فـي كيفيـة التعامـل مـع أسـرى مـن اليهـود فـ           
إحدى المعارك، فقال له هذا الصحابي: نقتل رجالهم واألطفال الذكور، ونسبي إحدى المعارك، فقال له هذا الصحابي: نقتل رجالهم واألطفال الذكور، ونسبي إحدى المعارك، فقال له هذا الصحابي: نقتل رجالهم واألطفال الذكور، ونسبي إحدى المعارك، فقال له هذا الصحابي: نقتل رجالهم واألطفال الذكور، ونسبي 

        النساء، فوافقه الرسول على ذلك، وقال: إنّه حكم اهللا فيهم.النساء، فوافقه الرسول على ذلك، وقال: إنّه حكم اهللا فيهم.النساء، فوافقه الرسول على ذلك، وقال: إنّه حكم اهللا فيهم.النساء، فوافقه الرسول على ذلك، وقال: إنّه حكم اهللا فيهم.
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، كيـف يمكـن الجمـع بينـه وبـين العدالـة؟ ومـا ذنـب         ، كيـف يمكـن الجمـع بينـه وبـين العدالـة؟ ومـا ذنـب         ، كيـف يمكـن الجمـع بينـه وبـين العدالـة؟ ومـا ذنـب         ، كيـف يمكـن الجمـع بينـه وبـين العدالـة؟ ومـا ذنـب         اًاًاًاًفإذا كـان هـذا صـحيح   فإذا كـان هـذا صـحيح   فإذا كـان هـذا صـحيح   فإذا كـان هـذا صـحيح   
ع ع ع ع األطفــال والشــيوخ، ومــا ذنــب مــن لــم يقاتــل؟ وهــل هــذا هــو تعامــل اإلســالم مــ    األطفــال والشــيوخ، ومــا ذنــب مــن لــم يقاتــل؟ وهــل هــذا هــو تعامــل اإلســالم مــ    األطفــال والشــيوخ، ومــا ذنــب مــن لــم يقاتــل؟ وهــل هــذا هــو تعامــل اإلســالم مــ    األطفــال والشــيوخ، ومــا ذنــب مــن لــم يقاتــل؟ وهــل هــذا هــو تعامــل اإلســالم مــ    

        األسرى، أم أن السيئة تعم، كما في القواميس العسكرية؟األسرى، أم أن السيئة تعم، كما في القواميس العسكرية؟األسرى، أم أن السيئة تعم، كما في القواميس العسكرية؟األسرى، أم أن السيئة تعم، كما في القواميس العسكرية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الثابت من الروايات: أن الذي اقترحه سعد وحكم به فـي أسـرى بنـي قريظـة،     

كـان حكمـه حكـم الذريـة،     ـــ  أي لم يظهر شعر العانة لديـه  ــ هو: أن الذي لم ينبت 
ــة فــي       أي: ممــن يصــيرون  ــون.. وبهــذا أفتــى علمــاء اإلمامي مماليــك بالســبي وال يقتل

  أحكام اُألسارى.
فصـل: فـي حكـم اُألسـارى: اآلدميــون     ((قـال الشـيخ الطوسـي فـي (المبسـوط):      

على ثالثة أضرب: نسـاء وذريـة، ومشـكل، وبـالغ غيـر مشـكل. فأمـا النسـاء والذريـة          
ــا مــن أشــك       ــنفس الســبي، أم ــإنّهم يصــيرون مماليــك ب ــإن كــان أنبــت الشــعر    ف ل بلوغــه ف

    يــة؛ ألنعــل فــي جملــة الذرالخشــن حــول الــذكر حكــم ببلوغــه، وإن لــم ينبــت ذلــك ج
   ـا مـن لـم يشـكل أمـر بلوغـه، فـإن        7سعداً حكم في بني قريظة بهـذا فأجـازه النبـيوأم ،

ــين القتــل وقطــع األيــدي واألرجــل         كــان أُســر قبــل تقضّــي القتــال فاإلمــام فيــه بالخيــار ب
أن يسلموا فيسـقط ذلـك عـنهم، وإن كـان األسـر بعـد انقضـاء        ���  م حتّى ينزفوا،ويتركه

  .)١())الحرب كان اإلمام مخيراً بين الفداء والمن واالسترقاق
والروايات في ذلك تنصّ علـى أنّـه أمـر بــ(قتل المقاتلـة)، (الحـظ: المقاتلـة!)،        
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  و(سبي الذرية والنساء)، و(أخذ األموال).
حكم سعد بن معاذ بذلك، فهو ما أشار إليه الشيخ جعفر السبحاني وأما لماذا 

(سيرة سيد المرسلين)،  في محاضراته، التي قررها الشيخ جعفر الهادي، في كتاب
لــيس مــن شــك فــي أنّــه إذا غلبــت عواطــف القاضــي وأحاسيســه علــى      ((حــين قــال: 

المجتمــع  عقلــه، تعــرض جهــاز القضــاء للفوضــى واالخــتالل، وانتهــى إلــى تمــزّق         
وارتبـاط العدالـة بالقضـاء     ،وسقوطه، وانهيار كلّ شيء؛ الرتباط كلّ شيء بالعدالة

  والمؤسسة القضائية.
إن العواطف تشبه إلى حد بعيـد الشـهية الكاذبـة التـي تـزّين فـي نظـر صـاحبها         
ــك، فــي حــين إذا غلبــت هــذه العواطــف والمشــاعر العقــل ســحقت          كــلّ مضــر مهل

  ع، أو أضرت به أشد وأبلغ إضرار.مصالح الفرد والمجتم
إن عواطـــف ســـعد وأحاسيســـه ومشـــاعره، ومنظـــر صـــبيان ونســـاء بنـــي قريظـــة   
المحزن، وأوضاع رجالهم التـي كانـت تثيـر اإلشـفاق وهـم فـي الحـبس، ومالحظـة         
الرأي العـام فـي قبيلـة األوسـيين الـذين كـانوا يلحـون علـى سـعد أن يحسـن الحكـم            

هــذه االعتبــارات كــان مــن شــأنها أن تجعــل القاضــي    والــرأي فــي بنــي قريظــة، كــلّ 
فريسة العاطفة، فيصدر حكمه على أساس من تقـديم مصـالح أقلّيـة خائنـة مشـاغبة      
على مصـالح األكثريـة (أي عامـة المسـلمين) ويبـرئ بنـي قريظـة الجنـاة الخونـة، أو          
يخفّف عن عقوبتهم أكبر قدر ممكن، علـى األقـل، أو يسـلّم إلحـدى المقترحـات      

  لسابقة.ا
ومراعـاة   ،أن منطق العقل، وحرية القاضي واستقالله فـي الحكـم والقضـاء   ��� 

كــلّ ذلــك قــاد ســعداً إلــى ناحيــة أُخــرى، فحكــم بــأن يقتــل رجــال    ،المصــالح العامــة
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تلــك الزمــرة المتــآمرة الخائنــة، وتصــادر أمــوالهم، وتُســبى نســاؤهم وأطفــالهم. وقــد   
  اُألمور التالية: استند هذا الحاكم في حكمه هذا إلى

ـــ ــــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ قبــل مــدة بــأنّهم لــو تــآمروا ضــد   7إن يهــود بنــي قريظــة قــد تعهــدوا للنبــي ـ
اإلسالم والمسلمين، وناصروا أعداء التوحيد، وأثاروا الفتن والقالقـل، وألّبـوا علـى    

  المسلمين، كان للمسلمين الحق في: قتلهم، ومصادرة أموالهم، وسبي نسائهم.
كـم بمعاقبـة اليهـود حسـب هـذا الميثـاق لـم يصـدر حكمـاً          وقد رأى بأنّه لـو ح 

  مخالفاً للعدالة، ولم يرتكب ظلماً.
ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــأمن المدينــة فــي ظــلّ حــراب      ـ إن هــذه الزمــرة، الناقضــة للميثــاق، أخلّــت ب

ــة        ــوال مراقبـ ــلمين، ولـ ــازل المسـ ــت منـ ــزمن، وهاجمـ ــن الـ ــرة مـ ــركة، فتـ ــوى المشـ القـ
 ـــنهم مـــن جنـــو  7النبــيد اإلســالم للحفـــاظ علـــى أمـــن  لألوضـــاع، وحراســـة مــن عي

ــو       المدينــة، لفعلــت تلــك الزمــرة األفاعيــل والرتكبــت أســوأ الفضــائع والفجــائع، ول
أُتــيح لهــم أن يســيطروا علــى المدينــة، لقتلــوا رجــال المســلمين، وصــادروا أمــوالهم،  

  وسبوا نساءهم وأطفالهم.
ء لَمـا  ومن هنا رأى سعد بن معاذ في نفسه بأنّه لو قضى فيهم بمثل هذا القضـا 

.خالف الحق  
ـــ ٣٣٣٣ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــي       جــداًمــن المحتمــل  ـ ــيس األوس الحلفــاء ليهــود بن ــن معــاذ رئ أن ســعد ب

قريظــة، والــذين كانــت بيــنهم عالقــات ود ومحبــة كــان مطّلعــاً علــى قــوانين اليهــود     
الجزائية في هذا المجال؛ فإن التوراة تنص بما يلي: (حـين تقـرب مـن مدينـة لكـي      

، فإن أجابتك إلى الصـلح وفتحـت لـك، فكـلّ الشـعب      تحاربها استدعها إلى الصلح
الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويستعبد لك. وإن لم تسالمك، بل عملـت معـك   
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          إلهـك إلـى يـدك فاضـرب جميـع ذكورهـا بحـد حرباً، فحاصرها. وإذا دفعهـا الـرب
تنمهـا  السيف، وأما النساء واألطفال والبهائم وكلّ ما في المدينة، كـلّ غنيمتهـا، فتغ  

  .)١(لنفسك)
ولعلّ سعداً فكّر في نفسـه بـأن القاضـي المرضـي والمقبـول لـدى الجـانبين لـو         

  ما يقتضيه العدل واإلنصاف.���  عاقب المعتدين حسب شريعتهم ما فعل
والذي نتصوره هو: أن أكبـر أسـباب هـذا الحكـم هـو: أن (سـعد بـن معـاذ)         ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

ن بنـي قينقـاع المعتـدين، بنـاًء علـى طلـب مـن        عفا ع 7رأى بأُم عينيه أن رسول اهللا
ـــ الخــزرجيين، واكتفــى   ــابهم  ـ ـــ مــن عق ــة، وإجالئهــم عنهــا،     ـ ــإخراجهم مــن المدين ب

ولكــن تلــك الزمــرة التــي شــملها عفــو النبــي لــم تكــد تغــادر أراضــي اإلســالم حتّــى      
بدأت بالمشـاغبة والمـؤامرة الدنيئـة ضـد اإلسـالم، فـذهب كعـب بـن األشـرف إلـى           

ــة، و ــاكى  مكّ ـــ أخــذ يتب ـــ دجــالً وخــداعاً  ـ ــيهم دمــوع      ـ ــذرف عل ــدر، وي ــى ب ــى قتل عل
التماسيح، ولم يفتأ عن تأليب قـريش ضـد رسـول اإلسـالم وأصـحابه حتّـى عزمـت        
قـريش علــى تســيير جيشــها نحــو المدينــة، وكانـت واقعــة (أحــد) التــي استشــهد فيهــا   

  اثنان وسبعون من خيرة أبناء اإلسالم، ورجاله.
، 7و النضير المتـآمرون الخونـة، الـذين عفـا عـنهم رسـول اهللا      وهكذا فعلت بن

واكتفــى مــن عقــابهم بمجــرد إجالئهــم عــن المدينــة، ولكــنّهم قــابلوا هــذا الموقــف     
اإلنساني، بتأليب القبائل العربية المشركة ضد اإلسالم والمسلمين، وكونـوا اتّحـاداً   

لــى عاصــمة اإلســالم (المدينــة)، بينهــا، وألفــوا منهــا جيشــاً قويــاً، ســاروا بــه إ عسـكرياً 
ــوال حنكــة رســول اهللا     ــة حفــر الخنــدق،   7فكانــت وقعــة (األحــزاب) التــي ل ، وخطّ
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، ولَمـا بقـي مـن ذلـك الـدين خبـر وال       ولـى لقضي على اإلسالم بسببها منـذ األيـام األُ  
  أثر، ولقُتل آالف الناس.

ــن معــاذ كــلّ هــذه االعتبــارات، فلــم تســمح لــه التجــارب            لقــد الحــظ ســعد ب
ماضية بـأن يستسـلم لعواطفـه، ويضـحي بمصـالح اآلالف فـي سـبيل الحفـاظ علـى          ال

ألنّه كان من المسلّم بـه أن هـذا الفريـق سـيقوم فـي المسـتقبل بإيجـاد         ؛مصالح أقلّية
تحالف عسكري أوسع، وسيثير ويؤلّب قوى العرب ضد اإلسالم، ويعـرض مركـز   

  ؤامرات أُخرى.اإلسالم، ومحوره األساسي للخطر من خالل تدبير م
األساس رأى بأن وجود هذه الزمرة يضر المجتمع اإلسالمي مائـة   اوعلى هذ

بالمائة، وأيقن بأن هذه الزمرة لو أتيح لها أن تخرج من قبضة المسلمين لَمـا فتئـت   
  لحظة عن المؤامرة، ولواجه المسلمون بسببها أخطاراً كبرى.

الجهــات واالعتبــارات لكــان   ومــن المحقّــق أنّــه إذا لــم تكــن فــي المقــام هــذه   
إرضاء الرغبة العامة في اإلبقاء على بني قريظة، أو التخفيف في عقـابهم، أمـراً فـي    
غاية األهمية بالنسبة إلى سعد بن معاذ، فإن رئـيس أي قـوم، أو جماعـة، أحـوج مـا      
يكــون إلــى تأييــد قومــه وجماعتــه، وكســب رضــاهم ودعمهــم، وال ريــب أن عــدم     

ضـربة لسـيد القـوم ورئيسـهم،      لبهم، وتجاهل توصياتهم يوجه أكبـر االستجابة لمطا
سعداً (رئيس األوس) أدرك أن جميع هذه التوصيات والوسـاطات تخـالف    ولكن

مصالح اآلالف من المسلمين، من هنا آثـر عـدم الحيـاد عـن حكـم العقـل والمنطـق        
  قومه عنه. ىعلى رض

ــة نظـــر ســـعد، وصـــواب رأيـــ    ــه هـــذا وإن الـــذي يشـــهد بدقّـ ه، وصـــحة تشخيصـ
وتقديره لألمر: أنّه عندما أُتي بحيي بـن أخطـب ليضـرب عنقـه، فوقعـت عينـه علـى        
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  قال: ما لُمت نفسي في عداوتك، ولكنّه من يخذل اهللا يخذل. 7رسول اهللا
وتــــدبير  7أي: لــــوال خــــذالن اهللا لليهــــود الســــتمروا فــــي معــــاداة رســــول اهللا  

  المؤامرات ضده.
، فقـال: يـا أيهـا النـاس! ال بـأس بـأمر اهللا، ملحمـة كتبهـا اهللا         ثم أقبل على الناس

  على بني إسرائيل.
ثم إنّه قتـل فـي هـذه الواقعـة مـن النسـاء امـرأة واحـدة؛ ألنّهـا ألقـت برحـى مـن             

  فوق الحصن فقتلت به أحد المسلمين، فقتلت قصاصاً.
ه رجـل مـن   وكان بين المحكوم عليهم بالقتل رجل اسمه (الزبير بن باطا)، شفع لـ 

المسلمين يدعى: ثابت بـن قـيس، فلـم يقتـل، وأُخلـي سـبيل زوجتـه وأوالده، وأعيـدت         
ــين المســلمين بعــد         ــه، وأســلم أربعــة مــن بنــي قريظــة، وقُســمت غنــائم العــدو ب إليــه أموال

  إخراج الخمس منها، وإخراج ما يرتبط باُألمور اإلدارية اإلسالمية العامة.
أموال  7اجل سهم واحد، وسلّم رسول اهللاوقد أعطي للفارس سهمان، وللر

(الخمس) إلى يزيد بن حارثة ليذهب بها إلى نجد ويشـتري بهـا العتـاد، والسـالح،     
  والخيل، وغيرها من أدوات الحرب.

وهكـذا انتهــت مشـكلة بنــي قريظـة فــي التاسـع عشــر مـن شــهر ذي الحجـة مــن       
) مــن ٢٧ــــ  ٢٦ات (الســنة الخامســة للهجــرة، وقــد نزلــت فــي شــأن هــذه الواقعــة اآليــ   

وأَنْزَلَ الَّذين ظَاهروهم مـن أَهـلِ الْكتَـابِ مـن     وأَنْزَلَ الَّذين ظَاهروهم مـن أَهـلِ الْكتَـابِ مـن     وأَنْزَلَ الَّذين ظَاهروهم مـن أَهـلِ الْكتَـابِ مـن     وأَنْزَلَ الَّذين ظَاهروهم مـن أَهـلِ الْكتَـابِ مـن     �سورة األحزاب؛ إذ يقول سبحانه: 
وأَورثَكُـم  وأَورثَكُـم  وأَورثَكُـم  وأَورثَكُـم      �صَياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقـاً  صَياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقـاً  صَياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقـاً  صَياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقـاً  

الَهوأَمو مهاريدو مضَهأَرالَهوأَمو مهاريدو مضَهأَرالَهوأَمو مهاريدو مضَهأَرالَهوأَمو مهاريدو مضَهيراًأَرٍء قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانا وتَطَئُوه ضاً لَمأَرو يراًمٍء قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانا وتَطَئُوه ضاً لَمأَرو يراًمٍء قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانا وتَطَئُوه ضاً لَمأَرو يراًمٍء قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانا وتَطَئُوه ضاً لَمأَرو م�.  
وقد استشهد (سعد بن معاذ)، الذي سـبق أن جـرح فـي معركـة الخنـدق، بعـد       
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  .)١())حادثة بني قريظة هذه

�تعليق: �

�����א���ن�����0�د�א���ط�ن��«����«  
وإنّما هي مـن زيـادة   وإنّما هي مـن زيـادة   وإنّما هي مـن زيـادة   وإنّما هي مـن زيـادة   القصّة لم يرد فيها نصّ ثابت متّفق عليه حسب علمي، القصّة لم يرد فيها نصّ ثابت متّفق عليه حسب علمي، القصّة لم يرد فيها نصّ ثابت متّفق عليه حسب علمي، القصّة لم يرد فيها نصّ ثابت متّفق عليه حسب علمي، 

لكـان  لكـان  لكـان  لكـان  ��� ��� ��� ��� أصحاب السير والتاريخ، وليس من المعقول أن يكون هنـاك مجـزرة! و  أصحاب السير والتاريخ، وليس من المعقول أن يكون هنـاك مجـزرة! و  أصحاب السير والتاريخ، وليس من المعقول أن يكون هنـاك مجـزرة! و  أصحاب السير والتاريخ، وليس من المعقول أن يكون هنـاك مجـزرة! و  
        اليهود قد كتبوا عن هذه المجزرة أكثر من المسلمين.اليهود قد كتبوا عن هذه المجزرة أكثر من المسلمين.اليهود قد كتبوا عن هذه المجزرة أكثر من المسلمين.اليهود قد كتبوا عن هذه المجزرة أكثر من المسلمين.

        ....٣٥٠٠٣٥٠٠٣٥٠٠٣٥٠٠ثانياً: لم تكن المدينة تسع ألكثر من ثانياً: لم تكن المدينة تسع ألكثر من ثانياً: لم تكن المدينة تسع ألكثر من ثانياً: لم تكن المدينة تسع ألكثر من 
        فقط.فقط.فقط.فقط.    ٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩٠٠ثالثاً: كان عدد من خرج لغزوة بدر ثالثاً: كان عدد من خرج لغزوة بدر ثالثاً: كان عدد من خرج لغزوة بدر ثالثاً: كان عدد من خرج لغزوة بدر 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وب

ئة، والمقتـولين مـنهم   اذكر ابن شهر آشوب أن عـدة بنـي قريظـة كانـت سـبعم     
ــانوا أربعم ــين اكـ ــة وخمسـ ــره أربعم )٢(ئـ ــد غيـ ــة أو ثالثما، وعنـ ــائـ ــيد   ة؛ئـ ــرجح السـ ويـ

ــه (الصــحيح مــن ســيرة النبــي األعظــم) هــذا المقــدار مــن       مرتضــى العــاملي  فــي كتاب
، وهو المنسـجم مـع قولـه تعـالى:     )٣(لىالقتلى على غيره من األرقام التي ذكرت للقت

  .)٤(�فَرِيقاً تَقتُلُون وتَأسرون فَرِيقاًفَرِيقاً تَقتُلُون وتَأسرون فَرِيقاًفَرِيقاً تَقتُلُون وتَأسرون فَرِيقاًفَرِيقاً تَقتُلُون وتَأسرون فَرِيقاً�
والذي يؤيد هذا أيضاً هو: أن عدد النساء والـذراري كـان علـى أبعـد التقـدير      
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  ألف، وهو ال بد أن يكون أضعاف عدد المقاتلين.
الـذكر، خصوصـاً   ئة متآمر ال يعد مجـزرة تسـتحق   ائة أو أربعمالذا فقتل ثالثم

إذا كــان ســبب القتــل هــو خيــانتهم لالتّفــاق الــذي يســتدعي قــتلهم، فالــذنب ذنــبهم،  
بمعنى: أنّهم حكموا على أنفسهم بالقتل بخيـانتهم، وهـذا ال يسـتدعي الكتابـة عنهـا      

  في التاريخ؛ ألن معناه: تدوين لخيانتهم، التي يستحقّون القتل عليها باتّفاقهم.

Hâý�⁄a@òÛa†ÇIHâý�⁄a@òÛa†ÇIHâý�⁄a@òÛa†ÇIHâý�⁄a@òÛa†ÇI@ @@ @@ @@ @
  »�א���ود��������د���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

اإلسالم جاء بـ(المساواة بين الناس)، ولكن نرى في حكم القصاص: إذا قتل اإلسالم جاء بـ(المساواة بين الناس)، ولكن نرى في حكم القصاص: إذا قتل اإلسالم جاء بـ(المساواة بين الناس)، ولكن نرى في حكم القصاص: إذا قتل اإلسالم جاء بـ(المساواة بين الناس)، ولكن نرى في حكم القصاص: إذا قتل 
        الحر عبداً، فإن الحر ال يقتل، بينما إذا قتل العبد الحر فإنّه يقتل. الحر عبداً، فإن الحر ال يقتل، بينما إذا قتل العبد الحر فإنّه يقتل. الحر عبداً، فإن الحر ال يقتل، بينما إذا قتل العبد الحر فإنّه يقتل. الحر عبداً، فإن الحر ال يقتل، بينما إذا قتل العبد الحر فإنّه يقتل. 

        التوضيح.التوضيح.التوضيح.التوضيح.    اااانرجونرجونرجونرجو
        نصيحة إلنسان عاصٍ.. ونسألكم الدعاء لشاب أضاع وقته في المعاصي.نصيحة إلنسان عاصٍ.. ونسألكم الدعاء لشاب أضاع وقته في المعاصي.نصيحة إلنسان عاصٍ.. ونسألكم الدعاء لشاب أضاع وقته في المعاصي.نصيحة إلنسان عاصٍ.. ونسألكم الدعاء لشاب أضاع وقته في المعاصي.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ا

إن اإلسالم لم يأت بـ(المساواة بين الناس)، وإنّما جـاء اإلسـالم بــ(العدالة بـين     
ــارة         ــة وال مســاواة، وبعب ــة والمســاواة؛ فقــد تتحقّــق العدال ــين العدال ــرق ب ــاس)، وف الن

  ومورد سؤالكم من هذا القبيل. ،أُخرى: يكون تحقّق العدالة بعدم المساواة
مــا النصــيحة: فيكفــي أنّكــم نــادمون لمــا تقــدم مــنكم، ومقبلــون إلصــالح مــا   وأ
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ــدم عليهــا نعمــة مــن اهللا تعــالى،          ــام بإصــالح اُألمــور الســابقة والن صــدر مــنكم، والقي
يجب عليكم االهتمام بها والمحافظة عليها، وأن اهللا سبحانه وتعـالى يغفـر الـذنوب    

كمــن ال ذنــب لــه. فأنــت اليــوم وبعــد  : التائــب مــن الــذنب7جميعــاً؛ قــال رســول اهللا
  ه، وال ذنب عليـك، اللّهـمحقـوق النـاس التـي فـي     ���  التوبة الحقيقية كمن ولدته أم

ذمتك وعليـك أداؤهـا والقيـام بقضـاء الواجبـات التـي فاتـت عليـك فـي تلـك المـدة،            
  وذلك هو الذي يحقّق التوبة.

Håí†Ûa@¿@êaŠ×g@üIHåí†Ûa@¿@êaŠ×g@üIHåí†Ûa@¿@êaŠ×g@üIHåí†Ûa@¿@êaŠ×g@üI@ @@ @@ @@ @

�$�������د��«�����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
اهللا، فــإن اهللا، فــإن اهللا، فــإن اهللا، فــإن ��� ��� ��� ���     هــل حــديث: (أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتّــى يشــهدوا أن ال إلــه  هــل حــديث: (أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتّــى يشــهدوا أن ال إلــه  هــل حــديث: (أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتّــى يشــهدوا أن ال إلــه  هــل حــديث: (أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتّــى يشــهدوا أن ال إلــه  

        هم وأموالهم، وحسابهم على اهللا) صحيح؟هم وأموالهم، وحسابهم على اهللا) صحيح؟هم وأموالهم، وحسابهم على اهللا) صحيح؟هم وأموالهم، وحسابهم على اهللا) صحيح؟ءءءءفعلوا، عصموا منّي دمافعلوا، عصموا منّي دمافعلوا، عصموا منّي دمافعلوا، عصموا منّي دما
    الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبينالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبينالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبينالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين����وكيف يمكن التوفيق بينه وبين قول اهللا تعالى: وكيف يمكن التوفيق بينه وبين قول اهللا تعالى: وكيف يمكن التوفيق بينه وبين قول اهللا تعالى: وكيف يمكن التوفيق بينه وبين قول اهللا تعالى: 

الْغَي نم شْدالرالْغَي نم شْدالرالْغَي نم شْدالرالْغَي نم شْدالر����
        ؟؟؟؟))))١١١١((((

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

الحــــديث المــــذكور ورد فــــي بعــــض الكتــــب غيــــر المعتبــــرة عنــــدنا مرســــالً،   
                                                 

�F١20�*��E�F٢�WE٢٦٥Kא �
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، ورواه الصـدوق فـي (ثـواب األعمـال)     )٢(، أو (عـوالي الآللـي)  )١(كـ(دعائم اإلسالم)
ا، وفي (عيون أخبار الرض)٣(بسند ضعيف 7في خطبة للنبيC()ـي  )٤ورواه القم ،

 ــة؛ فقــد ورد فــي  )٥(مرســالً 7فــي تفســيره مــن خطبــة للنبــيوهــو صــحيح عنــد العام ،
  ، وبالتالي فهو حديث متّفق عليه بين المسلمين.)٧(، وغيره)٦(صحيح مسلم

ويمكـن الجمـع بـين هـذا الحــديث المـذكور واآليـة الكريمـة بالشـكل التــالي:         
ــه   ــل النــاس حتّــى يشــهدوا...) الحــديث. أي:    : (أُمــرت أن أ7ُإن المــراد مــن قول قات

  ويسعون في األرض فساداً. 7الذين يقاتلونه 
وقَاتلُوهم حتَّى ال تَكُون وقَاتلُوهم حتَّى ال تَكُون وقَاتلُوهم حتَّى ال تَكُون وقَاتلُوهم حتَّى ال تَكُون �) من سورة البقـرة:  ١٩٣ويؤكّد هذا المعنى: اآلية (

 اندووا فَال عانتَه فَإِن لَّهل ينالد كُونيتنَةٌ وف اندووا فَال عانتَه فَإِن لَّهل ينالد كُونيتنَةٌ وف اندووا فَال عانتَه فَإِن لَّهل ينالد كُونيتنَةٌ وف اندووا فَال عانتَه فَإِن لَّهل ينالد كُونيتنَةٌ وف ��� ��� ��� ���ينملَى الظَّالعينملَى الظَّالعينملَى الظَّالعينملَى الظَّال٨(�ع(..  
أن رســول ((وذلــك واضــح مــن حــديث الرايــة بروايــة مســلم عــن أبــي هريــرة:    

قال يوم خيبر: (ُألعطين هذه الراية رجالً يحب اهللا ورسوله، ويفتح اهللا على  7اهللا
  يديه)...
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إلــى أن قــال: فســار علــي شــيئاً. ثــم وقــف ولــم يلتفــت، فصــرخ: (يــا رســول اهللا!  
  على ماذا أُقاتل الناس؟

اهللا وأن محمـداً رسـول اهللا، فـإذا فعلـوا     ���  تّى يشـهدوا أن ال إلـه  قال: قاتلهم ح
  .)١())بحقّها، وحسابهم على اهللا)���  ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم

، 7بعـــد أن حـــاربوه���  لـــم يقاتـــل أهـــل خيبـــر 7وأنـــت تعلـــم أن رســـول اهللا
  وغالوا لإلسالم الغوائل، وسعوا فساداً في األرض.

ــل إن ا ــم يقــاتلهم فــي       ب لقــرآن رخّــص للمســلمين أن يحســنوا ويكرمــوا مــن ل
ــد علــى األرواح واألمــوال؛ قــال تعــالى:       ــم يعت ــدين، ومــن ل ــنِ   �ال ع ــه ــاكُم اللَّ نهــنِ   ال ي ع ــه ــاكُم اللَّ نهــنِ   ال ي ع ــه ــاكُم اللَّ نهــنِ   ال ي ع ــه ــاكُم اللَّ نهال ي

الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقسـطُوا    الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقسـطُوا    الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقسـطُوا    الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقسـطُوا    
إِلَيهِم إِنإِلَيهِم إِنإِلَيهِم إِنإِلَيهِم إِن    ينطقسالم بحي اللَّهينطقسالم بحي اللَّهينطقسالم بحي اللَّهينطقسالم بحي ٢(�اللَّه(.  

Hâý�⁄a@µg@õbànãüa@òíŠyIHâý�⁄a@µg@õbànãüa@òíŠyIHâý�⁄a@µg@õbànãüa@òíŠyIHâý�⁄a@µg@õbànãüa@òíŠyI 

�د.��«����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

  ــك الحر ــك الحر  كيــف تكــون ل ــك الحر  كيــف تكــون ل ــك الحر  كيــف تكــون ل ــع    كيــف تكــون ل ــي دخــول اإلســالم م ــة ف ــع    ي ــي دخــول اإلســالم م ــة ف ــع    ي ــي دخــول اإلســالم م ــة ف ــع    ي ــي دخــول اإلســالم م ــة ف ــ    ننننأأأأي ــاهللا يتوع ــاهللا يتوع ــاهللا يتوع ــذين الاهللا يتوع ــذين الد ال ــذين الد ال ــذين الد ال     د ال
        ؟؟؟؟يدخلون اإلسالم ببئس المصيريدخلون اإلسالم ببئس المصيريدخلون اإلسالم ببئس المصيريدخلون اإلسالم ببئس المصير

        وتوجد آيات تقول غير ذلك.وتوجد آيات تقول غير ذلك.وتوجد آيات تقول غير ذلك.وتوجد آيات تقول غير ذلك.    ،،،،اًاًاًاًرررراإلنسان مجبور وليس مخياإلنسان مجبور وليس مخياإلنسان مجبور وليس مخياإلنسان مجبور وليس مخي    ننننأأأأج ج ج ج تتتتومن ذلك نستنومن ذلك نستنومن ذلك نستنومن ذلك نستن
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        واب:واب:واب:واب:الجالجالجالج
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تفسـير   عن )تفسير الميزان(ننقل لكم نص كالم العالّمة الطباطبائي في كتابه 
  :R قال ؛)١(�الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَيالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَيالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَيالَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي� :قوله تعالى

ــدينِ �وفــي قولــه تعــالى:  (( ــدينِ الَ إِكْــراه فــي ال ــدينِ الَ إِكْــراه فــي ال ــدينِ الَ إِكْــراه فــي ال الــدين  مــا أنجبــاري، لين اإلالــد ي، نفــ�الَ إِكْــراه فــي ال
ــة يجمعهــا أنّ       :وهــو ــي تتبعهــا أُخــرى عملي ــة الت ــادات،  سلســلة مــن المعــارف العلمي هــا اعتق

كـراه  اإل جبـار، فـإن  كـراه واإل القلبيـة التـي ال يحكـم فيهـا اإل     موريمان من اُألواالعتقاد واإل
ا االعتقـــاد ة، وأمـــفعـــال والحركـــات البدنيـــة الماديـــعمـــال الظاهريـــة واألمـــا يـــؤثّر فـــي األنّإ

دراك، ومـن المحـال أن ينـتج    قلبية من سـنخ االعتقـاد واإل   أُخرىالقلبي فله علل وأسباب 
  !الجهل علماً، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقاً علمياً

ــه:  ــدينِ �فقولـ ــي الـ ــراه فـ ــدينِ الَ إِكْـ ــي الـ ــراه فـ ــدينِ الَ إِكْـ ــي الـ ــراه فـ ــدينِ الَ إِكْـ ــي الـ ــراه فـ ــية  إ �الَ إِكْـ ــان قضـ ــال   إن كـ ــن حـ ــة عـ ــة حاكيـ خباريـ
 ن كـان حكمــاً إكـراه علـى الـدين واالعتقـاد، و    اإل أنـتج حكمـاً دينيـاً بنفـي     ،التكـوين 

، �قَد تَبين الرشْد مـن الْغَـي  قَد تَبين الرشْد مـن الْغَـي  قَد تَبين الرشْد مـن الْغَـي  قَد تَبين الرشْد مـن الْغَـي  �به تعالى من قوله: كما يشهد به ما عقّ ،نشائياً تشريعياًإ
علــى حقيقــة  كيمــان كرهــاً، وهــو نهــي متّــكــان نهيــاً عــن الحمــل علــى االعتقــاد واإل

  بيانهــا تكوينيــة، وهــي التــي مــر: فعــال مــا يعمــل ويــؤثّر فــي مرحلــة األ   نّإكــراه اإل أن
  البدنية دون االعتقادات القلبية.

، وهـو فـي مقـام    �قَد تَبين الرشْد من الْغَـي قَد تَبين الرشْد من الْغَـي قَد تَبين الرشْد من الْغَـي قَد تَبين الرشْد من الْغَـي �وقد بين تعالى هذا الحكم بقوله: 
ي العاقـل فــي  ليـه اآلمـر الحكـيم والمربـ    إمـا يــركن  جبـار إنّ اإلكـراه واإل  فـإن  ،التعليـل 

                                                 

�F١20�*��E�F٢�WE٢٦٥Kא �



 

 

٨٤  ...................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

ة ءلبساطة فهـم المـأمور وردا   ،فيها لى بيان وجه الحقإبيل المهمة التي ال س موراُأل
كراه ب الحاكم فـي حكمـه بـاإل   ، فيتسبأُخرىسباب وجهات ذهن المحكوم، أو أل

فيهــا،  ن وجــه الخيــر والشــر مــور المهمــة التــي تبــي ا األمــر بالتقليــد ونحــوه، وأمــ أو األ
كــراه، بــل  لــى اإلإا فــال حاجــة فيهــ  ،ر وجــه الجــزاء الــذي يلحــق فعلهــا وتركهــا   وقــر
وعــاقبتي الثــواب والعقــاب،     ،نســان أن يختــار لنفســه مــا شــاء مــن طرفــي الفعــل        لإل

ــدين لمــا انكشــفت حقائقــه واتّ   ــة الموضّــ   وال ــات اإللهي ة نّحة بالســضــح طريقــه بالبيان
فـي تركـه والرغبـة عنـه،      الدين رشد والرشد في اتّباعه، والغي ن أنفقد تبي ،النبوية

  ه أحد أحداً على الدين. كرِن يب ألوعلى هذا ال موج
على السيف والدم، ولم  نِسالم لم يبتاإل حدى اآليات الدالة على أنإوهذه 

كراه والعنــوةبــاإل يفــت،  مــن المنتحلــين  ،ة مــن البــاحثينعلــى خــالف مــا زعمــه عــد
ــرهم ــن الســيف  اإل أن ،وغي ــه بــ واســتدلّ ،ســالم دي ــذي هــو أحــد    ،)الجهــاد( :ـوا علي ال

  ا الدين.أركان هذ
وذكرنا هناك ،م الجواب عنه في ضمن البحث عن آيات القتالوقد تقد: أن 

ة م وبســط الــدين بــالقو   حــراز التقــد  إســالم لــيس لغايــة    ليــه اإل إالقتــال الــذي نــدب   
ا بعـد  والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو التوحيد، وأمـ  حياء الحقكراه، بل إلواإل

فـال نـزاع    ،رد والتنصّـ ة ولـو بـالتهو  م لدين النبوانبساط التوحيد بين الناس وخضوعه
شكال ناشٍد وال جدال، فاإللمسلم مع موح ر.عن عدم التدب  
ويظهر ممما تقد: ينِ   �قولـه:   :أعني ،اآلية أنـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهغيـر منسـوخة    �الَ إِكْـر

  كما ذكره بعضهم. ،بآية السيف
قولــه:  :أعنــي ،الــذي فيهــا التعليــل :اآليــة غيــر منســوخة ومــن الشــواهد علــى أن
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� الْغَـي نم شْدالر نيتَب قَد الْغَـي نم شْدالر نيتَب قَد الْغَـي نم شْدالر نيتَب قَد الْغَـي نم شْدالر نيتَب ؛�قَد  ة الحكـم لـم ينسـخ نفـس     لـم ينسـخ علّـ    الناسـخ مـا   فـإن
 ــإن ــاقٍ  الحكــم، ف ــوم أن   الحكــم ب ــي ببقــاء ســببه، ومعل ن الرشــد مــن الغــي فــي أمــر    تب

لْمشْـرِكين  لْمشْـرِكين  لْمشْـرِكين  لْمشْـرِكين  فَـاقْتُلُوا ا فَـاقْتُلُوا ا فَـاقْتُلُوا ا فَـاقْتُلُوا ا �قولـه:   سالم أمـر غيـر قابـل لالرتفـاع بمثـل آيـة السـيف، فـإن        اإل
موهتُمدجثُ ويحموهتُمدجثُ ويحموهتُمدجثُ ويحموهتُمدجثُ وي١(�ح(  ،ًو قوله: أمثال� ...بِيلِ اللَّـهي سلُوا فقَاتو ...بِيلِ اللَّـهي سلُوا فقَاتو ...بِيلِ اللَّـهي سلُوا فقَاتو ...بِيلِ اللَّـهي سلُوا فقَاتو�)ن اال يـؤثّر  ،اآليـة  )٢

  ية الدين شيئاً حتّى ينسخا حكماً معلوالً لهذا الظهور.في ظهور حقّ
و ، وهــبظهـور الحــق  �الَ إِكْــراه فـي الــدينِ الَ إِكْــراه فـي الــدينِ الَ إِكْــراه فـي الــدينِ الَ إِكْــراه فـي الــدينِ �ل قولـه:  اآليـة تعلّــ  أُخــرى:وبعبـارة  

 معنــى ال يختلــف حالــه قبــل نــزول حكــم القتــال وبعــد نزولــه، فهــو ثابــت علــى كــلّ     
  .)٣())حال، فهو غير منسوخ

)‰bîn�üa@òíČŠy@ÑÛb±@Ýç@Č†mŠ½a@ÝnÓ‰bîn�üa@òíČŠy@ÑÛb±@Ýç@Č†mŠ½a@ÝnÓ‰bîn�üa@òíČŠy@ÑÛb±@Ýç@Č†mŠ½a@ÝnÓ‰bîn�üa@òíČŠy@ÑÛb±@Ýç@Č†mŠ½a@ÝnÓ( 

  »���������א���
�ن���������س�����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ه ه ه ه نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأذ ذ ذ ذ إإإإ    ؛؛؛؛ية اختيار العقيـدة ية اختيار العقيـدة ية اختيار العقيـدة ية اختيار العقيـدة نسان حرنسان حرنسان حرنسان حره ال يعطي اإله ال يعطي اإله ال يعطي اإله ال يعطي اإلنّنّنّنّأأأأسالم بسالم بسالم بسالم بهناك من يوصم اإلهناك من يوصم اإلهناك من يوصم اإلهناك من يوصم اإل
فهــو فهــو فهــو فهــو     ،،،،عــدامعــدامعــدامعــداملــى غيــره (االرتــداد) باإللــى غيــره (االرتــداد) باإللــى غيــره (االرتــداد) باإللــى غيــره (االرتــداد) باإلإإإإســالم ســالم ســالم ســالم مــن يغيــر عقيدتــه مــن اإلمــن يغيــر عقيدتــه مــن اإلمــن يغيــر عقيدتــه مــن اإلمــن يغيــر عقيدتــه مــن اإل    يحكــم علــىيحكــم علــىيحكــم علــىيحكــم علــى

يسلب منه حريسلب منه حريسلب منه حر؟؟؟؟ية االختيار مسبقاًية االختيار مسبقاًية االختيار مسبقاًية االختيار مسبقاًيسلب منه حر        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .العبودية :كما تقابلها ،التقيد :قابلهايية الحر نأمن الواضح 
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صــل فــي اً، واألأو يكــون عبــداً ورقّــ  ،ا أن يكــون حــراًنســان إمــوبهــذا يقــال: اإل
فـــي وصـــيته لإلمـــام     Cنســـان أن يكـــون حـــراً، كمـــا ورد عـــن أميـــر المـــؤمنين       اإل

العبوديــة تــارة هللا  نأ���  ،)١()اهللا حـراً  جعلــكال تكــن عبــد غيـرك وقــد  ( :Cالحسـن 
ــأن يكـــون اإل  ــبحانه بـ ــن الحر  سـ ــذا مـ ــان عبـــداً هللا، وهـ ــةنسـ ــرر  إ ؛يـ ــة اهللا يتحـ ذ بعبوديـ

صــنام والطغــاة والمــال وغيــر     مــن عبوديــة الهــوى واأل   نســان مــن عبوديــة غيــره (    اإل
ــه المنشــود   ،ذلــك) ــة لنبي   إو ،فيصــل إلــى كمال ــا نشــهد فــي الشــهادة الثاني ــا األنّ عظــم ن
داً عبــــده محمــــ نأأشــــهد (( :الً ثــــم بالرســــالة فــــي قولنــــا بالعبوديــــة هللا أو 7دمحمــــ

  على عظمة مقام العبودية هللا. وهذا يدلّ ،))ورسوله
ــارة  ــة  : الحرأُخــرىوبعب ــة تــارة مطلق ــ أُخــرىو ،ي نســان ليســت  دة، وفــي اإلمقي

إ ،بل هناك قيود ،يته مطلقةحرو مـا شـابه ذلـك،    أ ،أو مدنــية  ،أو اجتماعيـة  ،ا دينيـة م
 نإفــ ؛ه يــدخل فــي دائــرة (الحريــة الحيوانيــة)    نّــإذا خــرج مــن نطاقهــا ودائرتهــا ف   إفــ

   يـة الحيوانيـة  الحيوان لعدم عقلـه وشـعوره عنـده الحر،   ويقتـرب   ،يتـه فهـو يأكـل بحر
ذا خــرج مــن حــدود العفّـــة    إنســـان ه حيــوان، فاإل نّــ أل ؛نثــاه بحريتــه أمـــام المــأل   أُمــن  

 ،يـة الحيوانيـة  نسـانية ويـدخل فـي الحر   ية اإله يخرج عن الحرنّإنسانية والدينية، فاإل
ه بل في عين أنّـ  ،طالقنسان ليس حراً على اإلنعام بل أضلّ سبيالً، فاإلفيكون كاأل

د من جهات  حرأُخرىمن جهات هو مقي.  
ــار ديــن مــن األ   مــأو ــان، فا بالنســبة إلــى اختي ــار أعطــاه اهللا  العبــد دي قبــل أن يخت

ينِ   �ه ية االنتخاب، وإنّحرـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهينِ   الَ إِكْـرـي الـدف اهه نّـ أل ،�الَ إِكْـر�   شْـدالر نـيتَب قَـد   شْـدالر نـيتَب قَـد   شْـدالر نـيتَب قَـد   شْـدالر نـيتَب فأرسـل اهللا   ،�قَـد
واالنسـان   ،خيـر ولنجـد الشـر   نسان لنجـد ال وأنزل الكتب وهدى اإل ،األنبياء والرسل
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 ،ا كفـوراً مـ إا شـاكراً و مـ ، إ)١(�وهـدينَاه النَّجـدينِ  وهـدينَاه النَّجـدينِ  وهـدينَاه النَّجـدينِ  وهـدينَاه النَّجـدينِ  � :مختار في انتخاب أي الطـريقين 
نبياء وورثتهم من العلماء الصـالحين فـي   ليه األإولكن بعث  ،فأعطاه االختيار ابتداًء

  هو الصحيح.   عرف الحق من الباطل ويختار ماحتّى ي ،كلّ عصر ومصر
اللّطــف بمعنــى مــا يقــرب  نإفــ ؛ومــن لطــف اهللا وعدلــه ،ه مــن الرشــدوهــذا كلّــ

ه انتخب الـدين  نّأ���  العبد للطاعة ويبعده عن المعصية، فقال لالنسان: أنت مختار،
أن نرى أي دين يطالبنـا بـه،    بد الدين دين اهللا فال نأل ؛الصحيح الذي ارتضيته لك

 يوأن معجزتـه الخالـدة هـ    ،7دنـا األكـرم محمـ   بية قـد ختمـت بن  النبـو  نأوقد ثبـت  
  القرآن الكريم.

���� ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير ومن يبتَغِ غَير � :وجاء في قوله تعالى � � �!� ���� � � �!� ���� � � �!� ���� � � �!�    نْهلَ مقْبي يناً فَلَندنْهلَ مقْبي يناً فَلَندنْهلَ مقْبي يناً فَلَندنْهلَ مقْبي يناً فَلَن٢(�د(، �  مـوالْي  مـوالْي  مـوالْي  مـوالْي
   ــيتُ لَكُــمضرــي وتمنِع كُملَــيــتُ عمأَتْمو يــنَكُمد لْــتُ لَكُــمأَكْم   ــيتُ لَكُــمضرــي وتمنِع كُملَــيــتُ عمأَتْمو يــنَكُمد لْــتُ لَكُــمأَكْم   ــيتُ لَكُــمضرــي وتمنِع كُملَــيــتُ عمأَتْمو يــنَكُمد لْــتُ لَكُــمأَكْم   ــيتُ لَكُــمضرــي وتمنِع كُملَــيــتُ عمأَتْمو يــنَكُمد لْــتُ لَكُــمأَكْم ����"" � � �!� ����"" � � �!� ����"" � � �!� ����"" � � �!�    ددد٣(�ينــاًينــاًينــاًينــاًد(، 

سـالم الحنيـف، فقبـل االنتخـاب كـان اإلنسـان       فالدين المختـار والمرضـي هللا هـو اإل   
ن يختــار أنسـان  اإلسـالم، فطلـب مـن اإل   ���  مختـاراً، ولكـن اهللا ال يرضـى لعبـده دينـاً     

 سالم المرضيلهية، وبعد اختيار اإلنسانية والعدالة اإلية اإلسالم، وهذا من الحراإل
  ..سالم وهو اهللا سبحانه أراد ذلكصاحب اإل نأل ؛يخرج منهال يحق له أن 
ه يخـــلّ بـــالمجتمع التوحيـــدي نّـــأل ؛قتـــله ينّـــإعـــن دينـــه ف ه مـــن يرتـــدوأمـــر أنّـــ

ــد ســالمي، فيكــون بحكــم الجرثومــة المضــرة ال   اإل تفســد ��� مــن القضــاء عليهــا و   ب
وال أن يكـون   ،الشيء ويفسد المجتمـع، واهللا المـولى ال يريـد فسـاد دينـه ومجتمعـه      

  .دينه بيد عبده يوماً يختاره ويوماً يرده
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 ؛قتـل طـرد منـه وي  ه ينّـ إعنـه ف  سالم من ارتدفالمجتمع الحاكم عليه حكومة اإل
احــة الخطــر إزه يصــبح خطــراً علــى المجتمــع، والعقــل وكــذلك الــوحي يــأمران ب نّــأل

  وقتل الجراثيم.
  ذكر لك مثاالً:نر بعده ولتوضيح هذا االختيار قبل االنتخاب وعدم االختيا

ه قبـل دخـول بوابتـه أنـت حـر فـي الـدخول        نّـ إلو كان لنا طريق الخطّ السـريع ف 
برجوعـك ستسـبب    نأل ؛وعدمه، ولكن بعد الـدخول (قانونـاً) ال يحـق لـك الرجـوع     

جــاه واحــد، فلــو دخلــت   هــا ســريعة الســير وباتّ الســيارات كلّ نأل ،آلخــرينلأضــراراً 
 ــل ال ،لــك الرجــوع  الطريــق الســريع ال يحــق ــد ب أن تكمــل الشــارع أو تخــرج مــن    ب

وديـن   ،عده شرطة المرور لـك، وهـذا مـن األمـر الفطـري البـديهي المعقـول       أطريق 
ســالم ديــن الفطــرة الســليمة، وحكــم القتــل لمــن ارتــد عنــه ســيكون حكمــاً فطريــاً  اإل

  ه حكم شرعي ديني وعقالئي.نّأكما  ،عقلياً

)†Ç@¿bäm@ü@˜b–ÔÛa@âbØyc†Ç@¿bäm@ü@˜b–ÔÛa@âbØyc†Ç@¿bäm@ü@˜b–ÔÛa@âbØyc†Ç@¿bäm@ü@˜b–ÔÛa@âbØycâý�⁄a@òÛaâý�⁄a@òÛaâý�⁄a@òÛaâý�⁄a@òÛa(  

  »���������א�$و�#�������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
لقد كنـت فـي مناقشـة منـذ فتـرة مـع بعـض المسـيحيين حـول (نهـج البالغـة)            لقد كنـت فـي مناقشـة منـذ فتـرة مـع بعـض المسـيحيين حـول (نهـج البالغـة)            لقد كنـت فـي مناقشـة منـذ فتـرة مـع بعـض المسـيحيين حـول (نهـج البالغـة)            لقد كنـت فـي مناقشـة منـذ فتـرة مـع بعـض المسـيحيين حـول (نهـج البالغـة)            

  وسيرة اإلمـام علـي  وسيرة اإلمـام علـي  وسيرة اإلمـام علـي  وسيرة اإلمـام علـيCCCC         ,فكانـت أغلـب أسـئلتهم تـدور حـول القتـل فـي اإلسـالم,         ، فكانـت أغلـب أسـئلتهم تـدور حـول القتـل فـي اإلسـالم,         ، فكانـت أغلـب أسـئلتهم تـدور حـول القتـل فـي اإلسـالم,         ، فكانـت أغلـب أسـئلتهم تـدور حـول القتـل فـي اإلسـالم ،
ى، سواء فـي  ى، سواء فـي  ى، سواء فـي  ى، سواء فـي  يتساءلون كيف يقتُل األنبياء؟ وهل هذه طريقة للدعوة إلى اهللا تعاليتساءلون كيف يقتُل األنبياء؟ وهل هذه طريقة للدعوة إلى اهللا تعاليتساءلون كيف يقتُل األنبياء؟ وهل هذه طريقة للدعوة إلى اهللا تعاليتساءلون كيف يقتُل األنبياء؟ وهل هذه طريقة للدعوة إلى اهللا تعال

        الحروب أو غيرها؟الحروب أو غيرها؟الحروب أو غيرها؟الحروب أو غيرها؟
فأرجو اإلفادة في مسألة الغزوات مع المشركين، واألمر بقتل عصـماء بنـت   فأرجو اإلفادة في مسألة الغزوات مع المشركين، واألمر بقتل عصـماء بنـت   فأرجو اإلفادة في مسألة الغزوات مع المشركين، واألمر بقتل عصـماء بنـت   فأرجو اإلفادة في مسألة الغزوات مع المشركين، واألمر بقتل عصـماء بنـت   
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ملقى على األرض، وقتل ملقى على األرض، وقتل ملقى على األرض، وقتل ملقى على األرض، وقتل     قعة بدر وهو جريحقعة بدر وهو جريحقعة بدر وهو جريحقعة بدر وهو جريحاااابن عقبة في وبن عقبة في وبن عقبة في وبن عقبة في و    مروان، وقتل الوليدمروان، وقتل الوليدمروان، وقتل الوليدمروان، وقتل الوليد
        ....أم قرفة، وما شابهأم قرفة، وما شابهأم قرفة، وما شابهأم قرفة، وما شابه

واإلجابة بالنسبة لي واضحة كالشمس؛ فرسول اهللا يرى بعين اهللا ويرمي بيد واإلجابة بالنسبة لي واضحة كالشمس؛ فرسول اهللا يرى بعين اهللا ويرمي بيد واإلجابة بالنسبة لي واضحة كالشمس؛ فرسول اهللا يرى بعين اهللا ويرمي بيد واإلجابة بالنسبة لي واضحة كالشمس؛ فرسول اهللا يرى بعين اهللا ويرمي بيد 
، فكان قتاله ، فكان قتاله ، فكان قتاله ، فكان قتاله 7777، وهذه كناية عن درجة العصمة التي وصل إليها النبي األكرم، وهذه كناية عن درجة العصمة التي وصل إليها النبي األكرم، وهذه كناية عن درجة العصمة التي وصل إليها النبي األكرم، وهذه كناية عن درجة العصمة التي وصل إليها النبي األكرماهللاهللاهللاهللا

        لمن أراد قتاله، ومعاهدة لمن أراد حفظ أهله..الخ.لمن أراد قتاله، ومعاهدة لمن أراد حفظ أهله..الخ.لمن أراد قتاله، ومعاهدة لمن أراد حفظ أهله..الخ.لمن أراد قتاله، ومعاهدة لمن أراد حفظ أهله..الخ.
فكيف يتم إفهام المسيح بهذه الفلسفة، (أي: الجهـاد فـي سـبيل اهللا وأن اهللا    فكيف يتم إفهام المسيح بهذه الفلسفة، (أي: الجهـاد فـي سـبيل اهللا وأن اهللا    فكيف يتم إفهام المسيح بهذه الفلسفة، (أي: الجهـاد فـي سـبيل اهللا وأن اهللا    فكيف يتم إفهام المسيح بهذه الفلسفة، (أي: الجهـاد فـي سـبيل اهللا وأن اهللا    

أو إقـراره  أو إقـراره  أو إقـراره  أو إقـراره  ، ، ، ، 7777يأمر بقتل اإلنسان إذا اكتملت به شروط معينة), مع أمر رسول اهللايأمر بقتل اإلنسان إذا اكتملت به شروط معينة), مع أمر رسول اهللايأمر بقتل اإلنسان إذا اكتملت به شروط معينة), مع أمر رسول اهللايأمر بقتل اإلنسان إذا اكتملت به شروط معينة), مع أمر رسول اهللا
        ؟؟؟؟لقتل العصماء، وأم قرفة، وكعب بن األشرفلقتل العصماء، وأم قرفة، وكعب بن األشرفلقتل العصماء، وأم قرفة، وكعب بن األشرفلقتل العصماء، وأم قرفة، وكعب بن األشرف

        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ـــ ــــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ إن جانبــاً مــن الجــواب علــى هــذا الســؤال تجــده ضــمن عنــوان (الفتوحــات   ـ

  اإلسالمية) في هذه الموسوعة؛ فراجع!
فـالمعلوم أن اإلمـام   ـــ  رتم ولـيس ابـن عقبـة كمـا ذكـ     ـــ  وأمـا الوليـد بـن عتبـة     ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٢٢٢٢

اًعليC            قتله بضربة ضربه بهـا علـى حبـل عاتقـه فـأخرج السـيف مـن إبطـه، فهـو قـد
  خرج محارباً للمسلمين، وقتل في ساحة المعركة نتيجة للمبارزة.

أن امـرأة مـن    :بلغـه  7أن رسـول اهللا قصـتها وسـبب قتلهـا،    أما أم قرفـة، فقـد ذكـر    ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
اذهبـوا   :قالـت وم قرفة، جهزت ثالثين راكباً من ولدها وولـد ولـدها،   بني فزارة يقال لها: أ

   ـداً. فقـال النبـيأ 7إلى المدينة فاقتلوا محم ثكلهـا بولـدها)، وبعـث إلـيهم زيـد بـن       : (اللّهـم
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  .)١(حارثة في بعث، فالتقوا، فقتل زيد بني فزارة، وقتل أم قرفة وولدها
بنـي أميـة بـن زيـد، وزوجـة يزيـد        أمـا قتـل العصـماء بنـت مـروان، وهـي مـن       ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

، 7الخطمي، فقد تأفّفت من قتل أبـي عفـك اليهـودي، المحـرض علـى رسـول اهللا      
، وتقـول  7فصارت تعيب اإلسالم وأهله، وتؤنّب األنصار على اتّباعهم رسـول اهللا 

، وتحرض عليه، واستمرت على ذلك إلى ما بعد بـدر، فجاءهـا   7الشعر في هجوه
لخمس بقين من شهر رمضان، فوجدها نائمة بين ولدها، وهي عمير بن عدي ليالً 

ــدها   ـــ ترضــع ول ـــ وعميــر ضــعيف البصــر  ـ فجســها بيــده، فوجــد الصــبي علــى ثــديها    ـ
يرضع، فنحاه عنها، ثم وضع سيفه في صدرها حتّى أخرجه مـن ظهرهـا، ثـم ذهـب     

طح فيهـا  : (ال ينـت 7: (أقتلـت ابنـة مـروان؟!) قـال: نعـم. قـال      7فقال لـه  7إلى النبي
  .)٢(عنزان)، أي ال يعارض فيها معارض

) 7قال السيد مرتضى العـاملي فـي كتابـه: (الصـحيح مـن سـيرة النبـي األعظـم        
هكذا زعم المؤرخون، وإن كنّا نشك فـي صـحة ذلـك؛ إذ ال    ((معلّقاً على ما تقدم: 

يفه يعقل أن ينحي ولدها عنها وال تلتفت إليه وتبقى ساكنة سـاكتة، حتّـى يضـع سـ    
  .)٣())في صدرها

ـــ ٥٥٥٥ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــي       ـ ــن األشــرف، فهــو كــان يهجــو النب ــل كعــب ب ، ويشــبب بنســاء  7أمــا قت
، ولـم يخـرج منهـا حتّـى     7المسلمين، وقد سار إلى مكّـة وحـرض علـى رسـول اهللا    

مـن ينتـدب لقتلـه، فانتـدب      7، فطلب النبي7أجمع أمرهم على حرب رسول اهللا
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  .)١(له محمد بن مسلمة، واحتال له فقتله
المالحظ: أن كــلّ هــؤالء هــم مــن المحــاربين لإلســالم وأهلــه ورمــزه الكبيــر  فــ

اإلسالم أن يحمي عقيدته وذويه من خطر المحاربين له. ،7النبي ومن حق  
النبــي لــم يحــارب اليهــود أو غيــرهم مــن أهــل الكتــاب  7مــع مالحظــة أن  ���

  .7هبعد نقضهم للعهود التي كانوا يبرمونها مع
ــان اُألخــرى كــانوا يقــاتلون مــن يخــالفهم أيضــاً، وخاصّــة     علمــاً أن أهــل   األدي

ر، وذلـــك اليهــود الـــذين يجيـــزون االعتـــداء علـــى مـــن يخـــالفهم بـــال ســـبب وال مبـــر 
  الحتقارهم ألي مخالف لهم:

ـــ ــــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ فضــرباً تضــرب بــه ســكان تلــك المدينــة بحــد  ((): ١٥ف ١٣ســفر التثنيــة (حـ
 السيف... وتحرق بالنار المدينة...السيف وتحرقها بكلّ ما فيها من بهائمها بحد((.  

ـــ ــــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ حــين تقــرب مــن مدينــة لكــي  ((): ١٧ـــ ١٠ف  ٢٠فــي ســفر التثنيــة أيضــاً (حـ
تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابـت إلـى الصـلح وفتحـت لـك، فكـلّ الشـعب        
الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك، بل عملت معـك  

ذا دفعهـا الـرب إلهـك إلـى يـدك فاضـرب جميـع ذكورهـا بحـد          حرباً، فحاصرها. وإ
السيف، وأما النساء واألطفال والبهـائم وكـلّ مـا فـي المدينـة، كـلّ غنيمتهـا فتغنمهـا         
ــع         ــرب إلهــك، هكــذا تفعــل بجمي لنفســك، وتأكــل غنيمــة أعــدائك التــي أعطــاك ال

لــرب إلهــك ... وأمــا مــدن هــؤالء الشــعوب التــي يعطيــك ا  جــداًالمــدن البعيــدة منــك  
  .))نصيباً فال تستبقي منها نسمة ما
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وكلّم الرب موسى قائالً: انتقم نقمـة  ((كلّه):  ٣١وفي سفر العدد (اإلصحاح ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
جـردوا   لبني إسرائيل من المديانيين، ثم تضم إلى قومك. فكلّم موسى الشعب قائالً:

وقتلـوا   ،أمـر الـرب   رجاالً للجند فيكونوا على مديان..... فتجنّدوا على مـديان، كمـا  
كلّ ذكر... وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبـوا جميـع بهـائمهم وجميـع     
مــراتبهم وكــلّ أمالكهــم، وأحرقــوا جميــع مــدنهم بمســاكنهم... بالنــار، وأخــذوا كــلّ     

  .))الغنيمة وكلّ النهب من الناس والبهائم....
ال تظنّـوا أنّـي جئـت    ((: فيهـا  C)، قال المسيح٣٤ف ٢٠وفي إنجيل متّى (حــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

  .))ُأللقي سالماً على األرض، ما جئت ُأللقي سالماً على األرض بل سيفاً
مـن لـه كـيس فليأخـذه،      :فقـال لهـم اآلن  ((): ٣٦ف ٢٢(حلوقـا  وفي إنجيـل  ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

  .))ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفاً

Hâý�⁄bi@…bÔnÇüa@óÜÇ@´àËŠß@�Ë@æìàÜ�½aIHâý�⁄bi@…bÔnÇüa@óÜÇ@´àËŠß@�Ë@æìàÜ�½aIHâý�⁄bi@…bÔnÇüa@óÜÇ@´àËŠß@�Ë@æìàÜ�½aIHâý�⁄bi@…bÔnÇüa@óÜÇ@´àËŠß@�Ë@æìàÜ�½aI@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#�������1ل�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

هناك من يقول: بأن اإلسالم انتشر بالسيف، فلذلك المسلمون ال يتمسكون هناك من يقول: بأن اإلسالم انتشر بالسيف، فلذلك المسلمون ال يتمسكون هناك من يقول: بأن اإلسالم انتشر بالسيف، فلذلك المسلمون ال يتمسكون هناك من يقول: بأن اإلسالم انتشر بالسيف، فلذلك المسلمون ال يتمسكون 
        بدينهم، ألنّهم غير مقتنعين به، إنّما غُصبوا على اإلسالم..بدينهم، ألنّهم غير مقتنعين به، إنّما غُصبوا على اإلسالم..بدينهم، ألنّهم غير مقتنعين به، إنّما غُصبوا على اإلسالم..بدينهم، ألنّهم غير مقتنعين به، إنّما غُصبوا على اإلسالم..

        فما هو الرد على ذلك؟فما هو الرد على ذلك؟فما هو الرد على ذلك؟فما هو الرد على ذلك؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــ  لـو فرضـنا أن هـذا القــول صـحيح      فالـذين غُصـبوا علــى   ــــ يـر صـحيح قطعـاً    وهــو غـ

اإلسالم هم أولئك الجماعـات التـي دخلـت فـي اإلسـالم أثنـاء الفتوحـات، أمـا األجيـال          
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  المتعاقبة منهم فال أحد يستطيع القول بأنّهم مرغمين على االعتقاد باإلسالم.
آلبــاء، ثــم إن القــرآن يركّــز كثيــراً علــى أن االتّبــاع ال بــد أن ال يكــون تقليــداً ل  

حتّى لـو كـانوا محقّـين، بـل يـدعو إلـى النظـر والتـدبر فـي اآليـات الكثيـرة الموصـلة             
إليه سبحانه وتعالى.. فنحن نعتقد بضـرورة النظـر والمعرفـة، وال بـد أن تكـون تلـك       
المعرفة عن دليل، ال تقليداً لألقوام السـابقين. فمـا عليـه المسـلمون اليـوم، أصـحاب       

من التمس ،عن قناعة ودليـل وإن كـان الـدليل،    ���  ك باإلسالم ما هوالمذهب الحق
  بسيطاً عند عوام الناس.

HòÈí‰‡@æìØí@bàäîy@lbç‰⁄aIHòÈí‰‡@æìØí@bàäîy@lbç‰⁄aIHòÈí‰‡@æìØí@bàäîy@lbç‰⁄aIHòÈí‰‡@æìØí@bàäîy@lbç‰⁄aI@ @@ @@ @@ @
  »�א��
אق���"���3ن�א���2��ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

بعــض النــاس يشــكّكون فــي ديننــا الحنيــف، ويقولــون بأنّــه: (ديــن إرهــابي)،  بعــض النــاس يشــكّكون فــي ديننــا الحنيــف، ويقولــون بأنّــه: (ديــن إرهــابي)،  بعــض النــاس يشــكّكون فــي ديننــا الحنيــف، ويقولــون بأنّــه: (ديــن إرهــابي)،  بعــض النــاس يشــكّكون فــي ديننــا الحنيــف، ويقولــون بأنّــه: (ديــن إرهــابي)،  
����امِ أَنِّـي أَذْبحـك  امِ أَنِّـي أَذْبحـك  امِ أَنِّـي أَذْبحـك  امِ أَنِّـي أَذْبحـك  إِنِّي أَرى فـي الْمنَـ  إِنِّي أَرى فـي الْمنَـ  إِنِّي أَرى فـي الْمنَـ  إِنِّي أَرى فـي الْمنَـ  ����ويستدلّون باآلية الكريمة: ويستدلّون باآلية الكريمة: ويستدلّون باآلية الكريمة: ويستدلّون باآلية الكريمة: 

ذلـك:  ذلـك:  ذلـك:  ذلـك:      يؤكّـد يؤكّـد يؤكّـد يؤكّـد ، و، و، و، و))))١١١١((((
        عمليات القتل التي يقوم بها بعض المنتسبين لإلسالم.عمليات القتل التي يقوم بها بعض المنتسبين لإلسالم.عمليات القتل التي يقوم بها بعض المنتسبين لإلسالم.عمليات القتل التي يقوم بها بعض المنتسبين لإلسالم.

        فكيف نجيبهم، أو نرد هذه الشبهة؟فكيف نجيبهم، أو نرد هذه الشبهة؟فكيف نجيبهم، أو نرد هذه الشبهة؟فكيف نجيبهم، أو نرد هذه الشبهة؟
        ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.

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

من أخبث أساليب تضليل الرأي العام العالمي إبقاء مصـطلح (اإلرهـاب) مـن    
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ــاً مــن حــوادث       دون ت ــه؛ انطالق حديــد أو توضــيح، وذلــك ليســهل وصــم الخصــوم ب
جزئية، بعد بترها عن واقعها، أو بعد اقتطاع النص الذي وردت فيـه عـن سـياقه ومـا     

  يحف به من قرائن.
ولألســف الشــديد فــإن بعــض البســطاء وأنصــاف المثقّفــين يســقطون فــي هــذا     

لــذين يــزعجهم جاللــة وعظمــة  الفــخ أو الشَــرك الــذي ينصــبه أولئــك المغرضــون، ا  
  الدين اإلسالمي بكلّ ما يحمله من قيم ومعان سامية.

إن (اإلرهاب) الذي يسعون إلى دمغ اإلسالم به هو: الصـورة الذهنيـة العنيفـة    
م وتـداعياتها، إذ تـم توظيـف هـذه     ٢٠٠١أيلـول   ١١والدموية التـي عكسـتها حادثـة    

لمنطقـي لضـرب مبـادئ الـدين اإلسـالمي      الحادثة ثقافياً، وأصـبحت بمثابـة التبريـر ا   
  التي فيها جنبة مقاومة، أو مدافعة، أو مجاهدة..

ــال،        ــي تــدور فــي فلــك: (القتــل والقت فصــوروا للعــالم أن منظومــة المفــاهيم الت
والذبح والنحر، والصلب والتقطيع، والحرق والتعذيب... الخ) هي منظومة مفـاهيم  

أمثال هذه الكلمات ديناً إرهابيـاً، بغـضّ النظـر    إرهابية، واعدوا الدين الذي يتداول 
عــن قيمــه ومبادئــه وأُسســه اإلنســانية، وبغــضّ النظــر عــن المواقــف التــي ورد فيهــا          

  استعمال هذه الكلمات واإلحالة إلى مصاديقها الخارجية.
والجواب الذي ينجع مع هؤالء هو: كشف هـذه المغالطـة، وتفكيـك المنطـق     

مخــادع آيــديولوجي ينطلــق مــن إســتراتيجية باتــت     الــذي تبتنــي عليــه، وهــو منطــق  
  مكشوفة لهدم الدين اإلسالمي ونزعه من صدور المتدينين به.

ــان اُألخــرى،        ــي األدي ــد وردت ف ــالعنف ق ــة الموصــوفة ب ــم إن تلــك المنظوم ث
كاليهوديـة والنصـرانية، فـإن أقـروا بـذلك ولـم يـأنفوا، فـاعلم أنّهـم خصـماء لألديــان           
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لنا معهم؛ ألنّهم مجـرد حثالـة مـن عمـالء السياسـة، بصـرف النظـر        جميعاً، وال كالم 
عن آيديولوجيتها، شرقية أم غربية، رأسـمالية أم ماركسـية... وإن تبـرؤوا مـن نسـبة      

  هذه المنظومة إلى أديانهم، (إن كان لهم دين!)، فهذه كتبهم تكذّبهم.
، فال تدلّ على �أَذْبحكأَذْبحكأَذْبحكأَذْبحك    إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّيإِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّيإِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّيإِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي�وبخصوص اآلية الشريفة: 

ــراهيم      ، Cشــيء ممــا يزعمــون، بــل هــي حكايــة عــن امتحــان إلهــي لصــبر النبــي إب
  ، وهي فضيلة مدحها اهللا تعالى فيهما..Cوامتحان لتسليم ولده إسماعيل

ويوجــد فــي التــراث اليهـــودي والنصــراني ذكــر لهـــذه الحادثــة، ولكــن أهـــل        
هو  ،ن إسماعيل، وإسحاق، كما تعلمونالكتاب ينسبون الذبح إلى إسحاق بدالً م

، فلوال أنّها فضـيلة ومزيـة لَمـا    7جد أنبياء بني إسرائيل، كما أن إسماعيل جد نبينا
  نسبها اليهود والنصارى إلى إسحاق؛ منازعة للقرآن!!

Hâý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHâý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHâý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHâý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mI@ @@ @@ @@ @

א�4מ������ن��«��������
  »����������و
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ا تمـت المقارنـة بـين الهجمـات االنتحاريـة بـين       ا تمـت المقارنـة بـين الهجمـات االنتحاريـة بـين       ا تمـت المقارنـة بـين الهجمـات االنتحاريـة بـين       ا تمـت المقارنـة بـين الهجمـات االنتحاريـة بـين       ورد في قناة مسيحية.. عندمورد في قناة مسيحية.. عندمورد في قناة مسيحية.. عندمورد في قناة مسيحية.. عندم
غانسـتان.. وبـين مـا يقـوم بـه      غانسـتان.. وبـين مـا يقـوم بـه      غانسـتان.. وبـين مـا يقـوم بـه      غانسـتان.. وبـين مـا يقـوم بـه      المسلمين إن كانوا في فلسـطين أو امريكـا أو اف  المسلمين إن كانوا في فلسـطين أو امريكـا أو اف  المسلمين إن كانوا في فلسـطين أو امريكـا أو اف  المسلمين إن كانوا في فلسـطين أو امريكـا أو اف  

ن من قتل وغيره: أن المسلمين يقومون بذلك بتحريض دينـي؛ ألن  ن من قتل وغيره: أن المسلمين يقومون بذلك بتحريض دينـي؛ ألن  ن من قتل وغيره: أن المسلمين يقومون بذلك بتحريض دينـي؛ ألن  ن من قتل وغيره: أن المسلمين يقومون بذلك بتحريض دينـي؛ ألن  مسيحيومسيحيومسيحيومسيحيو
فــي ســورة فــي ســورة فــي ســورة فــي ســورة     ٢٩٢٩٢٩٢٩القــرآن الكــريم يــدعوهم لــذلك عــن طريــق آيــة الســيف رقــم القــرآن الكــريم يــدعوهم لــذلك عــن طريــق آيــة الســيف رقــم القــرآن الكــريم يــدعوهم لــذلك عــن طريــق آيــة الســيف رقــم القــرآن الكــريم يــدعوهم لــذلك عــن طريــق آيــة الســيف رقــم 

يـا أَيهـا النَّبِـي    يـا أَيهـا النَّبِـي    يـا أَيهـا النَّبِـي    يـا أَيهـا النَّبِـي    ����فـي نفـس السـورة.. واآليـة التـي تقـول:       فـي نفـس السـورة.. واآليـة التـي تقـول:       فـي نفـس السـورة.. واآليـة التـي تقـول:       فـي نفـس السـورة.. واآليـة التـي تقـول:           ٥٥٥٥التوبة، واآلية رقم التوبة، واآلية رقم التوبة، واآلية رقم التوبة، واآلية رقم 
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����حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِحرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِحرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِحرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِ
))))١١١١((((........        

ا المسيحيأما المسيحيأما المسيحيأما المسيحيؤون، ن، ن، ن، ووووأمؤوفالذين يقومون بذلك هم أشخاص سيؤوفالذين يقومون بذلك هم أشخاص سيؤوفالذين يقومون بذلك هم أشخاص سين؛ ألنّه ليس هناك ن؛ ألنّه ليس هناك ن؛ ألنّه ليس هناك ن؛ ألنّه ليس هناك فالذين يقومون بذلك هم أشخاص سي
        أي آية في اإلنجيل تدعو إلى قتال اآلخر، فقط ألنّه يختلف معك في العقيدة.أي آية في اإلنجيل تدعو إلى قتال اآلخر، فقط ألنّه يختلف معك في العقيدة.أي آية في اإلنجيل تدعو إلى قتال اآلخر، فقط ألنّه يختلف معك في العقيدة.أي آية في اإلنجيل تدعو إلى قتال اآلخر، فقط ألنّه يختلف معك في العقيدة.

على تسـاؤالتي فـي هـذا السـؤال.. وتحليـل الشـيعة لمثـل هـذه         على تسـاؤالتي فـي هـذا السـؤال.. وتحليـل الشـيعة لمثـل هـذه         على تسـاؤالتي فـي هـذا السـؤال.. وتحليـل الشـيعة لمثـل هـذه         على تسـاؤالتي فـي هـذا السـؤال.. وتحليـل الشـيعة لمثـل هـذه             أرجو اإلجابةأرجو اإلجابةأرجو اإلجابةأرجو اإلجابة
        ....االفتراءاتاالفتراءاتاالفتراءاتاالفتراءات

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

إن الفهم الخاطئ للـدين ولآليـات القرآنيـة الـذي يتمسـك بـه أتبـاع بعـض         
المذاهب اإلسالمية وتطبيقه على أساس أن اإلسالم والقرآن يريد هكذا دين، 

ورة اإلسالم في أعين أتبـاع الـديانات اُألخـرى, ونحـن نقـول:      هو الذي شوه ص
أن المذهب الوهابي الذي يبيح القتل بهذه الطريقة الهمجية، والتـي تزهـق بهـا    
أرواح األبرياء من النسـاء واألطفـال، بـل والرجـال، ال يمثّـل اإلسـالم الحقيقـي,        

مـل مــع  إلـى هكــذا طريقـة فـي التعا    اال نـدعو  Fونحـن فـي مـذهب أهــل البيـت    
ــة البشــرية مــن خــالل: الحكمــة والموعظــة الحســنة،       ــل نــرجح هداي اآلخــرين, ب

  والمجادلة بالتي هي أحسن.

H_âý�fiÛ@ïÔîjĐm@Þbrß@†uìí@ÝçIH_âý�fiÛ@ïÔîjĐm@Þbrß@†uìí@ÝçIH_âý�fiÛ@ïÔîjĐm@Þbrß@†uìí@ÝçIH_âý�fiÛ@ïÔîjĐm@Þbrß@†uìí@ÝçI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��و�د���������«
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        هل هناك نماذج ألشخاص طبقوا اإلسالم؟هل هناك نماذج ألشخاص طبقوا اإلسالم؟هل هناك نماذج ألشخاص طبقوا اإلسالم؟هل هناك نماذج ألشخاص طبقوا اإلسالم؟
                                                 

�Fل١
��E�F٨�WE٦٥Kא�%� �
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صـحيحاً علـى   صـحيحاً علـى   صـحيحاً علـى   صـحيحاً علـى       وإذا كان اإلسالم يكفل السـعادة للبشـر، فلمـاذا ال نجـد مثـاالً     وإذا كان اإلسالم يكفل السـعادة للبشـر، فلمـاذا ال نجـد مثـاالً     وإذا كان اإلسالم يكفل السـعادة للبشـر، فلمـاذا ال نجـد مثـاالً     وإذا كان اإلسالم يكفل السـعادة للبشـر، فلمـاذا ال نجـد مثـاالً     
        تطبيق اإلسالم؟تطبيق اإلسالم؟تطبيق اإلسالم؟تطبيق اإلسالم؟

االسـتبداد  االسـتبداد  االسـتبداد  االسـتبداد  وإذا كان دين اإلسـالم هـو الصـحيح، فلمـاذا نـرى الفقـر والجـوع        وإذا كان دين اإلسـالم هـو الصـحيح، فلمـاذا نـرى الفقـر والجـوع        وإذا كان دين اإلسـالم هـو الصـحيح، فلمـاذا نـرى الفقـر والجـوع        وإذا كان دين اإلسـالم هـو الصـحيح، فلمـاذا نـرى الفقـر والجـوع        
        نّها إسالمية، أو يطبق بعضهم التعاليم اإلسالمية...؟نّها إسالمية، أو يطبق بعضهم التعاليم اإلسالمية...؟نّها إسالمية، أو يطبق بعضهم التعاليم اإلسالمية...؟نّها إسالمية، أو يطبق بعضهم التعاليم اإلسالمية...؟والتخلّف في دول تقول إوالتخلّف في دول تقول إوالتخلّف في دول تقول إوالتخلّف في دول تقول إ

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

ذلـك فـي دولـة الرسـول      يوجد مثال صحيح على تطبيق اإلسالم، وكـان  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  ، أي: أيام خالفته المباركة.C، ودولة اإلمام علي7األعظم

ــم ونوايـــا          ثانيـــاً:ثانيـــاً:ثانيـــاً:ثانيـــاً: ــوء وضـــع وفهـ ــع إلـــى سـ ــال المعاصـــر راجـ ــدم وجـــود المثـ عـ
المسـلمين ال إلـى اإلسـالم، فاإلسـالم علـى كـلّ حـال ديـن الكمـال والمثـال، ولكــن           

وبالتـالي فهـم متـاجرون بـه      مشكلتنا في النوايا الفاسـدة لمـن يـدعون حمـل اإلسـالم     
  غير حريصين عليه.

 Fن التشرذم المذهبي واالبتعـاد عـن مـنهج أهـل البيـت     يمكن القول: إ ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
والتصدي لهم طول التاريخ أدى بالمسلمين أن يفقـدوا حظّهـم فـي سـعادة التطبيـق      

  للدين وخسارة الروح المعنوية الجبارة التي يمنحها لهم لو أخذوه من أهله.
ا لماذا االستبداد والفقر والطغيـان إذا كـان ديـن اإلسـالم هـو الصـحيح، فإنّـا        أم

ــان،         ــين صــحة اإلســالم وشــيوع الفقــر وانتشــار الجهــل وتكــرر الطغي ال نجــد ربطــاً ب
كمــا هــو ــــ خاصّــة إذا علمنــا أن هــذه اُألمــور متّصــلة بــالتطبيق ال بالنظريــة، والتطبيــق  

  عي المادي المقنـّع بالنظرية زوراً وبهتاناً.بيد اإلنسان الفاسد المدــ معلوم 
  ومن هنا يجب أن نفرق بين نظرية اإلسالم وتطبيقات المسلمين.
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HéßbØyc@œÈië@âý�⁄a@¿@…bè¦a@âìèÐßIHéßbØyc@œÈië@âý�⁄a@¿@…bè¦a@âìèÐßIHéßbØyc@œÈië@âý�⁄a@¿@…bè¦a@âìèÐßIHéßbØyc@œÈië@âý�⁄a@¿@…bè¦a@âìèÐßI@ @@ @@ @@ @
  »����������و
��������د�א����5«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الصـحيح؟ ففـي أيامنـا هـذه     الصـحيح؟ ففـي أيامنـا هـذه     الصـحيح؟ ففـي أيامنـا هـذه     الصـحيح؟ ففـي أيامنـا هـذه         أُريد أن أسـألكم عـن الجهـاد.. ومـا هـو مفهومـه      أُريد أن أسـألكم عـن الجهـاد.. ومـا هـو مفهومـه      أُريد أن أسـألكم عـن الجهـاد.. ومـا هـو مفهومـه      أُريد أن أسـألكم عـن الجهـاد.. ومـا هـو مفهومـه      

        أصبحت كلمة الجهاد تعني: اإلرهاب..أصبحت كلمة الجهاد تعني: اإلرهاب..أصبحت كلمة الجهاد تعني: اإلرهاب..أصبحت كلمة الجهاد تعني: اإلرهاب..
فما هي الصورة الصحيحة للجهاد؟ وما هي أحكامه وصوره وأنواعه؟ ومتى فما هي الصورة الصحيحة للجهاد؟ وما هي أحكامه وصوره وأنواعه؟ ومتى فما هي الصورة الصحيحة للجهاد؟ وما هي أحكامه وصوره وأنواعه؟ ومتى فما هي الصورة الصحيحة للجهاد؟ وما هي أحكامه وصوره وأنواعه؟ ومتى 

        يكون واجباً؟يكون واجباً؟يكون واجباً؟يكون واجباً؟
        والمفيد.والمفيد.والمفيد.والمفيد.    جداًجداًجداًجداًولكم جزيل الشكر واالمتنان على هذا الموقع الرائع ولكم جزيل الشكر واالمتنان على هذا الموقع الرائع ولكم جزيل الشكر واالمتنان على هذا الموقع الرائع ولكم جزيل الشكر واالمتنان على هذا الموقع الرائع 

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

ل إلحيــاء كلمــة اإلســالم وإقامــة شــعائره، وهنــاك طوائــف       الجهــاد هــو: القتــا  
عديــدة يجــب قتــالهم فــي اإلســالم، مــنهم: الكفّــار، وأهــل الكتــاب، والبغــاة، ســواء       

  أكانت باغية على اإلمام أم على طائفة أُخرى من المسلمين.
وهنــاك شــرائط ذكرهــا الفقهــاء فــي وجــوب الجهــاد، كــالتكليف، والــذكورة،  

اد عــــن النســــاء والصــــبيان والشــــيوخ والكبــــار والمجــــانين والقــــدرة، فيســــقط الجهــــ
والمرضــى، ومــن لــيس بــه نهضــة إلــى القيــام بشــرطه، وعــدوا الجهــاد واجبــاً كفائيــاً،    
وقسموه إلى: جهاد ابتدائي، وجهاد دفاعي. واختلف الفقهاء في مشروعية الجهـاد  

لحرمة).. أمـا  االبتدائي فـي زمـن الغيبـة؛ فـبعض قـال بــ(المشروعية)، وبعـض قـال بــ(ا         
  الجهاد الدفاعي، فقد اتّفقوا على وجوبه.
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ويكون الجهاد واجبـاً إذا كـان فيـه إعـالء لكلمـة اهللا ودفـاع عـن اإلسـالم، وال         
بد من مراجعة الفقيه الجامع للشرائط لكي يشخّص هذه الحيثيات والخصوصيات 

  لدب الهرج والمرج بين الناس.��� ويحصل اإلذن من قبله، و
  .)١(الكالم مذكور في الكتب الفقهية وتفصيل

أمــا اإلرهــاب والقتــل الــذي يقــوم بــه أعــداء الــدين واإلنســانية، فهــو بعيــد كــلّ    
  البعد عن روح اإلسالم وإن وصفوه بالجهاد!
  ، نذكر بعضها:)٢(وهناك أُمور يجب مراعاتها في الجهاد

  عمى.ال يجوز قتل الشيخ الفاني، وال المرأة، وال الصبي، وال األــ ــ ــ ــ ١١١١
  ال يجوز حرق الزرع، وال قطع شجرة الثمر، وال قتل البهائم.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  ال يجوز تخريب المنازل والتهتك بالقتلى.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  متحرفاً لقتال، أو متحيزاً إلى فئة.���  ال يجوز لمسلم أن ينهزم من محاربينــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  طلق.مسلمون كافراً عرض عليه اإلسالم ورغّب فيه، فإن أسلم أُالإذا أسر ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

  ومن بعض هذه الشروط تعرف بعد ما يفعله اإلرهاب عن الجهاد.

Hâý�⁄a@¿@òßìØ§a@ÞbØ‘cIHâý�⁄a@¿@òßìØ§a@ÞbØ‘cIHâý�⁄a@¿@òßìØ§a@ÞbØ‘cIHâý�⁄a@¿@òßìØ§a@ÞbØ‘cI@ @@ @@ @@ @
»���1�  »���������א�$و�#��������ن�א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
ــم بــأن الرســول     ــا يعل ــم بــأن الرســول    جميعن ــا يعل ــم بــأن الرســول    جميعن ــا يعل ــم بــأن الرســول    جميعن ــا يعل ــه الصــالة والســالم   ــــ ــــ ــــ ــــ جميعن ــه الصــالة والســالم   علي ــه الصــالة والســالم   علي ــه الصــالة والســالم   علي ـــ علي ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــدعو وينصــح   ـ ــدعو وينصــح   كــان ي ــدعو وينصــح   كــان ي ــدعو وينصــح   كــان ي كــان ي
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ــو كـــ   ــرهم، وهـ ـــإلسالم وال يجبـ ــركين لـ ــو كـــ  المشـ ــرهم، وهـ ـــإلسالم وال يجبـ ــركين لـ ــو كـــ  المشـ ــرهم، وهـ ـــإلسالم وال يجبـ ــركين لـ ــو كـــ  المشـ ــرهم، وهـ ـــإلسالم وال يجبـ ــركين لـ ــى   المشـ ــالمية علـ ــريعة اإلسـ ــق الشـ ــى   ان يطبـ ــالمية علـ ــريعة اإلسـ ــق الشـ ــى   ان يطبـ ــالمية علـ ــريعة اإلسـ ــق الشـ ــى   ان يطبـ ــالمية علـ ــريعة اإلسـ ــق الشـ ان يطبـ
المسلمين وحدهم؛ ألنّـه رسـول مـن عنـد اهللا عـزّ وجـلّ، وهـو إنسـان معصـوم عـن           المسلمين وحدهم؛ ألنّـه رسـول مـن عنـد اهللا عـزّ وجـلّ، وهـو إنسـان معصـوم عـن           المسلمين وحدهم؛ ألنّـه رسـول مـن عنـد اهللا عـزّ وجـلّ، وهـو إنسـان معصـوم عـن           المسلمين وحدهم؛ ألنّـه رسـول مـن عنـد اهللا عـزّ وجـلّ، وهـو إنسـان معصـوم عـن           

        الخطأ..الخطأ..الخطأ..الخطأ..
لكن مـا حكـم مـن يطبـق الشـريعة اإلسـالمية علـى المسـلمين وغيـر مسـلمين           لكن مـا حكـم مـن يطبـق الشـريعة اإلسـالمية علـى المسـلمين وغيـر مسـلمين           لكن مـا حكـم مـن يطبـق الشـريعة اإلسـالمية علـى المسـلمين وغيـر مسـلمين           لكن مـا حكـم مـن يطبـق الشـريعة اإلسـالمية علـى المسـلمين وغيـر مسـلمين           
وهو إنسان غير معصوم، ليس له أي توكيل إلهي لتطبيـق الشـريعة وفرضـها علـى     وهو إنسان غير معصوم، ليس له أي توكيل إلهي لتطبيـق الشـريعة وفرضـها علـى     وهو إنسان غير معصوم، ليس له أي توكيل إلهي لتطبيـق الشـريعة وفرضـها علـى     وهو إنسان غير معصوم، ليس له أي توكيل إلهي لتطبيـق الشـريعة وفرضـها علـى     

        ؟؟؟؟عموم الشعبعموم الشعبعموم الشعبعموم الشعب
لكنّهـا تتوافـق   لكنّهـا تتوافـق   لكنّهـا تتوافـق   لكنّهـا تتوافـق   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  غير الشريعة اإلسالمية غير الشريعة اإلسالمية غير الشريعة اإلسالمية غير الشريعة اإلسالمية ــ ــ ــ ــ م أن تُحكم الدولة بأنظمة م أن تُحكم الدولة بأنظمة م أن تُحكم الدولة بأنظمة م أن تُحكم الدولة بأنظمة وما حكوما حكوما حكوما حك

        مع قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية وال تخالفها؟مع قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية وال تخالفها؟مع قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية وال تخالفها؟مع قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية وال تخالفها؟
وقـت الحـالي الـذي يعـيش فيـه      وقـت الحـالي الـذي يعـيش فيـه      وقـت الحـالي الـذي يعـيش فيـه      وقـت الحـالي الـذي يعـيش فيـه      وما رأيكـم أن بتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية بال    وما رأيكـم أن بتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية بال    وما رأيكـم أن بتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية بال    وما رأيكـم أن بتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية بال    

        ن فتن وفرقات وخالفات؟ن فتن وفرقات وخالفات؟ن فتن وفرقات وخالفات؟ن فتن وفرقات وخالفات؟المسلموالمسلموالمسلموالمسلمو
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

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

هي شكل من أشكال الحكومة اإلسالمية في عصـر الغيبـة، وهنـاك     ))والية الفقيه((
شــكل آخــر، وهــو: أن يصــاغ دســتور إســالمي للدولــة وتكــون القــوانين بأجمعهــا خاضــعة  

  للثوابت اإلسالمية، ولكن من دون أن يكون الفقيه الحاكم المباشر فيها..
ــاني فا    ــا بالشــكل األول أو الشــكل الث ـــ لشــريعة اإلســالمية  وســواء قلن بمــا هــي  ـ

ينبغي أن تكون هي السائدة في سلوك الفرد والجماعات في المجتمعات ــ شريعة 
اإلسـالمية، واألمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر هـو فــرع مهـم مـن فـروع الــدين،          

  يكون العمل به واجباً عند توفّر الشرائط.
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Hkçaˆ½a@œÈi@ÝjÓ@åß@âý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHkçaˆ½a@œÈi@ÝjÓ@åß@âý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHkçaˆ½a@œÈi@ÝjÓ@åß@âý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mIHkçaˆ½a@œÈi@ÝjÓ@åß@âý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mI@ @@ @@ @@ @
�����א��!
 �����و�ط�ول��
�6ل��«����«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لماذا الدين اإلسالمي إرهابي بكلّ مذاهبـه، كتابـه يعتبـر معسـكراً للكراهيـة      لماذا الدين اإلسالمي إرهابي بكلّ مذاهبـه، كتابـه يعتبـر معسـكراً للكراهيـة      لماذا الدين اإلسالمي إرهابي بكلّ مذاهبـه، كتابـه يعتبـر معسـكراً للكراهيـة      لماذا الدين اإلسالمي إرهابي بكلّ مذاهبـه، كتابـه يعتبـر معسـكراً للكراهيـة      
        والحقد على البشرية، يدعي أنّه يمتلك الحقيقة وال حقيقة غيره؟والحقد على البشرية، يدعي أنّه يمتلك الحقيقة وال حقيقة غيره؟والحقد على البشرية، يدعي أنّه يمتلك الحقيقة وال حقيقة غيره؟والحقد على البشرية، يدعي أنّه يمتلك الحقيقة وال حقيقة غيره؟

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

م الغربـي، هـي الصـورة    إن الصورة المشـوهة لإلسـالم التـي يشـاهدها العـال     
التي ال تعكس اإلسالم الحق، بسبب بعض المـذاهب المتطرفـة التـي تـرى أنّهـا      
تمثّل اإلسالم الحقيقي، ولو أتيح للمذهب الحق أن يكون هـو السـائد لتغيـرت    
ــح وقتــل         ــي عــن اإلســالم، ومــا نشــاهده اليــوم مــن ذب حتمــاً نظــرة المجتمــع الغرب

طق متعــددة مــن العــالم ألصــحاب المــذهب  وتفجيــر واضــطهاد وتشــريد فــي منــا 
 الحق، ومع ذلك تجد روح التسامح والعفو وعدم االنتقام سائدة عندهم، ما هو

  صورة مخفية ومغيبة عن اإلسالم األصيل.��� 

)âý�⁄a@¿@áèÓìÔyë@ôŠ�\þa@pbãbí†Ûa@Ýçcâý�⁄a@¿@áèÓìÔyë@ôŠ�\þa@pbãbí†Ûa@Ýçcâý�⁄a@¿@áèÓìÔyë@ôŠ�\þa@pbãbí†Ûa@Ýçcâý�⁄a@¿@áèÓìÔyë@ôŠ�\þa@pbãbí†Ûa@Ýçc( 

»��7
  »���������א��
אق����
א8د�א�"وא4
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

الســؤال األوالســؤال األوالســؤال األوــه دينــه يجــب بالضــرورة        لّلّلّلّل: هــل كــل: هــل كــل: هــل كــل: هــل كــالســؤال األو ــاهللا ول ــه دينــه يجــب بالضــرورة    شــخص مــؤمن ب ــاهللا ول ــه دينــه يجــب بالضــرورة    شــخص مــؤمن ب ــاهللا ول ــه دينــه يجــب بالضــرورة    شــخص مــؤمن ب ــاهللا ول ن ن ن ن أأأأشــخص مــؤمن ب
        يكون مسلماً؟يكون مسلماً؟يكون مسلماً؟يكون مسلماً؟
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ملتـزم بإيمانـه وشـروط المواطنـة     ملتـزم بإيمانـه وشـروط المواطنـة     ملتـزم بإيمانـه وشـروط المواطنـة     ملتـزم بإيمانـه وشـروط المواطنـة     الالالالالثاني: هل الشخص المـؤمن بـاهللا   الثاني: هل الشخص المـؤمن بـاهللا   الثاني: هل الشخص المـؤمن بـاهللا   الثاني: هل الشخص المـؤمن بـاهللا       السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ن ن ن ن إإإإأم يبقى المسلم أفضـل و أم يبقى المسلم أفضـل و أم يبقى المسلم أفضـل و أم يبقى المسلم أفضـل و     ،،،،الصالحة يتساوى مع المسلم بنفس الجزاء والثوابالصالحة يتساوى مع المسلم بنفس الجزاء والثوابالصالحة يتساوى مع المسلم بنفس الجزاء والثوابالصالحة يتساوى مع المسلم بنفس الجزاء والثواب

        تساوت المواصفات؟تساوت المواصفات؟تساوت المواصفات؟تساوت المواصفات؟
ق لتعـاليم  ق لتعـاليم  ق لتعـاليم  ق لتعـاليم  من بـاهللا والمطبـ  من بـاهللا والمطبـ  من بـاهللا والمطبـ  من بـاهللا والمطبـ  و اليهـودي المـؤ  و اليهـودي المـؤ  و اليهـودي المـؤ  و اليهـودي المـؤ  أأأأالمسيحي المسيحي المسيحي المسيحي     ننننأأأأالسؤال الثالث: هل السؤال الثالث: هل السؤال الثالث: هل السؤال الثالث: هل 

شـخص يخــدم  شـخص يخــدم  شـخص يخــدم  شـخص يخــدم      وكـأي وكـأي وكـأي وكـأي     ،،،،ع بمواصــفات المواطنـة الصـالحة واإلنســانية  ع بمواصــفات المواطنـة الصـالحة واإلنســانية  ع بمواصــفات المواطنـة الصـالحة واإلنســانية  ع بمواصــفات المواطنـة الصـالحة واإلنســانية  دينـه والمتمتّـ  دينـه والمتمتّـ  دينـه والمتمتّـ  دينـه والمتمتّـ  
مسـلم بـنفس   مسـلم بـنفس   مسـلم بـنفس   مسـلم بـنفس       كـأي كـأي كـأي كـأي     وجـلّ وجـلّ وجـلّ وجـلّ     وقبول البـاري عـزّ  وقبول البـاري عـزّ  وقبول البـاري عـزّ  وقبول البـاري عـزّ      ىىىىع برضع برضع برضع برضالمجتمع الذي هو فيه، يتمتّالمجتمع الذي هو فيه، يتمتّالمجتمع الذي هو فيه، يتمتّالمجتمع الذي هو فيه، يتمتّ

        المواصفات؟المواصفات؟المواصفات؟المواصفات؟
#� أَن أَن أَن أَن ����اآلية المباركـة بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم     اآلية المباركـة بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم     اآلية المباركـة بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم     اآلية المباركـة بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم         ننننأأأأالسؤال الرابع: هل السؤال الرابع: هل السؤال الرابع: هل السؤال الرابع: هل  ��� ��� �# ��� ��� �# ��� ��� �# ��� ���    

����ثُها عبادي الصَّـالحون ثُها عبادي الصَّـالحون ثُها عبادي الصَّـالحون ثُها عبادي الصَّـالحون يرِيرِيرِيرِ
شـخص  شـخص  شـخص  شـخص      تشـمل المسـلم والمسـيحي واليهـودي وكـلّ     تشـمل المسـلم والمسـيحي واليهـودي وكـلّ     تشـمل المسـلم والمسـيحي واليهـودي وكـلّ     تشـمل المسـلم والمسـيحي واليهـودي وكـلّ         ))))١١١١((((

        ؟؟؟؟وجلّوجلّوجلّوجلّ    مؤمن باهللا عزّمؤمن باهللا عزّمؤمن باهللا عزّمؤمن باهللا عزّ
ر المسلم ر المسلم ر المسلم ر المسلم ن يغين يغين يغين يغيأأأأه من غير المقبول نهائياً ه من غير المقبول نهائياً ه من غير المقبول نهائياً ه من غير المقبول نهائياً نّنّنّنّأأأأالسؤال الخامس: نحن نعرف جيداً السؤال الخامس: نحن نعرف جيداً السؤال الخامس: نحن نعرف جيداً السؤال الخامس: نحن نعرف جيداً 

دينه إلى أي دين آخر (ألندينه إلى أي دين آخر (ألندينه إلى أي دين آخر (ألنلكن هل من الضـروري  لكن هل من الضـروري  لكن هل من الضـروري  لكن هل من الضـروري      ،،،،اإلسالم هو خاتم األديان)اإلسالم هو خاتم األديان)اإلسالم هو خاتم األديان)اإلسالم هو خاتم األديان)    دينه إلى أي دين آخر (ألن
لمسيحي أو... إلى مسلم كي يرتقي إلى منزلة المسلم عند اهللا لمسيحي أو... إلى مسلم كي يرتقي إلى منزلة المسلم عند اهللا لمسيحي أو... إلى مسلم كي يرتقي إلى منزلة المسلم عند اهللا لمسيحي أو... إلى مسلم كي يرتقي إلى منزلة المسلم عند اهللا ل المؤمن ال المؤمن ال المؤمن ال المؤمن ان يتحون يتحون يتحون يتحوأأأأ

        !!!!يمان والمواطنة الصالحةيمان والمواطنة الصالحةيمان والمواطنة الصالحةيمان والمواطنة الصالحةعان بنفس القدر من اإلعان بنفس القدر من اإلعان بنفس القدر من اإلعان بنفس القدر من اإلثنين يتمتّثنين يتمتّثنين يتمتّثنين يتمتّاالاالاالاال    ننننأأأأعلماً علماً علماً علماً     ؟؟؟؟وجلّوجلّوجلّوجلّ    عزّعزّعزّعزّ
    ،،،،أو صديق عملأو صديق عملأو صديق عملأو صديق عمل    ،،،،السؤال السادس: هل مخالطة البوذي أو الهندوسي كجارالسؤال السادس: هل مخالطة البوذي أو الهندوسي كجارالسؤال السادس: هل مخالطة البوذي أو الهندوسي كجارالسؤال السادس: هل مخالطة البوذي أو الهندوسي كجار

        ع باألخالق العالية واالحترام مقبول شرعاً؟ع باألخالق العالية واالحترام مقبول شرعاً؟ع باألخالق العالية واالحترام مقبول شرعاً؟ع باألخالق العالية واالحترام مقبول شرعاً؟ويتمتّويتمتّويتمتّويتمتّ    ،،،،و دراسةو دراسةو دراسةو دراسةأأأأ
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  :أسئلتك نمة قبل اإلجابة عمن تقديم مقد بد ال
االعتقــاد بوحدانيــة اهللا تعــالى   :المقصــود باإليمــان عنــدنا هــو  نــا أنؤذكــر علما

  .7دالخاتم محم ورسالة النبي ،واآلخرة
7ويشـــمل اإليمـــان برســـالة النبـــي: بقين عليـــه والكتـــب ة األنبيـــاء الســـااإليمـــان بنبـــو

 ،ومــا أتــى بــه مــن تعــاليم وأحكــام إســالمية للبشــر مــن جانــب اهللا تعــالى   ،الســماوية الســابقة
وإن كان منكرها ال يخرج عن اإلسالماإلمامة :هاوأهم ،.  

أو حتّـى   ،7إنكـار وحدانيـة اهللا واآلخـرة ورسـالة النبـي      :وهو ،وعكسه الكفر
 ،7علـى الرسـول   هـا مسـتلزمة للـرد   أنّ إذ ؛مات اإلسالم وضـرورياته إنكار أحد مسلّ

  لرسالته. نحو إنكارٍ :وهو
 ،ولكـن حكمـه مشـروط بإظهـاره باللسـان أو غيـره       ،واإليمـان مكانـه قلـب اإلنسـان    

  ، وهو يستلزم العمل الذي هو من آثار اإليمان العملية.أو عدم اإلنكار على األقلّ
  :أسئلتك تباعاً ننجيب ع ،ضح لك هذاإذا اتّ

إل: األوــ      نــؤمن بالرســول محم ــاهللا فقــط وال ي ــؤمن ب ــذي ي وهــذا  ،دفهــو موحــ  7دال
ق عليـــه مـــؤمن بالمصـــطلح لـــطوال ي ،تبـــاع الـــديانات الســـماوية اُألخـــرى أيشـــمل 

إذ  ؛إيمانه باهللا فقط ال يكفيه مة السابقة أنولقد عرفت من المقد ..الديني عندنا
 7دنـا محمـ  الخاتمـة مـن قبـل نبي   ة عـاء النبـو  داله من البحـث والتحقيـق فـي     بد ال

حتّى يصل إلى الحقنّفإ 7ته ورسـالته ، إذ لو ثبتت نبو    ات هـا سـوف تنسـخ النبـو
اإليمـان بخاتميتهـا وعـدم قبـول التـدين بمـا قبلهـا         ألن ؛والرساالت السـابقة عليهـا  

مات اإليمان بها.من مقو  
ن بعـد نـزول رسـالة    إنسـا  جاللـه ال يقبـل إيمـان أي    اهللا جـلّ  نإ :ومن هنا نقول
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وعليه فال  ،جالله مقارناً لإليمان باهللا جلّ 7دن يكون اإليمان بمحمأب���  اإلسالم
يقبل أي اإلسالم.���  إنسان إيمان من أي  
على  الثواب والعقاب سوف ينصب نأح الجواب على السؤال الثاني من ومنه يتوضّ

 :ل شـخص فـي اإلسـالم يعنـي    إذ عدم دخو ؛اإليمان بما هو مطلوب في اإلسالم
وهــو عصــيان وخــروج مــن طاعــة اهللا      ،عــدم اإليمــان بالرســول الــذي أرســله اهللا    

يخروالعقاب، هذا في الثواب والعقاب اُأل فيستحقن.ي  
إا ما قلته من المواطنة الصالحة فالثالث: أموالتـي  ـــ  من األحكام التشريعية لإلسـالم   ن

إنسـان فـي    حقوق وواجبات متسـاوية لكـلّ   ــ بعضها على تنظيم المجتمع ينصب
تـــه، فالمســـيحي بغـــض النظـــر عـــن دينـــه وملّ ،يـــةن اختلفـــت فـــي الكلّإالمجتمـــع و

يته الفردية ومتعلّقاتهاكالمسلم في حر، عليـه مـن حقـوق وواجبـات     وما ينصب، 
  .خرويوهذا شيء ال عالقة له بالثواب والعقاب اُأل

المواطنــة الصــالحة مــن غيــر المســلمين  العمــل الصــالح أو  ا الكــالم علــى أنأمــ
  خروي؟هل فيها ثواب أُ

اهللا يثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا، ومـن الطبيعـي    فهناك قول من أن
المـــواطن الصـــالح المســـيحي أو اليهـــودي يفـــرق عنـــد اهللا عـــن المجـــرم الفاســـق   أن

إذ  ؛القيامـة قـد تـؤثّر فـي تخفيـف العـذاب عنـه يـوم         ةوهذه األعمال الصـالح  ،منهما
  ر.وقد يدخل في رحمة اهللا تعالى إذا كان قاصراً غير مقصّ ،للعقاب درجات

هـل  و ،الـذي خـدم البشـرية    ،أديسـون  :مثـل  ةثابإفي كيفية  اًهناك بحث كما أن
للبشر ب وفيه خدمة عمل طي كلّ ومن الواضح أن ؟تكون في الدنيا أو في اآلخرة

  ..هذا في اآلخرة ؟ي كيفية الثوابما الكالم فى بقبول الباري، وإنّظيح
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أما في حقوقه وثوابه على عمله الجيإف ،ب في المجتمع اإلسالميد الطيلـه   ن
الحق مع اإلشارة  ،مسلم آخر، وهذا فيه جواب السؤال الثالث فيه بالتساوي مع أي

ــى أن ــدي   إل ــه الت ــل من ــة بعــد مجــي    اهللا ال يقب ــه بالمســيحية أو اليهودي ــة ل ء ن والعبودي
الخاتمة! 7اإلسالم ورسالة النبي  

 Fتنــاروايــات عــن أئم �يرِثُهــا عبــادي الصَّــالحونيرِثُهــا عبــادي الصَّــالحونيرِثُهــا عبــادي الصَّــالحونيرِثُهــا عبــادي الصَّــالحون� :الرابــع: يوجــد فــي تفســير اآليــة 
 فــال عالقــة لهــا  ،)١(وأصــحابه #ةاإلمــام الحجــ  :العبــاد الصــالحين هــم  ر أنتفســ

  ن واليهود.يالمسيحيبالمسلمين و
ال  7الخــاتم لــذي ال يــؤمن برســالة النبــي ا نإفــ ،ا ســبقح ممــالخــامس: وجوابــه توضّــ 

ــه مــؤمن أصــالً   ي ــق علي ــك ،جاللــه وهــو كــافر بمــا أنــزل اهللا جــلّ     ،طل همــا نّأ :فقول
 ،مسـلم كـافر ال مـؤمن   الغيـر   نإفـ  ؛غير صحيح ،عان بنفس القدر من اإليمانيتمتّ

ــ نعــم يــ ،دطلــق عليــه موحمــا ا المواطنــة الصــالحة فــال عالقــة لهــا باإليمــان وإنّ  وأم
  بات نظم المجتمع اإلنساني أو اإلسالمي.ثرها دنيوي من متطلّأ

خوة فـــي إالســـادس: فـــي األصـــل ال مـــانع مـــن مصـــادقتهم وتبـــادل االحتـــرام معهـــم كـــ 
 ،ولكـن يجـب أن يبقـى الحكـم الشـرعي محفوظـاً       ،وهو مبدأ إسـالمي  ،اإلنسانية

 عــدم جــواز أي :وهــو يعنــي ،وهــو عــدم جعــل الســبيل للكــافرين علــى المســلمين 
إضــافة إلــى الحكــم الوضـــعي     ،ســتعالء الكــافر علــى المســلم    اشــكال  أنــوع مــن   

ا وأمــ ،دالحكـم بنجاسـة وعـدم طهــارة الكـافر المشـرك غيـر الموحـ        :وهـو  ،اآلخـر 
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دنجاسة الموح، ففيه رأيان للمراجع الكـرام  ،التابع ألحد األديان السماوية :أي، 
  ده.ف مقلّيتبع فيه المكلّ



  

        *اإلسماعيلية

 )Fالنص علـى األئمـة  /(اإلمامة :ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع ــانظر *
 (حــديث اثنــي عشــر  (البداء))C)(اإلمــام الكــاظم C(اإلمــام الصــادق 

        .(فرق ومذاهب)(الشيعة))والزيديةخليفة)(زيد بن علي 





)òîÜîÇb�⁄a@òÓŠÐÛa@‰ìèÃ@d’äßòîÜîÇb�⁄a@òÓŠÐÛa@‰ìèÃ@d’äßòîÜîÇb�⁄a@òÓŠÐÛa@‰ìèÃ@d’äßòîÜîÇb�⁄a@òÓŠÐÛa@‰ìèÃ@d’äß( 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ة، عددها، وكذلك ظـروف ظهـور كـلّ    ة، عددها، وكذلك ظـروف ظهـور كـلّ    ة، عددها، وكذلك ظـروف ظهـور كـلّ    ة، عددها، وكذلك ظـروف ظهـور كـلّ    أود االستفسار منكم عن فرق الشيعأود االستفسار منكم عن فرق الشيعأود االستفسار منكم عن فرق الشيعأود االستفسار منكم عن فرق الشيع

        فرقة منها، مثل: اإلسماعيلية، وغيرهم، وما هو حكم التعامل معهم؟فرقة منها، مثل: اإلسماعيلية، وغيرهم، وما هو حكم التعامل معهم؟فرقة منها، مثل: اإلسماعيلية، وغيرهم، وما هو حكم التعامل معهم؟فرقة منها، مثل: اإلسماعيلية، وغيرهم، وما هو حكم التعامل معهم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وقتـاً قلـيالً مـن الـزمن وانقرضـت، ولـم يبـق        ���  إن فرق الشيعة أكثرها لـم تـدم  

فإنّــه يتبــادر منــه  ق اســم الشــيعة الزيديــة واإلســماعيلية، وإذا أُطلــ���  مــن هــذه الفــرق
  عشرية الذين يعدون هم األصل في التشيع. اإلمامية االثنا

ــن اإلمــام الصــادق وشــيعه         ــوفّي إســماعيل اب ــا ت ــه لم ــا منشــأ اإلســماعيلية: فإنّ أم
، ومع هذا كلّه فإن فرقة مـنهم  )١(كشف عن وجهه قبل دفنه درءاً للشبهة Cاإلمام

  ادعوا أنّه لم يمت. وألغراض دنيوية أو لشبهة
واإلسماعيلية وسائر الفرق التي تنشأ في كلّ األديـان والمـذاهب تشـترك فـي     
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   مسألة واحدة ألجل تأسيس هذه الفرق، أشار إليهـا اإلمـام علـيC    بقولـه: (أهـواء
تُتّبع، وأحكـام تُبتـدع، يخـالَف فيهـا كتـاب اهللا، يتـولّى فيهـا رجـال رجـاالً علـى غيـر            

تتمثّــل بالحصــول علــى أمــوال ومناصــب، هــذا كلّــه باإلضــافة إلــى   ، وقــد)١(ديــن اهللا)
ــية        ــروف السياسـ ــى الظـ ــود إلـ ــذا يعـ ــتالف، وهـ ــاد االخـ ــة إليجـ ــدخالت الخارجيـ التـ

  آنذاك.

�تعليق: �

�����א9
دن����������«����«  
الجواب غير شاف وال كاف، فهل الفروق بين الزيدية واإلسماعيلية سياسية الجواب غير شاف وال كاف، فهل الفروق بين الزيدية واإلسماعيلية سياسية الجواب غير شاف وال كاف، فهل الفروق بين الزيدية واإلسماعيلية سياسية الجواب غير شاف وال كاف، فهل الفروق بين الزيدية واإلسماعيلية سياسية 

        أم عقائدية؟أم عقائدية؟أم عقائدية؟أم عقائدية؟
        ثنا عشرية باطنية اإلسماعيلية؟!ثنا عشرية باطنية اإلسماعيلية؟!ثنا عشرية باطنية اإلسماعيلية؟!ثنا عشرية باطنية اإلسماعيلية؟!وهل يقر االوهل يقر االوهل يقر االوهل يقر اال

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

ــر        ــماعيلية أمـ ــة واإلسـ ــين الزيديـ ــي بـ ــدي والفقهـ ــي والعقائـ ــتالف السياسـ االخـ
مفروغ عنـه، فكـلّ فرقـة مـن فـرق المسـلمين تختلـف عـن الفـرق اُألخـرى فـي هـذه             

كـلّ فرقـة عـن اُألخـرى      المحاور وما يندرج تحتها من مسـائل، غيـر أن الـذي يميـز    
هو المحور العقائدي تحديداً، واالختالف في المسائل العقائدية هـو الـذي يـؤدي    
إلــى تشــعب المــذاهب وتعــددها، وينــدر أن يكــون االخــتالف فــي العقائــد اختالفــاً    

انطالقــاً مــن   ،صــرفاً، بحيــث ال يــؤثّر فــي الجــانبين السياســي والفقهــي، فكــلّ فرقــة        
  ، تتبنّى رؤية سياسية معينة، وتضع مسائل فقهية تخصّها.اعتقاداتها الخاصّة
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أما باطنيـة اإلسـماعيلية، فغيـر معتـرف بهـا لـدى الشـيعة االثنـي عشـرية، وذلـك           
ألنّها تدور حول معاني التعليم السري، وتبتني على آراء فلسفية، وتـأويالت بعيـدة   

  عن الواقع.

HáèäÇ@ñŠ–n«@ñˆjãIHáèäÇ@ñŠ–n«@ñˆjãIHáèäÇ@ñŠ–n«@ñˆjãIHáèäÇ@ñŠ–n«@ñˆjãI@ @@ @@ @@ @
»����  »����������א���
�ن�����
א�4מ���ن�א���
א
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

نطالبكم بالمزيد من التفصيل عن الشـيعة اإلسـماعيلية، نحـو: فـي أي الـبالد      نطالبكم بالمزيد من التفصيل عن الشـيعة اإلسـماعيلية، نحـو: فـي أي الـبالد      نطالبكم بالمزيد من التفصيل عن الشـيعة اإلسـماعيلية، نحـو: فـي أي الـبالد      نطالبكم بالمزيد من التفصيل عن الشـيعة اإلسـماعيلية، نحـو: فـي أي الـبالد      
هم متواجدون، وعددهم، وأفكارهم، ونشاطاتهم، كما تعودنا مـن مـذهبنا طلـب    هم متواجدون، وعددهم، وأفكارهم، ونشاطاتهم، كما تعودنا مـن مـذهبنا طلـب    هم متواجدون، وعددهم، وأفكارهم، ونشاطاتهم، كما تعودنا مـن مـذهبنا طلـب    هم متواجدون، وعددهم، وأفكارهم، ونشاطاتهم، كما تعودنا مـن مـذهبنا طلـب    
        البحث عن جميع األديان السماوية وغيرها، وكلّه في مصلحتنا ومصلحة اإلسالم.البحث عن جميع األديان السماوية وغيرها، وكلّه في مصلحتنا ومصلحة اإلسالم.البحث عن جميع األديان السماوية وغيرها، وكلّه في مصلحتنا ومصلحة اإلسالم.البحث عن جميع األديان السماوية وغيرها، وكلّه في مصلحتنا ومصلحة اإلسالم.

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

لقد ألّفت كتب تتحدث عن هـذه الفرقـة، منهـا: (بحـوث فـي الملـل والنحـل)        
للشيخ جعفر السبحاني، ونحن نطلعك على بعض ما كتب، وعليك مطالعة الكتاب 

  لتعرف المزيد:
ــد، وباكســتان،         ــر مــن األقطــار، منهــا: الهن ــة اإلســماعيلية فــي كثي تتواجــد الفرق

ســوريا، ولبنــان، وأفغانســتان، وأفريقيــة، وإيــران، وتعتبــر الســمة  والــيمن ونواحيهــا، و
البــارزة للــدعوة اإلســماعيلية هــي: تأويــل الظــواهر وإرجاعهــا إلــى خــالف مــا تبــادر   
منها فـي عـرف المتشـرعة، وهـذا هـو الـذي جعـل المـذهب اإلسـماعيلي يتطـور مـع            

ــدعوة أمامهــا أي       ــرى ال ــه، وال ت ــانع مــن مماشــاة   تطــور الزمــان، ويتكيــف بمكيفات م
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المســـتجدات، وإن كانـــت خـــالف الشـــرع أو الضـــرورة الدينيـــة، كمـــا وأن تأويـــل    
الظــواهر عنــدهم ال يعتمــد علــى ضــابطة؛ فكــلّ يؤولهــا علــى ذوقــه ومزاجــه، فتجــد      

  بينهم خالفاً شديداً في المسائل التأويلية.
 إن ظــاهرة الجمــود علــى النصــوص والظــواهر فــي أوســاط العباســيين، ولّــدت   
ردة فعل عند األئمة اإلسماعيلية، فانجرفوا في تيارات المسائل الفلسـفية وجعلوهـا   
من صميم الدين وجذوره، وانقلب المـذهب إلـى مـنهج فلسـفي يتطـور مـع الـزمن،        

  ويتبنّى أُصوالً ال تجد منها في الشريعة اإلسالمية عيناً وال أثراً.
ــوئه   ــام نشـ ــماعيلية شـــعرت أيـ ــا وأن الـــدعوة اإلسـ ــا كمـ ــاء لهـ ــه ال بقـ إذا ���  ا بأنّـ

أضفت طابع القداسة علـى أئمـتهم ودعـاتهم، بحيـث توجـب مخـالفتهم مروقـاً عـن         
الــدين، وخروجــاً عــن طاعــة اإلمــام، فجعلــت الــدعاة مــن حــدود الــدين؛ إمعانــاً فــي     

  إسباغ الفضائل عليهم.
مــة ويعتقــد بعــض اإلســماعيلية بالنطقــاء الســتّة، وأن كــلّ نــاطق رســول يتلــوه أئ 

ســـبعة، وآخـــر أئمـــتهم إســـماعيل مـــتم للـــدور، ويـــأتي بعـــده رســـولٌ نـــاطق وناســـخ    
ــور        ــد جمهـ ــادم عقائـ ــا يصـ ــذا مـ ــماعيل، وهـ ــن إسـ ــد بـ ــو محمـ ــابقة، وهـ ــريعة السـ للشـ

هــو خــاتم األنبيــاء والمرســلين، وشــريعته خاتمــة   7المســلمين مــن أن نبــي اإلســالم 
عيلية فـــي مـــأزق كبيـــر الشــرائع، وكتابـــه خـــاتم الكتــب، فعنـــد ذلـــك وقعـــت اإلســما   

وتناقض وتعارض مع معتقداتهم، فمـن جانـب يصـرحون بخاتميـة النبـوة، وأُخـرى       
  يعبرون عن محمد بن إسماعيل بـ(الناطق).

وقد بلـغ بأتبـاع الفرقـة اإلسـماعيلية مـن الطاعـة العميـاء ألئمـتهم ودعـاتهم فـي           
بلغــت بهــم طــاعتهم  كــلّ حكــم يصــدر عــن القيــادة العامــة أو الــدعاة الخاصّــين، إذ    
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         ـــة أنــتهم إلــى رفــع بعــض األحكـــام اإلســالمية عــن الجيــل اإلســماعيلي بحجألئم
العصر يضاده، ويشهد على ذلك: ما كتبه المؤرخ اإلسـماعيلي مصـطفى غالـب؛ إذ    

إن الحجـاب يتعـارض والعقائـد    ((يقول في إمام عصـره آغـا خـان الثالـث، أنّـه قـال:       
إسماعيلية أن تنزع نقابها وتنـزل إلـى معتـرك الحيـاة      اإلسماعيلية، وإنّي أهيب بكلّ

لتســاهم مســاهمة فعالــة فــي بنــاء الهيكــل االجتمــاعي والــديني للطائفــة اإلســماعيلية    
خاصّة وللعالم اإلسالمي عامة، وأن تعمل جنباً إلى جنـب مـع الرجـل فـي مختلـف      

ــارتي  نــواحي الحيــاة أُســوة بجميــع النســاء اإلســماعيليات فــي العــالم، وآمــل      فــي زي
ــا         ــغ م ــين النســاء اإلســماعيليات، وآمــرك أن تبلّ ــراً للحجــاب ب ــة أن ال أرى أث القادم

  .)١())سمعت لعموم اإلسماعيليات بدون إبطاء
ويعتقد بعض اإلسماعيلية أن اإلمامة مسـتمرة الوجـود فـي األدوار جميعـاً مـن      

يسـاوي فـي    Cأولها إلى آخرها، وكلّ إمام غائـب أو حاضـر بعـد اإلمـام الصـادق     
  الفضل والكمال اإلمام المنصوص في يوم الدار ويوم الغدير!

         فمثالً كريم آغا خـان تسـاوي كفّتـه فـي معـالي اُألمـور كفّـة اإلمـام علـيC ،
  فيقوم بنفس ما يقوم به اإلمام!

ــاً بالشـــريعة     ونحـــن نقـــول: كيـــف يكـــون اإلمـــام المـــذكور إمامـــاً عالمـــاً محيطـ
ليـة فـي مـدارس سويسـرا، ثـم انتسـب       لقـى علومـه األو  وواقفاً على أسرارها مـع أنّـه ت  

  ؟!!)٢(إلى جامعة هارفورد األمريكية
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HòîÜîÇb�⁄a@†öbÔÇ@åßIHòîÜîÇb�⁄a@†öbÔÇ@åßIHòîÜîÇb�⁄a@†öbÔÇ@åßIHòîÜîÇb�⁄a@†öbÔÇ@åßI@ @@ @@ @@ @
  »�א�:�د���מ/���د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        حشرنا اهللا وإياكم مع محمد وآل محمد.حشرنا اهللا وإياكم مع محمد وآل محمد.حشرنا اهللا وإياكم مع محمد وآل محمد.حشرنا اهللا وإياكم مع محمد وآل محمد.
        ما هي صحة المذهب اإلسماعيلي؟ وهل لكم أن توضّحوه من كلّ جوانبه؟ما هي صحة المذهب اإلسماعيلي؟ وهل لكم أن توضّحوه من كلّ جوانبه؟ما هي صحة المذهب اإلسماعيلي؟ وهل لكم أن توضّحوه من كلّ جوانبه؟ما هي صحة المذهب اإلسماعيلي؟ وهل لكم أن توضّحوه من كلّ جوانبه؟

        وأعانكم على كلّ األعداء، إنّه سميع يجيب الدعاء.وأعانكم على كلّ األعداء، إنّه سميع يجيب الدعاء.وأعانكم على كلّ األعداء، إنّه سميع يجيب الدعاء.وأعانكم على كلّ األعداء، إنّه سميع يجيب الدعاء.    جزاكم اهللا خير الجزاء،جزاكم اهللا خير الجزاء،جزاكم اهللا خير الجزاء،جزاكم اهللا خير الجزاء،
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن المذهب اإلسماعيلي منتسب إلـى: إسـماعيل ابـن اإلمـام جعفـر بـن محمـد        

: فاطمـة بنـت الحسـين بـن     Cولى زوجات اإلمام الصادق, وأُمه هي أCُالصادق
الحســن بــن علــيH عبــد اهللا  ، وهــي تقريبــاً بنــت ــه, فولــدت لــه: إســماعيل، ثــمعم

١(األفطح، وهما شقيقان ألب وأم(.  
ثــم إن البحــث عــن حــاالت إســماعيل بحــث مفصّــل، ولكــن الــذي يظهــر مــن   
كتب الحديث والتاريخ: أن إسماعيل إما هو بنفسه كانت له نية أن يتولّى اإلمامة، 

ــاً. فاإلمــــام   أو يؤســــس فرقــــة, وإمــــا أن هنــــاك فئــــة كانــــت تجعــــل لــــه   مركــــزاً عاليــ
بينما كـان يظهـر لـه االحتـرام والمحبـة كـان يبعـده عـن هـذا النـوع مـن             Cالصادق

  النشاط إلى أن توفّي إسماعيل.
ــه تــوفّي ســنة (        ــاريخ وفــاة إســماعيل فيــه اخــتالف, والصــحيح أنّ ــ), يعنــي  ١٤٥وت هـ

واإلمـام   هــ.، ١٤٨استشـهد سـنة    C؛ فإنّـه Cثالث سنوات قبـل استشـهاد اإلمـام الصـادق    
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فعل بجنـازة إسـماعيل مـا لـم يفعـل بجنـازة أحـد أبـداً, فقبـل أن يحمـل نعشـه             Cالصادق
ــادق   ــام الصـ ــاء اإلمـ ــذا       Cجـ ــى أن هـ ــم علـ ــرين كلّهـ ــهد الحاضـ ــه وأشـ ــن وجهـ ــتح عـ وفـ

المسجى الميت هو ابنه إسماعيل الذي مـات حتـف أنفـه, ثـم حينمـا حملـت الجنـازة مـن         
ة وفتــرة يــأمر أن يضــعوا الجنــازة, فيفــتح عــن وجهــه  بــين فتــر Cالمدينــة إلــى البقيــع كــان

  .)١(ويشهد الناس على أن هذا الميت هو ابنه إسماعيل مات حتف أنفه
كـان يـرى فـي عملـه هـذا       Cوفي هـذا داللـة قاطعـة علـى أن اإلمـام الصـادق      

حفظ التشيع واإلمامة, فال بد من دفع هذا الباطـل، وإن لـم يكـن ذلـك اليـوم قائمـاً،       
  سيقوم فيما بعد, كما يشهد التاريخ القطعي أن هذا الباطل قام فيما بعد.فإنّه 

ــدأ حركــة لهــم ومركــز         ــذين كــانوا يأخــذون مــن إســماعيل مب ــر ال ثــم إن أكث
  نشاط، هؤالء ادعوا دعويين:

: أن اإلمامـــة كانـــت فـــي إســـماعيل زمـــن أبيـــه, واإلمامـــة إذا   ولـــىالـــدعوى اُأل
بغيره، بل تنتقل إلى من يرثه باإلمامـة. فصـحيح أن   كانت في أحد فإنّها ال تُستبدل 

إسماعيل مات زمن أبيه ولكن اإلمامة كانت فيه، فال تُستبدل وال تُعطى إلى أخيـه  
موسى بن جعفـر، وإنّمـا تنتقـل منـه إلـى ابنـه محمـد بـن إسـماعيل، الـذي هـو اإلمـام             

ــاني لإلســماعيلية.  ــذين     الث ــرأي أكثــر اإلســماعيليين ال عاصــروا اإلمــام  وعلــى هــذا ال
  بعد استشهاد أبيه. Cوعاصروا إلمام موسى بن جعفر Cالصادق

الدعوى الثانية: أن إسماعيل لم يمـت فـي حيـاة أبيـه، وإنّمـا كـان إظهـار موتـه         
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هـــ) فــي ١٥٣مــن أجــل التســتّر عليــه وحفظــه، وأنّــه بقــي حيــاً بعــد أبيــه، ورؤي ســنة (    
  سوق البصرة، وله كرامات ومعجزات.

الثانيـــة عليهـــا ألـــف ملـــزم وملـــزم, ألن التـــاريخ وكثيـــر مـــن        وهـــذه الـــدعوى  
  االعتبارات يشهد على بطالنها.

لــم يــنصّ  Cإذ أن اإلمــام الصــادق ولــىوأســاس الكــالم هــو فــي الــدعوى اُأل
يوماً ما على أن اإلمام بعده إسماعيل, بل هناك روايات كثيرة تدلّ على أن اإلمـام  

صــبياً فــي  Cاإلمــام موســى بــن جعفــر  فــي حياتــه، بــل ومنــذ أن كــان   Cالصــادق
المهد كان ينصّ على أن ابنه موسى هـو اإلمـام بعـده. وهـذه الروايـات جـاء بعضـها        

  .)١(Cفي كتاب (الكافي) للكليني في باب النصّ على إمامة موسى بن جعفر
���  نعم، قبل البداء فـي إسـماعيل كـان يخيـل إلـى بعـضٍ أن اإلمامـة ال تكـون        

, لهـذا كـانوا يـرون أو يتنبـؤون بـأن اإلمامـة سـوف تكـون         Cاإلمامفي أكبر أوالد 
في إسماعيل. ولما تـوفّي إسـماعيل بـدا هللا عـزّ وجـلّ، أي: أظهـر اهللا تعـالى جهلهـم         
بعــد أن كــان هــذا الجهــل خافيــاً, بــأن اإلمــام لــيس هــو إســماعيل, وإنّمــا اإلمــام هــو      

. Cمــام موســى بــن جعفــروهــو: اإل Cالـذي يكــون حيــاً بعــد وفــاة اإلمــام الصـادق  
  .)٢(في إسماعيلله فهذا معنى كلّ ما ورد فيه: إن اهللا بدا 

و(بدا) لـيس معنـاه: أنّـه جعلـه إمامـاً ثـم عزلـه عـن اإلمامـة، بـل يعنـي: أظهـر اهللا             
تعــالى علمــه بعــد أن كــان مخفيــاً, وأظهــر للنــاس جهلهــم، بعــد أن كــان يخيــل لهــم    
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  هو ابنه األكبر إسماعيل. Cم الصادقأنّهم عالمون بأن اإلمام بعد اإلما
 Cفقامــت الــدعوة اإلســماعيلية علــى أســاس: أن اإلمــام بعــد اإلمــام الصــادق   

هـو إسـماعيل، وأنّـه مـات وهـو إمـام, ولـم تُسـلب منـه اإلمامـة إلـى            ــ بحسب الرتبة  ــ
  أخيه وإنّما انتقلت باإلرث إلى ابنه محمد, هذا أساس الدعوة اإلسماعيلية.

من يقول: بأنّه لـم يمـت وإنّمـا اسـتتر عـن أعـين النـاس, وقـد قـدمنا          نعم، هناك 
  أن شواهد التاريخ تكذّب هذا القول.

وهنــاك كــالم لهــم موجــود فــي مصــادر اإلســماعيلية ويعتــرف بــه بعــض مــنهم   
ــادق    ــام الصـ ــأن اإلمـ ــو: بـ ــن        Cوهـ ــى بـ ــام موسـ ــه اإلمـ ــى ابنـ ــصّ علـ ــوفّي نـ ــا تـ حينمـ

قسـمين: إمامـة مسـتقرة، وإمامـة مسـتودعة.      , ومن هنا قسـموا اإلمامـة إلـى    Cجعفر
واإلمامــة المســتودعة يســتودعها اهللا ســبحانه وتعــالى فــي آخــر تســتّراً وتحفّظــاً علــى    
ــن       ــام موســـى بـ ــة اإلمـ ــة. فيـــدعون أن إمامـ ــة اإللهيـ ــه اإلمامـ ــتقرت بـ ــام الـــذي اسـ اإلمـ

د إمامــة مســتودعة تســتّراً علــى اإلمامــة المســتقرة اإللهيــة التــي كانــت عنــ    Cجعفــر
  . هذا المعتقد يرده ما بيناه بصورة مجملة.)١(إسماعيل، ثم استقرت في ابنه محمد

ــدعون أن للشــريعة         ــإنّهم ي ــد اإلســماعيلية، ف ــا الحــديث عــن أُصــول العقائ وأم
  وظاهراً.ــ وهو أهم جانب في الشريعة ــ باطناً 

ــاهر ال       ــريعة, وأمـــا ظـ ــون ببـــاطن الشـ ــام ال بـــد وأن يكـ شـــريعة فـــال  وأن االهتمـ
  يتقيدون به.

واألدلّة على ذلك كثيرة، منها: أن اإلمام محمـد بـن إسـماعيل يسـمونه بــ(قائم      
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ــه قامــت اإلمامــة     ــون: بانتقــال اإلمامــة إلي ــام القيامــة: أن   )١(القيامــة)، ويقول , ومعنــى قي
التكاليف كلّهـا سـقطت عـن جميـع المكلّفـين؛ ألن هـذه التكـاليف موضـوعها هـذه          

دنيا، وإذا قامـت القيامـة سـقطت التكـاليف. فيـدعون أنّـه بقيـام قـائم القيامـة          الحياة ال
  .)٢(وهو اإلمام بعد إسماعيل ابنه محمد سقطت التكاليف

وبقــي بــاطن الشــريعة يؤخــذ بــه إلــى أن انتقلــت دولــة الفــاطميين مــن المغــرب   
علـيهم هـو:    إلى مصر, فرأى المعزّ لدين اهللا أن أكبر اتّهام وأكبر زلّة وأكبـر مأخـذ  

أن جماعــة الفــاطميين ال يأخــذون بظــاهر الشــريعة، فــال يحرمــون مــا حرمــه اهللا, وال   
يلتزمـون بمـا أوجبـه اهللا فــأعلن بـأن األحكـام الظاهريـة لــم تسـقط, وأنّـه يجـب علــى          

  من يعتقد بإمامة إسماعيل األخذ بظاهر الشريعة وباطنها معاً.
اطمي؛ إذ جاءتـه هـذه النزعـة أيضـاً،     وهذا كان إلى زمـن الحـاكم بـأمر اهللا الفـ    

  وهو: أن ظاهر الشريعة مقدمة للوصول والدخول إلى باطن الشريعة.
؛ Cوفرقة (الدروز) تعتقد بأن الحاكم بأمر اهللا هو أفضل من أميـر المـؤمنين  

كان يعلم بباطن الشريعة وظاهرها, وكان يعلـم أن األسـاس    Cألن أمير المؤمنين
ريعة دون ظاهرهـا، ولكنّـه خـدع النـاس بالتزامـه بالظـاهر, وأمـا        هو العمل بباطن الشـ 

  .)٣(الحاكم بأمر اهللا فهو ألقى ثوب الظاهر وأظهر الباطن
ثم إن اإلسماعيلية على قسمين: إسماعيلية شرقية، ويسـمون بــ(النبأية)، واآلن   
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بهــــرة، يســــمون بـــــ(اآلغاخانية)، وإســــماعيلية غربيــــة، ويســــمون بـــــ(المستعلية)، أو ال 
وإسماعيلية اآلغاخانية ال يتقيدون بـأي حكـم مـن ضـروريات الـدين, فـال يحجـون        

  وال يصلّون وال يزكّون وال..., بل وال يأتون إلى زيارة العتبات المقدسة. 
نعم، اإلسماعيلية المسـتعلية يتقيـدون باألحكـام اإللهيـة فيحجـون و... ويـأتون       

 Cال يأتون إلى زيارة اإلمام موسى بن جعفرإلى زيارة العتبات المقدسة، ولكن 
  ؛ لعدم اعتقادهم بهم كأئمة.Fومن بعده من األئمة

  إن شاء اهللا تعالى. اًهذا خالصة الكالم في اإلسماعيلية ونظنّه وافي

�):١تعليق ( �

  »������������א���ود��������و�)����8א�������«
ة الخاطئـة مـن منسـوبي    ة الخاطئـة مـن منسـوبي    ة الخاطئـة مـن منسـوبي    ة الخاطئـة مـن منسـوبي    إنّه ليحزّ فـي نفسـي أن أجـد مثـل هـذه اإلجابـة الفجـ       إنّه ليحزّ فـي نفسـي أن أجـد مثـل هـذه اإلجابـة الفجـ       إنّه ليحزّ فـي نفسـي أن أجـد مثـل هـذه اإلجابـة الفجـ       إنّه ليحزّ فـي نفسـي أن أجـد مثـل هـذه اإلجابـة الفجـ       

طائفة نكن لها كـلّ الـود والحـب, ولـم يـدر فـي خلـدي أبـداً أن إخواننـا اإلماميـة           طائفة نكن لها كـلّ الـود والحـب, ولـم يـدر فـي خلـدي أبـداً أن إخواننـا اإلماميـة           طائفة نكن لها كـلّ الـود والحـب, ولـم يـدر فـي خلـدي أبـداً أن إخواننـا اإلماميـة           طائفة نكن لها كـلّ الـود والحـب, ولـم يـدر فـي خلـدي أبـداً أن إخواننـا اإلماميـة           
سوف يقعون في نفس المستنقع الذي وقع فيه غيرهم من دعاة الفرقة والتنـاحر،  سوف يقعون في نفس المستنقع الذي وقع فيه غيرهم من دعاة الفرقة والتنـاحر،  سوف يقعون في نفس المستنقع الذي وقع فيه غيرهم من دعاة الفرقة والتنـاحر،  سوف يقعون في نفس المستنقع الذي وقع فيه غيرهم من دعاة الفرقة والتنـاحر،  
الذين يكيلون التُهم جزافـاً، ويرمـون المـؤمنين بمـا هـم منـه بـراء، طلبـاً مـنهم إلـى           الذين يكيلون التُهم جزافـاً، ويرمـون المـؤمنين بمـا هـم منـه بـراء، طلبـاً مـنهم إلـى           الذين يكيلون التُهم جزافـاً، ويرمـون المـؤمنين بمـا هـم منـه بـراء، طلبـاً مـنهم إلـى           الذين يكيلون التُهم جزافـاً، ويرمـون المـؤمنين بمـا هـم منـه بـراء، طلبـاً مـنهم إلـى           

، وتحكيم أهوائهم، بال دليل وال برهـان, وإمعانـاً مـنهم فـي زيـادة      ، وتحكيم أهوائهم، بال دليل وال برهـان, وإمعانـاً مـنهم فـي زيـادة      ، وتحكيم أهوائهم، بال دليل وال برهـان, وإمعانـاً مـنهم فـي زيـادة      ، وتحكيم أهوائهم، بال دليل وال برهـان, وإمعانـاً مـنهم فـي زيـادة      إشباع رغباتهمإشباع رغباتهمإشباع رغباتهمإشباع رغباتهم
        الهوة، ومساهمة في توسيع دائرة الفرقة, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.الهوة، ومساهمة في توسيع دائرة الفرقة, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.الهوة، ومساهمة في توسيع دائرة الفرقة, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.الهوة، ومساهمة في توسيع دائرة الفرقة, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.

ــي        ــر مــن المعلومــات الت ــي       ونقــول: مــع األســف لقــد جــازف المجيــب فــي كثي ــر مــن المعلومــات الت ــي       ونقــول: مــع األســف لقــد جــازف المجيــب فــي كثي ــر مــن المعلومــات الت ــي       ونقــول: مــع األســف لقــد جــازف المجيــب فــي كثي ــر مــن المعلومــات الت ونقــول: مــع األســف لقــد جــازف المجيــب فــي كثي
الدقّـة  الدقّـة  الدقّـة  الدقّـة      أوردها ولم يحالفه التوفيق؛ ألنّه لم يراعِ حرمة األمانة العلميـة، ولـم يتـوخّ   أوردها ولم يحالفه التوفيق؛ ألنّه لم يراعِ حرمة األمانة العلميـة، ولـم يتـوخّ   أوردها ولم يحالفه التوفيق؛ ألنّه لم يراعِ حرمة األمانة العلميـة، ولـم يتـوخّ   أوردها ولم يحالفه التوفيق؛ ألنّه لم يراعِ حرمة األمانة العلميـة، ولـم يتـوخّ   

        واإلنصاف في ما أورده.واإلنصاف في ما أورده.واإلنصاف في ما أورده.واإلنصاف في ما أورده.
وبــالرغم مــن أنّنــي لــن أرد علــى جميــع األخطــاء التــي وردت فــي مجمــل          وبــالرغم مــن أنّنــي لــن أرد علــى جميــع األخطــاء التــي وردت فــي مجمــل          وبــالرغم مــن أنّنــي لــن أرد علــى جميــع األخطــاء التــي وردت فــي مجمــل          وبــالرغم مــن أنّنــي لــن أرد علــى جميــع األخطــاء التــي وردت فــي مجمــل          
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إجابتك, لكن سوف أعلّق على بعض النقاط، آمل أن تجد عندكم إنصافاً، وأن إجابتك, لكن سوف أعلّق على بعض النقاط، آمل أن تجد عندكم إنصافاً، وأن إجابتك, لكن سوف أعلّق على بعض النقاط، آمل أن تجد عندكم إنصافاً، وأن إجابتك, لكن سوف أعلّق على بعض النقاط، آمل أن تجد عندكم إنصافاً، وأن 
        تأخذ مكانها كملحق على اإلجابة السابقة.تأخذ مكانها كملحق على اإلجابة السابقة.تأخذ مكانها كملحق على اإلجابة السابقة.تأخذ مكانها كملحق على اإلجابة السابقة.

فـي مـدى   فـي مـدى   فـي مـدى   فـي مـدى       أوالً: كأنّك تشير بطرف خفـي إلـى أن جميـع األحاديـث الـواردة     أوالً: كأنّك تشير بطرف خفـي إلـى أن جميـع األحاديـث الـواردة     أوالً: كأنّك تشير بطرف خفـي إلـى أن جميـع األحاديـث الـواردة     أوالً: كأنّك تشير بطرف خفـي إلـى أن جميـع األحاديـث الـواردة     
تعبـر عـن   تعبـر عـن   تعبـر عـن   تعبـر عـن       CCCCلإلمـام إسـماعيل  لإلمـام إسـماعيل  لإلمـام إسـماعيل  لإلمـام إسـماعيل      CCCCالحب والتقدير الشديدين من اإلمام الصادقالحب والتقدير الشديدين من اإلمام الصادقالحب والتقدير الشديدين من اإلمام الصادقالحب والتقدير الشديدين من اإلمام الصادق

كـان يـبطن شـيئاً    كـان يـبطن شـيئاً    كـان يـبطن شـيئاً    كـان يـبطن شـيئاً        CCCCن اإلمـام جعفـر  ن اإلمـام جعفـر  ن اإلمـام جعفـر  ن اإلمـام جعفـر  ول: إول: إول: إول: إمجرد احترام ظاهر, كأنّك تريـد أن تقـ  مجرد احترام ظاهر, كأنّك تريـد أن تقـ  مجرد احترام ظاهر, كأنّك تريـد أن تقـ  مجرد احترام ظاهر, كأنّك تريـد أن تقـ  
آخر اتّجاه ابنه األكبر إسماعيل, وهذا ما تنفيه الروايات الصحيحة عنه في كتب آخر اتّجاه ابنه األكبر إسماعيل, وهذا ما تنفيه الروايات الصحيحة عنه في كتب آخر اتّجاه ابنه األكبر إسماعيل, وهذا ما تنفيه الروايات الصحيحة عنه في كتب آخر اتّجاه ابنه األكبر إسماعيل, وهذا ما تنفيه الروايات الصحيحة عنه في كتب 

        خصوص.خصوص.خصوص.خصوص.السيرة، وفي كتب اإلمامية على وجه الالسيرة، وفي كتب اإلمامية على وجه الالسيرة، وفي كتب اإلمامية على وجه الالسيرة، وفي كتب اإلمامية على وجه ال
ثانياً: أردت أن تحور الحادثة الفريدة والتصرف الذي لم يسبق له مثيل عند ثانياً: أردت أن تحور الحادثة الفريدة والتصرف الذي لم يسبق له مثيل عند ثانياً: أردت أن تحور الحادثة الفريدة والتصرف الذي لم يسبق له مثيل عند ثانياً: أردت أن تحور الحادثة الفريدة والتصرف الذي لم يسبق له مثيل عند 
كشف جنازة اإلمام إسماعيل سـالم اهللا عليـه واإلشـهاد عليهـا، لتلويهـا بمـا يوافـق        كشف جنازة اإلمام إسماعيل سـالم اهللا عليـه واإلشـهاد عليهـا، لتلويهـا بمـا يوافـق        كشف جنازة اإلمام إسماعيل سـالم اهللا عليـه واإلشـهاد عليهـا، لتلويهـا بمـا يوافـق        كشف جنازة اإلمام إسماعيل سـالم اهللا عليـه واإلشـهاد عليهـا، لتلويهـا بمـا يوافـق        

يتخوف علـى محبـي إسـماعيل مـن اعتقـاد إمامتـه,       يتخوف علـى محبـي إسـماعيل مـن اعتقـاد إمامتـه,       يتخوف علـى محبـي إسـماعيل مـن اعتقـاد إمامتـه,       يتخوف علـى محبـي إسـماعيل مـن اعتقـاد إمامتـه,           CCCCهواك! فلئن كان الصادقهواك! فلئن كان الصادقهواك! فلئن كان الصادقهواك! فلئن كان الصادق
ر قد تفشّى في الشيعة أنّه هو اإلمام بعد ر قد تفشّى في الشيعة أنّه هو اإلمام بعد ر قد تفشّى في الشيعة أنّه هو اإلمام بعد ر قد تفشّى في الشيعة أنّه هو اإلمام بعد فإن هذا لعمري ألكبر دليل على أن األمفإن هذا لعمري ألكبر دليل على أن األمفإن هذا لعمري ألكبر دليل على أن األمفإن هذا لعمري ألكبر دليل على أن األم

أبيه. وقد كان بإمكانه أن ينصّ على أحد أبنائه اآلخرين جهراً وينفي اإلمامة منه، أبيه. وقد كان بإمكانه أن ينصّ على أحد أبنائه اآلخرين جهراً وينفي اإلمامة منه، أبيه. وقد كان بإمكانه أن ينصّ على أحد أبنائه اآلخرين جهراً وينفي اإلمامة منه، أبيه. وقد كان بإمكانه أن ينصّ على أحد أبنائه اآلخرين جهراً وينفي اإلمامة منه، 
        بدالً من أخذ الشهادات على وفاته بهذه الطريقة الغريبة.بدالً من أخذ الشهادات على وفاته بهذه الطريقة الغريبة.بدالً من أخذ الشهادات على وفاته بهذه الطريقة الغريبة.بدالً من أخذ الشهادات على وفاته بهذه الطريقة الغريبة.

ومما ال جدل فيه أن كثيراً من الشيعة يعلمون أن اإلمامة في إسماعيل سالم ومما ال جدل فيه أن كثيراً من الشيعة يعلمون أن اإلمامة في إسماعيل سالم ومما ال جدل فيه أن كثيراً من الشيعة يعلمون أن اإلمامة في إسماعيل سالم ومما ال جدل فيه أن كثيراً من الشيعة يعلمون أن اإلمامة في إسماعيل سالم 
بشــهادة الكثيــر مــن اإلماميــة، ومــنهم علــى ســبيل    بشــهادة الكثيــر مــن اإلماميــة، ومــنهم علــى ســبيل    بشــهادة الكثيــر مــن اإلماميــة، ومــنهم علــى ســبيل    بشــهادة الكثيــر مــن اإلماميــة، ومــنهم علــى ســبيل        CCCCي حيــاة الصــادقي حيــاة الصــادقي حيــاة الصــادقي حيــاة الصــادقاهللا عليــه فــاهللا عليــه فــاهللا عليــه فــاهللا عليــه فــ

المثال: النوبختي في كتاب (فرق الشيعة) وغيره. وبشهادتك نفسـك حيـث قلـت:    المثال: النوبختي في كتاب (فرق الشيعة) وغيره. وبشهادتك نفسـك حيـث قلـت:    المثال: النوبختي في كتاب (فرق الشيعة) وغيره. وبشهادتك نفسـك حيـث قلـت:    المثال: النوبختي في كتاب (فرق الشيعة) وغيره. وبشهادتك نفسـك حيـث قلـت:    
، ومـن  ، ومـن  ، ومـن  ، ومـن  ))))))))CCCCوعلى هذا الرأي أكثر اإلسماعيليين الذين عاصروا اإلمام الصادقوعلى هذا الرأي أكثر اإلسماعيليين الذين عاصروا اإلمام الصادقوعلى هذا الرأي أكثر اإلسماعيليين الذين عاصروا اإلمام الصادقوعلى هذا الرأي أكثر اإلسماعيليين الذين عاصروا اإلمام الصادق((((((((

        يقة.يقة.يقة.يقة.فمك أدينك! وفي هذا ما يدلّ على أن الهوى قد حجبك عن رؤية الحقفمك أدينك! وفي هذا ما يدلّ على أن الهوى قد حجبك عن رؤية الحقفمك أدينك! وفي هذا ما يدلّ على أن الهوى قد حجبك عن رؤية الحقفمك أدينك! وفي هذا ما يدلّ على أن الهوى قد حجبك عن رؤية الحق
لـم يـنصّ يومـاً مـا علـى أن اإلمـام بعـده        لـم يـنصّ يومـاً مـا علـى أن اإلمـام بعـده        لـم يـنصّ يومـاً مـا علـى أن اإلمـام بعـده        لـم يـنصّ يومـاً مـا علـى أن اإلمـام بعـده            CCCCإن اإلمام الصادقإن اإلمام الصادقإن اإلمام الصادقإن اإلمام الصادق((((((((ثالثاً: قولك: ثالثاً: قولك: ثالثاً: قولك: ثالثاً: قولك: 

، فهو قول تخالفه الروايات والوقائع التاريخية, ورويتم مثل ما روينـا:  ، فهو قول تخالفه الروايات والوقائع التاريخية, ورويتم مثل ما روينـا:  ، فهو قول تخالفه الروايات والوقائع التاريخية, ورويتم مثل ما روينـا:  ، فهو قول تخالفه الروايات والوقائع التاريخية, ورويتم مثل ما روينـا:  ))))))))إسماعيلإسماعيلإسماعيلإسماعيل
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أن اإلمامة في إسماعيل, وعندما أعيتكم الحيل, لجئتم إلى أن المشيئة اإللهية قد أن اإلمامة في إسماعيل, وعندما أعيتكم الحيل, لجئتم إلى أن المشيئة اإللهية قد أن اإلمامة في إسماعيل, وعندما أعيتكم الحيل, لجئتم إلى أن المشيئة اإللهية قد أن اإلمامة في إسماعيل, وعندما أعيتكم الحيل, لجئتم إلى أن المشيئة اإللهية قد 
لم يبد لم يبد لم يبد لم يبد ((((((((رعتم نظرية البداء الباطلة بقولكم المزعوم: رعتم نظرية البداء الباطلة بقولكم المزعوم: رعتم نظرية البداء الباطلة بقولكم المزعوم: رعتم نظرية البداء الباطلة بقولكم المزعوم: تغيرت إرضاء لهواكم، فاختتغيرت إرضاء لهواكم، فاختتغيرت إرضاء لهواكم، فاختتغيرت إرضاء لهواكم، فاخت

، فـال تحـاولوا تفسـيرها بشـيء مـن التلفيـق       ، فـال تحـاولوا تفسـيرها بشـيء مـن التلفيـق       ، فـال تحـاولوا تفسـيرها بشـيء مـن التلفيـق       ، فـال تحـاولوا تفسـيرها بشـيء مـن التلفيـق       ))))))))هللا في شيء كما بدا له فـي إسـماعيل  هللا في شيء كما بدا له فـي إسـماعيل  هللا في شيء كما بدا له فـي إسـماعيل  هللا في شيء كما بدا له فـي إسـماعيل  
والتأويــل المعــوج عنــدما انكشــفت للجميــع وظهــر بطالنهــا, وال يصــلح العطّــار مــا  والتأويــل المعــوج عنــدما انكشــفت للجميــع وظهــر بطالنهــا, وال يصــلح العطّــار مــا  والتأويــل المعــوج عنــدما انكشــفت للجميــع وظهــر بطالنهــا, وال يصــلح العطّــار مــا  والتأويــل المعــوج عنــدما انكشــفت للجميــع وظهــر بطالنهــا, وال يصــلح العطّــار مــا  

        أفسد الدهر!أفسد الدهر!أفسد الدهر!أفسد الدهر!
اطني للشــريعة أهــم مــن اطني للشــريعة أهــم مــن اطني للشــريعة أهــم مــن اطني للشــريعة أهــم مــن رابعــاً: ادعــاؤك أن اإلســماعيلية تــرى أن الجانــب البــرابعــاً: ادعــاؤك أن اإلســماعيلية تــرى أن الجانــب البــرابعــاً: ادعــاؤك أن اإلســماعيلية تــرى أن الجانــب البــرابعــاً: ادعــاؤك أن اإلســماعيلية تــرى أن الجانــب البــ

ــاف,     ــين اإلنصــ ــر بعــ ــه الصــــواب ولــــم ينظــ ــاهري, فقــــول مــــن جانبــ ــاف,    الجانــــب الظــ ــين اإلنصــ ــر بعــ ــه الصــــواب ولــــم ينظــ ــاهري, فقــــول مــــن جانبــ ــاف,    الجانــــب الظــ ــين اإلنصــ ــر بعــ ــه الصــــواب ولــــم ينظــ ــاهري, فقــــول مــــن جانبــ ــاف,    الجانــــب الظــ ــين اإلنصــ ــر بعــ ــه الصــــواب ولــــم ينظــ ــاهري, فقــــول مــــن جانبــ الجانــــب الظــ
فاإلسماعيلية المحقّة أتباع األئمة الفاطميين األطهار، تطفح تآليفهم بالرد على من فاإلسماعيلية المحقّة أتباع األئمة الفاطميين األطهار، تطفح تآليفهم بالرد على من فاإلسماعيلية المحقّة أتباع األئمة الفاطميين األطهار، تطفح تآليفهم بالرد على من فاإلسماعيلية المحقّة أتباع األئمة الفاطميين األطهار، تطفح تآليفهم بالرد على من 
يدعي ترجيح أي جانب على اآلخـر, وإنّمـا يـرون أنّهمـا سـيان يؤكّـد كـلّ منهمـا         يدعي ترجيح أي جانب على اآلخـر, وإنّمـا يـرون أنّهمـا سـيان يؤكّـد كـلّ منهمـا         يدعي ترجيح أي جانب على اآلخـر, وإنّمـا يـرون أنّهمـا سـيان يؤكّـد كـلّ منهمـا         يدعي ترجيح أي جانب على اآلخـر, وإنّمـا يـرون أنّهمـا سـيان يؤكّـد كـلّ منهمـا         

وإن اســـتطعت أن تنقـــل لنـــا مصـــدر معلوماتـــك فـــأورده  وإن اســـتطعت أن تنقـــل لنـــا مصـــدر معلوماتـــك فـــأورده  وإن اســـتطعت أن تنقـــل لنـــا مصـــدر معلوماتـــك فـــأورده  وإن اســـتطعت أن تنقـــل لنـــا مصـــدر معلوماتـــك فـــأورده      اآلخـــر ويشـــده ويؤيـــده,اآلخـــر ويشـــده ويؤيـــده,اآلخـــر ويشـــده ويؤيـــده,اآلخـــر ويشـــده ويؤيـــده,
        مشكوراً لنتدبره, وال أظنّك تستطيع!مشكوراً لنتدبره, وال أظنّك تستطيع!مشكوراً لنتدبره, وال أظنّك تستطيع!مشكوراً لنتدبره, وال أظنّك تستطيع!

وأن االهتمــام ال بـــد وأن يكــون ببـــاطن الشــريعة, وأمـــا ظـــاهر    وأن االهتمــام ال بـــد وأن يكــون ببـــاطن الشــريعة, وأمـــا ظـــاهر    وأن االهتمــام ال بـــد وأن يكــون ببـــاطن الشــريعة, وأمـــا ظـــاهر    وأن االهتمــام ال بـــد وأن يكــون ببـــاطن الشــريعة, وأمـــا ظـــاهر    ((((((((أمــا قولـــك:  أمــا قولـــك:  أمــا قولـــك:  أمــا قولـــك:  
        ، فأطم وأشنع! ومن يكيل التهم جزافاً فاهللا حسيبه.، فأطم وأشنع! ومن يكيل التهم جزافاً فاهللا حسيبه.، فأطم وأشنع! ومن يكيل التهم جزافاً فاهللا حسيبه.، فأطم وأشنع! ومن يكيل التهم جزافاً فاهللا حسيبه.))))))))الشريعة فال يتقيدون به أبداًالشريعة فال يتقيدون به أبداًالشريعة فال يتقيدون به أبداًالشريعة فال يتقيدون به أبداً

لــدين اهللا ســالم اهللا عليــه هــو الــذي أعــاد أحكــام  لــدين اهللا ســالم اهللا عليــه هــو الــذي أعــاد أحكــام  لــدين اهللا ســالم اهللا عليــه هــو الــذي أعــاد أحكــام  لــدين اهللا ســالم اهللا عليــه هــو الــذي أعــاد أحكــام      إن اإلمــام المعــزّإن اإلمــام المعــزّإن اإلمــام المعــزّإن اإلمــام المعــزّ((((((((وقولــك: وقولــك: وقولــك: وقولــك: 
، فبهتان عظيم، وقول مفترٍ، عارٍ عن الصحة, تكذّبه الحقائق التاريخية، ، فبهتان عظيم، وقول مفترٍ، عارٍ عن الصحة, تكذّبه الحقائق التاريخية، ، فبهتان عظيم، وقول مفترٍ، عارٍ عن الصحة, تكذّبه الحقائق التاريخية، ، فبهتان عظيم، وقول مفترٍ، عارٍ عن الصحة, تكذّبه الحقائق التاريخية، ))))))))الشريعةالشريعةالشريعةالشريعة

        ومؤلّفات علمائنا عن بكرة أبيهم, وليس له سند علمي، وال تاريخي، وال نقلي.ومؤلّفات علمائنا عن بكرة أبيهم, وليس له سند علمي، وال تاريخي، وال نقلي.ومؤلّفات علمائنا عن بكرة أبيهم, وليس له سند علمي، وال تاريخي، وال نقلي.ومؤلّفات علمائنا عن بكرة أبيهم, وليس له سند علمي، وال تاريخي، وال نقلي.
اً مـن أقـوال   اً مـن أقـوال   اً مـن أقـوال   اً مـن أقـوال   وإنّي أربأ بإخواننا اإلمامية, وهـم الـذين اكتـووا وتضـرروا كثيـر     وإنّي أربأ بإخواننا اإلمامية, وهـم الـذين اكتـووا وتضـرروا كثيـر     وإنّي أربأ بإخواننا اإلمامية, وهـم الـذين اكتـووا وتضـرروا كثيـر     وإنّي أربأ بإخواننا اإلمامية, وهـم الـذين اكتـووا وتضـرروا كثيـر     

ــان،       ــرين, أن يســلكوا هــذا المســلك المخــزي مــن الكــذب والبهت ــان،      المشــنّعين المفت ــرين, أن يســلكوا هــذا المســلك المخــزي مــن الكــذب والبهت ــان،      المشــنّعين المفت ــرين, أن يســلكوا هــذا المســلك المخــزي مــن الكــذب والبهت ــان،      المشــنّعين المفت ــرين, أن يســلكوا هــذا المســلك المخــزي مــن الكــذب والبهت المشــنّعين المفت
        والمجازفة بالتهم الشنيعة بغير علم وال هدى وال كتاب منير..والمجازفة بالتهم الشنيعة بغير علم وال هدى وال كتاب منير..والمجازفة بالتهم الشنيعة بغير علم وال هدى وال كتاب منير..والمجازفة بالتهم الشنيعة بغير علم وال هدى وال كتاب منير..

وأربأ بهم عن كيل األباطيل على طائفـة كبيـرة مـألت األرض نـوراً وعلمـاً,      وأربأ بهم عن كيل األباطيل على طائفـة كبيـرة مـألت األرض نـوراً وعلمـاً,      وأربأ بهم عن كيل األباطيل على طائفـة كبيـرة مـألت األرض نـوراً وعلمـاً,      وأربأ بهم عن كيل األباطيل على طائفـة كبيـرة مـألت األرض نـوراً وعلمـاً,      
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بعـد اندراسـه،   بعـد اندراسـه،   بعـد اندراسـه،   بعـد اندراسـه،       رونقـه وبهـاءه  رونقـه وبهـاءه  رونقـه وبهـاءه  رونقـه وبهـاءه      FFFFوأعادت لإلسالم ولمـذهب أهـل البيـت الكـرام    وأعادت لإلسالم ولمـذهب أهـل البيـت الكـرام    وأعادت لإلسالم ولمـذهب أهـل البيـت الكـرام    وأعادت لإلسالم ولمـذهب أهـل البيـت الكـرام    
        وأحيوا ما أماته الظالمون منه، فعاد غضّاً طرياً كما كان بدءاً، ولو كره الظالمون.وأحيوا ما أماته الظالمون منه، فعاد غضّاً طرياً كما كان بدءاً، ولو كره الظالمون.وأحيوا ما أماته الظالمون منه، فعاد غضّاً طرياً كما كان بدءاً، ولو كره الظالمون.وأحيوا ما أماته الظالمون منه، فعاد غضّاً طرياً كما كان بدءاً، ولو كره الظالمون.

خامساً: أما افتراءاتك على اإلمام الحاكم بأمر اهللا، معز اإلسالم، وبدر التمام, خامساً: أما افتراءاتك على اإلمام الحاكم بأمر اهللا، معز اإلسالم، وبدر التمام, خامساً: أما افتراءاتك على اإلمام الحاكم بأمر اهللا، معز اإلسالم، وبدر التمام, خامساً: أما افتراءاتك على اإلمام الحاكم بأمر اهللا، معز اإلسالم، وبدر التمام, 
صاحب العلوم المضيئة، واألنوار البهية، فكسابقتها، مبنية على غير أسـاس, فمـن   صاحب العلوم المضيئة، واألنوار البهية، فكسابقتها، مبنية على غير أسـاس, فمـن   صاحب العلوم المضيئة، واألنوار البهية، فكسابقتها، مبنية على غير أسـاس, فمـن   صاحب العلوم المضيئة، واألنوار البهية، فكسابقتها، مبنية على غير أسـاس, فمـن   

، ومنقصــة ال تليــق ، ومنقصــة ال تليــق ، ومنقصــة ال تليــق ، ومنقصــة ال تليــق ابــة والفتــوى فــي مــا ال يعلــم فتلــك مصــيبة عظيمــة ابــة والفتــوى فــي مــا ال يعلــم فتلــك مصــيبة عظيمــة ابــة والفتــوى فــي مــا ال يعلــم فتلــك مصــيبة عظيمــة ابــة والفتــوى فــي مــا ال يعلــم فتلــك مصــيبة عظيمــة يتصــدر لإلجيتصــدر لإلجيتصــدر لإلجيتصــدر لإلج
عشرية, وكان األولى بك أن ترجع إلى الكتب التـي ألّفهـا اإلمـام    عشرية, وكان األولى بك أن ترجع إلى الكتب التـي ألّفهـا اإلمـام    عشرية, وكان األولى بك أن ترجع إلى الكتب التـي ألّفهـا اإلمـام    عشرية, وكان األولى بك أن ترجع إلى الكتب التـي ألّفهـا اإلمـام        بإخواننا االثنيبإخواننا االثنيبإخواننا االثنيبإخواننا االثني

الحاكم عليه السالم، ودعاته األبرار، في الرد على انحراف (الدروز) واعتقادهم الحاكم عليه السالم، ودعاته األبرار، في الرد على انحراف (الدروز) واعتقادهم الحاكم عليه السالم، ودعاته األبرار، في الرد على انحراف (الدروز) واعتقادهم الحاكم عليه السالم، ودعاته األبرار، في الرد على انحراف (الدروز) واعتقادهم 
هم وكفــرهم، ال أن تحكّــم هم وكفــرهم، ال أن تحكّــم هم وكفــرهم، ال أن تحكّــم هم وكفــرهم، ال أن تحكّــم الفاسـد, وتبــرئ اإلمــام الحــاكم عليــه السـالم مــن بــاطل  الفاسـد, وتبــرئ اإلمــام الحــاكم عليــه السـالم مــن بــاطل  الفاسـد, وتبــرئ اإلمــام الحــاكم عليــه السـالم مــن بــاطل  الفاسـد, وتبــرئ اإلمــام الحــاكم عليــه السـالم مــن بــاطل  

        ........FFFFالهوى وتبنى أحكامك على أقوال المتخرصين من أعداء أهل البيتالهوى وتبنى أحكامك على أقوال المتخرصين من أعداء أهل البيتالهوى وتبنى أحكامك على أقوال المتخرصين من أعداء أهل البيتالهوى وتبنى أحكامك على أقوال المتخرصين من أعداء أهل البيت
ــرد علــى ترهــات        ــاب (الرســالة الواعظــة فــي ال ــال كت ــرد علــى ترهــات       راجــع علــى ســبيل المث ــاب (الرســالة الواعظــة فــي ال ــال كت ــرد علــى ترهــات       راجــع علــى ســبيل المث ــاب (الرســالة الواعظــة فــي ال ــال كت ــرد علــى ترهــات       راجــع علــى ســبيل المث ــاب (الرســالة الواعظــة فــي ال ــال كت راجــع علــى ســبيل المث
الــدروز وضــاللهم)، مــن تــأليف حجــة العــراقين حميــد الــدين أحمــد بــن عبــد اهللا  الــدروز وضــاللهم)، مــن تــأليف حجــة العــراقين حميــد الــدين أحمــد بــن عبــد اهللا  الــدروز وضــاللهم)، مــن تــأليف حجــة العــراقين حميــد الــدين أحمــد بــن عبــد اهللا  الــدروز وضــاللهم)، مــن تــأليف حجــة العــراقين حميــد الــدين أحمــد بــن عبــد اهللا  

ــأمر اهللا    ــأمر اهللا   الكرمــاني, أكبــر دعــاة اإلمــام الحــاكم ب ــأمر اهللا   الكرمــاني, أكبــر دعــاة اإلمــام الحــاكم ب ــأمر اهللا   الكرمــاني, أكبــر دعــاة اإلمــام الحــاكم ب ــه الســالم، فقــد أتــى فيهــا مــن    الكرمــاني, أكبــر دعــاة اإلمــام الحــاكم ب ــه الســالم، فقــد أتــى فيهــا مــن     علي ــه الســالم، فقــد أتــى فيهــا مــن     علي ــه الســالم، فقــد أتــى فيهــا مــن     علي  علي
        الحجج والبراهين بما يفنّد زورك وكذبك.الحجج والبراهين بما يفنّد زورك وكذبك.الحجج والبراهين بما يفنّد زورك وكذبك.الحجج والبراهين بما يفنّد زورك وكذبك.

سادســاً: أمــا كالمــك الموجــه إلــى اآلغاخانيــة فــي عــدم تقيــدهم بشــيء مــن     سادســاً: أمــا كالمــك الموجــه إلــى اآلغاخانيــة فــي عــدم تقيــدهم بشــيء مــن     سادســاً: أمــا كالمــك الموجــه إلــى اآلغاخانيــة فــي عــدم تقيــدهم بشــيء مــن     سادســاً: أمــا كالمــك الموجــه إلــى اآلغاخانيــة فــي عــدم تقيــدهم بشــيء مــن     
ضـروريات الـدين, فلـيس لــدي المعرفـة الكافيـة عــن ممارسـاتهم, وعيـب بــي أن        ضـروريات الـدين, فلـيس لــدي المعرفـة الكافيـة عــن ممارسـاتهم, وعيـب بــي أن        ضـروريات الـدين, فلـيس لــدي المعرفـة الكافيـة عــن ممارسـاتهم, وعيـب بــي أن        ضـروريات الـدين, فلـيس لــدي المعرفـة الكافيـة عــن ممارسـاتهم, وعيـب بــي أن        

وجهـة إلـيهم، والـرد    وجهـة إلـيهم، والـرد    وجهـة إلـيهم، والـرد    وجهـة إلـيهم، والـرد    أتصدر للرد نيابة عنهم حميـة بـال علـم وال دليـل, والتهمـة مت     أتصدر للرد نيابة عنهم حميـة بـال علـم وال دليـل, والتهمـة مت     أتصدر للرد نيابة عنهم حميـة بـال علـم وال دليـل, والتهمـة مت     أتصدر للرد نيابة عنهم حميـة بـال علـم وال دليـل, والتهمـة مت     
        متحتّم عليهم.متحتّم عليهم.متحتّم عليهم.متحتّم عليهم.

علـى مـا فيـه صـالحها,     علـى مـا فيـه صـالحها,     علـى مـا فيـه صـالحها,     علـى مـا فيـه صـالحها,         7777هذا ما أحببت أن أُضيفه، واهللا يجمـع أُمـة محمـد   هذا ما أحببت أن أُضيفه، واهللا يجمـع أُمـة محمـد   هذا ما أحببت أن أُضيفه، واهللا يجمـع أُمـة محمـد   هذا ما أحببت أن أُضيفه، واهللا يجمـع أُمـة محمـد   
وأن يبعدها عن ما يوقعها في شباك الفرقة والتنابز باأللقاب، ورمـي الغـافلين بمـا    وأن يبعدها عن ما يوقعها في شباك الفرقة والتنابز باأللقاب، ورمـي الغـافلين بمـا    وأن يبعدها عن ما يوقعها في شباك الفرقة والتنابز باأللقاب، ورمـي الغـافلين بمـا    وأن يبعدها عن ما يوقعها في شباك الفرقة والتنابز باأللقاب، ورمـي الغـافلين بمـا    

        هم منه براء.هم منه براء.هم منه براء.هم منه براء.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عــن عقيــدتك بهــذا الــدفاع، وتــرى مــا يقــال عنهــا    لعــلّ مــن الطبيعــي أن تــدافع 
خاطئــاً. ولكــن مثــل مــا تــدعو جميــع الفــرق للبحــث عــن الحقيقــة ومعرفــة الفرقــة            

  الناجية، ال بد أن يكون الكالم شامالً لكم ولنا أيضاً.
جميــــع المســــلمين للبحــــث الموضــــوعي البعيــــد عــــن التعصّــــب    افــــنحن نــــدعو

قـول   عة أقوالنا، ولك الحق فـي الـرد علـى أي   والعاطفة، ومن حقّك أن تستمر في متاب
ال تراه صحيحاً، حتّى نتوصّل وإياك إلى معرفة الحقيقة، وهـذا ال يعنـي أنّنـا نسـعى     
للفرقة والتناحر، بل نحن مع الحوار الهادئ المبنـي علـى الـود والمحبـة لجميـع مـن       

  يطلب الحقيقة.
ل إلـى الحـق مـن ديـن     الوصـو  اونحن نجيب عن النقاط التـي ذكرتهـا، ونرجـو   

  :Fوأهل بيته 7محمد
إلســماعيل، هــو: أنّــه لــيس اإلمــام بعــده   Cإن مــا يبطنــه اإلمــام الصــادق  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

وإن كان يظهر له الحب واالحترام، هذا ما كنّا نعنيه! وإذا وردت من الروايـات مـا   
الحــــب يشــــير إلــــى وجــــود احتــــرام وتقــــدير، فــــإن اإلمامــــة الصــــحيحة ال تعــــرف ب  

ــاج إلـــى ت واالح ــرام، بـــل تحتـ ــام    تـ ــام, واإلمـ ــو اإلمـ ــه هـ ــزّ وجـــلّ أنّـ ــن اهللا عـ عريـــف مـ
كان يعلـم أن إسـماعيل لـيس هـو اإلمـام بعـده؛ لعالمـات موجـودة فيـه           Cالصادق

، فالتعامـل معـه كـان    7يعرفونها منذ والدته، يتناقلونها أباً عـن جـد، عـن رسـول اهللا    
  هم.ه، بل ألكبرئال يتعدى الحب والتقدير ألحد أبنا

هـو   Cنحن ال ننكر أن بعـض الشـيعة قـد تـوهم أن اإلمـام بعـد الصـادق        ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
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ــوهم ال يكفــي فــي جعــل إســماعيل         ــر األوالد, وهــذا الت ــه أكب ــار أنّ إســماعيل، باعتب
إمامـــاً، بـــل ال بـــد مـــن نـــصّ، والـــنصّ موجـــود فـــي حـــق أخيـــه, ومـــا فعلـــه اإلمـــام             

ر انتباه المتوهمين، وللتأكيـد  شيء إضافي، ليثي ومن أخذ الشهادات ه Cالصادق
على عدم اإلمامة في إسماعيل, وهذا الوهم الحاصل عند بعض الشيعة النـاتج مـن   

ــا:       ــه بقولنـ ــرنا إليـ ــذي أشـ ــو الـ ــر األوالد هـ ــماعيل أكبـ ــون إسـ ــر   ((كـ ــذا أكثـ ــى هـ وعلـ
  .))...االسماعيليين

ــادق       ــه الصـ ــداً أشـــار فيـ ــاً واحـ ــك نصّـ ــذكر لـ ــن نـ ــى Cونحـ ــة موســـى   إلـ إمامـ
  هناك المزيد:، وCالكاظم

وعنــده إسـماعيل ابنــه،   Cففـي كتـاب (اإلمامــة والتبصـرة): عــن أبـي عبـد اهللا     
، فقـال لـه إسـماعيل: يـا     Cفسأله الراوي عن قبالة األرض؟ فأجابـه اإلمـام الصـادق   

فشـق ذلـك علَـي؛ ألنّـا كنّـا يومئـذ        : ـــ الـراوي   :أيــ قال  .أبه إنّك لم تفهم ما قال لك
إنّي كثيـراً مـا أقـول لـك: (الزمنـي       : ــ Cأي: اإلمام الصادقــ فقال نأتم به بعد أبيه، 

  وخذ منّي) فال تفعل. قال: فطفق إسماعيل وخرج.
ودارت بي األرض فقلت: إمام يقول ألبيه: (انّـك لـم تفهـم), ويقـول لـه أبـوه:       

  (انّي كثيراً ما أقول لك تقعد عندي وتأخذ منّي، فال تفعل).
مي وما على إسماعيل أن ال يلزمك وال يأخذ عنـك،  قال: فقلت: بأبي أنت وأ

إذا كــان ذلــك وأفضــت اُألمــور إليــه، علــم منهــا الــذي علمتــه مــن أبيــك حــين كنــت    
  مثله؟ قال: فقال: (إن إسماعيل ليس منّي كأنا من أبي...

 Cوالحــديث طويــل: إلــى أن يســأله الــراوي عــن اإلمــام بعــده، فيقــول اإلمــام 
فهـو  ـــ   Cأي: علـى اإلمـام موسـى بـن جعفـر     ـــ  لّم عليـه  للراوي: (قم فخـذ بيـده، فسـ   



 

 

�����
 ١٢٥  ................................................................................  א¤1
�����א¤1
�����א¤1
�����א¤1

 

كان مفترياً, يـا فـالن! إن أخـذ    ���  موالك من بعدي، ال يدعيها فيما بيني وبينه أحد
الناس يميناً وشماالً فخذ معه؛ فإنّه موالك وصاحبك, أما إنّه لم يـؤذن لـي فـي أول    

وقبلت رأسه، وسلّمت عليه، ما كان منك), قال: فقمت إليه، فأخذت بيده فقبلتها، 
  وقلت: أشهد أنّك موالي وإمامي...
: بــأبي أنــت وأُمــي! أُخبــر بهــذا؟ قــال: (نعــم،    Cإلــى أن يســأل الــراوي اإلمــام 

رفق بالنـاس  اوــ رجلين من أهل الكوفة ــ فأخبر به من تثق به، وأخبر به فالناً وفالناً 
وفالناً وهمـا فـي الرحـل فأخبرتهمـا      وال تلقين بينهم أذى), قال: فقمت فأتيت فالناً

الخبر, وأما فالن: فسلّم وقال: سلمت ورضيت, وأما فالن فشق جيبه وقـال: ال واهللا  
  ال أسمع وال أطيع وال أقر حتّى أسمع منه.

ــي موســى       ــه: (ابن ــال ل ــام ق ــى اإلم ــا جــاء إل فلمC    إمامــك ومــوالك بعــدي، ال
  .)١())فتر)كاذب وم���  يدعيها أحد فيما بيني وبينه

ــام معصــوم، وزعــيم         ــي ذكرناهــا تصــرف طبيعــي مــن إم ــدة الت ــة الفري والحادث
لطائفة الحـق فـي أن يـدفع عـن أتباعـه أي تـوهم، كـأن يعتقـدوا بقـاء إسـماعيل حيـاً            

إذا ���  Cوغيبتــه، وال يحكــم العقــل بأنّــه ال يكــون مثــل هــذا التصــرف مــن اإلمــام    
ماعيل، بل العقل يحكـم بـالعكس وأن وظيفـة    كان أكثر الشيعة يعتقدون بإمامة إس

تحــتّم عليــه دفــع الشــبهات حتّــى عــن  ــــ الــذي هــو لطــف مــن اهللا تعــالى  ــــ  Cاإلمــام
العدد القليل من أصحابه, بل الواحد, بل قـد يحصّـنهم قبـل الشـبهة، والشـواهد مـن       
الروايات على ذلك كثيـرة، فاسـتفادة كثـرة اإلسـماعيلية مـن فعـل اإلمـام بإسـماعيل         

أكبـر دليـل علـى أن األمـر قـد تفشّـى فـي        ((توهم ومبالغة؛ فقولـك: إنّـه   ���  هنا ما هو
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  لهو تسرع في القول ال يقبله العقل العلمي! ))الشيعة
بإسـماعيل مـا فعـل، عـاد      Cوال بأس من اإلشارة إلى أنّه بعـد أن فعـل اإلمـام   

الحــق بإمامــة    كثيــر ممــن كــانوا يتوهمــون أن اإلمامــة ســتكون فــي إســماعيل إلــى        
  .C. وهي الفائدة المرجوة من فعل اإلمامCموسى بن جعفر

بمــا فعلــه اإلمــام   Cنّــا نســتدلّ علــى إمامــة موســى الكــاظم  إثــم مــن قــال لــك:  
  بإسماعيل؟! Cالصادق

  لم ينصّ على اإلمام بعده؟! Cن اإلمامومن قال لك: إ
ــة التــدبير والتبليــغ,    Cبــل إن اإلمــام  فقــد نــصّ علــى   فعــل األمــرين! وهــو غاي

فـي زمـن حيـاة إسـماعيل وعنـد وفاتـه وبعـدها، كمـا كشـف عـن            Cاإلمام الكاظم
  وجه إسماعيل ليثبت للشيعة موته القطعي؛ دفعاً ألي توهم أو شبهة.

ــوبختي؛         ــر الشــيعة كــانوا إســماعيلية مــن كــالم الن ــا اســتفادتك مــن أن أكث وأم
مـدعى الفرقـة اإلسـماعيلية، وال    فهو كان ينقـل   ؛فنعتقد أن عبارة النوبختي واضحة

  ، فالحظ!إشارة فيها إلى قول الكثير أو األكثر من الشيعة
  فمن أي كالم تديننا؟ ومن هو الذي حجبه الهوى عن رؤية الحقيقة؟!

نحن نطالبك بالروايات المـدعاة فـي إمامـة إسـماعيل، ولـم نـروِ نحـن أن         ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
اء هو الذي قلناه، ال كما تريد أن تفهمه من اإلمام هو إسماعيل, وما نقوله في البد

  .Cأن اإلمامة كانت في إسماعيل ثم حولت إلى اإلمام موسى
ــي       ــا هــ ــماعيل، وإنّمــ ــن فــــي إســ ــم تكــ ــل لــ ــة مــــن األصــ ــول: إن اإلمامــ ــل نقــ بــ

أشــار  C, ومــا ذكــره صــاحب (فــرق الشــيعة) مــن أن اإلمــام الصــادق    Cلموســى
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ه قوله ولم يكـن محكـي القـول عـن هـذه الفرقـة؛       لو سلّمنا أنّــ  )١(باإلمامة إلسماعيل
ــح   ــو: األصـ ـــ وهـ ــل ــ ــن    ���  فهـــو ال يمثـ ــادر مـ ــه هـــذا صـ ــيس قولـ ــه الشخصـــي، ولـ رأيـ

المعصــومين، ونحــن غيــر ملــزمين بقولــه هــذا مــع مخالفــة جميــع علمــاء ومحــدثي           
  الطائفة له.

ثــم ال تنســى أنّنــا نعــرض عقيــدتنا حســب مــا روي عنــدنا وال حجــة علينــا مــن       
، Cات اآلخــــرين, فــــالموجود عنــــدنا روايــــات تــــنصّ علــــى إمامــــة الكــــاظمروايــــ

، ولـــيس عنـــدنا Cوروايـــات فيهـــا ظهـــور البـــداء مـــن اهللا فـــي حـــق اإلمـــام الكـــاظم  
ــأخوذ مـــن           ــى ثابـــت مـ ــداء عنـــدنا معنـ ــة إســـماعيل، وللبـ ــنصّ علـــى إمامـ ــات تـ روايـ

اء ومــذكور فــي كتبنــا، فبمقتضــى الجمــع بــين الروايــات وبــين معنــى البــد  Fأئمتنــا
عنــدنا، خرجنــا بالنتيجــة التــي ال يمكــن الركــون إلــى غيرهــا وعليهــا اعتقــاد الشــيعة       

  حمل روايات البداء على ما عرفت. :اإلمامية اآلن، وهي
فكيف لك أن تحتج علينا بما رويـتم أنـتم وبمـا تعتقـدون مـن بطـالن البـداء؟!        

اتنـا, بـل يكـون    مـن رواي  Cفي كيفية استفادتنا إمامة الكاظم اًوهذا ال يكون نقاش
ــ ــان      اًنقاشـ ــدنا أو عنـــدكم، أو إمكـ فـــي أُصـــول أُخـــرى، وهـــي: صـــحة الروايـــات عنـ

  تعارضها، وعن صحة عقيدة البداء، وهو شيء آخر، كما تعلم.
بل أنتم أعيتكم الحيل حتّى قلتم باإلمامة المسـتقرة واإلمامـة المسـتودعة بعـد     

  !!Cأن لم تستطيعوا دحض حجج مخالفيكم في إمامة الكاظم
إن ما ذكرناه عن اإلسـماعيليين كـان بشـكل عـام بمجمـل فرقهـا، فكـان         رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

نّهــا مــن الفرقــة اإلســماعيلية، وأنــت قــد    إحــديثنا عــن تلــك المجموعــات التــي تقــول    
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قسمت اإلسماعيلية إلى محقّة وباطلة، ونحن ننقل لك ما كتب عـن اإلسـماعيلية مـن    
  ه من بعض مصادرهم في جوابنا السابق:بعض المصادر التاريخية، إضافة لما ذكرنا

ففي كتاب (تاريخ تشيع در إيران) لرسول جعفريان، عنـد حديثـه عـن بعـض     
والحســن ابــن ونائــب محمــد (محمــد بــن ((الحكّــام اإلســماعيليين، يقــول مــا تعريبــه: 

بزرك أُميد، وبزرك أُميد كان نائب الحسـن بـن صـباح) هـو أول حـاكم إسـماعيلي       
، خرج على النظام المـألوف المتمثّـل برعايـة ظـواهر الشـرع، مـن       الموت) ة(في قلع

خــالل تمســكه بقاعــدة التأويــل، وأســس نوعــاً مــن الحكومــة التأويليــة القائمــة علــى   
أســاس الباطنيــة والموافقــة لهــواه؛ يقــول الجــويني: (إنّمــا قــام فــي أول تولّيــه شــؤون    

المية التي كانوا يلتزمون بهـا  الحكم بعد أبيه بإبطال الشعائر الشرعية والقواعد اإلس
  منذ عهد الحسن بن الصباح).

اآلن حــان يــوم  ((وأعلــن الحســن بــن محمــد هــذا عــن شــعائر القيامــة، وقــال:         
القيامــة واليـــوم حســـاب ال عمـــل، لـــذا مـــن عمــل بحكـــم الشـــريعة فـــي يـــوم القيامـــة   

  .))وواظب على العبادات والشعائر استوجب النكال والقتل والرجم والتعذيب
كم بعده محمد بن الحسن الذي كان أكثر غلواً من أبيه فـي هـذا الطريـق...    وح

وعلى خالفه كـان ابنـه جـالل الـدين؛ إذ توجـه لرعايـة ظـواهر الشـرع، وفـتح الـروابط           
  .)١())مع خلفاء بغداد. بيد أن نجله عالء الدين أعاد نهج اإللحاد بعده

لجماعات التي انحرفـت  ن الحديث كان عن هذه ا: إولك الحق في أن تقول
عن الفرقة المحقّة، ولكنّهم على كلّ حال يعـدون مـن اإلسـماعيلية، وكـان كالمنـا      
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عـن اإلسـماعيلية عامــاً، مـع أنّـا ال ننكــر أن حـق الكــالم كـان ال بـد فيــه مـن التفصــيل         
والتفرقة بين فرق اإلسماعيلية، فلك عذرنا على مـا ظهـر مـن كالمنـا مـن تعمـيم، أو       

  دنا على كتب غيرهم.من اعتما
ــادرة،       ولعلّــك إذا عرفــت الســبب فــي ذلــك عــذرتنا؛ فــإن كتــب اإلســماعيلية ن
ــي حقّقهــا عــارف ثــامر             ــذ فتــرة، كالكتــب الت أكثرهــا مخطوطــة مــا عــدا مــا طبــع من
ومصطفى غالب، وال تظـن أن قولنـا هـذا جزافـاً، فـالموجود مـن كتـب اإلسـماعيلية         

ن كتــــب إ :منهــــا والمخطوطــــة، وال نقــــول عنــــدنا ال يتجــــاوز العشــــرين، المطبوعــــة
نّها نادرة الوجود، فنلجأ عند حاجتنا للبحـث عـنهم   : إاإلسماعيلية قليلة، وإنّما نقول

إلــى كتــب التــاريخ والفــرق مــن غيــرهم؛ إذ مــا موجــود عنــدنا، مثــل: كتــاب (دعــائم  
اإلســـالم)، وكتـــاب (افتتـــاح الـــدعوة) للقاضـــي النعمـــان، ال يوجـــد فيـــه مـــن عقائـــد    

  سماعيلية ما يشفي الغليل، أما (زهر المعاني) فقد نقلنا لك بعض ما فيه.اإل
فهــل لــك أن تــدلّنا علــى المصــادر المطبوعــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي    
أخـذ عقائـد اإلســماعيلية التـي تـدعي أنّهــا المحقّـة، أو أن تكتـب لنــا عـن عقائــدكم        

صبح النقاش فيما بيننا أكثـر  بشيء من التفصيل المدعوم بالدليل والمصدر، حتّى ي
  علمية، ولك جزيل الشكر؟!

وأما مـا ذكرنـا عـن الحـاكم بـأمر اهللا، فهـو مـأخوذ مـن كتـب التـاريخ والفـرق،            
كما ذكرنا، ولك الحق في االعتراض عليه، ولكن قد ذكرنـا لـك السـبب فـي ذلـك      

  آنفاً.
حقّـه، أو  نحن لم نذكر أن الحاكم كان يرضى بما يقوله الـدروز فـي    خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

ــة منشــقّة مــن           ــدروز كمــا تعــرف فرق ــه، وال ــدروز في ــة ال ــا مقول ــل ذكرن ال يرضــى، ب
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  الفرقة اإلسماعيلية، ونحن لم نفترِ عليه، بل قلنا ما قاله اآلخرون فيه.
وأخيراً نسأل اهللا أن يوفق الجميع للتعرف على الحقيقة، واالتّحاد تحت لواء 

  الفرقة الناجية، ومن اهللا التوفيق.

�):٢يق (تعل �

»���;
  »���������א���ود�������و�
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

الحظت هنا في اإلجابة تعليقـاً علـى كـالم الشـيخ النـوبختي صـاحب كتـاب        الحظت هنا في اإلجابة تعليقـاً علـى كـالم الشـيخ النـوبختي صـاحب كتـاب        الحظت هنا في اإلجابة تعليقـاً علـى كـالم الشـيخ النـوبختي صـاحب كتـاب        الحظت هنا في اإلجابة تعليقـاً علـى كـالم الشـيخ النـوبختي صـاحب كتـاب        
أشـار  أشـار  أشـار  أشـار      CCCCوما ذكره صاحب فرق الشـيعة مـن أن اإلمـام الصـادق    وما ذكره صاحب فرق الشـيعة مـن أن اإلمـام الصـادق    وما ذكره صاحب فرق الشـيعة مـن أن اإلمـام الصـادق    وما ذكره صاحب فرق الشـيعة مـن أن اإلمـام الصـادق    (((((((((فرق الشيعة): (فرق الشيعة): (فرق الشيعة): (فرق الشيعة): 

ــل  ــماعيل ال يمثـ ــة إلسـ ــل باإلمامـ ــماعيل ال يمثـ ــة إلسـ ــل باإلمامـ ــماعيل ال يمثـ ــة إلسـ ــل باإلمامـ ــماعيل ال يمثـ ــة إلسـ ــن    ��� ��� ��� ���     باإلمامـ ــادر مـ ــذا صـ ــه هـ ــيس قولـ ــي ولـ ــه الشخصـ ــن    رأيـ ــادر مـ ــذا صـ ــه هـ ــيس قولـ ــي ولـ ــه الشخصـ ــن    رأيـ ــادر مـ ــذا صـ ــه هـ ــيس قولـ ــي ولـ ــه الشخصـ ــن    رأيـ ــادر مـ ــذا صـ ــه هـ ــيس قولـ ــي ولـ ــه الشخصـ رأيـ
ونحــن غيــر ملــزمين بقولــه هــذا مــع مخالفــة جميــع علمــاء ومحــدثي   ونحــن غيــر ملــزمين بقولــه هــذا مــع مخالفــة جميــع علمــاء ومحــدثي   ونحــن غيــر ملــزمين بقولــه هــذا مــع مخالفــة جميــع علمــاء ومحــدثي   ونحــن غيــر ملــزمين بقولــه هــذا مــع مخالفــة جميــع علمــاء ومحــدثي       ،،،،ومينومينومينومينالمعصــالمعصــالمعصــالمعصــ

        ........أشار إلبنه إسماعيل باإلمامةأشار إلبنه إسماعيل باإلمامةأشار إلبنه إسماعيل باإلمامةأشار إلبنه إسماعيل باإلمامة    CCCCاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادق، وفيه: أن ، وفيه: أن ، وفيه: أن ، وفيه: أن ))))))))الطائفة لهالطائفة لهالطائفة لهالطائفة له
فأنـــا لــــم أفهــــم هــــذه المقولــــة مـــن الشــــيخ النــــوبختي أحــــد ســــفراء اإلمــــام   فأنـــا لــــم أفهــــم هــــذه المقولــــة مـــن الشــــيخ النــــوبختي أحــــد ســــفراء اإلمــــام   فأنـــا لــــم أفهــــم هــــذه المقولــــة مـــن الشــــيخ النــــوبختي أحــــد ســــفراء اإلمــــام   فأنـــا لــــم أفهــــم هــــذه المقولــــة مـــن الشــــيخ النــــوبختي أحــــد ســــفراء اإلمــــام   

! ! ! ! أشار البنه إسماعيل باإلمامـة؟ أشار البنه إسماعيل باإلمامـة؟ أشار البنه إسماعيل باإلمامـة؟ أشار البنه إسماعيل باإلمامـة؟     CCCC! فكيف يقول أن اإلمام الصادق! فكيف يقول أن اإلمام الصادق! فكيف يقول أن اإلمام الصادق! فكيف يقول أن اإلمام الصادقCCCCالمهديالمهديالمهديالمهدي
؟! ؟! ؟! ؟! CCCCفكيف استنبط هذا مـن الروايـة وهـو يعتقـد أن اإلمامـة فـي موسـى الكـاظم        فكيف استنبط هذا مـن الروايـة وهـو يعتقـد أن اإلمامـة فـي موسـى الكـاظم        فكيف استنبط هذا مـن الروايـة وهـو يعتقـد أن اإلمامـة فـي موسـى الكـاظم        فكيف استنبط هذا مـن الروايـة وهـو يعتقـد أن اإلمامـة فـي موسـى الكـاظم        

وهــل توجــد روايــات مــن كتــب اإلســماعيلية تفيــد أن اإلمامــة فــي اإلمــام موســى    وهــل توجــد روايــات مــن كتــب اإلســماعيلية تفيــد أن اإلمامــة فــي اإلمــام موســى    وهــل توجــد روايــات مــن كتــب اإلســماعيلية تفيــد أن اإلمامــة فــي اإلمــام موســى    وهــل توجــد روايــات مــن كتــب اإلســماعيلية تفيــد أن اإلمامــة فــي اإلمــام موســى    
        ؟؟؟؟CCCCالكاظمالكاظمالكاظمالكاظم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، هو الحسين بـن روح النـوبختي المتـوفّى    #إن السفير الثالث لإلمام الحجة
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هـ)، وأما صاحب كتاب (فرق الشيعة) فهو أبو محمد الحسـن بـن موسـى    ٣٢٦سنة (
  هـ)، فيرجى المالحظة وعدم الخلط بينهما.٣١٠النوبختي المتوفّى سنة (

         ــه: إن ــرق الشــيعة) مــن قول ــاب (ف ــوبختي صــاحب كت ــاه عــن الن ــا ذكرن ــا م وأم
ان فـي معـرض سـرد    ، فإنّـه كـ  )١(أشار باإلمامة إلـى ابنـه إسـماعيل    Cاإلمام الصادق

  ..Cمدعى الفرقة التي اعتقدت بإمامة إسماعيل في حياة اإلمام الصادق
وفرقـة زعمـت أن اإلمــام   ((ولعـلّ مـا يوضّـح ذلـك: قولـه بعـد ثـالث صـفحات:         

بعد جعفر بن محمـد ابنـه إسـماعيل بـن جعفـر، وأنكـرت مـوت إسـماعيل فـي حيـاة           
ه علــى النـاس؛ ألنّــه خـاف فغيبــه   أبيـه، وقـالوا: كــان ذلـك علــى جهـة التلبــيس مـن أبيـ      

عنهم، وزعموا أن إسماعيل ال يموت حتّى يملك األرض ويقوم بأمر الناس، وأنّـه  
هـــو القـــائم؛ ألن أبـــاه أشـــار إليـــه باإلمامـــة بعـــده، وقلّـــدهم ذلـــك لـــه، وأخبـــرهم أنّـــه    

  .)٢())صاحبه... الخ

òîÜîÇb�⁄a@bèi@ČÞ†n�í@�Ûa@pbíaëŠÛaIòîÜîÇb�⁄a@bèi@ČÞ†n�í@�Ûa@pbíaëŠÛaIòîÜîÇb�⁄a@bèi@ČÞ†n�í@�Ûa@pbíaëŠÛaIòîÜîÇb�⁄a@bèi@ČÞ†n�í@�Ûa@pbíaëŠÛaI@HÝîÇb�g@òßbßg@óÜÇHÝîÇb�g@òßbßg@óÜÇHÝîÇb�g@òßbßg@óÜÇHÝîÇb�g@òßbßg@óÜÇ@ @@ @@ @@ @

»���"��
وج�������د��  »���������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أرجو الرد على هذه الشبهة اإلسماعيلية:أرجو الرد على هذه الشبهة اإلسماعيلية:أرجو الرد على هذه الشبهة اإلسماعيلية:أرجو الرد على هذه الشبهة اإلسماعيلية:
        ):):):):FFFF(مختصر اإليضاح في إثبات إمامة إسماعيل بن جعفر(مختصر اإليضاح في إثبات إمامة إسماعيل بن جعفر(مختصر اإليضاح في إثبات إمامة إسماعيل بن جعفر(مختصر اإليضاح في إثبات إمامة إسماعيل بن جعفرــ ــ ــ ــ 

اســتجابة لطلــب بعــض اإلخــوة االثنــي عشــرية الــذين يلحــون علينــا فــي ذكــر اســتجابة لطلــب بعــض اإلخــوة االثنــي عشــرية الــذين يلحــون علينــا فــي ذكــر اســتجابة لطلــب بعــض اإلخــوة االثنــي عشــرية الــذين يلحــون علينــا فــي ذكــر اســتجابة لطلــب بعــض اإلخــوة االثنــي عشــرية الــذين يلحــون علينــا فــي ذكــر 
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السـالم،  السـالم،  السـالم،  السـالم،      النصوص والبراهين الدالّة على إمامة موالنـا إسـماعيل بـن جعفـر علـيهم     النصوص والبراهين الدالّة على إمامة موالنـا إسـماعيل بـن جعفـر علـيهم     النصوص والبراهين الدالّة على إمامة موالنـا إسـماعيل بـن جعفـر علـيهم     النصوص والبراهين الدالّة على إمامة موالنـا إسـماعيل بـن جعفـر علـيهم     
نــورد لهــم هــذه الحجــج والبــراهين مــن كتــاب (دامــغ الباطــل وحتــف المناضــل)     نــورد لهــم هــذه الحجــج والبــراهين مــن كتــاب (دامــغ الباطــل وحتــف المناضــل)     نــورد لهــم هــذه الحجــج والبــراهين مــن كتــاب (دامــغ الباطــل وحتــف المناضــل)     نــورد لهــم هــذه الحجــج والبــراهين مــن كتــاب (دامــغ الباطــل وحتــف المناضــل)     

        لسيدنا علي بن محمد بن الوليد(قدس اهللا روحه).لسيدنا علي بن محمد بن الوليد(قدس اهللا روحه).لسيدنا علي بن محمد بن الوليد(قدس اهللا روحه).لسيدنا علي بن محمد بن الوليد(قدس اهللا روحه).
واالثنا عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بـ(القطعية)؛ لقطعهم ما أمر اهللا واالثنا عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بـ(القطعية)؛ لقطعهم ما أمر اهللا واالثنا عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بـ(القطعية)؛ لقطعهم ما أمر اهللا واالثنا عشرية هم الموسومين عند أهل الحق بـ(القطعية)؛ لقطعهم ما أمر اهللا 

        لقيامة..لقيامة..لقيامة..لقيامة..به أن يوصل من حبل اإلمامة المتّصل في األعقاب الطاهرة إلى يوم ابه أن يوصل من حبل اإلمامة المتّصل في األعقاب الطاهرة إلى يوم ابه أن يوصل من حبل اإلمامة المتّصل في األعقاب الطاهرة إلى يوم ابه أن يوصل من حبل اإلمامة المتّصل في األعقاب الطاهرة إلى يوم ا
اعتقــدت أن اإلمامــة فـــي ســيدنا علـــي وولــده إلــى موالنـــا جعفــر الصـــادق،       اعتقــدت أن اإلمامــة فـــي ســيدنا علـــي وولــده إلــى موالنـــا جعفــر الصـــادق،       اعتقــدت أن اإلمامــة فـــي ســيدنا علـــي وولــده إلــى موالنـــا جعفــر الصـــادق،       اعتقــدت أن اإلمامــة فـــي ســيدنا علـــي وولــده إلــى موالنـــا جعفــر الصـــادق،       
          ـنن الحـقمالـت عـن س واعترفت بنصّه على ولـده إسـماعيل سـالم اهللا علـيهم، ثـم          ـنن الحـقمالـت عـن س واعترفت بنصّه على ولـده إسـماعيل سـالم اهللا علـيهم، ثـم          ـنن الحـقمالـت عـن س واعترفت بنصّه على ولـده إسـماعيل سـالم اهللا علـيهم، ثـم          ـنن الحـقمالـت عـن س واعترفت بنصّه على ولـده إسـماعيل سـالم اهللا علـيهم، ثـم
بإعراضــها عــن إمامــة موالنــا محمــد بــن إســماعيل، وزعمــت أنّــه لمــا مــات موالنــا   بإعراضــها عــن إمامــة موالنــا محمــد بــن إســماعيل، وزعمــت أنّــه لمــا مــات موالنــا   بإعراضــها عــن إمامــة موالنــا محمــد بــن إســماعيل، وزعمــت أنّــه لمــا مــات موالنــا   بإعراضــها عــن إمامــة موالنــا محمــد بــن إســماعيل، وزعمــت أنّــه لمــا مــات موالنــا   

موسى بن جعفر، فاعتقادهم ذلك موسى بن جعفر، فاعتقادهم ذلك موسى بن جعفر، فاعتقادهم ذلك موسى بن جعفر، فاعتقادهم ذلك إسماعيل في حياة أبيه، نصّ أبوه باإلمامة على إسماعيل في حياة أبيه، نصّ أبوه باإلمامة على إسماعيل في حياة أبيه، نصّ أبوه باإلمامة على إسماعيل في حياة أبيه، نصّ أبوه باإلمامة على 
، ، ، ، مــن أن اإلمامــة ال ترجــع القهقــرى  مــن أن اإلمامــة ال ترجــع القهقــرى  مــن أن اإلمامــة ال ترجــع القهقــرى  مــن أن اإلمامــة ال ترجــع القهقــرى      FFFFنقــض لمــا جــاء فــي مــذهب أهــل البيــت   نقــض لمــا جــاء فــي مــذهب أهــل البيــت   نقــض لمــا جــاء فــي مــذهب أهــل البيــت   نقــض لمــا جــاء فــي مــذهب أهــل البيــت   

وباعترافهم بالنصّ على إسماعيل ثبتت اإلمامة لولده وعقبه، فال رجـوع لهـا إلـى    وباعترافهم بالنصّ على إسماعيل ثبتت اإلمامة لولده وعقبه، فال رجـوع لهـا إلـى    وباعترافهم بالنصّ على إسماعيل ثبتت اإلمامة لولده وعقبه، فال رجـوع لهـا إلـى    وباعترافهم بالنصّ على إسماعيل ثبتت اإلمامة لولده وعقبه، فال رجـوع لهـا إلـى    
نّهـم قـد   نّهـم قـد   نّهـم قـد   نّهـم قـد   إإإإ    ::::موالنا جعفر بعد نصّه بها على ولده، فيقول أهل الحق محتجين عليهمموالنا جعفر بعد نصّه بها على ولده، فيقول أهل الحق محتجين عليهمموالنا جعفر بعد نصّه بها على ولده، فيقول أهل الحق محتجين عليهمموالنا جعفر بعد نصّه بها على ولده، فيقول أهل الحق محتجين عليهم

        بالنصّ والتوقيف.بالنصّ والتوقيف.بالنصّ والتوقيف.بالنصّ والتوقيف.��� ��� ��� ���     إلمامة ال تصحإلمامة ال تصحإلمامة ال تصحإلمامة ال تصحأجمعوا معاً أن اأجمعوا معاً أن اأجمعوا معاً أن اأجمعوا معاً أن ا
ا كان النصّ من النبيولما كان النصّ من النبيولما كان النصّ من النبيولما كان النصّ من النبيبن أبي طالب    7777ولم بن أبي طالبجاء في علي بن أبي طالبجاء في علي بن أبي طالبجاء في علي جاء في عليCCCC     ،من دون غيره، من دون غيره، من دون غيره، من دون غيره

ــع         ــة مــن بعــده م ــنصّ باإلمام ــم يســتحق أوالده ال ــي الحســن، ول ــي جــاء ف ــع        ومــن عل ــة مــن بعــده م ــنصّ باإلمام ــم يســتحق أوالده ال ــي الحســن، ول ــي جــاء ف ــع        ومــن عل ــة مــن بعــده م ــنصّ باإلمام ــم يســتحق أوالده ال ــي الحســن، ول ــي جــاء ف ــع        ومــن عل ــة مــن بعــده م ــنصّ باإلمام ــم يســتحق أوالده ال ــي الحســن، ول ــي جــاء ف ومــن عل
وجوده، كون مثل الحسن في العصمة والطهارة وإشارة النبي باإلمامـة إليـه وهـو    وجوده، كون مثل الحسن في العصمة والطهارة وإشارة النبي باإلمامـة إليـه وهـو    وجوده، كون مثل الحسن في العصمة والطهارة وإشارة النبي باإلمامـة إليـه وهـو    وجوده، كون مثل الحسن في العصمة والطهارة وإشارة النبي باإلمامـة إليـه وهـو    

صّ فيـه، ثـم لـم يسـتحق أوالد الحسـن الـنصّ بعـد الحسـين؛         صّ فيـه، ثـم لـم يسـتحق أوالد الحسـن الـنصّ بعـد الحسـين؛         صّ فيـه، ثـم لـم يسـتحق أوالد الحسـن الـنصّ بعـد الحسـين؛         صّ فيـه، ثـم لـم يسـتحق أوالد الحسـن الـنصّ بعـد الحسـين؛         فجـاء الـن  فجـاء الـن  فجـاء الـن  فجـاء الـن      CCCCالحسينالحسينالحسينالحسين
ــالى:       ــرحم لقــول اهللا تع ــه لقــرب ال ــى ب ــة الحســين أول ــالى:      لكــون ذري ــرحم لقــول اهللا تع ــه لقــرب ال ــى ب ــة الحســين أول ــالى:      لكــون ذري ــرحم لقــول اهللا تع ــه لقــرب ال ــى ب ــة الحســين أول ــالى:      لكــون ذري ــرحم لقــول اهللا تع ــه لقــرب ال ــى ب ــة الحســين أول ــامِ  ����لكــون ذري حــو الْأَر ــامِ  وأُولُ حــو الْأَر ــامِ  وأُولُ حــو الْأَر ــامِ  وأُولُ حــو الْأَر وأُولُ

تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعبتَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعبتَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعبتَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعب����
وكما أن النصّ جاء على الوالء في أوالد وكما أن النصّ جاء على الوالء في أوالد وكما أن النصّ جاء على الوالء في أوالد وكما أن النصّ جاء على الوالء في أوالد     ))))١١١١((((
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ــد الصــادق     ــن محم ــر ب ــى جعف ــد الصــادق    الحســين إل ــن محم ــر ب ــى جعف ــد الصــادق    الحســين إل ــن محم ــر ب ــى جعف ــد الصــادق    الحســين إل ــن محم ــر ب ــى جعف ــFFFFالحســين إل ــى   ، وكــ، وكــ، وكــ، وك ــصّ عل ــر الصــادق ن ــى   ان جعف ــصّ عل ــر الصــادق ن ــى   ان جعف ــصّ عل ــر الصــادق ن ــى   ان جعف ــصّ عل ــر الصــادق ن ان جعف
إســماعيل عليهمــا الســالم، واختلفــت الشــيعة فيــه بمــا قالــت مــن موتــه قبــل جعفــر،  إســماعيل عليهمــا الســالم، واختلفــت الشــيعة فيــه بمــا قالــت مــن موتــه قبــل جعفــر،  إســماعيل عليهمــا الســالم، واختلفــت الشــيعة فيــه بمــا قالــت مــن موتــه قبــل جعفــر،  إســماعيل عليهمــا الســالم، واختلفــت الشــيعة فيــه بمــا قالــت مــن موتــه قبــل جعفــر،  

كمـا بـدا لـه فـي     كمـا بـدا لـه فـي     كمـا بـدا لـه فـي     كمـا بـدا لـه فـي         ءءءءوإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أوالده وقوله: (مـا بـدا هللا بـدا   وإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أوالده وقوله: (مـا بـدا هللا بـدا   وإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أوالده وقوله: (مـا بـدا هللا بـدا   وإشارة جعفر بعد ذلك إلى بعض أوالده وقوله: (مـا بـدا هللا بـدا   
إســماعيل)، كــان ال يخلــو األمــر بعــد نــصّ جعفــر بــن محمــد علــى إســماعيل فيمــا   إســماعيل)، كــان ال يخلــو األمــر بعــد نــصّ جعفــر بــن محمــد علــى إســماعيل فيمــا   إســماعيل)، كــان ال يخلــو األمــر بعــد نــصّ جعفــر بــن محمــد علــى إســماعيل فيمــا   إســماعيل)، كــان ال يخلــو األمــر بعــد نــصّ جعفــر بــن محمــد علــى إســماعيل فيمــا   

        لى بعض أوالده من وجوه ثالثة:لى بعض أوالده من وجوه ثالثة:لى بعض أوالده من وجوه ثالثة:لى بعض أوالده من وجوه ثالثة:يدعي من نصّه بعد موته عيدعي من نصّه بعد موته عيدعي من نصّه بعد موته عيدعي من نصّه بعد موته ع
        أما أنّه نصّ على بعض أوالده بعد موت إسماعيل، كما يقال، وإلسماعيل ولد.أما أنّه نصّ على بعض أوالده بعد موت إسماعيل، كما يقال، وإلسماعيل ولد.أما أنّه نصّ على بعض أوالده بعد موت إسماعيل، كما يقال، وإلسماعيل ولد.أما أنّه نصّ على بعض أوالده بعد موت إسماعيل، كما يقال، وإلسماعيل ولد.

        أو نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد.أو نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد.أو نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد.أو نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد.
        أو لم ينصّ على أحد بعدما تقدم من نصّه على إسماعيل أوالً.أو لم ينصّ على أحد بعدما تقدم من نصّه على إسماعيل أوالً.أو لم ينصّ على أحد بعدما تقدم من نصّه على إسماعيل أوالً.أو لم ينصّ على أحد بعدما تقدم من نصّه على إسماعيل أوالً.

أعطى أعطى أعطى أعطى فإن كان قد نصّ وإلسماعيل ولد، كان جعفر حاكماً بغير ما أنزل اهللا، إذ فإن كان قد نصّ وإلسماعيل ولد، كان جعفر حاكماً بغير ما أنزل اهللا، إذ فإن كان قد نصّ وإلسماعيل ولد، كان جعفر حاكماً بغير ما أنزل اهللا، إذ فإن كان قد نصّ وإلسماعيل ولد، كان جعفر حاكماً بغير ما أنزل اهللا، إذ 
ميراث إسماعيل، مع كونه ولد له، إخوته من غير علّة سـالبة لولـده، كمـا سـلبت مـن      ميراث إسماعيل، مع كونه ولد له، إخوته من غير علّة سـالبة لولـده، كمـا سـلبت مـن      ميراث إسماعيل، مع كونه ولد له، إخوته من غير علّة سـالبة لولـده، كمـا سـلبت مـن      ميراث إسماعيل، مع كونه ولد له، إخوته من غير علّة سـالبة لولـده، كمـا سـلبت مـن      

        ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين؛ وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز!ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين؛ وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز!ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين؛ وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز!ولد الحسن وأوجبت لولد الحسين؛ وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز!
وإذا ال، لــم يكــن جــائزاً لصــحة إمامتــه وعصــمته، كــان مــا نســب إليــه مــن          وإذا ال، لــم يكــن جــائزاً لصــحة إمامتــه وعصــمته، كــان مــا نســب إليــه مــن          وإذا ال، لــم يكــن جــائزاً لصــحة إمامتــه وعصــمته، كــان مــا نســب إليــه مــن          وإذا ال، لــم يكــن جــائزاً لصــحة إمامتــه وعصــمته، كــان مــا نســب إليــه مــن          

طالً، وإذا كان باطالً طالً، وإذا كان باطالً طالً، وإذا كان باطالً طالً، وإذا كان باطالً على بعض أوالده بعد تقدم النصّ على إسماعيل باعلى بعض أوالده بعد تقدم النصّ على إسماعيل باعلى بعض أوالده بعد تقدم النصّ على إسماعيل باعلى بعض أوالده بعد تقدم النصّ على إسماعيل با    CCCCنصّهنصّهنصّهنصّه
        كانت اإلمامة لولد إسماعيل ثابتة.كانت اإلمامة لولد إسماعيل ثابتة.كانت اإلمامة لولد إسماعيل ثابتة.كانت اإلمامة لولد إسماعيل ثابتة.

قد نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد وكان في علـم اهللا وتقـديره   قد نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد وكان في علـم اهللا وتقـديره   قد نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد وكان في علـم اهللا وتقـديره   قد نصّ ولم يكن إلسماعيل ولد وكان في علـم اهللا وتقـديره       CCCCوإذا كانوإذا كانوإذا كانوإذا كان
مـن حيـث علـم اهللا وتقـديره أن يكـون الـنصّ ال       مـن حيـث علـم اهللا وتقـديره أن يكـون الـنصّ ال       مـن حيـث علـم اهللا وتقـديره أن يكـون الـنصّ ال       مـن حيـث علـم اهللا وتقـديره أن يكـون الـنصّ ال       ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  أن يكون منقطع النسل، وجب أن يكون منقطع النسل، وجب أن يكون منقطع النسل، وجب أن يكون منقطع النسل، وجب 

أن ال يـنص  أن ال يـنص  أن ال يـنص  أن ال يـنص  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  يجوز على مـن ينقطـع نسـله مـع كـون اإلمامـة محفوظـة فـي العقـب          يجوز على مـن ينقطـع نسـله مـع كـون اإلمامـة محفوظـة فـي العقـب          يجوز على مـن ينقطـع نسـله مـع كـون اإلمامـة محفوظـة فـي العقـب          يجوز على مـن ينقطـع نسـله مـع كـون اإلمامـة محفوظـة فـي العقـب          
فر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نصّ عليه، كان منـه العلـم بأنّـه غيـر منقطـع      فر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نصّ عليه، كان منـه العلـم بأنّـه غيـر منقطـع      فر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نصّ عليه، كان منـه العلـم بأنّـه غيـر منقطـع      فر على إسماعيل. ولما وجدناه قد نصّ عليه، كان منـه العلـم بأنّـه غيـر منقطـع      جعجعجعجع

        النسل والعقب، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فاإلمامة لنسله ثابتة.النسل والعقب، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فاإلمامة لنسله ثابتة.النسل والعقب، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فاإلمامة لنسله ثابتة.النسل والعقب، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فاإلمامة لنسله ثابتة.
وأما إذا كان ال يخلو من ثالثة أوجه وأوجبت الوجوه الثالثة كون اإلمامة وأما إذا كان ال يخلو من ثالثة أوجه وأوجبت الوجوه الثالثة كون اإلمامة وأما إذا كان ال يخلو من ثالثة أوجه وأوجبت الوجوه الثالثة كون اإلمامة وأما إذا كان ال يخلو من ثالثة أوجه وأوجبت الوجوه الثالثة كون اإلمامة 
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اإلمامة فـي إسـماعيل   اإلمامة فـي إسـماعيل   اإلمامة فـي إسـماعيل   اإلمامة فـي إسـماعيل       إذنإذنإذنإذن    لده؛لده؛لده؛لده؛إلسماعيل وذريته، فاإلمامة متعاقبة إلسماعيل ووإلسماعيل وذريته، فاإلمامة متعاقبة إلسماعيل ووإلسماعيل وذريته، فاإلمامة متعاقبة إلسماعيل ووإلسماعيل وذريته، فاإلمامة متعاقبة إلسماعيل وو
        وذريته عليهم السالم.وذريته عليهم السالم.وذريته عليهم السالم.وذريته عليهم السالم.

وكـان اإلمـام ال   وكـان اإلمـام ال   وكـان اإلمـام ال   وكـان اإلمـام ال       CCCCفنقول: إن اإلمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمدفنقول: إن اإلمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمدفنقول: إن اإلمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمدفنقول: إن اإلمامة لما كانت في عقب جعفر بن محمد
بعد أن يعلم أنّه يصلح لها، وكان أول ما يستصـلح  بعد أن يعلم أنّه يصلح لها، وكان أول ما يستصـلح  بعد أن يعلم أنّه يصلح لها، وكان أول ما يستصـلح  بعد أن يعلم أنّه يصلح لها، وكان أول ما يستصـلح  ��� ��� ��� ���     ينصّ على من يجعله إماماًينصّ على من يجعله إماماًينصّ على من يجعله إماماًينصّ على من يجعله إماماً

ان ال عقب له ان ال عقب له ان ال عقب له ان ال عقب له لإلمام في إمامته أن يكون ال عقيماً ثم وجود عقبه ونسله، إذ من كلإلمام في إمامته أن يكون ال عقيماً ثم وجود عقبه ونسله، إذ من كلإلمام في إمامته أن يكون ال عقيماً ثم وجود عقبه ونسله، إذ من كلإلمام في إمامته أن يكون ال عقيماً ثم وجود عقبه ونسله، إذ من ك
قد نصّ على إسماعيل كـان ذلـك بـأن    قد نصّ على إسماعيل كـان ذلـك بـأن    قد نصّ على إسماعيل كـان ذلـك بـأن    قد نصّ على إسماعيل كـان ذلـك بـأنCCCC        ال يستحق اإلمامة، وكان اإلمام جعفرال يستحق اإلمامة، وكان اإلمام جعفرال يستحق اإلمامة، وكان اإلمام جعفرال يستحق اإلمامة، وكان اإلمام جعفر

كــان ال يـنصّ عليـه، وإذا كـان لــه عقـب فعقبـه أحــق      كــان ال يـنصّ عليـه، وإذا كـان لــه عقـب فعقبـه أحــق      كــان ال يـنصّ عليـه، وإذا كـان لــه عقـب فعقبـه أحــق      كــان ال يـنصّ عليـه، وإذا كـان لــه عقـب فعقبـه أحــق      ��� ��� ��� ��� إلسـماعيل ولـداً وعقبـاً، و   إلسـماعيل ولـداً وعقبـاً، و   إلسـماعيل ولـداً وعقبـاً، و   إلسـماعيل ولـداً وعقبـاً، و   
        دون غيرهم.دون غيرهم.دون غيرهم.دون غيرهم.من من من من اإلمامة إلسماعيل ولعقبه اإلمامة إلسماعيل ولعقبه اإلمامة إلسماعيل ولعقبه اإلمامة إلسماعيل ولعقبه     إذنإذنإذنإذن    باإلمامة من أعمامه،باإلمامة من أعمامه،باإلمامة من أعمامه،باإلمامة من أعمامه،

        البرهان الثالث:البرهان الثالث:البرهان الثالث:البرهان الثالث:
ال تسبق منه زلّة، وكان لو لـم يكـن إلسـماعيل ولـد     ال تسبق منه زلّة، وكان لو لـم يكـن إلسـماعيل ولـد     ال تسبق منه زلّة، وكان لو لـم يكـن إلسـماعيل ولـد     ال تسبق منه زلّة، وكان لو لـم يكـن إلسـماعيل ولـد         لما كان اإلمام معصوماًلما كان اإلمام معصوماًلما كان اإلمام معصوماًلما كان اإلمام معصوماً

زلّة، وجب من حيث عصـمة اإلمـام أن   زلّة، وجب من حيث عصـمة اإلمـام أن   زلّة، وجب من حيث عصـمة اإلمـام أن   زلّة، وجب من حيث عصـمة اإلمـام أن       CCCCوعقب وال ذرية، إذ كان نصّ جعفروعقب وال ذرية، إذ كان نصّ جعفروعقب وال ذرية، إذ كان نصّ جعفروعقب وال ذرية، إذ كان نصّ جعفر
عقب وذرية (وإذا كانت له ذرية وعقب) فعقبه عقب وذرية (وإذا كانت له ذرية وعقب) فعقبه عقب وذرية (وإذا كانت له ذرية وعقب) فعقبه عقب وذرية (وإذا كانت له ذرية وعقب) فعقبه     ،،،،لما نصّ عليهلما نصّ عليهلما نصّ عليهلما نصّ عليه    ،،،،يكون إلسماعيليكون إلسماعيليكون إلسماعيليكون إلسماعيل

    دوندوندوندونمـن  مـن  مـن  مـن  اإلمامـة مـن بعـد إسـماعيل لعقبـه وولـده       اإلمامـة مـن بعـد إسـماعيل لعقبـه وولـده       اإلمامـة مـن بعـد إسـماعيل لعقبـه وولـده       اإلمامـة مـن بعـد إسـماعيل لعقبـه وولـده           إذنإذنإذنإذن    أولى باإلمامة من أعمامـه، أولى باإلمامة من أعمامـه، أولى باإلمامة من أعمامـه، أولى باإلمامة من أعمامـه، 
        غيرهم.غيرهم.غيرهم.غيرهم.

        البرهان الرابع:البرهان الرابع:البرهان الرابع:البرهان الرابع:
، وكانـت محفوظـة فـي عقبـه، وكـان لـه أوالد       ، وكانـت محفوظـة فـي عقبـه، وكـان لـه أوالد       ، وكانـت محفوظـة فـي عقبـه، وكـان لـه أوالد       ، وكانـت محفوظـة فـي عقبـه، وكـان لـه أوالد       CCCCلما كانت اإلمامـة لجعفـر  لما كانت اإلمامـة لجعفـر  لما كانت اإلمامـة لجعفـر  لما كانت اإلمامـة لجعفـر  

أربعة: إسماعيل وعبد اهللا ومحمد وموسى، فلـم يسـتحقّها عبـد اهللا؛ لكونـه عقيمـاً      أربعة: إسماعيل وعبد اهللا ومحمد وموسى، فلـم يسـتحقّها عبـد اهللا؛ لكونـه عقيمـاً      أربعة: إسماعيل وعبد اهللا ومحمد وموسى، فلـم يسـتحقّها عبـد اهللا؛ لكونـه عقيمـاً      أربعة: إسماعيل وعبد اهللا ومحمد وموسى، فلـم يسـتحقّها عبـد اهللا؛ لكونـه عقيمـاً      
منقطع النسل، ومصير ذلك من أكبر الشهادات في بطالن إمامته وعلى عدم النصّ منقطع النسل، ومصير ذلك من أكبر الشهادات في بطالن إمامته وعلى عدم النصّ منقطع النسل، ومصير ذلك من أكبر الشهادات في بطالن إمامته وعلى عدم النصّ منقطع النسل، ومصير ذلك من أكبر الشهادات في بطالن إمامته وعلى عدم النصّ 

ــه، وال محمــد اســتحقّها    ــه، وال محمــد اســتحقّها   في ــه، وال محمــد اســتحقّها   في ــه، وال محمــد اســتحقّها   في ، ، ، ، 7777الســتعماله مــا اســتعمل ممــا نــافى قــول رســول اهللا     الســتعماله مــا اســتعمل ممــا نــافى قــول رســول اهللا     الســتعماله مــا اســتعمل ممــا نــافى قــول رســول اهللا     الســتعماله مــا اســتعمل ممــا نــافى قــول رســول اهللا     في
وخالف أمره من خروجه على من آمنه وآواه، وخيانته إياه، وتجريد السيف في وخالف أمره من خروجه على من آمنه وآواه، وخيانته إياه، وتجريد السيف في وخالف أمره من خروجه على من آمنه وآواه، وخيانته إياه، وتجريد السيف في وخالف أمره من خروجه على من آمنه وآواه، وخيانته إياه، وتجريد السيف في 
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الحرم المحرم فيه، وادعائه فيه اإلمامة، وانعكاس أمـره، وخيبـة دعوتـه، مـع قـول      الحرم المحرم فيه، وادعائه فيه اإلمامة، وانعكاس أمـره، وخيبـة دعوتـه، مـع قـول      الحرم المحرم فيه، وادعائه فيه اإلمامة، وانعكاس أمـره، وخيبـة دعوتـه، مـع قـول      الحرم المحرم فيه، وادعائه فيه اإلمامة، وانعكاس أمـره، وخيبـة دعوتـه، مـع قـول      
ب نفسـه فيـه،   ب نفسـه فيـه،   ب نفسـه فيـه،   ب نفسـه فيـه،   النبي: إن اإلمـام ال تُـرد رايتـه ودعوتـه إذا دعاهـا بـالحرمين. وتكـذي       النبي: إن اإلمـام ال تُـرد رايتـه ودعوتـه إذا دعاهـا بـالحرمين. وتكـذي       النبي: إن اإلمـام ال تُـرد رايتـه ودعوتـه إذا دعاهـا بـالحرمين. وتكـذي       النبي: إن اإلمـام ال تُـرد رايتـه ودعوتـه إذا دعاهـا بـالحرمين. وتكـذي       

        ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامته، وعدم النصّ فيه.ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامته، وعدم النصّ فيه.ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامته، وعدم النصّ فيه.ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامته، وعدم النصّ فيه.
وال موسى استحقّها، لما عدم فيه وفي عقبه شرائطها، التي هي: وجود النصّ وال موسى استحقّها، لما عدم فيه وفي عقبه شرائطها، التي هي: وجود النصّ وال موسى استحقّها، لما عدم فيه وفي عقبه شرائطها، التي هي: وجود النصّ وال موسى استحقّها، لما عدم فيه وفي عقبه شرائطها، التي هي: وجود النصّ 
بوجود المنصوص عليه، والـدعوة القائمـة إلـى توحيـد اهللا تعـالى، والعلـم بتأويـل        بوجود المنصوص عليه، والـدعوة القائمـة إلـى توحيـد اهللا تعـالى، والعلـم بتأويـل        بوجود المنصوص عليه، والـدعوة القائمـة إلـى توحيـد اهللا تعـالى، والعلـم بتأويـل        بوجود المنصوص عليه، والـدعوة القائمـة إلـى توحيـد اهللا تعـالى، والعلـم بتأويـل        

إلى من يعتقد إمامته إلى من ال وجود إلى من يعتقد إمامته إلى من ال وجود إلى من يعتقد إمامته إلى من ال وجود إلى من يعتقد إمامته إلى من ال وجود بانتهاء األمر بانتهاء األمر بانتهاء األمر بانتهاء األمر     CCCCكتاب اهللا وشريعة الرسولكتاب اهللا وشريعة الرسولكتاب اهللا وشريعة الرسولكتاب اهللا وشريعة الرسول
له من نسله من نحو نيف وثالثمائـة سـنة مـع حاجـة األمـة إليـه لـو كـان إمامـاً، مـع           له من نسله من نحو نيف وثالثمائـة سـنة مـع حاجـة األمـة إليـه لـو كـان إمامـاً، مـع           له من نسله من نحو نيف وثالثمائـة سـنة مـع حاجـة األمـة إليـه لـو كـان إمامـاً، مـع           له من نسله من نحو نيف وثالثمائـة سـنة مـع حاجـة األمـة إليـه لـو كـان إمامـاً، مـع           
عـدم الخــوف الــذي هــو الشـرط فــي اســتتار مــن يكـون إمامــاً، فيقــال: إنّــه خــائف،    عـدم الخــوف الــذي هــو الشـرط فــي اســتتار مــن يكـون إمامــاً، فيقــال: إنّــه خــائف،    عـدم الخــوف الــذي هــو الشـرط فــي اســتتار مــن يكـون إمامــاً، فيقــال: إنّــه خــائف،    عـدم الخــوف الــذي هــو الشـرط فــي اســتتار مــن يكـون إمامــاً، فيقــال: إنّــه خــائف،    
وانغماد السيف المسلول كان في اهراق دم آل محمد صـلّى اهللا علـيهم أجمعـين    وانغماد السيف المسلول كان في اهراق دم آل محمد صـلّى اهللا علـيهم أجمعـين    وانغماد السيف المسلول كان في اهراق دم آل محمد صـلّى اهللا علـيهم أجمعـين    وانغماد السيف المسلول كان في اهراق دم آل محمد صـلّى اهللا علـيهم أجمعـين    

        ن جهة بني أمية والطلقاء من آل العباس، فيقال ألجله هارب.ن جهة بني أمية والطلقاء من آل العباس، فيقال ألجله هارب.ن جهة بني أمية والطلقاء من آل العباس، فيقال ألجله هارب.ن جهة بني أمية والطلقاء من آل العباس، فيقال ألجله هارب.وشيعتهم موشيعتهم موشيعتهم موشيعتهم م
ولـزوم  ولـزوم  ولـزوم  ولـزوم  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  مـع افتراضـها   مـع افتراضـها   مـع افتراضـها   مـع افتراضـها   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ثم بعدم دعوة له قائمة يدعو إلى اهللا تعالى بإمامتـه  ثم بعدم دعوة له قائمة يدعو إلى اهللا تعالى بإمامتـه  ثم بعدم دعوة له قائمة يدعو إلى اهللا تعالى بإمامتـه  ثم بعدم دعوة له قائمة يدعو إلى اهللا تعالى بإمامتـه  

إقامتها من حيث لو كان إماماً ولو بالستر؛ إذ ال يكون نبياً وال إماماً من ال تكـون  إقامتها من حيث لو كان إماماً ولو بالستر؛ إذ ال يكون نبياً وال إماماً من ال تكـون  إقامتها من حيث لو كان إماماً ولو بالستر؛ إذ ال يكون نبياً وال إماماً من ال تكـون  إقامتها من حيث لو كان إماماً ولو بالستر؛ إذ ال يكون نبياً وال إماماً من ال تكـون  
ه مـن كتـاب اهللا تعـالى، وتفسـيره،     ه مـن كتـاب اهللا تعـالى، وتفسـيره،     ه مـن كتـاب اهللا تعـالى، وتفسـيره،     ه مـن كتـاب اهللا تعـالى، وتفسـيره،     دعوته قائمة، وعدم علم التأويل لما اختلف فيدعوته قائمة، وعدم علم التأويل لما اختلف فيدعوته قائمة، وعدم علم التأويل لما اختلف فيدعوته قائمة، وعدم علم التأويل لما اختلف في

والحالل والحرام والشريعة عند أصحابه المنتحلين إمامته، مع افتراض نشره علمه والحالل والحرام والشريعة عند أصحابه المنتحلين إمامته، مع افتراض نشره علمه والحالل والحرام والشريعة عند أصحابه المنتحلين إمامته، مع افتراض نشره علمه والحالل والحرام والشريعة عند أصحابه المنتحلين إمامته، مع افتراض نشره علمه 
لو كان إماماً، ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامتـه. ثبتـت اإلمامـة    لو كان إماماً، ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامتـه. ثبتـت اإلمامـة    لو كان إماماً، ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامتـه. ثبتـت اإلمامـة    لو كان إماماً، ومصير ذلك كلّه من أكبر الشهادات ببطالن إمامتـه. ثبتـت اإلمامـة    

نّها في عقب جعفر بن محمد (مع بطالن مقاالت) اآلخرين نّها في عقب جعفر بن محمد (مع بطالن مقاالت) اآلخرين نّها في عقب جعفر بن محمد (مع بطالن مقاالت) اآلخرين نّها في عقب جعفر بن محمد (مع بطالن مقاالت) اآلخرين حيث إحيث إحيث إحيث إإلسماعيل من إلسماعيل من إلسماعيل من إلسماعيل من 
        ده.ده.ده.ده.من أوالمن أوالمن أوالمن أوال

لمن كان له عقب، كانت لمن كان له عقب، كانت لمن كان له عقب، كانت لمن كان له عقب، كانت ��� ��� ��� ���     وإذا ثبتت إلسماعيل اإلمامة، وكانت ال تثبتوإذا ثبتت إلسماعيل اإلمامة، وكانت ال تثبتوإذا ثبتت إلسماعيل اإلمامة، وكانت ال تثبتوإذا ثبتت إلسماعيل اإلمامة، وكانت ال تثبت
اإلمامة بعد إسـماعيل لولـده   اإلمامة بعد إسـماعيل لولـده   اإلمامة بعد إسـماعيل لولـده   اإلمامة بعد إسـماعيل لولـده       إذنإذنإذنإذن    اإلمامة بعد إسماعيل لولده محمد عليه السالم.اإلمامة بعد إسماعيل لولده محمد عليه السالم.اإلمامة بعد إسماعيل لولده محمد عليه السالم.اإلمامة بعد إسماعيل لولده محمد عليه السالم.

        محمد عليه السالم.محمد عليه السالم.محمد عليه السالم.محمد عليه السالم.



 

 

١٣٦  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

        البرهان الخامس:البرهان الخامس:البرهان الخامس:البرهان الخامس:
لما كانت الحاجة إلى اإلمـام إنّمـا كانـت ألن يكـون حافظـاً رسـوم الشـريعة        لما كانت الحاجة إلى اإلمـام إنّمـا كانـت ألن يكـون حافظـاً رسـوم الشـريعة        لما كانت الحاجة إلى اإلمـام إنّمـا كانـت ألن يكـون حافظـاً رسـوم الشـريعة        لما كانت الحاجة إلى اإلمـام إنّمـا كانـت ألن يكـون حافظـاً رسـوم الشـريعة        

كتاب مـن أن يـزداد فيهـا أو يـنقص منهـا، وداعيـاً إلـى اإلسـالم بالترغيـب          كتاب مـن أن يـزداد فيهـا أو يـنقص منهـا، وداعيـاً إلـى اإلسـالم بالترغيـب          كتاب مـن أن يـزداد فيهـا أو يـنقص منهـا، وداعيـاً إلـى اإلسـالم بالترغيـب          كتاب مـن أن يـزداد فيهـا أو يـنقص منهـا، وداعيـاً إلـى اإلسـالم بالترغيـب          وعين الوعين الوعين الوعين ال
والترهيــب، ووافــداً بالمســلمين علــى ربهــم يــوم الحســاب، ومخرجــاً إيــاهم مــن         والترهيــب، ووافــداً بالمســلمين علــى ربهــم يــوم الحســاب، ومخرجــاً إيــاهم مــن         والترهيــب، ووافــداً بالمســلمين علــى ربهــم يــوم الحســاب، ومخرجــاً إيــاهم مــن         والترهيــب، ووافــداً بالمســلمين علــى ربهــم يــوم الحســاب، ومخرجــاً إيــاهم مــن         
اختالف ما فيه يختلفون بعلمه وتفسيره، وقاضياً فيما يحدث من الحوادث بينهم اختالف ما فيه يختلفون بعلمه وتفسيره، وقاضياً فيما يحدث من الحوادث بينهم اختالف ما فيه يختلفون بعلمه وتفسيره، وقاضياً فيما يحدث من الحوادث بينهم اختالف ما فيه يختلفون بعلمه وتفسيره، وقاضياً فيما يحدث من الحوادث بينهم 

لهم بأخذ ما أمر اهللا بأخذه منهم لهم بأخذ ما أمر اهللا بأخذه منهم لهم بأخذ ما أمر اهللا بأخذه منهم لهم بأخذ ما أمر اهللا بأخذه منهم     بما أنزل اهللا، مستغفراً لهم، ومصلّياً بهم، ومطهراًبما أنزل اهللا، مستغفراً لهم، ومصلّياً بهم، ومطهراًبما أنزل اهللا، مستغفراً لهم، ومصلّياً بهم، ومطهراًبما أنزل اهللا، مستغفراً لهم، ومصلّياً بهم، ومطهراً
لحدود، ومجيباً على ما يرد إليه مما يـراد معرفتـه مـن أُمـور     لحدود، ومجيباً على ما يرد إليه مما يـراد معرفتـه مـن أُمـور     لحدود، ومجيباً على ما يرد إليه مما يـراد معرفتـه مـن أُمـور     لحدود، ومجيباً على ما يرد إليه مما يـراد معرفتـه مـن أُمـور     للللعلى ما يراه، ومقيماً على ما يراه، ومقيماً على ما يراه، ومقيماً على ما يراه، ومقيماً 

الدين، ومبلّغاً إلى األمة ما قال الرسول، وساداً مسده في جميع مـا كـان يتعلّـق بـه     الدين، ومبلّغاً إلى األمة ما قال الرسول، وساداً مسده في جميع مـا كـان يتعلّـق بـه     الدين، ومبلّغاً إلى األمة ما قال الرسول، وساداً مسده في جميع مـا كـان يتعلّـق بـه     الدين، ومبلّغاً إلى األمة ما قال الرسول، وساداً مسده في جميع مـا كـان يتعلّـق بـه     
كان من ال كان من ال كان من ال كان من ال من طلب مصالح األمة، وكان لوال هذه األسباب ال يحتاج إلى إمام، ومن طلب مصالح األمة، وكان لوال هذه األسباب ال يحتاج إلى إمام، ومن طلب مصالح األمة، وكان لوال هذه األسباب ال يحتاج إلى إمام، ومن طلب مصالح األمة، وكان لوال هذه األسباب ال يحتاج إلى إمام، و

يكون حافظاً رسوم الشريعة، وال مخرجاً للناس مـن اخـتالفهم إذا ردوا إليـه، وال    يكون حافظاً رسوم الشريعة، وال مخرجاً للناس مـن اخـتالفهم إذا ردوا إليـه، وال    يكون حافظاً رسوم الشريعة، وال مخرجاً للناس مـن اخـتالفهم إذا ردوا إليـه، وال    يكون حافظاً رسوم الشريعة، وال مخرجاً للناس مـن اخـتالفهم إذا ردوا إليـه، وال    
قاضـياً فيمــا يحـدث بيــنهم مــن الحـوادث، وال مســتغفراً لهـم، وال مصــلّياً بهــم، وال     قاضـياً فيمــا يحـدث بيــنهم مــن الحـوادث، وال مســتغفراً لهـم، وال مصــلّياً بهــم، وال     قاضـياً فيمــا يحـدث بيــنهم مــن الحـوادث، وال مســتغفراً لهـم، وال مصــلّياً بهــم، وال     قاضـياً فيمــا يحـدث بيــنهم مــن الحـوادث، وال مســتغفراً لهـم، وال مصــلّياً بهــم، وال     
داعياً، وال مطهـراً، وال مقيمـاً للحـدود، وال محييـاً، وال وافـراً، وال مبلّغـاً، وال سـاداً        داعياً، وال مطهـراً، وال مقيمـاً للحـدود، وال محييـاً، وال وافـراً، وال مبلّغـاً، وال سـاداً        داعياً، وال مطهـراً، وال مقيمـاً للحـدود، وال محييـاً، وال وافـراً، وال مبلّغـاً، وال سـاداً        داعياً، وال مطهـراً، وال مقيمـاً للحـدود، وال محييـاً، وال وافـراً، وال مبلّغـاً، وال سـاداً        

        في جميع ما كان يتعلّق بأمره، ثبت أنّه ليس بإمام.في جميع ما كان يتعلّق بأمره، ثبت أنّه ليس بإمام.في جميع ما كان يتعلّق بأمره، ثبت أنّه ليس بإمام.في جميع ما كان يتعلّق بأمره، ثبت أنّه ليس بإمام.    مسد الرسولمسد الرسولمسد الرسولمسد الرسول
وإذا ثبت أنّه ليس بإمام كان منه اإليجاب إلى شرف اإلمامـة، وتـاج الـنصّ    وإذا ثبت أنّه ليس بإمام كان منه اإليجاب إلى شرف اإلمامـة، وتـاج الـنصّ    وإذا ثبت أنّه ليس بإمام كان منه اإليجاب إلى شرف اإلمامـة، وتـاج الـنصّ    وإذا ثبت أنّه ليس بإمام كان منه اإليجاب إلى شرف اإلمامـة، وتـاج الـنصّ    
والتوقّف، ولو كان فيهم لكان ال ينقطع في نسل من له نسل مـنهم إمارتهـا، وإذا   والتوقّف، ولو كان فيهم لكان ال ينقطع في نسل من له نسل مـنهم إمارتهـا، وإذا   والتوقّف، ولو كان فيهم لكان ال ينقطع في نسل من له نسل مـنهم إمارتهـا، وإذا   والتوقّف، ولو كان فيهم لكان ال ينقطع في نسل من له نسل مـنهم إمارتهـا، وإذا   

    ، ووجود أمارتها في، ووجود أمارتها في، ووجود أمارتها في، ووجود أمارتها فيCCCCانقطع فيهم ذلك مع ثبوت كون اإلمامة في عقب جعفرانقطع فيهم ذلك مع ثبوت كون اإلمامة في عقب جعفرانقطع فيهم ذلك مع ثبوت كون اإلمامة في عقب جعفرانقطع فيهم ذلك مع ثبوت كون اإلمامة في عقب جعفر
اإلمامة إلسماعيل وعقبه اإلمامة إلسماعيل وعقبه اإلمامة إلسماعيل وعقبه اإلمامة إلسماعيل وعقبه     إذنإذنإذنإذن    عقب إسماعيل، صح أن اإلمامة إلسماعيل وعقبه.عقب إسماعيل، صح أن اإلمامة إلسماعيل وعقبه.عقب إسماعيل، صح أن اإلمامة إلسماعيل وعقبه.عقب إسماعيل، صح أن اإلمامة إلسماعيل وعقبه.

        وذريته دون غيرهم.وذريته دون غيرهم.وذريته دون غيرهم.وذريته دون غيرهم.
  ـا قــال النبـيولم  ـا قــال النبـيولم  ـا قــال النبـيولم  ـا قــال النبـيتــي مـا كــان فـي األمــم السـالفة، حــذو النعــل         7777ولمتــي مـا كــان فـي األمــم السـالفة، حــذو النعــل     كــائن فـي أمتــي مـا كــان فـي األمــم السـالفة، حــذو النعــل     كــائن فـي أمتــي مـا كــان فـي األمــم السـالفة، حــذو النعــل     كــائن فـي أمكــائن فـي أم

بالنعل، والقذّة بالقذّة، وكان اهللا تعالى قد أخبـر بكـون فتيـة آمنـوا بـربهم فـزادهم       بالنعل، والقذّة بالقذّة، وكان اهللا تعالى قد أخبـر بكـون فتيـة آمنـوا بـربهم فـزادهم       بالنعل، والقذّة بالقذّة، وكان اهللا تعالى قد أخبـر بكـون فتيـة آمنـوا بـربهم فـزادهم       بالنعل، والقذّة بالقذّة، وكان اهللا تعالى قد أخبـر بكـون فتيـة آمنـوا بـربهم فـزادهم       
م، وإنّهم لما رأوا قومهم قـد اتّخـذوا أوليـاء مـن دون اهللا     م، وإنّهم لما رأوا قومهم قـد اتّخـذوا أوليـاء مـن دون اهللا     م، وإنّهم لما رأوا قومهم قـد اتّخـذوا أوليـاء مـن دون اهللا     م، وإنّهم لما رأوا قومهم قـد اتّخـذوا أوليـاء مـن دون اهللا     هدى، وربط على قلوبههدى، وربط على قلوبههدى، وربط على قلوبههدى، وربط على قلوبه
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آووا إلى الكهف ولبثـوا فيـه ثالثمائـة سـنين وتسـع سـنين علـى شـدة حـالهم التـي           آووا إلى الكهف ولبثـوا فيـه ثالثمائـة سـنين وتسـع سـنين علـى شـدة حـالهم التـي           آووا إلى الكهف ولبثـوا فيـه ثالثمائـة سـنين وتسـع سـنين علـى شـدة حـالهم التـي           آووا إلى الكهف ولبثـوا فيـه ثالثمائـة سـنين وتسـع سـنين علـى شـدة حـالهم التـي           
ــه  ــم اهللا نبي ــه أعل ــم اهللا نبي ــه أعل ــم اهللا نبي ــه أعل ــم اهللا نبي ــال: 7777أعل ــال: ، فق ــال: ، فق ــال: ، فق ــنْهم      ����، فق ــتَ م ــراراً ولَملئْ ف مــنْه ــتَ م لَّيلَو هِمــي ــتَ علَ ــوِ اطَّلَع ــنْهم      لَ ــتَ م ــراراً ولَملئْ ف مــنْه ــتَ م لَّيلَو هِمــي ــتَ علَ ــوِ اطَّلَع ــنْهم      لَ ــتَ م ــراراً ولَملئْ ف مــنْه ــتَ م لَّيلَو هِمــي ــتَ علَ ــوِ اطَّلَع ــنْهم      لَ ــتَ م ــراراً ولَملئْ ف مــنْه ــتَ م لَّيلَو هِمــي ــتَ علَ ــوِ اطَّلَع لَ

����رعباًرعباًرعباًرعباً
        هم بعد هذه الحالة الشدة والمدة الطويلة..هم بعد هذه الحالة الشدة والمدة الطويلة..هم بعد هذه الحالة الشدة والمدة الطويلة..هم بعد هذه الحالة الشدة والمدة الطويلة..، وفرج اهللا عن، وفرج اهللا عن، وفرج اهللا عن، وفرج اهللا عن))))١١١١((((

تحـت الظلـم والخـوف واالسـتتار     تحـت الظلـم والخـوف واالسـتتار     تحـت الظلـم والخـوف واالسـتتار     تحـت الظلـم والخـوف واالسـتتار         7777وصح كون مثل هذا فـي ذريـة محمـد   وصح كون مثل هذا فـي ذريـة محمـد   وصح كون مثل هذا فـي ذريـة محمـد   وصح كون مثل هذا فـي ذريـة محمـد   
(محفوظين مكلوئين مستقلّين في اآلفاق) ذات يمـين وشـمال مـدة ثالثمائـة سـنة      (محفوظين مكلوئين مستقلّين في اآلفاق) ذات يمـين وشـمال مـدة ثالثمائـة سـنة      (محفوظين مكلوئين مستقلّين في اآلفاق) ذات يمـين وشـمال مـدة ثالثمائـة سـنة      (محفوظين مكلوئين مستقلّين في اآلفاق) ذات يمـين وشـمال مـدة ثالثمائـة سـنة      
وتسع سنين إلى وقت خروج المهدي باهللا أبي محمد عليه السالم وقيامه بالجهاد وتسع سنين إلى وقت خروج المهدي باهللا أبي محمد عليه السالم وقيامه بالجهاد وتسع سنين إلى وقت خروج المهدي باهللا أبي محمد عليه السالم وقيامه بالجهاد وتسع سنين إلى وقت خروج المهدي باهللا أبي محمد عليه السالم وقيامه بالجهاد 

        في المغرب.في المغرب.في المغرب.في المغرب.
وكان كون استقرار ما أخبر اهللا به من حديث أصحاب الكهف عن صـحته  وكان كون استقرار ما أخبر اهللا به من حديث أصحاب الكهف عن صـحته  وكان كون استقرار ما أخبر اهللا به من حديث أصحاب الكهف عن صـحته  وكان كون استقرار ما أخبر اهللا به من حديث أصحاب الكهف عن صـحته  

في نسل إسماعيل من دون نسـل أحـد مـن أوالد جعفـر بظهـور      في نسل إسماعيل من دون نسـل أحـد مـن أوالد جعفـر بظهـور      في نسل إسماعيل من دون نسـل أحـد مـن أوالد جعفـر بظهـور      في نسل إسماعيل من دون نسـل أحـد مـن أوالد جعفـر بظهـور          7777من أمة محمدمن أمة محمدمن أمة محمدمن أمة محمد
المهدي باهللا عليه السالم بالمغرب، الذي بخروجه مجاهداً في سنة تسع وثالثمائة المهدي باهللا عليه السالم بالمغرب، الذي بخروجه مجاهداً في سنة تسع وثالثمائة المهدي باهللا عليه السالم بالمغرب، الذي بخروجه مجاهداً في سنة تسع وثالثمائة المهدي باهللا عليه السالم بالمغرب، الذي بخروجه مجاهداً في سنة تسع وثالثمائة 

 مــن هجــرة النبــي مــن هجــرة النبــي مــن هجــرة النبــي ــة حجــاب الخــوف، وطلعــت ا  7777مــن هجــرة النبــيــة حجــاب الخــوف، وطلعــت ا  ، فــأزال عــن األئمــة حجــاب الخــوف، وطلعــت ا  ، فــأزال عــن األئمــة حجــاب الخــوف، وطلعــت ا  ، فــأزال عــن األئملشــمس مــن لشــمس مــن لشــمس مــن لشــمس مــن ، فــأزال عــن األئم
مغربها، ودارت رحى الدين على قطبه، وعاد الحق إلى أهله، فصـارت أعالمهـم   مغربها، ودارت رحى الدين على قطبه، وعاد الحق إلى أهله، فصـارت أعالمهـم   مغربها، ودارت رحى الدين على قطبه، وعاد الحق إلى أهله، فصـارت أعالمهـم   مغربها، ودارت رحى الدين على قطبه، وعاد الحق إلى أهله، فصـارت أعالمهـم   
مشهورة، وراياتهم في الذب عن حقّهم منصورة، وكان المهدي باهللا عليه السالم مشهورة، وراياتهم في الذب عن حقّهم منصورة، وكان المهدي باهللا عليه السالم مشهورة، وراياتهم في الذب عن حقّهم منصورة، وكان المهدي باهللا عليه السالم مشهورة، وراياتهم في الذب عن حقّهم منصورة، وكان المهدي باهللا عليه السالم 
   ــد بــن إســماعيل علــيهم الســالم، وســاللته وصــفوته، ثبــت أنالرابــع مــن ولــد محم   ــد بــن إســماعيل علــيهم الســالم، وســاللته وصــفوته، ثبــت أنالرابــع مــن ولــد محم   ــد بــن إســماعيل علــيهم الســالم، وســاللته وصــفوته، ثبــت أنالرابــع مــن ولــد محم   ــد بــن إســماعيل علــيهم الســالم، وســاللته وصــفوته، ثبــت أنالرابــع مــن ولــد محم

        اإلمامة إلسماعيل عليه السالم وعقبه.اإلمامة إلسماعيل عليه السالم وعقبه.اإلمامة إلسماعيل عليه السالم وعقبه.اإلمامة إلسماعيل عليه السالم وعقبه.
ضيف هذه األدلّة وأغلبها من مصادر اإلخوة االثني عشرية والتي تؤكّد أن ضيف هذه األدلّة وأغلبها من مصادر اإلخوة االثني عشرية والتي تؤكّد أن ضيف هذه األدلّة وأغلبها من مصادر اإلخوة االثني عشرية والتي تؤكّد أن ضيف هذه األدلّة وأغلبها من مصادر اإلخوة االثني عشرية والتي تؤكّد أن نننن

اإلمام جعفر الصادق نصّ على ابنه اإلمام إسـماعيل، ومـا دام أن األدلّـة موجـودة     اإلمام جعفر الصادق نصّ على ابنه اإلمام إسـماعيل، ومـا دام أن األدلّـة موجـودة     اإلمام جعفر الصادق نصّ على ابنه اإلمام إسـماعيل، ومـا دام أن األدلّـة موجـودة     اإلمام جعفر الصادق نصّ على ابنه اإلمام إسـماعيل، ومـا دام أن األدلّـة موجـودة     
في مصادر من ينكرون إمامة إسماعيل عليه السالم فهي أكبر دليل على ما نقوله، في مصادر من ينكرون إمامة إسماعيل عليه السالم فهي أكبر دليل على ما نقوله، في مصادر من ينكرون إمامة إسماعيل عليه السالم فهي أكبر دليل على ما نقوله، في مصادر من ينكرون إمامة إسماعيل عليه السالم فهي أكبر دليل على ما نقوله، 

        لما وجدت في تلك المصادر.لما وجدت في تلك المصادر.لما وجدت في تلك المصادر.لما وجدت في تلك المصادر.��� ��� ��� ��� وووو
                                                 

�F١¢Ge��E�F١٨�WE١٨Kא �



 

 

١٣٨  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

        اية هذه نبذة موجزة عن اإلمام إسماعيل بن جعفر عليهما السالم:اية هذه نبذة موجزة عن اإلمام إسماعيل بن جعفر عليهما السالم:اية هذه نبذة موجزة عن اإلمام إسماعيل بن جعفر عليهما السالم:اية هذه نبذة موجزة عن اإلمام إسماعيل بن جعفر عليهما السالم:وفي البدوفي البدوفي البدوفي البد
اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 

        ، يكنّى بأبي محمد، ويلقّب بـ(الوفي).، يكنّى بأبي محمد، ويلقّب بـ(الوفي).، يكنّى بأبي محمد، ويلقّب بـ(الوفي).، يكنّى بأبي محمد، ويلقّب بـ(الوفي).FFFFطالبطالبطالبطالب    علي بن أبيعلي بن أبيعلي بن أبيعلي بن أبيالحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن 
لحسن لحسن لحسن لحسن ذكر في العديد من المصادر الموثوق بها أن والدته هي فاطمة بنت اذكر في العديد من المصادر الموثوق بها أن والدته هي فاطمة بنت اذكر في العديد من المصادر الموثوق بها أن والدته هي فاطمة بنت اذكر في العديد من المصادر الموثوق بها أن والدته هي فاطمة بنت ا

. وأشـارت بعـض المصـادر إلـى أن اإلمـام      . وأشـارت بعـض المصـادر إلـى أن اإلمـام      . وأشـارت بعـض المصـادر إلـى أن اإلمـام      . وأشـارت بعـض المصـادر إلـى أن اإلمـام      FFFFطالـب طالـب طالـب طالـب     علـي بـن أبـي   علـي بـن أبـي   علـي بـن أبـي   علـي بـن أبـي   بن الحسن بن بن الحسن بن بن الحسن بن بن الحسن بن 
    ج عليها في حياتها، ولم يتّخذ عليهـا سـرية، كفعـل النبـيالصادق لم يتزو    ج عليها في حياتها، ولم يتّخذ عليهـا سـرية، كفعـل النبـيالصادق لم يتزو    ج عليها في حياتها، ولم يتّخذ عليهـا سـرية، كفعـل النبـيالصادق لم يتزو    ج عليها في حياتها، ولم يتّخذ عليهـا سـرية، كفعـل النبـيفـي  فـي  فـي  فـي      7777الصادق لم يتزو

فـــي حـــق فاطمـــة الزهراء(ســـالم اهللا فـــي حـــق فاطمـــة الزهراء(ســـالم اهللا فـــي حـــق فاطمـــة الزهراء(ســـالم اهللا فـــي حـــق فاطمـــة الزهراء(ســـالم اهللا     CCCC، وكفعـــل اإلمـــام علـــي، وكفعـــل اإلمـــام علـــي، وكفعـــل اإلمـــام علـــي، وكفعـــل اإلمـــام علـــيIIIIحـــق خديجـــةحـــق خديجـــةحـــق خديجـــةحـــق خديجـــة
يل خالصة وسـاللة  يل خالصة وسـاللة  يل خالصة وسـاللة  يل خالصة وسـاللة  عليها).. وبهذا الحسب والنسب الشريف يكون اإلمام إسماععليها).. وبهذا الحسب والنسب الشريف يكون اإلمام إسماععليها).. وبهذا الحسب والنسب الشريف يكون اإلمام إسماععليها).. وبهذا الحسب والنسب الشريف يكون اإلمام إسماع

        الغر الميامين.الغر الميامين.الغر الميامين.الغر الميامين.
أن إسماعيل أن إسماعيل أن إسماعيل أن إسماعيل     ::::وقد جاء في كتاب (شرح األخبار) للقاضي النعمان بن محمدوقد جاء في كتاب (شرح األخبار) للقاضي النعمان بن محمدوقد جاء في كتاب (شرح األخبار) للقاضي النعمان بن محمدوقد جاء في كتاب (شرح األخبار) للقاضي النعمان بن محمد

كان أحب أوالد الصادق إليه، وأبرهما به. ويقول حاتم بن عمران بن زهـرة فـي   كان أحب أوالد الصادق إليه، وأبرهما به. ويقول حاتم بن عمران بن زهـرة فـي   كان أحب أوالد الصادق إليه، وأبرهما به. ويقول حاتم بن عمران بن زهـرة فـي   كان أحب أوالد الصادق إليه، وأبرهما به. ويقول حاتم بن عمران بن زهـرة فـي   
كتابه (اُألصول واألحكام): كان أفضل أخوته وأكملهـم عقـالً، وأكثـرهم علمـاً،     كتابه (اُألصول واألحكام): كان أفضل أخوته وأكملهـم عقـالً، وأكثـرهم علمـاً،     كتابه (اُألصول واألحكام): كان أفضل أخوته وأكملهـم عقـالً، وأكثـرهم علمـاً،     كتابه (اُألصول واألحكام): كان أفضل أخوته وأكملهـم عقـالً، وأكثـرهم علمـاً،     

. ويقـول المفضـل بـن عمـر     . ويقـول المفضـل بـن عمـر     . ويقـول المفضـل بـن عمـر     . ويقـول المفضـل بـن عمـر     كـان حاذقـاً ومتبحـراً فـي علـم التأويـل      كـان حاذقـاً ومتبحـراً فـي علـم التأويـل      كـان حاذقـاً ومتبحـراً فـي علـم التأويـل      كـان حاذقـاً ومتبحـراً فـي علـم التأويـل          إضافة إلـى أنّـه  إضافة إلـى أنّـه  إضافة إلـى أنّـه  إضافة إلـى أنّـه  
ن اإلمام جعفر الصادق بسبب حبه الشديد البنه إسـماعيل حـذّر أهـل    ن اإلمام جعفر الصادق بسبب حبه الشديد البنه إسـماعيل حـذّر أهـل    ن اإلمام جعفر الصادق بسبب حبه الشديد البنه إسـماعيل حـذّر أهـل    ن اإلمام جعفر الصادق بسبب حبه الشديد البنه إسـماعيل حـذّر أهـل    الصيرفي: إالصيرفي: إالصيرفي: إالصيرفي: إ

        المدينة قائالً: (ال تجافوا إسماعيل)!المدينة قائالً: (ال تجافوا إسماعيل)!المدينة قائالً: (ال تجافوا إسماعيل)!المدينة قائالً: (ال تجافوا إسماعيل)!
وورد في مصادر اإلخوة االثني عشرية أن اإلمـام جعفـر الصـادق اسـتخلف     وورد في مصادر اإلخوة االثني عشرية أن اإلمـام جعفـر الصـادق اسـتخلف     وورد في مصادر اإلخوة االثني عشرية أن اإلمـام جعفـر الصـادق اسـتخلف     وورد في مصادر اإلخوة االثني عشرية أن اإلمـام جعفـر الصـادق اسـتخلف     

ه خليفة ووصياً له، ومـن األدلّـة والروايـات واألحـداث     ه خليفة ووصياً له، ومـن األدلّـة والروايـات واألحـداث     ه خليفة ووصياً له، ومـن األدلّـة والروايـات واألحـداث     ه خليفة ووصياً له، ومـن األدلّـة والروايـات واألحـداث     ابنه اإلمام إسماعيل ونصّبابنه اإلمام إسماعيل ونصّبابنه اإلمام إسماعيل ونصّبابنه اإلمام إسماعيل ونصّب
        التي تؤكّد وتثبت إمامته، نذكر اآلتي:التي تؤكّد وتثبت إمامته، نذكر اآلتي:التي تؤكّد وتثبت إمامته، نذكر اآلتي:التي تؤكّد وتثبت إمامته، نذكر اآلتي:

ـــ ١١١١ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــم      ــ ــن القاسـ ــم داود بـ ــي هاشـ ــن أبـ ــي: عـ ــد والطوسـ ــي والمفيـ ــم      روى الكلينـ ــن القاسـ ــم داود بـ ــي هاشـ ــن أبـ ــي: عـ ــد والطوسـ ــي والمفيـ ــم      روى الكلينـ ــن القاسـ ــم داود بـ ــي هاشـ ــن أبـ ــي: عـ ــد والطوسـ ــي والمفيـ ــم      روى الكلينـ ــن القاسـ ــم داود بـ ــي هاشـ ــن أبـ ــي: عـ ــد والطوسـ ــي والمفيـ روى الكلينـ
الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة ابنه أبـي جعفـر، وقـد    الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة ابنه أبـي جعفـر، وقـد    الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة ابنه أبـي جعفـر، وقـد    الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة ابنه أبـي جعفـر، وقـد    
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هـذه قصّـة أبـي إبـراهيم     هـذه قصّـة أبـي إبـراهيم     هـذه قصّـة أبـي إبـراهيم     هـذه قصّـة أبـي إبـراهيم         ::::فسـي وأقـول  فسـي وأقـول  فسـي وأقـول  فسـي وأقـول  كان أشار إليه ودلّ عليه, وإنّي ألفكر في نكان أشار إليه ودلّ عليه, وإنّي ألفكر في نكان أشار إليه ودلّ عليه, وإنّي ألفكر في نكان أشار إليه ودلّ عليه, وإنّي ألفكر في ن
وقصّة إسماعيل, فأقبل إلـي أبـو الحسـن، وقـال: نعـم يـا أبـا هاشـم بـدا هللا فـي أبـي            وقصّة إسماعيل, فأقبل إلـي أبـو الحسـن، وقـال: نعـم يـا أبـا هاشـم بـدا هللا فـي أبـي            وقصّة إسماعيل, فأقبل إلـي أبـو الحسـن، وقـال: نعـم يـا أبـا هاشـم بـدا هللا فـي أبـي            وقصّة إسماعيل, فأقبل إلـي أبـو الحسـن، وقـال: نعـم يـا أبـا هاشـم بـدا هللا فـي أبـي            
جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبـو عبـد اهللا   جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبـو عبـد اهللا   جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبـو عبـد اهللا   جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبـو عبـد اهللا   
ونصّبه, وهو كما حدثتك نفسك وأنكره المبطلـون. أبـو محمـد ابنـي الخلـف مـن       ونصّبه, وهو كما حدثتك نفسك وأنكره المبطلـون. أبـو محمـد ابنـي الخلـف مـن       ونصّبه, وهو كما حدثتك نفسك وأنكره المبطلـون. أبـو محمـد ابنـي الخلـف مـن       ونصّبه, وهو كما حدثتك نفسك وأنكره المبطلـون. أبـو محمـد ابنـي الخلـف مـن       

        ي عنده ما تحتاجون إليه, ومعه آلة اإلمامة والحمد هللا!!ي عنده ما تحتاجون إليه, ومعه آلة اإلمامة والحمد هللا!!ي عنده ما تحتاجون إليه, ومعه آلة اإلمامة والحمد هللا!!ي عنده ما تحتاجون إليه, ومعه آلة اإلمامة والحمد هللا!!بعدبعدبعدبعد
الحسـن  الحسـن  الحسـن  الحسـن      االثنـي عشـرية، وهـو أبـو    االثنـي عشـرية، وهـو أبـو    االثنـي عشـرية، وهـو أبـو    االثنـي عشـرية، وهـو أبـو    الحظ أن هذه الشهادة صادرة من أحـد أئمـة   الحظ أن هذه الشهادة صادرة من أحـد أئمـة   الحظ أن هذه الشهادة صادرة من أحـد أئمـة   الحظ أن هذه الشهادة صادرة من أحـد أئمـة   

العسكري بأن اإلمام الصادق دلّ على إسماعيل ونصّبه، وهذا يؤكّد على أن خصـال  العسكري بأن اإلمام الصادق دلّ على إسماعيل ونصّبه، وهذا يؤكّد على أن خصـال  العسكري بأن اإلمام الصادق دلّ على إسماعيل ونصّبه، وهذا يؤكّد على أن خصـال  العسكري بأن اإلمام الصادق دلّ على إسماعيل ونصّبه، وهذا يؤكّد على أن خصـال  
        ياة أبيه!!ياة أبيه!!ياة أبيه!!ياة أبيه!!الفضل والشرف اجتمعت في إسماعيل، وأن اإلشارة وقعت عليه في حالفضل والشرف اجتمعت في إسماعيل، وأن اإلشارة وقعت عليه في حالفضل والشرف اجتمعت في إسماعيل، وأن اإلشارة وقعت عليه في حالفضل والشرف اجتمعت في إسماعيل، وأن اإلشارة وقعت عليه في ح

ـــ ــــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ كــذلك ذكــر الحســن بــن موســى النــوبختي فــي كتابــه (فــرق الشــيعة): أن  كــذلك ذكــر الحســن بــن موســى النــوبختي فــي كتابــه (فــرق الشــيعة): أن  كــذلك ذكــر الحســن بــن موســى النــوبختي فــي كتابــه (فــرق الشــيعة): أن  كــذلك ذكــر الحســن بــن موســى النــوبختي فــي كتابــه (فــرق الشــيعة): أن  ـ
فإنّــه لمــا أشــار جعفــر بــن فإنّــه لمــا أشــار جعفــر بــن فإنّــه لمــا أشــار جعفــر بــن فإنّــه لمــا أشــار جعفــر بــن ((((((((اإلمــام الصــادق نــصّ علــى ابنــه إســماعيل، وهــذا قولــه: اإلمــام الصــادق نــصّ علــى ابنــه إســماعيل، وهــذا قولــه: اإلمــام الصــادق نــصّ علــى ابنــه إســماعيل، وهــذا قولــه: اإلمــام الصــادق نــصّ علــى ابنــه إســماعيل، وهــذا قولــه: 

، ومـا دام  ، ومـا دام  ، ومـا دام  ، ومـا دام  ))))))))محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوامحمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوامحمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوامحمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوا
ســماعيل مــن والــده فــذلك يكفــي إلثبــات ســماعيل مــن والــده فــذلك يكفــي إلثبــات ســماعيل مــن والــده فــذلك يكفــي إلثبــات ســماعيل مــن والــده فــذلك يكفــي إلثبــات أنّــه ثبــت وقــوع الــنصّ واإلشــارة علــى إأنّــه ثبــت وقــوع الــنصّ واإلشــارة علــى إأنّــه ثبــت وقــوع الــنصّ واإلشــارة علــى إأنّــه ثبــت وقــوع الــنصّ واإلشــارة علــى إ

أحقّيته باإلمامة، ويكفي إلسقاط حجج من ينكر إمامته حتّى لـو تـوفّي فـي حيـاة     أحقّيته باإلمامة، ويكفي إلسقاط حجج من ينكر إمامته حتّى لـو تـوفّي فـي حيـاة     أحقّيته باإلمامة، ويكفي إلسقاط حجج من ينكر إمامته حتّى لـو تـوفّي فـي حيـاة     أحقّيته باإلمامة، ويكفي إلسقاط حجج من ينكر إمامته حتّى لـو تـوفّي فـي حيـاة     
والده الصادق، فقد أصبحت في عقب إسماعيل، وفي ذريته تمشـي قـدماً قـدماً،    والده الصادق، فقد أصبحت في عقب إسماعيل، وفي ذريته تمشـي قـدماً قـدماً،    والده الصادق، فقد أصبحت في عقب إسماعيل، وفي ذريته تمشـي قـدماً قـدماً،    والده الصادق، فقد أصبحت في عقب إسماعيل، وفي ذريته تمشـي قـدماً قـدماً،    
وال تمشــي إلــى الــوراء، وال ترجــع القهقــري، وهــي بــالنصّ مــن إمــام علــى إمــام!!    وال تمشــي إلــى الــوراء، وال ترجــع القهقــري، وهــي بــالنصّ مــن إمــام علــى إمــام!!    وال تمشــي إلــى الــوراء، وال ترجــع القهقــري، وهــي بــالنصّ مــن إمــام علــى إمــام!!    وال تمشــي إلــى الــوراء، وال ترجــع القهقــري، وهــي بــالنصّ مــن إمــام علــى إمــام!!    

        إسماعيل عليه السالم بعد أن صارت إليه ووقع النصّ عليه؟إسماعيل عليه السالم بعد أن صارت إليه ووقع النصّ عليه؟إسماعيل عليه السالم بعد أن صارت إليه ووقع النصّ عليه؟إسماعيل عليه السالم بعد أن صارت إليه ووقع النصّ عليه؟فكيف ترجع عن فكيف ترجع عن فكيف ترجع عن فكيف ترجع عن 
أن تمضـي مـن بعـده قـدماً فـي عقبـه، وفـي        أن تمضـي مـن بعـده قـدماً فـي عقبـه، وفـي        أن تمضـي مـن بعـده قـدماً فـي عقبـه، وفـي        أن تمضـي مـن بعـده قـدماً فـي عقبـه، وفـي        ��� ��� ��� ���     فال يجوز بعد أن صارت إليهفال يجوز بعد أن صارت إليهفال يجوز بعد أن صارت إليهفال يجوز بعد أن صارت إليه

ولده اإلمام محمد بن إسماعيل، عرف ذلك من عرفه من المحقّقين، وجهله من ولده اإلمام محمد بن إسماعيل، عرف ذلك من عرفه من المحقّقين، وجهله من ولده اإلمام محمد بن إسماعيل، عرف ذلك من عرفه من المحقّقين، وجهله من ولده اإلمام محمد بن إسماعيل، عرف ذلك من عرفه من المحقّقين، وجهله من 
        جهله، والشك ال ينقض اليقين.جهله، والشك ال ينقض اليقين.جهله، والشك ال ينقض اليقين.جهله، والشك ال ينقض اليقين.

هو اإلمام الشرعي وصاحب الحق هو اإلمام الشرعي وصاحب الحق هو اإلمام الشرعي وصاحب الحق هو اإلمام الشرعي وصاحب الحق والذين رجعوا بعد معرفتهم بأن إسماعيل والذين رجعوا بعد معرفتهم بأن إسماعيل والذين رجعوا بعد معرفتهم بأن إسماعيل والذين رجعوا بعد معرفتهم بأن إسماعيل 
أَفَـإِن  أَفَـإِن  أَفَـإِن  أَفَـإِن  ����    هم الذين ظلّوا الطريق، ومن رجع ونكث وانقلب فعلى نفسه؛ قال تعالى:هم الذين ظلّوا الطريق، ومن رجع ونكث وانقلب فعلى نفسه؛ قال تعالى:هم الذين ظلّوا الطريق، ومن رجع ونكث وانقلب فعلى نفسه؛ قال تعالى:هم الذين ظلّوا الطريق، ومن رجع ونكث وانقلب فعلى نفسه؛ قال تعالى:
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مــاتَ أَو قُتــلَ انْقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم ومــن ينْقَلــب علَــى عقبيــه فَلَــن يضُــر اللَّــه شَــيئاً  مــاتَ أَو قُتــلَ انْقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم ومــن ينْقَلــب علَــى عقبيــه فَلَــن يضُــر اللَّــه شَــيئاً  مــاتَ أَو قُتــلَ انْقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم ومــن ينْقَلــب علَــى عقبيــه فَلَــن يضُــر اللَّــه شَــيئاً  مــاتَ أَو قُتــلَ انْقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم ومــن ينْقَلــب علَــى عقبيــه فَلَــن يضُــر اللَّــه شَــيئاً  
رِينالشَّاك زِي اللَّهجيسورِينالشَّاك زِي اللَّهجيسورِينالشَّاك زِي اللَّهجيسورِينالشَّاك زِي اللَّهجيسو����

، ومن أنكر وجحد الحق بعـد المعرفـة فهـو كمـا قـال      ، ومن أنكر وجحد الحق بعـد المعرفـة فهـو كمـا قـال      ، ومن أنكر وجحد الحق بعـد المعرفـة فهـو كمـا قـال      ، ومن أنكر وجحد الحق بعـد المعرفـة فهـو كمـا قـال      ))))١١١١((((
����وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً وعلُواًوجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً وعلُواًوجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً وعلُواًوجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً وعلُواً����تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: 

))))٢٢٢٢(((( ،ا من اتّبع طريق الحقأم ، ،ا من اتّبع طريق الحقأم ، ،ا من اتّبع طريق الحقأم ، ،ا من اتّبع طريق الحقأم ،
��� ��� ��� ��� وما علَى الرسولِ وما علَى الرسولِ وما علَى الرسولِ وما علَى الرسولِ ����والتزم بمن أشار إليه ولي األمر فقد أخذ بحظّه!! قال تعالى: والتزم بمن أشار إليه ولي األمر فقد أخذ بحظّه!! قال تعالى: والتزم بمن أشار إليه ولي األمر فقد أخذ بحظّه!! قال تعالى: والتزم بمن أشار إليه ولي األمر فقد أخذ بحظّه!! قال تعالى: 

����لْمبِينلْمبِينلْمبِينلْمبِينالْبالَغُ االْبالَغُ االْبالَغُ االْبالَغُ ا
))))٣٣٣٣((((....        

ــام          ــه اإلم ــى ابن ــصّ عل ــد ن ــام الصــادق ق ــت أن اإلم ــي تثب ــة الت ــام         أيضــاً مــن األدلّ ــه اإلم ــى ابن ــصّ عل ــد ن ــام الصــادق ق ــت أن اإلم ــي تثب ــة الت ــام         أيضــاً مــن األدلّ ــه اإلم ــى ابن ــصّ عل ــد ن ــام الصــادق ق ــت أن اإلم ــي تثب ــة الت ــام         أيضــاً مــن األدلّ ــه اإلم ــى ابن ــصّ عل ــد ن ــام الصــادق ق ــت أن اإلم ــي تثب ــة الت أيضــاً مــن األدلّ
        إسماعيل وأن الناس كانوا يأتّمون به في حياة والده اآلتي:إسماعيل وأن الناس كانوا يأتّمون به في حياة والده اآلتي:إسماعيل وأن الناس كانوا يأتّمون به في حياة والده اآلتي:إسماعيل وأن الناس كانوا يأتّمون به في حياة والده اآلتي:

عن مسمع كردين، قال: دخلت على أبي عبد اهللا وعنده إسماعيل، قـال:  عن مسمع كردين، قال: دخلت على أبي عبد اهللا وعنده إسماعيل، قـال:  عن مسمع كردين، قال: دخلت على أبي عبد اهللا وعنده إسماعيل، قـال:  عن مسمع كردين، قال: دخلت على أبي عبد اهللا وعنده إسماعيل، قـال:  ــ ــ ــ ــ ١١١١
        ))))٤٤٤٤((((ونحن إذ ذاك نأتم به بعد أبيه... الرواية!!ونحن إذ ذاك نأتم به بعد أبيه... الرواية!!ونحن إذ ذاك نأتم به بعد أبيه... الرواية!!ونحن إذ ذاك نأتم به بعد أبيه... الرواية!!

ذكر الوليد بن صبيح أن أباه قد أوصى إليه، وقال: كان بيني وبين رجل، ذكر الوليد بن صبيح أن أباه قد أوصى إليه، وقال: كان بيني وبين رجل، ذكر الوليد بن صبيح أن أباه قد أوصى إليه، وقال: كان بيني وبين رجل، ذكر الوليد بن صبيح أن أباه قد أوصى إليه، وقال: كان بيني وبين رجل، ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
ــى         ــا عبــد اهللا أوصــى إل ــي: إن أب ــه: عبــد الجليــل، صــداقة فــي قــدم، فقــال ل ــى        يقــال ل ــا عبــد اهللا أوصــى إل ــي: إن أب ــه: عبــد الجليــل، صــداقة فــي قــدم، فقــال ل ــى        يقــال ل ــا عبــد اهللا أوصــى إل ــي: إن أب ــه: عبــد الجليــل، صــداقة فــي قــدم، فقــال ل ــى        يقــال ل ــا عبــد اهللا أوصــى إل ــي: إن أب ــه: عبــد الجليــل، صــداقة فــي قــدم، فقــال ل يقــال ل

        ....))))٥٥٥٥((((إسماعيل في حياته قبل موته بثالث سنين!!إسماعيل في حياته قبل موته بثالث سنين!!إسماعيل في حياته قبل موته بثالث سنين!!إسماعيل في حياته قبل موته بثالث سنين!!
        ماذا يقول اإلمام موسى الكاظم عن المهدي باهللا عليه السالم:ماذا يقول اإلمام موسى الكاظم عن المهدي باهللا عليه السالم:ماذا يقول اإلمام موسى الكاظم عن المهدي باهللا عليه السالم:ماذا يقول اإلمام موسى الكاظم عن المهدي باهللا عليه السالم:

بكــار األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت      بكــار األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت      بكــار األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت      بكــار األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت      روى عبــد الــرحمن بــن   روى عبــد الــرحمن بــن   روى عبــد الــرحمن بــن   روى عبــد الــرحمن بــن   
, فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        7777المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول 
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يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله 
حفـدة يـدفعون النــاس عنـه, فقلـت لــبعض مـن حولــه: مـن هـذا؟ قــالوا: موسـى بــن         حفـدة يـدفعون النــاس عنـه, فقلـت لــبعض مـن حولــه: مـن هـذا؟ قــالوا: موسـى بــن         حفـدة يـدفعون النــاس عنـه, فقلـت لــبعض مـن حولــه: مـن هـذا؟ قــالوا: موسـى بــن         حفـدة يـدفعون النــاس عنـه, فقلـت لــبعض مـن حولــه: مـن هـذا؟ قــالوا: موسـى بــن         

وتبعتـه, ولـم أزل أتلطـف حتّـى لصـقت بـه, فقلـت: يـا ابـن          وتبعتـه, ولـم أزل أتلطـف حتّـى لصـقت بـه, فقلـت: يـا ابـن          وتبعتـه, ولـم أزل أتلطـف حتّـى لصـقت بـه, فقلـت: يـا ابـن          وتبعتـه, ولـم أزل أتلطـف حتّـى لصـقت بـه, فقلـت: يـا ابـن              جعفر. فتركت مالكـاً, جعفر. فتركت مالكـاً, جعفر. فتركت مالكـاً, جعفر. فتركت مالكـاً, 
        رسول اهللا إنّي رجل من أهل المغرب من شيعتكم وممن يدين اهللا بواليتكم.رسول اهللا إنّي رجل من أهل المغرب من شيعتكم وممن يدين اهللا بواليتكم.رسول اهللا إنّي رجل من أهل المغرب من شيعتكم وممن يدين اهللا بواليتكم.رسول اهللا إنّي رجل من أهل المغرب من شيعتكم وممن يدين اهللا بواليتكم.

        قال لي: إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.قال لي: إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.قال لي: إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.قال لي: إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.
        قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.

        فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟
        ا أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟ا أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟ا أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟ا أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟قلت: إنّا قد روينقلت: إنّا قد روينقلت: إنّا قد روينقلت: إنّا قد روين

فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب 
        وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟

        قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.
قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        

        ويتم أمره.ويتم أمره.ويتم أمره.ويتم أمره.
مــا يحــتج بــه اإلخــوة االثنــا عشــرية: قــولهم: بــأن الروايــة التــي وردت عــن  مــا يحــتج بــه اإلخــوة االثنــا عشــرية: قــولهم: بــأن الروايــة التــي وردت عــن  مــا يحــتج بــه اإلخــوة االثنــا عشــرية: قــولهم: بــأن الروايــة التــي وردت عــن  مــا يحــتج بــه اإلخــوة االثنــا عشــرية: قــولهم: بــأن الروايــة التــي وردت عــن  وموموموم

: (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما 7777المهدي، وهي قول الرسولالمهدي، وهي قول الرسولالمهدي، وهي قول الرسولالمهدي، وهي قول الرسول
        ملئت جوراً وظلماً)، بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللا عليه السالم.ملئت جوراً وظلماً)، بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللا عليه السالم.ملئت جوراً وظلماً)، بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللا عليه السالم.ملئت جوراً وظلماً)، بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللا عليه السالم.

        ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ����ق نبيه الكريم: ق نبيه الكريم: ق نبيه الكريم: ق نبيه الكريم: قال اهللا سبحانه وتعالى في حقال اهللا سبحانه وتعالى في حقال اهللا سبحانه وتعالى في حقال اهللا سبحانه وتعالى في ح
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   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو����
))))١١١١(((( ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن .

م علـى  م علـى  م علـى  م علـى  الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـال         الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـال         الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـال         الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـال         
حــدود الجزيــرة العربيــة، حــدود الجزيــرة العربيــة، حــدود الجزيــرة العربيــة، حــدود الجزيــرة العربيــة،     جميــع األمــاكن، ولــم يتعــدجميــع األمــاكن، ولــم يتعــدجميــع األمــاكن، ولــم يتعــدجميــع األمــاكن، ولــم يتعــد    األديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّاألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّاألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّاألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّ

ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     
ــول      ــي ذلـــك للرسـ ــع فـ ــل يرجـ ــلّ الفضـ ــاء اهللا، وكـ ــده إن شـ ــن ولـ ــة مـ ــول     أيـــدي األئمـ ــي ذلـــك للرسـ ــع فـ ــل يرجـ ــلّ الفضـ ــاء اهللا، وكـ ــده إن شـ ــن ولـ ــة مـ ــول     أيـــدي األئمـ ــي ذلـــك للرسـ ــع فـ ــل يرجـ ــلّ الفضـ ــاء اهللا، وكـ ــده إن شـ ــن ولـ ــة مـ ــول     أيـــدي األئمـ ــي ذلـــك للرسـ ــع فـ ــل يرجـ ــلّ الفضـ ــاء اهللا، وكـ ــده إن شـ ــن ولـ ــة مـ أيـــدي األئمـ

ه؛ ه؛ ه؛ ه؛ ، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ذلك فيما بعد على أيدي األئمة من ولد، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ذلك فيما بعد على أيدي األئمة من ولد، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ذلك فيما بعد على أيدي األئمة من ولد، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ذلك فيما بعد على أيدي األئمة من ولد7777الكريمالكريمالكريمالكريم
مفتاحه وأساسـه وبدايـة األمـر تـم علـى يديـه، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى           مفتاحه وأساسـه وبدايـة األمـر تـم علـى يديـه، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى           مفتاحه وأساسـه وبدايـة األمـر تـم علـى يديـه، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى           مفتاحه وأساسـه وبدايـة األمـر تـم علـى يديـه، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى               7777ألنّهألنّهألنّهألنّه

، كما وعد رسول اهللا بذلك، حتّى لـو لـم يتحقّـق بـالمطلق فـي      ، كما وعد رسول اهللا بذلك، حتّى لـو لـم يتحقّـق بـالمطلق فـي      ، كما وعد رسول اهللا بذلك، حتّى لـو لـم يتحقّـق بـالمطلق فـي      ، كما وعد رسول اهللا بذلك، حتّى لـو لـم يتحقّـق بـالمطلق فـي      CCCCاإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدي
, مثلمـا جميـع ذلـك ينسـب     , مثلمـا جميـع ذلـك ينسـب     , مثلمـا جميـع ذلـك ينسـب     , مثلمـا جميـع ذلـك ينسـب     CCCCحياته فما يكون بعد ذلك من ولده فهـو منسـوب إليـه   حياته فما يكون بعد ذلك من ولده فهـو منسـوب إليـه   حياته فما يكون بعد ذلك من ولده فهـو منسـوب إليـه   حياته فما يكون بعد ذلك من ولده فهـو منسـوب إليـه   

ل وتفـرع، وكـلّ قـائم مـن ولـده      ل وتفـرع، وكـلّ قـائم مـن ولـده      ل وتفـرع، وكـلّ قـائم مـن ولـده      ل وتفـرع، وكـلّ قـائم مـن ولـده      جاء به وعنه تأصّجاء به وعنه تأصّجاء به وعنه تأصّجاء به وعنه تأصّ    نننن؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م7777إلى رسول اهللاإلى رسول اهللاإلى رسول اهللاإلى رسول اهللا
من بعده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ وجـلّ وهـدى بهـم عبـاده، فهـم األئمـة المهـديون            من بعده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ وجـلّ وهـدى بهـم عبـاده، فهـم األئمـة المهـديون            من بعده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ وجـلّ وهـدى بهـم عبـاده، فهـم األئمـة المهـديون            من بعده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ وجـلّ وهـدى بهـم عبـاده، فهـم األئمـة المهـديون            

            هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!والعباد الصالحون الذين ذكرهم اهللا في أنّه يورثوالعباد الصالحون الذين ذكرهم اهللا في أنّه يورثوالعباد الصالحون الذين ذكرهم اهللا في أنّه يورثوالعباد الصالحون الذين ذكرهم اهللا في أنّه يورث
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لـى أن األدلّـة المنقولـة أوالً مـأخوذة مـن      قبل أن نورد الجواب، نود أن نشير إ

ــاني        ــدين الكرم ــد ال ــواقين حمي ــة ال ــات اإلمامــة) لحج ــاب (المصــابيح فــي إثب ، )٢(كت
  ولكن كثر فيها التصحيف والخطأ هنا.

لقد بنى من يريد االستدالل على إمامة إسماعيل (وهو الكرماني) أدلّته علـى  
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قــال بإمامــة    Cكــون اإلمــام الصــادق  مقدمــة باطلــة نحــن ال نقــر بصــحتها, وهــي:      
. فمــا ذكــره الكرمــاني كلّــه يســقط بعــد  Cإســماعيل قبــل أن يقــول بإمامــة الكــاظم 

  بطالن هذه المقدمة.
ــة          ــى إمامـ ــدلّ علـ ــا تـ ــول أنّهـ ــي يقـ ــوص التـ ــن النصـ ــب مـ ــره الكاتـ ــا ذكـ ــا مـ وأمـ

  إسماعيل، فنحن نجيب عنها ونقول:
رويـت فـي (الكـافي) بصـيغة     ، فهـي قـد   Cأما رواية الغيبـة عـن اإلمـام العسـكري    

: (بعـد مـا دلّ عليـه)، جـاء فـي (الكـافي): (بعـد        Cأُخـرى، فبـدل قـول اإلمـام العسـكري     
مضي إسماعيل)، وبذلك ال يكون فيها أي دليل علـى اإلمامـة، وأمـا البـداء، فالمقصـود      

بإمامتـه  السـابق  التـوهم  وفـي إسـماعيل،   ليست به هو: ظهور األمر عند الشيعة أن اإلمامة 
  ليس منشأه اإلمام، بل لتصورهم أن اإلمامة تكون في األكبر، أو غير ذلك.

والجملـة األخيـرة فــي روايـة (الكـافي) تــدلّ علـى عـدم اإلمامــة مـن األول فــي        
إسماعيل؛ فإن قوله: (ما كشف به عن حاله) يدلّ على أنّـه مـن أول األمـر لـم يكـن      

  .)١(إمامإماماً، ال أنّه تغير حاله من إمام إلى غير 
وأمــا مــا ذكــره صــاحب (فــرق الشــيعة) فهــو بصــدد تعــداد الفــرق، وأن كـــلّ           

منها تزعم شيئاً تدعي به صحة مـذهبها, فمـا ذكـره مـن أن اإلمـام أشـار إليـه         ةواحد
  باإلمامة فإنّه زعم منهم بذلك، وليس هذا قوله.

ــة كــردين، فإ   ــا رواي ــل تــدلّ ع     وأم ــة إســماعيل، ب ــدلّ علــى إمام ــى أن نّهــا ال ت ل
  الشيعة كانت تعتقد بإمامته، وهذا ما قلنا به في معنى البداء.
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ثم أن الرواية تدلّ في آخرها على خطأ هـذا االعتقـاد، وأن الموصـى لـه هـو:      
، ال إســـماعيل، فاالســـتدالل بجـــزء مـــن الروايـــة علـــى Cاإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر

ا في األمـر أن يسـتدلّ   . فأعجب م))ال إله((المدعى كاالستدالل على كفر من قال: 
  اإلسماعيلية برواية تدحض مدعاهم!

وأرادوا بطريقــة قــصّ الروايــة اإليحــاء علــى أن اإلمــام أوصــى إلــى إســماعيل،  
لكـن آخــر الروايـة ينســف هـذا المعنــى نسـفاً، ونفــس هـذا الفعــل تكـرر فــي الروايــة       

  وهي: التي بعدها, ونحن ال نجيب على هذه الرواية بأكثر من ذكرها كاملة،
عن الوليد بن صبيح، قال: كان بيني وبين رجل، يقال له: عبـد الجليـل، كـالم    

أوصى إلى إسماعيل، قال: فقلـت ذلـك ألبـي     Cفي قدم، فقال لي: إن أبا عبد اهللا
: إن عبـد الجليـل حـدثني بأنّـك أوصـيت إلـى إسـماعيل فـي حياتـه قبـل           Cعبـد اهللا 

  موته بثالث سنين.
ــد! ال واهللا  ــا وليـ ــال: يـ ــإلى فـــالن   فقـ ــإن كنـــت فعلـــت فـ ـــ ، فـ ــن  ــ ــا الحسـ ــي أبـ يعنـ

  .)١(وسماهــ  Cموسى
هذه هي كلّ الروايات التي يدعي أنّها نصّ علـى إمامـة إسـماعيل والتـي بنـى      

  عليها ما بنى.
نـصّ علـى ذلـك، فمـن أيـن       Cولو أردنا التسليم معه على أن اإلمام الصـادق 

مــام تغييــر اإلمامــة مــن إســماعيل بعــد  لــه أن اإلمامــة ال ترجــع القهقــري وال يحــق لإل
  ؟!!Cوفاته إلى موسى

ــئلة  #وأمـــا مـــا ذكـــره بعـــد ذلـــك بشـــأن المهـــدي   ، فســـيأتي جوابـــه فـــي األسـ
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  الالحقة.
        ::::على الروايات التي أوردها بنقاطعلى الروايات التي أوردها بنقاطعلى الروايات التي أوردها بنقاطعلى الروايات التي أوردها بنقاط    الجوابالجوابالجوابالجوابونختصر ونختصر ونختصر ونختصر 

إن األخبار الكثيرة تدلّ على عدم إمامة إسماعيل، وال تقف هذه األخبـار  ــ ــ ــ ــ ١١١١
  في قبالها.

عــن أبــي هاشــم الجعفــري نقلــت فــي (الكــافي) بطريقــة   ولــىالروايــة اُأل إنــــ ــــ ــــ ــــ ٢٢٢٢
ــه فــي           ــدا ل ــل وردت هكــذا: (كمــا ب ــة، ب ــذكر فيهــا التنصــيب والدالل ــم ي أُخــرى، فل

، وإن هذا االختالف في النصّ لرواية واحدة يجعل )١(موسى بعد مضي إسماعيل)
  الجزء المختلف فيه في محلّ شك ويسقط عن االعتبار.

بما ينسجم مع تلك الروايات الكثيـرة   ولىن إرجاع ضمائر الرواية اُأليمكــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
التي تـدلّ علـى عـدم إمامـة إسـماعيل وهـو أن المقصـود مـن (دلّ عليـه أبـو عبـد اهللا            

 Cأمـر البـداء، ونصـب اإلمـام موسـى      Cونصّبه)، أي كما أوضح اإلمام الصادق
مـام بإماتـة إسـماعيل،    مـن قبـل اهللا أنّـه هـو اإل     Cبعد حصوله، بمعنى إظهار موسى

نصّب إسماعيل. فالضمير فـي (دلّ عليـه) و(نصـبه) يرجـع      Cال أن اإلمام الصادق
  ال إلى إسماعيل. Cإلى موسى

ـــ ٤٤٤٤ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــدل        ـ ــين أن اهللا أب ــة نفســها تب ــو ســلّمنا جــدالً بصــحة التنصــيب لكــن الرواي ل
  اإلمام من إسماعيل إلى موسى، فال تثبت بذلك إمامة إسماعيل.

م النوبختي فهو جاء في سياق إيراد دعوى فرقة رجعت عن إمامة أما كالــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
، ال أنّه من كالمـه، ويـدلّ علـى ذلـك: مـا قالـه بعـد صـفحات فـي          Cجعفر الصادق
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وفرقة زعمـت أن اإلمـام بعـد جعفـر     ((إيراد دعوى فرقة من فرق اإلسماعيلية، قال: 
يمــوت... وأنّــه هــو بــن محمــد ابنــه إســماعيل بــن جعفــر... وزعمــوا أن إســماعيل ال   ا

  .)١())القائم ألن أباه أشار إليه باإلمامة
فإشارة اإلمامة إلسماعيل زعم من قبـل بعـض الفـرق، ومنهـا: اإلسـماعيلية، ال      

  أن اإلمام هو الذي أشار بذلك.
أما رواية مسمع كردين فإن هذا الكالم صدر من قبل الراوي، وهـو كونـه   ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦

  خالف لنا في ذلك.. يأتم بإسماعيل بعد أبيه، وال
فــنحن نقــول: إن بعــض الشــيعة كانــت تعتقــد أن اإلمامــة فــي إســماعيل بعــد أبيــه،      
ــة          لكــن اهللا أظهــر خــالف ذلــك االعتقــاد، وهــو الــذي نقصــده مــن البــداء. وهــذه الرواي

  .  Cطويلة اقتطعها الكاتب؛ فإن نهايتها تدلّ على أن النصّ كان على اإلمام موسى
ليد بن صبيح، ففيها: أن رجالً أخبـر الـراوي أن اإلمـام أوصـى     أما رواية الوــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧

إلى إسماعيل، فسأل الراوي اإلمام عن ذلك فأجابه اإلمام بالنصّ: (يا وليد! ال واهللا 
وسـماه)، وهـذه الروايـة صـريحة      Cفإن كنت فعلت فإلى فالن ـ يعني أبا الحسن موسى 

فـال يصـح قطـع الروايـة ليسـتدلّ       في عدم الوصية إلـى إسـماعيل، بـل أوصـى إلـى موسـى،      
  بجزء منها على المدعى، فهذه طريقة المدلّسين، وهي سريعة االفتضاح.

)òîÜîÇb�⁄a@òČàöc@…†ÇòîÜîÇb�⁄a@òČàöc@…†ÇòîÜîÇb�⁄a@òČàöc@…†ÇòîÜîÇb�⁄a@òČàöc@…†Ç(  

»���;
  »���������א���ود��������و�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

كم عدد األئمـة التـي يعتقـدها اإلسـماعيلية، وأنّهـم أئمـة منصـوص علـيهم؟         كم عدد األئمـة التـي يعتقـدها اإلسـماعيلية، وأنّهـم أئمـة منصـوص علـيهم؟         كم عدد األئمـة التـي يعتقـدها اإلسـماعيلية، وأنّهـم أئمـة منصـوص علـيهم؟         كم عدد األئمـة التـي يعتقـدها اإلسـماعيلية، وأنّهـم أئمـة منصـوص علـيهم؟         
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        ومن هم؟ومن هم؟ومن هم؟ومن هم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ورحمة اهللا وبركاته.. السالم عليكم
إن اإلسماعيلية تنسب بهذه النسبة ألنّها قالت بإمامة إسماعيل بعد أبيه اإلمـام  

  هم: C، وأئمتهم بعد اإلمام الصادقCالصادق
  إسماعيل بن جعفر.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  محمد بن إسماعيل.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  عبد اهللا بن محمد.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  أحمد بن عبد اهللا.ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  الحسين بن أحمد. ــــــــ٥٥٥٥
  اهللا المهدي بن الحسين مؤسس الدولة الفاطمية.عبيد ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  محمد القائم.ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
  إسماعيل بن محمد المنصور.ــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨
  معد بن إسماعيل المعز.ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩

  نزار بن معد العزيز.ــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
  المنصور بن نزار الحاكم.ــ ــ ــ ــ ١١١١١١١١
  علي بن منصور الظاهر.ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢
  معد بن علي المستنصر.ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣

فــرق اإلســماعيلية، ثــم اختلفــوا إلــى فــرقتين:  وهــؤالء األئمــة متفّــق علــيهم بــين 
  المستعلية، والنزارية.
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        فالمستعلية، أئمتها بعد المستنصر:فالمستعلية، أئمتها بعد المستنصر:فالمستعلية، أئمتها بعد المستنصر:فالمستعلية، أئمتها بعد المستنصر:
  أحمد المستعلي.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  اآلمر بأحكام اهللا منصور بن أحمد.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  الطيب بن اآلمر.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

  ثم جاء دور الستر.
    .منيةوأما النزارية، فقد انقسمت هي أيضاً إلى قسمين: اآلغاخانية، والمؤ

        وأئمة المؤمنية:وأئمة المؤمنية:وأئمة المؤمنية:وأئمة المؤمنية:
  نزار بن معد.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  حسن بن نزار.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  محمد بن الحسن.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  حسن بن محمد (جالل الدين).ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  محمد بن الحسن (عالء الدين).ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
  محمود بن محمد (ركن الدين).ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  محمد بن محمود (شمس الدين).ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
  مؤمن بن محمد.ــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨
  محمد بن مؤمن.ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩

  ين بن محمد.رضي الد    ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  طاهر بن رضي الدين.    ــــــــ١١١١١١١١
  رضي الدين الثاني بن طاهر.    ــــــــ١٢١٢١٢١٢
  طاهر بن رضي الدين الثاني.ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣
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  حيدر بن طاهر.ــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤
  صدر الدين بن حيدر.ــ ــ ــ ــ ١٥١٥١٥١٥
  معين الدين بن صدر الدين.ــ ــ ــ ــ ١٦١٦١٦١٦
  عطية اهللا بن معين الدين.ــ ــ ــ ــ ١٧١٧١٧١٧
  عزيز بن عطية اهللا.ــ ــ ــ ــ ١٨١٨١٨١٨
  .معين الدين الثاني بن عزيزــ ــ ــ ــ ١٩١٩١٩١٩
  محمد بن معين الدين الثاني.ــ ــ ــ ــ ٢٠٢٠٢٠٢٠
  حيدر بن محمد.ــ ــ ــ ــ ٢١٢١٢١٢١
  محمد بن حيدر (األمير الباقر).ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٢٢٢٢

        اآلغاخانية:اآلغاخانية:اآلغاخانية:اآلغاخانية:ــ ــ ــ ــ واألئمة النزارية القاسمية واألئمة النزارية القاسمية واألئمة النزارية القاسمية واألئمة النزارية القاسمية 
  نزار بن معد.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  علي بن نزار الهادي.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  محمد بن علي المهتدي.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  حسن بن محمد القاهر.ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  الحسن علي بن حسن القاهر.ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
  أعلى محمد بن حسن.ـ ـ ـ ـ ــــ٦٦٦٦
  جالل الدين حسن.ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧
  عالء الدين محمد.ــ ــ ــ ــ ٨٨٨٨
  ركن الدين خورشاه.ــ ــ ــ ــ ٩٩٩٩

  شمس الدين محمد.ــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠
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  قاسم شاه.ــ ــ ــ ــ ١١١١١١١١
  إسالم شاه.ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢
  محمد بن إسالم.ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣
  المستنصر باهللا الثاني.ــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤
  عبد السالم.ــ ــ ــ ــ ١٥١٥١٥١٥
  غريب ميرزا.ــ ــ ــ ــ ١٦١٦١٦١٦
  أبو الذر علي.ــ ــ ــ ــ ١٧١٧١٧١٧
  مراد ميرزا.ــ ــ ــ ــ ١٨١٨١٨١٨
  ذو الفقار علي.ــ ــ ــ ــ ١٩١٩١٩١٩
  نور الدين علي.ــ ــ ــ ــ ٢٠٢٠٢٠٢٠
  خليل اهللا علي.ــ ــ ــ ــ ٢١٢١٢١٢١
  شاه نزار بن علي.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٢٢٢٢
  شاه السيد علي.ــ ــ ــ ــ ٢٣٢٣٢٣٢٣
  حسن علي.ــ ــ ــ ــ ٢٤٢٤٢٤٢٤
  قاسم علي.ــ ــ ــ ــ ٢٥٢٥٢٥٢٥
  أبو الحسن علي.ــ ــ ــ ــ ٢٦٢٦٢٦٢٦
  خليل اهللا علي.ــ ــ ــ ــ ٢٧٢٧٢٧٢٧
  شاه حسن علي.ــ ــ ــ ــ ٢٨٢٨٢٨٢٨
  علي شاه.ــ ــ ــ ــ ٢٩٢٩٢٩٢٩
  سلطان محمد شاه.ــ ــ ــ ــ ٣٠٣٠٣٠٣٠
  كريم خان.ــ ــ ــ ــ ٣١٣١٣١٣١
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)Ûa@¿@áèm†îÔÇÛa@¿@áèm†îÔÇÛa@¿@áèm†îÔÇÛa@¿@áèm†îÔÇáöbÔáöbÔáöbÔáöbÔCCCC(  

»���;
  »���������א���ود��������و�����د�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

هل القائم رقم سبعة هو المهدي الـذي سـيظهر فـي آخـر الزمـان، أم غيـره؟       هل القائم رقم سبعة هو المهدي الـذي سـيظهر فـي آخـر الزمـان، أم غيـره؟       هل القائم رقم سبعة هو المهدي الـذي سـيظهر فـي آخـر الزمـان، أم غيـره؟       هل القائم رقم سبعة هو المهدي الـذي سـيظهر فـي آخـر الزمـان، أم غيـره؟       
ــتم:  ــتم: وكمــا قل ــتم: وكمــا قل ــتم: وكمــا قل ن اإلســماعيلية ســبعية، فمــا دور هــؤالء األئمــة الــذي يعتقــدون بهــم وراء    ن اإلســماعيلية ســبعية، فمــا دور هــؤالء األئمــة الــذي يعتقــدون بهــم وراء    ن اإلســماعيلية ســبعية، فمــا دور هــؤالء األئمــة الــذي يعتقــدون بهــم وراء    ن اإلســماعيلية ســبعية، فمــا دور هــؤالء األئمــة الــذي يعتقــدون بهــم وراء    إإإإوكمــا قل

        ات، هذا غير انقسامه!ات، هذا غير انقسامه!ات، هذا غير انقسامه!ات، هذا غير انقسامه!السابع؟ فقد الحظت أن أئمتهم تجاوزوا السبعة إلى فوق العشرينالسابع؟ فقد الحظت أن أئمتهم تجاوزوا السبعة إلى فوق العشرينالسابع؟ فقد الحظت أن أئمتهم تجاوزوا السبعة إلى فوق العشرينالسابع؟ فقد الحظت أن أئمتهم تجاوزوا السبعة إلى فوق العشرين
األئمة األئمة األئمة األئمة     FFFFوما معنى الباطنية؟ وما هو اعتقاد هؤالء بأئمتهم؟ وما دور أئمتناوما معنى الباطنية؟ وما هو اعتقاد هؤالء بأئمتهم؟ وما دور أئمتناوما معنى الباطنية؟ وما هو اعتقاد هؤالء بأئمتهم؟ وما دور أئمتناوما معنى الباطنية؟ وما هو اعتقاد هؤالء بأئمتهم؟ وما دور أئمتنا

        الذين نصّت عليه أُمهات الكتب بجانب هؤالء الذين شذّوا عن الحق؟الذين نصّت عليه أُمهات الكتب بجانب هؤالء الذين شذّوا عن الحق؟الذين نصّت عليه أُمهات الكتب بجانب هؤالء الذين شذّوا عن الحق؟الذين نصّت عليه أُمهات الكتب بجانب هؤالء الذين شذّوا عن الحق؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
هو واحد من حيث القائم الذي تقول به اإلسماعيلية والذي تقول به اإلمامية 

، وعـن األئمـة   7المفهوم؛ فكلّ فرقة ترجع في ذلـك إلـى أحاديـث عـن رسـول اهللا     
: أنّه سـيأتي فـي آخـر الزمـان مـن يمـأل األرض قسـطاً وعـدالً بعـدما          Fالمعصومين

  ملئت ظلماً وجوراً، لكن الفرق بين الفرقتين هو في: المصداق..
، وهــو اإلمــام الثــاني  Cســكريفاإلماميــة يقولــون: إنّــه ابــن اإلمــام الحســن الع  

  عشر، وهو حي غائب لحد اآلن.
ــا اإلســماعيلية، فــاختلفوا فــي ذلــك، قســم قــالوا: ابــن إســماعيل ابــن اإلمــام           أم
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، وقسم قالوا: إن محمد بن إسماعيل هو القائم، وأنّه لم يمت، )١(الصادق هو القائم
. )٢(اإلسماعيلية المباركيـة وأنّه في بالد الروم، وهؤالء هم: القرامطة، وهم فرقة من 

  ولم يبق من الواقفين على إسماعيل وابنه محمد من اإلسماعيلية اليوم أحد!
أما الخليفة الفاطمي الثاني محمـد القـائم بـن عبيـد اهللا المهـدي، فالقـائم لقـب        

  أطلق عليه، وهم يقرون بوفاته وال يعتقدون أنّه الذي يظهر في آخر الزمان.
ندهم ال تنتهي بالسبعة، بل كلّ دور ينتهي بالسبعة، فمحمد بن وإن اإلمامة ع

والمعـز  ـــ  دور صـغير  ـــ   7إسماعيل عندهم متم للدور األول بعد رسالة نبينا محمد
ــاني    ـــ مــتم للــدور الث ـــدور صــغير أيضــاً  ـ ــة عنــدهم يســمى:      ،ـ وهكــذا كــلّ ســبعة أئم

ــد إســماعيل إلــى آخــر الزمــان،    ، وهــم يعتقــدون أن اإلمامــة مســتمرة فــي و   )٣(دوراً ل
والذين يعتقدون بهذا االعتقاد اليوم من اإلسماعيلية يسمون بـ(اآلغاخانية)، وهناك 
فرقة أُخـرى تسـمى: (البهـرة)، وهـؤالء ينتهـون إلـى شـخص يقولـون: أنّـه المهـدي،           
وأنّه غائب، أما الذي يطلقـون عليـه سـلطان البهـرة يقـول السـبحاني: الظـاهر أنّـه مـن          

  .)٤(يل النائب عن اإلمام الغائبقب
وقال المحقّـق الطوسـي: إنّمـا سـموا بــ(الباطنية) لقـولهم: كـلّ ظـاهر فلـه بـاطن،           
 يكون ذلك البـاطن مصـدراً، وذلـك الظـاهر مظهـراً لـه، وال يكـون ظـاهر ال بـاطن لـه          

  .)٥(الخيال ال أصل له���  ما هو مثل السراب، وال باطن ال ظاهر له��� 
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  اإلمام عندهم خمسة، وهي: وإن درجات
  اإلمام المقيم.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  اإلمام األساس.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  اإلمام المتم.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  اإلمام المستقر.ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  اإلمام المستودع.ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

فاإلمــام المقــيم هــو: الــذي يقــيم الرســول النــاطق، وهــي أعلــى مراتــب اإلمامــة    
  عندهم وأرفعها، وأكثرها دقّة وسرية.
افـق النـاطق فـي كافّـة مراحـل حياتـه ويكـون        أما اإلمام األساس فهـو: الـذي ير  

  ساعده األيمن وأمين سره.
واإلمـام المــتم هـو: الــذي يــتم أداء الرسـالة فــي نهايــة الـدور، وأن قوتــه تكــون     
معادلة لقـوة األئمـة السـتّة الـذين سـبقوه فـي الـدور نفسـه بمجمـوعهم، ويطلـق عليـه            

  اسم: ناطق الدور.
  ي له صالحية توريث اإلمامة لولده.أما اإلمام المستقر فهو: الذ

ــروف واألدوار        ــي الظــ ــة فــ ــؤون اإلمامــ ــلّم شــ ــذي يتســ ــو: الــ ــتودع هــ ــام المســ واإلمــ
  .)١(االستثنائية، وهو الذي يقوم بمهماتها نيابة عن اإلمام المستقر بنفس الصالحيات

حريصــاً علــى إفهــام الشــيعة بــأن اإلمامــة لـــم        Cولقــد كــان اإلمــام الصــادق    
فعند وفاة ابنه إسماعيل أمر بكشف وجهه أمام أكثر من ثالثـين  تكتب إلسماعيل، 

رجالً من شيعته، وهو يسألهم واحداً بعد آخر: (أحـي هـو أم ميـت؟) فيقولـون: هـو      
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: (اللّهم اشهد واشهدوا فإنّه سيرتاب المبطلون، يريدون إطفـاء نـور   Cميت، فقال
  .)١(ولو كره المشركون ، واهللا متم نورهCاهللا بأفواههم، ثم أومأ إلى موسى

)ŠÄnä½a@ð†è½a@ìç@�bi@ð†è½a@Čæc@áçúbÇČ…aŠÄnä½a@ð†è½a@ìç@�bi@ð†è½a@Čæc@áçúbÇČ…aŠÄnä½a@ð†è½a@ìç@�bi@ð†è½a@Čæc@áçúbÇČ…aŠÄnä½a@ð†è½a@ìç@�bi@ð†è½a@Čæc@áçúbÇČ…a(  

  »���������א���ود�������د�א����5«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما قولكم في ما قالته اإلسماعيلية في هذا الحديث وعن مقصودها؟ما قولكم في ما قالته اإلسماعيلية في هذا الحديث وعن مقصودها؟ما قولكم في ما قالته اإلسماعيلية في هذا الحديث وعن مقصودها؟ما قولكم في ما قالته اإلسماعيلية في هذا الحديث وعن مقصودها؟
إن لدينا أن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً إن لدينا أن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً إن لدينا أن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً إن لدينا أن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً ((((((((قالت: قالت: قالت: قالت: 

        بارة (المهدي باهللا)، من أين هذه الرواية؟بارة (المهدي باهللا)، من أين هذه الرواية؟بارة (المهدي باهللا)، من أين هذه الرواية؟بارة (المهدي باهللا)، من أين هذه الرواية؟. الع. الع. الع. الع))))))))وجوراًوجوراًوجوراًوجوراً
حسب علمي أن الرواية: (أن المهدي)، بدون لفظ (باهللا)؛ ألنّهم هنا يدعون حسب علمي أن الرواية: (أن المهدي)، بدون لفظ (باهللا)؛ ألنّهم هنا يدعون حسب علمي أن الرواية: (أن المهدي)، بدون لفظ (باهللا)؛ ألنّهم هنا يدعون حسب علمي أن الرواية: (أن المهدي)، بدون لفظ (باهللا)؛ ألنّهم هنا يدعون 

        بأن هذا يؤيد بأنّه المهدي باهللا الفاطمي.. هذه نقطة.بأن هذا يؤيد بأنّه المهدي باهللا الفاطمي.. هذه نقطة.بأن هذا يؤيد بأنّه المهدي باهللا الفاطمي.. هذه نقطة.بأن هذا يؤيد بأنّه المهدي باهللا الفاطمي.. هذه نقطة.
نقطة أُخرى.. هل قول اإلمام: (قال: فحسبك من المغـرب يقـوم وأصـله مـن     نقطة أُخرى.. هل قول اإلمام: (قال: فحسبك من المغـرب يقـوم وأصـله مـن     نقطة أُخرى.. هل قول اإلمام: (قال: فحسبك من المغـرب يقـوم وأصـله مـن     نقطة أُخرى.. هل قول اإلمام: (قال: فحسبك من المغـرب يقـوم وأصـله مـن     

        ويتم أمره).ويتم أمره).ويتم أمره).ويتم أمره).المشرق وهناك يستوي قيامه المشرق وهناك يستوي قيامه المشرق وهناك يستوي قيامه المشرق وهناك يستوي قيامه 
هل هو المقصود به المهدي باهللا.. أنّه حكم المغرب أو أقام بها.. ألن هذا ما هل هو المقصود به المهدي باهللا.. أنّه حكم المغرب أو أقام بها.. ألن هذا ما هل هو المقصود به المهدي باهللا.. أنّه حكم المغرب أو أقام بها.. ألن هذا ما هل هو المقصود به المهدي باهللا.. أنّه حكم المغرب أو أقام بها.. ألن هذا ما 
فهمته من قـولهم: أن المهـدي الـذي تتحـدث عنـه اإلسـماعيلية مـن روايـة اإلمـام          فهمته من قـولهم: أن المهـدي الـذي تتحـدث عنـه اإلسـماعيلية مـن روايـة اإلمـام          فهمته من قـولهم: أن المهـدي الـذي تتحـدث عنـه اإلسـماعيلية مـن روايـة اإلمـام          فهمته من قـولهم: أن المهـدي الـذي تتحـدث عنـه اإلسـماعيلية مـن روايـة اإلمـام          

        الكاظم هو المهدي باهللا الفاطمي.الكاظم هو المهدي باهللا الفاطمي.الكاظم هو المهدي باهللا الفاطمي.الكاظم هو المهدي باهللا الفاطمي.
        وهذا النصّ كامل وشبهتهم من خالل هذا الطرح:وهذا النصّ كامل وشبهتهم من خالل هذا الطرح:وهذا النصّ كامل وشبهتهم من خالل هذا الطرح:وهذا النصّ كامل وشبهتهم من خالل هذا الطرح:

األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت     األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت     األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت     األقــرع القيروانــي, قــال: حججــت, فــدخلت     روى عبــد الــرحمن بــن بكــار    روى عبــد الــرحمن بــن بكــار    روى عبــد الــرحمن بــن بكــار    روى عبــد الــرحمن بــن بكــار    
, فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        , فرأيـت النـاس مجتمعـين علـى مالـك بـن أنـس        7777المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول المدينة, فأتيت مسجد رسـول 
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يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله يسألونه ويفتيهم. فقصدت نحوه, فإذا أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله 
        حفدة يدفعون الناس عنه, فقلت لبعض من حوله: من هذا؟حفدة يدفعون الناس عنه, فقلت لبعض من حوله: من هذا؟حفدة يدفعون الناس عنه, فقلت لبعض من حوله: من هذا؟حفدة يدفعون الناس عنه, فقلت لبعض من حوله: من هذا؟

        قالوا: موسى بن جعفر.قالوا: موسى بن جعفر.قالوا: موسى بن جعفر.قالوا: موسى بن جعفر.
بعته, ولم أزل أتلطف حتّى لصقت به, فقلت: يا بن رسول بعته, ولم أزل أتلطف حتّى لصقت به, فقلت: يا بن رسول بعته, ولم أزل أتلطف حتّى لصقت به, فقلت: يا بن رسول بعته, ولم أزل أتلطف حتّى لصقت به, فقلت: يا بن رسول فتركت مالكاً, وتفتركت مالكاً, وتفتركت مالكاً, وتفتركت مالكاً, وت

اهللا! إنّي رجل من أهل المغرب، من شيعتكم، وممن يدين اهللا بواليتكم. قال لي: اهللا! إنّي رجل من أهل المغرب، من شيعتكم، وممن يدين اهللا بواليتكم. قال لي: اهللا! إنّي رجل من أهل المغرب، من شيعتكم، وممن يدين اهللا بواليتكم. قال لي: اهللا! إنّي رجل من أهل المغرب، من شيعتكم، وممن يدين اهللا بواليتكم. قال لي: 
        إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.إليك عنّي يا رجل, فإنّه قد وكلّ بنا حفظة أخافهم عليك.

        قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.قلت: باسم اهللا, وإنّما أردت أن أسألك.
        فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟فقال: سل عما تريد؟

        أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟أن المهدي منكم, فمتى يكون قيامه, وأين يقوم؟    قلت: إنّا قد رويناقلت: إنّا قد رويناقلت: إنّا قد رويناقلت: إنّا قد روينا
فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب 

        وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟وأصله في المشرق, فمن أين ترى العمود يقوم إذا أُقيم؟
        قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.قلت: من قبل رأسه.

قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        قال: فحسبك من المغرب يقـوم وأصـله مـن المشـرق، وهنـاك يسـتوي قيامـه        
        ويتم أمره.ويتم أمره.ويتم أمره.ويتم أمره.
ــه اإلخــوة االثنــ  وممــوممــوممــوممــ ــه اإلخــوة االثنــ  ا يحــتج ب ــه اإلخــوة االثنــ  ا يحــتج ب ــه اإلخــوة االثنــ  ا يحــتج ب ــة التــي وردت عــن       ااااا يحــتج ب ــأن الرواي ــة التــي وردت عــن   عشــرية قــولهم ب ــأن الرواي ــة التــي وردت عــن   عشــرية قــولهم ب ــأن الرواي ــة التــي وردت عــن   عشــرية قــولهم ب ــأن الرواي عشــرية قــولهم ب

: (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما : (إن المهدي باهللا يمأل األرض قسطاً وعدالً كما 7777المهدي، وهي: قول الرسولالمهدي، وهي: قول الرسولالمهدي، وهي: قول الرسولالمهدي، وهي: قول الرسول
        ....CCCCملئت جوراً وظلماً) بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللاملئت جوراً وظلماً) بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللاملئت جوراً وظلماً) بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللاملئت جوراً وظلماً) بأنّها لم تنطبق على المهدي باهللا

        ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:ونقول لهم رداً على ذلك:
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ����م: م: م: م: قال اهللا سبحانه وتعالى في حق نبيه الكريقال اهللا سبحانه وتعالى في حق نبيه الكريقال اهللا سبحانه وتعالى في حق نبيه الكريقال اهللا سبحانه وتعالى في حق نبيه الكري
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   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو   شْــرِكُونالْم كَــرِه لَــوو ينِ كُلِّــهلَــى الــدع هظْهِــريل ــقيــنِ الْحدو����
))))١١١١(((( ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن . ونحــن نعلــم أن .

الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـالم علـى           الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـالم علـى           الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـالم علـى           الرسول الكريم تـوفّي ولـم يتحقّـق كـلّ ذلـك بـالمطلق، ولـم يظهـر اإلسـالم علـى           
، ولــم يتعــد حــدود الجزيــرة العربيــة، ، ولــم يتعــد حــدود الجزيــرة العربيــة، ، ولــم يتعــد حــدود الجزيــرة العربيــة، ، ولــم يتعــد حــدود الجزيــرة العربيــة، األديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّ جميــع األمــاكناألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّ جميــع األمــاكناألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّ جميــع األمــاكناألديــان اُألخــرى، ولــم يغــطِّ جميــع األمــاكن

ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     ولكن نحن نؤمن ونقول بأن اهللا لن يخلف وعده، وسـيتحقّق وعـد اهللا لنبيـه علـى     
        أيدي األئمة من ولده إن شاء اهللا.أيدي األئمة من ولده إن شاء اهللا.أيدي األئمة من ولده إن شاء اهللا.أيدي األئمة من ولده إن شاء اهللا.

، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ، وينسب إليه حتّى لو تحقّق ، وينسب إليه حتّى لو تحقّق 7777وكلّ الفضل يرجع في ذلك للرسول الكريموكلّ الفضل يرجع في ذلك للرسول الكريموكلّ الفضل يرجع في ذلك للرسول الكريموكلّ الفضل يرجع في ذلك للرسول الكريم
احه وأساسه، وبداية األمر احه وأساسه، وبداية األمر احه وأساسه، وبداية األمر احه وأساسه، وبداية األمر مفتمفتمفتمفت    7777ذلك في ما بعد على أيدي األئمة من ولده؛ ألنّهذلك في ما بعد على أيدي األئمة من ولده؛ ألنّهذلك في ما بعد على أيدي األئمة من ولده؛ ألنّهذلك في ما بعد على أيدي األئمة من ولده؛ ألنّه

، كما وعد رسول اهللا ، كما وعد رسول اهللا ، كما وعد رسول اهللا ، كما وعد رسول اهللا CCCCتم على يديه، ونفس الشيء ينطبق على اإلمام المهديتم على يديه، ونفس الشيء ينطبق على اإلمام المهديتم على يديه، ونفس الشيء ينطبق على اإلمام المهديتم على يديه، ونفس الشيء ينطبق على اإلمام المهدي
بذلك، حتّى لو لم يتحقّق بالمطلق في حياته فمـا يكـون بعـد ذلـك مـن ولـده فهـو        بذلك، حتّى لو لم يتحقّق بالمطلق في حياته فمـا يكـون بعـد ذلـك مـن ولـده فهـو        بذلك، حتّى لو لم يتحقّق بالمطلق في حياته فمـا يكـون بعـد ذلـك مـن ولـده فهـو        بذلك، حتّى لو لم يتحقّق بالمطلق في حياته فمـا يكـون بعـد ذلـك مـن ولـده فهـو        

جاء جاء جاء جاء     نننن؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م؛ إذ كان أول م7777, مثلما جميع ذلك ينسب إلى رسول اهللا, مثلما جميع ذلك ينسب إلى رسول اهللا, مثلما جميع ذلك ينسب إلى رسول اهللا, مثلما جميع ذلك ينسب إلى رسول اهللاCCCCمنسوب إليهمنسوب إليهمنسوب إليهمنسوب إليه
لّ قـائم مـن ولـده مـن بعـده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ          لّ قـائم مـن ولـده مـن بعـده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ          لّ قـائم مـن ولـده مـن بعـده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ          لّ قـائم مـن ولـده مـن بعـده مهـدي قـد هـداهم اهللا عـزّ          به وعنه تأصّل وتفـرع، وكـ  به وعنه تأصّل وتفـرع، وكـ  به وعنه تأصّل وتفـرع، وكـ  به وعنه تأصّل وتفـرع، وكـ  

وجلّ، وهدى بهم عباده، فهم األئمة المهديون، والعباد الصالحون الذين ذكرهم وجلّ، وهدى بهم عباده، فهم األئمة المهديون، والعباد الصالحون الذين ذكرهم وجلّ، وهدى بهم عباده، فهم األئمة المهديون، والعباد الصالحون الذين ذكرهم وجلّ، وهدى بهم عباده، فهم األئمة المهديون، والعباد الصالحون الذين ذكرهم 
        هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!هم األرض، وهو ال يخلف الميعاد!!اهللا في أنّه يورثاهللا في أنّه يورثاهللا في أنّه يورثاهللا في أنّه يورث

        فما قولكم؟فما قولكم؟فما قولكم؟فما قولكم؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المهدي باهللا، ثم إنّه حتّى لو  :وال تقول ،يالمهد :الروايات عندنا تقول أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

وجـــاء شــــخص وادعـــى أنّــــه المهـــدي بــــاهللا المـــذكور فــــي      ،المهـــدي بــــاهللا  :قالـــت 
النصوص، فهل هذا يجعله هو المقصود، أم ال بد من انطبـاق العنـوان حقيقـة عليـه،     

                                                 

�F١�T�`�¢�E�F٩�WE٣٣א��F٦١�WE٩K،�א �
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ا اليــوم اســـمه بالمهــدي، وقــال: أنـــ    اء ال ينفـــع شــيئاً، فلــو ســـمى أحــد   فمجــرد االدعــ  
  المقصود بالروايات، فهل هذا يجعله هو المهدي؟!

ما ذكره القاضي النعمـان فـي   ���  لم ترد هذه الرواية في كتبنا الحديثية، ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
(شــــرح األخبــــار)، والقاضــــي محســــوب علــــى الطائفــــة اإلســــماعيلية، ومــــع فــــرض  

فـي   وجودها في كتبنا فإنّها معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند تشير إلى قيامـه 
  مكّة دون غيرها.

ــى          ــى، فــال يصــح تطبيقهــا عل ــر مــن معن ــارة المــذكورة تحتمــل أكث ــم إن العب ث
  المهدي باهللا فقط.

وإن مــا فــي مــتن الروايــة مختــلّ؛ فــإن فيهــا أنّــه: (مثــل عمــود ســقط مــن الســماء   
رأسه من المغرب وأصله في المشرق)، والظـاهر أن الصـحيح: رأسـه فـي المغـرب،      

  رق.وأصله من المش
ثم قال: (فمن أين تـرى العمـود يقـوم إذا أُقـيم؟ قلـت: مـن قبـل رأسـه)، وهـذا          

  فيه مناقشة؛ ألن العمود ال يقوم على رأسه، بل على أصله.
  فإن قلت: إنّما المقصود هو أن يرفع بداية من رأسه حتّى يقوم على أصله.

سوف يقـف  فنقول: على هذا يكون استواء قيامه وتمام أمره في الشرق؛ ألنّه 
            على أصله فيـه، وهـذا يخـالف اسـم اإلشـارة فـي قولـه: (وهنـاك يسـتوي قيامـه ويـتم

غرب فهـو البعيـد عـن اإلمـام الـذي كـان       مأمره)؛ ألن اسم اإلشارة هناك يقصد به ال
  في مكّة؛ ألن مكّة تعد من الشرق وال يقال لها: هناك، بل يقال: هنا.

  مشرق البعيد إيران وما بعدها مثالً.فإن قلت: لعلّ المقصود بـ(هناك) هو ال
ــوره    ــات ظهـ ــذا خـــالف روايـ ــا: إن هـ ــاً: إ   Cقلنـ ــة أوالً. وثانيـ ــي مكّـ ــك فـ ن ملـ
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ــل إن أمــرهم كــان        ياإلســماعيلي ــإيران؟ ب ــك ب ــى العــراق أصــالً فمــا بال ــم يصــل إل ن ل
بــالعكس تمامــاً، حيــث هــاجر عبــد اهللا المهــدي مــن الشــام وقــام أمــره واســتوى فــي     

رأسه كان في الشرق وأصله كان في المغرب. المغرب، أي: أن  
ن تم وانقضى ولم يظهـر اإلسـالم علـى الـدين كلّـه،      يإن ملك اإلسماعيلي ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  ؟!7ولم يمأل األرض، فأين البشارة بتحقيق ذلك من قول رسول اهللا
  ن ذلك سيحدث في المستقبل.فإن قلت: إ

ل ظهـر بـالمغرب وهـو    يوجد عنـدكم مهـديان ال مهـدي واحـد، األو     إذن قلنا:
  المدعو المهدي باهللا، والثاني ال نعلم أين سيظهر؛ فالحظ!

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق �ثم إن المقارنة باآلية الكريمة: 
شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريلشْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريلشْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريلشْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل� ة؛ ألنالضمير في  غير صحيحة بالمر

�هظْهِريلهظْهِريلهظْهِريلهظْهِرييعود علـى الـدين ال علـى رسـوله، فالـدين هـو الـذي سـيظهر علـى الـدين            �ل
 7، وهو ما يصدق لو حدث هذا الظهـور للـدين بعـد رسـول اهللا    7كلّه ال الرسول

  بمدة طويلة.
: (إن المهـدي بـاهللا يمـأل األرض قسـطاً وعـدالً      7وأمـا فـي حـديث رسـول اهللا    

نفســه ال غيــر، فــال   #)، فــإن فاعــل (يمــأل) هــو المهــدي  كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً  
أن ينسـب الفعـل إلـى فاعـل     ـــ  أفصـح مـن نطـق بالضـاد      7والنبـي ــ يصح في العربية 

  معين، ثم يتم هذا الفعل على يد غيره في المستقبل!
فإن الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً هو المهدي بشخصـه بـنصّ الحـديث، ال    

  قة األول إليه، أو التفرع منه، أي: أوالده؛ فتأمل!المهدي مجازاً بعال
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Hòîà�bÐÛa@òÛë†Ûa@åÇ@ñˆjãIHòîà�bÐÛa@òÛë†Ûa@åÇ@ñˆjãIHòîà�bÐÛa@òÛë†Ûa@åÇ@ñˆjãIHòîà�bÐÛa@òÛë†Ûa@åÇ@ñˆjãI@ @@ @@ @@ @
»����
�א�=��ط�(�  »�8��ط�ن���א���
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أريد نبذة عن الدولـة الفاطميـة مـن حيـث النشـأة، ولمـاذا كانـت فـي مصـر؟          أريد نبذة عن الدولـة الفاطميـة مـن حيـث النشـأة، ولمـاذا كانـت فـي مصـر؟          أريد نبذة عن الدولـة الفاطميـة مـن حيـث النشـأة، ولمـاذا كانـت فـي مصـر؟          أريد نبذة عن الدولـة الفاطميـة مـن حيـث النشـأة، ولمـاذا كانـت فـي مصـر؟          
        وكيف سقطت؟وكيف سقطت؟وكيف سقطت؟وكيف سقطت؟

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

ــي ك    ــه: يقــول هاشــم عثمــان ف ــدعوة بالدرجــة     ((تاب ــي نجــاح ال يعــود الفضــل ف
األولــى إلــى الــدعاة الــذين كــانوا طــرازاً فريــداً مــن الرجــال... وكــان مــن أشــهرهم...  
الحلواني وأبو سفيان اللذان توجها إلى المغـرب وأقامـا فيـه ثـم لحـق بهمـا أبـو عبـد         

، فنجحـا فـي   اهللا الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشـيعي وأخـوه أبـو العبـاس    
  م...٩٠٠ ـهـ ـ٢٨٨نشر الدعوة سنة 

وبعــد عشــر ســنوات مــن انتشــار الــدعوة فــي المغــرب تملّــك المهــدي عبيــد اهللا  
بالده كلّها بسيوف الكتـاميين والصـقالبة، وكـان هـذا بدايـة ظهـور الدولـة الفاطميـة         

  هـ، عاصمة لها.٣٠٣التي اتّخذت من المهدية التي بناها المهدي عبيد اهللا سنة 
ســنة  ٢٧٠وتعاقــب علــى حكــم هــذه الدولــة الجديــدة التــي عاشــت نحــواً مــن    

) إمامــاً، أولهـم: عبيــد اهللا بـن المهــدي، حكــم   ١٤م) (١١٧١ــــ  ٩٠٩هــ/ ٥٧٦ــــ هــ  ٢٩٧(
هـ، وآخرهم: العاضـد لـدين اهللا أبـو محمـد عبـد اهللا (حكـم مـن        ٣٢٢هـ إلى ٢٩٧من 
األئمـة بالمهديـة عاصـمة     ) مـن هـؤالء  ٤م) عـاش ( ١١٧١ــ  ١١٦٠هـ/٥٦٧هـ إلى ٥٥٥
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  .)١())م٩٧٢/هـ٣٦٢مملكتهم بالمغرب قبل انتقال عاصمة الخالفة إلى القاهرة سنة 
ولما وجد أبو عبـد اهللا الشـيعي وشـقيقه أبـو العبـاس أن      ((): ١٩٠وقال في (ص

الظروف مهيأة لحضور المهدي، كتبا إليه بالحضـور وتسـلّم زمـام اُألمـور، وكانـت      
مكتفي ببغداد تراقب ما يجري بانتباه شديد، لذلك أرسل في طلب عين الخليفة ال

المهــدي، فخــاف المهــدي وغــادر ســلمية مــع ابنــه نــزار متوجهــاً إلــى مصــر، فكتــب     
الخليفة إلى عيسى النوشـري، أميـر مصـر، بـالقبض عليـه، كمـا كتـب بـنفس المعنـى          

ــالت      ــتطاع اإلفـ ــدي اسـ ــن المهـ ــرب، لكـ ــي المغـ ــب فـ ــن األغلـ ــادة اهللا بـ ــى زيـ ــن  إلـ مـ
النوشري وزيـادة اهللا ووصـل إلـى سلجماسـة، فقـبض عليـه عاملهـا اليسـع بـن مـدرار           

  وسجنه، بعد أن ورده كتاب من زيادة اهللا بن األغلب.
وعنـــدما وصـــلت أخبـــار القـــبض عليـــه إلـــى رقـــادة، حيـــث يقـــيم أبـــو عبـــد اهللا    

  الشيعي، سار في جيوش عظيمة اهتزّ لها المغرب بأسره يريد سلجماسة.
من القتـال فـر اليسـع، ودخـل أبـو عبـد اهللا المدينـة وأخـرج المهـدي           وبعد يوم

وابنه من السجن، ومشى في ركائبهما بجميع رؤساء القبائل، وهـو يبكـي مـن شـدة     
  الفرح ويقول للناس: هذا موالكم...

أقام المهدي بسلجماسة أربعين يوماً ثم سار إلى أفريقية في ربيع اآلخـر سـنة   
ــزل ب٩٠٩هـــ/٢٩٧( ــع       م) ون ــه بالخالفــة يــوم الجمعــة أواخــر شــهر ربي ــادة. ودعــي ل رق

  م).٩٠٩هـ/٢٩٧اآلخر سنة (
ســــنة، قضــــاها بصــــراع مريــــر مــــع   ٢٥عــــاش المهــــدي بعــــد مبايعتــــه للخالفــــة  

ــا عبــد اهللا الشــيعي وأخــاه أبــا عبــاس.       الخــارجين عليــه. وكــان أول هــؤالء: داعييــه أب
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م)، انتهــت  ٩١٠هـــ/ ٢٩٨وجــرت لــه معهــم وقعــة هائلــة فــي جمــادي اآلخــرة ســنة (        
  بمقتلهما مع أعيان جندهما.

م)، فأخضـــعهم  ٩١٢هــــ/٣٠٠وبعـــد داعييـــه عصـــا عليـــه أهـــل طـــرابلس ســـنة (      
م) فكسـر شـوكته   ٩٢٧هــ/ ٣١٥بالسيف، ثم خرج عليه محمد بن خرز الزناتي سنة (

  وحطّم قواه.
وكانت أكبر مشكلة واجهها هي: خروج أبي يزيـد مخلـد كيـداد، أو كنـدار،     

م. وقـد عجـز    ٩١٥هــ/ ٣٠٣المعروف بـ(راكب الحمار)، الذي خـرج سـنة   األباضي، 
  المهدي عن القضاء عليه.

كما عجز عن افتتاح مصـر بصـورة تامـة بـالرغم مـن المحـاوالت التـي قـام بهـا          
  .)١())والحمالت التي وجهها إلى هذا البلد

 وفي كتاب (بحوث في الملل والنحل) للسبحاني ما ملخّصه: إن المعـزّ لـدين  
ــاطمي ملــك مصــر،          ــة ف ــة فــي مصــر، فهــو أول خليف ــة الفاطمي اهللا هــو مؤســس الدول
وخرج إليها حيث أرسل أحد مواليه، المعروف بـ(جوهر)، بجـيش كثيـف، فـافتتح    
مــدناً متعــددة، وبعــد مــوت كــافور األخشــيدي صــاحب مصــر أخــذ بتجهيــز جــوهر       

  .)٢(بالعساكر إلى أخذ ديار مصر، حتّى تهيأ أمره
هبي في (سير أعالم النبالء) ما ملخّصه: إنّه بعـد مـوت وزيـر العاضـد     وقال الذ

ــدين، وشــرع يطلــب مــن العاضــد أشــياء مــن          ــه صــالح ال ــن أخي شــيركوه اســتوزر اب
الخيل والرقيق والمال؛ ليقوي بذلك ضـعفه، حتّـى أخـذ آخـر فـرس منـه، ثـم خلعـه         
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  .)١(وخطب لبني العباس، واستأصل شأفة بني عبيد، ومحق دولة الرفض

)òîÜîÇb�g@oãb×@òîà�bÐÛa@òÛë†ÛaòîÜîÇb�g@oãb×@òîà�bÐÛa@òÛë†ÛaòîÜîÇb�g@oãb×@òîà�bÐÛa@òÛë†ÛaòîÜîÇb�g@oãb×@òîà�bÐÛa@òÛë†Ûa(  

  »���������א�$و�#��������د�א(�
א�4מ��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        عندي عدة أسئلة عن الدولة الفاطمية وهي:عندي عدة أسئلة عن الدولة الفاطمية وهي:عندي عدة أسئلة عن الدولة الفاطمية وهي:عندي عدة أسئلة عن الدولة الفاطمية وهي:
        هل الدولة الفاطمية شرعية؟هل الدولة الفاطمية شرعية؟هل الدولة الفاطمية شرعية؟هل الدولة الفاطمية شرعية؟ــ ــ ــ ــ     ١١١١
        في نسب المهدي؟في نسب المهدي؟في نسب المهدي؟في نسب المهدي؟طعناً طعناً طعناً طعناً ن ن ن ن ع العلويوع العلويوع العلويوع العلويوهل فعالً وقّهل فعالً وقّهل فعالً وقّهل فعالً وقّــ ــ ــ ــ     ٢٢٢٢

أن يدفع قيامها، وكلّ أن يدفع قيامها، وكلّ أن يدفع قيامها، وكلّ أن يدفع قيامها، وكلّ     ولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر باهللاولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر باهللاولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر باهللاولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر باهللا((((((((هذا النص: هذا النص: هذا النص: هذا النص: 
ما فعله أنّه أصدر منشوراً بالطعن في نسب المهدي, وقّعه وجهـاء الهاشـميين بمـا    ما فعله أنّه أصدر منشوراً بالطعن في نسب المهدي, وقّعه وجهـاء الهاشـميين بمـا    ما فعله أنّه أصدر منشوراً بالطعن في نسب المهدي, وقّعه وجهـاء الهاشـميين بمـا    ما فعله أنّه أصدر منشوراً بالطعن في نسب المهدي, وقّعه وجهـاء الهاشـميين بمـا    

        ....))))))))فيهم العلويونفيهم العلويونفيهم العلويونفيهم العلويون
هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم أهل البيت أم ال؟ ولماذا يحاربها هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم أهل البيت أم ال؟ ولماذا يحاربها هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم أهل البيت أم ال؟ ولماذا يحاربها هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم أهل البيت أم ال؟ ولماذا يحاربها ــ ــ ــ ــ     ٣٣٣٣
        السنّة؟السنّة؟السنّة؟السنّة؟
        هل فعالً استعانت الدولة الفاطمية باليهود؟هل فعالً استعانت الدولة الفاطمية باليهود؟هل فعالً استعانت الدولة الفاطمية باليهود؟هل فعالً استعانت الدولة الفاطمية باليهود؟ــ ــ ــ ــ     ٤٤٤٤

        ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن الدولة الفاطمية كانت على المذهب اإلسماعيلي, والمذهب اإلسماعيلي 

ــة فــي عــدد األئمــة      ــة مــع اإلمامي ــه خالفــات عقائديــة جذري وأشخاصــهم بعــد   Fل
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  , وإن كانت له مشتركات أُخرى مع اإلمامية.Cاإلمام الصادق
ــاريخ وثبــت عنــد المحقّقــين    كمــا وــــ والخليفــة العباســي   عمــل عريضــة  ــــ رد فــي الت

طويلــة فــي القــدح بنســب الفــاطميين أجبــر العلمــاء علــى التوقيــع فيهــا, وأكّــد علــى علمــاء      
اإلمامية بما فيهم األشراف والسادة منهم, وأجبرهم على التوقيع, وهدد مـن لـم يوقّـع فـي     

  وابنه المرتضى.. محمد الموسوي العريضة, منهم: النقيب الطاهر أبوهذه 
لــم  R، ومــع هــذا فــإن شــيخ الشــيعة المفيــد)١(وذكــر أن الرضــي رفــض التوقيــع

  يرد اسمه فيمن وقّع, وكذلك كثير من زعماء اإلمامية ممن امتنع من التوقيع.
أن لهـا مشـتركات مـع اإلماميـة, ولـذا      ���  والدولة الفاطمية وإن كانـت إسـماعيلية,  

  ينصب نفعه على اإلمامية أيضاً. Fحاديث أهل البيتفإن ما قامت به من نشر أ
ولــم يثبــت عــن الدولــة الفاطميــة أنّهــا اســتعانت بــاليهود، وإنّمــا هــي افتــراءات     

  وجهها النواصب إليهم؛ للطعن بهم.
وفي الختام نود أن ننبه على أن ما ذكـره التـاريخ والمؤرخـون عـن الدولـة الفاطميـة       

ــر منــه غيــر صــحيح, وإنّمــا     ــدي األثيمــة؛ للطعــن بالدولــة        الكثي هــي أكاذيــب افتعلتهــا األي
  الفاطمية, وإن كنّا ال ننزّه الدولة الفاطمية أيضاً من بعض االنحرافات.

HåàîÛa@ñŠèiIHåàîÛa@ñŠèiIHåàîÛa@ñŠèiIHåàîÛa@ñŠèiI@ @@ @@ @@ @
  »�א���ن����د
��������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أريد معلومات عن بهرة اليمن.أريد معلومات عن بهرة اليمن.أريد معلومات عن بهرة اليمن.أريد معلومات عن بهرة اليمن.
                                                 

�F١��^*������Hא']y¢،�א�?�ل��R?$%�dא�QTU�NTY١�W٣٨�����Q?i0א[�����،G%�@0X�E �א
N$]א�QTU�LK� �



 

 

١٦٤  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

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

المذهب اإلسـماعيلي، وهـي موجـودة فـي غـرب الهنـد،        البهرة: فرقة من فرق
ــدافعون عــن         ــذين ي ــرتبط بال ــالعرب اليمــانيين، وت ــود المختلطــين ب وأصــلها مــن الهن
دعاوي (المستعلي) فـي مطالبتـه بالخالفـة الفاطميـة بعـد أبيـه المستنصـر؛ إذ انـتفض         

  المستعلي بوجه أخيه نزار..
مشـتقّة مـن اللغـة (الكجراتيـة)،     ويشير اصطالح (البهرة) إلـى كلمـة: (تـاجر) ال   

وقد حصلت بعض الزيجات الداخلية بين هذه الفرقة وبعض العـرب اليمـانيين مـن    
  قسم المستعليين في أكثر األوقات.

ظــلّ رئــيس هــذه الفرقــة (يوســف بــن ســليمان) مقيمــاً فــي الــيمن حتّــى عــام            
لعشـــر، هــــ، وقـــد كـــان أتبـــاع هـــذه الفرقـــة يســـافرون لزيارتـــه، ويســـددون إليـــه ا  ٩٤٦

هـ هـاجر إلـى الهنـد، وبعـد     ٩٤٦ويستشيرونه في ما يقصدون اإلقدام عليه، وفي عام 
حـدث  ـــ  هــ  ٩٩٦أي: بعـد وفـاة الداعيـة داود بـن عجـب شـاه فـي عـام         ــ خمسين سنة 

ــين       انشــقاق فــي هــذه الفرقــة؛ إذ انتخــب بهــرة كجــرات، الــذين يشــكّلون األغلبيــة ب
لســـلفه، وبعثـــوا بـــنصّ االنتخابـــات إلـــى خليفـــة  ،داود بـــن قطـــب شـــاه ،أفـــراد الفرقـــة

أصحابهم فـي الـيمن، ولكـن مسـتعلية الـيمن لـم يرضـوا بـذلك، ونصّـبوا سـليمان بـن            
  حسن الذي كان يدعي الخالفة الحقيقية لداود بن عجب شاه.

تــــوفّي ســــليمان فــــي (أحمــــد آبــــاد)، وقــــد عــــرف مؤيــــدو ســــليمان باســــم:          
  .)١(السليمانيين، وكان داعيتهم في اليمن
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ŠyIŠyIŠyIŠyIHòĐßaŠÔÛa@ò×HòĐßaŠÔÛa@ò×HòĐßaŠÔÛa@ò×HòĐßaŠÔÛa@ò×@ @@ @@ @@ @
  »�א���
�ن�����ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        من هي وما حقيقة حركة القرامطة في الجزيرة العربية؟من هي وما حقيقة حركة القرامطة في الجزيرة العربية؟من هي وما حقيقة حركة القرامطة في الجزيرة العربية؟من هي وما حقيقة حركة القرامطة في الجزيرة العربية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن القرامطـة حركـة سياســية أصـلها عقائــدي، ينتسـبون إلــى: (حمـدان قــرمط)      

، أي: قـرمط؛  الذي كـان أحـد دعـاة األئمـة المسـتورين اإلسـماعيلية، وسـمي بـذلك        
ألنّه كان يتقرمط في مشيته، أي: يقارب بين خطواته. وقد أقـام فـي الكوفـة أواخـر     

  القرن الثالث الهجري.
ثــــم إن هــــذه الحركــــة انشــــقّت عــــن الــــدعوة اإلســــماعيلية فــــي زمــــن األئمــــة  
المستورين بعد اختالف على شخصية اإلمام، فدعوا إلى استقالل دعاتهـا بالـدعوة   

لخضوع لمكاتبات األئمة اإلسماعيلية في السلمية، بل إنّهـم سـعوا   ألنفسهم وعدم ا
إلى القضاء على هؤالء األئمة، خاصّة: زكرويـه بـن مهرويـه وأوالده، الـذين كـانوا      
على رأس قرامطة سواد الكوفـة بعـد حمـدان قـرمط، وغـزوا الشـام وفتحـوا دمشـق،         

المغـرب. كمـا سـعى قرامطـة     وخربوا السلمية بعد فرار إمام اإلسماعيلية وولده إلى 
  البحرين للقضاء على الخلفاء الفاطميين أول دخولهم لمصر.

وقــد أرســل قرامطــة الكوفــة دعــاتهم إلــى البحــرين، وكــان مــن أبــرزهم: أبــو ســعيد      
هـــ تــزعم أبــو ســعيد الجنــابي الحركــة  ٢٨٣الجنــابي، واســمه: الحســن بــن بهــرام، وفــي ســنة   

لى القطيـف، ثـم إلـى البصـرة، وقـد عهـد أبـو سـعيد         القرمطية في البحرين وسار بأصحابه إ
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هــ سـار إلـى البصـرة فاسـتباحها،      ٣٠٧الجنابي إلى ابنه أبو طاهر حركة القرامطة؛ ففـي سـنة   
  هـ اعترض حجاج بيت اهللا الحرام، فقتل منهم وانهزم الباقون.٣١٢وفي سنة 

، هـــ هجــم علــى مكّــة وقتــل كثيــراً مــن الحجــاج ونهــب أمــوالهم٣١٧وفــي ســنة 
هـ سار أبو طاهر أيضاً إلى مكّة، فقتل الحجاج واقتلع الحجر األسود ٣١٩وفي سنة 

وحمله إلى هجر، فلما بلغ الخبـر إلـى المهـدي الفـاطمي كتـب إليـه بـالنكير واللعـن         
  .)١(وتهدده إذا لم يرجع الحجر األسود

ــالهم القبيحــة،           ــراء ومــن أفع ــنهم ب ــاريخ القرامطــة، والشــيعة م ــذة مــن ت هــذه نب
  أعاذنا اهللا وإياكم من الفتن واألهواء. إنّه سميع الدعاء.

H‹ë‰†ÛaIH‹ë‰†ÛaIH‹ë‰†ÛaIH‹ë‰†ÛaI@ @@ @@ @@ @
  »�א���ود��������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هل تعتبر الطائفة الدرزية من الطوائف اإلسالمية؟ وما هي عقائدهم؟ هل تعتبر الطائفة الدرزية من الطوائف اإلسالمية؟ وما هي عقائدهم؟ هل تعتبر الطائفة الدرزية من الطوائف اإلسالمية؟ وما هي عقائدهم؟ هل تعتبر الطائفة الدرزية من الطوائف اإلسالمية؟ وما هي عقائدهم؟ 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
اآلراء  اختلفـــت اآلراء واألبحـــاث حـــول الطائفـــة الدرزيـــة، ننقـــل لكـــم بعـــض 

  حول عقائدهم:
وإيمـان الـدروز: أن اهللا واحـد أحـد، ال     ((مـا ورد فـي (دائـرة المعـارف البسـتانية):      ــ ــ ــ ــ ١١١١
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ــ  بداءة له وال نهاية، وأن النفوس مخلّدة تـتقمص باألجسـاد البشـرية     ــ  التناسـخ  ـ وال بـد لهـا   ـ
إن االنسـان  من ثواب وعقاب يـوم المعـاد بحسـب أفعالهـا... وعنـدهم للوصـية نفـوذ تـام؛ فـ         

  .)١())مختار أن يوصي قبل موته بأمالكه لمن يشاء، قريباً كان أم غريباً...
من معتقـداتهم: أن الحـاكم   ((ما ورد في (دائرة المعارف القرن العشرين): ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

بأمر اهللا هو اهللا نفسه، وقد ظهر على األرض عشر مرات، أوالها: في العلي، ثم فـي  
  مرة في الحاكم بأمر اهللا، وأن الحاكم لم يمت، بل اختفى...الباز، إلى أن ظهر عاشر 

ويعتقدون أن إبلـيس ظهـر فـي جسـم آدم، ثـم نـوح، ثـم إبـراهيم، ثـم موسـى،           
  ثم عيسى، ثم محمد، وأن الشيطان يظهر في جسم ابن آدم...

ويعتقدون بأن عدد األرواح محدود؛ فالروح التي تخرج من جسـد الميـت تعـود    
  دنيا في جسد طفل جديد...إلى ال

هــ، فأسـقط عـنهم    ٤٠٨ويعتقدون أن الحاكم بأمر اهللا تجلّى لهم في أول سـنة  
  .)٢())التكاليف من صالة وصيام وزكاة وحج وجهاد ووالية وشهادة

وقــد قــام مــذهب الــدروز علــى ((مــا ورد فــي (دائــرة المعــارف اإلســالمية): ــــ ــــ ــــ ــــ ٣٣٣٣
ي جميع األزمان، وهم يتصـورون أن اهللا ذاتـه،   فكرة أن اهللا قد تجسد في اإلنسان ف

أو علــى األقــل القــوة الخالقــة تتكــون مــن مبــادئ متكثّــرة يصــدر الواحــد منهــا عــن       
اآلخــر، ويتجســد كــلّ مبــدأ مــن هــذه المبــادئ فــي اإلنســان، وقــد احتفظــت العقيــدة   
الدرزيــــة بهــــذا المــــذهب، فالخليفــــة الحــــاكم وفقــــاً لهــــذه العقيــــدة يمثّــــل اهللا فــــي   
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حدانيته... ومعرفة ذات اهللا وصـفاته وتجلّياتـه فـي سلسـلة المبـادئ المتجسـدة فـي        و
  .)١())األئمة، وهي عقائد هذا المذهب...

كـان الموحـدون الـدروز منـذ     ((ما ورد فـي (موسـوعة األديـان فـي العـالم):      ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
محترسـين فـي كتمانـه، مشـيحين     ـــ  في مطلع القرن الخامس للهجـرة  ــ نشأة مذهبهم 

إعالنــه؛ صــيانة ألنفســهم مــن االضــطهاد، ووقايــة لهــا مــن العــدوان فــي ذلــك            عــن
الزمان، هذه الفرقة المتفرعـة مـن الشـيعة، كانـت عرضـة لنقمـة الشـيعة والسـنّة علـى          
  الســواء... عقيــدة التجلّــي اإللهــي فــي الدرزيــة هــي مــن أجــلّ العقائــد وأشــرفها... إن

مين لمثير للدهشة والغرابة! فالكتب موقف الدروز المعاصرين من اإلسالم والمسل
  الدرزية المعاصرة مشحونة بالمغالطات حول هذا الموضوع.

إن الدروز ال يفتأون يعلنون انتماءهم إلـى اإلسـالم ويفـاخرون بـه، وفـي ثنايـا       
الكتـب الدرزيـة المعاصـرة محــاوالت كثيـرة لتبرئـة الـدروز مــن تهمـة المـروق عــن         

  .)٢())قية...اإلسالم، وذلك تبعاً لمبدأ الت
ما ورد في كتاب (الموحدون الدروز في اإلسالم)، لمؤلّفه: الشيخ مرسـل   ــــــــ٥٥٥٥

إن الموحـــدين  ((نصـــر، رئـــيس المحكمـــة االســـتئنافية الدرزيـــة العليـــا فـــي لبنـــان:        
رسـوالً يشـهدون أن ال إلـه     7(الدروز) انطالقاً من إيمانهم باإلسالم ديناً وبمحمـد 

ورسوله، ويقرون بوجـوب الصـالة والصـيام والزكـاة والحـج      اهللا، وأن محمداً عبده 
  والجهاد والوالية...

وبعــد.. يتبــادر إلــى ذهــن القــارئ الكــريم الســؤال اآلتــي: مــا هــي الفــوارق بــين   
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  مذهب التوحيد وبقية المذاهب اإلسالمية؟
  فالجواب على ذلك: أن ثمة فوارق عدة، وهي:

  اعتماد الزوجة الواحدة.ــ ١
  إعادة المطلقة.عدم ــ ٢
  حرية اإليصاء.ــ ٣
  .)١())التقمص اجتهاداًــ ٤

هـذه بعــض األقـوال عــن الطائفــة الدرزيـة مــن المؤيـدين والنــافين، واهللا العــالم     
  بحقائق اُألمور.

  تعقيب:

  »�א�"زא6
����0�د��«
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        لدي تعقيب بسيط حول الطائفة الدرزية إذا سمحتم:لدي تعقيب بسيط حول الطائفة الدرزية إذا سمحتم:لدي تعقيب بسيط حول الطائفة الدرزية إذا سمحتم:لدي تعقيب بسيط حول الطائفة الدرزية إذا سمحتم:
فــي كتابــه فــي كتابــه فــي كتابــه فــي كتابــه     SSSSول العالّمــة الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ول العالّمــة الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ول العالّمــة الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ول العالّمــة الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة يقــيقــيقــيقــ

        ):):):):١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣(نفحات محمدية صفحة (نفحات محمدية صفحة (نفحات محمدية صفحة (نفحات محمدية صفحة 
ن؟ وكــان جــوابي: إن أهــل   ن؟ وكــان جــوابي: إن أهــل   ن؟ وكــان جــوابي: إن أهــل   ن؟ وكــان جــوابي: إن أهــل   لت أكثــر مــن مــرة: هــل الــدروز مســلمو     لت أكثــر مــن مــرة: هــل الــدروز مســلمو     لت أكثــر مــن مــرة: هــل الــدروز مســلمو     لت أكثــر مــن مــرة: هــل الــدروز مســلمو     وســئوســئوســئوســئ((((((((

اإلسالم هم من يدينون به، أي: إسالم الكتاب وسنّة النبي، وهم الـذين يحجـون   اإلسالم هم من يدينون به، أي: إسالم الكتاب وسنّة النبي، وهم الـذين يحجـون   اإلسالم هم من يدينون به، أي: إسالم الكتاب وسنّة النبي، وهم الـذين يحجـون   اإلسالم هم من يدينون به، أي: إسالم الكتاب وسنّة النبي، وهم الـذين يحجـون   
إلى الكعبة ويزورون الروضة المحمإلى الكعبة ويزورون الروضة المحمإلى الكعبة ويزورون الروضة المحمدية، ويصلّون إلى القبلة، ويعلنون مـن علـى   دية، ويصلّون إلى القبلة، ويعلنون مـن علـى   دية، ويصلّون إلى القبلة، ويعلنون مـن علـى   دية، ويصلّون إلى القبلة، ويعلنون مـن علـى   إلى الكعبة ويزورون الروضة المحم

ــأتون      ــأتون     المــآذن الشــهادة هللا بالوحدانيــة ولمحمــد بالرســالة، ويصــومون رمضــان، وي ــأتون     المــآذن الشــهادة هللا بالوحدانيــة ولمحمــد بالرســالة، ويصــومون رمضــان، وي ــأتون     المــآذن الشــهادة هللا بالوحدانيــة ولمحمــد بالرســالة، ويصــومون رمضــان، وي المــآذن الشــهادة هللا بالوحدانيــة ولمحمــد بالرســالة، ويصــومون رمضــان، وي
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الزكاة، ويدرسون القرآن والسـنّة النبويـة... والـدروز ال يلتزمـون بشـعائر اإلسـالم       الزكاة، ويدرسون القرآن والسـنّة النبويـة... والـدروز ال يلتزمـون بشـعائر اإلسـالم       الزكاة، ويدرسون القرآن والسـنّة النبويـة... والـدروز ال يلتزمـون بشـعائر اإلسـالم       الزكاة، ويدرسون القرآن والسـنّة النبويـة... والـدروز ال يلتزمـون بشـعائر اإلسـالم       
        التي أشرنا إليها كما يفعل السنّة والشيعة، وال يعلنون ما يدينون.التي أشرنا إليها كما يفعل السنّة والشيعة، وال يعلنون ما يدينون.التي أشرنا إليها كما يفعل السنّة والشيعة، وال يعلنون ما يدينون.التي أشرنا إليها كما يفعل السنّة والشيعة، وال يعلنون ما يدينون.

هــذا مــع االحتــرام لعقيــدتهم الدينيــة، ولغيــرتهم اإلنســانية، وأخالقهــم  هــذا مــع االحتــرام لعقيــدتهم الدينيــة، ولغيــرتهم اإلنســانية، وأخالقهــم  هــذا مــع االحتــرام لعقيــدتهم الدينيــة، ولغيــرتهم اإلنســانية، وأخالقهــم  هــذا مــع االحتــرام لعقيــدتهم الدينيــة، ولغيــرتهم اإلنســانية، وأخالقهــم      نقــولنقــولنقــولنقــول
        ....SSSS. انتهى كالم الشيخ. انتهى كالم الشيخ. انتهى كالم الشيخ. انتهى كالم الشيخ.)).)).)).))العالية، ومع االعتراف بشهامتهم وشجاعتهم..العالية، ومع االعتراف بشهامتهم وشجاعتهم..العالية، ومع االعتراف بشهامتهم وشجاعتهم..العالية، ومع االعتراف بشهامتهم وشجاعتهم..

        أعلم بعقيدة الدروز؛ نظراً لتواجدهم بكثرة في لبنان.أعلم بعقيدة الدروز؛ نظراً لتواجدهم بكثرة في لبنان.أعلم بعقيدة الدروز؛ نظراً لتواجدهم بكثرة في لبنان.أعلم بعقيدة الدروز؛ نظراً لتواجدهم بكثرة في لبنان.    SSSSوأظن أن الشيخوأظن أن الشيخوأظن أن الشيخوأظن أن الشيخ
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

´‘bČ’§aI´‘bČ’§aI´‘bČ’§aI´‘bČ’§aIHHHHIIIIQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @

�������د��«(����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        من هم جماعة الحشّاشين وجماعة القرامطة؟من هم جماعة الحشّاشين وجماعة القرامطة؟من هم جماعة الحشّاشين وجماعة القرامطة؟من هم جماعة الحشّاشين وجماعة القرامطة؟
معلومات كثيرة عن تلك الطوائف، ولكنّها معلومات معلومات كثيرة عن تلك الطوائف، ولكنّها معلومات معلومات كثيرة عن تلك الطوائف، ولكنّها معلومات معلومات كثيرة عن تلك الطوائف، ولكنّها معلومات     فيهافيهافيهافيهاالكتب واإلنترنت الكتب واإلنترنت الكتب واإلنترنت الكتب واإلنترنت 

        من أفواه أعداء أو عامة المسلمين أو أفواه المؤرخين الغرب.من أفواه أعداء أو عامة المسلمين أو أفواه المؤرخين الغرب.من أفواه أعداء أو عامة المسلمين أو أفواه المؤرخين الغرب.من أفواه أعداء أو عامة المسلمين أو أفواه المؤرخين الغرب.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  تين: إحداهما تسمى: المستعلية، واُألخرى: النزارية.افترقت اإلسماعيلية إلى فرق

وأُطلق على النزاريين المستقرين فـي قلعـة ألمـوت لقـب: الحشّاشـين، ويقـال:       
إن أصــل اللقــب كــان هــو الحشائشــين، جــاءهم هــذا اللقــب مــن عملهــم فــي جمــع       
 الحشائش الطبية، والعمل بها من خالل زراعتها واستيرادها وتصديرها، ثـم اسـتغلّ  
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  .)١(خصومهم هذا اللقب وطوروه إلى الحشّاشين من أجل اإلساءة إليهم
  وأما القرامطة فقد مر ذكرهم آنفاً في الجواب على بعض األسئلة.

´‘bČ’§aI´‘bČ’§aI´‘bČ’§aI´‘bČ’§aIHHHHIIIIRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#�������������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

سهم؟ وما عالقتهم بالشيعة؟ سهم؟ وما عالقتهم بالشيعة؟ سهم؟ وما عالقتهم بالشيعة؟ سهم؟ وما عالقتهم بالشيعة؟ اشين، من هم؟ ومن مؤساشين، من هم؟ ومن مؤساشين، من هم؟ ومن مؤساشين، من هم؟ ومن مؤسبالحشّبالحشّبالحشّبالحشّ    سؤالي يختصّسؤالي يختصّسؤالي يختصّسؤالي يختصّ
        رتباطات بالشيعة؟ رتباطات بالشيعة؟ رتباطات بالشيعة؟ رتباطات بالشيعة؟ وهل لهم اوهل لهم اوهل لهم اوهل لهم ا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
 ــة    ياشـــالحشّإن ــة مـــن الفـــرق اإلســـماعيلية، ال يفترقـــون عـــنهم مـــن ناحيـ ن فرقـ
زعـم أعـداءهم    تهم طاعـة عميـاء،  ية يطيـع أفرادهـا أئمـ   أنّهم جماعة سـر ���  العقيدة،

كـانوا يسـتعملون الحشـيش    (الفدائيون) مقاتليهم  نألكان اشين بالحشّأن تسميتهم 
ولكـن   كاالغتيـال مـثالً.   ات خطـرة، عنـدما يقومـون بـأداء مهمـ    ـــ  رة مخـد  ةوهو مادــ 

الظاهر أن ذلك تهمة ال أسـاس لهـا مـن الصـحة، وفـي أصـل التسـمية بــ(الحشّاشين)         
عدة آراء، بعضها عن المستشرقين، وبعضـها عـن كتّـاب فـي األديـان، وبعضـها عـن        

  .)٢(مؤلّفين إسماعيليين
الحســـن بـــن  :وهـــو ،س هـــذه الجماعـــةمؤســـ نأل ،)النزاريةـ(ويعرفـــون أيضـــاً بـــ
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  استميل إلى نصرة الحاكم نزار بن المستنصر الفاطمي.، الصباح الحميري
شمال شرق مدينـة قـزوين   ــ  )لموت(أوبدأ تاريخهم من فتح الحصن الجبلي 

ــران إفــي  ـــ ي ــد مؤس ـ ـــه٤٨٣ســهم عــام  علــى ي خــذوا ينشــرون دعــوتهم مــن هــذا    أو ،ـ
  ع في بالد الشام وفارس.من القال كثيرخذوا أالمكان حتّى 

  .)ألموت(حتلّ قلعة اأبادهم هوالكو بعدما ــ ه٦٥٤وفي عام 
لـى الحـاكم السياسـي    إوجه السـلطان بيبـرس ضـربته القاضـية     ــ ه٦٧١وفي عام 

 وظــلّ، فلتتــه الكارثــة مــنهم أا مــن ع الشــام وقضــى علــيهم، وأمــ الفرقــة فــي قــال  لهــذه
روا فــي البقــاء فــي إيــران لــبعض الوقــت، ثــم انتقلــوا إلــى   اســتمبآرائــه، فقــد  كاًمتمســ

  .الهند، وبعضهم في سوريا، ويطلق عليهم اآلن الفرقة األغاخانية
، وإن كانوا يعدون من فـرق  عالقة وال ارتباط بالشيعة اإلماميةهذا، وليس لهم 

  .الشيعة العامة



  

åí†Ûa@Þì•�c*        

ــ مـــا يتعلّـــق بهـــذا الموضـــوع ـــــ      *  ن)والمســـلمو  رتداد)(اإلســـالم اال( : انظـــر ـــ
)(أهـــل الســـنّة)(أهل الكتاب)(اإليمـــان  C(اإلمامـــة)(اإلمام علـــي(اإللهيات)

حـديث مـن مـات ولـم يعـرف      )(حـديث اثنـي عشـر خليفة)(   التكفير(والكفـر) 
        .(النصب والنواصب))المعاد)(7النبي محمد)(إمام زمانه





HòÈíŠ’Ûaë@ñ†îÔÈÛaë@Þì•\þa@óäÈßIHòÈíŠ’Ûaë@ñ†îÔÈÛaë@Þì•\þa@óäÈßIHòÈíŠ’Ûaë@ñ†îÔÈÛaë@Þì•\þa@óäÈßIHòÈíŠ’Ûaë@ñ†îÔÈÛaë@Þì•\þa@óäÈßI@ @@ @@ @@ @
  »����������א�$و�#�������מ�����د�א�د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما الفرق بين اُألصول والعقيدة والشريعة؟ما الفرق بين اُألصول والعقيدة والشريعة؟ما الفرق بين اُألصول والعقيدة والشريعة؟ما الفرق بين اُألصول والعقيدة والشريعة؟
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

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

إن المراد مـن اُألصـول هـو: أُصـول الـدين, وهـي: التوحيـد، والنبـوة، والمعـاد،          
الدين واإلمامة، والعدل, وهي بمثابة األساس واألصل الذي يشي د البناء عليه, وإن

ــرار بحكــم مــن           ــى هــذه اُألصــول الخمســة, فلوالهــا ال يمكــن اإلق ــه متوقّــف عل كلّ
  األحكام الشرعية. 

وأما العقيدة، فهي في اللغة بمعنى: التصديق بالشيء والجزم بـه دون شـك أو   
: ريبة؛ فهي بمعنـى: اإليمـان، يقـال: اعتقـد فـي كـذا, أي: آمـن بـه, واإليمـان بمعنـى          

  التصديق, يقال: آمن بالشيء، أي: صدق به تصديقاً ال ريب فيه وال شك معه..
والعقيدة في الشرع هي بمعنى: التصديق باُألصول الخمسة عن دليـل، وبكـلّ   
مــا ينبثــق عــن هــذه اُألصــول أو يــرتبط بهــا, كاالعتقــاد بوحدانيــة اهللا تعــالى وصــفاته   

وعصـمتهم,   F، وإمامة األئمـة 7ء به النبيوعدله, ونبوة األنبياء, واإلقرار بما جا
  والمعاد والجنّة والنار.

والمراد من الشريعة: هي األحكام العمليـة، والـدين أعـم منهـا فيشـمل العقائـد       
  واألحكام.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ل الدين وأُصول المذهب؟ل الدين وأُصول المذهب؟ل الدين وأُصول المذهب؟ل الدين وأُصول المذهب؟هل يوجد تفريق عند الشيعة بين أُصوهل يوجد تفريق عند الشيعة بين أُصوهل يوجد تفريق عند الشيعة بين أُصوهل يوجد تفريق عند الشيعة بين أُصو
        أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.أرجو التوضيح.

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

ــدين هــي  ــد،       :أُصــول ال اُألصــول التــي يكــون بهــا المــرء مســلماً، وهــي: التوحي
  والنبوة، والمعاد.

أمــا أُصــول المــذهب فهــي: اُألصــول التــي يكــون بهــا المســلم مؤمنــاً، وتكــون       
  المتقدمة، أصلي: اإلمامة، والعدل. إضافة إلى اُألصول الثالثة

وأُصــول الــدين يكــون المعتقــد بهــا محــرم المــال والــنفس والعــرض، وتترتّــب   
عليــه جميــع األحكــام التــي تترتّــب علــى المســلم مــن: الطهــارة، وجــواز المناكحــة،      

  أن يكون ناصبياً، فهذا له حكم آخر.���  واإلرث، وما شابه،
ـــ بحســب مــا جــاء مــن أدلّــة ــــ يترتّــب عليهــا وأمــا أُصــول المــذهب فهــي: التــي  حســن ـ

  .Fعاقبة المرء من عدمها؛ إلناطة قبول األعمال في اآلخرة بوالية أهل البيت

HéÇëŠÏë@åí†Ûa@Þì•\c@´i@ÖŠÐÛaIHéÇëŠÏë@åí†Ûa@Þì•\c@´i@ÖŠÐÛaIHéÇëŠÏë@åí†Ûa@Þì•\c@´i@ÖŠÐÛaIHéÇëŠÏë@åí†Ûa@Þì•\c@´i@ÖŠÐÛaI@ @@ @@ @@ @
��ن����:���«���«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما الفرق بين فروع الدين وأُصول الدين؟ما الفرق بين فروع الدين وأُصول الدين؟ما الفرق بين فروع الدين وأُصول الدين؟ما الفرق بين فروع الدين وأُصول الدين؟
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        الرجاء تعداد الفروع واُألصول.الرجاء تعداد الفروع واُألصول.الرجاء تعداد الفروع واُألصول.الرجاء تعداد الفروع واُألصول.
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم ع
  يمكن أن يقال:

بــل علــى كــلّ ــــ علــى المشــهور ــــ إن أُصــول الــدين ال يجــوز فيهــا التقليــد  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  مكلّف أن يعرفها بأدلّتها, وهذا بخالف فروع الدين، التي يمكن فيها التقليد.

ــاً: ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــدين أو      ثانيـ ــره عـــن الـ ــن أُصـــول الـــدين يخـــرج منكـ ــار أي أصـــل مـ إن إنكـ
ــدين,      يخرجــه إذا أدى إنكــار فــرع مــن   ���  عــن المــذهب, وهــذا بخــالف فــروع ال

  فروع الدين إلى إنكار أصل من أُصول الدين.
إن أُصــول الــدين يمكــن أن يســتدلّ عليهــا بالعقــل فقــط, والنقــل يكــون     ثالثــاً:ثالثــاً:ثالثــاً:ثالثــاً:

شــاهداً مؤيــداً, وهــذا بخــالف فــروع الــدين. وأُصــول الــدين عنــد اإلماميــة خمســة:      
  دل, النبوة, اإلمامة, المعاد.التوحيد, الع

وفروع الدين عشرة: الصالة, الصوم, الخمس, الزكـاة, الحـج, الجهـاد, األمـر     
  بالمعروف, النهي عن المنكر, التولّي ألولياء اهللا, التبري من أعداء اهللا.

�تعليق: �

  »���������א���ود��������و��8ط����«
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

         لما يحب ويرضى، وجزاكم خير الجزاء. لما يحب ويرضى، وجزاكم خير الجزاء. لما يحب ويرضى، وجزاكم خير الجزاء. لما يحب ويرضى، وجزاكم خير الجزاء.وفّقكم اهللاوفّقكم اهللاوفّقكم اهللاوفّقكم اهللا
قد يتوهم القارئ من سياق إجابتكم أن من ال يؤمن باإلمامة يكـون خـارج   قد يتوهم القارئ من سياق إجابتكم أن من ال يؤمن باإلمامة يكـون خـارج   قد يتوهم القارئ من سياق إجابتكم أن من ال يؤمن باإلمامة يكـون خـارج   قد يتوهم القارئ من سياق إجابتكم أن من ال يؤمن باإلمامة يكـون خـارج   
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        دائرة اإلسالم.دائرة اإلسالم.دائرة اإلسالم.دائرة اإلسالم.
ــه    ــة: مــا قالــه ويقول ــه   وعليــه، لعــلّ مــن الــالزم أن يضــاف لإلجاب ــة: مــا قالــه ويقول ــه   وعليــه، لعــلّ مــن الــالزم أن يضــاف لإلجاب ــة: مــا قالــه ويقول ــه   وعليــه، لعــلّ مــن الــالزم أن يضــاف لإلجاب ــة: مــا قالــه ويقول علمــاء الشــيعة علمــاء الشــيعة علمــاء الشــيعة علمــاء الشــيعة     وعليــه، لعــلّ مــن الــالزم أن يضــاف لإلجاب

رج دائـرة  رج دائـرة  رج دائـرة  رج دائـرة  ال يكـون خـا  ال يكـون خـا  ال يكـون خـا  ال يكـون خـا  ــ ــ ــ ــ اجتهاداً منه اجتهاداً منه اجتهاداً منه اجتهاداً منه ــ ــ ــ ــ ن من لم يؤمن باإلمامة ن من لم يؤمن باإلمامة ن من لم يؤمن باإلمامة ن من لم يؤمن باإلمامة ومتكلّموها، وهو: إومتكلّموها، وهو: إومتكلّموها، وهو: إومتكلّموها، وهو: إ
اإلســالم، وإنّمــا يخــرج عــن المــذهب. وهــذا هــو حــال إخواننــا مــن أهــل الســنّة           اإلســالم، وإنّمــا يخــرج عــن المــذهب. وهــذا هــو حــال إخواننــا مــن أهــل الســنّة           اإلســالم، وإنّمــا يخــرج عــن المــذهب. وهــذا هــو حــال إخواننــا مــن أهــل الســنّة           اإلســالم، وإنّمــا يخــرج عــن المــذهب. وهــذا هــو حــال إخواننــا مــن أهــل الســنّة           
والجماعة، فهم في دائرة اإلسالم كما أجمع على ذلك جمهور الشـيعة اإلماميـة.   والجماعة، فهم في دائرة اإلسالم كما أجمع على ذلك جمهور الشـيعة اإلماميـة.   والجماعة، فهم في دائرة اإلسالم كما أجمع على ذلك جمهور الشـيعة اإلماميـة.   والجماعة، فهم في دائرة اإلسالم كما أجمع على ذلك جمهور الشـيعة اإلماميـة.   

ــون   ــون  ولعــلّ مــن الــالزم أيضــاً أن تقول ــون  ولعــلّ مــن الــالزم أيضــاً أن تقول ــون  ولعــلّ مــن الــالزم أيضــاً أن تقول ــدين عنــد اإلماميــة هــي أساســاً:   : إ: إ: إ: إولعــلّ مــن الــالزم أيضــاً أن تقول ــدين عنــد اإلماميــة هــي أساســاً:   ن أُصــول ال ــدين عنــد اإلماميــة هــي أساســاً:   ن أُصــول ال ــدين عنــد اإلماميــة هــي أساســاً:   ن أُصــول ال ن أُصــول ال
        امة والعدل فهي متفرعة من اُألصول الثالثة.امة والعدل فهي متفرعة من اُألصول الثالثة.امة والعدل فهي متفرعة من اُألصول الثالثة.امة والعدل فهي متفرعة من اُألصول الثالثة.التوحيد، النبوة، والمعاد. أما اإلمالتوحيد، النبوة، والمعاد. أما اإلمالتوحيد، النبوة، والمعاد. أما اإلمالتوحيد، النبوة، والمعاد. أما اإلم

وفّقكم اهللا وإيانا لسواء السبيل... وصلّى اهللا على محمد وعلـى آلـه الطيبـين    وفّقكم اهللا وإيانا لسواء السبيل... وصلّى اهللا على محمد وعلـى آلـه الطيبـين    وفّقكم اهللا وإيانا لسواء السبيل... وصلّى اهللا على محمد وعلـى آلـه الطيبـين    وفّقكم اهللا وإيانا لسواء السبيل... وصلّى اهللا على محمد وعلـى آلـه الطيبـين    
        الطاهرين.الطاهرين.الطاهرين.الطاهرين.

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

إن حديث افتـراق األمـة إلـى ثـالث وسـبعين فرقـة، وأن الناجيـة منهـا واحـدة،          
لمين، ومنه نعتقد أن اإلماميـة هـم الفرقـة الناجيـة، كمـا تعتقـد       ثابت عند جميع المس

  كلّ الفرق اُألخرى ذلك في نفسها.
ونقــول: إنّنــا نعتقــد أن الــدين الحــق الــواقعي الــذي أراده اهللا ســبحانه وتعــالى،    

 7وهو اإلسالم والحنيفية، ومن أركانه تعيـين النبـي   7والذي أرسل به رسول اهللا
. ونصطلح #ده إلى اثني عشر إماماً وخليفة، آخرهم المهديلإلمام والخليفة بع

ـــ(اإليمان)، وأن مــن لــم يــؤمن باإلمامــة خــرج عــن اإليمــان      ـــعليــه ب أي عــن الــدين   ـ
الواقعي الذي أراده اهللا (المذهب الحق)، ولذا يعبر علماؤنا بأنّه: خرج عـن الـدين،   

بقيـة فـرق المسـلمين والـداخلين      مقابل اإلسالم بـالمعنى العـام الـذي عليـه    ــ  أو الملّة
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تحت حكمه، من: حرمة الدم والمال، وحلّية التزوج، والذبائح، والطهارة، وغيرها 
  من األحكام، كما هو صريح كلمات علمائنا األعالم.

ثم إن هذه دعوة قائمة من جميع فرق المسلمين؛ فكلّ تقول أنّها على الدين 
وأن غيرها فـي النـار، ولـيس فـي هـذا كـالم، وإنّمـا        الحق، وأنّها الناجية يوم القيامة، 

الكالم في دليـل كـلّ فرقـة، وهـو مفصّـل فـي موضـعه، وقـد ذكرنـا طرفـاً منـه ضـمن             
  عنوان (اإلمامة)؛ فليراجع!

ــه بــــ(الكفر          ــطلح عليـ ــد نصـ ــالم، وقـ ــاء الكـ ــد علمـ ــارف عنـ ــيم متعـ ــذا التقسـ وهـ
 يلــزم منـه حلّيــة الــدم  العقيـدي)، أو (النظــري)، وهـو مــا يطـرح عنــد المتكلّمـين، وال    

والمــال، والكفــر الشــرعي أو العملــي وهــو مــا يطــرح عنــد الفقهــاء، ويلــزم منــه حلّيــة   
بدليل صـريح، كمـا فـي    ���  الدم والمال، وال ينزّل الكفر النظري إلى الكفر العملي

فقد ساووا بين الكفر العقيدي النظري  ؛عند الوهابية���  النواصب أو منكر الصالة،
لكفر الشرعي العملـي، وحكمـوا بحلّيـة دم ومـال كـلّ مـن خـالفهم، كمـا هـو          وبين ا

  صريح كلمات محمد بن عبد الوهاب وعلماء الوهابية المعاصرين.
أمر بحقن دم كـلّ مـن أقـر بالشـهادتين، وأن التفريـق بـين        7مع أن رسول اهللا

ا قُـل لَّـم تُؤمنُـوا ولَكـن     ا قُـل لَّـم تُؤمنُـوا ولَكـن     ا قُـل لَّـم تُؤمنُـوا ولَكـن     ا قُـل لَّـم تُؤمنُـوا ولَكـن     قَالَت اَألعراب آمنَّـ قَالَت اَألعراب آمنَّـ قَالَت اَألعراب آمنَّـ قَالَت اَألعراب آمنَّـ �اإليمان واإلسالم ورد في قوله تعالى: 
ــا يـــدخُلِ   ــا يـــدخُلِ  قُولُـــوا أَســـلَمنَا ولَمـ ــا يـــدخُلِ  قُولُـــوا أَســـلَمنَا ولَمـ ــا يـــدخُلِ  قُولُـــوا أَســـلَمنَا ولَمـ 
 قُولُـــوا أَســـلَمنَا ولَمـ$ �%"""& � �!� 
$ �%"""& � �!� 
$ �%"""& � �!� 
$ �%"""& � �!�    ـــي قُلُـــوبِكُمفـــي قُلُـــوبِكُمفـــي قُلُـــوبِكُمفـــي قُلُـــوبِكُمفحكمـــت اآليـــة بإســـالمهم )١(�ف .

  وخروجهم عن اإليمان، الذي عليه مدار الثواب والعقاب يوم القيامة.
وأما تقسيم أُصول الدين إلى أقسامه المعروفة، فهـو اصـطالحي بـين العلمـاء،     
وإنّمــا المطلــوب فــي العقيــدة هــو: االعتقــاد بكــلّ مــا ثبــت بــدليل قطعــي أنّــه واجــب     
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االعتقاد ال يمكن جهله، وهو عدة مسائل قسمها العلماء اصطالحاً تحـت عنـاوين،   
كالتوحيد، والنبوة، والمعاد، وأضاف إليها الشيعة: اإلمامة والعدل، وأرجعها بعض 

  ين، أو األول فقط، وال مشاحة في االصطالح.منهم إلى الثالثة اُألول، أو االثن

Hòîßbß⁄a@òÈî’Ûa@†öbÔÇIHòîßbß⁄a@òÈî’Ûa@†öbÔÇIHòîßbß⁄a@òÈî’Ûa@†öbÔÇIHòîßbß⁄a@òÈî’Ûa@†öbÔÇI@ @@ @@ @@ @
  »����������א��
אق�����:دو���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        إلى ماذا تنقسم أُصول العقيدة؟إلى ماذا تنقسم أُصول العقيدة؟إلى ماذا تنقسم أُصول العقيدة؟إلى ماذا تنقسم أُصول العقيدة؟
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

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

  أُصول العقائد عند الشيعة اإلمامية هي:
أن اهللا واحد ال شريك له، ويتبعه تنزيهه مـن  التوحيد، وهو: االعتقاد ب ::::ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل

ــع صــفات الكمــال، كــالعلم، والقــدرة،          ــه يتّصــف بجمي ــع جهــات الــنقص، وأنّ جمي
  والحياة، وغيرها.

النبوة، وهي: االعتقاد بأن اهللا تعالى قد أرسل أنبياء معصـومين يبلّغـون    الثانية:الثانية:الثانية:الثانية:
م، وأن خـاتم األنبيـاء   رساالته وشـرائعه إلـى البشـر ويهـدوهم إلـى الصـراط المسـتقي       

، المبعــوث بشــريعة اإلســالم،   7والمرســلين وأفضــلهم وســيدهم هــو: نبينــا محمــد     
  الذي هو خير األديان وآخرها، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة..

اهللا  ىواهتدى إلى شريعته السـمحاء فقـد فـاز برضـ     7فمن آمن بالنبي محمد
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لكفر أو بقي على دين آخـر مـن األديـان السـابقة، فـإن      ا���  تعالى وجنانه، ومن أبى
  اهللا تعالى سوف يحاسبه ويعذّبه عذاباً شديداً ويكون من الهالكين.

اإلمامـــة، وهـــي: االعتقـــاد بـــأن اهللا تعـــالى لمحـــلّ لطفـــه وعنايتـــه بشـــأن   الثالثـــة:الثالثـــة:الثالثـــة:الثالثـــة:
يـق  ال بـد أن ينصّـب لهـم نائبـاً عنـه يقـوم مقامـه فـي تطب         7المسلمين بعد قـبض نبيـه  

أحكــام الشــريعة، وأن هــذا النائــب هــو: اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين      
ــاً، وإن كــان      Fوأوالده المعصــومين ــيس مؤمن ــذي ينكــر إمامــة أحــدهم ل ، وأن ال

  محكوماً باإلسالم إذا تشهد الشهادتين.
وأنّه العدل، وهو: االعتقاد بأن اهللا تعالى ال يظلم عباده وال يغرر بهم،  الرابعة:الرابعة:الرابعة:الرابعة:

عــزّ وجــلّ إنّمــا يثيــبهم أو يعــاقبهم بســبب أفعــالهم هــم، فــال يميــل إلــى بعــض عبــاده   
ويفضّلهم على آخرين عبثـاً، وإن فعـل ذلـك، كمـا فضّـل أنبيـاءه ورسـله علـى سـائر          
خلقه، فإنّما هو ألجل علمه السابق بتسليمهم له وعدم مخالفتهم ألوامره، وكـونهم  

هـاداً وطاعـة، ففضـلهم علـى مـن هـو دونهـم فـي         من أطوع عباده إليه، وأكثـرهم اجت 
  هذه الصفات..

           فكـلّ شـيء يفعلـه اهللا فإنّـه يكـون عـن حكمـة وعلـم، وحاشـاه مـن الظلــم؛ ألن
بالغلبـة علـى مـن سـواه،     ���  الظالم إنّما يفتقر إلى الظلم ليسد حاجة عنـده لـم يبلغهـا   

أحـد، وال يفتقـر إلـى     واهللا تعالى هو الكامل المطلق، الغنـي المطلـق، ال يحتـاج إلـى    
  لكلّ شيء. الكامل ال نقص فيه، والغني واجدشيء، و

المعاد، وهو: االعتقـاد بـأن اهللا تعـالى قـد أعـد لمـن آمـن بـه وصـدق           الخامسة:الخامسة:الخامسة:الخامسة:
رسله، وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه، جنّةً عرضـها السـماوات واألرض ال تفنـى    

ت وال أُذن سـمعت، وال خطـر علـى    وال تبيد، فيها من أصناف النعـيم مـا ال عـين رأ   
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  قلب بشر، يجازي بها أهل اإليمان والتقوى من عباده..
وكذلك أعد لمن عصـاه وسـار فـي سـبل الضـالل، وركـب هـواه وتمـرد علـى          

  أوامره، نار جهنّم، وهي بئس المثوى وبئس القرار.

H_ò�¼@Þì•\þa@…†Ç@|j•c@Ñî×IH_ò�¼@Þì•\þa@…†Ç@|j•c@Ñî×IH_ò�¼@Þì•\þa@…†Ç@|j•c@Ñî×IH_ò�¼@Þì•\þa@…†Ç@|j•c@Ñî×I@ @@ @@ @@ @
  »����$ل�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ــدن  ــا عن ــدن م ــا عن ــدن م ــا عن ــدن م ــا عن ــة  م ــة األئم ــل مــن رواي ــة  ا دلي ــة األئم ــل مــن رواي ــة  ا دلي ــة األئم ــل مــن رواي ــة  ا دلي ــة األئم ــل مــن رواي ــى اُألصــول    ��� ��� ��� ���     FFFFا دلي ــا إل ــى اُألصــول    مــن تقســيم علمائن ــا إل ــى اُألصــول    مــن تقســيم علمائن ــا إل ــى اُألصــول    مــن تقســيم علمائن ــا إل مــن تقســيم علمائن

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا آمنُـوا      يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا آمنُـوا      يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا آمنُـوا      يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا آمنُـوا      ����الخمسة، كما مشهور بيننا، فلم لم نأخـذ هـذه اآليـة:    الخمسة، كما مشهور بيننا، فلم لم نأخـذ هـذه اآليـة:    الخمسة، كما مشهور بيننا، فلم لم نأخـذ هـذه اآليـة:    الخمسة، كما مشهور بيننا، فلم لم نأخـذ هـذه اآليـة:    
    بِاللّه ورسوله والكتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى رسوله والكتَابِ الَّذي أَنزَلَ مـن قَبـلُ ومـن   بِاللّه ورسوله والكتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى رسوله والكتَابِ الَّذي أَنزَلَ مـن قَبـلُ ومـن   بِاللّه ورسوله والكتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى رسوله والكتَابِ الَّذي أَنزَلَ مـن قَبـلُ ومـن   بِاللّه ورسوله والكتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى رسوله والكتَابِ الَّذي أَنزَلَ مـن قَبـلُ ومـن   

����يكفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله واليومِ اآلخرِ فَقَد ضَلَّ ضَـالَالً بعيـداً  يكفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله واليومِ اآلخرِ فَقَد ضَلَّ ضَـالَالً بعيـداً  يكفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله واليومِ اآلخرِ فَقَد ضَلَّ ضَـالَالً بعيـداً  يكفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله واليومِ اآلخرِ فَقَد ضَلَّ ضَـالَالً بعيـداً  
، حتّـى  ، حتّـى  ، حتّـى  ، حتّـى  ))))١١١١((((

        تكون عقيدتنا (الشيعة) مطابقة للقرآن الكريم؟تكون عقيدتنا (الشيعة) مطابقة للقرآن الكريم؟تكون عقيدتنا (الشيعة) مطابقة للقرآن الكريم؟تكون عقيدتنا (الشيعة) مطابقة للقرآن الكريم؟
        ومن أول الذي قسم عقيدتنا إلى اُألصول الخمسة؟ومن أول الذي قسم عقيدتنا إلى اُألصول الخمسة؟ومن أول الذي قسم عقيدتنا إلى اُألصول الخمسة؟ومن أول الذي قسم عقيدتنا إلى اُألصول الخمسة؟

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

د ذكرنــا فــي إحــدى أجوبتنــا المتقدمــة: أن مصــطلح (أُصــول الــدين)    لقــ أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ـــ وكــذلك عــددها   ــة أو إرجاعهــا إلــى واحــد؛ إذ أنّهــا      ـ مــن خمســة أو أربعــة أو ثالث
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هو من مواضعات العلماء واصطالحهم عنـد علمـاء   ــ ترجع في النهاية إلى التوحيد 
مـن بينهـا، مـع أن أبـا      المذاهب اإلسالمية كافّة، ولكن اشتهر مصطلح أُصول الدين

  .)١(حنيفة كان يطلق عليها: الفقه األكبر
ــيس      ــذا لـ ــددها، وهـ ــي عـ ــنهم فـ ــذاهب بيـ ــاء المـ ــولهم أو ���  واختلـــف علمـ لقبـ

  رفضهم لألدلّة الدالّة على كون هذا األمر أو ذاك أصالً، أو ال.
وبالتالي فال معنـى ألن يـأت مـدعٍ ليطالـب بوجـود آيـة أو روايـة مـذكور فيهـا          

صول الخمسة بعد أن توضّح أنّها وضعت بالمواضعة، ولم يكن االسم أو العدد اُأل
  عليه من الشارع. اًمنصوص

األمــر كــلّ األمــر لــيس فــي االصــطالح أو فــي العــدد، وإنّمــا فــي الــدليل      ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:
ــة التـــي تثبـــت أن هـــذه المســـألة يجـــب     الـــدالّ عليهـــا، أي: الـــدليل أو األدلّـــة القطعيـ

 ســأل عنهــا يــوم القيامــة، وأنّهــا تمثّــل اُألســس        االعتقــاد بهــا، وأنالمكلّــف ســوف ي
ــة        الحقّــة للــدين الحــق، التــي يجــب معرفتهــا واالعتقــاد بهــا، وهــذه المســائل المبثوث
أدلّتها في القرآن والسنّة حصرت في الجملة باالسـتقراء مـن قبـل علمـاء المسـلمين      

ــا: با   ــا قُـــل بالمئـــات، وقولنـ ــائل، أو ربمـ الســـتقراء، أي: لـــيس عـــددها  بعشـــرات المسـ
محصوراً بالحصر العقلي، فربما يجد العلماء مسائل جديدة يستنبطونها من القرآن 

  والسنّة يجب علينا اإليمان بها.
نعم، هي محصورة قطعاً في الكتاب والسنّة، ولكن ربما تكـون هنـاك مسـائل    

  مجهولة لنا لم نستنبطها لحد اآلن.
ى نهايته، وأحصى العلماء كلّ المسائل الداخلـة فـي   وربما وصل االستقراء إل
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العقيدة، ولكن يبقى الخالف بينهم في أيها يدخل وأيها يخرج حسب ما يقيمـون  
  من األدلّة.

ــه عــالم         ــأن اهللا واحــد، وأنّ ــدة، كاإليمــان ب وإذا عرفــت أن هــذه المســائل عدي
يـاء، وأنّهـم يجـب أن    نبوحي وقادر، وأنّه خالق ورازق، وأنّه حكيم، وأنّـه يبعـث األ  

ن، ويــأتيهم الــوحي، ومؤيــدين بــالمعجزة، وأن لهــم أوصــياء، وأن  يكونــوا معصــومي
هناك حساب وجنّة ونار، وأن اهللا عادل ال يجور، وأنّه خلـق المالئكـة وجعـل لهـم     

خــرين، وأنّهــم كلّهــم ســوف   آوظــائف، وخلــق األرض والســماوات، وخلــق خلقــاً   
ت المســائل التـــي يجـــب أن نـــؤمن بهـــا، ويصـــعب  يموتــون، إلـــى غيرهـــا مـــن عشـــرا 

بتصنيف يجمع ما تشابه منها ويخـتص بعنـوان واحـد، لـذا عمـد العلمـاء       ���  حصرها
ــاً،       ــلّ موضـــوع عنوانـ ــوا لكـ ــيع، وجعلـ ــن المواضـ ــبها مـ ــا يناسـ ــمن مـ ــنيفها ضـ إلـــى تصـ

  كالتوحيد، والنبوة، والعدل، واإلمامة، والمعاد..
تهــا المســتقاة مــن الكتــاب والســنّة والعقــل   ثــم بعــد ذلــك صــنّفوا المســائل وأدلّ  

ـــ(اُألصول)،      ضــمن هــذه العنــاوين، فأصــبح لــدينا عنــاوين رئيســية اصــطلحوا عليهــا ب
ين، أو الوعـد  تواختلفوا في عددها بين مخرج لإلمامة مثالً، ومدخل للمنزلة بـين المنـزل  

در مـا هـو   والوعيد أُخرى، فأصل البحث ليس في ما هو الدليل على هذا التصـنيف، بقـ  
  في الدليل على كلّ هذه المسائل، حتّى يوجب على المكلّف اإليمان بها.

 مـا هـو   ،فالسائل الذي يسأل عن وجود آية أو رواية ألصل التصـنيف والعـدد  
من آخـرين يريـدون اإلشـكال فقـط      منتبه ألصل المسألة، أو مستغفل غافل غير��� 

  ة.لبعدهم عن دراسة أو فهم علم الكالم، كالوهابي
فالسـؤال الصــحيح يجـب أن يكــون: هـل عنـدكم أدلّــة مـن الكتــاب       إذن ثالثـاً: ثالثـاً: ثالثـاً: ثالثـاً: 
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  والسنّة على ما تدعونه من أُصول الدين؟
  والجواب يأتي: بنعم، وألف نعم.

 بل ال نقبل في المسائل المنضوية تحت ما نصطلح عليه بــ(اُألصول الخمسـة)  
سنّة، بل أول ما نستدلّ عليها نبدأ وهي مبثوثة في القرآن وال ،بأدلّة قطعية يقينية��� 

  فالحظ! ؛باألدلّة العقلية
ومــن الســذاجة المطالبــة بآيــة أو روايــة تحصــر العــدد المعــين لُألصــول؛ إذ ال    
موضـــوعية لـــذلك، فضـــالً عـــن الخـــالف بـــين علمـــاء المســـلمين وعلمـــاء المـــذهب    

التوحيـــد،  بالعـــدد؛ فـــإنّهم يرجعـــون اإلمامـــة إلـــى أصـــل النبـــوة، والنبـــوة إلـــى أصـــل  
والعـــدل أحـــد صـــفات الواحـــد فيرجـــع إلـــى التوحيـــد أيضـــاً، فيكـــون العـــدد اثنـــين:   
التوحيد، والمعـاد، ثـم يرجعـون المعـاد إلـى التوحيـد، فيكـون األصـل أصـالً واحـداً           
وهو: التوحيد، فهل يأتي أحد بعـد ذلـك مطالبـاً بآيـة أو روايـة تحصـر اُألصـول فـي         

  واحد فقط؟!
المسـلمين بحجيـة آيـة أو روايـة واحـدة فقـط، وإنّهـا         مع أنّه لـم يقـل أحـد مـن    

إذا دلّت على شيء فيجب أن نلغي ونعرض عن كلّ اآليـات والروايـات اُألخـرى،    
بل الحجية لكلّ اآليات والروايات، وبالتالي استنباط المراد منها كلّهـا بعـد جمعهـا    

ذلك السـنّة، وال  بالجمع العرفـي، وفهـم المـراد منهـا كلّهـا، فـالقرآن كلّـه حجـة، وكـ         
يجــوز لنــا األخــذ بــبعض وتــرك الــبعض، فهــذا دأب المنــافقين والــذين فــي قلــوبهم     

  زيغ، ودأب الزنادقة؛ فافهم.
ومنــه تعــرف أنّــه إذا وجــدنا آيــات وروايــات تــدلّ علــى المســائل التــي      رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:
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تنضــوي تحــت عنــاوين اُألصــول الخمســة، فيجــب اإليمــان بهــا، وتكــون عقيــدتنا          
آن والسـنّة، ولـيس ألي متصـنّع متعـالم أن يـدعي علـى اهللا أن يحصـرها        مطابقة للقر

بروايـة واحـدة، أو أن يـدعي بـأن هـذه اآليـة        7في آية واحدة، أو علـى رسـول اهللا  
أو الرواية هي التي تحصر أُصول العقيدة فقط وفقط، بل يحتـاج إلـى دليـل، وأنّـى     

  السنّة؟! له الدليل بعد أن قام على حجية كلّ القرآن وكلّ
ولذا فنحن نـدعي وجـود آيـات كثيـرة تـدلّ علـى أُصـولنا، فضـالً عـن           خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

مـــا عنـــدنا دليـــل مـــن روايـــة ((: إذن الروايـــات المتـــواترة التـــي تـــنص عليهـــا، فقولـــك
خطـأ مـن أولـه؛ إذ عنـدنا      ))مـن تقسـيم علمائنـا إلـى اُألصـول الخمسـة      ���  Fاألئمة

الخمســة، وصــحيح فــي آخــره بالنســبة إلــى        روايــات متــواترة تــدلّ علــى اُألصــول     
حصــرها بالعنــاوين الخمســة، وعنــد غيرنــا بحصــرها بالســتّة أو األربعــة أو الثالثــة، أو  

  غيرها حسب المذاهب والفرق؛ فراجع!
 � يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللّـه ورسـوله...  يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللّـه ورسـوله...  يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللّـه ورسـوله...  يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللّـه ورسـوله...  �ثم إن اآلية المذكورة:  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

الظاهر وبحسب مدعى المستشكل على أي عدد حاصر لُألصول ال تنطبق بحسب 
من أي مذهب من المذاهب اإلسالمية، وكذلك عناوين اُألصول، فإنّا ال نجـد مـن   
عنون أصالً بعنوان أصل الكتـاب، أو أصـل المالئكـة، وال الكتـب التـي أُنزلـت مـن        

الكتـــاب، قبـــل مـــثالً، ولـــم يكـــن تعـــدادها عنـــد أي مـــذهب بــــ(التوحيد، والرســـالة و  
  والكتب التي أُنزلت من قبل والمالئكة واليوم اآلخر)، مثالً.

وإذا قال القائل: إن بعضـها يـدلّ علـى بعـض فـي اآليـة؛ فـإن الكتـاب والكتـب          
التــي أُنزلــت مــن قبــل معنــى واحــد، ويرجــع إلــى مســألة الــوحي، وهــي مــن مســائل       
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 ، واليــوم اآلخــر هــو (أصــل النبــوة)، وأن المالئكــة ترجــع إلــى (أصــل التوحيــد) مــثالً 

  (أصل المعاد)، فاُألصول ثالثة.
        قلنا:قلنا:قلنا:قلنا:

نّا نرجع اإلمامة إلى أصل النبوة، بما أنّهـم أوصـياء وخلفـاء    إهذا ما نقوله؛ فــ ــ ــ ــ ١١١١
ــه مــن صــفات اهللا ســبحانه           ــى التوحيــد؛ ألنّ ــوة، ونرجــع أصــل العــدل إل ــداد للنب وامت

  وتعالى.
توحيـد)؟ إذ لـو كـان التصـنيف     من أين لكم بإدخال المالئكة في (أصل الــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

ــه          ــد، كمــا يقــول ب ــى أن يجعــل أصــل واحــد وهــو: التوحي بهــذا الشــكل لكــان األول
  بعضهم؛ ألن اهللا هو األصل لكلّ شيء.

ـــ ٣٣٣٣ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــة علــى         ـ ــة حاصــرة، وهــي فقــط الدالّ ــأن هــذه اآلي ــن لكــم المــدعى ب مــن أي
  اُألصول، وال يوجد غيرها في القرآن والسنّة؟

ــة      نعــم، إن مــن لــم يــؤمن    بهــذه فقــد ضــلّ ضــالالً بعيــداً، ولكــن لــيس فــي اآلي
  مفهوم أن من آمن بها ولم يؤمن بغيرها فإنّه لم يضل؛ فالحظ!

 وفي النهاية اتّضح أن مـن يلـوك لسـانه بهـذه اآليـة ال يريـد اإلشـكال، ومـا هـو         
متنطّع لم يفهم ما هو المراد بـ(اُألصول) وكيف تثبـت، ومـن أيـن نأخـذ بأدلّتهـا،      ��� 
  ا هو المناط في جعلها من اُألصول!وم

ــيل       ــا تفاصــ ــنّة، وأمــ ــرآن وال الســ ــالف القــ ــيعة ال تخــ ــدة الشــ ــرف أن عقيــ وتعــ
االستدالل على كلّ أصـل أصـل بمسـائله الكثيـرة فإنّـك تجـد بعضـها علـى صـفحتنا          

  وبعضها في كتبنا الكالمية، فراجع!
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  »����ن���د.מ�����د��«

        ل:ل:ل:ل:السؤاالسؤاالسؤاالسؤا
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ما الدليل على أُصول الدين الخمسة عند مذهب الشيعة اإلمامية؟ما الدليل على أُصول الدين الخمسة عند مذهب الشيعة اإلمامية؟ما الدليل على أُصول الدين الخمسة عند مذهب الشيعة اإلمامية؟ما الدليل على أُصول الدين الخمسة عند مذهب الشيعة اإلمامية؟
        ....شكراًشكراًشكراًشكراًوووو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــد المســلمين        ــوة والمعــاد, فهــي مســلّمة عن ــد والنب ــة: التوحي ــا اُألصــول الثالث أم

عقـــالً ونقـــالً، جميعـــاً، وأدلّتهـــا أوضـــح مـــن الشـــمس فـــي رابعـــة النهـــار، وقـــد ثبتـــت  
ويمكــنكم مراجــع تلــك األدلّــة بالتفصــيل فــي كتــاب (اإللهيــات) للشــيخ الســبحاني،  

  وغيره من كتب العقائد عند اإلمامية.
ــدا      ــا وإن عـ ــة)، فهمـ ــدل, واإلمامـ ــا: (العـ ــرين، ونعنـــي بهمـ ــلين اآلخـ ــا األصـ وأمـ

همــا فــي أنّ���  أصــلين اعتقــاديين يترتّــب عليهمــا أثــر أُخــروي، كمــا ثبــت فــي محلّــه، 
الحقيقة من توابـع التوحيـد، (هـذا بالنسـبة للعـدل), ومـن توابـع النبـوة، (هـذا بالنسـبة           
لإلمامة)، ولكن لكثرة الخالفيات فيهما بين المسلمين بـرزا كأصـلين مسـتقلين عـن     

  أصلي التوحيد والنبوة، مع أنّهما في واقع األمر من توابعهما.
يمـان بـأن اهللا عـادل، أمـر الزم لتمـام      واالستدالل عليهمـا ثابـت فـي محلّـه، فاإل    
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  اإليمان وصحة العقيدة.
ــاز العدليــة عــن غيرهــا مــن الفــرق اإلســالمية، كاألشــاعرة،         وبهــذا األصــل تمت
الــذين ال ينفــون العــدل اإللهــي لكــنّهم ال يجعلــون لــه ضــابطة واضــحة يســتفاد منهــا   

قولـون: لـو أن اهللا عـزّ    مفهوم هذا العدل، األمر الذي يعني أنّه: ال عدل واقعاً، فهـم ي 
  النار فهذا عدل وال يسأل عما يفعل!! وهكذا.. 7اًوجلّ أدخل النبي محمد

ثبتـوا الحسـن والقـبح العقليـين، وقـالوا: العـدل حسـن،        وقد خـالفتهم العدليـة وأ  
وهو مما ينبغي على الشارع فعله، والظلم قبيح، فال يفعله المولى سبحانه، والبحث 

  نا اُألصولية والكالمية.في محلّه من كتب
  أما اإلمامة فيمكنكم مراجعة عنوان (اإلمامة)، فهناك عشرات األدلّة على إثباتها..

حصر اُألصول بهذه العناوين الخمسة فهو باالستقراء؛ ألن هـذه الخمسـة   أما و
  هي أهم اُألمور التي يترتّب عليها األثر اُألخروي من حسن عاقبة المرء وعدمها.

ÜÔnÛaIÜÔnÛaIÜÔnÛaIÜÔnÛaIH†öbÔÈÛa@¿@†îH†öbÔÈÛa@¿@†îH†öbÔÈÛa@¿@†îH†öbÔÈÛa@¿@†î@ @@ @@ @@ @
  »����������א���
�ن�����מ������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ــادات؟ وإذا كــان الجــواب: ال       ــد كمــا فــي العب ــد فــي العقائ ــادات؟ وإذا كــان الجــواب: ال      هــل يجــوز التقلي ــد كمــا فــي العب ــد فــي العقائ ــادات؟ وإذا كــان الجــواب: ال      هــل يجــوز التقلي ــد كمــا فــي العب ــد فــي العقائ ــادات؟ وإذا كــان الجــواب: ال      هــل يجــوز التقلي ــد كمــا فــي العب ــد فــي العقائ هــل يجــوز التقلي

        يجوز، ما هو السبب؟يجوز، ما هو السبب؟يجوز، ما هو السبب؟يجوز، ما هو السبب؟
        جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

العقائـد، وذلـك ألن االعتقـادات     المشهور بين علمائنا: عدم جـواز التقليـد فـي   
أُمــور عقليــة تفتقــر إلــى تصــديق وإذعــان، وال ينفــع معهــا مجــرد التقليــد، فالمعرفــة       
التفصيلية بأُصول االعتقادات هـي المقومـة لحصـول اإليمـان، وبقـدر هـذه المعرفـة        

  يتفاوت المؤمنون فيما بينهم في الدرجات.
لتقليــد فــي العقائــد، ومــنهم: الشــيخ غيــر أن بعــض علمائنــا المتــأخّرين أجــازوا ا

األنصـاري مسـتظهراً بكــالم الصـدر فــي (شـرح الوافيـة)، والطوســي فـي (العــدة)؛ إذ       
جـواز التقليـد فـي االعتقـاد إذا حصـل منـه الجـزم وطـابق الواقــع،         ((ذكـر مـا حاصـله:    

عـــن دليـــل  ���  ويســـقط بـــه وجـــوب النظـــر واالســـتدالل عنـــه؛ ألن التقليـــد ال يكـــون 
  ي..إجمالي ظنّ

وأما غير الجازم العارف بوجوب النظر واالسـتدالل، فهـو فاسـق عـاصٍ بتـرك      
تحصيل االعتقـاد عـن دليـل قطعـي، ألن وظيفـة المكلّـف هـو االمتثـال فـي تحصـيل           

  .)١())القطع بالعقائد

H´Ôí@åÇ@æìØí@æc@Č†i@ü@†ÔnÈ½aIH´Ôí@åÇ@æìØí@æc@Č†i@ü@†ÔnÈ½aIH´Ôí@åÇ@æìØí@æc@Č†i@ü@†ÔnÈ½aIH´Ôí@åÇ@æìØí@æc@Č†i@ü@†ÔnÈ½aI@ @@ @@ @@ @
  »�א���
�ن����������6د�א�
��מ��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

, وأود أن أنهج بمنهاج الشيعة, لذا أود , وأود أن أنهج بمنهاج الشيعة, لذا أود , وأود أن أنهج بمنهاج الشيعة, لذا أود , وأود أن أنهج بمنهاج الشيعة, لذا أودFFFF ة أهل البيتة أهل البيتة أهل البيتة أهل البيتة أعتقد بوالية أعتقد بوالية أعتقد بوالية أعتقد بواليسيدسيدسيدسيدأنا أنا أنا أنا 
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        منكم مساعدتي في تغيير مذهبي؟منكم مساعدتي في تغيير مذهبي؟منكم مساعدتي في تغيير مذهبي؟منكم مساعدتي في تغيير مذهبي؟
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــين بعــد مطالعــات وتحقيقــات          ــد وأن يكــون عــن يق ــأن المعتقــد ال ب نعلمــك ب

ــأن يكــون لإلنســان حجــة ودليــل  تامــة؛ لتــتم بــذلك الحجــة, يعنــ   ــه  ي: ب يــوم  يحــتج ب
  القيامة أمام اهللا سبحانه وتعالى.

قبـل   Fشخص إلى التشـيع واعتنـاق مـذهب أهـل البيـت      أي اونحن ال ندعو
الجميع إلـى البحـث والتحقيـق,     اأن يقتنع هذا الفرد بالمذهب اقتناعاً تاماً, بل ندعو

ومن ثم اعتناق ما توصّل إليه العقل من دليل, والنظـر فـي المـوروث وعرضـه علـى      
  يل, فما وافق منه الدليل يؤخذ بعين االعتبار, وما خالف يترك.الدل

HÊëŠÐÛa@æë…@Þì•\þa@¿@†îÜÔnÛa@‹ì¯@üIHÊëŠÐÛa@æë…@Þì•\þa@¿@†îÜÔnÛa@‹ì¯@üIHÊëŠÐÛa@æë…@Þì•\þa@¿@†îÜÔnÛa@‹ì¯@üIHÊëŠÐÛa@æë…@Þì•\þa@¿@†îÜÔnÛa@‹ì¯@üI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق������:� �א�0زא����«
        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 ال نرجع للمرجع في أُصـول الـدين، ويجـوز لنـا الرجـوع إلـى المرجـع        لماذا ال نرجع للمرجع في أُصـول الـدين، ويجـوز لنـا الرجـوع إلـى المرجـع        لماذا ال نرجع للمرجع في أُصـول الـدين، ويجـوز لنـا الرجـوع إلـى المرجـع        لماذا ال نرجع للمرجع في أُصـول الـدين، ويجـوز لنـا الرجـوع إلـى المرجـع        

        بفروع الدين؟بفروع الدين؟بفروع الدين؟بفروع الدين؟
ويوجد أصل من أُصول الدين هو: اإلمامة، وهل اإلمامة فيها أدلّة تفصـيلية  ويوجد أصل من أُصول الدين هو: اإلمامة، وهل اإلمامة فيها أدلّة تفصـيلية  ويوجد أصل من أُصول الدين هو: اإلمامة، وهل اإلمامة فيها أدلّة تفصـيلية  ويوجد أصل من أُصول الدين هو: اإلمامة، وهل اإلمامة فيها أدلّة تفصـيلية  

        أم ال؟أم ال؟أم ال؟أم ال؟
        وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــائله):   وال يجـــوز أن يكـــون فـــي اُألصـــول  ((يقـــول الســـيد المرتضـــى فـــي (رسـ
ن هـذا المقلّـد مـن كـون ذلـك      مقلّداً؛ ألن التقليد في الفروع إنّما جـاز مـن حيـث أمـ    

وإنّمــا يــأمن منــه لمعرفتــه باُألصــول، وإنّهــا ســوغت لــه        ــــ يعنــي: االســتفتاء  ــــ قبيحــاً 
  االستفتاء فقطع على صحة ذلك؛ لتقدم علمه باُألصول الدالّة عليه..

ــؤمن مــن           ــى صــحته وي ــى وجــه يقطــع عل ــد فيهــا عل واُألصــول ال يمكــن التقلي
ءها ما يستدلّ إلـى ذلـك، كمـا قلنـا فـي الفـروع، فـال بـد أن         القبيح فيه، ألنّه ليس ورا

  .)١())بصحة اُألصول، إما على الجملة، أو على التفصيل يكون عالماً
قـد عرفـت أن التقليـد    ((ويقول السيد الخوئي في كتاب (االجتهـاد والتقليـد):   

 :قـدمناه هو االستناد إلى فتوى الغيـر فـي مقـام العمـل، والوجـه فـي وجوبـه، علـى مـا          
استقالل العقل بوجوب دفع الضـرر المحتمـل بمعنـى العقـاب، وال يتـأتّى هـذا فيمـا        
اعتبر فيه اليقين واالعتقاد، كما فـي اُألصـول، كالتوحيـد والنبـوة والمعـاد؛ لوضـوح       
       أنّــه ال عمــل فــي تلــك اُألمــور حتّــى يســتند فيهــا إلــى قــول الغيــر، أو ال يســتند، فــإن

ن واالعتقـاد ونحوهمـا، ممـا ال يمكـن أن يحصـل بالتقليـد،       المطلوب فيها هـو: اليقـي  
علـى مـا يقولـه الغيـر لـم      ـــ  في تلك اُألمور ــ فال معنى له في مثلها، بل لو عقد القلب 

يكتف به بوجه؛ إذ المعتبر في اُألصول إنّما هو اليقين والعرفـان واالعتقـاد، وشـيء    
ر, بـل هـذا هـو القـدر المتـيقّن ممـا       من ذلك ال يتحقّق بعقد القلب على ما يقوله الغي

إِنَّـا وجـدنَا   إِنَّـا وجـدنَا   إِنَّـا وجـدنَا   إِنَّـا وجـدنَا   �دلّ على ذم التقليد واتّباع قول الغير في اُألصـول؛ لقولـه عـزّ مـن قائـل:      
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ونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماَءنَا عآبونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماَءنَا عآبونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماَءنَا عآبونتَدهم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماَءنَا ع١(�آب(.  
نعم، هناك كالم آخر في أنّه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في 

أنّـه أمـر   ���  اُألصول، أو يعتبر أن يكـون اليقـين فيهـا مسـتنداً  إلـى الـدليل والبرهـان؟       
آخر أجنبي عما نحن بصدده، وإن كان الصحيح: جواز االكتفاء بـه؛ إذ المطلـوب   

  في االعتقاديات هو: العلم واليقين، بال فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما..
ع في الحقيقـة إلـى اليقـين بالبرهـان؛ ألنّـه      بل حصول اليقين في قول الغير يرج

يتشكّل عند المكلّف حينئذ في صغرى وكبرى، فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقـده  
جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حق، ونتيجتهما أن ذلـك األمـر حـق، فيحصـل فيـه      

  .)٢())اليقين بإخبارهم
وقد أُلّفت مؤلّفات كثيـرة تبحـث   أما ما يتعلّق باإلمامة فإن فيها أدلّة تفصيلية، 

في هـذا األصـل، وقـد ألّـف العالّمـة الحلّـي كتـاب (األلفـين)، والموجـود منـه ألـف            
  دليل على اإلمامة، وبحث بحثاً تفصيلياً في أدلّة ذلك األصل.

Hð‰ëŠšÛa@—î‚’m@òîÐî×IHð‰ëŠšÛa@—î‚’m@òîÐî×IHð‰ëŠšÛa@—î‚’m@òîÐî×IHð‰ëŠšÛa@—î‚’m@òîÐî×I@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق��������א������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        كيفية تشخيص الضروري؟كيفية تشخيص الضروري؟كيفية تشخيص الضروري؟كيفية تشخيص الضروري؟
        يات المذهبية؟يات المذهبية؟يات المذهبية؟يات المذهبية؟ما هي الضرورما هي الضرورما هي الضرورما هي الضرور
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   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــم, أي: مــن         ــة تشــخيص الضــروري مــن مختصّــات أهــل العل ــإن كيفي وبعــد، ف
جملــة اُألمــور االختصاصــية, يعلــم بهــا العلمــاء علــى أثــر التحصــيل والتحقيــق فــي الحــوزة    

روري مـــن العلميـــة, ولـــيس مـــن اُألمـــور التـــي يصـــل إليهـــا كـــلّ أحـــد مـــن النـــاس, فالضـــ    
  للخروج من المذهب, وهذا نظير كثير من اُألمور.. اًالمذهب: ما يكون إنكاره موجب

ــا هــي          ــذ يســأل: م ــائر, حينئ ــى قســمين: صــغائر، وكب ــذنوب تنقســم إل فمــثالً: ال
الذنوب الكبائر؟ وما المراد من: الكبيرة؟ فمعرفتـه مـن اختصـاص العلمـاء ليرجعـوا      

لفالنــي مــن الكبــائر أو غيــر الكبــائر, فقضــية أن هــذا   إلــى األدلّــة ليعينــوا أن الــذنب ا 
المعتقد مـن الضـروريات، أو لـيس مـن الضـروريات، يرجـع تعيينـه وتشخيصـه إلـى          

  نظر المجتهد.
ــنّة,        ــة مــن الكتــاب والس ــه األدلّــة القطعي ــة: مــا دلّــت علي والضــروريات المذهبي

المــؤمنين  ودلّــت علــى أن: مــن أنكــر ذلــك فهــو يخــرج مــن المــذهب, فإمامــة أميــر     
 علـيC  ـة اــة كلّهــم، أي: األئمثنــي عشــر، وعصـمتهم وشــفاعتهم فــي يــوم  الواألئم

إذ أن غيـر واحـد مـن علمائنـا يقـول: إن االعتقـاد بالرجعـة        ــ  القيامة, ورجعتهم أيضاً
وقضـايا مـن هـذا القبيـل, تُعـد مـن ضـروريات المـذهب,         ـــ  من ضروريات المـذهب  

  بضروريتها وصحتها يكون خارجاً عن المذهب. فمن ينكر هذه اُألمور مع علمه
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@ @@ @@ @@ @

Hòèj‘@éîÜÇ@p…‰ë@a‡g@ÑEÜØ½a@áØyë@òÏŠÈ½aë@ŠÄäÛa@lìuëIHòèj‘@éîÜÇ@p…‰ë@a‡g@ÑEÜØ½a@áØyë@òÏŠÈ½aë@ŠÄäÛa@lìuëIHòèj‘@éîÜÇ@p…‰ë@a‡g@ÑEÜØ½a@áØyë@òÏŠÈ½aë@ŠÄäÛa@lìuëIHòèj‘@éîÜÇ@p…‰ë@a‡g@ÑEÜØ½a@áØyë@òÏŠÈ½aë@ŠÄäÛa@lìuëI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق����)�دق��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
         (ال يجوز التقليـد فـي أُصـول الـدين) قاعـدة مسـلّمة ومعروفـة، تعنـي: أن         (ال يجوز التقليـد فـي أُصـول الـدين) قاعـدة مسـلّمة ومعروفـة، تعنـي: أن         (ال يجوز التقليـد فـي أُصـول الـدين) قاعـدة مسـلّمة ومعروفـة، تعنـي: أن         (ال يجوز التقليـد فـي أُصـول الـدين) قاعـدة مسـلّمة ومعروفـة، تعنـي: أن

ألساســية، مثــل: (وجــود اهللا، وجــوب ألساســية، مثــل: (وجــود اهللا، وجــوب ألساســية، مثــل: (وجــود اهللا، وجــوب ألساســية، مثــل: (وجــود اهللا، وجــوب علــى كــلّ إنســان أن يرتكــز فــي عقائــده اعلــى كــلّ إنســان أن يرتكــز فــي عقائــده اعلــى كــلّ إنســان أن يرتكــز فــي عقائــده اعلــى كــلّ إنســان أن يرتكــز فــي عقائــده ا
إرسال األنبياء, عصمة األنبياء في الجملة...الخ)، على االجتهاد والتبرير العقلي إرسال األنبياء, عصمة األنبياء في الجملة...الخ)، على االجتهاد والتبرير العقلي إرسال األنبياء, عصمة األنبياء في الجملة...الخ)، على االجتهاد والتبرير العقلي إرسال األنبياء, عصمة األنبياء في الجملة...الخ)، على االجتهاد والتبرير العقلي 
واالستدالل العقلي بحسب مبلغه من العلـم، وال يجـوز أن يسـتند إلـى التقليـد      واالستدالل العقلي بحسب مبلغه من العلـم، وال يجـوز أن يسـتند إلـى التقليـد      واالستدالل العقلي بحسب مبلغه من العلـم، وال يجـوز أن يسـتند إلـى التقليـد      واالستدالل العقلي بحسب مبلغه من العلـم، وال يجـوز أن يسـتند إلـى التقليـد      

        بتاتاً..بتاتاً..بتاتاً..بتاتاً..
، فيجـب أن تبقـى اسـتدامةً    ، فيجـب أن تبقـى اسـتدامةً    ، فيجـب أن تبقـى اسـتدامةً    ، فيجـب أن تبقـى اسـتدامةً    وهذا االستدالل والقناعة كما هي مطلوبة ابتـداءً وهذا االستدالل والقناعة كما هي مطلوبة ابتـداءً وهذا االستدالل والقناعة كما هي مطلوبة ابتـداءً وهذا االستدالل والقناعة كما هي مطلوبة ابتـداءً 

        يضاً..يضاً..يضاً..يضاً..أأأأ
ــتعلّم ربمــا تــزول القناعــة      ــتعلّم ربمــا تــزول القناعــة     فلعلّــه توجــد أول األمــر ولكــن بكثــرة االطّــالع وال ــتعلّم ربمــا تــزول القناعــة     فلعلّــه توجــد أول األمــر ولكــن بكثــرة االطّــالع وال ــتعلّم ربمــا تــزول القناعــة     فلعلّــه توجــد أول األمــر ولكــن بكثــرة االطّــالع وال فلعلّــه توجــد أول األمــر ولكــن بكثــرة االطّــالع وال

        واليقين باألدلّة..مثالً..واليقين باألدلّة..مثالً..واليقين باألدلّة..مثالً..واليقين باألدلّة..مثالً..
السؤال: إذا أوجبنا االجتهاد على المكلّف فال مناص لكي يتحقّق االجتهاد السؤال: إذا أوجبنا االجتهاد على المكلّف فال مناص لكي يتحقّق االجتهاد السؤال: إذا أوجبنا االجتهاد على المكلّف فال مناص لكي يتحقّق االجتهاد السؤال: إذا أوجبنا االجتهاد على المكلّف فال مناص لكي يتحقّق االجتهاد 

نكـون قـد   نكـون قـد   نكـون قـد   نكـون قـد   ��� ��� ��� ��� منه أن ال نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً، ونجبـره علـى اختيارهـا، و   منه أن ال نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً، ونجبـره علـى اختيارهـا، و   منه أن ال نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً، ونجبـره علـى اختيارهـا، و   منه أن ال نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً، ونجبـره علـى اختيارهـا، و   
ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  نتيجـة اجتهـاده الـذي أوجبنـاه عليـه      نتيجـة اجتهـاده الـذي أوجبنـاه عليـه      نتيجـة اجتهـاده الـذي أوجبنـاه عليـه      نتيجـة اجتهـاده الـذي أوجبنـاه عليـه      ــ ــ ــ ــ االجتهاد من معناه.. فماذا لو وصل االجتهاد من معناه.. فماذا لو وصل االجتهاد من معناه.. فماذا لو وصل االجتهاد من معناه.. فماذا لو وصل     أفرغناأفرغناأفرغناأفرغنا

        إلى نفي هذه اُألمور, أولم تثبت لديه ولم تكن األدلّة مقنعة تماماً له على األقلّ؟!إلى نفي هذه اُألمور, أولم تثبت لديه ولم تكن األدلّة مقنعة تماماً له على األقلّ؟!إلى نفي هذه اُألمور, أولم تثبت لديه ولم تكن األدلّة مقنعة تماماً له على األقلّ؟!إلى نفي هذه اُألمور, أولم تثبت لديه ولم تكن األدلّة مقنعة تماماً له على األقلّ؟!
        هل يعد كافراً ومرتداً؟هل يعد كافراً ومرتداً؟هل يعد كافراً ومرتداً؟هل يعد كافراً ومرتداً؟

ــى كــلّ         ــاد عل ــين الحكــم بكفــره، والحكــم بوجــوب االجته ــق ب ــف نوفّ ــى كــلّ        وكي ــاد عل ــين الحكــم بكفــره، والحكــم بوجــوب االجته ــق ب ــف نوفّ ــى كــلّ        وكي ــاد عل ــين الحكــم بكفــره، والحكــم بوجــوب االجته ــق ب ــف نوفّ ــى كــلّ        وكي ــاد عل ــين الحكــم بكفــره، والحكــم بوجــوب االجته ــق ب ــف نوفّ وكي
        لدين؟لدين؟لدين؟لدين؟المكلّفين في أُصول االمكلّفين في أُصول االمكلّفين في أُصول االمكلّفين في أُصول ا
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        مع كلّ الشكر والتقدير..مع كلّ الشكر والتقدير..مع كلّ الشكر والتقدير..مع كلّ الشكر والتقدير..
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــه فــي علــم الفقــه، وإن كــان مــأخوذاً أصــالً مــن        أوالً:أوالً:أوالً:أوالً: إن االجتهــاد المصــطلح علي

أنّـه تطـور اصـطالحاً إلـى: ملكـة يسـتطيع صـاحبها        ���  المعنى اللغوي, وهو: بذل الجهد،
  ـ.  على اختالف في التعريفــ التفصيلية  استنباط الحكم الشرعي من أدلّته

ــدين، وإذا ذكــر فيهــا فإنّمــا المــراد هــو         ــه فــي أُصــول ال المهــم أنّهــم ال يريدون
  المعنى اللغوي, ولذا عبر جميع المتكلّمين بـ(وجوب النظر والمعرفة)؛ فالحظ!

إن طريق االستدالل في هذا العلـم (علـم الكـالم) هـو: اليقـين والبرهـان,        ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ال الظنــون واالحتمــاالت واألوهــام, ولــذلك قــرر العلمــاء ضــوابط, ومنــاهج معرفيــة    

ــى النتيجــة      ــق للوصــول إل ــة   ؛يجــب ســلوكها فــي هــذا الطري  إذ بحثوهــا ورتّبوهــا فــي نظري
  المعرفة، السابقة رتبةً على علم الكالم (العلم اإللهي).

العلــــم نعــــم، إنّهــــم أوجبــــوا المعرفــــة كــــلّ بحســــبه، فقــــد نصّــــوا علــــى كفايــــة  
اإلجمــالي، ولكـــن أيضـــاً يجــب أن يكـــون حســـب المــنهج العلمـــي الصـــحيح، أي:    
البرهان المفضي للعلم واليقين. ومن اتّبـع المـنهج العلمـي الصـحيح ال بـد أن يصـل       

  إلى العلم واليقين والواقع..
فــإذا قيــل: لمــاذا لــم يصــل مخــالفوكم إلــى مــا وصــلتم إليــه، وال يقطعــون بمــا      

  قطعتم به؟
ــه          نقــول: ال ــم؛ فمــا يدعي ــوا بشــرط مــن شــروط تحصــيل العل ــد أخلّ ــد أنّهــم ق ب

اآلخرون من مناهج غيـر مـنهج االسـتدالل العقلـي المبـين فـي نظريـة المعرفـة لـيس          
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  بشيء، وغير قابلة لالستناد.
ذكــر العلمــاء فــي ســبب وجــوب المعرفــة: أن اإلنســان يحتمــل وجــود           ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: 

توجـب عليـه أن يهـتم بهـذا االحتمـال، وهـذا       المبدأ والمعاد، وأن فطرتـه قبـل عقلـه    
االحتمال خطير جـداً؛ فعقلـه يوجـب عليـه دفـع الضـرر المحتمـل، أو شـكر المـنعم،          
فيجب عليه النظر إلثبات وجود هذا االحتمال، أو عدمه، فمن يدفعـه لسـلوك هـذا    
الطريــق فــي البحــث نحــو وجــود المبــدأ والمــنعم والخــالق هــو: عقلــه، ال غيــر، ولــم     

له أحد مسبقاً ما هـو الهـدف مـن خـارج نفسـه وعقلـه. أمـا هـل يصـل، أو ال؟          يحدد 
فذلك حسب وسعه في البحـث واالجتهـاد ومـدى اتّباعـه للمـنهج العلمـي الصـحيح        

  دون أن تؤثّر عليه الشبهات، أو ما نشأ عليه من عقيدة.
ثــم إن المكلّــف العاقــل عنــد بــدء البحــث والنظــر يكــون علــى ثــالث           رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:

  :حاالت
لـم يكـن يعتقـد بشـيء ثـم بـدأ البحـث والنظـر.. فهـذا يكـون المطلـوب منـه             ــ ــ ــ ــ أ أ أ أ 

حسب قدرته العقلية, واتّساع آفاقه, فـإن أنظـار النـاس بـذلك مختلفـة؛ فقـد يكتفـي        
منـه بــالعلم اإلجمــالي ويقـف هــو عليــه، وال تـرد عليــه شــبهة, وقـد يتوغّــل فــي العلــم     

  التفصيلي حسب قدرته..
ســلوك المــنهج الصــحيح فــي البحــث والنظــر, فــإذا ســلك     وال بــد لالثنــين مــن 

وصل, وفي فرض عدم الوصول لغفلة عن بعض المقدمات، أو قصـور فـي إدراك   
بعض الحقائق، أو اشتباه في سلوك بعض القواعد، أي: بالمحصل يكون قاصـراً ال  
ــتالف آراء      ــره إلـــى اهللا، حســـب اخـ ــل أمـ ــو معـــذور ال يعاقـــب، أو يوكـ ــراً، فهـ مقصـ

  ، حتّى لم يحكم بعضهم بكفره؛ إذ قال أنّه: خالف العدل اإللهي.العلماء
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وال يشتبه عليك الحال في أكثر المتكلّمين الساعين والجادين إلثبات أحقّيـة  
ما ورثوه عن اآلباء واألجداد بكلّ جهـد وسـعة، ال إلثبـات الحـق والواقـع المجـرد,       

  فإنّهم مقصّرون ال قاصرون.
ـــ ب ب ب ب  ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ مــال، أو التفصــيل.. فــإذا لــم تــرد عليــه شــبهة فــال    كــان يعــرف علــى اإلج ـ

يلزمه أكثر من ذلك, بل حتّى إذا وردت عليه شبهة ولم يجـدها قادحـة فـي إيمانـه     
  ومعرفته، لم يكن عليه النظر لحلّها, وهو حال أكثر العوام العالمين بالجملة.

ــه الســعي        ــه، فيجــب علي ــه ومعرفت ــه شــبهة تــؤثّر علــى إيمان وأمــا إذا وردت علي
لحلّها بالتفصيل حسب الشروط، وله المهلة في وقت النظر بمقدار ما يكفي لحلّها 
دون تقصــير وإهمــال، ويكــون حالـــه فــي ذلــك حـــال الشــخص فــي القســـم األول،        

  وحال من في القسم األول كحاله في مهلة النظر.
وأمــا بالنســبة لإليمــان والكفــر، فــإذا بقــي معتقــداً؛ لعلمــه بالجملــة أو التفصــيل     

لسابق فهو: مؤمن, وأمـا إذا انتفـى علمـه؛ للشـبهة، واعتقـد الكفـر، فهـو: كـافر, وأمـا          ا
إذا لم يعتقد بشيء في مهلـة النظـر، فكمـا فـي القسـم األول مـن التوقّـف بكفـره، أو         
إيكال أمره إلى اهللا، أو الحكم بكفـره؛ إلنّـه كـان يعلـم بالجملـة أو التفصـيل سـابقاً,        

  باختالف أقوال العلماء.
ـــ     جججج ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــإذا بقــي معتقــداً         ـ ــدأ البحــث والنظــر.. ف ــم ب إذا كــان كــافراً أو ال يعــرف ث

  للكفر فهو: كافر, وإذا لم يكن يعتقد بشيء فهو كحال من في مهلة النظر.
مــع مالحظــة جــديرة باالهتمــام, وهــي: أن اإلنســان ال يســتطيع أن يقطــع بعقلــه   

وأحــاط بسلســلة العلــل     إذا أحــاط بكــلّ الوجــود،  ���  بعــدم وجــود المبــدأ والمعــاد   
  والمعلوالت، ولم يجد المبدأ والمعاد، وهو: مستحيل.
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فمــا لــم تتحقّـــق لــه هــذه المعرفـــة المحيطــة ال يمكنــه أن يقطـــع بنفــي المبـــدأ        
        بـأن يقـول: ال أعلـم.. وعليـه، فـإن ,والمعاد، بل غاية ما هنالك أن يحتمـل، أو يشـك

نسـان أن يحتـاط بـأن يواصـل     مقتضى حكم العقل بالعدل واإلنصـاف لمثـل هـذا اإل   
بحثه، ويتصرف كتصرف المؤمنين؛ الحتمال وجود المبـدأ والمعـاد الـذي تترتّـب     

ــه الســعادة، أو الشــقاء, وعــدم وجودهمــا فــي      ــيس بضــاره بشــيء    علي ــع فرضــاً ل الواق
  دام سلك سلوك االحتياط.ما

�تعليق: �

  »���������א��
אق������د�א�$
�מ��«
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

مدار في وجوب النظر هو: دفع الضرر المحتمل، فيكفي في دفعه مدار في وجوب النظر هو: دفع الضرر المحتمل، فيكفي في دفعه مدار في وجوب النظر هو: دفع الضرر المحتمل، فيكفي في دفعه مدار في وجوب النظر هو: دفع الضرر المحتمل، فيكفي في دفعه إذا كان الإذا كان الإذا كان الإذا كان ال
الجزم دون اليقين المنطقي، بل حتّى االطمئنان، كما نالحظ ذلـك فـي كثيـر مـن     الجزم دون اليقين المنطقي، بل حتّى االطمئنان، كما نالحظ ذلـك فـي كثيـر مـن     الجزم دون اليقين المنطقي، بل حتّى االطمئنان، كما نالحظ ذلـك فـي كثيـر مـن     الجزم دون اليقين المنطقي، بل حتّى االطمئنان، كما نالحظ ذلـك فـي كثيـر مـن     
األخطار التي يحتملها الناس ويتّبعون في دفعها الجزم أو االطمئنـان, ولمـاذا مـن    األخطار التي يحتملها الناس ويتّبعون في دفعها الجزم أو االطمئنـان, ولمـاذا مـن    األخطار التي يحتملها الناس ويتّبعون في دفعها الجزم أو االطمئنـان, ولمـاذا مـن    األخطار التي يحتملها الناس ويتّبعون في دفعها الجزم أو االطمئنـان, ولمـاذا مـن    

        الضروري االستناد إلى اليقين المضاعف؟الضروري االستناد إلى اليقين المضاعف؟الضروري االستناد إلى اليقين المضاعف؟الضروري االستناد إلى اليقين المضاعف؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  كم ورحمة اهللا وبركاته..السالم علي
ــال ألي        ــى أي مجـ ــث ال يبقـ ــع، بحيـ ــزم أو القطـ ــا: الجـ ــي بهـ ــين يعنـ ــة اليقـ كلمـ

  احتمال، فما ندري ماذا تقصد من قولك: الجزم؟
نعــم، االطمئنــان درجــة عاليــة مــن الظــن يكــون االحتمــال فيهــا ضــئيالً بحيــث       

لضرر المحتمل، يلغى عملياً عند العقالء، لكن هذا األمر يختلف باختالف درجة ا
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فالعقالء يعتنون باالحتمال الضـعيف جـداً إذا كـان الضـرر المحتمـل كبيـراً، فعنـدما        
يكون الضرر، مثل: النار والخلود فيهـا، والعـذاب الـدائم األبـدي، ال بـد أن العقـالء       
يعتنون باالحتمال حتّى لو كان ضعيفاً، بخالف الضرر إذا كان بسيطاً، فإن العقـالء  

  بمثل هذا الضرر. ال يعتنون

ŠÄäÛaë@ÕîÔznÛa@òÜyŠß@¿@åß@ÝnÔí@ÝçIŠÄäÛaë@ÕîÔznÛa@òÜyŠß@¿@åß@ÝnÔí@ÝçIŠÄäÛaë@ÕîÔznÛa@òÜyŠß@¿@åß@ÝnÔí@ÝçIŠÄäÛaë@ÕîÔznÛa@òÜyŠß@¿@åß@ÝnÔí@ÝçI____HHHH@ @@ @@ @@ @
�دא�����������ود��«�
  »���������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لو فرضنا وجود شخص يؤمن بوحدانية اهللا، وعدم جسـمانيته، وعـدم شـبهه    لو فرضنا وجود شخص يؤمن بوحدانية اهللا، وعدم جسـمانيته، وعـدم شـبهه    لو فرضنا وجود شخص يؤمن بوحدانية اهللا، وعدم جسـمانيته، وعـدم شـبهه    لو فرضنا وجود شخص يؤمن بوحدانية اهللا، وعدم جسـمانيته، وعـدم شـبهه    
ألي مخلوق، ويؤمن بالنبوة العامة، لكنّه لم يتوصّـل إلـى معرفـة نبـي محـدد، وال      ألي مخلوق، ويؤمن بالنبوة العامة، لكنّه لم يتوصّـل إلـى معرفـة نبـي محـدد، وال      ألي مخلوق، ويؤمن بالنبوة العامة، لكنّه لم يتوصّـل إلـى معرفـة نبـي محـدد، وال      ألي مخلوق، ويؤمن بالنبوة العامة، لكنّه لم يتوصّـل إلـى معرفـة نبـي محـدد، وال      

        وهو ال زال باحثاً يأمل الوصول إلى الحق..وهو ال زال باحثاً يأمل الوصول إلى الحق..وهو ال زال باحثاً يأمل الوصول إلى الحق..وهو ال زال باحثاً يأمل الوصول إلى الحق..يؤمن بنبي محدد، يؤمن بنبي محدد، يؤمن بنبي محدد، يؤمن بنبي محدد، 
فمثل هذا الشخص ال يعد من أهل الكتاب فقهياً، وبالتالي يحكم بالنجاسة، فمثل هذا الشخص ال يعد من أهل الكتاب فقهياً، وبالتالي يحكم بالنجاسة، فمثل هذا الشخص ال يعد من أهل الكتاب فقهياً، وبالتالي يحكم بالنجاسة، فمثل هذا الشخص ال يعد من أهل الكتاب فقهياً، وبالتالي يحكم بالنجاسة، 
وفـي حالــة قيـام الدولــة اإلســالمية ال يمكـن أن تؤخــذ منــه الجزيـة، بــل يجــب أن     وفـي حالــة قيـام الدولــة اإلســالمية ال يمكـن أن تؤخــذ منــه الجزيـة، بــل يجــب أن     وفـي حالــة قيـام الدولــة اإلســالمية ال يمكـن أن تؤخــذ منــه الجزيـة، بــل يجــب أن     وفـي حالــة قيـام الدولــة اإلســالمية ال يمكـن أن تؤخــذ منــه الجزيـة، بــل يجــب أن     
يسلم أو يقتل، مع أنّنا نالحظ أن مثل هذا الشخص موحد، بينما المسيحيون فـي  يسلم أو يقتل، مع أنّنا نالحظ أن مثل هذا الشخص موحد، بينما المسيحيون فـي  يسلم أو يقتل، مع أنّنا نالحظ أن مثل هذا الشخص موحد، بينما المسيحيون فـي  يسلم أو يقتل، مع أنّنا نالحظ أن مثل هذا الشخص موحد، بينما المسيحيون فـي  

        ذا الزمان مشركون يعتقدون بثالثة آلهة..ذا الزمان مشركون يعتقدون بثالثة آلهة..ذا الزمان مشركون يعتقدون بثالثة آلهة..ذا الزمان مشركون يعتقدون بثالثة آلهة..هههه
كما أن اليهود مجسمون معطّلون، ومع هذا تؤخذ منهم الجزية وال يجبرون كما أن اليهود مجسمون معطّلون، ومع هذا تؤخذ منهم الجزية وال يجبرون كما أن اليهود مجسمون معطّلون، ومع هذا تؤخذ منهم الجزية وال يجبرون كما أن اليهود مجسمون معطّلون، ومع هذا تؤخذ منهم الجزية وال يجبرون 

        على اإلسالم، فكيف نحلّ هذا التناقض في التشريع اإلسالمي؟على اإلسالم، فكيف نحلّ هذا التناقض في التشريع اإلسالمي؟على اإلسالم، فكيف نحلّ هذا التناقض في التشريع اإلسالمي؟على اإلسالم، فكيف نحلّ هذا التناقض في التشريع اإلسالمي؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ـــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ابي، وإن خــالفهم لقــد أفتــى المشــهور مــن علمائنــا الماضــين بنجاســة الكتــ    ـ

ــافر       ــة بالكــ ــوا النجاســ ــه، وخصّــ ــوا بطهارتــ ــأخّرين وحكمــ ــا المتــ ــن علمائنــ بعــــض مــ
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  والمشرك ومن بحكمهما، كالناصبي والخوارج.
اتّفــق علماؤنــا علــى نجاســة الكــافر والمشــرك ومــن بحكمهمــا، ولــم ينصّــوا ــــ ــــ ــــ ــــ ٢٢٢٢

    المتأخّرين لـم ينصّـوا علـى أن كـلّ  على نجاسة الشخص مفروض السؤال، كما أن
مــن لــم يكــن كتابيــاً ولــم يكــن مســلماً فهــو نجــس، ومــن ثــم يرجــع حكــم مفــروض    

  السؤال إلى المبنى فيه من كونه كافراً أو ال.
وهناك خالف في المسألة وتفصيل طويل ليس هنا محلّه، وقد يسـتظهر منـه:   
ــم يكــن كــافراً ســابقاً، فضــالً عــن            أن المكلّــف فــي فســحة النظــر لــيس بكــافر إذا ل

ة؛ فالحظ!الموحد، ولكنّه في فسحة النظر بالنسبة للنبو  
وبالتالي لو حكم بعدم كفره، فال تؤخذ منه الجزية، وال يقتل، وإنّمـا يبـان   ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

  له الحجة والدليل.
  وأخيراً: ال دليل على قتل كلّ من لم يدخل اإلسالم ولم يحاربه ويقف ضده.ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

مــن انتشــار اإلســالم وتصــد   نعــم، لــو كــانوا علــى شــكل جماعــة أو دولــة تمنــع  
الدعاة إليه، فيقاتلون إلـى أن تنحـل جمـاعتهم، ومـن يبقـى مـنهم يسـعى فـي معـاداة          
اإلسالم يقتل؛ ألنّه هو المعتدي، والدفاع حق فطـري، فـال مشـكلة.. وأمـا مـن يبقـى       
علــى دينــه مســالماً ال يبغــي لإلســالم ســوءاً فــال يقتــل وال يكــره علــى اإلســالم؛ إذ ال  

ه في الدين, هـذا إذا بقـي كـافراً، فضـالً عـن كـون مفـروض السـؤال فـي وقـت           إكرا
  مهلة النظر؛ فالحظ!

وأما كـون النصـارى مشـركين واقعـاً ومـع ذلـك تؤخـذ مـنهم الجزيـة، فهـذا مـا            
ورد بــه الــنصّ، ولــم يــرد عنــدنا نــصّ بالعلّــة التــي هــي منــاط تــام ألخــذ الجزيــة بأنّهــا   

ضّــح لــك أن ال اق علــى النصــارى. ومــن هــذا يتالمصــدالشــرك الــواقعي حتّــى نطبــق 
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  تناقض في التشريع.

Hòî±‰bnÛa@ÉöbÓìÛbi@òÔEÜÈn½a@åí†Ûa@Þì•\cIHòî±‰bnÛa@ÉöbÓìÛbi@òÔEÜÈn½a@åí†Ûa@Þì•\cIHòî±‰bnÛa@ÉöbÓìÛbi@òÔEÜÈn½a@åí†Ûa@Þì•\cIHòî±‰bnÛa@ÉöbÓìÛbi@òÔEÜÈn½a@åí†Ûa@Þì•\cI@ @@ @@ @@ @
  »���������א���
�ن������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..
        هل البحث في التاريخ والعقائد أمر شخصي أم تقليد؟هل البحث في التاريخ والعقائد أمر شخصي أم تقليد؟هل البحث في التاريخ والعقائد أمر شخصي أم تقليد؟هل البحث في التاريخ والعقائد أمر شخصي أم تقليد؟

   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركا

  المكلّف ال بد أن تكون اعتقاداته عن قطع وجزم، وال يكفيه الظن في ذلك.
نعم، في ما يتعلّق بفـروع الـدين، مـن حـق المكلّـف الرجـوع إلـى غيـره وأخـذ          
الحكــم الشــرعي عــن تقليــد الظنّــي, أمــا مــا يتعلّــق بالبحــث بمســألة اعتقاديــة معينــة،     

ة عليـه بـالجزم بهـا ولـم يصـل إلـى        فالمكلّف إذا أخذ بقول غيره دون أن تتمالحج
  دليل، يعد عمله هذا تقليداً ظنياً، وهو ال يكفيه في مسألة االعتقادات.

أمـــا إذا اســـتفاد مـــن أقـــوال المـــؤرخين والكـــاتبين فـــي االعتقـــادات لفهـــم الـــدليل   
فهـم  واالعتقاد بصحته، فإن عمله هذا ال يعد تقليداً بشرط أن تكـون لديـه القـدرة علـى     

  الدليل وإخضاعه لموازين الصحة والخطأ، وبدون هذا الشرط ال يكفيه أيضاً.
أما البحث في المسائل التاريخية التي ال يستفاد منها في االعتقاد أو األحكام 

فــإن مــن حــق المكلّــف البحــث فيهــا واالســتفادة مــن حقائقهــا، وإن      ،الشــرعية شــيئاً
  ال يؤثّر في االعتقادات واألحكام شيئاً.الخطأ في مثلها قد ال يضر ما دام 
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  »���������א(��
א#�������د�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أنــا إنســان مســلم وجعفــري... أنــا مــن متــابعي بــرامج المنــاظرات علــى بعــض   أنــا إنســان مســلم وجعفــري... أنــا مــن متــابعي بــرامج المنــاظرات علــى بعــض   أنــا إنســان مســلم وجعفــري... أنــا مــن متــابعي بــرامج المنــاظرات علــى بعــض   أنــا إنســان مســلم وجعفــري... أنــا مــن متــابعي بــرامج المنــاظرات علــى بعــض   

أُخفـيكم بـأن فـي قلبـي شـكّاً حـول المـذهب، وأريـد مـنكم          أُخفـيكم بـأن فـي قلبـي شـكّاً حـول المـذهب، وأريـد مـنكم          أُخفـيكم بـأن فـي قلبـي شـكّاً حـول المـذهب، وأريـد مـنكم          أُخفـيكم بـأن فـي قلبـي شـكّاً حـول المـذهب، وأريـد مـنكم          القنوات الفضائية، ال القنوات الفضائية، ال القنوات الفضائية، ال القنوات الفضائية، ال 
أجوبة على شكوكي، أُريد منكم إثالج صدري وقلبي، علماً أنّي بحثت في هذا أجوبة على شكوكي، أُريد منكم إثالج صدري وقلبي، علماً أنّي بحثت في هذا أجوبة على شكوكي، أُريد منكم إثالج صدري وقلبي، علماً أنّي بحثت في هذا أجوبة على شكوكي، أُريد منكم إثالج صدري وقلبي، علماً أنّي بحثت في هذا 

        الموقع عن بعض األجوبة ولم أجد لها اإلجابة الشافية.الموقع عن بعض األجوبة ولم أجد لها اإلجابة الشافية.الموقع عن بعض األجوبة ولم أجد لها اإلجابة الشافية.الموقع عن بعض األجوبة ولم أجد لها اإلجابة الشافية.
السؤال: إذا كانت اإلمامة أصالً من أُصول الدين فلماذا ال تذكر صراحة في السؤال: إذا كانت اإلمامة أصالً من أُصول الدين فلماذا ال تذكر صراحة في السؤال: إذا كانت اإلمامة أصالً من أُصول الدين فلماذا ال تذكر صراحة في السؤال: إذا كانت اإلمامة أصالً من أُصول الدين فلماذا ال تذكر صراحة في 

����قُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد����آخر، كالتوحيد: آخر، كالتوحيد: آخر، كالتوحيد: آخر، كالتوحيد:     القرآن كأي أصالًالقرآن كأي أصالًالقرآن كأي أصالًالقرآن كأي أصالً
إِن اللَّه يأْمر إِن اللَّه يأْمر إِن اللَّه يأْمر إِن اللَّه يأْمر ����، والعدل: ، والعدل: ، والعدل: ، والعدل: ))))١١١١((((

����بِالْعدلِبِالْعدلِبِالْعدلِبِالْعدلِ
����محمد رسولُ اللَّهمحمد رسولُ اللَّهمحمد رسولُ اللَّهمحمد رسولُ اللَّه����، والنبوة ، والنبوة ، والنبوة ، والنبوة ))))٢٢٢٢((((

        ، واليوم اآلخر؟، واليوم اآلخر؟، واليوم اآلخر؟، واليوم اآلخر؟))))٣٣٣٣((((
عـــن أئمـــة جـــائرين يقـــودون عـــن أئمـــة جـــائرين يقـــودون عـــن أئمـــة جـــائرين يقـــودون عـــن أئمـــة جـــائرين يقـــودون     CCCCواإلمـــام علـــيواإلمـــام علـــيواإلمـــام علـــيواإلمـــام علـــي    7777وكيــف يـــتكلّم الرســـول وكيــف يـــتكلّم الرســـول وكيــف يـــتكلّم الرســـول وكيــف يـــتكلّم الرســـول 

        اإلسالم إذا كانت اإلمامة فيهم؟اإلسالم إذا كانت اإلمامة فيهم؟اإلسالم إذا كانت اإلمامة فيهم؟اإلسالم إذا كانت اإلمامة فيهم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عل
ليس هناك قاعدة ثابتـة عقـالً أو نقـالً بوجـوب االسـتدالل علـى أُصـول الـدين         
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ــاقهم         ــدين مــورد الصــطالح العلمــاء واتّف ــإن أُصــول ال  مــن القــرآن الكــريم فقــط؛ ف
  حسب األدلّة سواء من العقل أو النقل.

فـي   7سـول اهللا ومع ذلك فإن اإلمامة التـي يـدعيها الشـيعة وهـي النيابـة عـن ر      
شؤون الدين والدنيا، والواسطة بين السماء واألرض، مذكورة صراحة في القـرآن  

  الكريم..
ــالمين �قــال تعــالى:   ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين الَ ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين الَ ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين الَ ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ــه   �, وقــال تعــالى:  )١(�الَ ينَ ــيكُم اللّ لــا و إِنَّم   ــه ــيكُم اللّ لــا و إِنَّم   ــه ــيكُم اللّ لــا و إِنَّم   ــه ــيكُم اللّ لــا و إِنَّم

  .)٣(� اَألرضِ خَليفَةً...اَألرضِ خَليفَةً...اَألرضِ خَليفَةً...اَألرضِ خَليفَةً...إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في �, وقال تعالى: )٢(�ورسولُه والَّذين آمنُوا...ورسولُه والَّذين آمنُوا...ورسولُه والَّذين آمنُوا...ورسولُه والَّذين آمنُوا...
   ا ما يثيره بعض الناس من طلبهم لـذكر اسـم علـيوأمC     فـي القـرآن, فلـيس

  في محلّه!
فــإن البحــث ينقســم إلــى المفهــوم الـــذي يجــب أن نعتقــد بــه، وهــو: اإلمامـــة          

؛ فقــد Fالعامــة, والمصــداق الــذي يجــب أن نعرفــه، وهــو: إمامــة أئمــة أهــل البيــت
  ديدة صريحة مفهوم اإلمامة وما يدور حولها ويتعلّق بها.ذكر القرآن في آيات ع

نعم, لم يرد ذكر عليC  ح بهـا    ــ على قول ــفي القرآن لحكمة ما، لـم يصـر
ال تنطبـق علـى    ة, ولكـن ذكـرت فـي القـرآن أوصـاف محـدد      7من قبل رسـول اهللا 

, 7غيره, وهذا كاف في الحجية ووجوب االعتقاد بها, وصـرح باسـمه رسـول اهللا   
  حجة كالقرآن، فال مجال للمنكر اإلنكار وال محيص. 7وقوله

وللتفصــيل أكثــر ارجــع إلــى عنــوان: (اإلمــام علــيC الســبب فــي عــدم ذكــره/
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  بالنص في القرآن)، و(لماذا لم يذكر اسمه في القرآن بالنصّ).

æeŠÔÛa@åß@åí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@Þü†n�üa@Š–zäí@ÝçIæeŠÔÛa@åß@åí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@Þü†n�üa@Š–zäí@ÝçIæeŠÔÛa@åß@åí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@Þü†n�üa@Š–zäí@ÝçIæeŠÔÛa@åß@åí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@Þü†n�üa@Š–zäí@ÝçI@@@@áíŠØÛaáíŠØÛaáíŠØÛaáíŠØÛa____HHHH@ @@ @@ @@ @


�����دل��4@מ��«(�����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أُريد أن أعرف: هل أُصول الدين تكون في القرآن فقـط، أم مـن المتـواتر،    أُريد أن أعرف: هل أُصول الدين تكون في القرآن فقـط، أم مـن المتـواتر،    أُريد أن أعرف: هل أُصول الدين تكون في القرآن فقـط، أم مـن المتـواتر،    أُريد أن أعرف: هل أُصول الدين تكون في القرآن فقـط، أم مـن المتـواتر،    
        سواء أكان قرآناً أو حديثاً عن النبي؟ وأُريد قول علماء السنّة في هذا األمر..سواء أكان قرآناً أو حديثاً عن النبي؟ وأُريد قول علماء السنّة في هذا األمر..سواء أكان قرآناً أو حديثاً عن النبي؟ وأُريد قول علماء السنّة في هذا األمر..سواء أكان قرآناً أو حديثاً عن النبي؟ وأُريد قول علماء السنّة في هذا األمر..

آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيـه مـن ربـه    آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيـه مـن ربـه    آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيـه مـن ربـه    آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيـه مـن ربـه    ����ولماذا لم تأت اإلمامة في قوله تعالى: ولماذا لم تأت اإلمامة في قوله تعالى: ولماذا لم تأت اإلمامة في قوله تعالى: ولماذا لم تأت اإلمامة في قوله تعالى: 
����مؤمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله الَ نُفَرق بين أَحد من رسلهمؤمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله الَ نُفَرق بين أَحد من رسلهمؤمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله الَ نُفَرق بين أَحد من رسلهمؤمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله الَ نُفَرق بين أَحد من رسلهوالْوالْوالْوالْ

        ؟؟؟؟))))١١١١((((
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ال بأس أن نوضح المسألة بنقاط:

، ومـا  إن الدين ينقسم إلـى علـم وعمـل: فمـا يجـب أن يعلـم هـو العقيـدة         أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  يجب أن يعمل هو الشريعة، وكالمنا هنا في ما يجب أن يعلم.

معنى أُصول الدين: األصل: ما يبنى عليه غيره واستند إليه، ولـذا يسـمى    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
  بـ(الركن)، ويمكن أن يراد منه بـ(القاعدة الكلّية).

  والدين: هو ما أنزله اهللا لصالح البشرية عن طريق الرسل.
عنى مصطلح من قبل العلماء (لـم يـرد فـي الشـريعة) يـراد بـه:       فأُصول الدين: م

                                                 

�F١20�*��E�F٢�WE٢٨٥Kא �



 

 

٢٠٦  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

  .)١(األركان التي يجب االعتقاد بها يقيناً من الدين، وأن منكرها يخرج عنه
وألنّه اصطلح من قبل العلماء فقد سمي العلم الذي يبحث فـي هـذه اُألصـول    

  شاحة في األسماء.أيضاً بـ(علم الكالم)، وسماه أبو حنيفة بـ(الفقة األكبر)، وال م
لكي نعرف الضابطة التي تـدخل موضـوع مـا فـي أُصـول الـدين ال بـأس         ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  أن نذكر أحد التعاريف التي أوردها علماء الكالم:
  .)٢())الكالم هو: العلم بالعقائد الدينية عن األدلّة اليقينية((قال التفتازاني: 

ا مـا يجـب علـى المكلّـف     ومن هنا ذكر العلماء في تحديد أُصول الدين: بأنّهـ 
اإليمـان بهـا يقينــاً، فكـلّ مـا ثبــت بـدليل يقينـي أنّــه يجـب علـى المكلّــف اإليمـان بــه          
    يــدخل فــي أُصــول الــدين، ومــن قــولهم فــي التعريــف بـــ(العقائد الدينيــة) نعــرف أن
هذه اُألصول يجب أن تطـابق مـا نـزل بـه الشـرع. ولـذا فـإن مـن وظيفـة المـتكلّم هـو            

  الشريعة فضالً عن إثبات الحقائق الدينية. الدفاع عن أوضاع
ــازاني فــي شــرحه للتعريــف:     ــال التفت ــم بالقواعــد الشــرعية    ((وق ــه: العل فظهــر أنّ

ــة، أي:         ــد الديني ــى: العقائ ــة، وهــذا هــو معن ــة، المكتســب مــن أدلّتهــا اليقيني االعتقادي
ــد   ــى ديــن محم ، ســواء توقّــف علــى الشــرع أم ال، وســواء كــان مــن      7المنســوبة إل

  .)٣())ن في الواقع، ككالم أهل الحق، أم ال، ككالم المخالفينالدي
ومن اشتراط األدلّـة بكونهـا يقينيـة يعلـم أن كـلّ دليـل أدى إلـى نتيجـة قطعيـة          
ــان مـــن العقـــل أو الشـــرع (القـــرآن      يمكـــن األخـــذ بـــه فـــي أُصـــول الـــدين، ســـواء كـ
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ل، هـل هـو كـلّ    والسنّة)، مع اخـتالف بـين المتكلّمـين فـي مقـدار مـا يثبـت مـن العقـ         
  اُألصول، أو بعضها، كالتوحيد، ثم يرجع إلى الشرع؟

وعلى كلّ، ال اختالف بين المتكلّمين بالجملة. نعم، خالفهم في ذلـك، (أي:  
أصـــحاب الحـــديث ومتـــأخّريهم مـــن   العقـــل واالســـتدالل بـــه فـــي اُألصـــول) منزلـــة 

ن االسـتدالل علـى   إ قل فـي هـذا المجـال، وقـالوا:    السلفية والوهابية؛ فإنّهم عزلوا الع
  .)١(بالقرآن والسنّة. وعليك بالعقيدة الطحاوية كنموذج لذلك���  اُألصول ال يتم

ومن المعلوم أن عزل العقل غيـر صـحيح، ولـه لـوازم شـنيعة وقـع بهـا قـبلهم أوائـل          
  األشاعرة تجد تفصيلها في كتب الكالم، وخاصّة في بحث أدلّة وجوب النظر.

لسلفية خالفوا أيضـاً فـي شـيء آخـر؛ فـإنّهم يأخـذون بـالخبر        ثم إن الوهابية وا
الواحد الصحيح في العقائد، ومـن المعلـوم أن الخبـر مهمـا كـان صـحيحاً ال يخـرج        

  عن كونه ظنّياً، فلزمهم من ذلك أنّهم: ال يشترطون اليقين في أدلّة العقائد.
ــاً: فـــي مجـــال  ثـــم إن كـــلّ كالمنـــا الســـابق كـــان فـــي عـــالم اإلثبـــات، أي:   رابعـــاً:رابعـــاً:رابعـــاً:رابعـ

  االستدالل على العقائد وأُصول الدين.
وأمـا فــي عــالم الثبــوت والواقــع، فـإن أُصــول الــدين يجــب أن تكــون موجــودة   
ــه الشــرع مــن        فــي الرســالة المحمديــة، ويعلــم ذلــك مــن التــزامهم بمطابقــة مــا نــزل ب
 أوضاع، فإن أصحاب الكالم ينسـبون كـلّ مـا يسـتدلّون عليـه باألدلّـة المختلفـة مـن        
العقــل والقــرآن واإلجمــاع إلــى الشــريعة المقدســة، ويحــاولون مطابقــة مــا ورد فــي     

  ظواهرها.
                                                 

�F١��N?Tא����*��Wد�=��T�،Q����
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ولكنّهم اختلفوا فـي فهـم ظـواهر الشـريعة كـلّ علـى مـا يريـد مـن معنـى، ومـن            
  ثم حاولوا إقامة األدلّة العقلية على هذه المعاني المأخوذة من الظواهر.

أن موضـوعاً مـا هـو    ـــ  ذي يعتمـده  حسـب أدلّتـه والظـاهر الـ    ـــ  فكلّ من ثبـت لـه   
أصل من أُصول الدين، أي: يجب االعتقاد به وأن منكره خـارج عـن الـدين، أثبتـه     

  عن اإلمامية في أُصولهم. ،عن األشاعرة ،المعتزلة :في اُألصول؛ فاختلف
ــة فــي اعتمــادهم علــى          وغــرب عــنهم أكثــر أهــل الحــديث والســلفية والوهابي

بطريـق ظنّـي، ومـن هنـا تعـرف لمـاذا       ���  عقـل ولـم تثبـت   الظواهر حتّى لو خالفـت ال 
يشترط اإلمامية في العقائد الدليل القطعي مـن العقـل، أو محكـم القـرآن، أو السـنّة      

  المتواترة.
مما مضى تعرف أن األدلّة على اُألصول في عالم الثبـوت واإلثبـات،    خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

اإلجماع أيضاً, ولم يذكر أحد  فضالً عن العقل، هي: القرآن والسنّة، وعند طائفة:
من صغار أهل العلم، فضـالً عـن كبـارهم، أنّـه يجـب أن تـذكر فـي القـرآن حصـراً،          
ــى مــن قبــل أهــل الحــديث والســلفية والوهابيــة؛ فــإن الســنّة الصــحيحة عنــدهم           حتّ

  حجة، فضالً عن المتواترة.
سـؤال  فما أوردتـه مـن سـؤال لـم يكـن مبنيـاً علـى أُصـول منهجيـة علميـة, فهـو            

مبنــي علــى الخطــأ فــي مــا هــو الحجــة مــن األدلّــة ورتبتهــا عنــد العقــل علــى أحســن        
األحوال، وإال فنحن نعرف أنّه نابع مـن مغالطـة يسـتخدمها دعـاة الوهابيـة والسـلفية       

  !�� �إلحراج الشيعة؛ فهو سؤال إحراج وتشنيع ليس 
ل علــى ن االســتدالالتــي تقــول: إفيــا تــرى مــن أيــن جــاءت القاعــدة (الكبــرى) 

أُصول الدين يجب أن يكـون مـن القـرآن، وال يكفـي ورودهـا فـي السـنّة؟ ومـا هـو          
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  دليلها؟ ومن هو القائل بها؟
فكمــا ذكرنــا أن مصــطلح أُصــول الــدين لــم يــرد فــي الشــريعة وإنّمــا اصــطلحه    
ــة         ــاوين كلّي ــم بهــا ضــمن عن علمــاء الكــالم؛ إذ جمعــوا المســائل التــي يجــب أن يعل

وسموها بـ(أُصول الدين)، فمنهم مـن عـدها ثالثـة، أو أربعـة،      تحوي هذه المسائل،
أو خمسة، أو أكثر, ولما اختلفوا في هـذه المسـائل (التـي يجـب علـى المكلّـف أن       

ك إنّـ  حتّـى خرج من الدين) اختلفوا تبعاً لذلك فـي عنـاوين اُألصـول،    ��� يعلم بها و
منزلـة بـين المنـزلتين)، وأن مـن     تجد مثالً أن المعتزلة عنونوا في أُصولهم أصـل: (ال 

أُصــول أهــل الحــديث: اإليمــان بظــواهر مــا وصــف اهللا بــه نفســه فــي القــرآن, وغيــر      
  ذلك.

ــة:    ــة المباركـ ــوص اآليـ ــا بخصـ ــه     �وأمـ ــن ربـ ــه مـ ــزِلَ إِلَيـ ــا أُنْـ ــولُ بِمـ ــن الرسـ ــه     آمـ ــن ربـ ــه مـ ــزِلَ إِلَيـ ــا أُنْـ ــولُ بِمـ ــن الرسـ ــه     آمـ ــن ربـ ــه مـ ــزِلَ إِلَيـ ــا أُنْـ ــولُ بِمـ ــن الرسـ ــه     آمـ ــن ربـ ــه مـ ــزِلَ إِلَيـ ــا أُنْـ ــولُ بِمـ ــن الرسـ آمـ
     رو كُتُبِـهو ـهكَتالَئمو بِاللَّـه ـنكُـلٌّ آم نُونمؤالْمو     رو كُتُبِـهو ـهكَتالَئمو بِاللَّـه ـنكُـلٌّ آم نُونمؤالْمو     رو كُتُبِـهو ـهكَتالَئمو بِاللَّـه ـنكُـلٌّ آم نُونمؤالْمو     رو كُتُبِـهو ـهكَتالَئمو بِاللَّـه ـنكُـلٌّ آم نُونمؤالْمو       هـلسر ـنم ـدأَح نـيب قالَ نُفَـر هـلس       هـلسر ـنم ـدأَح نـيب قالَ نُفَـر هـلس       هـلسر ـنم ـدأَح نـيب قالَ نُفَـر هـلس       هـلسر ـنم ـدأَح نـيب قالَ نُفَـر هـلس
يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سويرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سويرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سويرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سو�.  

ــه الرســول       ــغ ب ــأن اإلمامــة داخلــة فــي مــا بلّ ــا أن نجيــب: ب ــاب اهللا   7فلن مــن كت
آليـة، فهـو ممـا بلّـغ     وسنّته، فهي داخلة في النبوة، كالمعاد غيـر المـذكور أيضـاً فـي ا    

  ، ونزل به القرآن.7به الرسول
ثـــم يـــرد إلـــى الـــذهن ســـؤال: مـــن أن الحجيـــة هـــل هـــي لكـــلّ آيـــات القـــرآن    

  الكريم، أو آلية واحدة يختارها الشخص حسب هواه؟
ن اإلمامــة قــد ذكــرت صــراحة فــي الجــواب هــو األول، فإنّــا نقــول: إ وإذا كــان

  مصاديقها في سنّته. 7رسولالقرآن بمفهومها الكلّي، وبين ال
ولــك أن تراجــع أبحــاث وكتــب الشــيعة عــن اإلمامــة لتجــد إن شــاء اهللا تعــالى     

  الشرح الوافي لذلك، وكذا أدلّة كونها من اُألصول دون الفروع.
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�تعليق: �

��ن�����س�����ن���و��«�����������«  
في في في في تعليقاً على جوابكم لسؤال األخ هيثم من مصر عن كون اإلمامة لم ترد تعليقاً على جوابكم لسؤال األخ هيثم من مصر عن كون اإلمامة لم ترد تعليقاً على جوابكم لسؤال األخ هيثم من مصر عن كون اإلمامة لم ترد تعليقاً على جوابكم لسؤال األخ هيثم من مصر عن كون اإلمامة لم ترد 

    اًاًاًاًالقرآن الكريم: أتمنى أن تعطوني مثاالً واحداً عن كون العقل حجة، أو مصدرالقرآن الكريم: أتمنى أن تعطوني مثاالً واحداً عن كون العقل حجة، أو مصدرالقرآن الكريم: أتمنى أن تعطوني مثاالً واحداً عن كون العقل حجة، أو مصدرالقرآن الكريم: أتمنى أن تعطوني مثاالً واحداً عن كون العقل حجة، أو مصدر
        للتشريع كالقرآن والسنّة، وأنّه يثبت به شيء.للتشريع كالقرآن والسنّة، وأنّه يثبت به شيء.للتشريع كالقرآن والسنّة، وأنّه يثبت به شيء.للتشريع كالقرآن والسنّة، وأنّه يثبت به شيء.

نّنا كأهل السـنّة والجماعـة، ال يثبـت عنـدنا شـيء فـي       نّنا كأهل السـنّة والجماعـة، ال يثبـت عنـدنا شـيء فـي       نّنا كأهل السـنّة والجماعـة، ال يثبـت عنـدنا شـيء فـي       نّنا كأهل السـنّة والجماعـة، ال يثبـت عنـدنا شـيء فـي       إإإإوأريد أن أقول لكم: وأريد أن أقول لكم: وأريد أن أقول لكم: وأريد أن أقول لكم: 
        لداللة.لداللة.لداللة.لداللة.ن: أن يكون قطعي الثبوت وقطعي ان: أن يكون قطعي الثبوت وقطعي ان: أن يكون قطعي الثبوت وقطعي ان: أن يكون قطعي الثبوت وقطعي اول العقائد ما لم يتحقّق فيه شرطاول العقائد ما لم يتحقّق فيه شرطاول العقائد ما لم يتحقّق فيه شرطاول العقائد ما لم يتحقّق فيه شرطاأُصأُصأُصأُص

وإذا أردتم المزيد من الشرح فال مانع لي أن أُوضّـح ذلـك أكثـر فـي رسـالة      وإذا أردتم المزيد من الشرح فال مانع لي أن أُوضّـح ذلـك أكثـر فـي رسـالة      وإذا أردتم المزيد من الشرح فال مانع لي أن أُوضّـح ذلـك أكثـر فـي رسـالة      وإذا أردتم المزيد من الشرح فال مانع لي أن أُوضّـح ذلـك أكثـر فـي رسـالة      
        الحقة.الحقة.الحقة.الحقة.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــين (العقــل النظــري)، وهــو: مــا يجــب أن        أوالً:أوالً:أوالً:أوالً: ينبغــي التمييــز وعــدم الخلــط ب

ط الحجيـة فـي   يعلم، وبين (العقل العملي)، وهو: ما يجب أن يعمل؛ فاألول هو منا
  البرهان والمعرفة والعقيدة، والثاني هو مناط التشريع.

فحجية العقل في العقائـد والمعـارف اإللهيـة لـيس هـو مصـدراً للتشـريع، كمـا         
هــو الحــال فــي العقــل العملــي، المختلــف فيــه بــين المــدارس اإلســالمية بشــأن كونــه  

  للتشريع أم ال. اًحجة مدرك ومصدر
لنظــري) الــذي هــو منــاط إدراك المعــارف اإللهيــة، والتفكّــر إن (العقــل ا ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:

والنظر، والبرهان على أُصول الدين والعقائد الحقّة، هو أمـر متّفـق عليـه بـين علمـاء      
جميع المدارس وال خالف فيه أبداً، وإنّما وقع الخالف بينهم في بعض المسـائل،  
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  ى ذلك.هل دليلها عقلي أو نقلي؟ مثل: اإلمامة، والعصمة، وما إل
ــاً: ــاً:ثالث ــاً:ثالث ــاً:ثالث ــد       ثالث ــو نظــرت فــي أي كتــاب فــي علــم الكــالم والعقائ ــز ل  ،أيهــا األخ العزي

مــن اُألصــول والعقائــد قــد ذكــروا لهــا أدلّــة عقليــة ونقليــة، وتجــد    اًفإنّــك تجــد كثيــر
بالعقـل، مثـل: إثبـات وجـود اهللا     ���  أيضاً بعض اُألصـول ال يمكـن االسـتدالل عليهـا    

يجـوز أن يوصـف بـه، ومـا ينـزّه عنـه مـن الجسـمية          تعالى ووحدانيتـه، ومـا يليـق ومـا    
  والمكان والتركيب والحركة والحدوث، وما إلى ذلك.

أن يبــرهن النبــي بمعجــزة تقهــر ���  وكــذلك النبــوة ال يمكــن أن تثبــت بالنقــل،
األسباب الطبيعية وتخرقها فيذعن العقل إلى صدقه وإرساله من قبل اهللا عزّ وجلّ، 

وطليحة بـن   ،قل كلّ من يدعي النبوة لصدقنا مسيلمة الكذّابولو صدقنا إخبار ون
  خويلد، وسجاح، وأمثال هؤالء من مدعي النبوة!

بــل سنصــدق كــلّ مــن يــدعي اإللوهيــة والربوبيــة أيضــاً ولــيس النبــوة فقــط،           
  كفرعون والدجال ومن على شاكلتهم من الطواغيت والشياطين.

لمــا أمكــن اتّبــاع النقــل، ومــا صــح االحتجــاج  ونقــول أيضــاً: لــوال العقــل  رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:
بالنقــل أصــالً.. إذ يلــزم مــن القــول: باالكتفــاء بحجيــة النقــل فقــط، الــدور، إذ يبطــل    
النقــل رأســـاً حــين ذلـــك؛ ألن النقـــل ال يمكــن االحتجـــاج بــه دون إدراكـــه وقبولـــه     

  وتصديقه أوالً عن طريق العقل.
 عـزّ وجـلّ قـد أجمـع علمـاء الكـالم       فوجوب المعرفـة والنظـر والتفكّـر ومعرفـة اهللا    

علــى ثبوتهــا عــن طريــق العقــل، وأوجبــوا إعمــال العقــل إلدراك هــذه المعــارف، مــن           
ــاة        ــه، كــالعلم والقــدرة والحي وجــود اهللا عــزّ وجــلّ، وتوحيــده، وإثبــات صــفاته الالئقــة ب

  والغنى، وتنزيه اهللا عزّ وجلّ عن الصفات السلبية وغير الالئقة به عزّ وجلّ.
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ا تيسر لنا بيانه في هـذا المقـام علـى هـذه العجالـة، وللكـالم بقيـة بعـد أن         هذا م
  تطلبوا ذلك وتبينوا رأيكم وتعليقكم الكريم.

ونكتفي بذكر ما قاله عبد القاهر البغدادي في كتابه (أُصول الـدين)؛   خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
ة العلــوم النظريــة علــى أربعــة أقســام: أحــدها: االســتدالل بالعقــل مــن جهــ     ((إذ قــال: 

  القياس والنظر...
ــالنظر واالســتدالل مــن جهــة العقــول، فــالعلم بحــدوث العــالم،        فأمــا المعلــوم ب
وقــدم صــانعه، وتوحيــده، وصــفاته، وعدلــه، وحكمتــه، وجــواز ورود التكليــف منــه    
علــى عبــاده، وصــحة نبــوة رســله باالســتدالل عليهــا بمعجــزاتهم، ونحــو ذلــك مــن           

  المعارف العقلية النظرية...
ألن صــحة الشــريعة مبنيــة   ؛: وإنّمــا أُضــيف العلــوم الشــرعية إلــى النظــر  ثــم قــال

على صحة النبوة، وصـحة النبـوة معلومـة مـن طريـق النظـر واالسـتدالل، ولـو كانـت          
معلومة بالضرورة من حس أو بديهة لَما اختلف فيها أهل الحواس والبديهة، ولَما 

  .)١())رة للمحسوساتصار المخالف فيها معانداً، كالسفسطائية المنك

HpbíaëŠÛa@¿@æbm…bè’ÛaIHpbíaëŠÛa@¿@æbm…bè’ÛaIHpbíaëŠÛa@¿@æbm…bè’ÛaIHpbíaëŠÛa@¿@æbm…bè’ÛaI@ @@ @@ @@ @
»���  »���������א���
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لقــد ســألني أحــد األشــخاص ولكنّــي ال أعــرف الجــواب، فهــل مــن معــين         لقــد ســألني أحــد األشــخاص ولكنّــي ال أعــرف الجــواب، فهــل مــن معــين         لقــد ســألني أحــد األشــخاص ولكنّــي ال أعــرف الجــواب، فهــل مــن معــين         لقــد ســألني أحــد األشــخاص ولكنّــي ال أعــرف الجــواب، فهــل مــن معــين         
        ، وهذا هو السؤال:، وهذا هو السؤال:، وهذا هو السؤال:، وهذا هو السؤال:FFFFيساعدني على الجواب من شيعة أهل البيتيساعدني على الجواب من شيعة أهل البيتيساعدني على الجواب من شيعة أهل البيتيساعدني على الجواب من شيعة أهل البيت

عدم ذكر عدم ذكر عدم ذكر عدم ذكر اآلن قل لي رأيك في ما قاله الخطيب الشيعي في أركان اإلسالم واآلن قل لي رأيك في ما قاله الخطيب الشيعي في أركان اإلسالم واآلن قل لي رأيك في ما قاله الخطيب الشيعي في أركان اإلسالم واآلن قل لي رأيك في ما قاله الخطيب الشيعي في أركان اإلسالم و
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        الشهادتين, وهو ما ورد في النصوص التي ذكرتها لك ومن كتبكم...الشهادتين, وهو ما ورد في النصوص التي ذكرتها لك ومن كتبكم...الشهادتين, وهو ما ورد في النصوص التي ذكرتها لك ومن كتبكم...الشهادتين, وهو ما ورد في النصوص التي ذكرتها لك ومن كتبكم...
وهنا تأكيد من كتبهم على أن الوالية هي من أهم أركان اإلسالم...وشهادة وهنا تأكيد من كتبهم على أن الوالية هي من أهم أركان اإلسالم...وشهادة وهنا تأكيد من كتبهم على أن الوالية هي من أهم أركان اإلسالم...وشهادة وهنا تأكيد من كتبهم على أن الوالية هي من أهم أركان اإلسالم...وشهادة 

        اهللا ما لها ذكر، يعني ما تلزمهم...اهللا ما لها ذكر، يعني ما تلزمهم...اهللا ما لها ذكر، يعني ما تلزمهم...اهللا ما لها ذكر، يعني ما تلزمهم...��� ��� ��� ���     ال إلهال إلهال إلهال إله
روى الكليني بسنده عن أبي جعفـر، قـال: (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: علـى        روى الكليني بسنده عن أبي جعفـر، قـال: (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: علـى        روى الكليني بسنده عن أبي جعفـر، قـال: (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: علـى        روى الكليني بسنده عن أبي جعفـر، قـال: (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: علـى        

لزكاة، والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، لزكاة، والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، لزكاة، والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، لزكاة، والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، الصالة، واالصالة، واالصالة، واالصالة، وا
        يعني الوالية).يعني الوالية).يعني الوالية).يعني الوالية).ــ ــ ــ ــ فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه 

وعــن زرارة، عــن أبــي جعفــر، قــال: (بنــي اإلســالم علــى خمســة أشــياء: علــى  وعــن زرارة، عــن أبــي جعفــر، قــال: (بنــي اإلســالم علــى خمســة أشــياء: علــى  وعــن زرارة، عــن أبــي جعفــر، قــال: (بنــي اإلســالم علــى خمســة أشــياء: علــى  وعــن زرارة، عــن أبــي جعفــر، قــال: (بنــي اإلســالم علــى خمســة أشــياء: علــى  
الصالة، والزكاة، والحـج، والصـوم، والواليـة)، قـال زرارة: قلـت: وأي شـيء مـن        الصالة، والزكاة، والحـج، والصـوم، والواليـة)، قـال زرارة: قلـت: وأي شـيء مـن        الصالة، والزكاة، والحـج، والصـوم، والواليـة)، قـال زرارة: قلـت: وأي شـيء مـن        الصالة، والزكاة، والحـج، والصـوم، والواليـة)، قـال زرارة: قلـت: وأي شـيء مـن        

    ،،،،٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦المحاسن المحاسن المحاسن المحاسن     ،،،،١٨١٨١٨١٨////٢٢٢٢الكافي الكافي الكافي الكافي قال: (الوالية أفضل ألنّها مفتاحهن)(قال: (الوالية أفضل ألنّها مفتاحهن)(قال: (الوالية أفضل ألنّها مفتاحهن)(قال: (الوالية أفضل ألنّها مفتاحهن)(ذلك أفضل؟ فذلك أفضل؟ فذلك أفضل؟ فذلك أفضل؟ ف
        ).).).).١٣١٣١٣١٣////١١١١الوسائل الوسائل الوسائل الوسائل     ،،،،٩١٩١٩١٩١////١١١١إثبات الهداة إثبات الهداة إثبات الهداة إثبات الهداة ، ، ، ، ٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤////٨٢٨٢٨٢٨٢، ، ، ، ٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢////٦٨٦٨٦٨٦٨البحار البحار البحار البحار     ،،،،١٩١١٩١١٩١١٩١////١١١١العياشي العياشي العياشي العياشي 

فهـــي الـــركن الخـــامس، وأحيانـــاً الثالـــث؛ إذ يـــروي الكلينـــي بســـنده عـــن         فهـــي الـــركن الخـــامس، وأحيانـــاً الثالـــث؛ إذ يـــروي الكلينـــي بســـنده عـــن         فهـــي الـــركن الخـــامس، وأحيانـــاً الثالـــث؛ إذ يـــروي الكلينـــي بســـنده عـــن         فهـــي الـــركن الخـــامس، وأحيانـــاً الثالـــث؛ إذ يـــروي الكلينـــي بســـنده عـــن         
وال تصـح  وال تصـح  وال تصـح  وال تصـح      ، قـال: (أثـافي اإلسـالم ثالثـة: الصـالة، والزكـاة، والواليـة،       ، قـال: (أثـافي اإلسـالم ثالثـة: الصـالة، والزكـاة، والواليـة،       ، قـال: (أثـافي اإلسـالم ثالثـة: الصـالة، والزكـاة، والواليـة،       ، قـال: (أثـافي اإلسـالم ثالثـة: الصـالة، والزكـاة، والواليـة،       CCCCالصادقالصادقالصادقالصادق

        بصاحبتيها).بصاحبتيها).بصاحبتيها).بصاحبتيها).��� ��� ��� ���     واحدة منهنواحدة منهنواحدة منهنواحدة منهن
والواليـة ال رخصـة فيهـا؛ فعـن أبـي عبـد اهللا، قـال: (إن اهللا افتـرض علـى أُمــة          والواليـة ال رخصـة فيهـا؛ فعـن أبـي عبـد اهللا، قـال: (إن اهللا افتـرض علـى أُمــة          والواليـة ال رخصـة فيهـا؛ فعـن أبـي عبـد اهللا، قـال: (إن اهللا افتـرض علـى أُمــة          والواليـة ال رخصـة فيهـا؛ فعـن أبـي عبـد اهللا، قـال: (إن اهللا افتـرض علـى أُمــة          
محمد خمس فرائض: الصالة، والزكاة، والصيام، والحج، وواليتنا، فرخّص لهم محمد خمس فرائض: الصالة، والزكاة، والصيام، والحج، وواليتنا، فرخّص لهم محمد خمس فرائض: الصالة، والزكاة، والصيام، والحج، وواليتنا، فرخّص لهم محمد خمس فرائض: الصالة، والزكاة، والصيام، والحج، وواليتنا، فرخّص لهم 
في أشياء من الفرائض األربعة، ولم يرخّص ألحد من المسلمين في ترك واليتنا، في أشياء من الفرائض األربعة، ولم يرخّص ألحد من المسلمين في ترك واليتنا، في أشياء من الفرائض األربعة، ولم يرخّص ألحد من المسلمين في ترك واليتنا، في أشياء من الفرائض األربعة، ولم يرخّص ألحد من المسلمين في ترك واليتنا، 

        واهللا ما فيها رخصة)..واهللا ما فيها رخصة)..واهللا ما فيها رخصة)..واهللا ما فيها رخصة)..ال ال ال ال 
ال نهضم بعض الروايات هنا رواية واحدة فقط تقر بالشهادة، ولكن ال نهضم بعض الروايات هنا رواية واحدة فقط تقر بالشهادة، ولكن ال نهضم بعض الروايات هنا رواية واحدة فقط تقر بالشهادة، ولكن ال نهضم بعض الروايات هنا رواية واحدة فقط تقر بالشهادة، ولكن     حتّىحتّىحتّىحتّىوووو

اهللا، وأن محمـد رسـول   اهللا، وأن محمـد رسـول   اهللا، وأن محمـد رسـول   اهللا، وأن محمـد رسـول   ��� ��� ��� ���     تضمنت الوالية: (بني اإلسالم علـى: شـهادة أن ال إلـه   تضمنت الوالية: (بني اإلسالم علـى: شـهادة أن ال إلـه   تضمنت الوالية: (بني اإلسالم علـى: شـهادة أن ال إلـه   تضمنت الوالية: (بني اإلسالم علـى: شـهادة أن ال إلـه   
اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى البيت، ووالية اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى البيت، ووالية اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى البيت، ووالية اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى البيت، ووالية 
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، ، ، ، ٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩، ، ، ، ٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١أمـالي الصـدوق   أمـالي الصـدوق   أمـالي الصـدوق   أمـالي الصـدوق       ،،،،٣٢٣٢٣٢٣٢، ، ، ، ٢٢٢٢٢٢٢٢، ، ، ، ٢١٢١٢١٢١، ، ، ، ١٨١٨١٨١٨////٢٢٢٢الكـافي  الكـافي  الكـافي  الكـافي  لب...)(لب...)(لب...)(لب...)(علي بن أبـي طا علي بن أبـي طا علي بن أبـي طا علي بن أبـي طا 
... من ال ... من ال ... من ال ... من ال ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣////٢٧٢٧٢٧٢٧، ، ، ، ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥، ، ، ، ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠، ، ، ، ٦٩٦٩٦٩٦٩////٢٣٢٣٢٣٢٣، ، ، ، ٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣////١٠١٠١٠١٠البحار البحار البحار البحار     ،،،،١٥١٥١٥١٥ثواب األعمال ثواب األعمال ثواب األعمال ثواب األعمال     ،،،،٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠

        ).).).).وغير ذلك كثيروغير ذلك كثيروغير ذلك كثيروغير ذلك كثير    ،،،،٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦رجال الكشي رجال الكشي رجال الكشي رجال الكشي     ،،،،١٣١١٣١١٣١١٣١، ، ، ، ١٠١١٠١١٠١١٠١////١١١١الفقيه الفقيه الفقيه الفقيه     يحضرهيحضرهيحضرهيحضره
ماً ماً ماً ماً اهللا وأن محمداً رسول اهللا ليست ركناً مهاهللا وأن محمداً رسول اهللا ليست ركناً مهاهللا وأن محمداً رسول اهللا ليست ركناً مهاهللا وأن محمداً رسول اهللا ليست ركناً مه��� ��� ��� ���     والحظ هنا بأن شهادة ال إلهوالحظ هنا بأن شهادة ال إلهوالحظ هنا بأن شهادة ال إلهوالحظ هنا بأن شهادة ال إله

        من أركان اإليمان!!من أركان اإليمان!!من أركان اإليمان!!من أركان اإليمان!!
حيث رووا عن الصادق أنّه قال: (عرج بالنبي إلى السماء مائة وعشرين مرة، حيث رووا عن الصادق أنّه قال: (عرج بالنبي إلى السماء مائة وعشرين مرة، حيث رووا عن الصادق أنّه قال: (عرج بالنبي إلى السماء مائة وعشرين مرة، حيث رووا عن الصادق أنّه قال: (عرج بالنبي إلى السماء مائة وعشرين مرة، 

وقد أوصى اهللا عزّ وجلّ فيها النبي بالوالية لعلي واألئمة أكثر ممـا  وقد أوصى اهللا عزّ وجلّ فيها النبي بالوالية لعلي واألئمة أكثر ممـا  وقد أوصى اهللا عزّ وجلّ فيها النبي بالوالية لعلي واألئمة أكثر ممـا  وقد أوصى اهللا عزّ وجلّ فيها النبي بالوالية لعلي واألئمة أكثر ممـا  ��� ��� ��� ���     ما من مرةما من مرةما من مرةما من مرة
إثبـات الهـداة   إثبـات الهـداة   إثبـات الهـداة   إثبـات الهـداة       ،،،،٢٣٢٣٢٣٢٣    البصـائر البصـائر البصـائر البصـائر     ،،،،٦٠١٦٠١٦٠١٦٠١الخصـال  الخصـال  الخصـال  الخصـال      ،،،،١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩علل الشـرائع  علل الشـرائع  علل الشـرائع  علل الشـرائع  أوصاه بالفرائض)(أوصاه بالفرائض)(أوصاه بالفرائض)(أوصاه بالفرائض)(

    ،،،،٩٨٩٨٩٨٩٨////٣٣٣٣نور الثقلين نور الثقلين نور الثقلين نور الثقلين     ،،،،٦٩٦٩٦٩٦٩////٢٣٢٣٢٣٢٣، ، ، ، ٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧////١٨١٨١٨١٨البحار البحار البحار البحار ، ، ، ، ٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥////١١١١تأويل اآليات تأويل اآليات تأويل اآليات تأويل اآليات     ،،،،٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦، ، ، ، ٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨////١١١١
        ). ). ). ). ٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤////٢٢٢٢البرهان البرهان البرهان البرهان 

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

أيهــا األخ العزيــز، لــو تأملــت جيــداً فــي هــذه الروايــات الشــريفة لوجــدت أنّهــا  
هـــذه األركـــان تـــذكر بنـــاًء لإلســـالم، وهـــذا يعنـــي: أن اإلســـالم غيـــر هـــذه اُألمـــور، ف 

واألسس هي التـي يعتمـد ويبتنـي ويسـتند عليهـا اإلسـالم، فهـي ليسـت اإلسـالم وال          
اإلســالم هــي نفــس هــذه اُألمــور؛ ألن اإلســالم يقــوم ويبتنــي عليهــا ويوضــع علــى           

  أثافيها، (واألثافي هي: األحجار التي يوضع عليها القدر).
بـأن تلـك الفـرائض     ولو نظرت جيداً إلى رواية الفرائض تجد إشارة صـريحة 

، أو المسـلمين،  7، وهـذا يعنـي أن أُمـة محمـد    7فرضت ووجبت على أُمة محمد
أو من تشهدوا بالشهادتين، افتُرضت عليهم تلك الفـرائض، فـال يمكـن أن تُفتـرض     
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ــه: (أيهــا المتشــهد بالشــهادتين       فــرائض علــى المســلم المتشــهد بالشــهادتين، فيقــال ل
ن و..) فهــذا ال يمكــن أبــداً، س فــرائض هــي الشــهادتاتعــالى عليــك خمــافتــرض اهللا 

  ألنّه تحصيل للحاصل، وهو محال.
ــوا قــد تشــهدوا فــال       فلســان هــذه الروايــة موجــه للمســلمين الــذين إمــا أن يكون
تطلــب مــنهم الشــهادة بعــد ذلــك، كمــا بينــا، وإمــا أن يكونــوا مســلمين أصــالً، ألنّهــم    

ها أبواه؛ فـال يحتـاج   يغيرعلى الفطرة التي لم ألبوين مسلمين فيلحقون بهما، أو أنّه 
  في كلّ هذه الحاالت إلى التشهد.

ولذلك ذهب العالّمة الشيخ المجلسـي فـي (بحـار األنـوار) إلـى بيـان قـال فيـه:         
ـــ(اإلسالم): الشــهادتين،       (( ــى خمــس): يحتمــل أن يكــون المــراد ب (بنــي اإلســالم عل

ــ(اإلسالم):     ���  نوكأنّهما موضوعتان على هذه الخمسة ال تقومـا  بهـا، أو يكـون المـراد ب
ــراد       ــون المـ ــن أن يكـ ــذ يمكـ ــه، فحينئـ ــزاؤه وأركانـ ــه أجـ ــه): كونـ ــ(البناء عليـ ــان، وبــ اإليمـ

  .)١())بـ(الوالية): ما يشمل الشهادتين أيضاً، أو يكون عدم ذكرهما للظهور
  يقول: Rفالعالّمة المجلسي

ضـوعتان علـى هـذه الخمسـة     الشهادتان هما: اإلسالم، وكأن الشـهادتين مو ــ ــ ــ ــ ١١١١
  بها.���  ال تقومان

ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ(اإلسالم) هــو: اإليمــان، وبـــ(البناء عليــه): كونــه أجــزاؤه    ـ أو يكــون المــراد ب
  وأركانه، فحينئذ يمكن أن يكون المراد بـ(الوالية) ما يشمل الشهادتين أيضاً.

  أو يكون عدم ذكر الشهادتين للظهور، أي: لظهور ذلك ووضوحه.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
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ــو نظر ــا فــي كــالم هــذا الشــخص المستشــكل لوجــدناه يســعى لتصــوير أن       ول ن
الروايات التي ال تذكر الشـهادتين، وهـي أربـع روايـات فقـط، هـي األكثـر، ولكنّهـا         

  لم تكن هي األكثر كما حاول تصويرها.

أما الروايات اُألخرى التي تذكر الشـهادتين، فقـد صـورها هـذا المـدعي بأنّهـا       
الفة للواقع؛ ألنّها وردت متعددة أيضـاً وبـنفس مقـدار تلـك     رواية واحدة، وهذا مخ

  اُألولى أو أكثر.

  جاءت بألفاظ منها: ولىولنأخذ مثالً على قولنا هذا، فالرواية اُأل

  .)١(بني اإلسالم على خمســ ــ ــ ــ ١١١١

  .)٢(أثافي اإلسالمــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

  .)٣(إن اهللا افترض على أُمة محمد خمس فرائضــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

انيــة التــي تــذكر الشــهادتين، والتــي زعــم بأنّهــا واحــدة فقــط          وأمــا الروايــة الث 
  فألفاظها:

ـــ ــــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ  اًاهللا، وأن محمــد���  أوقفنــي علــى حــدود اإليمــان. فقــال: شــهادة أن ال إلــه ـ
  .)٤(7رسول اهللا

ـــ ـــــ ٢٢٢٢ ـــ ــ ـــ ــ اهللا، وأن محمـــداً ���  حـــدثني عمـــا بنيـــت عليـــه دعـــائم اإلســـالم: أن ال إلـــه ــ
  .)٥(7رسول اهللا
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عن الدين الذي افترض اهللا عزّ وجلّ على العبـاد. فقـال: أشـهد أن     أخبرنيــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  .)١(7اهللا، وأن محمداً رسول اهللا���  ال إله

فــي الخــروج مــن مكّــة إلــى المدينــة بنــي اإلســالم   7فلمــا أذن اهللا لمحمــدــــ ــــ ــــ ــــ ٤٤٤٤
  .)٢(عبده ورسوله... 7اهللا، وأن محمد���  على خمس: شهادة أن ال إله

به). ���  : (ما ال يقبل اهللا شيئاCًي األعمال أفضل عند اهللا؟ قالأخبرني: أــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥
ــا هـــو؟ قـــال: (اإليمـــان بـــاهللا الـــذي ال إلـــه   هـــو أعلـــى األعمـــال درجـــة،  ���  قلـــت: ومـ
اهللا وحده ال شـريك لـه، إلهـا    ���  وأشرفها منزلة، وأسناها حظّاً... والتسليم بأن ال إله

د عبده ورسوله واحداً لم يتّخذ صاحبة وال ولدا، وأن٣(...)7محم(.  
            عي بعــد ذلــك ويقــول بـــأنفكيــف لــه وقــد ظهــر الصــبح لــذي عينــين أن يــد
الروايــات الكثيــرة هــي تلــك الثالثــة ألفــاظ المختلفــة والروايــة الواحــدة الشــاذة هــي   

  هذه األلفاظ الخمسة المختلفة؟!
  فهل هذا من اإلنصاف في شيء؟!

بحيـث وردت عشـرات األحاديـث فـي      ثم إن أهمية الشـهادتين عنـدنا بمكـان   
  بيان فضل من ذكر اهللا تعالى بها، فراجع أبواب الذكر والدعاء.

وكــذلك وجــوب التشــهد فــي كــلّ صــالة، وكــذلك ذكــر التشــهد فــي األذان       
  واإلقامة، وو...

فكيـــف نبـــرهن لكـــم علـــى أهميـــة الشـــهادتين وشـــهرتها عنـــدنا، وذكرهـــا فـــي  
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  لّ يوم عشرات المرات؟!!الروايات كثيراً، وتلفّظنا بها ك
، فهي ناتجـة وناجمـة مـن كـون تلـك      Fأما أهمية اإلمامة ووالية أهل البيت

مــــن خــــالل اإلمــــام ���  الفـــرائض ال تُعــــرف وال تُعلــــم بصــــورة صـــحيحة مضــــمونة  
  المعصوم الراشد الهادي المهدي، فتكون اإلمامة أهم تلك األركان والفرائض.

سألة عقائدية أُصولية، أما سائر ما ذكر معهـا  هذا باإلضافة إلى كون اإلمامة م
فهـي مــن فــروع الــدين وأحكامــه، وهــذا مــا يجعلهــا أهــم، وهــذا أمــر متّفــق عليــه مــن   

  كون العقائد واُألصول أهم بكثير من الفقه والفروع.
نّه يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايـات بـالقول: إن   إونختم بقولنا: 

مامــة؛ ألن اإلمامــة إيمــان، والتشــهد إســالم، واإليمــان أخــص  التشــهد يــدخل فــي اإل
من اإلسالم، فكلّ مـؤمن مسـلم، فيكـون التشـهد مـذكوراً ضـمناً فـي اإلمامـة بشـكل          

  قطعي وواضح وظاهر وال غبار عليه.
فـــي الـــدعاء: (اللّهـــم عرفنـــي نفســـك، فإنّـــك إن لـــم تعرفنـــي   Cوذلـــك لقولـــه

عر فنـي رسـولك لـم      نفسك لم أعرف رسولك، اللّهمفني رسولك، فإنّـك إن لـم تعر
أعــرف حجتــك، اللّهــم عرفنــي حجتــك، فإنّــك إن لــم تعرفنــي حجتــك ضــللت عــن    

  .)١(ديني)
ــه    ــى: قول ــي (مســند       7ويشــهد لهــذا المعن ــه، كمــا ف ــي الحــديث المتّفــق علي ف

  .)٢(أحمد) وغيره: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية)
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إذ أنّنــا بدونــه نمــوت ميتــة جاهليــة، أي: ال توحيــد وال       فتأمــل أهميــة اإلمــام،  
  نبوة؛ فافهم!!

أما ما ورد في الرواية من عدم الرخصة ألحد في الوالية، فهـو واضـح أيضـاً؛    
فــإن بقيــة الفــرائض يمكــن أن تتــرك، كمــا فــي النــائم فــي تركــه الصــالة، وكمــا فــي   

والحـج، ومـا إلـى ذلـك.      الشيخ أو المريض في الصوم، وكما في الفقيـر فـي الزكـاة   
أما الواليـة واإلمامـة فهـي أمـر عقائـدي إيمـاني قلبـي ال يمكـن ألحـد فـي حـال مـن             
األحوال التخلّي عنه أو تركه حقيقة، ولذلك لم يجعـل اهللا تعـالى فيـه رخصـة كمـا      

  رخّص في غيره.

H_ÙÛ‡@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë@_åßû½a@ìç@åßIH_ÙÛ‡@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë@_åßû½a@ìç@åßIH_ÙÛ‡@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë@_åßû½a@ìç@åßIH_ÙÛ‡@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@bßë@_åßû½a@ìç@åßI@ @@ @@ @@ @
  »���������א���
�ن����":�د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..الالالال
        من هو المؤمن؟من هو المؤمن؟من هو المؤمن؟من هو المؤمن؟

        وما هو الدليل على التعريف الذي تسوقونه؟وما هو الدليل على التعريف الذي تسوقونه؟وما هو الدليل على التعريف الذي تسوقونه؟وما هو الدليل على التعريف الذي تسوقونه؟
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  .7المؤمن بالمعنى األخص هو: المعتقد بإمامة األئمة المعصومين بعد رسول اهللا

  ها:، منFوالدليل على هذا: الروايات الواردة عن أئمة الهدى
ما رواه الصدوق فـي (معـاني األخبـار والعلـل)، وغيرهـا مـن كتبـه، بسـنده عـن          

قـال لـبعض أصـحابه     7: أن رسـول اهللا F، عـن آبائـه  Cاإلمام الحسن العسكري



 

 

٢٢٠  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

ذات يوم: (يا عبد اهللا! أحب فـي اهللا، وابغـض فـي اهللا، ووال فـي اهللا، وعـاد فـي اهللا؛       
يجـد الرجـل طعـم اإليمـان وإن كثـرت صـالته       بذلك، وال ���  فإنّه ال تنال والية اهللا

  .)١(وصيامه حتّى يكون كذلك)
 7، قـال رسـول اهللا  Cوأيضاً ما رواه الكليني في (الكافي) عن أبـي عبـد اهللا  

ألصـــحابه: (أي عـــرى اإليمـــان أوثـــق)؟ فقـــالوا: اهللا ورســـوله أعلـــم. وقـــال بعضـــهم:   
. وقـال بعضـهم: الجهـاد.    الصالة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الحج والعمرة

: (لكلّ مـا قلـتم فضـل ولـيس بـه، ولكـن أوثـق عـرى اإليمـان: الحـب           7فقال رسول اهللا
  .)٢(في اهللا، والبغض في اهللا، وتوالي أولياء اهللا، والتبري من أعداء اهللا)

Hòu‰†i@âý�⁄a@ÖìÏ@æb¹⁄aIHòu‰†i@âý�⁄a@ÖìÏ@æb¹⁄aIHòu‰†i@âý�⁄a@ÖìÏ@æb¹⁄aIHòu‰†i@âý�⁄a@ÖìÏ@æb¹⁄aI@ @@ @@ @@ @
»���������א���ود�������Aدא����«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هللا وبركاته..هللا وبركاته..هللا وبركاته..هللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة االسالم عليكم ورحمة ا
        ما الفرق بين اإلسالم واإليمان عند الشيعة؟ ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ما الفرق بين اإلسالم واإليمان عند الشيعة؟ ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ما الفرق بين اإلسالم واإليمان عند الشيعة؟ ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ما الفرق بين اإلسالم واإليمان عند الشيعة؟ ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟
وأنــا ســمعت بعــض علمــاء الشــيعة يقولــون: بــأن أهــل الســنّة والجماعــة يعتبــرون   وأنــا ســمعت بعــض علمــاء الشــيعة يقولــون: بــأن أهــل الســنّة والجماعــة يعتبــرون   وأنــا ســمعت بعــض علمــاء الشــيعة يقولــون: بــأن أهــل الســنّة والجماعــة يعتبــرون   وأنــا ســمعت بعــض علمــاء الشــيعة يقولــون: بــأن أهــل الســنّة والجماعــة يعتبــرون   

        مسلمين فقط في الدنيا، وفي اآلخرة خالدين في النار.. ما مدى صحة هذا الكالم؟مسلمين فقط في الدنيا، وفي اآلخرة خالدين في النار.. ما مدى صحة هذا الكالم؟مسلمين فقط في الدنيا، وفي اآلخرة خالدين في النار.. ما مدى صحة هذا الكالم؟مسلمين فقط في الدنيا، وفي اآلخرة خالدين في النار.. ما مدى صحة هذا الكالم؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة 

اإليمان فوق اإلسالم بدرجة، وقد صرح القرآن الكريم بالفرق بينهمـا؛ فقـال   
قَالَت اَألعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ اِإليمان قَالَت اَألعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ اِإليمان قَالَت اَألعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ اِإليمان قَالَت اَألعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ اِإليمان �تعالى: 

إقرار باللسان، واعتقاد ، فاإلسالم هو: اإلقرار باللسان، واإليمان هو: )١(�في قُلُوبِكُمفي قُلُوبِكُمفي قُلُوبِكُمفي قُلُوبِكُم
  بالقلب، وعمل بالجوارح..

ــادق   ــة عـــن الصـ ــه   Cففـــي روايـ ــهادة أن ال إلـ ــال: (اإلســـالم: شـ ــه قـ اهللا، ���  أنّـ
ــه حقنــت الــدماء، وعليــه جــرت المنــاكح والمواريــث،    7والتصــديق برســول اهللا ، ب

وعلــى ظــاهره جماعــة النــاس، واإليمــان: الهــدى ومــا يثبــت فــي القلــوب مــن صــفة       
ومـا ظهـر مـن العمـل بـه، واإليمـان أرفـع مـن اإلسـالم بدرجـة، إن اإليمـان             اإلسالم،

يشـارك اإلســالم فـي الظــاهر واإلســالم ال يشـارك اإليمــان فـي البــاطن، وإن اجتمعــا     
  .)٢(في القول والصفة)

ومــن ثــم فــإن اهللا ســبحانه وتعــالى يحاســب النــاس يــوم القيامــة علــى صــدق           
  م فقط.إيمانهم، ال على نطق لسانهم باإلسال

H_âýØÛa@áÜÇ@Ýöb�ß@ČÝ×@òÏŠÈß@k¯@ÝçIH_âýØÛa@áÜÇ@Ýöb�ß@ČÝ×@òÏŠÈß@k¯@ÝçIH_âýØÛa@áÜÇ@Ýöb�ß@ČÝ×@òÏŠÈß@k¯@ÝçIH_âýØÛa@áÜÇ@Ýöb�ß@ČÝ×@òÏŠÈß@k¯@ÝçI@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#��������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

من المعروف أن اُألمور العقائدية ال تقليد فيها، ولكن هل يعني هذا أنّنا يجب من المعروف أن اُألمور العقائدية ال تقليد فيها، ولكن هل يعني هذا أنّنا يجب من المعروف أن اُألمور العقائدية ال تقليد فيها، ولكن هل يعني هذا أنّنا يجب من المعروف أن اُألمور العقائدية ال تقليد فيها، ولكن هل يعني هذا أنّنا يجب 
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% من اُألمور العقائدية يعني مثال: التوحيد، يجب أن نعرف كلّ شيء % من اُألمور العقائدية يعني مثال: التوحيد، يجب أن نعرف كلّ شيء % من اُألمور العقائدية يعني مثال: التوحيد، يجب أن نعرف كلّ شيء % من اُألمور العقائدية يعني مثال: التوحيد، يجب أن نعرف كلّ شيء ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠أن نعرف أن نعرف أن نعرف أن نعرف 
        % يقلّد فيها؟% يقلّد فيها؟% يقلّد فيها؟% يقلّد فيها؟١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ة والفلسفية، أم أن هناك نسبة من هذه ة والفلسفية، أم أن هناك نسبة من هذه ة والفلسفية، أم أن هناك نسبة من هذه ة والفلسفية، أم أن هناك نسبة من هذه عنها حتّى اُألمور العميقعنها حتّى اُألمور العميقعنها حتّى اُألمور العميقعنها حتّى اُألمور العميق

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

ال يجــب معرفــة كــلّ مــا ذكــر مــن مســائل فــي علــم الكــالم، وإنّمــا يجــب علــى  
المكلّف أن يعرف أُصول المسائل التي ثبـت باألدلّـة اليقينيـة وجـوب االعتقـاد بهـا       

تكون معرفته بها عن طريق الدليل وإن كان مجمالً غيـر   وال يمكن له جهلها, وأن
مفصّــل، وهنــاك عــدد كبيــر مــن المســائل ال يجــب عليــه معرفتهــا.. نعــم، إذا عرفهــا       

  وجب عليه عدم إنكارها.
وأما جواز التقليد بالجملة في أُصول الدين، فهناك خالف من بعض علمائنـا  

التقليــد إذا حصــل منــه الجــزم  المعاصــرين والمقــربين مــن عصــرنا؛ إذ جــوز بعضــهم 
وكان على الحق, وأنّـه ال يسـتلزم العقـاب؛ ألنّـه عـرف الواقـع وإن كـان عـن طريـق          

  التقليد، وهذا ال يعني جواز التقليد في اُألصول مطلقاً, والمبحث دقيق؛ فالحظ!

HénÏŠÈß@k¯@bß@‰a†ÔßIHénÏŠÈß@k¯@bß@‰a†ÔßIHénÏŠÈß@k¯@bß@‰a†ÔßIHénÏŠÈß@k¯@bß@‰a†ÔßI@ @@ @@ @@ @

�א��وא����«(��  »���������א��و�د����
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ائد قضية عقلية، يجب أن يصل المكلّف إليها مباشرة فيعرف ائد قضية عقلية، يجب أن يصل المكلّف إليها مباشرة فيعرف ائد قضية عقلية، يجب أن يصل المكلّف إليها مباشرة فيعرف ائد قضية عقلية، يجب أن يصل المكلّف إليها مباشرة فيعرف إن مقولة: العقإن مقولة: العقإن مقولة: العقإن مقولة: العق
برهانها ويـذعن لـه، ال أن يأخـذها تقليـداً، هـل تشـمل جميـع العقائـد، أم أُصـولها          برهانها ويـذعن لـه، ال أن يأخـذها تقليـداً، هـل تشـمل جميـع العقائـد، أم أُصـولها          برهانها ويـذعن لـه، ال أن يأخـذها تقليـداً، هـل تشـمل جميـع العقائـد، أم أُصـولها          برهانها ويـذعن لـه، ال أن يأخـذها تقليـداً، هـل تشـمل جميـع العقائـد، أم أُصـولها          

        وأُسسها دون تفصيالتها؟وأُسسها دون تفصيالتها؟وأُسسها دون تفصيالتها؟وأُسسها دون تفصيالتها؟
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ــد       ــا هــو المرجــع فــي تحدي ــاذا عــن التفصــيالت المختلــف فيهــا.. وم ــد      وم ــا هــو المرجــع فــي تحدي ــاذا عــن التفصــيالت المختلــف فيهــا.. وم ــد      وم ــا هــو المرجــع فــي تحدي ــاذا عــن التفصــيالت المختلــف فيهــا.. وم ــد      وم ــا هــو المرجــع فــي تحدي ــاذا عــن التفصــيالت المختلــف فيهــا.. وم وم
ــا       ــي تع ــوم الت ــو القواعــد والعل ــا، أه ــا      الصــحيح واألصــح منه ــي تع ــوم الت ــو القواعــد والعل ــا، أه ــا      الصــحيح واألصــح منه ــي تع ــوم الت ــو القواعــد والعل ــا، أه ــا      الصــحيح واألصــح منه ــي تع ــوم الت ــو القواعــد والعل ــا، أه ــا األحكــام  الصــحيح واألصــح منه ــا األحكــام  لج فيه ــا األحكــام  لج فيه ــا األحكــام  لج فيه لج فيه

ـ  ـــ  الشرعية فنرجع فيها إلى المتخصّص، أم أن لنـا  الشرعية فنرجع فيها إلى المتخصّص، أم أن لنـا  الشرعية فنرجع فيها إلى المتخصّص، أم أن لنـا  الشرعية فنرجع فيها إلى المتخصّص، أم أن لنـا   ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـــ  كعـوام  كعـوام  كعـوام  كعـوام  ــ ـ  ــ ـ  ــ التعامـل المباشـر   التعامـل المباشـر   التعامـل المباشـر   التعامـل المباشـر   ــ
        معها؟معها؟معها؟معها؟

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

إن القول المتسالم عليه تقريباً مـن قبـل علمائنـا: أن الـذي يجـب معرفتـه       
ها األساسية، وهي: ما واالعتقاد به عن طريق اليقين هو: أُصول العقائد ومسائل

ثبــت بالــدليل وجــوب العلــم واالعتقــاد بهــا، وأمــا فروعهــا وجزئياتهــا التــي لــم   
ــل علــى وجــوب          ــة، فــال دلي ــوم القيام يثبــت أن المكلّــف ســوف يســأل عنهــا ي
ــدائي         معرفتهــا.. نعــم، ال يســعه إنكارهــا بعــد أن يعرفهــا، ولكــن ال وجــوب ابت

ــه اال     ــل من ــأمره بطلــب معرفتهــا، وال يقب عتقــاد بهــا عــن طريــق الظــن، فلــه أن      ب
ــدليل القطعــي عليهــا،       ــه إلقامــة ال يتوقّــف وال ينكرهــا أو أن المجــال مفتــوح ل

ــر القطــع        ــا: الــدليل القطعــي، يخــرج القواعــد اُألصــولية غي كاألمــارات  ،وقولن
  واُألصول العملية، من الحجية فيها.

مــا قــام عليــه    ���  وبعبــارة أُخــرى: ال يثبــت فــي هــذه المســائل العقائديــة      
ــد؛       الــدليل العقلــي أو النقلــي المتــواتر، وهــو مــنهج الشــيعة اإلماميــة فــي العقائ

  فالحظ!
نعم، يكفي االعتقـاد الجـازم علـى الحـق عـن طريـق التقليـد عنـد علمائنـا          

  المتأخّرين، وهو ال يعني: كفاية حصول الظن في أُصول العقائد.
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  »����ن����:د��7«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
في ظلّ تعدد األفكار والديانات والمـذاهب، كيـف للباحـث أن يصـل إلـى      في ظلّ تعدد األفكار والديانات والمـذاهب، كيـف للباحـث أن يصـل إلـى      في ظلّ تعدد األفكار والديانات والمـذاهب، كيـف للباحـث أن يصـل إلـى      في ظلّ تعدد األفكار والديانات والمـذاهب، كيـف للباحـث أن يصـل إلـى      
الحق، حيث يستحيل على الباحث أن يتحرى جميع هذه األفكار أو جميع هـذه  الحق، حيث يستحيل على الباحث أن يتحرى جميع هذه األفكار أو جميع هـذه  الحق، حيث يستحيل على الباحث أن يتحرى جميع هذه األفكار أو جميع هـذه  الحق، حيث يستحيل على الباحث أن يتحرى جميع هذه األفكار أو جميع هـذه  

        المذاهب؟المذاهب؟المذاهب؟المذاهب؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إذا كــان عـــن  ���  والتـــدين بــه ال يمكـــن أن يكــون أو يقبـــل  إن االعتقــاد بــأمر   

يقــين، ونقصــد مــن (األمــر): الــذي يجــب أن يكــون عــن يقــين أُصــول العقيــدة التــي   
ثبت وجوب االعتقاد بها، وأن اهللا سائلنا عنها يوم القيامة ال كلّ أمـر اعتقـادي وإن   

  لم يثبت وجوب االعتقاد به.
ول الصـحيحة يجـب االطّـالع علـى أمهــات     هـذا ولمعرفـة الـدين الحـق واُألصـ     

المســائل العقائديــة التــي اصــطلح عليهــا بـــ(أُصول الــدين) ومعرفــة الصــحيح منهــا،          
ــدليل ال         ــة بالـ ــة اإلجماليـ ــف المعرفـ ــي للمكلّـ ــان يكفـ ــره, وإن كـ ــن غيـ ــي عـ والقطعـ

بأُصــول   اًتفصــيالً، وال اإلحاطــة بجميــع المســائل المتفرقــة, وإذا كــان األمــر متعلّقــ       
د، فإنّه سهل يسير ال يحتاج إلى وقـت كبيـر مـن أجـل السـؤال واالطّـالع، ثـم        العقائ

  تزداد المعرفة بالتدريج..
فلــيس المفــروض معرفــة تفاصــيل كــلّ األديــان، وجميــع مــا طــرح مــن مســائل   
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بخصوصـها حتّـى نميـز مـا هـو األصـل الصـحيح مـن غيـره؛ فـإن اُألصـول محصــورة،            
يضـيق دائـرة المـذاهب الحقّـة شـيئاً فشـيئاً حتّـى         والبدء بـاالطّالع واالسـتدالل عليهـا   

تنحصــر فــي الفرقــة الحقّــة الوحيــدة، فإنّــك لــو تبــين لــك ضــالل بعــض المــذاهب أو  
الديانات في أصـل مـن اُألصـول فإنّـه سـيغنيك عـن البحـث عـن تفاصـيله العقائديـة؛           
ألن بناء هذا المذهب قائم على أصـل، وهكـذا كـلّ مـذهب, فـإذا بطـل أصـله بطـل         

  كلّه.

Hê†yë@æeŠÔÛbi@Þì•\þa@óÜÇ@Þü†n�üa@ání@üIHê†yë@æeŠÔÛbi@Þì•\þa@óÜÇ@Þü†n�üa@ání@üIHê†yë@æeŠÔÛbi@Þì•\þa@óÜÇ@Þü†n�üa@ání@üIHê†yë@æeŠÔÛbi@Þì•\þa@óÜÇ@Þü†n�üa@ání@üI@ @@ @@ @@ @
»���  »���������א(��
א#�������
א
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد والعن أعدائهم..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد والعن أعدائهم..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد والعن أعدائهم..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد والعن أعدائهم..

ــد وآل        ــة محم ــي خدم ــة ف ــى كــلّ هــذه الجهــود المبذول ــيكم عل ــارك اهللا ف ــد وآل       ب ــة محم ــي خدم ــة ف ــى كــلّ هــذه الجهــود المبذول ــيكم عل ــارك اهللا ف ــد وآل       ب ــة محم ــي خدم ــة ف ــى كــلّ هــذه الجهــود المبذول ــيكم عل ــارك اهللا ف ــد وآل       ب ــة محم ــي خدم ــة ف ــى كــلّ هــذه الجهــود المبذول ــيكم عل ــارك اهللا ف ب
عن كاتب ومصنّفاته، ولكن لم يصل لنا رد على هذه عن كاتب ومصنّفاته، ولكن لم يصل لنا رد على هذه عن كاتب ومصنّفاته، ولكن لم يصل لنا رد على هذه عن كاتب ومصنّفاته، ولكن لم يصل لنا رد على هذه ، من فترة ونسمع ، من فترة ونسمع ، من فترة ونسمع ، من فترة ونسمع 7777محمدمحمدمحمدمحمد

الكتب، ومنها هذا الكتاب: (المنهج القرآني الفاصـل بـين أُصـول الحـق وأُصـول      الكتب، ومنها هذا الكتاب: (المنهج القرآني الفاصـل بـين أُصـول الحـق وأُصـول      الكتب، ومنها هذا الكتاب: (المنهج القرآني الفاصـل بـين أُصـول الحـق وأُصـول      الكتب، ومنها هذا الكتاب: (المنهج القرآني الفاصـل بـين أُصـول الحـق وأُصـول      
        الباطل).الباطل).الباطل).الباطل).

        وهذه مقدمته:وهذه مقدمته:وهذه مقدمته:وهذه مقدمته:
فمــن وجــدنا أُصــوله قائمــة علــى اآليــات المحكمــات الواضــحات حكمنــا   فمــن وجــدنا أُصــوله قائمــة علــى اآليــات المحكمــات الواضــحات حكمنــا   فمــن وجــدنا أُصــوله قائمــة علــى اآليــات المحكمــات الواضــحات حكمنــا   فمــن وجــدنا أُصــوله قائمــة علــى اآليــات المحكمــات الواضــحات حكمنــا   ((((((((

بهات المحتمالت بهات المحتمالت بهات المحتمالت بهات المحتمالت بصدقه ورسوخه وإيمانه. ومن وجدنا أُصوله مبنية على المتشابصدقه ورسوخه وإيمانه. ومن وجدنا أُصوله مبنية على المتشابصدقه ورسوخه وإيمانه. ومن وجدنا أُصوله مبنية على المتشابصدقه ورسوخه وإيمانه. ومن وجدنا أُصوله مبنية على المتشا
        حكمنا بكذبه وزيغه وبطالنه.حكمنا بكذبه وزيغه وبطالنه.حكمنا بكذبه وزيغه وبطالنه.حكمنا بكذبه وزيغه وبطالنه.

طائفــة واحــدة، هــي:  طائفــة واحــدة، هــي:  طائفــة واحــدة، هــي:  طائفــة واحــدة، هــي:  ��� ��� ��� ���     بهــذه الطريقــة لــن يبقــى فــي ميــدان الحــق العــريض  بهــذه الطريقــة لــن يبقــى فــي ميــدان الحــق العــريض  بهــذه الطريقــة لــن يبقــى فــي ميــدان الحــق العــريض  بهــذه الطريقــة لــن يبقــى فــي ميــدان الحــق العــريض  
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الطائفة التي أقامت أُصولها على النصـوص القرآنيـة القطعيـة، وعنـدها يمكـن أن      الطائفة التي أقامت أُصولها على النصـوص القرآنيـة القطعيـة، وعنـدها يمكـن أن      الطائفة التي أقامت أُصولها على النصـوص القرآنيـة القطعيـة، وعنـدها يمكـن أن      الطائفة التي أقامت أُصولها على النصـوص القرآنيـة القطعيـة، وعنـدها يمكـن أن      
        يتوحد الصادقون المخلصون على أساس اُألصول اليقينية الثابتة.يتوحد الصادقون المخلصون على أساس اُألصول اليقينية الثابتة.يتوحد الصادقون المخلصون على أساس اُألصول اليقينية الثابتة.يتوحد الصادقون المخلصون على أساس اُألصول اليقينية الثابتة.

رى إلـى اآليتـين السـابقتين نجـد أن سـورة (البقـرة) قـد        رى إلـى اآليتـين السـابقتين نجـد أن سـورة (البقـرة) قـد        رى إلـى اآليتـين السـابقتين نجـد أن سـورة (البقـرة) قـد        رى إلـى اآليتـين السـابقتين نجـد أن سـورة (البقـرة) قـد        وحين نرجع مـرة أُخـ  وحين نرجع مـرة أُخـ  وحين نرجع مـرة أُخـ  وحين نرجع مـرة أُخـ  
أن الهدايـة فـي هـذا الكتـاب. أمـا سـورة (آل عمـران) فقـد         أن الهدايـة فـي هـذا الكتـاب. أمـا سـورة (آل عمـران) فقـد         أن الهدايـة فـي هـذا الكتـاب. أمـا سـورة (آل عمـران) فقـد         أن الهدايـة فـي هـذا الكتـاب. أمـا سـورة (آل عمـران) فقـد         ــ ــ ــ ــ ومن بدايتها ومن بدايتها ومن بدايتها ومن بدايتها ــ ــ ــ ــ قررت قررت قررت قررت 

ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  قـل:  قـل:  قـل:  قـل:  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  بينت كيفية التعامل مع آيات الكتاب مـن أجـل تحقيـق هـذه الهدايـة. أو      بينت كيفية التعامل مع آيات الكتاب مـن أجـل تحقيـق هـذه الهدايـة. أو      بينت كيفية التعامل مع آيات الكتاب مـن أجـل تحقيـق هـذه الهدايـة. أو      بينت كيفية التعامل مع آيات الكتاب مـن أجـل تحقيـق هـذه الهدايـة. أو      
أن مـن  أن مـن  أن مـن  أن مـن  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  دايتها أيضـاً  دايتها أيضـاً  دايتها أيضـاً  دايتها أيضـاً  ومـن بـ  ومـن بـ  ومـن بـ  ومـن بـ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  بينت كيفية االهتداء بها عمالً وواقعاً حين ذكـرت  بينت كيفية االهتداء بها عمالً وواقعاً حين ذكـرت  بينت كيفية االهتداء بها عمالً وواقعاً حين ذكـرت  بينت كيفية االهتداء بها عمالً وواقعاً حين ذكـرت  

هذه اآليات آيات متشابهات: من اتّبعها ضلّ وأضلّ. وأن الهداية في اتّباع اآليات هذه اآليات آيات متشابهات: من اتّبعها ضلّ وأضلّ. وأن الهداية في اتّباع اآليات هذه اآليات آيات متشابهات: من اتّبعها ضلّ وأضلّ. وأن الهداية في اتّباع اآليات هذه اآليات آيات متشابهات: من اتّبعها ضلّ وأضلّ. وأن الهداية في اتّباع اآليات 
المحكمــات، و(مــا تشــابه منــه) فمرجعــه إليهــا. فآيــة (البقــرة) قــد قــررت القاعــدة     المحكمــات، و(مــا تشــابه منــه) فمرجعــه إليهــا. فآيــة (البقــرة) قــد قــررت القاعــدة     المحكمــات، و(مــا تشــابه منــه) فمرجعــه إليهــا. فآيــة (البقــرة) قــد قــررت القاعــدة     المحكمــات، و(مــا تشــابه منــه) فمرجعــه إليهــا. فآيــة (البقــرة) قــد قــررت القاعــدة     
وثبتتها، بينما آية (آل عمران) قد بينت كيفية التعامـل أو صـيغة االسـتفادة عمليـاً     وثبتتها، بينما آية (آل عمران) قد بينت كيفية التعامـل أو صـيغة االسـتفادة عمليـاً     وثبتتها، بينما آية (آل عمران) قد بينت كيفية التعامـل أو صـيغة االسـتفادة عمليـاً     وثبتتها، بينما آية (آل عمران) قد بينت كيفية التعامـل أو صـيغة االسـتفادة عمليـاً     

        القاعدة.. وبعبارة أُخرى: بينت آلية االهتداء بآيات القرآن.القاعدة.. وبعبارة أُخرى: بينت آلية االهتداء بآيات القرآن.القاعدة.. وبعبارة أُخرى: بينت آلية االهتداء بآيات القرآن.القاعدة.. وبعبارة أُخرى: بينت آلية االهتداء بآيات القرآن.    من هذهمن هذهمن هذهمن هذه
 نعم، القرآن في العموم هو مصدر الهداية. ولكن لهذا العموم تفصيالً ال بد نعم، القرآن في العموم هو مصدر الهداية. ولكن لهذا العموم تفصيالً ال بد نعم، القرآن في العموم هو مصدر الهداية. ولكن لهذا العموم تفصيالً ال بد نعم، القرآن في العموم هو مصدر الهداية. ولكن لهذا العموم تفصيالً ال بد
من مراعاته عند التطبيق أو التوظيف العملي آلياته؛ فأما أهل الحق فيؤمنون بهذا من مراعاته عند التطبيق أو التوظيف العملي آلياته؛ فأما أهل الحق فيؤمنون بهذا من مراعاته عند التطبيق أو التوظيف العملي آلياته؛ فأما أهل الحق فيؤمنون بهذا من مراعاته عند التطبيق أو التوظيف العملي آلياته؛ فأما أهل الحق فيؤمنون بهذا 

ض، كما هو ديدن المبطلين ض، كما هو ديدن المبطلين ض، كما هو ديدن المبطلين ض، كما هو ديدن المبطلين وهذا. وأما أهل الباطل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعوهذا. وأما أهل الباطل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعوهذا. وأما أهل الباطل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعوهذا. وأما أهل الباطل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببع
        في كلّ زمان ومكان.في كلّ زمان ومكان.في كلّ زمان ومكان.في كلّ زمان ومكان.

وهذا الكتاب الذي بين يديك يدور كلّه حول ذلك المفتاح الرباني العجيب وهذا الكتاب الذي بين يديك يدور كلّه حول ذلك المفتاح الرباني العجيب وهذا الكتاب الذي بين يديك يدور كلّه حول ذلك المفتاح الرباني العجيب وهذا الكتاب الذي بين يديك يدور كلّه حول ذلك المفتاح الرباني العجيب 
        الذي بينته آية (آل عمران) بياناً شافياً في غاية الوضوح واإليجاز.الذي بينته آية (آل عمران) بياناً شافياً في غاية الوضوح واإليجاز.الذي بينته آية (آل عمران) بياناً شافياً في غاية الوضوح واإليجاز.الذي بينته آية (آل عمران) بياناً شافياً في غاية الوضوح واإليجاز.

ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــين أهــل الســنّة         ـ ــع ب ــي شــأن هــذا االخــتالف الواق ــد فكــرت طــويالً ف ــين أهــل الســنّة         ولق ــع ب ــي شــأن هــذا االخــتالف الواق ــد فكــرت طــويالً ف ــين أهــل الســنّة         ولق ــع ب ــي شــأن هــذا االخــتالف الواق ــد فكــرت طــويالً ف ــين أهــل الســنّة         ولق ــع ب ــي شــأن هــذا االخــتالف الواق ــد فكــرت طــويالً ف ولق
لشيعة، خصوصاً ونحن نعيش في بلد تمثّـل األقليـة الشـيعية فيـه     لشيعة، خصوصاً ونحن نعيش في بلد تمثّـل األقليـة الشـيعية فيـه     لشيعة، خصوصاً ونحن نعيش في بلد تمثّـل األقليـة الشـيعية فيـه     لشيعة، خصوصاً ونحن نعيش في بلد تمثّـل األقليـة الشـيعية فيـه     والجماعة، وبين اوالجماعة، وبين اوالجماعة، وبين اوالجماعة، وبين ا

نسبة كبيرة؛ فاالحتكاك بيننا وبينهم حاصل، والنقاش والجدال قائم: نحن نعتقـد  نسبة كبيرة؛ فاالحتكاك بيننا وبينهم حاصل، والنقاش والجدال قائم: نحن نعتقـد  نسبة كبيرة؛ فاالحتكاك بيننا وبينهم حاصل، والنقاش والجدال قائم: نحن نعتقـد  نسبة كبيرة؛ فاالحتكاك بيننا وبينهم حاصل، والنقاش والجدال قائم: نحن نعتقـد  
أنّهم على دين باطل، ولنا على ذلك أدلّتنا وردودنا. وهـم يعتقـدون فينـا االعتقـاد     أنّهم على دين باطل، ولنا على ذلك أدلّتنا وردودنا. وهـم يعتقـدون فينـا االعتقـاد     أنّهم على دين باطل، ولنا على ذلك أدلّتنا وردودنا. وهـم يعتقـدون فينـا االعتقـاد     أنّهم على دين باطل، ولنا على ذلك أدلّتنا وردودنا. وهـم يعتقـدون فينـا االعتقـاد     
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عـن الحقيقـة فـي خضـم     عـن الحقيقـة فـي خضـم     عـن الحقيقـة فـي خضـم     عـن الحقيقـة فـي خضـم         نفسه، ولهم علينا من الردود ما لهم. وقد يضـيع الباحـث  نفسه، ولهم علينا من الردود ما لهم. وقد يضـيع الباحـث  نفسه، ولهم علينا من الردود ما لهم. وقد يضـيع الباحـث  نفسه، ولهم علينا من الردود ما لهم. وقد يضـيع الباحـث  
        هذه الردود؛ فال يدري أي الفريقين على حق؟ وأيهما على باطل؟!هذه الردود؛ فال يدري أي الفريقين على حق؟ وأيهما على باطل؟!هذه الردود؛ فال يدري أي الفريقين على حق؟ وأيهما على باطل؟!هذه الردود؛ فال يدري أي الفريقين على حق؟ وأيهما على باطل؟!

فكنـــت أقـــول: أيعقـــل أن الحـــق مشـــتبه إلـــى هـــذا الحـــد؟! وأنّـــك إذا أردت  فكنـــت أقـــول: أيعقـــل أن الحـــق مشـــتبه إلـــى هـــذا الحـــد؟! وأنّـــك إذا أردت  فكنـــت أقـــول: أيعقـــل أن الحـــق مشـــتبه إلـــى هـــذا الحـــد؟! وأنّـــك إذا أردت  فكنـــت أقـــول: أيعقـــل أن الحـــق مشـــتبه إلـــى هـــذا الحـــد؟! وأنّـــك إذا أردت  
الوصول إليه احتجت إلى الخـوض فـي مثـل هـذه المتاهـات التـي ال أول لهـا وال        الوصول إليه احتجت إلى الخـوض فـي مثـل هـذه المتاهـات التـي ال أول لهـا وال        الوصول إليه احتجت إلى الخـوض فـي مثـل هـذه المتاهـات التـي ال أول لهـا وال        الوصول إليه احتجت إلى الخـوض فـي مثـل هـذه المتاهـات التـي ال أول لهـا وال        

ديث وغيرها؟! فكيف يـتمكّن  ديث وغيرها؟! فكيف يـتمكّن  ديث وغيرها؟! فكيف يـتمكّن  ديث وغيرها؟! فكيف يـتمكّن  آخر؟! وإلى علوم عديدة من اللغة والتفسير والحآخر؟! وإلى علوم عديدة من اللغة والتفسير والحآخر؟! وإلى علوم عديدة من اللغة والتفسير والحآخر؟! وإلى علوم عديدة من اللغة والتفسير والح
عوام الناس من إدراك الحق من الباطل؟! وكيف تقوم علـيهم حجـة اهللا البالغـة؟    عوام الناس من إدراك الحق من الباطل؟! وكيف تقوم علـيهم حجـة اهللا البالغـة؟    عوام الناس من إدراك الحق من الباطل؟! وكيف تقوم علـيهم حجـة اهللا البالغـة؟    عوام الناس من إدراك الحق من الباطل؟! وكيف تقوم علـيهم حجـة اهللا البالغـة؟    

        وأين هي حجة اهللا في وسط هذا الركام؟وأين هي حجة اهللا في وسط هذا الركام؟وأين هي حجة اهللا في وسط هذا الركام؟وأين هي حجة اهللا في وسط هذا الركام؟
ــ ــ ــ ــ مع ذلك مع ذلك مع ذلك مع ذلك ــ ــ ــ ــ كانت هذه األسئلة وما شابهها تشغلني وتلح علي كثيراً. ولكنّني كانت هذه األسئلة وما شابهها تشغلني وتلح علي كثيراً. ولكنّني كانت هذه األسئلة وما شابهها تشغلني وتلح علي كثيراً. ولكنّني كانت هذه األسئلة وما شابهها تشغلني وتلح علي كثيراً. ولكنّني 

متناول كلّ متناول كلّ متناول كلّ متناول كلّ بكثير. إنّها في بكثير. إنّها في بكثير. إنّها في بكثير. إنّها في     كنت أعتقد أن معرفة الحق من الباطل أقرب من ذلككنت أعتقد أن معرفة الحق من الباطل أقرب من ذلككنت أعتقد أن معرفة الحق من الباطل أقرب من ذلككنت أعتقد أن معرفة الحق من الباطل أقرب من ذلك
ن. وال بد أن تكون حجة اهللا قائمة على الجميع ومن نص ن. وال بد أن تكون حجة اهللا قائمة على الجميع ومن نص ن. وال بد أن تكون حجة اهللا قائمة على الجميع ومن نص ن. وال بد أن تكون حجة اهللا قائمة على الجميع ومن نص واحد منّا نحن المسلموواحد منّا نحن المسلموواحد منّا نحن المسلموواحد منّا نحن المسلمو

        كالمه سبحانه.كالمه سبحانه.كالمه سبحانه.كالمه سبحانه.
ولكن كيف؟ وفي كالمه ما يحتاج إلى توضيح وتفسير، والعلماء يختلفون ولكن كيف؟ وفي كالمه ما يحتاج إلى توضيح وتفسير، والعلماء يختلفون ولكن كيف؟ وفي كالمه ما يحتاج إلى توضيح وتفسير، والعلماء يختلفون ولكن كيف؟ وفي كالمه ما يحتاج إلى توضيح وتفسير، والعلماء يختلفون 
في تفسيره إلى حد التناقض! ال سيما إذا كـانوا مـن فـرق مختلفـة. بـل إن الـبعض       في تفسيره إلى حد التناقض! ال سيما إذا كـانوا مـن فـرق مختلفـة. بـل إن الـبعض       في تفسيره إلى حد التناقض! ال سيما إذا كـانوا مـن فـرق مختلفـة. بـل إن الـبعض       في تفسيره إلى حد التناقض! ال سيما إذا كـانوا مـن فـرق مختلفـة. بـل إن الـبعض       

يقول: إن القرآن حمال أوجه، ويعمـم هـذا القـول علـى جميـع آياتـه! حتّـى        يقول: إن القرآن حمال أوجه، ويعمـم هـذا القـول علـى جميـع آياتـه! حتّـى        يقول: إن القرآن حمال أوجه، ويعمـم هـذا القـول علـى جميـع آياتـه! حتّـى        يقول: إن القرآن حمال أوجه، ويعمـم هـذا القـول علـى جميـع آياتـه! حتّـى            منهممنهممنهممنهم
        يصرح بأنّه ال حجة فيه على اإلطالق ما لم يقرن بغيره!يصرح بأنّه ال حجة فيه على اإلطالق ما لم يقرن بغيره!يصرح بأنّه ال حجة فيه على اإلطالق ما لم يقرن بغيره!يصرح بأنّه ال حجة فيه على اإلطالق ما لم يقرن بغيره!

إلى أن هداني اهللا تعالى بفضـله ونعمتـه إلـى هـذا المفتـاح القرآنـي العظـيم،        إلى أن هداني اهللا تعالى بفضـله ونعمتـه إلـى هـذا المفتـاح القرآنـي العظـيم،        إلى أن هداني اهللا تعالى بفضـله ونعمتـه إلـى هـذا المفتـاح القرآنـي العظـيم،        إلى أن هداني اهللا تعالى بفضـله ونعمتـه إلـى هـذا المفتـاح القرآنـي العظـيم،        
ه، وأنّه ما ه، وأنّه ما ه، وأنّه ما ه، وأنّه ما فعرفت أن من القرآن متشابهاً ال يعتمد حتّى يفسر في ضوء المحكم منفعرفت أن من القرآن متشابهاً ال يعتمد حتّى يفسر في ضوء المحكم منفعرفت أن من القرآن متشابهاً ال يعتمد حتّى يفسر في ضوء المحكم منفعرفت أن من القرآن متشابهاً ال يعتمد حتّى يفسر في ضوء المحكم من

ولهـا مـا يبينهـا يقينـاً مـن صـريح المحكـم. فلـيس         ولهـا مـا يبينهـا يقينـاً مـن صـريح المحكـم. فلـيس         ولهـا مـا يبينهـا يقينـاً مـن صـريح المحكـم. فلـيس         ولهـا مـا يبينهـا يقينـاً مـن صـريح المحكـم. فلـيس         ��� ��� ��� ���     من آية فـي اُألصـول مشـتبهة   من آية فـي اُألصـول مشـتبهة   من آية فـي اُألصـول مشـتبهة   من آية فـي اُألصـول مشـتبهة   
القرآن كلّه حمال أوجه. وأن ما كان منـه كـذلك ال نتبعـه حتّـى نرجـع بـه إلـى مـا         القرآن كلّه حمال أوجه. وأن ما كان منـه كـذلك ال نتبعـه حتّـى نرجـع بـه إلـى مـا         القرآن كلّه حمال أوجه. وأن ما كان منـه كـذلك ال نتبعـه حتّـى نرجـع بـه إلـى مـا         القرآن كلّه حمال أوجه. وأن ما كان منـه كـذلك ال نتبعـه حتّـى نرجـع بـه إلـى مـا         
يزيــل احتمالــه واشــتباهه مــن القــرآن نفســه. وأن أهــل الباطــل ال يمكــن أن يكــون يزيــل احتمالــه واشــتباهه مــن القــرآن نفســه. وأن أهــل الباطــل ال يمكــن أن يكــون يزيــل احتمالــه واشــتباهه مــن القــرآن نفســه. وأن أهــل الباطــل ال يمكــن أن يكــون يزيــل احتمالــه واشــتباهه مــن القــرآن نفســه. وأن أهــل الباطــل ال يمكــن أن يكــون 
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كمـا أن أهـل الحـق ال بـد أن تكـون أُصـولهم       كمـا أن أهـل الحـق ال بـد أن تكـون أُصـولهم       كمـا أن أهـل الحـق ال بـد أن تكـون أُصـولهم       كمـا أن أهـل الحـق ال بـد أن تكـون أُصـولهم           ُألصولهم مـن نصـيب فـي محكمـه.    ُألصولهم مـن نصـيب فـي محكمـه.    ُألصولهم مـن نصـيب فـي محكمـه.    ُألصولهم مـن نصـيب فـي محكمـه.    
        قائمة على محكم القرآن.قائمة على محكم القرآن.قائمة على محكم القرآن.قائمة على محكم القرآن.

وهنا توضّح لي الطريق تمامـاً: فـإذا كنـت أعتقـد أنّـي علـى حـق، فـال بـد أن          وهنا توضّح لي الطريق تمامـاً: فـإذا كنـت أعتقـد أنّـي علـى حـق، فـال بـد أن          وهنا توضّح لي الطريق تمامـاً: فـإذا كنـت أعتقـد أنّـي علـى حـق، فـال بـد أن          وهنا توضّح لي الطريق تمامـاً: فـإذا كنـت أعتقـد أنّـي علـى حـق، فـال بـد أن          
تكون اُألصول التي أقمت عليها معتقدي وديني مبنية على محكـم القـرآن. كمـا    تكون اُألصول التي أقمت عليها معتقدي وديني مبنية على محكـم القـرآن. كمـا    تكون اُألصول التي أقمت عليها معتقدي وديني مبنية على محكـم القـرآن. كمـا    تكون اُألصول التي أقمت عليها معتقدي وديني مبنية على محكـم القـرآن. كمـا    

أسـتقرئ أُصـولهم فـال    أسـتقرئ أُصـولهم فـال    أسـتقرئ أُصـولهم فـال    أسـتقرئ أُصـولهم فـال        أنّه إذا كنت أعتقد أن الشيعة على باطل، فهذا يسـتلزم أن أنّه إذا كنت أعتقد أن الشيعة على باطل، فهذا يسـتلزم أن أنّه إذا كنت أعتقد أن الشيعة على باطل، فهذا يسـتلزم أن أنّه إذا كنت أعتقد أن الشيعة على باطل، فهذا يسـتلزم أن 
وهذا الكتاب شاهد عدل على ما وهذا الكتاب شاهد عدل على ما وهذا الكتاب شاهد عدل على ما وهذا الكتاب شاهد عدل على ما     ليها من المحكم شيئاً. وهكذا كان،ليها من المحكم شيئاً. وهكذا كان،ليها من المحكم شيئاً. وهكذا كان،ليها من المحكم شيئاً. وهكذا كان،أجد لهم عأجد لهم عأجد لهم عأجد لهم ع

        أقول. هذا في ما يخصّ اُألصول.أقول. هذا في ما يخصّ اُألصول.أقول. هذا في ما يخصّ اُألصول.أقول. هذا في ما يخصّ اُألصول.
ــائغ     ــه سـ ــأن آخـــر؛ إذ االخـــتالف فـــي الفـــروع فـــي غالبـ ــا الفـــروع فلهـــا شـ ــائغ    أمـ ــه سـ ــأن آخـــر؛ إذ االخـــتالف فـــي الفـــروع فـــي غالبـ ــا الفـــروع فلهـــا شـ ــائغ    أمـ ــه سـ ــأن آخـــر؛ إذ االخـــتالف فـــي الفـــروع فـــي غالبـ ــا الفـــروع فلهـــا شـ ــائغ    أمـ ــه سـ ــأن آخـــر؛ إذ االخـــتالف فـــي الفـــروع فـــي غالبـ ــا الفـــروع فلهـــا شـ أمـ
ومشــروع، مــا دامــت أدلّتــه ظنّيــة خاضــعة لالجتهــاد. والمخطــئ فيــه مــأجور أجــراً    ومشــروع، مــا دامــت أدلّتــه ظنّيــة خاضــعة لالجتهــاد. والمخطــئ فيــه مــأجور أجــراً    ومشــروع، مــا دامــت أدلّتــه ظنّيــة خاضــعة لالجتهــاد. والمخطــئ فيــه مــأجور أجــراً    ومشــروع، مــا دامــت أدلّتــه ظنّيــة خاضــعة لالجتهــاد. والمخطــئ فيــه مــأجور أجــراً    

، والمصيب أجرين: األول على نيته واجتهاده في طلب الحق، والثاني عليه ، والمصيب أجرين: األول على نيته واجتهاده في طلب الحق، والثاني عليه ، والمصيب أجرين: األول على نيته واجتهاده في طلب الحق، والثاني عليه ، والمصيب أجرين: األول على نيته واجتهاده في طلب الحق، والثاني عليه واحداًواحداًواحداًواحداً
        مع إصابته.مع إصابته.مع إصابته.مع إصابته.

ومثــل هــذه اُألمــور ال تنقســم اُألمــة بموجبهــا طوائــف، وإنّمــا مــذاهب فقهيــة  ومثــل هــذه اُألمــور ال تنقســم اُألمــة بموجبهــا طوائــف، وإنّمــا مــذاهب فقهيــة  ومثــل هــذه اُألمــور ال تنقســم اُألمــة بموجبهــا طوائــف، وإنّمــا مــذاهب فقهيــة  ومثــل هــذه اُألمــور ال تنقســم اُألمــة بموجبهــا طوائــف، وإنّمــا مــذاهب فقهيــة  
        معتبرة؛ ألن اُألصول واحدة، ما لم يقع تعصّب وخصومة وافتراق.معتبرة؛ ألن اُألصول واحدة، ما لم يقع تعصّب وخصومة وافتراق.معتبرة؛ ألن اُألصول واحدة، ما لم يقع تعصّب وخصومة وافتراق.معتبرة؛ ألن اُألصول واحدة، ما لم يقع تعصّب وخصومة وافتراق.

رط صحة النقل عن رط صحة النقل عن رط صحة النقل عن رط صحة النقل عن فللمسلم أن يكون في الفروع على أي مذهب معتبر بشفللمسلم أن يكون في الفروع على أي مذهب معتبر بشفللمسلم أن يكون في الفروع على أي مذهب معتبر بشفللمسلم أن يكون في الفروع على أي مذهب معتبر بش
اإلمام المقلَّد، وعدم مخالفته للكتاب والسنّة، وبشرط عدم التعصّب للرأي وإنكار اإلمام المقلَّد، وعدم مخالفته للكتاب والسنّة، وبشرط عدم التعصّب للرأي وإنكار اإلمام المقلَّد، وعدم مخالفته للكتاب والسنّة، وبشرط عدم التعصّب للرأي وإنكار اإلمام المقلَّد، وعدم مخالفته للكتاب والسنّة، وبشرط عدم التعصّب للرأي وإنكار 
الـرأي المقابــل أو المعــاكس. وعلــى هــذا إجمـاع العلمــاء. ولهــم فــي ذلــك قاعــدة   الـرأي المقابــل أو المعــاكس. وعلــى هــذا إجمـاع العلمــاء. ولهــم فــي ذلــك قاعــدة   الـرأي المقابــل أو المعــاكس. وعلــى هــذا إجمـاع العلمــاء. ولهــم فــي ذلــك قاعــدة   الـرأي المقابــل أو المعــاكس. وعلــى هــذا إجمـاع العلمــاء. ولهــم فــي ذلــك قاعــدة   

        أُصولية تقول: ال إنكار في المسائل الخالفية الفروعية.أُصولية تقول: ال إنكار في المسائل الخالفية الفروعية.أُصولية تقول: ال إنكار في المسائل الخالفية الفروعية.أُصولية تقول: ال إنكار في المسائل الخالفية الفروعية.
ا اختالف اُألصول فال يسوغ شرعاً؛ ألنأما اختالف اُألصول فال يسوغ شرعاً؛ ألنأما اختالف اُألصول فال يسوغ شرعاً؛ ألنأما اختالف اُألصول فال يسوغ شرعاً؛ ألنالرب جلّ وعال قد نصـب عليهـا   الرب جلّ وعال قد نصـب عليهـا   الرب جلّ وعال قد نصـب عليهـا   الرب جلّ وعال قد نصـب عليهـا       أم

من األدلّة الصريحة القطعية في داللتها (المحكمة) ما ال يمكن لمن اطّلـع عليهـا   من األدلّة الصريحة القطعية في داللتها (المحكمة) ما ال يمكن لمن اطّلـع عليهـا   من األدلّة الصريحة القطعية في داللتها (المحكمة) ما ال يمكن لمن اطّلـع عليهـا   من األدلّة الصريحة القطعية في داللتها (المحكمة) ما ال يمكن لمن اطّلـع عليهـا   
كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين ����أن يعذر في مخالفتها، كما قال تعالى: أن يعذر في مخالفتها، كما قال تعالى: أن يعذر في مخالفتها، كما قال تعالى: أن يعذر في مخالفتها، كما قال تعالى: 
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اب بِالحق ليحكُم بين النَّاسِ فيما اختَلَفُوا فيه اب بِالحق ليحكُم بين النَّاسِ فيما اختَلَفُوا فيه اب بِالحق ليحكُم بين النَّاسِ فيما اختَلَفُوا فيه اب بِالحق ليحكُم بين النَّاسِ فيما اختَلَفُوا فيه مبشِّرِين ومنذرِين وأَنزَلَ معهم الكتَمبشِّرِين ومنذرِين وأَنزَلَ معهم الكتَمبشِّرِين ومنذرِين وأَنزَلَ معهم الكتَمبشِّرِين ومنذرِين وأَنزَلَ معهم الكتَ
    ى اللَّـهـدم فَهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماَءتها جم عدن بم أُوتُوه ينإِال الَّذ يهف ا اختَلَفمو    ى اللَّـهـدم فَهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماَءتها جم عدن بم أُوتُوه ينإِال الَّذ يهف ا اختَلَفمو    ى اللَّـهـدم فَهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماَءتها جم عدن بم أُوتُوه ينإِال الَّذ يهف ا اختَلَفمو    ى اللَّـهـدم فَهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماَءتها جم عدن بم أُوتُوه ينإِال الَّذ يهف ا اختَلَفمو

        هــدي اللَّـهو بِإِذنِـه ـقالح ـنم يــهـا اختَلَفُـوا فمنُـوا لآم ينالَّـذ        هــدي اللَّـهو بِإِذنِـه ـقالح ـنم يــهـا اختَلَفُـوا فمنُـوا لآم ينالَّـذ        هــدي اللَّـهو بِإِذنِـه ـقالح ـنم يــهـا اختَلَفُـوا فمنُـوا لآم ينالَّـذ        هــدي اللَّـهو بِإِذنِـه ـقالح ـنم يــهـا اختَلَفُـوا فمنُـوا لآم ينالَّـذ    اطــرشَـاُء إِلَـى صـن يي م    اطــرشَـاُء إِلَـى صـن يي م    اطــرشَـاُء إِلَـى صـن يي م    اطــرشَـاُء إِلَـى صـن يي م
����مستَقيممستَقيممستَقيممستَقيم

ولَو شَاَء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً ولَو شَاَء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً ولَو شَاَء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً ولَو شَاَء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً ����. وفي هذا االختالف نزل قوله تعالى: . وفي هذا االختالف نزل قوله تعالى: . وفي هذا االختالف نزل قوله تعالى: . وفي هذا االختالف نزل قوله تعالى: ))))١١١١((((
 ينفختَلم زَالُونال يةً وداحو ينفختَلم زَالُونال يةً وداحو ينفختَلم زَالُونال يةً وداحو ينفختَلم زَالُونال يةً وداحـةُ            �ومـت كَلتَمـم وخَلَقَه كـذَللو ـكبر ـمحـن رـةُ        إِال ممـت كَلتَمـم وخَلَقَه كـذَللو ـكبر ـمحـن رـةُ        إِال ممـت كَلتَمـم وخَلَقَه كـذَللو ـكبر ـمحـن رـةُ        إِال ممـت كَلتَمـم وخَلَقَه كـذَللو ـكبر ـمحـن رإِال م

نَّمهج َألمَألن كبرنَّمهج َألمَألن كبرنَّمهج َألمَألن كبرنَّمهج َألمَألن كبر    ينعالنَّاسِ أَجمو الجِنَّة نمينعالنَّاسِ أَجمو الجِنَّة نمينعالنَّاسِ أَجمو الجِنَّة نمينعالنَّاسِ أَجمو الجِنَّة نم����
))))٢٢٢٢((((....        

فهو اخـتالف قـد نزعـت مـن أهلـه الرحمـة؛ فلـيس لـه وجـه اعتبـار أو قبـول.            فهو اخـتالف قـد نزعـت مـن أهلـه الرحمـة؛ فلـيس لـه وجـه اعتبـار أو قبـول.            فهو اخـتالف قـد نزعـت مـن أهلـه الرحمـة؛ فلـيس لـه وجـه اعتبـار أو قبـول.            فهو اخـتالف قـد نزعـت مـن أهلـه الرحمـة؛ فلـيس لـه وجـه اعتبـار أو قبـول.            
        وليس هذا شأن الفروع.وليس هذا شأن الفروع.وليس هذا شأن الفروع.وليس هذا شأن الفروع.

وعليه توجب ضـرورة أن تكـون أدلّـة اُألصـول آيـات قرآنيـة محكمـة، أي:        وعليه توجب ضـرورة أن تكـون أدلّـة اُألصـول آيـات قرآنيـة محكمـة، أي:        وعليه توجب ضـرورة أن تكـون أدلّـة اُألصـول آيـات قرآنيـة محكمـة، أي:        وعليه توجب ضـرورة أن تكـون أدلّـة اُألصـول آيـات قرآنيـة محكمـة، أي:        
    صـريحة فـي داللتهـا صـراحة ال تحتـاج معهـا إلـى غيرهـا مـن األدلّـة أو النصــوص          صـريحة فـي داللتهـا صـراحة ال تحتـاج معهـا إلـى غيرهـا مـن األدلّـة أو النصــوص          صـريحة فـي داللتهـا صـراحة ال تحتـاج معهـا إلـى غيرهـا مـن األدلّـة أو النصــوص          صـريحة فـي داللتهـا صـراحة ال تحتـاج معهـا إلـى غيرهـا مـن األدلّـة أو النصــوص          

في في في في ــ ــ ــ ــ بعيداً عن المجامالت والمزايدات بعيداً عن المجامالت والمزايدات بعيداً عن المجامالت والمزايدات بعيداً عن المجامالت والمزايدات ــ ــ ــ ــ الشارحة أو المفسرة. والناظر بموضوعية الشارحة أو المفسرة. والناظر بموضوعية الشارحة أو المفسرة. والناظر بموضوعية الشارحة أو المفسرة. والناظر بموضوعية 
شأن االختالف بين أهل السنّة والشيعة ال يجد صعوبة فـي الحكـم بأنّـه اخـتالف     شأن االختالف بين أهل السنّة والشيعة ال يجد صعوبة فـي الحكـم بأنّـه اخـتالف     شأن االختالف بين أهل السنّة والشيعة ال يجد صعوبة فـي الحكـم بأنّـه اخـتالف     شأن االختالف بين أهل السنّة والشيعة ال يجد صعوبة فـي الحكـم بأنّـه اخـتالف     
فــي أُصــول الــدين، قبــل أن يكــون اختالفــاً فــي فروعــه. فــإن هنــاك بــين الفــريقين    فــي أُصــول الــدين، قبــل أن يكــون اختالفــاً فــي فروعــه. فــإن هنــاك بــين الفــريقين    فــي أُصــول الــدين، قبــل أن يكــون اختالفــاً فــي فروعــه. فــإن هنــاك بــين الفــريقين    فــي أُصــول الــدين، قبــل أن يكــون اختالفــاً فــي فروعــه. فــإن هنــاك بــين الفــريقين    

        ما فيها على طرفي نقيض وافتراق..ما فيها على طرفي نقيض وافتراق..ما فيها على طرفي نقيض وافتراق..ما فيها على طرفي نقيض وافتراق..أُصوالً عديدة ليست موضع اتّفاق، بل هأُصوالً عديدة ليست موضع اتّفاق، بل هأُصوالً عديدة ليست موضع اتّفاق، بل هأُصوالً عديدة ليست موضع اتّفاق، بل ه
منهــا: (اإلمامــة) و(العصــمة) وحفــظ القــرآن، وعدالــة الصــحابة، و(التمســك   منهــا: (اإلمامــة) و(العصــمة) وحفــظ القــرآن، وعدالــة الصــحابة، و(التمســك   منهــا: (اإلمامــة) و(العصــمة) وحفــظ القــرآن، وعدالــة الصــحابة، و(التمســك   منهــا: (اإلمامــة) و(العصــمة) وحفــظ القــرآن، وعدالــة الصــحابة، و(التمســك   

        بأهل البيت)... إلخ.بأهل البيت)... إلخ.بأهل البيت)... إلخ.بأهل البيت)... إلخ.
فهل يستطيع الشيعة إثبات ما يدعونه من أُصول باآليات القرآنية المحكمة. فهل يستطيع الشيعة إثبات ما يدعونه من أُصول باآليات القرآنية المحكمة. فهل يستطيع الشيعة إثبات ما يدعونه من أُصول باآليات القرآنية المحكمة. فهل يستطيع الشيعة إثبات ما يدعونه من أُصول باآليات القرآنية المحكمة. 

ياناً تاماً أنّهم ياناً تاماً أنّهم ياناً تاماً أنّهم ياناً تاماً أنّهم أنّهم على حق. وإن عجزوا ونكلوا تبين بأنّهم على حق. وإن عجزوا ونكلوا تبين بأنّهم على حق. وإن عجزوا ونكلوا تبين بأنّهم على حق. وإن عجزوا ونكلوا تبين بــ ــ ــ ــ بال ريب بال ريب بال ريب بال ريب ــ ــ ــ ــ فإن فعلوا تبين فإن فعلوا تبين فإن فعلوا تبين فإن فعلوا تبين 
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        على باطل. وكذلك األمر بالنسبة إلينا.على باطل. وكذلك األمر بالنسبة إلينا.على باطل. وكذلك األمر بالنسبة إلينا.على باطل. وكذلك األمر بالنسبة إلينا.
وفي هذا الكتاب منهاج نظـري تأصـيلي وتطبيقـي لبيـان أي مـن طوائـف       وفي هذا الكتاب منهاج نظـري تأصـيلي وتطبيقـي لبيـان أي مـن طوائـف       وفي هذا الكتاب منهاج نظـري تأصـيلي وتطبيقـي لبيـان أي مـن طوائـف       وفي هذا الكتاب منهاج نظـري تأصـيلي وتطبيقـي لبيـان أي مـن طوائـف       ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

أهل القبلة هي الطائفة التي على الحق الواضـح الصـريح، وأي منهـا علـى الباطـل      أهل القبلة هي الطائفة التي على الحق الواضـح الصـريح، وأي منهـا علـى الباطـل      أهل القبلة هي الطائفة التي على الحق الواضـح الصـريح، وأي منهـا علـى الباطـل      أهل القبلة هي الطائفة التي على الحق الواضـح الصـريح، وأي منهـا علـى الباطـل      
صوالً إلـى  صوالً إلـى  صوالً إلـى  صوالً إلـى  السافر الذي ال شبهة فيه، بعيداً عن اللف والدوران والجدل العقيم، والسافر الذي ال شبهة فيه، بعيداً عن اللف والدوران والجدل العقيم، والسافر الذي ال شبهة فيه، بعيداً عن اللف والدوران والجدل العقيم، والسافر الذي ال شبهة فيه، بعيداً عن اللف والدوران والجدل العقيم، و

        الحقيقة التي ال يمكن بعدها أن يختلف فيها اثنان.الحقيقة التي ال يمكن بعدها أن يختلف فيها اثنان.الحقيقة التي ال يمكن بعدها أن يختلف فيها اثنان.الحقيقة التي ال يمكن بعدها أن يختلف فيها اثنان.
طبقاً لصريح طبقاً لصريح طبقاً لصريح طبقاً لصريح ــ ــ ــ ــ وقد اتّخذت من أُصول أهل السنّة والجماعة وأُصول الشيعة وقد اتّخذت من أُصول أهل السنّة والجماعة وأُصول الشيعة وقد اتّخذت من أُصول أهل السنّة والجماعة وأُصول الشيعة وقد اتّخذت من أُصول أهل السنّة والجماعة وأُصول الشيعة 

ميداناً لتطبيق المنهج الذي ذكرته رغبةً في معرفة الحق وكشف ميداناً لتطبيق المنهج الذي ذكرته رغبةً في معرفة الحق وكشف ميداناً لتطبيق المنهج الذي ذكرته رغبةً في معرفة الحق وكشف ميداناً لتطبيق المنهج الذي ذكرته رغبةً في معرفة الحق وكشف ــ ــ ــ ــ اآليات القرآنية اآليات القرآنية اآليات القرآنية اآليات القرآنية 
        الحقيقة بأسهل وسيلة وأقرب طريقة.الحقيقة بأسهل وسيلة وأقرب طريقة.الحقيقة بأسهل وسيلة وأقرب طريقة.الحقيقة بأسهل وسيلة وأقرب طريقة.

أن جميـع اُألصـول التـي    أن جميـع اُألصـول التـي    أن جميـع اُألصـول التـي    أن جميـع اُألصـول التـي    ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  بعد االستقراء التام بعد االستقراء التام بعد االستقراء التام بعد االستقراء التام ــ ــ ــ ــ لت إليها لت إليها لت إليها لت إليها والحقيقة التي توصّوالحقيقة التي توصّوالحقيقة التي توصّوالحقيقة التي توصّ
انفرد بها الشيعة، ليس ألي واحد منها سند من محكم كتاب اهللا أو صريح آياته انفرد بها الشيعة، ليس ألي واحد منها سند من محكم كتاب اهللا أو صريح آياته انفرد بها الشيعة، ليس ألي واحد منها سند من محكم كتاب اهللا أو صريح آياته انفرد بها الشيعة، ليس ألي واحد منها سند من محكم كتاب اهللا أو صريح آياته 

        البتة!البتة!البتة!البتة!
وكلّ آية يحتجون بها دليالً على أي أصل مـن أُصـولهم ال يمكـن أن تـدلّ     وكلّ آية يحتجون بها دليالً على أي أصل مـن أُصـولهم ال يمكـن أن تـدلّ     وكلّ آية يحتجون بها دليالً على أي أصل مـن أُصـولهم ال يمكـن أن تـدلّ     وكلّ آية يحتجون بها دليالً على أي أصل مـن أُصـولهم ال يمكـن أن تـدلّ     

، أو توجيه من رواية. ، أو توجيه من رواية. ، أو توجيه من رواية. ، أو توجيه من رواية. بنفسها على المطلوب ما لم يرجعوا بها إلى تفسير من عالمبنفسها على المطلوب ما لم يرجعوا بها إلى تفسير من عالمبنفسها على المطلوب ما لم يرجعوا بها إلى تفسير من عالمبنفسها على المطلوب ما لم يرجعوا بها إلى تفسير من عالم
وليس هذا هو شأن المحكمات التي وصفها اهللا تعالى بأنّها: اُألم التي يرجع إليها، وليس هذا هو شأن المحكمات التي وصفها اهللا تعالى بأنّها: اُألم التي يرجع إليها، وليس هذا هو شأن المحكمات التي وصفها اهللا تعالى بأنّها: اُألم التي يرجع إليها، وليس هذا هو شأن المحكمات التي وصفها اهللا تعالى بأنّها: اُألم التي يرجع إليها، 

        وال يرجع بها إلى غيرها.وال يرجع بها إلى غيرها.وال يرجع بها إلى غيرها.وال يرجع بها إلى غيرها.
جميـــع اآليـــات التـــي احـــتج بهـــا الشـــيعة علـــى أُصـــولهم هـــي مـــن جـــنس           جميـــع اآليـــات التـــي احـــتج بهـــا الشـــيعة علـــى أُصـــولهم هـــي مـــن جـــنس           جميـــع اآليـــات التـــي احـــتج بهـــا الشـــيعة علـــى أُصـــولهم هـــي مـــن جـــنس           جميـــع اآليـــات التـــي احـــتج بهـــا الشـــيعة علـــى أُصـــولهم هـــي مـــن جـــنس           
المتشابهات. هذه هي الحقيقة التي خرجت بها بعد االستقراء التام، وهي حقيقـة  المتشابهات. هذه هي الحقيقة التي خرجت بها بعد االستقراء التام، وهي حقيقـة  المتشابهات. هذه هي الحقيقة التي خرجت بها بعد االستقراء التام، وهي حقيقـة  المتشابهات. هذه هي الحقيقة التي خرجت بها بعد االستقراء التام، وهي حقيقـة  

مرومرومرول وهلـة بـأنّهم مـن أهـل الباطـل       ــ ــ ــ ــ إذا ثبتت إذا ثبتت إذا ثبتت إذا ثبتت ــ ــ ــ ــ عة تحكم على أصحابها عة تحكم على أصحابها عة تحكم على أصحابها عة تحكم على أصحابها مرول وهلـة بـأنّهم مـن أهـل الباطـل       ومـن أول وهلـة بـأنّهم مـن أهـل الباطـل       ومـن أول وهلـة بـأنّهم مـن أهـل الباطـل       ومـن أوومـن أو
ــوا العكــس، و      ــى الشــيعة بعــدها أن يثبت ــه! وعل ــراء في ــذي ال م ــوا العكــس، و     ال ــى الشــيعة بعــدها أن يثبت ــه! وعل ــراء في ــذي ال م ــوا العكــس، و     ال ــى الشــيعة بعــدها أن يثبت ــه! وعل ــراء في ــذي ال م ــوا العكــس، و     ال ــى الشــيعة بعــدها أن يثبت ــه! وعل ــراء في ــذي ال م ــون  ��� ��� ��� ��� ال ــإنّهم مبطل ــون  ف ــإنّهم مبطل ــون  ف ــإنّهم مبطل ــون  ف ــإنّهم مبطل ف

زائغون يتّبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة، وابتغـاء تأويلـه وحملـه علـى مـا يهـوون           زائغون يتّبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة، وابتغـاء تأويلـه وحملـه علـى مـا يهـوون           زائغون يتّبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة، وابتغـاء تأويلـه وحملـه علـى مـا يهـوون           زائغون يتّبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة، وابتغـاء تأويلـه وحملـه علـى مـا يهـوون           
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        ويشتهون.ويشتهون.ويشتهون.ويشتهون.
أستطيع أن أسبق الزمن وأقرر فأقول: إنّهـم لـم ولـن    أستطيع أن أسبق الزمن وأقرر فأقول: إنّهـم لـم ولـن    أستطيع أن أسبق الزمن وأقرر فأقول: إنّهـم لـم ولـن    أستطيع أن أسبق الزمن وأقرر فأقول: إنّهـم لـم ولـن    ــ ــ ــ ــ وبثقة مطلقة وبثقة مطلقة وبثقة مطلقة وبثقة مطلقة ــ ــ ــ ــ ولكنّني ولكنّني ولكنّني ولكنّني 

من العثور على آية محكمة واحدة من القرآن كلّه تؤيد ما يدعون! من العثور على آية محكمة واحدة من القرآن كلّه تؤيد ما يدعون! من العثور على آية محكمة واحدة من القرآن كلّه تؤيد ما يدعون! من العثور على آية محكمة واحدة من القرآن كلّه تؤيد ما يدعون!     يتمكّنوا قطّيتمكّنوا قطّيتمكّنوا قطّيتمكّنوا قطّ
فليكذِّبونا ولو بآية! وبيننا وبينهم الزمان مفتوحاً على مصراعيه. فليأخذوا منه فليكذِّبونا ولو بآية! وبيننا وبينهم الزمان مفتوحاً على مصراعيه. فليأخذوا منه فليكذِّبونا ولو بآية! وبيننا وبينهم الزمان مفتوحاً على مصراعيه. فليأخذوا منه فليكذِّبونا ولو بآية! وبيننا وبينهم الزمان مفتوحاً على مصراعيه. فليأخذوا منه ��� ��� ��� ��� وووو

        ما يشاؤون: سنة.. أو ألف سنة أو أكثر مما يعدون!ما يشاؤون: سنة.. أو ألف سنة أو أكثر مما يعدون!ما يشاؤون: سنة.. أو ألف سنة أو أكثر مما يعدون!ما يشاؤون: سنة.. أو ألف سنة أو أكثر مما يعدون!
����رررــتَ        ر ــةً إِنَّــك أَن حمر نكــن لَــد ــا م ــديتَنَا وهــب لَنَ إِذ ه عــدــا ب ــا الَ تُــزِغ قُلُوبن ــتَ        بنَ ــةً إِنَّــك أَن حمر نكــن لَــد ــا م ــديتَنَا وهــب لَنَ إِذ ه عــدــا ب ــا الَ تُــزِغ قُلُوبن ــتَ        بنَ ــةً إِنَّــك أَن حمر نكــن لَــد ــا م ــديتَنَا وهــب لَنَ إِذ ه عــدــا ب ــا الَ تُــزِغ قُلُوبن ــتَ        بنَ ــةً إِنَّــك أَن حمر نكــن لَــد ــا م ــديتَنَا وهــب لَنَ إِذ ه عــدــا ب ــا الَ تُــزِغ قُلُوبن بنَ

 ابهالو ابهالو ابهالو ابهالو�     نَا إِنَّكبر نَا إِنَّكبر نَا إِنَّكبر نَا إِنَّكبرعاماد    جيعالم فخلال ي اللَّه إِن يهف يبومٍ ال ريادالنَّاسِ ليعالم فخلال ي اللَّه إِن يهف يبومٍ ال ريادالنَّاسِ ليعالم فخلال ي اللَّه إِن يهف يبومٍ ال ريادالنَّاسِ ليعالم فخلال ي اللَّه إِن يهف يبومٍ ال ريالنَّاسِ ل����
))))١١١١((((((((((((....        

        ٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤////١١١١////٢٣٢٣٢٣٢٣المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف 
        ....ولكم جزيل الشكر عن شيعة آل محمدولكم جزيل الشكر عن شيعة آل محمدولكم جزيل الشكر عن شيعة آل محمدولكم جزيل الشكر عن شيعة آل محمد

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

يحـــاول هـــذا الكاتـــب جاهـــداً أن يخلـــط األوراق بغيـــة التمويـــه علـــى القـــارئ  
ــبطالن    ��� البســيط وتلبــيس الحــق عليــه، و   ال يفــوتن أهــل العلــم والمعرفــة الحكــم ب

  أقواله ودعاواه من أول وهلة!
فـي االسـتدالل علـى العقيـدة      وغاية ما أفاده في كتابه هـذا هـو لـزوم االقتصـار    

مـن القــرآن الكــريم فقــط، وباآليــات المحكمـات دون غيرهــا، ومــن لــم يــأت بمثــل   
  هذا الدليل فعقيدته باطلة وليست صحيحة.

  ونحن نجيبه على هذه الدعوى بما يلي:
  ما هو الدليل على لزوم االقتصار على القرآن الكريم في إثبات العقيدة؟ أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
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بآية محكمة واحـدة صـريحة   ــ وبحسب دعوته هذه ــ يأتينا فهل يمكن له أن 
يستفاد منها بأنّه ال يجوز االستدالل بغير القـرآن فـي إثبـات العقائـد: ونحـن بـدورنا       

  نعطيه سنة.. بل ألف سنة، هو ومن تبعه على هذا القول ليأتي بذلك.
ــاً: ــاً:ثاني ــاً:ثاني ــاً:ثاني ــنّة والجماعــة، وأهــل ال        ثاني ــب هــو مــن أهــل الس ــنّة مــن الواضــح أن الكات س

والجماعـــة لهـــم عقائـــد تختلـــف عـــن الشـــيعة، وأس عقيدتـــه هـــو مشـــروعية خالفـــة  
، وهــذه العقيــدة هــي خــالف عقيــدة   7الشــورى التــي جــاءت بعــد وفــاة رســول اهللا  

الشيعة اإلمامية التي ترى أن اإلمامة بالنصّ ال بالشورى، فهل تـراه يمكنـه أن يأتينـا    
ضـح ال ريـب فيـه أن الخالفـة بعـد      بنصّ محكـم مـن القـرآن الكـريم يبـين بشـكل وا      

هي بالشورى.. (ونؤكد: نصّ واضح صريح ال ريب فيه)، تمامـاً كمـا    7رسول اهللا
يريد هو ذلك من الشيعة.. ونحن نعطيه سنة.. بل ألف سنة إلثبـات ذلـك، هـو ومـن     

  كان على عقيدته هذه.
ام ال يخفــى علــى كــلّ مطّلــع بعلــوم القــرآن أن فــي القــرآن الكــريم عــ          ثالثــاً:ثالثــاً:ثالثــاً:ثالثــاً:

    ن، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسـوخ، ومطلـق ومقيـد.. وأنوخاص، ومجمل ومبي
هنــاك جملــة كبيــرة مــن المجمــالت والمطلقــات التــي وردت فــي القــرآن الكــريم      
ــه         ــه قول ــنّة الشــريفة ببيانهــا وتقييــد مطلقاتهــا.. وهــذا هــو الــذي يشــير إلي تكفّلــت الس

، فهل تـراه يحـق للمسـلم    )١(�ين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِمين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِمين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِمين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِموأَنزَلنَا إِلَيك الذِّكر لتُبوأَنزَلنَا إِلَيك الذِّكر لتُبوأَنزَلنَا إِلَيك الذِّكر لتُبوأَنزَلنَا إِلَيك الذِّكر لتُب�تعالى: 
 )٢(�وأَقيمــوا الصَّــالَةَوأَقيمــوا الصَّــالَةَوأَقيمــوا الصَّــالَةَوأَقيمــوا الصَّــالَةَ�أن ينظــر إلــى المجمــل الــذي ورد فــي القــرآن كقولــه تعــالى:  

وهــو مــن المحكــم، ويغــض النظــر عــن المبــين الــذي جــاءه مــن الســنّة ببيــان أحكــام    
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لـدعوى هـذا الكاتـب فـي االقتصـار       الصالة وأجزائها وشرائطها فال يأخذ بـه امتثـاالً  
فـي القـرآن دون األخـذ بالروايـات الـواردة عـن السـنّة        ــ المدعاة ــ على المحكمات 

  الشريفة...؟!!
       هذا القول مضحك، بل سخيف! ال يقول بـه عاقـل فضـالً عـن فاضـل؛ فـإن إن

ل، الخلط فيه واضح بين المتشابه المقابـل للمحكـم وبـين المجمـل المقابـل للمفصّـ      
  واألمر واحد ال يختلف في العقائد عنه في الفروع.

ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم       ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم       ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم       ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم       �جاء في القرآن قولـه تعـالى:    رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
فهــذه اآليــة الكريمــة مــن اآليــات المحكمــة والواضــحة فــي القــرآن  )١(�عنـه فَــانتَهوا عنـه فَــانتَهوا عنـه فَــانتَهوا عنـه فَــانتَهوا 

وأتى به مـن بيـان أو فعـل أو     7اهللالكريم التي تبين وجوب األخذ بما قاله رسول 
مـن عقائـد    7إقرار. فهل تراه يسوغ لنا بعـد ذلـك أن نتـرك مـا ثبـت عـن رسـول اهللا       

، ونقـول: إنّـه لـم يـرد فـي      Fفي اإلمامة أو العصمة أو غيرهما في حق أهـل البيـت  
 7ذلك آية محكمة، كما يتصور الكاتب، ونكون بهـذا قـد رددنـا قـول رسـول اهللا     

نا األخذ به في آية محكمة جـاءت فـي القـرآن الكـريم، كمـا بينـاه       الذي وجب علي
  اآلن؟!

ويقـول: إن اآليـة المـذكورة تريـد أن     ـــ  هـذا الكاتـب   ـــ  وربما سيتفلسـف علينـا   
فخـذوه. مـع أن اآليـة الكريمـة     ــ دون اُألصول ــ تقول: ما أتاكم الرسول في الفروع 

سـواء كـان ذلـك فـي      7رسول اهللا صريحة في عمومها وشمولها لمطلق ما يأتي به
  الفروع أو العقائد؟!
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بـأن كـلّ مـا تـذكره الشـيعة      ـــ  وبكلّ ثقة ويقـين  ــ نعم، يمكننا أن نقول  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
ــه         فــي عقائــدهم لــه أصــل فــي القــرآن الكــريم، وهــو مشــكاتها، ويســتعينون فــي بيان

ــول اهللا      ــن رسـ ــي ثبتـــت عـ ــريفة التـ ــنّة الشـ ــن السـ ــه مـ ــراد منـ ــة المـ ــل 7ومعرفـ ــم ، بـ هـ
يسـتعينون بالسـنّة الشـريفة التـي ثبتـت عنـد أهـل السـنّة فـي بيـان مـرادهم قبـل إثبــات             
ذلــك مــن كتــب الشــيعة، وهــذه ميــزة ال تتــوفّر عنــد جميــع الفــرق التــي تســتدلّ علــى   
عقائدها من فرق المسلمين، فالشيعة، والشيعة اإلماميـة بالخصـوص هـم الوحيـدون     

ويلزمونهم بما ألزموا به أنفسـهم قبـل أن   الذين يثبتون عقائدهم من كتب الخصوم 
  يثبتوا ذلك من كتبهم نفسها.

ووجــوب األخــذ بقــولهم  Fفهــم مــثالً إن أرادوا أن يثبتــوا إمامــة أهــل البيــت
، وآيـة والة  )١( �........إِنَّما وليكُم اللّه ورسـولُه. إِنَّما وليكُم اللّه ورسـولُه. إِنَّما وليكُم اللّه ورسـولُه. إِنَّما وليكُم اللّه ورسـولُه. �وأنّهم معصومون، جاءوا بآية الوالية: 

ــا يرِيــد اللَّــه ليــذهب  �، وآيــة التطهيــر )٢(�طيعــوا الرســولَطيعــوا الرســولَطيعــوا الرســولَطيعــوا الرســولَأَطيعــوا اللَّــه وأَأَطيعــوا اللَّــه وأَأَطيعــوا اللَّــه وأَأَطيعــوا اللَّــه وأَ�األمــر  إِنَّم  بــذهيل اللَّــه رِيــدــا ي إِنَّم  بــذهيل اللَّــه رِيــدــا ي إِنَّم  بــذهيل اللَّــه رِيــدــا ي إِنَّم
جســر ــنكُم الـ ــرجسعـ ــنكُم الـ ــرجسعـ ــنكُم الـ ــرجسعـ ــنكُم الـ ــا    )٣(�عـ ــراد منهـ ــوا المـ ــا مـــن اآليـــات بالعشـــرات، وأثبتـ ـــ ، وغيرهـ أي: ــ

بأحاديث ترويها كتب السنّة قبل الشيعة، وكتبهم العقائدية مليئـة بهـذه   ــ مصاديقها 
  االستدالالت الملزمة للخصم.

أو عدالـة  ــ مثالً ــ ينما نجد أهل السنّة إن أرادوا إثبات عقيدتهم في الشورى ب
ــريحة فـــي          ــحة وصـ ــة واضـ ــة محكمـ ــان بآيـ ــى اإلتيـ ــدرون علـ ــم ال يقـ ــحابة، فهـ الصـ

  مطلوبهم!
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وإن جاؤوا بآية قرآنية أسندوها بأحاديـث يروونهـا مـن كتـبهم خاصّـة. وهـذا       
يكون حجـة علـى الخصـم، فضـالً      يستلزم الدور، كما ال يخفى.. وهو ال ينهض أن

  عن االطمئنان إلى مثل هكذا استدالل في إثبات عقيدة ما.
والمتحصّل أنّه ال محيص من العودة إلى السنّة الشريفة الصحيحة في بيان ما 

  جاء في القرآن الكريم، وفي إثبات العقيدة اإلسالمية الحقّة.
ــا أن نــذكره باختصــار فــي الــرد علــى هــذ      ه الــدعوى مــن هــذا  هــذا مــا أردن

الكاتب، وتوجد تفاصيل وبيانات أُخرى من علمـاء أهـل السـنّة أنفسـهم تؤكـد      
ــك فــي         ــنّة الشــريفة إذا ثبتــت صــحتها، ســواء كــان ذل علــى وجــوب األخــذ بالس
الفــروع أو اُألصــول، لــم نشــأ ذكرهــا طلبــاً لالختصــار. وكــلّ ذلــك يؤكّــد بأنّــه ال  

  وجه لما ذكره هذا الكاتب مطلقاً.
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  »�א�"��
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أريد أن أعرف هذه الرواية، هل إسنادها صحيح اإلسناد، أم ال؟أريد أن أعرف هذه الرواية، هل إسنادها صحيح اإلسناد، أم ال؟أريد أن أعرف هذه الرواية، هل إسنادها صحيح اإلسناد، أم ال؟أريد أن أعرف هذه الرواية، هل إسنادها صحيح اإلسناد، أم ال؟
حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق رحمه اهللا وعلي بن عبد حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق رحمه اهللا وعلي بن عبد حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق رحمه اهللا وعلي بن عبد حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق رحمه اهللا وعلي بن عبد ((((((((

راب عبيد اهللا راب عبيد اهللا راب عبيد اهللا راب عبيد اهللا اهللا الوراق، قاال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي، قال: حدثنا أبو تاهللا الوراق، قاال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي، قال: حدثنا أبو تاهللا الوراق، قاال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي، قال: حدثنا أبو تاهللا الوراق، قاال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي، قال: حدثنا أبو ت
بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبـد اهللا الحسـني، قـال: دخلـت علـى سـيدي       بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبـد اهللا الحسـني، قـال: دخلـت علـى سـيدي       بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبـد اهللا الحسـني، قـال: دخلـت علـى سـيدي       بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبـد اهللا الحسـني، قـال: دخلـت علـى سـيدي       اااا

      د بن علـي بـن الحسـين بـن علـيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمعلي بن محم      د بن علـي بـن الحسـين بـن علـيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمعلي بن محم      د بن علـي بـن الحسـين بـن علـيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمعلي بن محم      د بن علـي بـن الحسـين بـن علـيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمعلي بن محم
        ، فلما بصر بي، قال لي: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقّاً.، فلما بصر بي، قال لي: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقّاً.، فلما بصر بي، قال لي: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقّاً.، فلما بصر بي، قال لي: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقّاً.CCCCبن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالباااا
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رسول اهللا! إنّي اُريد أن أعرض عليك دينـي، فـإن كـان    رسول اهللا! إنّي اُريد أن أعرض عليك دينـي، فـإن كـان    رسول اهللا! إنّي اُريد أن أعرض عليك دينـي، فـإن كـان    رسول اهللا! إنّي اُريد أن أعرض عليك دينـي، فـإن كـان    قال: فقلت له: يا بن قال: فقلت له: يا بن قال: فقلت له: يا بن قال: فقلت له: يا بن 
        مرضياً ثبتُّ عليه حتّى ألقى اهللا عزّ وجلّ.مرضياً ثبتُّ عليه حتّى ألقى اهللا عزّ وجلّ.مرضياً ثبتُّ عليه حتّى ألقى اهللا عزّ وجلّ.مرضياً ثبتُّ عليه حتّى ألقى اهللا عزّ وجلّ.

فقال: هاتها [يا] أبـا القاسـم! فقلـت: إنّـي أقـول: إن اهللا تبـارك وتعـالى واحـد         فقال: هاتها [يا] أبـا القاسـم! فقلـت: إنّـي أقـول: إن اهللا تبـارك وتعـالى واحـد         فقال: هاتها [يا] أبـا القاسـم! فقلـت: إنّـي أقـول: إن اهللا تبـارك وتعـالى واحـد         فقال: هاتها [يا] أبـا القاسـم! فقلـت: إنّـي أقـول: إن اهللا تبـارك وتعـالى واحـد         
        ....))))))))ليس كمثله شيء...ليس كمثله شيء...ليس كمثله شيء...ليس كمثله شيء...

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

تمل علـى بعـض المجاهيـل، فتكـون ضـعيفة      هذه الروايـة وإن كـان سـندها يشـ    
أن المـــتن الـــوارد فيهـــا ال يختلـــف عـــن المتـــون الـــواردة عـــن  ���  مـــن هـــذه الناحيـــة،

  .)١(باألسانيد الصحيحة، بل المضمون متواتر قطعي Fاألئمة

Håí†Ûa@Þì•\c@pŠ×‡@òzîz•@òíaë‰IHåí†Ûa@Þì•\c@pŠ×‡@òzîz•@òíaë‰IHåí†Ûa@Þì•\c@pŠ×‡@òzîz•@òíaë‰IHåí†Ûa@Þì•\c@pŠ×‡@òzîz•@òíaë‰I@ @@ @@ @@ @
�د������د�א�"وאد�A/מ����ن��«������������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مــن الروايــة الصــحيحة حــول العقائــد الخمســة، (يعنــي: التوحيــد،  مــن الروايــة الصــحيحة حــول العقائــد الخمســة، (يعنــي: التوحيــد،  مــن الروايــة الصــحيحة حــول العقائــد الخمســة، (يعنــي: التوحيــد،  مــن الروايــة الصــحيحة حــول العقائــد الخمســة، (يعنــي: التوحيــد،      أُريــد نصّــاًأُريــد نصّــاًأُريــد نصّــاًأُريــد نصّــاً
العدل، النبوة، اإلمامة، المعـاد)، هـذا يوجـد فـي أي كتـاب، أو أي بـاب، ومـا هـو         العدل، النبوة، اإلمامة، المعـاد)، هـذا يوجـد فـي أي كتـاب، أو أي بـاب، ومـا هـو         العدل، النبوة، اإلمامة، المعـاد)، هـذا يوجـد فـي أي كتـاب، أو أي بـاب، ومـا هـو         العدل، النبوة، اإلمامة، المعـاد)، هـذا يوجـد فـي أي كتـاب، أو أي بـاب، ومـا هـو         

        رقم الحديث؟رقم الحديث؟رقم الحديث؟رقم الحديث؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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هناك أدلّة نقلية كثيرة وهـي صـحيحة السـند فـي شـأن هـذه اُألصـول الخمسـة         
، يمكـنكم  Sكتاب (االعتقادات فـي ديـن اإلماميـة)، للشـيخ الصـدوق      تجدها في

  العودة إليه.
ــادات؛ ألنّــه ال         ــي االعتق ــاك أن الخبــر الواحــد الصــحيح ال يكفــي ف وســتعرف هن

بــاليقين، فــال بــد مــن كــون الــدليل إذا كــان ���  يعــدو عــن كونــه ظنّــاً، وال يصــح االعتقــاد
  لروايات المتواترة عندنا في أُصول الدين؛ فراجع!نقلياً أن يكون متواتراً، وما أكثر ا
  فمن الروايات الصحيحة:

فيقـر لـه    ،فـه اهللا نفسـه  أن يعر أدنى مـا يكـون بـه مؤمنـاً    ((: سليم بن قيسما رواه 
تـه  فـه حج وأن يعر ،ة وبالبالغـة لـه بـالنبو   فيقـر  ،هفـه نبيـ  وأن يعر ،بالربوبية والوحدانيـة 

  .)١())قر له بالطاعةفي أرضه وشاهده على خلقه في
 :Cقــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا   ،عــن عجــالن أبــي صــالح  ((: الكلينــيومنهــا: مــا رواه  

ــى حـــدود اإل  ــانأوقفنـــي علـ ــهادة أن ال إلـــ  .يمـ ــال: شـ ــ وأن ،اهللا���  هفقـ  داًمحمـ
 ،وأداء الزكـاة  ،وصـالة الخمـس   ،قرار بما جـاء بـه مـن عنـد اهللا    واإل ،رسول اهللا

والدخول مـع   ،نا وعداوة عدوناووالية ولي ،يتالب وحج ،وصوم شهر رمضان
  .)٢())الصادقين

سـالم التـي   : أخبرني بـدعائم اإل Cقال: قلت ألبي عبد اهللا ،أبي اليسععن ((و
منهـا   يءر عـن معرفـة شـ   منهـا، الـذي مـن قصّـ     يءالتقصير عن معرفة ش ال يسع أحداً

بـل منـه   وقُ ،ه دينـه ومن عرفها وعمل بهـا صـلح لـ    ،ولم يقبل اهللا منه عمله ،فسد دينه
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  .من اُألمور جهله يءا هو فيه لجهل شق به ممولم يض ،عمله
قــرار واإل ،7رســول اهللا داًمحمــ يمــان بــأنواإل ،اهللا���  فقــال: شــهادة أن ال إلــه

 وجـلّ  فـي األمـوال الزكـاة، والواليـة التـي أمـر اهللا عـزّ        وحـق  ،بما جاء به من عند اهللا
  .)١())...7بها: والية آل محمد

وهـو فـي منـزل     Cقـال: دخلـت علـى أبـي عبـد اهللا      ،عن عمرو بـن حريـث  ((و
 :لك إلـى هـذا المنـزل؟ قـال    ما حو ،فقلت له: جعلت فداك ،أخيه عبد اهللا بن محمد

قلـت: أديـن    .عليـك دينـي؟ فقـال: بلـى     أال أقصّ ،فقلت: جعلت فداك .طلب النزهة
 وأن ،عبــده ورســوله  داًمحمــ وأن ،اهللا وحــده ال شــريك لــه ���  اهللا بشــهادة أن ال إلــه

وإيتــاء  ،قــام الصــالة او ،اهللا يبعــث مــن فــي القبــور    وأن ،الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا   
أمير المؤمنين بعد رسـول   والوالية لعلي ،البيت وحج ،وصوم شهر رمضان ،الزكاة

 د بـن والوالية لمحم ،بن الحسين والوالية لعلي ،والوالية للحسن والحسين ،7اهللا
وأنّ ،ولك من بعده (صلوات اهللا عليهم أجمعين) ،عليعليه أحيا وعليـه   ،تيكم أئم

هذا واهللا ديـن اهللا وديـن آبـائي الـذي أديـن اهللا       !فقال: يا عمرو .أموت وأدين اهللا به
٢())...والعالنية به في السر(.  
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        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ــر   ــال أبــو جعف ــر  ق ــال أبــو جعف ــر  ق ــال أبــو جعف ــر  ق ــال أبــو جعف ــى: الصــالة، والزكــاة،      CCCCق ــى خمــس، عل ــى: الصــالة، والزكــاة،      : (بنــي اإلســالم عل ــى خمــس، عل ــى: الصــالة، والزكــاة،      : (بنــي اإلســالم عل ــى خمــس، عل ــى: الصــالة، والزكــاة،      : (بنــي اإلســالم عل ــى خمــس، عل : (بنــي اإلســالم عل
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        والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية).والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية).والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية).والصوم، والحج، والوالية، ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية).
أسألكم باهللا! هل هذه هـي أركـان اإلسـالم، وأيـن الشـهادتين؟! علـى األقـل        أسألكم باهللا! هل هذه هـي أركـان اإلسـالم، وأيـن الشـهادتين؟! علـى األقـل        أسألكم باهللا! هل هذه هـي أركـان اإلسـالم، وأيـن الشـهادتين؟! علـى األقـل        أسألكم باهللا! هل هذه هـي أركـان اإلسـالم، وأيـن الشـهادتين؟! علـى األقـل        

        االعتراف بعبودية اهللا.االعتراف بعبودية اهللا.االعتراف بعبودية اهللا.االعتراف بعبودية اهللا.
ل يدخل الجنّة، أم ال بد ل يدخل الجنّة، أم ال بد ل يدخل الجنّة، أم ال بد ل يدخل الجنّة، أم ال بد لو إنسان صلّى وزكّى وصام وحج وقام بالوالية، هلو إنسان صلّى وزكّى وصام وحج وقام بالوالية، هلو إنسان صلّى وزكّى وصام وحج وقام بالوالية، هلو إنسان صلّى وزكّى وصام وحج وقام بالوالية، ه

        قبل هذا أن ينطق بالشهادتين؟ قبل هذا أن ينطق بالشهادتين؟ قبل هذا أن ينطق بالشهادتين؟ قبل هذا أن ينطق بالشهادتين؟ 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
واضح، لكنّه فاتـك التـدقيق فيـه؛ إذ المبنـي غيـر المبنـى        Cكالم اإلمام الباقر

يقول: بني اإلسالم على كذا وكذا.. أي بعد ثبوته ووجوده كعقيـدة   Cعليه، فهو
  صالة والصوم.. الخ.تكون أركانه هي ال

ومع هذا فهل تصح صالة من دون شهادتين، أو زكـاة مـن دون نيـة القربـة هللا     
  تعالى، أو صوم أو حج من دون نية القربة هذه؟!

إنّما يكـون فـي طـول اإلقـرار بعبوديـة       Fبل حتّى االمتثال لوالية أهل البيت
ة النبي7اهللا ونبو..  

تجـدينها أدق وأعمـق ممـا     Fهـل البيـت  فتدبري ودقّقي فـي كلمـات أئمـة أ   
  تتصورين.

sí†yIsí†yIsí†yIsí†yIZZZZ@@@@�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�ŽiHHHHIIIIRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أخي الكريم، سآتي بأقوال من كتـب الشـيعة تـدلّ علـى تناقضـهم وكـذبهم       أخي الكريم، سآتي بأقوال من كتـب الشـيعة تـدلّ علـى تناقضـهم وكـذبهم       أخي الكريم، سآتي بأقوال من كتـب الشـيعة تـدلّ علـى تناقضـهم وكـذبهم       أخي الكريم، سآتي بأقوال من كتـب الشـيعة تـدلّ علـى تناقضـهم وكـذبهم       
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        على األئمة.على األئمة.على األئمة.على األئمة.
يروي صاحبهم في كتاب (مستدرك الوسائل): أن من لم يزر قبـر الحسـين   يروي صاحبهم في كتاب (مستدرك الوسائل): أن من لم يزر قبـر الحسـين   يروي صاحبهم في كتاب (مستدرك الوسائل): أن من لم يزر قبـر الحسـين   يروي صاحبهم في كتاب (مستدرك الوسائل): أن من لم يزر قبـر الحسـين   

        نقوص اإليمان منقوص الدين.نقوص اإليمان منقوص الدين.نقوص اإليمان منقوص الدين.نقوص اإليمان منقوص الدين.كان مكان مكان مكان م
        وأيضاً يقول: بني اإلسالم على خمس، ومن ضمنها الوالية، ولم يذكر الشهادتين!وأيضاً يقول: بني اإلسالم على خمس، ومن ضمنها الوالية، ولم يذكر الشهادتين!وأيضاً يقول: بني اإلسالم على خمس، ومن ضمنها الوالية، ولم يذكر الشهادتين!وأيضاً يقول: بني اإلسالم على خمس، ومن ضمنها الوالية، ولم يذكر الشهادتين!

        من ضمنها أم أنّهم نسوها؟!من ضمنها أم أنّهم نسوها؟!من ضمنها أم أنّهم نسوها؟!من ضمنها أم أنّهم نسوها؟!    اااان ليسن ليسن ليسن ليسفهل الشهادتافهل الشهادتافهل الشهادتافهل الشهادتا
ن روايات الشيعة ليس لها سند؛ ن روايات الشيعة ليس لها سند؛ ن روايات الشيعة ليس لها سند؛ ن روايات الشيعة ليس لها سند؛ (خاتمة الوسائل) يقول العاملي: إ(خاتمة الوسائل) يقول العاملي: إ(خاتمة الوسائل) يقول العاملي: إ(خاتمة الوسائل) يقول العاملي: إ    في كتابفي كتابفي كتابفي كتاب

        ألن رواتهم فساق، أو شاربي خمر.ألن رواتهم فساق، أو شاربي خمر.ألن رواتهم فساق، أو شاربي خمر.ألن رواتهم فساق، أو شاربي خمر.
        رة ال أُريد ذكرها. فما ردكم على هذا؟رة ال أُريد ذكرها. فما ردكم على هذا؟رة ال أُريد ذكرها. فما ردكم على هذا؟رة ال أُريد ذكرها. فما ردكم على هذا؟وأُمور كثيوأُمور كثيوأُمور كثيوأُمور كثي

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

  هناك عدة نصوص توضّح أن اإلسالم قد بني على الشهادتين، فمنها:
: (بنــي 7عــن الرضــا، عــن آبائــه، عــن رســول اهللا ((فــي (وســائل الشــيعة):   األول:األول:األول:األول:

ن)، قيل له: أما الشـهادتان فقـد   اإلسالم على خمس خصال: على الشهادتين والقرينتي
بـاُألخرى،  ���  عرفناهما فما القرينتان؟ قال: (الصالة، والزكـاة، فإنّـه ال تقبـل إحـداهما    

  .)١())والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيالً، وختم ذلك بالوالية)...
فـــي حـــديث، قـــال: (بنـــي  Cفـــي (وســـائل الشـــيعة): عـــن أبـــي جعفـــر الثـــاني:الثـــاني:الثـــاني:الثـــاني:
وأن محمـداً عبـده ورسـوله، وإقامـة      ،خمس: شهادة أن ال إله إلـى اهللا  اإلسالم على
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  .)١(الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان)
، قـال: (قـال رسـول    Fفي (وسائل الشيعة): عن أبي جعفر، عن آبائه الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

الملّــة، اهللا، وهــي ���  : بنــي اإلســالم علــى عشــرة أســهم: علــى شــهادة أن ال إلــه7اهللا
  الخ. )٢(والصالة...)

وفــي (مســتدرك الوســائل): عــن كتابــه الفضــائل، باإلســناد، يرفعــه إلــى    الرابــع:الرابــع:الرابــع:الرابــع:
 : (بني اإلسالم على شهادة أن ال إلـه 7أبي سعيد الخدري، أنّه قال: قال رسول اهللا

اهللا، وأن محمد رسول اهللا، وإقام الصـالة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم شـهر رمضـان،       ��� 
بن أبي طالب والحج إلى البيت، والجهاد، ووالية عليC()٣(.  

فمـــن أجـــل أن نجمـــع بـــين هـــذه األخبـــار وتلـــك التـــي لـــم تـــذكر الشـــهادتين،   
نستطيع القول أنّه من المحتمل أن يكون المراد في تلك األحاديث التـي لـم تـذكر    

���  الشهادتين هو: عد الشهادتان وكأنّهما موضوعتان على هذه الخمسة ال تقومـان 
ــه،        ــاء عليهــا: كونهــا أجــزاءه وأركان بهــا، أو يكــون المــراد باإلســالم: اإليمــان، وبالبن
فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالوالية: ما يشمل الشـهادتين أيضـاً، أو يكـون عـدم     

  .)٤(ذكرها للظهور
                                                 

�F١�W���??�
دא�،���E١�W١٩�g��??I�F١٥و�??
	�Dא??*�
TU�Ed??�א��6���H??��א??e�f�??�eא�،� �
�٢W�٣١�K0�e
�6א�1
ن�وא`r� �

�F٢�����???????�
�E١�W٢٦�g��???????I�F٣٢��Qو�???????
	�Dא???????�U�،دא�
???????*��TU�E???????�א��6���H???????��א �
��WQ��c��F٢g��I�E�F٥٠KEא٤٤�B�hא �

�F٣D	
??��١،���s&�??8א��E�Q??�vc$??`�&��א�W٧١�g��??I�F٨�6א�??TU�Eدא�
??*��،����H??��א
Z8�['א�M�U�D	
jm�d��i0و
ذאنאX�NTY�،�W٢٠٢�g��I�F١٧١KE� �

�F٤�W0K%א�E&א�%�א�&
4Q$�>,��،�٦٥�W٣٢٩F�6
T�،٢٦Kن
��Eد�
	=�א�1^م�وא�1 �



 

 

٢٤٢  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

  أما حديث: منقوص اإليمان، فلم نعثر عليه.
المــه لنبــين لــك معنــاه والجــواب  وأمــا مقولــة الحــر العــاملي، فــانقلي لنــا نــص ك 

عليــه، وأمــا أن ترمــي هكــذا فــي الهــواء ودون هــدف، فلــيس لــدينا الوقــت الكــافي      
  لمجاراتك.

sí†yIsí†yIsí†yIsí†yIZZZZ@@@@�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�Ži�¼@óÜÇ@âý�⁄a@�ŽiHHHHIIIISSSSHHHH@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#��������د�א�)
�א���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هل والية علي ركن من أركان اإلسالم؟ وكيف؟هل والية علي ركن من أركان اإلسالم؟ وكيف؟هل والية علي ركن من أركان اإلسالم؟ وكيف؟هل والية علي ركن من أركان اإلسالم؟ وكيف؟
��� ��� ��� ���     (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: شـهادة أن ال إلـه      (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: شـهادة أن ال إلـه      (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: شـهادة أن ال إلـه      (بنـي اإلسـالم علـى خمـس: شـهادة أن ال إلـه      وما ردكم على الحديث التالي: وما ردكم على الحديث التالي: وما ردكم على الحديث التالي: وما ردكم على الحديث التالي: 

        وأن محمداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان)؟ وأن محمداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان)؟ وأن محمداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان)؟ وأن محمداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان)؟     ،،،،اهللاهللاهللاهللا
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ال تعارض بين حديث: (بني اإلسالم على خمس) مع ذكر الشـهادتين، وبـين   

  مس، مع ذكر الوالية؛ ألنّه يمكن الجمع بينهما..حديث: بني اإلسالم على خ
ففي (البحار)، قال: (بني اإلسالم على خمس)، يحتمل أن يكـون المـراد باإلسـالم:    

بهــا, أو يكــون المــراد  ���  الشــهادتين، وكأنّمــا موضــوعتان علــى هــذه الخمســة، ال تقومــان  
حينئـذ يمكـن أن يكـون المـراد     باإلسالم: اإليمان, وبالبناء عليها: كونها أجزاءه وأركانـه، ف 

  بالوالية: ما يشمل الشهادتين أيضاً، أو: يكون عدم ذكرهما للظهور.
وأمــا ذكــر الواليــة التــي هــي مــن العقائــد اإليمانيــة مــع العبــادات الفرعيــة، مــع      
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تأخيرها عنها, إما للمماشاة مع العامة, أو المراد بهـا: فـرط المـودة والمتابعـة، اللّتـان      
مــالت اإليمـان, أو المـراد بــاألربع: االعتقـاد بهـا, واالنقيــاد لهـا, فتكــون      همـا مـن مكّ  

  .)١(من أُصول الدين؛ ألنّها من ضرورياته, وإنكارها كفر، واألول أظهر

†îÐ½a@ƒî’Ûa@éÛbÓ@bß@óäÈßI†îÐ½a@ƒî’Ûa@éÛbÓ@bß@óäÈßI†îÐ½a@ƒî’Ûa@éÛbÓ@bß@óäÈßI†îÐ½a@ƒî’Ûa@éÛbÓ@bß@óäÈßIRRRR@@@@HpübÔ½a@ÝöaëcI@¿HpübÔ½a@ÝöaëcI@¿HpübÔ½a@ÝöaëcI@¿HpübÔ½a@ÝöaëcI@¿@@@@@@@@
@@@@Hòßbß⁄a@ŠØäß@ŠÐ×@åßHòßbß⁄a@ŠØäß@ŠÐ×@åßHòßbß⁄a@ŠØäß@ŠÐ×@åßHòßbß⁄a@ŠØäß@ŠÐ×@åß@ @@ @@ @@ @

»��
  »���������א���
�ن�������
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ة جاحدي اإلمامة ومنكري ما أوجـب اهللا تعـالى لألئمـة مـن     ة جاحدي اإلمامة ومنكري ما أوجـب اهللا تعـالى لألئمـة مـن     ة جاحدي اإلمامة ومنكري ما أوجـب اهللا تعـالى لألئمـة مـن     ة جاحدي اإلمامة ومنكري ما أوجـب اهللا تعـالى لألئمـة مـن     القول في تسميالقول في تسميالقول في تسميالقول في تسمي
        فرض الطاعة:فرض الطاعة:فرض الطاعة:فرض الطاعة:

واتّفقت اإلمامية على أن من أنكـر إمامـة أحـد األئمـة وجحـد مـا أوجبـه اهللا        واتّفقت اإلمامية على أن من أنكـر إمامـة أحـد األئمـة وجحـد مـا أوجبـه اهللا        واتّفقت اإلمامية على أن من أنكـر إمامـة أحـد األئمـة وجحـد مـا أوجبـه اهللا        واتّفقت اإلمامية على أن من أنكـر إمامـة أحـد األئمـة وجحـد مـا أوجبـه اهللا        
تعــالى مــن فــرض الطاعــة، فهــو كــافر ضــالّ مســتحق للخلــود فــي النــار، وأجمعــت   تعــالى مــن فــرض الطاعــة، فهــو كــافر ضــالّ مســتحق للخلــود فــي النــار، وأجمعــت   تعــالى مــن فــرض الطاعــة، فهــو كــافر ضــالّ مســتحق للخلــود فــي النــار، وأجمعــت   تعــالى مــن فــرض الطاعــة، فهــو كــافر ضــالّ مســتحق للخلــود فــي النــار، وأجمعــت   

ضـهم بالفسـق   ضـهم بالفسـق   ضـهم بالفسـق   ضـهم بالفسـق   المعتزلة على خالف ذلك وأنكروا كفـر مـن ذكرنـاه، وحكمـوا لبع    المعتزلة على خالف ذلك وأنكروا كفـر مـن ذكرنـاه، وحكمـوا لبع    المعتزلة على خالف ذلك وأنكروا كفـر مـن ذكرنـاه، وحكمـوا لبع    المعتزلة على خالف ذلك وأنكروا كفـر مـن ذكرنـاه، وحكمـوا لبع    
        خاصّة، ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان.خاصّة، ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان.خاصّة، ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان.خاصّة، ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان.

الرجاء توضيح هذا النص من كتاب الشيخ المفيد (أوائل المقاالت)، وهل الرجاء توضيح هذا النص من كتاب الشيخ المفيد (أوائل المقاالت)، وهل الرجاء توضيح هذا النص من كتاب الشيخ المفيد (أوائل المقاالت)، وهل الرجاء توضيح هذا النص من كتاب الشيخ المفيد (أوائل المقاالت)، وهل 
... واإلمــام ... واإلمــام ... واإلمــام ... واإلمــام HHHHنحــن الشــيعة نعتبــر إخواننــا الســنّة المنكــرين إلمامــة علــي والحســننحــن الشــيعة نعتبــر إخواننــا الســنّة المنكــرين إلمامــة علــي والحســننحــن الشــيعة نعتبــر إخواننــا الســنّة المنكــرين إلمامــة علــي والحســننحــن الشــيعة نعتبــر إخواننــا الســنّة المنكــرين إلمامــة علــي والحســن

        ، كفّاراً؟!، كفّاراً؟!، كفّاراً؟!، كفّاراً؟!#الحجةالحجةالحجةالحجة
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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الشيخ المفيد: اتّفقت اإلمامية على أن الدين الحق الذي أنزلـه اهللا علـى   يقول 
، وأوجــب فيــه طــاعتهم، فمــن  Fنــصّ فيــه علــى األئمــة االثنــي عشــر  7رســول اهللا

أنكر إمامة أي إمام منهم وجحدها، أي: ردها وقال: ال أُؤمن بها من دون شبهة أو 
، ولم يـؤمن بمـا   7 ما أنزله على رسولهقصور، فهو كافر عند اهللا؛ ألنّه راد على اهللا

  أمرنا اهللا به، وهو ضال مستحق للخلود في النار.
وليس معنـى ذلـك أنّـه حكـم بكفـره فـي الـدنيا؛ فـإن إنكـار اإلمامـة ال يخرجـه            
عن اإلسالم بـالمعنى العـام الـذي يحقـن الـدم، وإنّمـا يخرجـه عـن اإلسـالم بـالمعنى           

  الخاص المساوي لإليمان.
تّضــح أن اإلمامــة ركــن مــن أركــان المــذهب الحــق، وهــو: مــذهب   ومــن هنــا ي

، وأن مـن آمـن بهـا دخـل فـي الفرقـة الناجيـة، التـي أخبـر بهـا رسـول            Fأهل البيت
  واحدة.���  بحديث افتراق أُمته إلى ثالث وسبعين فرقة، كلّها في النار 7اهللا

óÜÇ@ÝîÛ…@üIóÜÇ@ÝîÛ…@üIóÜÇ@ÝîÛ…@üIóÜÇ@ÝîÛ…@üI@H†öbÔÈÛa@¿@…byŁa@‰bj�c@‰bjnÇaH†öbÔÈÛa@¿@…byŁa@‰bj�c@‰bjnÇaH†öbÔÈÛa@¿@…byŁa@‰bj�c@‰bjnÇaH†öbÔÈÛa@¿@…byŁa@‰bj�c@‰bjnÇa@ @@ @@ @@ @

و�������B"د���ن��«�  »���������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي.أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي.أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي.أشكركم على سعة صدركم ألسئلتي.
        لماذا أخبار اآلحاد ليست حجة في العقائد حتّى لو كانت صحيحة سنداً؟لماذا أخبار اآلحاد ليست حجة في العقائد حتّى لو كانت صحيحة سنداً؟لماذا أخبار اآلحاد ليست حجة في العقائد حتّى لو كانت صحيحة سنداً؟لماذا أخبار اآلحاد ليست حجة في العقائد حتّى لو كانت صحيحة سنداً؟

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

إن داللة أخبار اآلحاد داللة ظنّية، والظن ال يغني عن الحـق شـيئاً، وال يوجـد    
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  اعتبار هذا الظن في العقائد كما هو الحال في األحكام. دليل قطعي على
  (الفرق بين العقيدة وا	عتقاد)

»���  »�א���
�ن����دא
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما الفرق بين العقيدة واالعتقاد؟ما الفرق بين العقيدة واالعتقاد؟ما الفرق بين العقيدة واالعتقاد؟ما الفرق بين العقيدة واالعتقاد؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــر أن االســتعمال        ــان مــن جهــة المــدلول اللغــوي, غي ــدة واالعتقــاد مترادف العقي

  فاوت ويختلف أحياناً..يت
فتطلق (العقيدة) ويراد بها: المذهب, فيقال: عقيدة فـالن التشـيع مـثالً، وتطلـق     
ويراد بها: أحد أُصول الدين، كما يقال: عقيدة التوحيد، وعقيـدة اإلمامـة، وعقيـدة    

  النبوة.. وهلم جراً.
إن لـم تكـن   وتطلق (العقيدة) ويراد: ما عقد عليـه القلـب مـن اُألمـور الدينيـة و     

من اُألصول الخمس، كأن يقال: عقيدة الرجعة، وعقيدة الغيبة.. وتطلق ويـراد بهـا:   
مــا هــو أعــم مــن العقائــد الحقّــة والباطلــة، فيقــال: عقيــدة التجســيم، وعقيــدة القــدر،       

  وعقيدة التناسخ... الخ. فهذه أهم إطالقات لفظ (العقيدة).
ــه: الي    قــين، كمــا يقــال: فــالن معتقــد بمــا    وأمــا لفــظ (االعتقــاد): فيطلــق ويــراد ب

  يقول، أي: أنّه موقن.
ويطلق (االعتقاد) ويراد: الظن الراجح، كـأن يقـال: فـالن اعتقـاده أن المسـافر      

.سيرجع، فهو: يعتقد برجوعه من السفر، أي: يظن  
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ويطلق (االعتقاد) ويراد به: الـدين أو المـذهب، كـأن يقـال: اعتقـاد أهـل هـذه        
أو: اعتقادهم مذهب أهـل البيـت. ويطلـق ويـراد بـه: ميـل القلـب         البلدة هو اإلسالم،

وسكونه إلى أمـر فيـه نـزاع، كـأن يقـال: اعتقـاد القـوم أن قبـل عالمنـا هـذا عـالم، أو:            
  اعتقاد فالن بأن الفرقة الناجية هم الشيعة... فهذه أهم إطالقات لفظ (االعتقاد).

Hòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈi@¿@Òýn�üaIHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈi@¿@Òýn�üaIHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈi@¿@Òýn�üaIHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈi@¿@Òýn�üaI@ @@ @@ @@ @

و��������:� ��«���������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
عندي شبهة وأرجو منكم التكرم بالرد السريع والوافي عليها, لكونها منتشرة عندي شبهة وأرجو منكم التكرم بالرد السريع والوافي عليها, لكونها منتشرة عندي شبهة وأرجو منكم التكرم بالرد السريع والوافي عليها, لكونها منتشرة عندي شبهة وأرجو منكم التكرم بالرد السريع والوافي عليها, لكونها منتشرة 

        في المنتديات، ويصعب على بعض اإلخوة الجواب.في المنتديات، ويصعب على بعض اإلخوة الجواب.في المنتديات، ويصعب على بعض اإلخوة الجواب.في المنتديات، ويصعب على بعض اإلخوة الجواب.
        سأنقل لكم ما كتبه صاحب الشبهة:سأنقل لكم ما كتبه صاحب الشبهة:سأنقل لكم ما كتبه صاحب الشبهة:سأنقل لكم ما كتبه صاحب الشبهة:

        ::::٣٨٣٨٣٨٣٨صصصصــ ــ ــ ــ الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني ــ ــ ــ ــ الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية ((((((((
لظـاهر أن كثيــراً مـن القــدماء سـيما القميــين مـنهم (والغضــائري)     لظـاهر أن كثيــراً مـن القــدماء سـيما القميــين مـنهم (والغضــائري)     لظـاهر أن كثيــراً مـن القــدماء سـيما القميــين مـنهم (والغضــائري)     لظـاهر أن كثيــراً مـن القــدماء سـيما القميــين مـنهم (والغضــائري)     (اعلـم) أن ا (اعلـم) أن ا (اعلـم) أن ا (اعلـم) أن ا 

منزلـة خاصّـة مـن الرفعـة والجاللـة، ومرتبـة معينـة مـن         منزلـة خاصّـة مـن الرفعـة والجاللـة، ومرتبـة معينـة مـن         منزلـة خاصّـة مـن الرفعـة والجاللـة، ومرتبـة معينـة مـن         منزلـة خاصّـة مـن الرفعـة والجاللـة، ومرتبـة معينـة مـن             FFFFكانوا يعتقدون لألئمـة كانوا يعتقدون لألئمـة كانوا يعتقدون لألئمـة كانوا يعتقدون لألئمـة 
العصمة والكمال، بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجـوزون التعـدي عنهـا،    العصمة والكمال، بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجـوزون التعـدي عنهـا،    العصمة والكمال، بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجـوزون التعـدي عنهـا،    العصمة والكمال، بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجـوزون التعـدي عنهـا،    

هم جعلوا مثل: نفي هم جعلوا مثل: نفي هم جعلوا مثل: نفي هم جعلوا مثل: نفي إنّإنّإنّإنّ    ىىىىحتّحتّحتّحتّوكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم، 
الســهو عــنهم، غلــواً، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق التفــويض إلــيهم، أو التفــويض الــذي    الســهو عــنهم، غلــواً، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق التفــويض إلــيهم، أو التفــويض الــذي    الســهو عــنهم، غلــواً، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق التفــويض إلــيهم، أو التفــويض الــذي    الســهو عــنهم، غلــواً، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق التفــويض إلــيهم، أو التفــويض الــذي    
اختلــف فيــه، كمــا ســنذكر، أو المبالغــة فــي معجــزاتهم، ونقــل العجائــب مــن خــوارق   اختلــف فيــه، كمــا ســنذكر، أو المبالغــة فــي معجــزاتهم، ونقــل العجائــب مــن خــوارق   اختلــف فيــه، كمــا ســنذكر، أو المبالغــة فــي معجــزاتهم، ونقــل العجائــب مــن خــوارق   اختلــف فيــه، كمــا ســنذكر، أو المبالغــة فــي معجــزاتهم، ونقــل العجائــب مــن خــوارق   
العادات عنهم، أو اإلغراق في شـأنهم وإجاللهـم وتنـزيههم عـن كثيـر مـن النقـائص،        العادات عنهم، أو اإلغراق في شـأنهم وإجاللهـم وتنـزيههم عـن كثيـر مـن النقـائص،        العادات عنهم، أو اإلغراق في شـأنهم وإجاللهـم وتنـزيههم عـن كثيـر مـن النقـائص،        العادات عنهم، أو اإلغراق في شـأنهم وإجاللهـم وتنـزيههم عـن كثيـر مـن النقـائص،        
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، وذكر علمهم بمكنونات السماء واألرض، ارتفاعـاً أو مورثـاً   ، وذكر علمهم بمكنونات السماء واألرض، ارتفاعـاً أو مورثـاً   ، وذكر علمهم بمكنونات السماء واألرض، ارتفاعـاً أو مورثـاً   ، وذكر علمهم بمكنونات السماء واألرض، ارتفاعـاً أو مورثـاً   وإظهار كثير قدرة لهموإظهار كثير قدرة لهموإظهار كثير قدرة لهموإظهار كثير قدرة لهم
        للتهمة به، سيما بجهة أن الغالة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.للتهمة به، سيما بجهة أن الغالة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.للتهمة به، سيما بجهة أن الغالة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.للتهمة به، سيما بجهة أن الغالة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.

(وبالجملة) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسـائل اُألصـولية أيضـاً،    (وبالجملة) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسـائل اُألصـولية أيضـاً،    (وبالجملة) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسـائل اُألصـولية أيضـاً،    (وبالجملة) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسـائل اُألصـولية أيضـاً،    
أو أو أو أو     ،،،،أو تفويضـاً، أو جبـراً  أو تفويضـاً، أو جبـراً  أو تفويضـاً، أو جبـراً  أو تفويضـاً، أو جبـراً      ،،،،كفـراً، أو غلـواً  كفـراً، أو غلـواً  كفـراً، أو غلـواً  كفـراً، أو غلـواً      ووووأأأأ    ،،،،فربما كان شيء عند بعضهم فاسـداً فربما كان شيء عند بعضهم فاسـداً فربما كان شيء عند بعضهم فاسـداً فربما كان شيء عند بعضهم فاسـداً 

        تشبيهاً، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو ال هذا وال ذاك..تشبيهاً، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو ال هذا وال ذاك..تشبيهاً، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو ال هذا وال ذاك..تشبيهاً، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو ال هذا وال ذاك..
وربما كان منشـأ جـرحهم بـاُألمور المـذكورة وجـدان الروايـة الظـاهرة فيهـا         وربما كان منشـأ جـرحهم بـاُألمور المـذكورة وجـدان الروايـة الظـاهرة فيهـا         وربما كان منشـأ جـرحهم بـاُألمور المـذكورة وجـدان الروايـة الظـاهرة فيهـا         وربما كان منشـأ جـرحهم بـاُألمور المـذكورة وجـدان الروايـة الظـاهرة فيهـا         
منهم، كما أشرنا آنفاً، وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما منهم، كما أشرنا آنفاً، وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما منهم، كما أشرنا آنفاً، وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما منهم، كما أشرنا آنفاً، وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما 

        وايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك. انتهى.وايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك. انتهى.وايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك. انتهى.وايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك. انتهى.كان المنشأ ركان المنشأ ركان المنشأ ركان المنشأ ر
        ::::٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤صصصصــ ــ ــ ــ الشيخ السبحاني الشيخ السبحاني الشيخ السبحاني الشيخ السبحاني ــ ــ ــ ــ كلّيات في علم الرجال كلّيات في علم الرجال كلّيات في علم الرجال كلّيات في علم الرجال 

أما األول, فلوجود الخالف في كثير من المسائل العقيدية، حتّى مثل: سهو أما األول, فلوجود الخالف في كثير من المسائل العقيدية، حتّى مثل: سهو أما األول, فلوجود الخالف في كثير من المسائل العقيدية، حتّى مثل: سهو أما األول, فلوجود الخالف في كثير من المسائل العقيدية، حتّى مثل: سهو 
النبي، في جانب التفريط، أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب اإلفراط؛ النبي، في جانب التفريط، أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب اإلفراط؛ النبي، في جانب التفريط، أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب اإلفراط؛ النبي، في جانب التفريط، أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب اإلفراط؛ 

صارت مـن عقائـد الشـيعة الضـرورية بحيـث يعرفهـا       صارت مـن عقائـد الشـيعة الضـرورية بحيـث يعرفهـا       صارت مـن عقائـد الشـيعة الضـرورية بحيـث يعرفهـا       صارت مـن عقائـد الشـيعة الضـرورية بحيـث يعرفهـا           فإن بعض هذه المسائل وإنفإن بعض هذه المسائل وإنفإن بعض هذه المسائل وإنفإن بعض هذه المسائل وإن
        العالي والداني, غير أنّها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة. انتهى.العالي والداني, غير أنّها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة. انتهى.العالي والداني, غير أنّها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة. انتهى.العالي والداني, غير أنّها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة. انتهى.

        أيهم المتّبع للثقلين والعترة الطاهرة؟! هل هم المتقدمون أم المتأخّرون؟!أيهم المتّبع للثقلين والعترة الطاهرة؟! هل هم المتقدمون أم المتأخّرون؟!أيهم المتّبع للثقلين والعترة الطاهرة؟! هل هم المتقدمون أم المتأخّرون؟!أيهم المتّبع للثقلين والعترة الطاهرة؟! هل هم المتقدمون أم المتأخّرون؟!ــ ــ ــ ــ 
        !!!!!!!!هذه المباينة في المعتقد تجعل من المتعين انحراف أحدهم عقائدياًهذه المباينة في المعتقد تجعل من المتعين انحراف أحدهم عقائدياًهذه المباينة في المعتقد تجعل من المتعين انحراف أحدهم عقائدياًهذه المباينة في المعتقد تجعل من المتعين انحراف أحدهم عقائدياًــ ــ ــ ــ 

أو اثنـين  أو اثنـين  أو اثنـين  أو اثنـين      اًاًاًاًالحظ في النص أنّه قال: (كثيـراً من القدماء)، فـاألمر لـيس واحـد   الحظ في النص أنّه قال: (كثيـراً من القدماء)، فـاألمر لـيس واحـد   الحظ في النص أنّه قال: (كثيـراً من القدماء)، فـاألمر لـيس واحـد   الحظ في النص أنّه قال: (كثيـراً من القدماء)، فـاألمر لـيس واحـد   
        هنا وهناك، كرأي شاذ مثالً!هنا وهناك، كرأي شاذ مثالً!هنا وهناك، كرأي شاذ مثالً!هنا وهناك، كرأي شاذ مثالً!

تأمل قوله: (يختلفون في المسائل اُألصولية)، فما أكثر ما سمعنا المخالف تأمل قوله: (يختلفون في المسائل اُألصولية)، فما أكثر ما سمعنا المخالف تأمل قوله: (يختلفون في المسائل اُألصولية)، فما أكثر ما سمعنا المخالف تأمل قوله: (يختلفون في المسائل اُألصولية)، فما أكثر ما سمعنا المخالف ــ ــ ــ ــ 
يتّهمنــا بــاالختالف بســبب عــدم ركوبنــا ســفينة النجــاة! وهــا هــو االخــتالف (لــيس  يتّهمنــا بــاالختالف بســبب عــدم ركوبنــا ســفينة النجــاة! وهــا هــو االخــتالف (لــيس  يتّهمنــا بــاالختالف بســبب عــدم ركوبنــا ســفينة النجــاة! وهــا هــو االخــتالف (لــيس  يتّهمنــا بــاالختالف بســبب عــدم ركوبنــا ســفينة النجــاة! وهــا هــو االخــتالف (لــيس  

        مسائل الفرعية) بل المسائل (اُألصولية)...!مسائل الفرعية) بل المسائل (اُألصولية)...!مسائل الفرعية) بل المسائل (اُألصولية)...!مسائل الفرعية) بل المسائل (اُألصولية)...!اختالف في الاختالف في الاختالف في الاختالف في ال
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عنـد بعضـهم   عنـد بعضـهم   عنـد بعضـهم   عنـد بعضـهم       يءيءيءيءركّز على كلمة: (تشبيهاً) في هذه العبارة: (فربما كان شـ ركّز على كلمة: (تشبيهاً) في هذه العبارة: (فربما كان شـ ركّز على كلمة: (تشبيهاً) في هذه العبارة: (فربما كان شـ ركّز على كلمة: (تشبيهاً) في هذه العبارة: (فربما كان شـ ــ ــ ــ ــ 
فاسداً، أو كفراً، غلواً، أو تفويضاً، أو جبراً، أو تشبيهاً...)، فقد يصبح عند البعض فاسداً، أو كفراً، غلواً، أو تفويضاً، أو جبراً، أو تشبيهاً...)، فقد يصبح عند البعض فاسداً، أو كفراً، غلواً، أو تفويضاً، أو جبراً، أو تشبيهاً...)، فقد يصبح عند البعض فاسداً، أو كفراً، غلواً، أو تفويضاً، أو جبراً، أو تشبيهاً...)، فقد يصبح عند البعض 

        ....))))))))أن (التشبيه) مما يجب اعتقادهأن (التشبيه) مما يجب اعتقادهأن (التشبيه) مما يجب اعتقادهأن (التشبيه) مما يجب اعتقاده
ن فـي اُألصـول، فـأيهم متّبـع     ن فـي اُألصـول، فـأيهم متّبـع     ن فـي اُألصـول، فـأيهم متّبـع     ن فـي اُألصـول، فـأيهم متّبـع     ن الشـيعة مختلفـو  ن الشـيعة مختلفـو  ن الشـيعة مختلفـو  ن الشـيعة مختلفـو  هذه شبهته، وأساسـها: قولـه: إ  هذه شبهته، وأساسـها: قولـه: إ  هذه شبهته، وأساسـها: قولـه: إ  هذه شبهته، وأساسـها: قولـه: إ  

        ألهل البيت؟ ويلزم انحراف أحدهم.ألهل البيت؟ ويلزم انحراف أحدهم.ألهل البيت؟ ويلزم انحراف أحدهم.ألهل البيت؟ ويلزم انحراف أحدهم.
        فكيف الرد جزاكم اهللا ألف خير.فكيف الرد جزاكم اهللا ألف خير.فكيف الرد جزاكم اهللا ألف خير.فكيف الرد جزاكم اهللا ألف خير.

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

إن األمـر االعتقــادي قسـمان, قســم ال دخــل لـه فــي اإليمــان, واآلخـر الــذي لــه     
  دخل واعتبار في تحقّق اإليمان.

مـن القسـم    ،Fصيل البرزخ والمعاد وكيفيته، علمه تعالى وعلمهـم فمثالً تفا
فـي إيمـان ذلـك الشـخص وال يخرجـه عـن        يغيـر األول, وإذا جهله أحد فإن هذا ال 

المــذهب؛ إذ األمـــر االعتقـــادي المعتبـــر فـــي تحقّــق اإليمـــان هـــو: االعتقـــاد بوجـــود   
والمعــاد إجمــاالً, الواجــب المســتجمع لجميــع الكمــاالت, ووجــود األنبيــاء واألئمــة  

فلــذا إذا حصــل االخــتالف فــي أمــر عقائــدي جزئــي مــن القســم األول, فــإن هــذا ال   
ر فــي إيمــان المختلفــين وال يجعلهــم مــن عــدة مــذاهب, فــاالختالف فــي هــذه       يغيــ

  الجزئيات من القسم األول حاصل عند جميع الفرق والمذاهب.
عتقد أن قول الوحيد ومن هنا يتبين وجود الخلط عند هذا المستشكل, فا

, يعنـي أنّهـم مختلفـون فـي     ))كانوا مختلفين فـي المسـائل اُألصـولية   ((البهبهاني: 
أُصول الدين, الواجبة لتحقّق اإليمان عند الشيعة اإلمامية، وقد أوضحنا ما فيـه  
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 من الوهم.

Čm�½a@pbÈjnÛaIČm�½a@pbÈjnÛaIČm�½a@pbÈjnÛaIČm�½a@pbÈjnÛaIHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈji@…bÔnÇüa@â†Ç@óÜÇ@òjHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈji@…bÔnÇüa@â†Ç@óÜÇ@òjHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈji@…bÔnÇüa@â†Ç@óÜÇ@òjHòí†öbÔÈÛa@Ýöb�½a@œÈji@…bÔnÇüa@â†Ç@óÜÇ@òj@ @@ @@ @@ @

  »���������א��
אق����وא@ق��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
هل لالعتقادات الفرعية، (أقصد: التي ليست من أُصول الدين األساسية)، هل لالعتقادات الفرعية، (أقصد: التي ليست من أُصول الدين األساسية)، هل لالعتقادات الفرعية، (أقصد: التي ليست من أُصول الدين األساسية)، هل لالعتقادات الفرعية، (أقصد: التي ليست من أُصول الدين األساسية)، ــ ــ ــ ــ ١١١١

ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ����كاالعتقاد بأن آدم المقصود في آيات السجود: كاالعتقاد بأن آدم المقصود في آيات السجود: كاالعتقاد بأن آدم المقصود في آيات السجود: كاالعتقاد بأن آدم المقصود في آيات السجود: 
يناجِدسيناجِدسيناجِدسيناجِدس����

        ، وليس آدم أبو البشر.، وليس آدم أبو البشر.، وليس آدم أبو البشر.، وليس آدم أبو البشر.7777، هو: الرسول األعظم، هو: الرسول األعظم، هو: الرسول األعظم، هو: الرسول األعظم))))١١١١((((
العتقاد أو عدم االعتقاد بها لها تبعات تشريعية أو تكوينية، وإذا العتقاد أو عدم االعتقاد بها لها تبعات تشريعية أو تكوينية، وإذا العتقاد أو عدم االعتقاد بها لها تبعات تشريعية أو تكوينية، وإذا العتقاد أو عدم االعتقاد بها لها تبعات تشريعية أو تكوينية، وإذا أقول: هل لأقول: هل لأقول: هل لأقول: هل ل

ثبت عدم صحة أحد هذه االعتقادات، (وال أقصد المثل أعاله)، فهل لهذا تبعات ثبت عدم صحة أحد هذه االعتقادات، (وال أقصد المثل أعاله)، فهل لهذا تبعات ثبت عدم صحة أحد هذه االعتقادات، (وال أقصد المثل أعاله)، فهل لهذا تبعات ثبت عدم صحة أحد هذه االعتقادات، (وال أقصد المثل أعاله)، فهل لهذا تبعات 
        في اآلخرة لمعتقده؟في اآلخرة لمعتقده؟في اآلخرة لمعتقده؟في اآلخرة لمعتقده؟

سمعت رأياً بوجوب الرجوع في العقائد إلى الشـخص الجـامع للشـرائط    سمعت رأياً بوجوب الرجوع في العقائد إلى الشـخص الجـامع للشـرائط    سمعت رأياً بوجوب الرجوع في العقائد إلى الشـخص الجـامع للشـرائط    سمعت رأياً بوجوب الرجوع في العقائد إلى الشـخص الجـامع للشـرائط    ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
الرجوع في المسائل الفقهية إلى المرجع الرجوع في المسائل الفقهية إلى المرجع الرجوع في المسائل الفقهية إلى المرجع الرجوع في المسائل الفقهية إلى المرجع العلمية في الفهم واالستدالل، حاله حال العلمية في الفهم واالستدالل، حاله حال العلمية في الفهم واالستدالل، حاله حال العلمية في الفهم واالستدالل، حاله حال 

الجــامع للشــرائط، وهــل يحــق لمــن يــدعي العلــم واالســتدالل أن يطــرح آرائـــه          الجــامع للشــرائط، وهــل يحــق لمــن يــدعي العلــم واالســتدالل أن يطــرح آرائـــه          الجــامع للشــرائط، وهــل يحــق لمــن يــدعي العلــم واالســتدالل أن يطــرح آرائـــه          الجــامع للشــرائط، وهــل يحــق لمــن يــدعي العلــم واالســتدالل أن يطــرح آرائـــه          
        العقائدية بدون الرجوع إلى من يخوله بذلك؟العقائدية بدون الرجوع إلى من يخوله بذلك؟العقائدية بدون الرجوع إلى من يخوله بذلك؟العقائدية بدون الرجوع إلى من يخوله بذلك؟

        أرجو بيان الرأي وجزاكم اهللا خيراً.أرجو بيان الرأي وجزاكم اهللا خيراً.أرجو بيان الرأي وجزاكم اهللا خيراً.أرجو بيان الرأي وجزاكم اهللا خيراً.
                                                 

�F١0>]א�E�F١٥�WE٢٩K� �
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   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــادات الفرعيــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ١١١١ ــر لهــذه االعتق ــى مقبوليتــه     ال أث ة علــى أصــل اإليمــان وال عل
شرعاً، أما األثر التكويني فيمكن أن يناقَش فيـه؛ بنـاًء علـى أن: لكـلّ عمـل أو خُلـق       
أو اعتقـاد أثــر فــي عـالم التكــوين وإن لــم يعلـم الوجــه فــي ذلـك، وربمــا كــان ســبب     
ذلــك هــو: أن هــذه االعتقــادات فــي حــال كونهــا خاطئــة فهــي تنــدرج تحــت عنــوان   

نّــه حيــث إجهــل المركّــب، والجهــل المركّــب فيــه أثــر تكــويني علــى الجاهــل مــن  ال
  حرمان ومنع له عن تحصيل الكمال.. فالحظ!

أما ما ذكرت في القسم الثاني مـن سـؤالك، فهنـاك قـول فـي مسـألة التقليـد        ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
وهـو: جـواز التقليـد إذا جـزم بـالحق، وتبعـه        Rفي العقائد، طرحه الشيخ األنصـاري 

  عليه، وهذا غير جواز التقليد المطلق في العقائد.آخرون 
وأما الرجوع إلى العلماء المتخصّصين بالعقائد والكـالم، مـن بـاب سـعة     
فهمهــــم وإدراكهــــم لألدلّــــة ال مــــن بــــاب التقليــــد، فــــال بــــأس بــــه، وهــــو دأب  

  المتدينين في كلّ عصر.

Hñ†îÔÈÛaë@ŠØÐÛa@´i@ÖŠÐÛaIHñ†îÔÈÛaë@ŠØÐÛa@´i@ÖŠÐÛaIHñ†îÔÈÛaë@ŠØÐÛa@´i@ÖŠÐÛaIHñ†îÔÈÛaë@ŠØÐÛa@´i@ÖŠÐÛaI@ @@ @@ @@ @

�������د��«����$�
�������������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        ما هو الفرق بين الفكر والعقيدة؟ما هو الفرق بين الفكر والعقيدة؟ما هو الفرق بين الفكر والعقيدة؟ما هو الفرق بين الفكر والعقيدة؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــن اآلراء       ــر مـ ــة التفكيـ ــن عمليـ ــل مـ ــو: الحاصـ ــطالحي هـ ــالمعنى االصـ ــر بـ الفكـ
واألنظار واألفكار, والفكـر الـذي ال يسـوده االنتظـام والتـرابط ال يـدعى فكـراً بهـذا         

ط بمفهــوم الفكــر معنــى التنظــيم والتــرابط واالســتدالل وقــوة    المعنــى, ولــذلك ارتــب 
  الحجة وحسن السبك.

أما الفكر بالمعنى المنطقي فهو: حركة العقل بين المجهـول والمعلـوم ألجـل    
  معرفة المجهول.

أما العقيدة فهي: ما يعقد عليها القلب ويصدق به على نحو الجزم والرسـوخ،  
ــادا    ــدة: االعتق ــوة،     وأوضــح صــور العقي ــد، والنب ــدين (التوحي ــة، كأُصــول ال ت الديني

  واإلمامة، والعدل، والمعاد)، وهناك عقائد ليست دينية، كعقائد أهل الضاللة.
والفــرق بــين العقيــدة والفكــر هــو: أن العقيــدة تتّســم بالرســوخ والثبــات، بينمــا     

ولكنّـه  الفكر ال يتّسم بشيء من ذلك, فالمفكّر يستطيع أن يعدل أفكاره متى شـاء،  
  إذا زال االعتقاد بها.���  يتعذّر عليه المساس بعقائده

H�bÇŠ‘ë@òÌÛ@ñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈmIH�bÇŠ‘ë@òÌÛ@ñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈmIH�bÇŠ‘ë@òÌÛ@ñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈmIH�bÇŠ‘ë@òÌÛ@ñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈmI@ @@ @@ @@ @
  »�א���
�ن���4د.��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        ما هو تعريف العقيدة، لغة وشرعاً؟ ما هو تعريف العقيدة، لغة وشرعاً؟ ما هو تعريف العقيدة، لغة وشرعاً؟ ما هو تعريف العقيدة، لغة وشرعاً؟ 



 

 

٢٥٢  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

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

، وهو: نقيض الحلّ، ويقال: عقـدت الحبـل،   العقيدة لغة: مأخوذة من: (العقد)
ــه: عقــدة النكــاح، والعقــد: العهــد، والجمــع: عقــود، وهــي أوكــد          فهــو: معقــود، ومن
العهود. ويقال: عهدت إلى فالن في كذا وكذا، وتأويله: ألزمتـه بـذلك. فـإذا قلـت:     

  عاقدته، أو: عقدت عليه، فتأويله: أنّك ألزمته ذلك باستيثاق.
قيـل:   )١(�يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود�دة؛ قال تعالى: والمعاقدة: المعاه

  هي العهود، وقيل: هي الفرائض الزموها.
: خاطب اهللا المـؤمنين بالوفـاء بـالعقود التـي عقـدها اهللا      �أَوفُوا بِالْعقُودأَوفُوا بِالْعقُودأَوفُوا بِالْعقُودأَوفُوا بِالْعقُود�قال الزجاح: 

  .)٢(ا يوجبه الدينتعالى عليهم، والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على م
  أما العقيدة في االصطالح الشرعي فهي: تطلق على اإليمان بأُصول الدين.

وقــد قــرر العلمــاء مــن الفــريقين علــى أن العقائــد يجــب أن يصــل فيهــا اإلنســان  
إِن الظَّـن الَ  إِن الظَّـن الَ  إِن الظَّـن الَ  إِن الظَّـن الَ  �إلى اليقين، وال يكفي في العقيدة الظـن، ويقـول اهللا سـبحانه وتعـالى:     

ــن الْ  غْنِــي مالْ ي ــن غْنِــي مالْ ي ــن غْنِــي مالْ ي ــن غْنِــي مئاً يــي ــق شَ ئاً حــي ــق شَ ئاً حــي ــق شَ ئاً حــي ــق شَ ــي      )٣(�ح ــات شــيئاً، إذ المطلــوب ف ــي مــن الواقعي ــالظن ال يغن ، ف
الواقعيات اليقين، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هـذه القاعـدة العقليـة القطعيـة،     

    أَن يهـدى فَمـا  أَن يهـدى فَمـا  أَن يهـدى فَمـا  أَن يهـدى فَمـا  ��� ��� ��� ��� أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَ يهِدي أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَ يهِدي أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَ يهِدي أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَ يهِدي �قال تعالى: 
                                                 

�F١2�	
��E�F٥�WE١Kא' �
�F٢�،60�
ن�א$�W+Pא&�E�W&�K8��NTY2Hد
��FKE���� �
�F٣=>8��E�F٥٣�WE٢٨Kא �



 

 

N�� ٢٥٣  ...............................................................................  ���Uل�א�����UNل�א�����UNل�א�����UNل�א

 

ونكُمتَح فكَي لَكُمونكُمتَح فكَي لَكُمونكُمتَح فكَي لَكُمونكُمتَح فكَي ١(�لَكُم(.  
فالعقالء إذا أرادوا الوصول إلى أمـر واقـع وحقيقـة مـن الحقـائق، يهتـدون       
 ا الذي ليس بهادبمن يعلم تلك الحقائق ويهدي ويوصل إلى تلك الحقيقة، أم
ولـــيس بعـــارف بالحقيقـــة ال يهتـــدي إلـــى الواقـــع، فـــال يمكـــن أن يكـــون هاديـــاً   

د مـن قولـه الظـن، وهـو ال يغنـي مـن الحـق شـيئاً، كمـا          لآلخرين، وغاية ما يسـتفا 
تقدم، فال بد لإلنسان من اتّباع األدلّة للوصول إلى حالة االطمئنان والعلـم بأنّـه   

  على عقيدة صحيحة سليمة.

Čà�m@ónßIČà�m@ónßIČà�m@ónßIČà�m@ónßIH_òîäí…@Zñ†îÔÈÛa@óH_òîäí…@Zñ†îÔÈÛa@óH_òîäí…@Zñ†îÔÈÛa@óH_òîäí…@Zñ†îÔÈÛa@ó@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق����"��ل�א�د�ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

, هناك العقيدة السياسية، وهناك العقيدة , هناك العقيدة السياسية، وهناك العقيدة , هناك العقيدة السياسية، وهناك العقيدة , هناك العقيدة السياسية، وهناك العقيدة من المتعارف عليه أن العقيدة أنواعمن المتعارف عليه أن العقيدة أنواعمن المتعارف عليه أن العقيدة أنواعمن المتعارف عليه أن العقيدة أنواع
        االجتماعية، وهناك العقيدة الدينية...االجتماعية، وهناك العقيدة الدينية...االجتماعية، وهناك العقيدة الدينية...االجتماعية، وهناك العقيدة الدينية...

والتي تهمنا هي: العقيدة الدينية؛ فهي التي تقف على رأس هذه األنواع من والتي تهمنا هي: العقيدة الدينية؛ فهي التي تقف على رأس هذه األنواع من والتي تهمنا هي: العقيدة الدينية؛ فهي التي تقف على رأس هذه األنواع من والتي تهمنا هي: العقيدة الدينية؛ فهي التي تقف على رأس هذه األنواع من 
        العقائد. وهي العقيدة التي كتب لها الديمومة والبقاء دون بقية العقائد اُألخرى.العقائد. وهي العقيدة التي كتب لها الديمومة والبقاء دون بقية العقائد اُألخرى.العقائد. وهي العقيدة التي كتب لها الديمومة والبقاء دون بقية العقائد اُألخرى.العقائد. وهي العقيدة التي كتب لها الديمومة والبقاء دون بقية العقائد اُألخرى.

لـــي اختيـــاري, للرغبـــة والوجـــدان لـــي اختيـــاري, للرغبـــة والوجـــدان لـــي اختيـــاري, للرغبـــة والوجـــدان لـــي اختيـــاري, للرغبـــة والوجـــدان وإذا كانـــت العقيـــدة تنبثـــق مـــن عمـــل عقوإذا كانـــت العقيـــدة تنبثـــق مـــن عمـــل عقوإذا كانـــت العقيـــدة تنبثـــق مـــن عمـــل عقوإذا كانـــت العقيـــدة تنبثـــق مـــن عمـــل عق
دورهما فيه، فهـي مـن ثـم تعـد عقيـدة مكتسـبة، واإلنسـان مطبـوع علـى أن يعتقـد           دورهما فيه، فهـي مـن ثـم تعـد عقيـدة مكتسـبة، واإلنسـان مطبـوع علـى أن يعتقـد           دورهما فيه، فهـي مـن ثـم تعـد عقيـدة مكتسـبة، واإلنسـان مطبـوع علـى أن يعتقـد           دورهما فيه، فهـي مـن ثـم تعـد عقيـدة مكتسـبة، واإلنسـان مطبـوع علـى أن يعتقـد           

        ومهيأ لقبول معتقد ما..ومهيأ لقبول معتقد ما..ومهيأ لقبول معتقد ما..ومهيأ لقبول معتقد ما..
                                                 

�F١B%���E�F١٠�WE٣٥K� �
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لكن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا، هـو: لمـاذا يختـار اإلنسـان معتقـداً دون          لكن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا، هـو: لمـاذا يختـار اإلنسـان معتقـداً دون          لكن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا، هـو: لمـاذا يختـار اإلنسـان معتقـداً دون          لكن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا، هـو: لمـاذا يختـار اإلنسـان معتقـداً دون          
        آخر؟آخر؟آخر؟آخر؟

نّه نّه نّه نّه الجواب: البعض يرى أن األمر يكمن في الوجدان. والبعض اآلخر يرى أالجواب: البعض يرى أن األمر يكمن في الوجدان. والبعض اآلخر يرى أالجواب: البعض يرى أن األمر يكمن في الوجدان. والبعض اآلخر يرى أالجواب: البعض يرى أن األمر يكمن في الوجدان. والبعض اآلخر يرى أ
        يكمن في العقل. بينما يرى آخرون أن األمر يكمن في اإلرادة.يكمن في العقل. بينما يرى آخرون أن األمر يكمن في اإلرادة.يكمن في العقل. بينما يرى آخرون أن األمر يكمن في اإلرادة.يكمن في العقل. بينما يرى آخرون أن األمر يكمن في اإلرادة.

وقد تكون هذه العوامل الثالثة مجتمعة لها دورها وتأثيرها في عملية اختيار وقد تكون هذه العوامل الثالثة مجتمعة لها دورها وتأثيرها في عملية اختيار وقد تكون هذه العوامل الثالثة مجتمعة لها دورها وتأثيرها في عملية اختيار وقد تكون هذه العوامل الثالثة مجتمعة لها دورها وتأثيرها في عملية اختيار 
أن لكــلّ عقيــدة أن لكــلّ عقيــدة أن لكــلّ عقيــدة أن لكــلّ عقيــدة ��� ��� ��� ���     العقيــدة، وهــي عوامــل تختلــف مــن فــرد لفــرد ومــن فئــة لفئــة، العقيــدة، وهــي عوامــل تختلــف مــن فــرد لفــرد ومــن فئــة لفئــة، العقيــدة، وهــي عوامــل تختلــف مــن فــرد لفــرد ومــن فئــة لفئــة، العقيــدة، وهــي عوامــل تختلــف مــن فــرد لفــرد ومــن فئــة لفئــة، 

ــة ل     ــة خاصّ ــة ل    خصائصــها ومميزاتهــا التــي تجعــل منهــا ذات جاذبي ــة خاصّ ــة ل    خصائصــها ومميزاتهــا التــي تجعــل منهــا ذات جاذبي ــة خاصّ ــة ل    خصائصــها ومميزاتهــا التــي تجعــل منهــا ذات جاذبي ــة خاصّ ــدعم  خصائصــها ومميزاتهــا التــي تجعــل منهــا ذات جاذبي ــدعم  معتنقيهــا، وت ــدعم  معتنقيهــا، وت ــدعم  معتنقيهــا، وت معتنقيهــا، وت
        موقفهم في الثبات عليها.موقفهم في الثبات عليها.موقفهم في الثبات عليها.موقفهم في الثبات عليها.

وال يجب أن ننسى هنا العامل الوراثي واالجتماعي؛ فكالهمـا لـه دوره فـي    وال يجب أن ننسى هنا العامل الوراثي واالجتماعي؛ فكالهمـا لـه دوره فـي    وال يجب أن ننسى هنا العامل الوراثي واالجتماعي؛ فكالهمـا لـه دوره فـي    وال يجب أن ننسى هنا العامل الوراثي واالجتماعي؛ فكالهمـا لـه دوره فـي    
        شيوع بعض العقائد وتمكّنها في نفوس آخرين.شيوع بعض العقائد وتمكّنها في نفوس آخرين.شيوع بعض العقائد وتمكّنها في نفوس آخرين.شيوع بعض العقائد وتمكّنها في نفوس آخرين.

وهنا يطرح السؤال التـالي: مـا هـي الخصـائص والمميـزات التـي تتّصـف بهـا         وهنا يطرح السؤال التـالي: مـا هـي الخصـائص والمميـزات التـي تتّصـف بهـا         وهنا يطرح السؤال التـالي: مـا هـي الخصـائص والمميـزات التـي تتّصـف بهـا         وهنا يطرح السؤال التـالي: مـا هـي الخصـائص والمميـزات التـي تتّصـف بهـا         
نتمكّن مـن وصـفها بأنّهـا: عقيـدة     نتمكّن مـن وصـفها بأنّهـا: عقيـدة     نتمكّن مـن وصـفها بأنّهـا: عقيـدة     نتمكّن مـن وصـفها بأنّهـا: عقيـدة     عقيدة ما، أو التي يجب أن تحتويها عقيدة ما، لعقيدة ما، أو التي يجب أن تحتويها عقيدة ما، لعقيدة ما، أو التي يجب أن تحتويها عقيدة ما، لعقيدة ما، أو التي يجب أن تحتويها عقيدة ما، ل

        دينية، ال سياسية وال اجتماعية؟دينية، ال سياسية وال اجتماعية؟دينية، ال سياسية وال اجتماعية؟دينية، ال سياسية وال اجتماعية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
العقيدة الدينية: هي تلك العقيدة التـي تجيـب عـن األسـئلة الثالثـة التـي سـألها        

  اإلنسان، وما زال يسألها منذ أن وطأت قدماه األرض, وهذه األسئلة هي:
  نسان ومن أوجد هذا الكون؟من أوجد اإلــ ــ ــ ــ ١١١١
  لماذا وجد اإلنسان، ووجد هذا الكون؟ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  إلى أين يسير اإلنسان، وإلى ماذا ينتهي؟ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣



 

 

N�� ٢٥٥  ...............................................................................  ���Uل�א�����UNل�א�����UNل�א�����UNل�א

 

فالعقيدة التـي تعطـي اإلجابـة المتكاملـة الصـحيحة عـن هـذه األسـئلة, هـي          
التي يمكن أن نسـميها: عقيـدة دينيـة؛ ألن االعتقـاد الـديني ال يتجـاوز االعتقـاد        

ول الثالثــة, التــي هــي مضــمون اإلجابــة عنهــا, ونعنــي بهــا: التوحيــد،    بهــذه اُألصــ
  والنبوة والمعاد..

  وأما العدل واإلمامة، فهما متفرعان عن التوحيد والنبوة.

Hòßbß⁄bi@ÝöbÔÛa@�Ë@�ÐØm@â†Ç@Zìç@õbèÔÐÛa@‰ìè’ßIHòßbß⁄bi@ÝöbÔÛa@�Ë@�ÐØm@â†Ç@Zìç@õbèÔÐÛa@‰ìè’ßIHòßbß⁄bi@ÝöbÔÛa@�Ë@�ÐØm@â†Ç@Zìç@õbèÔÐÛa@‰ìè’ßIHòßbß⁄bi@ÝöbÔÛa@�Ë@�ÐØm@â†Ç@Zìç@õbèÔÐÛa@‰ìè’ßI@ @@ @@ @@ @
��ن����0د�"���«������������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

:من المعروف أن:من المعروف أن:من المعروف أن:من المعروف أن        
ـــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ مــن أُصــول الــدين يخــرج منكــره عــن الــدين (يعنــي: ال   مــن أُصــول الــدين يخــرج منكــره عــن الــدين (يعنــي: ال   مــن أُصــول الــدين يخــرج منكــره عــن الــدين (يعنــي: ال   مــن أُصــول الــدين يخــرج منكــره عــن الــدين (يعنــي: ال       إنكــار أي أصــلإنكــار أي أصــلإنكــار أي أصــلإنكــار أي أصــلـ

        يحسب مسلماً).يحسب مسلماً).يحسب مسلماً).يحسب مسلماً).
أُصول الدين عند اإلماميـة خمسـة: التوحيـد، العـدل، النبـوة، اإلمامـة،       أُصول الدين عند اإلماميـة خمسـة: التوحيـد، العـدل، النبـوة، اإلمامـة،       أُصول الدين عند اإلماميـة خمسـة: التوحيـد، العـدل، النبـوة، اإلمامـة،       أُصول الدين عند اإلماميـة خمسـة: التوحيـد، العـدل، النبـوة، اإلمامـة،       ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
        المعاد.المعاد.المعاد.المعاد.
        إخواننا السنّة ينكرون اإلمامة, فكيف يعد السنّة مسلمين؟إخواننا السنّة ينكرون اإلمامة, فكيف يعد السنّة مسلمين؟إخواننا السنّة ينكرون اإلمامة, فكيف يعد السنّة مسلمين؟إخواننا السنّة ينكرون اإلمامة, فكيف يعد السنّة مسلمين؟ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

ي عنــدهم ال ي عنــدهم ال ي عنــدهم ال ي عنــدهم ال وعلمــاء الشــيعة وفقــاً لألدلّــة التــ وعلمــاء الشــيعة وفقــاً لألدلّــة التــ وعلمــاء الشــيعة وفقــاً لألدلّــة التــ وعلمــاء الشــيعة وفقــاً لألدلّــة التــ ((((((((ووجــد فــي أحــد المصــادر: ووجــد فــي أحــد المصــادر: ووجــد فــي أحــد المصــادر: ووجــد فــي أحــد المصــادر: 
يعتبرون من لم يعتقد باإلمامة خارجاً عن الدين، وعليه فإن اإلمامة تكـون مـن   يعتبرون من لم يعتقد باإلمامة خارجاً عن الدين، وعليه فإن اإلمامة تكـون مـن   يعتبرون من لم يعتقد باإلمامة خارجاً عن الدين، وعليه فإن اإلمامة تكـون مـن   يعتبرون من لم يعتقد باإلمامة خارجاً عن الدين، وعليه فإن اإلمامة تكـون مـن   

        ....))))))))أُصول المذهب، من لم يعتقد بها خرج من المذهب ولم يخرج من الدينأُصول المذهب، من لم يعتقد بها خرج من المذهب ولم يخرج من الدينأُصول المذهب، من لم يعتقد بها خرج من المذهب ولم يخرج من الدينأُصول المذهب، من لم يعتقد بها خرج من المذهب ولم يخرج من الدين
        فإن كان هذا صحيحاً فما هذه األدلّة؟فإن كان هذا صحيحاً فما هذه األدلّة؟فإن كان هذا صحيحاً فما هذه األدلّة؟فإن كان هذا صحيحاً فما هذه األدلّة؟

        ن؟ن؟ن؟ن؟الديالديالديالدي    وإذا لم يخرج إنكارها المنكر عن الدين, لماذا تُعد اإلمامة من أُصولوإذا لم يخرج إنكارها المنكر عن الدين, لماذا تُعد اإلمامة من أُصولوإذا لم يخرج إنكارها المنكر عن الدين, لماذا تُعد اإلمامة من أُصولوإذا لم يخرج إنكارها المنكر عن الدين, لماذا تُعد اإلمامة من أُصول
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

مـن أُصـول    لقد عد المحقّقون ومشهور الفقهاء عند اإلمامية أن اإلمامة أصـل 
أي ـــ  ر من لم يعتقد بها، ومن هنا قالوا بإسـالم المخـالفين   الدين والمذهب، ال يكف

ــة   ــر المعتقـــدين باإلمامـ ـــ غيـ ــة   ــ ــتندوا فـــي ذلـــك إلـــى جملـ ــارتهم, وقـــد اسـ ــن  وطهـ مـ
  النصوص المتضافرة في المعنى.

قــال الســيد الحكــيم فــي (مستمســك العــروة الــوثقى)، بعــد ذكــره جملــة مــن           
وفـي الجميـع خـدش ظـاهر؛     ((األقوال والروايات التي يستفاد منها كفر المخـالفين:  

إذ الكفــر المــدعى عليــه اإلجمــاع فــي كــالم الحلّــي وغيــره، إن كــان المــراد منــه: مــا  
  فهو معلوم االنتفاء. فإن المعروف بين أصحابنا إسالم المخالفين..يقابل اإلسالم, 

كمــا هــو الظــاهر، بقرينــة نســبة القــول  ــــ وإن كــان المــراد بــه: مــا يقابــل اإليمــان  
ــال نســبة         ــاقوت) فــي قب ــى بعــض أصــحابنا فــي كتــاب (فــص الي بفســق المخــالفين إل

افر الـــذي انعقـــد لــم يجـــد فـــي إثبـــات النجاســة؛ ألن الكـــ  ـــــ الكفــر إلـــى جمهـــورهم  
اإلجماع ودلّت األدلّة على نجاسـته مـا كـان بـالمعنى األول, كمـا تشـهد بـه الفتـوى         

  بالطهارة هنا من كثير من نقلة اإلجماع على نجاسة الكافر.
ــات الكفــر للمخــالفين         ــذي يظهــر منهــا: أنّهــا فــي مقــام إثب ــا النصــوص، فال وأم

ــر مـــن المقابلـــ    ــا يظهـ ــان؛ كمـ ــل لإليمـ ــالمعنى المقابـ ــؤمن،   بـ ــافر والمـ ــين الكـ ــا بـ ة فيهـ
  فراجعها. وقد ذكر في (الحدائق) كثيراً منها.

ويشهد لذلك: النصوص الكثيـرة الشـارحة لحقيقـة اإلسـالم، كموثـق سـماعة:       
: C: أخبرني عن اإلسالم واإليمـان أهمـا مختلفـان؟ فقـال    Cقلت ألبي عبد اهللا((
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ن). فقلـت: فصـفهما لـي؟    (إن اإليمان يشارك اإلسـالم, واإلسـالم ال يشـارك اإليمـا    
, بــه حقنــت 7اهللا، والتصــديق برســول اهللا���  : (اإلســالم: شــهادة أن ال إلــهCفقــال

الدماء, وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلـى ظـاهره جماعـة النـاس. واإليمـان:      
  الهدى, وما يثبت في القلوب من صفة اإلسالم، وما ظهر من العمل به).

سمعته يقـول: (اإليمـان: مـا اسـتقر فـي      (( :Cوصحيح حمران، عن أبي جعفر
القلــــب, وأفضــــى بــــه إلــــى اهللا تعــــالى, وصــــدقه العمــــل بالطاعــــة والتســــليم ألمــــره.   
واإلسالم: ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه جماعة الناس من الفـرق كلّهـا,   

  .))وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح..)
عـن اإلسـالم واإليمـان،     Cسأل رجل أبـا عبـد اهللا  ((وخبر سفيان بن السمط: 

: (اإلسالم هـو: الظـاهر الـذي عليـه النـاس،      Cما الفرق بينهما؟... إلى أن قال: فقال
اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وحج  ��� شهادة أن ال إله 

ان: معرفة هذا األمر مـع  : اإليمCالبيت, وصيام شهر رمضان, فهذا اإلسالم، وقال
  .)١())هذا, فإن أقر بها ولم يعرف هذا األمر كان مسلماً وكان ضاالً)

HæeŠÔÛa@¿@òßbß⁄a@pbíe@ñŠr×IHæeŠÔÛa@¿@òßbß⁄a@pbíe@ñŠr×IHæeŠÔÛa@¿@òßbß⁄a@pbíe@ñŠr×IHæeŠÔÛa@¿@òßbß⁄a@pbíe@ñŠr×I@ @@ @@ @@ @
  »�א���
�ن�����د�א��"�د��دن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أُصول الدين تمتاز بعدة صفات وهي:أُصول الدين تمتاز بعدة صفات وهي:أُصول الدين تمتاز بعدة صفات وهي:أُصول الدين تمتاز بعدة صفات وهي:
        كثرة اآليات.كثرة اآليات.كثرة اآليات.كثرة اآليات.ــ ــ ــ ــ ١١١١
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        النصوص الصريحة والواضحة لآليات.النصوص الصريحة والواضحة لآليات.النصوص الصريحة والواضحة لآليات.النصوص الصريحة والواضحة لآليات.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
        والترهيب.والترهيب.والترهيب.والترهيب.الترغيب الترغيب الترغيب الترغيب ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

فمثالً اإليمان بوحدانيـة اهللا أو اإليمـان بالرسـل أو العبـادات، وكـذلك بـاقي       فمثالً اإليمان بوحدانيـة اهللا أو اإليمـان بالرسـل أو العبـادات، وكـذلك بـاقي       فمثالً اإليمان بوحدانيـة اهللا أو اإليمـان بالرسـل أو العبـادات، وكـذلك بـاقي       فمثالً اإليمان بوحدانيـة اهللا أو اإليمـان بالرسـل أو العبـادات، وكـذلك بـاقي       
        أُصول الدين كلّها تمتاز بهذه الصفات في القرآن الكريم.أُصول الدين كلّها تمتاز بهذه الصفات في القرآن الكريم.أُصول الدين كلّها تمتاز بهذه الصفات في القرآن الكريم.أُصول الدين كلّها تمتاز بهذه الصفات في القرآن الكريم.

ــدين وال تمتــاز بهــذه الصــفات         ــة أحــد أُصــول ال ــد الشــيعة الوالي ــف يع ــدين وال تمتــاز بهــذه الصــفات        فكي ــة أحــد أُصــول ال ــد الشــيعة الوالي ــف يع ــدين وال تمتــاز بهــذه الصــفات        فكي ــة أحــد أُصــول ال ــد الشــيعة الوالي ــف يع ــدين وال تمتــاز بهــذه الصــفات        فكي ــة أحــد أُصــول ال ــد الشــيعة الوالي ــف يع فكي
        المذكورة أعاله، وخصوصاً الصفة الثانية؟المذكورة أعاله، وخصوصاً الصفة الثانية؟المذكورة أعاله، وخصوصاً الصفة الثانية؟المذكورة أعاله، وخصوصاً الصفة الثانية؟

جلّ جالله وهو العـادل سـبحانه علـى واليـة آل البيـت      جلّ جالله وهو العـادل سـبحانه علـى واليـة آل البيـت      جلّ جالله وهو العـادل سـبحانه علـى واليـة آل البيـت      جلّ جالله وهو العـادل سـبحانه علـى واليـة آل البيـت          وكيف سيحاسبنا اهللاوكيف سيحاسبنا اهللاوكيف سيحاسبنا اهللاوكيف سيحاسبنا اهللا
        ولم يطلب ذلك من عباده بنصوص صريحة وباألسماء؟ولم يطلب ذلك من عباده بنصوص صريحة وباألسماء؟ولم يطلب ذلك من عباده بنصوص صريحة وباألسماء؟ولم يطلب ذلك من عباده بنصوص صريحة وباألسماء؟

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

كما هو معلوم, فإن أُصول الدين هي التي مـن لـم يعتقـد بأحـدها يخـرج عـن       
د فـي بعضـها ال يخـرج    الدين (أي الـواقعي أو المـذهب الحـق), وإن كـان عـدم االعتقـا      

عن اإلسالم, وعلماء الشيعة وفقاً لألدلّة التي عندهم ال يعتبـرون مـن لـم يعتقـد باإلمامـة      
خارجاً عن اإلسالم, وعليه فـإن اإلمامـة تكـون مـن أُصـول المـذهب، مـن لـم يعتقـد بهـا           

   .أوالًأوالًأوالًأوالًخرج عن المذهب والدين الواقعي، ولم يخرج عن اإلسالم. هذا 
لك أن اإلمامة لم ترد فيها اآليات الكثيرة والنصـوص الصـريحة    من قال ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

الواضحة والترغيب والترهيب؟! وتشكيك بعضهم في هذه األدلّـة ال يخرجهـا عـن    
الحجيـــة, كمـــا أن بعضـــهم شـــكّك فـــي التوحيـــد والنبـــوة وفـــي أدلّتهمـــا, فهـــل هـــذا   

  يخرجها عن الحجية أو عن كونها من أُصول الدين.
آيـة الغـدير, وآيـة الواليـة, وآيـة االنـذار, وآيـة المباهلـة, وآيـة          فمن اآليـات:  
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  التطهير, وآية االستخالف.
ومــــن النصــــوص المتــــواترة الصــــريحة: حــــديث الغــــدير, وحــــديث الثقلــــين,  
وحديث الطير, وحديث االثني عشر, وحديث المنزلة, وحـديث الـدار, وحـديث    

  الوالية. أضف إلى ذلك األدلّة العقلية.

ß@òßbß⁄aIß@òßbß⁄aIß@òßbß⁄aIß@òßbß⁄aIH_ÊëŠÐÛa@ëc@Þì•\þa@Ýöb�ß@åH_ÊëŠÐÛa@ëc@Þì•\þa@Ýöb�ß@åH_ÊëŠÐÛa@ëc@Þì•\þa@Ýöb�ß@åH_ÊëŠÐÛa@ëc@Þì•\þa@Ýöb�ß@å@ @@ @@ @@ @

و�������B"�ن��«�  »����������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ن مسألة ن مسألة ن مسألة ن مسألة د األخوات من أهل السنّة....هل أد األخوات من أهل السنّة....هل أد األخوات من أهل السنّة....هل أد األخوات من أهل السنّة....هل أسؤالي الذي هو حقيقة سؤال أحسؤالي الذي هو حقيقة سؤال أحسؤالي الذي هو حقيقة سؤال أحسؤالي الذي هو حقيقة سؤال أح
        الخالفة متعلّقة بالعقيدة أم بالفقه؟الخالفة متعلّقة بالعقيدة أم بالفقه؟الخالفة متعلّقة بالعقيدة أم بالفقه؟الخالفة متعلّقة بالعقيدة أم بالفقه؟

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

ا الكالميـون بـأن اإلمامــة أو   الـذي نفهمـه مـن الســؤال هـو: المسـألة التـي يبحثهــ      
  الخالفة هل هي من اُألصول أم من الفروع؟

علـى أهميـة نصـب إمـام     ـــ  السـنّة والشـيعة   ـــ  ولإلجابة نقول: اتّفق كال الفريقين 
  ولكنّهم اختلفوا في جعل اإلمامة من اُألصول أو الفروع.. 7بعد رسول اهللا

ــة: اإلمامــة أصــل مــن أُصــول الــ      دين (أي أنّهــا فيمــا يتعلّــق   فمــثالً قالــت اإلمامي
فـي   7بالعقيدة), وجعلوها من توابع النبوة، باعتبار أنّهـا اسـتمرار لوظـائف الرسـول    

  حفظ الدين، وليست نفس الرسالة أو النبوة.
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.. وعــن )١(وقــد وافــق اإلماميــة فــي ذلــك بعــض األشــاعرة، كالقاضــي البيضــاوي
ــي أن مباحــث ا     ــزاع ف ــال: ال ن ــازاني، ق ــق   بعضــهم، كالتفت ــم الفــروع ألي ــة بعل . )٢(إلمام

  وعلى أية حال إن المشهور بين أهل السنّة كونها من المسائل الفرعية.
أما كون اإلمامـة أصـل مـن أُصـول الـدين، فإنّنـا يمكـن أن نثبتـه إلخواننـا أهـل           
السنّة من كتـبهم ومصـادرهم؛ فقـد دلّ علـى ذلـك الحـديث الصـحيح المـروي عـن          

ت ولــم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة)، وهــذا        : (مــن مــا 7النبــي األعظــم 
  .)٣(الحديث أرسله التفتازاني إرسال المسلّمات في كتابه (شرح المقاصد)

وقـــد أخـــرج مســـلم فـــي (صـــحيحه), والبيهقـــي فـــي (الســـنن), والطبرانـــي فـــي  
ــع الز    ــي (مجمــ ــي فــ ــر), والهيثمــ ــم الكبيــ ــلة    و(المعجــ ــي (السلســ ــاني فــ ــد)، واأللبــ ائــ

أنّه قال: (ومن مـات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات        7. عن النبيالصحيحة)، وغيرهم
  ..)٤(ميتة جاهلية)

وأيضـــاً أخـــرج أحمـــد فـــي (المســـند), وأبـــو داود الطيالســـي فـــي (مســـنده),         
والهيثمي في (مجمع الزوائد), والمتّقـي الهنـدي فـي (كنـز العمـال)، وغيـرهم: عـن        

  ..)٥()أنّه قال: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية 7النبي
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وفي رواية أُخرى أخرجها ابن أبي عاصم فـي (كتـاب السـنّة)، والهيثمـي فـي      
النبي ١(قال: (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية) 7(مجمع الزوائد): أن(.  

ــناد وبعضـــها         ــنداً أو حســـنة اإلسـ ــا صـــحيحة سـ ــات المتقدمـــة إمـ ــذه الروايـ وهـ
أي حـال مـن األحـوال, فهـي حجـة      ضعيفة, وإذ اليمكن الطعن بأسـانيدها جمعـاء بـ   

ــة هــذه األحاديــث واضــحة, فهــي تــدلّ علــى وجــوب         فــي مقــام االحتجــاج.. ودالل
وجــود إمــام حــي حاضــر؛ ألن الميــت الغــابر ال تتحقّــق إمامتــه، ومــن مــات مــن دون   
إمــام حــي حاضــر مــات ميتــة جاهليــة، حالــه كحــال مــن مــات قبــل اإلســالم.. وهــذا       

  ثير بيان.المعنى واضح ال يحتاج إلى ك
ونكتفي بما ذكره ابن حجر في (فـتح البـاري) فـي سـياق ذكـره لروايـة مسـلم        

ــال:   ــة, ق ــة المــوت،       ((المتقدم ــة)، وهــي بكســر المــيم: حال والمــراد بـــ(الميتة الجاهلي
كمــوت أهــل الجاهليــة علــى ضــالل ولــيس لــه إمــام مطــاع؛ ألنّهــم ال يعرفــون ذلــك،  

عاصياً، ويحتمل أن يكـون التشـبيه علـى     وليس المراد أنّه: يموت كافراً، بل يموت
. انتهـى  )٢())ومعناه: أنّه يموت مثل مـوت الجـاهلي وإن لـم يكـن هـو جاهليـاً       ،ظاهره

  كالم ابن حجر, وهو واضح كوضوح الحديث الذي يتناول شرحه.
ومن هنا, فقد بـين علمـاء أهـل السـنّة هـذا األمـر فـي كتـب العقائـد دون كتـب           

هــذه المســألة فــي واقعهــا مســألة   أن يمكــن االســتفادة منــه   الفــروع والعبــادات, ممــا 
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عقائدية وليست مـن المسـائل الفقهيـة المنفصـلة عـن االعتقـاد, وإن حـاول بعضـهم         
  االلتفاف على هذا المعنى.

HñŠ�Ła@¿@áçŠÐ×ë@bîã†Ûa@¿@´ÐÛb‚½a@âý�hi@ÞìÔÛa@óäÈßIHñŠ�Ła@¿@áçŠÐ×ë@bîã†Ûa@¿@´ÐÛb‚½a@âý�hi@ÞìÔÛa@óäÈßIHñŠ�Ła@¿@áçŠÐ×ë@bîã†Ûa@¿@´ÐÛb‚½a@âý�hi@ÞìÔÛa@óäÈßIHñŠ�Ła@¿@áçŠÐ×ë@bîã†Ûa@¿@´ÐÛb‚½a@âý�hi@ÞìÔÛa@óäÈßI@ @@ @@ @@ @

  »������א���ود�������������א�دو���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

يف الرضي والشيخ حسين العصفور أعلى اهللا مقامهما القول بأن يف الرضي والشيخ حسين العصفور أعلى اهللا مقامهما القول بأن يف الرضي والشيخ حسين العصفور أعلى اهللا مقامهما القول بأن يف الرضي والشيخ حسين العصفور أعلى اهللا مقامهما القول بأن ينسب للشرينسب للشرينسب للشرينسب للشر
المخالفين من أهل القبلة محكوم بإسالمهم في الدنيا ولكنّهم كفّار في اآلخـرة،  المخالفين من أهل القبلة محكوم بإسالمهم في الدنيا ولكنّهم كفّار في اآلخـرة،  المخالفين من أهل القبلة محكوم بإسالمهم في الدنيا ولكنّهم كفّار في اآلخـرة،  المخالفين من أهل القبلة محكوم بإسالمهم في الدنيا ولكنّهم كفّار في اآلخـرة،  

        فما مدى صحة هذه النسبة؟فما مدى صحة هذه النسبة؟فما مدى صحة هذه النسبة؟فما مدى صحة هذه النسبة؟
        وما رأيكم في هذا القول؟وما رأيكم في هذا القول؟وما رأيكم في هذا القول؟وما رأيكم في هذا القول؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
خرة) هو مقتضى الحديث المعـروف عنـد   إن الحكم بـ(إسالم الدنيا وكفر اآل

 السنّة قبل الشيعة، والذي يقول: (تفترق أُمتي ثـالث وسـبعون فرقـة، كلّهـا فـي النـار      
ــدليل      ���  ــاً؛ بـ ــذه الفـــرق جميعـ ــى اإلســـالم لهـ ــل علـ ــديث صـــريح بالحمـ واحـــدة)، فالحـ

نّـه سـينجو   أ���  :7: (أمتـي)، أي: ممـن ينتسـبون إلـي أنـا نبـي اإلسـالم، وقـد بـين         7قوله
  فرقة واحدة تدخل الجنّة.���  منهم فرقة واحدة، األمر الذي يعني كفرهم جميعاً

فهــذا الحكــم يحكــم بــه كــلّ مــؤمن بهــذا الحــديث، الــذي لــه عنــد أهــل الســنّة  
طــرق كثيــرة بعــض أســانيدها جيــدة، بــل بعضــهم يــرون تــواتر هــذا الحــديث، كمــا       
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اني فـي  ، والكتّـ )١(في (فـيض القـدير)   صرحوا به، كالسيوطي، كما نقله عنه المناوي
ــاثر)  ، فــال داعــي الختصــاص هــذا الحكــم بفتــوى عــالمين مــن علمــاء       )٢((نظــم المتن

  الشيعة دون غيرهم.

Hòßbß⁄a@ŠØäßIHòßbß⁄a@ŠØäßIHòßbß⁄a@ŠØäßIHòßbß⁄a@ŠØäßI@ @@ @@ @@ @
  »�����������و�"�=
����ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مع كثرة األطروحات في األنترنـت ومشـاركة كثيـر مـن المـؤمنين فيهـا فقـد        مع كثرة األطروحات في األنترنـت ومشـاركة كثيـر مـن المـؤمنين فيهـا فقـد        مع كثرة األطروحات في األنترنـت ومشـاركة كثيـر مـن المـؤمنين فيهـا فقـد        مع كثرة األطروحات في األنترنـت ومشـاركة كثيـر مـن المـؤمنين فيهـا فقـد        
مـنهم فظهـر التشـكيك فـي اإلمامـة، بـل أصـبحنا نـرى         مـنهم فظهـر التشـكيك فـي اإلمامـة، بـل أصـبحنا نـرى         مـنهم فظهـر التشـكيك فـي اإلمامـة، بـل أصـبحنا نـرى         مـنهم فظهـر التشـكيك فـي اإلمامـة، بـل أصـبحنا نـرى         سرت الشبهات لـدى بعـض   سرت الشبهات لـدى بعـض   سرت الشبهات لـدى بعـض   سرت الشبهات لـدى بعـض   

        إنكار اإلمامة وبعض مسائلها، وعليه لدي أسئلة هي:إنكار اإلمامة وبعض مسائلها، وعليه لدي أسئلة هي:إنكار اإلمامة وبعض مسائلها، وعليه لدي أسئلة هي:إنكار اإلمامة وبعض مسائلها، وعليه لدي أسئلة هي:
        هل يكون منكر اإلمامة مسلماً؟هل يكون منكر اإلمامة مسلماً؟هل يكون منكر اإلمامة مسلماً؟هل يكون منكر اإلمامة مسلماً؟ــ ــ ــ ــ ١١١١
وليسـت هـي أصـل    وليسـت هـي أصـل    وليسـت هـي أصـل    وليسـت هـي أصـل    ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  وأنا أومن بـذلك  وأنا أومن بـذلك  وأنا أومن بـذلك  وأنا أومن بـذلك  ــ ــ ــ ــ (إن اإلمامة قضية فرعية (إن اإلمامة قضية فرعية (إن اإلمامة قضية فرعية (إن اإلمامة قضية فرعية     ::::من قالمن قالمن قالمن قالــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

        من اُألصول) فهل له عذر في ذلك؟من اُألصول) فهل له عذر في ذلك؟من اُألصول) فهل له عذر في ذلك؟من اُألصول) فهل له عذر في ذلك؟
        ما موقفنا تجاه ذلك؟ما موقفنا تجاه ذلك؟ما موقفنا تجاه ذلك؟ما موقفنا تجاه ذلك؟ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

        ب:ب:ب:ب:الجواالجواالجواالجوا
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ال يعد منكر اإلمامة خارجاً عن اإلسالم, بل يحكم بإسالمه ويعـد خارجـاً   ــ ــ ــ ــ ١١١١
عــن المــذهب, فــال يعطــى صــفة اإليمــان, وإذا وصــف بأنّــه: كــافر، فالمقصــود مــن      
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  ال الكفر في قبال اإلسالم. ،(الكفر) هنا: في قبال اإليمان
ة نحن نقـول بطهارتـه, ويجـوز الـزواج بـه, وتحـلّ ذبيحتـه,        لذا من ينكر اإلمام

  وغيرها من األحكام المترتّبة على اإلسالم.
نعم، هناك صـنف آخـر يسـمى: (الناصـب)، لـه أحكـام خاصّـة، ويقـال بكفـره          

  .Fفي قبال اإلسالم، والناصب هو: المتجاهر أو المعلن العداء ألهل البيت
رئاسـة دنيويـة، فتجعلهـا مـؤطّرة بهـذا اإلطـار        لعلّك تنظـر إلـى اإلمامـة بأنّهـا:    ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

الضيق, في حين نحن نـرى أن اإلمامـة أوسـع مـن ذلـك, وأنّهـا منصـب إلهـي، كمـا هـي           
     النبـي ة، وأنّها نصّ عليهـا مـن قبـل اهللا تعـالى, وأنبلّـغ بهـا فـي مـواطن      7الحال في النبو

، وبـذلك يخـرج عـدم    ن عدم فهـم اإلمامـة بهـذا الشـمول نقصـان فـي العقيـدة       عديدة، وأ
  المعتقد بكونها من أُصول الدين من اإليمان ويبقى داخالً في اإلسالم.

ال بد من إرشاد المؤمنين إلى حقيقة اإلمامـة، ونحـن فـي أجوبتنـا أوضـحنا      ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  ؛ فليراجع!Fالكثير عنها وعن األئمة

Hâý�⁄a@åÇ@�bu‰b�@Č†ÈŽí@ü@òßbß⁄a@ŠØäßIHâý�⁄a@åÇ@�bu‰b�@Č†ÈŽí@ü@òßbß⁄a@ŠØäßIHâý�⁄a@åÇ@�bu‰b�@Č†ÈŽí@ü@òßbß⁄a@ŠØäßIHâý�⁄a@åÇ@�bu‰b�@Č†ÈŽí@ü@òßbß⁄a@ŠØäßI@ @@ @@ @@ @
  »�א���ود������)�מ��«

        ال:ال:ال:ال:السؤالسؤالسؤالسؤ
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        هل اإلمامة ضرورة دينية أم مذهبية؟هل اإلمامة ضرورة دينية أم مذهبية؟هل اإلمامة ضرورة دينية أم مذهبية؟هل اإلمامة ضرورة دينية أم مذهبية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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نحن نعتقـد أن اإلمامـة أصـل مـن أُصـول الـدين الحـق، فالـدين الـواقعي الـذي           
ثنــي ا 7أراده اهللا مبتنـي علـى عقائـد، منهـا: عقيـدة اإلمامـة، وهـي: أن للنبـي الخـاتم         

      ـا غصـب حـقاً يخلفونه واحداً بعد اآلخر إلى أن تقوم السـاعة، ولكـن لمعشر وصي
وحصـــل إنكـــار لإلمامـــة بحيـــث غـــاب ذلـــك عـــن مجموعـــة كبيـــرة مـــن   Fاألئمـــة

المسلمين، كان الذي ينكر اإلمامة من هؤالء ال عن عناد ومعرفة نعده خارجاً عـن  
من ضرورات الدين، ولـذا يصـطلح    المذهب ال عن اإلسالم؛ ألنّه ال ينكر ضرورياً

  على اإلمامة أنّها: أصل من أُصول المذهب.

HñŠ�Ła@¿@òßbß⁄a@ŠØäß@�–ßIHñŠ�Ła@¿@òßbß⁄a@ŠØäß@�–ßIHñŠ�Ła@¿@òßbß⁄a@ŠØäß@�–ßIHñŠ�Ła@¿@òßbß⁄a@ŠØäß@�–ßI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق�������د�����א�$�����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مــا هــو مصــير أبنــاء العامــة الــذين ال يؤمنــون باإلمامــة فــي اآلخــرة، وهــل هــم   مــا هــو مصــير أبنــاء العامــة الــذين ال يؤمنــون باإلمامــة فــي اآلخــرة، وهــل هــم   مــا هــو مصــير أبنــاء العامــة الــذين ال يؤمنــون باإلمامــة فــي اآلخــرة، وهــل هــم   مــا هــو مصــير أبنــاء العامــة الــذين ال يؤمنــون باإلمامــة فــي اآلخــرة، وهــل هــم   
        ون النار؟ون النار؟ون النار؟ون النار؟يدخليدخليدخليدخل

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

قد صرحنا في أكثر من مكان في أجوبتنـا بإسـالم المخـالفين، أمـا حـالهم فـي       
  اآلخرة فيحاسب كلّ شخص بمقدار ما تمت عليه الحجة.

فهناك فرق بـين القاصـر والمقصّـر، وكـذلك فـرق بـين الجاحـد وبـين الجاهـل          
  لشبهة، أو من لم يتم عنده الدليل.

 الـدين الـذي يريـده اهللا منّـا وأمرنـا بالتعبـد بـه         ولكن بشكل عام نحن نعتقـد إن
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النار؛ ألنّه  يدخليشترط فيه اإليمان باإلمامة، فمن تمت عليه الحجة وأنكرها فهو 
  ، وال يعد مؤمناً بما أراده اهللا وفرضه عليه.7راد على اهللا ورسوله

Hòßbß⁄a@ŠØäß@áØyIHòßbß⁄a@ŠØäß@áØyIHòßbß⁄a@ŠØäß@áØyIHòßbß⁄a@ŠØäß@áØyI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق�������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        يكم ورحمته وبركاته..يكم ورحمته وبركاته..يكم ورحمته وبركاته..يكم ورحمته وبركاته..السالم علالسالم علالسالم علالسالم عل
        ::::عندي سؤال أرجو اإلجابة عليه بكلّ صراحة ودون ترددعندي سؤال أرجو اإلجابة عليه بكلّ صراحة ودون ترددعندي سؤال أرجو اإلجابة عليه بكلّ صراحة ودون ترددعندي سؤال أرجو اإلجابة عليه بكلّ صراحة ودون تردد

ما حكم منكر اإلمامة، أقصد: إمامة أمير المؤمنين عليما حكم منكر اإلمامة، أقصد: إمامة أمير المؤمنين عليما حكم منكر اإلمامة، أقصد: إمامة أمير المؤمنين عليما حكم منكر اإلمامة، أقصد: إمامة أمير المؤمنين عليCCCC؟؟؟؟        
        وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.

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

خلّـد  إن من أنكرها عن علم ومعرفة، جاحداً بها، كافر عند اهللا يوم القيامـة، م 
  في النار، وأما في الدنيا فمسلم غير مؤمن، محقون الدم والمال.

وأمــا مــن أنكرهــا عــن شــبهة أو قصــور، فهــو علــى ظــاهر اإلســالم (مســلم) مــن    
  المستضعفين، موكول أمره إلى اهللا يوم القيامة.

�تعليق: �

�����א9
دن������و���:מ��«����«  
مثـل الصـالة والزكـاة    مثـل الصـالة والزكـاة    مثـل الصـالة والزكـاة    مثـل الصـالة والزكـاة        هل يوجـد دليـل صـريح ومؤكّـد فـي القـرآن الكـريم،       هل يوجـد دليـل صـريح ومؤكّـد فـي القـرآن الكـريم،       هل يوجـد دليـل صـريح ومؤكّـد فـي القـرآن الكـريم،       هل يوجـد دليـل صـريح ومؤكّـد فـي القـرآن الكـريم،       

        والحج وإلى آخره، عن أن منكر اإلمامة في النار ومخلّد فيها؟والحج وإلى آخره، عن أن منكر اإلمامة في النار ومخلّد فيها؟والحج وإلى آخره، عن أن منكر اإلمامة في النار ومخلّد فيها؟والحج وإلى آخره، عن أن منكر اإلمامة في النار ومخلّد فيها؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــر جاحــدين           ــم ومعرفــة، فهــم غي ــة عــن عل ــم ينكــروا اإلمام ــوم ل المســلمون الي
 لشــيء معلــوم عنــدهم، بــل أنكــروا اإلمامــة لشــبهة أو قصــور، لــذا فــإن األكثريــة مــن   
المليــار ومــا يفوقـــه هــم مـــن المستضــعفين الموكـــول أمــرهم إلـــى اهللا يــوم القيامـــة،       

  وحكمهم في الدنيا هو اإلسالم.
واإلمامة فرع من النبوة، والنبوة فرع مـن التوحيـد، والـذي يكفـر بـبعض ذلـك       

بِ بِ بِ بِ أَفَتُؤمنُـون بِـبعضِ الكتَـا   أَفَتُؤمنُـون بِـبعضِ الكتَـا   أَفَتُؤمنُـون بِـبعضِ الكتَـا   أَفَتُؤمنُـون بِـبعضِ الكتَـا   �فكأنّه لم يؤمن بكلّ ما جاء به اهللا تعالى، يقـول تعـالى:   
خزي في الحيـاة الـدنيا ويـوم    خزي في الحيـاة الـدنيا ويـوم    خزي في الحيـاة الـدنيا ويـوم    خزي في الحيـاة الـدنيا ويـوم    ��� ��� ��� ��� وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزَاء من يفعلُ ذَلك منكُم وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزَاء من يفعلُ ذَلك منكُم وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزَاء من يفعلُ ذَلك منكُم وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزَاء من يفعلُ ذَلك منكُم 

لُونا تَعمملٍ عبِغَاف ا اللّهمذَابِ والع إِلَى أَشَد وندري ةاميالقلُونا تَعمملٍ عبِغَاف ا اللّهمذَابِ والع إِلَى أَشَد وندري ةاميالقلُونا تَعمملٍ عبِغَاف ا اللّهمذَابِ والع إِلَى أَشَد وندري ةاميالقلُونا تَعمملٍ عبِغَاف ا اللّهمذَابِ والع إِلَى أَشَد وندري ةامي١(�الق(.  
كم اللَّـه ورسـوله   كم اللَّـه ورسـوله   كم اللَّـه ورسـوله   كم اللَّـه ورسـوله   إنَّمـا ولـي  إنَّمـا ولـي  إنَّمـا ولـي  إنَّمـا ولـي  �هذا وقد وردت اإلمامة فـي القـرآن بقولـه تعـالى:     

اكعونهم رالزَّكَاةَ و يؤتونالصَّالةَ و يقيمون نوا الَّذينآم الَّذينواكعونهم رالزَّكَاةَ و يؤتونالصَّالةَ و يقيمون نوا الَّذينآم الَّذينواكعونهم رالزَّكَاةَ و يؤتونالصَّالةَ و يقيمون نوا الَّذينآم الَّذينواكعونهم رالزَّكَاةَ و يؤتونالصَّالةَ و يقيمون نوا الَّذينآم الَّذين٢(�و(.  

HÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÕíŠÐnÛa@òàØyIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÕíŠÐnÛa@òàØyIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÕíŠÐnÛa@òàØyIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÕíŠÐnÛa@òàØyI@ @@ @@ @@ @
  »�א�$و�#���מ/����د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

؟ والحال يجوز ذلك ؟ والحال يجوز ذلك ؟ والحال يجوز ذلك ؟ والحال يجوز ذلك تقليداًتقليداًتقليداًتقليداًهو السبب في عدم جواز األخذ بأُصول الدين هو السبب في عدم جواز األخذ بأُصول الدين هو السبب في عدم جواز األخذ بأُصول الدين هو السبب في عدم جواز األخذ بأُصول الدين     ماماماما
                                                 

�F١20�*��E�F٢�WE٨٥Kא �
�F٢2�	
��E�F٥�WE٥٥Kא' �
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        في الفروع؟في الفروع؟في الفروع؟في الفروع؟
        ::::وابوابوابوابججججالالالال

للعقيدة والـدين، فـال    الثابتةسس والركائز اُأل :ومعنى أُصول الدين هو مفهوم
د  عقــل اعتنــاق مبــدأ بــدون االلتــزام القلبــي،  يلشــخص أو مجتهــد  التبعيــةبــل بمجــر، 

  .والعقالءوهذا أمر متعارف ويبتني على واقع مدعوم من جانب العقل 
عتقـد والتـزم   اإذا ���  : ال يصدق عنوان المسـلم مـثالً علـى أحـد    أُخرى وبعبارة

وأولياته في داخل نفسه، فـإن لـم يعتقـد بهـذه المبـادئ بـل        اإلسالميبثوابت الدين 
  اعتماداً على كالم اآلخرين فال يحسب هذا اعتقاداً صحيحاً. بهاتقبلها وارتضى 

ة مـن عامـ   اًكثيـر  نإ وهـي:  هم،بعـث القلـق عنـد بعضـ    تة قـد  همـ م، هنا نقطة نعم
، عتقاديـة الامهـات المسـائل   هم الوصول إلى مرحلة االستدالل فـي أُ الناس ال يمكن
بالتزامهم الديني؟ فهل هذا يضر  

عـن  سـس  الكـالم فـي اعتقـادهم، إن كـانوا يعتقـدون بالمبـادئ واألُ       : إنفنقول
ـــ  اًفهــم مســلمون حقّــ  وطريقــه، ذلــكالنظــر عــن منشــأ   بغــضّجــزم،  كمــا عليــه قــول  ـ

 بـل ، الجازم القبول بدون االعتقاد :المحظور في المقام هوالتقليد  فإنــ المتأخّرين 
  استناداً لكالم المجتهد.

عتقد بأُصول الدين حقيقـة، تكـون عقيدتـه صـحيحة     اي لو العام أن :لنا فيظهر
  الباعث ليقينه هذا هو رأي المجتهد. كانبال إشكال، وإن 

ــ ــاً،    فبمــا أنّ الفــروع اوأم ــاول العقــل عموم أصــل  ال تمــسو هــا خارجــة عــن متن
إذا عرفناالتقليد، خصوصاً  فيها العقيدة، فال يضر طريقة الحصول على أحكـام   بأن
  غير سهلة، وتحتاج إلى اختصاص وخبرة. عمليةالفروع وجزئياته 
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HÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÖŠÐÛaIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÖŠÐÛaIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÖŠÐÛaIHÊëŠÐÛaë@Þì•\þa@´i@ÖŠÐÛaI@ @@ @@ @@ @

و��«���«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

صـار  صـار  صـار  صـار      ما هو المالك في تمييز أُصـول الـدين اإلسـالمي عـن فروعـه؟ وكيـف      ما هو المالك في تمييز أُصـول الـدين اإلسـالمي عـن فروعـه؟ وكيـف      ما هو المالك في تمييز أُصـول الـدين اإلسـالمي عـن فروعـه؟ وكيـف      ما هو المالك في تمييز أُصـول الـدين اإلسـالمي عـن فروعـه؟ وكيـف      
        فروعه؟فروعه؟فروعه؟فروعه؟    التوحيد أصالً من أُصول الدين، والصالة فرعاً منالتوحيد أصالً من أُصول الدين، والصالة فرعاً منالتوحيد أصالً من أُصول الدين، والصالة فرعاً منالتوحيد أصالً من أُصول الدين، والصالة فرعاً من

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
 أُصــولذا عرفنـا الفــرق بـين أُصــول الــدين وفروعـه، عرفنــا المــالك فـي تمييــز     إ

  .الدين عن فروعه
ما  :هي الدين بحسب اصطالح العلماء أُصول نقول: كثر،أولتوضيح المسألة 

أن يعتقــد بهــا علــى  كلّــفم جــب علــى كــلّه يأنّــ :أي .نــي عليهــا الــدين إثباتــاً ونفيــاًب
ــدين    ،األقــلّ ــه  .حتّــى يــدخل فــي حــوزة ال ــراد ب ــارة (وي : اإلســالم، ســعةً. وأُخــرى:  ت

  الدين الحق، أي: المذهب، ضيقاً).
خارجـاً عـن    دعـ من أنكر وجحـد أصـالً مـن هـذه اُألصـول ي      ،ومن جانب آخر

  سعةً وضيقاً). ،(اإلسالم أو المذهب .دائرة الدين
 أُصــول :هــابأنّ ر علماؤنــا عــن التوحيــد والنبــوة والمعــاد  عبــ، ا المنطلــقومــن هــذ

علــى مالزمــة قبــول   ح وتــدلّالنصــوص الدينيــة تصــر  لمــا رأوا أن(اإلســالم)،  ديننــا
واســتنباطهم هــذا يعتمــد علــى ، ركــان الثالثــة علــى األقــلّاأل لالعتقــاد بهــذه ســالماإل

  .األدلّة العقلية والنقلية من الكتاب والسنّة



 

 

٢٧٠  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

وعبروا عن اإلمامة والعدل بأنّها: أُصول المذهب باإلضافة إلى الثالثة اُألول، 
لما ثبت عندنا بالدليل القاطع مالزمة اإليمان لالعتقاد بها. وكثيراً ما يطلـق: أُصـول   

  الدين، ويراد بها: هذه الخمسة.
مـن  الـدين، يجـب حمـل كالمـه علـى مـا قلنـاه        أُصـول هـا مـن   ر عنها بأنّومن عب 

  إرادة الدين الحق المقبول عند اهللا.
حكـام، فينبغـي فيهـا االلتـزام والعمـل علـى       مـا كانـت مـن األ    فهـي  ا الفروع:مأو

ــم يكتــف فيهــا بالجانــب اال   ســمات جوارحيــة ال  ات هــا ذعتقــادي، أي أنّطبقهــا، ول
المطلـوب فيهـا اليقـين والقطـع والجـزم، ال      التـي يكـون    ،صولجوانحية، بخالف اُأل

  العمل.
المـــذهب،  أُصـــولهـــا مـــن أنّ نــد علمائنـــا: فـــي اإلمامـــة عفق عليـــه فـــالمتّعليــه،  و

  .وال فروعه سالماإل أُصولليست من و

Håí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@òEÛ…þaIHåí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@òEÛ…þaIHåí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@òEÛ…þaIHåí†Ûa@Þì•\c@óÜÇ@òEÛ…þaI@ @@ @@ @@ @
  »���������א���
�ن�����و����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أصل من أُصول الدين؟أصل من أُصول الدين؟أصل من أُصول الدين؟أصل من أُصول الدين؟    لكلّلكلّلكلّلكلّ    اًاًاًاًنبوينبوينبوينبوي    اًاًاًاًوحديثوحديثوحديثوحديث    اًاًاًاًقرآنيقرآنيقرآنيقرآني    ريد دليالًريد دليالًريد دليالًريد دليالًأُأُأُأُ
        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  :توحيد إلى ما يأتيتنقسم عقيدة ال

  .يمان بوجود اهللا تعالىاإلــ ــ ــ ــ ١١١١
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  .دانية اهللا تعالىحيمان بواإلــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  .يمان بكمال اهللا تعالىاإلــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
قولـه   من اآليات التي تثبت وجود اهللا تعالى عن طريـق الشـعور بالسـببية،   ف
  .)١(�اُهللاُهللاُهللاُهللا    لَيقُولُنلَيقُولُنلَيقُولُنلَيقُولُنرضَ رضَ رضَ رضَ سأَلْتَهم من خَلَق السماوات واَألسأَلْتَهم من خَلَق السماوات واَألسأَلْتَهم من خَلَق السماوات واَألسأَلْتَهم من خَلَق السماوات واَأل    ولَئنولَئنولَئنولَئن� تعالى:

  قولــه  ن،ومــن اآليــات التــي تثبــت وجــود اهللا تعــالى عــن طريــق فطــرة التــدي
وجرين وجرين وجرين وجرين     الْفُلْكالْفُلْكالْفُلْكالْفُلْكالَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في     هوهوهوهو� :تعالى
م الْمـوج مـن كُـلِّ    م الْمـوج مـن كُـلِّ    م الْمـوج مـن كُـلِّ    م الْمـوج مـن كُـلِّ    بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصـف وجـاءه     بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصـف وجـاءه     بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصـف وجـاءه     بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصـف وجـاءه         وفَرِحواْوفَرِحواْوفَرِحواْوفَرِحواْطَيبة طَيبة طَيبة طَيبة     بِرِيحٍبِرِيحٍبِرِيحٍبِرِيحٍبِهِم بِهِم بِهِم بِهِم 

 كَانم كَانم كَانم كَانظَنُّواْمظَنُّواْوظَنُّواْوظَنُّواْوو     ينالد لَه ينصخْلاْ اَهللا موعد يطَ بِهِمأُح مأَنَّه ينالد لَه ينصخْلاْ اَهللا موعد يطَ بِهِمأُح مأَنَّه ينالد لَه ينصخْلاْ اَهللا موعد يطَ بِهِمأُح مأَنَّه ينالد لَه ينصخْلاْ اَهللا موعد يطَ بِهِمأُح مأَنَّهنلَئنلَئنلَئنلَئ     هذه نتَنَا ميأَنج هذه نتَنَا ميأَنج هذه نتَنَا ميأَنج هذه نتَنَا ميأَنج
رِينالشَّاك نم لَنَكُونَنرِينالشَّاك نم لَنَكُونَنرِينالشَّاك نم لَنَكُونَنرِينالشَّاك نم ٢(�لَنَكُونَن(.  

ــام         ــتقامة النظـ ــق اسـ ــن طريـ ــالى عـ ــود اهللا تعـ ــت وجـ ــي تثبـ ــات التـ ــن اآليـ ومـ
فـــي خَلْـــقِ الســـماوات واَألرضِ واخْـــتالَف اللَّيـــلِ  فـــي خَلْـــقِ الســـماوات واَألرضِ واخْـــتالَف اللَّيـــلِ  فـــي خَلْـــقِ الســـماوات واَألرضِ واخْـــتالَف اللَّيـــلِ  فـــي خَلْـــقِ الســـماوات واَألرضِ واخْـــتالَف اللَّيـــلِ      إِنإِنإِنإِن�: قولـــه تعـــالى، الكـــوني
من السماء من السماء من السماء من السماء     اُهللاُهللاُهللاُهللالَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزَلَ الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزَلَ الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزَلَ الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما أَنزَلَ     والْفُلْكوالْفُلْكوالْفُلْكوالْفُلْكوالنَّهارِ والنَّهارِ والنَّهارِ والنَّهارِ 

الرياحِ الرياحِ الرياحِ الرياحِ     وتَصْرِيفوتَصْرِيفوتَصْرِيفوتَصْرِيفدآبة دآبة دآبة دآبة من كُلِّ من كُلِّ من كُلِّ من كُلِّ     فيهافيهافيهافيهامن ماء فَأَحيا بِه األرضَ بعد موتها وبثَّ من ماء فَأَحيا بِه األرضَ بعد موتها وبثَّ من ماء فَأَحيا بِه األرضَ بعد موتها وبثَّ من ماء فَأَحيا بِه األرضَ بعد موتها وبثَّ 
  . )٣(�يعقلُونيعقلُونيعقلُونيعقلُونبين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ     الْمسخِّرِالْمسخِّرِالْمسخِّرِالْمسخِّرِ    والسحابِوالسحابِوالسحابِوالسحابِ

، اهللا واحـد عــن طريــق وحــدة النظــام الكــوني  نأعلــى  يــات التــي تــدلّومـن اآل 
    هـلْ تَـرى مـن   هـلْ تَـرى مـن   هـلْ تَـرى مـن   هـلْ تَـرى مـن       الْبصَـر الْبصَـر الْبصَـر الْبصَـر     عِعِعِعِفَـارجِ فَـارجِ فَـارجِ فَـارجِ تَفَـاوت  تَفَـاوت  تَفَـاوت  تَفَـاوت      مـن مـن مـن مـن تَـرى فـي خَلْـقِ الـرحمنِ     تَـرى فـي خَلْـقِ الـرحمنِ     تَـرى فـي خَلْـقِ الـرحمنِ     تَـرى فـي خَلْـقِ الـرحمنِ         ماماماما�قوله تعالى: 

  .)٤(�فُطُورٍفُطُورٍفُطُورٍفُطُورٍ
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  .)١(�لَفَسدتَالَفَسدتَالَفَسدتَالَفَسدتَا    اُهللاُهللاُهللاُهللا��� ��� ��� ��� كَان فيهِما آلهةٌ كَان فيهِما آلهةٌ كَان فيهِما آلهةٌ كَان فيهِما آلهةٌ     لَولَولَولَو� وقوله تعالى:
 قوله تعـالى:  ثاره،آاهللا واحد عن طريق وحدة  نأعلى  يات التي تدلّومن اآل

    هب كُـلُّ إِلَـه بِمـا خَلَـق ولَعـالَ     هب كُـلُّ إِلَـه بِمـا خَلَـق ولَعـالَ     هب كُـلُّ إِلَـه بِمـا خَلَـق ولَعـالَ     هب كُـلُّ إِلَـه بِمـا خَلَـق ولَعـالَ     إِذاً لَّـذَ إِذاً لَّـذَ إِذاً لَّـذَ إِذاً لَّـذَ     إِلَـه إِلَـه إِلَـه إِلَـه     مـن مـن مـن مـن كَـان معـه   كَـان معـه   كَـان معـه   كَـان معـه       ومـا ومـا ومـا ومـا اتَّخَـذَ اُهللا مـن ولَـد    اتَّخَـذَ اُهللا مـن ولَـد    اتَّخَـذَ اُهللا مـن ولَـد    اتَّخَـذَ اُهللا مـن ولَـد        مـا مـا مـا مـا �
مضُهعبمضُهعبمضُهعبمضُهعب    فُونصا يماِهللا ع انحبضٍ سعلَى بعفُونصا يماِهللا ع انحبضٍ سعلَى بعفُونصا يماِهللا ع انحبضٍ سعلَى بعفُونصا يماِهللا ع انحبضٍ سعلَى ب٢(�ع( .  

  يات التي تشير إلى صفات اهللا تعالى:ومن اآل
الحي: � ال إِلَه اللّه ال إِلَه اللّه ال إِلَه اللّه ال إِلَه اللّه ��� ��� ��� ���ومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح و٣(�ه(.  

  .)٤(�علْماًعلْماًعلْماًعلْماً    شَيٍءشَيٍءشَيٍءشَيٍء    بِكُلِّبِكُلِّبِكُلِّبِكُلِّاَهللا قَد أَحاطَ اَهللا قَد أَحاطَ اَهللا قَد أَحاطَ اَهللا قَد أَحاطَ     وأَنوأَنوأَنوأَن� العالم:
  .)٥(�علَى كُلِّ شَيٍء قَديرعلَى كُلِّ شَيٍء قَديرعلَى كُلِّ شَيٍء قَديرعلَى كُلِّ شَيٍء قَدير    اهللاهللاهللاهللا    إِنإِنإِنإِن� القادر:
  .)٦(�الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةالَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةالَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةالَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة    اَهللاَهللاَهللاَهللا    إِنإِنإِنإِن� العادل:
  .)٧(�اهللا غَنِي عنِ الْعالَميناهللا غَنِي عنِ الْعالَميناهللا غَنِي عنِ الْعالَميناهللا غَنِي عنِ الْعالَمين    فَإِنفَإِنفَإِنفَإِن� الغني:

  .)٨(�لَطيف بِعبادهلَطيف بِعبادهلَطيف بِعبادهلَطيف بِعباده    اُهللاُهللاُهللاُهللا� اللطيف:
ــم إ ــي    نث ــار مستفيضــة ف فقــد روى ؛ ولكــن ال بالعــدد  لى واحــد،اهللا تعــا نأاألخب

قـام يـوم    عرابيـاً أ نإقـال:  عـن أبيـه،    ئ،شـريح بـن هـان   المقدام بن عن  Rالصدوقالشيخ 
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ــى  ــر المــؤمنين  الجمــل إل ــر المــؤمنين  ، Cأمي ــا أمي ــال  نإتقــول: أ !فقــال: ي  :اهللا واحــد؟ ق
  القلب؟   مما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسأي أعرابفحمل الناس عليه وقالوا: يا 
 ي هـو الـذي نريـده مـن    عرابـ الـذي يريـده األ   نإفـ  ،هدعـو (فقال أمير المـؤمنين:  

فوجهـان  ، قسـام أ ربعـة أاهللا واحد علـى   نأالقول في  نإي، أعرابيا : (ثم قال )،القوم
ال يجــوزان  ا اللــذانفأمــ ووجهــان يثبتــان فيــه،  منهــا ال يجــوزان علــى اهللا عــزّ وجــلّ،  

ال ثـاني   مـا  نأل؛ فهـذا مـا ال يجـوز    عـداد احد يقصد بـه بـاب األ  فقول القائل: و عليه،
 وقــول. ه ثالــث ثالثــةنّــأ :ر مــن قــاله كفّــمــا تــرى أنّــأ عــداد،لــه ال يــدخل فــي بــاب األ

ه نّــأل ؛هــذا مــا ال يجــوزبف يريــد بــه النــوع مــن الجــنس، القائــل: هــو واحــد مــن النــاس،
  وتعالى. نا عن ذلكرب وجلّ، تشبيه

لـيس لـه فـي األشـياء      فقـول القائـل: هـو واحـد     ذان يثبتان فيـه، ا الوجهان اللمأو
ه ال ينقسـم  نّـ أ :به يعني حدي المعنى،أه عزّ وجلّ نّإوقول القائل: . ناكذلك رب شبه،

  .)١()نا عزّ وجلّكذلك رب في وجود وال عقل وال وهم،
 البعـرة تـدلّ  ( :Cومن الروايات التي تشير إلى وجوده تعالى قول أميـر المـؤمنين  

فهيكـل علـوي   ، علـى المسـير   ثـار القـدم تـدلّ   آووالروثة تدلّ علـى الحميـر،    على البعير،
  .)٢(؟!)الخبيرالصانع ن على يدالّكيف ال  ومركز سفلي بهذه الكثافة، بهذه اللطافة،

  :على كماله تعالى وهي تدلّ سماؤه تعالى فكثيرة،أا مأ
إ :7فعن النبي)مـن   ،اًواحـد ���  مائـة  ،اسماًهللا تبارك وتعالى تسعة وتسعين  ن
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  .  )١(..)خر.اآل، حد، الصمد، األولله، الواحد، األاهللا، اإل :وهي حصاها دخل الجنّة،أ
 والوقوف على معانيهـا،  حاطة بها،اإل :حصاؤها هوإ(( :Rالصدوقالشيخ قال 

  .)٢())هاحصاء عداإل وليس معنى
ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ     النَّبِيــينالنَّبِيــينالنَّبِيــينالنَّبِيــينس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اُهللا  س أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اُهللا  س أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اُهللا  س أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اُهللا  النَّــاالنَّــاالنَّــاالنَّــا    كَــانكَــانكَــانكَــان�قولــه تعــالى:  ،مــن اآليــاتالنبــوة: ـ

 قبِالْح تَابالْك مهعأَنزَلَ مو رِيننذمو شِّرِينبم قبِالْح تَابالْك مهعأَنزَلَ مو رِيننذمو شِّرِينبم قبِالْح تَابالْك مهعأَنزَلَ مو رِيننذمو شِّرِينبم قبِالْح تَابالْك مهعأَنزَلَ مو رِيننذمو شِّرِينبمكُمحيلكُمحيلكُمحيلكُمحيل    يها اخْتَلَفُواْ فيمالنَّاسِ ف نيبيها اخْتَلَفُواْ فيمالنَّاسِ ف نيبيها اخْتَلَفُواْ فيمالنَّاسِ ف نيبيها اخْتَلَفُواْ فيمالنَّاسِ ف ني٣(�ب(.  
لَمــن  لَمــن  لَمــن  لَمــن      إِنَّــكإِنَّــكإِنَّــكإِنَّــك� وذلــك بقولــه:  ه رســول، نّــأولقــد شــهد اهللا لرســوله بــالقول علــى     

ــلسرالْمــلسرالْمــلسرالْمــلسرالْمينينينهــذا، )٤(�ين  ــا� بقولــه تعــالى: باإلضــافة إلـى الخطابــات القرآنيــة للنبــيــايــايــايــا     يهــا أَيهــا أَيهــا أَيهأَي
النَّبِيالنَّبِيالنَّبِيا� و: ،�النَّبِيايايايولُ    يسا الرهولُأَيسا الرهولُأَيسا الرهولُأَيسا الرهأَي�.  

  ثبت األنبياء والرسل؟أمن أين : السؤال التالي Cوسأل رجل اإلمام الصادق
ا وعـن جميـع مـا    نّـ ع لنا خالقاً صانعاً متعاليـاً  نأثبتنا أا لم هنّ: (إCجابه اإلمامأف
 ن يشــاهده خلقــه وال يالمســوه،ألــم يجــز  متعاليــاً الصــانع حكيمــاً وكــان ذلــك خلــق،

رون يعبـ  خلقـه  فـي ن لـه سـفراء   أثبـت   هم ويحاجونـه، ويحـاج ، فيباشرهم ويباشـرونه 
وفـي   ومـا بـه بقـاؤهم،    علـى مصـالحهم ومنـافعهم،    ونهمويـدلّ  عنه إلى خلقه وعباده،

رون والمعبـ  الحكـيم العلـيم فـي خلقـه،     والنـاهون عـن   فثبـت اآلمـرون   تركه فنـاؤهم، 
  .)٥(، وصفوته من خلقه...)Fاألنبياء :وهموعزّ،  عنه جلّ
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إِلَينَـا  إِلَينَـا  إِلَينَـا  إِلَينَـا      وأَنَّكُموأَنَّكُموأَنَّكُموأَنَّكُمأَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً     أَفَحسبتُمأَفَحسبتُمأَفَحسبتُمأَفَحسبتُم�قوله تعالى:  ،من اآليات المعاد:ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
، )٢(�أَولَ مــــرةأَولَ مــــرةأَولَ مــــرةأَولَ مــــرة    فَطَــــركُمفَطَــــركُمفَطَــــركُمفَطَــــركُمقُــــلِ الَّــــذي  قُــــلِ الَّــــذي  قُــــلِ الَّــــذي  قُــــلِ الَّــــذي      مــــن يعيــــدنَا مــــن يعيــــدنَا مــــن يعيــــدنَا مــــن يعيــــدنَا     فَســــيقُولُونفَســــيقُولُونفَســــيقُولُونفَســــيقُولُون�، و)١(�تُرجعــــونتُرجعــــونتُرجعــــونتُرجعــــون    الَالَالَالَ
، )٤(�نُخْـــرِج الْمـــوتَى  نُخْـــرِج الْمـــوتَى  نُخْـــرِج الْمـــوتَى  نُخْـــرِج الْمـــوتَى      كَـــذَلك كَـــذَلك كَـــذَلك كَـــذَلك �، و)٣(�يرجعـــون يرجعـــون يرجعـــون يرجعـــون يبعـــثُهم اُهللا ثُـــم إِلَيـــه    يبعـــثُهم اُهللا ثُـــم إِلَيـــه    يبعـــثُهم اُهللا ثُـــم إِلَيـــه    يبعـــثُهم اُهللا ثُـــم إِلَيـــه        والْمـــوتَى والْمـــوتَى والْمـــوتَى والْمـــوتَى �و
  .)٥(�ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه تُرجعونثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه تُرجعونثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه تُرجعونثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه تُرجعون    يميتُكُميميتُكُميميتُكُميميتُكُمأَمواتاً فَأَحياكُم ثُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم     وكُنتُموكُنتُموكُنتُموكُنتُم�و

ــات: ومــن  ــالرواي ــيوق ــد المطّ  ( :7ل النب ــي عب ــا بن ــبي ــد ال يكــذب   ن! إل الرائ
ومـا   ون،ظكمـا تسـتيق   تبعـثن لو كمـا تنـامون،   لتمـوتن نبيـاً،  والذي بعثني بالحق ، أهله

ــة  ���  بعــد المــوت دار  ــار،أجنّ ــع الخلــق وبعــثهم علــى اهللا عــزّ وجــلّ      و ن  وخلــق جمي
� �� �� �� �� بعـــثُكُم بعـــثُكُم بعـــثُكُم بعـــثُكُم     خَلْقُكُـــم والَخَلْقُكُـــم والَخَلْقُكُـــم والَخَلْقُكُـــم والَ    مـــامـــامـــامـــا� قـــال اهللا تعـــالى:؛ كخلـــق نفـــس واحـــدة وبعثهـــا� �� �� �    كَـــنَفْسٍكَـــنَفْسٍكَـــنَفْسٍكَـــنَفْسٍ    �

ةداحوةداحوةداحوةداح٦()�و(.  
  . )٧(�اَهللا الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةاَهللا الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةاَهللا الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرةاَهللا الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة    إِنإِنإِنإِن�قوله تعالى:  ،من اآلياتالعدل: ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
ن الـذنوب التـي   وهـو يبـي   في كـالم لـه،   Cل أمير المؤمنينوقمن الروايات: و

 لم العبـاد بعضـهم لـبعض،   اظـ مف ال يغفـر،  ا الـذنب الـذي  مـ أو( والتي ال تغتفـر: ، تغتفر
تي وجاللـي  فقال: وعزّ قسم قسماً على نفسه،أ ،إذا برز لخلقه وتعالى اهللا تبارك نإ

                                                 

�F١Eא']��8ن��F٢٣�WE١١٥K� �
�F٢E�/א0�1א�F١٧�WE٥١K� �
�F٣Eم�
��F٦�WE٣٦Kא�%� �
�F٤Eא��0א���F٧�WE٥٧K� �
�F٥E�20�*��F٢�WE٥٨Kא �
�F٦Eدא��
�`�Yوقא����،�W٦٤�F١٩E6
T�،��d��?�o��8&،�وא
د��dא*��gوא�`�Y���2א&�?�

�Wن
,�٢٨K� �
�F٧E�/
$8��F٤�WE٤٠Kא �



 

 

٢٧٦  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

 ءونطحـة مـا بـين القرنـا     بكـف،  ةوال مسـح  بكـف،  ولـو كـف   ،ظـالم  ال يجوزني ظلم
  .)١(...)إلى الجماء

ـــ ٥٥٥٥ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ، )٢(�هــادهــادهــادهــادقَــومٍ قَــومٍ قَــومٍ قَــومٍ     ولكُــلِّولكُــلِّولكُــلِّولكُــلِّذر ذر ذر ذر أَنــتَ منــأَنــتَ منــأَنــتَ منــأَنــتَ منــ    إِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــا� قولــه تعــالى: ،مــن اآليــات :اإلمامــةـ
الَّـــذين يقيمــون الصَّـــالَةَ  الَّـــذين يقيمــون الصَّـــالَةَ  الَّـــذين يقيمــون الصَّـــالَةَ  الَّـــذين يقيمــون الصَّـــالَةَ      آمنُــواْ آمنُــواْ آمنُــواْ آمنُــواْ ولــيكُم اُهللا ورســولُه والَّـــذين   ولــيكُم اُهللا ورســولُه والَّـــذين   ولــيكُم اُهللا ورســولُه والَّـــذين   ولــيكُم اُهللا ورســولُه والَّـــذين       إِنَّمـــاإِنَّمـــاإِنَّمـــاإِنَّمـــا� قولــه تعــالى:  و

 مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكرونعاكرونعاكرونعاك٣(�ر(.  
 يقتدي لـه،  مأموم إماماًكلّ ل نإال و(أ :Cقول أمير المؤمنين :ومن الروايات

  .)٤(...)ويستضيء بنور علمه
ــر  أوأعظــم مــن   اهللا أجــلّ ن(إ: Cالصــادق قــول اإلمــام و ن يتــرك األرض بغي

  .)٥(عادل) إمام
ظـاهراً   لى ال تخلـو األرض مـن قـائم بحجـة،    باللّهمC: ) أمير المؤمنين قولو

  .)٦()لئال تبطل حجج اهللا وبيناته ،مغموراً مستتراًأو  مشهوراً،
  .)٧()بذلك���  وال تصلح األرض بإمام،���  ال يصلح الناس( :Cالصادقول اإلمام وق

ا عنـد  ار يقـول: كنّـ  سمعت عبـد اهللا بـن جعفـر الطيـ    (( :قال ،سليم بن قيس وعن
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بـن   أُسامةو سلمة، مأُوعمر بن  ،عباسوعبد اهللا بن  والحسن والحسين، ناأ معاوية،
 يقـول:  7عت رسـول اهللا فقلـت لمعاويـة: سـم    وبين معاوية كالم، فجرى بيني زيد،

 ولـى بـالمؤمنين مـن   أطالـب   علي بـن أبـي  ثم أخي  نفسهم،أولى بالمؤمنين من أنا (أ
ثـم ابنـي    نفسـهم، أولى بالمؤمنين مـن  أفإذا استشهد علي فالحسن بن علي  نفسهم،أ

فإذا استشهد فابنـه علـي بـن الحسـين      نفسهم،أولى بالمؤمنين من أ همن بعد الحسين
ــالمؤمنين مــ  ولــىأ ــا علــي،  نفســهم،أن ب ــن علــي     وســتدركه ي ــى أثــم ابنــه محمــد ب ول

  .)١()))ثم... وستدركه يا حسين، نفسهم،أ بالمؤمنين من
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

فهـل  فهـل  فهـل  فهـل  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ة ة ة ة نّنّنّنّهل السـ هل السـ هل السـ هل السـ أأأأــ ــ ــ ــ البعض بهذه األخبار على كفر المخالفين البعض بهذه األخبار على كفر المخالفين البعض بهذه األخبار على كفر المخالفين البعض بهذه األخبار على كفر المخالفين     أقول: يستدلّأقول: يستدلّأقول: يستدلّأقول: يستدلّ
يصحيصحيصحاالحتجاج بهذه األخبار إلثبات كفرهم؟االحتجاج بهذه األخبار إلثبات كفرهم؟االحتجاج بهذه األخبار إلثبات كفرهم؟االحتجاج بهذه األخبار إلثبات كفرهم؟    يصح        

خبـار  خبـار  خبـار  خبـار  األاألاألاأل    مـاّ مـاّ مـاّ مـاّ أأأأوووو((((((((    ه:ه:ه:ه:مـا نصّـ  مـا نصّـ  مـا نصّـ  مـا نصّـ      ))))الحـدائق النـاظرة  الحـدائق النـاظرة  الحـدائق النـاظرة  الحـدائق النـاظرة  ((((قال الشيخ يوسف البحراني في قال الشيخ يوسف البحراني في قال الشيخ يوسف البحراني في قال الشيخ يوسف البحراني في 
مـا رواه فـي الكـافي بسـنده     مـا رواه فـي الكـافي بسـنده     مـا رواه فـي الكـافي بسـنده     مـا رواه فـي الكـافي بسـنده         ::::فمنهافمنهافمنهافمنها    ،،،،المستضعفينالمستضعفينالمستضعفينالمستضعفين    عداعداعداعدا    ،،،،ة على كفر المخالفينة على كفر المخالفينة على كفر المخالفينة على كفر المخالفينالدالّالدالّالدالّالدالّ

    ،،،،بينه وبين خلقـه بينه وبين خلقـه بينه وبين خلقـه بينه وبين خلقـه     ماًماًماًماًلَلَلَلَععععCCCC    اًاًاًاًنصب علينصب علينصب علينصب علي    وجلّوجلّوجلّوجلّ    اهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّ    نننن(إ(إ(إ(إقال: قال: قال: قال:     ،،،،CCCCعن موالنا الباقرعن موالنا الباقرعن موالنا الباقرعن موالنا الباقر
        ....))))........ومن جهله كان ضاالًومن جهله كان ضاالًومن جهله كان ضاالًومن جهله كان ضاالً    ،،،،نكره كان كافراًنكره كان كافراًنكره كان كافراًنكره كان كافراًأأأأومن ومن ومن ومن     ،،،،فمن عرفه كان مؤمناًفمن عرفه كان مؤمناًفمن عرفه كان مؤمناًفمن عرفه كان مؤمناً
    ة فمنة فمنة فمنة فمنبواب الجنّبواب الجنّبواب الجنّبواب الجنّأأأأباب من باب من باب من باب من     CCCCاًاًاًاًعليعليعليعلي    ننننإإإإ((((قال: قال: قال: قال:     CCCCبراهيمبراهيمبراهيمبراهيمإإإإبي بي بي بي أأأأوروى فيه عن وروى فيه عن وروى فيه عن وروى فيه عن 
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ومـن لـم يـدخل فيـه ولـم      ومـن لـم يـدخل فيـه ولـم      ومـن لـم يـدخل فيـه ولـم      ومـن لـم يـدخل فيـه ولـم          ،،،،ومـن خـرج مـن بابـه كـان كـافراً      ومـن خـرج مـن بابـه كـان كـافراً      ومـن خـرج مـن بابـه كـان كـافراً      ومـن خـرج مـن بابـه كـان كـافراً          ،،،،دخل بابه كـان مؤمنـاً  دخل بابه كـان مؤمنـاً  دخل بابه كـان مؤمنـاً  دخل بابه كـان مؤمنـاً  
        ....))))فيهم المشيئةفيهم المشيئةفيهم المشيئةفيهم المشيئة    وجلّوجلّوجلّوجلّّّّّ    هللا عزهللا عزهللا عزهللا عز    يخرج منه كان في الطبقة الذينيخرج منه كان في الطبقة الذينيخرج منه كان في الطبقة الذينيخرج منه كان في الطبقة الذين

نكرنـا كـان   نكرنـا كـان   نكرنـا كـان   نكرنـا كـان   أأأأومـن  ومـن  ومـن  ومـن      .. من عرفنا كان مؤمناً.. من عرفنا كان مؤمناً.. من عرفنا كان مؤمناً.. من عرفنا كان مؤمناً((((قال: قال: قال: قال:     ،،،،CCCCوروى فيه عن الصادقوروى فيه عن الصادقوروى فيه عن الصادقوروى فيه عن الصادق
حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترضه حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترضه حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترضه حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترضه     ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضاالًومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضاالًومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضاالًومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضاالً    ،،،،كافراًكافراًكافراًكافراً

        ....))))ن مات على ضاللته يفعل اهللا به ما يشاءن مات على ضاللته يفعل اهللا به ما يشاءن مات على ضاللته يفعل اهللا به ما يشاءن مات على ضاللته يفعل اهللا به ما يشاءإإإإفففف    ،،،،اهللا عليه من طاعتنا الواجبةاهللا عليه من طاعتنا الواجبةاهللا عليه من طاعتنا الواجبةاهللا عليه من طاعتنا الواجبة
اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى      نننن(إ(إ(إ(إ    ::::CCCCقـال أبـو جعفـر   قـال أبـو جعفـر   قـال أبـو جعفـر   قـال أبـو جعفـر   ((((((((قـال:  قـال:  قـال:  قـال:      )،)،)،)،عمـال عمـال عمـال عمـال عقـاب األ عقـاب األ عقـاب األ عقـاب األ ((((وروى الصدوق في وروى الصدوق في وروى الصدوق في وروى الصدوق في 

جعل عليجعل عليجعل علياًاًاًاًجعل عليCCCC    ًفمـن تبعـه كـان مؤمنـاً    فمـن تبعـه كـان مؤمنـاً    فمـن تبعـه كـان مؤمنـاً    فمـن تبعـه كـان مؤمنـاً        ،،،،ليس بينهم وبينه علم غيـره ليس بينهم وبينه علم غيـره ليس بينهم وبينه علم غيـره ليس بينهم وبينه علم غيـره     ،،،،بينه وبين خلقهبينه وبين خلقهبينه وبين خلقهبينه وبين خلقه    علماًعلماًعلماًعلما،،،،    
        مثله.مثله.مثله.مثله.    ))))المحاسنالمحاسنالمحاسنالمحاسن((((البرقي في البرقي في البرقي في البرقي في     ىىىىوروورووروورو). ). ). ). فيه كان مشركاًفيه كان مشركاًفيه كان مشركاًفيه كان مشركاً    ومن شكومن شكومن شكومن شك    ،،،،ومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراً

مـن عرفـه   مـن عرفـه   مـن عرفـه   مـن عرفـه       ،،،،بـاب هـدى  بـاب هـدى  بـاب هـدى  بـاب هـدى      CCCCاًاًاًاًعليـ عليـ عليـ عليـ     نننن(إ(إ(إ(إقـال:  قـال:  قـال:  قـال:      ،،،،CCCCعن الصادقعن الصادقعن الصادقعن الصادق    يضاًيضاًيضاًيضاًأأأأوروى فيه وروى فيه وروى فيه وروى فيه 
        ).).).).نكره دخل النارنكره دخل النارنكره دخل النارنكره دخل النارأأأأومن ومن ومن ومن     ،،،،ومن خالفه كان كافراًومن خالفه كان كافراًومن خالفه كان كافراًومن خالفه كان كافراً    ،،،،كان مؤمناًكان مؤمناًكان مؤمناًكان مؤمناً

العلـم الـذي وضـعه رسـول     العلـم الـذي وضـعه رسـول     العلـم الـذي وضـعه رسـول     العلـم الـذي وضـعه رسـول         نننن(إ(إ(إ(إقـال:  قـال:  قـال:  قـال:      ،،،،CCCCوروى في العلل بسنده إلى البـاقر وروى في العلل بسنده إلى البـاقر وروى في العلل بسنده إلى البـاقر وروى في العلل بسنده إلى البـاقر 
        ....))))ومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراًومن جحده كان كافراً    ،،،،من عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناً    CCCCعند عليعند عليعند عليعند علي    7777اهللاهللاهللاهللا

    عــنعــنعــنعــن    ):):):):تمـام النعمـة  تمـام النعمـة  تمـام النعمـة  تمـام النعمـة  إإإإكمــال الـدين و كمــال الـدين و كمــال الـدين و كمــال الـدين و (إ(إ(إ(إوكتـاب  وكتـاب  وكتـاب  وكتـاب      )،)،)،)،التوحيـد التوحيـد التوحيـد التوحيـد ((((وروى فـي كتـاب   وروى فـي كتـاب   وروى فـي كتـاب   وروى فـي كتـاب   
    ،،،،من عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناًمن عرفه كان مؤمناً    ،،،،وبين خلقهوبين خلقهوبين خلقهوبين خلقه    وجلّوجلّوجلّوجلّ    مام علم بين اهللا عزّمام علم بين اهللا عزّمام علم بين اهللا عزّمام علم بين اهللا عزّاإلاإلاإلاإل((((قال: قال: قال: قال:     ،،،،CCCCالصادقالصادقالصادقالصادق

        ....))))نكره كان كافراًنكره كان كافراًنكره كان كافراًنكره كان كافراًأأأأومن ومن ومن ومن 
    ::::ه قـــال لحذيفـــة اليمـــانيه قـــال لحذيفـــة اليمـــانيه قـــال لحذيفـــة اليمـــانيه قـــال لحذيفـــة اليمـــانينّــ نّــ نّــ نّــ أأأأ    7777بســـنده فيــه عـــن النبـــي بســـنده فيــه عـــن النبـــي بســـنده فيــه عـــن النبـــي بســـنده فيــه عـــن النبـــي     ))))مـــاليمـــاليمـــاليمـــالياألاألاألاأل((((وروى فــي  وروى فــي  وروى فــي  وروى فــي  

الكفر به كفـر بـاهللا   الكفر به كفـر بـاهللا   الكفر به كفـر بـاهللا   الكفر به كفـر بـاهللا       ،،،،CCCCبي طالببي طالببي طالببي طالبأأأأبن بن بن بن     ة اهللا عليكم بعدي علية اهللا عليكم بعدي علية اهللا عليكم بعدي علية اهللا عليكم بعدي عليحجحجحجحج    ننننإإإإ    !!!!حذيفةحذيفةحذيفةحذيفةيايايايا((((
لحاد لحاد لحاد لحاد واإلواإلواإلواإل    ،،،،في اهللا سبحانهفي اهللا سبحانهفي اهللا سبحانهفي اهللا سبحانه    فيه شكفيه شكفيه شكفيه شك    والشكوالشكوالشكوالشك    ،،،،ك باهللا سبحانهك باهللا سبحانهك باهللا سبحانهك باهللا سبحانهوالشرك به شروالشرك به شروالشرك به شروالشرك به شر    ،،،،سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه

يمـان بــاهللا  يمـان بــاهللا  يمـان بــاهللا  يمـان بــاهللا  إإإإيمـان بـه   يمـان بـه   يمـان بـه   يمـان بـه   واإلواإلواإلواإل    ،،،،نكـار هللا تعــالى نكـار هللا تعــالى نكـار هللا تعــالى نكـار هللا تعــالى إإإإنكـار لـه   نكـار لـه   نكـار لـه   نكـار لـه   واإلواإلواإلواإل    ،،،،لحـاد فـي اهللا ســبحانه  لحـاد فـي اهللا ســبحانه  لحـاد فـي اهللا ســبحانه  لحـاد فـي اهللا ســبحانه  إإإإفيـه  فيـه  فيـه  فيـه  
    وهو حبل اهللا المتينوهو حبل اهللا المتينوهو حبل اهللا المتينوهو حبل اهللا المتين    ،،،،ته وموالهمته وموالهمته وموالهمته وموالهمممممأأأأمام مام مام مام إإإإوووو    ،،،،ههههووصيووصيووصيووصي    ،،،،7777خو رسول اهللاخو رسول اهللاخو رسول اهللاخو رسول اهللاأأأأه ه ه ه نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛تعالىتعالىتعالىتعالى
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        الحديث.الحديث.الحديث.الحديث.    ))))وعروته الوثقى التي ال انفصام لها..وعروته الوثقى التي ال انفصام لها..وعروته الوثقى التي ال انفصام لها..وعروته الوثقى التي ال انفصام لها..
عن عن عن عن     CCCCبا عبد اهللابا عبد اهللابا عبد اهللابا عبد اهللاأأأأسألت سألت سألت سألت ((((((((قال: قال: قال: قال:     ،،،،افافافافبسنده إلى الصحبسنده إلى الصحبسنده إلى الصحبسنده إلى الصح    ))))الكافيالكافيالكافيالكافي((((وروى في وروى في وروى في وروى في 

����فَمــنْكُم كَــافر ومــنْكُم مــؤمنفَمــنْكُم كَــافر ومــنْكُم مــؤمنفَمــنْكُم كَــافر ومــنْكُم مــؤمنفَمــنْكُم كَــافر ومــنْكُم مــؤمن����قولــه تعــالى: قولــه تعــالى: قولــه تعــالى: قولــه تعــالى: 
يمــانهم يمــانهم يمــانهم يمــانهم إإإإعــرف اهللا تعــالى عــرف اهللا تعــالى عــرف اهللا تعــالى عــرف اهللا تعــالى ((((    ::::فقــالفقــالفقــالفقــال    ؟؟؟؟))))١١١١((((

    ::::. راجع. راجع. راجع. راجع))))))))))))في صلب آدمفي صلب آدمفي صلب آدمفي صلب آدم    خذ عليهم الميثاق وهم ذرخذ عليهم الميثاق وهم ذرخذ عليهم الميثاق وهم ذرخذ عليهم الميثاق وهم ذرأأأأيوم يوم يوم يوم     ،،،،وكفرهم بهاوكفرهم بهاوكفرهم بهاوكفرهم بها    ،،،،بمواالتنابمواالتنابمواالتنابمواالتنا
        ....))))١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣صصصصــ ــ ــ ــ     ١٨١١٨١١٨١١٨١صصصص    ٥٥٥٥الحدائق الناظرة جالحدائق الناظرة جالحدائق الناظرة جالحدائق الناظرة ج((((كتاب كتاب كتاب كتاب 

أهل أهل أهل أهل ــ ــ ــ ــ قلت: لقد استدلّ الشيخ البحراني بهذه األخبار إلثبات كفر المخالفين قلت: لقد استدلّ الشيخ البحراني بهذه األخبار إلثبات كفر المخالفين قلت: لقد استدلّ الشيخ البحراني بهذه األخبار إلثبات كفر المخالفين قلت: لقد استدلّ الشيخ البحراني بهذه األخبار إلثبات كفر المخالفين 
السالسالسفما هو رأيكم بهذا االستدالل؟فما هو رأيكم بهذا االستدالل؟فما هو رأيكم بهذا االستدالل؟فما هو رأيكم بهذا االستدالل؟ــ ــ ــ ــ ة ة ة ة نّنّنّنّالس        

        د وآل محمد..د وآل محمد..د وآل محمد..د وآل محمد..على محمعلى محمعلى محمعلى محم    اللّهم صلِّاللّهم صلِّاللّهم صلِّاللّهم صلِّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 وأن ،ودخولـه النـار  يـوم القيامـة    مـام كفر من أنكر اإل���  هذه األخبار ال تثبت

  .تعالى لى اهللاإويرجأ أمره  ،من جهله كان ضاالً
  في الدنيا. اًارثبات كونهم كفّإوهي قاصرة عن 

�تعليق: �

»���"
  »���������א�$و�#������و�����د�א�0ز
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        ........وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته
هـذا الكفـر   هـذا الكفـر   هـذا الكفـر   هـذا الكفـر       لمخالفين بـأن لمخالفين بـأن لمخالفين بـأن لمخالفين بـأن أقول: كيف صرفتم الروايات عن ظهورها بكفر اأقول: كيف صرفتم الروايات عن ظهورها بكفر اأقول: كيف صرفتم الروايات عن ظهورها بكفر اأقول: كيف صرفتم الروايات عن ظهورها بكفر ا
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        ؟!؟!؟!؟!خروي وليس دنيويخروي وليس دنيويخروي وليس دنيويخروي وليس دنيويكفر أُكفر أُكفر أُكفر أُ
فال بدفال بدفال بدلصرف داللة الروايات من قرينة صارفة تدلّلصرف داللة الروايات من قرينة صارفة تدلّلصرف داللة الروايات من قرينة صارفة تدلّلصرف داللة الروايات من قرينة صارفة تدلّ    فال بدل على صحل على صحل على صحة ما قلتموه، ة ما قلتموه، ة ما قلتموه، ة ما قلتموه، ل على صح

        فما هي القرينة؟فما هي القرينة؟فما هي القرينة؟فما هي القرينة؟
        على محمد وآل محمد..على محمد وآل محمد..على محمد وآل محمد..على محمد وآل محمد..    اللّهم صلِّاللّهم صلِّاللّهم صلِّاللّهم صلِّ

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

لف والــالم يشــمل بــاأل ىوالكفــر اســم جــنس محلّــ ،خبــار ظــاهرة بــالكفراأل نإ
  ؟ةفمن أين خصصته بكفر الملّ ،أقسام الكفر كلّ

كفــر  :وبقولــك ،ةه كفــر ملّــنّــأمــن أيــن حصــل لــك الظهــور ب  :أو بعبــارة أُخــرى
  ؟دنيوي

 ،مــا أخــذنا هــذا الظــاهر مــن خــالل وجــود قــرائن فــي نفــس الروايــات  نّإونحــن 
اً ب عليـ نصّـ  وجـلّ   عـزّ اهللا نإ(: Cالبـاقر اإلمـام  ل روايـة عـن   ما ذكرتـه فـي أو   :منها
 :ولـم يقـل   ،مؤمناً :Cمامقال اإل :نظرافمن عرفه كان مؤمناً ( ،بينه وبين خلقه علماً

والكفــر  ،يمــانهنــا جعــل الكفــر مقابــل اإل :نظــرا( ومــن أنكــره كــان كــافراً ،)!!مســلماً
كـان ضـاالً (وهـذا     هومـن جهلـ   ،)!!الكفر األخروي ال الـدنيوي  :يمان هوالمقابل لإل

  .)١())ذكرنا أن أمره موكول إلى اهللا تعالى الذي
ة الروايات فال نطيل فيها.وهكذا بقي  

ن ننــزلهم منزلــة كفــر أبــ ،تصــريح بــذلك ،وهــي عديــدة ،خــربــل فــي روايــات أُ
  .أو ضالل. ،أو فتنة ،نعمة
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عـن قـول رسـول     Cقـال: سـألت أبـا عبـد اهللا     ،عن الحسن بـن أبـي العـال    :منها
النـاس تبعـوا    لـو أن  ،فقـال: نعـم   ؟ام مـات ميتـة جاهليـة)   : (من مات ليس له إمـ 7اهللا

بــن الحســين علــيC   فقلنــا: مــن مــات ال  )وتركــوا عبــد الملــك بــن مــروان اهتــدوا ،
  وال نطيل. .)١()ميتة ضالل ؛ال(فقال:  ؟يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ميتة كفر

ا ومراجعــة تقريــرات علمائنــ  ،فعليــك بمراجعــة عمــوم الروايــات والجمــع بينهــا  
  بحاثهم الفقهية.أفي  )٣(د الخوئيوالسي ،)٢()الجواهر(كصاحب  ،ة المتأخّرينخاصّ
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�céÔÐÛa@Þì•*        

 جتهــاد والتقليد)(الحــديث(اال : انظــر ــــ مــا يتعلّــق بهــذا الموضــوع ــــ*
وعلومه)(الحوزة والفقهاء)(الشـيعة)(العقل)(فرق ومـذاهب)(القرآن   

        .وعلومه)(القياس)





•\þa@áÜÇ@åß@…aŠ½aI•\þa@áÜÇ@åß@…aŠ½aI•\þa@áÜÇ@åß@…aŠ½aI•\þa@áÜÇ@åß@…aŠ½aIHÞìHÞìHÞìHÞì@ @@ @@ @@ @
  »�Cط
�����ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هو علم اُألصول؟ما هو علم اُألصول؟ما هو علم اُألصول؟ما هو علم اُألصول؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

علم اُألصول بحسب التعريف المشهور، هو: علم يبحث فيـه عـن قواعـد تقـع     
  نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي.

ــه: إن الصــالة واجبــة فــي الشــريعة اإلســالمية، وقــد دلّ علــى وجوبهــا مــن       مثال
ــه تعــالى:    ــوا الصَّــالَةَ �القــرآن الكــريم قول يمأَق أَنــوا الصَّــالَةَ و يمأَق أَنــوا الصَّــالَةَ و يمأَق أَنــوا الصَّــالَةَ و يمأَق أَنلَــى  �، )١(�والصَّــالَةَ كَانَــتْ ع لَــى  إِنالصَّــالَةَ كَانَــتْ ع لَــى  إِنالصَّــالَةَ كَانَــتْ ع لَــى  إِنالصَّــالَةَ كَانَــتْ ع إِن

  .)٢(�الْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاًالْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاًالْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاًالْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاً

ـــ  نحو: (أقيموا) هنا ــ متوقّفة على ظهور صيغة األمر  ولىولكن داللة اآلية اُأل
حجــة يصــح االســتدالل بــه..  فــي الوجــوب، ومتوقّفــة أيضــاً علــى أن ظهــور القــرآن   

  .)٣(وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما علم اُألصول
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HòČäŽ�Ûa@Ýçcë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÉíŠ’nÛa@‰…b–ß@´i@òã‰bÔ½aIHòČäŽ�Ûa@Ýçcë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÉíŠ’nÛa@‰…b–ß@´i@òã‰bÔ½aIHòČäŽ�Ûa@Ýçcë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÉíŠ’nÛa@‰…b–ß@´i@òã‰bÔ½aIHòČäŽ�Ûa@Ýçcë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÉíŠ’nÛa@‰…b–ß@´i@òã‰bÔ½aI@ @@ @@ @@ @
»��D�;�������א
������������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ل البيـت  ل البيـت  ل البيـت  ل البيـت  بارككم اهللا موالنـا الكـريم وجـزاكم خيـراً علـى خدمـة مـذهب أهـ        بارككم اهللا موالنـا الكـريم وجـزاكم خيـراً علـى خدمـة مـذهب أهـ        بارككم اهللا موالنـا الكـريم وجـزاكم خيـراً علـى خدمـة مـذهب أهـ        بارككم اهللا موالنـا الكـريم وجـزاكم خيـراً علـى خدمـة مـذهب أهـ        

        صلوات اهللا عليهم..صلوات اهللا عليهم..صلوات اهللا عليهم..صلوات اهللا عليهم..
نشر أحد المخالفين موضوعاً في منتدياتهم بعنوان: سؤال لمخالفينا: كيـف  نشر أحد المخالفين موضوعاً في منتدياتهم بعنوان: سؤال لمخالفينا: كيـف  نشر أحد المخالفين موضوعاً في منتدياتهم بعنوان: سؤال لمخالفينا: كيـف  نشر أحد المخالفين موضوعاً في منتدياتهم بعنوان: سؤال لمخالفينا: كيـف  

        تعرفون أحكام الشريعة؟تعرفون أحكام الشريعة؟تعرفون أحكام الشريعة؟تعرفون أحكام الشريعة؟
            وكان هذا صلب الموضوع:وكان هذا صلب الموضوع:وكان هذا صلب الموضوع:وكان هذا صلب الموضوع:

عرف أهل السنّة دينهم وأطاعوا اهللا تعالى به.. وساروا على نهج نبيه صلّى عرف أهل السنّة دينهم وأطاعوا اهللا تعالى به.. وساروا على نهج نبيه صلّى عرف أهل السنّة دينهم وأطاعوا اهللا تعالى به.. وساروا على نهج نبيه صلّى عرف أهل السنّة دينهم وأطاعوا اهللا تعالى به.. وساروا على نهج نبيه صلّى ((((((((
            ر التشريع..ر التشريع..ر التشريع..ر التشريع..اهللا عليه وسلم.. بأربعة أركان.. تسمى: مصاداهللا عليه وسلم.. بأربعة أركان.. تسمى: مصاداهللا عليه وسلم.. بأربعة أركان.. تسمى: مصاداهللا عليه وسلم.. بأربعة أركان.. تسمى: مصاد

أنـزل إلـى   أنـزل إلـى   أنـزل إلـى   أنـزل إلـى       الى.. وهو لدينا محفوظ مصـون, وحـي  الى.. وهو لدينا محفوظ مصـون, وحـي  الى.. وهو لدينا محفوظ مصـون, وحـي  الى.. وهو لدينا محفوظ مصـون, وحـي  كتاب ربنا سبحانه وتعكتاب ربنا سبحانه وتعكتاب ربنا سبحانه وتعكتاب ربنا سبحانه وتعــ ــ ــ ــ ١١١١
            نبينا عليه الصالة والسالم..نبينا عليه الصالة والسالم..نبينا عليه الصالة والسالم..نبينا عليه الصالة والسالم..

.. فلقد تصدر لها علماؤنا، فميزوا السقيم والصـحيح  .. فلقد تصدر لها علماؤنا، فميزوا السقيم والصـحيح  .. فلقد تصدر لها علماؤنا، فميزوا السقيم والصـحيح  .. فلقد تصدر لها علماؤنا، فميزوا السقيم والصـحيح  7777سنّة سيدنا محمدسنّة سيدنا محمدسنّة سيدنا محمدسنّة سيدنا محمدــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
            والمكذوب.. فمن صح عملنا به، وما علّ تركناه ـ..والمكذوب.. فمن صح عملنا به، وما علّ تركناه ـ..والمكذوب.. فمن صح عملنا به، وما علّ تركناه ـ..والمكذوب.. فمن صح عملنا به، وما علّ تركناه ـ..

المستند إلـى كتـاب   المستند إلـى كتـاب   المستند إلـى كتـاب   المستند إلـى كتـاب   ــ ــ ــ ــ رحم اهللا حيهم وميتهم رحم اهللا حيهم وميتهم رحم اهللا حيهم وميتهم رحم اهللا حيهم وميتهم ــ ــ ــ ــ اإلجماع.. إجماع علماؤنا اإلجماع.. إجماع علماؤنا اإلجماع.. إجماع علماؤنا اإلجماع.. إجماع علماؤنا ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
            اهللا تعالى وسنّة نبيه.اهللا تعالى وسنّة نبيه.اهللا تعالى وسنّة نبيه.اهللا تعالى وسنّة نبيه.

القياس.. إلحاق فرع من فروع الدين لم ينصّ الشرع بحكمـه بأصـل فـي    القياس.. إلحاق فرع من فروع الدين لم ينصّ الشرع بحكمـه بأصـل فـي    القياس.. إلحاق فرع من فروع الدين لم ينصّ الشرع بحكمـه بأصـل فـي    القياس.. إلحاق فرع من فروع الدين لم ينصّ الشرع بحكمـه بأصـل فـي    ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
        حكمه الشرعي, لـعلّة جامعة بينهما..حكمه الشرعي, لـعلّة جامعة بينهما..حكمه الشرعي, لـعلّة جامعة بينهما..حكمه الشرعي, لـعلّة جامعة بينهما..
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                ::::))))))))أما مصادركم..أما مصادركم..أما مصادركم..أما مصادركم..((((((((
            القرآن.. وقد حرف وبدل وهو ناقص.القرآن.. وقد حرف وبدل وهو ناقص.القرآن.. وقد حرف وبدل وهو ناقص.القرآن.. وقد حرف وبدل وهو ناقص.ــ ــ ــ ــ ١١١١
            السنّة.. تتفاخرون بأن ال كتاب لديكم يجمع األحاديث الصحيحة فقط.السنّة.. تتفاخرون بأن ال كتاب لديكم يجمع األحاديث الصحيحة فقط.السنّة.. تتفاخرون بأن ال كتاب لديكم يجمع األحاديث الصحيحة فقط.السنّة.. تتفاخرون بأن ال كتاب لديكم يجمع األحاديث الصحيحة فقط.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
            اإلجـماع.. على ماذا يستند أهل العلم لديكم؟اإلجـماع.. على ماذا يستند أهل العلم لديكم؟اإلجـماع.. على ماذا يستند أهل العلم لديكم؟اإلجـماع.. على ماذا يستند أهل العلم لديكم؟ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
ـ ــ ٤٤٤٤ ـ ـ ـ ـ العقل.. وكيف لعقل يستنير وال كتـاب وال سـنّة يحكـم بهـا ويرجـع      العقل.. وكيف لعقل يستنير وال كتـاب وال سـنّة يحكـم بهـا ويرجـع      العقل.. وكيف لعقل يستنير وال كتـاب وال سـنّة يحكـم بهـا ويرجـع      العقل.. وكيف لعقل يستنير وال كتـاب وال سـنّة يحكـم بهـا ويرجـع      ـ

            إليها؟!!إليها؟!!إليها؟!!إليها؟!!
            )).)).)).)).فكيف لكم معرفة أحكام الدين, وشرع رب العالمين؟فكيف لكم معرفة أحكام الدين, وشرع رب العالمين؟فكيف لكم معرفة أحكام الدين, وشرع رب العالمين؟فكيف لكم معرفة أحكام الدين, وشرع رب العالمين؟

            ى ذلك ألستفيد منكم وأرد على هذه السلفية.ى ذلك ألستفيد منكم وأرد على هذه السلفية.ى ذلك ألستفيد منكم وأرد على هذه السلفية.ى ذلك ألستفيد منكم وأرد على هذه السلفية.كيف تردون علكيف تردون علكيف تردون علكيف تردون عل
            وفّقكم اهللا لما يحبه ويرضاه.وفّقكم اهللا لما يحبه ويرضاه.وفّقكم اهللا لما يحبه ويرضاه.وفّقكم اهللا لما يحبه ويرضاه.

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

نحن ال نقول بتحريف القرآن, وهذه تصريحات علماؤنا بذلك, قـد فصّـلناها   
   بمقدار االختالف في فهمه.���  في الموقع, فنحن ال نختلف في القرآن

ــا  ــول وأمــ ــنحن نقــ ــنّة, فــ ــي اهللا  : إالســ ــنّة نبــ ــظ ســ ــذي حفــ ــة   7ن الــ ــم األئمــ هــ
, وقــد 7, وأن مــا حفــظ الصــحابة هــو بعــض حــديث رســول اهللا      Fالمعصــومون

أخـتلط الحـق فيـه بالباطـل، والحجـة فـي السـنّة هـي: الخبـر المعتبـر، وال يشـترط فــي            
   ثبوت الحجية جمع األخبار المعتبرة في كتاب واحد.

���  مـــاع, فـــنحن نشـــترط دخـــول المعصـــوم فيـــه, فـــال يكـــون حجـــة   وأمـــا اإلج
   بدخول المعصوم.
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وأمــا الــدليل العقلــي, فيجــري فــي مــوارد محــددة توصــل إلــى القطــع بــالحكم    
   الشرعي، والقطع حجيته ذاتية.

ولدينا مـن األدلّـة والروايـات الكثيـرة عـن المعصـومين التـي تنهـى عـن العمـل           
ـــ   ــلح كـ ــه ال يصــ ــاس, وأنّــ ــاب    بالقيــ ــن اهللا ال يصــ ـــ(أن ديــ ــرعي؛ لــ ــم الشــ دليل للحكــ

    .)٢(، و(أن السنّة إذا قيست محق الدين))١(بالعقول)

HïÇŠ’Ûa@áØ§a@µg@´í‰bj�þaë@´îÛì•\þa@Þì•ë@òîÐî×IHïÇŠ’Ûa@áØ§a@µg@´í‰bj�þaë@´îÛì•\þa@Þì•ë@òîÐî×IHïÇŠ’Ûa@áØ§a@µg@´í‰bj�þaë@´îÛì•\þa@Þì•ë@òîÐî×IHïÇŠ’Ûa@áØ§a@µg@´í‰bj�þaë@´îÛì•\þa@Þì•ë@òîÐî×I@ @@ @@ @@ @

»��E
  »���������א��
אق�������ن���د�א�ز4
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
هــا روايــة أو نــصّ صــريح فــي   هــا روايــة أو نــصّ صــريح فــي   هــا روايــة أو نــصّ صــريح فــي   هــا روايــة أو نــصّ صــريح فــي   إذا ظهــرت مســألة فقهيــة جديــدة ال يوجــد في  إذا ظهــرت مســألة فقهيــة جديــدة ال يوجــد في  إذا ظهــرت مســألة فقهيــة جديــدة ال يوجــد في  إذا ظهــرت مســألة فقهيــة جديــدة ال يوجــد في  

        الكتاب والسنّة فكيف يتصرف المرجع الديني معها؟الكتاب والسنّة فكيف يتصرف المرجع الديني معها؟الكتاب والسنّة فكيف يتصرف المرجع الديني معها؟الكتاب والسنّة فكيف يتصرف المرجع الديني معها؟
        وهل يتوقّف األخبارية عند المسائل من هذا النوع وال يفتون بها؟وهل يتوقّف األخبارية عند المسائل من هذا النوع وال يفتون بها؟وهل يتوقّف األخبارية عند المسائل من هذا النوع وال يفتون بها؟وهل يتوقّف األخبارية عند المسائل من هذا النوع وال يفتون بها؟

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

يرجع الفقيه عند فقدان األمارات إلى اُألصول العمليـة، وهـي: االستصـحاب،    
حتيـــاط، والتخييــــر، وهـــذه اُألصـــول مقــــررة لبيـــان الوظيفـــة العمليــــة      والبـــراءة، واال 
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للمكلّــف عنــد فقــد الــدليل الشــرعي، والــدليل الشــرعي المعتبــر هــو الكتــاب والســنّة  
واإلجماع والعقـل، وعنـد فقـد هـذه األربعـة باإلضـافة إلـى القطـع بـالحكم الشـرعي           

  تصل النوبة إلى اُألصول العملية.
م يــدعون إلــى التوقّــف أو االحتيــاط إلــى أن يتبــين لهـــم       أمــا األخباريــة فــإنّه   

، وال يجيـزون الرجـوع إلـى غيـر المعصـوم فـي       Fالنصّ الوارد عـن النبـي واألئمـة   
األحكام الشرعية، وال يصح عندهم الوصول إلى الحكم الشرعي من وراء الـدليل  

ن بـبعض  العقلي حتّى لو كان على شكل مالزمات عقلية، وأنّهـم وإن كـانوا يعملـو   
أنّهم يعملونها في نطاق ضيق وفـق  ���  اُألصول، مثل: البراءة، والتخيير، واالحتياط،
  .Fما يفهمون ذلك من النصوص الواردة عنهم

 ـنّة ال يرجعـون إلـى          األخبـاريي فإنن بعـد عـدم وجـود نـصّ مـن الكتـاب أو الس
ة، ولكـن وفـق   الدليل العقلي وال إلى اإلجماع، ولكن يرجعون إلى اُألصول العمليـ 

فهم خاصّ يختلف عن فهم اُألصوليين، فهناك اختالف في إجراء تلـك اُألصـول،   
ــى خـــالف          ــة التحريميـــة، علـ ــبهات الحكميـ ــراءة فـــي الشـ ــم ال يجـــرون البـ ــثالً: هـ مـ

  اُألصوليين.

HïÇŠ’Ûa@áØ§a@Âbjän�a@¿@Êbº⁄aë@ÝÔÈÛa@‰bØãgIHïÇŠ’Ûa@áØ§a@Âbjän�a@¿@Êbº⁄aë@ÝÔÈÛa@‰bØãgIHïÇŠ’Ûa@áØ§a@Âbjän�a@¿@Êbº⁄aë@ÝÔÈÛa@‰bØãgIHïÇŠ’Ûa@áØ§a@Âbjän�a@¿@Êbº⁄aë@ÝÔÈÛa@‰bØãgI 

  »���������א�$و�#�����وא����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        الذين ينكرون العقل واإلجماع في استنباط الحكم الشرعي؟الذين ينكرون العقل واإلجماع في استنباط الحكم الشرعي؟الذين ينكرون العقل واإلجماع في استنباط الحكم الشرعي؟الذين ينكرون العقل واإلجماع في استنباط الحكم الشرعي؟    كيف نرد علىكيف نرد علىكيف نرد علىكيف نرد على
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن البحــث فــي هــذا المجــال ومــن ثــم الحكــم فيــه يحتــاج إلــى دراســة مفصّــلة   
  لمقطع من علم اُألصول وال يسعنا التطرق إليه في هذا المختصر.

  ي الجواب:ولكن مع هذا نشير إلى نقاط ذات صلة ف
: ال يرى العلماء حجية العقل في استنباط الحكم الشرعي حجية مطلقـة،  أوالًأوالًأوالًأوالً

  بل إن العقل عندهم حجة في فهم الحكم والدليل وفي المستقالت العقلية..
فلـيس حجيتـه مـن جهــة    ـــ  فـي نظـر المحقّقـين مــن اُألصـوليين     ـــ  وأمـا اإلجمـاع   

��� ، فــإن كــان فهــو، وCى قــول المعصــومنفســه، بــل حجيتــه تــأتي مــن اشــتماله علــ
  ليس اإلجماع على اإلطالق حجة.

وفي الواقـع إن اإلجمـاع المعتمـد عنـد اُألصـولي المحقّـق، مرجعـه إلـى السـنّة          
  .�� �والروايات ليس 

وأمــا الــدليل علــى كــالم اُألصــولي لحجيــة العقــل فــي المجــالين المــذكورين،   
المطلـب، وعـدم ردع الشـارع عنـه، وهـذا آيـة        فهو: استقالل العقل في الداللة على

  ارتضائه لهذه السيرة العقالئية.
ــاً: ــاً:وثاني ــاً:وثاني ــاً:وثاني ــواردة فــي المنــع عــن االعتمــاد علــى العقــل،        وثاني أمــا اآليــات والروايــات ال

ــاب المنــع عــن          ــاع العقــل بصــورة ناقصــة، مــثالً: فــي ب فكلّهــا تنصــب فــي مجــرى اتّب
راء العقـل بتاتـاً فإنّـه يفضـي إلـى      القياس أو االستحسان؛ إذ ال يعقل أن يمنع من إجـ 

  عدم حجية النواهي في هذه النصوص المذكورة أيضاً.
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هذا ما تيسر لنا توضيحه، وللمزيد من المعلومات ينبغـي الرجـوع إلـى مظانّهـا     
ــد اُألصــول) الــذي         فــي مباحــث علــم اُألصــول وعلــى الخصــوص إلــى كتــاب (فرائ

  .Sيطلق عليه (الرسائل) للشيخ األنصاري

@‰ë…I@‰ë…I@‰ë…I@‰ë…IHÉíŠ’nÛa@¿@ÝÔÈÛaHÉíŠ’nÛa@¿@ÝÔÈÛaHÉíŠ’nÛa@¿@ÝÔÈÛaHÉíŠ’nÛa@¿@ÝÔÈÛa@ @@ @@ @@ @
  »���������א���ود�������طو�ع���
א�4מ��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ديـة ال  ديـة ال  ديـة ال  ديـة ال  أن تكـون تعب أن تكـون تعب أن تكـون تعب أن تكـون تعب     أوأوأوأو    ،،،،هـا أمـر العقـل بهـا    هـا أمـر العقـل بهـا    هـا أمـر العقـل بهـا    هـا أمـر العقـل بهـا    نقوم بأداء األعمال على أساس أنّنقوم بأداء األعمال على أساس أنّنقوم بأداء األعمال على أساس أنّنقوم بأداء األعمال على أساس أنّ
، وذلـك كمـا   ، وذلـك كمـا   ، وذلـك كمـا   ، وذلـك كمـا   FFFFة وأحاديث وروايات أهل البيتة وأحاديث وروايات أهل البيتة وأحاديث وروايات أهل البيتة وأحاديث وروايات أهل البيتنّنّنّنّها من سها من سها من سها من سأنّأنّأنّأنّ��� ��� ��� ���     دور للعقل فيهادور للعقل فيهادور للعقل فيهادور للعقل فيها

وشــيعتنا وشــيعتنا وشــيعتنا وشــيعتنا     ،،،،لــى مــا نعلــم لــى مــا نعلــم لــى مــا نعلــم لــى مــا نعلــم ا، نحــن نصــبر عا، نحــن نصــبر عا، نحــن نصــبر عا، نحــن نصــبر عشــيعتي أصــبر منّــ شــيعتي أصــبر منّــ شــيعتي أصــبر منّــ شــيعتي أصــبر منّــ ((((    ::::CCCCأشــار ســيد الشــهداء أشــار ســيد الشــهداء أشــار ســيد الشــهداء أشــار ســيد الشــهداء 
        ).).).).يصبرون على ما ال يعلمونيصبرون على ما ال يعلمونيصبرون على ما ال يعلمونيصبرون على ما ال يعلمون

عندما أعلم بأضرار السمعندما أعلم بأضرار السمعندما أعلم بأضرار السمبه، ولكن عندما تغيب الحكمـة  به، ولكن عندما تغيب الحكمـة  به، ولكن عندما تغيب الحكمـة  به، ولكن عندما تغيب الحكمـة  ي ببساطة أتجنّي ببساطة أتجنّي ببساطة أتجنّي ببساطة أتجنّالقتال فإنّالقتال فإنّالقتال فإنّالقتال فإنّ    عندما أعلم بأضرار السم
        ي آخذه على أساس الحكم الظاهري، واختالف المراجع دليل واضح.ي آخذه على أساس الحكم الظاهري، واختالف المراجع دليل واضح.ي آخذه على أساس الحكم الظاهري، واختالف المراجع دليل واضح.ي آخذه على أساس الحكم الظاهري، واختالف المراجع دليل واضح.ي فإنّي فإنّي فإنّي فإنّعنّعنّعنّعنّ

عنـد  عنـد  عنـد  عنـد  ((((((((: : : : RRRRمضمون من مقالة لسـماحة الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء      مضمون من مقالة لسـماحة الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء      مضمون من مقالة لسـماحة الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء      مضمون من مقالة لسـماحة الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء      
هـا اآلن  هـا اآلن  هـا اآلن  هـا اآلن  أنّأنّأنّأنّ��� ��� ��� ���     وتوقيتـاً و عـدداً،  وتوقيتـاً و عـدداً،  وتوقيتـاً و عـدداً،  وتوقيتـاً و عـدداً،      ىىىىسوف تعلم حكمة الصالة معنسوف تعلم حكمة الصالة معنسوف تعلم حكمة الصالة معنسوف تعلم حكمة الصالة معن    CCCCماممامماممامخروج اإلخروج اإلخروج اإلخروج اإل

تؤدتؤدتؤدمتثاالًمتثاالًمتثاالًمتثاالًااااى ى ى ى تؤد((((((((....        
واليــوم أصــبحت ذات واليــوم أصــبحت ذات واليــوم أصــبحت ذات واليــوم أصــبحت ذات     ،،،،د فقــطد فقــطد فقــطد فقــطأُمـور كثيــرة كانــت ســابقاً تحمــل صــيغة التعبــ أُمـور كثيــرة كانــت ســابقاً تحمــل صــيغة التعبــ أُمـور كثيــرة كانــت ســابقاً تحمــل صــيغة التعبــ أُمـور كثيــرة كانــت ســابقاً تحمــل صــيغة التعبــ 

        ....وحكمة ظاهرةوحكمة ظاهرةوحكمة ظاهرةوحكمة ظاهرة    ،،،،معنى وهدف واضحمعنى وهدف واضحمعنى وهدف واضحمعنى وهدف واضح
ما تعنيه ما تعنيه ما تعنيه ما تعنيه     حتّى نعلم بكلّحتّى نعلم بكلّحتّى نعلم بكلّحتّى نعلم بكلّ    CCCCالسؤال: هل لنا أن ننتظر خروج اإلمام المهديالسؤال: هل لنا أن ننتظر خروج اإلمام المهديالسؤال: هل لنا أن ننتظر خروج اإلمام المهديالسؤال: هل لنا أن ننتظر خروج اإلمام المهدي

        ؟؟؟؟عبدية من معنىعبدية من معنىعبدية من معنىعبدية من معنىاُألمور التاُألمور التاُألمور التاُألمور الت
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وأن تكــون وأن تكــون وأن تكــون وأن تكــون     ،،،،العبــادةالعبــادةالعبــادةالعبــادة    ى للكــلّى للكــلّى للكــلّى للكــلّولمـاذا لــم تكــن ذات رؤيــة واضــحة كـي يتســنّ  ولمـاذا لــم تكــن ذات رؤيــة واضــحة كـي يتســنّ  ولمـاذا لــم تكــن ذات رؤيــة واضــحة كـي يتســنّ  ولمـاذا لــم تكــن ذات رؤيــة واضــحة كـي يتســنّ  
العبادة متقبالعبادة متقبالعبادة متقب؟؟؟؟وبصورة سليمة عن قناعة وإدراكوبصورة سليمة عن قناعة وإدراكوبصورة سليمة عن قناعة وإدراكوبصورة سليمة عن قناعة وإدراك    ،،،،لة من قبل الكلّلة من قبل الكلّلة من قبل الكلّلة من قبل الكلّالعبادة متقب        

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

د, وإن فهمنـا المـراد منـه بصـورة     السؤال غير واضح بشكل دقيق ومحد نقول:نقول:نقول:نقول:
  .ة أُمور مختلطةفي عباراته عد نإف ؛مجملة

    ولكي نرفع الغموض وتداخل المسائل فـي ذهـن السـائل ال بـد  أن نقـد ة م عـد
  :مقدمات

المقدالمقدالمقدولــىولــىولــىولــىمــة اُألمــة اُألمــة اُألمــة اُألالمقد:::: الشــريعة إن، تنقســم إلــى قســمين: قســم واجــب  ،شــريعة أي
ــه  ــات :وهــي ،االعتقــاد ب ــدين    ،االعتقادي ــد وقســم ال .ويبحــث عنهــا فــي أُصــول ال مــن  ب

  .)فروع الدينـ(صطلح عليها بوي ،الفقهيات :ىالتي تسم ،العمليات :وهي ،بهاالعمل 
ل: فيه أركان الوالقسم األو أو ـــ  من العلم واالعتقاد بهـا عـن طريـق العقـل      بد

ن إو ،وال يكفـي االلتـزام بهـا بتقليـد اآلخـرين     ـــ  ال بد من الجزم بها علـى االخـتالف   
أصـل   :ركـان مثـل  وهـذه األ  ،العلم بهـا عقـالً   كانت جملة من تفاصيلها غير مطلوب

وبعض ما يدخل فيها. ،ة والعدل واإلمامة والمعادالتوحيد والنبو  
خــذ مــن هــا التقليــد واألفيفيجــوز  ،حكــام التشــريعيةا القســم الثــاني: وهــي األأمــ

  ة قطعية ثابتة.على أن يكون اآلخذ مستنداً إلى حج ،اآلخرين
 والمبـاح  مـن الواجـب والمسـتحب    :سـام الخمسـة  حكـام تنقسـم إلـى األق   وهذه األ

ن تـرك لنـا   إس, ووالمكروه والحرام, وهي يجب أن نأخذ حكمها من الشارع المقد
الجماعـات مــن   أو قـانون تنظـيم   ،و العـرف أ ،فـيمكن للعقـل   ،الخيـار فـي قسـم المبـاح    
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صــبح واجبــاً عقليــاً أو  أن إو ،علــى أن ال يخرجــه مــن المبــاح الشــرعي  ،ل فيــهالتــدخّ
  عرفياً... الخ.

ها أمر عمال على أساس أنّنقوم بأداء األ(( :سؤال السائل عندما قال ونعتقد أن
سـلوب  أو أُ ،اختيـار المهنـة   :الـذي يـدخل فيـه مـثالً     ،يشـمل هـذا القسـم    ،))العقل بهـا 

  وغيرها. ،أو الوطن ،الحياة
ــاوين وجهــات   فــي األ مــورنعــم، يمكــن أن تــدخل هــذه األُ   قســام اُألخــرى بعن

  رى.أُخ
المقدالمقدالمقدمة الثانية:مة الثانية:مة الثانية:مة الثانية:المقد بالنسبة إلى ما يتعلّق به: ،م العلماء العقل إلى قسمينقس  

  اجتماع النقيضين محال. :مثل ،ق بما يجب أن يعلمفالعقل النظري: يتعلّ
 ،العـدل حسـن والظلـم قبـيح     :مثـل  ،ن يعمـل أق بمـا يجـب   لعقل العملي: يتعلّاو

  والثاني يجب أن يترك. ،ل يجب أن يفعلوفاأل
يتـه فـي اسـتنباط األحكـام, ثـم      صول عن دور العقل وحجبحث علماء اُأل وقد

واختلفوا في ذلك ،ال ة في األحكام أوه من األدلّعد!  
ه نّـ أو ،ة شـرعاً اعتبـار العقـل حجـ    :صـوليون وما عليه جمهور علمـاء اإلماميـة األُ  

كــم هم أنكــروا المالزمــة بــين ح نّإفــ ،ة. ولكــن لــيس العقــل بكــال قســميه  أحــد األدلّــ
ــك لقصــور العقــل النظــري عــن      ،العقــل النظــري وحكــم الشــارع    دراك العلــل إوذل

لخــالق األشــياء. ولكــنّهم ���  تفاصــيلها وجزئياتهــا حاطــة بكــلّواإل ،الواقعيــة لألشــياء
التحسين والتقبـيح  ـ(وبحثـوه فـي البحـث المعنـون بـ      ،لتزموا بذلك في العقـل العملـي  ا

  .)العقليين في علم الكالم
ــ ــتنباط ا دور وأمـ ــي االسـ ــل فـ ــول    ،العقـ ــاء اُألصـ ــه علمـ ــد بحثـ ــمنفقـ ــوان  ضـ عنـ
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ت وغيــر المســتقالّ   ،ت العقليــة المســتقالّ  التــي هــي قســمين:    )،المالزمــات العقليــة  (
ه بأنّــ :قــالوا إذ ؛ت بمســألة التحســين والتقبــيح العقليــين  ت المســتقالّواختصّــ .العقليــة

يجـب   ،حسـنة  :هـا بأنّ فعالأن يحكموا على بعض األ ،بما هم عقالء ،يمكن للعقالء
س الشـارع المقـد   نأو .كـالظلم  ،تـرك يجـب أن تُ  ،قبيحـة  :هـا نّأو .كالعدل ،عملأن تُ

ــإه أعقــل العقــالء ف بمــا أنّــ  ــذا يمكــن   ،ه يحكــم بمــا حكمــوا أيضــاً   نّ خــذ الحكــم  أول
  !ه هناالشرعي فيما لو حكم العقل بذلك من هذه الجهة, والتفصيل ليس محلّ

فه ،تا غير المستقالّوأم تثبـت مـن مالزمـة     ،مـة عقليـة  ي التي تعتمد علـى مقد
لينتج نتيجة تدخل  ،رسطيأف منها قياس حتّى يؤلّ ،شرعية أُخرىمة ومقد ،عقلية

مــة الواجــب واجبــة شــرعاً بعــد أن ثبتــت  هــل مقد :كمــا فــي ،فــي االســتنباط الفقهــي
  وغيرها. ؟ال عقالً أو

إثبات  :خالصتها ،فقهوالبحوث في القسمين طويلة الذيل في كتب أُصول ال
أو ،ستنباط الحكم الشرعي فـي بعـض المـوارد   اية العقل في حج  فـي   يـة عـدم الحج

ة نّة الشـــرعية مقابـــل القـــرآن والســـدلّـــوهـــل يكـــون العقـــل أحـــد األ ..مـــوارد أُخـــرى
  جماع أو ال؟واإل

 ويجـب أن  رســطي هنـا فقــط ماميـة يأخــذون بالقيـاس األ  علمــاء اإل نالحـظ أن، 
ة قيـاس العامـ   نإفـ  )؛القياسـ(ة بـ المعني عند علمـاء العامـ   ،ياس التمثيلوال يعتبرون ق

هينا عنه شرعاً.ا نُنّأل ؛ة عندناليس حج  
ــة الثالثـــة: لمقدلمقدلمقدلمقداااا ــة الثالثـــة: مـ ــة الثالثـــة: مـ ــة الثالثـــة: مـ ــة     مـ ــام واقعيـ ــمين: أحكـ ــى قسـ ــام إلـ ــام  ،تنقســـم األحكـ وأحكـ

  ظاهرية.
ــة ــارع    :والواقعيــ ــن الشــ ــادر مــ ــواقعي الصــ ــم الــ ــي الحكــ ــا   ،هــ ــر بهــ ــي يخبــ والتــ
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  .Fةواألئم 7الرسول
ــة ــتنبطها الفقيـــ  :والظاهريـ ــمـــن األ ههـــي التـــي يسـ ــة بالحجـــ دلّـ ة ة الشـــرعية الثابتـ

  .القطعية
ه بعد تمـادي الزمـان بـين صـدور     نّإا ما هو الفرق بين الواقعية والظاهرية, فوأم

لـى وصـول   ذلـك إ ى أد ،وبيننـا  Fةواالئمـ  7الحكم الشـرعي مـن قبـل رسـول اهللا    
 ،ةنّمن الخبر الواحد وظواهر القـرآن والسـ   ،يةظنّلينا بطرق إأكثر األحكام الشرعية 

الفقيـه يبـذل    نإفـ  )؛صـول العمليـة  مارات واُألاألـ(صـول بـ  و ما يصطلح عليه أهل اُألأ
ــى إكطريــق للوصــول   ،يتهــاصــول التــي ثبتــت حج  مــارات واُألجهــده فــي هــذه األ   ل

لقواعـد يفتـي عبـر هـذه ا    فإنّـه  ؛صـول رة في علـم األُ الحكم الشرعي عبر قواعد مقر، 
  وتكون فتواه كحكم ظاهري.

ــالقطع   ،حكــم واقعــي  :مســألة حكمــين  لكــلّ نإففــي الواقــع    ؛نحــن ال نعلمــه ب
ومعتمـد   ،مستخرج عبر هذه القواعـد  ،وحكم ظاهري .النقطاعنا عن أصل التشريع

وعلـى   ،ة الفقهيـة. وقـد يكـون الحكـم الظـاهري موافقـاً للواقـع أو مخالفـاً        دلّـ على األ
  ا لم ينكشف الخالف.ة مفهو حج كلّ

وجــوب أصــل  نإفــ ̧؛ه ال توجــد أحكــام واقعيــة معروفــة اآلن وهــذا ال يعنــي أنّــ
ـ     ،سـالم قطعي ثابـت فـي أصـل اإل    الصالة والصوم والحجا مـا  وهـو حكـم واقعـي، أم

وهــي مــورد الخــالف بــين   ،ن فيهــا مــن فــروع ومســائل ففيهــا أحكــام ظاهريــة  يتضــم
  العلماء.

المقدالمقدالمقدمــة الرابعــة:مــة الرابعــة:مــة الرابعــة:مــة الرابعــة:المقد شــيعة اإلال إنلألحكــام الشــرعية مصــالح  ماميــة يعتقــدون أن
  ومالكات يعلمها الشـارع المقـدحكـم مصـلحته ومالكـه الخـاص بـه       لكـلّ  س، وأن
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  المولى العبد على فعله من أجله. الذي يحثّ
لعدم  ؛وهذه المصالح ال يمكن للعقل البشري أن يدركها بتمامها ويحيط بها

مــا مــن يحــيط بهــا هــو   نّإو ،زئيــات والتفاصــيل الج حاطــة بكــلّ قــدرة العقــل علــى اإل 
  علم اهللا محيط به وبها. نأل ؛فعالهأنسان وخالق اإل

 ..ة الحقيقيــة لألحكــام الشــرعيةلــع علــى العلّــنســان أن يطّوبالتـالي ال يمكــن لإل 
هـا  ولكنّ ،الحكمـة  :ونسـميها  ،ة أو أحـد نواحيهـا  لع على جـزء العلّـ  يمكن أن يطّ ،نعم

لي المعتمد عند ليها، ولذلك أبطلنا القياس التمثّإحكم الشرعي غير كافية إلسناد ال
ه يعتمـد علـى التشـابه بـين الفـروع،      نّـ أل ؛)قياس أبي حنيفـة ـ(والمعروف ب ،ةنّأهل الس

لحكــم الشــرعي، وهنــاك روايــات واســتدالالت  ل ةًوال يمكــن أن يكــون التشــابه علّــ 
  في إبطاله. Fةئممن األ

الــتالزم بــين مــدركات العقــل النظــري والحكــم      ه ال يثبــت نّــإ :ومــن هنــا قلنــا  
  .الشرعي

ـــ التــي هــي مــورد لحكــم العقــل العملــي  ــــ فعــال ه فــي بعــض األعي أنّــنعــم، نــد ـ
 ؛كما في حسـن العـدل   ،فيوافقه الشرع ،ة للحكمة التاميكون حكم العقالء هو العلّ

  ه.وتفصيل االستدالل عليه في محلّ !فالحظ
ــالقطع وجــود اهللا و  نســان الــم يبــق أمــام اإل  اًذإفــ ــه ب رســاله الرســل  إلــذي ثبــت ل

عقلـه ال   يصاله إلـى الكمـال مـن جهـة, وأن    إنسان وبتشريعات غايتها تنظيم حياة اإل
مامـه ألـم يبـق    أُخـرى، ة لهذه التشريعات مـن جهـة   يستطيع أن يدرك العلل التام  ���

د بمـا  بـ ويتع ،ع لهـا عـن طريـق الرسـل    خذ هذه التشريعات من مصـدرها المشـر  أأن ي
بعـد أن ثبـت    ،حقيقـة التسـليم  هـو  الذي  .)دالتعبـ(يه بوهو ما نسم ،يأمرونه به عن اهللا
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يته.للعقل بصورة قطعية حج  
أمـا بعـد أن ثبـت    نّإو ،د هكذا بدون دليلفليس التسليم والتعبخـالق الكـون    ن

  .دراكها مستقالإالعقل قاصر عن  نأو ،باتهعلم بمصالح العبد ومتطلّأ
ــوبعــ ــأن :ة للقــولصــح ه الضــح أنّــ يتّ ،ماتحت هــذا المقــد د أن توضّ ــاك  ب هن
دية ال دور للعقل فيهاأُموراً تعب!  

ســـتناد اا ة تشــريع هـــذه العبـــادات بانفرادهــا ال دور للعقـــل فيهــا, وأمـــ   علّـــ ،نعــم 
  نكاره.إالتسليم على حجج عقلية ثابتة ال يمكن 

   ر العقــل ال     وأصــبح مــن الواضــح أنبشــري والعلــوم بـــالتبع ال   مــا يكشــفه تطــو
ولـيس العلـل الحقيقيـة لألحكـام      ،ى الحكمـة دعـ ه ال يتنّـ أل ؛يكفي للحكـم الشـرعي  

  .الشرعية
 ،كر للحرمـة يـة السـ  كمـا فـي علّ   ،سهناك علل نـصّ عليهـا الشـارع المقـد     ،نعم

ــدليل أل   ــتخدم كـ ــن أن تسـ ــا   فهـــي يمكـ ــرعي, كمـ ــذ الحكـــم الشـ ــحاً  أخـ ــبح واضـ صـ
  .#ةعي عند ظهور الحجمكانية معرفة الحكم الواقإ

ــة إيضــاً عــدم  أوأصــبح واضــحاً   ــة حاطــة العقــل البشــري بالعلّــ   إمكاني ة الحقيقي
لـة مـن   وتكـون متقب  ،العبـادة  ى للكـلّ الرؤية واضـحة ويتسـنّ  ((حتّى تصبح  ،لألحكام

لـم  تعـالى  اهللا  مـع أن  ،فالقصـور ذاتـي فـي البشـر     ؛))بصـورة سـليمة وعـن قناعـة     الكلّ
كما فـي   ،لى العقل الكاملإطريق الكمال حتّى يصل  سان فيى اإلنيغلق الباب عل

مـن اللطـف بهـم مـن قبـل       فال بد ،مثل هذه القدرة ولكن ليس للكلّ ،7رسول اهللا
  فيرسل لهم رسول كواسطة من أجل صالحهم. ،خالقهم

وهــو ،مــن التنبيــه علــى شــيء مهــم وال بــد: أن ر العلــم التجريبــي فــي حــال تطــو
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ــى أنّ    يوال يمكــن أل ،مســتمر ــد   أحــد أن يقطــع بنتائجــه عل ــة ال تتب ــة ثابت  ،لهــا حقيق
وسـوف تـأتي    ،خر اندثرتأما أكثر ما متداول هو نظريات قامت على نظريات نّإو

ليــه العلــم  إة مــا وصــل  يمكــن الجــزم بصــح  ولــذا ال ..وهكــذا ،خــرأفوقهــا نظريــات  
ه العلّنة على أنّبجزئية معية مثالً اعتماداًة الحقيقية التام أو  ،نـة على تفسير نظرية معي
و استقراء ناقص كذلكأنة تجربة معي..  

   ة تحـريم لـبس الـذهب علـى الرجـال      علّـ  فمثالً ال يمكن للعقـل أن يحكـم بـأن
و يعتقـد  أ ،لـه أن يحتمـل ذلـك    ،نعـم  ..ك بعض الكريات الدموية لديهمه يفكّهو أنّ

ســبب  لعــلّ :ولــذلك نقــول ة،الحكمــ :ى بالفقــهوالتــي تســم ة،هــا جــزء العلّــنّأقــل بأال 
  .بذلكوال يمكن القطع  ،التحريم هو ما كشفه العلم

 ي:وهــ أُخــرى،مــا العقــل يحكــم بوجــوب االلتــزام بهــذا التشــريع مــن جهــة   نّإو
ه العالم بمصـالح البشـر  نّأو هللا، من إثبات التوحيد والربوبية ،مات قطعيةثبوت مقد، 

حــد ألــى كمالــه, وإنســان ل اإلرســاله الرســول بالتشــريعات حتّــى يصــ  إولطفــه بهــم ب
حرمــة لــبس  :هــو ،جزئيــات هــذه التشــريعات الصــادرة مــن الحكــيم الواجــب طاعتــه 

  .ف العقابالمكلّ مر يستحقبعصيان هذا األ العقل يحكم أن نأو ،الذهب
بسط:أبعبارة  وبجواب ثان  

ــ ــريعة قســـ ــاء الشـــ ــادات)  إم العلمـــ  :لـــــى قســـــمين: (أُصـــــول الـــــدين، أو االعتقـــ
 أو الجـزم، وال يكفـي التقليـد،    ،يها االعتقاد والمعرفة عن طريق العقـل والمطلوب ف

والتـي ال   ،فوهي الوظـائف الشـرعية العمليـة للمكلّـ     :و(فروع الدين، أو العمليات)
  ما يكفي فيها التقليد.نّإيجب فيها المعرفة العقلية و

ونعتقد أن على القسم الثاني, وقبل أن نـدخل فـي الجـواب ال    سؤالك ينصب 
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بد   د الشـهداء       من اإلشـارة إلـى أنالحـديث الـذي ذكـرت عـن سـيC    ال عالقـة لـه
  !هخر ليس هنا محلّآما له معنى نّإو ،بالمقام

  :من حيث المثال الذي ضربت كالمولنبدأ بال
به قطعاً, ولكن ال ي سأتجنّنّإقاتل ف السم وأن هذا سم ذا عرفت أنإي نّإنعم، 

السموم كلّ ي ال أعرفالحظ أنّأُأن  بد،  وغيـره  وال أعرف التمييز بين ما هو سـم، 
و بل ال أعرف ما هو مضر  ـز بـين  ، وقـد  غيـر مضـرة بـاعي فـي   وذلـك لقلّـ   ،السـموم  مي

ــل هــذا التخصّــ   ــة لــدي    ،صمث ــاج إلــى وقــت    األ نأو أل ،أو لعــدم القــدرة العقلي مــر يحت
   أة سـنوات حتّـى   طويل مـن الدراسـة لعـد صـرها، بـل أل  حأالسـموم و  ف علـى كـلّ  تعـرن 

كمــا هــو الواقــع. هــذا لــو أمكــن فعــالً   ،جيــال عديــدةأمــر يحتــاج إلــى تــراكم خبــرات األ
  ح لك كيفية ومدى قدرة العقل على المعرفة).السموم. (وهذا يوضّ حصر كلّ
فيـه   بـد  ال ،أو مكـان  ،بعمـل  بتليـتُ أصنا جوانب الموضـوع, فلـو   ن إذا شخّواآل

 يوكــان هنــاك غيــري مشــفق علَــ  ،علــى جهلــي بهــاوأنــا  ،مــن التعامــل بالســموم مــثالً 
ت دلّـ قـد   ،موثـوق منـه   ،وهـو عـالم عـارف محـيط بالسـموم      ،يريد صالحي ونجـاتي 

ثـار التـي تركهـا, بحيـث     ة على صدقه وعلمه من شـهادة الشـهود والتجربـة واآل   دلّاأل
 ياً وصـدقاً مشـفق علَـ   بـل هـو حقّـ    ،ه ال يوردني مـورد التهلكـة  صبح عندي يقين بأنّأ

 ،مــا يقــول  أن يقــول لــي أن تأخــذ بكالمــه وتتبعــه فــي    عقلــي ال بــد  نإي, فــرحــيم بِــ
 ،العقـالء سـيوافقوني عليـه    كـلّ  نإف, بل ليه في كيفية التحرك والتصرإويرشدني 

لـى  إبل هم أيضاً سيفعلون فعلي لو كانوا مكـاني, وال يـرد    ،وني على اتّباعهبل يحثّ
منهم اإل ذهن أيـ    ،هذا االتّباع لهذا العـالم د في شكال والتردد وهـذا التسـليم والتعب

ح لــك (هــذا يوضّــ ..صــتصــوا الموضــوع كمــا شخّن شخّأرشــاداته, بعــد إبــأوامره و
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  معنى التعبد ولماذا).
إن هذا الشخص سوف يعطيـك التشـخيص الصـحيح والـواقعي لكـلّ      ثم  سـم، 

ك مـالزم  نّـ أل ؛مونو عن طريق تلميذه المأأ ،نت تأخذه من فمه مباشرةأو ،و دواءأ
مــر ال فيــه, ولكــن األ وهــو مــأمون ثقــة ال تشــك ،ليــهإلهــذا التلميــذ تســتطيع الوصــول 

 ،نعمتـك)  :(وباألصـح نفسـه  بالئـك  ب هناك آخرين أيضـاً سـيبتلون   نإف ؛ينحصر فيك
وهــم ال  ،بــل ســيأتون بعــده بســنوات  ،و لتلميــذهأ ،وهــم غيــر معاصــرين لهــذا العــالم  

ومـــن  ،خبـــار المخبـــرينإعـــن طريـــق الكتـــب و ���  لعـــالميعرفـــون أراء وعلـــم هـــذا ا 
ــار الســينال هــذه األ  أنّــهالطبيعــي  ــاكو اإلأجمــال و اإلأة مــن عــدم الدقّــ  كثيــرخب  ،رب

نتيجة انتقالها من فم إلى فم عبر السنين الطوال. وقـد كـان هـذا العـالم مـدركاً لهـذا       
ن هــذا العلــم  وهــو مــن رحمتــه ولطفــه ال يســتطيع أن يحــرم هــؤالء النــاس مــ     ،مــراأل

ة ووضـع قواعـد عامـ    ،لـيهم إخذ التدابير الالزمة لوصول علمه وتعاليمـه  أف ،والفائدة
ن يصـلوا إلـى علمـه    أجـل  أمـن   ،لهـؤالء النـاس القـادمين عبـر الـزمن      ةجعلها كطريق

وهـــذه القواعـــد تقلّـــ ،فـــي مصـــلحتهم وتعاليمـــه التـــي تصـــبالممكـــن  ل إلـــى الحـــد
ــر الســنين   الطبيعــي مــن نســبة الخطــأ فــي وصــول      ــاليم عب ــال ،هــذه التع ــو  نّإ :وق كــم ل

يــة وفــي المحصــلة الكلّ ،% مــثال٨٠ًهــا ستوصــلكم إلــى تعــاليمي بنســبة   نّإبعتموهــا فتّا
ه نّـ إوما أخطأتم فيه ف ،الشاملة سوف ال تخرجون عن المنهج الشامل الذي رسمت

كم وأنتم معذورون فيه.ال يؤثّر وال يضر  
ــال     ــات الســنين فق ــاس بعــد مئ ــا وصــلنا مــن هــذا الحكــيم     يلنســم :واوجــاء الن م

ــالقطع واليقــين  ــواقعي)  :ب ــا يصــلنا مــن خــالل هــذه القواعــد    ولنســم ،(الحكــم ال  :ي م
مـين صـادق مـن    أأن يأتي يوم سيظهر تلميذ موثـوق   بد ه النّأو ،(الحكم الظاهري)
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ذا خبارنا بالتعـاليم الحقيقيـة لهـ   إقد ادخره لنا الحكيم لنجاتنا و ،تالميذ هذا الحكيم
  %.١٠٠الحكيم بتمامها 

 ،هـــؤالء النـــاس قـــد درســـوا علـــم الســـموم عبـــر هـــذه الســـنين الطـــوال   نإنعـــم، 
ــل منهــا  أ ،ووصــلوا إلــى تشــخيص بعضــها   ــزمن    ،و النــزر القلي ــو طــال بهــم ال ــر أول كث

و التــي أ ،جيــال التــي مضــتلوصــلوا إلــى أكثــر مــن ذلــك, ولكــن ال يمكــن لهــذه األ 
ليوم الذي ستتوصّل فيه البشرية إلى معرفـة كـلّ   أن تبقى تنتظر حتّى ذلك ا ،ستأتي

ــراً, وأمامهــا طريــق مفتــوح يوصــل للحقيقــة       ولعــلّ ،الســموم هــذا اليــوم ســيطول كثي
ــر معاصــري  إ% ٨٠بنســبة  ــالم نذا كــانوا غي ــذلك   إ% ١٠٠أو  ،للع ذا كــانوا معاصــرين ل

سـليم  د والتالتعبـ  :أن ،ة فـي حكمـه  جـ وال حري ،العقـل يحكـم   نإالعالم أو تلميـذه, فـ  
  سلمها.أنجح الطرق وأهو  ،وهكذا ،وتلميذ تلميذه ،قوال الحكيم وتلميذهأل

  فاستفد منه وقس عليه ما أشكل عليك. ،بناه لكقر !هذا المثل يا أخي
من اإل وقبل الختام ال بدة للجواب:شارة إلى بعض اُألمور تتم    

ه الجزئيـات وسـلوكنا   خذنا بهذأناظر إلى  ،داً وتسليماًتعب :ما تطلق عليه نإــ ــ ــ ــ ١١١١
ــأنفرادهــا, اب لهــا كــلّ  ــا الدقّــ  م ــو أردن ــا بهــذ اخــذنا ســلوكنا و أة وا ل ــات  هلتزامن الجزئي

ه جاء عن طريق الدليل العقلي القاطع بثبوت وجـود  نّإف ،شامل وبناء متكامل ككلّ
النجـاة باتّباعـه    نأو ،مهـم ويهـديهم  رسـل لهـم مـن يعلّ   أ ه،ه رؤوف بعبادنّأو ،الخالق

   بل هو عين حكم العقل. ،د بشيءإلى التعب وهذا ال يمتّ ،عل ويأمرما يف في
   ق به إلى قسمين:موا العقل بحسب ما يتعلّالعلماء قس نإــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

اجتمـاع   :مثـل  ،علـم وهـو الحـاكم فـي القضـايا التـي يجـب أن تُ       :العقل النظـري 
  النقيضين محال.
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مـــدح علـــه يفا نأو ،مـــا يجـــب أن يعمـــل  وهـــو الحـــاكم فـــي  :والعقـــل العملـــي
  والظلم قبيح. ،العدل حسن :مثل ،ويستحق الثواب

شـــياء ق باألمـــا يتعلّـــ حاطـــة بكـــلّاإل علـــىه ال قـــدرة للعقـــل النظـــري نّـــإ :وقـــالوا
ن يــأمر أبينمــا يمكــن للعقــل العملــي   ،والمصــالح التــي تــدور عليهــا  ،ويعــرف عللهــا

 نأل ؛يحكــم الشــارع ســيوافق حكــم العقــل العملــ  نأو ،فعــالبحســن فعــل بعــض األ
 ،حســـان حســـناإل كاتّفـــاقهم بـــأن ،اتّفـــاق العقـــالء :مـــدار حكـــم العقـــل العملـــي هـــو

  فال يخرج عنهم. ،عقلهمأبل هو  ،والشارع من العقالء
لألحكـــام الشــرعية مصــالح ومالكــات هـــي     علماءنــا أجمعــوا علــى أن    نإــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ٣٣٣٣

 ،ه بهـا حـاط علمـ  أمـن  ���  المناط في حكم الحاكم, ولكن هذه المصـالح ال يعلمهـا  
نســان بعقلــه النظــري أن يعلــم شــيء وخالقهــا, فلــذا ال يمكــن لإل الخــالق لكــلّ :وهــو

مر بـه  أد بما بع ويتعببل يتّ ،تمام العلل والمصالح لألحكام الشرعية حتّى يحكم بها
ــل العــارف بمصــالحها      ة ن يعــرف بعــض العلّــ  أيمكــن لــه   ،نعــم .مــن أحكــام مــن قب

هــا غيــر كافيــة للحكــم الشــرعي   ولكنّ ة،حكمــال :ىوتســم ،ة)والمصــلحة (جــزء العلّــ 
ة علّـ  نإ :يقـول  أنبـ  ،ذا جاء خبر من العالم بعلل ومصـالح األحكـام  إ���  على طبقها,

 :كمـا فـي   ،ةما جـاءت العلّـ  فيمكن أن نحكم بالحكم كلّ ،الحكم الفالني هذا األمر
حكم فـن  ،سـكاره إة حرمـة الخمـر هـي    علّـ  نأبـ  عـرف فن ،))ه مسكرنّأل ؛الخمر حرام((

أو  ،يمكــن أن نســتفيد مــن أحكــام العقــل البديهيــة    ،نعــم .شــيء يســكر  بحرمــة كــلّ
فـي طريـق اسـتنباط الحكـم      ،أو العملـي  ،سـواء فـي العقـل النظـري     ،النظريـة القطعيـة  

ة ال يمكــن العمــل علــى خالفــه,    حكــم العقــل القطعــي حجــ    نوذلــك أل  ،الشــرعي
  .هالفق أُصولذلك مفصالً في كتب  والبحث في كلّ
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ــ ــامي الخوف ــد اســتطعنا أن نوصــل الجــواب بأبســط فكــرة       انرجــو ت أن نكــون ق
  وعبارة.

HpbÌEÜÛ@�í†Ûa@Ý•þaIHpbÌEÜÛ@�í†Ûa@Ý•þaIHpbÌEÜÛ@�í†Ûa@Ý•þaIHpbÌEÜÛ@�í†Ûa@Ý•þaI@ @@ @@ @@ @
��ن������و�����د��«�����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
        كم الكبيرة والمحمودة..كم الكبيرة والمحمودة..كم الكبيرة والمحمودة..كم الكبيرة والمحمودة..ددددبارك اهللا بجهوبارك اهللا بجهوبارك اهللا بجهوبارك اهللا بجهو

ن ن ن ن هل يوجـد تفسـير دينـي لتعـدد اللغـات واخـتالف األلـوان واألشـكال مـع أ         هل يوجـد تفسـير دينـي لتعـدد اللغـات واخـتالف األلـوان واألشـكال مـع أ         هل يوجـد تفسـير دينـي لتعـدد اللغـات واخـتالف األلـوان واألشـكال مـع أ         هل يوجـد تفسـير دينـي لتعـدد اللغـات واخـتالف األلـوان واألشـكال مـع أ         
        األب واحد واُألم واحدة، وهما آدم وحواء؟األب واحد واُألم واحدة، وهما آدم وحواء؟األب واحد واُألم واحدة، وهما آدم وحواء؟األب واحد واُألم واحدة، وهما آدم وحواء؟

        جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
القريـــب جـــداً فـــي تفســـير تعـــدد اللغـــات دينيـــاً هـــو: (أن اهللا تعـــالى قـــد ســـاعد   
اإلنســان فــي مبــدأ الخلقــة فألهمــه البيــان، كمــا أودع فيــه ملكتــه)، مــع مجموعــة مــن    

تـي تفـي بأغراضـه فـتكلّم بهــا بطبعـه مـن دون أن تكـون مسـبوقة بالوضــع،         األلفـاظ ال 
  .ولىوجرى عليها حتّى تكونت اللغة اُأل

ثم خضعت بعد ذلـك لنظـام التطـوير والتغييـر والتبـديل تبعـاً لتجـدد الحاجـة         
وتشعبها، كما هو الحال في سائر شؤون حياته. وربما تشعبت اللغات منهـا، كمـا   

دد اللغــات بفــيض منــه تعــالى دفعــي إعجــازي، كحــدوث اللغــة        ربمــا يكــون تعــ  
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ــىاُأل ــار، ولعــلّ هــذا هــو مــراد مــن يقــول        ول ــد يظهــر مــن بعــض األخب إن  :، كمــا ق
  الواضع هو اهللا تعالى.

HïÈÓaìÛaë@ðŠçbÄÛa@áØ§a@´i@ÖŠÐÛaIHïÈÓaìÛaë@ðŠçbÄÛa@áØ§a@´i@ÖŠÐÛaIHïÈÓaìÛaë@ðŠçbÄÛa@áØ§a@´i@ÖŠÐÛaIHïÈÓaìÛaë@ðŠçbÄÛa@áØ§a@´i@ÖŠÐÛaI@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#������1ل��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مـا الفـرق بينهمـا، وأيهمـا     مـا الفـرق بينهمـا، وأيهمـا     مـا الفـرق بينهمـا، وأيهمـا     مـا الفـرق بينهمـا، وأيهمـا     ما هو الحكم الظاهري، وما هو الحكم الواقعي، وما هو الحكم الظاهري، وما هو الحكم الواقعي، وما هو الحكم الظاهري، وما هو الحكم الواقعي، وما هو الحكم الظاهري، وما هو الحكم الواقعي، و
        مكلّف به المسلم؟مكلّف به المسلم؟مكلّف به المسلم؟مكلّف به المسلم؟

وهل المرجع حينما يفتي، يفتي حكماً ظاهرياً أم واقعيـاً؟ وهـل مـا يفتـي بـه      وهل المرجع حينما يفتي، يفتي حكماً ظاهرياً أم واقعيـاً؟ وهـل مـا يفتـي بـه      وهل المرجع حينما يفتي، يفتي حكماً ظاهرياً أم واقعيـاً؟ وهـل مـا يفتـي بـه      وهل المرجع حينما يفتي، يفتي حكماً ظاهرياً أم واقعيـاً؟ وهـل مـا يفتـي بـه      
كلّ مرجع (مع العلم أن فتاويه تختلف عن مرجع آخر) هو شرعي ومقبول عنـد  كلّ مرجع (مع العلم أن فتاويه تختلف عن مرجع آخر) هو شرعي ومقبول عنـد  كلّ مرجع (مع العلم أن فتاويه تختلف عن مرجع آخر) هو شرعي ومقبول عنـد  كلّ مرجع (مع العلم أن فتاويه تختلف عن مرجع آخر) هو شرعي ومقبول عنـد  

        اهللا تعالى؟ وما الدليل على ذلك؟اهللا تعالى؟ وما الدليل على ذلك؟اهللا تعالى؟ وما الدليل على ذلك؟اهللا تعالى؟ وما الدليل على ذلك؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
كــم الــواقعي: هــو الحكــم الشــرعي المطــابق للواقــع ونفــس األمــر, أي أنّــه      الح

  مطابق لما هو مسطور في اللوح المحفوظ.
أما الحكم الظاهري: فهو الحكم الذي يصل إليه المجتهـد عبـر األدلّـة الظنّيـة     
المعتبـرة، كاألمـارات، ومنهـا: أخبـار اآلحــاد المنقولـة عـن المعصـومين صــلوات اهللا        

ها اُألصول العملية في حال الشك في الحكم الواقعي, كاالستصـحاب،  عليهم, ومن
  والبراءة، واالحتياط.

والفـرق بينهمـا: أن الحكـم الـواقعي ثابــت ال يختلـف بـاختالف الفقهـاء، بينمــا        
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الحكم الظاهري قد يختلف بحسب األدلّة التي تتيسـر للفقيـه، أو التـي يـؤدي إليهـا      
  اجتهاده..

ــالحكم الــواقعي, ولكــن نتيجــة لبعــد الزمــان عــن     والمســلم مكلّــف باأل  صــالة ب
صار مكلّفاً بالحكم الظاهري الذي يأخذه عن المجتهد، وهو القادر  Cالمعصوم

علـــى عمليـــة االســـتنباط، ونتيجـــة الخـــتالف األدلّـــة التـــي يصـــير إليهـــا المجتهـــدون   
  تختلف األحكام الظاهرية من مجتهد آلخر.

ــاً,     وبهــذا يتّضــح أن المجتهــد حينمــا    ــاً ال واقعي ــه يفتــي حكمــاً ظاهري ــي فإنّ يفت
وهـذا الحكــم منجــز علــى المكلّفــين المقلّــدين للمجتهــد، أي يجــب أن يلتزمــوا بــه،  

  وهو معذّر لهم عن المؤاخذة في حال كان خالف الواقع.
أما الدليل فيمكن تحصيله من خالل الرجوع إلـى كتـب أُصـول الفقـه، وفيهـا      

تـــي يســـتخدمها المجتهـــد الســـتنباط األحكـــام الشـــرعية تفصـــيل األدلّـــة والقواعـــد ال
  الظاهرية.

H…byŁa@‰bj�c@òîČvyIH…byŁa@‰bj�c@òîČvyIH…byŁa@‰bj�c@òîČvyIH…byŁa@‰bj�c@òîČvyI@ @@ @@ @@ @
»��
  »���������א��
אق������د
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        ما هو الدليل على حجية أخبار اآلحاد؟ما هو الدليل على حجية أخبار اآلحاد؟ما هو الدليل على حجية أخبار اآلحاد؟ما هو الدليل على حجية أخبار اآلحاد؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  الشارع. الدليل المهم على حجية أخبار اآلحاد هو: سيرة العقالء الممضاة عند
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هم فــي ســيرتهم العمليــة، علــى  ن المعلــوم أن العقــالء اســتقر بنــاؤ وتوضــيحه: إن مــ
اختالف أذواقهم، على األخذ بخبر من يثقون بقولـه، ويطمئنّـون إلـى صـدقه، ويـأمنون      

  كذبه، وهذه السيرة جارية حتّى في األوامر الصادرة من ملوكهم وذوي األمر منهم.
النـــاس علـــى األخـــذ بخبـــر الواحـــد الثقـــة، فـــإن   وإذا ثبتـــت ســـيرة العقـــالء مـــن

الشارع يكون متّخذاً لهذه الطريقة العقالئية ما دام أنّه لم يثبـت لنـا أن لـه فـي تبليـغ      
  األحكام طريقاً خاصّاً مخترعاً منه غير طريق العقالء.

  وهذا الدليل مركّب من مقدمتين:
  ثبوت بناء العقالء على االعتماد على خبر الثقة.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

  .)١(وهناك أدلّة أُخرى كثيرة من القرآن والسنّة إلثبات حجية الخبر الواحد

HåäŽ�Ûa@òEÛ…c@¿@|ßb�nÛaIHåäŽ�Ûa@òEÛ…c@¿@|ßb�nÛaIHåäŽ�Ûa@òEÛ…c@¿@|ßb�nÛaIHåäŽ�Ûa@òEÛ…c@¿@|ßb�nÛaI@ @@ @@ @@ @
  »����������و
����������א�دو����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هي أدلّة التسامح في السنن؟ما هي أدلّة التسامح في السنن؟ما هي أدلّة التسامح في السنن؟ما هي أدلّة التسامح في السنن؟
ائل األعمال التي رويت بأسانيد ائل األعمال التي رويت بأسانيد ائل األعمال التي رويت بأسانيد ائل األعمال التي رويت بأسانيد وماذا عن األدعية والزيارات وأحاديث فضوماذا عن األدعية والزيارات وأحاديث فضوماذا عن األدعية والزيارات وأحاديث فضوماذا عن األدعية والزيارات وأحاديث فض

ضعيفة، أو قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة، هل نأخذ بها؟ كما ورد مثالً ضعيفة، أو قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة، هل نأخذ بها؟ كما ورد مثالً ضعيفة، أو قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة، هل نأخذ بها؟ كما ورد مثالً ضعيفة، أو قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة، هل نأخذ بها؟ كما ورد مثالً 
أنّهــم أنّهــم أنّهــم أنّهــم ��� ��� ��� ���     فــي زيــارة الحجــة: (ومقاماتــك التــي التعطيــل لهــا، ال فــرق بينــك وبينهــا    فــي زيــارة الحجــة: (ومقاماتــك التــي التعطيــل لهــا، ال فــرق بينــك وبينهــا    فــي زيــارة الحجــة: (ومقاماتــك التــي التعطيــل لهــا، ال فــرق بينــك وبينهــا    فــي زيــارة الحجــة: (ومقاماتــك التــي التعطيــل لهــا، ال فــرق بينــك وبينهــا    

                                                 

�Fא����ل١�@
*���W+Pא&�EQ	����،�٢�W١٩٧??��١٩٦�����#?��،��v?����H>Iא�א��U�،�?I?�ل�א
��0�K,٣�W١٠٠??��٧٥6
*
%�Q،�א� אU�E�H8�$د�v����H>I��yא�א�FK�Iא



 

 

#�� ٣٠٧................................................................................���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א

 

        عبادك، فتقها ورتقها بيدك)؟عبادك، فتقها ورتقها بيدك)؟عبادك، فتقها ورتقها بيدك)؟عبادك، فتقها ورتقها بيدك)؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــن     قاعـــدة ا ــاء مـ ــتفادها بعـــض الفقهـ ــي: قاعـــدة اسـ ــنن هـ ــة السـ ــامح فـــي أدلّـ لتسـ

الروايات التي ورد فيها عبارة: (من بلَغـه ثـواب كـذا...)، ومضـمون هـذه الروايـات:       
، وهذه القاعدة ليسـت ثابتـة   ))أن من بلغه ثواب على عمل فعمله فله ذلك الثواب((

كام الشرعية، ويبقى استفادة عند مشهور الفقهاء؛ لعدم اآلخذ بها في استنباط األح
  الحكم باستحباب هذه األعمال وعدمه خاضع لرأي الفقيه واستنباطه.

وبخصوص األدعية والزيارات والروايات التي ذكرت بأسانيد ضعيفة، سواء 
ورد فيها فضائل األعمال أو لم يرد، ال ينبغي أن تطرح وتنكر؛ فقد قيل: إن أوهن 

ــه رد ا    ــر وجـ ــن حصـ ــق مـ ــرق طريـ ــند     الطـ ــال السـ ــعف رجـ ــى ضـ ــا علـ ــار وقبولهـ ألخبـ
ووثـاقتهم؛ ألنّــه يـؤدي بالبديهيــة إلـى طــرح طائفـة مــن األخبـار التــي نقطـع بــأن فيهــا       

  قطعاً وجزماً. Fمضمون ما ورد عن المعصومين
نّه قد يفهم من بعضها أنّهـا تخـالف العقيـدة، ومثّلـت لـذلك بمـا ورد       إ :وقولك

ــائم   ــة الق ــوم     #عــن الحج ــي ال    فــي دعــاء كــلّ ي مــن شــهر رجــب: (ومقاماتــك الت
أنّهــم ���  تعطيــل لهــا فــي كــلّ مكــان، يعرفــك بهــا مــن عرفــك، ال فــرق بينــك وبينهــا      

  .)١(عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك)
يــرد عليــه: أن منــاط موافقتهــا للعقيــدة، أو مخالفتهــا لهــا، لــيس مــا نفهمــه نحــن   
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ــل المنــاط هــو: مــا ي     فهمــه أهــل العلــم، فــال ينبغــي    وأنــت مــن مــدلوالتها ومعانيهــا، ب
المســارعة إلــى رفــض هــذه األخبــار وإنكارهــا لمجــرد عــدم فهمنــا، أو ظنّنــا بكونهــا   
قادحة في العقيدة، ولعلّها ليست كذلك فـي الواقـع، فمـا دام لتلـك األخبـار وجوهـاً       
  ها بناء على ذلك جمود على النصّ, وأنت تعلـم أنرد من المعنى غير الظاهر، فإن

نبـي مرسـل، أو ملـك مقـرب، أو عبـد      ���  محمد صـعب مستصـعب ال يحتملـه    حديث آل
  ..)١(ممتحن، كما ورد في طائفة من األخبار

وأن حديثهم ينصـرف علـى سـبعين وجهـاً، لهـم مـن كلّهـا المخـرج، كمـا فـي           
  ..)٢(طائفة أُخرى من األخبار

تّــى تتبــين ومــا ينصــح بــه العلمــاء هــو: التســليم والتوقّــف عــن الــرد أو القبــول ح  
  بعض وجوه المعنى المشار إليها.

نعــم، لــو خــالف الخبــر ضــرورة مــن ضــرورات الــدين أو الواقــع، فإنّــه يــرفض،  
فأما ضـرورات الـدين فهـي: أُصـول االعتقـاد مـن التوحيـد والعـدل والنبـوة واإلمامـة           
والمعــاد، بشــرط أن ال يحتمــل الحــديث أي وجــه مــن الوجــوه الممكنــة، وأمــا ضــرورات   

  اقع: فكأن يلزم منه التناقض، من قبيل أن يقول: إن الليل نهار والنهار ليل.الو
ــد تصــدى            ــي العقيــدة، وق ــال يقــدح ف ــثالً: ف ــذي ضــربته م ــا حــديث الحجــة ال وأم
لشرحه ثلّة من العلماء، ولكنّك حاولت فهمه ظاهرياً وغفلت عـن مضـامينه العاليـة التـي     

  .)٣(وينية، فارجع إلى الشروح واغتنموواليتهم التك Fتبين مقامات أهل البيت
                                                 

�F١��
P&�???
	�0א???�T�E�&
y�???���،�W٤٠��Hא�و�/b???F�6א
???*E،�٢١?????����F١١�g��???I�E�F١ل،�א
d
e�١،��f��eא�W٤٠١��H>]�6א
`r6
T�،�R��`$��=G���I�HنU�/
P�
��dK 

�F٢�W�
P&�
	�0א�T�E٣٤٩�6
*
T+،�א$ ١٥KE??���F٩g��I�E�F١אbF/�א

�F٣2
>8�٣،����	0��W±IY�EQאط�א�Wאل�٤٢٠[��F١٢٢٧K7Mو��،E 



 

 

#�� ٣٠٩................................................................................���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א

 

وألجل أن يتم المطلب وتحيط به إحاطة كاملة نعطيك ها هنا ضابطة تنفعك 
ســناد صــحيح عــن الحــذّاء، ذا الــنمط مــن األحاديــث، فقــد ورد بإفــي التعامــل مــع هــ

ــا جعفــر   ــه: (إن أســوأهم     Cقــال: ســمعت أب ـــ يقــول فــي حــديث ل ـــ أي أصــحابي ـ ـ
لــي الــذي إذا ســمع الحــديث ينســب إلينــا ويــروى عنّــا فلــم     عنــدي حــاالً وأمقــتهم إ 

يعقلــه ولـــم يقبلــه قلبـــه اشــمأزّ منـــه وجحــده، وكفـــر بمــن دان بـــه، وال يــدري لعـــلّ       
  .)١(الحديث من عندنا خرج، وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً من واليتنا)

Hòîßbß⁄a@ô†Û@Êbº⁄aIHòîßbß⁄a@ô†Û@Êbº⁄aIHòîßbß⁄a@ô†Û@Êbº⁄aIHòîßbß⁄a@ô†Û@Êbº⁄aI@ @@ @@ @@ @
»���"��
و��������Bد��  »���������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أرجو الرد على هذه الشبهة الوهابية:أرجو الرد على هذه الشبهة الوهابية:أرجو الرد على هذه الشبهة الوهابية:أرجو الرد على هذه الشبهة الوهابية:
من عجائب الشيعة أنّه إذا اختلفوا في مسـألة، وكـان أحـد القـولين يعـرف      من عجائب الشيعة أنّه إذا اختلفوا في مسـألة، وكـان أحـد القـولين يعـرف      من عجائب الشيعة أنّه إذا اختلفوا في مسـألة، وكـان أحـد القـولين يعـرف      من عجائب الشيعة أنّه إذا اختلفوا في مسـألة، وكـان أحـد القـولين يعـرف      ((((((((

        قائله، واآلخر ال يعرف قائله, فالصواب عندهم هو القول الذي ال يعرف قائله!قائله، واآلخر ال يعرف قائله, فالصواب عندهم هو القول الذي ال يعرف قائله!قائله، واآلخر ال يعرف قائله, فالصواب عندهم هو القول الذي ال يعرف قائله!قائله، واآلخر ال يعرف قائله, فالصواب عندهم هو القول الذي ال يعرف قائله!
 إنّهم يزعمون أنّه قد يكون قول اإلمام المعصوم! حتّى انتقدهم شيخهم الحر إنّهم يزعمون أنّه قد يكون قول اإلمام المعصوم! حتّى انتقدهم شيخهم الحر إنّهم يزعمون أنّه قد يكون قول اإلمام المعصوم! حتّى انتقدهم شيخهم الحر إنّهم يزعمون أنّه قد يكون قول اإلمام المعصوم! حتّى انتقدهم شيخهم الحر

وقـولهم باشـتراط دخـول مجهـول النسـب فـيهم أعجـب        وقـولهم باشـتراط دخـول مجهـول النسـب فـيهم أعجـب        وقـولهم باشـتراط دخـول مجهـول النسـب فـيهم أعجـب        وقـولهم باشـتراط دخـول مجهـول النسـب فـيهم أعجـب        ((((((((وتعجـب قـائالً:   وتعجـب قـائالً:   وتعجـب قـائالً:   وتعجـب قـائالً:       العامليالعامليالعامليالعاملي
وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلـم بكونـه هـو المعصـوم أو     وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلـم بكونـه هـو المعصـوم أو     وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلـم بكونـه هـو المعصـوم أو     وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلـم بكونـه هـو المعصـوم أو     

        ).).).).٦٣٦٣٦٣٦٣////٣٣٣٣عن: مقتبس األثر (عن: مقتبس األثر (عن: مقتبس األثر (عن: مقتبس األثر (    ))))))))الظن بهالظن بهالظن بهالظن به
يمكـن كـذّاب، أو   يمكـن كـذّاب، أو   يمكـن كـذّاب، أو   يمكـن كـذّاب، أو       ،،،،يا سـبحان اهللا! يأخـذون بـالمجهول، وال يعلمـون مـا هـو      يا سـبحان اهللا! يأخـذون بـالمجهول، وال يعلمـون مـا هـو      يا سـبحان اهللا! يأخـذون بـالمجهول، وال يعلمـون مـا هـو      يا سـبحان اهللا! يأخـذون بـالمجهول، وال يعلمـون مـا هـو      
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        ........اهللااهللااهللااهللالصحيح أن دينهم كذب والعياذ بالصحيح أن دينهم كذب والعياذ بالصحيح أن دينهم كذب والعياذ بالصحيح أن دينهم كذب والعياذ ب
عنــد قراءتــي لكتــب الفقــه وخاصّــة الكتــب األربعــة: (االستبصــار)، و(مــن ال  عنــد قراءتــي لكتــب الفقــه وخاصّــة الكتــب األربعــة: (االستبصــار)، و(مــن ال  عنــد قراءتــي لكتــب الفقــه وخاصّــة الكتــب األربعــة: (االستبصــار)، و(مــن ال  عنــد قراءتــي لكتــب الفقــه وخاصّــة الكتــب األربعــة: (االستبصــار)، و(مــن ال  
يحضـــره الفقيـــه)، و(الفـــروع مـــن الكـــافي)، و(التهـــذيب) عنـــد الشـــيعة، وجـــدت   يحضـــره الفقيـــه)، و(الفـــروع مـــن الكـــافي)، و(التهـــذيب) عنـــد الشـــيعة، وجـــدت   يحضـــره الفقيـــه)، و(الفـــروع مـــن الكـــافي)، و(التهـــذيب) عنـــد الشـــيعة، وجـــدت   يحضـــره الفقيـــه)، و(الفـــروع مـــن الكـــافي)، و(التهـــذيب) عنـــد الشـــيعة، وجـــدت   

        الطامات والتناقضات ال حد لها في ما ذكره أخونا الفاضل في موضوعه!!الطامات والتناقضات ال حد لها في ما ذكره أخونا الفاضل في موضوعه!!الطامات والتناقضات ال حد لها في ما ذكره أخونا الفاضل في موضوعه!!الطامات والتناقضات ال حد لها في ما ذكره أخونا الفاضل في موضوعه!!
قضـات عجيبـة   قضـات عجيبـة   قضـات عجيبـة   قضـات عجيبـة   المعصوم عندهم له عدة أحاديث في الباب الواحـد عـدة تنا  المعصوم عندهم له عدة أحاديث في الباب الواحـد عـدة تنا  المعصوم عندهم له عدة أحاديث في الباب الواحـد عـدة تنا  المعصوم عندهم له عدة أحاديث في الباب الواحـد عـدة تنا  

        وغربية!!وغربية!!وغربية!!وغربية!!
شـيخهم الطوسـي والصـدوق فـي شـرحهما لتناقضـات المعصـوم ال        شـيخهم الطوسـي والصـدوق فـي شـرحهما لتناقضـات المعصـوم ال        شـيخهم الطوسـي والصـدوق فـي شـرحهما لتناقضـات المعصـوم ال        شـيخهم الطوسـي والصـدوق فـي شـرحهما لتناقضـات المعصـوم ال            إنإنإنإن    حتّىحتّىحتّىحتّى

        يعرفون كيف المخرج من هذه الورطة!!يعرفون كيف المخرج من هذه الورطة!!يعرفون كيف المخرج من هذه الورطة!!يعرفون كيف المخرج من هذه الورطة!!
        وال يعرفون كيف الخروج منها؟!!وال يعرفون كيف الخروج منها؟!!وال يعرفون كيف الخروج منها؟!!وال يعرفون كيف الخروج منها؟!!

        فأكثر أقوالهم كاآلتي:فأكثر أقوالهم كاآلتي:فأكثر أقوالهم كاآلتي:فأكثر أقوالهم كاآلتي:
        تارة يحملون الرواية على التقية؟!!تارة يحملون الرواية على التقية؟!!تارة يحملون الرواية على التقية؟!!تارة يحملون الرواية على التقية؟!!ــ ــ ــ ــ ١١١١
        وتارة يطعنون في الراوي!!وتارة يطعنون في الراوي!!وتارة يطعنون في الراوي!!وتارة يطعنون في الراوي!!ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
أفتى على مذهب الشافعي، أو المالكي، أو أبو حنيفة، أفتى على مذهب الشافعي، أو المالكي، أو أبو حنيفة، أفتى على مذهب الشافعي، أو المالكي، أو أبو حنيفة، أفتى على مذهب الشافعي، أو المالكي، أو أبو حنيفة، وتارة أن المعصوم وتارة أن المعصوم وتارة أن المعصوم وتارة أن المعصوم ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

        أو إمام أحمد!!أو إمام أحمد!!أو إمام أحمد!!أو إمام أحمد!!
        )).)).)).)).وأمثال هذا الكالم وجدت كثيراً ودونتها عندي!!وأمثال هذا الكالم وجدت كثيراً ودونتها عندي!!وأمثال هذا الكالم وجدت كثيراً ودونتها عندي!!وأمثال هذا الكالم وجدت كثيراً ودونتها عندي!!

        أشكركم على ما تبذلونه لخدمة الدين والمذهب.أشكركم على ما تبذلونه لخدمة الدين والمذهب.أشكركم على ما تبذلونه لخدمة الدين والمذهب.أشكركم على ما تبذلونه لخدمة الدين والمذهب.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
���  ال يتحقّـق واحد من األدلّة األربعة هـو: اإلجمـاع، واإلجمـاع عنـد اإلماميـة      
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بـــدخول اإلمـــام المعصـــوم ضـــمن المجمعـــين، فالحجـــة هـــي لـــدخول المعصـــوم ال    
إلجمـــاع جماعـــة معينـــين! وعنـــد خـــروج شـــخص مـــن إجمـــاع معـــين وكـــان ذلـــك    
الشــخص معلــوم النســب، يقــول الفقهــاء: إن هــذا الخــروج ال يضــر باإلجمــاع علــى      

ام، أما مع حصـول اإلجمـاع   بعض األقوال؛ ألن الخارج معلوم النسب وهو غير اإلم
وعلم دخول المعصوم ضمن المجمعين عندها يكـون هـذا اإلجمـاع حجـة، فلـيس      

  .بمجرد دخول شخص مجهول النسب مع المجمعين يكون اإلجماع حجة
بل لو لـم يعلـم دخـول اإلمـام فـال يكـون ذلـك اإلجمـاع حجـة، فاإلجمـاع بمـا            

لم يكشف عن قول المعصـوم، فيكـون    هو إجماع ال قيمة علمية له عند اإلمامية ما
  .اإلجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم

وإذا كان اإلجماع حجة مـن جهـة كشـفه عـن قـول المعصـوم، فـال يجـب فيـه          
اتّفاق الجميع بغير استثناء، كما هو مصطلح أهل السنّة على مبناهم، بل يكفي كلّ 

فــاقهم قــول المعصــوم، كثــروا أم قلّــوا، إذا كــان العلــم باتّفــاقهم  مــا يستكشــف مــن اتّ
  يستلزم العلم بقول المعصوم.

  نعم، على بعض المسائل في اإلجماع ال بد من إحراز اتّفاق الجميع.
أمــا كيــف يستكشــف مــن اإلجمــاع علــى ســبيل القطــع قــول المعصــوم؟ قــد           

        ذكروا لذلك طرقاً، منها:
يســمى اإلجمــاع: (اإلجمــاع الــدخولي)، وحاصــل طريــق الحــس: وبهــا  األول:األول:األول:األول:

هـذه الطريقــة أن يعلــم بــدخول اإلمــام فــي ضـمن المجمعــين علــى ســبيل القطــع مــن   
  دون أن يعرف بشخصه من بينهم.

وهذه الطريقة إنّما تُتصور إذا استقصـى الشـخص المحصّـل لإلجمـاع بنفسـه،      
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ــوا        ــا أقـ ــن بينهـ ــاقهم، ووجـــد مـ ــرف اتّفـ ــاء فعـ ــوال العلمـ ــع أقـ ــزة معلومـــة  وتتبـ الً متميـ
ألشخاص مجهولين حتّى حصل له العلم بأن اإلمام من جملة أولئك المتّفقـين، أو  
يتــواتر لديــه النقــل عــن أهــل بلــد أو عصــر، فعلــم أن اإلمــام كــان مــن جملــتهم، ولــم  

  يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع اإلجماع المنقول بالتواتر.
جية اإلجمـاع علـى هـذه الطريقـة مخالفـة معلـوم       وقد ذكروا أنّه ال يضر في ح

ممن يعلم أنّه غيـر اإلمـام, بخـالف مجهـول النسـب علـى وجـه         ،النسب، وإن كثروا
  أنّه اإلمام, فإنّه في هذه الصورة ال يتحقّق العلم بدخول اإلمام في المجمعين.

طريقــة قاعــدة اللّطــف، وهــي: أن يستكشــف عقــالً رأي المعصــوم مــن  الثــاني:الثــاني:الثــاني:الثــاني:
ــاء والموجـــودين فـــي عصـــره خاصّـــة، أو فـــي العصـــور     اتّفـــ اق مـــن عـــداه مـــن العلمـ

المتأخّرة، مع عدم ظهور ردع من قبلـه لهـم بأحـد وجـوه الـردع الممكنـة, خفيـةً أو        
ظــاهرة؛ فــإن قاعــدة اللطــف كمــا اقتضــت نصــب اإلمــام وعصــمته تقتضــي أيضــاً أن   

لـزم  ��� لـى خـالف الحـق و   يظهر اإلمام الحق في المسألة التي يتّفق المفتـون فيهـا ع  
ســقوط التكليــف بــذلك الحكــم، أو إخــالل اإلمــام بــأعظم مــا وجــب عليــه، ونصــب   

  ألجله، وهو: تبليغ األحكام المنزلة.
والزم هــذه الطريقــة عــدم قــدح المخالفــة مطلقــاً، ســواء كــان مــن معلــوم    

أو مجهولــه مــع العلــم بعــدم كونــه اإلمــام، ولــم يكــن معــه برهــان يــدلّ   ،النسـب 
  صحة فتواه.على 

طريقة الحـدس: وهـي أن يقطـع بكـون مـا اتّفـق عليـه الفقهـاء اإلماميـة           الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:
وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يداً بيد؛ فإن اتّفاقهم مع كثرة اختالفهم في أكثر 

  المسائل يعلم منه أن االتّفاق كان مستنداً إلى رأي إمامهم.
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يــع العصــور مـــن عصــر األئمــة إلـــى     والزمهــا: أن االتّفــاق ينبغــي أن يقـــع فــي جم    
العصــر الــذي نحــن فيــه؛ ألن اتّفــاق أهــل عصــر واحــد مــع مخالفــة مــن تقــدم يقــدح فــي    
حصــول القطـــع، بـــل يقــدح فيـــه مخالفـــة معلــوم النســـب ممـــن يعتــد بقولـــه، فضـــالً عـــن     

  مجهول النسب.
ا يكـون  وهذه أهم الطرق التي ذكرت لتحقّق اإلجماع، وقد ظهر منها: إن اإلجمـاع إنّمـ  

  .)١(حجة عند دخول المعصوم مع المجمعين, ويكشف هذا الدخول بالطرق المتقدمة
تناقضــات!  ولــىأمــا التناقضــات التــي يقولهــا بــين الروايــات, فهــي تبــدو للوهلــة األُ   

ــم يثبــت صــحته، فصــاحب الشــبهة بنظــره            لكــن الفقيــه يســتطيع الجمــع بينهــا، ورد مــا ل
اقض بين روايـة صـحيحة السـند وروايـة ضـعيفة ال يعتـد       القاصر يراها تناقضات، فأي تن

  بها؟! وأي تناقض بين كالم صدر من اإلمام تقية، وبين كالم صدر بال تقية؟!
وأخيراً قد ظهر مما دونا: أن هذا المستشكل لم يفهم من البداية قول علمائنا، سـواء  

ــات!!  اُألصــوليين مــنهم بخصــوص اإلجمــاع، أم الفقهــاء بخصــوص التعــا      ــين الرواي رض ب
  !فتطفّل على أمر ال علم له به كشف به عن جهله، وما أكثر ابتالئنا بهؤالء الجهال

Hâì–È½a@Þì�†i@Êbº⁄a@òîČvyIHâì–È½a@Þì�†i@Êbº⁄a@òîČvyIHâì–È½a@Þì�†i@Êbº⁄a@òîČvyIHâì–È½a@Þì�†i@Êbº⁄a@òîČvyI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما نظركم في كالم ابن تيمية في (منهاج السنّة):ما نظركم في كالم ابن تيمية في (منهاج السنّة):ما نظركم في كالم ابن تيمية في (منهاج السنّة):ما نظركم في كالم ابن تيمية في (منهاج السنّة):
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حلّــي، يقــول: إذا  حلّــي، يقــول: إذا  حلّــي، يقــول: إذا  حلّــي، يقــول: إذا  وقــد رأيــت طائفــة مــن شــيوخ الرافضــة، كــابن العــود ال       وقــد رأيــت طائفــة مــن شــيوخ الرافضــة، كــابن العــود ال       وقــد رأيــت طائفــة مــن شــيوخ الرافضــة، كــابن العــود ال       وقــد رأيــت طائفــة مــن شــيوخ الرافضــة، كــابن العــود ال       ((((((((
اختلفت اإلمامية على قولين: أحدهما يعرف قائله، واآلخر ال يعـرف قائلـه، كـان    اختلفت اإلمامية على قولين: أحدهما يعرف قائله، واآلخر ال يعـرف قائلـه، كـان    اختلفت اإلمامية على قولين: أحدهما يعرف قائله، واآلخر ال يعـرف قائلـه، كـان    اختلفت اإلمامية على قولين: أحدهما يعرف قائله، واآلخر ال يعـرف قائلـه، كـان    
ــذي يجــب اتّباعــه؛ ألن المنتظــر        ــه هــو القــول الحــق ال ــذي ال يعــرف قائل ــذي يجــب اتّباعــه؛ ألن المنتظــر       القــول ال ــه هــو القــول الحــق ال ــذي ال يعــرف قائل ــذي يجــب اتّباعــه؛ ألن المنتظــر       القــول ال ــه هــو القــول الحــق ال ــذي ال يعــرف قائل ــذي يجــب اتّباعــه؛ ألن المنتظــر       القــول ال ــه هــو القــول الحــق ال ــذي ال يعــرف قائل القــول ال

        ؟؟؟؟))))١١١١(((())))))))المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضالل...المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضالل...المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضالل...المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضالل...
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
المراد من كالم الحلّي، على ما هو الظاهر والذي لم نتابعه مـن مصـدره، أنّـه:    
يريد اإلشارة إلى مبنى أُصولي عند طائفة مـن علمائنـا، وهـو: إن اإلجمـاع إذا كـان      

فيــــه اإلمــــام المعصــــوم يصــــلح للحجيــــة دون الــــذي ال يــــدخل فيــــه اإلمــــام    داخــــالً
ثالـث لهمـا، فــال يجـوز إحـداث قــول     المعصـوم؛ فـإن أجمعــت األمـة علـى قــولين ال     

  ثالث، وهو ما يسمى بـ(اإلجماع المركّب).
معلومــة النســب، فــإن معنــى ذلــك عــدم  ــــ مــثالً ــــ ولمــا كــان أفــراد القــول األول 

  دخول المعصوم بينهم، بخالف الثاني.
ولكن ابن تيمية لم يفهم ما قاله ابن العود، أو لم ينقلـه بتمامـه، كمـا هـو دأب     

  .Fمعاندي أهل البيتكافّة 

HHæb�zn�üaICi@…aŠ½aIHHæb�zn�üaICi@…aŠ½aIHHæb�zn�üaICi@…aŠ½aIHHæb�zn�üaICi@…aŠ½aI@ @@ @@ @@ @
  »����$����א��!
 ����"وאد��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ؟؟؟؟أريد معرفة: مفهوم االستحسان، وعالقته بالقياسأريد معرفة: مفهوم االستحسان، وعالقته بالقياسأريد معرفة: مفهوم االستحسان، وعالقته بالقياسأريد معرفة: مفهوم االستحسان، وعالقته بالقياس
                                                 

�F١��H8�$
ج�אG8��E١�W٢١K 



 

 

#�� ٣١٥................................................................................���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א��#���Uل�א

 

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تعاريف االستحسـان مختلفـة جـداً، وقـد ذكـر السرخسـي جملـة منهـا، وإليـك          

  ذج منها:هذه النما
  االستحسان: ترك القياس واألخذ بما هو أوفق للناس.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  االستحسان: طلب السهولة في األحكام فيما يبتلى به الخاص والعام.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  االستحسان: األخذ بالسعة وابتغاء الدعة.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
  .)١(االستحسان: األخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحةــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

(اُألصـول العامـة للفقـه المقـارن) عـن هـذه        قال السيد محمد تقي الحكـيم فـي  
التعاريف: ومثل هذه التعاريف ال تستحق أن يطال فيها الكالم؛ لعـدم انتهائهـا إلـى    
ــذي يقتضــي          ــة وعــدمها. وال ــور محــددة يمكــن إخضــاعها للحــديث عــن الحجي أُم
الوقـــوف عنـــده مـــن تعاريفهـــا، التـــي تكـــاد تكـــون مـــن حيـــث كونهـــا ذات مفـــاهيم   

  ذكره كلّ من:   محددة، ما
العـدول عـن موجـب    (( :ـــ  أي االستحسـان ـــ   البـزدوي مـن األحنـاف مـن أنّـه     ــ ١

  .))قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو: تخصيص قياس بدليل أقوى منه
  .)٢(... إلى آخر التعاريف))أنّه العمل بأقوى الدليلين((الشاطبي: ــ ٢

ــا   وأمـــا عالقتـــه بالقيـــاس، فهـــو يعـــد عنـــد العامـــة أصـــالً   مقابـــل القيـــاس، ولكنّنـ
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بأنّه تقديم قياس أقوى على قياس، وهذا ال وجه ــ  كما تقدم عن البزدويــ  وجدنا
  .)١(له بعد عدهم االستحسان دليالً مستقالً كالقياس

H�nÈ½a@ïČäÄÛa@ÝîÛ†Ûa@â†Ç@†äÇ@òîÜàÈÛa@Þì•\þa@ÉuŠ½aIH�nÈ½a@ïČäÄÛa@ÝîÛ†Ûa@â†Ç@†äÇ@òîÜàÈÛa@Þì•\þa@ÉuŠ½aIH�nÈ½a@ïČäÄÛa@ÝîÛ†Ûa@â†Ç@†äÇ@òîÜàÈÛa@Þì•\þa@ÉuŠ½aIH�nÈ½a@ïČäÄÛa@ÝîÛ†Ûa@â†Ç@†äÇ@òîÜàÈÛa@Þì•\þa@ÉuŠ½aI@ @@ @@ @@ @
»���  »���������א��
אق�����
���@מ�א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

         الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيمبسم اهللابسم اهللابسم اهللابسم اهللا
ــة اهللا علــى أعــدائهم       ــين الطــاهرين، ولعن ــه الطيب ــة اهللا علــى أعــدائهم      وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل ــين الطــاهرين، ولعن ــه الطيب ــة اهللا علــى أعــدائهم      وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل ــين الطــاهرين، ولعن ــه الطيب ــة اهللا علــى أعــدائهم      وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل ــين الطــاهرين، ولعن ــه الطيب وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل

        وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم أبد اآلبدين إلى قيام يوم الدين، أما بعد:وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم أبد اآلبدين إلى قيام يوم الدين، أما بعد:وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم أبد اآلبدين إلى قيام يوم الدين، أما بعد:وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم أبد اآلبدين إلى قيام يوم الدين، أما بعد:
إذا جاء حدث معين أو شيء جديد، لم يرد فيه حكم، ال في كتاب اهللا، وال إذا جاء حدث معين أو شيء جديد، لم يرد فيه حكم، ال في كتاب اهللا، وال إذا جاء حدث معين أو شيء جديد، لم يرد فيه حكم، ال في كتاب اهللا، وال إذا جاء حدث معين أو شيء جديد، لم يرد فيه حكم، ال في كتاب اهللا، وال 

        ، ماذا نعمل به؟، ماذا نعمل به؟، ماذا نعمل به؟، ماذا نعمل به؟FFFFمتنامتنامتنامتنا، وال في أحاديث أئ، وال في أحاديث أئ، وال في أحاديث أئ، وال في أحاديث أئ7777في سنّة نبينافي سنّة نبينافي سنّة نبينافي سنّة نبينا
صحيح نحن نرجع فيه إلى علمائنا وفقهائنا، لكنّي استفسر: كيف يفتون به؟ صحيح نحن نرجع فيه إلى علمائنا وفقهائنا، لكنّي استفسر: كيف يفتون به؟ صحيح نحن نرجع فيه إلى علمائنا وفقهائنا، لكنّي استفسر: كيف يفتون به؟ صحيح نحن نرجع فيه إلى علمائنا وفقهائنا، لكنّي استفسر: كيف يفتون به؟ 

: (كلّ شيء : (كلّ شيء : (كلّ شيء : (كلّ شيء CCCCوإلى ماذا يرجعون فيه؟ أم أنّه مباح لهم، كما قال موالنا الصادقوإلى ماذا يرجعون فيه؟ أم أنّه مباح لهم، كما قال موالنا الصادقوإلى ماذا يرجعون فيه؟ أم أنّه مباح لهم، كما قال موالنا الصادقوإلى ماذا يرجعون فيه؟ أم أنّه مباح لهم، كما قال موالنا الصادق
        لك مباح ما لم يرد فيه آية أو حديث أم تعمل به على الظن)؟لك مباح ما لم يرد فيه آية أو حديث أم تعمل به على الظن)؟لك مباح ما لم يرد فيه آية أو حديث أم تعمل به على الظن)؟لك مباح ما لم يرد فيه آية أو حديث أم تعمل به على الظن)؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبرك

 عنـدما ال يجـدوا دلـيالً لفظـاً مـن كتـاب أو سـنّة، أو دلـيالً        ــ أعزّهم اهللا ــ إن الفقهاء 
من األمارات يفتون به بلحاظ واقعة ما، أو حدث معـين، يكـون المرجـع عنـدهم      اًمعتبر

ــة الشــرعية علــى الرجــوع إليهــا فــي موضــع          ــي قامــت األدلّ ــة, الت ــذ: اُألصــول العملي حينئ
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الــدليل (وإثبــات هــذه األدلّــة التــي تســمى: أمــارات، فــي أُصــول  الشــك وعــدم 
  الفقه).

وهذه اُألصول تختلف بحسب اختالف مورد الشك, فإن كان الشك في 
   في حرمة التـدخين، أو: يشـك التكليف, أي: في أصل التكليف, كمن يشك
  في وجوب أمر ما من عدم وجوبه؛ فهنا يكون المورد مجرى ألصالة البراءة.

وإن كــان الشــك فــي المكلّــف بــه, كــأن يكــون الشــك فــي أي الصــالتين   
واجبــة فــي زمــن الغيبــة، هــل هــي صــالة الجمعــة أم صــالة الظهــر؟ مــع التســليم  
  بوجـــود وجـــوب مـــا ألحـــدى هـــاتين الصـــالتين؛ فيكـــون هـــذا المـــورد مجـــرى

  ألصالة االحتياط أو االشتغال.
والحرمـــة؛ فيكـــون وأحيانـــاً يـــدور الشـــك بـــين المحـــذورين، كـــالوجوب 

  المورد مجرى ألصالة التخيير... وهكذا.
والبحث في هذه اُألصول طويـل الـذيل مفصّـالً فـي أُصـول الفقـه، وهـي        

  لها تطبيقات دقيقة واسعة ذكرها الفقهاء في كتب استنباط الحكم الشرعي.
، فلــم يـرد هكــذا نــصّ  Cوأمـا مــا أوردتـه علــى أنّـه قــول اإلمــام الصـادق    

  .Cعنه
ــم، ورد ــه نعـ ــي)     C عنـ ــه نهـ ــرد فيـ ــى يـ ــق حتّـ ــيء مطلـ ــلّ شـ ــه: (كـ ، )١(قولـ

ــه ــداً حتّــى        Cوقول : (كــلّ شــيء يكــون فيــه حــالل وحــرام فهــو لــك حــالل أب
  .)٢(تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه)
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Hòîßbß⁄a@†äÇ@lbz–n�üaIHòîßbß⁄a@†äÇ@lbz–n�üaIHòîßbß⁄a@†äÇ@lbz–n�üaIHòîßbß⁄a@†äÇ@lbz–n�üaI@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق�������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هو تعريف االستصحاب؟ما هو تعريف االستصحاب؟ما هو تعريف االستصحاب؟ما هو تعريف االستصحاب؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا
عـد الحكـم أو الموضـوع المتــيقّن باقيـاً بعـد الشـك فيــه.. كمـا لـو علمنـا بعدالــة          
زيد، ثم رأينا منه ما لم نتـيقّن بكونـه علـى وجـه يوجـب الفسـق، فتعـد عدالتـه باقيـة.          

  أو كنّا على يقين من الوضوء، ثم شككنا بانتقاضه، فنبني على بقاء الطهارة.

†yc@òČßbÈÛa@òÐÛb«I†yc@òČßbÈÛa@òÐÛb«I†yc@òČßbÈÛa@òÐÛb«I†yc@òČßbÈÛa@òÐÛb«I@@@@HpbzČuŠ½aHpbzČuŠ½aHpbzČuŠ½aHpbzČuŠ½a@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق�������د�א��وא����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
سؤالي: (إذا جاءكم حديث ضعيف السند مخالف للعامة، وحديث صحيح سؤالي: (إذا جاءكم حديث ضعيف السند مخالف للعامة، وحديث صحيح سؤالي: (إذا جاءكم حديث ضعيف السند مخالف للعامة، وحديث صحيح سؤالي: (إذا جاءكم حديث ضعيف السند مخالف للعامة، وحديث صحيح 

        السند موافق للعامة) عليكم بالحديث المخالف للعامة.السند موافق للعامة) عليكم بالحديث المخالف للعامة.السند موافق للعامة) عليكم بالحديث المخالف للعامة.السند موافق للعامة) عليكم بالحديث المخالف للعامة.
        ما مدى صدقية الحديث والقاعدة؟ما مدى صدقية الحديث والقاعدة؟ما مدى صدقية الحديث والقاعدة؟ما مدى صدقية الحديث والقاعدة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  مة اهللا وبركاته..  السالم عليكم ورح

مخالفة العامة تذكر كأحد المرجحات للخبرين المتخالفين؛ ففـي روايـة فـي    
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محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن الحســين، عــن   (( (الكــافي)، قــال الشــيخ الكلينــي: 
ــن         ــن يحيــى، عــن داود بــن الحصــين، عــن عمــر ب ــن عيســى، عــن صــفوان ب محمــد ب

ن من أصحابنا بينهما منازعـة فـي ديـن    عن رجلي Cحنظلة، قال: سألت أبا عبد اهللا
  أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟

قــال: مــن تحــاكم إلــيهم فــي حــق أو باطــل فإنّمــا تحــاكم إلــى الطــاغوت، ومــا     
يحكم له فإنّمـا يأخـذ سـحتاً، وإن كـان حقّـاً ثابتـاً لـه؛ ألنّـه أخـذه بحكـم الطـاغوت،            

يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد �ال اهللا تعالى: وقد أمر اهللا أن يكفر به، ق
وا بِهكْفُري وا أَنرأُموا بِهكْفُري وا أَنرأُموا بِهكْفُري وا أَنرأُموا بِهكْفُري وا أَنر١(�أُم(.  

  قلت: فكيف يصنعان؟
قــال: ينظــران [إلــى] مــن كــان مــنكم ممــن قــد روى حــديثنا، ونظــر فــي حاللنــا   

؛ فـإذا  وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته علـيكم حاكمـاً  
حكــم بحكمنــا، فلــم يقبلــه منــه، فإنّمــا اســتخف بحكــم اهللا، وعلينــا رد، والــراد علينــا    

الشرك باهللا.  الراد على اهللا، وهو على حد  
قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجالً من أصحابنا فرضـيا أن يكونـا النـاظرين    

  في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكالهما اختلفا في حديثكم؟
الحكــــم مــــا حكــــم بــــه أعــــدلهما وأفقههمــــا وأصــــدقهما فــــي الحــــديث   قــــال:

  وأورعهما، وال يلتفت إلى ما يحكم به اآلخر.
قال: قلت: فإنّهما عدالن مرضيان عنـد أصـحابنا، ال يفضـل واحـد منهمـا علـى       

  اآلخر؟
                                                 

�F١/
$8 �E�F٤�WE٦٠Kא
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قــال: فقــال: ينظــر إلــى مــا كــان مــن روايــتهم عنّــا فــي ذلــك الــذي حكمــا بــه             
يؤخــذ بــه مــن حكمنــا، ويتــرك الشــاذّ الــذي لـــيس        المجمــع عليــه مــن أصــحابك، ف    

بمشهور عند أصحابك؛ فإن المجمع عليه ال ريب فيه، وإنّما اُألمور ثالثة: أمـر بـين   
رشده فيتّبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمـر مشـكل يـرد علمـه إلـى اهللا وإلـى رسـوله،        

ترك الشـبهات نجـا   : حالل بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن 7قال رسول اهللا
  من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث ال يعلم.

  قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتـاب والسـنّة وخـالف العامـة، فيؤخـذ بـه،       

  العامة. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق
قلـت: جعلـت فـداك! أرأيـت إن كـان الفقيهـان عرفـا حكمـه مـن الكتـاب والسـنّة،            

  ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة، واآلخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟
  قال: ما خالف العامة؛ ففيه الرشاد.

  فقلت: جعلت فداك! فإن وافقهما الخبران جميعاً.
  ه أميل حكّامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ باآلخر.قال: ينظر إلى ما هم إلي

  قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟
قال: إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشـبهات خيـر   

  .)١())من االقتحام في الهلكات
                                                 

�F١E�d
??e�١،��f�??�eא�W٦٨????��٦٧����6
??T�،=??��
�D??jm�6א??`r�F��Eg��??]א�??`^��א
g��I�F١٠KE 
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א������د
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        حكام؟حكام؟حكام؟حكام؟واعدنا تعتمد على المنطق في األواعدنا تعتمد على المنطق في األواعدنا تعتمد على المنطق في األواعدنا تعتمد على المنطق في األلماذا قلماذا قلماذا قلماذا ق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
عتبـاره واسـطة منهجيـة    انسان منطقي بطبعه، فال ضير من استخدام المنطق باإل

جماع والعقل، ة واإلنّالكتاب والس :وهي ،هاحكام الشرعية من مظانّفي استنباط األ
ــالمنطق ــال ارســطو   ،ف ــة ل  :كمــا ق ــا هــو  هــو آل مجموعــة قواعــد  ���  جميــع العلــوم، وم

 ،يرجع إليها اإلنسان لعصمة ذهنه من الخطأ، وهذه غايـة يسـعى إليهـا جميـع النـاس     
  فضالً عن العلماء.

مـن ال  ((ه قـال:  أنّـ  )المستصـفى (الي فـي كتابـه   بي حامد الغزّأر عن الشيخ ويؤث
 ،كتابـه المشـار إليــه  ، ولــذلك فقـد جعـل لمقدمـة    ))معرفـة لـه بـالمنطق فـال ثقـة بعلمـه      

  عاً في المنطق.باباً موس ،وهو كتاب في أُصول الفقه
ــاس المنطقــي       ــراً علــى القي ــم أُصــول الفقــه يعتمــد كثي ــي بــاب  ال ســي ،وعل ما ف

 ،القيـاس  :ية العقل، واعتماده بالدرجة األسـاس علـى  وباب حج ،المالزمات العقلية
هـو (القيـاس) باصـطالح فقهـاء      من االستقراء والتمثيـل الـذي   وإن كان يستبعد كال

فــي اســتنباط   بوابــه مســتعمالً أه بجميــع المنطــق لــيس كلّــ   أن :ة، ومعنــى ذلــك العامــ
 ،ومــا تلــزم نتيجتــه بالضــرورة عــن مقدماتــه ،األحكــام، بــل خصــوص مــا يفيــد اليقــين

  القياس المنطقي.���  وليس هو
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اعـــد ضـــير فـــي اعتمـــاد علـــم أُصـــول الفقـــه علـــى بعـــض قو  ونحـــن ال نـــرى أي
 ؛عنــدكم معيبــاً عــدحكــام الشــرعية. وإن كــان ذلــك يالمنطــق فــي عمليــة اســتنباط األ

بسبب تقدالمنطق ليس له  م العلوم اإلنسانية المعاصرة، ولكن يجب التنبيه على أن
سيةعندنا أيد وسـيلة  وإنّ ،ة قدما هو مجـر،   المنطـق لـيس هـو الوحيـد      بـالرغم مـن أن

ــائر العلـــ   ــين سـ ــرالمســـتعمل مـــن بـ ــالنحو  وم عنـــد المتشـ ــوليين، فـ ــاء وأُصـ عة مـــن فقهـ
ــي بعــض        ــه، أمــ  أوالرياضــيات وحســاب االحتمــال أيضــاً يســتفاد منهــا ف ــواب الفق ا ب

سـتعماله  فال ،ا الرياضـيات وأمـ  ،تقـان العبـارة الفقهيـة واُألصـولية    إفإلحكـام و  ،النحـو 
ــه     ــث مــن الفق ــاب المواري ــ ،فــي ب ــي بعــض     ،ا حســاب االحتمــال وأم فقــد اســتعمل ف

  النظريات الحديثة في علمي أُصول الفقه والعقائد.
ونحن نقول: لو ثبت لدينا صوابية بعض المناهج الحديثة وفائدتها في تطوير 

 ،ولكن لم يثبت لدينا ذلك ،دنا في اعتمادهما تردطرق استنباط األحكام الشرعية لَ
  على األقل حتّى وقتنا الراهن.



  

@ @@ @@ @@ @

âýÇþaâýÇþaâýÇþaâýÇþa*  

ــ مـا يتعلّـق بهـ    *  هـات م(أُ)F(أبـو طالب)(أهـل البيـت    :ــ  ذا الموضـوع ـ  انظر ـ
بنـــــو ()أبـــــو هريـــــرةالمـــــؤمنين)(ابن العلقمـــــي)(ابن أبـــــي الحديـــــد)(أبو بكر)( 

)(الحوزة والفقهاء)(خالــــــد بــــــن الوليــــــد)(الخلفاء)(ذو  عبــــــاس(بنــــــو ال)أميــــــة
 )(الزبيــر بـــن العوام)(زيــد بــن علـــيC   ة بنــت اإلمـــام الحســين  القرنين)(رقيــ 

بــــــن سبأ)(ســــــكينة بنــــــت   اكبرى)(الســــــبأية وعبــــــد اهللا   والزيديــــــة)(زينب ال
ــين ــدي Iالحسـ ــلمان المحمـ ــت  )(الصحابة/األعالم)L)(سـ ــة بنـ (عائشـ

)(عثمــــــان بــــــن عباس(عبــــــد اهللا بــــــن )Hبــــــن علــــــي عبــــــاسأبــــــي بكر)(ال
ــن الحســين  لعلم والعلمــاء)(علم الرجــال) عفّــان)(ا ــر ب )(عمــر C(علي األكب

)(المحســــــن بــــــن )(فرق ومــــــذاهب)(الكتب)(كتاب الكافيالخطّــــــاببــــــن ا
عليH(يزيد بن معاوية)(معاوية)(المختار الثقفي)(د بن الحنفيةمحم)(....@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

؟ هل هو مـن أهـل   ؟ هل هو مـن أهـل   ؟ هل هو مـن أهـل   ؟ هل هو مـن أهـل   ))))))))جالل الدين الروميجالل الدين الروميجالل الدين الروميجالل الدين الرومي((((((((ما رأي علماء المذهب الشيعي بـما رأي علماء المذهب الشيعي بـما رأي علماء المذهب الشيعي بـما رأي علماء المذهب الشيعي بـ
        ندقة؟ندقة؟ندقة؟ندقة؟كفر وزكفر وزكفر وزكفر وز
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــن          ــن الحســين ب ــد ب ــن محم ــد ب ــدين محم ــدين الرومــي: هــو جــالل ال جــالل ال
هــــ)، ٦٧٢هــــ)، وتـــوفّي بقونيـــة ســـنة (٦٠٤أحمـــد البلخـــي الرومـــي، ولـــد بـــبلخ ســـنة (

ن اصاحب كتاب (المثنـوي) المشـهور بالفارسـي، وهـو مـن عرفـاء الشـعراء، لـه ديـو         
بالفارسية، وكان تلميذ محي الدين بن عربي، وتربى في حجـره، وأخـذ   شعر كبير 

العلوم والمعارف منه، حتّى صار خليفة له، وجلس في مقامـه بعـد وفاتـه، وهـو مـن      
  أهل السنّة.

وبما أنّه وارث لعلوم ابن عربي، فرأينا فيه حذو رأينا في أُستاذه ابن عربي، 
  وقد ذكرناه ضمن عنوانه الذي سوف يأتي.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

        ماذا يجب علينا نحن الشيعة تجاه ابن القيم؟ماذا يجب علينا نحن الشيعة تجاه ابن القيم؟ماذا يجب علينا نحن الشيعة تجاه ابن القيم؟ماذا يجب علينا نحن الشيعة تجاه ابن القيم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 Fإن موقفنا نحن الشيعة من ابن قيم الجوزية وأمثاله واضح؛ إذ والية أهل البيت

رط عندنا فـي تزكيـة اإلنسـان ومواالتـه والتعامـل معـه, مهمـا بلـغ ذلـك اإلنسـان مـن علـم             ش
, فأي خلـل فـي هـذا الشـرط ومـن أيF      ومعرفة ودرجة، فمقياسنا هو والية أهل البيت

أحد صدر ذلك، فإن موقفنا تجاهه حاسم وثابت, فال مجال للتردد أو التوجيه, وال خيـار  
  .Fعندنا آخر غير واليتهم

نعم، نتّفق معهم في القول فيما إذا وافق كتاب اهللا تعالى وسنّة نبيه الصحيحة، أما ما 
كان من العقائد واألحكام فال؛ إذ القبول منهم بأي شكل سيعني التسليم لهم بنحو من 

  األنحاء. هذا هو موقفنا الثابت..
معدن و Fفمن خرج عن نطاق الوالية، واتّخذ وليجةً دون أهل بيت العصمة

  الرسالة صلوات اهللا عليهم أجمعين, فنحن ال نقبل عقيدته.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

العالّمة الكلبي صاحب تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل)، هل هـو مـن الشـيعة    العالّمة الكلبي صاحب تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل)، هل هـو مـن الشـيعة    العالّمة الكلبي صاحب تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل)، هل هـو مـن الشـيعة    العالّمة الكلبي صاحب تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل)، هل هـو مـن الشـيعة    
        المعتمدين؟المعتمدين؟المعتمدين؟المعتمدين؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اهللا وبركاته.. السالم عليكم ورحمة
ابــن جــزي الغرنــاطي محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن     ((قــال إســماعيل باشــا:  

         ــزيــن ج ــن ســعيد اب ــن يوســف ب ــن عبــد الــرحمن ب ــن يحيــى ب ــن عبــد اهللا ب محمــد ب
الكلبــي، أبــو القاســـم الغرنــاطي األندلســـي المــالكي، مـــن شــيوخ لســـان الــدين ابـــن       

، مـن  )ـــ ه٧٥٨بيـع األول مـن سـنة (   هـ)، وتـوفّي فـي أوائـل ر   ٦٩٣الخطيب، ولد سنة (
  .)١())مصنّفاته: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير

وقــد أخطــأ إســماعيل باشــا فــي اســمه؛ إذ هــو محمــد بــن أحمــد، و محمــد بــن    
هـــ)؛ فقــد تــوفّي ســنة  ٧٥٨محمــد بــن أحمــد ولــده، وكــذلك أخطــأ فــي ســنة وفاتــه (   

بــن محمــد؛ إذ تــوفّي فــي ســنة  هـــ)، ولعلّــه أثبــت خطــأً ســنة وفــاة ولــده محمــد   ٧٤١(
  .)٢(هـ)٧٥٨هـ)، أو (٧٥٧(

  وهو من أهل السنّة، مالكي المذهب، مشهور بذلك.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

منهم منهم منهم منهم     سؤالي عن الشيخ الرئيس ابن سينا: بعض اإلسماعيلية يدعون أنّه كانسؤالي عن الشيخ الرئيس ابن سينا: بعض اإلسماعيلية يدعون أنّه كانسؤالي عن الشيخ الرئيس ابن سينا: بعض اإلسماعيلية يدعون أنّه كانسؤالي عن الشيخ الرئيس ابن سينا: بعض اإلسماعيلية يدعون أنّه كان
        ، وكان يرفض اإلسماعيلية.، وكان يرفض اإلسماعيلية.، وكان يرفض اإلسماعيلية.، وكان يرفض اإلسماعيلية.اًاًاًاًأنّه كان اثني عشريأنّه كان اثني عشريأنّه كان اثني عشريأنّه كان اثني عشريــ ــ ــ ــ ال أتذكر أين ال أتذكر أين ال أتذكر أين ال أتذكر أين ــ ــ ــ ــ مع أنّني قرأت مع أنّني قرأت مع أنّني قرأت مع أنّني قرأت 

هـل لــديكم أدلّــة مــن كتــب الشــيخ الـرئيس أو ممــن تــرجم لــه علــى أنّــه مــن   هـل لــديكم أدلّــة مــن كتــب الشــيخ الـرئيس أو ممــن تــرجم لــه علــى أنّــه مــن   هـل لــديكم أدلّــة مــن كتــب الشــيخ الـرئيس أو ممــن تــرجم لــه علــى أنّــه مــن   هـل لــديكم أدلّــة مــن كتــب الشــيخ الـرئيس أو ممــن تــرجم لــه علــى أنّــه مــن   
        االثني عشرية؟االثني عشرية؟االثني عشرية؟االثني عشرية؟

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

ن) القاضـي نـور   (مجـالس المـؤمني  كتابقد ذهب جماعة إلى تشيعه، مثل: صاحب 
محسـن األمـين فـي     اهللا التستري، وذهب آخرون إلى كونه: إسماعيلياً، وقد رجح السيد

، فـي حـين يقتصـر غيـره علـى أنّـه       )١((أعيان الشيعة) كونه شيعياً إسـماعيلي المـذهب  
شــــيعي، وربمـــــا يريــــد بـــــذلك: الشـــــيعة بــــالمعنى األعـــــم، الــــذي يشـــــمل اإلماميـــــة     

الفرق، كما فعل ذلك الشـيخ آيـة اهللا السـبحاني فـي أحـد       واإلسماعيلية وغيرها من
، ولعـلّ هـذا هـو الـذي أوهـم بكونـه إمـامي المـذهب، مفسـرين قـول بعضـهم            )٢(كتبه

  بكونه: شيعياً، بالمعنى األخصّ من كلمة الشيعة.
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وقد صرح أيضاً بعقيدة ابن سينا: الزركلـي فـي كتابـه (األعـالم) نقـالً عـن ابـن        
هـو وأبـوه مـن أهـل     ـــ  كمـا أخبـر عـن نفسـه     ـــ  كـان ابـن سـينا    ((قـال:   قيم الجوزية، إذ

  .)١())دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين
والمعروف أن القرامطة إحـدى الفـرق التـي تنتسـب إلـى اإلسـماعيلية، ولكـن        
هذا خلط بين اإلسـماعيلية الـداعين للحـاكم، ومـنهم أصـحاب قلعـة ألَمـوت، وبـين         

  ة التي قامت في البحرين.القرامطة أصحاب الدول
ــبالء):      ــالم النــ ــير أعــ ــي (ســ ــذهبي فــ ــال الــ ــاة     ((وقــ ــن دعــ ــاً مــ ــوه كاتبــ ــان أبــ كــ

  .)٢())اإلسماعيلية

�تعليق: �

»��G�!�و�א��������
�ط������������«� �

هل يصح هذا الكالم؟ سيما أن أُستاذ ابن سينا في الفقه: إسماعيل األزهري، هل يصح هذا الكالم؟ سيما أن أُستاذ ابن سينا في الفقه: إسماعيل األزهري، هل يصح هذا الكالم؟ سيما أن أُستاذ ابن سينا في الفقه: إسماعيل األزهري، هل يصح هذا الكالم؟ سيما أن أُستاذ ابن سينا في الفقه: إسماعيل األزهري، 
الحنفيـة الشـيعة، ومـن الحنفيـة الـذين      الحنفيـة الشـيعة، ومـن الحنفيـة الـذين      الحنفيـة الشـيعة، ومـن الحنفيـة الـذين      الحنفيـة الشـيعة، ومـن الحنفيـة الـذين      المعروف بحنفيته، (وقد ذكـر أن مـن فـرق    المعروف بحنفيته، (وقد ذكـر أن مـن فـرق    المعروف بحنفيته، (وقد ذكـر أن مـن فـرق    المعروف بحنفيته، (وقد ذكـر أن مـن فـرق    

تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن 
هـ؛ فقد قال عنـه ابـن   هـ؛ فقد قال عنـه ابـن   هـ؛ فقد قال عنـه ابـن   هـ؛ فقد قال عنـه ابـن   ٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨علي بن سينا البلخي، والمعروف بالرئيس المتوفّى سنة علي بن سينا البلخي، والمعروف بالرئيس المتوفّى سنة علي بن سينا البلخي، والمعروف بالرئيس المتوفّى سنة علي بن سينا البلخي، والمعروف بالرئيس المتوفّى سنة 

تراجم تراجم تراجم تراجم . ومع هذا هو عند بعض كتّاب ال. ومع هذا هو عند بعض كتّاب ال. ومع هذا هو عند بعض كتّاب ال. ومع هذا هو عند بعض كتّاب ال))))))))كان شيطاناً من شياطين اِإلنسكان شيطاناً من شياطين اِإلنسكان شيطاناً من شياطين اِإلنسكان شيطاناً من شياطين اِإلنس((((((((صالح: صالح: صالح: صالح: 
        من الحنفية ولي من أولياء اهللا تعالى، صاحب كرامات مشهورة.من الحنفية ولي من أولياء اهللا تعالى، صاحب كرامات مشهورة.من الحنفية ولي من أولياء اهللا تعالى، صاحب كرامات مشهورة.من الحنفية ولي من أولياء اهللا تعالى، صاحب كرامات مشهورة.

أبو علي ابن سينا، شيخ الحكمة في المشائين، أبو علي ابن سينا، شيخ الحكمة في المشائين، أبو علي ابن سينا، شيخ الحكمة في المشائين، أبو علي ابن سينا، شيخ الحكمة في المشائين، ((((((((ويقول السيد حسن الصدر: ويقول السيد حسن الصدر: ويقول السيد حسن الصدر: ويقول السيد حسن الصدر: 
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حالـه فــي الفضـل أشــهر مـن أن يــذكر، وقـد أطــال القاضـي المرعشــي فـي طبقاتــه       حالـه فــي الفضـل أشــهر مـن أن يــذكر، وقـد أطــال القاضـي المرعشــي فـي طبقاتــه       حالـه فــي الفضـل أشــهر مـن أن يــذكر، وقـد أطــال القاضـي المرعشــي فـي طبقاتــه       حالـه فــي الفضـل أشــهر مـن أن يــذكر، وقـد أطــال القاضـي المرعشــي فـي طبقاتــه       
لك، نعم، هو ولد لك، نعم، هو ولد لك، نعم، هو ولد لك، نعم، هو ولد الفارسية في االستدالل على إمامية الشيخ الرئيس، ولم أتحقّق ذالفارسية في االستدالل على إمامية الشيخ الرئيس، ولم أتحقّق ذالفارسية في االستدالل على إمامية الشيخ الرئيس، ولم أتحقّق ذالفارسية في االستدالل على إمامية الشيخ الرئيس، ولم أتحقّق ذ

        ....))))))))على فطرة التشيع، كان أبوه شيعياً إسماعيلياًعلى فطرة التشيع، كان أبوه شيعياً إسماعيلياًعلى فطرة التشيع، كان أبوه شيعياً إسماعيلياًعلى فطرة التشيع، كان أبوه شيعياً إسماعيلياً
نّه اتّخذ الحنفية لتساهلها، فكان يشرب الخمر وينهمـك فـي لـذّات    نّه اتّخذ الحنفية لتساهلها، فكان يشرب الخمر وينهمـك فـي لـذّات    نّه اتّخذ الحنفية لتساهلها، فكان يشرب الخمر وينهمـك فـي لـذّات    نّه اتّخذ الحنفية لتساهلها، فكان يشرب الخمر وينهمـك فـي لـذّات    إإإإويقال: ويقال: ويقال: ويقال: 

        الحياة!!الحياة!!الحياة!!الحياة!!
        وهل هذا ينسجم مع عطائه العلمي؟!وهل هذا ينسجم مع عطائه العلمي؟!وهل هذا ينسجم مع عطائه العلمي؟!وهل هذا ينسجم مع عطائه العلمي؟!

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

رة الشــيخ الــرئيس أبــي علــي   أكثــر المصــادر التاريخيــة التــي تتحــدث عــن ســي   
الحسين بن سينا تشير إلى كونه: إسماعيلي المـذهب؛ نظـراً إلـى مـا ورد فـي سـيرته       
الذاتية التـي أمالهـا علـى تلميـذه الجوزجـاني، مـن أن أبـاه كـان ممـن أجـاب داعـي            
اإلســـماعيلية فـــي بخـــارى، فـــالمظنون جـــداً أن ابـــن ســـينا قـــد اقتفـــى أثـــر والـــده فـــي  

عشـرياً   أن يكون ابن سـينا اثنـي  أن بعض العلماء ممن ترجم له رجح االعتقاد، غير 
ــه باإلمامــة،         ــه مــن قول ــاًء علــى مــا ورد فــي بعــض كتب ــاً ال إســماعيلياً.. وذلــك بن إمامي
ــاب        ــه لكتـ ــي مقدمتـ ــا، فـ ــليمان دنيـ ــري سـ ــق المصـ ــرأي: المحقّـ ــذا الـ ــى هـ وذهـــب إلـ

مامية ابن سينا من مصدر (اإلشارات والتنبيهات) الطبعة المصرية. ولكن لم تثبت إ
  معتبر، وإنّما هي استنتاجات وترجيحات.

وعليه فإن المعتمد عليه هو: ما جاء في مطاوي ما ذكره المؤرخون، كابن 
، والذهبي في (سير أعالم النبالء)، وابن النديم )١(أبي أصيبعة في (طبقات األطباء)
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  في (الفهرست)، وأضرابهم.
كلّ من ترجم له أنّـه تـاب منـه ومـن كـلّ معاصـيه       وأما شربه للخمر، فقد ذكر 

  لما علم أنّه ال شفاء من مرضه الذي أصيب به ومات بسببه.

ïiŠÇ@åiaIïiŠÇ@åiaIïiŠÇ@åiaIïiŠÇ@åiaIHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

ـــ    ــا رأي علمــاء المــذهب الشــيعي ب ـــ   م ــا رأي علمــاء المــذهب الشــيعي ب ـــ   م ــا رأي علمــاء المــذهب الشــيعي ب ـــ   م ــا رأي علمــاء المــذهب الشــيعي ب ــي ((((((((م ــن عرب ــي اب ــن عرب ــي اب ــن عرب ــي اب ــن عرب ــر    ))))))))اب ــر    ؟ هــل هــو مــن أهــل كف ــر    ؟ هــل هــو مــن أهــل كف ــر    ؟ هــل هــو مــن أهــل كف ؟ هــل هــو مــن أهــل كف
        وزندقة؟وزندقة؟وزندقة؟وزندقة؟

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

محي الدين بن عربي الذي ((قال الشيخ عباس القمي في (الكنى واأللقاب): 
يعبــرون عنــه بــــ(الشيخ الــرئيس األكبـــر)، أبــو عبــد اهللا محمـــد بــن علـــي بــن محمـــد        
الحــاتمي الطــائي األندلســي المكّــي الشــامي، صــاحب كتــاب (الفتوحــات المكّيــة)،  

  التصوف، ولقي جماعة من العلماء والمتعبدين.برع في علم 
        أقسام:أقسام:أقسام:أقسام:    ةةةةوالناس فيه على ثالثوالناس فيه على ثالثوالناس فيه على ثالثوالناس فيه على ثالث

مــن يكفّــره بنــاء علــى كالمــه المخــالف للشــريعة المطهــرة، وألّفــوا فــي    األول:األول:األول:األول:
ــاري،        ــي القـ ــولى علـ ــازاني، والمـ ــخاوي، والتفتـ ــة السـ ــنهم: العالّمـ ــائل، مـ ــك الرسـ ذلـ

ن نجـم الوهـاج الـدميري شـرح     وحكى القاضي نـور اهللا التسـتري فـي (اإلحقـاق) عـ     
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منهــاج النــووي، فــي بحــث الوصــايا أنّــه قــال: ومــن كــان مــن هــؤالء الصــوفية، كــابن  
عربي، والقطب القونوي، والعفيف التلمساني، فهؤالء ضالّل جهال خـارجون عـن   

  .)١(طريق اإلسالم، فضالً عن [كونهم من] العلماء األعالم. (انتهى)
األوليــاء والعــارفين، وســند العلمــاء العــاملين، بــل مــن يجعلــه مــن أكــابر  الثــاني:الثــاني:الثــاني:الثــاني:

يعده من جملة المجتهدين، منهم: الفيروز آبادي صاحب (القـاموس)، والنابلسـي،   
  والشعراني، والكوراني.

من اعتقد واليته وحـرم النظـر فـي كتبـه، مـنهم: جـالل        الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:ــ إلى أن قال: ــ 
  .)٢())الدين السيوطي، والحصكفي، وغيرهما

  ما علماؤنا األعالم فاختلفوا فيه على قولين:وأ
إنّه من العرفـاء الشـامخين، واألوليـاء الصـالحين، وأبـرز مـن ذهـب إلـى          األول:األول:األول:األول:

، وإن كـان انتقـده أشـد    )٤(، والفـيض الكاشـاني  )٣(ذلك: المال صـدر الـدين الشـيرازي   
  االنتقاد لقوله في (فتوحاته): أنّه لم يسأل ربه عن إمامه.

ــاني: ــاني:الث ــاني:الث ــاني:الث ــ الث ــت       إنّ ــى لســان أهــل البي ــوا عل ــذين لُعن ، Fه مــن المتصــوفة الملعــونين، ال
وأبـــرز مـــن ذهـــب إلـــى ذلـــك الحـــر العـــاملي، فـــي كتابـــه (االثنـــا عشـــرية فـــي الـــرد علـــى  

 ، والشــيخ)٦(، والمــال أحمــد األردبيلــي، كمــا نقلــه عنــه فــي (االثنــي عشــرية)    )٥(الصــوفية)
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  .)١(أحمد األحسائي ومن تبع طريقته من تالميذه
نحن ننكر على ابن عربي بعض آرائه، كرأيه في نجـاة فرعـون فـي اآلخـرة،     و

: وحدة الوجود والموجود، وقولـه:  وذهابه إلى القول بوحدة الوجود الباطلة، وهي
#ن خاتم الوالية ليس هو المهديإ

، وأشباه ذلك من آرائه التي تتعـارض مـع   )٢(
  .Fمذهب أهل البيت

IIII@¿@õbàÜÈÛa@õa‰e@¿@õbàÜÈÛa@õa‰e@¿@õbàÜÈÛa@õa‰e@¿@õbàÜÈÛa@õa‰eHïiŠÇ@åiaHïiŠÇ@åiaHïiŠÇ@åiaHïiŠÇ@åia@ @@ @@ @@ @

�$�����ن�א�����6���9«������������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
مـة  مـة  مـة  مـة  العالّالعالّالعالّالعالّ    ::::ر وصـاحب تـأليف الكتـاب   ر وصـاحب تـأليف الكتـاب   ر وصـاحب تـأليف الكتـاب   ر وصـاحب تـأليف الكتـاب   في كتاب يعرض علـى مـوقعكم المـوقّ   في كتاب يعرض علـى مـوقعكم المـوقّ   في كتاب يعرض علـى مـوقعكم المـوقّ   في كتاب يعرض علـى مـوقعكم المـوقّ   

الحجالحجالحجد جعفر العامليالحجد جعفر العاملية آية اهللا السيد جعفر العاملية آية اهللا السيد جعفر العاملية آية اهللا السيههههدام ظلّدام ظلّدام ظلّدام ظلّ((((ة آية اهللا السي،(،(،(،(    يذكر بأنيذكر بأنيذكر بأناااا    ::::يذكر بأنبن عربي سبن عربي سبن عربي سببببي متعصّي متعصّي متعصّي متعصّنّنّنّنّبن عربي س،،،،    
        ة.ة.ة.ة.وله أراء باطلوله أراء باطلوله أراء باطلوله أراء باطل

خـذ بعـض علمائنــا   خـذ بعـض علمائنــا   خـذ بعـض علمائنــا   خـذ بعـض علمائنــا   فلمـاذا يأ فلمـاذا يأ فلمـاذا يأ فلمـاذا يأ     ،،،،اًاًاًاًببببمتعصّـ متعصّـ متعصّـ متعصّـ     اًاًاًاًيييينّنّنّنّبـن عربـي سـ   بـن عربـي سـ   بـن عربـي سـ   بـن عربـي سـ   ااااإذا كـان  إذا كـان  إذا كـان  إذا كـان      والسـؤال هنـا:  والسـؤال هنـا:  والسـؤال هنـا:  والسـؤال هنـا:  
        ؟؟؟؟ةةةةقوقوقوقو    دها بكلّدها بكلّدها بكلّدها بكلّويؤيويؤيويؤيويؤي    ،،،،رائة العقائدية والفلسفيةرائة العقائدية والفلسفيةرائة العقائدية والفلسفيةرائة العقائدية والفلسفيةآآآآالكبار بعض الكبار بعض الكبار بعض الكبار بعض 

        ....كون قد وقعت في شبهةكون قد وقعت في شبهةكون قد وقعت في شبهةكون قد وقعت في شبهةأأأأسوف سوف سوف سوف ��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،مريمريمريمريأأأأمن من من من     ةةةةي في حيري في حيري في حيري في حيرأرجو التوضيح ألنّأرجو التوضيح ألنّأرجو التوضيح ألنّأرجو التوضيح ألنّ
        ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. ونسألكم الدعاء. 
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

فيــه،  مــا ذكــره الســيد جعفــر العــاملي بخصــوص ابــن عربــي هــو خالصــة رأيــه     
فبعضــهم يرفعــه إلــى مصــاف األوليــاء  ؛فقــين فــي تقيــيم هــذا الرجــلفعلماؤنــا غيــر متّ

د والســيد محمــ ،الســيد الخمينــي :وفــيهم ،كأغلــب العرفــاء المشــهورين  ،الصــالحين
 ،، وبعضـــهم يهــبط بـــه إلـــى مصــاف النواصـــب المنحـــرفين  Eحســين الطهرانـــي 

ميـــع تالمذتـــه وأقطـــاب كالشـــيخ أحمـــد األحســـائي وج )،مميت الـــدينبــــ(يه ويســـم
 :أمثـال  ،رينكبعض فقهائنـا المتـأخّ   ،ر في أمرهمتحي ،ف فيهمدرسته، وبعضهم متوقّ

  .Eوالسيد الخوئي ،السيد محمد باقر الصدر
مـن أوائـل مـن     ،صـاحب كتـاب (األسـفار األربعـة)     ،وكان المـال صـدرا الشـيرازي   

 ــي  أحســن الظــن ــابن عرب ــه حــ       ،ب ــك أغلــب مــن كــان ل ــى ذل الحكمــة (مــن  ظّوتابعــه عل
اق الفيض الكاشاني وعبـد الـرزّ   :قي فلسفته، وعلى رأسهمالمتعالية) من تالمذته ومتذو

  الالهيجي...
ترجمـة صـدر الـدين الشـيرازي، التـي      الشـيخ محمدرضـا المظفـر فـي      قالقد و

يكثـر مــن النقــل عـن محــي الــدين بــن   ((: أدرجهـا حســن األمــين فـي (أعيــان الشــيعة)  
ــوفّ  ــه  ـ)هـــ٦٣٨(ى عربـــي المتـ ــيم،  ���  وال يـــذكره ،فـــي جميـــع كتبـ ــديس والتعظـ بالتقـ

ونحو ذلك، بل فـي بعـض    ،قوالشيخ الجليل المحقّ ،كالتعبير عنه بالحكيم العارف
شعر بأنقوله عنده من النصوص الدينية التي يجب التصـديق بهـا وال    المواضع ما ي

  .)١())يحتمل فيها الخطأ
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انتهـى كالمـه   (( :ن عربـي ويختمهـا بقولـه   بـ وأحياناً يقوم بنقل عبارات النقول: 
نظـر إلـى مـا قـال وال     ا( :Cالمـؤمنين  يعتذر عن نقل كالمه بقول أمير، و))الشريف

ة الكشـف  مـن أئمـ   ، ويعلّق الشيخ المظفّـر علـى هـذا بقولـه: فعـده     تنظر إلى من قال)
يجعلـه   ،ووصـف كالمـه بالشـريف    ،Cأميـر المـؤمنين   وجعله في صـف  ،والشهود

  !(ال تنظر إلى من قال...) :هفيه االعتذار بأنّ ن يصحأعظم من أ
وهو بعد ال يجعل أحداً من الفالسفة في رتبته حتّى الشـيخ الـرئيس ابـن سـينا     

ن تفنيـد  مـ ج وال يتحـر  ،عـن نقـدهما   تـأخّر ه ال يفإنّ ؛نصير الدين الطوسي ةوالخواج
  .)١(آرائهما دون ابن عربي

ــى أن يقــول:   ــر الظــن ((إل ــذ أن وأكب ي أخــذ بمجــامع قلــب صــاحبنا (صــدر     ال
ا لمـ ((التـي قـال عنهـا:     ،إعجابـه بآرائـه فـي الوجـود     ،هين) من الشيخ ابـن عربـي  المتألّ

  .))نظرنا في كتبهم وجدنا منهم تحقيقات شريفة مطابقة لما أفاض اهللا على قلوبنا
لـع عليهـا علـى    ه لـم يطّ أو أنّـ  ،اُألخرى التي يختلف معه فيها ئهوتغافل عن آرا

  .)٢())عد الفروضأب
ــدين األحســائي      ــن ال ــن زي ــد شــوه     أن :بينمــا رأى الشــيخ أحمــد ب ــي ق ــن عرب اب

كقول ابـن عربـي:    ،وابتدع بعض المعاني التي من قال فيها انتهى إلى الكفر ،الدين
ــه فــي قــدم اإلرادة، وتعشّــ   ،))األشــياء بســيط الحقيقــة كــلّ (( ق الغلمــان، ونجــاة  ورأي

  !من آرائهفرعون في اآلخرة، وغير ذلك 
                                                 

�F١�����
ن�א��U�E٩�W٣٢٩�KsאزM� �����0a&�א���Nא

�F٢�����
ن�א��U�E٩�Wאز�٣٢٩M� �����0aKs&�א���Nא



 

 

٣٣٦  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

ف ، وصــنّ)١(يــه ألفكــاره وقــد خطّــأ األحســائي المــال صــدرا لذهابــه مذهبــه وتبنّ      
شـرح العرشـية)  (و )،(شـرح المشـاعر   :وهما ،على مال صدرا كتابين كبيرين في الرد، 

قتبسه واستفاده مال صدرا من ابن عربي ونقده نقداً الذعاًاع فيهما ما تتب..  
ــد أد ــن ا   وقـ ــة مـ ــدوث موجـ ــى حـ ــك إلـ ــد  ى ذلـ ــة ضـ ــالت الفكريـ ــيخ  لحمـ الشـ

همــوه فيهــا بالجهــل وعــدم الفهــم، بــل قــد  اتّ ،دي الشــيرازياألحســائي مــن قبــل مؤيــ
تحــامالً  )شــواهد الربوبيــة(تحامــل عليــه الســيد أحمــد اآلشــتياني فــي تعليقاتــه علــى    

  !ره هنادعى فيه ما ال ينبغي أن نسطّاو ،شديداً
 ــذين صــو ــدين الشــيرازي فــي آ  ومــن ال ــن    بوا صــدر ال ــه التــي أخــذها مــن اب رائ

(الحكمـــة المتعاليـــة) فـــي حـــوزة قـــم   عربـــي جملـــة مـــن الفحـــول مـــن حـــاملي لـــواء  
  المعاصرة.

ــار     أونجــد صــدى   ــن عربــي ماثلــة عنــد جملــة مــن عرفــاء الشــيعة الكب ، فكــار اب
الصــوفية هــم الشــيعة الحقيقيــون دون   الــذي ادعــى أن ،الســيد حيــدر اآلملــي  :مــنهم

كتابــه (جــامع األســرار) وأســرف فــي مــدح ابــن عربــي   فــي غــالىوقــد  ،ســائر النــاس
هل البيت ونفـاهم  أة الناس من أتباع مذهب نتقص من شأن عاماو ،وسائر الصوفية

عن التشيع الحق!  
زعـم  إذ  ؛ضـراوة عـن النـزاع فـي آرائـه      والنزاع في شخصية ابن عربـي ال يقـلّ  

 ،)٢(ه خـاتم األوليـاء  نّـ : إشـراح كالمـه  بـل قـال بعـض     ،من كبار أولياء اهللا :هأنّ همبعض
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وعـارف   ،ر عظـيم مفكّـ  :هملعون كافر، وذهب آخـرون إلـى أنّـ    :هدعى خصومه أنّاو
  ليس له نظير، وبعضهم إلى آراء بين هذا وذاك..

�تعليق: �
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        ........سمه تعالىسمه تعالىسمه تعالىسمه تعالىاااابببب
        نا األعالم عنه؟نا األعالم عنه؟نا األعالم عنه؟نا األعالم عنه؟ؤؤؤؤفهل غفل علمافهل غفل علمافهل غفل علمافهل غفل علما    ،،،،إذا كان هذا ثابتاً عنهإذا كان هذا ثابتاً عنهإذا كان هذا ثابتاً عنهإذا كان هذا ثابتاً عنه

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

مـن الرجـال الـذين كثـر فـيهم الجـدل        ،كما أوضحنا في جوابنـا  ،ابن عربي إن
 وال سيما بين أهل العرفان، ومرجع ذلك االختالف في الرجل هو: إن ،بين العلماء

ومتانــة فـــي   ،, مــع ســالمة فـــي األســلوب   ةلديــه مكاشــفات ولطــائف عرفانيـــة كثيــر    
  في التفكير..وعمق  ،العبارة

  دعى دعاوى منكرة خالف فيها المشهور.اه مع ذلك قد غير أنّ
، 7قـد أمـاله عليـه الرسـول     )فصـوص الحكـم  (كتابه  أن :عاؤهدا :ومن أبرزها

النظر إلـى الغلمـان الحسـان الوجـوه      وقوله بنجاة فرعون في اآلخرة, وذهابه إلى أن
ون ؤفة يبتـــدمـــن المتصـــو لـــه مدخليـــة فـــي الســـلوك إلـــى اهللا، وهـــو مـــذهب جماعـــة

ل في صفات الصبيان والغلمان ذوي الوجوه الحسانسيرهم وسلوكهم بالتأم!  
 بسـيط الحقيقـة كـلّ   ((كقوله:  ،وله أفكار مجملة غاية اإلجمال ظاهرها الكفر

د عكوس وخيـال  الخلق مجر ، وتصريحه بوحدة الوجود والموجود، وأن))األشياء
جود سوى اهللاة موووهم ال أصل له، فليس ثم.  
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  ولذا قال شاعرهم:
ــال   ــاس فــي التمث ــال  ومــا الن ــاس فــي التمث ــال  ومــا الن ــاس فــي التمث ــال  ومــا الن ــاس فــي التمث ــو نـــابع                    كثلجــةكثلجــةكثلجــةكثلجــة��� ��� ��� ���     ومــا الن ــاء الـــذي هـ ــت لهـــا المـ ــو نـــابع    وأنـ ــاء الـــذي هـ ــت لهـــا المـ ــو نـــابع    وأنـ ــاء الـــذي هـ ــت لهـــا المـ ــو نـــابع    وأنـ ــاء الـــذي هـ ــت لهـــا المـ         وأنـ

ــثلج يرفــع حكمــه           ــثلج يرفــع حكمــه  ولكــن يــذوب ال ــثلج يرفــع حكمــه  ولكــن يــذوب ال ــثلج يرفــع حكمــه  ولكــن يــذوب ال         ولكــن يــذوب ال
        

ــع            ــع   ويوضــع حكــم المــاء واألمــر واق ــع   ويوضــع حكــم المــاء واألمــر واق ــع   ويوضــع حكــم المــاء واألمــر واق         ويوضــع حكــم المــاء واألمــر واق
مـا كتبـه ابـن     ن كان له ذوق في العرفان يرون فيمم  وكان بعض علمائنا        

  ة بفساد مذهبه ومعتقده!!ة تامهم على درايعربي نهاية التحقيق، مع أنّ
علمـــهله أو لفنّـــ اًفـــنحن كثيـــراً مـــا نمـــدح شخصـــ ؛تناقضـــاً مـــنهم وهـــذا ال يعـــد، 

نـا نعلـم جيـداً    انين والعلمـاء، ونطـريهم بأحسـن األوصـاف، رغـم أنّ     كبعض كبار الفنّ
كيـف تمـدحون    :كمعترض علينا بـأنّ هم منحرفون عقائدياً، وحينئذ ال ينبغي أن يأنّ

ا هـو فيكــون مــرآة  ه أو علمـه، أمــ نـا فــي الواقـع بصــدد مـدح فنّــ   ألنّ !منحــرف؟فـالن ال 
ا يتقنه من صنعته وما يبرع فيه من اختصاصه.عم  

ــإنّ ؛وهكــذا علماؤنــا الــذين مــدحوا ابــن عربــي      ه ذو هم مــدحوه ال بعنــوان أنّــ  ف
  عقيدة صحيحة، بل مدحوه لما برع فيه من علم العرفان.

نون الظن فيه ويشرحون كالمـه بمـا ال مطعـن    والبعض اآلخر من علمائنا يحس
فيــه، علــى خــالف مــا يشــرحه المخــالفون ويؤولــون مــا ظــاهره دالّ علــى الخــالف،      

  كذلك يعتقدون بوقوع الدس والتحريف في كتبه.

�تعليق: �
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    ننننابن عربي هـو خـتم األوليـاء؛ فـي حـين أ     ابن عربي هـو خـتم األوليـاء؛ فـي حـين أ     ابن عربي هـو خـتم األوليـاء؛ فـي حـين أ     ابن عربي هـو خـتم األوليـاء؛ فـي حـين أ         ننننأأأأز عرفاء الشيعة على ز عرفاء الشيعة على ز عرفاء الشيعة على ز عرفاء الشيعة على لماذا يركّلماذا يركّلماذا يركّلماذا يركّ
    ه هـو الخـتم،  ه هـو الخـتم،  ه هـو الخـتم،  ه هـو الخـتم،  أنّـ أنّـ أنّـ أنّـ     7777الشيخ التيجاني قال لـه الرسـول  الشيخ التيجاني قال لـه الرسـول  الشيخ التيجاني قال لـه الرسـول  الشيخ التيجاني قال لـه الرسـول      أنأنأنأن    ::::عندنا في المغرب يقولونعندنا في المغرب يقولونعندنا في المغرب يقولونعندنا في المغرب يقولون
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كما ادكما ادكما ادعاها أيضاًعاها أيضاًعاها أيضاًعاها أيضاًكما اد    محممحممحمفأين الحقيقة؟فأين الحقيقة؟فأين الحقيقة؟فأين الحقيقة؟    اني؛اني؛اني؛اني؛د بن عبد الكبير الكتّد بن عبد الكبير الكتّد بن عبد الكبير الكتّد بن عبد الكبير الكتّمحم        
        ....لكملكملكملكم    شكراًشكراًشكراًشكراً

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

ــم ي ــاء الشــيعة ق نقــل عــن أحــد مــن   ل ــه بعرف ــاء  ول ــي لألولي ــن عرب ــة اب ــل  ،ختمي ب
ه وإن كـانوا شـبه مجمعـين علـى أنّـ     يشرحون عباراته بمـا ال تـدلّ علـى هـذا المعنـى،      

  ..س الحقيقي للعرفان النظريالمؤسعندهم بل هو  ،من أكابر العرفاء
فإن النزاع بين عرفاء الشيعة (المشارقة) وبين عرفاء أهل المغرب في وحينئذ 

اعتـرافهم بمـا   لـك لعـدم   وذ ؛لـيس بـذي موضـوع   مـن هـؤالء   من يكون ختم األولياء 
���  تكـون  ختميـة الواليـة ال   ، بـل يـرى كثيـر مـن عرفائنـا أن     ادعي لهـم مـن مقامـات   

يـة  ة مـن ذر ه خـاتم األئمـ  ألنّـ  ؛فهـو خـتم األوليـاء علـى الحقيقـة      ،Cمام المهـدي لإل
  .Fآل البيت

HïÛú†Ûa@…ì�þa@ìicIHïÛú†Ûa@…ì�þa@ìicIHïÛú†Ûa@…ì�þa@ìicIHïÛú†Ûa@…ì�þa@ìicI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ، وأبى مناصرته؟، وأبى مناصرته؟، وأبى مناصرته؟، وأبى مناصرته؟CCCCالدؤلي كان في زمان اإلمام الحسينالدؤلي كان في زمان اإلمام الحسينالدؤلي كان في زمان اإلمام الحسينالدؤلي كان في زمان اإلمام الحسين    هل أبو األسودهل أبو األسودهل أبو األسودهل أبو األسود

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

؛ ألن وفاتـه كانـت فـي    Cكان أبو األسـود الـدؤلي فـي زمـان اإلمـام الحسـين      
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هـ)، وليس هناك ما يشـير إلـى أنّـه أبـى مناصـرته، ولعلّـه لـم يكـن قريبـاً مـن           ٦٩سنة (
علـى مـا يظهـر مـن      Fه عليه)، لكنّه موالٍ ألهل البيـت الحسين(صلوات اهللا وسالم

  محاوراته مع معاوية ووزراء معاوية.
ثم إنّه في رواية يستعرضها الطبراني صاحب (المعجم الكبيـر) يبـدو فيهـا أبـو     

  األسود الدؤلي متأسفاً على ما حصل آلل محمد(صلوات اهللا وسالمه عليهم):
ا الزبير، عن عمه مصعب بـن عبـد اهللا، قـال:    قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثن

خرجت زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب على النـاس بـالبقيع تبكـي قتالهـا     
  بالطّف، وهي تقول:

ــم   ــي لكـ ــال النبـ ــون إن قـ ــاذا تقولـ ــم  مـ ــي لكـ ــال النبـ ــون إن قـ ــاذا تقولـ ــم  مـ ــي لكـ ــال النبـ ــون إن قـ ــاذا تقولـ ــم  مـ ــي لكـ ــال النبـ ــون إن قـ ــاذا تقولـ         مـ
        

ــمِ           ــر اُألمــ ــتم آخــ ــتم وكنــ ــاذا فعلــ ــمِ  مــ ــر اُألمــ ــتم آخــ ــتم وكنــ ــاذا فعلــ ــمِ  مــ ــر اُألمــ ــتم آخــ ــتم وكنــ ــاذا فعلــ ــمِ  مــ ــر اُألمــ ــتم آخــ ــتم وكنــ ــاذا فعلــ         مــ
        بأهــــل بيتــــي وأنصــــاري وذريتــــي    بأهــــل بيتــــي وأنصــــاري وذريتــــي    بأهــــل بيتــــي وأنصــــاري وذريتــــي    بأهــــل بيتــــي وأنصــــاري وذريتــــي            

        
        مــنهم أُســارى وقتلــى ضُــرجوا بــدمِ مــنهم أُســارى وقتلــى ضُــرجوا بــدمِ مــنهم أُســارى وقتلــى ضُــرجوا بــدمِ مــنهم أُســارى وقتلــى ضُــرجوا بــدمِ         

        ن ذلك جزائي إذ نصحت لكمن ذلك جزائي إذ نصحت لكمن ذلك جزائي إذ نصحت لكمن ذلك جزائي إذ نصحت لكمما كاما كاما كاما كا        
        

        أن تخلفوني بسوء فـي ذوي رحـمِ  أن تخلفوني بسوء فـي ذوي رحـمِ  أن تخلفوني بسوء فـي ذوي رحـمِ  أن تخلفوني بسوء فـي ذوي رحـمِ          
        

ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفـر لَنَـا وتَرحمنَـا    ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفـر لَنَـا وتَرحمنَـا    ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفـر لَنَـا وتَرحمنَـا    ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفـر لَنَـا وتَرحمنَـا    �فقال أبو األسود الدؤلي: نقول: 
رِينالْخَاس نم لَنَكُونَنرِينالْخَاس نم لَنَكُونَنرِينالْخَاس نم لَنَكُونَنرِينالْخَاس نم ١(�لَنَكُونَن(.  

  وقال أبو األسود الدؤلي:
ــاًأقـــــــول وزادنـــــــي جزعـــــــاً وغيظـــــــاً ــاًأقـــــــول وزادنـــــــي جزعـــــــاً وغيظـــــ ــاًأقـــــــول وزادنـــــــي جزعـــــــاً وغيظـــــ         أقـــــــول وزادنـــــــي جزعـــــــاً وغيظـــــ

        
ــاد     أزال اهللاأزال اهللاأزال اهللاأزال اهللا         ــي زيـــــــــــ ــاد ملـــــــــــــك بنـــــــــــ ــي زيـــــــــــ ــاد ملـــــــــــــك بنـــــــــــ ــي زيـــــــــــ ــاد ملـــــــــــــك بنـــــــــــ ــي زيـــــــــــ ملـــــــــــــك بنـــــــــــ

        
        

ــانوا   ــدروا وخـــ ــا غـــ ــدهم كمـــ ــانوا  وأبعـــ ــدروا وخـــ ــا غـــ ــدهم كمـــ ــانوا  وأبعـــ ــدروا وخـــ ــا غـــ ــدهم كمـــ ــانوا  وأبعـــ ــدروا وخـــ ــا غـــ ــدهم كمـــ         وأبعـــ
        

            كمـــــا بعـــــدت ثمـــــود وقـــــوم عـــــاد    كمـــــا بعـــــدت ثمـــــود وقـــــوم عـــــاد    كمـــــا بعـــــدت ثمـــــود وقـــــوم عـــــاد    كمـــــا بعـــــدت ثمـــــود وقـــــوم عـــــاد
        

        
ــيهم   ــابهم إلـــــــ ــت ركـــــــ ــيهم  وال رجعـــــــ ــابهم إلـــــــ ــت ركـــــــ ــيهم  وال رجعـــــــ ــابهم إلـــــــ ــت ركـــــــ ــيهم  وال رجعـــــــ ــابهم إلـــــــ ــت ركـــــــ         وال رجعـــــــ

        
        إذا قفــــــــــت إلــــــــــى يــــــــــوم التنــــــــــادإذا قفــــــــــت إلــــــــــى يــــــــــوم التنــــــــــادإذا قفــــــــــت إلــــــــــى يــــــــــوم التنــــــــــادإذا قفــــــــــت إلــــــــــى يــــــــــوم التنــــــــــاد

        

))))٢٢٢٢((((        
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــي         ــان؟ أرجــو أن تزودون ــن المرزوب ــت ب ــن ثاب ــة النعمــان ب ــو حنيف ــي        مــن هــو أب ــان؟ أرجــو أن تزودون ــن المرزوب ــت ب ــن ثاب ــة النعمــان ب ــو حنيف ــي        مــن هــو أب ــان؟ أرجــو أن تزودون ــن المرزوب ــت ب ــن ثاب ــة النعمــان ب ــو حنيف ــي        مــن هــو أب ــان؟ أرجــو أن تزودون ــن المرزوب ــت ب ــن ثاب ــة النعمــان ب ــو حنيف مــن هــو أب

        بالمعلومات الكافية عنه، ولماذا يلقّب بأنّه: اإلمام األعظم؟بالمعلومات الكافية عنه، ولماذا يلقّب بأنّه: اإلمام األعظم؟بالمعلومات الكافية عنه، ولماذا يلقّب بأنّه: اإلمام األعظم؟بالمعلومات الكافية عنه، ولماذا يلقّب بأنّه: اإلمام األعظم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــيههم        ــنّة وفقـ ــام أهـــل السـ ــن زوطـــي، إمـ ــان بـــن ثابـــت بـ ــو النعمـ ــة: هـ ــو حنيفـ أبـ

  وعظيمهم.
قـــال الخطيـــب البغـــدادي فـــي (تـــاريخ بغـــداد): النعمـــان بـــن ثابـــت أبـــو حنيفـــة  

  الرأي، وفقيه أهل العراق. التيمي، إمام أصحاب
إلى أن قال: وهو من أهل الكوفة, نقله أبو جعفر المنصـور إلـى بغـداد، وأقـام     

  بها حتّى مات، ودفن في الجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران.
ثم حكى بطريقه: عن عمر بن حماد بـن أبـي حنيفـة, قـال: أبـو حنيفـة النعمـان        

إنّـه مـن أهـل كابـل, وولـد ثابـت علـى اإلسـالم،         بن ثابت بن زوطـي, فأمـا زوطـي: ف   ا
وكان زوطي مملوكاً لبني تيم اهللا بـن ثعلبـة فـأُعتق، فـوالؤه لبنـي تـيم اهللا بـن ثعلبـة،         

  ثم لبني قفل.
  وكان أبو حنيفة خزّازاً، ودكّانه معروف في دار عمرو بن حريث.

يـك بـن   وحكى أيضاً بطريقه: عن أبي جعفر أنّه قال: كان أبـو حنيفـة اسـمه عت   
  زوطرة, فسمى نفسه النعمان، وأباه ثابتاً.
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ثــم فصّــل فــي ترجمتــه ومناقبــه، ومــا قيــل فــي فقهــه وعبادتــه وورعــه، وجــوده     
وســماحته، ووفــور عقلــه، إلــى أن قــال: وقــد ســقنا عــن أيــوب الســختياني، وســفيان      
الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبي بكر بن عيـاش، وغيـرهم مـن األئمـة أخبـاراً كثيـرة       
تتضمن تقريظ أبي حنيفة، والمدح له، والثناء عليه، والمحفوظ عند نقلة الحديث 

حنيفـة خـالف ذلـك،     يأبـ فـي  ـــ  ن مـنهم  ووهـؤالء المـذكور  ــ عن األئمة المتقدمين 
وكالمهــم فيــه كثيــر؛ ُألمــور شــنيعة حفظــت عليــه، متعلّــق بعضــها بأُصــول الــديانات،   

  .بمشيئة اهللاذاكروها وبعضها بالفروع، نحن 
ثم نقل أخباراً في ذلك، منها: ما عن أبي بكر أحمد بـن جعفـر بـن محمـد بـن      
سلم الختلي، قال: أملى علينا أبو العبـاس أحمـد بـن علـي بـن مسـلم األبـار فـي شـهر          
جمادي اآلخرة من سنة ثمان وثمـانين ومـائتين، قـال: ذكـر القـوم الـذين ردوا علـى        

ــن     ــر ب ــن    أبــي حنيفــة: أيــوب الســختياني، وجري ــن يحيــى، وحمــاد ب حــازم، وهمــام ب
سلمة، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، وعبد الوارث... ثم ذكـر مـا يربـو عـددهم علـى      

، ثم أورد روايات كثيرة فـي  Cن شخصاً، منهم: اإلمام جعفر الصادقينيف وثالث
قوله باإليمـان واإلرجـاء، وخلـق القـرآن، والخـروج علـى السـلطان، ومـا حكـي عنـه           

  ات األلفاظ واألفعال، وما قاله العلماء في ذم رأيه والتحذير عنه.نعمن مستش
  .)١(ئةاوأورد أقواالً في أن وفاته كانت سنة خمسين وم

وذكر أن أبا حنيفة كان يأبى تولّي أي منصب من مناصـب الـدولتين األمويـة    
هـــــ) وابــــن خلّكــــان   ٤٦٣والعباســــية, ولكــــن فــــي روايــــة الخطيــــب البغــــدادي (ت     
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: أن أبــا حنيفـة قــد جلــس فـي القضــاء فـي آخــر أيــام حياتـه بعــد الضــغط     هــ) ٦٨١(ت
الشديد عليه, بحيث لم يجد من ذلك مفراً. فقـد ذكـرا أن المنصـور لمـا أتـم مدينـة       
بغداد أرسل إلى أبي حنيفة وعرض عليه قضاء الرصافة, فأبى, فقـال المنصـور: إن   

قال: نعـم. فقعـد أبـو حنيفـة فـي      لم تفعل ضربتك بالسياط. قال أبو حنيفة: أو تفعل؟ 
            ـا مضـى يومـان اشـتكى أبـو حنيفـة سـتّة أيـام ثـمالقضاء يومين, فلم يأتـه أحـد... فلم

  .)١(مات
هــ) مشـهور، وهـو    ١٤٨(ت Cوهناك موقف ألبـي حنيفـة مـع اإلمـام الصـادق     

، وهمــا ســنتان مــن التلمــذة المباشــرة علــى يــد   ))لــوال الســنتان لهلــك النعمــان ((قولــه: 
، ولقـد كانـت بينهمـا لقـاءات متكـررة بالكوفـة، اسـتفاد منهـا أبـو          Cصـادق اإلمام ال

علمـــاً وأدبـــاً ونســـكاً   Cحنيفـــة كثيـــراً، وعـــرف عـــن كثـــب منزلـــة اإلمـــام الصـــادق  
وورعاً, وال غرو في ذلك، وقد أوجس المنصـور خيفـة شـديدة مـن التفـاف النـاس       

علمــاء أوالً، ، فحــاول الحــطّ منــه وتقليــل شــأنه فــي نظــر ال   Cحــول اإلمــام الصــادق 
  .)٢(ومن ثم إبعاد عامة الناس عنه بعد أن يتم له ذلك ثانياً

  .)٣())ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد((وقال أبو حنيفة: 
  ولقد صدر عن أبي حنيفة فتاوى غريبة وآراء عجيبة:

فعن الشافعي: نظرت في كتب ألصحاب أبي حنيفة، فـإذا فيهـا مائـة وثالثـون     
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  .)١(ثمانين ورقة خالف القرآن والسنّة ورقة، فعددت منها
ســفيان وحمــاد واألوزاعــي والشــافعي: مــا ولــد فــي اإلســالم    ابــن عــون ووعــن 

  .)٢(مولود أشأم (أضر) من أبي حنيفة
وعن حبيب، كاتب مالك بن أنس، عن مالك بن أنس، قـال: كانـت فتنـة أبـي     

ومـا   ،فـي اإلرجـاء   :اًالـوجهين جميعـ   فـي حنيفة أضر على هذه اُألمة من فتنة إبلـيس  
  .)٣(وضع من نقص السنن

وعــن الغزالــي فــي كتــاب (المنخــول فــي علــم اُألصــول): فأمــا أبــو حنيفــة فقــد    
  .)٤(قلب الشريعة ظهراً لبطن، وشوش مسلكها، وغير نظامها

     ,ـه، يسـقط عنـه الحـده, وهو يعلم أنّها أُمرجالً عقد على أُم ومن فتاواه: لو أن
  .)٥(وكذا في أخته وبنتهولحق به الولد، 

ــه األصــمعي: (توضــأت)؟ قــال     ــال ل ــه فــال      :وق ــال: أفســدت الفق (وصــألت)، ق
  .)٦(تفسد اللغة

: : سـمعت سـفيان يقـول   وعن عبد اهللا بن معاذ العنبري، قال: سمعت أبي يقول
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  .)١(استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين
كــر, أخبرنــا وفــي تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: أخبرنــا الحســن بــن أبــي ب   

حامد بن محمد الهروي, حدثنا محمد بن عبـد الـرحمن السـامي, حـدثنا سـعيد بـن       
 نيعقوب, حدثنا مؤمل بن إسماعيل, حدثنا عمر بن إسحاق، قال: سمعت ابن عـو 

ــنقض عــرى            ــي حنيفــة، إن كــان لي ــود أشــأم مــن أب ــي اإلســالم مول ــد ف ــا ول يقــول: م
  .)٢(اإلسالم عروة عروة

قــال: أخبرنــا علــي بــن محمــد المعــدل، أخبرنــا محمــد بــن  وفــي حــديث آخــر، 
أحمد بن الحسن الصواف، أخبرني عبد اهللا بن أحمد بن حنبل, حـدثنا أبـو معمـر،    
عن الوليد بن مسلم، قال: قال لي مالك بن أنس: أيذكر أبـو حنيفـة ببلـدكم؟ قلـت:     

  .)٣(نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن
يج، قال: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالـك  عن ابن سر :وفي حديث آخر

بــن أنــس، وقيــل لــه: تعــرف أبــا حنيفــة؟ فقــال: نعــم! مــا ظــنّكم برجــل لــو قــال: هــذه     ا
ــا مـــن ذهـــب، وهـــي مـــن خشـــب أو      ــام دونهـــا حتّـــى يجعلهـ الســـارية مـــن ذهـــب، لقـ
حجارة؟ قال أبو محمد: يعني أنّه كان يثبت على الخطـأ، ويحـتج دونـه، وال يرجـع     

  .)٤(ذا بان لهإلى الصواب إ
وعــن منصــور بــن أبــي مــزاحم، قــال: ســمعت مالكــاً يقــول: إن أبــا حنيفــة كــاد     
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  .)١(الدين، ومن كاد الدين فليس له دين
وقد روي عن أبي سلمة الخزاعي أنّه سمع حماد بن سـلمة وشـعبة يلعنـان أبـا     

  .)٢(حنيفة

Hð†îyìnÛa@æbČîy@ìicIHð†îyìnÛa@æbČîy@ìicIHð†îyìnÛa@æbČîy@ìicIHð†îyìnÛa@æbČîy@ìicI@ @@ @@ @@ @
  »��������������د�������ل���Cמ����א�$و�#«�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أبو حيان التوحيدي، هل يعتبر أحد علمائهم؟أبو حيان التوحيدي، هل يعتبر أحد علمائهم؟أبو حيان التوحيدي، هل يعتبر أحد علمائهم؟أبو حيان التوحيدي، هل يعتبر أحد علمائهم؟
        وما منزلته عند علماء أهل السنّة؟وما منزلته عند علماء أهل السنّة؟وما منزلته عند علماء أهل السنّة؟وما منزلته عند علماء أهل السنّة؟

        وهل صحيح أن هناك من علمائهم من رماه بالزندقة؟وهل صحيح أن هناك من علمائهم من رماه بالزندقة؟وهل صحيح أن هناك من علمائهم من رماه بالزندقة؟وهل صحيح أن هناك من علمائهم من رماه بالزندقة؟
        ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.

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

حيـان   أبـو ((قال العالّمة األميني في (الغدير) ضمن سرده لعدد من الكـذّابين:  
التوحيدي, صاحب التصانيف, قيل: اسمه علي بن محمـد بـن العبـاس, نفـاه الـوزير      
المهلبي لسـوء عقيدتـه، وكـان يتفلسـف, بقـي إلـى حـدود األربعمائـة بـبالد فـارس,           
قــال ابــن مــالي فــي كتــاب (الفريــدة): كــان أبــو حيــان كــذّاباً، قليــل الــدين والــورع،      

  من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل. مجاهراً بالبهت، تعرض ُألمور جسام
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  .)١())وقال ابن الجوزي: كان زنديقاً...
ــن     ((وقــال الــذهبي فــي (ميــزان االعتــدال):    ــو حيــان التوحيــدي: علــي بــن محمــد ب أب

  .)٢())العباس, نزيل نواحي فارس, صاحب زندقة وانحالل, بقي إلى سنة أربعمائة
ــو   أبــو ح((وقــال فــي (ســير أعــالم النــبالء):    يــان التوحيــدي: الضــالّ الملحــد, أب

حيان, علي بن محمـد بـن العبـاس, البغـدادي الصـوفي, صـاحب التصـانيف األدبيـة         
ــن         ــو الفــرج اب ــان الشــافعية... إلــى أن قــال: وقــال أب والفلســفية, ويقــال: كــان مــن أعي
الجوزي: زنادقة اإلسالم ثالثة: ابـن الراونـدي, وأبـو حيـان التوحيـدي, وأبـو العـالء        

  لمعري, وأشدهم على اإلسالم أبو حيان؛ ألنّهما صرحا, وهو مجمج ولم يصرح.ا
ــالغ فــي تعظــيم          ــه يب ــاني, ورأيت ــن عيســى الرم قلــت: وكــان مــن تالمــذة علــي ب
الرماني في كتابـه الـذي ألّفـه فـي تقـريظ الجـاحظ, فـانظر إلـى المـادح والممـدوح!           

  وأجود الثالثة الرماني مع اعتزاله وتشيعه.
بو حيان له مصنّف كبيـر فـي تصـوف الحكمـاء, وزهـاد الفالسـفة, وكتـاب        وأ

  .)٣())سماه (البصائر والذخائر), وكتاب (الصديق والصداقة)...

HïÈÓ�Ûa@�×c@ïÜÇ@ÝšÐÛa@ìicIHïÈÓ�Ûa@�×c@ïÜÇ@ÝšÐÛa@ìicIHïÈÓ�Ûa@�×c@ïÜÇ@ÝšÐÛa@ìicIHïÈÓ�Ûa@�×c@ïÜÇ@ÝšÐÛa@ìicI@ @@ @@ @@ @
»����        »�א���ود���������Dא���1/
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لقد سمعت حديثاً وقرأت في شبكات الوهابية حول كتاب (كسـر الصـنم)   لقد سمعت حديثاً وقرأت في شبكات الوهابية حول كتاب (كسـر الصـنم)   لقد سمعت حديثاً وقرأت في شبكات الوهابية حول كتاب (كسـر الصـنم)   لقد سمعت حديثاً وقرأت في شبكات الوهابية حول كتاب (كسـر الصـنم)   
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        الفضل البرقعي!الفضل البرقعي!الفضل البرقعي!الفضل البرقعي!    ألبيألبيألبيألبي
        فمن هو هذا الرجل الذي نسبه القوم للتشيع؟ وهل تعرفونه؟ وما هي منزلته العلمية؟فمن هو هذا الرجل الذي نسبه القوم للتشيع؟ وهل تعرفونه؟ وما هي منزلته العلمية؟فمن هو هذا الرجل الذي نسبه القوم للتشيع؟ وهل تعرفونه؟ وما هي منزلته العلمية؟فمن هو هذا الرجل الذي نسبه القوم للتشيع؟ وهل تعرفونه؟ وما هي منزلته العلمية؟

        أفيدونا جعلني اهللا فداكم..أفيدونا جعلني اهللا فداكم..أفيدونا جعلني اهللا فداكم..أفيدونا جعلني اهللا فداكم..
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
م في أُسرة شيعية من أهـالي  ١٩٠٨ولد أبو الفضل علي أكبر البرقعي في سنة 

أحمد بن موسى المبرقـع, وكـان مـن جملـة المحصّـلين       قم، يرجع نسبها إلى السيد
ه درس، كمـا يـدعي، علـى آيـة اهللا الشـيخ عبـد الكـريم        إنّ حتّىفي الحوزة العلمية, 

أنّــه كــان منــذ شــبابه: خفيــف العقــل،  إلّــا  الحــائري، وآيــة اهللا الحجــة الكــوهكمري، 
ــدفاع قليــل الرويــة، ويتّضــح ذلــك مــن خــالل تصــ        رفاته منحــرف الفكــر، ســريع االن

, ممــا أدى )١(وسـلوكه، وانتقــاده لعلمـاء عصــره، التــي ذكرهـا بنفســه فــي سـيرة حياتــه    
إلى عدم قبول له في الوسط الحوزوي، فترك الدراسة في قم وذهـب إلـى طهـران    
ليصــلّي فــي جــامع (وزيــر دفتــر)، وجمــع حولــه مجموعــة مــن المنحــرفين، جعلــوا          

ــون مقاال   ــاألموال، ويطبعـ ــه بـ ــه ويمدونـ ــون لـ ــع   يروجـ ــار المراجـ ــى كبـ ــى أفتـ ــه, حتّـ تـ
وأوعـزوا   ,)٢(يالنـي وآيـة اهللا الشـريعتمداري   مبضاللته خاصّة آية اهللا السيد هـادي ال 

إلى الجهات الحكومية بإلقاء القبض عليه وتأديبه, فانكشـف حالـه وافتضـح أمـره،     
ــردوه   ــاس وطـ ــه النـ ــنة     ,)٣(ومقتَـ ــال سـ ــك الحـ ــى تلـ ــات علـ ــدنيا  ١٩٩٢فمـ ــر الـ م, وخسـ
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  ذلك هو الخسران المبين.واآلخرة, و
ــال:         ــه (الغــدير)؛ إذ ق ــي كتاب ــه ف ــى انحراف ــي إل ــد أشــار الشــيخ األمين كــان ((وق

البرقعي محمود السيرة، ميمون النقيبة، من رواد الفضيلة واألدب، غيـر أنّـه تحـزّب    
بمتعســة أزالتـه عــن  ـــ   والعيــاذ بـاهللا ـــ  فـي اآلونـة األخيــرة بفئـة ضـالة ســاقطة، وأُصـيب      

أسفته إلى هوة البوار، عصمنا اهللا من الزلـل، وآمننـا مـن الخطـل، وحفظنـا      مكانته، و
  .)١())من خاتمة السوء

ــارة قبــور           ــى زي ــه أنّــه: أخــذ ينكــر الخمــس، ويشــنّع عل والمقصــود مــن انحراف
، وينكــر التوســل، مقتبســاً فــي ذلــك الشــبهات التــي يرددهــا الوهابيــة، ثــمF    األئمــة

ــى االزدراء بم    ــر إل ــه األم ــاً     وصــل ب ــار، كــالكليني؛ إذ ألّــف كتاب حــدثي الشــيعة الكب
حــاول فيــه نقــد روايــات (الكــافي)، ســماه: (كســر الصــنم)، ذكــر فيــه كــلّ مــا تخيلــه    

ــة       ــة علــى األئم ــات، حتّــى كــذّب الروايــات الناصّ ــه رد علــى الرواي ــه أنّ بمــا  Fعقل
ــيهم          ــة، أو عــدم اطّالعهــم صــلوات اهللا عل ــي هــواه مــن إنكــار اإلمام علــى يعتقــده ف

الغيــب، وغيــر ذلــك مــن الشــبهات المكــررة مــن قبــل الوهابيــة والمــردودة مــن قبــل       
  .)٢(علماء اإلمامية األعالم مفصّالً

، )٣(ولكن البرقعي بقي ينكر انتقاله إلى المـذهب السـنّي إلـى آخـر أيـام حياتـه      
  على خالف ما يدعيه الوهابية في مواقعهم االلكترونية وقنواتهم الفضائية اآلن.

مـن هنـا فحـال أبـي الفضـل البرقعـي وأمثالـه عنـد الشـيعة اإلماميـة يشـبه تمامــاً            و
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حال ابن تيمية وأتباعه عنـد أهـل السـنّة؛ فقـد وصـف علمـاء السـنّة ابـن تيميـة بخفّـة           
العقــل, وكــذلك وصــفوا أتباعــه بــأنّهم خفــاف العقــول, إذ خاطــب الحــافظ الــذهبي  

ــه:       ــه بقول ــه إلي ــي رســالة ل ــة ف ــن تيمي ــا خ((اب ــة     ي ــه معــرض للزندق ــة مــن اتّبعــك, فإنّ يب
ــوط خفيــف العقــل، أو عــامي     ���  فهــل معظــم أتباعــك  ((، و: ))واالنحــالل ــد مرب قعي

  .)١())كذّاب بليد الذهن...
لكنّــه ((وعــن الحــافظ ولــي الــدين أبــي زرعــة العراقــي أنّــه قــال فــي ابــن تيميــة:   

  .)٢())علمه أكثر من عقلهــ كما قيل فيه  ــ
هــو عبــد خذلــه اهللا وأضــلّه وأعمــاه     ((افظ ابــن حجــر المكّــي:   وقــال عنــه الحــ  

  .)٣())وأصمه وأذلّه، وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فساد أحواله، وكذب أقواله
خبـار عـن ضـالله وسـوء حالـه فـي اآلخـرة        فحال البرقعي حـال ابـن تيميـة, واإل   

لجـواب عمـا   ليس إخباراً عن غيب، بل هو علـى ضـوء المـوازين الشـرعية, وتـرك ا     
كما قال الحـافظ أبـو حيـان األندلسـي     ــ كتبه كالسكوت عن أباطيل ابن تيمية؛ فإنّه 

  .)٤())هذا ال يستحق الخطاب(( : ــفي ابن تيمية 
وال يخفى أن الطعن الصادر مـن العلمـاء فـي ابـن تيميـة لـيس طعنـاً فـي عمـوم          
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فــي البرقعــي طعــن فــي   أهــل الســنّة, أو كــلّ علمــاء الشــام, فكيــف يقــال بــأن الطعــن   
  الشيعة؟! أو كلّ علماء قم؟! فإن هذا الكالم ال يصدر من عاقل فاهم!
  ونحن نسأل اهللا تعالى أن يوفّقنا لمعرفة الحق واتّباعه أينما كان.

  تعقيب:

»��7
  »���������א���
�ن�������ن�"��
    بعد اطّالعي على كتاب (كسر الصنم) ومراجعته مع أحد العلماء األفاضل،بعد اطّالعي على كتاب (كسر الصنم) ومراجعته مع أحد العلماء األفاضل،بعد اطّالعي على كتاب (كسر الصنم) ومراجعته مع أحد العلماء األفاضل،بعد اطّالعي على كتاب (كسر الصنم) ومراجعته مع أحد العلماء األفاضل،

تبين لـي مـدى كـذب البرقعـي وتدليسـه! فهـو لـم يـأت بشـيء جديـد، وإنّمـا أتـى             تبين لـي مـدى كـذب البرقعـي وتدليسـه! فهـو لـم يـأت بشـيء جديـد، وإنّمـا أتـى             تبين لـي مـدى كـذب البرقعـي وتدليسـه! فهـو لـم يـأت بشـيء جديـد، وإنّمـا أتـى             تبين لـي مـدى كـذب البرقعـي وتدليسـه! فهـو لـم يـأت بشـيء جديـد، وإنّمـا أتـى             
باألحاديث الضعيفة وغيـر المعتبـرة، وأوهـم القـارئ بـأن هـذه هـي عقيـدة الشـيعة          باألحاديث الضعيفة وغيـر المعتبـرة، وأوهـم القـارئ بـأن هـذه هـي عقيـدة الشـيعة          باألحاديث الضعيفة وغيـر المعتبـرة، وأوهـم القـارئ بـأن هـذه هـي عقيـدة الشـيعة          باألحاديث الضعيفة وغيـر المعتبـرة، وأوهـم القـارئ بـأن هـذه هـي عقيـدة الشـيعة          
        وأدلّتهم، واآليات التي ذكرها قد فسرها وفق تفاسير السلفية التي تناقض نفسها..وأدلّتهم، واآليات التي ذكرها قد فسرها وفق تفاسير السلفية التي تناقض نفسها..وأدلّتهم، واآليات التي ذكرها قد فسرها وفق تفاسير السلفية التي تناقض نفسها..وأدلّتهم، واآليات التي ذكرها قد فسرها وفق تفاسير السلفية التي تناقض نفسها..

ــرى شــ    ــاب ســوف ت ــة الكت ــرأت بداي ــرى شــ   وإذا ق ــاب ســوف ت ــة الكت ــرأت بداي ــرى شــ   وإذا ق ــاب ســوف ت ــة الكت ــرأت بداي ــرى شــ   وإذا ق ــاب ســوف ت ــة الكت ــرأت بداي ــعجيعجيعجيعجي    يئاًيئاًيئاًيئاًوإذا ق ــب ــب ــب ــاب: إ اًاًاًاًب ــاب: إ ! إذ يقــول الكت ــاب: إ ! إذ يقــول الكت ــاب: إ ! إذ يقــول الكت ن ن ن ن ! إذ يقــول الكت
البرقعي من كبار العلماء، ولكنّه ال يعرف شيئاً في علم الحديث، ولـذلك اعتمـد   البرقعي من كبار العلماء، ولكنّه ال يعرف شيئاً في علم الحديث، ولـذلك اعتمـد   البرقعي من كبار العلماء، ولكنّه ال يعرف شيئاً في علم الحديث، ولـذلك اعتمـد   البرقعي من كبار العلماء، ولكنّه ال يعرف شيئاً في علم الحديث، ولـذلك اعتمـد   
في بحثه على القرآن!! كيف هـو عـالم كبيـر، كمـا وصـفوه، وال يعـرف شـيئاً فـي         في بحثه على القرآن!! كيف هـو عـالم كبيـر، كمـا وصـفوه، وال يعـرف شـيئاً فـي         في بحثه على القرآن!! كيف هـو عـالم كبيـر، كمـا وصـفوه، وال يعـرف شـيئاً فـي         في بحثه على القرآن!! كيف هـو عـالم كبيـر، كمـا وصـفوه، وال يعـرف شـيئاً فـي         

        علم الحديث؟!علم الحديث؟!علم الحديث؟!علم الحديث؟!
        على األحاديث والروايات!على األحاديث والروايات!على األحاديث والروايات!على األحاديث والروايات!    ولىولىولىولىوكتاب (كسر الصنم) يعتمد بالدرجة اُألوكتاب (كسر الصنم) يعتمد بالدرجة اُألوكتاب (كسر الصنم) يعتمد بالدرجة اُألوكتاب (كسر الصنم) يعتمد بالدرجة اُأل

ـــ(أبي       ومتــرجم الكتــابومتــرجم الكتــابومتــرجم الكتــابومتــرجم الكتــاب ـــ(أبي   إلــى العربيــة هــو عبــد الــرحيم مــال زادة، المعــروف ب ـــ(أبي   إلــى العربيــة هــو عبــد الــرحيم مــال زادة، المعــروف ب ـــ(أبي   إلــى العربيــة هــو عبــد الــرحيم مــال زادة، المعــروف ب إلــى العربيــة هــو عبــد الــرحيم مــال زادة، المعــروف ب
        منتصر البلوشي)، وهو مشهور بكذبه ونصبه للشيعة!منتصر البلوشي)، وهو مشهور بكذبه ونصبه للشيعة!منتصر البلوشي)، وهو مشهور بكذبه ونصبه للشيعة!منتصر البلوشي)، وهو مشهور بكذبه ونصبه للشيعة!

�تعليق: �


�$������"د��«�����������«  
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

قال أبو الفضل البرقعي في كتاب (كسر الصنم): نقل مـن كتـاب (الكـافي)    قال أبو الفضل البرقعي في كتاب (كسر الصنم): نقل مـن كتـاب (الكـافي)    قال أبو الفضل البرقعي في كتاب (كسر الصنم): نقل مـن كتـاب (الكـافي)    قال أبو الفضل البرقعي في كتاب (كسر الصنم): نقل مـن كتـاب (الكـافي)    



 

 

٣٥٢  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

        ::::    للكلينيللكلينيللكلينيللكليني
عليهم: روى فـي هـذا البـاب عشـرين     عليهم: روى فـي هـذا البـاب عشـرين     عليهم: روى فـي هـذا البـاب عشـرين     عليهم: روى فـي هـذا البـاب عشـرين     باب: ما جاء في االثني عشر والنصّ باب: ما جاء في االثني عشر والنصّ باب: ما جاء في االثني عشر والنصّ باب: ما جاء في االثني عشر والنصّ ((((((((

حديثاً عد العالّمة المجلسي سبعة عشـر منهـا مـا بـين ضـعيف ومجهـول ومرفـوع،        حديثاً عد العالّمة المجلسي سبعة عشـر منهـا مـا بـين ضـعيف ومجهـول ومرفـوع،        حديثاً عد العالّمة المجلسي سبعة عشـر منهـا مـا بـين ضـعيف ومجهـول ومرفـوع،        حديثاً عد العالّمة المجلسي سبعة عشـر منهـا مـا بـين ضـعيف ومجهـول ومرفـوع،        
وأراد الكلينـي أن يثبــت فــي هـذا البــاب اإلمامــة المنحصـرة بــاالثني عشــر، ولكنّــه    وأراد الكلينـي أن يثبــت فــي هـذا البــاب اإلمامــة المنحصـرة بــاالثني عشــر، ولكنّــه    وأراد الكلينـي أن يثبــت فــي هـذا البــاب اإلمامــة المنحصـرة بــاالثني عشــر، ولكنّــه    وأراد الكلينـي أن يثبــت فــي هـذا البــاب اإلمامــة المنحصـرة بــاالثني عشــر، ولكنّــه    
أخطأ وأثبتها لثالثة عشر, مع أن إمامة اإلسالم وقيادته وحكّامه غير منحصـر وال  أخطأ وأثبتها لثالثة عشر, مع أن إمامة اإلسالم وقيادته وحكّامه غير منحصـر وال  أخطأ وأثبتها لثالثة عشر, مع أن إمامة اإلسالم وقيادته وحكّامه غير منحصـر وال  أخطأ وأثبتها لثالثة عشر, مع أن إمامة اإلسالم وقيادته وحكّامه غير منحصـر وال  

ــاً       محــدد؛ ألمحــدد؛ ألمحــدد؛ ألمحــدد؛ أل ــد يســعى ويســأل اهللا أن يكــون إمام ــاً       ن اهللا أعطــى هــذا الحــق لكــلّ عب ــد يســعى ويســأل اهللا أن يكــون إمام ــاً       ن اهللا أعطــى هــذا الحــق لكــلّ عب ــد يســعى ويســأل اهللا أن يكــون إمام ــاً       ن اهللا أعطــى هــذا الحــق لكــلّ عب ــد يســعى ويســأل اهللا أن يكــون إمام ن اهللا أعطــى هــذا الحــق لكــلّ عب
والَّـذين  والَّـذين  والَّـذين  والَّـذين  ����: : : :     ٧٤٧٤٧٤٧٤للمتقين، كما ذكر اهللا في صفات الرحمن في سورة الفرقان اآليـة  للمتقين، كما ذكر اهللا في صفات الرحمن في سورة الفرقان اآليـة  للمتقين، كما ذكر اهللا في صفات الرحمن في سورة الفرقان اآليـة  للمتقين، كما ذكر اهللا في صفات الرحمن في سورة الفرقان اآليـة  

        ....����ماًماًماًماًيقُولُون ربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا للْمتَّقين إِمايقُولُون ربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا للْمتَّقين إِمايقُولُون ربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا للْمتَّقين إِمايقُولُون ربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا للْمتَّقين إِما
يعنــي كمــا أن العلــم, والصــدق, والتقــوى, والعمــل الصــالح, والــتعلّم، لــيس   يعنــي كمــا أن العلــم, والصــدق, والتقــوى, والعمــل الصــالح, والــتعلّم، لــيس   يعنــي كمــا أن العلــم, والصــدق, والتقــوى, والعمــل الصــالح, والــتعلّم، لــيس   يعنــي كمــا أن العلــم, والصــدق, والتقــوى, والعمــل الصــالح, والــتعلّم، لــيس   
      منحصراً في اإلسالم بأحد, وكذلك األمـر بالنسـبة لإلمامـة والقيـادة! أو لنقـل: إن      منحصراً في اإلسالم بأحد, وكذلك األمـر بالنسـبة لإلمامـة والقيـادة! أو لنقـل: إن      منحصراً في اإلسالم بأحد, وكذلك األمـر بالنسـبة لإلمامـة والقيـادة! أو لنقـل: إن      منحصراً في اإلسالم بأحد, وكذلك األمـر بالنسـبة لإلمامـة والقيـادة! أو لنقـل: إن
الحكم ليس منحصراً في عدد، ولكن الكليني وأمثاله سعوا أن يجعلوه محصوراً الحكم ليس منحصراً في عدد، ولكن الكليني وأمثاله سعوا أن يجعلوه محصوراً الحكم ليس منحصراً في عدد، ولكن الكليني وأمثاله سعوا أن يجعلوه محصوراً الحكم ليس منحصراً في عدد، ولكن الكليني وأمثاله سعوا أن يجعلوه محصوراً 

        باألحاديث المختلقة والروايات المجهولة.باألحاديث المختلقة والروايات المجهولة.باألحاديث المختلقة والروايات المجهولة.باألحاديث المختلقة والروايات المجهولة.
واآلن نحن نثبت في هذا الباب أن أخبار الكليني جميعها ال اعتبار لها, وال واآلن نحن نثبت في هذا الباب أن أخبار الكليني جميعها ال اعتبار لها, وال واآلن نحن نثبت في هذا الباب أن أخبار الكليني جميعها ال اعتبار لها, وال واآلن نحن نثبت في هذا الباب أن أخبار الكليني جميعها ال اعتبار لها, وال 

        ::::    يمكن أن نترك ما ورد في القرآن بسببهايمكن أن نترك ما ورد في القرآن بسببهايمكن أن نترك ما ورد في القرآن بسببهايمكن أن نترك ما ورد في القرآن بسببها
        أما الحديث األول:أما الحديث األول:أما الحديث األول:أما الحديث األول:

يحيـــى يحيـــى يحيـــى يحيـــى         روى عــن البرقــي, وذكــر فــي ســند الحــديث الثــاني أن محمــد بــن         روى عــن البرقــي, وذكــر فــي ســند الحــديث الثــاني أن محمــد بــن         روى عــن البرقــي, وذكــر فــي ســند الحــديث الثــاني أن محمــد بــن         روى عــن البرقــي, وذكــر فــي ســند الحــديث الثــاني أن محمــد بــن         
يـرد هـذا   يـرد هـذا   يـرد هـذا   يـرد هـذا   األشعري القمي قال لمحمد بن حسن الصفّار: يا أبـا جعفـر! أحببـت أن    األشعري القمي قال لمحمد بن حسن الصفّار: يا أبـا جعفـر! أحببـت أن    األشعري القمي قال لمحمد بن حسن الصفّار: يا أبـا جعفـر! أحببـت أن    األشعري القمي قال لمحمد بن حسن الصفّار: يا أبـا جعفـر! أحببـت أن    

الخبر عن غير طريق أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي (ذلك أن البرقي كان شاكّاً في الخبر عن غير طريق أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي (ذلك أن البرقي كان شاكّاً في الخبر عن غير طريق أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي (ذلك أن البرقي كان شاكّاً في الخبر عن غير طريق أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي (ذلك أن البرقي كان شاكّاً في 
دينه ومذهبه وحيراناً)، فأجابه محمد بن حسن الصفّار: أن البرقي روى هذا الخبر دينه ومذهبه وحيراناً)، فأجابه محمد بن حسن الصفّار: أن البرقي روى هذا الخبر دينه ومذهبه وحيراناً)، فأجابه محمد بن حسن الصفّار: أن البرقي روى هذا الخبر دينه ومذهبه وحيراناً)، فأجابه محمد بن حسن الصفّار: أن البرقي روى هذا الخبر 

        ....    قبل حيرته وشكّه وتحيره بعشر سنينقبل حيرته وشكّه وتحيره بعشر سنينقبل حيرته وشكّه وتحيره بعشر سنينقبل حيرته وشكّه وتحيره بعشر سنين
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كيـف  كيـف  كيـف  كيـف  فانظر أيها القـارئ الكـريم إلـى الـذين يشـكّون فـي ديـنهم ومـذهبهم         فانظر أيها القـارئ الكـريم إلـى الـذين يشـكّون فـي ديـنهم ومـذهبهم         فانظر أيها القـارئ الكـريم إلـى الـذين يشـكّون فـي ديـنهم ومـذهبهم         فانظر أيها القـارئ الكـريم إلـى الـذين يشـكّون فـي ديـنهم ومـذهبهم         
        يوجدون لنا المذاهب وأسانيدها أيضاً.يوجدون لنا المذاهب وأسانيدها أيضاً.يوجدون لنا المذاهب وأسانيدها أيضاً.يوجدون لنا المذاهب وأسانيدها أيضاً.

روى البرقـي فـي هـذا الحـديث, عـن أبـي هاشـم الجعفـري, وهـذا لـه أخبـار            روى البرقـي فـي هـذا الحـديث, عـن أبـي هاشـم الجعفـري, وهـذا لـه أخبـار            روى البرقـي فـي هـذا الحـديث, عـن أبـي هاشـم الجعفـري, وهـذا لـه أخبـار            روى البرقـي فـي هـذا الحـديث, عـن أبـي هاشـم الجعفـري, وهـذا لـه أخبـار            
متناقضة أيضاً في موضوع اإلمامة نفسها، روى هنا عن اإلمام التاسع أن الخضر قد متناقضة أيضاً في موضوع اإلمامة نفسها، روى هنا عن اإلمام التاسع أن الخضر قد متناقضة أيضاً في موضوع اإلمامة نفسها، روى هنا عن اإلمام التاسع أن الخضر قد متناقضة أيضاً في موضوع اإلمامة نفسها، روى هنا عن اإلمام التاسع أن الخضر قد 

وعد أسماء األئمة وعـددهم إلـى الثـاني عشـر، وفهـم      وعد أسماء األئمة وعـددهم إلـى الثـاني عشـر، وفهـم      وعد أسماء األئمة وعـددهم إلـى الثـاني عشـر، وفهـم      وعد أسماء األئمة وعـددهم إلـى الثـاني عشـر، وفهـم          CCCCجاء إلى أمير المؤمنينجاء إلى أمير المؤمنينجاء إلى أمير المؤمنينجاء إلى أمير المؤمنين
هاشم ورواه. ولكن أبا هاشم هذا بعد مضي عدة سنين لم يعرف اإلمام هاشم ورواه. ولكن أبا هاشم هذا بعد مضي عدة سنين لم يعرف اإلمام هاشم ورواه. ولكن أبا هاشم هذا بعد مضي عدة سنين لم يعرف اإلمام هاشم ورواه. ولكن أبا هاشم هذا بعد مضي عدة سنين لم يعرف اإلمام ذلك أبو ذلك أبو ذلك أبو ذلك أبو 

        ....    الحادي عشرالحادي عشرالحادي عشرالحادي عشر
فـي  فـي  فـي  فـي      ····ففي كتاب الكافي هـذا فـي بـاب اإلشـارة والـنصّ علـى أبـي محمـد        ففي كتاب الكافي هـذا فـي بـاب اإلشـارة والـنصّ علـى أبـي محمـد        ففي كتاب الكافي هـذا فـي بـاب اإلشـارة والـنصّ علـى أبـي محمـد        ففي كتاب الكافي هـذا فـي بـاب اإلشـارة والـنصّ علـى أبـي محمـد        

الحديث العاشر يقول أبو هاشم الجعفري نفسه: كنت عند اإلمام الهادي وظننت الحديث العاشر يقول أبو هاشم الجعفري نفسه: كنت عند اإلمام الهادي وظننت الحديث العاشر يقول أبو هاشم الجعفري نفسه: كنت عند اإلمام الهادي وظننت الحديث العاشر يقول أبو هاشم الجعفري نفسه: كنت عند اإلمام الهادي وظننت 
فّي هذا االبن كنت أُفكّر وأقـول:  فّي هذا االبن كنت أُفكّر وأقـول:  فّي هذا االبن كنت أُفكّر وأقـول:  فّي هذا االبن كنت أُفكّر وأقـول:  جعفر سيد محمد ابنه كان إماماً. ولما توجعفر سيد محمد ابنه كان إماماً. ولما توجعفر سيد محمد ابنه كان إماماً. ولما توجعفر سيد محمد ابنه كان إماماً. ولما تو        أن أباأن أباأن أباأن أبا

ربمــا أبــو جعفــر ســيد محمــداً وأبــو محمــد حســن العســكري فــي هــذا العصــر مثــل  ربمــا أبــو جعفــر ســيد محمــداً وأبــو محمــد حســن العســكري فــي هــذا العصــر مثــل  ربمــا أبــو جعفــر ســيد محمــداً وأبــو محمــد حســن العســكري فــي هــذا العصــر مثــل  ربمــا أبــو جعفــر ســيد محمــداً وأبــو محمــد حســن العســكري فــي هــذا العصــر مثــل  
وإســـماعيل بـــن جعفــر، وقصّـــتهما مثـــل قصّــتهما، حيـــث كـــان   وإســـماعيل بـــن جعفــر، وقصّـــتهما مثـــل قصّــتهما، حيـــث كـــان   وإســـماعيل بـــن جعفــر، وقصّـــتهما مثـــل قصّــتهما، حيـــث كـــان   وإســـماعيل بـــن جعفــر، وقصّـــتهما مثـــل قصّــتهما، حيـــث كـــان           موســى بـــن جعفــر  موســى بـــن جعفــر  موســى بـــن جعفــر  موســى بـــن جعفــر  

ــن   ــن  المفــروض أن يصــبح موســى ب ــن  المفــروض أن يصــبح موســى ب ــن  المفــروض أن يصــبح موســى ب ــ        المفــروض أن يصــبح موســى ب ــجعف ــجعف ــجعف ــا توفــ ــــجعف ــا توفــ ر, ولم ــا توفــ ر, ولم ــا توفــ ر, ولم ــة) أصــبح   ــــر, ولم ــل اإلمام ــة) أصــبح   ي (أي قب ــل اإلمام ــة) أصــبح   ي (أي قب ــل اإلمام ــة) أصــبح   ي (أي قب ــل اإلمام ي (أي قب
        ....)١(إسماعيل بن جعفر إماماًإسماعيل بن جعفر إماماًإسماعيل بن جعفر إماماًإسماعيل بن جعفر إماماً

يظهر من هذا الباب أن السيد أبا هاشم لم يكن يعرف من هو اإلمام الذي يظهر من هذا الباب أن السيد أبا هاشم لم يكن يعرف من هو اإلمام الذي يظهر من هذا الباب أن السيد أبا هاشم لم يكن يعرف من هو اإلمام الذي يظهر من هذا الباب أن السيد أبا هاشم لم يكن يعرف من هو اإلمام الذي فففف
يلي اإلمام العاشـر. وأمـا هنـا فيبـدو أنّـه عـرف ذلـك وقبـل سـنوات.. فلسـنا نـدري:            يلي اإلمام العاشـر. وأمـا هنـا فيبـدو أنّـه عـرف ذلـك وقبـل سـنوات.. فلسـنا نـدري:            يلي اإلمام العاشـر. وأمـا هنـا فيبـدو أنّـه عـرف ذلـك وقبـل سـنوات.. فلسـنا نـدري:            يلي اإلمام العاشـر. وأمـا هنـا فيبـدو أنّـه عـرف ذلـك وقبـل سـنوات.. فلسـنا نـدري:            

        أم لم يعرف. وهذا هو التناقض!أم لم يعرف. وهذا هو التناقض!أم لم يعرف. وهذا هو التناقض!أم لم يعرف. وهذا هو التناقض!        عرفعرفعرفعرف
واآلن كيــف لــم يفهــم الكلينــي هــذه األخبــار وهــي علــى هــذه الدرجــة مــن    واآلن كيــف لــم يفهــم الكلينــي هــذه األخبــار وهــي علــى هــذه الدرجــة مــن    واآلن كيــف لــم يفهــم الكلينــي هــذه األخبــار وهــي علــى هــذه الدرجــة مــن    واآلن كيــف لــم يفهــم الكلينــي هــذه األخبــار وهــي علــى هــذه الدرجــة مــن    

                                                 

�F١����0?0وض�א��?���Hن|?m؛�=P£'א�Nو��U�Ra
e
���NאH�:��cא�����HنU�0�
K�W�KI^��Eא
0��P�NT�xم�������

������Dא��Qym�a�sوא�1¤:�Hن|m�،Be�
TCK 



 

 

٣٥٤  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

        !!!!    رد خبرين متناقضين في كتابه؟رد خبرين متناقضين في كتابه؟رد خبرين متناقضين في كتابه؟رد خبرين متناقضين في كتابه؟الوضوح في التناقض وأوالوضوح في التناقض وأوالوضوح في التناقض وأوالوضوح في التناقض وأو
أما متن الخبر ففيه عالئم الكذب واالختالق, وهذا الخبر الذي نقل عن أبي أما متن الخبر ففيه عالئم الكذب واالختالق, وهذا الخبر الذي نقل عن أبي أما متن الخبر ففيه عالئم الكذب واالختالق, وهذا الخبر الذي نقل عن أبي أما متن الخبر ففيه عالئم الكذب واالختالق, وهذا الخبر الذي نقل عن أبي 

أمير المؤمنين أقبل ومعه الحسن بن علي هاشم أنأمير المؤمنين أقبل ومعه الحسن بن علي هاشم أنأمير المؤمنين أقبل ومعه الحسن بن علي هاشم أنأمير المؤمنين أقبل ومعه الحسن بن علي وهو متوكئ على يد سلمان، وهو متوكئ على يد سلمان، وهو متوكئ على يد سلمان، وهو متوكئ على يد سلمان،     ،،،،هاشم أن
فدخل المسجد الحرام فجلس, إذ أقبل رجل حسن الهيئـة واللبـاس، فسـلّم علـى     فدخل المسجد الحرام فجلس, إذ أقبل رجل حسن الهيئـة واللبـاس، فسـلّم علـى     فدخل المسجد الحرام فجلس, إذ أقبل رجل حسن الهيئـة واللبـاس، فسـلّم علـى     فدخل المسجد الحرام فجلس, إذ أقبل رجل حسن الهيئـة واللبـاس، فسـلّم علـى     

س، ثم قال: يا أمير المؤمنين! أُريد أن أسألك عن ثالث مسائل س، ثم قال: يا أمير المؤمنين! أُريد أن أسألك عن ثالث مسائل س، ثم قال: يا أمير المؤمنين! أُريد أن أسألك عن ثالث مسائل س، ثم قال: يا أمير المؤمنين! أُريد أن أسألك عن ثالث مسائل أمير المؤمنين وجلأمير المؤمنين وجلأمير المؤمنين وجلأمير المؤمنين وجل
أي: أخـذوا  أي: أخـذوا  أي: أخـذوا  أي: أخـذوا  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضـى علـيهم   إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضـى علـيهم   إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضـى علـيهم   إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضـى علـيهم   

        في دنياهم وآخرتهم.في دنياهم وآخرتهم.في دنياهم وآخرتهم.في دنياهم وآخرتهم.        وأنّهم ليسوا بمأمونينوأنّهم ليسوا بمأمونينوأنّهم ليسوا بمأمونينوأنّهم ليسوا بمأمونينــ ــ ــ ــ حقّك! حقّك! حقّك! حقّك! 
        الخبـر لـم يـذكر فـي أي تـاريخ كـان علـي من القـول: أن وهنا ال بد        الخبـر لـم يـذكر فـي أي تـاريخ كـان علـي من القـول: أن وهنا ال بد        الخبـر لـم يـذكر فـي أي تـاريخ كـان علـي من القـول: أن وهنا ال بد        الخبـر لـم يـذكر فـي أي تـاريخ كـان علـي من القـول: أن فـي  فـي  فـي  فـي      ····وهنا ال بد

 مكّــة مــع أن مكّــة مــع أن مكّــة مــع أن ــاً كالســالطين المــدلّلين علــى يــد ســلمان         مكّــة مــع أن ــاً كالســالطين المــدلّلين علــى يــد ســلمان     اإلمــام الحســن كــان متوكّئ ــاً كالســالطين المــدلّلين علــى يــد ســلمان     اإلمــام الحســن كــان متوكّئ ــاً كالســالطين المــدلّلين علــى يــد ســلمان     اإلمــام الحســن كــان متوكّئ اإلمــام الحســن كــان متوكّئ
        !!!!)١(الشيبالشيبالشيبالشيب

وقد كان سلمان آنذاك قد غدا مسنّاً وضعيفاً وعليوقد كان سلمان آنذاك قد غدا مسنّاً وضعيفاً وعليوقد كان سلمان آنذاك قد غدا مسنّاً وضعيفاً وعليياً.    ····وقد كان سلمان آنذاك قد غدا مسنّاً وضعيفاً وعليياً.كان رجالً قوياً.كان رجالً قوياً.كان رجالً قوكان رجالً قو        
حسناً إن الخبر يقول: جاء رجل حسن الهيئة وسأل عن ثالثة أشـياء، وقـال:   حسناً إن الخبر يقول: جاء رجل حسن الهيئة وسأل عن ثالثة أشـياء، وقـال:   حسناً إن الخبر يقول: جاء رجل حسن الهيئة وسأل عن ثالثة أشـياء، وقـال:   حسناً إن الخبر يقول: جاء رجل حسن الهيئة وسأل عن ثالثة أشـياء، وقـال:   

        أجاب عنها علي دلّ ذلك على أنّهم غصبوا حقّه!أجاب عنها علي دلّ ذلك على أنّهم غصبوا حقّه!أجاب عنها علي دلّ ذلك على أنّهم غصبوا حقّه!أجاب عنها علي دلّ ذلك على أنّهم غصبوا حقّه!        إذاإذاإذاإذا
ــت متعلّقــة بشــؤون       ــة؟ وهــل كان ــا هــي تلــك األشــياء الثالث ــت متعلّقــة بشــؤون      واآلن لنتســاءل: م ــة؟ وهــل كان ــا هــي تلــك األشــياء الثالث ــت متعلّقــة بشــؤون      واآلن لنتســاءل: م ــة؟ وهــل كان ــا هــي تلــك األشــياء الثالث ــت متعلّقــة بشــؤون      واآلن لنتســاءل: م ــة؟ وهــل كان ــا هــي تلــك األشــياء الثالث واآلن لنتســاءل: م

        المملكة والحكم أم ال؟المملكة والحكم أم ال؟المملكة والحكم أم ال؟المملكة والحكم أم ال؟
فقال له علي: اسأل ما بدا لك! قال: أخبرني عن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب     فقال له علي: اسأل ما بدا لك! قال: أخبرني عن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب     فقال له علي: اسأل ما بدا لك! قال: أخبرني عن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب     فقال له علي: اسأل ما بدا لك! قال: أخبرني عن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب     
روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األخوال روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األخوال روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األخوال روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األخوال 
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        ن فقال: يا أبا محمد! أجبه.ن فقال: يا أبا محمد! أجبه.ن فقال: يا أبا محمد! أجبه.ن فقال: يا أبا محمد! أجبه.فالتفت سيدنا علي إلى الحسفالتفت سيدنا علي إلى الحسفالتفت سيدنا علي إلى الحسفالتفت سيدنا علي إلى الحس
        ....    قال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسن

وهنــا ال بــد مــن التســاؤل عــن أشــياء كثيــرة، فالظــاهر أن اإلمــام الحســن كــان  وهنــا ال بــد مــن التســاؤل عــن أشــياء كثيــرة، فالظــاهر أن اإلمــام الحســن كــان  وهنــا ال بــد مــن التســاؤل عــن أشــياء كثيــرة، فالظــاهر أن اإلمــام الحســن كــان  وهنــا ال بــد مــن التســاؤل عــن أشــياء كثيــرة، فالظــاهر أن اإلمــام الحســن كــان  
كبيراً, وكان متأهالً، وله ولد يدعى: محمداً, ولذا كان يقال له: أبو محمد. وجاء كبيراً, وكان متأهالً، وله ولد يدعى: محمداً, ولذا كان يقال له: أبو محمد. وجاء كبيراً, وكان متأهالً، وله ولد يدعى: محمداً, ولذا كان يقال له: أبو محمد. وجاء كبيراً, وكان متأهالً، وله ولد يدعى: محمداً, ولذا كان يقال له: أبو محمد. وجاء 

        ....    في عام كهذا إلى الحج, وليس في التاريخ شيء كهذافي عام كهذا إلى الحج, وليس في التاريخ شيء كهذافي عام كهذا إلى الحج, وليس في التاريخ شيء كهذافي عام كهذا إلى الحج, وليس في التاريخ شيء كهذا
        راد الراوي الوضّاع أن يـوهم النـاس أن اإلمـام الحسـن سـيكون إمامـاً      راد الراوي الوضّاع أن يـوهم النـاس أن اإلمـام الحسـن سـيكون إمامـاً      راد الراوي الوضّاع أن يـوهم النـاس أن اإلمـام الحسـن سـيكون إمامـاً      راد الراوي الوضّاع أن يـوهم النـاس أن اإلمـام الحسـن سـيكون إمامـاً      ثانيـاً: أثانيـاً: أثانيـاً: أثانيـاً: أ

بعد عليبعد عليبعد عليبعد عليMMMM    .إذا هو استطاع أن يجيب عن تلك المسائل الثالث.إذا هو استطاع أن يجيب عن تلك المسائل الثالث.إذا هو استطاع أن يجيب عن تلك المسائل الثالث.إذا هو استطاع أن يجيب عن تلك المسائل الثالث        
بد من التفكير: هـل تراهـا كانـت األجوبـة صـحيحة، أم أن الـراوي       بد من التفكير: هـل تراهـا كانـت األجوبـة صـحيحة، أم أن الـراوي       بد من التفكير: هـل تراهـا كانـت األجوبـة صـحيحة، أم أن الـراوي       بد من التفكير: هـل تراهـا كانـت األجوبـة صـحيحة، أم أن الـراوي               واآلن الواآلن الواآلن الواآلن ال

        !!!!    الكذّاب توهم ذلك؟الكذّاب توهم ذلك؟الكذّاب توهم ذلك؟الكذّاب توهم ذلك؟
ــدين) للشــيخ      وأمــا جــواب اإلمــام الحســن، كمــا جــاء فــي كتــاب (إكمــال    وأمــا جــواب اإلمــام الحســن، كمــا جــاء فــي كتــاب (إكمــال    وأمــا جــواب اإلمــام الحســن، كمــا جــاء فــي كتــاب (إكمــال    وأمــا جــواب اإلمــام الحســن، كمــا جــاء فــي كتــاب (إكمــال     ــدين) للشــيخ  ال ــدين) للشــيخ  ال ــدين) للشــيخ  ال ال

الصدوق, في باب ما أخبـر بـه الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب مـن وقـوع الغيبـة،            الصدوق, في باب ما أخبـر بـه الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب مـن وقـوع الغيبـة،            الصدوق, في باب ما أخبـر بـه الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب مـن وقـوع الغيبـة،            الصدوق, في باب ما أخبـر بـه الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب مـن وقـوع الغيبـة،            
من أمر اإلنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإن روحه من أمر اإلنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإن روحه من أمر اإلنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإن روحه من أمر اإلنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإن روحه         أما ما سألت عنهأما ما سألت عنهأما ما سألت عنهأما ما سألت عنه    ::::وهو: قالوهو: قالوهو: قالوهو: قال

ريح), والريح معلّق بالهواء (وال نـدري مـا هـو الفـرق     ريح), والريح معلّق بالهواء (وال نـدري مـا هـو الفـرق     ريح), والريح معلّق بالهواء (وال نـدري مـا هـو الفـرق     ريح), والريح معلّق بالهواء (وال نـدري مـا هـو الفـرق             تعلّق بالريح (ولم يبين أيتعلّق بالريح (ولم يبين أيتعلّق بالريح (ولم يبين أيتعلّق بالريح (ولم يبين أي
تّــى يفيــق صــاحب الــروح بــإذن اهللا, ثــم ليــأذن اهللا للــروح   تّــى يفيــق صــاحب الــروح بــإذن اهللا, ثــم ليــأذن اهللا للــروح   تّــى يفيــق صــاحب الــروح بــإذن اهللا, ثــم ليــأذن اهللا للــروح   تّــى يفيــق صــاحب الــروح بــإذن اهللا, ثــم ليــأذن اهللا للــروح   بــين الــريح والهــواء)، حبــين الــريح والهــواء)، حبــين الــريح والهــواء)، حبــين الــريح والهــواء)، ح

الريح ويجذب الريح إلى الهـواء, ويرجـع الـروح    الريح ويجذب الريح إلى الهـواء, ويرجـع الـروح    الريح ويجذب الريح إلى الهـواء, ويرجـع الـروح    الريح ويجذب الريح إلى الهـواء, ويرجـع الـروح            بالرجوع, ثم يلصق الروح إلىبالرجوع, ثم يلصق الروح إلىبالرجوع, ثم يلصق الروح إلىبالرجوع, ثم يلصق الروح إلى
ويسكن إلى جسم صاحبه! وإذا لم يأذن اهللا بـذلك فلـن يسـتيقظ صـاحب الـروح      ويسكن إلى جسم صاحبه! وإذا لم يأذن اهللا بـذلك فلـن يسـتيقظ صـاحب الـروح      ويسكن إلى جسم صاحبه! وإذا لم يأذن اهللا بـذلك فلـن يسـتيقظ صـاحب الـروح      ويسكن إلى جسم صاحبه! وإذا لم يأذن اهللا بـذلك فلـن يسـتيقظ صـاحب الـروح      

        إلى القيامة.إلى القيامة.إلى القيامة.إلى القيامة.
ما طبـق، وإذا صـلّى   ما طبـق، وإذا صـلّى   ما طبـق، وإذا صـلّى   ما طبـق، وإذا صـلّى   وأما مسألة التذكّر والنسيان فقلب المرء في حقّة وعليهوأما مسألة التذكّر والنسيان فقلب المرء في حقّة وعليهوأما مسألة التذكّر والنسيان فقلب المرء في حقّة وعليهوأما مسألة التذكّر والنسيان فقلب المرء في حقّة وعليه

(حـين النسـيان) ارتفـع الطبـق عـن الحقّـة       (حـين النسـيان) ارتفـع الطبـق عـن الحقّـة       (حـين النسـيان) ارتفـع الطبـق عـن الحقّـة       (حـين النسـيان) ارتفـع الطبـق عـن الحقّـة               المرء على محمد وآلـه في ذلك الحـين المرء على محمد وآلـه في ذلك الحـين المرء على محمد وآلـه في ذلك الحـين المرء على محمد وآلـه في ذلك الحـين 
وتذكّر المرء كلّ ما نسيه, وإذا لم يصلّ، أو صلّى صالة مبتـورة, كـأن لـم يـذكر آل     وتذكّر المرء كلّ ما نسيه, وإذا لم يصلّ، أو صلّى صالة مبتـورة, كـأن لـم يـذكر آل     وتذكّر المرء كلّ ما نسيه, وإذا لم يصلّ، أو صلّى صالة مبتـورة, كـأن لـم يـذكر آل     وتذكّر المرء كلّ ما نسيه, وإذا لم يصلّ، أو صلّى صالة مبتـورة, كـأن لـم يـذكر آل     
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        ويظلم القلب وينسى المرء ما ذكره.ويظلم القلب وينسى المرء ما ذكره.ويظلم القلب وينسى المرء ما ذكره.ويظلم القلب وينسى المرء ما ذكره.        محمد، بقي ذلك الطبق على حاله على الحقّة،محمد، بقي ذلك الطبق على حاله على الحقّة،محمد، بقي ذلك الطبق على حاله على الحقّة،محمد، بقي ذلك الطبق على حاله على الحقّة،
ــد أن  ــا ال ب ــد أن وهن ــا ال ب ــد أن وهن ــا ال ب ــد أن وهن ــا ال ب ــراوي الوضّــاع: فلمــاذا       وهن ــراوي الوضّــاع: فلمــاذا   نســأل ال ــراوي الوضّــاع: فلمــاذا   نســأل ال ــراوي الوضّــاع: فلمــاذا   نســأل ال ــذين ليســوا            نســأل ال ــذكّر أولئــك ال ــذين ليســوا    يت ــذكّر أولئــك ال ــذين ليســوا    يت ــذكّر أولئــك ال ــذين ليســوا    يت ــذكّر أولئــك ال يت

        ، ما نسوه، بال صالة على النبي وآله؟، ما نسوه، بال صالة على النبي وآله؟، ما نسوه، بال صالة على النبي وآله؟، ما نسوه، بال صالة على النبي وآله؟اًاًاًاًبمسلمين إذبمسلمين إذبمسلمين إذبمسلمين إذ
الجواب عن المسألة الثالثة: لماذا يشبه الولد عمه وخاله، فعلّته هو: أن الجواب عن المسألة الثالثة: لماذا يشبه الولد عمه وخاله، فعلّته هو: أن الجواب عن المسألة الثالثة: لماذا يشبه الولد عمه وخاله، فعلّته هو: أن الجواب عن المسألة الثالثة: لماذا يشبه الولد عمه وخاله، فعلّته هو: أن         وأماوأماوأماوأما
قارب زوجته بقلب ساكن وعروق هادئة وجسم غير مضطرب نزلـت  قارب زوجته بقلب ساكن وعروق هادئة وجسم غير مضطرب نزلـت  قارب زوجته بقلب ساكن وعروق هادئة وجسم غير مضطرب نزلـت  قارب زوجته بقلب ساكن وعروق هادئة وجسم غير مضطرب نزلـت          الرجل إذاالرجل إذاالرجل إذاالرجل إذا
الرحم نفسه, وفي هذه الحال يشبه الولد األم واألب، ولكن في حالـة  الرحم نفسه, وفي هذه الحال يشبه الولد األم واألب، ولكن في حالـة  الرحم نفسه, وفي هذه الحال يشبه الولد األم واألب، ولكن في حالـة  الرحم نفسه, وفي هذه الحال يشبه الولد األم واألب، ولكن في حالـة  النطفة في النطفة في النطفة في النطفة في 

االضطراب تنزل علـى بعـض العـروق، وإذا نزلـت علـى عـروق األعمـام أشـبههم،         االضطراب تنزل علـى بعـض العـروق، وإذا نزلـت علـى عـروق األعمـام أشـبههم،         االضطراب تنزل علـى بعـض العـروق، وإذا نزلـت علـى عـروق األعمـام أشـبههم،         االضطراب تنزل علـى بعـض العـروق، وإذا نزلـت علـى عـروق األعمـام أشـبههم،         
        وإذا نزلت على عروق األخوال أشبههم!!وإذا نزلت على عروق األخوال أشبههم!!وإذا نزلت على عروق األخوال أشبههم!!وإذا نزلت على عروق األخوال أشبههم!!

ونحن نرجو اهللا أن ال تصل هـذه الروايـات إلـى أيـدي األطبـاء األخصـائيين       ونحن نرجو اهللا أن ال تصل هـذه الروايـات إلـى أيـدي األطبـاء األخصـائيين       ونحن نرجو اهللا أن ال تصل هـذه الروايـات إلـى أيـدي األطبـاء األخصـائيين       ونحن نرجو اهللا أن ال تصل هـذه الروايـات إلـى أيـدي األطبـاء األخصـائيين       
؛ لكــي ال يتصــوروا أن هــذه الموضــوعات هــي مــن  ؛ لكــي ال يتصــوروا أن هــذه الموضــوعات هــي مــن  ؛ لكــي ال يتصــوروا أن هــذه الموضــوعات هــي مــن  ؛ لكــي ال يتصــوروا أن هــذه الموضــوعات هــي مــن  بعلــم األجنّــة وغيــر المســلمين بعلــم األجنّــة وغيــر المســلمين بعلــم األجنّــة وغيــر المســلمين بعلــم األجنّــة وغيــر المســلمين 

المعــارف اإلســالمية، وأن حكّــام المســلمين قــد ســادوا العــالم بهــذه التوهمــات         المعــارف اإلســالمية، وأن حكّــام المســلمين قــد ســادوا العــالم بهــذه التوهمــات         المعــارف اإلســالمية، وأن حكّــام المســلمين قــد ســادوا العــالم بهــذه التوهمــات         المعــارف اإلســالمية، وأن حكّــام المســلمين قــد ســادوا العــالم بهــذه التوهمــات         
        والخرافات!والخرافات!والخرافات!والخرافات!

وبعد ذلك أُعجـب السـائل الحسـن الهيئـة واللبـاس بهـذه األجوبـة, وبـدأ يشـهد هللا          وبعد ذلك أُعجـب السـائل الحسـن الهيئـة واللبـاس بهـذه األجوبـة, وبـدأ يشـهد هللا          وبعد ذلك أُعجـب السـائل الحسـن الهيئـة واللبـاس بهـذه األجوبـة, وبـدأ يشـهد هللا          وبعد ذلك أُعجـب السـائل الحسـن الهيئـة واللبـاس بهـذه األجوبـة, وبـدأ يشـهد هللا          
        سم كلّ إمام واسم أبيه.سم كلّ إمام واسم أبيه.سم كلّ إمام واسم أبيه.سم كلّ إمام واسم أبيه.بالوحدانية، وبرسالة الرسول، وإمامة األئمة واحداً تلو اآلخر بابالوحدانية، وبرسالة الرسول، وإمامة األئمة واحداً تلو اآلخر بابالوحدانية، وبرسالة الرسول، وإمامة األئمة واحداً تلو اآلخر بابالوحدانية، وبرسالة الرسول، وإمامة األئمة واحداً تلو اآلخر با

والظــاهر أن هــذا الســائل كانــت تشــغله هــذه المســائل أعوامــاً طــواالً، وكــان    والظــاهر أن هــذا الســائل كانــت تشــغله هــذه المســائل أعوامــاً طــواالً، وكــان    والظــاهر أن هــذا الســائل كانــت تشــغله هــذه المســائل أعوامــاً طــواالً، وكــان    والظــاهر أن هــذا الســائل كانــت تشــغله هــذه المســائل أعوامــاً طــواالً، وكــان    
حملها ثقيالً على قلبه وعقله.. وعندما حلّت هذه المشاكل الكبيرة والهامة وجب حملها ثقيالً على قلبه وعقله.. وعندما حلّت هذه المشاكل الكبيرة والهامة وجب حملها ثقيالً على قلبه وعقله.. وعندما حلّت هذه المشاكل الكبيرة والهامة وجب حملها ثقيالً على قلبه وعقله.. وعندما حلّت هذه المشاكل الكبيرة والهامة وجب 
عليـه تقــديراً أن يلهــج بالثنــاء، واالعتــراف بالفضــل، ال للمجيــب وحــده، بــل ُألمــه  عليـه تقــديراً أن يلهــج بالثنــاء، واالعتــراف بالفضــل، ال للمجيــب وحــده، بــل ُألمــه  عليـه تقــديراً أن يلهــج بالثنــاء، واالعتــراف بالفضــل، ال للمجيــب وحــده، بــل ُألمــه  عليـه تقــديراً أن يلهــج بالثنــاء، واالعتــراف بالفضــل، ال للمجيــب وحــده، بــل ُألمــه  

        !!...!!...!!...!!...    ربائه وأوصيائهربائه وأوصيائهربائه وأوصيائهربائه وأوصيائهوأبيه وأبنائه وأقوأبيه وأبنائه وأقوأبيه وأبنائه وأقوأبيه وأبنائه وأق
        هل هذه الشبهات لها صحة؟هل هذه الشبهات لها صحة؟هل هذه الشبهات لها صحة؟هل هذه الشبهات لها صحة؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فــي البدايــة ال بــد أن نلفــت نظــركم إلــى أن هــذه الشــبهات منقولــة مــن كتــاب  
(كسر الصنم) المترجم إلى اللغة العربية بتوسط البلوشي، وهو ال يخلو من أخطـاء  

  لكتاب.واختالف عن األصل الفارسي ل
وأراد الكلينـــي أن يثبـــت فـــي هـــذا البـــاب اإلمامـــة المنحصـــرة   ((هـــذا، وقولـــه: 

  .))باالثني عشر، ولكنّه أخطأ وأثبتها لثالثة عشر
عشر باباً على عدد األئمـة الـذين    قد أفرد اثني Rيرد عليه: أن الشيخ الكليني

انــت الروايــات يريــد إثبــات إمــامتهم، ولــم يفــرد بابــاً للثالــث عشــر المزعــوم، فــإن ك   
يصيبها اإلجمال أو التصحيف أو التحريف، فاألمور الظاهرة البينة تكشف لنا هـذا  

ــي    ــا أورده الكلين ــي    Rاإلجمــال أو التصــحيف أو التحريــف، وم ــواب االثن مــن األب
  عشر وإثبات اإلمامة لكلّ إمام باسمه يدحض أي دعوى أُخرى..

عشـر ولـيس    األئمـة اثنـا  /ةمن عنـوان: (اإلمامـ  وقد أجبنا على هذا اإلشـكال ضـ  
  ثالثة عشر)؛ فراجع!

إن اهللا أعطــى هــذا الحــق لكــلّ عبــد يســعى ويســأل اهللا أن يكــون إمامــاً  ((قولــه: 
  .))للمتّقين، كما ذكر اهللا...الخ

: أن كـلّ شـخص   �واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   �نقول: ال يستفاد مـن قولـه تعـالى:    
لنظــر عــن الجعــل اإللهــي، فمســألة اإلمامــة منوطــة       يمكــن أن يكــون إمامــاً بغــضّ ا   

, �واجعلْنَـا واجعلْنَـا واجعلْنَـا واجعلْنَـا �بـ(الجعل اإللهي)، وهي واضحة من هذه الناحية؛ لصريح قوله تعالى: 
ممـا يعتقـده اإلماميـة أيضـاً     ــ أي: كون اإلمامة منوطة بالجعل اإللهي ــ وهذا المعنى 

  وال يختلفون فيه، ولكن الكالم هو:
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   عزّ وجلّ إماماً؟من المجعول من قبل اهللا
فالمســألة المــذكورة هــي التــي تفتقــر إلــى الــنصّ والتنصــيب مــن قبــل المــولى    

ر!7سبحانه، أو من قبل الناطق باسمه كالنبيفليتدب ..  
ولكن الكليني وأمثاله سعوا أن يجعلوه محصوراً بالروايـات المختلقـة   ((قوله: 

  .))والروايات المجهولة...إلخ
، وكذا غيـره مـن المحـدثين، سـوى مـا      Rالكليني نقول: لم يذكر الشيخ

في هذا الجانب.. فأحاديث مثل:  Fوأهل البيت 7تضافر نقله عن الرسول
، و(الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا )١((إنّـي تــارك فــيكم الثقلــين: كتــاب اهللا، وعترتـي)  

و(مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا نجـا ومـن تخلّـف عنهـا       ،)٢(عشر)
، وأمثالهــا مــن األحاديــث، لــم   )٤(، و(مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله)  )٣(غــرق...)
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يقتصـــر ذكرهـــا عنـــد الشـــيعة فقـــط، بـــل تضـــافر نقلهـــا عنـــد الســـنّة أيضـــاً وباألســـانيد  
، وتـــدعو إلــى واليـــتهم،  Fالصــحيحة.. وهـــي تؤســس ألصـــل إمامــة أهـــل البيــت    

  ولزوم االقتداء بهم..
  ؟!أو افتراًء اًيث اختالقفهل يعد (البرقعي) وأمثاله هذه األحاد

وإذا انفـردت كتـب الشــيعة بتنـاول النصـوص الدالّــة علـى إمامـة كــلّ إمـام مــن        
، وقــد بينــت التفصــيل الــذي أجملتــه النصــوص العامــة التــي        Fأئمــة أهــل البيــت  

اقتصــرت علــى ذكرهــا كتــب أهــل الســنّة، والتــي تعامــت عــن ذكــر هــذا التفصــيل؛       
للتــاريخ واألحــداث التــي جــرت فــي القــرنين     ألســباب معلومــة، يعرفهــا كــلّ قــارئ  

  ؟!أو افتراًء اً.. فهل يعد هذا اختالق7األولين بعد رسول اهللا
ــث        ــذه األحاديـ ــيل هـ ــى تفصـ ــدلّنا علـ ــره أن يـ ــي) أو غيـ ــتطيع (البرقعـ ــل يسـ وهـ

: (الخلفـاء مـن بعـدي    7الواردة في كتب أهل السـنّة, والتـي مـر ذكرهـا، مثـل قولـه      
أهـل بيتـي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح..)، فهـل تـراه يقـول: إن          اثنا عشر)، ومثل: (مثل 

وهو ال يستقيم بأي حال مع هذه األحاديـث؛ فنسـاؤه قـد أمـرن      ؟نساؤه 7أهل بيته
، وإن 7بــاإلقرار فــي بيــوتهن، ولــم توكــل إلــيهن مهمــة قيــادة اُألمــة بعــد رســول اهللا  

 أمير المؤمنينــ بدر شيء منهن كعائشة في حربها ضدC  هـو مخـالف للكتـاب    فــ
  والسنّة.

  ؟!7فكيف يصح أن تكون هذه األحاديث فيها أو في بقية أزواجه
ــه   ـــ(أُمته)، وهــذا مــن أســخف التفاســير! ألن     7أم تــراهم سيفســرون أهــل بيت ب

: (إنّي تارك فيكم...) هو خطـاب إلـى األمـة، وال يصـح أن يقـول لهـم: إنّـي        7قوله
  فهذا كالم ال يتلفّظ به جاهل فضالً عن عاقل..تارك فيكم كتاب اهللا وأنفسكم.. 
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فهذه األحاديث المجملة، والواردة باألسانيد الصحيحة في كتب أهل السنّة، 
، التــي تتبنّــى الشــيعة روايــة Fال يوجــد تفســير لهــا ســوى عنــد مدرســة أهــل البيــت 

  أحاديثهم والعمل بها.
ــه:   ــا قول ــي القــرآن بســبب    ((وأم ــا ورد ف ــرك م فهــو كــالم   ))ها...وال يمكــن أن نت

الغافلين! وال ينبغي االلتفات له؛ ألن ما ورد في القـرآن ال ينفـي األخـذ بالسـنّة, بـل      
      مـة قـد        7يدعو إلـى األخـذ بمـا جـاء بـه النبـيوالعمـل بـه.. وهـذه األحاديـث المتقد

لذا وجب األخذ بها..7صدق صدورها عن النبي ،  
مـن بـاب مـا جـاء      )١(في (الكـافي) وأما الحديث األول الذي رواه عن الكليني 

، فهو حـديث صـحيح السـند، واإلشـكال فـي أحمـد بـن محمـد         Fفي االثني عشر
البرقـي لكلمـة الصـفّار فيـه ليسـت قادحـة؛ مــا دامـت صـدرت عـن ثقـة، فيؤخـذ بهــا،            
بحسب االستناد إلى السيرة العقالئية الممضاة لألخذ بخبر الثقة، وتعليق (البرقعي) 

ه بعد ثبـوت حجيـة األخـذ عـن الثقـة، وقـد نـصّ الصـفّار علـى أن          ال قيمة وال وزن ل
هذا الخبر قد رواه البرقي قبل حيرته بعشر سنين، لذا يؤخذ منه ويكون األخذ 

فتوجـد  ��� به حجة، هذا إذا فسرنا المراد بـالحيرة، هـي الحيـرة فـي المـذهب، و     
ــة وجــوه أُخــر قــد أشــار إليهــا العالّمــة المجلســي        ثمS  ــي (مــرآة  ؛)٢(العقــول) ف

  فليرجع إليها!
بسـندين صـحيحين،   ـــ  الـوارد فـي الحـديث األول    ـــ  كما أن حجية هـذا الـنصّ   

هو أكبر شاهد على كذب (البرقعي) وافترائه بـأن هـذه األحاديـث مختلقـة وواردة     
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  عن طريق المجاهيل.
وأما إشكاله بدعوى التناقض في كالم أبي هاشم الجعفري، راوي الحـديث  

ـــ ، فمــردود؛ وذلــك لضــعف الحــديث اآلخــر  Cمــام الجــوادعــن اإل أي: الحــديث ـ
سـنداً،  ـــ  ) ١٠(الحـديث رقـم    Cالوارد في بـاب اإلشـارة والـنصّ علـى أبـي محمـد      

وعدم داللته على ما يريد البرقعي متنـاً، فـانظر مـا ذكرنـاه عـن هـذا الحـديث ضـمن         
  ).Cهل حصل البداء في إمامة العسكري/عنوان: (اإلمام العسكري

  من ضعف سنده.. )١(وأيضاً راجع ما ذكره المجلسي في (مرآة العقول)
وصــحة التعــارض أو التنــاقض إنّمــا هــي فــرع حجيــة الخبــر مــن حيــث الســند،     
وأما إذا كان أحد الحديثين ضعيفاً واآلخر صحيحاً فـال تصـح دعـوى التعـارض أو     

هــذا هــو الــذي   التنــاقض بينهمــا، بــل يطــرح الضــعيف ويؤخــذ بــالخبر الصــحيح.. ف       
  تقتضيه السيرة العقالئية في التعامل مع األخبار الواردة إليهم..

ويبـدو أن (البرقعــي) بإعمالــه التنــاقض هنــا بــين الخبــر الصــحيح والضــعيف وإلغــاء  
حجية الصحيح لما ورد في الضعيف، هو خارج عن جماعـة العقـالء، ويعمـل بصـناعة     

المتنطّعـــون أمثالـــه مــــن هـــواة التهويــــل     ���  خاصّـــة بـــه فــــي عـــالم األخبـــار، ال يجيــــدها    
ــالى العافيـــة وســـالمة العقـــول؛ ألن ســـالمة العقـــول     ــارغين.. نســـأل اهللا تعـ والتهـــويش الفـ

  طريقنا إلى معرفة الحق في الدين، وبالتالي الفوز والنجاة يوم القيامة.
وأما دعواه بوجود عالئم الكذب واالختالق فـي مـتن الحـديث، فهـي أوهـن      

نكبـوت، وقـد أردنـا بدايـةً عـدم اإلجابـة عليهـا لوضـوح بطالنهـا، ولكـن           من بيت الع
  مع ذلك سنجيب عليها من باب الفائدة العامة.
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  ..))مع أن اإلمام الحسن كان متوكئاً، كالسالطين المدلّلين...((فقوله: 
, ولكـن  Cنقول: المتوكّأ على سلمان قد يكون هـو اإلمـام الحسـن المجتبـى    

ــه أميــ   ــارة     Cر المــؤمنيناألظهــر هــو كون ــه هــذه العب ؛ فــإن الســياق الــذي وردت في
ومعــه الحســن بــن  Cيحتمــل األمــرين: عــن أبــي هاشــم، قــال: أقبــل أميــر المــؤمنين  

عليHّعلى يد سلمان...الخ. هذا من جهة. ئ، وهو متوك  
هــذه، وشــبهها بأنّهــا: مثــل   أنّــه أراد أن يطعــن بحالــة التــوكّئ  ومــن جهــة ثانيــة: 

  دلّلين.عمل السالطين الم
لمن كان سلطاناً مـدلّالً، أفـال يكـون لمـن هـو      ���  ال يكون نقول: فهل التوكّئ

مــريض مــثالً، أو لمــن هــو عــاجز عــن المشــي ومــا شــابه ذلــك مــن األمــور التــي تمنــع  
  اإلنسان من السير براحة وحرية؟

ـــ فلــم ال يعمــل هــذا (البرقعــي)   ـــ برقعــه اهللا ببرقــع الخــزي يــوم القيامــة   ـ بأصــالة ـ
لصحة في عمل المسلم، وهو أصل صحيح يعمل به جميع المسـلمين فـي مشـارق    ا

األرض ومغاربها. والخبر ال توجد فيه داللة على شيء مما ذكر من حالـة السـلطنة   
ــة   األئم ــدالل، مــع أن ــة بالنصــوص المتضــافرة،       Fوال لهــم الســلطنة الروحيــة الثابت

  عمي ويصم!، لكن التعصّب والنصب يFوبالخصوص أصحاب الكساء
فالظـــاهر أن اإلمـــام الحســـن كـــان كبيـــراً، كـــان متـــأهالً ولـــه ولـــد ((وأمــا قولـــه:  

  .))يدعى: محمداً... إلى قوله: وليس في التاريخ شيء كهذا
نقول: يعزّ علينا أن نستمر في اإلجابة على إشكاالت مثل هذه تنم عـن جهـل   

رقعي) بهذه الورطـة,  فاضح، بل عن ضياع معرفي حقيقي، وال ندري من ورط (الب
 د هــذه األوراق التــي ســول لــه أن يســودت صــحيفته عنــد اهللا، فمــن قــال لــه إ وســو ن
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  ليكنّى به؟! يلزمه أن يكون عند المكنّى ولد التكنّي عند العرب
أنّــه ـــ  إن كـان يقـرأ ويطــالع ثقافتـه اإلســالمية    ــــ ألـم يسـمع فــي أدب المسـلمين    
  تكنيته؟!يستحب عند والدة المولود تسميته و

ثــم اعتراضــه علــى أنّــه لــيس فــي التــاريخ شــيء كهــذا، هــل هــو اعتــراض علــى   
ــب          ــة أن يجيـ ــى إمكانيـ ــراض علـ ــه اعتـ ــاس، أم أنّـ ــن األسـ ــر مـ ــذا الخبـ ــر هـ ــدم ذكـ عـ

، وأنّـه  Cعلى مثل هذه األسئلة؟ أو اعتراض على كنية اإلمام الحسن Cالحسن
  ال يوجد له ولد اسمه محمد؟

   ل، نقـــول: إنهـــت إلـــى أميــــر        فـــإن كـــان األوهـــذه األســـئلة وأمثالهـــا قـــد وج
بكثرة كاثرة، ويوجد مؤلّفات خاصّة قد كتبت في ما وجه إلـى أميـر    Cالمؤمنين
من األسئلة المشكلة والغريبة، ذكرها السنّة والشيعة معـاً، فـانظر علـى     Cالمؤمنين

  .)١(سبيل المثال ما ذكره الشيخ األميني في (الغدير)
هـو إمـام مـن     Cول: ألـم يعلـم هـذا (البرقعـي) أن الحسـن     وإن كان الثاني، نق

بحسب عقيدة الشيعة اإلمامية، وأنّه من أهل بيت يزقّون العلم  Fأئمة أهل البيت
  النبــي ــك   7زقّــاً بحســب مــا تــذكره مرويــات القــوم، وأنقــد أمــر المســلمين بالتمس

لم يبلغـوا الحلـم...   صغاراً ــ  Hأي الحسن والحسينــ بأهل بيته وهم بعد لم يزالوا 
ــراه  ــاس جــاهلين ال يعرفــون األحكــام، وال يحيطــون       7فهــل ت ــى أُن ــة إل ــل اُألم يحي

بمختلف العلوم، ومع هذا يجعلهم مرجعاً لُألمة من بعـده ويقـول لهـم: (إنّـي تـارك      
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  فيكم الثقلين: كتاب اهللا، وعترتي أهل بيتي)؟! 
  وأما الثالث فلقد أجبنا عليه آنفاً.

د الراوي الوضّـاع أن يـوهم النـاس أن اإلمـام الحسـن سـيكون إمامـاً        أرا((قوله: 
بعد عليL((..  

نقول: لم يثبت (البرقعي) أن الراوي لهذه الرواية هـو: وضّـاع، وقـد بينـا سـابقاً      
أن الرواية صحيحة السند، ولها طـريقين صـحيحين.. واتّهـام الـراوي بالوضـع تهمـة       

  جابة عليها في عرصات الحساب يوم القيامة.باطلة، على (البرقعي) أن يستعد لإل
  سيكون إماماً.. Cوأما دعواه: أن الراوي أراد أن يوهم الناس بأن اإلمام الحسن

، فقــد  7هــو إمــام فــي حيــاة جــده المصــطفى      Cفنقــول: إن اإلمــام الحســن  
بقولـه: (الحسـن والحسـين إمامـان إن      Cعلى إمامته وإمامة أخيه الحسـين  7نصّ

.. فال حاجة لهذا اإليهام من هذا الراوي أو غيره.. لكن (البرقعـي)  )١(عدا)قاما وإن ق
  ال يعرف كيف يبرقع افتراءاته.

  .))وال ندري ما هو الفرق بين الريح والهواء((وأما قوله: 
نقول: لم لم يراجـع مـا ذكـر مـن تفاسـير لهـذه الفقـرات ويناقشـها بـدالً مـن أن           

ــانظر مــا ذكــره المجلســي فــي (مــرآة       يفــتح ســوقاً للجهــل والتجاهــل الر    خيصــين! ف
  في هذا الجانب. )٢(العقول)
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وبهذا القدر نكتفي عن اإلجابة عن بقية االفتراءات واالتّهامـات الباطلـة التـي    
  تنم عن جهل ونصب واضحين, فال حاجة إلتعاب النفس مع القوم الجاهلين.

HðČŠÈ½a@õýÈÛa@ìicIHðČŠÈ½a@õýÈÛa@ìicIHðČŠÈ½a@õýÈÛa@ìicIHðČŠÈ½a@õýÈÛa@ìicI@ @@ @@ @@ @
�»����������א�$و�#��������د�������ل�« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        من هو أبو العالء المعري، وما هو مذهبه؟من هو أبو العالء المعري، وما هو مذهبه؟من هو أبو العالء المعري، وما هو مذهبه؟من هو أبو العالء المعري، وما هو مذهبه؟

        ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أبــو العــالء: هــو الشــيخ العالّمــة, شــيخ ((قــال الــذهبي فــي (ســير أعــالم النــبالء): 

اآلداب, أبـــو العـــالء, أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان..., القحطـــاني, ثـــم التنـــوخي   
  معري األعمى, اللغوي, الشاعر, صاحب التصانيف السائرة, والمتّهم في نحلته.ال

ــد فــي ســنة ثــالث وســتّ    ــع ســنين      ول ــه أرب ــة، وأضــر بالجــدري ول ــالث مئ ين وث
األحمــر, ���  وشــهر, ســالت واحــدة, وابيضّــت اليمنــى, فكــان ال يــذكر مــن األلــوان    

نة ال يأكــل اللحــم  لثــوب أحمــر ألبســوه إيــاه وقــد جــدر, وبقــي خمســاً وأربعــين ســ     
  تزهداً فلسفياً.

وكـــان قنوعـــاً متعفّفـــاً, لـــه وقـــف يقـــوم بـــأمره, وال يقبـــل مـــن أحـــد شـــيئاً, ولـــو  
ــع المتنبـــي       ــه فـــي الـــذروة, يعـــد مـ ــإن نظمـ ــاً؛ فـ ــاالً ودنيـ تكســـب بالمـــديح لحصّـــل مـ

  .)١())والبحتري
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ــزان):      ــو     ((وقــال ابــن حجــر فــي (لســان المي ــن ســليمان، أب ــد اهللا ب ــن عب أحمــد ب
لعالء المعـري: اللغـوي الشـاعر, روى جـزءاً عـن يحيـى بـن مسـعر، عـن أبـي عروبـة            ا

  الحراني، له شعر يدلّ على الزندقة، سقت أخباره في التاريخ الكبير. انتهى.
إلى أن قال: قال السلفي: من عجيب رأي أبي العالء تركه تناول كلّ مأكول 

لـى التبـرهم, وأنّـه يـرى رأي     ال تنبتـه األرض، شـفقة علـى الحيوانـات، حتّـى نسـب إ      
البراهمة في إثبات الصانع وإنكار الرسل, وفي شـعره مـا يـدلّ علـى هـذا المـذهب,       
وفيه ما يدلّ على غيره، وكان ال يثبت على نحلته, وال يبقى على قانون واحد, بـل  

  .)١())يجري مع القافية إذا حصلت كما يجيء

  تعقيب:

  �»����������א�$و�#��������د�������ل�«
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ 
وأبي العالء المعري، فوجدت هذا فـي الهـامش، فـي كتـاب (االحتجـاج)، حـول       وأبي العالء المعري، فوجدت هذا فـي الهـامش، فـي كتـاب (االحتجـاج)، حـول       وأبي العالء المعري، فوجدت هذا فـي الهـامش، فـي كتـاب (االحتجـاج)، حـول       وأبي العالء المعري، فوجدت هذا فـي الهـامش، فـي كتـاب (االحتجـاج)، حـول       

        أبي عالء المعري تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر الخرسان:أبي عالء المعري تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر الخرسان:أبي عالء المعري تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر الخرسان:أبي عالء المعري تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر الخرسان:
ــي العــالء الم   (((((((( ــدة أب ــي العــالء الم   اختلــف فــي عقي ــدة أب ــي العــالء الم   اختلــف فــي عقي ــدة أب ــي العــالء الم   اختلــف فــي عقي ــدة أب ــات    اختلــف فــي عقي ــه كــان ملحــداً، وم ــل: إنّ ــات    عــري، فقي ــه كــان ملحــداً، وم ــل: إنّ ــات    عــري، فقي ــه كــان ملحــداً، وم ــل: إنّ ــات    عــري، فقي ــه كــان ملحــداً، وم ــل: إنّ عــري، فقي

        كذلك. وقيل: إنّه كان مسلماً موحداً. وقيل: إنّه كان ملحداً ثم أسلم.كذلك. وقيل: إنّه كان مسلماً موحداً. وقيل: إنّه كان ملحداً ثم أسلم.كذلك. وقيل: إنّه كان مسلماً موحداً. وقيل: إنّه كان ملحداً ثم أسلم.كذلك. وقيل: إنّه كان مسلماً موحداً. وقيل: إنّه كان ملحداً ثم أسلم.
    SSSSوهذا القول األخيـر يعـزّزه مـا قرأتـه فـي ديـوان عبـد المحسـن الصـوري         وهذا القول األخيـر يعـزّزه مـا قرأتـه فـي ديـوان عبـد المحسـن الصـوري         وهذا القول األخيـر يعـزّزه مـا قرأتـه فـي ديـوان عبـد المحسـن الصـوري         وهذا القول األخيـر يعـزّزه مـا قرأتـه فـي ديـوان عبـد المحسـن الصـوري         

ــوفّ ــوفّالمتـ ــوفّالمتـ ــوفّالمتـ ــنة    ىىىىالمتـ ــنةسـ ــنةسـ ــنةسـ ــادي     ٤١٩٤١٩٤١٩٤١٩سـ ــيخ هـ ــل الشـ ــب الفاضـ ــة األديـ ــي مكتبـ ــوط فـ ـــ. (المخطـ ــادي     هـ ــيخ هـ ــل الشـ ــب الفاضـ ــة األديـ ــي مكتبـ ــوط فـ ـــ. (المخطـ ــادي     هـ ــيخ هـ ــل الشـ ــب الفاضـ ــة األديـ ــي مكتبـ ــوط فـ ـــ. (المخطـ ــادي     هـ ــيخ هـ ــل الشـ ــب الفاضـ ــة األديـ ــي مكتبـ ــوط فـ ـــ. (المخطـ هـ
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        األميني(حفظه اهللا)) من قوله:األميني(حفظه اهللا)) من قوله:األميني(حفظه اهللا)) من قوله:األميني(حفظه اهللا)) من قوله:
        نجى المعري من العر ومن شناعات وأخبارنجى المعري من العر ومن شناعات وأخبارنجى المعري من العر ومن شناعات وأخبارنجى المعري من العر ومن شناعات وأخبار

        وافقني أمس على أنّه يقول بالجنّة والناروافقني أمس على أنّه يقول بالجنّة والناروافقني أمس على أنّه يقول بالجنّة والناروافقني أمس على أنّه يقول بالجنّة والنار
        وأنّه ال عاد من بعدها يصبو إلى مذهب بكاروأنّه ال عاد من بعدها يصبو إلى مذهب بكاروأنّه ال عاد من بعدها يصبو إلى مذهب بكاروأنّه ال عاد من بعدها يصبو إلى مذهب بكار

        واسم أبي عالء المعري: (أحمد) بن عبد اهللا بن سليمان.واسم أبي عالء المعري: (أحمد) بن عبد اهللا بن سليمان.واسم أبي عالء المعري: (أحمد) بن عبد اهللا بن سليمان.واسم أبي عالء المعري: (أحمد) بن عبد اهللا بن سليمان.
): ): ): ): ٦١٦١٦١٦١مــن (الكنــى واأللقــاب ص مــن (الكنــى واأللقــاب ص مــن (الكنــى واأللقــاب ص مــن (الكنــى واأللقــاب ص     ٣٣٣٣قــال الشــيخ عبــاس القمــي فــي ترجمتــه ج  قــال الشــيخ عبــاس القمــي فــي ترجمتــه ج  قــال الشــيخ عبــاس القمــي فــي ترجمتــه ج  قــال الشــيخ عبــاس القمــي فــي ترجمتــه ج  

, كان نسيج وحده بالعربية، ضربت آباط اإلبل إليه, ولـه  , كان نسيج وحده بالعربية، ضربت آباط اإلبل إليه, ولـه  , كان نسيج وحده بالعربية، ضربت آباط اإلبل إليه, ولـه  , كان نسيج وحده بالعربية، ضربت آباط اإلبل إليه, ولـه  الشاعر األديب الشهيرالشاعر األديب الشهيرالشاعر األديب الشهيرالشاعر األديب الشهير((((((((
        كتب كثيرة، وكان أعمى ذا فطانة, وله حكايات من ذكائه وفطانته.كتب كثيرة، وكان أعمى ذا فطانة, وله حكايات من ذكائه وفطانته.كتب كثيرة، وكان أعمى ذا فطانة, وله حكايات من ذكائه وفطانته.كتب كثيرة، وكان أعمى ذا فطانة, وله حكايات من ذكائه وفطانته.

حكــي أنّــه لمــا ســمع فضــائل الشــريف الســيد المرتضــى اشــتاق إلــى زيارتــه.   حكــي أنّــه لمــا ســمع فضــائل الشــريف الســيد المرتضــى اشــتاق إلــى زيارتــه.   حكــي أنّــه لمــا ســمع فضــائل الشــريف الســيد المرتضــى اشــتاق إلــى زيارتــه.   حكــي أنّــه لمــا ســمع فضــائل الشــريف الســيد المرتضــى اشــتاق إلــى زيارتــه.   
فحضر مجلس السيد وكان سيد المجالس، فجعل يخطو ويـدنو إلـى السـيد فعثـر     فحضر مجلس السيد وكان سيد المجالس، فجعل يخطو ويـدنو إلـى السـيد فعثـر     فحضر مجلس السيد وكان سيد المجالس، فجعل يخطو ويـدنو إلـى السـيد فعثـر     فحضر مجلس السيد وكان سيد المجالس، فجعل يخطو ويـدنو إلـى السـيد فعثـر     

ل الرجـل: مـن هـذا الكلـب؟ فقـال المعـري: الكلـب مـن ال يعـرف          ل الرجـل: مـن هـذا الكلـب؟ فقـال المعـري: الكلـب مـن ال يعـرف          ل الرجـل: مـن هـذا الكلـب؟ فقـال المعـري: الكلـب مـن ال يعـرف          ل الرجـل: مـن هـذا الكلـب؟ فقـال المعـري: الكلـب مـن ال يعـرف          على رجل، فقاعلى رجل، فقاعلى رجل، فقاعلى رجل، فقا
        للكلب سبعين اسماً.للكلب سبعين اسماً.للكلب سبعين اسماً.للكلب سبعين اسماً.

فلما سمع الشريف ذلك منه قربه وأدناه، فامتحنه، فوجده وحيد عصره، وأعجوبة فلما سمع الشريف ذلك منه قربه وأدناه، فامتحنه، فوجده وحيد عصره، وأعجوبة فلما سمع الشريف ذلك منه قربه وأدناه، فامتحنه، فوجده وحيد عصره، وأعجوبة فلما سمع الشريف ذلك منه قربه وأدناه، فامتحنه، فوجده وحيد عصره، وأعجوبة 
: : : : ٢٢٢٢(االحتجـاج  (االحتجـاج  (االحتجـاج  (االحتجـاج  ))))))))دهره. فكان أبو العالء يحضر مجلس السيد، وعد من شعراء مجلسـه... دهره. فكان أبو العالء يحضر مجلس السيد، وعد من شعراء مجلسـه... دهره. فكان أبو العالء يحضر مجلس السيد، وعد من شعراء مجلسـه... دهره. فكان أبو العالء يحضر مجلس السيد، وعد من شعراء مجلسـه... 

  )).)).)).)).٢٢٢٢ى على أبي العالء المعري، الهامش (ى على أبي العالء المعري، الهامش (ى على أبي العالء المعري، الهامش (ى على أبي العالء المعري، الهامش (احتجاج السيد علم الهدى المرتضاحتجاج السيد علم الهدى المرتضاحتجاج السيد علم الهدى المرتضاحتجاج السيد علم الهدى المرتض    ٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩

HïßbĐ�jÛa@†íŒí@ìicIHïßbĐ�jÛa@†íŒí@ìicIHïßbĐ�jÛa@†íŒí@ìicIHïßbĐ�jÛa@†íŒí@ìicI 

  »����������و
���������و��4د�7«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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        ، ومن المخالف؟، ومن المخالف؟، ومن المخالف؟، ومن المخالف؟FFFFمن هو أبو يزيد البسطامي؟ ومن منهم الموافق آلل البيتمن هو أبو يزيد البسطامي؟ ومن منهم الموافق آلل البيتمن هو أبو يزيد البسطامي؟ ومن منهم الموافق آلل البيتمن هو أبو يزيد البسطامي؟ ومن منهم الموافق آلل البيت
        لخير.لخير.لخير.لخير.أرجو التكرم باإلجابة جزاكم اهللا اأرجو التكرم باإلجابة جزاكم اهللا اأرجو التكرم باإلجابة جزاكم اهللا اأرجو التكرم باإلجابة جزاكم اهللا ا

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  يظهر أن أبا يزيد البسطامي يطلق على شخصين:

 :اسمه طيفـور بـن عيسـى بـن سروشـان، كـان مـن كبـار الصـوفية، وقيـل           األول:األول:األول:األول:
  .Cنّه كان سقّاء لثالثة عشر سنة عند اإلمام الصادقإ

هــ)، أمــا  ١٤٨(استشـهد ســنة   Cولكـن هـذا غيــر صـحيح؛ ألن اإلمــام الصـادق    
هــــ)، ولـــم يـــزد عمـــره عـــن الثمـــانين، ولـــه الكثيـــر مـــن   ٢٦١البســـطامي فمـــات ســـنة (

، ومنهــا: قولــه عــن )٢())ســبحان مــا أعظــم شــاني((، منهــا: قولــه: )١(الشــطحات الصــوفية
        ....)٣())دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعاً فمنعتها الماء سنة((نفسه: 

بـن عنايـة اهللا، كـان معاصـراً للشـيخ البهـائي، ولـه        هو الشـيخ أبـو محمـد     الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
  .)٤(هـ)١٠٠٤إجازة للسيد حسين الكركي سنة (

، وهـو مـن أعـالم الصـوفية الـذين      Cوالنتيجة: إن األول لـم تثبـت خدمتـه لإلمـام    
  .F، وأما الثاني، فقد كان موافقاً ألهل البيتFثبت انحرافهم عن أهل البيت
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  »����������א���ود��������د�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

وهل هنـاك مـن   وهل هنـاك مـن   وهل هنـاك مـن   وهل هنـاك مـن       ،،،،أطلب تزويدي بمعلومات كافية عن (إحسان إلهي ظهير)أطلب تزويدي بمعلومات كافية عن (إحسان إلهي ظهير)أطلب تزويدي بمعلومات كافية عن (إحسان إلهي ظهير)أطلب تزويدي بمعلومات كافية عن (إحسان إلهي ظهير)
        علمائنا من تصدى له ولمؤلّفاته؟علمائنا من تصدى له ولمؤلّفاته؟علمائنا من تصدى له ولمؤلّفاته؟علمائنا من تصدى له ولمؤلّفاته؟

        أرجو مساعدتي وإرشادي لتلك الكتب إن وجدت.أرجو مساعدتي وإرشادي لتلك الكتب إن وجدت.أرجو مساعدتي وإرشادي لتلك الكتب إن وجدت.أرجو مساعدتي وإرشادي لتلك الكتب إن وجدت.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــأثّ     ــذين ت ــالخط الوالرجــل مــن الباكســتانيين الضــالين والمضــلّين، ال ــابي روا ب ه

ولـد فـي سـيالكوت عـام     سالمية في المدينـة المنـورة،   خالل دراسته في الجامعة اإل
عـدة كتـب    حـديث فـي الهـور، لـه    لم)، وقتل في انفجار وقـع بجمعيـة أهـل ا   ١٩٤١(

تصـدر فـي الباكسـتان،    اسمها (ترجمان الحـديث)  الشيعة، كما كانت له مجلّة  ضد
ن كـان لـه أدنـى    عـدة لغـات فـي العـالم. ولكـن مـ       ومحاضرات، وترجمت كتبه إلـى 

لهـي ظهيـر فاقـدة ألي    إكتـب إحسـان    صـول البحـث، يعلـم بدقّـة أن    تأمل ومعرفة بأُ
ــاظرة والحــوار والــدخول فــي األ     ،منهجيــة بحــاث وخاليــة عــن األســس العلميــة للمن
  العلمية.

وتـارة   ،فتارة تراه يفتري على الشيعة وينسب إليهم أشياء، هم لم يسـمعوا بهـا  
يـوهم فيـه علـى     أو ينقـل منـه مقـداراً    ،تراه يدلّس في النقل، فينقـل الحـديث مبتـوراً   

القارئ ما يريد إثباته، ولو نقل األحاديث بأكملها لكانت خير شـاهد علـى خـالف    
ــة اال    ، مــدعاه ــين آراء الشــيعة اإلمامي ــراه يخلــط ب ــارة ت ــرهم مــن    وت ثنــي عشــرية وغي
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  سماعيلية والزيدية.اإل
ة نّعلمـاء أهـل السـ    حتّـى حال، فأبحاث هذا الرجل ال يعتمـد عليهـا    لّوعلى ك
هـا كمـا ذكرنـا عـن البرهـان وعـدم        هذه ع وتحقيق في الذين لهم تتبالمسـائل، لخلو

  خاذها منهجية التأليف.اتّ
عقائـد الشـيعة   علـى  الع لـه  طّاال من فهام نعم، تصلح كتبه للتهريج والتغرير أل

العـالم ال   نأل ؛االهتمـام بـالرد علـى كتبـه مـن قبـل العلمـاء        ومبانيها. ولهذا ترى عدم
  !محضومغالط يستطيع أن يبحث مع جاهل 

ومع هذا فقد رد عليه البعض بـردود وإشـارات إلـى ترهاتـه، لـئالّ يضـلّ بكتبـه        
ى لـه فـي أبحاثـه الشـيخ لطـف          ؛ن ال معرفة له بـالعلم وأهلـه  أحد ممل مـن تصـدفـأو

باســم   اًف كتابــ ودعــوة الصــدق)، وبعــده ألّــ     (صــوت الحــق   اهللا الصــافي فــي كتابــه  
ــه   حســان الهــي ظهيــر إلــى هــذا الــرد  إشــار أة فــي الميــزان) ونّ(الشــيعة والســ فــي كتاب

شار هو أ)، ثم رد عليه أحد الكتّاب الباكستانيين بلغة األردو، و٨(الشيعة والقرآن: 
عل ٧فـي كتابـه (الشـيعة والقـرآن:      إلى هذا الرد يـه أحـد الكتّـاب اإليـرانيين     )، ثـم رد

  باللغة الفارسية في كتابه (حجت اثنا عشرى).ــ حقگو  ــ
ــر، هــو     ــى إحســان الهــي ظهي ــتعطّ  إ ضــمير كــلّ  :وأفضــل رد عل ش نســان حــر م

للحقيقة، وذلك بعد أدنى مراجعة لما ينقله هذا الرجـل عـن الشـيعة، وتطبيـق النقـل      
  استعملها هذا الرجل.الطة التي غمع مصادر الشيعة، ليعرف مدى الم
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ــنّـــألألألأل    ؛؛؛؛اًاًاًاًمكـــم لـــيس دقيقـــمكـــم لـــيس دقيقـــمكـــم لـــيس دقيقـــمكـــم لـــيس دقيقـــكالكالكالكال    الًالًالًالًووووأأأأ ــنّـ ــنّـ ــنّـ ــ    ههههه فيـــه فيـــه فيـــه فيـ ــنـــوع مـــن التحيـ ــنـــوع مـــن التحيـ ــنـــوع مـــن التحيـ د مـــن د مـــن د مـــن د مـــن ز وعـــدم التجـــرز وعـــدم التجـــرز وعـــدم التجـــرز وعـــدم التجـــرنـــوع مـــن التحيـ
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        ....وقول الحقوقول الحقوقول الحقوقول الحق    ،،،،المذهبيةالمذهبيةالمذهبيةالمذهبية
؟ ؟ ؟ ؟ اًاًاًاًلو كان كالمـك صـحيح  لو كان كالمـك صـحيح  لو كان كالمـك صـحيح  لو كان كالمـك صـحيح      ،،،،من البحث العلميمن البحث العلميمن البحث العلميمن البحث العلمي    يءيءيءيءفي مستوى سفي مستوى سفي مستوى سفي مستوى س    ههههنّنّنّنّأأأأذكرتم ذكرتم ذكرتم ذكرتم 

        في سماء البحث العلمي؟في سماء البحث العلمي؟في سماء البحث العلمي؟في سماء البحث العلمي؟    ألألألألتتألتتألتتألتتأل    ههههتتتتباباباباااااوصدى كتوصدى كتوصدى كتوصدى كت    ههههيت انتشار كتبيت انتشار كتبيت انتشار كتبيت انتشار كتبأأأألما رلما رلما رلما ر
وقد قال الشيخ عبد وقد قال الشيخ عبد وقد قال الشيخ عبد وقد قال الشيخ عبد     ،،،،فهذا كالم غير دقيقفهذا كالم غير دقيقفهذا كالم غير دقيقفهذا كالم غير دقيق    ،،،،بهبهبهبه    ااااة ال يهتموة ال يهتموة ال يهتموة ال يهتمونّنّنّنّالسالسالسالس    ننننإإإإ    ك:ك:ك:ك:ا قولا قولا قولا قولممممأأأأوووو

لهي ظهير لهي ظهير لهي ظهير لهي ظهير إإإإحسان حسان حسان حسان إإإإلقد كان لقد كان لقد كان لقد كان ((((((((    ::::سالميةسالميةسالميةسالميةالعزيز السعراني وهو دكتور في الشريعة اإلالعزيز السعراني وهو دكتور في الشريعة اإلالعزيز السعراني وهو دكتور في الشريعة اإلالعزيز السعراني وهو دكتور في الشريعة اإل
    الالالالضضضضففففأأأأوله وله وله وله     ،،،،سياسياسياسياآآآآوقمع البدعة في وقمع البدعة في وقمع البدعة في وقمع البدعة في     ،،،،ةةةةنّنّنّنّفي السفي السفي السفي الس    واهتمواهتمواهتمواهتم    ،،،،هل البدعهل البدعهل البدعهل البدعأأأأشوكة في بلعوم شوكة في بلعوم شوكة في بلعوم شوكة في بلعوم 

        ....انتهىانتهىانتهىانتهى    ....))))))))في نشر عقيدة السلففي نشر عقيدة السلففي نشر عقيدة السلففي نشر عقيدة السلف
مـن  مـن  مـن  مـن      ننننإإإإ((((((((    ::::صـول الـدين فـي جامعـة القصـيم     صـول الـدين فـي جامعـة القصـيم     صـول الـدين فـي جامعـة القصـيم     صـول الـدين فـي جامعـة القصـيم     أُأُأُأُوقال الشيخ فهد العميد دكتـور  وقال الشيخ فهد العميد دكتـور  وقال الشيخ فهد العميد دكتـور  وقال الشيخ فهد العميد دكتـور  

ــففففأأأأ ــيخ أأأأعلـــى علـــى علـــى علـــى     ل مـــن ردل مـــن ردل مـــن ردل مـــن ردضـــضـــضـــضـ ــيخ هـــل البـــدع الشـ ــيخ هـــل البـــدع الشـ ــيخ هـــل البـــدع الشـ فقـــد كتـــب عـــن فقـــد كتـــب عـــن فقـــد كتـــب عـــن فقـــد كتـــب عـــن     ؛؛؛؛لهـــي ظهيـــرلهـــي ظهيـــرلهـــي ظهيـــرلهـــي ظهيـــرإإإإحســـان حســـان حســـان حســـان إإإإهـــل البـــدع الشـ
    ::::انظـر انظـر انظـر انظـر (((())))))))ههههكتبـ كتبـ كتبـ كتبـ     أأأأن يقـر ن يقـر ن يقـر ن يقـر أأأأوننصح البـاحثين عـن الفـرق    وننصح البـاحثين عـن الفـرق    وننصح البـاحثين عـن الفـرق    وننصح البـاحثين عـن الفـرق        ،،،،سماعلية والزيدية وغيرهاسماعلية والزيدية وغيرهاسماعلية والزيدية وغيرهاسماعلية والزيدية وغيرهااإلاإلاإلاإل

        ).).).).١٦١٦١٦١٦ة صة صة صة صنّنّنّنّلسلسلسلسنظرة في منهاج انظرة في منهاج انظرة في منهاج انظرة في منهاج ا    ه:ه:ه:ه:مقدمة كتبمقدمة كتبمقدمة كتبمقدمة كتب
وبصــيرة وبصــيرة وبصــيرة وبصــيرة     علــى حــق علــى حــق علــى حــق علــى حــق     اااافكونــوفكونــوفكونــوفكونــو    ،،،،للللضــضــضــضــفافافافاشــادات مــن العلمــاء األ  شــادات مــن العلمــاء األ  شــادات مــن العلمــاء األ  شــادات مــن العلمــاء األ  والكثيــر مــن اإل والكثيــر مــن اإل والكثيــر مــن اإل والكثيــر مــن اإل 

        والسالم!والسالم!والسالم!والسالم!
        ....وصفكوصفكوصفكوصفك    نحط على حدنحط على حدنحط على حدنحط على حدمممممستوى العلمي المستوى العلمي المستوى العلمي المستوى العلمي الالالالالة على ة على ة على ة على دلّدلّدلّدلّعطائي األعطائي األعطائي األعطائي األإإإإى ى ى ى تمنّتمنّتمنّتمنّأأأأوووو

        ....واهللا الموفّقواهللا الموفّقواهللا الموفّقواهللا الموفّق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
علــى أنّــ د انتشــار كتــاب ال يــدلّ مجــرلــنفط الوهــابي لهــا  فــأموال ا, ه علــى حــق

 ألن ؛علـى ذلـك   رغبـة النـاس فيـه ال تـدلّ     حتّىبل واألثر الكبير في انتشار الكتاب، 
ل ن هـذه الرغبـة الكثيـرة ال تحـو    إفـ  ،أهل الضاللة على كثرتهم إذا رغبوا فـي شـيء  
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الباطل إلى حق.  
        ه الكتــاب , فإنّــولــو كــان كالمــك صــحيحاً ألصــبح أهــل اإلنجيــل علــى حــق

  في العالم. األكثر رواجاً
إ ثمه ال يعنـي أنّـ  بهذا الرجل من العلماء المتمذهبين اهتمام بعض المرتزقة  ن

  قين.مقبول عند غيرهم من المحقّ
ـ  ر أليتصلح للتهريج والتغر ،نعم(( :هنا على ذلك بقولناونحن قد نبن ال فهـام م

ابيـة, ومـن   وهـذا مـا يحصـل مـن علمـاء الوه      ،))عقائد الشـيعة ومبانيهـا  على الع له طّا
  ذكرته منهم.

عطائك مثاالً على مستواه العلمـي إا وأم،   بحـث مـن أبحاثـه     فلـك أن تـذكر أي
؛ فقـد قرأنـا ودقّقنـا فـي كـلّ      فيـه وخلطـه ومغالطاتـه   خطـأه  جهله ون لك في كتبه لنبي

  .عن اطّالع واف عميق���  كتبه، وال نتكلّم

�:)٢( تعليق �
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فهـل  فهـل  فهـل  فهـل      ،،،،اًاًاًاًتله أفراد من الشيعة؟ وإن كان هـذا صـحيح  تله أفراد من الشيعة؟ وإن كان هـذا صـحيح  تله أفراد من الشيعة؟ وإن كان هـذا صـحيح  تله أفراد من الشيعة؟ وإن كان هـذا صـحيح  لهي ظهير قلهي ظهير قلهي ظهير قلهي ظهير قإإإإحسان حسان حسان حسان إإإإهل هل هل هل 

        الشيعة؟الشيعة؟الشيعة؟الشيعة؟    كتاباته ضدكتاباته ضدكتاباته ضدكتاباته ضد    تتتتيجوز قتل مسلم ولو كانيجوز قتل مسلم ولو كانيجوز قتل مسلم ولو كانيجوز قتل مسلم ولو كان
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

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

هـو مـن    :ذا كـان ناصـبياً, والناصـبي   إ���  ر أحـداً ال تكفّ Fمدرسة أهل البيت
  .Fنصب العداء ألهل البيت
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 مــا نّإلهـي ظهيــر, وإذا ثبـت ف  إحســان إلـذين قــاموا باغتيـال   الشـيعة هــم ا  ولـم يثبــت أن
هو عمل فردي ناجم عن رد حسـب هـذا العمـل علـى الطائفـة الشـيعية, وكـم        ة فعـل, وال ي

فعل, وال تحسب على طائفة معينة. نشاهد في العالم من أعمال ناجمة عن رد  
ه، وإنّمــا ولــم نجــد مــن اتّهــم الشــيعة اإلماميــة فــيمن تــرجم حياتــه فــي أول كتبــ 

  ه، ولم يذكروا أحداً أو جهة بالتحديد.ؤذكروا أنّه قتل في انفجار دبره أعدا

HÝjäy@åi@†»cIHÝjäy@åi@†»cIHÝjäy@åi@†»cIHÝjäy@åi@†»cI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        عنه.عنه.عنه.عنه.    ةةةةمن هو أحمد بن حنبل؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافيمن هو أحمد بن حنبل؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافيمن هو أحمد بن حنبل؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافيمن هو أحمد بن حنبل؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافي

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

دة ألحمد بن حنبل نورد لك بعضاً منها:أورد السيد الكثيري ترجمة جيد محم  
هــو اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهللا الشــيباني، ثــم المــروزي، ثــم     ((قــال: 

البغــدادي، حملــت بــه أُمــه بمــرو، وقــدمت بغــداد وهــي حامــل بــه، فولدتــه فــي ربيــع   
رخس, وكـان مــن أبنــاء  ين ومائـة، وكــان أبــوه محمـد والــي ســ  األول سـنة أربــع وســتّ 

الدعوة العباسية. توفّي أبـوه وهـو ابـن ثـالث سـنين، فكفلتـه أُمـه، تـوفّي أبـو عبـد اهللا           
أحمد بن حنبل يوم الجمعة الثاني عشر من سنة إحدى وأربعين ومـائتين، ولـه مـن    
ــي, وصــلّى عليــه            ــب الغرب ــاب حــرب فــي الجان ــن بب العمــر ســبع وســبعين ســنة, ودف

ظاهر مشهور يزار ويتبرك به، وقد حضر جنازته خلق كثير  محمد بن طاهر، وقبره



 

 

٣٧٤  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

مــن النــاس، لــم يــر مثــل ذلــك اليــوم واالجتمــاع فــي جنازتــه مــن ســلف قبلــه، وكــان    
  للعامة فيه كالم كثير جرى بينهم بالعكس والضد في األمور...

إلــى أن قــال: ذكــر المؤرخــون أن بدايــة طلــب أحمــد بــن حنبــل للعلــوم ترجــع  
هـ)، وقد كان في حداثته يختلف إلى مجلـس القاضـي أبـو يوسـف,     ١٩٧إلى سنة (

  ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث...
ثــم قــال: وقــد رحــل أحمــد فــي طلــب الحــديث إلــى الكوفــة والبصــرة ومكّــة      

  والمدينة واليمن والشام والعراق.
وممـن تلقـى علـيهم: سـفيان بـن عيينـة، وإبـراهيم بـن سـعيد، ويحيـى بـن سـعيد             

ة، المتوفّى هـ)، وابن علي١٩٦هـ)، ووكيع، المتوفّى سنة (١٩٨ان، المتوفّى سنة (القطّ
هـ)، وعبد الرزّاق بن همام، المتوفّى ١٩٨هـ)، وابن مهدي، المتوفّى سنة (١٩٣سنة (
  هـ)، وغيرهم..١٨٨هـ)، وجرير بن عبد الحميد، المتوفّى سنة (٢١١سنة (

صوله، وبدأت عالقاته به في سنة واجتمع أحمد بالشافعي وأخذ عنه الفقه وأُ
هـــ)، وهــي ١٩٧هـــ)، حــين قــدم الشــافعي بغــداد، ودام هــذا االتّصــال إلــى ســنة ( ١٩٠(

  السنة التي توجه الشافعي فيها إلى مكّة...
إلــى أن قــال: أمــا العلمــاء الــذين أخــذ عــنهم أحمــد، فقــد ذكــر علمــاء الرجــال    

لك ذكـرهم ابـن الجـوزي فـي     كثيراً من رجال الشيعة كانوا من شيوخ أحمد، وكذ
  مناقب أحمد، منهم:

هــ)، وهـو مـن    ٢٠٥إسماعيل بـن أبـان األزدي، أبـو إسـحاق، المتـوفّى سـنة (      ــ ــ ــ ــ ١١١١
  شيوخ البخاري وابن معين أيضاً.

هــ)،  ٢٠٥إسحاق بن منصـور السـلوي، أبـو عبـد الـرحمن الكـوفي، المتـوفّى سـنة (        ـ ـ ـ ـ ٢٢٢٢
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  وقد خرج حديثه أصحاب الصحاح الستّة.
سبعة عشر منهم الذين أخذ عنهم أحمـد بـن حنبـل مـن رجـاالت      وهكذا إلى 

  الشيعة كما ذكرهم وآخرين معهم...
ــن حنبــل وأخــذه عــن هــؤالء األعــالم مــن محــدثي          ــة أحمــد ب ثــم قــال: ومعرف
الشيعة وأعالمهم قد يكون السبب في معرفة أحمد بالتشيع، واطّالعه علـى فضـائل   

اإلمــام علــيC ــزاً بخصوصــه، حيــث أعلــن  ومظلوميتــه, فكــان أن اتّخــذموقفــاً متمي
التربيع, أي االعتراف باإلمام عليC  .كخليفة رابع بعد الخلفاء الثالثة  

وهــذا الكـــالم قـــد ال يعرفـــه بعـــض أبنــاء الصـــحوة اليـــوم! فـــإنّهم درجـــوا علـــى   
معرفة الخلفاء األربعة وأنّهـم الخلفـاء الراشـدون, ولـم يعلمـوا أن أغلـب المحـدثين        

عة كــانوا ال يرونــه خليفــة! وذلــك تماشــياً مــع عقائــد بنــي أميــة وبعــض    مــن غيــر الشــي 
  ...Cملوك بني العباس، لذلك رفضوا خالفته

       ـن ال يـرى خالفـة اإلمـام علـيأحمد اتّخذ موقفـاً صـارماً مم إلى أن قال: بل إنC 
فـي الخالفـة فـال تكلّمـوه وال تنـاكحوه،       Cعندما قال: من لـم يربـع بعلـي بـن أبـي طالـب      

  .)١())ذلك انقمع كثير من أهل الحديث عن مقالتهم التي كانوا يعتقدونهاوب
الشـيباني النسـل   ((ولكن العالّمة الخوانساري صـاحب (الروضـات)، قـال عنـه:     

المـــروزي األصـــل، البغـــدادي المنشـــأ والمســـكن والخاتمـــة، ينتهـــي نســـبه إلـــى ذي  
لهـذا اشـتهر كونـه    ، وCالثدية الملعون رئيس الخـوارج الـذي قتلـه أميـر المـؤمنين     

ــه   ــوالء ل ــاً عــن ال ــنّة والجماعــة        Cمنحرف ــة أهــل الس ــار أئم ــه مــن كب بالشــدة، مــع أنّ
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  القائلين بخالفته وفرض اتّباعه ومواالته ولو بعد الثالثة ال محالة.
بــل يــروى عنــه أنّــه قــال: أحفــظ أو أحــدث ممــا قــد رويتــه باإلســناد عــن      

بن 7النبي أبي طالب ثالثين ألف حديث في فضائل عليC   وعـن اإلمـام .
الثعالبي المفسر، أنّه ينقل عن أحمد بن حنبل المذكور أنّه قال: ما جاء ألحد 

  من الفضائل. Cما جاء لعلي 7من أصحاب رسول اهللا
إلى أن قال: ودعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجـب, فضـرب وحـبس    

خضاباً ليس  وهو مصر على االمتناع, كان حسن الوجه ربعة، يخضب بالحناء
  بالقاني، في لحيته شعيرات سود.

ثــم نقــل عــن ابــن عبــد البــر قولــه: وكــان فقيهــاً محــدثاً، وغلــب عليــه علــم   
  الحديث والعناية به وبطرقه..

      ـد بـن علـيونقل عن صاحب (الرياض) بأنّه: كان في عصـر اإلمـام محم
  .Cالتقي

، Cالحسـن النقـي   ثم قال: أنّه توفّي في زمن موالنا اإلمـام الهـادي أبـي   
وأدرك برهة من دولـة المتوكّـل. وفـي (إرشـاد القلـوب) للـديلمي: أن أحمـد        

ــاظم   ــا الكــ ــذاً لموالنــ ــان تلميــ ــذة    Cكــ ــن تالمــ ــان مــ ــة كــ ــا حنيفــ ــا أن أبــ ، كمــ
  .)١())Cالصادق

قـال عبـد اهللا بـن أحمـد: سـمعت أبـي يقـول:        ((هــ):  ٧٤٨وقال الـذهبي (ت 
  .)٢())علي وال ليوددت أنّي نجوت من هذا األمر كفافاً ال 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

أود الســؤال عــن الشــيخ أحمــد بــن علــي البــوني، صــاحب كتــاب (شــمس          أود الســؤال عــن الشــيخ أحمــد بــن علــي البــوني، صــاحب كتــاب (شــمس          أود الســؤال عــن الشــيخ أحمــد بــن علــي البــوني، صــاحب كتــاب (شــمس          أود الســؤال عــن الشــيخ أحمــد بــن علــي البــوني، صــاحب كتــاب (شــمس          
        المعارف الكبرى)، وكتاب (منبع أُصول الحكمة).المعارف الكبرى)، وكتاب (منبع أُصول الحكمة).المعارف الكبرى)، وكتاب (منبع أُصول الحكمة).المعارف الكبرى)، وكتاب (منبع أُصول الحكمة).

ه المذكورة؟ وهل ه المذكورة؟ وهل ه المذكورة؟ وهل ه المذكورة؟ وهل ما هو مذهب هذا الرجل؟ وما مدى صحة ما ورد في كتبما هو مذهب هذا الرجل؟ وما مدى صحة ما ورد في كتبما هو مذهب هذا الرجل؟ وما مدى صحة ما ورد في كتبما هو مذهب هذا الرجل؟ وما مدى صحة ما ورد في كتب
        يجوز العمل بكتبه أم ال؟يجوز العمل بكتبه أم ال؟يجوز العمل بكتبه أم ال؟يجوز العمل بكتبه أم ال؟

        أرجو التفصيل في الجواب.أرجو التفصيل في الجواب.أرجو التفصيل في الجواب.أرجو التفصيل في الجواب.
        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــه (األعــالم):      ــي كتاب ــي ف ــاس      ((يقــول الزركل ــو العب ــن يوســف، أب ــي ب ــن عل أحمــد ب

ى بونـة  البوني، صاحب المصنّفات في علم الحروف، متصوف، مغربي األصـل، نسـبته إلـ   
  .)١())(بأفريقية على الساحل)، توفّي بالقاهرة، له شمس المعارف الكبرى...

عــالم بعلــم الحــروف، مــن تصــانيفه: مفــاتيح أســرار   ((وقــال عمــر كحالــة عنــه:  
  .)٢())الحروف...
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أبو العباس أحمد بن علي ((وقال الشيخ عباس القمي في (الكنى واأللقاب): 
ي، المـاهر فـي علـم األعـداد، صـاحب الكتـب فـي        القرشي، الفاضل الصوفي الجفر

ذلك، منها: شمس المعارف الكبرى، ينسب إلى بونة بالضـم، مدينـة فـي السـواحل     
  .)١())هـ)٦٢٢األفريقية، توفّي سنة (

أبو العباس أحمـد بـن علـي البـوني، صـاحب      ((وفي (تاج العروس) للزبيدي، قال: 
  .)٢())في األسماء والحروف... شمس المعارف، واللمعة، شيخ الطريقة البونية

شـــمس المعـــارف ولطـــائف    ((وقـــال آغـــا بـــزرك الطهرانـــي فـــي (الذريعـــة):      
الطــوارف: فــي األدعيــة واألوراد واألذكــار والختومــات والتســخيرات والتوســالت    
بأسماء اهللا تعـالى، وغيـر ذلـك مـن خـواص السـور واآليـات، وبعـض العلـوم الغريبـة           

ــأليف: الشــيخ ا     ــك، وهــو ت ــر ذل ــوفّى ســنة       وغي ــي البــوني، المت لعــارف أحمــد بــن عل
هـــ)، كمــا أرخــه فــي كشــف الظنــون، أورد فيــه أُمــوراً غريبــة عجيبــة، وأدعيــة     ٦٢٢(

وأعمــاالً كلّهــا بغيــر ســند وال مســتند، وفــي بعــض أدعيتــه الصــالة علــى محمــد وآلــه  
 الطيبين الطاهرين، وكلّ من ذكره لم ينسبه إلى أحد المذاهب األربعة وال غيرهـا، 

  .)٣())واهللا العالم ببواطن العباد...
ن الكتـاب ال يخلـو مـن بعـض األعمـال      إ :وقـال بعـض المطّلعـين علـى الكتـاب     

ــه، فالنصــيحة    الســحرية، وكمــا تعلمــون أن الســحر حــرام تعلّ    مــه وتعليمــه والعمــل ب
االبتعــاد عــن مثــل هكــذا علــوم، واألخــذ بــالعلوم التــي تــأتي مــن طريــق مــأمون عــن      

  .Fميناألئمة المعصو
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وأصبح من وأصبح من وأصبح من وأصبح من     FFFFما هي قصّة أحمد الكاتب؟ هل هو أنكر مذهب أهل البيتما هي قصّة أحمد الكاتب؟ هل هو أنكر مذهب أهل البيتما هي قصّة أحمد الكاتب؟ هل هو أنكر مذهب أهل البيتما هي قصّة أحمد الكاتب؟ هل هو أنكر مذهب أهل البيت

        ؟؟؟؟#السنّة؟ أم فقط ال يعتقد بوجود اإلمام المنتظرالسنّة؟ أم فقط ال يعتقد بوجود اإلمام المنتظرالسنّة؟ أم فقط ال يعتقد بوجود اإلمام المنتظرالسنّة؟ أم فقط ال يعتقد بوجود اإلمام المنتظر
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
كتاباتـه وتصـريحاته: عـدم االلتـزام بأُسـس ومبـادئ المـذهب         الذي يظهـر مـن  

، وعــدم لــزوم العصــمة فــي األئمــة  #الشــيعي؛ فــإن القــول بعــدم والدة اإلمــام المنتظــر  
، والنسبة إليهم كذباً بالتزامهم بالشـورى فـي مسـألة اإلمامـة, كلّهـا تـدلّ       Fاالثني عشر

  شري.على عدم االعتقاد بأوليات المذهب الشيعي االثني ع
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�»�8��ط�ن�����د���7و ��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        ما القول في (إخوان الصفاء) وفلسفتهم؟ما القول في (إخوان الصفاء) وفلسفتهم؟ما القول في (إخوان الصفاء) وفلسفتهم؟ما القول في (إخوان الصفاء) وفلسفتهم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
هــم جماعــة  ((ليــان ســركيس، قــال:   يوســف إ فــي (معجــم المطبوعــات العربيــة) ل   
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فــي البصــرة فــي أواســط القــرن الرابــع للهجــرة، وكــانوا    أصــدقاء وأصــفياء كــرام، تــألّفوا  
يجتمعـــون ســـراً يتبـــاحثون فـــي الفلســـفة علـــى أنواعهـــا، وتســـتّروا باســـم: إخـــوان الصـــفا،  
وكانت وحدتهم المذهبية في دعوتهم إلى اإلخاء الجـامع عـروة وثقـى ال انفصـام لهـا،      

اع شـــهرتهم فـــي وبـــثهم العلـــوم الفلســـفية والطبيعيـــة وجهـــة كافلـــة لعلـــو صـــيتهم وارتفـــ   
  الخافقين.

ــا      )ه٣٧٣ففــي حــدود ســنة (  ــة أب ــة ابــن عضــد الدول ســأل وزيــر صمصــام الدول
حيان التوحيدي عن زيد بـن رفاعـة، وقـال: ال أزال أسـمع مـن زيـد بـن رفاعـة قـوالً          
يريبنــي ومــذهباً ال عهــد لــي بــه. وقــد بلغنــي أنّــك تغشــاه وتجلــس إليــه وتكثــر عنــده.  

اء غالب وذهن وقّاد. قال: فعلى هذا مـا مذهبـه؟ قـال: ال    فقال: أيها الوزير هناك ذك
ــة       ــا جماعـ ــادف بهـ ــاً طـــويالً، وصـ ــرة زمانـ ــام بالبصـ ــه قـــد أقـ ينســـب إلـــى شـــيء.. لكنّـ

  ألصناف العلم، فصحبهم وخدمهم. انتهى.
ــتي، ويعــــرف      ــعر البســ ــد بــــن مشــ ــليمان محمــ ــة: أبــــو ســ ومــــن هــــؤالء الجماعــ

ــن هــارون الزنجــ      ــو الحســن علــي ب ـــ(المقدسي)، وأب ــو أحمــد المهرجــاني،   ب اني، وأب
وزيد بن رفاعة العوفي، وكانت هـذه العصـابة قـد تآلفـت بالعشـرة وتصـافت بالصـداقة،        
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة. فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنّهـم قرنـوا بـه    

ت، ن الشـريعة قـد دنّسـت بالجهـاال    ا: إالطريق إلـى الفـوز برضـوان اهللا، وذلـك أنّهـم قـالو      
  بالفلسفة..���  واختلطت بالضالالت، وال سبيل إلى غسلها وتطهيرها

وزعمـــوا أنّـــه متـــى انتظمـــت الفلســـفة اليونانيـــة والشـــريعة العربيـــة فقـــد حصـــل   
الكمــال للنــوع اإلنســاني، وصــنّفوا خمســين رســالة فــي خمســين نوعــاً مــن الحكمــة      

تصـار واإليجـاز،   ومقالة حادية وخمسين، جامعة ألنواع المقاالت علـى طريـق االخ  
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وســموها: (رســـائل إخـــوان الصـــفا)، وكتبـــوا فيهــا أســـماءهم وبثّوهـــا فـــي الـــوراقين،   
  ووهبوها للناس.

ن زيـد  إوكان أبو حيان تلميذاً لزيـد بـن رفاعـة؛ قـال فـي كتابـه (المقابسـات):        
بــن رفاعـــة وجماعـــة مـــن كبـــار فالســـفة اإلســـالم كـــانوا يجتمعـــون فـــي منـــزل أبـــي   ا

  ، وكان شيخهم وإن لم يحز شهرتهم.سليمان النهرجوري
وكانوا إذا اجتمـع معهـم أجنبـي التزمـوا الكنايـات والرمـوز واإلشـارات، ولمـا         
كتم مصنّفوا الرسائل المذكورة أسـماءهم، اختلـف النـاس فـي الـذي وضـعها؛ قـال        
ــوم: هــي مــن كــالم بعــض األئمــة العلــويين، وقــال آخــرون: هــي تصــنيف بعــض            ق

  .)١())عصر األولمتكلّمي المعتزلة في ال
(إخـوان الصـفا): لـبعض حكمـاء     ((وفي (الذريعة) آلقا بزرگ الطهراني، قال: 

الشــيعة، كمــا صــرح بــذلك المحقّــق الفــيض فــي اُألصــول األصــلية عنــد نقلــه كالمــاً    
طويالً عن رسالة بيان اللغات من هذا الكتـاب، وفيـه بيـان وجـه اخـتالف المـذاهب       

ألحكـام والقضـايا أشـياء كثيـرة بـآرائهم وعقـولهم،       إلى قول مؤلّفه: (وأحدثوا فـي ا 
وضــلّوا بــذلك عــن كتــاب ربهــم، وســنّة نبــيهم، واســتكبروا عــن أهــل الــذكر الــذين     

أن اهللا ـــ  لسـخافة عقـولهم   ــ بينهم، وقد أُمروا أن يسألوهم عما أشكل عليهم، فظنّوا 
أن يتموهـــا ســبحانه تــرك أمــر الشــريعة وفــرائض الــديانات ناقصــة حتّــى يحتــاجوا          

  بآرائهم الفاسدة، وقياساتهم الكاذبة، واجتهادهم الباطل... إلى آخر كالمه.
ــد المدنيــة) نقــل عــن       وكــذلك المــولى محمــد أمــين االســترآبادي فــي (الفوائ
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ــا لفظــه:        ــاب م ــم   ((الرســالة الخامســة مــن الرياضــيات مــن هــذا الكت ــم ل إن أهــل العل
ــل مــن صــاحب       ــاس، ب ــومهم مــن عــوام الن ــاً لهــم، يأخــذه     يأخــذوا عل الشــريعة ميراث

ر منهم من المتقدم أخذاً روحانياً، كما تحصـل لالبـن صـورة األب مـن غيـر      المتأخّ
الحاصـلة لهـم مـن     Fإلى آخر كالمه الصريح فـي علـوم األئمـة    ))كد وال تعب...

  .7غير كد وال تعب، الموروثة لهم أباً عن أب إلى النبي األكرم
عدة رسائل، ولذا يعبـر عنـه بــ(رسائل إخـوان الصـفا      فظهر أن في هذا الكتاب 

وســنة  ١٣٠٣وخــالّن الوفــا)، كمــا فــي (كشــف الظنــون) وغيــره، وطبــع مكــرراً ســنة   
، وقد ترجمه إلى الفارسية السيد أحمد الهندي، والترجمـة فـي مكتبـة راجـه     ١٣٠٦

ــادي، كمــا فــي فهرســها، وتُــرجم بلغــة أردو أيضــاً، كمــا حكــاه جرجــي         الفــيض آب
  ).٣٤٣ص ٢يدان في (تاريخ آداب اللغة) في (جز

وأمــا أصــل الكتــاب، فقــد ذكرنــا تصــريح المحقّــق الفــيض فيــه، وحكــى القفطــي،   
ــوفّى ســنة (  ــن        ٦٤٦المت ــان التوحيــدي علــي ب ــي حي ــار الحكمــاء) كــالم أب ــ)، فــي (أخب هـ

هـ)، الراجـع إلـى وصـف هـذا الكتـاب فـي جـواب        ٣٨٠محمد بن عباس، المتوفّى سنة (
صمصـــمام الدولـــة، حـــين ســـأله الـــوزير عـــن أحـــوال أبـــي الخيـــر زيـــد بـــن رفاعـــة  وزيـــر 

  الهاشمي: بأنّك يا أبا حيان طالت عشرتك معه، واطّلعت على خفاياه، فأخبرني عنه؟
فقال أبو حيان فيما قـال: أنّـه أقـام بالبصـرة زمانـاً طـويالً، وصـادف بهـا جماعـة          

مان محمد بن معشر (نصر) البيستي، ألصناف العلم وأنواع الصناعة، منهم: أبو سلي
ــد      ــو أحمـ ــاني، وأبـ ــارون الزنجـ ــي بـــن هـ ــو الحســـن علـ ـــ(المقدسي)، وأبـ المعـــروف بـ
المهرجـاني (النهرجــوري)، والعــوفي، وغيــرهم، فصــحبهم وخــدمهم. وكانــت هــذه  
العصــابة قــد تآلفــت بالعشــرة، وتصــافت بالصــداقة... إلــى قولــه: وصــنّفوا خمســين          



 

 

 ٣٨٣.......................................................................................א��^مא��^مא��^مא��^م

 

ــع أجــزاء الف   ــردوا لهــا فهرســاً وســموه:      رســالة فــي جمي لســفة، علميهــا وعمليهــا، وأف
(رسائل إخوان الصفا)، وكتبوا فيه أسماءهم، وحشوها بالكلمات الدينيـة واألمثـال   
الشرعية، ورأيت جملة منها مبثوثة من كلّ فـن بـال إشـباع، وعرضـتها علـى شـيخي       

أن يربطــوا  محمــد بــن بهــرام أبــي ســليمان المنطقــي السجســتاني، وقــال: أنّهــم رامــوا   
  .)١())الشريعة بالفلسفة وما استطاعوا.. انتهى ملخصاً

�bČîjã@æb×@Ýç@NNìĐ�‰cI�bČîjã@æb×@Ýç@NNìĐ�‰cI�bČîjã@æb×@Ýç@NNìĐ�‰cI�bČîjã@æb×@Ýç@NNìĐ�‰cI____HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ينقل السـيد كمـال الحيـدري فـي أول دروسـه فـي المنطـق الحـديث التـالي:          ينقل السـيد كمـال الحيـدري فـي أول دروسـه فـي المنطـق الحـديث التـالي:          ينقل السـيد كمـال الحيـدري فـي أول دروسـه فـي المنطـق الحـديث التـالي:          ينقل السـيد كمـال الحيـدري فـي أول دروسـه فـي المنطـق الحـديث التـالي:          

فسأله فسأله فسأله فسأله     7777هللاهللاهللاهللايروى أن عمرو بن العاص قدم من اإلسكندرية على سيدنا رسول ايروى أن عمرو بن العاص قدم من اإلسكندرية على سيدنا رسول ايروى أن عمرو بن العاص قدم من اإلسكندرية على سيدنا رسول ايروى أن عمرو بن العاص قدم من اإلسكندرية على سيدنا رسول ا((((((((
عما رأى، فقال: رأيت قوماً يتطلّسون ويجتمعون حلقاً ويذكرون رجالً يقال لـه:  عما رأى، فقال: رأيت قوماً يتطلّسون ويجتمعون حلقاً ويذكرون رجالً يقال لـه:  عما رأى، فقال: رأيت قوماً يتطلّسون ويجتمعون حلقاً ويذكرون رجالً يقال لـه:  عما رأى، فقال: رأيت قوماً يتطلّسون ويجتمعون حلقاً ويذكرون رجالً يقال لـه:  
  أرسطوطاليس، لعنه اهللا. فقال صلوات اهللا وتسليماته عليه وآله: (مه يا عمـرو! إن  أرسطوطاليس، لعنه اهللا. فقال صلوات اهللا وتسليماته عليه وآله: (مه يا عمـرو! إن  أرسطوطاليس، لعنه اهللا. فقال صلوات اهللا وتسليماته عليه وآله: (مه يا عمـرو! إن  أرسطوطاليس، لعنه اهللا. فقال صلوات اهللا وتسليماته عليه وآله: (مه يا عمـرو! إن

، ولكن السيد حفظـه اهللا لـم يقـل هـل هـذا      ، ولكن السيد حفظـه اهللا لـم يقـل هـل هـذا      ، ولكن السيد حفظـه اهللا لـم يقـل هـل هـذا      ، ولكن السيد حفظـه اهللا لـم يقـل هـل هـذا      ))))))))أرسطوطاليس كان نبياً فجهله قومه)أرسطوطاليس كان نبياً فجهله قومه)أرسطوطاليس كان نبياً فجهله قومه)أرسطوطاليس كان نبياً فجهله قومه)
        أسألكم: ما مدى صحة هذا الحديث سنداً ومتناً؟أسألكم: ما مدى صحة هذا الحديث سنداً ومتناً؟أسألكم: ما مدى صحة هذا الحديث سنداً ومتناً؟أسألكم: ما مدى صحة هذا الحديث سنداً ومتناً؟الحديث صحيح أم ال، فالحديث صحيح أم ال، فالحديث صحيح أم ال، فالحديث صحيح أم ال، ف

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

الحديث انفرد بروايته قطب الـدين محمـد الـديلمي الالهيجـي فـي (محبـوب       
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، وهـــــو مرســـــل، فيكـــــون ضـــــعيفاً، وقـــــد ذكـــــر الـــــديلمي أن الفاضـــــل   )١(القلـــــوب)
  ناه.الشهرزوري قال في (تاريخ الحكماء): هكذا سمع

  وعليه فال يحتج بهذا الحديث أصالً.
مضــافاً إلــى أن مــذهب أرســطو كــان معروفــاً، وقــد ذكــره جماعــة مــن شــراح      

الواحدة مخالف لطريـق سـائر المليـين وأهـل      ولىكتبه، فطريقه إلى معرفة العلّة اُأل
  الديانات السماوية؛ ألنّه يستند إلى فكرة المحرك األول غير القابل للحركة.

  هللا العالم بحقائق اُألمور.وا

Čâ\cIČâ\cIČâ\cIČâ\cI@òí‰aŒÐÛa@òÏŠÓòí‰aŒÐÛa@òÏŠÓòí‰aŒÐÛa@òÏŠÓòí‰aŒÐÛa@òÏŠÓHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما قصّة أُم قرفة؟ما قصّة أُم قرفة؟ما قصّة أُم قرفة؟ما قصّة أُم قرفة؟

        وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أُم قرفــة امــرأة مــن بنــي فــزارة، جهــزت أربعــين راكبــاً مــن ولــدها وولــد ولــدها  

زيد بن حارثة فقـتلهم، وقتـل أُم قرفـة،     7ه، فأرسل إليهمليقاتلو 7إلى رسول اهللا
  .)٢(فنصبه بالمدينة بين رمحين 7وأرسل بدرعها إلى رسول اهللا
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واسم أُم قرفة: فاطمـة بنـت ربيعـة بـن بـدر الفزاريـة، وابنتهـا جاريـة بنـت          
  .)١(بن حذيفة بن بدرامالك 

بنـة مالـك   وقد اختلق سيف بن عمر الكذّاب قصّة سبي أُم زمـل سـلمى ا  
وجعلها ابنة أُم قرفة التي قتلها زيد  7بن حذيفة بن بدر في زمن رسول اهللا
بــن حارثــة وســماها أم قرفــة الصــغرى، وأن أم زمــل هــذه كانــت عنــد عائشــة    ا

يومـاً، فقـال: (إن إحـداكن تسـتنبح      7فاعتقتها، وقـد دخـل علـيهن رسـول اهللا    
وجمعـت لهـا الجمـوع، فقاتلهـا      كالب الحوأب)، ثم إن أم زمل هذه ارتدت

خالد، وكانت على جمل لها، وأن كالب الحوأب نبحتهـا، كـلّ ذلـك وضـعه     
سيف بن عمر تعمية على خروج عائشة علـى الجمـل ونبـاح كـالب الحـوأب      

  .)٢(لها
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
، والـذي  ، والـذي  ، والـذي  ، والـذي  CCCCه من أصـحاب اإلمـام الصـادق   ه من أصـحاب اإلمـام الصـادق   ه من أصـحاب اإلمـام الصـادق   ه من أصـحاب اإلمـام الصـادق   من هو بهلول الذي يقال عنه بأنّمن هو بهلول الذي يقال عنه بأنّمن هو بهلول الذي يقال عنه بأنّمن هو بهلول الذي يقال عنه بأنّ

        كان يتظاهر بالجنون؟كان يتظاهر بالجنون؟كان يتظاهر بالجنون؟كان يتظاهر بالجنون؟
        هالّ ذكرتم لنا بعض المواقف التي حصلت بينه وبين خلفاء بني العباس؟هالّ ذكرتم لنا بعض المواقف التي حصلت بينه وبين خلفاء بني العباس؟هالّ ذكرتم لنا بعض المواقف التي حصلت بينه وبين خلفاء بني العباس؟هالّ ذكرتم لنا بعض المواقف التي حصلت بينه وبين خلفاء بني العباس؟
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  هــو أبــو وهيــب بهلــول بــن عمــرو الصــيرفي، أو الصــوفي، نشــأ فــي الكوفــة, ثــم
كـان شـاعراً زاهـداً, وقصّاصـاً، كـان مـن أصـحاب        دعاه هارون الرشيد إلى بغداد, و

ثـاره:  ، وأهـم آ C، وأيضـاً مـن الـذين يـروون عـن اإلمـام      Cاإلمام جعفـر الصـادق  
  القصيدة البهلولية. وله مواقف عديدة مع هارون الرشيد، نذكر منها:

أتى يومـاً إلـى قصـر هـارون فـرأى المسـند والمتّكـأ، الـذي هـو           ن بهلوالًقيل: إ
اليــاً، فجلــس فــي مكانــه لحظــة, فــرآه الخــدم والحجــاب، فضــربوه  مكــان هــارون، خ

جالسـاً   وسحبوه من مكان الخليفة, فلما خرج هارون من داخل قصـره رأى بهلـوالً  
ــرهم       ــحبناه. فزجـ ــربناه وسـ ــالوا جلـــس فـــي مكانـــك، فضـ ــأل الخـــدم؟ فقـ يبكـــي، فسـ

ي علـى  ونهرهم، وقال له: ال تبك. فقال: يا هارون! ما أبكي علـى حـالي ولكـن أبكـ    
ــا جلســت مكانــك هــذا للحظــة واحــدة فضــربوني هــذا الضــرب الشــديد،        حالــك, أن

  )١(وأنت جالس طول عمرك، فكيف يكون حالك غداً؟
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إلسـماعيلية تعـده   إلسـماعيلية تعـده   إلسـماعيلية تعـده   إلسـماعيلية تعـده   هل صحيح أن جابر بن حيان كان من اإلسـماعيلية, وأن ا هل صحيح أن جابر بن حيان كان من اإلسـماعيلية, وأن ا هل صحيح أن جابر بن حيان كان من اإلسـماعيلية, وأن ا هل صحيح أن جابر بن حيان كان من اإلسـماعيلية, وأن ا 
                                                 

�F١����?�
ن�א��U�W0K%א�E��Z?א���N?$��،�٣�W٦١٧�����?�GT�R?و����?TU����،dM?�ل���N?T,?�0א
xT�S�20>Xs0	
A��،�١�W٥٠�K0ون�� א�B�hא



 

 

 ٣٨٧.......................................................................................א��^مא��^مא��^مא��^م

 

        من أحد أبوابها؟من أحد أبوابها؟من أحد أبوابها؟من أحد أبوابها؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
جــابر بــن حيــان: ((فــي كتابــه (معجـم رجــال الحــديث):   Rقـال الســيد الخــوئي 

الصوفي الطرسوسي, أبو موسى: من مشاهير أصحابنا القـدماء, كـان عالمـاً بـالفنون     
, وقـد تعجـب غيـر واحـد مـن      Cالغريبة, وله مؤلّفات كثيـرة, أخـذها مـن الصـادق    

عدم تعرض الشيخ والنجاشي لترجمته, وقد كتب في أحواله وذكر مؤلّفاته كتب 
  عديدة, من أراد االطّالع عليها فليراجعها.

ــه: أنّــه مــن تالمــذة         قــال جرجــي زيــدان فــي مجلّــة الهــالل، علــى مــا حكــي عن
بيـين اهتمـوا   , وإن أعجب شيء عثرت عليه في أمر الرجـل, أن األورو Cالصادق

بأمره أكثر من المسـلمين والعـرب, وكتبـوا فيـه وفـي مصـنّفاته تفاصـيل, وقـالوا: إنّـه          
ــة          ــرة, وهــو حج ــي مكــاتبهم كثي ــه ف ــد, وكتب أول مــن وضــع أســاس الشــيمي الجدي

  .)١())الشرقي على الغربي إلى أبد الدهر
أبـــو عبـــد اهللا, ((): Cوقــال الشبســـتري فـــي كتابـــه (أصـــحاب اإلمـــام الصـــادق 

قيل: أبو موسى, جابر بن حيان بن عبد اهللا الطوسي, الخراساني, وقيـل: الحرانـي,   و
  الكوفي, المعروف بـ(الصوفي).

مــن مفــاخر علمــاء الشــيعة اإلماميــة, ومــن مشــاهير علمــاء الفلســفة، والحكمــة,    
والطب، والرياضـيات, والفلـك، والمنطـق، والنجـوم, وكـان متصـوفاً, أديبـاً, زاهـداً,         

  مؤلّفاً في شتّى صنوف العلم والمعرفة.واعظاً, 
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. ولـــد بطـــوس ســـنة C, وأخـــذ علومـــه ومعارفـــه عنـــهCتتلمـــذ علـــى اإلمـــام
هـ, انتقل إلى العراق, وتقـرب مـن البرامكـة, ودخـل الـبالط العباسـي فـي عهـد         ١٢٠

  هارون, وكان أكثر مقامه بالكوفة.
ة), و(رسـائل  من تآليفـه الكثيـرة: كتـاب (الخـواص الكبيـر), و(الـدرة المكنونـ       

  جعفر الصادق), و(الحدود), و(الفهرست), و(الخمسمائة), و(الشعر)، وغيرها.
  روى عنه عبد اهللا بن بسطام الزيات.

  . هـ١٩٨هـ, وقيل سنة ١٩٠هـ, وقيل سنة ١٨٠هـ, وقيل سنة ١٦٠توفّي سنة 
ــان الشــيعة  ٤/٩(المراجــع: معجــم رجــال الحــديث     ـــ  ٤/٣٠, أعي , الذريعــة ٣٩ـ

, الموســــوعة ٥/١٠٨وغيرهــــا, ريحانــــة األدب (فارســــي)  ٢٤/٣٥٤و ٨/١٨٢و ٢/٥٥
, فهرسـت النـديم   ١٤٦, فـرج المهمـوم   ٢/٢١٨, روضات الجنّـات  ٥/١٢٤اإلسالمية 

جـــابر, معجـــم  مـــادة, لغـــت نامـــة (فارســـي) ٥/٤١٥, فرهنـــگ معـــين (فارســـي) ٤٢٠
 ٢/١٠٣, األعــــــالم ٥٩٠ومصــــــادره, الموســــــوعة العربيــــــة الميســــــرة  ٣/١٠٥المــــــؤلّفين 

, ١/٣٢٧, وفيــات األعيــان ٦٩٤, معجــم المطبوعــات ١/٢٤٩ومصــادره, هديــة العــارفين  
, ٢٦٧, تــاريخ الفكــر العربــي  ٦/٢٢٦, دائــرة المعــارف اإلســالمية  ١٦٠تــاريخ الحكمــاء  

  .)١()))٢١٣, اكتفاء القنوع ٧٠, طبقات اُألمم ٦/٣٤٦دائرة معارف البستاني 
 يتّفق مع عصره وما اتُّفق عليـه  نقول: دعوى كونه على مذهب اإلسماعيلية ال

بنحو القرن من الزمان، وإسماعيل ابن اإلمـام   Cمن أنّه من تالميذ اإلمام الصادق
علــى زعــم بعــض   حتّــى، كمــا هــو الصــحيح، وCقــد مــات زمــن أبيــه  Cالصــادق

اإلسماعيلية من أن موته لم يكن حقيقة، وأنّه اختفـى خوفـاً مـن المنصـور، فإنّـه لـم       
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  ن، وال ألبنه محمد بن إسماعيل.ومعروف يظهر له أتباع
نعــم، ظهــر بعــض الــدعاة، ومــنهم: عبــد اهللا بــن ميمــون القــداح، بعــد ذلــك بعقــود مــن  
السنين عندما كان األئمة اإلسماعيلية في دور الستر فـي السـلمية، ولهـذا لـن نجـد مـا يـدلّ        

    .على إسماعيلية جابر بصورة يعتمد عليها في كتب اإلسماعيلية أنفسهم
نعم، المرجح أن بعض دعاتهم أخذ بعض كالم جابر وفلسـفته، كمـا فعـل غيـرهم،     
وهذا ما أوهم بعض المستشرقين وبعض الكتاب من كونه من اإلسماعيلية؛ لظاهر التشابه 
الموجود في العبارة واألسلوب بين كتب جابر المطبوعة وبعض كتب دعاة اإلسـماعيلية  

اإلسماعيلية انتحوا منحى العلوم الباطنية والخفية والصنعة  من علماء اًوعلمائهم، فإن كثير
  وعلم الحروف وما شابه ذلك، وقد ألّف جابر فيها كثير من المصنّفات. 

�تعليق: �
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        ؟؟؟؟CCCCما هي األدلّة على أنّه أخذ علمه من اإلمام الصادقما هي األدلّة على أنّه أخذ علمه من اإلمام الصادقما هي األدلّة على أنّه أخذ علمه من اإلمام الصادقما هي األدلّة على أنّه أخذ علمه من اإلمام الصادق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وقـال ابـن العمـاد فـي حـوادث سـنة       ((خطيب التبريـزي فـي (اإلكمـال):    ذكر ال

 Cئة: وفيها توفّي اإلمام ساللة النبوة أبو عبد اهللا جعفر الصادقاثمان وأربعين وم
وكان سيد بنـي هاشـم فـي زمنـه، وقـد ألّـف تلميـذه جـابر بـن حيـان الصـوفي كتابـاً،             

  .)١())وهو عند اإلمامية من االثني عشر
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فــــي ترجمــــة اإلمــــام  خلّكــــانقـــال ابــــن  ((بــــزرك فــــي (الذريعــــة):  وقـــال آغــــا 
ــاً يشــ   Cالصــادق رســائل  اًمل علــى ألــف ورقــة متضــمن  ت: أن جــابراً هــذا ألّــف كتاب

  .)١())وهي خمسمائة رسالة ،، وكان تلميذهCجعفر الصادق
جــابر بــن حيــان بــن عبــد اهللا الكــوفي  ((وقــال البغــدادي فــي (هديــة العــارفين):  

  .)٢())هـ١٦٠توفّي سنة  Lموسى: تلميذ جعفر الصادقالطرسوسي أبو 
التــي ألّفهــا جــابر مشــهورة معروفــة   Cوالرســائل الخمســمائة لجعفــر الصــادق

مطبوعــة فــي أوربــا، مــع أن كتبــه اُألخــرى تشــهد بــذلك، إذ ذكــر فيهــا كثيــراً ســيده      
  جعفر وأشار به عليه.

يــا جــابر! فقلــت: قــال لــي ســيدي جعفــر: ((قــال فــي كتابــه (الرحمــة) المطبــوع:  
ــاً، وذكــرت فيهــا الصــنعة           ــي صــنّفتها جميع ــب الت ــال: هــذه الكت ــا ســيدي. فق لبيــك ي

  .)٣())وفصّلتها فصوالً، وذكرت فيها من المذاهب وآراء الناس...الخ
وحـق سـيدي لـوال أن هـذه الكتـب باسـم       ((وقال في مقدمة كتابه (األحجـار):  

  .)٤())لى حرف من ذلك إلى األبد... الخلما وصلت إــ صلوات اهللا عليه ــ سيدي 
وبـاهللا أقـول: لقـد تحملـت مـن هـذا       ((وقال في كتابه (تدبير األكسير األعظم): 

ألمــاً عظيمــاً بــذكري لــه إلــى أن مــن اهللا تعــالى علَــي بجعفــر بــن محمــد صــلوات اهللا    
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  .)١())عليه، فلم يزل يسهل علَي ذلك ويكشف لي األمر...الخ

@†äÇ@NNÅyb¦aI@†äÇ@NNÅyb¦aI@†äÇ@NNÅyb¦aI@†äÇ@NNÅyb¦aIHòČäŽ�Ûa@ÝçcHòČäŽ�Ûa@ÝçcHòČäŽ�Ûa@ÝçcHòČäŽ�Ûa@Ýçc@ @@ @@ @@ @
�»����������א�$و�#�������د�������ل��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
؟ ومـا رأي  ؟ ومـا رأي  ؟ ومـا رأي  ؟ ومـا رأي  تتتتهل يعتبر الجاحظ عند علماء أهل السنّة والرجاليين مـن الثقـا  هل يعتبر الجاحظ عند علماء أهل السنّة والرجاليين مـن الثقـا  هل يعتبر الجاحظ عند علماء أهل السنّة والرجاليين مـن الثقـا  هل يعتبر الجاحظ عند علماء أهل السنّة والرجاليين مـن الثقـا  

            ....علماؤهم به؟ وأرجو ذكر بعض الكلمات عنهعلماؤهم به؟ وأرجو ذكر بعض الكلمات عنهعلماؤهم به؟ وأرجو ذكر بعض الكلمات عنهعلماؤهم به؟ وأرجو ذكر بعض الكلمات عنه
        ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.ودمتم موفّقين.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الجاحظ: العالّمـة المتبحـر, ذو الفنـون,    ((: قال الذهبي في (سير أعالم النبالء)

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصـري المعتزلـي, صـاحب التصـانيف. أخـذ      
عن النظام, وروى عن أبي يوسف القاضي, وثمامـة بـن أشـرس. روى عنـه أبـو العينـاء,       
ــال           ــاء. قــال ثعلــب: مــا هــو بثقــة. وق ــه, وكــان أحــد األذكي ــن أُخت ــن المــزرع اب ويمــوت ب

  .)٢())موت: كان جده جماالً أسود... قلت: يظهر من شمائل الجاحظ أنّه يختلقي
عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ صـــاحب  ((وقـــال ابـــن حجـــر فـــي (لســـان الميـــزان):  

التصــانيف. روى عنــه أبــو بكــر بــن أبــي داود؛ فيمــا قيــل: قــال ثعلــب: لــيس بثقــة وال    
عـن حجـاج األعـور     مأمون. قلـت: وكـان مـن أئمـة البـدع. انتهـى... وروى الجـاحظ       
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  وأبي يوسف القاضي وخلق كثير, وروايته عنهم في أثناء كتابه في الحيوان...
وقال الخطّابي: هو مغموص في دينه، وذكر أبو الفرج األصفهاني: أنّه كان 

  يرمى بالزندقة، وأنشدني ذلك أشعاراً...
قــال ابــن خشــبة فــي اخــتالل الحــديث: ثــم نصــير إلــى الجــاحظ وهــو أحســنهم       
للحجة استنارةً، وأشدهم تلطّفاً لتعظيم الصـغير حتّـى يعظـم، وتصـغير العظـيم حتّـى       
يصـغر، ويكمـل الشــيء وينقصـه، فنجــده مـرة يحــتج للعثمانيـة علــى الرافضـة، ومــرة       

 7للزندقة على أهل السنّة، ومرة يفضّل علياً، ومرة يؤخره، ويقول: قال رسـول اهللا 
  .)١())كذا وتبعه

  تعقيب:

�»����������א�$و�#������د�������ل���« �

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ أشكركم على ردكم على سؤالي, وإنّني بحثت أيضاً في شخصية الجاحظ 

) تعليقـات ومالحظـات   ) تعليقـات ومالحظـات   ) تعليقـات ومالحظـات   ) تعليقـات ومالحظـات   ٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧: : : : ١١١١فوجدت هذا في الهامش فـي كتـاب (االحتجـاج    فوجدت هذا في الهامش فـي كتـاب (االحتجـاج    فوجدت هذا في الهامش فـي كتـاب (االحتجـاج    فوجدت هذا في الهامش فـي كتـاب (االحتجـاج    
        السيد محمد باقر الخرسان:السيد محمد باقر الخرسان:السيد محمد باقر الخرسان:السيد محمد باقر الخرسان:

ــو     ــن محب ــن بحــر ب ــو عثمــان عمــرو ب ــو    الجــاحظ: أب ــن محب ــن بحــر ب ــو عثمــان عمــرو ب ــو    الجــاحظ: أب ــن محب ــن بحــر ب ــو عثمــان عمــرو ب ــو    الجــاحظ: أب ــن محب ــن بحــر ب ــو عثمــان عمــرو ب ب الليثــي البصــري اللغــوي  ب الليثــي البصــري اللغــوي  ب الليثــي البصــري اللغــوي  ب الليثــي البصــري اللغــوي  الجــاحظ: أب
النحوي، كان من غلمان النظام, وكان مائالً إلـى النصـب والعثمانيـة, ولـه كتـب،      النحوي، كان من غلمان النظام, وكان مائالً إلـى النصـب والعثمانيـة, ولـه كتـب،      النحوي، كان من غلمان النظام, وكان مائالً إلـى النصـب والعثمانيـة, ولـه كتـب،      النحوي، كان من غلمان النظام, وكان مائالً إلـى النصـب والعثمانيـة, ولـه كتـب،      
منها: (العثمانية)، التي نقض عليها أبو جعفر االسـكافي, والشـيخ المفيـد, والسـيد     منها: (العثمانية)، التي نقض عليها أبو جعفر االسـكافي, والشـيخ المفيـد, والسـيد     منها: (العثمانية)، التي نقض عليها أبو جعفر االسـكافي, والشـيخ المفيـد, والسـيد     منها: (العثمانية)، التي نقض عليها أبو جعفر االسـكافي, والشـيخ المفيـد, والسـيد     
أحمد بن طاووس, وطال عمره وأصابه الفالج في آخر عمره، ومات في البصرة أحمد بن طاووس, وطال عمره وأصابه الفالج في آخر عمره، ومات في البصرة أحمد بن طاووس, وطال عمره وأصابه الفالج في آخر عمره، ومات في البصرة أحمد بن طاووس, وطال عمره وأصابه الفالج في آخر عمره، ومات في البصرة 
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        ).).).).١٢١١٢١١٢١١٢١: : : : ٢٢٢٢واأللقاب واأللقاب واأللقاب واأللقاب هـ .(الكنى هـ .(الكنى هـ .(الكنى هـ .(الكنى ٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥سنة سنة سنة سنة 

HïÜvjÛa@�a@†jÇ@åi@ŠíŠuIHïÜvjÛa@�a@†jÇ@åi@ŠíŠuIHïÜvjÛa@�a@†jÇ@åi@ŠíŠuIHïÜvjÛa@�a@†jÇ@åi@ŠíŠuI@ @@ @@ @@ @
�»����������א��
אق������د���« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        من هو جرير بن عبد اهللا البجلي؟ وما هي صفاته ومواقفه؟من هو جرير بن عبد اهللا البجلي؟ وما هي صفاته ومواقفه؟من هو جرير بن عبد اهللا البجلي؟ وما هي صفاته ومواقفه؟من هو جرير بن عبد اهللا البجلي؟ وما هي صفاته ومواقفه؟
        أدامكم اهللا لخدمة اإلسالم والمسلمين.أدامكم اهللا لخدمة اإلسالم والمسلمين.أدامكم اهللا لخدمة اإلسالم والمسلمين.أدامكم اهللا لخدمة اإلسالم والمسلمين.

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

، كــان عامـل عثمــان علــى همـدان، وقــد أرســله   هـو: جريــر بــن عبـد اهللا البجلــي  
ــؤمنين  ــر المـ ــيC    أميـ ــام علـ ــايع اإلمـ ــى أن يبـ ــة علـ ــى معاويـ ويـــدخل تحـــت   Cإلـ

، ولكــن معاويــة رفــض ذلــك بحجــة أنّــه يريــد أخــذ الثــأر لمقتــل عثمــان،     Cإمرتــه
 واتّهامــه لإلمــام علــيC        ــر ــه أمي ــة، ثــم بعــث إلي ــر عنــد معاوي فــي ذلــك. فأبطــأ جري

قال فيه: (أما بعد، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل, كتاباً  Cالمؤمنين
وخـــذه بـــاألمر الجـــزم, ثـــم خيـــره بـــين حـــرب مجليـــة أو ســـلم منخزيـــة، فـــإن اختـــار   

  .)١(الحرب، فانبذ إليه, وإن اختار السلم، فخذ بيعته، والسالم)
  خّر.اإلسراع بالعودة إلى الكوفة، ولكنّه تلكّأ وتأ Cوطلب منه أمير المؤمنين
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 وقــدم جريــر علــى اإلمــام علــيC   فــأخبره خبــرهم, واجتمــاع أهــل الشــام مــع
ن عليـاً قتلـه, وآوى قتلتـه،    نّهم يبكون على عثمان، ويقولون: إمعاوية على قتاله، وأ

  وأنّهم ال بد لهم من قتاله حتّى يفنوه أو يفنيهم.
شــاطئ فنهـره مالـك األشـتر، فخـرج عنـد ذلـك إلـى بـالد قرقيسـيا والرحبـة مـن            

الفــرات, وكتــب إلــى معاويــة يعلمــه بمــا نــزل بــه، وأنّــه أحــب مجاورتــه والمقــام فــي   
  .)١(داره, فكتب إليه معاوية بأمره بالسير إليه

وقصّــة تخريــب علــيC مشــهورة، ذكرهــا  داره بالكوفــة, بعــد لحوقــه بمعاويــة
  .)٢(التفريشي

مـان, عـن   عن علي بن إبـراهيم, عـن أبيـه, عـن عمـرو بـن عث      ((وروى الكليني: 
، قـال: إنC  محمد بن عذافر, عن أبي حمزة, أو محمد بن مسلم, عن أبي جعفـر 

بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة.. فأمـا المسـاجد الملعونـة فمسـجد ثقيـف,      
ومســجد األشــعث, ومســجد جريــر, ومســجد ســماك, ومســجد بــالخمراء, بنــي علــى  

  .)٣())قبر فرعون من الفراعنة

ëŠÛa@åí†Ûa@ÞýuIëŠÛa@åí†Ûa@ÞýuIëŠÛa@åí†Ûa@ÞýuIëŠÛa@åí†Ûa@ÞýuIHā‰bÐÛa@åiaë@NNïßHā‰bÐÛa@åiaë@NNïßHā‰bÐÛa@åiaë@NNïßHā‰bÐÛa@åiaë@NNïß@ @@ @@ @@ @
�»����������א�$و�#�����و�����د��« �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

كثيراً مـا كـان يـذكر علمـاء العرفـان أشـعار جـالل الـدين الرومـي المولـوي،           كثيراً مـا كـان يـذكر علمـاء العرفـان أشـعار جـالل الـدين الرومـي المولـوي،           كثيراً مـا كـان يـذكر علمـاء العرفـان أشـعار جـالل الـدين الرومـي المولـوي،           كثيراً مـا كـان يـذكر علمـاء العرفـان أشـعار جـالل الـدين الرومـي المولـوي،           
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صــاحب كتــاب (المثنــوي)، وكــذلك ابــن الفــارض (عمــر بــن علــي الحمــوي)،          صــاحب كتــاب (المثنــوي)، وكــذلك ابــن الفــارض (عمــر بــن علــي الحمــوي)،          صــاحب كتــاب (المثنــوي)، وكــذلك ابــن الفــارض (عمــر بــن علــي الحمــوي)،          صــاحب كتــاب (المثنــوي)، وكــذلك ابــن الفــارض (عمــر بــن علــي الحمــوي)،          
        المذهب الشيعي اإلمامي؟المذهب الشيعي اإلمامي؟المذهب الشيعي اإلمامي؟المذهب الشيعي اإلمامي؟صاحب (التائية)، فهل كانا ينتميان إلى صاحب (التائية)، فهل كانا ينتميان إلى صاحب (التائية)، فهل كانا ينتميان إلى صاحب (التائية)، فهل كانا ينتميان إلى 

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

يظهر من كالم الزركلي في (األعـالم) أنّـه لـم يكـن شـيعياً، بـل سـنّياً متصـوفاً؛         
م) محمـد بـن   ١٢٧٣ـــ   ١٢٠٧هــ =  ٦٧٢ـــ   ٦٠٤جـالل الـدين الرومـي (   ((فقد قال عنه: 

ومــي، جــالل الــدين: عــالم بفقــه  محمــد بــن الحســين بــن أحمــد البلخــي القونــوي الر 
الحنفية والخالف وأنواع العلوم، ثم متصوف (ترك الدنيا والتصنيف)، كمـا يقـول   
مؤرخو العرب. وهو عند غيرهم صاحب (المثنوي) المشهور بالفارسية، وصاحب 

  الطريقة (المولوية) المنسوبة إلى (موالنا) جالل الدين..
إلى بغـداد، فـي الرابعـة مـن عمـره، فترعـرع بهـا         ولد في بلخ (بفارس) وانتقل مع أبيه

في المدرسة المستنصـرية حيـث نـزل أبـوه. ولـم تطـل إقامتـه؛ فـإن أبـاه قـام برحلـة واسـعة،             
  هـ).٦٢٣ومكث في بعض البلدان مدداً طويلة، وهو معه، ثم استقر في قونية سنة (

فتــولّى  وعــرف جــالل الــدين بالبراعــة فــي الفقــه وغيــره مــن العلــوم اإلســالمية، 
هــ)، ثـم تـرك التـدريس     ٦٢٨التدريس بقونية في أربع مدارس، بعد وفاة أبيـه (سـنة   

ـــ) أو حولهـــا، فشـــغل بالرياضـــة وســـماع  ٦٤٢والتصـــنيف والـــدنيا وتصـــوف (ســـنة   هـ
  الموسيقى ونظم األشعار وإنشادها.

ط) بالفارسية (وقد ترجم إلى التركية، وشرح، وطبـع  ــ ونظم كتابه (المثنوي 
بيـت، فـي سـتّة     ٧٠٠/٢٥لعربية وبالفارسية)، وهو منظومة صـوفية فلسـفية فـي    بها وبا

  أجزاء، كتب مقدمتها بالعربية وتخلّلتها أبيات عربية من نظمه.
ــا      ــره فيهـ ــة. وقبـ ــوفّي بقونيـ ــه إلـــى أن تـ ــابعو طريقتـ ــاثر مريـــدوه وتـ ــتمر يتكـ واسـ
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فــات معــروف إلــى اليــوم، فــي تكيــة أصــبحت (متحفــاً) يضــم بعــض مخلّفاتــه ومخلّ   
  .)١(أحفاده وكتباً

ــده كــان صــوفياً، كمــا فــي         ــنّياً صــوفياً ال شــيعياً: أن وال ــه س والــذي يــرجح كون
، ولكـن الـذي علـى خـالف ذلـك أن آغـا بـزرك الطهرانـي أورد         )٢((هدية العارفين)

ـــ(العارف)    ، ولكــن الحــق أن هــذا ال يعــد   )٣(بعــض مؤلّفاتــه فــي (الذريعــة) ووصــفه ب
راً مــا يطلــق الشــيعة لقــب العــارف علــى بعــض أعــالم الصــوفية دون  خالفــاً؛ فإنّــه كثيــ

  النظر إلى مذهبهم.
وأما ابن الفارض، فقال عنه النمازي في (مستدركات علم رجـال الحـديث):   

، وعــده الشـهيد الثــاني  )٤(العـارف المشــكور والشـاعر المشــهور، صـرح جمــع بتشـيعه    
ــاء الفضــالء   ــه مــن الصــوفية؛ ففــي    ، ولكــن المشــهور عنــد ال  )٥(مــن األولي مخــالفين أنّ

ولما شب اشتغل بفقه الشافعية، وأخذ الحديث عـن ابـن   ((قال:  (األعالم) للزركلي
عساكر، وأخـذ عنـه الحـافظ المـزّي وغيـره، ثـم حبـب إليـه سـلوك طريـق الصـوفية،            
ــرت          ــة، وكثـ ــى القطبانيـ ــر إلـ ــن الكفـ ــأنه... مـ ــي شـ ــف فـ ــاوي: واختلـ ــن المنـ ــل عـ ونقـ

قين فــي هــذه القضــية، وقــال الــذهبي: كــان ســيد شــعراء عصــره  التصــانيف مــن الفــري
زي الصوفية وإشـارات مجملـة وتحـت الـزي والعبـارة      ���  وشيخ االتّحادية، وما تم

  .)٦())فلسفة وأفاعي
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

غــاني، هــل هــو شــيعي أم ســنّي     غــاني، هــل هــو شــيعي أم ســنّي     غــاني، هــل هــو شــيعي أم ســنّي     غــاني، هــل هــو شــيعي أم ســنّي     مــا رأيكــم الشــريف فــي جمــال الــدين األف     مــا رأيكــم الشــريف فــي جمــال الــدين األف     مــا رأيكــم الشــريف فــي جمــال الــدين األف     مــا رأيكــم الشــريف فــي جمــال الــدين األف     
        المذهب؟المذهب؟المذهب؟المذهب؟

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

الثابت من مذهب الشيخ جمال الدين األفغاني هو إماميته, ولكنّه لم يصرح 
لما في ذلك ــ عاصمة الدولة العثمانية ــ بذلك عندما ذهب إلى مصر أو األستانة 

  من مصالح ال تخفى على أحد.
من البصرة إلى الميرزا الشيرازي مرجع الشيعة األعلى في له الة وجاء في رس

حبر اُألمة، وبارقة أنوار األئمة، دعامة عرش الدين، واللسان الناطق عن ((وقته: 
الشرع المبين، الحاج الميرزا أحسن الشيرازي، صان اهللا به حوزة اإلسالم، ورد به 

بة عن الحجة الكبرى، واختارك من كيد الزنادقة اللئام، وقد خصّك اهللا بالنيا
  .)١())العصابة الحقّة، وجعل بيدك أزمة سياسة اُألمة بالشريعة الغراء... الخ

، فــإن هــذا ال ))قــد خصّــك اهللا بالنيابــة عــن الحجــة الكبــرى  ((فــانظر إلــى قولــه: 
ــه  ــأنّهم نــواب اإلمــام الحجــة     ���  يعتقــد ب ، #الشــيعي االثنــا عشــري فــي المراجــع ب
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، أي: الشـيعة االثنـي عشـرية، إلـى     ))واختارك مـن العصـابة الحقّـة   ((ر إلى قوله: وانظ
غيرها مـن كلماتـه فـي الرسـالة، وهـي طويلـة والتـي فيهـا داللـة علـى أنّـه مـن الشـيعة              

  االثني عشرية.

H´ČíìÜÈÛa@Éß@ém��ë@NNïÐÔrÛa@xbČv§aIH´ČíìÜÈÛa@Éß@ém��ë@NNïÐÔrÛa@xbČv§aIH´ČíìÜÈÛa@Éß@ém��ë@NNïÐÔrÛa@xbČv§aIH´ČíìÜÈÛa@Éß@ém��ë@NNïÐÔrÛa@xbČv§aI@ @@ @@ @@ @
»��
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
صاهرة الحجاج للعلويين؟ وهل كان محمـود السـيرة   صاهرة الحجاج للعلويين؟ وهل كان محمـود السـيرة   صاهرة الحجاج للعلويين؟ وهل كان محمـود السـيرة   صاهرة الحجاج للعلويين؟ وهل كان محمـود السـيرة   ما صحة ما ينقل من مما صحة ما ينقل من مما صحة ما ينقل من مما صحة ما ينقل من م

        مع ذكر بعض المصادر التي تذكر نماذج من ظلمه.مع ذكر بعض المصادر التي تذكر نماذج من ظلمه.مع ذكر بعض المصادر التي تذكر نماذج من ظلمه.مع ذكر بعض المصادر التي تذكر نماذج من ظلمه.    مع العلويين؟مع العلويين؟مع العلويين؟مع العلويين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إذا كان خير الكالم ما قلّ ودلّ، فإن في ما يرويه ابن عبـد ربـه األندلسـي فـي     

ية، عن أبي مسهر، قال: حدثنا هشام بـن يحيـى،   أبو أُم(((العقد الفريد) كفاية؛ قال: 
عن أبيه، قال: حدثنا عمر بن عبد العزيز، قـال: لـو جـاءت كـلّ أُمـة بمنافقيهـا وجئنـا        

  .))بالحجاج، لفضلناهم
، قال: قلت للشـعبي: يـزعم النـاس    حلجميمون بن مهران، عن األ((وقال أيضاً: 

  .))وت، كافر باهللاأن الحجاج مؤمن!! قال: مؤمن بالجبت والطاغ
علــي بــن عبــد العزيــز، عــن إســحاق بــن يحيــى، عــن األعمــش، قــال:     (( :وأيضــاً

قــد اختلفــوا فــي الحجــاج، فقــالوا: بمــن ترضــون؟ قــالوا: بمجاهــد، فــأتوه فقــالوا: إنّــا     
  .))اختلفنا في الحجاج، فقال: أجئتم تسألوني عن الشيخ الكافر؟!
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ــن كثيــر، عــن األوزاعــي،    (( :وأيضــاً ــد    محمــد ب ــن محم قــال: ســمعت القاســم ب
  .)١())قض عرى اإلسالم عروة عروةتيقول: كان الحجاج بن يوسف ين

أحصــينا مــن ((: حســان وقــال ابــن حجــر: أخــرج الترمــذي مــن طريــق هشــام بــن 
  قتله الحجاج صبراً فبلغ مائة وعشرين ألفاً...

 وقــال طــاووس: عجبــت لمــن يســميه مؤمنــاً، وكفّــره جماعــة، مــنهم: ســعيد بــن  
  .)٢())جبير، والنخعي، ومجاهد، وعاصم بن أبي النجود، والشعبي، وغيرهم

وأمــا ســيرته مــع العلــويين، فيكفــي فــي نصــبه مــا أخرجــه األندلســي فــي (العقــد  
ــوة الحســنين         ــي اســتخراج بن ــى بــن يعمــر، ف ــده ليحي ــد) مــن تهدي لرســول  Hالفري

  !)٣(من القرآن أو يضرب عنقه 7اهللا
طب إلى ابن جعفر وهدده فأجابه، واتّصل الخبر بعبـد  وأما المصاهرة، فإنّه خ

قهـا، وكـان بعـد لـم     الملك بن مروان، فكتب إليه ينهاه ويوبخـه ويـأمره بطالقهـا فطلّ   
  .)٤(يدخل بها...انتهى

لـو  ((ونضيف إلى ما سبق: اإلشارة إلى ما قاله السيوطي في (تاريخ الخلفـاء):  
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وتوليتــه إيــاه علــى المســلمين وعلــى  الحجــاج ���  لــم يكــن مــن مســاوي عبــد الملــك 
يهينهم ويذلّهم قتالً وضـرباً وشـتماً وحبسـاً، وقـد قتـل مـن الصـحابة         Mالصحابة

وأكــابر التــابعين مــا ال يحصــى، فضــالً عــن غيــرهم، وخــتم عنــق أنــس وغيــره مــن           
  .)١())الصحابة ختماً يريد بذلك ذلّهم، فال رحمه اهللا وال عفا عنه

HxEý§aIHxEý§aIHxEý§aIHxEý§aI@ @@ @@ @@ @
�»����������א�$و�#���
�מ����ن���د�א�$�« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

        ما رأي علماء المذهب الشيعي بالحالّج؟ هل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالحالّج؟ هل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالحالّج؟ هل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالحالّج؟ هل هو من أهل كفر وزندقة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الحالّج: هـو الحسـين بـن منصـور، مـن كبـار رجـال التصـوف، ملعـون خبيـث،           

الشـــيخ فـــي (الغيبـــة) مـــن الـــذين ادعـــوا النيابـــة  لعنـــه اإلمـــام صـــاحب الزمـــان، وعـــده
راسل أبا سهل النوبختي العـالم الفاضـل، وأراد منـه االنضـمام إليـه،      والبابية، وكان ي

ووعده بما يريد مـن المـال، فقـال لـه النـوبختي: إنّـي رجـل أحـب الجـواري وأصـبو           
ــى أن أُخضّــب فــي كــلّ جم        ــاج إل ــيهن، ولكــن الشــيب يبعــدني عــنهن، واحت عــة، إل

ــيراً، وأُريـــد أن تغنينـــي عـــن الخضـــاب،     ولكنّـــي أتحمـــل بـــذلك مشـــقّة وجهـــداً عسـ
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وتكفينــي مؤنتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، فــإذا فعلــت ذلــك صــرتُ طــوع إرادتــك،      
وصـــدقت مقالتـــك، وكنـــت مـــن أعظـــم أنصـــارك، وداعيـــة إليـــك، فبهـــت الحـــالّج     

ــره،        ــان أم ــع، وب ــته، فصــار أضــحوكة الجمي ــه، وانتشــرت قصّ وانكشــف  وأمســك عن
  .)١(دجله إلى الناس

  ومن شعره:  
ــواب  ــدك للثــــــــــ ــدك ال أريــــــــــ ــواب أريــــــــــ ــدك للثــــــــــ ــدك ال أريــــــــــ ــواب أريــــــــــ ــدك للثــــــــــ ــدك ال أريــــــــــ ــواب أريــــــــــ ــدك للثــــــــــ ــدك ال أريــــــــــ ــاب             أريــــــــــ ــاب ولكنّــــــــــــــي أريــــــــــــــدك للعقــــــــــــ ــاب ولكنّــــــــــــــي أريــــــــــــــدك للعقــــــــــــ ــاب ولكنّــــــــــــــي أريــــــــــــــدك للعقــــــــــــ         ولكنّــــــــــــــي أريــــــــــــــدك للعقــــــــــــ
        ))))٢٢٢٢((((ســــــوى ملــــــذوذ وجــــــدي بالعــــــذابســــــوى ملــــــذوذ وجــــــدي بالعــــــذابســــــوى ملــــــذوذ وجــــــدي بالعــــــذابســــــوى ملــــــذوذ وجــــــدي بالعــــــذاب        وكـــــــلّ مـــــــآربي قـــــــد نلـــــــت منهــــــــا    وكـــــــلّ مـــــــآربي قـــــــد نلـــــــت منهــــــــا    وكـــــــلّ مـــــــآربي قـــــــد نلـــــــت منهــــــــا    وكـــــــلّ مـــــــآربي قـــــــد نلـــــــت منهــــــــا    

ولمــا شــاعت منكراتــه، رفــع أمــره إلــى المقتــدر العباســي، فدفعــه إلــى مــدير           
ط حتّـى يمـوت، وإن   فيضـربه ألـف سـو   ��� شرطته ليضربه ألـف سـوط، فـإن مـات و    

لم يمت يضرب عنقه، ويقطع يديه ورجليه، ويحزّ رأسه، ويحـرق جثتـه، وينصـب    
  .)٣(هـ)٣٠٩رأسه على الجسر، ففعل به ذلك في سنة (

ــي           ــال ف ــرد علــى أصــحاب الحــالّج، وق ــي ال ــاً ف ــد كتاب ــد ألّــف الشــيخ المفي وق
وهـم  ف، والحالجية ضرب مـن أصـحاب التصـو   (((تصحيح االعتقادات اإلمامية): 

ع وإن ص بإظهـار التشـي  ج يتخصّأصحاب اإلباحة والقول بالحلول، ولم يكن الحالّ
  فرقـة   ف، وهـم قـوم ملحـدة وزنادقـة يموهـون بمظـاهرة كـلّ       كان ظاهر أمـره التصـو
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ج األباطيـــل، ويجـــرون فـــي ذلـــك مجـــرى المجـــوس فـــي  عون للحـــالّبـــدينهم، ويـــد
اهم لرهبــانهم اآليــات دعــواهم لزرادشــت المعجــزات، ومجــرى النصــارى فــي دعــو 

نات، والمجوس والنصارى أقرب إلى العمـل بالعبـادات مـنهم، وهـم أبعـد مـن       والبي
  .)١())الشرائع والعمل بها من النصارى والمجوس

  .)٢(وذكر الصدوق أن الحالجية يتركون الصالة وجميع الفرائض
ه بعد نقل قصّته مع أبـي سـهل النـوبختي المـارة الـذكر قصّـت       Sونقل الطوسي

ج كاتـب قرابـة أبـي    الحـالّ  أنمع والد الصدوق علي بن الحسـين بـن بابويـه، وفيهـا:     
أن والـد  ومـام ووكيلـه،   الحسن يستدعيه ويستدعي أبا الحسن ويقول: أنا رسـول اإل 

خرقها وقال لموصـلها إليـه: مـا أفرغـك للجهـاالت؟      المكاتبة الصدوق لما رأى 
ا عـــرف بنفســـه أنّـــه صـــاحب فلمـــ Sوالـــد الصـــدوق دكـــانوأن الحـــالّج دخـــل 

يــا غــالم برجلــه وبقفــاه، فخــرج مــن الــدار   الكتابــة أمــر باخراجــه وطــرده، وقــال:  
 ،عي المعجزات عليـك لعنـة اهللا؟ أو كمـا قـال    تدأالعدو هللا ولرسوله، ثم قال له: 

  .)٣(بقم يره بعد ذلك لمف
ـــ(حاجي      ونقــل صــاحب (الروضــات) عــن الشــيخ محمــد بــن موســى، الشــهير ب

 الـرد عليـه وعلـى أصـحابه؛ ألن كـلّ      :ــ  ـيعنـي الحـالّج    ـــ  والذي اعتقد فيـه  ((: مؤمن)
الشريعة فهي مردودة، كما حقّقنـاه سـابقاً، وقـد رد عليـه كبـار       (ودتها) حقيقة ردته
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المشايخ المتقدمين والمتأخّرين، كالجنيد، والشيخ أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن       
لمحــدثين المتــألّهين، وشــيخ الطائفــة أبــو جعفــر    الحســين بــن بابويــه القمــي رئــيس ا  

محمد بن الحسـن الطوسـي، والشـيخ الطبرسـي، والشـيخ المفيـد، والسـيد المرتضـى         
علــم الهــدى، والشــيخ جمــال الــدين المطهــر الحلّــي، والســيد ابــن طــاووس صــاحب  
المقامات والكرامات، والشيخ أحمد بن فهد الحلّي المتألّه شيخ المتأخّرين رضي 

 عــنهم.. وكلّهــم اتفّقــوا علــى أنّــه مــن المــذمومين، وبعضــهم علــى أنّــه خــرج مــن     اهللا
  الناحية توقيع بلعنه.

وأنــت إذا تأملــت أدنــى تأمــل وجــدت أكثــر مــن ينتمــي إلــى الحــالّج ويعتقــد   
 ،وتـــرك الشــرائع واألحكـــام  ،والزندقــة  ،والتشـــبيه ،والتجســيم  ،بـــالحلول رأيــه قــائالً  

واإلباحــة،  ،صــول إلــى أعلــى مرتبــة العرفــان والتوحيــد   واألمــر والنهــي، ويــدعي الو 
  انتهى. .)١())وينفي الحالل والحرام، كالفرقة المزدكية المشركة المجوسية

ò¯†�@†Ûaë@NN†�c@åi@†Üíì�Iò¯†�@†Ûaë@NN†�c@åi@†Üíì�Iò¯†�@†Ûaë@NN†�c@åi@†Üíì�Iò¯†�@†Ûaë@NN†�c@åi@†Üíì�IIIIIHHHH 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ة خديجة بنت خويلد؟ة خديجة بنت خويلد؟ة خديجة بنت خويلد؟ة خديجة بنت خويلد؟سيدسيدسيدسيدب الب الب الب الأأأأريد نبذة عن ريد نبذة عن ريد نبذة عن ريد نبذة عن أُأُأُأُ

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا 

خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزّى        :فهـو  ،ث عن خويلد قليلةخبار التي تتحداأل
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، وأُمــه: زهــرة بنــت عمــرو بــن خنثــر بــن رويتــه (ذؤيبــة) بــن    )١(بــن قصــي بــن كــالب ا
هالل من بني كاهل بن أسد بن خزيمة، وهي التي كان يعير بها ابن الزبيـر، فيقـال:   

  .)٢(ابن الكاهلية
، وكـــان يـــوم )٤(، يكنـــى بــــ(آبي الخســـف))٣(فرســـان قـــريشوكـــان مـــن أشـــراف و

(وهي وقعة بـين قـريش وبنـي كنانـة مـن جهـة، وهـوازن مـن جهـة) علـى بنـي             ))شمطة((
، وكـان فـي وفـد عظمـاء     )٦(، وكـذا كـان علـيهم فـي حـرب الفجـار      )٥(أسد بن عبد العزى

، )٨(أو قبلهـا  ، وذكر أنّه تـوفّي فـي حـرب الفجـار    )٧(قريش إلى سيف بن ذي يزن ليهنّئوه
    .بخديجة 7أي قبل زواج النبي ،)٩(في حرب خزاعة :وقيل

خــذ الحجــر أراد أع الــذي بــحــداث التــي تــذكر لــه خروجــه لقتــال تُ ولكــن مــن األ
  .خذ الحجرأفحالوا دون  ،فخرج له خويلد وخرجت معه قريش ،سود إلى اليمناأل
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أرادوا الشـخوص   افلمـ  :قـال (( قـال:  ) البـن عسـاكر،  تاريخ مدينـة دمشـق  (ففي 
فاجتمعـت قـريش إلـى     ،خـرج بـه معـه   يف ،الـركن [حجـر]  أراد أن يخرج  ،إلى اليمن

ن ذهـب  إمـا دخـل علينـا يـا خويلـد       :فقالوا ،خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي
 ،ملـه إلـى أرضـه   يحع يريـد أن يأخـذ حجرنـا    بـ تُ :قـالوا  ؟ومـا ذاك  :قـال  ،هذا بحجرنـا 

ثــم أخــذ الســيف وخــرج وخرجــت معــه   لــك]،: [المــوت أحســن مــن ذخويلــد لفقــا
ــه  ،عــاًبقــريش بســيوفهم حتّــى أتــوا تُ    :فقــال ؟ع إلــى الــركن بــمــاذا تريــد يــا تُ  :فقــالوا ل

ثـم خرجـوا    ،الموت أقرب من ذلـك  :فقالت قريش ،أردت أن أخرج به إلى قومي
  .فحالوا بينه وبين ما أراد من ذلك ،حتّى أتوا الركن فقاموا عنده

  :ذلك شعراًي وقال خويلد ف
        عــــــــــــاذلي ال تعــــــــــــذليني  عــــــــــــاذلي ال تعــــــــــــذليني  عــــــــــــاذلي ال تعــــــــــــذليني  عــــــــــــاذلي ال تعــــــــــــذليني      ومهــــــــــــالً ومهــــــــــــالً ومهــــــــــــالً ومهــــــــــــالً         عمـــــــــــرو وال تلـــــــــــوميعمـــــــــــرو وال تلـــــــــــوميعمـــــــــــرو وال تلـــــــــــوميعمـــــــــــرو وال تلـــــــــــومي    ممممدعينـــــــــــي أُدعينـــــــــــي أُدعينـــــــــــي أُدعينـــــــــــي أُ

ــذ ــذدعينــــــي ألخــــ ــذدعينــــــي ألخــــ ــذدعينــــــي ألخــــ ــنهم    تُتُتُتُدعينــــــي ألخــــ ــنهمالخســــــف مــــ ــنهمالخســــــف مــــ ــنهمالخســــــف مــــ ــوني    حتّــــــــــــــىحتّــــــــــــــىحتّــــــــــــــىحتّــــــــــــــىوبيــــــــــــــت اهللا وبيــــــــــــــت اهللا وبيــــــــــــــت اهللا وبيــــــــــــــت اهللا         الخســــــف مــــ ــونييقتلــــــــــــ ــونييقتلــــــــــــ ــونييقتلــــــــــــ         يقتلــــــــــــ
ــدي    ــيف عنــ ــذا الســ ــذري وهــ ــا عــ ــدي   فمــ ــيف عنــ ــذا الســ ــذري وهــ ــا عــ ــدي   فمــ ــيف عنــ ــذا الســ ــذري وهــ ــا عــ ــدي   فمــ ــيف عنــ ــذا الســ ــذري وهــ ــا عــ         وعضـــــــــب نـــــــــال قائمـــــــــه يمينـــــــــي   وعضـــــــــب نـــــــــال قائمـــــــــه يمينـــــــــي   وعضـــــــــب نـــــــــال قائمـــــــــه يمينـــــــــي   وعضـــــــــب نـــــــــال قائمـــــــــه يمينـــــــــي           فمــ
ــداً   ــا محيـــــ ــد عنهـــــ ــم أجـــــ ــن لـــــ ــداً  ولكـــــ ــا محيـــــ ــد عنهـــــ ــم أجـــــ ــن لـــــ ــداً  ولكـــــ ــا محيـــــ ــد عنهـــــ ــم أجـــــ ــن لـــــ ــداً  ولكـــــ ــا محيـــــ ــد عنهـــــ ــم أجـــــ ــن لـــــ ــ        ولكـــــ ــوإنّــــــــ ــوإنّــــــــ ــوإنّــــــــ ــا أزهقــــــــــوني  وإنّــــــــ ــق مــــــــ ــا أزهقــــــــــوني  ي زاهــــــــ ــق مــــــــ ــا أزهقــــــــــوني  ي زاهــــــــ ــق مــــــــ ــا أزهقــــــــــوني  ي زاهــــــــ ــق مــــــــ         ))))١١١١((((ي زاهــــــــ

فقــال: لقــى عبــد المطلــب لمــا حفــر زمــزم،  اًوروى الزبيــر بــن بكــار: أن خويلــد
ك ، فقال: يا بن أسد، أما إنّـ ، ونثلت عادية حسداًقيت ماء رغداًبن سلمى، لقد س يا

بـذلت  ���  تشرك في فضلها، واهللا ال يساعدني أحد عليهـا ببـر، وال يقـوم معـي بـارزاً     
  .له خير الصهر
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  فقال خويلد بن أسد:
  ــب ــيهم بســـ ــولي علـــ ــا قـــ ــب  أقـــــول ومـــ ــيهم بســـ ــولي علـــ ــا قـــ ــب  أقـــــول ومـــ ــيهم بســـ ــولي علـــ ــا قـــ ــب  أقـــــول ومـــ ــيهم بســـ ــولي علـــ ــا قـــ         يـك ابـن سـلمى أنـت حـافر زمـزم      يـك ابـن سـلمى أنـت حـافر زمـزم      يـك ابـن سـلمى أنـت حـافر زمـزم      يـك ابـن سـلمى أنـت حـافر زمـزم      إلإلإلإل                ةةةةأقـــــول ومـــ

ــد آدم                  حفيــــرة إبــــراهيم يــــوم ابــــن هــــاجر حفيــــرة إبــــراهيم يــــوم ابــــن هــــاجر حفيــــرة إبــــراهيم يــــوم ابــــن هــــاجر حفيــــرة إبــــراهيم يــــوم ابــــن هــــاجر  ــى عهـ ــل علـ ــه جبريـ ــد آدم  وركضـ ــى عهـ ــل علـ ــه جبريـ ــد آدم  وركضـ ــى عهـ ــل علـ ــه جبريـ ــد آدم  وركضـ ــى عهـ ــل علـ ــه جبريـ         وركضـ

  .)١(ورث العلم األقدم غير خويلد بن أسد لب: ما وجدت أحداًفقال عبد المطّ
بفــرس ومعــه نفــر مــن قومــه، فأقبــل علــى وادي ���  ويــذكر أنّــه لــم يكــن يســافر

بثمن، فأبى ���  من بني بكر فمنعوهم الماء قرب الجحفة، فيه قوم ))كليلة((يسمى: 
انهزمـت بنـو بكـر، وشـرب خويلـد وأصـحابه،        حتّـى خويلد وحمل عليهم بمـن معـه   

  فقال:
تـــــــداعت بنـــــــو بكـــــــر لتبلـــــــغ عزّنـــــــا    تـــــــداعت بنـــــــو بكـــــــر لتبلـــــــغ عزّنـــــــا    تـــــــداعت بنـــــــو بكـــــــر لتبلـــــــغ عزّنـــــــا    تـــــــداعت بنـــــــو بكـــــــر لتبلـــــــغ عزّنـــــــا    

        
ــم           ــاء يومــــك مظلــ ــم  وفــــي طــــرف الرنقــ ــاء يومــــك مظلــ ــم  وفــــي طــــرف الرنقــ ــاء يومــــك مظلــ ــم  وفــــي طــــرف الرنقــ ــاء يومــــك مظلــ         وفــــي طــــرف الرنقــ

        
        

ــنا  ــنا قتلــــت أبــــا جــــزء واصــــطفت محصــ ــنا قتلــــت أبــــا جــــزء واصــــطفت محصــ ــنا قتلــــت أبــــا جــــزء واصــــطفت محصــ قتلــــت أبــــا جــــزء واصــــطفت محصــ
        

        وأفلتنـــي ركضــــاً مـــع الليــــل جهصــــم  وأفلتنـــي ركضــــاً مـــع الليــــل جهصــــم  وأفلتنـــي ركضــــاً مـــع الليــــل جهصــــم  وأفلتنـــي ركضــــاً مـــع الليــــل جهصــــم          
        

))))٢٢٢٢((((        

Hòíë†ÈÛa@òÈia‰IHòíë†ÈÛa@òÈia‰IHòíë†ÈÛa@òÈia‰IHòíë†ÈÛa@òÈia‰I@ @@ @@ @@ @
�»����������א��
אق������ن��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        من هي رابعة العدوية؟ وما هو رأي الشيعة بها؟من هي رابعة العدوية؟ وما هو رأي الشيعة بها؟من هي رابعة العدوية؟ وما هو رأي الشيعة بها؟من هي رابعة العدوية؟ وما هو رأي الشيعة بها؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــة        ــدة، المعروفـ ــدة، العابـ ــرية، الزاهـ ــة البصـ ــماعيل العدويـ ــت إسـ ــة بنـ ــي رابعـ هـ
ــفيان الثـــوري، والحســـن      ــد فـــي الـــدنيا، كانـــت فـــي زمـــن سـ ــا بالعبـــادة والزهـ بأقوالهـ

هــ، وفـي مكـان    ١٨٥هــ أو  ١٣٥ولدت في البصرة واختلف في سنة وفاتها  البصري،
  دفنها، هل هو في دمشق، أو البصرة، أو القدس.

مــن علمائنــا تكلّــم عــن مــذهبها، وهــل كانــت تعتقــد مــذهب      اًولــم نجــد أحــد 
، كمـا هـو ديـدن العرفـاء     )١(الحق أو ال, سوى ترضّي بعض العرفاء من علمائنا عليها

  عضهم.بالنسبة إلى ب
ولكـــن مـــا نقـــل مـــن أخبارهـــا مـــع الحســـن البصـــري وصـــالح المـــري وســـفيان    

يـدلّ علـى    Fالثوري وأبي يسار وحماد، وعدم وجود خبر لها يتعلّق بأهل البيـت 
  .)٢(أنّها كانت ال تعرف هذا األمر

òîÈî‘@oãb×@Ýç@NNæë‰bç@òuë‹@ñ†îi‹IòîÈî‘@oãb×@Ýç@NNæë‰bç@òuë‹@ñ†îi‹IòîÈî‘@oãb×@Ýç@NNæë‰bç@òuë‹@ñ†îi‹IòîÈî‘@oãb×@Ýç@NNæë‰bç@òuë‹@ñ†îi‹I_H@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ما نقله المحقّق الشيخ عباس القمي في حاشية كتابه (تتمـة منتهـى   ما نقله المحقّق الشيخ عباس القمي في حاشية كتابه (تتمـة منتهـى   ما نقله المحقّق الشيخ عباس القمي في حاشية كتابه (تتمـة منتهـى   ما نقله المحقّق الشيخ عباس القمي في حاشية كتابه (تتمـة منتهـى       ما صحةما صحةما صحةما صحة
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، ، ، ، CCCC) في سيرة محمد األمين، بأن أُمه كانت شيعية وموالية لعلي) في سيرة محمد األمين، بأن أُمه كانت شيعية وموالية لعلي) في سيرة محمد األمين، بأن أُمه كانت شيعية وموالية لعلي) في سيرة محمد األمين، بأن أُمه كانت شيعية وموالية لعلي٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥اآلمال صاآلمال صاآلمال صاآلمال ص
        وأن هارون العباسي طلّقها لما علم بذلك؟وأن هارون العباسي طلّقها لما علم بذلك؟وأن هارون العباسي طلّقها لما علم بذلك؟وأن هارون العباسي طلّقها لما علم بذلك؟

        أرجو بيان ذلك مع التقدير.أرجو بيان ذلك مع التقدير.أرجو بيان ذلك مع التقدير.أرجو بيان ذلك مع التقدير.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لــك علــى مــا ذكـــره القاضــي نــور اهللا الشوشــتري فــي (مجـــالس        اعتمــد فــي ذ  

المؤمنين)، نقـالً عـن الشـيخ عبـد الجليـل الـرازي فـي كتابـه (الـنقض)؛ قـال القاضـي            
أورد الشيخ األجـلّ  ((نور اهللا في المجلس األول من (مجالس المؤمنين) ما تعريبه: 

د غلـو زبيـدة فـي    عبد الجليل الرازي فـي كتـاب (الـنقض): لمـا رأى هـارون الـر شـي       
التشيع حلف بطالقها وكتب على ورقة: كنت فبِنت، وبعثهـا إلـى زبيـدة، وهـي مـن      
شدة محبتها للمرتضى والزهراء كتبت في أسفلها: كنّـا فمـا حمـدنا وبنّـا فمـا نـدمنا،       

  .)١())وبعد مدة قصيرة توفّت وانتقلت إلى جوار رحمة اهللا
حكــي أنّهــا كانــت مــن الشــيعة، ويؤيــد ((وقــال القمــي فــي (الكنــى واأللقــاب): 

وقعت فتنة عظيمـة   ٤٤٣ذلك: ما ذكره ابن شحنة في روضة المناظر؛ قال: في سنة 
وقبــر زبيــدة  Cبــين الســنّة والشــيعة، أُحــرق فيهــا ضــريح موســى بــن جعفــر الصــادق

  وقبور ملوك بني بويه. انتهى.
ــم       ــدة ل ــنّة قبــر زبي إحــراق أهــل الس ــال: قلــت: الظــاهر أن ألجــل ���  يكــن ثــم ق

  .)٢())تشيعها: كقبور بني بويه، وككتب الشيخ الطوسي...
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إذاً دليلـــه مـــا حكـــي مـــن أنّهـــا مـــن الشـــيعة، وهـــي الحكايـــة التـــي نقلناهـــا عـــن    
الشوشتري صاحب (المجالس)، وأصلها عن القزويني الـرازي صـاحب (الـنقض)،    

   المنقــول فــي نهايــة   وهــذه حكايــة ال تثبــت شــيئاً، بــل الظــاهر أنّهــا ال أصــل لهــا؛ ألن
الحكاية أن زبيدة ماتـت بعـد مـدة قصـيرة مـن طالقهـا قبـل مـوت الرشـيد، والمسـلّم           
مــن كتــب التــراجم والتــواريخ أنّهــا عاشــت بعــده مــدة طويلــة قرابــة العقــدين، وبعــد    

  مقتل ابنها األمين، وتوفّت في خالفة المأمون.
ا اســتظهره القمــي، بــل إن   وأمــا إحــراق قبرهــا فلــم يظهــر أنّــه كــان لتشــيعها، كمــ        

، وكانـت بجوارهمـا قبـور    Hالحنابلة قصدوا إحـراق قبـري اإلمـامين الكـاظم والجـواد     
بني بويه، وقبر زبيدة، فاحترقت معهما (أعلـى اهللا شـرفهما)، والمكـان فـي األصـل كـان       

  ي.عباسمقابر لقريش، وزبيدة من قريش، فهي حفيدة أبي جعفر المنصور ال
مامقــاني صــاحب (تنقــيح المقــال) نقــل الحكايــة عــن مجــالس   وأخيــراً، فــإن ال

ــدوق ــالس        Sالصـ ــي (مجـ ــتري فـ ــلفنا الشوشـ ــا أسـ ــا كمـ ــا ذكرهـ ــم! وإنّمـ ــو وهـ ، وهـ
  المؤمنين)، نقالً عن (النقض) لعبد الجليل القزويني.

Héîic@åi@…bí‹IHéîic@åi@…bí‹IHéîic@åi@…bí‹IHéîic@åi@…bí‹I@ @@ @@ @@ @
�»����������א���
�ن�������د�א�طو�ل��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ن هو والد زياد بن أبيه؟ ولماذا سممن هو والد زياد بن أبيه؟ ولماذا سممن هو والد زياد بن أبيه؟ ولماذا سممن هو والد زياد بن أبيه؟ ولماذا سمي بهذا االسم: (ابن أبيه)؟ي بهذا االسم: (ابن أبيه)؟ي بهذا االسم: (ابن أبيه)؟ي بهذا االسم: (ابن أبيه)؟م        

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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  جاء في (شرح نهج البالغة) البن أبي الحديد:
  (نسب زياد بن أبيه وذكر بعض أخباره وكتبه وخطبه):((

فأما زياد، فهو: زياد بن عبيد, ومـن النـاس مـن يقـول: عبيـد بـن فـالن, وينسـبه         
ــاد,      إلــى ثقيــف, واألكثــ  ــام زي ــون: إن عبيــداً كــان عبــداً, وإنّــه بقــي إلــى أي رون يقول

ــه,           ــه لخمــول أبي ــر أبي ــاد لغي ــك، ونســبة زي ــي ذل ــا ورد ف فابتاعــه وأعتقــه, وســنذكر م
ــن ســمية، وهــي أُمــة, وكانــت أمــة         ــارة: زيــاد اب والــدعوة التــي اســتُلحق بهــا, فقيــل ت

  كانت تحت عبيد.للحارث بن كلدة بن عمرو بن عالج الثقفي, طبيب العرب, و
وقيل تارة: زياد بن أبيه, وقيل تارة: زيـاد بـن أُمـه, ولمـا اسـتُلحق قـال لـه أكثـر         
الناس: زياد بن أبي سفيان؛ ألن الناس مع الملوك الذين هم مظنّة الرهبـة والرغبـة,   

ا كالقطرة في البحر المحيط، فأما م���  وليس اتّباع الدين بالنسبة إلى اتّباع الملوك
  , وال يشك في ذلك أحد.)زياد بن عبيديدعى به قبل االستلحاق فـ( كان

في كتاب (االستيعاب), عن هشام بـن محمـد بـن    البر وروى أبو عمر بن عبد 
السائب الكلبي، عن أبيه, عن أبي صـالح, عـن ابـن عبـاس: أن عمـر بعـث زيـاداً فـي         

خطبـة لـم يسـمع    إصالح فساد واقع باليمن, فلما رجع مـن وجهـه خطـب عنـد عمـر      
فقـال عمـرو بـن العـاص:     ـــ  وعمـرو بـن العـاص     Cوأبو سفيان حاضر وعلـي ــ مثلها 

هللا أبو هذا الغالم! لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه. فقال أبـو سـفيان: إنّـه لقرشـي,     
 ه. فقال علـيوإنّي ألعرف الذي وضعه في رحم أُمC      :ـن هـو؟ قـال: أنـا. فقـالوم :

  فقال أبو سفيان:مهالً يا أبا سفيان. 
        يرانـــــي يـــــا علـــــي مـــــن األعـــــادي    يرانـــــي يـــــا علـــــي مـــــن األعـــــادي    يرانـــــي يـــــا علـــــي مـــــن األعـــــادي    يرانـــــي يـــــا علـــــي مـــــن األعـــــادي                    أمــــــا واهللا لــــــوال خــــــوف شــــــخصأمــــــا واهللا لــــــوال خــــــوف شــــــخصأمــــــا واهللا لــــــوال خــــــوف شــــــخصأمــــــا واهللا لــــــوال خــــــوف شــــــخص
ــاد                  ألظهــــر أمــــره صــــخر بــــن حــــرب    ألظهــــر أمــــره صــــخر بــــن حــــرب    ألظهــــر أمــــره صــــخر بــــن حــــرب    ألظهــــر أمــــره صــــخر بــــن حــــرب     ــي زيـــ ــة فـــ ــاد  ولـــــم يخـــــف المقالـــ ــي زيـــ ــة فـــ ــاد  ولـــــم يخـــــف المقالـــ ــي زيـــ ــة فـــ ــاد  ولـــــم يخـــــف المقالـــ ــي زيـــ ــة فـــ         ولـــــم يخـــــف المقالـــ
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ــاً   ــاملتي ثقيفـــــ ــت مجـــــ ــد طالـــــ ــاً  وقـــــ ــاملتي ثقيفـــــ ــت مجـــــ ــد طالـــــ ــاً  وقـــــ ــاملتي ثقيفـــــ ــت مجـــــ ــد طالـــــ ــاً  وقـــــ ــاملتي ثقيفـــــ ــت مجـــــ ــد طالـــــ ــؤاد                  وقـــــ ــر الفــــــ ــيهم ثمــــــ ــي فــــــ ــؤاد  وتركــــــ ــر الفــــــ ــيهم ثمــــــ ــي فــــــ ــؤاد  وتركــــــ ــر الفــــــ ــيهم ثمــــــ ــي فــــــ ــؤاد  وتركــــــ ــر الفــــــ ــيهم ثمــــــ ــي فــــــ         وتركــــــ

  .)١())عنى بقوله: (لوال خوف شخص): عمر بن الخطّاب
زياد وهو أعلم بحاله، ثم ردعـه   عن أب Cنقول: إن استعالم أمير المؤمنين

  ألبي سفيان، يدلّ على عدم صحة ما ادعاه أبو سفيان أنّه من صلبه.

HéÛ@xbČv§a@ÝnÓ@kj�@NN�ju@åi@†îÈ�IHéÛ@xbČv§a@ÝnÓ@kj�@NN�ju@åi@†îÈ�IHéÛ@xbČv§a@ÝnÓ@kj�@NN�ju@åi@†îÈ�IHéÛ@xbČv§a@ÝnÓ@kj�@NN�ju@åi@†îÈ�I@ @@ @@ @@ @
�»����������א��
אق������ن��:����« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

ة ة ة ة ممكــن تفيـــدونا جــزاكم اهللا خيـــراً بمصــدر مـــن كتــب الشـــيعة يــذكر قصّـــ     ممكــن تفيـــدونا جــزاكم اهللا خيـــراً بمصــدر مـــن كتــب الشـــيعة يــذكر قصّـــ     ممكــن تفيـــدونا جــزاكم اهللا خيـــراً بمصــدر مـــن كتــب الشـــيعة يــذكر قصّـــ     ممكــن تفيـــدونا جــزاكم اهللا خيـــراً بمصــدر مـــن كتــب الشـــيعة يــذكر قصّـــ     
        على يد الحجاج.على يد الحجاج.على يد الحجاج.على يد الحجاج.    LLLLاستشهاد سعيد بن جبيراستشهاد سعيد بن جبيراستشهاد سعيد بن جبيراستشهاد سعيد بن جبير

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

أي: عن أبـي  ــ وعنه ((في كتاب (االختصاص) المنسوب للشيخ المفيد، قال: 
ـــ جعفــر بــن الحســين، المــذكور فــي الســند الــذي قبلــه     عــن أحمــد بــن شــاذان, عــن   ـ

: أنC بن سالم, عن أبي عبـد اهللا  الفضل بن شاذان, عن ابن أبي عمير, عن هشام
، وكـان علـي يثنـي عليـه، ومـا كـان       Hسعيد بن جبيـر كـان يـأتم بعلـي بـن الحسـين      

  على هذا األمر, وكان مستقيماً.���  سبب قتل الحجاج له
وذكر أنّه لما أُدخل على الحجاج بن يوسف, فقال له: أنت شقي بن كسـير؟  

                                                 

�F١^*
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ني سعيد بن جبير, قال: ما تقـول فـي أبـي بكـر     قال: أُمي كانت أعرف باسمي، سمت
وعمر: أهما في الجنّة أو في النار؟ قال: لو دخلت الجنّة فنظرت إلى أهلها لعلمـت  
مــن فيهــا، (ولــو دخلــت النــار ورأيــت أهلهــا لعلمــت مــن فيهــا)، قــال: فمــا تقــول فــي     

لقي, الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل, قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: أرضاهم لخا
قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عنـد الـذي يعلـم سـرهم ونجـواهم, قـال:       

  .)١())أبيت أن تصدقني؟ قال: بلى لم أحب أن أكذبك
وأورده الكشي في رجاله عن أبي المغيرة، قال: حدثني الفضل، عن ابن أبي 

  .)٢(... إلى آخر ما ذكرناه من االختصاصرعمي

H†í‹@åi@†îÈ�IH†í‹@åi@†îÈ�IH†í‹@åi@†îÈ�IH†í‹@åi@†îÈ�I 

»��'�8
  »����������א��
אق����א��"��
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
        ؟؟؟؟سعيد بن زيدسعيد بن زيدسعيد بن زيدسعيد بن زيد: : : : ما هو موقف اإلمامية منما هو موقف اإلمامية منما هو موقف اإلمامية منما هو موقف اإلمامية من

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لعلّـك تقصــد ســعيد بــن زيــد بــن عمـرو بــن نفيــل العــدوي الــذي روى حــديث   

يـرد فـي حقّـه توثيـق أو مـدح أو أنّـه        العشرة المبشّرة بالجنّة، ففي كتبنا الرجاليـة لـم  
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، وحـــديث العشـــرة لـــم يصـــح عنـــدنا، وهـــو المـــتّهم Cعـــرف حـــق أميـــر المـــؤمنين
      ذلك مدحاً له، والصحابة عندنا ليسـوا جميعـاً عـدوالً؛ فـال يصـح بوضعه، لذا ال يعد
القـول بعدالتـه لكونـه صـحابياً، بـل ذكــره الشـهيد نـور اهللا التسـتري عنـد سـرده لخبــر           

من خالفة  Cمن الموقّعين على الصحيفة التي تعاقدوا فيها على منع علي حذيفة
، وقعـد عـن أميـر    C، وكان فيما بعد من معتمدي الثالثة قبـل علـي  )١(7رسول اهللا
  . )٢(مع من قعد Cالمؤمنين

نعم، تُذكر لـه بعـض المواقـف الحسـنة، منهـا: اعتراضـه علـى المغيـرة فـي سـبه           
لعليC)٣(.  

Ü�IÜ�IÜ�IÜ�I…Š•@åi@æbàî…Š•@åi@æbàî…Š•@åi@æbàî…Š•@åi@æbàîHHHH@ @@ @@ @@ @
»��
  »����������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..
نقــرأ فــي ســيرة الثــائر ســليمان بــن صــرد الخزاعــي أنّــه لــم يشــارك فــي ثــورة     نقــرأ فــي ســيرة الثــائر ســليمان بــن صــرد الخزاعــي أنّــه لــم يشــارك فــي ثــورة     نقــرأ فــي ســيرة الثــائر ســليمان بــن صــرد الخزاعــي أنّــه لــم يشــارك فــي ثــورة     نقــرأ فــي ســيرة الثــائر ســليمان بــن صــرد الخزاعــي أنّــه لــم يشــارك فــي ثــورة     
        كربالء وأنّه بعد حدوث واقعة كربالء ندم, وقاد ثورة التوابين التي استشهد فيها.كربالء وأنّه بعد حدوث واقعة كربالء ندم, وقاد ثورة التوابين التي استشهد فيها.كربالء وأنّه بعد حدوث واقعة كربالء ندم, وقاد ثورة التوابين التي استشهد فيها.كربالء وأنّه بعد حدوث واقعة كربالء ندم, وقاد ثورة التوابين التي استشهد فيها.
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جتهاد ذهب إليه, أم أنّه جتهاد ذهب إليه, أم أنّه جتهاد ذهب إليه, أم أنّه جتهاد ذهب إليه, أم أنّه ولكن ما هو سبب عدم مشاركته في كربالء, هل الولكن ما هو سبب عدم مشاركته في كربالء, هل الولكن ما هو سبب عدم مشاركته في كربالء, هل الولكن ما هو سبب عدم مشاركته في كربالء, هل ال
        أراد المشاركة فزج في السجن؟أراد المشاركة فزج في السجن؟أراد المشاركة فزج في السجن؟أراد المشاركة فزج في السجن؟

        ولما قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة ما كان موقفه؟ولما قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة ما كان موقفه؟ولما قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة ما كان موقفه؟ولما قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة ما كان موقفه؟
من ثورة التوابين, هل جاء ذكـر سـليمان   من ثورة التوابين, هل جاء ذكـر سـليمان   من ثورة التوابين, هل جاء ذكـر سـليمان   من ثورة التوابين, هل جاء ذكـر سـليمان       FFFFوما موقف األئمة المعصومينوما موقف األئمة المعصومينوما موقف األئمة المعصومينوما موقف األئمة المعصومين
        ؟؟؟؟FFFFأو ثورته في أحاديث المعصومينأو ثورته في أحاديث المعصومينأو ثورته في أحاديث المعصومينأو ثورته في أحاديث المعصومين

        وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــين أيــدينا مــا يــدلّ علــى أن ســليمان بــن صــرد       لــم يــ  رد فــي الكتــب التاريخيــة التــي ب

الخزاعي قد سـجن أو منـع منعـاً خاصّـاً مـن المشـاركة فـي كـربالء؛ فمـا يـذكره المامقـاني            
  ..)١(في (تنقيح المقال) من أن: عبيد اهللا بن زياد سجنه، ال دليل عليه، ولم يذكر مصدره

في (حكاية المختـار فـي األخـذ بالثـار) المطبـوع       وربما كان نظره إلى ما ورد
في نهاية (اللهـوف فـي قتلـى الطفـوف) البـن طـاووس، إذ ورد فيـه: أن سـليمان بـن          

، ولكن هذه الحكايـة مـن   )٢(صرد كان في حبس ابن زياد ثم خرج بعد موت يزيد
أولها إلى آخرها نسـجت علـى منـوال القصـص، وفيهـا مـن الخرافـة والتزويـق مـا ال          

خفــى، وفيهـــا مــا هـــو مخـــالف للمثبــت فـــي المصـــادر المعروفــة، مـــن أن: ســـليمان     ي
وإبراهيم بن األشتر وصعصعة العبدي وغيرهم كانوا في سـجن ابـن زيـاد مـن زمـن      
معاوية، مع أنّه ال يوجد أثر لهـذا فـي المصـادر المعتبـرة، بـل ال يوجـد ذكـر لسـجن         

ــراهيم بــن األشــتر، وأمــا صعصــعة بــن صــوحان العبــدي      فلــم يكــن موجــوداً ذلــك   إب
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  الوقت؛ فقد توفّي في زمن معاوية.
ــاعدة       ــن الخــــروج ومســ ــة مــ ــلّ أهــــل الكوفــ ــام لكــ ــع عــ ــاك منــ ــان هنــ نعــــم، كــ

  .)١(، كما يذكر ذلك في كيفية خروج حبيب بن مظاهر من الكوفةCالحسين
قبــل قــدوم مســلم بــن عقيــل،      Cوكــان ســليمان قــد كاتــب اإلمــام الحســين     

  .)٢(ةوحثّه على القدوم إلى الكوف
ثــم إن فــي كــون ســليمان بــن صــرد مــن التــوابين، بــل هــو رأســهم، وأنّــه كــان       
يدعو فـي أصـحابه بضـرورة القتـال مـن أجـل التوبـة والغفـران، داللـة علـى أنّـه كـان             

  .Cمقصّراً في عدم مشاركته في نصرة الحسين
 ابــاً، ودعوتـــه     ���  اللّهــمإطـــالق هــذا االســـم عليــه، وهــو كونـــه تو أن يقــال: إن 

، Cللقتــال مــن أجــل التوبــة كانــت مــن أجــل غيــره ممــن قصّــر فــي نصــرة الحســين   
فــإطالق العنــوان عليــه بلحــاظ أصــحابه، أمــا هــو فكــان فــي عــذر مــن ذلــك؛ لعــدم قدرتــه  

  على نصرته من خالل عدم القدرة على الوصول إليه، ولكن هذا يحتاج إلى ما يثبته.
إلى نفسه، إذ قال في خطبتـه  بل توجد في أقواله كلمات ينسب التقصير فيها 

أعناقنـا إلـى قـدوم آل     ا نمـد نـا كنّـ  ...إ((في مجموعة التوابين لمـا اجتمعـوا فـي داره:    
ـــ ،ومدهم علـــى القـــونحـــثّ ،يهم النصـــرونمنّـــ ،نـــانبيا ا قـــدموا ونينـــا وعجزنـــا وأدهنّـــفلم

صنا وانتظرنا ما يكونوترب، نا وساللتهحتّى قتل فينا ولدينا ولد نبي...  
ــ ــوا كــاألُ  ى أن قــال:إل ــي   ؛ولى مــن بنــي إســرائيل  كون ــم � :همإذ قــال لهــم نب ــم إِنَّكُ ــم إِنَّكُ ــم إِنَّكُ إِنَّكُ

      ـرخَي كُـمذَل ـكُمفَـاقْتُلُوا أَنْفُس كُمـارِئوا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم      ـرخَي كُـمذَل ـكُمفَـاقْتُلُوا أَنْفُس كُمـارِئوا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم      ـرخَي كُـمذَل ـكُمفَـاقْتُلُوا أَنْفُس كُمـارِئوا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم      ـرخَي كُـمذَل ـكُمفَـاقْتُلُوا أَنْفُس كُمـارِئوا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم
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كُمارِئب نْدع لَكُمكُمارِئب نْدع لَكُمكُمارِئب نْدع لَكُمكُمارِئب نْدع ٢())...)١(�لَكُم(.  
ــالعجز واإلدهــان   فــانظر إليــه كيــف يصــف حالــه وحــا    ل أصــحابه بدقّــة بالغــة ب

نتظـار لمـا يكـون، بـل يشـبه نفسـه ومـن معـه ببنـي إسـرائيل وعصـيانهم            والتربص واال
  بعبادة العجل.

ابين فـي نصـر ابـن    بلـى اهللا خيارنـا، فوجـدنا كـذّ     حتّى((وقال في خطبة أُخرى: 
  .)٣())اعنّ نا أن يعفوعذر دون أن نقتل قاتليه، فعسى رب وال ،7بنت رسول اهللا

  وارتجز لما استقتل يوم عين الورد:
ــيبي          ي تبـــــــت مـــــــن ذنـــــــوبي   ي تبـــــــت مـــــــن ذنـــــــوبي   ي تبـــــــت مـــــــن ذنـــــــوبي   ي تبـــــــت مـــــــن ذنـــــــوبي   إليـــــــك ربـــــــ إليـــــــك ربـــــــ إليـــــــك ربـــــــ إليـــــــك ربـــــــ  ــورى مشـــ ــي الـــ ــي فـــ ــد عالنـــ ــيبي  وقـــ ــورى مشـــ ــي الـــ ــي فـــ ــد عالنـــ ــيبي  وقـــ ــورى مشـــ ــي الـــ ــي فـــ ــد عالنـــ ــيبي  وقـــ ــورى مشـــ ــي الـــ ــي فـــ ــد عالنـــ                 وقـــ

ــا تكــــــذيبي    فــــــارحم عبيــــــداًفــــــارحم عبيــــــداًفــــــارحم عبيــــــداًفــــــارحم عبيــــــداً ــا تكــــــذيبيغيــــــر مــــ ــا تكــــــذيبيغيــــــر مــــ ــا تكــــــذيبيغيــــــر مــــ ــي        غيــــــر مــــ         ))))٤٤٤٤((((        دي وحـــــــوبيدي وحـــــــوبيدي وحـــــــوبيدي وحـــــــوبيواغفـــــــر ذنـــــــوبي ســـــــيواغفـــــــر ذنـــــــوبي ســـــــيواغفـــــــر ذنـــــــوبي ســـــــيواغفـــــــر ذنـــــــوبي ســـــ

أن  كـان فـيمن كتـب إلـى الحسـين بـن علـي       ((وقال ابـن سـعد فـي (الطبقـات):     
 ،والوقـوف  كـان كثيـر الشـك    ،ولـم يقاتـل معـه   ا قدمها أمسك عنه فلم ،يقدم الكوفة

وجميـع مـن خـذل الحسـين      ،ا قتل الحسين ندم هو والمسيب بـن نجيـة الفـزاري   فلم
  .)٥())ولم يقاتل معه

بعـد مـوت    Nمـن كتـب إلـى الحسـين بـن علـي       كان فـي و((وقال ابن األثير: 
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  .)١())ل معهاقتال تركا قدمها فلم ،موقدمعاوية يسأله ال
لــه:  Cســن حــال ســليمان بــن صــرد مــا ورد مــن قــول علــي  نعــم، يشــهد لح

، وأنـت ممـن   )٢(�الًالًالًالًفَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بـدلُوا تَبـدي  فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بـدلُوا تَبـدي  فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بـدلُوا تَبـدي  فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بـدلُوا تَبـدي  �(
هــذه بعــد ثبوتهــا تــدلّ علــى حســن  C، فشــهادة علــي)٣(ينتظـر وممــن لــم يبــدل) 

  كانت على خير.حاله، وعلو شأنه وصحة توبته، وأن عاقبته 
ه المسـيب ورفاعـة وعبـد    في كتابه إليه وإلى صحب Cوقد جعله الحسين

، )٤(مـن جماعـة المـؤمنين   ـــ  الذين أصـبحوا قـادة التـوابين بعـد ذلـك      ــ ل اهللا بن وأ
  .)٥(وقد عده الفضل بن شاذان من كبار التابعين وزهادهم

�تعليق: �


����8��ط�ن��������«(����«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        يكم..يكم..يكم..يكم..السالم علالسالم علالسالم علالسالم عل
سليمان بن صرد رغم تهجمـه علـى اإلمـام    سليمان بن صرد رغم تهجمـه علـى اإلمـام    سليمان بن صرد رغم تهجمـه علـى اإلمـام    سليمان بن صرد رغم تهجمـه علـى اإلمـام        RRRRلم مجد صاحب المراجعات لم مجد صاحب المراجعات لم مجد صاحب المراجعات لم مجد صاحب المراجعات 

        بعد الصلح مع معاويه لعنه اهللا...كيف؟بعد الصلح مع معاويه لعنه اهللا...كيف؟بعد الصلح مع معاويه لعنه اهللا...كيف؟بعد الصلح مع معاويه لعنه اهللا...كيف؟    CCCCالحسنالحسنالحسنالحسن
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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ــن صــرد تظهــر         إن الدراســة المستفيضــة لمــا ورد بخصــوص أخبــار ســليمان ب
، والوالء لهم، والمتصلّبين Fبيتبوضوح أنّه كان من الراسخين في حب أهل ال

في الـدفاع عـنهم، والوقـوف معهـم، ولـه مواقـف مشـهورة معروفـة؛ فقـد كـان قائـداً            
  .)١(لرجالة الميمنة في صفّين، وهو الذي قتل حوشب ذا ظليم

بعـد كتابــة الصـحيفة ووجهــه مضـروب بالســيف، فلمـا نظــر      Cوقـد أتـى عليــاً  
إليه عليC) :قال ،� نم منْهفَم نم منْهفَم نم منْهفَم نم منْهيالًفَمدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نم منْهمو هبيالًقَضَى نَحدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نم منْهمو هبيالًقَضَى نَحدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نم منْهمو هبيالًقَضَى نَحدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نم منْهمو هب٢(�قَضَى نَح( ،

وأنت ممن ينتظر وممن لم يبدل) فقال: يا أمير المؤمنين! أما لـو وجـدت أعوانـاً مـا     
كتبت هذه الصحيفة أبداً، أما واهللا لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمـرهم األول  

  .)٣(قليال ���  فما وجدت أحداً عنده خير
وكان ممن كتب إلى عثمان بن عفّان مع أصحابه من أهل الكوفـة ينصـحونه   

  .)٤(ويدعونه للتقوى والتوبة
    وجعله الشيخ المفيـد مـن التـابعين لعلـيC   وفـي داره اجتمـع   )٥(فـي المدينـة ،

، ويؤكّــدون علــى أنّهــم  Cيعزّونــه بوفــاة الحســن  Cالشــيعة وكتبــوا إلــى الحســين 
  .)٦(C، وأنّه الخلف من بعد أخيه الحسنشيعته وشيعة أبيه
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وال يقلّل من مكانته وعلو كعبه بعض ما كـان لـه مـن هنّـات الترديـد، أو عـدم       
فـي بعـض    Fفهم وعجلة في الحكم، مثله مثل آخرين غيره من أصـحاب األئمـة  

التي اشتد فيها االبتالء والتمحيص، كما هو الحال فـي أيـام األنبيـاء     Fأيام األئمة
يــــوم الجمــــل حتّـــــى كاتَبــــه أميـــــر     C؛ فقــــد تخلّـــــف عــــن علـــــيF  صــــياء واألو

صـت وراوغـت، وقـد كنـت مـن أوثـق النـاس فـي         ارتبـت وترب بقولـه: (  Cالمؤمنين
ك؟ ومـا  إلى نصـرتي، فمـا قعـد بـك عـن أهـل بيـت نبيـ         ما أظن نفسي، وأسرعهم في
  !C، ولكنّه أكّد محبته ونصرته له)١()زهدك في نصرتهم؟

نـا  مـا ينقضـي تعجب  ((بعـد سـنتين مـن الصـلح بقولـه:       Cنوعاتب اإلمام الحسـ 
هم يأخذ العطـاء  من بيعتك لمعاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة، كلّ

هــو ومــن معــه بمــا   C، فأجابــه اإلمــام الحســن )٢())...الخوهــم علــى أبــواب منــازلهم 
  يقنعهم ويشرح لهم الحال.

ه نــدم وتــاب وثــار لألخــذ ، ولكنّــCومنهــا: تخلّفــه عــن نصــرة اإلمــام الحســين
  في عين الورد هو وأصحابه التوابين.. Cنيبثأر الحس

فمن كلّ هذا يتّضح لك مـا كتبـه صـاحب (المراجعـات) فـي ترجمتـه مـن أنّـه         
كـــان كبيـــر شـــيعة العـــراق وصـــاحب رأيهـــم، وأن مـــن ترجمـــه أثنـــى عليـــه بالفضـــل  

، علــى أنF بيــتوالــدين والعبــادة، وأنّــه مــن المستبصــرين بضــالل أعــداء أهــل ال   
  .)٣(السيد شرف الدين لم يأت بشيء من عنده
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
        ما رأي علماء المذهب الشيعي بالسهروردي؟ وهل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالسهروردي؟ وهل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالسهروردي؟ وهل هو من أهل كفر وزندقة؟ما رأي علماء المذهب الشيعي بالسهروردي؟ وهل هو من أهل كفر وزندقة؟

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

  ب: (السهروردي) جملة من األعالم، أبرزهم اثنان:اشتهر بلق
أحدهم: أبو حفـص شـهاب الـدين عمـر بـن محمـد الشـافعي الصـوفي، اشـتهر          

  هـ).٦٣٢في بغداد وأصبح شيخها، ألّف كتاب (عوارف المعارف)، توفّي سنة (
الشيخ شـهاب الـدين أبـو الفتـوح يحيـى      ــ ولعلّه المقصود في السؤال ــ واآلخر 

ــن حــبش ال ا ــانحالل      ب ــتّهم ب ــاب (حكمــة اإلشــراق)، وكــان ي فيلســوف، صــاحب كت
العقيـدة، فـأفتى علمــاء حلـب بإباحـة قتلــه، فقتلـه الملـك الظــاهر بـن السـلطان صــالح         

  .)١(هـ) وعمره نحو ست وثالثين سنة٥٨٧الدين األيوبي سنة (
وقد سلك في فلسفته مسلك الحكماء الفرس الفهلويين، وقد اشتهرت كتبـه،  

حكمــة اإلشــراق)، وكتــاب (هياكــل النــور)، وكتــاب (التلويحــات)، وقــد   وخاصّــة (
كان ذا أثر كبير على صدر الدين الشيرازي، صـاحب (األسـفار)، الـذي كـان يثنـي      

  عليه كثيراً في كتبه ويسميه بـ(الحكيم االشراقي).
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أمـــا ســـبب قتلـــه، فإنّـــه دخـــل فـــي منـــاظرات مـــع فقهـــاء حلـــب، فلـــم يســـتطيعوا   
، وال يمكن دمغه باإللحاد، ولعلّ من اتّهمـه  )١(به إلى السلطان فقتلهمجاراته، فسعوا 

بذلك لم يستطع فهم مراده، ولم يذكروا نصّ ما شنعوا عليه، أو ما ألزموه من قوله 
  في مناظراته، فلربما ال يعدو ما نسبوه إليه سوى تهمة وحسداً!

Hå‘ì¦a@ð‡@åi@Š�IHå‘ì¦a@ð‡@åi@Š�IHå‘ì¦a@ð‡@åi@Š�IHå‘ì¦a@ð‡@åi@Š�I@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في كنف في كنف في كنف في كنف     ىىىىالشمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة كان قد تربالشمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة كان قد تربالشمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة كان قد تربالشمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة كان قد ترب    بأنبأنبأنبأن    ::::يقول البعضيقول البعضيقول البعضيقول البعض

        ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟، ما مدى صح، ما مدى صح، ما مدى صح، ما مدى صحCCCCأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين
        ة ذلك؟ة ذلك؟ة ذلك؟ة ذلك؟ما مدى صحما مدى صحما مدى صحما مدى صحIIII،،،،    البنينالبنينالبنينالبنين    ممممأخ أُأخ أُأخ أُأخ أُ    ههههأنّأنّأنّأنّ    ::::و يقال أيضاًو يقال أيضاًو يقال أيضاًو يقال أيضاً

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
 الشمر بن ذي الجوشن(لعنه اهللا) كان بعيداً عن أهل البيتإنF،  ولم تكن
مـن   :سأله ،))أبشر بالنار(( :عندما قال الشمر Cالحسين إن حتّى ،معهم ةله مخالط

  ه.معالمسبقة قربه منه وعدم مخالطته وهذا دليل على عدم  .)٢(أنا شمر :فقال ؟أنت
ال  ،حـدى حروبـه  إفـي   Cعلي مامه قاتل مع اإلنّأأو  ،وكونه كان من أهل الكوفة

كــانوا  Cر مـن الـذين خرجـوا مـع اإلمـام     فكثيـ  ؛Cن تربـى علـى يـد اإلمــام   ه ممـ نّـ أيعنـي  
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هــم خرجــوا عليــه بعــد التحكــيم وقــاتلوه فــي معركــة  إنّ حتّــى ،ضــعيفي الــوالء لــه
كان حاكماً لجميع المسلمين في زمن خالفتـه، فـال    Cواإلمام علي ،النهروان

مامتـه  إومقتـدى ب  ،لـه  ه مـوالٍ نّـ أشخاص في جيشـه  يستكشف من وجود أحد األ
مــور التــي نقــول بهــا نحــن الشــيعة، وال يستكشــف   األ وغيــر ذلــك مــن  ،وعصــمته

ه تربى في نّأ ،أو في جيشه ،Cماميضاً وجود مثل هكذا شخص في دولة اإلأ
المسـلمين الموجـودين تحــت    فاإلمـام جمـع فــي خالفتـه كـلّ     ،Cكنـف اإلمـام  

ــداتهم   ــوائفهم ومعتقـ ــتالف طـ ــى اخـ ــيطرته علـ ــارى    ،سـ ــود والنصـ ــى اليهـ ــل حتّـ بـ
  مسلمين.المرتبطين بذمام مع ال

الشــمر بــن ذي الجوشــن(لعنه اهللا) هــو أخ أم البنــين, فــالكالم غيــر أن ا مــوأ
ــأُ ؛صــحيح ــين هــي  مف ــن ربيعــ     :البن ــد ب ــن   ةفاطمــة بنــت حــزام بــن خال ــن عــامر ب ب
  .)١(كالب

الضــباب بــن بــن عمــرو بــن  عــور بــن الجوشــن بــن األذي ابــن  :والشــمر هــو
  فكالهما يرجعان إلى كالب. ،)٢(كالب
، فـــالمراد منهـــا هـــذا ))؟ختنـــاأيـــن بنـــو أ(( :الشـــمر يـــوم الطـــف ا عبـــارةمـــأو
ولـيس   ،ينتهي نسبها مـع نسـبه فـي كـالب    ــ أُم البنين ــ أُمهم  وهي كون ،المعنى

  خت المعنى الحقيقي.المراد من اُأل
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
ــراء فـــي   إإإإفضـــل بفضـــل بفضـــل بفضـــل برجـــو الترجـــو الترجـــو الترجـــو التأأأأ ــاحبات الرايـــات الحمـ ــات عـــن صـ ــائي معلومـ ــراء فـــي   عطـ ــاحبات الرايـــات الحمـ ــات عـــن صـ ــائي معلومـ ــراء فـــي   عطـ ــاحبات الرايـــات الحمـ ــات عـــن صـ ــائي معلومـ ــراء فـــي   عطـ ــاحبات الرايـــات الحمـ ــات عـــن صـ ــائي معلومـ عطـ

ســــالمية ســــالمية ســــالمية ســــالمية حفـــادهن رجـــاالت الدولـــة اإل   حفـــادهن رجـــاالت الدولـــة اإل   حفـــادهن رجـــاالت الدولـــة اإل   حفـــادهن رجـــاالت الدولـــة اإل   أأأأوووو    هنهنهنهنؤؤؤؤبنـــا بنـــا بنـــا بنـــا أأأأصـــبح  صـــبح  صـــبح  صـــبح  أأأأ    واللـــواتي واللـــواتي واللـــواتي واللـــواتي     ،،،،الجاهليـــة الجاهليـــة الجاهليـــة الجاهليـــة 
        ....مع ذكر المصادر التاريخية كما عودتمونامع ذكر المصادر التاريخية كما عودتمونامع ذكر المصادر التاريخية كما عودتمونامع ذكر المصادر التاريخية كما عودتمونا    ،،،،امهاامهاامهاامهاوحكّوحكّوحكّوحكّ

        ....وجزاكم اهللا خير الجزاءوجزاكم اهللا خير الجزاءوجزاكم اهللا خير الجزاءوجزاكم اهللا خير الجزاء
مالحظة: هناك مقـال نشـره كاتـب مصـري حـول بغايـا العـرب فـي الجاهليـة          مالحظة: هناك مقـال نشـره كاتـب مصـري حـول بغايـا العـرب فـي الجاهليـة          مالحظة: هناك مقـال نشـره كاتـب مصـري حـول بغايـا العـرب فـي الجاهليـة          مالحظة: هناك مقـال نشـره كاتـب مصـري حـول بغايـا العـرب فـي الجاهليـة          

يعول عليه يعول عليه يعول عليه يعول عليه     الكاتب هذا الالكاتب هذا الالكاتب هذا الالكاتب هذا ال    ننننإإإإ    ::::وقالوقالوقالوقال    ،،،،مرمرمرمرفهاله األفهاله األفهاله األفهاله األ    ،،،،ةةةةنّنّنّنّهل السهل السهل السهل السأأأألصديق لي من لصديق لي من لصديق لي من لصديق لي من رسلته رسلته رسلته رسلته أأأأ
        ....تاريخياًتاريخياًتاريخياًتاريخياً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ن كانــت بعــض المصــادر  إو ،نــذكر لــك بعــض النســاء مــن صــاحبات الرايــات   

  :هم ينقلون عن مصادر تاريخية قديمةأنّ���  ،رةشيعية ومتأخّ
ــي لل )الغــدير(ففــي  ــال:  ،شــيخ األمين ــت أُ((...ق ــكان ــى أشــهر بغــي بمكّــ   م  ،ةه ليل

ليلــى ألحقتــه  غيــر أن ،هــم أتوهــاعاهــا خمســة كلّا وضــعته ادوأرخصــهن أجــرة, ولمــ
    ..به, وأكثر نفقة عليها بالعاص لكونه أقرب شبهاً

 ،ا وفـدت إلـى معاويـة   ذكرت ذلـك أروى بنـت الحـارث بـن عبـد المطلـب لمـ       
  ة؟ فكيف كنت بعدنا؟ يا عمبك  فقال لها: مرحباً
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ك الصــحبة, فقالــت: يــا بــن أخــي؟ لقــد كفــرت يــد النعمــة, وأســأت البــن عمــ   
ك, من غير بالء كان منـك وال مـن آبائـك,    يت بغير اسمك, وأخذت غير حقّوتسم

فــأتعس اهللا مـــنكم   ،7دســالم, ولقــد كفــرتم بمــا جــاء بــه محمــ       وال ســابقة فــي اإل  
إلــى أهلــه, وكانــت كلمــة اهللا   اهللا الحــق رد حتّــىالجــدود, وأصــعر مــنكم الخــدود,  

هي العليا, ونبيه ولو كره المشركونأهو المنصور على من ناو 7دنا محم..  
قـبض اهللا   حتّـى  ،وقـدراً  ونصـيباً  ا أهل البيت أعظم النـاس فـي الـدين حظـاً    فكنّ

ــ ــه, مرفوعــاً  مغفــوراً 7هنبي ــه, شــريفاً  ذنب ــد اهللا مرضــياً  درجت ت , فصــرنا أهــل البيــ  عن
  ويســتحيون نســاءهم,  ،حون أبنــاءهممــنكم بمنزلــة قــوم موســى مــن آل فرعــون يــذب

 ــن عــم ــة هــارون مــن موســى   د المرســلين فــيكم بعــد نبي ســي وصــار اب حيــث  ،نــا بمنزل
  .القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني م إنيقول: يا بن أُ

 ة,ولــم يجمــع بعــد رســول اهللا لنــا شــمل, ولــم يســهل لنــا وعــر, وغايتنــا الجنّــ           
  وغايتكم النار.

ي ة؟ أقصري مـن قولـك, وغضّـ   ها العجوز الضالّتفقال لها عمرو بن العاص: أي
  من طرفك.

ــت     مقالــت: ومــن أنــت؟ ال أُ   ــن العــاص. قال ــال: عمــرو ب ــاء    :لــك. ق ــن اللخن ــا ب ي
ربـــع علـــى أألجـــرة, لوآخـــذهن  ،ةك كانـــت أشـــهر امــرأة بمكّـــ مـــم وأُتـــتكلّ ،النابغــة 
 مــا أنــت مــن قــريش فــي اللبــاب مــن حســبها وال  فــواهللا ،وأعــن بشــأن نفســك ،ظلعــك

ك مـ لت أُئفسـ  ،ه أبـوك يـزعم أنّـ   ة نفر من قريش كلّعاك ستّداكريم منصبها, ولقد 
ــه فــألحقوه بــه      فقالــت: كلّ ؟عــنهم ــاني فــانظروا أشــبههم ب فغلــب عليــك شــبه    .هــم أت

, عبـد عـاهر   ة مـع كـلّ  ك أيام منـى بمكّـ  مفلحقت به, ولقد رأيت أُ ،العاص بن وائل
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فإنك بهم أشبه. ،بهم فأتم  
بمحضر مـن معاويـة وجمـع     )سالم اهللا عليه(وقال اإلمام السبط الحسن الزكي

مـن عهـر    ك مجهـوالً مـ أمرك مشـترك, وضـعتك أُ   فإن ،ا أنت يا بن العاصأم(آخر: 
ــريش     ــك أربعــة مــن ق , فغلــب عليــك جزارهــا, أألمهــم حســباً     ،وســفاح, فتحــاكم في

  فأنزل اهللا فيه ما أنزل. ،د األبترفقال: أنا شانئي محم ،بوك, ثم قام أوأخبثهم منصباً
مثالـــب العـــرب(فـــي كتابـــه  ٢٠٦ى ه الكلبـــي أبـــو المنـــذر هشـــام المتـــوفّوعـــد( 

ــدنا  ــود عنـ ــ ،الموجـ ــاب     ممـ ــي بـ ــال فـ ــة, وقـ ــفاح الجاهليـ ــدين بسـ ــمية ذوات (ن يـ تسـ
ــ)الرايــات ا النابغــة أُ: وأمــن العــاص: فإنّ   م ــوامــن ط اًهــا كانــت بغيــ  عمــرو ب ــئ  ،ةف مكّ

ة ة ومعها بنـات لهـا, فوقـع عليهـا العـاص بـن وائـل فـي الجاهليـة فـي عـد           فقدمت مكّ
ة بـن خلـف, وهشـام بـن المغيـرة, وأبـو سـفيان بـن         ميـ منهم: أبو لهب, وأُ ،من قريش

ه يـزعم أنّـ   كـلّ  ،فيـه  فاختصـم القـوم جميعـاً    ،فولـدت عمـراً   ،حرب, فـي طهـر واحـد   
ه أضرب عنه ثالثةإنّ ابنه, ثم، عليه اثنان: العاص بـن وائـل, وأبـو سـفيان بـن       وأكب
ه. فقـال العـاص: لـيس هـو كمـا      مـ فقال أبو سـفيان: أنـا واهللا وضـعته فـي حـر أُ      ،حرب
فقالــت: للعــاص. فقيــل لهــا بعــد ذلــك: مــا حملــك  ،ه فيــهمــمــا أُفحكّ ،هــو ابنــي ،تقــول

علـى   العاص كـان ينفـق   على ما صنعت وأبو سفيان أشرف من العاص؟ فقالت: إن
وخفـت الضـيعة, وزعـم     ،بناتي, ولو ألحقته بأبي سفيان لـم ينفـق علـي العـاص شـيئاً     

  ه امرأة من غنزة بن أسد بن ربيعة.مأُ إن :ابنها عمرو بن العاص
ة ميــوأُ ،مــنهم هـؤالء المــذكورون  ،ة جماعـة وكـان الزنــاة الـذين اشــتهروا بمكّــ  

خـو مـروان بـن الحكـم,     بن عبد شمس, وعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العـاص أ ا
  .وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية, وعقبة بن أبي معيط
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وقال: قال الهيثم: ومن  )،أدعياء الجاهلية(ه الكلبي من األدعياء في باب وعد
 ،ه أرينـب (بضـم األلـف)   مه النابغة حبشية, وأخته ُألماألدعياء عمرو بن العاص, وأُ

قـال عثمـان لعمـرو بـن العـاص: لمـن        لعفيـف بـن أبـي العـاص, وفيهـا      ىوكانت تـدع 
كانت تدعى أختـك أرينـب يـا عمـرو؟ فقـال: لعفيـف بـن أبـي العـاص. قـال عثمـان:            

  نتهى.اصدقت. 
 : إن)األنســاب(فــي كتــاب  ٢٠٩ى وروى أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى المتــوفّ  

 ،همــاختصــم فيــه يــوم والدتــه رجــالن: أبــو ســفيان, والعــاص, فقيــل: لــتحكم أُ    عمــراً
  ه من العاص بن وائل.إنّفقالت: 

 ،العاص���  فأبت ،همني وضعته في رحم أُنّأ ي ال أشكفقال أبو سفيان. أما إنّ
 ،يالعــاص بــن وائــل كثيــر النفقــة علَــ . فقالــت: إنفقيــل لهــا: أبــو ســفيان أشــرف نســباً

  وأبو سفيان شحيح.
ن لـه عـ   ان بن ثابت لعمرو بن العاص حيـث هجـاه مكافئـاً   ففي ذلك يقول حس

  :7هجاء رسول اهللا
  ــو ســفيان ال شــك ــوك أب ــو ســفيان ال شــك  أب ــوك أب ــو ســفيان ال شــك  أب ــوك أب ــو ســفيان ال شــك  أب ــوك أب ــك منــــــه بي                  قــد بــدت قــد بــدت قــد بــدت قــد بــدت     أب ــا فيــــ ــك منــــــه بي  لنــــ ــا فيــــ ــك منــــــه بي  لنــــ ــا فيــــ ــك منــــــه بي  لنــــ ــا فيــــ ــات الــــــدالئل لنــــ ــات الــــــدالئل نــــ ــات الــــــدالئل نــــ ــات الــــــدالئل نــــ         نــــ

ــه   ــاخر بــ ــه  ففــ ــاخر بــ ــه  ففــ ــاخر بــ ــه  ففــ ــاخر بــ ــن  أأأأففــ ــرت وال تكــ ــا فخــ ــن  مــ ــرت وال تكــ ــا فخــ ــن  مــ ــرت وال تكــ ــا فخــ ــن  مــ ــرت وال تكــ ــا فخــ ــل                  مــ ــن وائـ ــين بـ ــاص الهجـ ــاخر بالعـ ــل  تفـ ــن وائـ ــين بـ ــاص الهجـ ــاخر بالعـ ــل  تفـ ــن وائـ ــين بـ ــاص الهجـ ــاخر بالعـ ــل  تفـ ــن وائـ ــين بـ ــاص الهجـ ــاخر بالعـ         تفـ
وإنوإنوإنــل                   التي في ذاك يا عمرو حكمتالتي في ذاك يا عمرو حكمتالتي في ذاك يا عمرو حكمتالتي في ذاك يا عمرو حكمت    وإن ــد ذاك لنائــــ ــاء عنــــ ــت رجــــ ــل   فقالــــ ــد ذاك لنائــــ ــاء عنــــ ــت رجــــ ــل   فقالــــ ــد ذاك لنائــــ ــاء عنــــ ــت رجــــ ــل   فقالــــ ــد ذاك لنائــــ ــاء عنــــ ــت رجــــ         فقالــــ

        عـــــت األقـــــوام عنـــــد المحامـــــلعـــــت األقـــــوام عنـــــد المحامـــــلعـــــت األقـــــوام عنـــــد المحامـــــلعـــــت األقـــــوام عنـــــد المحامـــــلتجمتجمتجمتجم                مـا مـا مـا مـا من العاص عمرو تخبر النـاس كلّ من العاص عمرو تخبر النـاس كلّ من العاص عمرو تخبر النـاس كلّ من العاص عمرو تخبر النـاس كلّ 

عمــرو بــن العــاص أمــة  م: كانــت النابغــة أُ)ربيــع األبــرار(وقــال الزمخشــري فــي 
 ،ةفاشـتراها عبـد اهللا بـن جـذعان التيمـي بمكّـ       ،فسـبيت  ،لرجل من عنزة (بالتحريك)

ونســـب األبيـــات  ،مـــن كـــالم الكلبـــي ولـــىالجملـــة اُأل ذكـــر نظيـــر . ثـــماًفكانـــت بغيـــ
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  مطلب.المذكورة إلى أبي سفيان بن الحرث بن عبد ال
ه ولـم  مـ وقال: جعل لرجل ألف درهم على أن يسـأل عمـرو بـن العـاص عـن أُ     

  األمير. مفقال: أردت أن أعرف أُ ،عليها فأتاه بمصر أميراً ،تكن بمنصب مرضي
 :بوتلقّـ  ،ليلـى  :ىتسـم  ،فقال: نعم, كانت امـرأة مـن عنـزة, ثـم مـن بنـي جـالن       

  .ذهب وخذ ما جعل لكاالنابغة, 
مـن أقسـام    :في نكاح البغايا ونكاح الجمـع ) ٤٦ص١يرته س(وقال الحلبي في 

فــإذا   ،بعــد واحــد   واحــداً  ،قينأن يطــأ البغــي جماعــة متفــر    :لالجاهليــة: األو  نكــاح
  لحق الولد بمن غلب عليه شبهه منهم. أحملت وولدت 

ويدخلون على امرأة من البغايـا ذوات   ،الثاني: أن تجتمع جماعة دون العشرة
 ،عليها ليال بعد أن تضع حملها فإذا حملت ووضعت ومر ،وهاؤهم يطكلّ ،الرايات

فتقـول لهـم: قـد     ،يجتمعـوا عنـدها   حتّـى فلـم يسـتطع رجـل أن يمتنـع      ،أرسلت إليهم
ت ي مـن أحبـ  وهـو ابنـك يـا فـالن. تسـم      ،وقـد ولـدت   ،عرفتم الذي كان من أمـركم 

  ..شبهه عليه ال يستطيع أن يمتنع منهم الرجل إن لم يغلب ،فيلحق به ولدها ،منهم
ه ه يقال: إنّفإنّ ؛من القسم الثاني عمرو بن العاص مكون أُتوحينئذ يحتمل أن 

 ،هـم عمــراً كلّ ىعـ ة, وأبـو ســفيان, و اد هــم: العـاص, وأبـو لهــب, وأميـ    ،وطئهـا أربعـة  
  .)١())فألحقته بالعاص إلنفاقه على بناتها

الكلبـي, عـن   بـن هشـام    عبـاس ثني وحـد ((للـبالذري:   )نساب األشراف(أوفي 
اتكم فـي الجاهليـة   جـد  فقال له: يـا أبـا يزيـد أي    ،قال: دخل عقيل على معاوية ،أبيه
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فوجم معاوية. حمامة. :؟ قالشر  
وهي من ذوات الرايات في الجاهلية. ،ة أبي سفيانقال هشام: وحمامة جد  

مـا   قـال: قـال معاويـة لعقيـل بـن أبـي طالـب:        ،عن أبيه ،المدائني, عن ابن أبي الزناد
  .)١())ة أبين!ميه في نسائكم يا بني أُأبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم؟!! قال: لكنّ

)، ة والتـاريخ نّفـي الكتـاب والسـ    Cبن أبي طالـب  موسوعة اإلمام علي(وفي 
ي الضـريبة إلـى الحـارث بـن     تؤد ،ة من ذوات الرايات بالطائفوكانت سمي(( :قال

 ،عـن الحضـر   خارجـاً  ،تنزل فيه البغايا بالطائفكلدة, وكانت تنزل بالموضع الذي 
  .)٢())ة يقال لها: حارة البغايافي محلّ
فقـال: مـا أدري مـا شـهادة      ،م أبـو مـريم السـلولي   وتقد((: موضع آخرفي قال و

مـن سـفر لـه, فطعـم      بالطائف, فمر بي أبو سفيان منصرفاً اراًي كنت خم, ولكنّيعلَ
أمة ���  الغربة, فهل من بغي؟ فقلت: ما أجد لك وشرب, ثم قال: يا أبا مريم طالت

ونـتن رفغهـا, فأتيتـه بهـا,      ،تني بها على ما كان من طـول ثـدييها  ائف بني عجالن. قال:
تثيـب   ،فقال لي: يا أبا مريم, السـتلت مـاء ظهـري اسـتالالً     فوقع عليها, ثم رجع إلي

  .)٣())ابن الحبل في عينها
ه قـد أغضـب   رأى معاويـة أنّـ  ...((د الثقفـي:  إلبـراهيم بـن محمـ    )الغـارات (وفي 

؟جلساءه, قال: يا أبا يزيد ما تقول في  
  .قال: دع عنك
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  .نقال: لتقولّ
  قال: أتعرف حمامة؟

  قال: ومن حمامة؟
  .قال: أخبرتك, ومضى عقيل

قــال:   ؟ابة, قــال: فــدعاه فقــال: أخبرنــي مــن حمامــة     فأرســل معاويــة إلــى النســ   
ة فـي  وكانـت بغيـ   ،تك, فأعطـاه, قـال: حمامـة جـد    أعطني األمان على نفسـي وأهلـي  

  الجاهلية, لها راية تؤتى.
  .)١())أبي سفيان مأُ مقال الشيخ: قال أبو بكر بن زبين: هي أُ

قـال: مـن هـذا عـن يمينـك       ثـم ...((البن أبي الحديد:  )شرح نهج البالغة(وفي 
ة نفـر, فغلـب   سـتّ  قال: هذا الـذي اختصـم فيـه   . قال: هذا عمرو بن العاص يا معاوية؟

ا واهللا لقـد  قـال: أمـ   ،اك بن قيس الفهـري فمن اآلخر؟ قال: الضح ،عليه جزار قريش
خذ لعسب التيوس, فمـن هـذا اآلخـر؟ قـال أبـو موسـى األشـعري,        كان أبوه جيد األ

  .قال: هذا ابن السراقة
ه قد أغضب جلساءه, علم أنّا رأى معاوية أنّفلماستخبره عـن نفسـه, قـال     ه إن

أن يسـأله ليقـول فيـه مـا يعلمـه مـن السـوء, فيـذهب بـذلك غضـب            , فأحـب ه سـوءاً في
؟جلسائه, قال: يا أبا يزيد, فما تقول في  

  قال: دعني من هذا!
قال: لتقولن.  

  قال: أتعرف حمامة؟
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  قال: ومن حمامة يا أبا يزيد؟
  .قال: قد أخبرتك, ثم قام فمضى

ولـي األمـان! قـال:     :من حمامـة؟ قـال  ابة, فدعاه, فقال: فأرسل معاوية إلى النس
تك أُنعم, قال: حمامة جدم في الجاهلية صاحبة راية, فقـال   اًأبي سفيان, كانت بغي

  .)١())معاوية لجلسائه: قد ساويتكم وزدت عليكم فال تغضبوا
ومـــررت علـــى  ((البـــن عقـــدة الكـــوفي:    )Cفضـــائل أميـــر المـــؤمنين  (وفـــي 

رين األعور وطائفة من المنافقين والمنفّـ ل من استقبلني أبو فإذا أو ،عسكرك
إذا ذهـب النـاس    حتّـى عنـه   أبا سفيان ليس فيهم. فكف أن���  ،7برسول اهللا

قال له: يا أبا يزيد, أيش صنعت بي؟ قـال: ألـم أقـل لـك: فـي الجماعـة أو فـي        
ا اآلن فاشــفني مــن عــدوي. قــال: ذلــك عنــد      ؟ قــال: أمــ  يالوحــدة, فأبيــت علَــ  

  .الرحيل
غرائــره ورواحلــه, وأقبــل نحــو معاويــة, وقــد جمــع        كــان مــن الغــد شــد   ا فلمــ

مـن ذا عــن يمينـك؟ قــال: عمـرو بــن     !ا انتهـى إليــه قـال: يــا معاويـة   معاويـة حولـه, فلمــ  
ه لــم يكــن أحصــى لتيوســها مــن  قــال: لقــد علمــت قــريش أنّــ  ثــم ،فتضــاحك .العــاص

لقـد علمـت قـريش     قـال:  ثـم  ،فتضاحك .أبيه, ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسى
  ه.ممن قب أُ ه لم يكن بها امرأة أطيب ريحاًبالمدينة أنّ

ثـم سـار, فـألقي فـي      ؟قال: أخبرني عن نفسي يا أبا يزيـد. قـال: تعـرف حمامـة    
  من أمهاتي لست أعرفها!  مخلد معاوية, قال: أُ
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هــاتي يقــال لهــا  ممــن أُ مابين مــن أهــل الشــام, فقــال: أخبرانــي عــن أُ   فــدعا بنســ 
ــي أو        ؟امــة لســت أعرفهــا  حم ــال: أخبران ــوم. ق ــا الي ــاهللا ال تســألنا عنه ــاال: نســألك ب فق

ألضربن أعناقكما, لكما األمان. قاال: فإن ة أبـي سـفيان السـابعة وكانـت     حمامة جد
١()), وكان لها بيت توفي فيهاًبغي(.  

أبــا ســفيان خــرج   نإ: يقــال: )٣: ٣العقــد الفريــد (وفــي ((قــال: )، الغــدير(وفــي 
ــاً ــات     يوم ــدك مــن بغــي؟        ،وهــو ثمــل إلــى تلــك الراي فقــال لصــاحبة الرايــة: هــل عن

 قال: هاتهـا علـى نـتن إبطيهـا. فوقـع بهـا فولـدت لـه زيـاداً          .ةسمي���  ما عندي :فقالت
  .)٢())على فراش عبيد

ــي  ــاريخ (وفـ ــواهر التـ ــاملي   )جـ ــوراني العـ ــي الكـ ــيخ علـ ــال: ، للشـ ــي ((قـ وفـ
ــان  ــالح,   :: روى الكلبـــي٢٤٣/المناقـــب والمثالـــب للقاضـــي النعمـ عـــن أبـــي صـ

ه مـ أُ معاوية كان لغير رشـدة, وأن  عن محمد بن إسحاق, وغيره: أن :والهيثم
يخترن  اللواتي كن ،هند بنت عتبة كانت من العواهر المعلمات (ذات العلم)

الرجال إليهـا السـود, وكانـت إذا علقـت مـن أسـود        على أعينهن, وكان أحب
  منه!...فولدت له قتلت ولدها 

قالوا: وكان معاوية يعـزى (ينسـب) إلـى ثالثـة: إلـى مسـافر بـن أبـي عمـرو بـن           
بــن عبــد  عبــاسأميــة بــن عبــد شــمس, وإلــى عمــارة بــن الوليــد بــن المغيــرة, وإلــى ال    

رمــي ���  المطلــب, وكــان أبــو ســفيان يصــحبهم وينــادمهم, ولــم يكــن أحــد يصــحبه 
, وكانــت هنــد تختــار علــى يالًبهنــد, لمــا كــان يعلــم مــن عهرهــا... وكــان مســافر جمــ 
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فحملـت منـه بمعاويـة, فجـاء أشـبه النـاس        ،فوقع بها ،فأرسلت إليه ،فأعجبها ،أعينها
مـن   أخفـش العينـين, فكـلّ    قصـيراً  , وكان أبـو سـفيان دميمـاً   وحسناً وتماماً به جماالً

ذكره به!  ن رأى مسافراًرأى معاوية مم  
ود لـه جمـال فـي السـودان, وكـان      مـن أهـل الـيمن, أسـ     ا الصباح فكان شاباًفأم

ا قرب نفاسها خرجت فلم ،فجاءت منه بعتبة ،فوقع بها ،) ألبي سفيان(أجيراً عسيفاً
ا إلى أجياد لتضعه هنالك وتقتله, كما كانت تفعل بمن تحمل به من السودان, فلمـ 

  .)١())ة فأبقته ولم تنبذهوضعته رأت البياض غلب عليه وأدركتها حنّ

þa@åí†Ûa@�ý•Iþa@åí†Ûa@�ý•Iþa@åí†Ûa@�ý•Iþa@åí†Ûa@�ý•IHïiìČíHïiìČíHïiìČíHïiìČí@ @@ @@ @@ @
»�����  »�א���
�ن���د
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هل حقّاً أن صالح الدين األيوبي ممن يعادي الشيعة؟ وما الدليل على ذلك؟هل حقّاً أن صالح الدين األيوبي ممن يعادي الشيعة؟ وما الدليل على ذلك؟هل حقّاً أن صالح الدين األيوبي ممن يعادي الشيعة؟ وما الدليل على ذلك؟هل حقّاً أن صالح الدين األيوبي ممن يعادي الشيعة؟ وما الدليل على ذلك؟
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المعروف عن صالح الدين األيوبي قضاؤه على دولة الفـاطميين الشـيعية فـي    

فغـدر بهـم وقـتلهم والحقهـم وشـردهم، حتّـى       ـــ  تُعد من أهم الـدول الشـيعية   ــ مصر 
  عرف بأنّه سيئة في التاريخ الشيعي.

ــاريخ) البـــن     ـــ(الكامل فـــي التـ وبإمكانـــك الرجـــوع إلـــى الكتـــب التاريخيـــة، كـ
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هـــ): أنّــه عــزل قضــاة المصــريين، وكــانوا ٥٦٦األثيــر؛ إذ ذكــر فــي حــوادث ســنة (
طبـة للعاضـد الفـاطمي    هــ) قطـع الخ  ٥٦٧شيعة، وأقـام قاضـياً شـافعياً.. وفـي سـنة (     

ي المستضيء، ثم استولى على القصر بعد وفاة العاضد، عباسوخطب للخليفة ال
  .)٢(، ومثل ذلك في (البداية والنهاية))١(وأنهى الدولة الفاطمية

تالشــى أمــر العاضــد مــع صــالح  ((وقــال الــذهبي فــي (ســير أعــالم النــبالء):  
ل شـأفة بنـي عبيـد، ومحـق     الدين إلـى أن خلعـه وخطـب لبنـي العبـاس، واستأصـ      

  .)٣())دولة الرفض

  تعقيب:


א�4מ�����د�"وאد��«�����������«  
اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.. اللّهم كـن لوليـك الحجـة ابـن الحسـن،      اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.. اللّهم كـن لوليـك الحجـة ابـن الحسـن،      اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.. اللّهم كـن لوليـك الحجـة ابـن الحسـن،      اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.. اللّهم كـن لوليـك الحجـة ابـن الحسـن،      
صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كلّ ساعة، وليـاً وحافظـاً، وقائـداً    صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كلّ ساعة، وليـاً وحافظـاً، وقائـداً    صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كلّ ساعة، وليـاً وحافظـاً، وقائـداً    صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كلّ ساعة، وليـاً وحافظـاً، وقائـداً    

    وتمتّعه فيها طويالً، برحمتك ياوتمتّعه فيها طويالً، برحمتك ياوتمتّعه فيها طويالً، برحمتك ياوتمتّعه فيها طويالً، برحمتك يا    نه أرضك طوعاً،نه أرضك طوعاً،نه أرضك طوعاً،نه أرضك طوعاً،وناصراً، ودليالً وعيناً، حتّى تسكوناصراً، ودليالً وعيناً، حتّى تسكوناصراً، ودليالً وعيناً، حتّى تسكوناصراً، ودليالً وعيناً، حتّى تسك
        أرحم الراحمين.أرحم الراحمين.أرحم الراحمين.أرحم الراحمين.

        مقدمـة:مقدمـة:مقدمـة:مقدمـة:
يحـار المـرء فـي الوصـول إلـى حقيقـة شخصـية صـالح الـدين، وسـبر أغــوار           يحـار المـرء فـي الوصـول إلـى حقيقـة شخصـية صـالح الـدين، وسـبر أغــوار           يحـار المـرء فـي الوصـول إلـى حقيقـة شخصـية صـالح الـدين، وسـبر أغــوار           يحـار المـرء فـي الوصـول إلـى حقيقـة شخصـية صـالح الـدين، وسـبر أغــوار           
نفسيته المقلقة، خاصّة وهو بطل معركة حطّين، التي انتهت فـي الرابـع مـن تمـوز     نفسيته المقلقة، خاصّة وهو بطل معركة حطّين، التي انتهت فـي الرابـع مـن تمـوز     نفسيته المقلقة، خاصّة وهو بطل معركة حطّين، التي انتهت فـي الرابـع مـن تمـوز     نفسيته المقلقة، خاصّة وهو بطل معركة حطّين، التي انتهت فـي الرابـع مـن تمـوز     
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        مؤزّر عليهم.مؤزّر عليهم.مؤزّر عليهم.مؤزّر عليهم.م بتحرير القدس من أيدي الصليبيين، وتحقيق نصر م بتحرير القدس من أيدي الصليبيين، وتحقيق نصر م بتحرير القدس من أيدي الصليبيين، وتحقيق نصر م بتحرير القدس من أيدي الصليبيين، وتحقيق نصر ١١٨٧١١٨٧١١٨٧١١٨٧عام عام عام عام 
ولكن المنصف إذا أبحر بعمق، فـي سـفينة المـؤرخ والمفكّـر الكبيـر السـيد       ولكن المنصف إذا أبحر بعمق، فـي سـفينة المـؤرخ والمفكّـر الكبيـر السـيد       ولكن المنصف إذا أبحر بعمق، فـي سـفينة المـؤرخ والمفكّـر الكبيـر السـيد       ولكن المنصف إذا أبحر بعمق، فـي سـفينة المـؤرخ والمفكّـر الكبيـر السـيد       
ــاطميين      ــيين والفـ ــين العباسـ ــوبي بـ ــدين األيـ ــه (صـــالح الـ ــر كتابـ ــين عبـ ــن األمـ ــاطميين     حسـ ــيين والفـ ــين العباسـ ــوبي بـ ــدين األيـ ــه (صـــالح الـ ــر كتابـ ــين عبـ ــن األمـ ــاطميين     حسـ ــيين والفـ ــين العباسـ ــوبي بـ ــدين األيـ ــه (صـــالح الـ ــر كتابـ ــين عبـ ــن األمـ ــاطميين     حسـ ــيين والفـ ــين العباسـ ــوبي بـ ــدين األيـ ــه (صـــالح الـ ــر كتابـ ــين عبـ ــن األمـ حسـ
والصليبيين)، يمكن أن يصـل إلـى شـاطئ فيـه كثيـر مـن الصـور واللوحـات، التـي          والصليبيين)، يمكن أن يصـل إلـى شـاطئ فيـه كثيـر مـن الصـور واللوحـات، التـي          والصليبيين)، يمكن أن يصـل إلـى شـاطئ فيـه كثيـر مـن الصـور واللوحـات، التـي          والصليبيين)، يمكن أن يصـل إلـى شـاطئ فيـه كثيـر مـن الصـور واللوحـات، التـي          

        ا جالء في حياة هذا الرجل.ا جالء في حياة هذا الرجل.ا جالء في حياة هذا الرجل.ا جالء في حياة هذا الرجل.تعبر إن لم يكن عن كلّ الحقيقة فعن أكثرهتعبر إن لم يكن عن كلّ الحقيقة فعن أكثرهتعبر إن لم يكن عن كلّ الحقيقة فعن أكثرهتعبر إن لم يكن عن كلّ الحقيقة فعن أكثره
لـم يكـد يطمـئن إلـى النصـر      لـم يكـد يطمـئن إلـى النصـر      لـم يكـد يطمـئن إلـى النصـر      لـم يكـد يطمـئن إلـى النصـر      ((((((((يقول السيد األمين: إن صالح الدين األيـوبي  يقول السيد األمين: إن صالح الدين األيـوبي  يقول السيد األمين: إن صالح الدين األيـوبي  يقول السيد األمين: إن صالح الدين األيـوبي  

الرائع في تلك المعركة، حتّى أسـرع إلـى القيـام بعمـل ال يكـاد اإلنسـان يصـدقه،        الرائع في تلك المعركة، حتّى أسـرع إلـى القيـام بعمـل ال يكـاد اإلنسـان يصـدقه،        الرائع في تلك المعركة، حتّى أسـرع إلـى القيـام بعمـل ال يكـاد اإلنسـان يصـدقه،        الرائع في تلك المعركة، حتّى أسـرع إلـى القيـام بعمـل ال يكـاد اإلنسـان يصـدقه،        
لـــوال أنّـــه يقـــرأ بعينيـــه تفاصـــيله الواضـــحة، فـــي مـــا ســـجله مؤرخـــو تلـــك الحقبـــة،  لـــوال أنّـــه يقـــرأ بعينيـــه تفاصـــيله الواضـــحة، فـــي مـــا ســـجله مؤرخـــو تلـــك الحقبـــة،  لـــوال أنّـــه يقـــرأ بعينيـــه تفاصـــيله الواضـــحة، فـــي مـــا ســـجله مؤرخـــو تلـــك الحقبـــة،  لـــوال أنّـــه يقـــرأ بعينيـــه تفاصـــيله الواضـــحة، فـــي مـــا ســـجله مؤرخـــو تلـــك الحقبـــة،  

خون الذين خدالمؤرخون الذين خدالمؤرخون الذين خدالمؤرخون الذين خدـا بعـده، لـم    المؤرـا بعـده، لـم    رت عقولهم روائع استرداد القدس، فذهلوا عمـا بعـده، لـم    رت عقولهم روائع استرداد القدس، فذهلوا عمـا بعـده، لـم    رت عقولهم روائع استرداد القدس، فذهلوا عمرت عقولهم روائع استرداد القدس، فذهلوا عم
تتخدر أقالمهم فسجلوا الحقائق كما هـي، وظلّ تخدير العقول متواصالً من جيل تتخدر أقالمهم فسجلوا الحقائق كما هـي، وظلّ تخدير العقول متواصالً من جيل تتخدر أقالمهم فسجلوا الحقائق كما هـي، وظلّ تخدير العقول متواصالً من جيل تتخدر أقالمهم فسجلوا الحقائق كما هـي، وظلّ تخدير العقول متواصالً من جيل 
إلى جيل، تتعامى حتّى عما هـو كالشمس الطالعة، حصل بعـد حطـين أن صـالح    إلى جيل، تتعامى حتّى عما هـو كالشمس الطالعة، حصل بعـد حطـين أن صـالح    إلى جيل، تتعامى حتّى عما هـو كالشمس الطالعة، حصل بعـد حطـين أن صـالح    إلى جيل، تتعامى حتّى عما هـو كالشمس الطالعة، حصل بعـد حطـين أن صـالح    

أسـرع يطلـب إلـى    أسـرع يطلـب إلـى    أسـرع يطلـب إلـى    أسـرع يطلـب إلـى    الدين األيـوبي آثـر الراحـة بعـد العنـاء، والتسـليم بعـد التمـرد، ف        الدين األيـوبي آثـر الراحـة بعـد العنـاء، والتسـليم بعـد التمـرد، ف        الدين األيـوبي آثـر الراحـة بعـد العنـاء، والتسـليم بعـد التمـرد، ف        الدين األيـوبي آثـر الراحـة بعـد العنـاء، والتسـليم بعـد التمـرد، ف        
        ....))))١١١١(((())))))))اإلفرنج إنهاء حالة الحرب وإحالل السالماإلفرنج إنهاء حالة الحرب وإحالل السالماإلفرنج إنهاء حالة الحرب وإحالل السالماإلفرنج إنهاء حالة الحرب وإحالل السالم

ولكــي يتوصّــل صــالح الــدين إلــى إحــالل الســالم وإنهــاء حالــة الحــرب مــع  ولكــي يتوصّــل صــالح الــدين إلــى إحــالل الســالم وإنهــاء حالــة الحــرب مــع  ولكــي يتوصّــل صــالح الــدين إلــى إحــالل الســالم وإنهــاء حالــة الحــرب مــع  ولكــي يتوصّــل صــالح الــدين إلــى إحــالل الســالم وإنهــاء حالــة الحــرب مــع  
الصليبيين، رضخ بصورة مذهلـة وغريبـة إلـى كـلّ الشـروط التـي اشـترطوها عليـه         الصليبيين، رضخ بصورة مذهلـة وغريبـة إلـى كـلّ الشـروط التـي اشـترطوها عليـه         الصليبيين، رضخ بصورة مذهلـة وغريبـة إلـى كـلّ الشـروط التـي اشـترطوها عليـه         الصليبيين، رضخ بصورة مذهلـة وغريبـة إلـى كـلّ الشـروط التـي اشـترطوها عليـه         

ن صالح ن صالح ن صالح ن صالح أثناء المفاوضات، ومنها: التنازل للصليبيين عن الكثير من المدن التي كاأثناء المفاوضات، ومنها: التنازل للصليبيين عن الكثير من المدن التي كاأثناء المفاوضات، ومنها: التنازل للصليبيين عن الكثير من المدن التي كاأثناء المفاوضات، ومنها: التنازل للصليبيين عن الكثير من المدن التي كا
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نصـف اللـد، ونصـف    نصـف اللـد، ونصـف    نصـف اللـد، ونصـف    نصـف اللـد، ونصـف    ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  قيسـارية  قيسـارية  قيسـارية  قيسـارية  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  يافـا  يافـا  يافـا  يافـا  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  الدين قد استردها مـنهم بـالحرب.. حيفـا    الدين قد استردها مـنهم بـالحرب.. حيفـا    الدين قد استردها مـنهم بـالحرب.. حيفـا    الدين قد استردها مـنهم بـالحرب.. حيفـا    
        ....))))١١١١((((القليلالقليلالقليلالقليل��� ��� ��� ���     وسوى ذلك، حتّى صارت لهم فلسطينوسوى ذلك، حتّى صارت لهم فلسطينوسوى ذلك، حتّى صارت لهم فلسطينوسوى ذلك، حتّى صارت لهم فلسطينــ ــ ــ ــ صور صور صور صور ــ ــ ــ ــ عكا عكا عكا عكا ــ ــ ــ ــ الرملة الرملة الرملة الرملة 

إضافة إلى مـا وراء ذلـك مـن اعتـراف بوجـودهم وإقـرار الحـتاللهم، ورفـع         إضافة إلى مـا وراء ذلـك مـن اعتـراف بوجـودهم وإقـرار الحـتاللهم، ورفـع         إضافة إلى مـا وراء ذلـك مـن اعتـراف بوجـودهم وإقـرار الحـتاللهم، ورفـع         إضافة إلى مـا وراء ذلـك مـن اعتـراف بوجـودهم وإقـرار الحـتاللهم، ورفـع         
ف المجاهــدين، وإعطــائهم ف المجاهــدين، وإعطــائهم ف المجاهــدين، وإعطــائهم ف المجاهــدين، وإعطــائهم العنــت والمعانــاة عــن رقــابهم الموضــوعة تحــت ســيو العنــت والمعانــاة عــن رقــابهم الموضــوعة تحــت ســيو العنــت والمعانــاة عــن رقــابهم الموضــوعة تحــت ســيو العنــت والمعانــاة عــن رقــابهم الموضــوعة تحــت ســيو 

الفرصة الذهبيـة للراحـة، واالسـتعداد التـام لالنقضـاض علـى القـدس مـن جديـد،          الفرصة الذهبيـة للراحـة، واالسـتعداد التـام لالنقضـاض علـى القـدس مـن جديـد،          الفرصة الذهبيـة للراحـة، واالسـتعداد التـام لالنقضـاض علـى القـدس مـن جديـد،          الفرصة الذهبيـة للراحـة، واالسـتعداد التـام لالنقضـاض علـى القـدس مـن جديـد،          
        األمر الذي حصل فعالً بعد موت صالح الدين.األمر الذي حصل فعالً بعد موت صالح الدين.األمر الذي حصل فعالً بعد موت صالح الدين.األمر الذي حصل فعالً بعد موت صالح الدين.

ثم دخلوا في مفاوضات مع صـالح الـدين   ثم دخلوا في مفاوضات مع صـالح الـدين   ثم دخلوا في مفاوضات مع صـالح الـدين   ثم دخلوا في مفاوضات مع صـالح الـدين   ((((((((ويقول الدكتور حسين مؤنس: ويقول الدكتور حسين مؤنس: ويقول الدكتور حسين مؤنس: ويقول الدكتور حسين مؤنس: 
يين يين يين يين انتهـت بعقـد صـلح (الرملـة)، الـذي نـصّ علـى أن يتـرك صـالح الـدين للصــليب          انتهـت بعقـد صـلح (الرملـة)، الـذي نـصّ علـى أن يتـرك صـالح الـدين للصــليب          انتهـت بعقـد صـلح (الرملـة)، الـذي نـصّ علـى أن يتـرك صـالح الـدين للصــليب          انتهـت بعقـد صـلح (الرملـة)، الـذي نـصّ علـى أن يتـرك صـالح الـدين للصــليب          

شريطاً من السـاحل، يمتـد مـن صـور إلـى يافـا، وبهـذا العمـل عـادت مملكـة بيـت            شريطاً من السـاحل، يمتـد مـن صـور إلـى يافـا، وبهـذا العمـل عـادت مملكـة بيـت            شريطاً من السـاحل، يمتـد مـن صـور إلـى يافـا، وبهـذا العمـل عـادت مملكـة بيـت            شريطاً من السـاحل، يمتـد مـن صـور إلـى يافـا، وبهـذا العمـل عـادت مملكـة بيـت            
إلى القوة بعد أن كانت قد انتهت، وتمكّن إلى القوة بعد أن كانت قد انتهت، وتمكّن إلى القوة بعد أن كانت قد انتهت، وتمكّن إلى القوة بعد أن كانت قد انتهت، وتمكّن ــ ــ ــ ــ التي انتقلت إلى طرابلس التي انتقلت إلى طرابلس التي انتقلت إلى طرابلس التي انتقلت إلى طرابلس ــ ــ ــ ــ المقدس المقدس المقدس المقدس 

ملوكها من استعادة الساحل حتّى بيروت... وبذلك تكون معظم المكاسـب التـي   ملوكها من استعادة الساحل حتّى بيروت... وبذلك تكون معظم المكاسـب التـي   ملوكها من استعادة الساحل حتّى بيروت... وبذلك تكون معظم المكاسـب التـي   ملوكها من استعادة الساحل حتّى بيروت... وبذلك تكون معظم المكاسـب التـي   
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))قد ضاعتقد ضاعتقد ضاعتقد ضاعتــ ــ ــ ــ يت المقدس يت المقدس يت المقدس يت المقدس فيما عدا استعادته لبفيما عدا استعادته لبفيما عدا استعادته لبفيما عدا استعادته لبــ ــ ــ ــ حقّقها صالح الدين حقّقها صالح الدين حقّقها صالح الدين حقّقها صالح الدين 

        متى يكون الجنوح للسلم؟متى يكون الجنوح للسلم؟متى يكون الجنوح للسلم؟متى يكون الجنوح للسلم؟
إنّه ألمر غريب حقّاً وعجيـب جـداً، بـل ومريـب، أن يجـنح إلـى السـلم قائـد         إنّه ألمر غريب حقّاً وعجيـب جـداً، بـل ومريـب، أن يجـنح إلـى السـلم قائـد         إنّه ألمر غريب حقّاً وعجيـب جـداً، بـل ومريـب، أن يجـنح إلـى السـلم قائـد         إنّه ألمر غريب حقّاً وعجيـب جـداً، بـل ومريـب، أن يجـنح إلـى السـلم قائـد         
مظفّر لجيش منتصر، ثم إن هذا الذي جـنح إليـه صـالح الـدين، هـل هـو سـلم أم        مظفّر لجيش منتصر، ثم إن هذا الذي جـنح إليـه صـالح الـدين، هـل هـو سـلم أم        مظفّر لجيش منتصر، ثم إن هذا الذي جـنح إليـه صـالح الـدين، هـل هـو سـلم أم        مظفّر لجيش منتصر، ثم إن هذا الذي جـنح إليـه صـالح الـدين، هـل هـو سـلم أم        

        استسالم؟!استسالم؟!استسالم؟!استسالم؟!
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فَـاجنَح لَهـا وتَوكَّـلْ    فَـاجنَح لَهـا وتَوكَّـلْ    فَـاجنَح لَهـا وتَوكَّـلْ    فَـاجنَح لَهـا وتَوكَّـلْ    وإِن جنَحـوا للسـلْمِ   وإِن جنَحـوا للسـلْمِ   وإِن جنَحـوا للسـلْمِ   وإِن جنَحـوا للسـلْمِ   ����قال اهللا تعالى فـي محكـم التنزيـل:    قال اهللا تعالى فـي محكـم التنزيـل:    قال اهللا تعالى فـي محكـم التنزيـل:    قال اهللا تعالى فـي محكـم التنزيـل:    
لَى اللَّهعلَى اللَّهعلَى اللَّهعلَى اللَّه١١١١((((����ع((((....        

يالحظ أن اهللا سبحانه وتعالى قد اشترط فـي هـذه اآليـة الكريمـة أن يجـنح      يالحظ أن اهللا سبحانه وتعالى قد اشترط فـي هـذه اآليـة الكريمـة أن يجـنح      يالحظ أن اهللا سبحانه وتعالى قد اشترط فـي هـذه اآليـة الكريمـة أن يجـنح      يالحظ أن اهللا سبحانه وتعالى قد اشترط فـي هـذه اآليـة الكريمـة أن يجـنح      
        ــه عندئــذ المســلمون، وهــذا يعنــي أن ــى الســلم، فيجــنح إلي ــدون أنفســهم إل ــه عندئــذ المســلمون، وهــذا يعنــي أن        المعت ــى الســلم، فيجــنح إلي ــدون أنفســهم إل ــه عندئــذ المســلمون، وهــذا يعنــي أن        المعت ــى الســلم، فيجــنح إلي ــدون أنفســهم إل ــه عندئــذ المســلمون، وهــذا يعنــي أن        المعت ــى الســلم، فيجــنح إلي ــدون أنفســهم إل المعت
الهزيمة األكيـدة قـد حاقـت باألعـداء، والحـت لهـم بوادرهـا، فجبنـوا عـن متابعـة           الهزيمة األكيـدة قـد حاقـت باألعـداء، والحـت لهـم بوادرهـا، فجبنـوا عـن متابعـة           الهزيمة األكيـدة قـد حاقـت باألعـداء، والحـت لهـم بوادرهـا، فجبنـوا عـن متابعـة           الهزيمة األكيـدة قـد حاقـت باألعـداء، والحـت لهـم بوادرهـا، فجبنـوا عـن متابعـة           

ب، وجنحوا إلى طلب الصلح حفظاً علـى أرواحهـم وأنفسـهم، ولـم يعـودوا      ب، وجنحوا إلى طلب الصلح حفظاً علـى أرواحهـم وأنفسـهم، ولـم يعـودوا      ب، وجنحوا إلى طلب الصلح حفظاً علـى أرواحهـم وأنفسـهم، ولـم يعـودوا      ب، وجنحوا إلى طلب الصلح حفظاً علـى أرواحهـم وأنفسـهم، ولـم يعـودوا      الحرالحرالحرالحر
مـؤهلين إلـى تقـديم شــروط، وبـاتوا مسـتعدين لالســتجابة للشـروط التـي يفرضــها        مـؤهلين إلـى تقـديم شــروط، وبـاتوا مسـتعدين لالســتجابة للشـروط التـي يفرضــها        مـؤهلين إلـى تقـديم شــروط، وبـاتوا مسـتعدين لالســتجابة للشـروط التـي يفرضــها        مـؤهلين إلـى تقـديم شــروط، وبـاتوا مسـتعدين لالســتجابة للشـروط التـي يفرضــها        

        عليهم المسلمون.. عليهم المسلمون.. عليهم المسلمون.. عليهم المسلمون.. 
ــى البشــرية        ــغ اإلســالم إل ــان أن المســلمين بمــا هــم مكلّفــون بتبلي ــى البشــرية       وغنــي عــن البي ــغ اإلســالم إل ــان أن المســلمين بمــا هــم مكلّفــون بتبلي ــى البشــرية       وغنــي عــن البي ــغ اإلســالم إل ــان أن المســلمين بمــا هــم مكلّفــون بتبلي ــى البشــرية       وغنــي عــن البي ــغ اإلســالم إل ــان أن المســلمين بمــا هــم مكلّفــون بتبلي وغنــي عــن البي

إلنصاف، وتأليف قلوب الكفّار ليسلموا هللا إلنصاف، وتأليف قلوب الكفّار ليسلموا هللا إلنصاف، وتأليف قلوب الكفّار ليسلموا هللا إلنصاف، وتأليف قلوب الكفّار ليسلموا هللا جمعاء، وبما هم مأمورون به من العدل واجمعاء، وبما هم مأمورون به من العدل واجمعاء، وبما هم مأمورون به من العدل واجمعاء، وبما هم مأمورون به من العدل وا
ويؤمنوا بالحق الذي جاء من عنده، لن يشتطّوا في شـروطهم، ولـن يجعلوهـا شـروطاً     ويؤمنوا بالحق الذي جاء من عنده، لن يشتطّوا في شـروطهم، ولـن يجعلوهـا شـروطاً     ويؤمنوا بالحق الذي جاء من عنده، لن يشتطّوا في شـروطهم، ولـن يجعلوهـا شـروطاً     ويؤمنوا بالحق الذي جاء من عنده، لن يشتطّوا في شـروطهم، ولـن يجعلوهـا شـروطاً     

        تعجيزية مجحفة، بل سيقتصرون من الشروط على سبيل المثال ال الحصر على:تعجيزية مجحفة، بل سيقتصرون من الشروط على سبيل المثال ال الحصر على:تعجيزية مجحفة، بل سيقتصرون من الشروط على سبيل المثال ال الحصر على:تعجيزية مجحفة، بل سيقتصرون من الشروط على سبيل المثال ال الحصر على:
        فتح الطريق أمام حرية الدعاة في التبليغ ونشر نور الرسالة الربانية.فتح الطريق أمام حرية الدعاة في التبليغ ونشر نور الرسالة الربانية.فتح الطريق أمام حرية الدعاة في التبليغ ونشر نور الرسالة الربانية.فتح الطريق أمام حرية الدعاة في التبليغ ونشر نور الرسالة الربانية.ــ ــ ــ ــ 
ـــ  ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ترداد األســرى مــن المــؤمنين ترداد األســرى مــن المــؤمنين ترداد األســرى مــن المــؤمنين ترداد األســرى مــن المــؤمنين اســاســاســاســـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ إن كــان هنــاك أســرى إن كــان هنــاك أســرى إن كــان هنــاك أســرى إن كــان هنــاك أســرى ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ أو تبــادلهم مــع أو تبــادلهم مــع أو تبــادلهم مــع أو تبــادلهم مــع ـ

        األسرى من الكفّار المقاتلين.األسرى من الكفّار المقاتلين.األسرى من الكفّار المقاتلين.األسرى من الكفّار المقاتلين.
الجالء التام الكامل عن كلّ شبر من األرض اإلسالمية، التي دخلها الكفّار الجالء التام الكامل عن كلّ شبر من األرض اإلسالمية، التي دخلها الكفّار الجالء التام الكامل عن كلّ شبر من األرض اإلسالمية، التي دخلها الكفّار الجالء التام الكامل عن كلّ شبر من األرض اإلسالمية، التي دخلها الكفّار ــ ــ ــ ــ 

        أو احتلوها أثناء الحرب.أو احتلوها أثناء الحرب.أو احتلوها أثناء الحرب.أو احتلوها أثناء الحرب.
ذه ذه ذه ذه وربما دفع جزية للمسلمين، حتّى ال يفكّر الكفّار مسـتقبالً فـي نقـض هـ    وربما دفع جزية للمسلمين، حتّى ال يفكّر الكفّار مسـتقبالً فـي نقـض هـ    وربما دفع جزية للمسلمين، حتّى ال يفكّر الكفّار مسـتقبالً فـي نقـض هـ    وربما دفع جزية للمسلمين، حتّى ال يفكّر الكفّار مسـتقبالً فـي نقـض هـ    ــ ــ ــ ــ 
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        الشروط.الشروط.الشروط.الشروط.
ولكــن شــيئاً مــن هــذا لــم يحصــل بــين صــالح الــدين األيــوبي والصــليبيين           ولكــن شــيئاً مــن هــذا لــم يحصــل بــين صــالح الــدين األيــوبي والصــليبيين           ولكــن شــيئاً مــن هــذا لــم يحصــل بــين صــالح الــدين األيــوبي والصــليبيين           ولكــن شــيئاً مــن هــذا لــم يحصــل بــين صــالح الــدين األيــوبي والصــليبيين           

        المعتدين، فما الذي حصل إذاً؟المعتدين، فما الذي حصل إذاً؟المعتدين، فما الذي حصل إذاً؟المعتدين، فما الذي حصل إذاً؟
إن صالح الدين هو الذي طلـب الصـلح والهدنـة، وبـادر إليهـا، رغـم أنّـه        إن صالح الدين هو الذي طلـب الصـلح والهدنـة، وبـادر إليهـا، رغـم أنّـه        إن صالح الدين هو الذي طلـب الصـلح والهدنـة، وبـادر إليهـا، رغـم أنّـه        إن صالح الدين هو الذي طلـب الصـلح والهدنـة، وبـادر إليهـا، رغـم أنّـه        ــ ــ ــ ــ ١١١١

        المنتصر في معركة حطّين التي انتهت بتحرير القدس.المنتصر في معركة حطّين التي انتهت بتحرير القدس.المنتصر في معركة حطّين التي انتهت بتحرير القدس.المنتصر في معركة حطّين التي انتهت بتحرير القدس.
هذه المبادرة السلمية من صالح الدين، هذه المبادرة السلمية من صالح الدين، هذه المبادرة السلمية من صالح الدين، هذه المبادرة السلمية من صالح الدين،     الصليبيون استغلّوا استغالالً كبيراًالصليبيون استغلّوا استغالالً كبيراًالصليبيون استغلّوا استغالالً كبيراًالصليبيون استغلّوا استغالالً كبيراًــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

        وفرضوا عليه شروطهم كاملة.وفرضوا عليه شروطهم كاملة.وفرضوا عليه شروطهم كاملة.وفرضوا عليه شروطهم كاملة.
لم يحقّق صالح الدين أياً من مقتضيات الجنـوح اإلسـالمي إلـى السـلم،     لم يحقّق صالح الدين أياً من مقتضيات الجنـوح اإلسـالمي إلـى السـلم،     لم يحقّق صالح الدين أياً من مقتضيات الجنـوح اإلسـالمي إلـى السـلم،     لم يحقّق صالح الدين أياً من مقتضيات الجنـوح اإلسـالمي إلـى السـلم،     ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

        فالصليبيون ال يزالون محتلّين لمنطقة كبيرة جداً من البالد اإلسالمية.فالصليبيون ال يزالون محتلّين لمنطقة كبيرة جداً من البالد اإلسالمية.فالصليبيون ال يزالون محتلّين لمنطقة كبيرة جداً من البالد اإلسالمية.فالصليبيون ال يزالون محتلّين لمنطقة كبيرة جداً من البالد اإلسالمية.
لصليبيين عـن  لصليبيين عـن  لصليبيين عـن  لصليبيين عـن  وزاد من سوء هذا الجنوح إلى السلم تنازل صالح الدين لوزاد من سوء هذا الجنوح إلى السلم تنازل صالح الدين لوزاد من سوء هذا الجنوح إلى السلم تنازل صالح الدين لوزاد من سوء هذا الجنوح إلى السلم تنازل صالح الدين لــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

        مناطق أُخرى ومدن مهمة كانت في يد صالح الدين.مناطق أُخرى ومدن مهمة كانت في يد صالح الدين.مناطق أُخرى ومدن مهمة كانت في يد صالح الدين.مناطق أُخرى ومدن مهمة كانت في يد صالح الدين.
كـلّ هـذا فـي الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه صـالح الـدين فـي حالـة ضــعف أو             كـلّ هـذا فـي الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه صـالح الـدين فـي حالـة ضــعف أو             كـلّ هـذا فـي الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه صـالح الـدين فـي حالـة ضــعف أو             كـلّ هـذا فـي الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه صـالح الـدين فـي حالـة ضــعف أو             
تقهقر، بل كان في حالة عظيمة من االنتصار والتقدم والقـوة، بـل وكـان الخليفـة     تقهقر، بل كان في حالة عظيمة من االنتصار والتقدم والقـوة، بـل وكـان الخليفـة     تقهقر، بل كان في حالة عظيمة من االنتصار والتقدم والقـوة، بـل وكـان الخليفـة     تقهقر، بل كان في حالة عظيمة من االنتصار والتقدم والقـوة، بـل وكـان الخليفـة     

اً بنصـر  اً بنصـر  اً بنصـر  اً بنصـر  الناصر العباسي يلح عليه في أن يمـده بجـيش الخالفـة، وكـان ذلـك إيـذان      الناصر العباسي يلح عليه في أن يمـده بجـيش الخالفـة، وكـان ذلـك إيـذان      الناصر العباسي يلح عليه في أن يمـده بجـيش الخالفـة، وكـان ذلـك إيـذان      الناصر العباسي يلح عليه في أن يمـده بجـيش الخالفـة، وكـان ذلـك إيـذان      
كاسح على الصليبيين المعتدين، سيؤدي إلى طردهم خارج البالد اإلسالمية، والتنكيل كاسح على الصليبيين المعتدين، سيؤدي إلى طردهم خارج البالد اإلسالمية، والتنكيل كاسح على الصليبيين المعتدين، سيؤدي إلى طردهم خارج البالد اإلسالمية، والتنكيل كاسح على الصليبيين المعتدين، سيؤدي إلى طردهم خارج البالد اإلسالمية، والتنكيل 
بهم تنكيالً يجعل الرعب يدب في قلوب مـن خلفهـم مـن الكفّـار، بحيـث ال يـراودهم       بهم تنكيالً يجعل الرعب يدب في قلوب مـن خلفهـم مـن الكفّـار، بحيـث ال يـراودهم       بهم تنكيالً يجعل الرعب يدب في قلوب مـن خلفهـم مـن الكفّـار، بحيـث ال يـراودهم       بهم تنكيالً يجعل الرعب يدب في قلوب مـن خلفهـم مـن الكفّـار، بحيـث ال يـراودهم       
أي أمل ولو في مجرد التفكير مستقبالً باالعتـداء علـى ديـار المسـلمين، طبقـاً لقولـه عـزّ        أي أمل ولو في مجرد التفكير مستقبالً باالعتـداء علـى ديـار المسـلمين، طبقـاً لقولـه عـزّ        أي أمل ولو في مجرد التفكير مستقبالً باالعتـداء علـى ديـار المسـلمين، طبقـاً لقولـه عـزّ        أي أمل ولو في مجرد التفكير مستقبالً باالعتـداء علـى ديـار المسـلمين، طبقـاً لقولـه عـزّ        

        ....))))١١١١((((����ا تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونا تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونا تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونا تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونفَإِمفَإِمفَإِمفَإِم�من قائل: من قائل: من قائل: من قائل: 
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        لماذا جنح صالح الدين إلى السالم مع الصليبيين؟لماذا جنح صالح الدين إلى السالم مع الصليبيين؟لماذا جنح صالح الدين إلى السالم مع الصليبيين؟لماذا جنح صالح الدين إلى السالم مع الصليبيين؟
هنا ال بد أن يثـور فـي الفكـر سـؤال كبيـر، وبحـث عـن السـبب الـذي دفـع صـالح            هنا ال بد أن يثـور فـي الفكـر سـؤال كبيـر، وبحـث عـن السـبب الـذي دفـع صـالح            هنا ال بد أن يثـور فـي الفكـر سـؤال كبيـر، وبحـث عـن السـبب الـذي دفـع صـالح            هنا ال بد أن يثـور فـي الفكـر سـؤال كبيـر، وبحـث عـن السـبب الـذي دفـع صـالح            

ديد نحو مسالمتهم وعقد معاهدة ديد نحو مسالمتهم وعقد معاهدة ديد نحو مسالمتهم وعقد معاهدة ديد نحو مسالمتهم وعقد معاهدة الدين إلى إيقاف الحرب مع الصليبيين، والجنوح الشالدين إلى إيقاف الحرب مع الصليبيين، والجنوح الشالدين إلى إيقاف الحرب مع الصليبيين، والجنوح الشالدين إلى إيقاف الحرب مع الصليبيين، والجنوح الش
الصلح معهم بهذا الشكل المريب، وهـو السـؤال الـذي لـم يبخـل التـاريخ باإلجابـة عنـه         الصلح معهم بهذا الشكل المريب، وهـو السـؤال الـذي لـم يبخـل التـاريخ باإلجابـة عنـه         الصلح معهم بهذا الشكل المريب، وهـو السـؤال الـذي لـم يبخـل التـاريخ باإلجابـة عنـه         الصلح معهم بهذا الشكل المريب، وهـو السـؤال الـذي لـم يبخـل التـاريخ باإلجابـة عنـه         

        بصراحة ووضوح، ومن قبل أقرب المقربين من المؤرخين إلى صالح الدين.بصراحة ووضوح، ومن قبل أقرب المقربين من المؤرخين إلى صالح الدين.بصراحة ووضوح، ومن قبل أقرب المقربين من المؤرخين إلى صالح الدين.بصراحة ووضوح، ومن قبل أقرب المقربين من المؤرخين إلى صالح الدين.
لــو كــان صــالح الــدين مجاهــداً فــي ســبيل اهللا واإلســالم، اللتــزم بالتعــاليم          لــو كــان صــالح الــدين مجاهــداً فــي ســبيل اهللا واإلســالم، اللتــزم بالتعــاليم          لــو كــان صــالح الــدين مجاهــداً فــي ســبيل اهللا واإلســالم، اللتــزم بالتعــاليم          لــو كــان صــالح الــدين مجاهــداً فــي ســبيل اهللا واإلســالم، اللتــزم بالتعــاليم          

 ،اإلسالمية بشكل عام ،اإلسالمية بشكل عام ،اإلسالمية بشكل عام ،وباألحكام المتعلّقة بالسلم والحرب بشكل خاص، وواقـع  وباألحكام المتعلّقة بالسلم والحرب بشكل خاص، وواقـع  وباألحكام المتعلّقة بالسلم والحرب بشكل خاص، وواقـع  وباألحكام المتعلّقة بالسلم والحرب بشكل خاص، وواقـع  اإلسالمية بشكل عام
        ....))))١١١١((((الحال يؤكّد غير ذلكالحال يؤكّد غير ذلكالحال يؤكّد غير ذلكالحال يؤكّد غير ذلك

ولو كان صـالح الـدين بطـالً قوميـاً، كمـا يـدعون لـه، الختـار أن يسـتمر فـي           ولو كان صـالح الـدين بطـالً قوميـاً، كمـا يـدعون لـه، الختـار أن يسـتمر فـي           ولو كان صـالح الـدين بطـالً قوميـاً، كمـا يـدعون لـه، الختـار أن يسـتمر فـي           ولو كان صـالح الـدين بطـالً قوميـاً، كمـا يـدعون لـه، الختـار أن يسـتمر فـي           
الحرب حتّى يطّهر األرض العربية من رجس الغزاة المعتدين، ويكنس منها كلّ الحرب حتّى يطّهر األرض العربية من رجس الغزاة المعتدين، ويكنس منها كلّ الحرب حتّى يطّهر األرض العربية من رجس الغزاة المعتدين، ويكنس منها كلّ الحرب حتّى يطّهر األرض العربية من رجس الغزاة المعتدين، ويكنس منها كلّ 

ة والدعة، وموادعـة أعـداء اُألمـة،    ة والدعة، وموادعـة أعـداء اُألمـة،    ة والدعة، وموادعـة أعـداء اُألمـة،    ة والدعة، وموادعـة أعـداء اُألمـة،    أثر للصليبيين، قبل أن يفكّر بالخلود إلى الراحأثر للصليبيين، قبل أن يفكّر بالخلود إلى الراحأثر للصليبيين، قبل أن يفكّر بالخلود إلى الراحأثر للصليبيين، قبل أن يفكّر بالخلود إلى الراح
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 ٤٣٩.......................................................................................א��^مא��^مא��^مא��^م

 

        الرابضين في أهم مدنها وبقاعها، الجاثمين فوق صدور أبنائها.الرابضين في أهم مدنها وبقاعها، الجاثمين فوق صدور أبنائها.الرابضين في أهم مدنها وبقاعها، الجاثمين فوق صدور أبنائها.الرابضين في أهم مدنها وبقاعها، الجاثمين فوق صدور أبنائها.
        فماذا كان صالح الدين األيوبي إذاً؟فماذا كان صالح الدين األيوبي إذاً؟فماذا كان صالح الدين األيوبي إذاً؟فماذا كان صالح الدين األيوبي إذاً؟

طالـب  طالـب  طالـب  طالـب  ��� ��� ��� ���     إنّه ال مفر أمامنـا مـن االعتـراف: أن صـالح الـدين األيـوبي مـا هـو        إنّه ال مفر أمامنـا مـن االعتـراف: أن صـالح الـدين األيـوبي مـا هـو        إنّه ال مفر أمامنـا مـن االعتـراف: أن صـالح الـدين األيـوبي مـا هـو        إنّه ال مفر أمامنـا مـن االعتـراف: أن صـالح الـدين األيـوبي مـا هـو        
ــه      ــة، وطــامح لمجــد شخصــي نال ــه     لســلطة وملــك حازهمــا بكــلّ خســة ونذال ــة، وطــامح لمجــد شخصــي نال ــه     لســلطة وملــك حازهمــا بكــلّ خســة ونذال ــة، وطــامح لمجــد شخصــي نال ــه     لســلطة وملــك حازهمــا بكــلّ خســة ونذال ــة، وطــامح لمجــد شخصــي نال بالغــدر بالغــدر بالغــدر بالغــدر     لســلطة وملــك حازهمــا بكــلّ خســة ونذال

والخيانــة، ولــم تكــن الــدواعي اإلســالمية والــدوافع القوميــة لتخطــر علــى بالــه، أو   والخيانــة، ولــم تكــن الــدواعي اإلســالمية والــدوافع القوميــة لتخطــر علــى بالــه، أو   والخيانــة، ولــم تكــن الــدواعي اإلســالمية والــدوافع القوميــة لتخطــر علــى بالــه، أو   والخيانــة، ولــم تكــن الــدواعي اإلســالمية والــدوافع القوميــة لتخطــر علــى بالــه، أو   
        لتحتل حيزاً ولو صغيراً في قلبه.لتحتل حيزاً ولو صغيراً في قلبه.لتحتل حيزاً ولو صغيراً في قلبه.لتحتل حيزاً ولو صغيراً في قلبه.

ومن هنـا فقـط، نسـتطيع أن نفهـم مبادرتـه إليقـاف الحـرب، وسـعيه الحثيـث          ومن هنـا فقـط، نسـتطيع أن نفهـم مبادرتـه إليقـاف الحـرب، وسـعيه الحثيـث          ومن هنـا فقـط، نسـتطيع أن نفهـم مبادرتـه إليقـاف الحـرب، وسـعيه الحثيـث          ومن هنـا فقـط، نسـتطيع أن نفهـم مبادرتـه إليقـاف الحـرب، وسـعيه الحثيـث          
لعقد الصلح مع الصليبيين، ومحاوالته المتكررة لثني الخليفة العباسي الناصر عن لعقد الصلح مع الصليبيين، ومحاوالته المتكررة لثني الخليفة العباسي الناصر عن لعقد الصلح مع الصليبيين، ومحاوالته المتكررة لثني الخليفة العباسي الناصر عن لعقد الصلح مع الصليبيين، ومحاوالته المتكررة لثني الخليفة العباسي الناصر عن 

ــليبيين   إرســـإرســـإرســـإرســـ ــليبيين   ال أي جـــيش إلـــى فلســـطين لمعاضـــدة صـــالح الـــدين فـــي قتـــال الصـ ــليبيين   ال أي جـــيش إلـــى فلســـطين لمعاضـــدة صـــالح الـــدين فـــي قتـــال الصـ ــليبيين   ال أي جـــيش إلـــى فلســـطين لمعاضـــدة صـــالح الـــدين فـــي قتـــال الصـ ال أي جـــيش إلـــى فلســـطين لمعاضـــدة صـــالح الـــدين فـــي قتـــال الصـ
        ....))))١١١١((((وطردهم من الديار اإلسالميةوطردهم من الديار اإلسالميةوطردهم من الديار اإلسالميةوطردهم من الديار اإلسالمية

كان نور الدين زنكي، ولي نعمة صالح الدين، قد طلب إليه أن يزحف من كان نور الدين زنكي، ولي نعمة صالح الدين، قد طلب إليه أن يزحف من كان نور الدين زنكي، ولي نعمة صالح الدين، قد طلب إليه أن يزحف من كان نور الدين زنكي، ولي نعمة صالح الدين، قد طلب إليه أن يزحف من 
مصر، في حين يزحف نور الدين من الشام، ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما مصر، في حين يزحف نور الدين من الشام، ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما مصر، في حين يزحف نور الدين من الشام، ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما مصر، في حين يزحف نور الدين من الشام، ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما 

ح الدين؛ ألنّه اعتقد أنّـه إذا زال الصـليبيون   ح الدين؛ ألنّه اعتقد أنّـه إذا زال الصـليبيون   ح الدين؛ ألنّه اعتقد أنّـه إذا زال الصـليبيون   ح الدين؛ ألنّه اعتقد أنّـه إذا زال الصـليبيون   يسهل القضاء عليهم، فأبى ذلك صاليسهل القضاء عليهم، فأبى ذلك صاليسهل القضاء عليهم، فأبى ذلك صاليسهل القضاء عليهم، فأبى ذلك صال
أصبح تابعاً لنور الدين، ولما أدرك أن نور الـدين عـازم علـى القـدوم بنفسـه إلـى       أصبح تابعاً لنور الدين، ولما أدرك أن نور الـدين عـازم علـى القـدوم بنفسـه إلـى       أصبح تابعاً لنور الدين، ولما أدرك أن نور الـدين عـازم علـى القـدوم بنفسـه إلـى       أصبح تابعاً لنور الدين، ولما أدرك أن نور الـدين عـازم علـى القـدوم بنفسـه إلـى       
مصر ليؤدبه، احتمى منه بالصليبيين، كمـا نـصّ علـى ذلـك: ابـن األثيـر وأبـو شـامة         مصر ليؤدبه، احتمى منه بالصليبيين، كمـا نـصّ علـى ذلـك: ابـن األثيـر وأبـو شـامة         مصر ليؤدبه، احتمى منه بالصليبيين، كمـا نـصّ علـى ذلـك: ابـن األثيـر وأبـو شـامة         مصر ليؤدبه، احتمى منه بالصليبيين، كمـا نـصّ علـى ذلـك: ابـن األثيـر وأبـو شـامة         

        ....))))٢٢٢٢((((وابن العديم، وغيرهموابن العديم، وغيرهموابن العديم، وغيرهموابن العديم، وغيرهم
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ن نور الدين قـد شـرع بتجهيـز السـير إلـى      ن نور الدين قـد شـرع بتجهيـز السـير إلـى      ن نور الدين قـد شـرع بتجهيـز السـير إلـى      ن نور الدين قـد شـرع بتجهيـز السـير إلـى      وكاوكاوكاوكا((((((((يقول أبو شامة نقالً عن ابن األثير: يقول أبو شامة نقالً عن ابن األثير: يقول أبو شامة نقالً عن ابن األثير: يقول أبو شامة نقالً عن ابن األثير: 
مصر ألخذها من صالح الدين؛ ألنّه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته، فأرسـل  مصر ألخذها من صالح الدين؛ ألنّه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته، فأرسـل  مصر ألخذها من صالح الدين؛ ألنّه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته، فأرسـل  مصر ألخذها من صالح الدين؛ ألنّه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته، فأرسـل  
ــار بكــر، يطلــب العســاكر ليتركهــا بالشــام لمنعــه مــن        ــار الجزيــرة ودي ــى الموصــل ودي ــار بكــر، يطلــب العســاكر ليتركهــا بالشــام لمنعــه مــن       إل ــار الجزيــرة ودي ــى الموصــل ودي ــار بكــر، يطلــب العســاكر ليتركهــا بالشــام لمنعــه مــن       إل ــار الجزيــرة ودي ــى الموصــل ودي ــار بكــر، يطلــب العســاكر ليتركهــا بالشــام لمنعــه مــن       إل ــار الجزيــرة ودي ــى الموصــل ودي إل

: الخـوف  : الخـوف  : الخـوف  : الخـوف  الصليبيين، ليسير هو بعساكره إلى مصر، وكان المانع لصالح الدين من الغزوالصليبيين، ليسير هو بعساكره إلى مصر، وكان المانع لصالح الدين من الغزوالصليبيين، ليسير هو بعساكره إلى مصر، وكان المانع لصالح الدين من الغزوالصليبيين، ليسير هو بعساكره إلى مصر، وكان المانع لصالح الدين من الغزو
من نور الدين؛ فإنّه كان يعتقد أن نور الـدين متـى زال عـن طريقـه الفـرنج، أخـذ الـبالد        من نور الدين؛ فإنّه كان يعتقد أن نور الـدين متـى زال عـن طريقـه الفـرنج، أخـذ الـبالد        من نور الدين؛ فإنّه كان يعتقد أن نور الـدين متـى زال عـن طريقـه الفـرنج، أخـذ الـبالد        من نور الدين؛ فإنّه كان يعتقد أن نور الـدين متـى زال عـن طريقـه الفـرنج، أخـذ الـبالد        

        ....))))١١١١(((())))))))منه، فكان يحتمي بهم عليه وال يؤثر استئصالهممنه، فكان يحتمي بهم عليه وال يؤثر استئصالهممنه، فكان يحتمي بهم عليه وال يؤثر استئصالهممنه، فكان يحتمي بهم عليه وال يؤثر استئصالهم
وياليت اهللا مد في عمر نور الـدين ريثمـا يزيـل هـذا الجاحـد للنعمـة، المتخـاذل        وياليت اهللا مد في عمر نور الـدين ريثمـا يزيـل هـذا الجاحـد للنعمـة، المتخـاذل        وياليت اهللا مد في عمر نور الـدين ريثمـا يزيـل هـذا الجاحـد للنعمـة، المتخـاذل        وياليت اهللا مد في عمر نور الـدين ريثمـا يزيـل هـذا الجاحـد للنعمـة، المتخـاذل        

لصليبيين أثر فـي الـبالد اإلسـالمية،    لصليبيين أثر فـي الـبالد اإلسـالمية،    لصليبيين أثر فـي الـبالد اإلسـالمية،    لصليبيين أثر فـي الـبالد اإلسـالمية،    عن النصرة، فيتغير بذلك وجه التاريخ، وال يبقى لعن النصرة، فيتغير بذلك وجه التاريخ، وال يبقى لعن النصرة، فيتغير بذلك وجه التاريخ، وال يبقى لعن النصرة، فيتغير بذلك وجه التاريخ، وال يبقى ل
ولكن نور الدين أتاه أمر اهللا الذي ال يرد، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ولتكون أمام ولكن نور الدين أتاه أمر اهللا الذي ال يرد، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ولتكون أمام ولكن نور الدين أتاه أمر اهللا الذي ال يرد، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ولتكون أمام ولكن نور الدين أتاه أمر اهللا الذي ال يرد، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ولتكون أمام 
صالح الدين الفرصة ليعيد هذا الموقف نفسه مرة ثانية مع الخليفـة الناصـر العباسـي،    صالح الدين الفرصة ليعيد هذا الموقف نفسه مرة ثانية مع الخليفـة الناصـر العباسـي،    صالح الدين الفرصة ليعيد هذا الموقف نفسه مرة ثانية مع الخليفـة الناصـر العباسـي،    صالح الدين الفرصة ليعيد هذا الموقف نفسه مرة ثانية مع الخليفـة الناصـر العباسـي،    

تــورث القــرى تــورث القــرى تــورث القــرى تــورث القــرى     (ولتنكــب األمــة نكبــة أُخــرى بتمزيــق صــفوفها، وتوريــث بالدهــا كمــا (ولتنكــب األمــة نكبــة أُخــرى بتمزيــق صــفوفها، وتوريــث بالدهــا كمــا (ولتنكــب األمــة نكبــة أُخــرى بتمزيــق صــفوفها، وتوريــث بالدهــا كمــا (ولتنكــب األمــة نكبــة أُخــرى بتمزيــق صــفوفها، وتوريــث بالدهــا كمــا 
والمزارع لورثة صالح الدين، فتعاد القدس التي سـفكت دمـاء المسـلمين فـي سـبيل      والمزارع لورثة صالح الدين، فتعاد القدس التي سـفكت دمـاء المسـلمين فـي سـبيل      والمزارع لورثة صالح الدين، فتعاد القدس التي سـفكت دمـاء المسـلمين فـي سـبيل      والمزارع لورثة صالح الدين، فتعاد القدس التي سـفكت دمـاء المسـلمين فـي سـبيل      

        ....))))٢٢٢٢((((استردادها، تعاد بسبب ترتيبات صالح الدين إلى الصليبيين)استردادها، تعاد بسبب ترتيبات صالح الدين إلى الصليبيين)استردادها، تعاد بسبب ترتيبات صالح الدين إلى الصليبيين)استردادها، تعاد بسبب ترتيبات صالح الدين إلى الصليبيين)
(هنا أيضـاً وقـف صـالح الـدين الموقـف نفسـه مـن الخليفـة الناصـر، فـرفض           (هنا أيضـاً وقـف صـالح الـدين الموقـف نفسـه مـن الخليفـة الناصـر، فـرفض           (هنا أيضـاً وقـف صـالح الـدين الموقـف نفسـه مـن الخليفـة الناصـر، فـرفض           (هنا أيضـاً وقـف صـالح الـدين الموقـف نفسـه مـن الخليفـة الناصـر، فـرفض           

ه اعتقد أنّه سيصبح والياً ه اعتقد أنّه سيصبح والياً ه اعتقد أنّه سيصبح والياً ه اعتقد أنّه سيصبح والياً قدوم جيش الخالفة لقتال الصليبيين والقضاء عليهم؛ ألنّقدوم جيش الخالفة لقتال الصليبيين والقضاء عليهم؛ ألنّقدوم جيش الخالفة لقتال الصليبيين والقضاء عليهم؛ ألنّقدوم جيش الخالفة لقتال الصليبيين والقضاء عليهم؛ ألنّ
        ....))))٣٣٣٣((((من والة الخليفة تابعاً له)من والة الخليفة تابعاً له)من والة الخليفة تابعاً له)من والة الخليفة تابعاً له)
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وأمام الرسالة األخيرة التي أرسلها الخليفة الناصر، والتي لـم يفصـح العمـاد    وأمام الرسالة األخيرة التي أرسلها الخليفة الناصر، والتي لـم يفصـح العمـاد    وأمام الرسالة األخيرة التي أرسلها الخليفة الناصر، والتي لـم يفصـح العمـاد    وأمام الرسالة األخيرة التي أرسلها الخليفة الناصر، والتي لـم يفصـح العمـاد    
األصــفهاني عــن شــيء مــن مضــمونها، والتــي استشــعر صــالح الــدين الشــدة فيهــا،    األصــفهاني عــن شــيء مــن مضــمونها، والتــي استشــعر صــالح الــدين الشــدة فيهــا،    األصــفهاني عــن شــيء مــن مضــمونها، والتــي استشــعر صــالح الــدين الشــدة فيهــا،    األصــفهاني عــن شــيء مــن مضــمونها، والتــي استشــعر صــالح الــدين الشــدة فيهــا،    

نفسـه  نفسـه  نفسـه  نفسـه  واإلصرار على إرسال جيش قوي لطرد الصـليبيين، قـرر صـالح الـدين فـي      واإلصرار على إرسال جيش قوي لطرد الصـليبيين، قـرر صـالح الـدين فـي      واإلصرار على إرسال جيش قوي لطرد الصـليبيين، قـرر صـالح الـدين فـي      واإلصرار على إرسال جيش قوي لطرد الصـليبيين، قـرر صـالح الـدين فـي      
        التمرد على الخليفة، إلى حد قتال جيشه لو جاء إلى فلسطين.التمرد على الخليفة، إلى حد قتال جيشه لو جاء إلى فلسطين.التمرد على الخليفة، إلى حد قتال جيشه لو جاء إلى فلسطين.التمرد على الخليفة، إلى حد قتال جيشه لو جاء إلى فلسطين.

ولذلك فقد راح يهيئ وسائل المقاومة ويرتب المحالفات، وخاصّة بعدما جاءت ولذلك فقد راح يهيئ وسائل المقاومة ويرتب المحالفات، وخاصّة بعدما جاءت ولذلك فقد راح يهيئ وسائل المقاومة ويرتب المحالفات، وخاصّة بعدما جاءت ولذلك فقد راح يهيئ وسائل المقاومة ويرتب المحالفات، وخاصّة بعدما جاءت 
األخبار بقدوم حملـة صـليبية ألمانيـة كبيـرة، اجتـازت القسـطنطينية وشـقّت طريقهـا فـي          األخبار بقدوم حملـة صـليبية ألمانيـة كبيـرة، اجتـازت القسـطنطينية وشـقّت طريقهـا فـي          األخبار بقدوم حملـة صـليبية ألمانيـة كبيـرة، اجتـازت القسـطنطينية وشـقّت طريقهـا فـي          األخبار بقدوم حملـة صـليبية ألمانيـة كبيـرة، اجتـازت القسـطنطينية وشـقّت طريقهـا فـي          

        لجوقي قلج أرسالن. لجوقي قلج أرسالن. لجوقي قلج أرسالن. لجوقي قلج أرسالن. األناضول، ودخلت مدينة قونيه وتحالفت مع الملك الساألناضول، ودخلت مدينة قونيه وتحالفت مع الملك الساألناضول، ودخلت مدينة قونيه وتحالفت مع الملك الساألناضول، ودخلت مدينة قونيه وتحالفت مع الملك الس
فمن جهة حاول صالح الدين أن يلين للخليفة الناصر، ويطمئنه على قدرته فمن جهة حاول صالح الدين أن يلين للخليفة الناصر، ويطمئنه على قدرته فمن جهة حاول صالح الدين أن يلين للخليفة الناصر، ويطمئنه على قدرته فمن جهة حاول صالح الدين أن يلين للخليفة الناصر، ويطمئنه على قدرته 
على القيام وحده بواجب صد هذه الحملة وردها على أعقابها، فأوفد رسوالً إليه، على القيام وحده بواجب صد هذه الحملة وردها على أعقابها، فأوفد رسوالً إليه، على القيام وحده بواجب صد هذه الحملة وردها على أعقابها، فأوفد رسوالً إليه، على القيام وحده بواجب صد هذه الحملة وردها على أعقابها، فأوفد رسوالً إليه، 
وزوده برسالة يقول فيها: (والخادم منفرد في عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض، وزوده برسالة يقول فيها: (والخادم منفرد في عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض، وزوده برسالة يقول فيها: (والخادم منفرد في عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض، وزوده برسالة يقول فيها: (والخادم منفرد في عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض، 

لـدار العزيـزة تدركـه وال تتركـه، وأن الـذي يسـتبعد مــن        لـدار العزيـزة تدركـه وال تتركـه، وأن الـذي يسـتبعد مــن        لـدار العزيـزة تدركـه وال تتركـه، وأن الـذي يسـتبعد مــن        لـدار العزيـزة تدركـه وال تتركـه، وأن الـذي يسـتبعد مــن        وهو واثـق بـأن بركـات ا   وهو واثـق بـأن بركـات ا   وهو واثـق بـأن بركـات ا   وهو واثـق بـأن بركـات ا   
        ....))))١١١١((((النصر القريب يتّسق ويتّسع بـه سلكه ومسلكه إن شـاء اهللا)النصر القريب يتّسق ويتّسع بـه سلكه ومسلكه إن شـاء اهللا)النصر القريب يتّسق ويتّسع بـه سلكه ومسلكه إن شـاء اهللا)النصر القريب يتّسق ويتّسع بـه سلكه ومسلكه إن شـاء اهللا)

ومن جهة ثانية، كان يوقّع معاهدة الصلح والسالم مع الصليبيين، وينزل عند ومن جهة ثانية، كان يوقّع معاهدة الصلح والسالم مع الصليبيين، وينزل عند ومن جهة ثانية، كان يوقّع معاهدة الصلح والسالم مع الصليبيين، وينزل عند ومن جهة ثانية، كان يوقّع معاهدة الصلح والسالم مع الصليبيين، وينزل عند 
شروطهم، ويتنازل لهم عما كان في يده وتحت سلطانه من مـدن فلسـطين وغيـر    شروطهم، ويتنازل لهم عما كان في يده وتحت سلطانه من مـدن فلسـطين وغيـر    شروطهم، ويتنازل لهم عما كان في يده وتحت سلطانه من مـدن فلسـطين وغيـر    شروطهم، ويتنازل لهم عما كان في يده وتحت سلطانه من مـدن فلسـطين وغيـر    

        ويتحالف معهم لقتال جيش الخليفة إن هو جاء إلى فلسطين.ويتحالف معهم لقتال جيش الخليفة إن هو جاء إلى فلسطين.ويتحالف معهم لقتال جيش الخليفة إن هو جاء إلى فلسطين.ويتحالف معهم لقتال جيش الخليفة إن هو جاء إلى فلسطين.فلسطين، فلسطين، فلسطين، فلسطين، 
ــى       ــه، حتّــى كتــب إل ــه إنجــاز هــذا التحــالف واســتكمال متطلبات ــى      فمــا أن تــم ل ــه، حتّــى كتــب إل ــه إنجــاز هــذا التحــالف واســتكمال متطلبات ــى      فمــا أن تــم ل ــه، حتّــى كتــب إل ــه إنجــاز هــذا التحــالف واســتكمال متطلبات ــى      فمــا أن تــم ل ــه، حتّــى كتــب إل ــه إنجــاز هــذا التحــالف واســتكمال متطلبات فمــا أن تــم ل
الخليفة معلناً رفض أمراء جيشه مواصلة القتال، وبالتالي تململهم من قدوم جيش الخليفة معلناً رفض أمراء جيشه مواصلة القتال، وبالتالي تململهم من قدوم جيش الخليفة معلناً رفض أمراء جيشه مواصلة القتال، وبالتالي تململهم من قدوم جيش الخليفة معلناً رفض أمراء جيشه مواصلة القتال، وبالتالي تململهم من قدوم جيش 

        ....))))٢٢٢٢((((لّوالّوالّوالّواالخليفة؛ ألن العسكر قد أنهكتهم الحرب حتّى سئموا وملّوا وضجروا وكالخليفة؛ ألن العسكر قد أنهكتهم الحرب حتّى سئموا وملّوا وضجروا وكالخليفة؛ ألن العسكر قد أنهكتهم الحرب حتّى سئموا وملّوا وضجروا وكالخليفة؛ ألن العسكر قد أنهكتهم الحرب حتّى سئموا وملّوا وضجروا وك
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علــى أن صــالح الــدين الــذي أبــرم هــذا الصــلح مــع الصــليبيين أعــداء األمــة     علــى أن صــالح الــدين الــذي أبــرم هــذا الصــلح مــع الصــليبيين أعــداء األمــة     علــى أن صــالح الــدين الــذي أبــرم هــذا الصــلح مــع الصــليبيين أعــداء األمــة     علــى أن صــالح الــدين الــذي أبــرم هــذا الصــلح مــع الصــليبيين أعــداء األمــة     
اإلسالمية، ورسم هذه الصورة الهزيلة لجيشه، زاعماً في رسالته للخليفة أن جيشه اإلسالمية، ورسم هذه الصورة الهزيلة لجيشه، زاعماً في رسالته للخليفة أن جيشه اإلسالمية، ورسم هذه الصورة الهزيلة لجيشه، زاعماً في رسالته للخليفة أن جيشه اإلسالمية، ورسم هذه الصورة الهزيلة لجيشه، زاعماً في رسالته للخليفة أن جيشه 
 كان يعد ،والفر قد ملّ القتال وسئم الحرب، وغدا عاجزاً ضعيفاً عن مواصلة الكر كان يعد ،والفر قد ملّ القتال وسئم الحرب، وغدا عاجزاً ضعيفاً عن مواصلة الكر كان يعد ،والفر قد ملّ القتال وسئم الحرب، وغدا عاجزاً ضعيفاً عن مواصلة الكر كان يعد ،والفر قد ملّ القتال وسئم الحرب، وغدا عاجزاً ضعيفاً عن مواصلة الكر

لوطن اإلسالمي مـن خطر الصليبيين هذه المرة، لوطن اإلسالمي مـن خطر الصليبيين هذه المرة، لوطن اإلسالمي مـن خطر الصليبيين هذه المرة، لوطن اإلسالمي مـن خطر الصليبيين هذه المرة، لحرب جديدة، ولكن ال إلنقاذ الحرب جديدة، ولكن ال إلنقاذ الحرب جديدة، ولكن ال إلنقاذ الحرب جديدة، ولكن ال إلنقاذ ا
         وإنّما لتوسيع رقعـة مملكتـه الخاصّـة علـى حسـاب ممالـك إسـالمية أُخـرى؛ (ألن         وإنّما لتوسيع رقعـة مملكتـه الخاصّـة علـى حسـاب ممالـك إسـالمية أُخـرى؛ (ألن         وإنّما لتوسيع رقعـة مملكتـه الخاصّـة علـى حسـاب ممالـك إسـالمية أُخـرى؛ (ألن         وإنّما لتوسيع رقعـة مملكتـه الخاصّـة علـى حسـاب ممالـك إسـالمية أُخـرى؛ (ألن
إنقاذ الوطن اإلسالمي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلّل من هيمنته، أما القتال إنقاذ الوطن اإلسالمي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلّل من هيمنته، أما القتال إنقاذ الوطن اإلسالمي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلّل من هيمنته، أما القتال إنقاذ الوطن اإلسالمي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلّل من هيمنته، أما القتال 

ك فليبـق  ك فليبـق  ك فليبـق  ك فليبـق  في مناطق أُخرى، فإنّه يزيد من نفوذه ويكثر من هيمنته، فـإذا ضـمن ذلـ   في مناطق أُخرى، فإنّه يزيد من نفوذه ويكثر من هيمنته، فـإذا ضـمن ذلـ   في مناطق أُخرى، فإنّه يزيد من نفوذه ويكثر من هيمنته، فـإذا ضـمن ذلـ   في مناطق أُخرى، فإنّه يزيد من نفوذه ويكثر من هيمنته، فـإذا ضـمن ذلـ   
الصليبيون في بالد الشام، ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيهـا، هـي منـاطق    الصليبيون في بالد الشام، ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيهـا، هـي منـاطق    الصليبيون في بالد الشام، ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيهـا، هـي منـاطق    الصليبيون في بالد الشام، ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيهـا، هـي منـاطق    
أجنبية يريد إدخالها ضمن المنـاطق اإلسـالمية لهـان األمـر، ولكـن صـالح الـدين        أجنبية يريد إدخالها ضمن المنـاطق اإلسـالمية لهـان األمـر، ولكـن صـالح الـدين        أجنبية يريد إدخالها ضمن المنـاطق اإلسـالمية لهـان األمـر، ولكـن صـالح الـدين        أجنبية يريد إدخالها ضمن المنـاطق اإلسـالمية لهـان األمـر، ولكـن صـالح الـدين        
الــذي عــزم علــى مســالمة الصــليبيين وإنهــاء الحــرب معهــم والتســليم بوجــودهم،      الــذي عــزم علــى مســالمة الصــليبيين وإنهــاء الحــرب معهــم والتســليم بوجــودهم،      الــذي عــزم علــى مســالمة الصــليبيين وإنهــاء الحــرب معهــم والتســليم بوجــودهم،      الــذي عــزم علــى مســالمة الصــليبيين وإنهــاء الحــرب معهــم والتســليم بوجــودهم،      

د اإلسـالمية، وسـفك دمـاء المسـلمين،     د اإلسـالمية، وسـفك دمـاء المسـلمين،     د اإلسـالمية، وسـفك دمـاء المسـلمين،     د اإلسـالمية، وسـفك دمـاء المسـلمين،     صالح الـدين هـذا كـان يخطّـط لغـزو الـبال      صالح الـدين هـذا كـان يخطّـط لغـزو الـبال      صالح الـدين هـذا كـان يخطّـط لغـزو الـبال      صالح الـدين هـذا كـان يخطّـط لغـزو الـبال      
تحقيقــاً لمطامعــه الشخصــية، عــزم علــى تــرك الصــليبيين فــي أمــان، واتّجــه لترويــع  تحقيقــاً لمطامعــه الشخصــية، عــزم علــى تــرك الصــليبيين فــي أمــان، واتّجــه لترويــع  تحقيقــاً لمطامعــه الشخصــية، عــزم علــى تــرك الصــليبيين فــي أمــان، واتّجــه لترويــع  تحقيقــاً لمطامعــه الشخصــية، عــزم علــى تــرك الصــليبيين فــي أمــان، واتّجــه لترويــع  

        ....))))١١١١((((المسلمين اآلمنين)المسلمين اآلمنين)المسلمين اآلمنين)المسلمين اآلمنين)
ويذكر ابن األثير في (تاريخه)، وابن كثير في (البداية والنهاية)، أن صالح ويذكر ابن األثير في (تاريخه)، وابن كثير في (البداية والنهاية)، أن صالح ويذكر ابن األثير في (تاريخه)، وابن كثير في (البداية والنهاية)، أن صالح ويذكر ابن األثير في (تاريخه)، وابن كثير في (البداية والنهاية)، أن صالح 

وقتـذاك بـالداً   وقتـذاك بـالداً   وقتـذاك بـالداً   وقتـذاك بـالداً       الدين كان عازماً على أن يغزو بنفسه بالد األناضـول، التـي كانـت   الدين كان عازماً على أن يغزو بنفسه بالد األناضـول، التـي كانـت   الدين كان عازماً على أن يغزو بنفسه بالد األناضـول، التـي كانـت   الدين كان عازماً على أن يغزو بنفسه بالد األناضـول، التـي كانـت   
إسالمية، يحكمها أوالد قلج أرسالن السلجوقي، وأن يوجه أخاه (العادل) لغـزو  إسالمية، يحكمها أوالد قلج أرسالن السلجوقي، وأن يوجه أخاه (العادل) لغـزو  إسالمية، يحكمها أوالد قلج أرسالن السلجوقي، وأن يوجه أخاه (العادل) لغـزو  إسالمية، يحكمها أوالد قلج أرسالن السلجوقي، وأن يوجه أخاه (العادل) لغـزو  
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بالد (خـالّط) والـدخول منهـا إلـى أذربيجـان، ومـن ثـم بـالد العجـم، لكـن المنيـة            بالد (خـالّط) والـدخول منهـا إلـى أذربيجـان، ومـن ثـم بـالد العجـم، لكـن المنيـة            بالد (خـالّط) والـدخول منهـا إلـى أذربيجـان، ومـن ثـم بـالد العجـم، لكـن المنيـة            بالد (خـالّط) والـدخول منهـا إلـى أذربيجـان، ومـن ثـم بـالد العجـم، لكـن المنيـة            
عاجلت صالح الدين، وحالت بينه وبين اإلقدام على جريمة أُخرى من جرائمـه  عاجلت صالح الدين، وحالت بينه وبين اإلقدام على جريمة أُخرى من جرائمـه  عاجلت صالح الدين، وحالت بينه وبين اإلقدام على جريمة أُخرى من جرائمـه  عاجلت صالح الدين، وحالت بينه وبين اإلقدام على جريمة أُخرى من جرائمـه  

لمين، كما حالـت مـن قبـل بـين نـور الـدين زنكـي        لمين، كما حالـت مـن قبـل بـين نـور الـدين زنكـي        لمين، كما حالـت مـن قبـل بـين نـور الـدين زنكـي        لمين، كما حالـت مـن قبـل بـين نـور الـدين زنكـي        الكثيرة في حق اإلسالم والمسالكثيرة في حق اإلسالم والمسالكثيرة في حق اإلسالم والمسالكثيرة في حق اإلسالم والمس
وبــين الســير إلــى مصــر؛ إلنــزال عقوبــة المــوت بصــالح الــدين الــذي نكــل بوعــده   وبــين الســير إلــى مصــر؛ إلنــزال عقوبــة المــوت بصــالح الــدين الــذي نكــل بوعــده   وبــين الســير إلــى مصــر؛ إلنــزال عقوبــة المــوت بصــالح الــدين الــذي نكــل بوعــده   وبــين الســير إلــى مصــر؛ إلنــزال عقوبــة المــوت بصــالح الــدين الــذي نكــل بوعــده   
ونكص عـن التوجـه لقتـال الصـليبيين، حسـب الخطـة التـي رسـمها لــه نـور الـدين            ونكص عـن التوجـه لقتـال الصـليبيين، حسـب الخطـة التـي رسـمها لــه نـور الـدين            ونكص عـن التوجـه لقتـال الصـليبيين، حسـب الخطـة التـي رسـمها لــه نـور الـدين            ونكص عـن التوجـه لقتـال الصـليبيين، حسـب الخطـة التـي رسـمها لــه نـور الـدين            

        زنكي، ولي نعمته وصاحب الفضل الذي ال ينكر عليه.زنكي، ولي نعمته وصاحب الفضل الذي ال ينكر عليه.زنكي، ولي نعمته وصاحب الفضل الذي ال ينكر عليه.زنكي، ولي نعمته وصاحب الفضل الذي ال ينكر عليه.
        ما الذي فعله صالح الدين؟ما الذي فعله صالح الدين؟ما الذي فعله صالح الدين؟ما الذي فعله صالح الدين؟

نصــل إلــى ختــام هــذا البحــث، نســأل أنفســنا والتــاريخ هــذا الســؤال  نصــل إلــى ختــام هــذا البحــث، نســأل أنفســنا والتــاريخ هــذا الســؤال  نصــل إلــى ختــام هــذا البحــث، نســأل أنفســنا والتــاريخ هــذا الســؤال  نصــل إلــى ختــام هــذا البحــث، نســأل أنفســنا والتــاريخ هــذا الســؤال  وقبــل أن وقبــل أن وقبــل أن وقبــل أن 
        المهم عما فعله حقّاً صالح الدين، ونستنطق التاريخ فنجده يقول بكلّ صراحة:المهم عما فعله حقّاً صالح الدين، ونستنطق التاريخ فنجده يقول بكلّ صراحة:المهم عما فعله حقّاً صالح الدين، ونستنطق التاريخ فنجده يقول بكلّ صراحة:المهم عما فعله حقّاً صالح الدين، ونستنطق التاريخ فنجده يقول بكلّ صراحة:

ـــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــاد المكتبــات     ـ ــاد المكتبــات     قضــى صــالح الــدين علــى الدولــة الفاطميــة فــي مصــر، وأب ــاد المكتبــات     قضــى صــالح الــدين علــى الدولــة الفاطميــة فــي مصــر، وأب ــاد المكتبــات     قضــى صــالح الــدين علــى الدولــة الفاطميــة فــي مصــر، وأب قضــى صــالح الــدين علــى الدولــة الفاطميــة فــي مصــر، وأب
رتيبهـا،  رتيبهـا،  رتيبهـا،  رتيبهـا،  ها، وشتّت الكتب التي سهروا طويالً علـى جمعهـا وت  ها، وشتّت الكتب التي سهروا طويالً علـى جمعهـا وت  ها، وشتّت الكتب التي سهروا طويالً علـى جمعهـا وت  ها، وشتّت الكتب التي سهروا طويالً علـى جمعهـا وت  ووووالعظيمة التي أنشاؤالعظيمة التي أنشاؤالعظيمة التي أنشاؤالعظيمة التي أنشاؤ

ووضعوها بين أيدي العلماء، لينهلوا من معينها الفياض، ونكّل بأتباعهم وأشياعهم ووضعوها بين أيدي العلماء، لينهلوا من معينها الفياض، ونكّل بأتباعهم وأشياعهم ووضعوها بين أيدي العلماء، لينهلوا من معينها الفياض، ونكّل بأتباعهم وأشياعهم ووضعوها بين أيدي العلماء، لينهلوا من معينها الفياض، ونكّل بأتباعهم وأشياعهم 
        بكلّ قسوة ووحشية.بكلّ قسوة ووحشية.بكلّ قسوة ووحشية.بكلّ قسوة ووحشية.

هذه الدولة العظيمة، التي كانت طوال فترة حكمها، السد المنيع أمام أطماع هذه الدولة العظيمة، التي كانت طوال فترة حكمها، السد المنيع أمام أطماع هذه الدولة العظيمة، التي كانت طوال فترة حكمها، السد المنيع أمام أطماع هذه الدولة العظيمة، التي كانت طوال فترة حكمها، السد المنيع أمام أطماع 
الروم البيزنطيين، والحارس القوي اليقظ على ثغور دولة اإلسالم، سواء في الشام الروم البيزنطيين، والحارس القوي اليقظ على ثغور دولة اإلسالم، سواء في الشام الروم البيزنطيين، والحارس القوي اليقظ على ثغور دولة اإلسالم، سواء في الشام الروم البيزنطيين، والحارس القوي اليقظ على ثغور دولة اإلسالم، سواء في الشام 

، أو في إفريقيـا بـالمغرب، متابعـة فـي ذلـك الـدور العظـيم، الـذي كانـت          ، أو في إفريقيـا بـالمغرب، متابعـة فـي ذلـك الـدور العظـيم، الـذي كانـت          ، أو في إفريقيـا بـالمغرب، متابعـة فـي ذلـك الـدور العظـيم، الـذي كانـت          ، أو في إفريقيـا بـالمغرب، متابعـة فـي ذلـك الـدور العظـيم، الـذي كانـت          بالمشرقبالمشرقبالمشرقبالمشرق
تقوم به قبلها الدولة الحمدانية في حلب، بقيادة سـيف الدولـة الحمـداني، والتـي     تقوم به قبلها الدولة الحمدانية في حلب، بقيادة سـيف الدولـة الحمـداني، والتـي     تقوم به قبلها الدولة الحمدانية في حلب، بقيادة سـيف الدولـة الحمـداني، والتـي     تقوم به قبلها الدولة الحمدانية في حلب، بقيادة سـيف الدولـة الحمـداني، والتـي     

        قضى عليها هي اُألخرى أسياد صالح الدين وآباؤه.قضى عليها هي اُألخرى أسياد صالح الدين وآباؤه.قضى عليها هي اُألخرى أسياد صالح الدين وآباؤه.قضى عليها هي اُألخرى أسياد صالح الدين وآباؤه.
لقــد كانــت الدولــة الفاطميــة فــي صــراع دائــم وثابــت مــع الــروم البيــزنطيين،    لقــد كانــت الدولــة الفاطميــة فــي صــراع دائــم وثابــت مــع الــروم البيــزنطيين،    لقــد كانــت الدولــة الفاطميــة فــي صــراع دائــم وثابــت مــع الــروم البيــزنطيين،    لقــد كانــت الدولــة الفاطميــة فــي صــراع دائــم وثابــت مــع الــروم البيــزنطيين،    

الحشــود الضــخمة، والجهــود الحثيثــة، واإلصــرار مــن قبــل البيــزنطيين  الحشــود الضــخمة، والجهــود الحثيثــة، واإلصــرار مــن قبــل البيــزنطيين  الحشــود الضــخمة، والجهــود الحثيثــة، واإلصــرار مــن قبــل البيــزنطيين  الحشــود الضــخمة، والجهــود الحثيثــة، واإلصــرار مــن قبــل البيــزنطيين  ورغــم كــلّ ورغــم كــلّ ورغــم كــلّ ورغــم كــلّ 
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للوصول إلى القدس، فإن الفاطميين استطاعوا بصمودهم وشجاعتهم صد هؤالء للوصول إلى القدس، فإن الفاطميين استطاعوا بصمودهم وشجاعتهم صد هؤالء للوصول إلى القدس، فإن الفاطميين استطاعوا بصمودهم وشجاعتهم صد هؤالء للوصول إلى القدس، فإن الفاطميين استطاعوا بصمودهم وشجاعتهم صد هؤالء 
عن القـدس، بـل عـن كـلّ الـبالد اإلسـالمية فـي المشـرق والمغـرب علـى السـواء،            عن القـدس، بـل عـن كـلّ الـبالد اإلسـالمية فـي المشـرق والمغـرب علـى السـواء،            عن القـدس، بـل عـن كـلّ الـبالد اإلسـالمية فـي المشـرق والمغـرب علـى السـواء،            عن القـدس، بـل عـن كـلّ الـبالد اإلسـالمية فـي المشـرق والمغـرب علـى السـواء،            

اق الفشـل  اق الفشـل  اق الفشـل  اق الفشـل  وظلت الضربات الفاطمية تالحقهم حتّى ردتهم إلى أنطاكية، ولما حـ وظلت الضربات الفاطمية تالحقهم حتّى ردتهم إلى أنطاكية، ولما حـ وظلت الضربات الفاطمية تالحقهم حتّى ردتهم إلى أنطاكية، ولما حـ وظلت الضربات الفاطمية تالحقهم حتّى ردتهم إلى أنطاكية، ولما حـ 
الذريع باإلمبراطور البيزنطي، عاد آيباً إلى القسطنطينية، حيث مات فيها مقهـوراً  الذريع باإلمبراطور البيزنطي، عاد آيباً إلى القسطنطينية، حيث مات فيها مقهـوراً  الذريع باإلمبراطور البيزنطي، عاد آيباً إلى القسطنطينية، حيث مات فيها مقهـوراً  الذريع باإلمبراطور البيزنطي، عاد آيباً إلى القسطنطينية، حيث مات فيها مقهـوراً  

        ....))))١١١١((((مممم٩٧١٩٧١٩٧١٩٧١في أوائل سنة في أوائل سنة في أوائل سنة في أوائل سنة 
اكتفى صالح الدين بالنصر الذي حقّقه في معركة حطين، والتي انتهت اكتفى صالح الدين بالنصر الذي حقّقه في معركة حطين، والتي انتهت اكتفى صالح الدين بالنصر الذي حقّقه في معركة حطين، والتي انتهت اكتفى صالح الدين بالنصر الذي حقّقه في معركة حطين، والتي انتهت ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

بانتزاع القدس من أيدي الصليبيين، وبدالً من متابعة الحرب، واضعاً يده فـي يـد   بانتزاع القدس من أيدي الصليبيين، وبدالً من متابعة الحرب، واضعاً يده فـي يـد   بانتزاع القدس من أيدي الصليبيين، وبدالً من متابعة الحرب، واضعاً يده فـي يـد   بانتزاع القدس من أيدي الصليبيين، وبدالً من متابعة الحرب، واضعاً يده فـي يـد   
الناصر العباسي حتّى طرد الصليبيين من كافة األرجاء والمدن اإلسالمية، الناصر العباسي حتّى طرد الصليبيين من كافة األرجاء والمدن اإلسالمية، الناصر العباسي حتّى طرد الصليبيين من كافة األرجاء والمدن اإلسالمية، الناصر العباسي حتّى طرد الصليبيين من كافة األرجاء والمدن اإلسالمية، الخليفة الخليفة الخليفة الخليفة 

آثر مصلحته الشخصية في بسط نفوذه على بالد الشام، وتمكين ملكه فيها، بعيداً آثر مصلحته الشخصية في بسط نفوذه على بالد الشام، وتمكين ملكه فيها، بعيداً آثر مصلحته الشخصية في بسط نفوذه على بالد الشام، وتمكين ملكه فيها، بعيداً آثر مصلحته الشخصية في بسط نفوذه على بالد الشام، وتمكين ملكه فيها، بعيداً 
        عن نفوذ الخليفة، أو تدخّله في شؤون تصريفه ُألمور مملكته هذه.عن نفوذ الخليفة، أو تدخّله في شؤون تصريفه ُألمور مملكته هذه.عن نفوذ الخليفة، أو تدخّله في شؤون تصريفه ُألمور مملكته هذه.عن نفوذ الخليفة، أو تدخّله في شؤون تصريفه ُألمور مملكته هذه.

م، بـــل إلـــى م، بـــل إلـــى م، بـــل إلـــى م، بـــل إلـــى ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة بـــادر إلـــى مســـالمة الصـــليبيين ومـــوادعته ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة بـــادر إلـــى مســـالمة الصـــليبيين ومـــوادعته ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة بـــادر إلـــى مســـالمة الصـــليبيين ومـــوادعته ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة بـــادر إلـــى مســـالمة الصـــليبيين ومـــوادعته 
التحالف معهـم لقتـال جـيش الخالفـة لـو جـاء إلـى فلسـطين، هـذه المسـالمة التـي            التحالف معهـم لقتـال جـيش الخالفـة لـو جـاء إلـى فلسـطين، هـذه المسـالمة التـي            التحالف معهـم لقتـال جـيش الخالفـة لـو جـاء إلـى فلسـطين، هـذه المسـالمة التـي            التحالف معهـم لقتـال جـيش الخالفـة لـو جـاء إلـى فلسـطين، هـذه المسـالمة التـي            
تنــازل صــالح الــدين مـــن أجــل الوصــول إليهــا، عــن معظــم مــدن فلســطين ولبنــان    تنــازل صــالح الــدين مـــن أجــل الوصــول إليهــا، عــن معظــم مــدن فلســطين ولبنــان    تنــازل صــالح الــدين مـــن أجــل الوصــول إليهــا، عــن معظــم مــدن فلســطين ولبنــان    تنــازل صــالح الــدين مـــن أجــل الوصــول إليهــا، عــن معظــم مــدن فلســطين ولبنــان    
للصــليبيين، واعتــرف لهــم بشــرعية وجــودهم فيهــا خالفــاً لتعــاليم اإلســالم ورغبــة    للصــليبيين، واعتــرف لهــم بشــرعية وجــودهم فيهــا خالفــاً لتعــاليم اإلســالم ورغبــة    للصــليبيين، واعتــرف لهــم بشــرعية وجــودهم فيهــا خالفــاً لتعــاليم اإلســالم ورغبــة    للصــليبيين، واعتــرف لهــم بشــرعية وجــودهم فيهــا خالفــاً لتعــاليم اإلســالم ورغبــة    

        المسلمين، بما فيهم الخليفة الناصر العباسي.المسلمين، بما فيهم الخليفة الناصر العباسي.المسلمين، بما فيهم الخليفة الناصر العباسي.المسلمين، بما فيهم الخليفة الناصر العباسي.
ـــ ٣٣٣٣ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا فيـــه اليهـــود إلـــى   ١١٩٠١١٩٠١١٩٠١١٩٠فـــي عـــام فـــي عـــام فـــي عـــام فـــي عـــام ــ ــا فيـــه اليهـــود إلـــى   م أصـــدر صـــالح الـــدين مرســـوماً دعـ ــا فيـــه اليهـــود إلـــى   م أصـــدر صـــالح الـــدين مرســـوماً دعـ ــا فيـــه اليهـــود إلـــى   م أصـــدر صـــالح الـــدين مرســـوماً دعـ م أصـــدر صـــالح الـــدين مرســـوماً دعـ
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االستيطان في القدس، وكان الصليبيون أثناء فتـرة احـتاللهم للمدينـة قـد حظـروا      االستيطان في القدس، وكان الصليبيون أثناء فتـرة احـتاللهم للمدينـة قـد حظـروا      االستيطان في القدس، وكان الصليبيون أثناء فتـرة احـتاللهم للمدينـة قـد حظـروا      االستيطان في القدس، وكان الصليبيون أثناء فتـرة احـتاللهم للمدينـة قـد حظـروا      
ــليمان       ــن سـ ــوذا بـ ــودي (يهـ ــام اليهـ ــين زار الحاخـ ــا، وحـ ــة فيهـ ــود اإلقامـ ــى اليهـ ــليمان      علـ ــن سـ ــوذا بـ ــودي (يهـ ــام اليهـ ــين زار الحاخـ ــا، وحـ ــة فيهـ ــود اإلقامـ ــى اليهـ ــليمان      علـ ــن سـ ــوذا بـ ــودي (يهـ ــام اليهـ ــين زار الحاخـ ــا، وحـ ــة فيهـ ــود اإلقامـ ــى اليهـ ــليمان      علـ ــن سـ ــوذا بـ ــودي (يهـ ــام اليهـ ــين زار الحاخـ ــا، وحـ ــة فيهـ ــود اإلقامـ ــى اليهـ علـ

مكونــة مــن مكونــة مــن مكونــة مــن مكونــة مــن م، وجــد فيهــا جماعــة يهوديــة معتبــرة،  م، وجــد فيهــا جماعــة يهوديــة معتبــرة،  م، وجــد فيهــا جماعــة يهوديــة معتبــرة،  م، وجــد فيهــا جماعــة يهوديــة معتبــرة،  ١٢١٦١٢١٦١٢١٦١٢١٦الحريــزي) القــدس عــام الحريــزي) القــدس عــام الحريــزي) القــدس عــام الحريــزي) القــدس عــام 
        ....))))١١١١((((مهاجرين من فرنسا والمغرب وسكان عسقالن السابقينمهاجرين من فرنسا والمغرب وسكان عسقالن السابقينمهاجرين من فرنسا والمغرب وسكان عسقالن السابقينمهاجرين من فرنسا والمغرب وسكان عسقالن السابقين

وترد الموسوعة اليهودية إصدار ذلك المرسوم إلى نفوذ اليهودي موسى بن وترد الموسوعة اليهودية إصدار ذلك المرسوم إلى نفوذ اليهودي موسى بن وترد الموسوعة اليهودية إصدار ذلك المرسوم إلى نفوذ اليهودي موسى بن وترد الموسوعة اليهودية إصدار ذلك المرسوم إلى نفوذ اليهودي موسى بن 
ــوح:      ــلّ الوضـ ــح كـ ــريح وواضـ ــكل صـ ــول بشـ ــدين، فتقـ ــب صـــالح الـ ــون طبيـ ــوح:     ميمـ ــلّ الوضـ ــح كـ ــريح وواضـ ــكل صـ ــول بشـ ــدين، فتقـ ــب صـــالح الـ ــون طبيـ ــوح:     ميمـ ــلّ الوضـ ــح كـ ــريح وواضـ ــكل صـ ــول بشـ ــدين، فتقـ ــب صـــالح الـ ــون طبيـ ــوح:     ميمـ ــلّ الوضـ ــح كـ ــريح وواضـ ــكل صـ ــول بشـ ــدين، فتقـ ــب صـــالح الـ ــون طبيـ ميمـ

استخدم ابن ميمون نفوذه في بالط صالح الدين لحماية يهود مصر، ولما فتح استخدم ابن ميمون نفوذه في بالط صالح الدين لحماية يهود مصر، ولما فتح استخدم ابن ميمون نفوذه في بالط صالح الدين لحماية يهود مصر، ولما فتح استخدم ابن ميمون نفوذه في بالط صالح الدين لحماية يهود مصر، ولما فتح ((((((((
الح الدين فلسطين أقنعه ابن ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديـد  الح الدين فلسطين أقنعه ابن ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديـد  الح الدين فلسطين أقنعه ابن ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديـد  الح الدين فلسطين أقنعه ابن ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديـد  صصصص

        ....))))٢٢٢٢(((())))))))وابتناء كُنُسٍ ومدارسوابتناء كُنُسٍ ومدارسوابتناء كُنُسٍ ومدارسوابتناء كُنُسٍ ومدارس
بعد أن فتح صالح بعد أن فتح صالح بعد أن فتح صالح بعد أن فتح صالح ((((((((ويشير الدكتور جورج طرابيشي إلى هذا النفوذ بقوله: ويشير الدكتور جورج طرابيشي إلى هذا النفوذ بقوله: ويشير الدكتور جورج طرابيشي إلى هذا النفوذ بقوله: ويشير الدكتور جورج طرابيشي إلى هذا النفوذ بقوله: 

الدين القدس، استحصل ابن ميمـون ألبنـاء ملّتـه علـى إذن فـي التـوطّن فيهـا وفـي         الدين القدس، استحصل ابن ميمـون ألبنـاء ملّتـه علـى إذن فـي التـوطّن فيهـا وفـي         الدين القدس، استحصل ابن ميمـون ألبنـاء ملّتـه علـى إذن فـي التـوطّن فيهـا وفـي         الدين القدس، استحصل ابن ميمـون ألبنـاء ملّتـه علـى إذن فـي التـوطّن فيهـا وفـي         
        ....))))٣٣٣٣(((())))))))فلسطين بصفة عامةفلسطين بصفة عامةفلسطين بصفة عامةفلسطين بصفة عامة

وبهذا المرسوم انفتح الطريق منذ ذلك اليوم لقيام دولة إسرائيل، وما وصلت وبهذا المرسوم انفتح الطريق منذ ذلك اليوم لقيام دولة إسرائيل، وما وصلت وبهذا المرسوم انفتح الطريق منذ ذلك اليوم لقيام دولة إسرائيل، وما وصلت وبهذا المرسوم انفتح الطريق منذ ذلك اليوم لقيام دولة إسرائيل، وما وصلت 
        إليه في عصرنا الحاضر من طغيان وفساد في األرض.إليه في عصرنا الحاضر من طغيان وفساد في األرض.إليه في عصرنا الحاضر من طغيان وفساد في األرض.إليه في عصرنا الحاضر من طغيان وفساد في األرض.

قبل أن يموت صالح الدين، قـام بتقسـيم الـبالد التـي كـان يحكمهـا بـين        قبل أن يموت صالح الدين، قـام بتقسـيم الـبالد التـي كـان يحكمهـا بـين        قبل أن يموت صالح الدين، قـام بتقسـيم الـبالد التـي كـان يحكمهـا بـين        قبل أن يموت صالح الدين، قـام بتقسـيم الـبالد التـي كـان يحكمهـا بـين        ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
        ورثته على الشكل الذي يحدده ابن كثير، كما يلي:ورثته على الشكل الذي يحدده ابن كثير، كما يلي:ورثته على الشكل الذي يحدده ابن كثير، كما يلي:ورثته على الشكل الذي يحدده ابن كثير، كما يلي:
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        ز عماد الدين أبي الفتح).ز عماد الدين أبي الفتح).ز عماد الدين أبي الفتح).ز عماد الدين أبي الفتح).: لولده (العزي: لولده (العزي: لولده (العزي: لولده (العزي))))مصرمصرمصرمصر((((ــ ــ ــ ــ 
        (دمشق وما حولها) لولده (األفضل نور الدين علي).(دمشق وما حولها) لولده (األفضل نور الدين علي).(دمشق وما حولها) لولده (األفضل نور الدين علي).(دمشق وما حولها) لولده (األفضل نور الدين علي).ــ ــ ــ ــ 
        (حلب وما إليها) لولده (الظاهر غازي غياث الدين).(حلب وما إليها) لولده (الظاهر غازي غياث الدين).(حلب وما إليها) لولده (الظاهر غازي غياث الدين).(حلب وما إليها) لولده (الظاهر غازي غياث الدين).ــ ــ ــ ــ 
        (الكرك والشوبك وبالد جعبر وبلدان كثيرة على قاطع الفرات) ألخيه (العادل).(الكرك والشوبك وبالد جعبر وبلدان كثيرة على قاطع الفرات) ألخيه (العادل).(الكرك والشوبك وبالد جعبر وبلدان كثيرة على قاطع الفرات) ألخيه (العادل).(الكرك والشوبك وبالد جعبر وبلدان كثيرة على قاطع الفرات) ألخيه (العادل).ــ ــ ــ ــ 
حمـد بـن تقـي    حمـد بـن تقـي    حمـد بـن تقـي    حمـد بـن تقـي    (حماه ومعاملة أُخرى معها) البن أخيـه (الملـك المنصـور م   (حماه ومعاملة أُخرى معها) البن أخيـه (الملـك المنصـور م   (حماه ومعاملة أُخرى معها) البن أخيـه (الملـك المنصـور م   (حماه ومعاملة أُخرى معها) البن أخيـه (الملـك المنصـور م   ــ ــ ــ ــ 

        الدين عمر).الدين عمر).الدين عمر).الدين عمر).
        (حمص والرحبة وغيرها) البن عمه (أسد الدين بن شيركوه).(حمص والرحبة وغيرها) البن عمه (أسد الدين بن شيركوه).(حمص والرحبة وغيرها) البن عمه (أسد الدين بن شيركوه).(حمص والرحبة وغيرها) البن عمه (أسد الدين بن شيركوه).ــ ــ ــ ــ 
(الــيمن) جميعــه بمعاقلــه ومخاليفــه ألخيــه (ظهيــر الــدين ســيف اإلســالم        (الــيمن) جميعــه بمعاقلــه ومخاليفــه ألخيــه (ظهيــر الــدين ســيف اإلســالم        (الــيمن) جميعــه بمعاقلــه ومخاليفــه ألخيــه (ظهيــر الــدين ســيف اإلســالم        (الــيمن) جميعــه بمعاقلــه ومخاليفــه ألخيــه (ظهيــر الــدين ســيف اإلســالم        ــــ ــــ ــــ ــــ 

        طفتكين بن أيوب).طفتكين بن أيوب).طفتكين بن أيوب).طفتكين بن أيوب).
        (بعلبك وأعمالها) البن أخيه (األمجد بهرام شاه بن فروخ شاه).(بعلبك وأعمالها) البن أخيه (األمجد بهرام شاه بن فروخ شاه).(بعلبك وأعمالها) البن أخيه (األمجد بهرام شاه بن فروخ شاه).(بعلبك وأعمالها) البن أخيه (األمجد بهرام شاه بن فروخ شاه).ــ ــ ــ ــ 
        الناصر).الناصر).الناصر).الناصر).    (بصرى وأعمالها) لـ (الظافر بن(بصرى وأعمالها) لـ (الظافر بن(بصرى وأعمالها) لـ (الظافر بن(بصرى وأعمالها) لـ (الظافر بنــ ــ ــ ــ 

ثــم شــرعت اُألمــور بعــد صــالح ثــم شــرعت اُألمــور بعــد صــالح ثــم شــرعت اُألمــور بعــد صــالح ثــم شــرعت اُألمــور بعــد صــالح ((((((((ويضــيف ابــن كثيــر بعــد هــذا الــنص قــائالً:  ويضــيف ابــن كثيــر بعــد هــذا الــنص قــائالً:  ويضــيف ابــن كثيــر بعــد هــذا الــنص قــائالً:  ويضــيف ابــن كثيــر بعــد هــذا الــنص قــائالً:  
        ....))))١١١١(((())))))))الدين تضطرب وتختلف في جميع الممالكالدين تضطرب وتختلف في جميع الممالكالدين تضطرب وتختلف في جميع الممالكالدين تضطرب وتختلف في جميع الممالك

ويقــول الــدكتور حســين مــؤنس واصــفاً تلــك القســمة: (قســم صــالح الــدين    ويقــول الــدكتور حســين مــؤنس واصــفاً تلــك القســمة: (قســم صــالح الــدين    ويقــول الــدكتور حســين مــؤنس واصــفاً تلــك القســمة: (قســم صــالح الــدين    ويقــول الــدكتور حســين مــؤنس واصــفاً تلــك القســمة: (قســم صــالح الــدين    
اإلمبراطورية ممالك بين أوالده وإخوتـه وأبنـاء أخويـه، كأنّهـا ضـيعة يملكهـا، ال       اإلمبراطورية ممالك بين أوالده وإخوتـه وأبنـاء أخويـه، كأنّهـا ضـيعة يملكهـا، ال       اإلمبراطورية ممالك بين أوالده وإخوتـه وأبنـاء أخويـه، كأنّهـا ضـيعة يملكهـا، ال       اإلمبراطورية ممالك بين أوالده وإخوتـه وأبنـاء أخويـه، كأنّهـا ضـيعة يملكهـا، ال       

        ....))))٢٢٢٢((((ربياً إسالمياً ضخماً يملكه مواطنوه!)ربياً إسالمياً ضخماً يملكه مواطنوه!)ربياً إسالمياً ضخماً يملكه مواطنوه!)ربياً إسالمياً ضخماً يملكه مواطنوه!)وطناً عوطناً عوطناً عوطناً ع
عملوا أثنـاء تنافسـهم   عملوا أثنـاء تنافسـهم   عملوا أثنـاء تنافسـهم   عملوا أثنـاء تنافسـهم   ((((((((ثم يقول عما آل إليه الحال بين ورثة صالح الدين: ثم يقول عما آل إليه الحال بين ورثة صالح الدين: ثم يقول عما آل إليه الحال بين ورثة صالح الدين: ثم يقول عما آل إليه الحال بين ورثة صالح الدين: 

ــي أنطاكيــة وطــرابلس وعكــا          ــى مــنح (بقايــا الصــليبيين) ف ــي أنطاكيــة وطــرابلس وعكــا         بعضــهم مــع بعــض، عل ــى مــنح (بقايــا الصــليبيين) ف ــي أنطاكيــة وطــرابلس وعكــا         بعضــهم مــع بعــض، عل ــى مــنح (بقايــا الصــليبيين) ف ــي أنطاكيــة وطــرابلس وعكــا         بعضــهم مــع بعــض، عل ــى مــنح (بقايــا الصــليبيين) ف بعضــهم مــع بعــض، عل
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        امتيازات جديدة، فتنازل لهم السلطان (العادل) عن الناصرة..امتيازات جديدة، فتنازل لهم السلطان (العادل) عن الناصرة..امتيازات جديدة، فتنازل لهم السلطان (العادل) عن الناصرة..امتيازات جديدة، فتنازل لهم السلطان (العادل) عن الناصرة..
ة بيــت المقــدس الزائلــة قــد أقامــت فــي عكــا،    ة بيــت المقــدس الزائلــة قــد أقامــت فــي عكــا،    ة بيــت المقــدس الزائلــة قــد أقامــت فــي عكــا،    ة بيــت المقــدس الزائلــة قــد أقامــت فــي عكــا،    وكانــت بقيــة مــن أهــل مملكــ  وكانــت بقيــة مــن أهــل مملكــ  وكانــت بقيــة مــن أهــل مملكــ  وكانــت بقيــة مــن أهــل مملكــ  

واستمسكت بلقب (ملوك بيت المقدس)، فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثالث واستمسكت بلقب (ملوك بيت المقدس)، فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثالث واستمسكت بلقب (ملوك بيت المقدس)، فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثالث واستمسكت بلقب (ملوك بيت المقدس)، فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثالث 
معاهــدات.. وحــاول الملــك الظــاهر غــازي بــن صــالح الــدين صــاحب حلــب، أن    معاهــدات.. وحــاول الملــك الظــاهر غــازي بــن صــالح الــدين صــاحب حلــب، أن    معاهــدات.. وحــاول الملــك الظــاهر غــازي بــن صــالح الــدين صــاحب حلــب، أن    معاهــدات.. وحــاول الملــك الظــاهر غــازي بــن صــالح الــدين صــاحب حلــب، أن    

        يتحالف مع الصليبيين على عمه (العادل)..يتحالف مع الصليبيين على عمه (العادل)..يتحالف مع الصليبيين على عمه (العادل)..يتحالف مع الصليبيين على عمه (العادل)..
الصــليبية السادســة الصــليبية السادســة الصــليبية السادســة الصــليبية السادســة     وعنــدما أقبــل اإلمبراطــور فريــدريك الثــاني يقــود الحملــة وعنــدما أقبــل اإلمبراطــور فريــدريك الثــاني يقــود الحملــة وعنــدما أقبــل اإلمبراطــور فريــدريك الثــاني يقــود الحملــة وعنــدما أقبــل اإلمبراطــور فريــدريك الثــاني يقــود الحملــة 

م، أسرع الملك (الكامل) سلطان مصر وتنـازل لـه عـن بيـت     م، أسرع الملك (الكامل) سلطان مصر وتنـازل لـه عـن بيـت     م، أسرع الملك (الكامل) سلطان مصر وتنـازل لـه عـن بيـت     م، أسرع الملك (الكامل) سلطان مصر وتنـازل لـه عـن بيـت     ١٢٢٧١٢٢٧١٢٢٧١٢٢٧ونزل عكا سنة ونزل عكا سنة ونزل عكا سنة ونزل عكا سنة 
المقدس وجزء من أرض فلسطين يمتـد مـن السـاحل إلـى البلـد المقـدس، ووقّـع        المقدس وجزء من أرض فلسطين يمتـد مـن السـاحل إلـى البلـد المقـدس، ووقّـع        المقدس وجزء من أرض فلسطين يمتـد مـن السـاحل إلـى البلـد المقـدس، ووقّـع        المقدس وجزء من أرض فلسطين يمتـد مـن السـاحل إلـى البلـد المقـدس، ووقّـع        

        م..م..م..م..١٢٢٩١٢٢٩١٢٢٩١٢٢٩شباط شباط شباط شباط     ١٨١٨١٨١٨معاهدة بذلك في معاهدة بذلك في معاهدة بذلك في معاهدة بذلك في 
م تقدم أيوبي آخر، هـو الصـالح إسـماعيل صـاحب دمشـق،      م تقدم أيوبي آخر، هـو الصـالح إسـماعيل صـاحب دمشـق،      م تقدم أيوبي آخر، هـو الصـالح إسـماعيل صـاحب دمشـق،      م تقدم أيوبي آخر، هـو الصـالح إسـماعيل صـاحب دمشـق،      ١٢٤٤١٢٤٤١٢٤٤١٢٤٤وفي سنة وفي سنة وفي سنة وفي سنة 
        ....))))١١١١(((())))))))ن الملكية الكاملة لبيت المقدس، وسلّم لهم قبة الصخرةن الملكية الكاملة لبيت المقدس، وسلّم لهم قبة الصخرةن الملكية الكاملة لبيت المقدس، وسلّم لهم قبة الصخرةن الملكية الكاملة لبيت المقدس، وسلّم لهم قبة الصخرةفجعل للصليبييفجعل للصليبييفجعل للصليبييفجعل للصليبيي

لم يكد صالح الدين يموت، حتّى لم يكد صالح الدين يموت، حتّى لم يكد صالح الدين يموت، حتّى لم يكد صالح الدين يموت، حتّى ((((((((ويعقّب السيد األمين على ذلك فيقول: ويعقّب السيد األمين على ذلك فيقول: ويعقّب السيد األمين على ذلك فيقول: ويعقّب السيد األمين على ذلك فيقول: 
استقل كلّ واحد من ورثته بما ورثه عن صالح الدين، وتمزّقت الـبالد وفقـدت   استقل كلّ واحد من ورثته بما ورثه عن صالح الدين، وتمزّقت الـبالد وفقـدت   استقل كلّ واحد من ورثته بما ورثه عن صالح الدين، وتمزّقت الـبالد وفقـدت   استقل كلّ واحد من ورثته بما ورثه عن صالح الدين، وتمزّقت الـبالد وفقـدت   

وارث بمـا  وارث بمـا  وارث بمـا  وارث بمـا      وحدتها، وتشتّت الشـعب قطعـاً قطعـاً ال تربطهـا رابطـة، ولـم يقنـع كـلّ        وحدتها، وتشتّت الشـعب قطعـاً قطعـاً ال تربطهـا رابطـة، ولـم يقنـع كـلّ        وحدتها، وتشتّت الشـعب قطعـاً قطعـاً ال تربطهـا رابطـة، ولـم يقنـع كـلّ        وحدتها، وتشتّت الشـعب قطعـاً قطعـاً ال تربطهـا رابطـة، ولـم يقنـع كـلّ        
ورثه، بل راح كلّ واحد منهم يطمع في مـا فـي يـد غيـره، ويسـتعين علـى غريمـه        ورثه، بل راح كلّ واحد منهم يطمع في مـا فـي يـد غيـره، ويسـتعين علـى غريمـه        ورثه، بل راح كلّ واحد منهم يطمع في مـا فـي يـد غيـره، ويسـتعين علـى غريمـه        ورثه، بل راح كلّ واحد منهم يطمع في مـا فـي يـد غيـره، ويسـتعين علـى غريمـه        

هـــ ســلم الصــالح إســماعيل صــاحب دمشــق للصــليبيين  هـــ ســلم الصــالح إســماعيل صــاحب دمشــق للصــليبيين  هـــ ســلم الصــالح إســماعيل صــاحب دمشــق للصــليبيين  هـــ ســلم الصــالح إســماعيل صــاحب دمشــق للصــليبيين  ٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨بالصــليبيين؛ ففــي ســنة بالصــليبيين؛ ففــي ســنة بالصــليبيين؛ ففــي ســنة بالصــليبيين؛ ففــي ســنة 
ــن أخيــه الصــالح أيــوب         ــين، والشــقيف، ليســاعدوه علــى اب ــن أخيــه الصــالح أيــوب        صــيدا، وهــونين، وتبن ــين، والشــقيف، ليســاعدوه علــى اب ــن أخيــه الصــالح أيــوب        صــيدا، وهــونين، وتبن ــين، والشــقيف، ليســاعدوه علــى اب ــن أخيــه الصــالح أيــوب        صــيدا، وهــونين، وتبن ــين، والشــقيف، ليســاعدوه علــى اب صــيدا، وهــونين، وتبن

واألشرف ولدا العادل واألشرف ولدا العادل واألشرف ولدا العادل واألشرف ولدا العادل     م سلّم الكاملم سلّم الكاملم سلّم الكاملم سلّم الكامل١٢٢٩١٢٢٩١٢٢٩١٢٢٩هـ شباط هـ شباط هـ شباط هـ شباط ٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥صاحب مصر.. وفي سنة صاحب مصر.. وفي سنة صاحب مصر.. وفي سنة صاحب مصر.. وفي سنة 
القدس وما حولها، للملـك الصـليبي فريـدريك الثـاني، وسـلّماه      القدس وما حولها، للملـك الصـليبي فريـدريك الثـاني، وسـلّماه      القدس وما حولها، للملـك الصـليبي فريـدريك الثـاني، وسـلّماه      القدس وما حولها، للملـك الصـليبي فريـدريك الثـاني، وسـلّماه      ــ ــ ــ ــ أخي صالح الدين أخي صالح الدين أخي صالح الدين أخي صالح الدين ــ ــ ــ ــ 
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معها الناصرة، وبيت لحم، وطريقاً يصل القـدس وعكـا، ليسـاعدهما علـى أقربائهمـا..      معها الناصرة، وبيت لحم، وطريقاً يصل القـدس وعكـا، ليسـاعدهما علـى أقربائهمـا..      معها الناصرة، وبيت لحم، وطريقاً يصل القـدس وعكـا، ليسـاعدهما علـى أقربائهمـا..      معها الناصرة، وبيت لحم، وطريقاً يصل القـدس وعكـا، ليسـاعدهما علـى أقربائهمـا..      
ويصف ابن األثير وقع هذه الرزية على العالم اإلسالمي بقولـه: واسـتعظم المسـلمون    ويصف ابن األثير وقع هذه الرزية على العالم اإلسالمي بقولـه: واسـتعظم المسـلمون    ويصف ابن األثير وقع هذه الرزية على العالم اإلسالمي بقولـه: واسـتعظم المسـلمون    ويصف ابن األثير وقع هذه الرزية على العالم اإلسالمي بقولـه: واسـتعظم المسـلمون    

        ....))))١١١١(((())))))))ه، ووجدوا له من الوهن والتألّم ما ال يمكن وصفهه، ووجدوا له من الوهن والتألّم ما ال يمكن وصفهه، ووجدوا له من الوهن والتألّم ما ال يمكن وصفهه، ووجدوا له من الوهن والتألّم ما ال يمكن وصفهذلك وأكبروذلك وأكبروذلك وأكبروذلك وأكبرو
ــر        ــدوه بتحري ــه مؤي ــا يمكــن أن يتفــاخر ب ــدين هــذا مم ــر       فمــاذا بقــي لصــالح ال ــدوه بتحري ــه مؤي ــا يمكــن أن يتفــاخر ب ــدين هــذا مم ــر       فمــاذا بقــي لصــالح ال ــدوه بتحري ــه مؤي ــا يمكــن أن يتفــاخر ب ــدين هــذا مم ــر       فمــاذا بقــي لصــالح ال ــدوه بتحري ــه مؤي ــا يمكــن أن يتفــاخر ب ــدين هــذا مم فمــاذا بقــي لصــالح ال
القدس، وقد أدت تصرفاته الرعناء ومطامعه الشخصية، إلـى أن يعـود الصـليبيون    القدس، وقد أدت تصرفاته الرعناء ومطامعه الشخصية، إلـى أن يعـود الصـليبيون    القدس، وقد أدت تصرفاته الرعناء ومطامعه الشخصية، إلـى أن يعـود الصـليبيون    القدس، وقد أدت تصرفاته الرعناء ومطامعه الشخصية، إلـى أن يعـود الصـليبيون    

        إلى القدس؟!إلى القدس؟!إلى القدس؟!إلى القدس؟!
الســيد الســيد الســيد الســيد     إن هــذه الحقــائق عــن مخــازي صــالح الــدين األيــوبي، لــم ينفــرد بهــا  إن هــذه الحقــائق عــن مخــازي صــالح الــدين األيــوبي، لــم ينفــرد بهــا  إن هــذه الحقــائق عــن مخــازي صــالح الــدين األيــوبي، لــم ينفــرد بهــا  إن هــذه الحقــائق عــن مخــازي صــالح الــدين األيــوبي، لــم ينفــرد بهــا  

األمين ولم يخترعها من عند نفسه، وإنّما انتزعها من بطون كتب التاريخ، وخاصّة األمين ولم يخترعها من عند نفسه، وإنّما انتزعها من بطون كتب التاريخ، وخاصّة األمين ولم يخترعها من عند نفسه، وإنّما انتزعها من بطون كتب التاريخ، وخاصّة األمين ولم يخترعها من عند نفسه، وإنّما انتزعها من بطون كتب التاريخ، وخاصّة 
من المؤرخين الذين عاصروا صالح الدين، والفترة التي تلت عصره، وكانوا من من المؤرخين الذين عاصروا صالح الدين، والفترة التي تلت عصره، وكانوا من من المؤرخين الذين عاصروا صالح الدين، والفترة التي تلت عصره، وكانوا من من المؤرخين الذين عاصروا صالح الدين، والفترة التي تلت عصره، وكانوا من 
المقربين إليه واألثيرين عنده، وقام مشكوراً بجهد كبير ليكشف لنا هذه الحقائق المقربين إليه واألثيرين عنده، وقام مشكوراً بجهد كبير ليكشف لنا هذه الحقائق المقربين إليه واألثيرين عنده، وقام مشكوراً بجهد كبير ليكشف لنا هذه الحقائق المقربين إليه واألثيرين عنده، وقام مشكوراً بجهد كبير ليكشف لنا هذه الحقائق 

ال يرقى الشك إلى والئهم لصالح الدين، وبالتالي ال يرقى الشك إلى والئهم لصالح الدين، وبالتالي ال يرقى الشك إلى والئهم لصالح الدين، وبالتالي ال يرقى الشك إلى والئهم لصالح الدين، وبالتالي     الناصعة، مأخوذة من مؤرخينالناصعة، مأخوذة من مؤرخينالناصعة، مأخوذة من مؤرخينالناصعة، مأخوذة من مؤرخين
إلى صدق ما كتبوه عنه وعن ورثته، من مثل: العماد األصفهاني، والقاضـي بهـاء   إلى صدق ما كتبوه عنه وعن ورثته، من مثل: العماد األصفهاني، والقاضـي بهـاء   إلى صدق ما كتبوه عنه وعن ورثته، من مثل: العماد األصفهاني، والقاضـي بهـاء   إلى صدق ما كتبوه عنه وعن ورثته، من مثل: العماد األصفهاني، والقاضـي بهـاء   
الدين بن شداد، وابن األثير، وابن كثير، والنعمان بـن محمـد، والمقريـزي، وابـن     الدين بن شداد، وابن األثير، وابن كثير، والنعمان بـن محمـد، والمقريـزي، وابـن     الدين بن شداد، وابن األثير، وابن كثير، والنعمان بـن محمـد، والمقريـزي، وابـن     الدين بن شداد، وابن األثير، وابن كثير، والنعمان بـن محمـد، والمقريـزي، وابـن     
القالنســـي، ومـــن إلـــيهم، ونقلـــه عـــنهم بعـــد ذلـــك جمـــع كثيـــر مـــن المـــؤرخين          القالنســـي، ومـــن إلـــيهم، ونقلـــه عـــنهم بعـــد ذلـــك جمـــع كثيـــر مـــن المـــؤرخين          القالنســـي، ومـــن إلـــيهم، ونقلـــه عـــنهم بعـــد ذلـــك جمـــع كثيـــر مـــن المـــؤرخين          القالنســـي، ومـــن إلـــيهم، ونقلـــه عـــنهم بعـــد ذلـــك جمـــع كثيـــر مـــن المـــؤرخين          

لمعاصرين، منهم: الـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن، والـدكتور طـه أحمـد شـرف،         لمعاصرين، منهم: الـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن، والـدكتور طـه أحمـد شـرف،         لمعاصرين، منهم: الـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن، والـدكتور طـه أحمـد شـرف،         لمعاصرين، منهم: الـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن، والـدكتور طـه أحمـد شـرف،         اااا
        والدكتور حسين مؤنس، وسواهم.والدكتور حسين مؤنس، وسواهم.والدكتور حسين مؤنس، وسواهم.والدكتور حسين مؤنس، وسواهم.

        ختام البحث:ختام البحث:ختام البحث:ختام البحث:
هذا هـو صـالح الـدين األيـوبي، وهـذه هـي شخصـيته الحقيقيـة كمـا أفصـح عنهـا            هذا هـو صـالح الـدين األيـوبي، وهـذه هـي شخصـيته الحقيقيـة كمـا أفصـح عنهـا            هذا هـو صـالح الـدين األيـوبي، وهـذه هـي شخصـيته الحقيقيـة كمـا أفصـح عنهـا            هذا هـو صـالح الـدين األيـوبي، وهـذه هـي شخصـيته الحقيقيـة كمـا أفصـح عنهـا            

، ، ، ، التاريخ، لم يكن مجاهداً إسالمياً، وال بطالً قومياً عربياً، وإنّما كان مجرد طالبٍ لسلطةالتاريخ، لم يكن مجاهداً إسالمياً، وال بطالً قومياً عربياً، وإنّما كان مجرد طالبٍ لسلطةالتاريخ، لم يكن مجاهداً إسالمياً، وال بطالً قومياً عربياً، وإنّما كان مجرد طالبٍ لسلطةالتاريخ، لم يكن مجاهداً إسالمياً، وال بطالً قومياً عربياً، وإنّما كان مجرد طالبٍ لسلطة
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وطــامع بملــك، وقــد نالهمــا عبــر مراحــل طويلــة مــن خداعــه للمســلمين والعــرب، فباســم  وطــامع بملــك، وقــد نالهمــا عبــر مراحــل طويلــة مــن خداعــه للمســلمين والعــرب، فباســم  وطــامع بملــك، وقــد نالهمــا عبــر مراحــل طويلــة مــن خداعــه للمســلمين والعــرب، فباســم  وطــامع بملــك، وقــد نالهمــا عبــر مراحــل طويلــة مــن خداعــه للمســلمين والعــرب، فباســم  
الجهاد سالم الصليبيين، بل وتحالف معهم، وباسم الجهاد قاتل شعوباً إسالمية، وقضى الجهاد سالم الصليبيين، بل وتحالف معهم، وباسم الجهاد قاتل شعوباً إسالمية، وقضى الجهاد سالم الصليبيين، بل وتحالف معهم، وباسم الجهاد قاتل شعوباً إسالمية، وقضى الجهاد سالم الصليبيين، بل وتحالف معهم، وباسم الجهاد قاتل شعوباً إسالمية، وقضى 
على دول إسالمية في مصـر والـيمن وسـواهما، وكـان قاسـياً جـداً لدرجـة الوحشـية مـع          على دول إسالمية في مصـر والـيمن وسـواهما، وكـان قاسـياً جـداً لدرجـة الوحشـية مـع          على دول إسالمية في مصـر والـيمن وسـواهما، وكـان قاسـياً جـداً لدرجـة الوحشـية مـع          على دول إسالمية في مصـر والـيمن وسـواهما، وكـان قاسـياً جـداً لدرجـة الوحشـية مـع          

        لدرجة مريبة جداً مع اليهود والصليبيين.لدرجة مريبة جداً مع اليهود والصليبيين.لدرجة مريبة جداً مع اليهود والصليبيين.لدرجة مريبة جداً مع اليهود والصليبيين.    المسلمين الذين يحكمهم، ومتسامحاًالمسلمين الذين يحكمهم، ومتسامحاًالمسلمين الذين يحكمهم، ومتسامحاًالمسلمين الذين يحكمهم، ومتسامحاً
وال بأس أن ننقل في هذا الختام حديث الدكتور حسين مؤنس عن سيرة صالح وال بأس أن ننقل في هذا الختام حديث الدكتور حسين مؤنس عن سيرة صالح وال بأس أن ننقل في هذا الختام حديث الدكتور حسين مؤنس عن سيرة صالح وال بأس أن ننقل في هذا الختام حديث الدكتور حسين مؤنس عن سيرة صالح 
الدين مع الشعب، والمعاملة السيئة والقاسية التـي كـان هـو وعمالـه يعـاملون بهـا النـاس:        الدين مع الشعب، والمعاملة السيئة والقاسية التـي كـان هـو وعمالـه يعـاملون بهـا النـاس:        الدين مع الشعب، والمعاملة السيئة والقاسية التـي كـان هـو وعمالـه يعـاملون بهـا النـاس:        الدين مع الشعب، والمعاملة السيئة والقاسية التـي كـان هـو وعمالـه يعـاملون بهـا النـاس:        

، وكان عماله ، وكان عماله ، وكان عماله ، وكان عماله كانت مشاريعه ومطالبه متعددة ال تنتهي، فكانت حاجته للمال ال تنتهيكانت مشاريعه ومطالبه متعددة ال تنتهي، فكانت حاجته للمال ال تنتهيكانت مشاريعه ومطالبه متعددة ال تنتهي، فكانت حاجته للمال ال تنتهيكانت مشاريعه ومطالبه متعددة ال تنتهي، فكانت حاجته للمال ال تنتهي((((((((
ببلده تاجر من أقسى خلق اهللا على الناس؛ ما مرببلده تاجر من أقسى خلق اهللا على الناس؛ ما مرببلده تاجر من أقسى خلق اهللا على الناس؛ ما مرببلده تاجر بـاةُ ظهـره، ومـا بـدت ألي      ��� ��� ��� ���     من أقسى خلق اهللا على الناس؛ ما مربـاةُ ظهـره، ومـا بـدت ألي      قصـم الجبـاةُ ظهـره، ومـا بـدت ألي      قصـم الجبـاةُ ظهـره، ومـا بـدت ألي      قصـم الجقصـم الج

أُنذر بعذاب مـن رجـال السـلطان. وكـان الفالّحـون      أُنذر بعذاب مـن رجـال السـلطان. وكـان الفالّحـون      أُنذر بعذاب مـن رجـال السـلطان. وكـان الفالّحـون      أُنذر بعذاب مـن رجـال السـلطان. وكـان الفالّحـون      ��� ��� ��� ���     إنسان عالمة من عالمات اليسارإنسان عالمة من عالمات اليسارإنسان عالمة من عالمات اليسارإنسان عالمة من عالمات اليسار
    تلقّفهـا الجبـاةُ، وال بـدت سـنبلة    تلقّفهـا الجبـاةُ، وال بـدت سـنبلة    تلقّفهـا الجبـاةُ، وال بـدت سـنبلة    تلقّفهـا الجبـاةُ، وال بـدت سـنبلة    ��� ��� ��� ���     والضعفاء معه في جهد؛ ما أينعت في حقولهم ثمرةوالضعفاء معه في جهد؛ ما أينعت في حقولهم ثمرةوالضعفاء معه في جهد؛ ما أينعت في حقولهم ثمرةوالضعفاء معه في جهد؛ ما أينعت في حقولهم ثمرة

استقرت في خزائن السلطان، حتّى أملق الناس في أيامـه، وخلّفهم على أبواب استقرت في خزائن السلطان، حتّى أملق الناس في أيامـه، وخلّفهم على أبواب استقرت في خزائن السلطان، حتّى أملق الناس في أيامـه، وخلّفهم على أبواب استقرت في خزائن السلطان، حتّى أملق الناس في أيامـه، وخلّفهم على أبواب ��� ��� ��� ���     قمحقمحقمحقمح
        ....))))١١١١(((())))))))محن ومجاعات حصدت الناس حصداًمحن ومجاعات حصدت الناس حصداًمحن ومجاعات حصدت الناس حصداًمحن ومجاعات حصدت الناس حصداً

هذا هو صالح الدين األيوبي على حقيقته الكاملة، ولكـن النـاس خـدرتهم    هذا هو صالح الدين األيوبي على حقيقته الكاملة، ولكـن النـاس خـدرتهم    هذا هو صالح الدين األيوبي على حقيقته الكاملة، ولكـن النـاس خـدرتهم    هذا هو صالح الدين األيوبي على حقيقته الكاملة، ولكـن النـاس خـدرتهم    
أنبــاء الفتوحــات المزيفــة والبطــوالت الموهومــة، فلــم يعــودوا يميــزون بــين الغــث  أنبــاء الفتوحــات المزيفــة والبطــوالت الموهومــة، فلــم يعــودوا يميــزون بــين الغــث  أنبــاء الفتوحــات المزيفــة والبطــوالت الموهومــة، فلــم يعــودوا يميــزون بــين الغــث  أنبــاء الفتوحــات المزيفــة والبطــوالت الموهومــة، فلــم يعــودوا يميــزون بــين الغــث  

ــين الصــدف والجــوهر، وكــلّ هــذا بفضــل التعتــيم المســتمر علــى    ســســســســللللواواواوا ــين الصــدف والجــوهر، وكــلّ هــذا بفضــل التعتــيم المســتمر علــى    مين، وال ب ــين الصــدف والجــوهر، وكــلّ هــذا بفضــل التعتــيم المســتمر علــى    مين، وال ب ــين الصــدف والجــوهر، وكــلّ هــذا بفضــل التعتــيم المســتمر علــى    مين، وال ب مين، وال ب
        حوادث التاريخ، والتزوير المخطّط من قبل حواشي السالطين.حوادث التاريخ، والتزوير المخطّط من قبل حواشي السالطين.حوادث التاريخ، والتزوير المخطّط من قبل حواشي السالطين.حوادث التاريخ، والتزوير المخطّط من قبل حواشي السالطين.

أضف إلى ذلك: أن الناس عندما يهبطون إلـى درك مـن الضـعف والعجـز،     أضف إلى ذلك: أن الناس عندما يهبطون إلـى درك مـن الضـعف والعجـز،     أضف إلى ذلك: أن الناس عندما يهبطون إلـى درك مـن الضـعف والعجـز،     أضف إلى ذلك: أن الناس عندما يهبطون إلـى درك مـن الضـعف والعجـز،     
يحاولون أن يفتّشـوا عـن بطـوالت لهـم فـي التـاريخ، وعنـدما ال يجـد هـؤالء لهـم           يحاولون أن يفتّشـوا عـن بطـوالت لهـم فـي التـاريخ، وعنـدما ال يجـد هـؤالء لهـم           يحاولون أن يفتّشـوا عـن بطـوالت لهـم فـي التـاريخ، وعنـدما ال يجـد هـؤالء لهـم           يحاولون أن يفتّشـوا عـن بطـوالت لهـم فـي التـاريخ، وعنـدما ال يجـد هـؤالء لهـم           

                                                 

�F١��-�E�Fm
��
�E�٤٦٢�����Z�,Sא��د�א?�
�?��ZوאH*�،�א%��W0K^@�א���Nא���Z?T�QT�?Hא
�WZ�*��� ١٦٤Kوא



 

 

٤٥٠  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

حقيقيين، ال يضيرهم أن يستظلّوا تحت سقف أبطال مزيفين، وال يكتفون حقيقيين، ال يضيرهم أن يستظلّوا تحت سقف أبطال مزيفين، وال يكتفون حقيقيين، ال يضيرهم أن يستظلّوا تحت سقف أبطال مزيفين، وال يكتفون حقيقيين، ال يضيرهم أن يستظلّوا تحت سقف أبطال مزيفين، وال يكتفون     أبطاالًأبطاالًأبطاالًأبطاالً
ــاتلون طــواحين الهــواء باســمهم        ــنهم أبطــاالً أُســطوريين، يق ــون م ــل يجعل ــذلك ب ــاتلون طــواحين الهــواء باســمهم       ب ــنهم أبطــاالً أُســطوريين، يق ــون م ــل يجعل ــذلك ب ــاتلون طــواحين الهــواء باســمهم       ب ــنهم أبطــاالً أُســطوريين، يق ــون م ــل يجعل ــذلك ب ــاتلون طــواحين الهــواء باســمهم       ب ــنهم أبطــاالً أُســطوريين، يق ــون م ــل يجعل ــذلك ب ب

  وتحت راياتهم، وهللا في خلقه شؤون، والحمد هللا رب العالمين.وتحت راياتهم، وهللا في خلقه شؤون، والحمد هللا رب العالمين.وتحت راياتهم، وهللا في خلقه شؤون، والحمد هللا رب العالمين.وتحت راياتهم، وهللا في خلقه شؤون، والحمد هللا رب العالمين.

�تعليق: �

»���"��
و��������Bد��  »���������א�
ــراهيم م  ــث األخ إبـ ــراهيم م عرضـــت بحـ ــث األخ إبـ ــراهيم م عرضـــت بحـ ــث األخ إبـ ــراهيم م عرضـــت بحـ ــث األخ إبـ ــي    عرضـــت بحـ ــرد علَـ ــة فـ ــد العامـ ــى أحـ ــواد علـ ــد جـ ــي    حمـ ــرد علَـ ــة فـ ــد العامـ ــى أحـ ــواد علـ ــد جـ ــي    حمـ ــرد علَـ ــة فـ ــد العامـ ــى أحـ ــواد علـ ــد جـ ــي    حمـ ــرد علَـ ــة فـ ــد العامـ ــى أحـ ــواد علـ ــد جـ حمـ

        بالمشاركة التالية، وأرجو من مركز األبحاث العقائدية الرد عليها:بالمشاركة التالية، وأرجو من مركز األبحاث العقائدية الرد عليها:بالمشاركة التالية، وأرجو من مركز األبحاث العقائدية الرد عليها:بالمشاركة التالية، وأرجو من مركز األبحاث العقائدية الرد عليها:
أوالً: أنت تخلط يا هذا بين عدة أُمور مختلفة؛ تتحدث عن صالح الدين، أوالً: أنت تخلط يا هذا بين عدة أُمور مختلفة؛ تتحدث عن صالح الدين، أوالً: أنت تخلط يا هذا بين عدة أُمور مختلفة؛ تتحدث عن صالح الدين، أوالً: أنت تخلط يا هذا بين عدة أُمور مختلفة؛ تتحدث عن صالح الدين، ((((((((

        ثم عن أحفاده وآل بيته بعده ال يستوون مثالً.ثم عن أحفاده وآل بيته بعده ال يستوون مثالً.ثم عن أحفاده وآل بيته بعده ال يستوون مثالً.ثم عن أحفاده وآل بيته بعده ال يستوون مثالً.
ك لم تستسغ أن يقوم بإسقاط الدولة ك لم تستسغ أن يقوم بإسقاط الدولة ك لم تستسغ أن يقوم بإسقاط الدولة ك لم تستسغ أن يقوم بإسقاط الدولة ثانياً: أنت حاقد على صالح الدين؛ ألنّثانياً: أنت حاقد على صالح الدين؛ ألنّثانياً: أنت حاقد على صالح الدين؛ ألنّثانياً: أنت حاقد على صالح الدين؛ ألنّ

        الفاطمية اإلسماعيلية، فأنت تنقم عليه لهذا السبب وليس لغيره.الفاطمية اإلسماعيلية، فأنت تنقم عليه لهذا السبب وليس لغيره.الفاطمية اإلسماعيلية، فأنت تنقم عليه لهذا السبب وليس لغيره.الفاطمية اإلسماعيلية، فأنت تنقم عليه لهذا السبب وليس لغيره.
��� ��� ��� ���     أما حكاية غيرتك على مقاتلة الصـليبيين، فـأنتم ال تقـرون بمبـدأ الجهـاد     أما حكاية غيرتك على مقاتلة الصـليبيين، فـأنتم ال تقـرون بمبـدأ الجهـاد     أما حكاية غيرتك على مقاتلة الصـليبيين، فـأنتم ال تقـرون بمبـدأ الجهـاد     أما حكاية غيرتك على مقاتلة الصـليبيين، فـأنتم ال تقـرون بمبـدأ الجهـاد     

بوجـود اإلمــام المعصـوم، فكيــف أخـذتك الحميــة علـى الجهــاد وقتـال الصــليبيين      بوجـود اإلمــام المعصـوم، فكيــف أخـذتك الحميــة علـى الجهــاد وقتـال الصــليبيين      بوجـود اإلمــام المعصـوم، فكيــف أخـذتك الحميــة علـى الجهــاد وقتـال الصــليبيين      بوجـود اإلمــام المعصـوم، فكيــف أخـذتك الحميــة علـى الجهــاد وقتـال الصــليبيين      
        تم تلعنون فاتح القدس، أال وهو عمر بن الخطّاب؟!تم تلعنون فاتح القدس، أال وهو عمر بن الخطّاب؟!تم تلعنون فاتح القدس، أال وهو عمر بن الخطّاب؟!تم تلعنون فاتح القدس، أال وهو عمر بن الخطّاب؟!وتحرير بيت المقدس، وأنوتحرير بيت المقدس، وأنوتحرير بيت المقدس، وأنوتحرير بيت المقدس، وأن

ن صالح الدين رفض مساعدة نور الدين فـي قتـال الصـليبيين، هـذا     ن صالح الدين رفض مساعدة نور الدين فـي قتـال الصـليبيين، هـذا     ن صالح الدين رفض مساعدة نور الدين فـي قتـال الصـليبيين، هـذا     ن صالح الدين رفض مساعدة نور الدين فـي قتـال الصـليبيين، هـذا     قولك: إقولك: إقولك: إقولك: إ
مردود عليه، بل المعلوم أن صالح الدين جهز جيشـه للقـاء نـور الـدين مـن أجـل       مردود عليه، بل المعلوم أن صالح الدين جهز جيشـه للقـاء نـور الـدين مـن أجـل       مردود عليه، بل المعلوم أن صالح الدين جهز جيشـه للقـاء نـور الـدين مـن أجـل       مردود عليه، بل المعلوم أن صالح الدين جهز جيشـه للقـاء نـور الـدين مـن أجـل       
مهاجمة الصليبيين، ولكن بمجرد خروجه من مصر ثار بقايا الفاطميين في صعيد مهاجمة الصليبيين، ولكن بمجرد خروجه من مصر ثار بقايا الفاطميين في صعيد مهاجمة الصليبيين، ولكن بمجرد خروجه من مصر ثار بقايا الفاطميين في صعيد مهاجمة الصليبيين، ولكن بمجرد خروجه من مصر ثار بقايا الفاطميين في صعيد 

دوا بمساعدة الصليبيين استعادة الحكم تحت دوا بمساعدة الصليبيين استعادة الحكم تحت دوا بمساعدة الصليبيين استعادة الحكم تحت دوا بمساعدة الصليبيين استعادة الحكم تحت ااااوقاموا بأعمال التخريب، وأروقاموا بأعمال التخريب، وأروقاموا بأعمال التخريب، وأروقاموا بأعمال التخريب، وأر    مصرمصرمصرمصر
قيادة رجل يدعى: كنز الدولة، فاضطر صالح الدين إلى العودة وكتب إلى نـور  قيادة رجل يدعى: كنز الدولة، فاضطر صالح الدين إلى العودة وكتب إلى نـور  قيادة رجل يدعى: كنز الدولة، فاضطر صالح الدين إلى العودة وكتب إلى نـور  قيادة رجل يدعى: كنز الدولة، فاضطر صالح الدين إلى العودة وكتب إلى نـور  
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        الدين بذلك.الدين بذلك.الدين بذلك.الدين بذلك.
ثم أنت تعلم أنّه بموت نور الدين اضطرب أمر الشام، وتفرق بين أُسرة نور ثم أنت تعلم أنّه بموت نور الدين اضطرب أمر الشام، وتفرق بين أُسرة نور ثم أنت تعلم أنّه بموت نور الدين اضطرب أمر الشام، وتفرق بين أُسرة نور ثم أنت تعلم أنّه بموت نور الدين اضطرب أمر الشام، وتفرق بين أُسرة نور 

أهـل دمشـق صـالح الـدين، فلبـى      أهـل دمشـق صـالح الـدين، فلبـى      أهـل دمشـق صـالح الـدين، فلبـى      أهـل دمشـق صـالح الـدين، فلبـى      الدين في الموصل وحلـب ودمشـق، فاسـتدعى    الدين في الموصل وحلـب ودمشـق، فاسـتدعى    الدين في الموصل وحلـب ودمشـق، فاسـتدعى    الدين في الموصل وحلـب ودمشـق، فاسـتدعى    
دعوتهم، وعلى رأسهم كمال الدين الشهرزوري، قاضي دمشق زمن نور الدين، دعوتهم، وعلى رأسهم كمال الدين الشهرزوري، قاضي دمشق زمن نور الدين، دعوتهم، وعلى رأسهم كمال الدين الشهرزوري، قاضي دمشق زمن نور الدين، دعوتهم، وعلى رأسهم كمال الدين الشهرزوري، قاضي دمشق زمن نور الدين، 
ثم استوى على حلب؛ ألن أمراءها كاتبوا الصليبيين لمقاتلة صالح الـدين، وفـي   ثم استوى على حلب؛ ألن أمراءها كاتبوا الصليبيين لمقاتلة صالح الـدين، وفـي   ثم استوى على حلب؛ ألن أمراءها كاتبوا الصليبيين لمقاتلة صالح الـدين، وفـي   ثم استوى على حلب؛ ألن أمراءها كاتبوا الصليبيين لمقاتلة صالح الـدين، وفـي   
األخيــر بعــد مــوت أميــر الموصــل ســيف الــدين غــازي وتــولّي عــز الــدين مســعود    األخيــر بعــد مــوت أميــر الموصــل ســيف الــدين غــازي وتــولّي عــز الــدين مســعود    األخيــر بعــد مــوت أميــر الموصــل ســيف الــدين غــازي وتــولّي عــز الــدين مســعود    األخيــر بعــد مــوت أميــر الموصــل ســيف الــدين غــازي وتــولّي عــز الــدين مســعود    

        لدين وتواعدا على قتال الفرنجة.لدين وتواعدا على قتال الفرنجة.لدين وتواعدا على قتال الفرنجة.لدين وتواعدا على قتال الفرنجة.تصالح هذا األخير مع صالح اتصالح هذا األخير مع صالح اتصالح هذا األخير مع صالح اتصالح هذا األخير مع صالح ا
فلو كان صالح الدين كما قلت يسعى للملك، فقد صار بيده مصـر والـيمن   فلو كان صالح الدين كما قلت يسعى للملك، فقد صار بيده مصـر والـيمن   فلو كان صالح الدين كما قلت يسعى للملك، فقد صار بيده مصـر والـيمن   فلو كان صالح الدين كما قلت يسعى للملك، فقد صار بيده مصـر والـيمن   
والشام، ولم يكن لغيره من سالطين المسلمين مثل ذلك الملك، فقد كان يكتفي والشام، ولم يكن لغيره من سالطين المسلمين مثل ذلك الملك، فقد كان يكتفي والشام، ولم يكن لغيره من سالطين المسلمين مثل ذلك الملك، فقد كان يكتفي والشام، ولم يكن لغيره من سالطين المسلمين مثل ذلك الملك، فقد كان يكتفي 
بذلك ويهادن الصليبيين، ولكنّه ما أن وحد البالد حتّـى دعـا النـاس إلـى الجهـاد،      بذلك ويهادن الصليبيين، ولكنّه ما أن وحد البالد حتّـى دعـا النـاس إلـى الجهـاد،      بذلك ويهادن الصليبيين، ولكنّه ما أن وحد البالد حتّـى دعـا النـاس إلـى الجهـاد،      بذلك ويهادن الصليبيين، ولكنّه ما أن وحد البالد حتّـى دعـا النـاس إلـى الجهـاد،      

أهم معركة ال تزال إلى اليوم الصـقة بأذهـانهم وهـي معركـة     أهم معركة ال تزال إلى اليوم الصـقة بأذهـانهم وهـي معركـة     أهم معركة ال تزال إلى اليوم الصـقة بأذهـانهم وهـي معركـة     أهم معركة ال تزال إلى اليوم الصـقة بأذهـانهم وهـي معركـة         فهزم الصليبيين فيفهزم الصليبيين فيفهزم الصليبيين فيفهزم الصليبيين في
حطّين الخالدة، والدليل على ذلك أن الجنرال الفرنسي غـورو الـذي غـزا سـوريا     حطّين الخالدة، والدليل على ذلك أن الجنرال الفرنسي غـورو الـذي غـزا سـوريا     حطّين الخالدة، والدليل على ذلك أن الجنرال الفرنسي غـورو الـذي غـزا سـوريا     حطّين الخالدة، والدليل على ذلك أن الجنرال الفرنسي غـورو الـذي غـزا سـوريا     

عندما دخل إلى دمشق، أول ما دخل أتى قبر صالح عندما دخل إلى دمشق، أول ما دخل أتى قبر صالح عندما دخل إلى دمشق، أول ما دخل أتى قبر صالح عندما دخل إلى دمشق، أول ما دخل أتى قبر صالح     ولىولىولىولىبعد الحرب العالمية اُألبعد الحرب العالمية اُألبعد الحرب العالمية اُألبعد الحرب العالمية اُأل
        ....))))))))قم يا صالح الدين فها نحن قد عدناقم يا صالح الدين فها نحن قد عدناقم يا صالح الدين فها نحن قد عدناقم يا صالح الدين فها نحن قد عدنا((((((((الدين فقال: الدين فقال: الدين فقال: الدين فقال: 
نسى أن صالح الدين لم يحـرر القـدس فقـط، بـل حـرر معهـا مـا بـين         نسى أن صالح الدين لم يحـرر القـدس فقـط، بـل حـرر معهـا مـا بـين         نسى أن صالح الدين لم يحـرر القـدس فقـط، بـل حـرر معهـا مـا بـين         نسى أن صالح الدين لم يحـرر القـدس فقـط، بـل حـرر معهـا مـا بـين         ثم ال تثم ال تثم ال تثم ال ت

ستّين حصناً ومدينة، وأهمها عكا، وبيروت، وصيدا، وعسقالن، وجنين، ونابلس، ستّين حصناً ومدينة، وأهمها عكا، وبيروت، وصيدا، وعسقالن، وجنين، ونابلس، ستّين حصناً ومدينة، وأهمها عكا، وبيروت، وصيدا، وعسقالن، وجنين، ونابلس، ستّين حصناً ومدينة، وأهمها عكا، وبيروت، وصيدا، وعسقالن، وجنين، ونابلس، 
هـ كان صالح هـ كان صالح هـ كان صالح هـ كان صالح ٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧هـ إلى سنة هـ إلى سنة هـ إلى سنة هـ إلى سنة ٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣والكرك، والشوبك، وحيفا، وغيرها، فمنذ سنة والكرك، والشوبك، وحيفا، وغيرها، فمنذ سنة والكرك، والشوبك، وحيفا، وغيرها، فمنذ سنة والكرك، والشوبك، وحيفا، وغيرها، فمنذ سنة 

ثـة بقيـادة ريتشـارد    ثـة بقيـادة ريتشـارد    ثـة بقيـادة ريتشـارد    ثـة بقيـادة ريتشـارد    الدين في معارك دائمـة مـع الفرنجـة، حتّـى مقـدم الحملـة الثال      الدين في معارك دائمـة مـع الفرنجـة، حتّـى مقـدم الحملـة الثال      الدين في معارك دائمـة مـع الفرنجـة، حتّـى مقـدم الحملـة الثال      الدين في معارك دائمـة مـع الفرنجـة، حتّـى مقـدم الحملـة الثال      
        ملك االنجليز، وفيليب ملك فرنسا، وفريدريك ملك المانيا، وغيرهم من الملوك.ملك االنجليز، وفيليب ملك فرنسا، وفريدريك ملك المانيا، وغيرهم من الملوك.ملك االنجليز، وفيليب ملك فرنسا، وفريدريك ملك المانيا، وغيرهم من الملوك.ملك االنجليز، وفيليب ملك فرنسا، وفريدريك ملك المانيا، وغيرهم من الملوك.

ن الخليفـة العباســي الناصـر كــان أرسـل الجيــوش لـدعم صــالح     ن الخليفـة العباســي الناصـر كــان أرسـل الجيــوش لـدعم صــالح     ن الخليفـة العباســي الناصـر كــان أرسـل الجيــوش لـدعم صــالح     ن الخليفـة العباســي الناصـر كــان أرسـل الجيــوش لـدعم صــالح     : إ: إ: إ: إأمـا قولــك أمـا قولــك أمـا قولــك أمـا قولــك 
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الــدين فــرفض صــالح الــدين ذلــك، فــالعكس هــو الــذي حصــل، بــل أنّــه بمجــيء    الــدين فــرفض صــالح الــدين ذلــك، فــالعكس هــو الــذي حصــل، بــل أنّــه بمجــيء    الــدين فــرفض صــالح الــدين ذلــك، فــالعكس هــو الــذي حصــل، بــل أنّــه بمجــيء    الــدين فــرفض صــالح الــدين ذلــك، فــالعكس هــو الــذي حصــل، بــل أنّــه بمجــيء    
فيليب استنجد صالح الدين بكلّ سالطين فيليب استنجد صالح الدين بكلّ سالطين فيليب استنجد صالح الدين بكلّ سالطين فيليب استنجد صالح الدين بكلّ سالطين الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد والحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد والحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد والحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد و

المسلمين، من الخليفة الناصر إلى سلطان الموحدين ببالد المغرب، وبعث إليهم المسلمين، من الخليفة الناصر إلى سلطان الموحدين ببالد المغرب، وبعث إليهم المسلمين، من الخليفة الناصر إلى سلطان الموحدين ببالد المغرب، وبعث إليهم المسلمين، من الخليفة الناصر إلى سلطان الموحدين ببالد المغرب، وبعث إليهم 
بالرسل، فمنهم من أجابه، ومنهم من رفض، فالناصر أرسل بعض النفاطين ومعهم بالرسل، فمنهم من أجابه، ومنهم من رفض، فالناصر أرسل بعض النفاطين ومعهم بالرسل، فمنهم من أجابه، ومنهم من رفض، فالناصر أرسل بعض النفاطين ومعهم بالرسل، فمنهم من أجابه، ومنهم من رفض، فالناصر أرسل بعض النفاطين ومعهم 
األموال، أما سلطان الموحدين يعقوب المنصور فقـد كـان هـو اآلخـر فـي حـرب       األموال، أما سلطان الموحدين يعقوب المنصور فقـد كـان هـو اآلخـر فـي حـرب       األموال، أما سلطان الموحدين يعقوب المنصور فقـد كـان هـو اآلخـر فـي حـرب       األموال، أما سلطان الموحدين يعقوب المنصور فقـد كـان هـو اآلخـر فـي حـرب       

        ....))))))))الصلبيين ببالد األندلس فلم يكن بإمكانه...الصلبيين ببالد األندلس فلم يكن بإمكانه...الصلبيين ببالد األندلس فلم يكن بإمكانه...الصلبيين ببالد األندلس فلم يكن بإمكانه...دائمة مع دائمة مع دائمة مع دائمة مع 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن تقييمنا لألشخاص يكون وفقاً للعقيـدة التـي يحملهـا والعمـل الـذي يترتّـب علـى        
تلك العقيدة؛ فلما كان صالح الدين األيوبي ذو عقيدة فاسدة ونجـم عنهـا أفعـاالً مخالفـة     

قتل وظلـم للطائفـة المحقّـة، فمـا يسـتحقّه مـن الوصـف هـو: كونـه ظالمـاً مـن            للشريعة، من 
الظــالمين، حتّــى لــو فتحــت علــى يديــه جميــع بقــاع األرض, فــالتقييم لألشــخاص ال يــأتي   
ــم واضــطهاد           ــك بنيــة ســيئة، مــع ظل ــو كــان ذل ــة ل مــن خــالل الفعــل الخــارجي لهــم، خاصّ

خص مرضــياً عنــد اهللا ســبحانه، وطغيــان، بــل يكــون مــن خــالل مقــدار مــا يكــون ذلــك الشــ 
اهللا عــن أفعالــه، ولــم يكــن صــالح الــدين أحســن حــاالً فــي فتوحاتــه مــن      ىوبمقــدار رضــ

بعــض الخلفــاء الســابقين عليــه، ومــع ذلــك فــإن تلــك الفتوحــات لــم تغيــر حــال أولئــك مــن     
  كونهم ظالمين غاصبين غير مرضيين عنده سبحانه وتعالى.

؛ فــإن أيــاً منهــا لــو كــان صــحيحاً فإنّــه ال يغيــر   ونحــن ال نريــد الــدخول فــي التفاصــيل 
  حال الرجل من كونه ذا عقيدة فاسدة، وذا أفعال غير مرضية عنده سبحانه وتعالى.

  وهناك بعض المالحظات على ما قاله هذا الشخص:
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إن قتال الصليبيين يدخل في مبدأ الدفاع عن بيضة اإلسالم، ال في الجهاد ــ ــ ــ ــ ١١١١
  ج إلى إذن المعصوم.االبتدائي الذي يحتا

وأما أن عمر بن الخطّاب فـاتح القـدس، فإنّـه لـم يفتحهـا، بـل صـالح أهلهـا         ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
وأقرهم على ما هم عليه، وما يعبدون، ومـا يملكـون، مـع أنّـه كـان باإلمكـان فتحهـا        

  .)١(بدون هذا التنازل
فهـذه   أما أن صالح الدين عاد إلى مصـر، ألن بقايـا الفـاطميين ثـاروا عليـه،     ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

ذريعة ساقها صالح الدين للتخلّص من مسـاعدة نـور الـدين، وهـو معـروف بـنقض       
ــة        ــر، فبحجـ ــل مصـ ــد أن دخـ ــاطميين بعـ ــة الفـ ــلمين، خاصّـ ــع المسـ ــدر مـ ــد، والغـ العهـ
المساعدة غدر بهم وقضى عليهم، مع أن المنقول عنه أنّه كان بغاية المسـامحة مـع   

  ملوك الصليبيين، خاصّة ريشارد قلب األسد.
وأمـا اضـطراب بـالد الشـام، فهـي ذريعـة أيضـاً؛ ألن بـالد الشـام مـن البدايــة           ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٤٤٤٤

كانت على شكل إمارات، ولكن شـعور صـالح الـدين بقوتـه وطمعـه بالملـك أدى       
  به إلى االستيالء على الشام وترك الصليبيين، بل والصلح معهم.

د ذلــك؟ فإنّــه قــد وأمــا أنّــه انتصـر فــي حطّــين فهــو صـحيح، ولكنّــه مــاذا فعــل بعـ   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٥٥٥٥
صـالح الصـليبيين وأعطـاهم مــن المكاسـب التـي فقــدوها واسـتردها المسـلمون بــدمائهم        

  بقدر ما كان سابقاً، بل أعطاهم الشرعية لهم في البقاء في البقاع التي احتلّوها.
وأمـــا أن صـــالح الـــدين كـــان يـــرفض مجـــيء جيـــوش الناصـــر فهـــو شـــيء  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٦٦٦٦

اسـيين، ومـن جهـة ثانيـة يمنـع أي      معروف عنه، فإنّه كان من جهة يدعي اتّباعه للعب
                                                 

�F١�svc
&�_�אa�W0K%א�E٣�W١٠٣���8��¥א�IU١٥�K20>G� 
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  أمر يمكن أن يؤثّر على استقالله بالحكم وملك مصر.
وأخيراً... إن األخ اُألستاذ إبراهيم محمد جواد قد وثّـق مـا قالـه بالمصـادر،     ــ ــ ــ ــ ٧٧٧٧

وأما هذا المدافع عن صالح الدين فاكتفى فقط بالدعاوى.. فياليتـه ينـاقش حسـب    
  ، ال بالهوى والعصبية!المنهج العلمي

H´�y@é�IH´�y@é�IH´�y@é�IH´�y@é�I@ @@ @@ @@ @
  »���������א��
אق�����:���א�د�ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ــت      ــي أهــل البي ــه ف ــه ونشــأته؟ رأي ــت     طــه حســين: والدت ــي أهــل البي ــه ف ــه ونشــأته؟ رأي ــت     طــه حســين: والدت ــي أهــل البي ــه ف ــه ونشــأته؟ رأي ــت     طــه حســين: والدت ــي أهــل البي ــه ف ــه ونشــأته؟ رأي ــي الشــيعة   FFFFطــه حســين: والدت ــه ف ــي الشــيعة   ؟ رأي ــه ف ــي الشــيعة   ؟ رأي ــه ف ــي الشــيعة   ؟ رأي ــه ف ؟ رأي

        والتشيع؟ رأيه في الصحابة؟ إسالمه وأفكاره...؟والتشيع؟ رأيه في الصحابة؟ إسالمه وأفكاره...؟والتشيع؟ رأيه في الصحابة؟ إسالمه وأفكاره...؟والتشيع؟ رأيه في الصحابة؟ إسالمه وأفكاره...؟
        ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.ولكم األجر والثواب.

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

ولد الدكتور طه حسين في قرية (الكيلو) من محافظة المنيـا فـي صـعيد مصـر     
م)، وهو الولد السابع من ثالثة عشر ولداً لموظّف فـي شـركة   ١٨٨٣ــ هـ ١٣٠٧عام (

السكّر الوطنية، اسمه: (حسين علي)، أُصيب بالجدري في الثالثة مـن عمـره، وفقـد    
  بصره على أثرها.

ــنة (   ــن سـ ــر مـ ــي األزهـ ــنة ( ١٩٠٢درس فـ ــى سـ ــى  ١٩٠٨م) حتّـ ــل علـ م)، وحصـ
  م) من الجامعة المصرية القديمة.١٩١٤الدكتوراه في األدب والبالغة سنة (
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ــى فرنســا وتخــرج مــن الســوربون ســنة (     ــى مصــر   ١٩١٨ســافر إل ــم عــاد إل م)، ث
ــداً فــي جامعــة   ١٩٢٨وعــين محاضــراً فــي جامعــة القــاهرة، وفــي ســنة (     ــين عمي م) ع

  أصبح وزيراً للمعارف. م)١٩٥٠القاهرة، وفي سنة (
  .)١(م)١٩٧٣توفّي في القاهرة سنة (

  عمل أُستاذاً في كلّية اللغة العربية بجامعة األزهر، وله عدة مؤلّفات.
وهــو كاتــب علمــاني، اتّبــع منــاهج المستشــرقين فــي كتاباتــه، وكــان مــن دعــاة     

  التقريب وهواة الوحدة بين الطوائف اإلسالمية.
  واقعة (السقيفة) وواقعة (الجمل) وغيرها..وله آراء في ما يتعلّق ب

فمــثالً: انتهــى إلــى أن ابــن ســبأ شخصــية وهميــة خلقهــا خصــوم الشــيعة، ودعــم  
لـم يشـيروا إلـى قصّـة عبـد اهللا بـن سـبأ،         ترأيه بأمور، منها: أن كلّ المؤرخين الثقـا 

سـيف بـن عمـر، وهـو رجـل       :ولم يذكروا عنها شيئاً، وأن المصـدر الوحيـد عنـه هـو    
  .)٢( علوم الكذب ومقطوع بأنّه وضّاع...م

ومن آرائه: أن القدماء قد أكبـروا الشـيخين أبـا بكـر وعمـر إكبـاراً يوشـك أن يكـون         
  .)٣(تقديساً لهما، ثم أرسلوا أنفسهم على سجيتها في مدحهما والثناء عليهما...

 وأنكر المنكرون على عثمان خصلة أُخرى ما نعـرف أن العـذر  ((ومن أقواله: 
يمكن أن يقوم له فيها، ذلك أنّه رد عمه الحكم بن أبي العاص وأهله إلى المدينـة  

  .)٤())وكان النبي قد أخرجهم منها إخراجاً عنيفاً
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يكــره بيعــة علــي ألنّــه ال ينتظــر مــن هــذه البيعــة  ((وقــال عــن عمــرو بــن العــاص: 
  منفعة أو والية أو مشاركة في الحكم..

بد اهللا (ابن عمرو بن العاص) في ذلك إلى أن أبـاه  ويذهب ع :ـ ـإلى أن قال  ــ 
  .)١())قد باع دينه بثمن قليل

وإذا دفــع أصــحاب النبــي أنفســهم إلــى هــذا الخــالف       ((وقــال فــي الصــحابة:   
وترامــوا بالكبــائر وقاتــل بعضــهم بعضــاً فــي ســبيل ذلــك، فمــا ينبغــي أن يكــون رأينــا    

  .)٢())فيهم أحسن من رأيهم هم في أنفسهم
فــال يكتفــون مــنهم بمــا يســمعون عــنهم، أو بمــا    ((قــداً خصــوم الشــيعة:  وقــال نا

يرون مـن سـيرتهم، وإنّمـا يضـيفون إلـيهم أكثـر ممـا قـالوا، وأكثـر ممـا فعلـوا، ثـم ال             
  .))يكتفون بذلك، وإنّما يحملون هذا كلّه على علي نفسه وعلى معاصريه

ــال أيضــاً:   ــا  وخصــومهم واقفــون لهــم بالمرصــاد، يحصــون علــ    ((وق يهم كــلّ م
يقولون وما يفعلـون، ويضـيفون إلـيهم أكثـر ممـا قـالوا ومـا فعلـوا، ويحملـون علـيهم           
األعاجيـــب مـــن األقـــوال واألفعـــال، ثـــم يتقـــدم الزمـــان وتكثـــر المقـــاالت ويـــذهب    

  .)٣())أصحاب المقاالت في الجدال كلّ مذهب، فيزداد األمر تعقيداً وإشكاالً
  وصم الشيعة ببعض األكاذيب!لكن لم تمنعه مثل هذه اآلراء من 

التناســخ معــروف عنــد العــرب منــذ     ((فقــال فــي كتابــه (ذكــرى أبــي العــالء):      
أواخر القرن األول، والشيعة تدين به وببعض المذاهب التي تقترب منه، كالحلول 
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والرجعة، وليس بين أهل األدب من يجهل ما كان من سخافات الحميري، وكثير 
  .)١())من ذلك

ي أي كتاب من كتب الشـيعة وجـد ذلـك؟! ولكـن قـد يعتـذر       وليت شعري! ف
ــال بــه درجــة        ــأن كتابــه (ذكــرى أبــي العــالء) كــان مــن أول كتبــه؛ إذ ن عنــه معتــذر ب
الــدكتوراه، ولــم يكــن حينــذاك قــد ترســخت أقدامــه فــي تحقيــق التــراث واالطّــالع  

  على عقائد الشيعة.
دعـــاوى عريضـــة فـــي ومـــع مـــا ادعـــاه فـــي بدايـــة كتابـــه (الفتنـــة الكبـــرى) مـــن   

اإلنصاف والحيادية والموضوعية وتقصّي الحـق وتحـري الصـواب، لـم يسـتطع أن      
يقر بأن الحق كان في جانب من ثاروا على عثمان! بل أقصى مـا اسـتطاع أن يفعلـه    

     عائه هذا هو: أن يكون فـي خانـة المعتـزلين عـن علـيبادC    ؛ إذ قـال: فأنـا أُريـد أن
  .)٢(، ال أُجادل عن أولئك وال عن هؤالءS أذهب مذهب سعد وأصحابه

ولم يمنعه هذا االدعاء من أن يرسل نفسه إرسـاالً فـي مـدح أبـي بكـر وعمـر،       
ويرفعهما إلى ذروة العليـاء، ويغمـض عينيـه، بـل يقفـز قفـزاً علـى كـلّ مـا يمكـن أن           

ثلبــا بــه، مــن بدايــة وفــاة النبــير  7يوأحــداث الســقيفة إلــى آخــر أيــام عمــر، بــل كــر
متعمــداً قــاده ���  س االدعــاءات فــي فضــائلهما التــي ملــؤوا بهــا الطــوامير، ومــا نــراهنفـ 

  هواه فيهما ومذهبيته السنّية.
كما لم يمنعه من أن ينتحل األعذار تلو األعذار لعثمان في ما خاله من أمـور  
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ــاً بـــذلك هـــواه المـــذهبي، وإن لـــم يســـتطع إعـــذاره فـــي أُمـــور السياســـة     الـــدين، تابعـ
  لمصادمة ما فعله مع الفطرة السليمة. والمال؛

وال يسعنا في هذه العجالة أن نتطرق إلى جميع آراء طه حسين، ولكـن رأينـا   
فـي التـاريخ، بـل إنّـه كـان عـاجزاً        اًفيه بإيجاز: أنّه رجل أديـب أكثـر مـن كونـه باحثـ     

عن تمحيص الصحيح والمنحول من الروايات، وإنّما يرسـل آراءه فيهـا حسـب مـا     
  ه ويوافق هواه.يستسيغ

نعــم، قــد يكــون لمــا اتّخــذه مــن آراء تــأثير فــي تشخيصــه لجملــة مــن األخطــاء  
ــراث         ــي التـ ــائق فـ ــن حقـ ــف عـ ــي الكشـ ــر فـ ــة األثـ ــه العلمانيـ ــان لنزعتـ ــة، وكـ التاريخيـ
اإلســـالمي مـــا كـــان يجـــرؤ نظـــراؤه علـــى التطـــرق إليهـــا. ولكـــن كـــان لهـــذه النزعـــة    

ثــر الواضــح فــي نظرتــه إلــى القــرآن  العلمانيــة نفســها ومــا أخــذه مــن المستشــرقين األ 
وآراءه فيــه، تلــك اآلراء التــي انتُقــد عليهــا أشــد االنتقــاد وكانــت الســبب فــي الطعــن   

  بصحة إسالمه وعقائده.

HïÜîäÛa@Áîj�@�bÇIHïÜîäÛa@Áîj�@�bÇIHïÜîäÛa@Áîj�@�bÇIHïÜîäÛa@Áîj�@�bÇI@ @@ @@ @@ @
»��Gאق������
  »�א��
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هو رأيكم بكتابات عالم سبيط النيلي؟ وهل توجد ردود على هذه الكتابات؟ما هو رأيكم بكتابات عالم سبيط النيلي؟ وهل توجد ردود على هذه الكتابات؟ما هو رأيكم بكتابات عالم سبيط النيلي؟ وهل توجد ردود على هذه الكتابات؟ما هو رأيكم بكتابات عالم سبيط النيلي؟ وهل توجد ردود على هذه الكتابات؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال
إنّنا نالحظ من خالل قراءة عامة لمجمـل كتابـات هـذا الكاتـب، أنّـه يقحـم نفسـه        
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فـــي مـــا ال يحســـن الـــدخول فيـــه، فعلـــوم مثـــل: التفســـير والكـــالم والحـــديث والرجـــال،    
عـادت عليـه   ��� وأمثالها، لهـا أوليـات ينبغـي للكاتـب فـي هـذه المجـاالت أن يلـم بهـا، و         

  ه وأفكاره وباالً، وعد قوله تطفّالً على ذوي االختصاص والمعرفة..آراؤ
        أو يـدرس الطـب ،ـن يقـرأ كتابـاً فـي الطـبم وبعبارة أُخرى: ال يمكن أن نعد
ــام      ــه مـــن إلمـ ــاً، فاالختصـــاص ال بـــد لـ ــه أن يكـــون طبيبـ دراســـة ســـطحية وال يمارسـ

هـذا المقـدار   وممارسة كي يصير صاحبه صـاحب ملكـة وبصـيرة فـي اختصاصـه، و     
يفتقــر إليــه هــذا الكاتــب ممــا نالحظــه مــن كتاباتــه، ومــا يطرحــه ال يعــدو مجموعــة      

  أفكار تفتقر إلى الكثير من اُألسس العلمية في طرحها.

�تعليق: �

  »���������א���
�ن����)�دق��«
لقد كان السؤال عن الكتاب وليس عن أهلية المؤلّف، فهل هو الهروب مما لقد كان السؤال عن الكتاب وليس عن أهلية المؤلّف، فهل هو الهروب مما لقد كان السؤال عن الكتاب وليس عن أهلية المؤلّف، فهل هو الهروب مما لقد كان السؤال عن الكتاب وليس عن أهلية المؤلّف، فهل هو الهروب مما 

        ؟؟؟؟البد منهالبد منهالبد منهالبد منه
        ؟؟؟؟القراءة العامة للحكم على نظرية متكاملة لم يتم لآلن طباعة مؤلّفاتهاالقراءة العامة للحكم على نظرية متكاملة لم يتم لآلن طباعة مؤلّفاتهاالقراءة العامة للحكم على نظرية متكاملة لم يتم لآلن طباعة مؤلّفاتهاالقراءة العامة للحكم على نظرية متكاملة لم يتم لآلن طباعة مؤلّفاتها    كفيكفيكفيكفيتتتتوهل وهل وهل وهل 

الرجاء الرد على سؤال األخ بما طلب من معرفة رأيكم في المؤلّفات، وإن الرجاء الرد على سؤال األخ بما طلب من معرفة رأيكم في المؤلّفات، وإن الرجاء الرد على سؤال األخ بما طلب من معرفة رأيكم في المؤلّفات، وإن الرجاء الرد على سؤال األخ بما طلب من معرفة رأيكم في المؤلّفات، وإن 
        كان هناك من رد عليها.كان هناك من رد عليها.كان هناك من رد عليها.كان هناك من رد عليها.

        لألهمية: إذا كنتم ال تريدون الرد، فأنا أعذركم، لكن ال تراوغوا في اإلجابة!لألهمية: إذا كنتم ال تريدون الرد، فأنا أعذركم، لكن ال تراوغوا في اإلجابة!لألهمية: إذا كنتم ال تريدون الرد، فأنا أعذركم، لكن ال تراوغوا في اإلجابة!لألهمية: إذا كنتم ال تريدون الرد، فأنا أعذركم، لكن ال تراوغوا في اإلجابة!
        شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.

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

لم يكن الجواب عن شخصية المؤلّف، وإنّما كـان عـن آرائـه التـي تعكـس        األول:األول:األول:األول:
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صـحة تضـلّعه فـي هــذه العلـوم التـي تطــرق إلـى بعـض مسـائلها فــي كتبـه.. وكـان الجــواب           
  واضحاً بأن: ما ذكره من أفكار ال تعكس تفكير ومنطق أصحاب االختصاص.

ــ ــن     مـــع أن ذكـ ــاً مـ ــة نوعـ ــه تعطـــي اإلجابـ ــية المســـؤول عنـ ر جانـــب مـــن شخصـ
الوضــوح يحتاجــه الســائل غيــر المطّلــع؛ ألنّــه قــد يتصــور أن المؤلّــف، الــذي أقحــم     
نفسه فـي مـا ال يعنيـه، هـو مـن أهـل االختصـاص، وأنّـه درس وتضـلّع فـي مثـل هـذه             

  ت.الفنون، فالتعريف بالتاريخ العلمي شيء ال بد منه في مثل هذه الحاال
ــاني: ــاني:الثــ ــاني:الثــ ــاني:الثــ ــل        الثــ ــل أهــ ــن قبــ ــف مــ ــذا المؤلّــ ــات هــ ــة لمؤلّفــ ــراءة العامــ ــم، إن القــ نعــ

ــا يكفـــي      ــية، وإنّمـ ــاً درسـ ــه ليســـت كتبـ ــإن كتبـ ــه؛ فـ ــة للحكـــم عليـ االختصـــاص كافيـ
  صاحب االختصاص مطالعتها ليعرف محتواها ومستوى كاتبها.

ف فيهـا،  وأما االدعاء بوجود نظرية، وأنّه لم تطبع بقية مؤلّفات المؤلّـ  الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:
فليس صحيحاً، وإن كانت هذه هي دعوى عالم سبيط النيلـي، والـدعوى مـن كـلّ     
أحد ليس فيها كثير عنـاء، وإنّمـا العبـرة بمـا يقولـه أصـحاب االختصـاص مـن أهليـة          

  هذه المؤلّفات لكي تطرح كنظرية أوالً.
ثم إن ما ذكره عالم سبيط النيلي ال يعدو عن كونه بعـض األفكـار المختلطـة    
ــة والخاطئـــة عنـــد أصـــحاب هـــذه العلـــوم،     المتفرقـــة غيـــر المدروســـة، بـــل المتناقضـ
كالعربية بعلومها، والقرآن بعلومه، والحديث بعلومه، فضالً عـن الكـالم والفلسـفة،    
وفــي أحســن األحــوال فهــي أفكــار غيــر ممحصــة، تكشــف عــن عزلــة المؤلّــف عــن   

المالقحــة الفكريــة مــع   واقــع هــذه العلــوم، وأنّــه جلــس وحــده يفكّــر ويســتنبط دون  
  اآلخرين والتعاطي مع العلماء.

بل وجدنا في بعضها أنّـه يجهـل أبسـط قواعـد العلـم، كعلـم اُألصـول مـثالً، أو         
  يخالف جمهور علماء هذا الفن، ويردهم بأمثلة شاذّة غير مستقصاة وال صحيحة.
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  والكالم على مؤلّفاته بجزئياتها يطول ليس هناك مجال لإلسهاب فيه.
أما الرد عليها، فلحـد اآلن لـم نجـد أحـداً فـي الحـوزة العلميـة أعطاهـا الـوزن          و

  ر بردها.المعتد به حتّى يفكّ
نعــم، هنــاك بعــض طلبــة العلــوم الدينيــة مــن ينقــل أنّــه ذهــب إلــى عــالم ســبيط     

  النيلي في حياته وناقشه بما لم يستطع الجواب عليه.

†Ûb�@åi@å»ŠÛa@†jÇI†Ûb�@åi@å»ŠÛa@†jÇI†Ûb�@åi@å»ŠÛa@†jÇI†Ûb�@åi@å»ŠÛa@†jÇI@@@@†îÛìÛa@åi†îÛìÛa@åi†îÛìÛa@åi†îÛìÛa@åiHHHH@ @@ @@ @@ @
  »����������و
��������و������7א��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سؤالي عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟سؤالي عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟سؤالي عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟سؤالي عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟
        و لكم جزيل الشكر.و لكم جزيل الشكر.و لكم جزيل الشكر.و لكم جزيل الشكر.

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

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: كان من أتباع معاوية ومـن قـواده فـي بعـض     
حريــث مــواله بـــ(نابين)  ، وكــان يعتمــد عليــه اعتمــاداً كبيــراً، حتّــى مثّلــه مــع )١(حروبــه

، وكــان حــامالً للــواء األعظــم فــي معركــة صــفّين مــع        )٢(يخشــى أن يفقــد أحــدهما  
  اإلمـام علـي معاوية ضدC)وقـد والّه معاويـة علـى حمـص، وقـد صـار لـه أتبـاع         )٣ ،
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في الشام وعظم أمره، فلما أراد معاوية أن يستخلف يزيد مكانـه سـأل عـن مـن     
ــه أهــل     ــه، فأشــار علي ــرحمن، فجعــل     يجعــل مكان ــد ال ــك لعب الشــام أن يجعــل ذل

معاوية يضمر في نفسه كيفية التخلّص منه، حتّى استطاع ذلك بإقنـاع ابـن أثـال    
  .)١(الطبيب النصراني بدس السم إليه

ولم تكن لعبد الرحمن رواية عن أحد من الصـحابة والتـابعين، ولـم يكـن     
  .)٢(له عقب

  .)٣(ن معاوية وأصحابهوقد لعنه أمير المؤمنين في قنوته عندما لع
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ŠàÇ@åi@å»ŠÛa@†jÇIŠàÇ@åi@å»ŠÛa@†jÇIŠàÇ@åi@å»ŠÛa@†jÇIŠàÇ@åi@å»ŠÛa@†jÇI@@@@EĐ¨a@åiEĐ¨a@åiEĐ¨a@åiEĐ¨a@åilblblblbHHHH@ @@ @@ @@ @
  »����������و
�����������א���و��7«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سؤالي عن عبد الرحمن بن عمر (ابن الخليفة الثاني)؟سؤالي عن عبد الرحمن بن عمر (ابن الخليفة الثاني)؟سؤالي عن عبد الرحمن بن عمر (ابن الخليفة الثاني)؟سؤالي عن عبد الرحمن بن عمر (ابن الخليفة الثاني)؟
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

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

  إن لعمر ثالثة أوالد باسم: عبد الرحمن. :يقال
بن الجوزي عن الزبير بن بكار: أن عبد الرحمن األوسط من أوالد وقد نقل ا

عمر كان يكنّى: أبا شحمة، وعبد الرحمن هذا كان بمصر، خرج غازياً، فاتّفق أنّـه  
شرب ليلة نبيذاً، فخرج إلى السكر، فأصبح فجاء إلـى عمـرو بـن العـاص، فقـال لـه:       

إذا قـدمت عليـه. فضـربه الحـد فـي       أقم علَي الحـد. فـامتنع، فقـال لـه: إنّـي أُخبـر أبـي       
داره ولــم يخرجــه، فكتــب إليــه عمــر يلومــه فــي مراقبتــه لعبــد الــرحمن ويقــول: أال       

  فعلت به ما تفعل بجميع المسلمين؟
فلما قدم على عمر ضـربه، واتّفـق أنّـه مـرض فمـات، هـذا الـذي ذكـره محمـد          

ــره  ا ــعد فـــي الطبقـــات، وغيـ ــا  )١(بـــن سـ ــر الحادثـــة، مـ ــدا ابـــن  ، ولكـــن كـــلّ مـــن ذكـ عـ
  الجوزي، ذكروا أنّه شرب الخمر ال النبيذ..

فقد ذكروا أن عبد الرحمن المكنّى: أبا شحمة، شرب الخمـر فـي مصـر أيـام واليـة      
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عمــرو بــن العــاص عليهــا، فــأمر بــه الــوالي ابــن العــاص، فحلــق رأســه وجلــد الحــد الشــرعي    
ن العـاص أن يبعـث بـه    بمحضر من أخيه عبد اهللا بن عمر، فلما بلغ عمر ذلك كتب إلى ابـ 

إليه في عباءة على قتب بغير وطاء، وشـدد عليـه فـي ذلـك، وأغلـظ لـه القـول، فأرسـله إليـه          
على الحال التي أمر بها أبوه، وكتب إلى عمر: أنّي أقمت الحد عليـه بحلـق رأسـه وجلـده     
فــي صــحن الــدار، وحلــف بــاهللا الــذي ال يحلــف بــأعظم منــه أنّــه الموضــع الــذي تقــام فيــه     

  حدود على المسلمين والذميين، وبعث بالكتاب مع عبد اهللا بن عمر..ال
فقدم عبد اهللا بن عمر بالكتاب وبأخيه عبد الـرحمن علـى أبيهمـا، وهـو فـي عبـاءة       

عليـه، وقـال:    ال يستطيع المشي، لمرضه وإعيائـه، وممـا فيـه مـن عقـر القتـب، فشـدد أبـوه        
ــن    ياعبــد الــرحمن فعلــت وفعلــت، ثــم صــاح: الســياط،      الســياط. فكلّمــه عبــد الــرحمن ب

عوف، وقـال: يـا أميـر المـؤمنين! قـد أُقـيم عليـه الحـد، وشـهد بـذلك أخـوه عبـد اهللا. فلـم              
يلتفــت إليــه وزبــره، فأخذتــه الســياط، وجعــل يصــيح: أنــا مــريض وأنــت واهللا قــاتلي. فلــم  

  .)١(فمات يرق له وتصام عن صياحه حتّى استوفى الحد، وحبسه بعده شهراً،
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ــ ــد اهللا         وأم ـــ(أبي عيســى)، وهــو شــقيق عب ــر، فهــو يكنّــى ب ــرحمن األكب ــد ال ا عب
  وحفصة، وذكر بعضهم أنّه من الصحابة وال تحفظ له رواية.

  .)١(والثالث من أبناء عمر باسم: عبد الرحمن، وهو والد المجبر

HávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇIHávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇIHávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇIHávÜß@åi@å»ŠÛa@†jÇI@ @@ @@ @@ @
»�����
 »���������א���
�ن�������د����د��

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في كنف في كنف في كنف في كنف     ىىىىالرحمن بن ملجم عليه اللعنة كان قد تربالرحمن بن ملجم عليه اللعنة كان قد تربالرحمن بن ملجم عليه اللعنة كان قد تربالرحمن بن ملجم عليه اللعنة كان قد ترب    عبدعبدعبدعبد    أنأنأنأنيقول البعض بيقول البعض بيقول البعض بيقول البعض ب

        ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟ة هذا الكالم؟، ما مدى صح، ما مدى صح، ما مدى صح، ما مدى صحCCCCأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــر صــحيح   ــه اهللا) كــان فــي      ؛الكــالم المــذكور غي ــن ملجم(لعن ــرحمن ب ــد ال فعب

ل لقائه باإلمـام  مصر، وكان أو علـيC    ـبكـر وفـداً مـن     يد بـن أبـ  عنـدما بعـث محم
بل قال له عند قراءة اسـمه فـي    ،ولم يكن يعرفه قبل ذلك ،مصر فيهم عبد الرحمن

ــاب محمــ  ــي بكــر  كت ــل علــى عــدم معرفتــه        :د بــن أب ــرحمن؟ وهــذا دلي ــت عبــد ال أن
  تقائهما سابقاً.لوا

ــه    نأيعــرف  Cعلــياإلمــام وكــان  ــرحمن ســوف يكــون قاتل ــد ال وكــان  ،عب
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ح بذلك للبعض.يصر.  
قــال بعــض   ،فــانظروا إلــى هــذا)   ،ن تنظــروا إلــى قــاتلي  أكم ذا ســرإ: (Cفقــد قــال 

قتــــل أن أتــــأمروني  !عجــــب مــــن هــــذاأمــــن ( :فقــــال ، أو قــــال: تقتلــــه؟ال تقتلــــه اَو :القــــوم
  .)١(؟)قاتلي

فـي   Cن قاتـل أميـر المـؤمنين   عبـد الـرحمن كـان ممـ     نأ :خبـار وفي بعض األ
صـحابهم فـي   أصـحابه علـى الثـأر أل   مـن  ن اثنـ اوتعاهـد هـو و   ،النهروان وفلت من القتـل 

  .)٢(النهروان
, واإلمـام كـان   Cميـر المـؤمنين  أل ةفهذه حال عبـد الـرحمن وعداوتـه الباطنيـ    

ق منـه  مـام وتوثّـ  دعـاه اإل  ،Cمـام فلـذلك عنـدما بـايع عبـد الـرحمن اإل      ،عارفاً بـذلك 
 Cفــدعاه أميــر المــؤمنين ،ثــم أدبــر عنــه ،يغــدر وال ينكــث, ففعــل�� 'د عليــه وتوكّـ 

فـدعاه أميـر    ،ففعل, ثم أدبـر عنـه   ،يغدر وال ينكث �� 'د عليه ق منه وتوكّفتوثّ ،نيةثا
يغدر وال ينكـث, فقـال ابـن ملجـم:      �� 'د عليه ق منه وتوكّفتوثّ ،الثالثة Cالمؤمنين

  فقال أمير المؤمنين: ؟!حد غيريأما رأيتك فعلت هذا ب !واهللا يا أمير المؤمنين
ــ                ه ويريــــــــــد قتلــــــــــيه ويريــــــــــد قتلــــــــــيه ويريــــــــــد قتلــــــــــيه ويريــــــــــد قتلــــــــــيتــــــــــتــــــــــتــــــــــتــــــــــااااببببحححح    ددددريــــــــــريــــــــــريــــــــــريــــــــــأُأُأُأُ ــعـــ ــعـــ ــعـــ ــراد عـــ ــن مـــ ــن خليلـــــك مـــ ــراد ذيرك مـــ ــن مـــ ــن خليلـــــك مـــ ــراد ذيرك مـــ ــن مـــ ــن خليلـــــك مـــ ــراد ذيرك مـــ ــن مـــ ــن خليلـــــك مـــ         ذيرك مـــ

  .)٣(بن ملجم فو اهللا ما أرى أن تفي بما قلت امض يا
ــه فــرداً مــن األُ   Cفلــم تكــن عالقــة عبــد الــرحمن باإلمــام    ــايع مــســوى كون ة ب

                                                 

�F١E��
P&�
	�0א�T&
y����،�W١٠٨�g��I�F٧٩6
*
%�Qא� �E�F١٥KEאbF/�א

�Fل�א'��?=������٢
?,r:ل�
?,r:�xH,?$'א�#I0?X�+��=�$��O�A��E٦�W٢١٨�6
?T�،����D	
?jm�N?�
HQ��·�،�
�m�
T�dא����sא��،�١٨�W١٧٣�K=>���NT�N}0 �*��א

�F٣E�&1دא
??X�??��,��،�١�W١٢6
??T�،���Z8�[??'א�M??�U�N??��v??zאC�،�ZKא��??،�&وi??��א

لH̀���W١٣٢�Z8�['א�M�U�2
m�0وrذ�d�B�-CK 



 

 

 ٤٦٧.......................................................................................א��^مא��^مא��^مא��^م

 

ــام بعــدما جــاء مــن مصــر    اإل ــام   وظــلّ ،م ــة اإلم ــي دول ــى  Cف ــي   أإل ــه ف ن خــرج علي
  ق قلبه بها.رأة تعلّماصحابه وتلبيه لرغبة وقتله بعد ذلك ثأراً أل ،النهروان

H”ëŠ�@áíŠØÛa@†jÇIH”ëŠ�@áíŠØÛa@†jÇIH”ëŠ�@áíŠØÛa@†jÇIH”ëŠ�@áíŠØÛa@†jÇI 

»�
  »����������א��
אق���8��=�����د
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هي قراءتكم لكتابات عبد الكريم سروش؟ وهل تنصحون بقراءتها؟ما هي قراءتكم لكتابات عبد الكريم سروش؟ وهل تنصحون بقراءتها؟ما هي قراءتكم لكتابات عبد الكريم سروش؟ وهل تنصحون بقراءتها؟ما هي قراءتكم لكتابات عبد الكريم سروش؟ وهل تنصحون بقراءتها؟
 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
سـروش مــن دعـاة الحداثــة، ولــه توجهـات علمانيــة ال تتّفــق مـع العقائــد اإلســالمية     

، وتعــد أفكــاره امتــداداً وترجمــةً ألفكــار المفكّــر   Fســيما مــع مــذهب أهــل البيــت  وال
الجزائري محمد أركون، الذي كـان يطالـب بنقـد العقيـدة اإلسـالمية، وإعمـال المـنهج        
التفكيكي في التراث اإلسالمي، ومعاملة النصوص المقدسـة باعتبارهـا نصوصـاً ونتاجـاً     

تباسـاً ألفكـار المفكـر المغربـي محمـد عابـد الجـابري،        بشرياً قابالً للخطـأ والصـواب. واق  
  ثم إسقاطها على منظومة الفكر الشيعي االثني عشري.

�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇIHHHHIIIIQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @

ŠÃbäßŠÃbäßŠÃbäßŠÃbäßémémémém@@@@½a@Éß½a@Éß½a@Éß½a@Éß…bàÈÛa@âb–Ç@Š–jn�…bàÈÛa@âb–Ç@Š–jn�…bàÈÛa@âb–Ç@Š–jn�…bàÈÛa@âb–Ç@Š–jn�@ @@ @@ @@ @
  »���������א�$و�#�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

؟ ؟ ؟ ؟ ما هو رأيكم في األدلّة التي يأتي بها عثمان الخميس في الرد على اإلماميةما هو رأيكم في األدلّة التي يأتي بها عثمان الخميس في الرد على اإلماميةما هو رأيكم في األدلّة التي يأتي بها عثمان الخميس في الرد على اإلماميةما هو رأيكم في األدلّة التي يأتي بها عثمان الخميس في الرد على اإلمامية



 

 

٤٦٨  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

        وهل يصح أنّه فشل في المناظرة مع المستبصر عصام العماد؟وهل يصح أنّه فشل في المناظرة مع المستبصر عصام العماد؟وهل يصح أنّه فشل في المناظرة مع المستبصر عصام العماد؟وهل يصح أنّه فشل في المناظرة مع المستبصر عصام العماد؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
كــون فيهــا  ال توجــد عنــده أدلّــة فضــالً عــن أن ي   إن المــدعو عثمــان الخمــيس  

شيء من القوة, وأقصى ما يمكن أن يقال في حقّه: أنّه رجل مراوغ لـه قـدرة علـى    
وابق علميــة أو مبــان يعتمــد عليهــا, بــاألخص فــي رده علــى  الخطابــة مــن دون أي ســ

الشيعة؛ فإنّـه رد جاهـل بالمبـاني التـي تعتمـد عليهـا الشـيعة, وإنّمـا هـو جمـع مـن هنـا             
  في الجمع حرف الكثير في ما نقله من مصادر الشيعة. حتّىوهناك, و

اً فـي الخطابـة   ومع هذا كلّه, فإنّه ال يستحق الرد عليه, ولكـن بمـا أن لـه أُسـلوب    
ربمــا يــوهم بعضــهم أنّــه علــى حــق، أو يوجــب التشــكيك عنــد آخــرين, فقــد عمــد       
مركـز األبحــاث العقائديــة إلــى ترشــيح الشـاب المستبصــر عصــام العمــاد للــرد عليــه,   
وعصــام العمــاد مــن الــيمن، كــان وهابيــاً ثــم تشــيع, فــرد علــى عثمــان أفضــل رد فــي     

بمناظرة على اإلنترنـت, أدت إلـى هـروب    ثالث ساعات, وكذلك شرع مع عثمان 
وهزيمــة عثمــان عــن المنــاظرة, يمكــنكم االســتماع إلــى الــرد والمنــاظرة فــي موقعنــا  

  على اإلنترنت.

�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇI�îà¨a@æbàrÇIHHHHIIIIRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @

@åíČ…aŠÛa@flåčß@åíČ…aŠÛa@flåčß@åíČ…aŠÛa@flåčß@åíČ…aŠÛa@flåčßéîÜÇéîÜÇéîÜÇéîÜÇ@ @@ @@ @@ @
  »�א���ود�����מ/�����ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        لقد ألّف عثمان الخميس كتباً ضد الشيعة، فهل تم الرد عليه بكتب؟لقد ألّف عثمان الخميس كتباً ضد الشيعة، فهل تم الرد عليه بكتب؟لقد ألّف عثمان الخميس كتباً ضد الشيعة، فهل تم الرد عليه بكتب؟لقد ألّف عثمان الخميس كتباً ضد الشيعة، فهل تم الرد عليه بكتب؟
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   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  األخ المحترم السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن عثمان الخميس لم يأت بالشيء الجديد، وإنّما هو تكرار لمـا أتـى بـه ابـن     
تيميــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب، وإن عثمــان تــأثّر كثيــراً بمــا أورده إحســان إلهــي       

  ا وقع فيه من خلط.ه تابعه كثيراً حتّى في أكاذيبه ومإنّ حتّىظهير في كتبه، 
وإن من أفضل الردود على عثمـان الخمـيس هـو محاضـرات الـدكتور عصـام       

  , وكذا مناظرته معه.Fالعماد، الذي كان وهابياً ثم اعتنق مذهب أهل البيت
   وكـــذلك يمكـــنكم مراجعـــة مـــا كتبـــه الشـــيخ حســـن العمـــاني فـــي كتابـــه: (رد

اآلخــر: (رد أباطيــل عثمــان أباطيـل عثمــان الخمــيس علـى حــديث الثقلــين)، وكتابـه    
الخمـيس علــى آيــة التطهيــر وحــديث الكســاء)، وكتابــه الثالــث: (رد أباطيــل عثمــان  

  الخميس على حديث الغدير).

HïöbĐÛa@�by@åi@ð†ÇIHïöbĐÛa@�by@åi@ð†ÇIHïöbĐÛa@�by@åi@ð†ÇIHïöbĐÛa@�by@åi@ð†ÇI    

  »����������א��
אق��������א�ط���6«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
مـن المجاهـدين بـين يـدي     مـن المجاهـدين بـين يـدي     مـن المجاهـدين بـين يـدي     مـن المجاهـدين بـين يـدي     سؤالي عـن عـدي بـن حـاتم الطـائي، الـذي كـان        سؤالي عـن عـدي بـن حـاتم الطـائي، الـذي كـان        سؤالي عـن عـدي بـن حـاتم الطـائي، الـذي كـان        سؤالي عـن عـدي بـن حـاتم الطـائي، الـذي كـان        

اإلمام علي بن أبي طالب(صلوات اهللا وسالمه عليه)، كما كان له موقـف شـجاع   اإلمام علي بن أبي طالب(صلوات اهللا وسالمه عليه)، كما كان له موقـف شـجاع   اإلمام علي بن أبي طالب(صلوات اهللا وسالمه عليه)، كما كان له موقـف شـجاع   اإلمام علي بن أبي طالب(صلوات اهللا وسالمه عليه)، كما كان له موقـف شـجاع   
لتحشيد الجموع لمواجهة معاوية أثناء خالفة اإلمام الحسن(صلوات اهللا وسالمه لتحشيد الجموع لمواجهة معاوية أثناء خالفة اإلمام الحسن(صلوات اهللا وسالمه لتحشيد الجموع لمواجهة معاوية أثناء خالفة اإلمام الحسن(صلوات اهللا وسالمه لتحشيد الجموع لمواجهة معاوية أثناء خالفة اإلمام الحسن(صلوات اهللا وسالمه 
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أنّا ال نعلم مـا هـو موقفـه مـن ثـورة اإلمـام الحسين(صـلوات اهللا وسـالمه         أنّا ال نعلم مـا هـو موقفـه مـن ثـورة اإلمـام الحسين(صـلوات اهللا وسـالمه         أنّا ال نعلم مـا هـو موقفـه مـن ثـورة اإلمـام الحسين(صـلوات اهللا وسـالمه         أنّا ال نعلم مـا هـو موقفـه مـن ثـورة اإلمـام الحسين(صـلوات اهللا وسـالمه         ��� ��� ��� ���     عليه),عليه),عليه),عليه),
يشترك بها؟ كما أنّا لم نر أي دور له فـي ثـورة المختـار الثقفـي،     يشترك بها؟ كما أنّا لم نر أي دور له فـي ثـورة المختـار الثقفـي،     يشترك بها؟ كما أنّا لم نر أي دور له فـي ثـورة المختـار الثقفـي،     يشترك بها؟ كما أنّا لم نر أي دور له فـي ثـورة المختـار الثقفـي،     عليه) ولماذا لم عليه) ولماذا لم عليه) ولماذا لم عليه) ولماذا لم 

وكــلّ مــا يــرد مــن أخبــار عــن هــذا الرجــل فــي الفتــرة التــي تلــت استشــهاد اإلمــام      وكــلّ مــا يــرد مــن أخبــار عــن هــذا الرجــل فــي الفتــرة التــي تلــت استشــهاد اإلمــام      وكــلّ مــا يــرد مــن أخبــار عــن هــذا الرجــل فــي الفتــرة التــي تلــت استشــهاد اإلمــام      وكــلّ مــا يــرد مــن أخبــار عــن هــذا الرجــل فــي الفتــرة التــي تلــت استشــهاد اإلمــام      
 الحسين(صلوات اهللا وسالمه عليه)، هو أنّه مات في أيام حكم المختار.الحسين(صلوات اهللا وسالمه عليه)، هو أنّه مات في أيام حكم المختار.الحسين(صلوات اهللا وسالمه عليه)، هو أنّه مات في أيام حكم المختار.الحسين(صلوات اهللا وسالمه عليه)، هو أنّه مات في أيام حكم المختار.

        وفّقكم اهللا لكلّ خير.وفّقكم اهللا لكلّ خير.وفّقكم اهللا لكلّ خير.وفّقكم اهللا لكلّ خير.
 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
ــام       ــر ثـــورة اإلمـ ــاً فـــي الســـن فـــي عصـ ــائي كـــان طاعنـ ــاتم الطـ إن عـــدي بـــن حـ

، فقد ذكر أنّه عاش مائة وثمانين سنة، أو مائة وعشرين سنة، علمـاً أنC  الحسين
وفاته كانت في زمن حكم المختار، وكبر العمر وضعف البـدن كـاف فـي سـقوط     

  تكليف الجهاد عنه.
ا غلــب المختــار بــن عبيــد اهللا علــى   مــل((ذكــر الزمخشــري فــي (ربيــع األبــرار):   

ثـم عجـز لكبـر     ،عـدي بـالخروج عليـه    فهـم  ،وقع بينه وبين عـدي بـن حـاتم    ،الكوفة
  فقال: ،ه وقد بلغ مائة وعشرين سنةسنّ

ــر         أصــــــــبحت ال أنفــــــــع الصــــــــديق وال   أصــــــــبحت ال أنفــــــــع الصــــــــديق وال   أصــــــــبحت ال أنفــــــــع الصــــــــديق وال   أصــــــــبحت ال أنفــــــــع الصــــــــديق وال    ــك ضــــــ ــر أملــــــ ــك ضــــــ ــر أملــــــ ــك ضــــــ ــر أملــــــ ــك ضــــــ ــرسِ أملــــــ ــانئ الشــــــ ــرسِ اً للشــــــ ــانئ الشــــــ ــرسِ اً للشــــــ ــانئ الشــــــ ــرسِ اً للشــــــ ــانئ الشــــــ         اً للشــــــ
ــاً   ــواد منطلقـــــ ــي الجـــــ ــرى بـــــ ــاً  وإن جـــــ ــواد منطلقـــــ ــي الجـــــ ــرى بـــــ ــاً  وإن جـــــ ــواد منطلقـــــ ــي الجـــــ ــرى بـــــ ــاً  وإن جـــــ ــواد منطلقـــــ ــي الجـــــ ــرى بـــــ ــة الفــــرسِ           وإن جـــــ ــك الكــــف رجعــ ــم تملــ ــة الفــــرسِ   لــ ــك الكــــف رجعــ ــم تملــ ــة الفــــرسِ   لــ ــك الكــــف رجعــ ــم تملــ ــة الفــــرسِ   لــ ــك الكــــف رجعــ ــم تملــ         ))))١١١١((((لــ

ن كان يمكن أن يكون مثل حبيب بـن مظـاهر األسـدي؛ فإنّـه أيضـاً كـان       ولك
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  .Cشيخاً طاعناً في السن جاوز التسعين، ولكنّه خرج مع اإلمام الحسين
وكــان يمكــن لــه أن يقــف مــع المختــار وال يخالفــه وال يتشــفع فــي حكــيم بــن   

بســهم، عنــدما قــبض عليــه ابــن كامــل بــأمر   Cالطفيــل، الــذي رمــى اإلمــام الحســين
فاسـتغاثوا بعـدي   ـــ  أي: حكيم بـن الطفيـل   ــ وذهب أهله ((المختار؛ قال أبو مخنف: 

مـن أمـره    يمـا إلـ   :فقـال  ،م عبد اهللا بن كامل فيهفلحقهم في الطريق فكلّ ،بن حاتما
فمضــى  .ته راشــداًإئـفــ :قــال .ي آتيــهنّإفــ :قــال .مــا ذلــك إلــى األميــر المختــار نّإ يء،شــ

  .))...نحو المختار يعد
بـن حـاتم علـى     يودخـل عـد  ((أن قال بعد ذكـر قتلـة حكـيم بـن الطفيـل:      إلى 

 :فقــال لــه المختــار ،ا جــاء لــهعمــ يفــأخبره عــد ،المختــار فأجلســه معــه علــى مجلســه
  ؟!أتستحل يا أبا طريف أن تطلب في قتلة الحسين

  .)١())...أصلحك اهللا ،ه مكذوب عليهإنّ :قال
نوف خاصّـة، وفّقهـم اهللا   صـ  Cوعلى كلّ حال فإن أصحاب اإلمام الحسـين 

  للشهادة بين يديه ليبقوا إلى آخر الدهر مناراً للشهداء وعلماً للتضحية.

H�ÈíŠ‘@ïÜÇIH�ÈíŠ‘@ïÜÇIH�ÈíŠ‘@ïÜÇIH�ÈíŠ‘@ïÜÇI@ @@ @@ @@ @
        »���������א��
אق�������ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هو رأيكم بأفكار د. علي شريعتي؟ما هو رأيكم بأفكار د. علي شريعتي؟ما هو رأيكم بأفكار د. علي شريعتي؟ما هو رأيكم بأفكار د. علي شريعتي؟
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        وما هو رأيكم به شخصياً؟وما هو رأيكم به شخصياً؟وما هو رأيكم به شخصياً؟وما هو رأيكم به شخصياً؟
        وهل كان متسنّناً؟وهل كان متسنّناً؟وهل كان متسنّناً؟وهل كان متسنّناً؟

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

إن لعلي شريعتي أفكاراً كثيرةً متنوعة؛ فـإن لـه كثيـراً مـن الكتـب، ولـيس مـن        
        دة, ومـع ذلـك فـإنم كلّ أفكاره، فإنّها قد جـاءت علـى مراحـل متعـدالسهل أن تقي
النظرة عن بعد تدلّنا على أن علي شريعتي درس على طبق الفكر والثقافـة الغربيـة,   

غربيـــة علــــى واقـــع المجتمــــع اإليرانــــي،    ثـــم أخــــذ يطبـــق مــــا درســـه مــــن نظريــــات   
فاصطدمت منظومته الفكرية مع منظومة الحـوزة الفكريـة, ولـذا تحـس فـي كالمـه       
بلهجــة االنتقــاد والتخطئــة واالتّهــام بــالتخلّف اتّجــاه الحــوزة، وهــو نمــط عــام شــامل   
ــوردي, ومــن هــذا           ــه فــي العــراق: علــي ال ــي الغــرب, ومثال ــاً لكــلّ مــن درس ف تقريب

 هــه الغــرب للحــوزة إنّمــا كــان نتيجــة لتصــادم نظــم وأنمــاط فكريــة   نعــرف أنمــا وج
  معينة تخرج على شكل نماذج، كعلي شريعتي..

وسببها األول: عدم فهم ومعرفة دقيقة للبنى والقواعـد الفكريـة والعقليـة التـي     
ــودة فـــي          ــلبيات الموجـ ــاء والسـ ــض األخطـ ــخيص بعـ ــم تشـ ــوزة, ثـ ــا الحـ ــتند إليهـ تسـ

للحوزة واعتبارها على أنّها نتاج ضروري لما موجود من نظم  األشخاص المنتمين
  فكرية فيها.

وإنّـــك لتجـــد أوضـــح مثـــال لـــذلك: مـــا كتبـــه فـــي التشـــيع العلـــوي والتشـــيع   
معـين مـن أطيـاف الحـوزة، وعمـم ذلـك        فيالصفوي من نظرة قاتمة سوداء لطَ

ع, ومع األسف على كلّ الحوزة, مع أن النقد الموضوعي يجده بعيداً عن الواق
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أنّنا هنا ال نستطيع أن نبسط الكـالم فـي نقـده وتمحـيص أفكـاره، لضـيق الوقـت        
واالحتياج إلى جهد خاص ومتفـرغ لمثـل هـذا الموضـوع, ولكنّـك تسـتطيع أن       
تبحــث عــن الكتــب التــي رد بهــا علــى شــريعتي، حتّــى يكــون عنــدك تقيــيم موضــوعي      

  منصف للطرفين.

IIIIäßäßäßäßwèwèwèwè@@@@�ÈíŠ‘@ïÜÇ�ÈíŠ‘@ïÜÇ�ÈíŠ‘@ïÜÇ�ÈíŠ‘@ïÜÇHHHH@ @@ @@ @@ @
        »���������א�$و�#��������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
وفّقكم اهللا، ما رأيكم في الدكتور الكاتب علي شريعتي، في الحقيقة قرأت وفّقكم اهللا، ما رأيكم في الدكتور الكاتب علي شريعتي، في الحقيقة قرأت وفّقكم اهللا، ما رأيكم في الدكتور الكاتب علي شريعتي، في الحقيقة قرأت وفّقكم اهللا، ما رأيكم في الدكتور الكاتب علي شريعتي، في الحقيقة قرأت 
له كم موضوع وأعجبنـي أسـلوبه وطرحـه بـالطبع؛ فـإن لديـه بعـض األفكـار التـي          له كم موضوع وأعجبنـي أسـلوبه وطرحـه بـالطبع؛ فـإن لديـه بعـض األفكـار التـي          له كم موضوع وأعجبنـي أسـلوبه وطرحـه بـالطبع؛ فـإن لديـه بعـض األفكـار التـي          له كم موضوع وأعجبنـي أسـلوبه وطرحـه بـالطبع؛ فـإن لديـه بعـض األفكـار التـي          
ينفرد بها مخالفاً اإلجماع أو المشهور، لكن في الجانب اآلخر لديه ما هو جميل، ينفرد بها مخالفاً اإلجماع أو المشهور، لكن في الجانب اآلخر لديه ما هو جميل، ينفرد بها مخالفاً اإلجماع أو المشهور، لكن في الجانب اآلخر لديه ما هو جميل، ينفرد بها مخالفاً اإلجماع أو المشهور، لكن في الجانب اآلخر لديه ما هو جميل، 

فاجأت عندما وجدت على اإلنترنت من هو مناصـر لـه ومـن هـو معـارض، بـل       فاجأت عندما وجدت على اإلنترنت من هو مناصـر لـه ومـن هـو معـارض، بـل       فاجأت عندما وجدت على اإلنترنت من هو مناصـر لـه ومـن هـو معـارض، بـل       فاجأت عندما وجدت على اإلنترنت من هو مناصـر لـه ومـن هـو معـارض، بـل       وتوتوتوت
        مهاجم ويوصله إلى التضليل!مهاجم ويوصله إلى التضليل!مهاجم ويوصله إلى التضليل!مهاجم ويوصله إلى التضليل!

فأُريد أن أعرف حقيقة الرجل.. ومكانته في الوسـط الشـيعي ورأي العلمـاء    فأُريد أن أعرف حقيقة الرجل.. ومكانته في الوسـط الشـيعي ورأي العلمـاء    فأُريد أن أعرف حقيقة الرجل.. ومكانته في الوسـط الشـيعي ورأي العلمـاء    فأُريد أن أعرف حقيقة الرجل.. ومكانته في الوسـط الشـيعي ورأي العلمـاء    
        بأفكاره وكتبه.بأفكاره وكتبه.بأفكاره وكتبه.بأفكاره وكتبه.

        ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
القـارئ ولكـن األمـر كـلّ األمـر فـي        نعم، األسـلوب جيـد وسـلس وقـد يخلـب     
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ة والموضوع، بل لعـلّ اختيـار حتّـى العنـوان عنـد مثـل هـؤالء الكتّـاب يـداعب          الماد
ــن       ــه الكتـــاب مـ ــا يحويـ ــم مـ ــي للمثقّـــف؟! إن المهـ ــل هـــذا يكفـ ــاعر، ولكـــن هـ المشـ
ــم مقــدار صــحة اســتنتاج الكاتــب          معلومــات ومقــدمات علميــة، ومــدى صــحتها، ث

  قدمات.ألفكاره من هذه الم
إن مشكلة هؤالء الكتّاب أنّهم حـاولوا تطبيـق بعـض النظريـات التـي أخـذوها       
مــن الغــرب ونشــأت فــي تلــك البيئــة، وربمــا كانــت صــحيحة فــي بيئتهــا، فحــاولوا            

راً علـــى واقـــع المســـلمين ومجـــتمعهم وبيئـــتهم، مـــع أن هـــذه النظريـــات ســـتطبيقهـــا ق
هي مقحمة عليه قهراً، فبعضـهم   والفرضيات ليس مكانها الطبيعي في مجتمعنا، بل

حــاول إدخــال بعــض الفرضــيات االجتماعيــة، كالــدكتور علــي الــوردي، وبعضــهم     
حاول إدخال أفكار مستجدة في أوربـا، كالـدكتور محمـد عابـد الجـابري، ومـثلهم       

  علي شريعتي..
وكلّهم انطلقوا من فرضيات، أو ما يسمى: نظريات جديدة، لم تثبت بصـورة  

بعضــها ثبــت بطالنهــا بعــد ســنين؛ فإنّــك تجــدهم دائمــاً يستشــهدون أو   قطعيــة، أو أن
يبنون أفكارهم على مقوالت لكتّاب أو مفكّرين أجانب، ونحن ال ننكـر مثـل هـذا    
العمــل، ولكــن يجــب أن يكــون فــي إطــاره العلمــي، أي: مــا يصــلح للتأييــد، أمــا أن     

عنـا مـن خاللهـا فـال؛     يجعل كنظريـة قطعيـة ال تقبـل الجـدل ثـم يحلّـل واقعنـا ومجتم       
  ألن مثل هذه األقوال والنظريات نشأت في ظروف وبيئة غير بيئتنا.

    كــلّ مــا يقولونــه مجانــب الصــواب وأن عي أنمــن القــول بأنّنــا ال نــد ال بــد ثــم
كلّ ما قالوه خطأ، بل اإلنصاف يدعونا إلى تمييز الجيد من الرديء؛ فلو كان كـلّ  

د، ولكـن جمعـوا بـين الصـواب والخطـأ فجعلـوا منهـا        ما قالوه خطأ لم يصـدقهم أحـ  
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عجينة تورد الشبهة على غير المطلّـع والمتمـرس فـي العلـوم، وهـذا دأب كـلّ فكـر        
بشري، ولكن النتيجة تصنّف في الخطأ؛ ألنّها تتبـع أخـس المقـدمات، ومـا يخـالط      

  و.الصواب ويشوبه من الخطأ يجعله غير واضح، وبالتالي ال يعكس الواقع كما ه
والدكتور علـي شـريعتي كتـب بعـض أفكـاره معتمـداً علـى مبـادئ ومقـدمات          
قاصرة غيـر كافيـة، وإنّمـا نظـر إلـى جانـب واحـد، ولـم يجمـع كـلّ مـا يتعلّـق بـبعض              
المواضيع التي أراد أن يكتب عنهـا، فأخطـأ باالسـتنتاج، ولمـا عوتـب علـى بعضـها،        

صـري؛ لمـا عوتـب فـي النجـف علـى       قال: إنّي لم أكن أعلم.. وحاله حال أحمد أمـين الم 
  ما كتبه خاطئاً في (فجر اإلسالم) عن الشيعة، اعتذر بعدم العلم.. ويا له من عذر!!

فمثالً عندما كتب شريعتي كتابه (التشيع العلوي والتشيع الصفوي) بنـى علـى   
بعض الظواهر االجتماعية المتداخلة مع العقيدة الدينية في ذلـك الوقـت، واعتبرهـا    

يــزة األســاس لمــذهب التشــيع فــي العهــد الصــفوي، وعمــم مــا كــان جزئيــاً علــى  الرك
     ع فـي عهـد اإلمـام علـيكلّ المذهب، وبالتالي حكم بالفرق بين التشـيC   عوالتشـي

في العهد الصفوي، مع أنّا نقر أن ممارسات الشيعة االجتماعية، أو التشـيع كظهـور   
ــره فــي العهــد       ــي العهــد الصــفوي غي ــوي، ولكــن هــذا ال يعنــي أن    اجتمــاعي، ف العل

  أُصول ومبادئ ومنطلقات التشيع في العهدين مختلفان؛ فالحظ!

H´ĐÔí@åi@ïÜÇIH´ĐÔí@åi@ïÜÇIH´ĐÔí@åi@ïÜÇIH´ĐÔí@åi@ïÜÇI@ @@ @@ @@ @
  »������������ن������و������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بعد التحية والسالم:بعد التحية والسالم:بعد التحية والسالم:بعد التحية والسالم:
        هل لكم أن تخبرونا نبذة عن حياة الشخصية اإلسالمية علي بن يقطين؟هل لكم أن تخبرونا نبذة عن حياة الشخصية اإلسالمية علي بن يقطين؟هل لكم أن تخبرونا نبذة عن حياة الشخصية اإلسالمية علي بن يقطين؟هل لكم أن تخبرونا نبذة عن حياة الشخصية اإلسالمية علي بن يقطين؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وب

هو: علي بن يقطـين بـن موسـى البغـدادي، كـان ثقـة، جليـل القـدر، ولـه منزلـة           
هــ، سـكن بغـداد،    ١٢٤هــ وقيـل   ١٢٠، ولـد سـنة   Cعظيمة عنـد أبـي الحسـن موسـى    

وهو كوفي األصل، ومولى بني أسد.. كان ألبيه منزلة سامية لـدى الدولـة العباسـية    
المنزلــة لــه واتّخــذه الرشــيد وزيــراً..   أول أمرهــا، إذ كــان داعيــاً لهــم، فانتقلــت هــذه   

ــة    Cوكــان علــى صــلة وثيقــة باإلمــام موســى بــن جعفــر     يعمــل بإرشــاده علــى إغاث
هـ وعمره يومئذ سبع وخمسون سـنة.. ولـه كتـب، منهـا:     ١٨٢المظلومين.. توفّي سنة 

ــادق    ــه الصــ ــئل عنــ ــا ســ ــاب (مــ ــاكC     كتــ ــاظرة الشــ ــاب (منــ ــم)، وكتــ ــن المالحــ مــ
  .Cالحسن موسى بن جعفر )، وله مسائل عن أبيCبحضرته

وللمزيد من التعرف علـى هـذه الشخصـية، يسـعكم مراجعـة كتـاب (فهرسـت        
ــي:  ــال   ٧١٥[ ٢٧٣النجاشـ ]، الفهرســـت ٨٠٩ـــــ  ٨٠٥[ ٧٢٩: ٢]، اختيـــار معرفـــة الرجـ
 ٣١١: ٣بــــاب علـــي، نقـــد الرجــــال    ١٧٤]، خالصـــة األقـــوال:   ٣٨٨[ ١٥٤للطوســـي:  

ــال  ٣٧٣٠[ ــى المقـ ــا٢١٨٨[ ٨٢: ٥]، منتهـ ــيعة ]، أعيـ ــين،   ٣٧١: ٨ن الشـ ــن يقطـ ــي بـ علـ
  .)]٨٦٠١[ ٢٤٢: ١٣ومعجم رجال الحديث 

bČî¨a@ŠàÇIbČî¨a@ŠàÇIbČî¨a@ŠàÇIbČî¨a@ŠàÇIHâ@ @@ @@ @@ @
  »���������א���
�ن������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سؤالي عن شخصية عمر الخيام؟سؤالي عن شخصية عمر الخيام؟سؤالي عن شخصية عمر الخيام؟سؤالي عن شخصية عمر الخيام؟
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   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 م) عمـر ١١٢١/ هـ٥١٥عمر الخيام (((في (األعالم) لخير الدين الزركلي, قال: 
بن إبراهيم الخيامي النيسابوري، أبو الفتح: شاعر فيلسوف فارسـي، مسـتعرب. مـن    ا

أهل نيسابور، مولداً ووفاة. كان عالماً بالرياضيات والفلك واللغـة والفقـه والتـاريخ.    
  له شعر عربي، وتصانيف عربية.

ط) ـــ  بقيت من كتبه رسـائل، منهـا: (شـرح مـا يشـكل مـن مصـادرات إقليـدس         
ط) و(االحتيال لمعرفـة مقـداري الـذهب والفضـة فـي      ــ الجبر والمقابلة  و(مقالة في

ط)، بعـث بـه إلـى القاضـي أبـي نصـر       ــ خ) و(الخلق والتكيف ــ جسم مركّب منهما 
ــثالث مســائل     ــاً ل ـــ النســوي، و(رســالته جواب ــات، فــي المجمــوع    ـ ــع ورق خ)، فــي أرب

ا جليلة ملوكية، و(رسالة بخزانة أسعد أفندي باستنبول، وصفها الميمني بأنّه ١٩٣٣
  خ)، ثالث ورقات، في معهد المخطوطات.ــ في الموسيقى 

وبلغـــت شـــهرة الخيـــام ذروتهـــا بمقطعاتـــه الشـــعرية (الرباعيـــات) نظمهـــا شـــعراً  
ــية واالنكليزيـــة واأللمانيـــة         ــى العربيـــة والالتينيـــة والفرنسـ ــية، وترجمـــت إلـ بالفارسـ

  ي أيامه، فقربه الملوك والرؤساء.واإليطالية والدنمركية، وغيرها. وعرف قدره ف
كــان الســلطان ملــك شــاه الســلجوقي ينزّلــه منزلــة النــدماء، والخاقــان شــمس           

  الملوك ببخارى يعظّمه ويجلسه معه على سريره.
وقــدح أهــل زمانــه فــي عقيدتــه، فحــج، وأقــام مــدة ببغــداد، وعــاد يتقــي النــاس   

ملــك) و(حســن الصــباح)،  بــالتقوى. وكــان مــن خاصّــة خلصــائه فــي شــبابه: (نظــام ال  
واتّفق معهما على أن من ينال منهم رتبة يساعد صاحبيه، فلما استوزر نظـام الملـك   
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جعل لعمر عشرة آالف دينار في السنة، من دخل نيسابور. ولكن السلطان مـا عـتم   
  أن رفع الحساب من عهدة نظام الملك.

 :ــ  ـباإلمام وبحجة الحق  للخيام، وقد رآه، وعرفه  اًوكان معاصرــ قال البيهقي 
إنّه تلو ابن سينا في أجزاء علوم الحكمة، وكـان سـيء الخلـق، ضـيق العطـن. وقـال:       

  كان يتخلّل بخالل من ذهب.
وفي (الكامل) البن األثير: كـان الخيـام أحـد المنجمـين الـذين عملـوا الرصـد        

  .. ه٤٦٧للسلطان ملك شاه السلجوقي سنة 
ام خراســـان، وعالّمـــة الزمـــان، يعلـــم علـــم يونـــان، وقـــال القفطـــي فـــي نعتـــه: إمـــ

ويحثّ على طلب الواحد الديان، بتطهير الحركات البدنية لتنزيه النفس اإلنسانية. 
  وأورد أبياتا من شعره العربي.

ونقل القمي أن الخيام كان أحـد الحكمـاء الثمانيـة فـي عصـر السـلطان جـالل        
يخ الــذي مبــدأه نــزول الشــمس أول   الــدين (ملــك شــاه)، وهــم الــذين وضــعوا التــار   

  الحمل، وعليه كان بناء التقاويم.
وأكثر كتّاب العرب المعاصرون وغيرهم من الكتابة عنه، فمن ذلك: بالعربية 

ط) لعبـد الحـق فاضـل.    ـــ  ط) ألحمد حامد الصراف، و(ثـورة الخيـام   ــ (عمر الخيام 
ــة     ــة خاصّـ ــة، طبعـ ــة االنكليزيـ ــة، باللغـ ــابع بيشـــوب  ومـــن التحـــف الفنيـ ــدرتها مطـ أصـ

م لمجموعــة مــن ترجمــات قطــع منهــا، ومنظومــات  ١٩٢٣وجاريــت، ببــاريس، ســنة 
بمعناها، لبيرون، وفيتس جيرالد، وغيرهمـا، محـالّة بصـور ملونـة ونقـوش وكتابـات       

  ) أصداء حياة.s Echoes’Lifeمتقنة كلّ اإلتقان سميت: (
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لبسـتاني، وأحمـد الصـافي النجفـي،     وممن نقل (الرباعيات) إلى العربية شعراً: وديع ا
وأحمـــد رامـــي، واســــتفدت كثيـــراً مــــن ترجمتهـــا (النثريــــة) لجميـــل صــــدقي      
الزهـــاوي؛ فإنّـــه التـــزم بهـــا النقـــل الحرفـــي عـــن الفارســـية مباشـــرة، ثـــم نظمهـــا   

  .)١())كغيره بشيء من التصرف
(الخيـام) أبـو الفـتح    ((وفي (الكنى واأللقاب) للشـيخ عبـاس القمـي قـال:     

بــن إبــراهيم النيســابوري الحكــيم الشــاعر المعــروف، صــاحب األشــعار        عمــر 
  العربية والفارسية والرباعيات المشهورة...

كــان معاصـــراً ألبــي حامـــد الغزالــي، وكـــان أحــد الحكمـــاء الثمانيــة فـــي      
ــاريخ الــذي           ــذين وضــعوا الت ــك شــاه، وهــم ال ــدين مل عصــر الســلطان جــالل ال

  اء التقاويم اآلن.مبدأه نزول الشمس أول الحمل وعليه بن
نّه مع تبحره في فنون الحكمـة، كـان لـه ظنّـة بـالتعليم واإلفـادة،       إويقال: 

ــدة،        ــدمات البعيـ ــذكر المقـ ــه بـ ــأل عنـ ــا يسـ ــواب مـ ــي جـ ــالم فـ ــول الكـ ــا طـ وربمـ
وبإيراد ما ال يتوقّف المطلوب على إيراده، ظنّة منـه باإلسـراع إلـى الجـواب،     

، فطول الخيامي الكـالم وامتـد إلـى أن    فدخل عليه الغزالي يوماً وسأله مسألة
  أذّن للظهر، فقال الغزالي: جاء الحق وزهق الباطل. وقام وخرج.

(ثيــز)، وقبــره فــي خــارج نيســابور قــرب الســيد محمــد         ٥١٧تــوفّي ســنة  
  .)٢())المحروق، مشهور

                                                 

�F١Eא��^م�Q�r&b��،�٥�W٣٨�Kم
H�z�0א,� 

�F٢�6
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٤٨٠  .................................................  �����������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� ٥٥٥٥EEEEجججج����FFFFא������א

 

HïÛaŒÌÛaIHïÛaŒÌÛaIHïÛaŒÌÛaIHïÛaŒÌÛaI@ @@ @@ @@ @

و4���Eل��«����� 
�����א��!����«        
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

, وقـد قـرأت كتابـه (إحيـاء علـوم      , وقـد قـرأت كتابـه (إحيـاء علـوم      , وقـد قـرأت كتابـه (إحيـاء علـوم      , وقـد قـرأت كتابـه (إحيـاء علـوم      ····مـام الغزالـي  مـام الغزالـي  مـام الغزالـي  مـام الغزالـي  عن اإلعن اإلعن اإلعن اإل    اًاًاًاًموجزموجزموجزموجز    اًاًاًاًأُريد تعريفأُريد تعريفأُريد تعريفأُريد تعريف
الدين), الحظت فيه بعض التعصّب ضد الشـيعة, وسـمعت إشـاعات عـن تشـيعه،      الدين), الحظت فيه بعض التعصّب ضد الشـيعة, وسـمعت إشـاعات عـن تشـيعه،      الدين), الحظت فيه بعض التعصّب ضد الشـيعة, وسـمعت إشـاعات عـن تشـيعه،      الدين), الحظت فيه بعض التعصّب ضد الشـيعة, وسـمعت إشـاعات عـن تشـيعه،      
والعلم عند اهللا, فهل يوجد ما يثبت ذلك؟ وهل يصح نسبة كتاب (سر العالمين) والعلم عند اهللا, فهل يوجد ما يثبت ذلك؟ وهل يصح نسبة كتاب (سر العالمين) والعلم عند اهللا, فهل يوجد ما يثبت ذلك؟ وهل يصح نسبة كتاب (سر العالمين) والعلم عند اهللا, فهل يوجد ما يثبت ذلك؟ وهل يصح نسبة كتاب (سر العالمين) 

            له؟له؟له؟له؟
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ن محمــد بــن أحمــد الغزالــي الطوســي فــي ســنة   ولــد أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــ  

هـــ) فــي الطــابران مــن مدينــة طــوس، وقــرأ علــى اإلســماعيلي فــي جرجــان، ثــم الزم     ٤٥٠(
إمــام الحــرمين الجــويني فــي نيســابور، وبعــد وفاتــه خــرج إلــى الــوزير نظــام الملــك، حيــث     

لتصـوف،  هــ)، ثـم تـرك التـدريس واتّجـه ل     ٤٨٤رشّحه للتدريس في النظامية ببغـداد سـنة (  
وخرج إلى الحج، وأقام في دمشق مدة، وبدأ في تصـنيف (اإلحيـاء) فـي بيـت المقـدس،      

  .)١(هـ)٥٠٥هـ) وبقى فيها إلى أن مات سنة (٤٩٠ثم عاد إلى خراسان سنة (
وقــد كــان فــي أول أمــره شــافعياً فــي الفــروع، صــنّف فيهــا عــدة كتــب، منهــا:         

 فــي العقيــدة، كمــا نــصّ عليــه كــلّ مــن   (البســيط)، و(الوســيط)، و(الــوجيز)، أشــعرياً 
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ترجم له، ثم أخذ الفلسفة والرد على الفالسفة والباطنية، فألّف: (مقاصد الفالسفة 
وتهافت الفالسـفة)، ثـم تحـول إلـى التصـوف، فـألّف: (اإلحيـاء)، وفـي آخـر عمـره           

  اتّخذ خانقاه للصوفية قرب منزله.
ــهور تطفـــ     ــروف مشـ ــيعة فمعـ ــد الشـ ــبه ضـ ــا تعصّـ ــة   وأمـ ــه، خاصّـ ــا كتبـ ــه ثنايـ ح بـ

(اإلحياء)، بل نسبه بعضهم إلى النصـب بسـبب فتـواه المشـهورة فـي المنـع مـن لعـن         
! )١(، بـل وإدخالـه فـي زمـرة المـؤمنين     Cيزيد بن معاوية، ونفيه أمره بقتـل الحسـين  

ــل الحســين   ــراءة مقت ــه     )٢(Cوحــرم ق ــة بالعصــمة فــي كتاب ، ورد علــى معتقــد اإلمامي
ونصــر عقيــدة األشــاعرة، وقــال: إن المــذهب الحــق مــذهب    (المنقــذ مــن الضــالل)، 

السلف، أعني: مذهب الصحابة والتابعين، في آخـر كتبـه قبـل وفاتـه، وهـو: (إلجـام       
  العوام).

وأمــا كتــاب (ســر العــالمين) فقــد اشــتهر أنّــه لــه، وقــد عــده مــن كتبــه ســبط ابــن   
  .)٤((ميزان االعتدال) ، والذهبي في)٣(الجوزي في (التذكرة)

وأول مـــن أنكـــر كـــون الكتـــاب لـــه هـــو شـــاه عبـــد العزيـــز الـــدهلوي صـــاحب     
، وهــو أُســلوب معــروف للــتخلّص مــن اإللــزام بمــا فــي        )٥((التحفــة االثنــي عشــرية)  

  الكتاب، وقد استدلّوا على أن الكتاب ليس له بأدلّة، أقواها اثنان:
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ت، مــع أن نشــده فــي شــبابه بعــض األبيــا: أن الغزالــي يــذكر أن المعــري أاألول
  هـ)!٤٥٠في (ولد هـ) والغزالي ٤٤٩المعري توفّي في سنة (

وجوابه: إن الغزالـي ذكـر قبـل هـذا فـي كتابـه (سـر العـالمين) أنّـه تعـرف علـى            
بعض أحوال المعري من يوسف بـن علـي شـيخ اإلسـالم، الـذي شـاهده ونقـل عنـه         

  قل بالواسطة.أبيات المعري، فتكون تلك األبيات المستشهد بها مثل هذه ن
  ثانيها: أنّه ينسب في الكتاب كتباً لنفسه لم يذكرها أحد في كتب الغزالي!

  .)١(وجوابه: أنّه يذكر أيضاً كتباً أُخرى معروفة أنّها للغزالي
  والظاهر أن الكتاب هو للغزالي ُألمور ذكرها فيه، منها:

وهـو أمـر    أنّه يذكر تتلمذ ابن تومرت عليه في بغـداد بعـد رجوعـه مـن سـفره،     
على معروف ذكره كثير ممن ترجم للغزالي والبن تومرت، كما أنّه يذكر تتلمذه 

، وهــو أيضــاً معــروف عــن الغزالــي، وأيضــاً يــذكر فــي الكتــاب     )٢(أبــو المعــالي الجــويني 
، وهـو أيضـاً معـروف عـن الغزالـي، وقـد ألّـف        )٣(رجوعه عن قوله في المسألة السريجية

  م وقوع الطالق بها، واآلخر: بعد رجوعه عنها.كتابين، أحدهما: في عد افيه
وأما كون (سر العالمين) من آخر ما كتبه، فهـو صـحيح؛ ألنّـه يـنصّ فـي أولـه       
علــى أن ابــن تــومرت قــرأه عليــه بعــد عودتــه إلــى بغــداد مــرة ثانيــة، وقــد كانــت قبــل  

  خمسة عشر سنة من موته تقريباً.
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بــه (ســر العــالمين) مــن غصــب حــق  وأمــا مــا ذكــره فــي المقالــة الرابعــة مــن كتا  
، فإنّه ال يدلّ على تشيعه! خاصّة إذا نظرنا إلى ما ألّفه بعده من كتبه التـي  7محمد

  صرح فيها بعقيدته وبرده على اإلمامية.
نعــم، ال يعــدو كونــه صــدحاً بــالحق، كمــا حصــل لكثيــر مــن أكــابرهم، ولكــن    

  سرعان ما يرجعون إلى عصبيتهم.

HÊbÔÈÔÛaIHÊbÔÈÔÛaIHÊbÔÈÔÛaIHÊbÔÈÔÛaI@ @@ @@ @@ @

א�������د����«�����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أرجو أن توضّحوا من هو القعقاع بن عمرو التميمي؟أرجو أن توضّحوا من هو القعقاع بن عمرو التميمي؟أرجو أن توضّحوا من هو القعقاع بن عمرو التميمي؟أرجو أن توضّحوا من هو القعقاع بن عمرو التميمي؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
           د مرتضـى العسـكري فـي بحوثـه بشـأن روايـات سـيف بـن عمـر، أنذكر السـي

  اختلقها سيف بن عمر، ونسج حولها البطوالت الوهمية. ،القعقاع شخصية مختلقة
ما أوردناه إلـى هنـا مـن    ((بعد أن بحث روايات نسب القعقاع وصحبته، قال: ف

حديث سيف بشأن القعقاع، لم نجده عند غيره لنقارن بين حديثه وحـديث غيـره،   
  .)١())وإنّما انفرد سيف بروايته، ووجدنا في أسانيد أحاديثه رواة من مختلقاته

خالف سيف الرواة في مـا  ((وقال في نهاية بحثه في أخبار القعقاع في الفتن: 
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ذكر عن الفتن في عصر عثمان وما اختلق من أساطير وما نسب إلى بطـل أسـطورة   
  .)١())القعقاع من عمل

ــراً بعــد أن ذكــر رواة ســيف:      ــال أخي ــي كتــب      ((وق بحثنــا عــن هــؤالء الــرواة ف
الحـديث والتـاريخ واألنسـاب واألدب، ولمـا لـم نجـد لهـم ذكـراً فـي غيـر أحاديـث            

  .)٢())لنا أن نعتبرهم من مختلقات سيف من الرواة سيف، جاز
والخالصة التي وصـل إليهـا هـذا المحقّـق، هـي: أن القعقـاع لـم يـذكره سـوى          

  سيف بن عمر!
وسيف هذا كذّاب وضّاع زنديق، ومن ذكرهم في أسانيد رواياته مجهولون 

  ال يعرفهم أحد، فهم مختلقون!
فهـذا الـراجح أنّـه مـن مختلقـات      ((وقال عنه الباحث (حسن فرحان المالكي): 

  سيف بن عمر، بل إنّك تجزم مع البحث أنّه من مختلقاته، وليس له وجود أصالً..
  إلى أن قال: هل يعقل أن رجالً مثل القعقاع:

ودوخ الفـرس  ـــ  ٤وكـان سـبب النصـر فيهـا.     ـــ  ٣شـهد القادسـية.   ــ ٢صحابي. ــ ١
  شجاعة وفتوحات؟ يوازي خالد بن الوليدــ ٥في العراق والمشرق. 

هل يعقل أن أحداً من المؤرخين والمحدثين بل القصاص في القرنين األول 
  والثاني ال يعرفه أحد منهم، ولم يأت على ذكره ولو اسماً؟!

هل يعقل أن يكون مجهوالً عند كلّ هؤالء مع شهرته وبطوالتـه!! حتّـى جـاء    
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  .)١())سيف بن عمر في أواسط القرن الثاني وعرفه؟!

H‰bjyþa@kÈ×IH‰bjyþa@kÈ×IH‰bjyþa@kÈ×IH‰bjyþa@kÈ×I@ @@ @@ @@ @
        »���������א���
�ن������ن����د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        من هو كعب األحبار؟من هو كعب األحبار؟من هو كعب األحبار؟من هو كعب األحبار؟

        أتمنّى لكم دوام الصحة والعافية، وشكراً.أتمنّى لكم دوام الصحة والعافية، وشكراً.أتمنّى لكم دوام الصحة والعافية، وشكراً.أتمنّى لكم دوام الصحة والعافية، وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
قيــل: كعــب بــن مــاتع الحميــري, كــان فــي الجاهليــة مــن علمــاء اليهــود فــي الــيمن,  

أسلم في زمن أبي بكر, واألصح: فـي أيـام عمـر, وقـدم المدينـة فـي دولـة عمـر, وأخـذ          
خـرج إلـى الشـام فسـكن      7يروي عن النبي مرسالً، وعن عمر، وصهيب، وعائشة, ثم

  .)٢(هـ عن عمر جاوز المائة وأربع سنين٣٤هـ أو ٣٢حمص، وتوفّي فيها سنة 
روى جماعة من أهل السـير  ((يد: جاء في (شرح نهج البالغة) البن أبي الحد

كان يقـول عـن كعـب األحبـار: إنّـه لكـذّاب, وكـان كعـب منحرفـاً عـن            Cأن علياً
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عليC(()١(.  
ــافي):    ــي (الكـ ــاء فـ ــي     ((وجـ ــب أبـ ــى جنـ ــداً إلـ ــت قاعـ ــال: كنـ ــن زرارة، قـ عـ

  وهو محتبٍ مستقبل الكعبة, فقال: (أما إن النظر إليها عبادة). Cجعفر
: إنC ال له: عاصم بن عمر، فقـال ألبـي جعفـر   فجاءه رجل من بجيلة يق

  كعب األحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة.
  : (فما تقول فيما قال كعب)؟Cفقال أبو جعفر

  فقال: صدق، القول ما قال كعب.
  : (كذَبت وكذَب كعب األحبار معك), وغضب.Cفقال أبو جعفر

داً بقـول: كـذبت، غيـره. ثـم قـال: (مـا خلـق        قال زرارة: ما رأيته استقبل أح
  .)٢(اهللا عزّ وجلّ بقعة في األرض أحب إليه منها...)

وهو أحـد أعمـدة اإلسـرائيليات الداخلـة فـي تـراث المسـلمين؛ اتّفـق علـى          
  .)٣(ذلك جمع من محقّقي الطرفين

       ــي ــار كــان مــن المنحــرفين عــن خــط عل ، Cوالخالصــة: إن كعــب األحب
والوضّــاعين لألحاديـــث، الداســين للعقائـــد اليهوديــة فـــي     وكــان مــن الكـــذّابين  

  .)٤(اإلسالم، خاصّة: التجسيم
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»��
  »���������א��
אق����و��מ���$
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........اللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمد
هل كمال الدين الميبدي صاحب شرح الديوان (الـديوان المنسـوب ألميـر    هل كمال الدين الميبدي صاحب شرح الديوان (الـديوان المنسـوب ألميـر    هل كمال الدين الميبدي صاحب شرح الديوان (الـديوان المنسـوب ألميـر    هل كمال الدين الميبدي صاحب شرح الديوان (الـديوان المنسـوب ألميـر    

        يعة المعتمدين؟يعة المعتمدين؟يعة المعتمدين؟يعة المعتمدين؟).. من الش).. من الش).. من الش).. من الشCCCCالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين
        ولكم كلّ الشكر.ولكم كلّ الشكر.ولكم كلّ الشكر.ولكم كلّ الشكر.

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

القاضي مير الحسيني، ميبـدي  ((في (هدية العارفين) إلسماعيل باشا قال عنه: 
األصــل، يــزدي المولــد، تلميــذ الجــالل الــدواني، المــتخلّص بـــ(منطقي)، تــوفّي ســنة  

  .)١())عشر وتسعمائة ٩١٠
يس فــي (معجــم المطبوعــات العربيـة): كــان مــن أعــاظم  ليــان سـرك وقـال عنــه إ 

  .)٢(متأخّري فضالء العامة ومتكلّميهم البارعين وصفوتهم المتشرعين
فظهــر أن تســميته بـــ(مير حســين) ليســت ألجــل ســيادته،  ((وقــال صــاحب (الذريعــة): 

  .)٣())) بالحسيني٧س ٦٥٦ص ٢كما زعمه (كشف الظنون) فوصفه في (ج
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كــر صـاحب (الروضــات) كثيــراً مـن عباراتــه، ومـا أنشــأه فــي    وقـال أيضــاً: ثـم ذ  
، ومع ذلك لم يتأكد من تشـيعه؛ لمـا   Cمدح الكتاب، ومدح منشئه أمير المؤمنين

يعمل صدر عنه من الكلمات المناقضة والمنافية كما نقلها، في حين ال يمنع كونه 
  .)١(بالتقية؛ ألنّه كان قاضياً من قبل القوم

ــاهر   ــد طــ ــفه محمــ ــي (تووصــ ــين) بـــــ(القاضي    ١٠٩٨القمــ ــه (األربعــ ــي كتابــ ــ) فــ هـــ
  .)٢(الشافعي)

HoîàØÛaIHoîàØÛaIHoîàØÛaIHoîàØÛaI@ @@ @@ @@ @
        »����������و
���������د���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..
أود أن أسـألكم عـن الشـاعر المعـروف الكميــت بـن زيـد األسـدي: هـل هــو         أود أن أسـألكم عـن الشـاعر المعـروف الكميــت بـن زيـد األسـدي: هـل هــو         أود أن أسـألكم عـن الشـاعر المعـروف الكميــت بـن زيـد األسـدي: هـل هــو         أود أن أسـألكم عـن الشـاعر المعـروف الكميــت بـن زيـد األسـدي: هـل هــو         

أن الكميت زيدي أن الكميت زيدي أن الكميت زيدي أن الكميت زيدي نّي قرأت في بعض المواقع نّي قرأت في بعض المواقع نّي قرأت في بعض المواقع نّي قرأت في بعض المواقع حيث إحيث إحيث إحيث إشيعي أم زيدي المذهب؟ شيعي أم زيدي المذهب؟ شيعي أم زيدي المذهب؟ شيعي أم زيدي المذهب؟ 
        المذهب، ويظهر ذلك في بعض قصائده المعروفة بـ(الهاشميات).المذهب، ويظهر ذلك في بعض قصائده المعروفة بـ(الهاشميات).المذهب، ويظهر ذلك في بعض قصائده المعروفة بـ(الهاشميات).المذهب، ويظهر ذلك في بعض قصائده المعروفة بـ(الهاشميات).

        مع الشكر والتقدير الجزيل.مع الشكر والتقدير الجزيل.مع الشكر والتقدير الجزيل.مع الشكر والتقدير الجزيل.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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  الكميت وإن كان راثياً لزيد بـن علـي إنS   ،هـذا ال يـدلّ   ���  فـي قصـائده أن
، حالـه حـال غيـره    Fبحق أهل البيت على زيديته؛ فهو يرثيه باعتباره من الطالبين

  ، كـ(دعبل الخزاعي).Fمن شعراء أهل البيت
، كما في بعض الروايـات  Cواإلمام الصادق Cثم إن عالقته باإلمام الباقر

، ولـذا  )١(تشير إلى معرفته بهما وبإمامتهمـا، وهـذا يـدلّ علـى إماميتـه ال علـى زيديتـه       
  ترجمه رجاليينا في كتبهم.

دخلـت علـى   ((از في (كفاية األثر) بسـنده عـن الكميـت، قـال:     وقد روى الخزّ
، فقلت: يا ابن رسول اهللا! إنّـي قـد قلـت    Hسيدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر

  فيكم أبياتاً، أفتأذن لي في إنشادها...
  إلى أن قال: فلما بلغت إلى قولي:

ــى   ــيكم متــــ ــق فــــ ــوم الحــــ ــى يقــــ ــى  متــــ ــيكم متــــ ــق فــــ ــوم الحــــ ــى يقــــ ــى  متــــ ــيكم متــــ ــق فــــ ــوم الحــــ ــى يقــــ ــى  متــــ ــيكم متــــ ــق فــــ ــوم الحــــ ــى يقــــ         يييييقـــــــــــــــوم مهـــــــــــــــديكم الثـــــــــــــــان  يقـــــــــــــــوم مهـــــــــــــــديكم الثـــــــــــــــان  يقـــــــــــــــوم مهـــــــــــــــديكم الثـــــــــــــــان  يقـــــــــــــــوم مهـــــــــــــــديكم الثـــــــــــــــان                  متــــ

إن شاء اهللا سريعاً، ثم قال: يا أبا المستهل! إن قائمنا هو التاسع من  قال: سريعاً
  اثنا عشر، وهو القائم. 7ولد الحسين؛ ألن األئمة بعد رسول اهللا

  قلت: يا سيدي، فمن هؤالء االثنا عشر؟
 وبعده الحسن والحسين، وبعـد الحسـين علـي   قال: أولهم علي بن أبي طالب، 

  ووضع يده على كتف جعفر. ،بعدي هذا مبن الحسين، وأنا، ثا
  قلت: فمن بعد هذا؟
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    ــه علــي ــال: ابنــه موســى، وبعــد موســى ابن د، وبعــد ابنــه محمــ  ، وبعــد علــي ق
ابنــه الحســن، وهــو أبــو القــائم الــذي يخــرج فــيمأل   ، وبعــد علــيد ابنــه علــيمحمــ

  ويشفي صدور شيعتنا. ،وعدالً الدنيا قسطاً
  هللا؟قلت: فمتى يخرج يا ابن رسول ا

ال  ،مــا مثلــه كمثــل الســاعة إنّ(فقــال:  ؟عــن ذلــك 7قــال: لقــد ســئل رســول اهللا 
  .)١()))بغتة���  تأتيكم

H�ãc@åi@ÙÛbßIH�ãc@åi@ÙÛbßIH�ãc@åi@ÙÛbßIH�ãc@åi@ÙÛbßI@ @@ @@ @@ @
»�������
������א���ود����������=�����«        
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        من هو مالك بن أنس؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافية عنه.من هو مالك بن أنس؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافية عنه.من هو مالك بن أنس؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافية عنه.من هو مالك بن أنس؟ أرجو أن تزودوني بالمعلومات الكافية عنه.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
هـــ)، فكــان عمــره خمســاً  ١٧٩هـــ) وتــوفّي ســنة (٩٣مالــك بــن أنــس: ولــد ســنة ( 

هــ)،  ١١٤هــ) إلـى سـنة (   ٩٠كلّها من سـنة (  Cوثمانين سنة, أدرك منها إمامة الباقر
هــ)  ١١٤البالغة أربعاً وثالثين سنة كلّها من سنة ( Cكما أدرك فيها إمامة الصادق

  عهد األمويين.هـ)، كانت منها ثمان عشرة في ١٤٨إلى سنة (
اإلمام أبـو عبـد اهللا مالـك بـن أنـس بـن       ((كان في (وفيات األعيان): قال ابن خلّ
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صــبح  أمالــك بــن أبــي عــامر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن غيمــان... ابــن عمــرو ذي            
األصبحي المدني.. إمام دار الهجرة وأحد األئمة األعالم, أخذ القراءة عرضـاً عـن   

  ونافعاً مولى ابن عمر... نافع بن أبي نعيم, وسمع الزهري,
ــه          ــه فــي ســنة خمــس وتســعين للهجــرة, وحمــل ب ــال: وكانــت والدت ــى أن ق إل

  .)١())ثالث سنين! وتوفّي في شهر ربيع األول سنة تسع وتسعين ومائة
مالــك بــن أنــس بــن أبــي عــامر مــن    ((وحكــى ابــن النــديم فــي (فهرســه)، قــال:    

بــه ثــالث ســنين، وكــان  حميــر، وعــداده فــي بنــي تــيم بــن مــرة مــن قــريش, وحمــل     
شـــديد البيـــاض إلـــى الشـــقرة، طـــويالً عظـــيم الهامـــة، أصـــلع الـــرأس, يلـــبس الثيـــاب  
العدنيـة الجيــاد، ويكثـر حلــق شــاربه، وال يغيـر شــيبه، وكــان يـأتي المســجد، ويشــهد     

  الصالة، ويعود المرضى، ويقضي الحقوق..
الجنـائز،  ثم ترك الجلوس في المسجد، وكان يصلّي فـي منزلـه، وتـرك اتّبـاع     

  فكان يعاتب على ذلك، وكان يقول: ليس يقدر كلّ أحد يقول عذره.
جعفــر بــن ســليمان وكــان والــي المدينــة، فقيــل لــه: إنّــه ال يــرى  إلــى بــه  يوســع

ه فـانخلع كتفـه، وارتكـب    وإيمان بيعتكم، فدعا بـه، وجـرده وضـربه أسـواطاً، ومـدد     
وكأنّمــا كانــت تلــك الســياط   منــه أمــراً عظيمــاً، فلــم يــزل بعــد ذلــك فــي علــو ورفعــة،  

  حلى عليه.
وكان من عبيد اهللا الصالحين، فقيه الحجـاز وسـيدها فـي وقتـه, العلَـم، وتـوفّي       

  .)٢())سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن خمس وثمانين (سنة)، ودفن بالبقيع
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طلــــب العلــــم وهــــو حــــدث، فأخــــذ عــــن جمــــع كثيــــر، مــــنهم: اإلمــــام جعفــــر    
ــادق ــافع, Cالصـ ــري, وو, ونـ ــارك,    الزهـ ــن المبـ ــه: ابـ ــدث عنـ ــعيد المقبـــري، وحـ سـ

  .)١(والقطّان, وابن مهدي, وابن وهب، وغيرهم
اختلفــت إليــه زمانــاً فمــا  ((: Cوقــال مالــك بــن أنــس فــي حــق اإلمــام الصــادق  

علــى ثــالث خصــال: إمــا مصــلٍّ، وإمــا صــائم، وإمــا يقــرأ القــرآن، ومــا   ���  كنــت أراه
  .)٢())على طهارة���  رأيته يحدث

مــا رأت عــين وال ســمعت أذن، وال خطــر علــى قلــب بشــر أفضــل مــن  ((ال: وقــ
  .)٣())جعفر بن محمد الصادق، علماً وعبادة وورعاً

هـ) بسنده عن ابن وهب، قال: سمعت مالكاً ٤٦٣وقال الخطيب البغدادي (ت
كثير من هذه األحاديث ضاللة, لقـد خرجـت منّـي أحاديـث لـوددت أنّـي       ((يقول: 

  .)٤())منها سوطين وأنّي لم أحدث بها ضُربت بكلّ حديث
ي: إن مالكاً بكى في مرض موته، وقال: بهـ) عن القعن٤٥٦ونقل ابن حزم (ت

مسألة أفتيت بها برأيي سوطاً سوطاً وقد كانت لي بكلّ واهللا لوددت أنّي ضُربت ((
  .)٥())السعة في ما سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي، أو كما قال
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        هذا ودمتم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.هذا ودمتم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.هذا ودمتم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.هذا ودمتم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  م رجال الحديث) للسيد الخوئي، قال:ننقل لك ما جاء في (معج

   مالك بن الحارث:((
األشتر النخعي: من أصحاب عليC.رجال الشيخ ,  
    ــي ــي أصــحاب عل ــي ف ــن الحــارث       Cوعــده البرق ــك ب ــائالً: مال ــيمن, ق مــن ال

  األشتر النخعي.
ــي (المناقــب      ), فــي (فصــل فــي المســابقة    ٢الجــزء/وعــده ابــن شــهر آشــوب ف

  .)١(ابة وخيار التابعينباإلسالم): من وجوه الصح
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عــد األشــتر مــن  : ــــيعنــي فــي المعجــم ــــ وتقــدم فــي ترجمــة جنــدب بــن زهيــر  
  التابعين الكبار, ورؤسائهم وزهادهم.

وقال الكشّي: حدثني عبيد بن محمد النخعي الشافعي السـمرقندي, عـن أبـي    
بـن   أحمد الطرطوسي, قال: حدثني خالد بـن طفيـل الغفـاري, عـن أبيـه, عـن حـالم       

بالربــذة حتّــى  Sقــال: مكــث أبــو ذرــــ وكانــت لــه صــحبة ــــ دل (أبــي ذر) الغفــاري 
مــات, فلمــا حضــرته الوفــاة, قــال المرأتــه: اذبحــي شــاة مــن غنمــك واصــنعيها, فــإذا       
ــاد اهللا      ــا عبـ ــرينهم قـــولي: يـ ــة الطريـــق, فـــأول ركـــب تـ نضـــجت فاقعـــدي علـــى قارعـ

ضـى نحبـه ولقـي ربـه, فـأعينوني      , قد ق7المسلمين, هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا
نّــي أمــوت فــي أرض غربــة, وأنّــه يلــي أأخبرنــي  7عليــه, وأجيبــوه؛ فــإن رســول اهللا

  غسلي ودفني والصالة علَي رجال من أُمته صالحون.
محمد بن علقمة بن األسود النخعي, قـال: خرجـت فـي رهـط أُريـد الحـج, مـنهم        

ل التميمــي, ورفاعــة بــن شــداد البجلــي,  مالــك بــن الحــارث األشــتر, وعبــد اهللا بــن الفضــ  
حتّى قدمنا الربذة, فإذا امرأة على قارعة الطريـق تقـول: يـا عبـاد اهللا المسـلمين, هـذا أبـو        

  , قد هلك غريباً, ليس لي أحد يعينني عليه..7ذر صاحب رسول اهللا
قال: فنظر بعضـنا إلـى بعـض وحمـدنا اهللا علـى مـا سـاق إلينـا, واسـترجعنا علـى           

ــاه وتنافســنا فــي كفنــه حتّــى خــرج مــن بيننــا      عظــم المصــ  يبة, ثــم أقبلنــا معهــا, فجهزن
بالســواء, ثــم تعاونّــا علــى غســله حتّــى فرغنــا منــه, ثــم قــدمنا مالــك األشــتر فصــلّى بنــا    

  عليه, ثم دفنّاه.
ــو ذر صــاحب رســول اهللا         ــال: اللّهــم هــذا أب ــم ق ــره, ث ــى قب , 7فقــام األشــتر عل

يك المشركين, لم يغير ولم يبـدل, لكنّـه رأى منكـراً    عبدك في العابدين, وجاهد ف
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   مات وحيداً غريبـاً, اللّهـم ره بلسانه وقلبه حتّى جفي, ونفي, وحرم, واحتقر, ثمفغي
  فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجره وحرم رسولك.

قال: فرفعنا أيدينا جميعاً, وقلنا: آمين.. ثم قدمت الشاة التـي صـنعت, فقالـت:    
  أقسم عليكم أال تبرحوا حتّى تتغدوا. فتغدينا وارتحلنا.إنّه قد 

قــال الكشّــي: ذكــر أنّــه لمــا نُعــي األشــتر مالــك بــن الحــارث النخعــي إلــى أميــر     
, تأوه حزناً, وقال: (رحم اهللا مالكاً, وما مالكّ؟ عزّ علَـي بـه هالكـاً, لـو     Cالمؤمنين

  وكأنّه قُد منّي قداً).كان صخراً لكان صلداً, ولو كان جبالً لكان فنداً, 
ــي عبــد اهللا      Rوروى الشــيخ المفيــد  ــن عمــر, عــن أب , Cمرســالً: عــن المفضّــل ب

من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجالً, خمسـة عشـر مـن قـوم      Cقال: يخرج مع القائم
الذين كانوا يهدون بـالحق وبـه يعـدلون, وسـبعة مـن أهـل الكهـف, ويوشـع          Cموسى

ــة   ا ــين    بــن نــون, وســلمان, وأبــو دجان األنصــاري, والمقــداد, ومالــك األشــتر, فيكونــون ب
  ).#يديه أنصاراً وحكّاماً. (اإلرشاد: في ذكر قيام القائم

    ـا جـاء علـيوروى أيضاً بإسناده إلى عبد اهللا بن جعفر ذي الجناحين, قال: لم
بن أبي طالب(صلوات اهللا عليـه), مصـاب محمـد بـن أبـي بكـر, حيـث قتلـه معاويـة          ا

وني بمصــر, جــزع عليــه جزعــاً شــديداً, وقــال: مــا أحلــق مصــر أن     ابــن خــديج الســك 
يذهب آخر الدهر, فلوددت أنّـي وجـدت رجـالً يصـلح لهـا فوجهتـه إليهـا, فقلـت:         

ــال     ــه عهــده,     Cتجــد, فقــال مــن؟ فقلــت: األشــتر, ق ــه, فكتــب ل ــي. فدعوت : ادعــه ل
  وكتب معه:

المسـلمين  (بسم اهللا الـرحمن الـرحيم, مـن علـي بـن أبـي طالـب إلـى المـأل مـن           
والبحـر,  البـر  الذين غضبوا هللا حين عصي في األرض وضرب الجـور بأرواقـه علـى    
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  فال حق يستراح إليه, وال منكر يتناهى عنه, سالم عليكم, أما بعد..
فإنّي قد وجهت إليكم عبداً من عباد اهللا, ال ينام أيام الخوف, وال ينكل عـن  

من حريـق النـار, وهـو مالـك بـن الحـارث        األعداء, حذار الدوائر, أشد على الفجار
األشــتر أخــو مــذحج, فاســمعوا لــه وأطيعــوا؛ فإنّــه ســيف مــن ســيوف اهللا, ال يــأتي           
ــانفروا, وإن أمـــركم أن تقيمـــوا         ــركم أن تنفـــروا فـ ــد, فـــإن أمـ ــريبة, وال كليـــل الحـ الضـ

بــأمري, فقــد أمــرتكم بــه ���  فــأقيموا, وإن أمــركم أن تحجمــوا فــاحجموا, فإنّــه ال يقــدم 
لــى نفســي, لنصــيحته لكــم, وشــدة شــكيمته علــى عــدوكم, عصــمكم ربكــم بالهــدى     ع

  وثبتكم باليقين... (الحديث). (االختصاص: في أحوال مالك بن األشتر النخعي).
وروى بإسناده عن هشام بن محمد, مضمون هذا الكتاب بأدنى اختالف في 

  ).٣(األمالي: الحديث 
اهللا بـن جعفـر, قـال: وكـان لمعاويـة       وروى في (االختصـاص) أيضـاً, عـن عبـد    

بمصــر عــين يقــال لــه: مســعود بــن جرجــة, فكتــب إلــى معاويــة بهــالك األشــتر, فقــام   
معاويـــة خطيبـــاً فـــي أصـــحابه, فقـــال: إن عليـــاً كانـــت لـــه يمينـــان، قطعـــت إحـــداهما   
بصفّين, يعني عمار بن ياسر, وأُخرى اليوم, إن األشتر مر بأيلة متوجهاً إلـى مصـر,   

ــافع مــولى عثمــان, فخدمــه وألطفــه حتّــى أعجبــه واطمــأن إليــه, فلمــا نــزل      فصــح به ن
  القلزم حاضر له شربة من عسل بسم, فسقاها، فمات, أال وإن هللا جنوداً من عسل.

ــي           ــن أب ــي ب ــى عل ــا جــاء هــالك األشــتر إل ــال: لم ــة, ق ــى عوان وروى بإســناده إل
م قــال: (أال إن مالــك بــن طالب(صــلوات اهللا عليــه), صــعد المنبــر وخطــب النــاس, ثــ 

الحارث قد قضى نحبه، وأوفى بعهده، ولقـي ربـه، فـرحم اهللا مالكـاً, لـو كـان جـبالً        
لكان فنداً, ولو كان حجراً لكان صلداً, هللا مالك وما مالك؟ وهل قامت النساء عـن  
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مثل مالك؟ وهل موجود كمالك؟), قال: فلما نزل ودخل القصر أقبـل عليـه رجـال    
قالوا: لشد ما جزعت عليه ولقد هلك, قال: (أم (أما) واهللا هالكـه فقـد   من قريش، ف

أعزّ أهل المغرب, وأذلّ أهل المشرق), قـال: وبكـى عليـه أيامـاً, وحـزن عليـه حزنـاً        
  شديداً, وقال: (ال أرى مثله بعده أبداً).

  , في ذيل الحديث السابق).٩وذكر قريباً من ذلك في (األمالي: المجلس 
 جاللــة مالــك واختصاصــه بــأمير المــؤمنين     أقــول: إنC    ــاوعظــم شــأنه, مم ,

  اتّفقت عليه كلمة الخاصّة والعامة.
فــي ترجمــة جنــدب بــن جنــادة (أبــي ذر): ثــم قــدم علــى         البــر  قــال ابــن عبــد   

خرج بعـد وفـاة أبـي بكـر إلـى الشـام فلـم         7النبي المدينة فصحبه إلى أن مات, ثم
قدمه عثمـان, بشـكوى معاويـة، وأسـكنه الربـذة،      يزل بها حتّـى ولـي عثمـان, ثـم اسـت     

فمات بها, وصلّى عليه عبـد اهللا بـن مسـعود, صـادفه وهـو مقبـل مـن الكوفـة مـع نفـر           
  فضالء من الصحابة, منهم: حجر بن األدبر, ومالك بن الحارث األشتر.

ــال: ســمعت رســول اهللا      ــه ق ــي ذر: أنّ ــم روى عــن أب ــا فــيهم:     7ث ــر أن يقــول لنف
  نكم بفالة من األرض تشهده عصابة من المؤمنين).(ليموتن رجل م

الرجـل,  وقد مات في قرية وجماعة, فأنا ذلك ���  وليس من أولئك النفر أحد
قلـــت: وأنّـــى وقـــد ذهـــب الحـــاج وتقطّعـــت   .واهللا مـــا كـــذب وال كـــذّبت فأبصـــر الطريـــق 

ــإنّي ســمعت رســول اهللا      ــال لهــم): أبشــروا, ف ــي   7الطريــق؟ (إلــى أن ق ــا ف هم: يقــول لنفــر أن
  ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من المؤمنين. (الحديث).

قال ابـن أبـي الحديـد: وقـد روى المحـدثون حـديثاً يـدلّ علـى فضـيلة عظيمـة           
بأنّــه مــؤمن؛ روى هــذا الحــديث أبــو   7, وهــي شــهادة قاطعــة مــن النبــيS لألشــتر
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، ثـم قـال: قلـت: حجـر     في كتاب (االسـتيعاب), ثـم ذكـر الحـديث    البر عمر بن عبد 
ــيعة         ا ــالم الشـ ــن أعـ ــو مـ ــة, وهـ ــه معاويـ ــذي قتلـ ــدي الـ ــن عـ ــر بـ ــو: حجـ ــر، هـ ــن األدبـ بـ

  وعظمائها, وأما األشتر، فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة..
ثم قال: قرأ كتاب (االستيعاب) على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدث 

ى هـذا الخبـر (الخبـر المتقـدم) قـال أُسـتاذي عمـر        وأنا حاضر, فلما انتهى القـارئ إلـ  
لتقل الشيعة بعد هذا مـا   : ــوكنت أحضر معه سماع الحديث  ــ بن عبد اهللا الدباسا

بعــض مــا كــان حجــر واألشــتر يعتقدانــه فــي ���  شــاءت, فمــا قــال المرتضــى والمفيــد
لـنهج:  عثمان ومن تقدمه, فأشـار الشـيخ إليـه بالسـكوت، فسـكت. (انتهـى). (شـرح ا       

  من الطبع الحديث, فصل في نسب األشتر وذكر بعض فضائله). ١٥الجزء 
روايـة الفقيـه: قـول    ـــ  يعنـي فـي المعجـم    ـــ  وتقدم في ترجمة جندب بن جنادة 

: (يــا أبــا ذر! تعـيش وحــدك, وتمــوت وحــدك, وتــدخل  Sألبــي ذر 7رسـول اهللا 
  جهيزك ودفنك).الجنّة وحدك, ويسعد بك قوم من أهل العراق يتولّون غسلك وت

), مــن ٩) مــن البــاب (١ولقــد أجــاد العالّمــة فــي (الخالصــة)؛ حيــث قــال فــي (  
حــرف المــيم.. مــن القســم األول: مالــك األشــتر(قدس اهللا روحــه ورضــي اهللا عنــه),    

     ــي ــه بعلـ ــان اختصاصـ ــة, كـ ــيم المنزلـ ــدر, عظـ ــل القـ ــى,    Cجليـ ــن أن يخفـ ــر مـ أظهـ
  .)7لي كما كنت لرسول اهللا بموته, وقال: (لقد كان Cوتأسف أمير المؤمنين

، انتهـى  )١())) من القسم األول١٢٣٢وذكر ابن داود في رجاله قريباً من ذلك (
  .)المعجم(كالم السيد الخوئي في 
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أنّـه  ���  ولـم يتشـرف بصـحبته واالسـتماع لـه,      7لم ير مالك النبي نقول:نقول:نقول:نقول:
   مــن خيــار التــابعين، وقــد شــهد لــه النبــي الحــديث باإليمــان, كمــا فــي   7يعــد

بحق أبي ذر وموته في الربـذة، أنّـه: ليمـوتن رجـل      7المعروف الذي ذكره 
, وقـد كـان مـن ضـمن     )١(منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من المـؤمنين) 

  مالــك األشــتر, نــصّ علــى ذلــك ابــن عبــد البــر فــي  الــذين شــهدوا دفــن أبــي ذر
  .)٢((االستيعاب)

ليــل القــدر، عظــيم المنزلــة, كــان  ج((وقــال العالّمــة الحلّــي فــي ترجمتــه:  
اختصاصه بعليCوتأسف أمير المؤمنين ...C      بموته وقـال: (لقـد كـان لـي

  .)٣())7كما كنت لرسول اهللا
ذُكر أنّه لما نُعي األشتر مالك بـن الحـارث النخعـي إلـى     ((وقال الكشّي: 

ــا، وقــال: (رحــم اهللا مالكــاً, ومــا مالــك عــزّ علَــيC       أميــر المــؤمنين  ــأوه حزن ت
هالكاً, لو كان صخراً لكان صلداً، ولو كان جبالً لكان فندا, وكأنّـه قُـد منّـي    

  .)٤())قدا)
والظــاهر مــن مجمــوع تراجمــه فــي كتــب الرجــال أنّــه لــم يكــن صــحابياً, ولــم يــر       

7النبي.  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ــي بالمعلومــات  مــن هــو محمــد بــن إدريــس ا  مــن هــو محمــد بــن إدريــس ا  مــن هــو محمــد بــن إدريــس ا  مــن هــو محمــد بــن إدريــس ا   ــي بالمعلومــات  لشــافعي؟ أرجــو أن تزودون ــي بالمعلومــات  لشــافعي؟ أرجــو أن تزودون ــي بالمعلومــات  لشــافعي؟ أرجــو أن تزودون لشــافعي؟ أرجــو أن تزودون
        الكافية عنه.الكافية عنه.الكافية عنه.الكافية عنه.

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

هـــ) بغـزّة, تلقّــى  ١٥٠الشـافعي: هـو محمــد بـن إدريـس القرشــي, ولـد عـام (      
العلم فـي حلقـات مكّـة والمدينـة والـيمن والعـراق علـى تسـعة عشـر شـيخاً، ولـه            

ة فـي الفقـه والحـديث السـنّي، وصـار لـه       رحالت علمية عديدة, بلـغ مرتبـة عاليـ   
  مقام مرموق، وتتلمذ عليه جماعة.

يقــال: إنّــه كــان يؤيــد العلــويين ويســاندهم فــي نضــالهم ضــد العباســيين،          
فاعتُقل فـي الـيمن بـأمر الرشـيد وسـيق مكـبالً إلـى بغـداد، لـه أشـعار عديـدة فـي             

  .Fمدح أهل البيت
ة مكوثـه فـي العـراق، وفتـرة إقامتـه      تنقسم حياة الشافعي إلى مرحلتين: فتر

بمصــر, وحينمــا غــادر العــراق متوجهــاً إلــى مصــر تبــدلت آراءه الفقهيــة، فقســم    
ــد،         ــى الجدي ــاواه فــي العــراق، وإل ــه: فت ــى القــديم، ويقصــدون ب ــاواه إل أتباعــه فت
ويقصدون به: فتاواه فـي مصـر, لـه مؤلّفـات، أهمهـا: كتـاب (الرسـالة)، وكتـاب         

  هـ).٢٠٤لشافعي بمصر عام ((اُألم), توفّي ا
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 يعد الشافعي من أئمة المذاهب السـنّية األربعـة، وينتشـر أتباعـه فـي بعـض      
  .)١(األقطار اإلسالمية

  :Fوقال أبيات شعرية في حق أهل البيت
ــاً قـــف بالمحصّـــب مـــن منـــى  ــاً قـــف بالمحصّـــب مـــن منـــى يـــا راكبـ ــاً قـــف بالمحصّـــب مـــن منـــى يـــا راكبـ ــاً قـــف بالمحصّـــب مـــن منـــى يـــا راكبـ ــاهض         يـــا راكبـ ــا والنـــ ــد خيفهـــ ــاهض واهتـــــف بقاعـــ ــا والنـــ ــد خيفهـــ ــاهض واهتـــــف بقاعـــ ــا والنـــ ــد خيفهـــ ــاهض واهتـــــف بقاعـــ ــا والنـــ ــد خيفهـــ         واهتـــــف بقاعـــ
ــيج إلـــى منـــى  ــيج إلـــى منـــى ســـحراً إذا فـــاض الحجـ ــيج إلـــى منـــى ســـحراً إذا فـــاض الحجـ ــيج إلـــى منـــى ســـحراً إذا فـــاض الحجـ ــتط         ســـحراً إذا فـــاض الحجـ ــاً كملـــ ــتط فيضـــ ــاً كملـــ ــتط فيضـــ ــاً كملـــ ــتط فيضـــ ــاً كملـــ ــرات الفـــــائض فيضـــ ــرات الفـــــائض م الفـــ ــرات الفـــــائض م الفـــ ــرات الفـــــائض م الفـــ         م الفـــ
ــد  ــي          إن كــــــان رفضــــــاً حــــــب آل محمــــــد إن كــــــان رفضــــــاً حــــــب آل محمــــــد إن كــــــان رفضــــــاً حــــــب آل محمــــــد إن كــــــان رفضــــــاً حــــــب آل محمــــ ــي رافضـــــ ــثقالن أنّـــــ ــهد الـــــ ــي  فليشـــــ ــي رافضـــــ ــثقالن أنّـــــ ــهد الـــــ ــي  فليشـــــ ــي رافضـــــ ــثقالن أنّـــــ ــهد الـــــ ــي  فليشـــــ ــي رافضـــــ ــثقالن أنّـــــ ــهد الـــــ         ))))٢٢٢٢((((فليشـــــ

ويــروى أن اإلمــام الشــافعي لمــا دخــل إلــى مصــر حضــر إليهــا [الســيدة نفيســة]    
وسمع عليها الحديث، وللمصريين فيها اعتقاد عظيم، ولما توفّي الشـافعي أُدخلـت   

وكانت دارها مكان مشـهدها اليـوم، ولـم تـزل     جنازته إليها وصلّت عليه في دارها، 
  .)٣(به إلى أن توفّيت

تــوفّي الشــافعي ليلــة الجمعــة بعــد العشــاء فــي آخــر يــوم مــن رجــب ســنة أربــع     
  .)٤(ومائتين، عاش أربع وخمسين عاماً

هـــ): قيـل ليحيـى بـن معـين: والشـافعي كــان      ٤٦٣(ت البـر  قـال يوسـف بـن عبـد     
  .))كرهما أحب حديثه وال ذ((يكذب؟ قال: 
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ومما نقم على ابن معين وعيب بـه أيضـاً: قولـه فـي الشـافعي: إنّـه       ((وقال أيضاً: 
  .)١())ليس بثقة

�تعليق: �

»��7
�����א��
אق��������א�"������« 

        ........بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        ....))))))))وال تأخذوا بعمليوال تأخذوا بعمليوال تأخذوا بعمليوال تأخذوا بعملي    ،،،،خذوا بقوليخذوا بقوليخذوا بقوليخذوا بقولي((((((((    ::::للشافعي مقولةللشافعي مقولةللشافعي مقولةللشافعي مقولة

    ،،،،مزيـد عليـه  مزيـد عليـه  مزيـد عليـه  مزيـد عليـه      لتوضـيح بمـا ال  لتوضـيح بمـا ال  لتوضـيح بمـا ال  لتوضـيح بمـا ال  رجـو ا رجـو ا رجـو ا رجـو ا أأأأ    م تخالفـه؟ م تخالفـه؟ م تخالفـه؟ م تخالفـه؟ أأأأ    ،،،،ننننآآآآفهل هذه المقولة مع القـر فهل هذه المقولة مع القـر فهل هذه المقولة مع القـر فهل هذه المقولة مع القـر 
        ....يجابيات الشافعييجابيات الشافعييجابيات الشافعييجابيات الشافعيإإإإبعض الناس يعتبرون هذه المقولة من بعض الناس يعتبرون هذه المقولة من بعض الناس يعتبرون هذه المقولة من بعض الناس يعتبرون هذه المقولة من     ننننحيث إحيث إحيث إحيث إ

        ....والسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكم
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
هناك مغـايرة بـين عمـل الشـافعي وقولـه, فمـثالً يقـول لنـا          نإ :معنى هذه المقولة

ــ ــFأهـــل البيـــت واالشـــافعي حبـ ه ألهـــل علـــى عـــدم حبـــ  تـــدلّ ه يعمـــل أعمـــال, لكنّـ
يـا  يـا  يـا  يـا  � اهللا تعـالى:  هذا المـنهج بقـول   يرد قوله والقرآن، فهنا مغايرة بين عمله !Fالبيت

    �� �� �� �� عنْــد اللَّــه أَن تَقُولُــوا مــا  عنْــد اللَّــه أَن تَقُولُــوا مــا  عنْــد اللَّــه أَن تَقُولُــوا مــا  عنْــد اللَّــه أَن تَقُولُــوا مــا      اًاًاًاًكَبــر مقْتــكَبــر مقْتــكَبــر مقْتــكَبــر مقْتــ    �تَفْعلُــون تَفْعلُــون تَفْعلُــون تَفْعلُــون     �� �� �� �� أَيهــا الَّــذين آمنُــوا لــم تَقُولُــون مــا  أَيهــا الَّــذين آمنُــوا لــم تَقُولُــون مــا  أَيهــا الَّــذين آمنُــوا لــم تَقُولُــون مــا  أَيهــا الَّــذين آمنُــوا لــم تَقُولُــون مــا  
لُونتَفْعلُونتَفْعلُونتَفْعلُون٢(�تَفْع(.  
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ãbvînÛa@†ČàªIãbvînÛa@†ČàªIãbvînÛa@†ČàªIãbvînÛa@†ČàªIHðëbà�Ûa@ïHðëbà�Ûa@ïHðëbà�Ûa@ïHðëbà�Ûa@ï@ @@ @@ @@ @
  »���������א(��
א#��������د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هو رأيكم بمحمد التيجاني؟ما هو رأيكم بمحمد التيجاني؟ما هو رأيكم بمحمد التيجاني؟ما هو رأيكم بمحمد التيجاني؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن الدكتور التيجاني كان من أهل السنّة على المذهب المـالكي، ومـن أتبـاع    

تقد مذهب الطريقة التيجانية, وثم بعد بحث وتحقيق ومراجعة أُمهات المصادر اع
واألخذ منهم  Fوتوصّل بالبحث العلمي إلى أن اتّباع أهل البيت Fأهل البيت

هو طريق النجاة, فركب سفينة النجاة وتمسك بالثقلين, وبعد استبصاره ألّـف عـدة   
كتــب، منهــا: (ثــم اهتــديت), و(فاســألوا أهــل الــذكر), و(ألكــون مــع الصــادقين),          

  واسطة كتبه إلى الحق كثير من الناس.و(الشيعة هم أهل السنّة), واهتدى ب
  وأما من أهم أسباب استبصاره:

  .Cالنصّ على خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبــ ــ ــ ــ ١١١١
  مع أبي بكر. Iخالف سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراءــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
أولـى باالتّبـاع    Cوبـين غيـره، فقـد ثبـت أنّـه      Cالموازنة بين اإلمـام علـي  ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

  من البقية.
أســـباب أُخـــرى يـــذكرها اُألســـتاذ التيجـــاني فـــي كتابـــه (ثـــم اهتـــديت)، مـــن    و

  ) فما بعدها.٤٨٧صفحة (
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ðì�ì½a@ó�ìßIðì�ì½a@ó�ìßIðì�ì½a@ó�ìßIðì�ì½a@ó�ìßIH@ @@ @@ @@ @
���א(��
א#�������د�����א������«�������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما رأيكم بموسى الموسوي صاحب كتاب (الشيعة والتصحيح)؟ ما رأيكم بموسى الموسوي صاحب كتاب (الشيعة والتصحيح)؟ ما رأيكم بموسى الموسوي صاحب كتاب (الشيعة والتصحيح)؟ ما رأيكم بموسى الموسوي صاحب كتاب (الشيعة والتصحيح)؟ 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وسوي كان مذموماً منذ شبابه عند أقرانه وزمالئه، وفي الحوزة إن موسى الم

العليمــة وعنــد العلمــاء؛ لمــا يــرون مــن تصــرفاته الســيئة، وكــان هــذا ســبباً فــي تحــرز     
الكثير منه ومن أفعالـه، التـي سـببت عزلـة اجتماعيـة لـه، ممـا أدى إلـى انخراطـه فـي           

ه حفظـاً لشخصـيته المنهـارة مسـبقاً أمـام      عالم السياسة، ومن ثم تقلّباتـه المسـتمرة فيـ   
  الجميع، واستجالباً لموارد مالية تمكّنه من االستمرار في الحياة المادية التافهة..

ه قــد إنّــ حتّــىفتــارةً كــان يتّفــق مــع عناصــر مــن الحكومــة البهلويــة فــي إيــران      
  أصبح في فترة خاصّة مندوباً في المجلس التشريعي اإليراني آنذاك..

  رى يرتد عليهم ويتعامل مع البعثيين ضد الحكم الملكي في إيران..وأُخ
  وثالثة يطمح في رئاسة الجمهورية في إيران.

اهتمامــاً بــه وبمــا يــراه, انتهــى أمــره إلــى أن يكــون آلــة    وبمــا أن أحــداً لــم يــولِ 
إعالميـة بيـد أعــداء الـدين فــي سـبيل كســر شـوكة الشــيعة، ومـن ثــم وفّـرت الــدوائر        

مارية له كافّة اإلمكانيات المادية في أحضـانها كـي يفـرغ فـي الهجـوم علـى       االستع
  معتقدات الشيعة إلى أن مات.

وأما بالنسبة إلى التهم والمواضيع التي طرحها في كتابه فليست بجديـدة، بـل   
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إنّهــا كلّهــا قــد وردت كشــبهات علــى لســان المخــالفين، وقــد أُجيــب عنهــا كــراراً           
  اإلجمال.ومراراً بالتفصيل أو 

HïÜÇ@åi@Ñ�ìí@ïãbèjäÛaIHïÜÇ@åi@Ñ�ìí@ïãbèjäÛaIHïÜÇ@åi@Ñ�ìí@ïãbèjäÛaIHïÜÇ@åi@Ñ�ìí@ïãbèjäÛaI@ @@ @@ @@ @
»��
  »���������א��
אق����و��מ���$
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..
 النبهاني يوسف بن إسماعيل، صاحب كتاب (الفتح الكبير)، هل هو شيعي النبهاني يوسف بن إسماعيل، صاحب كتاب (الفتح الكبير)، هل هو شيعي النبهاني يوسف بن إسماعيل، صاحب كتاب (الفتح الكبير)، هل هو شيعي النبهاني يوسف بن إسماعيل، صاحب كتاب (الفتح الكبير)، هل هو شيعي

        من المعتمدين؟من المعتمدين؟من المعتمدين؟من المعتمدين؟
        ولكم كلّ الشكر، ودمتم في رعاية اهللا.ولكم كلّ الشكر، ودمتم في رعاية اهللا.ولكم كلّ الشكر، ودمتم في رعاية اهللا.ولكم كلّ الشكر، ودمتم في رعاية اهللا.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وب

 :م)١٩٣٢ـــ   ١٨٤٩هـ)(١٣٥٠ــ  ١٢٦٥يوسف النبهاني (((قال عمر رضا كحالة: 
يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي 

  .)١())أبو المحاسن، أديب شاعر، صوفي، من القضاة
م) ١٩٣٢ ـــ  ١٨٤٩ـــ   ــ  ه١٣٥٠ـــ   ١٢٦٥النبهـاني ( ((وقال الزركلي في (األعالم): 

نسـبته   ،يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهـاني: شـاعر، أديـب، مـن رجـال القضـاء      
ـــ  مر بصيغة األــ  )إجزم(من عرب البادية بفلسطين، استوطنوا قرية  )بني نبهان(إلى 
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 ١٢٨٣م باألزهر بمصر (سنة وتعلّ ،وبها ولد ونشأ ،التابعة لحيفا في شمالي فلسطين
وتصحيح مـا   )الجوائب(فعمل في تحرير جريدة  ،تانةوذهب إلى اآلس ،)هـ١٢٨٩ــ 

ل فـي أعمـال القضـاء إلـى     ) فتنقّـ هــ ١٢٩٦يطبع في مطبعتها. ورجع إلـى بـالد الشـام (   
 ،) وأقام زيادة على عشـرين سـنة  هـ١٣٠٥لمحكمة الحقوق ببيروت ( أن كان رئيساً

 ،ى قريتــه) فعــاد إلــولــىة (اُأل، ونشــبت الحــرب العامــ مجــاوراً )المدينــة(وســافر إلــى 
  .)١())وتوفّي بها. له كتب كثيرة

وممـــا أوردنـــا ظهـــر أنّـــه مـــن أهـــل الســـنّة، درس فـــي معاهـــدهم، وأصـــبح مـــن   
  قضاتهم، وألّف كتبه على منهجهم.

Hò’j§a@ÙÜß@NNï‘bväÛaIHò’j§a@ÙÜß@NNï‘bväÛaIHò’j§a@ÙÜß@NNï‘bväÛaIHò’j§a@ÙÜß@NNï‘bväÛaI@ @@ @@ @@ @
»���"��
و��������Bد��  »���������א�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيم..بسم اهللا الرحمن الرحيم..بسم اهللا الرحمن الرحيم..بسم اهللا الرحمن الرحيم..
النجاشـي ملـك الحبشـة قـد جـاء ملـك       النجاشـي ملـك الحبشـة قـد جـاء ملـك       النجاشـي ملـك الحبشـة قـد جـاء ملـك       النجاشـي ملـك الحبشـة قـد جـاء ملـك           لقد عرفت مـن الـبعض أنّـه: بعـد وفـاة     لقد عرفت مـن الـبعض أنّـه: بعـد وفـاة     لقد عرفت مـن الـبعض أنّـه: بعـد وفـاة     لقد عرفت مـن الـبعض أنّـه: بعـد وفـاة     

مسلم آخر، وهو قد علم من بعض الشيعة ما جرى في بالد اإلسـالم مـن انقـالب    مسلم آخر، وهو قد علم من بعض الشيعة ما جرى في بالد اإلسـالم مـن انقـالب    مسلم آخر، وهو قد علم من بعض الشيعة ما جرى في بالد اإلسـالم مـن انقـالب    مسلم آخر، وهو قد علم من بعض الشيعة ما جرى في بالد اإلسـالم مـن انقـالب    
        السقيفة وأصبح شيعياً، فهل هذا صحيح؟السقيفة وأصبح شيعياً، فهل هذا صحيح؟السقيفة وأصبح شيعياً، فهل هذا صحيح؟السقيفة وأصبح شيعياً، فهل هذا صحيح؟

وإن كان كذلك، فما اسم هذا الملك؟ وكم حكم؟ وما المصادر التاريخية وإن كان كذلك، فما اسم هذا الملك؟ وكم حكم؟ وما المصادر التاريخية وإن كان كذلك، فما اسم هذا الملك؟ وكم حكم؟ وما المصادر التاريخية وإن كان كذلك، فما اسم هذا الملك؟ وكم حكم؟ وما المصادر التاريخية 
        التي أشارت إلى ذلك؟ وهل يوجد ما يؤيده من كتب العامة؟التي أشارت إلى ذلك؟ وهل يوجد ما يؤيده من كتب العامة؟التي أشارت إلى ذلك؟ وهل يوجد ما يؤيده من كتب العامة؟التي أشارت إلى ذلك؟ وهل يوجد ما يؤيده من كتب العامة؟
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        أرجو أن تشرحوا لي هذا الموضوع شرحاً وافياً، ولكم جزيل الشكر.أرجو أن تشرحوا لي هذا الموضوع شرحاً وافياً، ولكم جزيل الشكر.أرجو أن تشرحوا لي هذا الموضوع شرحاً وافياً، ولكم جزيل الشكر.أرجو أن تشرحوا لي هذا الموضوع شرحاً وافياً، ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ـــ ١١١١ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــك الحبشــة، واســمه بالعربيــة:         ـ ــن أبجــر، مل قيــل: النجاشــي، هــو: أصــحمة ب

أسلم على عهد رسـول  ــ للذي يكون ملكاً على الحبشة ــ عطية، والنجاشي لقب له 
ــا 7اهللا ــي    ، ولـــم يهـ ــه النبـ ــلّى عليـ ــة، وصـ ــتح مكّـ ــل فـ ــبالده قبـ ــه، وتـــوفّي بـ  7جر إليـ

  .)١(بالمدينة، وكبر عليه أربعاً
ذكــرت بعـض المصــادر المسـيحية عــن التقليـد الحبشــي: أن سلسـلة ملــوك     ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٢٢٢٢

الحبشــة يرجــع نســبها إلــى ســليمان عــن طريــق الملكــة بلقــيس، ولــذلك يلقّــب ملــك   
  .)٢(هوذا: األسد الخارج من سبط ي الحبشة نفسه بـ

وقع الخالف في كلمات المؤرخين والمحدثين في النجاشي الذي كتـب  ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣
سنة ست أو سبع، وفي الكتاب الذي كتب إليه.. 7إليه النبي  

كتــب إلــى كســرى،  7فقــد قــال مســلم فــي (صــحيحه) عــن أنــس: أن نبــي اهللا 
ــالى، ولــ         ــى اهللا تع ــدعوهم إل ــار، ي ــى كــلّ جب ــى النجاشــي، وإل ــى قيصــر، وإل يس وإل

٣(7بالنجاشي الذي صلّى عليه النبي(.  
  ــا نقلـــوه عـــن النبـــي ــى    7ويؤيـــده: مـ ــابي إلـ ــا تنـــوخ! إنّـــي كتبـــت بكتـ ــا أخـ : (يـ
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؛ ألن النجاشــي الــذي هــاجر إليــه    )١(النجاشــي فخرقهــا، اهللا مخرقــه ومخــرق ملكــه)    
ـل كتابـه    7المسلمون وكتب إليه النبيق، كما سـيأتي، وقبووضـعه   7آمن وصد

  على عينه.
ــت        ونقــ ــا نزل ــه، عــن أنــس، قــال: لم ــن مردوي ــي الشــيخ واب ل الســيوطي، عــن أب

إلــى  7، كتــب رســول اهللا)٢(�وأُوحــي إِلَــي هــذَا القُــرآن ُألنــذركُم بِــه ومــن بلَــغَ   وأُوحــي إِلَــي هــذَا القُــرآن ُألنــذركُم بِــه ومــن بلَــغَ   وأُوحــي إِلَــي هــذَا القُــرآن ُألنــذركُم بِــه ومــن بلَــغَ   وأُوحــي إِلَــي هــذَا القُــرآن ُألنــذركُم بِــه ومــن بلَــغَ   ����
كســرى وقيصــر والنجاشــي وكــلّ جبــار يــدعوهم إلــى اهللا، ولــيس بالنجاشــي الــذي    

٣(7صلّى عليه النبي(.  
ــاقالً   عــن (المواهــب) أنّــه قــال: وقــد خلــط بعضــهم فلــم يميــز      وقــال دحــالن، ن
  .)٤(بينهما، أي بين النجاشيين

ونقــل المؤرخــون أن النجاشــي أصــحمة، الــذي هــاجر إليــه المســلمون وكتــب  
مات قبل الفتح، أو قبل ذلك بكثير؛ قال ابن األثير: وتوفّي ببالده قبل  7إليه النبي
موته بعد غزوة مؤتة: قلت: والظـاهر أن مـوت   ، وقال ابن كثير، بعد نقله )٥(فتح مكّة

  .)٦(واستشهد برواية مسلم المتقدمة ..النجاشي كان قبل الفتح بكثير
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ــي الســنة     ــري: وفيهــا (أي ف ــال الطب للمســلمين  7التاســعة نعــى رســول اهللا   )وق
  .)١(النجاشي، وأنّه مات في رجب سنة تسع
الذي كتب إليه النبي هـو غيـر النجاشـي    ــ و ثبت لــ مع الملوك  7والظاهر أن

، وألجــل ذلــك قــال ابــن   7الــذي أســلم وأكــرم المســلمين وصــلّى عليــه رســول اهللا   
كثير: والظاهر أن موت النجاشـي كـان قبـل الفـتح بكثيـر؛ فـإن فـي (صـحيح مسـلم)          
أنّــه لمــا كتــب إلــى ملــوك اآلفــاق كتــب إلــى النجاشــي ولــيس هــو بالمســلم، وزعــم     

  .)٢(اهللا أعلمآخرون، كالواقدي، أنّه هو، و
    ج النبــيــا تـزوكلثــوم: لم قـول الواقــدي أنّــه: قالـت أُم ســلمة،  7ولكـن يــرد أُم

هــديت إلــى النجاشــي أواق مــن مســك وحلّــة، وإنّــي ألراه قــد مــات، وال     أقــال: قــد 
، وكـان زواجهـا فـي سـنة أربـع مـن       )٣(سترد علي... فكـان كمـا قالـت   ���  أرى الهدايا

  .)٤(الهجرة
ة وبينهـا        جع كما أنفر بن أبي طالب هاجر إلـى الحبشـة سـنة خمـس مـن النبـو

  .)٥(وبين كتابه إلى الملوك ما ال يقل عن اثنتي عشرة سنة
وقد تنبه لهذه الجهة محمد حميد اهللا في كتابه (مجموعة الوثائق السياسـية)،  

 فــي الســنة الثامنــة قبــل الهجــرة (الخامســة للنبــوة)، هــاجر بعــض مســلمي   ((فقــد قــال: 
العبـارة التاليـة: (وقـد بعثـت إليـك ابـن        ٢١مكّة إلـى الحبشـة، ونجـد فـي الوثيقـة      
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عمــي جعفــر ونفــراً معــه مــن المســلمين، فــإذا جــاءك فــأقرهم)، وال تكــاد تتعلّــق    
بالمكتوب المرسل في السنة السادسة، أو السابعة للهجرة؛ حيث كان قد مضى 

  .)١(.خمس عشرة سنة على هجرة جعفر الطيار إلى الحبشة.
مـن أول البعثـة    7وتحصّـل مـن ذلـك: أن النجاشـي الـذي عاصـر النبـي       ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

إلـى المــأل األعلـى رجـالن: أحـدهما: أصــحمة بـن أبجـر الــذي        7إلـى ارتحالـه   
هاجر إليه المسلمون، وكان عالماً ديناً، ال يظلم عنده أحد، فأكرمهم وقَراهم، 

عليــه)، ومــات ســنة     وأســلم علــى يــد جعفــر بــن أبــي طالب(رضــوان اهللا تعــالى       
ثالث، أو أربع، أو تسع، أو ثمان، أو سـبع، علـى الخـالف، وثانيهمـا: هـو الـذي       

ر وكفر 7ملك الحبشة وكتب إليه النبيق الكتاب وتجب٢( فخر(.  
روايـة  قبلنـا  وأخيراً نقول: هذا هو المحصّل من التوفيـق بـين الروايـات إذا    

مـع الزوائـد)، وأمـا إذا لـم     أنس فـي (صـحيح مسـلم)، وروايـة التنـوخي فـي (مج      
نقبلهما فال يبقى هناك دليـل علـى تعـدد النجاشـي وأنّهمـا اثنـان، أحـدهما آمـن         

ر؛ فالحظ!7بالنبيخلفه آخر كفر وتجب ثم ،  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ويه): ويه): ويه): ويه): أسأل عن شخصية العالم النحوي واللغوي ابن عرفـة المعـروف بــ(نفط   أسأل عن شخصية العالم النحوي واللغوي ابن عرفـة المعـروف بــ(نفط   أسأل عن شخصية العالم النحوي واللغوي ابن عرفـة المعـروف بــ(نفط   أسأل عن شخصية العالم النحوي واللغوي ابن عرفـة المعـروف بــ(نفط   
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هل هو من الشيعة وينسب إلى التشيع؟ أجد ذلك فـي كتـاب (الكنـى واأللقـاب)     هل هو من الشيعة وينسب إلى التشيع؟ أجد ذلك فـي كتـاب (الكنـى واأللقـاب)     هل هو من الشيعة وينسب إلى التشيع؟ أجد ذلك فـي كتـاب (الكنـى واأللقـاب)     هل هو من الشيعة وينسب إلى التشيع؟ أجد ذلك فـي كتـاب (الكنـى واأللقـاب)     
للشيخ عباس القمي، وكذلك كتاب (روضات الجنّـات) للخونسـاري؛ إذ يثبتـون    للشيخ عباس القمي، وكذلك كتاب (روضات الجنّـات) للخونسـاري؛ إذ يثبتـون    للشيخ عباس القمي، وكذلك كتاب (روضات الجنّـات) للخونسـاري؛ إذ يثبتـون    للشيخ عباس القمي، وكذلك كتاب (روضات الجنّـات) للخونسـاري؛ إذ يثبتـون    

        تشيعه، فما هو القول الفصل في ذلك؟تشيعه، فما هو القول الفصل في ذلك؟تشيعه، فما هو القول الفصل في ذلك؟تشيعه، فما هو القول الفصل في ذلك؟
        ودمتم في رعاية اهللا.ودمتم في رعاية اهللا.ودمتم في رعاية اهللا.ودمتم في رعاية اهللا.

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

قمي بتشيع نفطويه، بل نقل ذلـك عـن ابـن حجـر الـذي نقـل       لم يجزم الشيخ ال
أكثــر األحاديــث ((، وأيــد ذلــك بمــا روي عــن نفطويــه أنّــه قــال:   )١(ذلــك عــن مســلمة

الموضوعة في فضائل الصحابة إنّمـا ظهـرت فـي دولـة بنـي أُميـة، ووضـعوها ألجـل         
  .)٢())التقرب إليهم

صـلّى عليـه حينمـا تـوفّي      لكن الخطيب البغدادي ذكر في (تاريخه) أن الذي
، وابـن  )٤(، وذكر ذلك ابن النـديم فـي (الفهرسـت)   )٣(كان: البربهاري رئيس الحنبلية

، وهذا يشير إلـى أنّـه   )٦(، وابن حجر في (لسان الميزان))٥(كثير في (البداية والنهاية)
  كان على خالف مذهب اإلمامية..

ــه كـــ     ــه: أن نفطويـ ــول فيـ ــاني يقـ ــول  بـــل هنـــاك تصـــريح مـــن الفرغـ ان يقـــول بقـ
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  .)١(الحنابلة: أن االسم هو المسمى
وقال الذهبي عند ذكره شيوخه: وتفقّه على داود (وهو داود الظاهري).. ثـم قـال   

، ولـم يـذكر شـيئاّ عـن تشـيعه، ولكـن جـاء ابـن         )٢(فيه: وصـار رأسـاً فـي رأي أهـل الظـاهر     
ا قالـه فـي األحاديـث    حجر بعده فنقل عن مسلمة اتّهامه بأن فيه شـيعية، وظـاهر ذلـك لمـ    

الموضوعة في أبي بكر وعمر، (وهـذه شنشـنة نعرفهـا مـن أخـزم): أن يتّهمـون كـلّ مـن         
  قال شيئاً خالف معتقدهم بالتشيع رداً لقوله.

مــع أنّــه مــن حفّــاظهم، ومــن تتبــع شــيوخه وكتبــه، وفيهــا كتــاب الــرد علــى مــن قــال  
يع، وأمـا اتّهامـه بأنّـه علـى مـذهب      بخلق القرآن، يعرف أن ال عالقة لـه بالشـيعة وال التشـ   

الناشـــي الصـــغير فـــي الكـــالم، وهـــو مـــن الشـــيعة، فقـــد جـــاء مـــن قبـــل مـــن كـــان يعاديـــه    
، وهـذا ال اعتـداد بـه؛ ألنّـه يعـد مـن ثلـب األعـداء،         )٣(ويهجـوه، وهـو: الواسـطي المعتزلـي    

فـــال التفـــات إلـــى مـــن عـــده مـــن الشـــيعة بمثـــل هـــذا، كصـــاحب (األعيـــان)، وصـــاحب     
  ات)؛ فالحظ!(الروض
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        هل ورقة بن نوفل شخص حقيقي أم من وضع الوضّاع؟هل ورقة بن نوفل شخص حقيقي أم من وضع الوضّاع؟هل ورقة بن نوفل شخص حقيقي أم من وضع الوضّاع؟هل ورقة بن نوفل شخص حقيقي أم من وضع الوضّاع؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

يحوم الشك حول شخصية ورقة بن نوفل، هل هي شخصـية حقيقيـة، أم أنّهـا    
  شخصية أُسطورية؟

وأما (() للسيد جعفر العاملي، يقول: 7ففي (الصحيح من سيرة النبي األعظم
أنا فال أدري مـا أقـول فـي ورقـة هـذا, وفـي كـلّ واد أثـر مـن ثعلبـة، فهـو يحشـر فـي              

ــى  7كــلّ كبيــرة وصــغيرة فــي مــا يتعلّــق بالرســول األعظــم     ، وإن ذلــك ليــدعوني إل
  الشك في كونه شخصية حقيقية أو أُسطورية.

أي: ـــــ حـــظ: أن نفـــس الـــدور الـــذي يعطـــى ألبيهـــا تـــارة، ولعمهـــا أُخـــرى  ويال
ـــ لخديجـــة  يعطـــى لورقـــة بـــن نوفـــل ثالثـــة، حتّـــى الجمـــل والكلمـــات، فضـــالً عـــن    ــ

  .)١())المواقف والحركات
ويقول فـي مكـان آخـر بعـد دعوتـه لمالحظـة الروايـة التـي تصـنع دوراً لورقـة           

دة رواتهــا هــم مــن الزبيــريين وحــزبهم، : فــإن عمــ7بــن نوفــل فــي بــدء دعــوة النبــيا
كعروة بن الزبير الذي اصطنعه معاوية ليضع أخباراً قبيحة في عليC.  

  وكإسماعيل بن حكيم مولى آل الزبير.
  وكذلك وهب بن كيسان.

  ثم أُم المؤمنين عائشة خالة عبد اهللا بن الزبير.
ورقـة هـو ابـن    ثم الحظنا في المقابل: أن خديجة هي بنت خويلد بـن أسـد، و  
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نوفل بن أسد، والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد، فتكون النسبة بـين الجميـع   
  واضحة المعالم.. إذا الحظنا ذلك كلّه، فإنّنا نستطيع أن نعرف:

أنّه كان ال بد وأن يكون ألقارب عبد اهللا بـن الزبيـر بـن العـوام بـن خويلـد بـن        
ر حاســم فـي انبعــاث اإلســالم؛ إذ لــوالهم  أسـد، ومــن ثــم للزبيـريين بشــكل عــام، دو  

ة نفسه! 7لقتل النبينفسه، أو على األقل لم يستطع أن يكتشف نبو  
وإذا كان للزبيريين هـذا التـاريخ المجيـد، فلـيس لُألمـويين أن يفخـروا علـيهم        
بخالفة عثمان، وليس للهاشميين أن يفخروا بمواقف أبي طالـب وولـده علـي أميـر     

  .Cالمؤمنين
فــال بــد مــن دعــوى: أن ورقــة قــد تنصّــر، وأنّــه كــان يكتــب مــن اإلنجيــل      وإذاً 

  .)١(بالعبرانية ما شاء، إلى آخر ما قيل ويقال في ذلك
ثم يخلص إلى نتيجة هي: أن هناك مستفيدين من وراء وضع هكذا روايـات  

  فيها ذكر لورقة، وهم: الزبيريون، باإلضافة إلى استفادة اُألمويين وأهل الكتاب.
ذاً ال يبعد أن تكون شخصية ورقة شخصـية أُسـطورية، حيكـت حولهـا تلـك      إ

  القصص ألغراض ودوافع ينتفع منها بعض األفراد!
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