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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــة:        ــاً قبــل هــذه اآلي ــة:       هــل الرســول لــم يكــن إمام ــاً قبــل هــذه اآلي ــة:       هــل الرســول لــم يكــن إمام ــاً قبــل هــذه اآلي ــة:       هــل الرســول لــم يكــن إمام ــاً قبــل هــذه اآلي ــالمؤمنِين مــن    ����هــل الرســول لــم يكــن إمام ــى بِ ــالمؤمنِين مــن    النَّبِــي أَولَ ــى بِ ــالمؤمنِين مــن    النَّبِــي أَولَ ــى بِ ــالمؤمنِين مــن    النَّبِــي أَولَ ــى بِ النَّبِــي أَولَ

        ، فهذه اآلية هي التي نصّبته إماماً، فهل قبلها لم يكن إماماً؟، فهذه اآلية هي التي نصّبته إماماً، فهل قبلها لم يكن إماماً؟، فهذه اآلية هي التي نصّبته إماماً، فهل قبلها لم يكن إماماً؟، فهذه اآلية هي التي نصّبته إماماً، فهل قبلها لم يكن إماماً؟))))١١١١((((����أَنفُسهِمأَنفُسهِمأَنفُسهِمأَنفُسهِم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال
وواليتـــه العظمـــى المطلقـــة فـــي مرتبـــة عـــالم   7إن البحـــث فـــي ثبـــوت إمامتـــه

فـي أول خلقتـه النوريـة؛     7نّها ثابتة لـه إالثبوت والواقع، ممكن أن يحصّل بالقول: 
     ــي ــور علـ ــه نـ ــتق منـ ــم اشـ ــوراً ثـ ــه نـ ــه اهللا، خلقـ ــن خلقـ ــو أول مـ ــةCفهـ ، J، وفاطمـ

، وجعلهـــم أنـــواراً محـــدقين حـــول    Fتســـعة المعصـــومين والحســـن والحســـين وال 
ــة       ــوت الواليـ ــتضٍ لثبـ ــيض، مقـ ــطة الفـ ــونهم واسـ ــدورية وكـ ــأوليتهم الصـ العـــرش، فـ

  العظمى المطلقة لهم، أي: بجميع مراتبها التشريعية والتكوينية.
والذي هـو  وأما البحث في مرتبة الجعل التشريعي واالعتبار الشرعي لإلمامة، 

من الواضح أنّها من هذه الجهة مقام جعلي وإعطاء شـرعي،  اً؛ فمورد السؤال ظاهر
  تحتاج إلى جعل ونصب من اهللا سبحانه وتعالى؛ ألنّه الولي المطلق الحق.ولذا 
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ــة المعطــاة علــى نحــو الطوليــة، ال العرضــية؛ ألنّــه       وال محــال تكــون هــذه الوالي
د فيــه مــن   مســتحيل وباطــل، فهــي نــوع مــن التفــويض غيــر االســتقاللي الــذي ال بــ         
يـا داوود  يـا داوود  يـا داوود  يـا داوود  �النصب والجعل، وذلك واضح مـن ظـاهر اآليـات القرآنيـة، قـال تعـالى:       

إِنِّي جاعلُك إِنِّي جاعلُك إِنِّي جاعلُك إِنِّي جاعلُكC :� ، وقال تعالى في حق إبراهيم)١(�إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِإِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِإِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِإِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ
مي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينينينوغيرها من اآليات.)٢(�ين ،  

وكذلك يتّضح أيضـاً فـي التحقيـق أن الواليـة واإلمامـة مـن اُألمـور التشـكيكية         
ذوات المراتب، كالنبوة، كما أنّها قد تأتي الحقاً على مرتبة النبـوة والرسـالة، كمـا    

ه بِكَلمــات ه بِكَلمــات ه بِكَلمــات ه بِكَلمــات وإِذ ابتَلَــى إِبـراهيم ربـ  وإِذ ابتَلَــى إِبـراهيم ربـ  وإِذ ابتَلَــى إِبـراهيم ربـ  وإِذ ابتَلَــى إِبـراهيم ربـ  �فـي قولـه تعـالى:     Cهـو ثابـت بالنسـبة إلبــراهيم   
  .�فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًفَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًفَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًفَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً

، فلـم نعثـر عليـه محصـالً فـي كتـب       7وأما الكالم في وقت ثبوتهـا لرسـول اهللا  
7في االستدالل على ثبوتها القطعي له���  علماء المسلمين، اللّهم .  

النَّبِـي  النَّبِـي  النَّبِـي  النَّبِـي  �قولـه تعـالى:    وأما بخصوص أن وقت ثبوتها وتشريعها هل كان بنـزول 
ومـا كَـان لمـؤمنٍ والَ مؤمنَـة إِذَا     ومـا كَـان لمـؤمنٍ والَ مؤمنَـة إِذَا     ومـا كَـان لمـؤمنٍ والَ مؤمنَـة إِذَا     ومـا كَـان لمـؤمنٍ والَ مؤمنَـة إِذَا     �، أو قوله تعالى: )٣(�أَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمأَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمأَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمأَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِم

   ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو قَضَى اللَّه   ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو قَضَى اللَّه   ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو قَضَى اللَّه   ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو قَضَى اللَّه
  فإنّا نقول: ؟)٤(�ضَالَالً مبِيناًضَالَالً مبِيناًضَالَالً مبِيناًضَالَالً مبِيناً    فَقَد ضَلَّفَقَد ضَلَّفَقَد ضَلَّفَقَد ضَلَّ

حينمــا أســس دولــة بعــد هجرتــه كــان إمامــاً وقائــداً للمســلمين  7النبــي األكــرم
بشــكل واضــح وعملــي، ومــا مــن أحــد يشــك فــي ذلــك أو يجهلــه، ولــم يكــن ملكــاً      
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، وكــان ذلــك قبــل نــزول هــذه اآليــة مــن ســورة األحــزاب    Hكســليمان أو طــالوت
أصبح إماماً للمسلمين بعد  7التسليم معك بأن رسول اهللابعدة سنوات، فال يمكن 

نزول هذه اآلية الكريمة، بـل هـذه اآليـة كاشـفة ومخبـرة عـن ذلـك ولـو بعـد حـين؛           
لوية النبيبالمؤمنين من أنفسهم،  7ألنّها ليست مقتصرة في الكالم عن والية وأو

منين، وتبـــين أحكـــام وإنّمـــا تـــتكلّم اآليـــة عـــن نســـاء النبـــي وتجعلهـــن أُمهـــات للمـــؤ 
  تــه، ال  7الميــراث عمومــاً؛ فاآليــة إخباريــة وكاشــفة ومؤكّــدة لواليــة النبــيعلــى أُم

  إنشائية جعلية.. ومثله الكالم في اآلية الثانية.
 7هــذا، كمــا أنّــه يمكــن أن يقــال: أن مراتــب الواليــة العظمــى ثبتــت للرســول   

ولتُنْذر أُم ولتُنْذر أُم ولتُنْذر أُم ولتُنْذر أُم [، وقال تعالى: )١(�اَألقْربِيناَألقْربِيناَألقْربِيناَألقْربِين    وأَنْذر عشيرتَكوأَنْذر عشيرتَكوأَنْذر عشيرتَكوأَنْذر عشيرتَك�بالتدريج، فقد قال تعالى: 
إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  ����، ثـم نـزل قولـه:    )٣(�قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا منْـذر    قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا منْـذر    قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا منْـذر    قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا منْـذر    [، وقال تعـالى:  )٢(�الْقُرى ومن حولَهاالْقُرى ومن حولَهاالْقُرى ومن حولَهاالْقُرى ومن حولَها

، فقد تكـون الواليـة علـى األنفـس مرتبـة مـن       )٤(�وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا
فــي وقــت مــن أوقــات ســني بعثتــه؛ إذ   7واليــة العظمــى ثبتــت لرســول اهللامراتــب ال

ــم جعلهــا اهللا           ــة، ث ــدة طويلــة دون هــذه األولوي ــذ م ــاً من ــي إمام يمكــن أن يكــون النب
  تعالى له، وهو بدوره جعلها ألمير المؤمنين واألئمة من بعده بأمر اهللا.

يـة مـن أنفـس المـؤمنين     فاالنفكاك بين اإلمامة في مرتبـة مـن المراتـب واألولو   
ليس محاالً، بل يمكن تعقّل ذلك، ألنّها من الجعل التشريعي، خصوصاً ونحن في 
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ــام قـــد تمـــت       ــو معلـــوم، ولـــم تكـــن األحكـ ــا هـ ــريع وزمـــن التـــدرج، كمـ وقـــت التشـ
  واكتملت بعد، ولكن ليس على هذا القول دليل يمكن الركون إليه!

ــة مــن أول البعثــة؛ إذ أنّــه  ثا 7ن واليتــهإوهنــاك مــن قــال مــن المحقّقــين:     7بت
طلب فـي حـديث الـدار مـن يـؤازره علـى أمـره علـى أن يكـون وزيـره وخليفتـه مـن             

   ــام علــي ــا      Cبعــده، ثــم بعــد أن ق ــه وأطيعــوا...)، والطاعــة هن ــال لهــم: (فاســمعوا ل ق
، 7جاءت مطلقة شاملة، وهي تساوي الوالية، والزم ذلك: ثبوتها قبالً لرسـول اهللا 

  ن يعطيها لوزيره وخليفته من بعده في ذلك الوقت، واهللا العالم.حتّى يمكن له أ

IIIIČ�äÛa@k�b®@ü@a‡b½Č�äÛa@k�b®@ü@a‡b½Č�äÛa@k�b®@ü@a‡b½Č�äÛa@k�b®@ü@a‡b½7777@@@@⁄bi⁄bi⁄bi⁄bi@Éß@òßbß@Éß@òßbß@Éß@òßbß@Éß@òßbßccccČãČãČãČãČìjäÛa@åß@ÝšÏc@bèČìjäÛa@åß@ÝšÏc@bèČìjäÛa@åß@ÝšÏc@bèČìjäÛa@åß@ÝšÏc@bè_ñ_ñ_ñ_ñHHHH    

  »����א��و�و�����א��	אق�����������«
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
فضل فضل فضل فضل واألواألواألواأل    ؟!؟!؟!؟!مام رسول اهللامام رسول اهللامام رسول اهللامام رسول اهللاإلاإلاإلاإل    ::::نقولنقولنقولنقول    ة لماذا الة لماذا الة لماذا الة لماذا الفضل من النبوفضل من النبوفضل من النبوفضل من النبوأأأأمامة مامة مامة مامة ذا كانت اإلذا كانت اإلذا كانت اإلذا كانت اإلإإإإ

        !!!!دنى رتبةدنى رتبةدنى رتبةدنى رتبةعلى رتبة ال باألعلى رتبة ال باألعلى رتبة ال باألعلى رتبة ال باألاألاألاألاألن ننادي الرسول بن ننادي الرسول بن ننادي الرسول بن ننادي الرسول بأأأأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بين النبي      واإلمـام فـي مثـل     واإلمام عموم وخصـوص مـن وجـه، فيجتمـع النبـي

ــراهيمإ ــد Cبــ ــي 7ومحمــ ــرق النبــ ــل    ، ويفتــ ــي مثــ ــام فــ ــن اإلمــ ــوط عــ ــونس ولــ  يــ
  .Fيتهل البأة ئمأفي مثل  نبيويفترق اإلمام عن ال ،وغيرهم Fوصالح
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 إطالق لفظ اإلمام على الرسول وإوحينئذ ه نّـ أ���  اصـطالحاً ومفهومـاً،   ن كان يصـح

ة مـن هـو   ئمـ فـي األ  نألوال إثبات صـفة الرسـالة لـه؛     ،م الأه رسول ال يحصل به الجزم بأنّ
 ،فـي نفـس الوقـت    وإمامـاً ورسـوالً   اًن كـان نبيـ  إو 7فالرسـول محمـد   .إمام ولـيس رسـوالً  

. والمقصــود مــن مخاطبتــه بهــذه Fةئمــزه عــن ســائر األو الرســول يميــأ النبــي لفــظ نأ��� 
ن يشــترك معــه فــي رتبــة اإلمامــة والتــي بهــا  مــا هــو لتحصــيل تمييــزه عــن غيــره ممــ نّإالرتبــة 
  .، ولبيان أنّه رسول مثل باقي الرسل الماضينفضل من غيرهأصار 

كــريم، والمســلمون فــي  ثــم إن مــن ســماه رســوالً هــو اهللا تعــالى فــي القــرآن ال     
فــي  اًقــون بــين المصــطلحين والــوظيفتين؛ إذ كــان األمــر واحــد زمانــه لــم يكونــوا يفر

  ، ولذا سموه بما سماه به القرآن.7رسول اهللا

IIII�a@Þì�‰@òÐîÜ�@òÏŠÈß@ñ†öbÏ�a@Þì�‰@òÐîÜ�@òÏŠÈß@ñ†öbÏ�a@Þì�‰@òÐîÜ�@òÏŠÈß@ñ†öbÏ�a@Þì�‰@òÐîÜ�@òÏŠÈß@ñ†öbÏ7777HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وم أن كـلّ عقيـدة مـن عقائـد اإلسـالم لهـا أثـر فـي سـلوك الفـرد المسـلم،            وم أن كـلّ عقيـدة مـن عقائـد اإلسـالم لهـا أثـر فـي سـلوك الفـرد المسـلم،            وم أن كـلّ عقيـدة مـن عقائـد اإلسـالم لهـا أثـر فـي سـلوك الفـرد المسـلم،            وم أن كـلّ عقيـدة مـن عقائـد اإلسـالم لهـا أثـر فـي سـلوك الفـرد المسـلم،            معلمعلمعلمعل

ــدأأأأفمــثالً: حــين  فمــثالً: حــين  فمــثالً: حــين  فمــثالً: حــين   ــدعتق ــدعتق ــدعتق ــي، ال أعصــيه      عتق ــع علَ ــي، ال أعصــيه  أن اهللا مطّل ــع علَ ــي، ال أعصــيه  أن اهللا مطّل ــع علَ ــي، ال أعصــيه  أن اهللا مطّل ــع علَ ــاليوم اآلخــر،   أن اهللا مطّل ــن ب ــاليوم اآلخــر،   .. وحــين أؤم ــن ب ــاليوم اآلخــر،   .. وحــين أؤم ــن ب ــاليوم اآلخــر،   .. وحــين أؤم ــن ب .. وحــين أؤم
      ــأن ــر االعتقــاد واإليمــان ب ــادة، وأتــرك المعاصــي.. فمــا أث ــأن      فســوف اجتهــد فــي العب ــر االعتقــاد واإليمــان ب ــادة، وأتــرك المعاصــي.. فمــا أث ــأن      فســوف اجتهــد فــي العب ــر االعتقــاد واإليمــان ب ــادة، وأتــرك المعاصــي.. فمــا أث ــأن      فســوف اجتهــد فــي العب ــر االعتقــاد واإليمــان ب ــادة، وأتــرك المعاصــي.. فمــا أث فســوف اجتهــد فــي العب

        لوكي؟لوكي؟لوكي؟لوكي؟الخليفة بعد النبي هو اإلمام علي أو غيره في سالخليفة بعد النبي هو اإلمام علي أو غيره في سالخليفة بعد النبي هو اإلمام علي أو غيره في سالخليفة بعد النبي هو اإلمام علي أو غيره في س
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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        مــع علــي الحــق المهــم فــي هــذا األمــر هــو: أن تعــرف أنC   وأنّــه هــو ،
المنصوص عليه باإلمامة, وأن غيره ممن اجترأ علـى تحليـل الحـرام وتحـريم     

، فهــو علــى باطــل؛ ألن  7الحــالل؛ ألنّــه جلــس فــي منصــب خليفــة رســول اهللا   
ي أتاح له ذلك هو عنوان غير شرعي لـه، بـل مغتصـب مـن     عنوان الخالفة الذ

، والمعين هو األحق ببيان أحكـام اهللا وإبـراز   7الخليفة الذي عينه رسول اهللا
  العقيدة الصحيحة.

والحصــيلة: أن المســلمين اليــوم يختلفــون فــي أخــذهم للســنّة الصــحيحة،   
لمســلمين ؛ ألنّهــم هــم أهــل الحــق، وأن ا  Fفبعضــهم يأخــذ مــن أهــل البيــت   

مأمورون باألخذ عنهم، كمـا فـي حـديث الثقلـين. وقسـم آخـر مـن المسـلمين         
ــا     يأخـــذون أحكـــام وتعـــاليم ديـــنهم مـــن أذنـــاب الســـلطة الحاكمـــة. فـــإن عرفنـ

  الخليفة الحق عرفنا إذاً ممن نأخذ معالم ديننا، وكفى بهذا فائدة.
ون نّــا مــأمورإوهنــاك جــواب نقضــي إذا لــم يقنــع الجــواب الحلّــي، وهــو:   

  باإليمان باألنبياء السابقين كلّهم والمالئكة، فما فائدة هذه العقيدة؟
  فما يقال هناك، يقال هنا.

إلى آخر حجة، وهو:  Cولك أن تعرف: أن اإليمان بحجج اهللا من آدم
، فائدته: اإلقرار بالحاكمية هللا سبحانه وتعالى، وااللتزام بشرائعه، #المهدي

, ولسـنا كـإبليس نجعـل لـذواتنا مدخليـة فـي اختيـار        واتّباع من اختـاره لتمثيلـه  
  الحجة اإللهية.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ن ن ن ن في عصرنا هذا، ما فائـدة اإليمـان باألئمـة، وكلّهـم فـي ذمـة اهللا وال يملكـو       في عصرنا هذا، ما فائـدة اإليمـان باألئمـة، وكلّهـم فـي ذمـة اهللا وال يملكـو       في عصرنا هذا، ما فائـدة اإليمـان باألئمـة، وكلّهـم فـي ذمـة اهللا وال يملكـو       في عصرنا هذا، ما فائـدة اإليمـان باألئمـة، وكلّهـم فـي ذمـة اهللا وال يملكـو       

ألنفسـهم نفعـاً أو ضــراً، فكيـف ينفعـون النــاس والقـرآن نـور مبــين، فمـاذا أضــافوا        ألنفسـهم نفعـاً أو ضــراً، فكيـف ينفعـون النــاس والقـرآن نـور مبــين، فمـاذا أضــافوا        ألنفسـهم نفعـاً أو ضــراً، فكيـف ينفعـون النــاس والقـرآن نـور مبــين، فمـاذا أضــافوا        ألنفسـهم نفعـاً أو ضــراً، فكيـف ينفعـون النــاس والقـرآن نـور مبــين، فمـاذا أضــافوا        
        للدين؟للدين؟للدين؟للدين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أنــــــتم تالحظــــــون االخــــــتالف بــــــين مــــــذهب أهــــــل البيــــــت الــــــذي أخــــــذ مــــــن   

، وبين بقية المذاهب اإلسالمية مـن حيـث العقائـد واألحكـام، فالفائـدة      Fالمعصومين
 7رسـول اهللا  بإيصالهم الدين الصحيح بما فهمـوه مـن القـرآن، وبمـا فـتح لهـم       حاصلة

ألف باب من العلم ينفتح له من كلّ بـاب   Cعلياً 7من العلم؛ إذ علّم رسول اهللا
هو الدين الصـحيح،   F؛ لذلك نعتقد أن ما جاء به األئمة المعصومين)١(ألف باب

  وأن غيره مليء بالباطل.
ك بــالقرآن، ولكـــن مــع ذلــك فـــاالختالف موجــود، فهـــل     واليــوم الكــلّ يتمســـ  

  استطاع القرآن المبين أن يحلّ الخالف؟!
                                                 

�F١���,8�9���:9;3�،=0د���?�	��@�A�B�E٤٢�W٣٨٥�������Cא�9,אز�E9�FB�،GH9م������9א �9I,B٨�W٢٣�،
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لـــذا فـــنحن نعتقـــد ال بديـــة التمســـك بـــالقرآن والعتـــرة، كمـــا أوصـــانا بـــه رســـول  
ــأمن مــن الضــالل، وال يصــح القــول:      7اهللا ــا بالتمســك بهمــا ن  7ن رســول اهللاإ، فإنّ

؛ فإن هذا حديث موضوع، والصـحيح هـو: التمسـك    أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنّة
  بالكتاب والعترة.
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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..
الكاشاني بعض األسئلة حول اختالف علمائنا الكاشاني بعض األسئلة حول اختالف علمائنا الكاشاني بعض األسئلة حول اختالف علمائنا الكاشاني بعض األسئلة حول اختالف علمائنا     طرح بعض المعاندين نقالً عنطرح بعض المعاندين نقالً عنطرح بعض المعاندين نقالً عنطرح بعض المعاندين نقالً عن

        في المسائل الفرعية، فما هو حقيقة هذا األمر؟في المسائل الفرعية، فما هو حقيقة هذا األمر؟في المسائل الفرعية، فما هو حقيقة هذا األمر؟في المسائل الفرعية، فما هو حقيقة هذا األمر؟
ــد كــان هــذا طرحــه: قــال: الفــيض الكاشــاني يقــول عــن شــيعته:          ــد كــان هــذا طرحــه: قــال: الفــيض الكاشــاني يقــول عــن شــيعته:         وق ــد كــان هــذا طرحــه: قــال: الفــيض الكاشــاني يقــول عــن شــيعته:         وق ــد كــان هــذا طرحــه: قــال: الفــيض الكاشــاني يقــول عــن شــيعته:         وق تــراهم تــراهم تــراهم تــراهم ((((((((وق

يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قوالً، أو ثالثين، أو أزيد، بل لو شئت يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قوالً، أو ثالثين، أو أزيد، بل لو شئت يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قوالً، أو ثالثين، أو أزيد، بل لو شئت يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قوالً، أو ثالثين، أو أزيد، بل لو شئت 
        ....))))))))فيها، أو في بعض متعلّقاتهافيها، أو في بعض متعلّقاتهافيها، أو في بعض متعلّقاتهافيها، أو في بعض متعلّقاتهاأقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا 

        كم المعصومون؟كم المعصومون؟كم المعصومون؟كم المعصومون؟أئمتأئمتأئمتأئمتفماذا نفعكم فماذا نفعكم فماذا نفعكم فماذا نفعكم 
        لم لَم يعصموكم عن هذا التخبط؟لم لَم يعصموكم عن هذا التخبط؟لم لَم يعصموكم عن هذا التخبط؟لم لَم يعصموكم عن هذا التخبط؟

جاءكم أئمجاءكم أئمجاءكم أئمتكم بثالثين نصّاً مختلفاً في مسألة واحدة؟تكم بثالثين نصّاً مختلفاً في مسألة واحدة؟تكم بثالثين نصّاً مختلفاً في مسألة واحدة؟تكم بثالثين نصّاً مختلفاً في مسألة واحدة؟جاءكم أئم        
        فأين الحق الذي هو واحد عند اهللا تعالى؟فأين الحق الذي هو واحد عند اهللا تعالى؟فأين الحق الذي هو واحد عند اهللا تعالى؟فأين الحق الذي هو واحد عند اهللا تعالى؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  النقض والحلّ:  بجوابي نجيب على هذا المغالط

  فأما الجواب عن طريق النقض: أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
نقــول لــه: إن اهللا بعــث آالف األنبيــاء، وأرســل عــدة رســل، وأنــزل عــدة كتــب،  
وكلّ هـذا لـم يهـد البشـر ولـم يصـلح حالهـا، فمـا هـو نفـع البشـرية مـن بعـث األنبيـاء               

  وإرسال الرسول وإنزال الكتب؟!
اهللا نصّبهم، وال نقول: نحن الـذين اخترنـاهم   ن إ: Fإذ نحن نقول بحق أئمتنا

لرفـــع خالفنـــا, فـــال بـــد أن يصـــاغ االعتـــراض هكـــذا: مـــاذا نفـــع الشـــيعة تنصـــيب اهللا    
  لهم إذا لم يرفعوا خالفهم؟ Fاألئمة

.. بـل نـنقض بـنفس    Fفيكون جوابنا بما يجاب على النقض المتقدم باألنبيـاء 
ال يدخلهما االخـتالف، ومـع ذلـك لـم     وإنزال القرآن، وهما معصومان  7بعثة نبينا

كَـان النَّـاس أُمـةً واحـدةً فَبعـثَ اللّـه       كَـان النَّـاس أُمـةً واحـدةً فَبعـثَ اللّـه       كَـان النَّـاس أُمـةً واحـدةً فَبعـثَ اللّـه       كَـان النَّـاس أُمـةً واحـدةً فَبعـثَ اللّـه       �يرفعا االخـتالف بـين المسـلمين؛ قـال تعـالى:      
النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    

الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتهم البينَاتُ بغياً بيـنَهم  الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتهم البينَاتُ بغياً بيـنَهم  الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتهم البينَاتُ بغياً بيـنَهم  الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتهم البينَاتُ بغياً بيـنَهم  ��� ��� ��� ��� اختَلَف فيه اختَلَف فيه اختَلَف فيه اختَلَف فيه اختَلَفُوا فيه وما اختَلَفُوا فيه وما اختَلَفُوا فيه وما اختَلَفُوا فيه وما 
فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    

  . )١(�صراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍ
وإنــزال   7ا الفائــدة مــن بعثــة النبــي محمــد    فعلــى القيــاس يجــب أن تقــول: مــ    

  القرآن عليه؟!
                                                 

�Fא�-�,+١�E�F٢�WE٢١٣K� �
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وال يخفى عليكم ما في هذا القول من اعتـراض علـى حكمـة اهللا، وعـدم فهـم      
الغايــة مــن بعــث األنبيــاء، وإنــزال الكتــب، ومعنــى حجــتهم وواليــتهم علــى البشــرية،  

طـول   للحـق علـى   اًوعدم فهم وإدراك لقاعدة اللطف، ولـزوم وجـود الحجـة ومنـار    
  عصور البشرية.

وقرآنـه لـم يرفعـا االخـتالف بـين       7ولمعترض أن يقول: ما دامت نبوة محمد
ــوة عيســى     ــى نب ــا دام عيســى   Cالبشــرية، فلنقتصــر عل ــه، وم ــم   Cوكتاب ــه ل وإنجيل

كذلك  Cوتوراته، وما دام موسى Cيرفعا الخالف أيضاً، فلنقتصر على موسى
، بـل ال فائـدة فـي بعثـة     Cلـى آدم ، بـل إ C، بل إلى نوحCفلنرجع إلى إبراهيم

  الكلّ (معاذ اهللا)، وما كان هناك من داع لبعثتهم من البداية... الخ.
ــا     ــه    Fوإذا أراد المعتــرض مــن هــذا إبطــال إمامــة أئمتن ، كمــا هــو غرضــه، فإنّ

ينجر بالنقض إلى إبطال نبوة األنبياء واالعتراض على حكمة اهللا، وما إلى هذا مـن  
ــق إثبــات        مــن ملحــد ���  ســبيل ــر الجــواب، بــل يكــون عــن طري ، والجــواب معــه غي

  التوحيد والنبوة وتوضيح قاعدة اللطف وإثبات حكمة اهللا، وما إلى ذلك.
  وأما الجواب عن طريق الحلّ:ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

، وجعلهـــم حجـــة اهللا فـــي F، وتنصـــيب األئمـــةFفنقـــول: إن بعـــث األنبيـــاء
لــيهم عنــد االخــتالف، وتحكــيمهم  أرضــه، ومنــاراً للهــدى، ومــوئالً لرجــوع البشــر إ  

عنــد التنــازع، شــيء، وتحقّــق رفــع االخــتالف أو لزومــه فــي الخــارج مــن تنصــيبهم      
  شيء آخر..

فإن على اهللا الحكيم حسب قاعدة اللطـف، أن ينصّـب منـاراً وحجـة دائمـة مـا       
دامت األرض والسماء إلى يوم القيامـة، حتّـى ال تكـون ألحـد علـى اهللا حجـة، ولـه        
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لبالغــة، ومــن ثــم تصــحيح فــرض التكــاليف علــيهم، مــع أن صــحة التكليــف  الحجــة ا

توجــب مــن جانـــب آخــر بقـــاءهم علــى االختيـــار، وعــدم كـــونهم مجبــورين علـــى       
الهداية أو الضاللة، حسـب مـا أودعـه اهللا فـيهم مـن القـدرات واالسـتعدادات للعلـم         

الخـتالف بيـنهم؛   والمعرفة، واختالف غرائزهم وملكاتهم، وبالتالي ال بدية وقوع ا
  لسعة العلم وضيقه حسب استعداداتهم.

فــــإن اختــــار النــــاس بســــوء ســــريرتهم أو بــــاختالف أذواقهــــم واســــتعداداتهم،   
        ــي الحــق ــل اهللا المســتقيم، أو االخــتالف ف ــق المســتقيم، وحب االنحــراف عــن الطري
والباطل، والصحيح والخطأ، فـال يرجـع الـذم مـن العقـالء إلـى مـن نصـب لهـم منـار           

ــد ــهم    الهـ ــذمونهم أنفسـ ــالء يـ ــل إن العقـ ــق، بـ ــى الطريـ ــداهم إلـ ــبب   ؛ى وهـ ــم سـ ألنّهـ
االخــتالف، وال يمكــن ألحــد أن ينفــي فائــدة هــؤالء الهــداة، بعــد أن اتّضــح وجــود   
المتمسك بهم واآلخذ منهم والمطيع لهم في كلّ عصر، وبعد وضوح وجود فرقـة  

ــن آدم  ــن زمـ ــا ف     Cمـ ــلّ مـ ــق لكـ ــة والتطبيـ ــاول اإلحاطـ ــى اآلن تحـ ــن  إلـ ــه اهللا مـ رضـ
  تكاليف، عن طريق مبعوثيه ورسله وأصفيائه.

  هل يمكن رفع االختالف بتمامه من كلّ الجوانب أصالً بين البشـر؟ أم أن ثم
االختالف طبيعة الزمة للنوع البشري بما أنّه اجتماعي بالطبع، وأن هذا االختالف 

   عــه بيــنهم، هــو  فــي مســتوى اســتعدادات البشــر المــؤدي إلــى توالــد االخــتالف وتنو
المميز لهذا المخلوق، القادر باستخدامه لمختلف قدراته والمدافعة بينها للوصـول  
إلى أعلى درجات الكمال والرقي، على شرط أن يسدد ويقـوم مـن قبـل أشـخاص     
ــاً         ــارهم صــاحب الملــك، معصــومين مهــديين ال يشــذّون، فكــانوا مقياســاً وميزان اخت

  تقدم؟!للهداية والصواب والكمال وال
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كَــان النَّــاس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اللّــه   كَــان النَّــاس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اللّــه   كَــان النَّــاس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اللّــه   كَــان النَّــاس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ اللّــه   �وقــد قــال اهللا تعــالى فــي محكــم كتابــه:   
النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    النَّبِيــين مبشِّــرِين ومنــذرِين وأَنــزَلَ معهــم الكتَــاب بِــالحق لــيحكُم بــين النَّــاسِ فيمــا    

 يهف ا اختَلَفمو يهاختَلَفُوا ف يهف ا اختَلَفمو يهاختَلَفُوا ف يهف ا اختَلَفمو يهاختَلَفُوا ف يهف ا اختَلَفمو يهاختَلَفُوا ف ��� ��� ��� ��� ينالَّذ ينالَّذ ينالَّذ ينم  الَّذيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماءتها جم عدن بم م  أُوتُوهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماءتها جم عدن بم م  أُوتُوهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماءتها جم عدن بم م  أُوتُوهيـنَهغياً بنَاتُ بيالب ماءتها جم عدن بم أُوتُوه
فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    فَهدى اللّه الَّذين آمنُوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّه يهدي مـن يشَـاء إِلَـى    

  .)١(�صراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍ
ور الـدنيا أوالً،  فتكون مهمة األنبيـاء واألوصـياء رفـع االخـتالف الناشـئ فـي أُمـ       

ثم رفع الخالف الناشئ في أُمور الدين الحقاً، وهو االختالف الحاصل مـن نفـس   
حملة الدين ممن أوتوا الكتاب، ورفع هذا الخالف يكون بالتدرج نحـو التكامـل،   
فكلّ رسالة الحقة أكمل من سابقتها، واألنبياء الالحقين يكملون مهمـة السـابقين،   

ع عمـل األنبيـاء   ا أنجـزوه فـي صـالح تقـدم البشـرية قـبلهم، فمـن تتبـ        ال أنّهم يلغـون مـ  
على طـول مسـار التـاريخ يجـد أنّهـم يعملـون بتالحـق علـى تضـييق شـقّة االخـتالف            
ــي أرائهــم مــن           ــزاع والصــراع الرئيســة، ونقــل البشــر ف ــة أُصــول الن ــين البشــر، وإزال ب

وجه، ثـم إلـى العمـوم     التباين إلى التقابل، ومن التقابل إلى العموم والخصوص من
والخصوص المطلق، وهكذا تبقى البشرية بعد كـلّ نبـي أو وصـي فـي مسـتوى مـن       
الخالف أوطأ من السابق، وفي مسألة خالفية أخصّ من قبلها، فاالختالف يتحـول  
شــيئاً فشــيئاً مــن اُألصــول المتنــافرة إلــى اخــتالف فــي الفــروع مــن مميــزات وصــفات  

مــثالً ســـوف يتّفقــون علــى أصـــل التوحيــد ولكـــن      ولواحــق للــرأي الصـــحيح، فهــم   
يختلفــون فــي الصــفات، ثــم يتفقــون فــي الصــفات بعــد إرشــاد النبــي ويختلفــون فــي   

  عددها، وهكذا.
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  فهل يحق للمعترض بعد هذا أن يقول: ماذا فعل األنبياء واألوصياء؟
ــين     Fوهكــذا كانــت مهمــة أئمتنــا  فــي الحقيقــة، هــي: تضــييق مســائل الخــالف ب

مين، والتقليـــل مـــن كثـــرة تشـــعب الطـــرق بيـــنهم.. بـــل نجحـــوا فـــي إلغـــاء الطـــرق    المســـل
المناقضة للرسالة تماماً، وشذّبوا الطريق الحق، بأن قلّلوا من تفرعاتـه بالتـدريج، إلـى أن    
وصــل المســلمون إلــى مــا وصــلوا إليــه اآلن، مــن اتّفــاق كبيــر علــى جملــة مــن اُألصــول،    

ة متميـزة عـن الجـلّ األعظـم مـن المسـلمين بأنّهــا       بحيـث يبقـون مسـلمين، وتكـوين طائفـ     
  أقرب إلى الحق، وأصل الرسالة، والحبل المتين، والصراط المستقيم.

  ــي ــة علـ ــوال حكومـ ــم، لـ ــم     Cنعـ ــالم الحكـ ــمات اإلسـ ــن سـ ــان مـ ــه، لكـ ومبادئـ
  لرجعنا قهقرى جاهلية. Cبأسلوب عثمان ومعاوية، ولوال ثورة الحسين

أنّه بقى كثير من االختالف في المسائل الفرعيـة   وال يخفى عليك أنّنا ال ننكر
ــا    ــة إمامن ــة بعــد غيب ، نشــأت مــن خــالل تطــور الفقــه واســتحداث مســائل      Cالجزئي

جديدة، وحصول ابتالءات فقهية لم تكن، ولم يكن السبب في ذلـك عـدم وجـود    
ــرأي  أالــدليل علــى الحــق والصــواب، كمــا هــو الحــال عنــد مخالفينــا؛ فلجــ      وا إلــى ال

أعطونــا مــا يكفــي مــن األدلّــة علــى طــول    Fواالستحســان، بــل إن أئمتنــا والقيــاس 
قرنين ونصف، وإنّما كان السبب هو عدم الوصـول إلـى الـدليل واألخـذ بـه، وكـان       
السبب في عـدم الوصـول واألخـذ مـن علـومهم لرفـع اختالفنـا هـو: تسـلّط الظـالمين           

هــو: إنشــاء الحكومــة  علينــا، بــل إن هــذا التســلّط أدى إلــى ذهــاب الهــدف األهــم، و  
  اإلسالمية العادلة وبسطها على الكرة األرضية.
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فــاالختالف فــي جزئيــات الفــروع بمــا فيــه دليــل، ولكــن لــم يصــل إليــه بعــض،    
ليس بشيء في مقابل مـا فاتنـا مـن فيوضـات حكمـه وعدلـه، ومقابـل مقـدار تأخّرنـا          

  الزمني، وتأخّر البشرية ككلّ في طي مراحل الكمال.
ذا الباب واسع ال تكفـي فيـه هـذه السـطور، ولكـن نحـاول فتحـه        والكالم في ه
  لمن يريد السلوك.

  ؟!Fفهل يصح بعد هذا أن يدعي مدع بالقول: ماذا استفدنا من وجودهم
ثم إن القول بوجود االخـتالف فـي المسـألة الواحـدة علـى ثالثـين قـوالً، لـيس         

العلمــاء أجمعــين فــي   كمــا فهمــه المستشــكل ظــاهراً! فــإن جمــع االخــتالف وأقــوال  
مسألة فقهية كلّية؛ نعم قـد يصـل إلـى هـذا العـدد، مـثالً: جميـع أقـوالهم فـي عنـوان:           
صالة الجماعة؛ ألن عنوان صالة الجماعة يشتمل على العديد مـن المسـائل تحتـه،    
وتحت هذه المسائل فـروع ومسـائل، فـإذا خـالف أحـد الفقهـاء فـي فـرع الفـرع، أو          

ون قـــد أحـــدث قـــوالًَ جديـــداً فـــي أصـــل عنـــوان صـــالة    فـــي ميـــزة هـــذا الفـــرع، يكـــ 
الجماعة, وأما نفس األقوال في فرع الفرع، فإنّها قـد ال تتعـدى االثنـين أو الـثالث؛     
وذلــك ألن األحكــام الشــرعية ال تتعــدى الخمســة أصــالً، فهــي: الحرمــة والكراهــة       

  واإلباحة واالستحباب والوجوب، فكيف ستكون األقوال ثالثين؟!
ــم ال ــه يعــد نوعــاً مــن االخــتالف         ث ــي وجــه االســتدالل؛ فإنّ  تنســى اخــتالفهم ف

      ـة، فهـل أفـادتهم عصـمة النبـي7أيضاً، وهذا بالضبط ما موجود لدى علمـاء العام ،
  وعصمة القرآن، في رفع االختالف مثالً؟!

ه بـأن مـا وصـل إلينـا مـن األقـوال الثالثـين فهـو عـن األئمـة، بـأن كـان             ؤوأما ادعا
ثالثين رواية مختلفة، فهو من جيبه ولم يقله الكاشاني! بل الـذي صـدر مـن    هنالك 
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ــا    7حــق واحــد، كالصــادر مــن قبــل الرســول    Fاألئمــة ــازل فــي القــرآن, وأم والن

  االختالف، فهو منّا، كما شرحنا آنفاً؛ فالحظ!

IIIIÞì�ŠÜÛ@òÇb�@ìç@âbß⁄a@ÊbjČmaÞì�ŠÜÛ@òÇb�@ìç@âbß⁄a@ÊbjČmaÞì�ŠÜÛ@òÇb�@ìç@âbß⁄a@ÊbjČmaÞì�ŠÜÛ@òÇb�@ìç@âbß⁄a@ÊbjČma7777HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم على من اتّبع الهدى..السالم على من اتّبع الهدى..السالم على من اتّبع الهدى..السالم على من اتّبع الهدى..

أمــا بعــد: إن اإليمــان بكــون رســول اهللا(صــلّى اهللا عليــه وســلّم) خــاتم األنبيــاء   أمــا بعــد: إن اإليمــان بكــون رســول اهللا(صــلّى اهللا عليــه وســلّم) خــاتم األنبيــاء   أمــا بعــد: إن اإليمــان بكــون رســول اهللا(صــلّى اهللا عليــه وســلّم) خــاتم األنبيــاء   أمــا بعــد: إن اإليمــان بكــون رســول اهللا(صــلّى اهللا عليــه وســلّم) خــاتم األنبيــاء   
     والمرسلين يحصل به مقصود اإلمامة في حياته وبعد مماتـه، فمـن ثبـت عنـده أن     والمرسلين يحصل به مقصود اإلمامة في حياته وبعد مماتـه، فمـن ثبـت عنـده أن     والمرسلين يحصل به مقصود اإلمامة في حياته وبعد مماتـه، فمـن ثبـت عنـده أن     والمرسلين يحصل به مقصود اإلمامة في حياته وبعد مماتـه، فمـن ثبـت عنـده أن

 داً(عليــه الصــالة والســالم) رســول اهللا، وأنمحم داً(عليــه الصــالة والســالم) رســول اهللا، وأنمحم داً(عليــه الصــالة والســالم) رســول اهللا، وأنمحم داً(عليــه الصــالة والســالم) رســول اهللا، وأنطاعتــه واجبــة عليــه، واجتهــد فــي طاعتــه واجبــة عليــه، واجتهــد فــي طاعتــه واجبــة عليــه، واجتهــد فــي طاعتــه واجبــة عليــه، واجتهــد فــي محم
        طاعته بحسب اإلمكان.طاعته بحسب اإلمكان.طاعته بحسب اإلمكان.طاعته بحسب اإلمكان.

إن قيل: بأنّه يدخل الجنّة، استغنى عن مسألة اإلمامة، ولم يلزمه طاعة سوى إن قيل: بأنّه يدخل الجنّة، استغنى عن مسألة اإلمامة، ولم يلزمه طاعة سوى إن قيل: بأنّه يدخل الجنّة، استغنى عن مسألة اإلمامة، ولم يلزمه طاعة سوى إن قيل: بأنّه يدخل الجنّة، استغنى عن مسألة اإلمامة، ولم يلزمه طاعة سوى 
        الرسول(عليه الصالة والسالم).الرسول(عليه الصالة والسالم).الرسول(عليه الصالة والسالم).الرسول(عليه الصالة والسالم).

باتّباعه اإلمام، كان هذا خالف نصوص القرآن باتّباعه اإلمام، كان هذا خالف نصوص القرآن باتّباعه اإلمام، كان هذا خالف نصوص القرآن باتّباعه اإلمام، كان هذا خالف نصوص القرآن ��� ��� ��� ���     وإن قيل: ال يدخل الجنّةوإن قيل: ال يدخل الجنّةوإن قيل: ال يدخل الجنّةوإن قيل: ال يدخل الجنّة
نّة لمن أطاع اهللا ورسوله في غيـر موضـع   نّة لمن أطاع اهللا ورسوله في غيـر موضـع   نّة لمن أطاع اهللا ورسوله في غيـر موضـع   نّة لمن أطاع اهللا ورسوله في غيـر موضـع   الكريم؛ فإنّه سبحانه وتعالى أوجب الجالكريم؛ فإنّه سبحانه وتعالى أوجب الجالكريم؛ فإنّه سبحانه وتعالى أوجب الجالكريم؛ فإنّه سبحانه وتعالى أوجب الج

من القرآن، ولم يعلّـق دخـول الجنّـة بطاعـة إمـام أو إيمـان بـه أصـالً، كمثـل قولـه           من القرآن، ولم يعلّـق دخـول الجنّـة بطاعـة إمـام أو إيمـان بـه أصـالً، كمثـل قولـه           من القرآن، ولم يعلّـق دخـول الجنّـة بطاعـة إمـام أو إيمـان بـه أصـالً، كمثـل قولـه           من القرآن، ولم يعلّـق دخـول الجنّـة بطاعـة إمـام أو إيمـان بـه أصـالً، كمثـل قولـه           
ومن يطـع اللَّـه والرسـولَ فَأولَئـك مـع الَّـذين أَنعـم اللَّـه علَـيهم مـن النَّبيـين            ومن يطـع اللَّـه والرسـولَ فَأولَئـك مـع الَّـذين أَنعـم اللَّـه علَـيهم مـن النَّبيـين            ومن يطـع اللَّـه والرسـولَ فَأولَئـك مـع الَّـذين أَنعـم اللَّـه علَـيهم مـن النَّبيـين            ومن يطـع اللَّـه والرسـولَ فَأولَئـك مـع الَّـذين أَنعـم اللَّـه علَـيهم مـن النَّبيـين            ����تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: 

حو الصَّالحيناء ودالشّهو يقينالصّدوحو الصَّالحيناء ودالشّهو يقينالصّدوحو الصَّالحيناء ودالشّهو يقينالصّدوحو الصَّالحيناء ودالشّهو يقينالصّدفيقاًور أولَئك فيقاًسنر أولَئك فيقاًسنر أولَئك فيقاًسنر أولَئك وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ))))١١١١((((����سن ،����  ـنمو  ـنمو  ـنمو  ـنمو
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يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها اَألنْهار خَالدين فيها وذَلك الْفَوزُ يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها اَألنْهار خَالدين فيها وذَلك الْفَوزُ يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها اَألنْهار خَالدين فيها وذَلك الْفَوزُ يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها اَألنْهار خَالدين فيها وذَلك الْفَوزُ 
يمظالْعيمظالْعيمظالْعيمظ١١١١((((����الْع((((....        

ولو كانت اإلمامة أصالً لإليمان أو الكفر، أو هي أعظم أركان الدين التي ال ولو كانت اإلمامة أصالً لإليمان أو الكفر، أو هي أعظم أركان الدين التي ال ولو كانت اإلمامة أصالً لإليمان أو الكفر، أو هي أعظم أركان الدين التي ال ولو كانت اإلمامة أصالً لإليمان أو الكفر، أو هي أعظم أركان الدين التي ال 
بها كما تقول الروايات الشيعية، لَذَكر اهللا عزّ وجلّ اإلمامة بها كما تقول الروايات الشيعية، لَذَكر اهللا عزّ وجلّ اإلمامة بها كما تقول الروايات الشيعية، لَذَكر اهللا عزّ وجلّ اإلمامة بها كما تقول الروايات الشيعية، لَذَكر اهللا عزّ وجلّ اإلمامة ��� ��� ��� ���     ل اهللا عمل العبدل اهللا عمل العبدل اهللا عمل العبدل اهللا عمل العبديقبيقبيقبيقب

في تلك اآليات وأكّد عليها لعلمه بحصول الخالف فيها بعد ذلك، وال أظن أحداً في تلك اآليات وأكّد عليها لعلمه بحصول الخالف فيها بعد ذلك، وال أظن أحداً في تلك اآليات وأكّد عليها لعلمه بحصول الخالف فيها بعد ذلك، وال أظن أحداً في تلك اآليات وأكّد عليها لعلمه بحصول الخالف فيها بعد ذلك، وال أظن أحداً 
سيأتي ليقول لنـا بـأن اإلمامـة فـي اآليـات مـذكورة ضـمناً تحـت طاعـة اهللا وطاعـة           سيأتي ليقول لنـا بـأن اإلمامـة فـي اآليـات مـذكورة ضـمناً تحـت طاعـة اهللا وطاعـة           سيأتي ليقول لنـا بـأن اإلمامـة فـي اآليـات مـذكورة ضـمناً تحـت طاعـة اهللا وطاعـة           سيأتي ليقول لنـا بـأن اإلمامـة فـي اآليـات مـذكورة ضـمناً تحـت طاعـة اهللا وطاعـة           

        في التفسير.في التفسير.في التفسير.في التفسير.الرسول؛ ألن في هذا تعسفاً الرسول؛ ألن في هذا تعسفاً الرسول؛ ألن في هذا تعسفاً الرسول؛ ألن في هذا تعسفاً 
بل يكفي بياناً لبطالن ذلـك أن نقـول: بـأن طاعـة الرسـول فـي حـد ذاتهـا هـي          بل يكفي بياناً لبطالن ذلـك أن نقـول: بـأن طاعـة الرسـول فـي حـد ذاتهـا هـي          بل يكفي بياناً لبطالن ذلـك أن نقـول: بـأن طاعـة الرسـول فـي حـد ذاتهـا هـي          بل يكفي بياناً لبطالن ذلـك أن نقـول: بـأن طاعـة الرسـول فـي حـد ذاتهـا هـي          
طاعة للـرب الـذي أرسـله، غيـر أن اهللا عـزّ وجـلّ لـم يـذكر طاعتـه وحـده سـبحانه            طاعة للـرب الـذي أرسـله، غيـر أن اهللا عـزّ وجـلّ لـم يـذكر طاعتـه وحـده سـبحانه            طاعة للـرب الـذي أرسـله، غيـر أن اهللا عـزّ وجـلّ لـم يـذكر طاعتـه وحـده سـبحانه            طاعة للـرب الـذي أرسـله، غيـر أن اهللا عـزّ وجـلّ لـم يـذكر طاعتـه وحـده سـبحانه            
ويجعل طاعة الرسول مندرجة تحت طاعته، بل أفردها لكي يؤكّد علـى ركنـين   ويجعل طاعة الرسول مندرجة تحت طاعته، بل أفردها لكي يؤكّد علـى ركنـين   ويجعل طاعة الرسول مندرجة تحت طاعته، بل أفردها لكي يؤكّد علـى ركنـين   ويجعل طاعة الرسول مندرجة تحت طاعته، بل أفردها لكي يؤكّد علـى ركنـين   

ة الرسـول)، وإنّمـا وجـب ذكـر طاعـة      ة الرسـول)، وإنّمـا وجـب ذكـر طاعـة      ة الرسـول)، وإنّمـا وجـب ذكـر طاعـة      ة الرسـول)، وإنّمـا وجـب ذكـر طاعـة      مهمين في عقيدة اإلسالم (طاعة اهللا، وطاعـ مهمين في عقيدة اإلسالم (طاعة اهللا، وطاعـ مهمين في عقيدة اإلسالم (طاعة اهللا، وطاعـ مهمين في عقيدة اإلسالم (طاعة اهللا، وطاعـ 
الرسول بعد طاعة اهللا كشرط لدخول الجنّة؛ ألن الرسول مبلّغ عن اهللا وأن طاعته الرسول بعد طاعة اهللا كشرط لدخول الجنّة؛ ألن الرسول مبلّغ عن اهللا وأن طاعته الرسول بعد طاعة اهللا كشرط لدخول الجنّة؛ ألن الرسول مبلّغ عن اهللا وأن طاعته الرسول بعد طاعة اهللا كشرط لدخول الجنّة؛ ألن الرسول مبلّغ عن اهللا وأن طاعته 
طاعة لمن أرسله أيضاً، ولما لم يثبت ألحد بعد رسول اهللا(صلّى اهللا عليه وسلّم) طاعة لمن أرسله أيضاً، ولما لم يثبت ألحد بعد رسول اهللا(صلّى اهللا عليه وسلّم) طاعة لمن أرسله أيضاً، ولما لم يثبت ألحد بعد رسول اهللا(صلّى اهللا عليه وسلّم) طاعة لمن أرسله أيضاً، ولما لم يثبت ألحد بعد رسول اهللا(صلّى اهللا عليه وسلّم) 

عة رسوله عة رسوله عة رسوله عة رسوله جانب التبليغ عن اهللا، فإن اهللا عزّ وجلّ علّق الفالح والفوز بالجنان بطاجانب التبليغ عن اهللا، فإن اهللا عزّ وجلّ علّق الفالح والفوز بالجنان بطاجانب التبليغ عن اهللا، فإن اهللا عزّ وجلّ علّق الفالح والفوز بالجنان بطاجانب التبليغ عن اهللا، فإن اهللا عزّ وجلّ علّق الفالح والفوز بالجنان بطا
        والتزام أمره دون أمر اآلخرين.والتزام أمره دون أمر اآلخرين.والتزام أمره دون أمر اآلخرين.والتزام أمره دون أمر اآلخرين.

يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ     يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ     يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ     يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ     ����وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تعالى: 
بِاللَّه نُونمتُؤ كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَري شَيف تُمتَنَازَع فَإِن نْكُممبِاللَّه نُونمتُؤ كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَري شَيف تُمتَنَازَع فَإِن نْكُممبِاللَّه نُونمتُؤ كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَري شَيف تُمتَنَازَع فَإِن نْكُممبِاللَّه نُونمتُؤ كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَري شَيف تُمتَنَازَع فَإِن نْكُممِ     موالْيمِ ووالْيمِ ووالْيمِ ووالْيو

، فإن اهللا عزّ وجلّ أمر المؤمنين بطاعته وطاعة ، فإن اهللا عزّ وجلّ أمر المؤمنين بطاعته وطاعة ، فإن اهللا عزّ وجلّ أمر المؤمنين بطاعته وطاعة ، فإن اهللا عزّ وجلّ أمر المؤمنين بطاعته وطاعة ))))٢٢٢٢((((����ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيالًذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيالًذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيالًذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيالً    خرِخرِخرِخرِآلآلآلآلاااا
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ــازع فــالرد ال يكــون     ــازع فــالرد ال يكــون    رســوله وطاعــة أُولــي األمــر مــنهم، لكــن عنــد التن ــازع فــالرد ال يكــون    رســوله وطاعــة أُولــي األمــر مــنهم، لكــن عنــد التن ــازع فــالرد ال يكــون    رســوله وطاعــة أُولــي األمــر مــنهم، لكــن عنــد التن إلــى اهللا إلــى اهللا إلــى اهللا إلــى اهللا ��� ��� ��� ���     رســوله وطاعــة أُولــي األمــر مــنهم، لكــن عنــد التن

ن ن ن ن والرسول دون أُولي األمر؛ ألن اهللا عزّ وجلّ هو الـرب، والرسـول هـو المبلّـغ عـ     والرسول دون أُولي األمر؛ ألن اهللا عزّ وجلّ هو الـرب، والرسـول هـو المبلّـغ عـ     والرسول دون أُولي األمر؛ ألن اهللا عزّ وجلّ هو الـرب، والرسـول هـو المبلّـغ عـ     والرسول دون أُولي األمر؛ ألن اهللا عزّ وجلّ هو الـرب، والرسـول هـو المبلّـغ عـ     
وهو معصوم ال يخطأ في بيان الحق عند التنازع، أما أُولي األمر، فألنّهم ليسوا وهو معصوم ال يخطأ في بيان الحق عند التنازع، أما أُولي األمر، فألنّهم ليسوا وهو معصوم ال يخطأ في بيان الحق عند التنازع، أما أُولي األمر، فألنّهم ليسوا وهو معصوم ال يخطأ في بيان الحق عند التنازع، أما أُولي األمر، فألنّهم ليسوا     ،،،،اهللاهللاهللاهللا

مبلّغين عن اهللا وال عصمة لديهم، بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة، وأمرنا اهللا مبلّغين عن اهللا وال عصمة لديهم، بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة، وأمرنا اهللا مبلّغين عن اهللا وال عصمة لديهم، بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة، وأمرنا اهللا مبلّغين عن اهللا وال عصمة لديهم، بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة، وأمرنا اهللا 
        بطاعتهم ما أقاموا الدين، ولذلك لم يجعل اهللا الرد إليهم.بطاعتهم ما أقاموا الدين، ولذلك لم يجعل اهللا الرد إليهم.بطاعتهم ما أقاموا الدين، ولذلك لم يجعل اهللا الرد إليهم.بطاعتهم ما أقاموا الدين، ولذلك لم يجعل اهللا الرد إليهم.

    اتّبـع اتّبـع اتّبـع اتّبـع آله وصحبه ومن سـار علـى دربـه و   آله وصحبه ومن سـار علـى دربـه و   آله وصحبه ومن سـار علـى دربـه و   آله وصحبه ومن سـار علـى دربـه و   و صلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى و صلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى و صلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى و صلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى 
        هداه إلى يوم الدين.هداه إلى يوم الدين.هداه إلى يوم الدين.هداه إلى يوم الدين.

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

لإلمــام دور يؤديــه، وهــو: هدايــة النــاس، فــإذا قبلنــا قولــك مــن حصــول مقصــود  
ن مقصــود اإلمامــة يحصــل إ، فكيــف تفســر لنــا قولــك: 7اإلمامــة فــي حيــاة الرســول

  بعد مماته؟
ـــك بـــاثنين معـــاً، وهمـــا الكتـــاب والعتـــرة حتّـــى نـــأمن مـــن  أوصـــا 7فـــالنبينا بالتمس

في قوله هذا فهل نُعد نحـن مطيعـين لـه؟     7الضالل وعدم الهداية، فإذا خالفنا الرسول
  وهل نأمن من الضالل وعدم الهداية؟! إن ما تدعيه خالفاً لنص الحديث الصريح!!

 بـد مـن إطاعتـه فــي    ذكـرت فــي القـرآن وذكـرت مطلقـة، فــال     7ثـم إن طاعتـه  
  كلّ أوامره ونواهيه الالزمة علينا حتّى تحصل الطاعة المطلقة.

بمقـدار مـا،    :أي ،أما أنّك تفتـرض حسـب قولـك أن تطيعـه (بحسـب اإلمكـان)      
وال تطيعه في البـاقي لعـدم اإلمكـان وأن ذلـك يكفـي، فـنحن نقـول: ال، إن ذلـك ال         

  فيه. 7و ممكن، وبالتالي وجبت طاعتهيكفي! ألن كلّ ما أمر به اهللا ورسوله فه
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ومـودتهم والتمسـك    Fبه هو اتّباع أهل البيـت  7ومن ضمن ما أمر الرسول
إماماً للناس في بيعـة الغـدير، وقـال فـي حقّـه: (اللّهـم وال مـن         Cبهم، ونصب علياً

وااله، وعـاد مــن عــاداه، وانصــر مــن نصــره، واخــذل مــن خذلــه)، فهــل الــذي يخــذل   
  بالخذالن سيدخل الجنّة؟! 7ه دعاء النبيويشمل Cعلياً

المطلقة حسب نص القـرآن هـي التـي     7إذاً ال بد أن تقول: إن طاعة الرسول
ــر      ــة، ونحــــن معــــك فــــي ذلــــك، ولكــــن نقــــول: إن مــــن ضــــمن أوامــ ســــتدخل الجنّــ

، Fلألئمـة  7واالقتداء بهم، وتنصـيب الرسـول   F: اتّباع أهل البيت7الرسول
  عتقاد باإلمامة.وبذلك سوف تحتاج إلى اال

وأمــا وجــوب اتّبــاع اإلمــام حتّــى نضــمن الــدخول إلــى الجنّــة، فإنّــه ال يخــالف     
، فهــو الـذي أمرنــا  7النصـوص القرآنيـة؛ ألن طاعــة اإلمـام جـزء مــن طاعـة الرسـول      

، 7بطاعــة اإلمــام، فعــدم االلتــزام بطاعــة اإلمــام معنــاه عــدم االلتــزام بطاعــة الرســول   
الرسول طاعة مطلقة حتّى نحصل علـى المـراد مـن تلـك     ونحن قلنا: ال بد من طاعة 

  اآليات القرآنية.
وإذا أبيـت قبــول ذلــك، فإنّنـا نــنقض عليــه بــنفس أُسـلوبك مــن القــرآن الكــريم،    

يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم       يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم       يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم       يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم       [وإن كنّا ال نعتقد بصحة ذلك؛ قال تعـالى:  
اللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه جنَّات تَجرِي من اللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه جنَّات تَجرِي من اللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه جنَّات تَجرِي من اللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه جنَّات تَجرِي من التَّغَابنِ ومن يؤمن بِالتَّغَابنِ ومن يؤمن بِالتَّغَابنِ ومن يؤمن بِالتَّغَابنِ ومن يؤمن بِ

، واآلية ظاهرة بأن المطلوب )١(�خَالدين فيها أَبداً ذَلك الْفَوزُ الْعظيمخَالدين فيها أَبداً ذَلك الْفَوزُ الْعظيمخَالدين فيها أَبداً ذَلك الْفَوزُ الْعظيمخَالدين فيها أَبداً ذَلك الْفَوزُ الْعظيم    نْهارنْهارنْهارنْهارألَألَألََألااااتَحتها تَحتها تَحتها تَحتها 
ان بـــاهللا، والعمـــل مـــن النـــاس يـــوم الجمـــع، ويـــوم التغـــابن، وهـــو يـــوم القيامـــة: اإليمـــ

  الصالح، وأنّهما سيدخالنهم الجنّة.
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���  فلقائـــل يقـــول لـــك، وعلـــى نســـق مـــا قلـــت أنـــت: إن قيـــل: ال يـــدخل الجنّـــة  

، كان هذا خالف نصوص القرآن الكريم؛ فإنّه سـبحانه أخبـر   7باإليمان بالرسول
 7رسـول عن أن من يؤمن باهللا ويعمل صالحاً يدخل الجنّة، ولم يعلّقه باإليمـان بال 

  أو طاعته أصالً.
وله أن يقول لك أيضاً: ولو كانـت النبـوة أصـالً مـن أُصـول الـدين ومـن أعظـم         

ــد     ــل إيمــان وعمــل عب ــه التــي ال يقب ــه المســلمون    ���  أركان باالعتقــاد بهــا، كمــا يقول
كافّة، لذكرها اهللا عزّ وجلّ في تلك اآلية، وغيرها من اآليات، وأكّد عليهـا؛ لعلمـه   

مـذكورة ضـمناً فـي     7ن اإليمان بنبوة نبيناإال نظنّك تستطيع أن تقول: بأهميتها.. و
  هذه اآلية وغيرها، ألن هذا سيكون تعسفاً في التفسير..

  إذا قال قائل ذلك.. فماذا ستقول، وماذا يكون جوابك؟
  إن أي قولٍ وجواب منك سيكون قولنا وجوابنا في اإلمامة.

كر فــي القــرآن، فهــذا مــا ال نقبلــه منــك.. فــارجع ن اإلمامــة لــم تــذإوأمــا قولــك: 
  إلى ما أجبنا عليه في عنوان (أُصول الدين).

، فأنت تنظر 7أما عدم قبولك كون طاعة اإلمام هي في ضمن طاعة الرسول
ن طاعــة اإلمــام غيــر مــذكورة فــي إإلــى هــذه اآليــة القرآنيــة لوحــدها فقــط، وتقــول: 

خر والروايات الكثيرة التي تذكر وجوب طاعـة  اآلية، ولكن ماذا تفعل باآليات اُأل
اإلمــام، بعــد أن يثبــت وجودهــا وداللتهــا، أال يكــون تركهــا تــرك لطاعــة اهللا وتــرك     

  لطاعة الرسول؟!
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ــالى:         ــه تعـ ــريح قولـ ــه؛ لصـ ــالقرآن كلّـ ــان بـ ــن اإليمـ ــد مـ ــه ال بـ ــول: إنّـ ــا نقـ ــم إنّنـ ثـ
�عبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْكعبِب نُونمأَفَتُؤعبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْكعبِب نُونمأَفَتُؤعبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْكعبِب نُونمأَفَتُؤعبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْكعبِب نُونمرجع إلى )١(�ضٍضٍضٍضٍأَفَتُؤاهللا لم ي وأنت تقول: أن ،

ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ       �أُولي األمر، فمـاذا تفعـل بقولـه تعـالى:     
منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهاً إلى أُولي األمر؟!)٢(�مأليس هذا رد ،  

أَطيعوا اللَّه أَطيعوا اللَّه أَطيعوا اللَّه أَطيعوا اللَّه �ُألولي األمر المذكورة في قوله تعالى: ثم ما هي الطاعة المطلقة 
  التي يجب االلتزام بها؟ )٣(�وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُموأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُموأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُموأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم

  أال تدلّ على عصمة أُولي األمر؟
فإن قلت: ال، فإنّك بذلك جوزت على اهللا أن يلزمنا بفعـل المعاصـي؛ وقـد اعتـرف     

  حتّى يتخلّص ويفر من أمر اهللا بالمعصية! )٤(ية على العصمةالفخر الرازي بداللة اآل

IIII@ÊbjČma@lìuë@óÜÇ@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@ÊbjČma@lìuë@óÜÇ@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@ÊbjČma@lìuë@óÜÇ@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@ÊbjČma@lìuë@óÜÇ@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@åß@òàöþa@åß@òàöþa@åß@òàöþa@åß@òàöþaoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
اعتقادهم باألئم ؟ وأنالشيعة على صح أريد أدلّة عقلية على أناعتقادهم باألئم ؟ وأنالشيعة على صح أريد أدلّة عقلية على أناعتقادهم باألئم ؟ وأنالشيعة على صح أريد أدلّة عقلية على أناعتقادهم باألئم ؟ وأنالشيعة على صح ة االثني عشر ة االثني عشر ة االثني عشر ة االثني عشر أريد أدلّة عقلية على أن

        هو الحق؟هو الحق؟هو الحق؟هو الحق؟
                                                 

�Fא�-�,+١�E�F٢�WE٨٥K� �
�F٢5��?א��E�F٤�WE٨٣K� �
�F٣5��?א��E�F٤�WE٥٩K� �
�F٤�Cא�,אز�E�FB�E١٠�W١٤٤���T�Mذ��F٥٩K5��?א��+A���:��E� �



 
 

٢٧٢٧٢٧٢٧ ........................................................ E,0��123א���
 א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  )).فاقد الشيء ال يعطيه((: قاعدة عقلية نصهاهناك 

وفـي مبحــث اإلمامـة والقــدوة نقـول: الفاقــد للهدايـة ال يصــلح أن يكـون هاديــاً      
مــن مــن مــن مــن أَفَأَفَأَفَأَفَ�مهــدياً, وقــد أشــار القــرآن الكــريم إلــى هــذه القاعــدة العقليــة بقولــه تعــالى:   

  يهِـــدـــن الَّ يأَم ـــعتَّبأَن ي ـــقأَح ـــقي إِلَـــى الحهــدي  يهِـــدـــن الَّ يأَم ـــعتَّبأَن ي ـــقأَح ـــقي إِلَـــى الحهــدي  يهِـــدـــن الَّ يأَم ـــعتَّبأَن ي ـــقأَح ـــقي إِلَـــى الحهــدي  يهِـــدـــن الَّ يأَم ـــعتَّبأَن ي ـــقأَح ـــقي إِلَـــى الحهــدي ��� ��� ��� ��� ـــا لَكُـــم كَيـــفى فَمهـــدأَن ي ـــا لَكُـــم كَيـــفى فَمهـــدأَن ي ـــا لَكُـــم كَيـــفى فَمهـــدأَن ي ـــا لَكُـــم كَيـــفى فَمهـــدأَن ي
ــونتَحكُمــونتَحكُمــونتَحكُمــوناتّبــاع  )١(�تَحكُم واالســتفهام األخيــر الــوارد فــي اآليــة اســتنكاري يشــير إلــى أن ,

ــه          ــه الفطــرة الســليمة, والمخــالف ل المهتــدي إنّمــا هــو حكــم عقلــي فطــري تعمــل ب
  لّ استغراب واستنكار حقيقيين.يكون مح

يكــون وفــق هــذه   7بعــد رســول اهللا Fفاالعتقــاد بإمامــة األئمــة المعصــومين 
ــديين,         ــادين المهـ ــون بالهـ ــب أن يكـ ــداء يجـ ــول: إن االقتـ ــي تقـ ــة التـ ــدة العقليـ القاعـ
واالقتداء بمـن يحتـاج إلـى الهدايـة فـي نفسـه خـالف معنـى االهتـداء مـن األسـاس؛            

  طيه.ألن فاقد الشيء ال يع
ونحن عندما نراجع النصوص التي ثبتـت صـحتها عنـد المسـلمين جميعـاً (سـنّة       

ــق أهـــل البيـــت   ــيعة) فـــي حـ ــد     Fوشـ ــة عنـ ــوان الهدايـ ــم عنـ ــير إلـــى أنّهـ ــدها تشـ نجـ
فـي حــديث الثقلـين المتــواتر: (إنّـي تــارك فـيكم الثقلــين:      7المسـلمين, فمثـل قولــه  

, يشـير  )٢(ن تضـلّوا بعـدي أبـداً)   كتاب اهللا، وعترتي أهل بيتي مـا إن تمسـكتم بهمـا لـ    
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 Fإلــى أن الهدايــة والعصــمة مــن الضــالل يكــون مــن نصــيب المتّبــع ألهــل البيــت   
  والقرآن معاً.

: (مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبهـا نجـا، ومـن    7وأيضاً قوله
هـو   F، الدال بكلّ وضوح على أن اتّباع أهـل البيـت  )١(تخلّف عنها غرق وهوى)

  ن الهلكة.المنجي م
إنّما يمشي آمناً مطمئناً بهـذا االتّبـاع المبـارك، خـالف      Fفالمتّبع ألهل البيت

ن لم ينصّ النبيعلى وجوب اتّباعهم، وإنّما وصـلوا إلـى قيـادة     7اتّباع غيرهم مم
المجتمع اإلسالمي بفعل ظروف سياسية معروفة، فهؤالء ال يمكـن للعقـل والقلـب    

إن لـي شـيطاناً   ((وأخـذ ديـن اهللا عـنهم، وقـائلهم يقـول:      أن يطمئن إلى االقتداء بهـم  
ــوني    ــاجتنبوني، وإن زغـــت فقومـ ــبت فـ ــإذا غضـ ــود  )٢())يعترينـــي، فـ ــع فـــرض وجـ , مـ
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, 7المنصـوص علـيهم مـن قبـل اهللا ورسـوله      Fالهادي المهتدي وهم أهل البيـت 
  .)١(بك)ـ: (دع ما يريبك إلى ما ال يري ــ وهذه قاعدة عقلية أُخرى ـ 7وقد قال رسول اهللا

IIIIòČàöþa@òßbßg@óÜÇ@ČÞ†m@pbíeòČàöþa@òßbßg@óÜÇ@ČÞ†m@pbíeòČàöþa@òßbßg@óÜÇ@ČÞ†m@pbíeòČàöþa@òßbßg@óÜÇ@ČÞ†m@pbíeFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

��د��!	א��מ����א'	دن�����������«�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
علي أُريد آية تدلّ على أنعلي أُريد آية تدلّ على أنعلي أُريد آية تدلّ على أنعلي وأوالده هم األوصياء بعد الرسول، كون الوالية وأوالده هم األوصياء بعد الرسول، كون الوالية وأوالده هم األوصياء بعد الرسول، كون الوالية وأوالده هم األوصياء بعد الرسول، كون الوالية     ����اًاًاًاًأُريد آية تدلّ على أن

        ال يدخل الجنّة؟ال يدخل الجنّة؟ال يدخل الجنّة؟ال يدخل الجنّة؟    أهم من الصالة والصوم والزكاة والحج، ومن لم يؤمن بهاأهم من الصالة والصوم والزكاة والحج، ومن لم يؤمن بهاأهم من الصالة والصوم والزكاة والحج، ومن لم يؤمن بهاأهم من الصالة والصوم والزكاة والحج، ومن لم يؤمن بها
        وال تحدثني بأحاديثكم التي تثبت الوالية!وال تحدثني بأحاديثكم التي تثبت الوالية!وال تحدثني بأحاديثكم التي تثبت الوالية!وال تحدثني بأحاديثكم التي تثبت الوالية!

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

ليس من الصحيح أن تحصر المطالبة بالدليل من القرآن الكريم فقط! بل من 
حقّنا أن نثبت لك الدليل مـن السـنّة كمـا نثبتهـا مـن القـرآن, وتضـييق دائـرة البحـث          

رآن فقـط مبنـى غيـر صـحيح, ومـع ذلـك نحـن نتنـزّل معـك إلـى هـذا            وجعلها في القـ 
  المستوى، فنقول:

، أو بعضــهم، وهــي واضــحة Fلــدينا آيــات صــريحة تــدلّ علــى إمامــة األئمــة 
  عندنا.
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ــتم قــد تقولــون: إنّهــا غيــر صــريحة، وغيــر واضــحة, ولكــن هــذا مجــرد        نعــم, أن
  لقرآن.دعوى عندكم؛ ألنّكم ابتعدتم عن المصادر الصحيحة لفهم ا

  فمن اآليات:
إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ        إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ        إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ        إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ        �قوله تعالى: 

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي١(�و(.  
مـه الَّـذين   مـه الَّـذين   مـه الَّـذين   مـه الَّـذين   ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ مـنْهم لَعل       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ مـنْهم لَعل       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ مـنْهم لَعل       ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي اَألمـرِ مـنْهم لَعل       �وقوله تعالى: 

منْهم تَنْبِطُونَهسيمنْهم تَنْبِطُونَهسيمنْهم تَنْبِطُونَهسيمنْهم تَنْبِطُونَهس٢(�ي(.  
  .)٣(�أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�وقوله تعالى: 

IIIIŽí@Ñî×Ží@Ñî×Ží@Ñî×Ží@Ñî×ČÞ†n�ČÞ†n�ČÞ†n�ČÞ†n�@@@@ÜÇÜÇÜÇÜÇòßbß⁄a@óòßbß⁄a@óòßbß⁄a@óòßbß⁄a@ó@@@@‰†ÔÛa@ñ‰ì�i‰†ÔÛa@ñ‰ì�i‰†ÔÛa@ñ‰ì�i‰†ÔÛa@ñ‰ì�iHHHH@ @@ @@ @@ @

���ن����!���)�����������«�)*+	��« 

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

علـى المخـالف بسـورة    علـى المخـالف بسـورة    علـى المخـالف بسـورة    علـى المخـالف بسـورة        حتجـاج أن نحـتج  حتجـاج أن نحـتج  حتجـاج أن نحـتج  حتجـاج أن نحـتج  أمرونا فـي مقـام اال  أمرونا فـي مقـام اال  أمرونا فـي مقـام اال  أمرونا فـي مقـام اال      FFFFأهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت
    ،،،،ة هللا علـى الخلـق  ة هللا علـى الخلـق  ة هللا علـى الخلـق  ة هللا علـى الخلـق  علـى دواميـة حضـور ووجـود حجـ     علـى دواميـة حضـور ووجـود حجـ     علـى دواميـة حضـور ووجـود حجـ     علـى دواميـة حضـور ووجـود حجـ         القدر المباركة, والتـي تـدلّ  القدر المباركة, والتـي تـدلّ  القدر المباركة, والتـي تـدلّ  القدر المباركة, والتـي تـدلّ  

        ية للخلق.ية للخلق.ية للخلق.ية للخلق.لهلهلهلهاإلاإلاإلاإلويمضي التقديرات ويمضي التقديرات ويمضي التقديرات ويمضي التقديرات     ،،،،ل عليه الروح والمالئكةل عليه الروح والمالئكةل عليه الروح والمالئكةل عليه الروح والمالئكةتتنزّتتنزّتتنزّتتنزّ
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ؤالت, إذ ؤالت, إذ ؤالت, إذ ؤالت, إذ ااااحتجاج بهذه اآلية مع المخالف حصل لي بعض التسحتجاج بهذه اآلية مع المخالف حصل لي بعض التسحتجاج بهذه اآلية مع المخالف حصل لي بعض التسحتجاج بهذه اآلية مع المخالف حصل لي بعض التسولكن في االولكن في االولكن في االولكن في اال
على شـخص  على شـخص  على شـخص  على شـخص      ه ال يلزم بأن تنزل المالئكة في ليلة القدر مثالًه ال يلزم بأن تنزل المالئكة في ليلة القدر مثالًه ال يلزم بأن تنزل المالئكة في ليلة القدر مثالًه ال يلزم بأن تنزل المالئكة في ليلة القدر مثالًبأنّبأنّبأنّبأنّ    ييييستدرك علَستدرك علَستدرك علَستدرك علَااااه ه ه ه أنّأنّأنّأنّ

واحد, وكذلك ال يلزم أن يكون ذلك الشخص حجواحد, وكذلك ال يلزم أن يكون ذلك الشخص حجواحد, وكذلك ال يلزم أن يكون ذلك الشخص حجوجلّوجلّوجلّوجلّ    ة هللا عزّة هللا عزّة هللا عزّة هللا عزّواحد, وكذلك ال يلزم أن يكون ذلك الشخص حجبل يكون ولي ,بل يكون ولي ,بل يكون ولي ,اًاًاًاً, بل يكون ولي    
        د بهذه اآليات الكريمة:د بهذه اآليات الكريمة:د بهذه اآليات الكريمة:د بهذه اآليات الكريمة:ستشهستشهستشهستشهاااامن أولياء اهللا الصالحين, ومن أولياء اهللا الصالحين, ومن أولياء اهللا الصالحين, ومن أولياء اهللا الصالحين, و

تَخَـافُوا والَ  تَخَـافُوا والَ  تَخَـافُوا والَ  تَخَـافُوا والَ      ���� ���� ���� ���� إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم الْمالَئكَـةُ    إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم الْمالَئكَـةُ    إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم الْمالَئكَـةُ    إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم الْمالَئكَـةُ    [[[[
وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا وتَحوندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا وتَحوندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا وتَحوندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا و١١١١((((����تَح((((....        

]]]] نوحِ مكَةَ بِالرالَئنَزِّلُ الْمي نوحِ مكَةَ بِالرالَئنَزِّلُ الْمي نوحِ مكَةَ بِالرالَئنَزِّلُ الْمي نوحِ مكَةَ بِالرالَئنَزِّلُ الْمي الَ إِلَه وا أَنَّهرأَنْذ أَن هادبع نشَاُء مي نلَى مع رِهأَم الَ إِلَه وا أَنَّهرأَنْذ أَن هادبع نشَاُء مي نلَى مع رِهأَم الَ إِلَه وا أَنَّهرأَنْذ أَن هادبع نشَاُء مي نلَى مع رِهأَم الَ إِلَه وا أَنَّهرأَنْذ أَن هادبع نشَاُء مي نلَى مع رِهأَم
 ��� ��� ��� ���أَنَا فَاتَّقُونأَنَا فَاتَّقُونأَنَا فَاتَّقُون٢٢٢٢((((����أَنَا فَاتَّقُون((((....        

]]]] هفَضْل نم نَزِّلَ اللَّهي غْياً أَنب ا أَنْزَلَ اللَّهوا بِمكْفُري أَن مهأَنْفُس ا بِهوا اشْتَرمبِئْس هفَضْل نم نَزِّلَ اللَّهي غْياً أَنب ا أَنْزَلَ اللَّهوا بِمكْفُري أَن مهأَنْفُس ا بِهوا اشْتَرمبِئْس هفَضْل نم نَزِّلَ اللَّهي غْياً أَنب ا أَنْزَلَ اللَّهوا بِمكْفُري أَن مهأَنْفُس ا بِهوا اشْتَرمبِئْس هفَضْل نم نَزِّلَ اللَّهي غْياً أَنب ا أَنْزَلَ اللَّهوا بِمكْفُري أَن مهأَنْفُس ا بِهوا اشْتَرمبِئْس
ع نشَاُء مي نلَى معع نشَاُء مي نلَى معع نشَاُء مي نلَى معع نشَاُء مي نلَى معهِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ واُءوا بِغَضَبٍ عفَب هادبهِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ واُءوا بِغَضَبٍ عفَب هادبهِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ واُءوا بِغَضَبٍ عفَب هادبهِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ واُءوا بِغَضَبٍ عفَب هاد٣٣٣٣((((����ب((((....        

]]]]       هـادبع ـنشَـاُء مي ـنلَـى مع ـرِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفر       هـادبع ـنشَـاُء مي ـنلَـى مع ـرِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفر       هـادبع ـنشَـاُء مي ـنلَـى مع ـرِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفر       هـادبع ـنشَـاُء مي ـنلَـى مع ـرِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفر
        ....))))٤٤٤٤((((����لينْذر يوم التَّالقِلينْذر يوم التَّالقِلينْذر يوم التَّالقِلينْذر يوم التَّالقِ

]]]] ننَح إِن ملُهسر مقَالَتْ لَه ننَح إِن ملُهسر مقَالَتْ لَه ننَح إِن ملُهسر مقَالَتْ لَه ننَح إِن ملُهسر مقَالَتْ لَه ��� ��� ��� ��� نشَاُء مي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم شَرب نشَاُء مي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم شَرب نشَاُء مي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم شَرب نشَاُء مي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم شَرب
 ــــلْطَانبِس كُمينَــــأْت لَنَــــا أَن ــــا كَــــانمو هــــادبع ــــلْطَانبِس كُمينَــــأْت لَنَــــا أَن ــــا كَــــانمو هــــادبع ــــلْطَانبِس كُمينَــــأْت لَنَــــا أَن ــــا كَــــانمو هــــادبع ــــلْطَانبِس كُمينَــــأْت لَنَــــا أَن ــــا كَــــانمو هــــادبكَّــــلِ ��� ��� ��� ��� عتَوفَلْي لَــــى اللَّــــهعو اللَّــــه كَّــــلِ بِــــإِذْنتَوفَلْي لَــــى اللَّــــهعو اللَّــــه كَّــــلِ بِــــإِذْنتَوفَلْي لَــــى اللَّــــهعو اللَّــــه كَّــــلِ بِــــإِذْنتَوفَلْي لَــــى اللَّــــهعو اللَّــــه بِــــإِذْن

نُونمؤالْمنُونمؤالْمنُونمؤالْمنُونمؤ٥٥٥٥((((����الْم((((....        
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والرسـل بـدليل   والرسـل بـدليل   والرسـل بـدليل   والرسـل بـدليل   ء ء ء ء ااااث عـن األنبيـ  ث عـن األنبيـ  ث عـن األنبيـ  ث عـن األنبيـ  هذه اآليات تتحدهذه اآليات تتحدهذه اآليات تتحدهذه اآليات تتحد    ننننإإإإ    ::::ستدركت عليه قائالًستدركت عليه قائالًستدركت عليه قائالًستدركت عليه قائالًااااوووو
        ....����أَنَا فَاتَّقُونأَنَا فَاتَّقُونأَنَا فَاتَّقُونأَنَا فَاتَّقُون��� ��� ��� ��� أَن أَنْذروا أَنَّه الَ إِلَه أَن أَنْذروا أَنَّه الَ إِلَه أَن أَنْذروا أَنَّه الَ إِلَه أَن أَنْذروا أَنَّه الَ إِلَه [[[[, , , , ))))اإلنذاراإلنذاراإلنذاراإلنذار((((إضافة إضافة إضافة إضافة 

        ....ة والرسالة قد ختمتة والرسالة قد ختمتة والرسالة قد ختمتة والرسالة قد ختمتالنبوالنبوالنبوالنبو    ننننإإإإ    ::::ولكن قال ليولكن قال ليولكن قال ليولكن قال لي
فهـــم كـــذلك فهـــم كـــذلك فهـــم كـــذلك فهـــم كـــذلك     ،،،،ءءءءااااث عنـــه ممكـــن أن يحصـــل للفقهـــث عنـــه ممكـــن أن يحصـــل للفقهـــث عنـــه ممكـــن أن يحصـــل للفقهـــث عنـــه ممكـــن أن يحصـــل للفقهـــهـــذا الـــذي تتحـــدهـــذا الـــذي تتحـــدهـــذا الـــذي تتحـــدهـــذا الـــذي تتحـــد    ::::قـــالقـــالقـــالقـــالوووو

نَفَر من كُلِّ نَفَر من كُلِّ نَفَر من كُلِّ نَفَر من كُلِّ     الَالَالَالَوا كَافَّةً فَلَووا كَافَّةً فَلَووا كَافَّةً فَلَووا كَافَّةً فَلَووما كَان الْمؤمنُون لينْفروما كَان الْمؤمنُون لينْفروما كَان الْمؤمنُون لينْفروما كَان الْمؤمنُون لينْفر[[[[    منذرين, كما في قوله تعالى:منذرين, كما في قوله تعالى:منذرين, كما في قوله تعالى:منذرين, كما في قوله تعالى:
    ــملَّهلَع هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــي الــدــوا فتَفَقَّهيفَــةٌ لطَائ مــنْهم قَــةرف    ــملَّهلَع هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــي الــدــوا فتَفَقَّهيفَــةٌ لطَائ مــنْهم قَــةرف    ــملَّهلَع هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــي الــدــوا فتَفَقَّهيفَــةٌ لطَائ مــنْهم قَــةرف    ــملَّهلَع هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــي الــدــوا فتَفَقَّهيفَــةٌ لطَائ مــنْهم قَــةرف

ونــذَرحيونــذَرحيونــذَرحيونــذَرحعلــى علــى علــى علــى ه يظهــر بــذلك أن لــيس هنــاك دليــل  ه يظهــر بــذلك أن لــيس هنــاك دليــل  ه يظهــر بــذلك أن لــيس هنــاك دليــل  ه يظهــر بــذلك أن لــيس هنــاك دليــل  فإنّــفإنّــفإنّــفإنّــ، ، ، ، ))))١١١١((((����يأنأنأنالــذي تنــزل عليــه الــذي تنــزل عليــه الــذي تنــزل عليــه الــذي تنــزل عليــه     أن
    ،،،،اًاًاًاًعلى الخلق, بل يمكن أن يكـون وليـ  على الخلق, بل يمكن أن يكـون وليـ  على الخلق, بل يمكن أن يكـون وليـ  على الخلق, بل يمكن أن يكـون وليـ      ة اهللا وإماماًة اهللا وإماماًة اهللا وإماماًة اهللا وإماماًججججالمالئكة يجب أن يكون حالمالئكة يجب أن يكون حالمالئكة يجب أن يكون حالمالئكة يجب أن يكون ح

        ء والعلماء.ء والعلماء.ء والعلماء.ء والعلماء.اااا, مثل الفقه, مثل الفقه, مثل الفقه, مثل الفقهوجلّوجلّوجلّوجلّ    أولياء صالحين هللا عزّأولياء صالحين هللا عزّأولياء صالحين هللا عزّأولياء صالحين هللا عزّ    أوأوأوأو
الذي تنزل عليـه  الذي تنزل عليـه  الذي تنزل عليـه  الذي تنزل عليـه      أنأنأنأنعلى على على على حتجاج حتجاج حتجاج حتجاج نتهت المقالة, أحببت أن أعرف كيفية االنتهت المقالة, أحببت أن أعرف كيفية االنتهت المقالة, أحببت أن أعرف كيفية االنتهت المقالة, أحببت أن أعرف كيفية االاااا

    في كلّ عصر, وكذلك أنفي كلّ عصر, وكذلك أنفي كلّ عصر, وكذلك أنفي كلّ عصر, وكذلك أن    أن يكون واحداًأن يكون واحداًأن يكون واحداًأن يكون واحداً    بدبدبدبد    المالئكة والروح في ليلة القدر الالمالئكة والروح في ليلة القدر الالمالئكة والروح في ليلة القدر الالمالئكة والروح في ليلة القدر ال
ــذا الشـــخص  ــذا الشـــخص هـ ــذا الشـــخص هـ ــذا الشـــخص هـ ــروح ال بـــد  هـ ــة والـ ــه المالئكـ ــزل عليـ ــروح ال بـــد  الـــذي تنـ ــة والـ ــه المالئكـ ــزل عليـ ــروح ال بـــد  الـــذي تنـ ــة والـ ــه المالئكـ ــزل عليـ ــروح ال بـــد  الـــذي تنـ ــة والـ ــه المالئكـ ــزل عليـ ــ    الـــذي تنـ ــون حجـ ــأن يكـ ــون حجـ ــأن يكـ ــون حجـ ــأن يكـ ــون حجـ ة اهللا ة اهللا ة اهللا ة اهللا أن يكـ

        ؟؟؟؟وخليفتهوخليفتهوخليفتهوخليفته
        ....لكملكملكملكم    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

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

لنقبل منه ذلك على وجه التسليم بأن   مـن أوليـاء اهللا   المالئكة تنزل علـى ولـي، 
  ــالولي ــه  بــل المهــم وجــود   ،مــامو اإلأ ،ةو الحجــأ ،فلــيس المهــم تســميته ب شــخص ل
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لـى ذلـك الشـخص أشـارت     إو ،ل عليـه المالئكـة فـي ليلـة القـدر     ارتباط بالسماء تتنزّ

  ..وهو ما تلتزم به الشيعة ،سورة القدر
ن أو ،ل عليـه المالئكـة والـروح   ن تتنـزّ أن يليق بـه  ه منّأ :من النظر ه ال بدنّأكما 

ولمـا كانـت    ؟ةأم هو قريب من مقام النبـو  ،هل هو فرد عادي ،تنزل له من كلّ أمر
النبود ة ختمت بالنبي7محم أ فال بد   ويكـون   ،فـي المقـام   ن يكون هـو تـالي النبـي

ــاده   [وهــو المعنــي بـــ  ،مــن المصــطفين  بــن ع ــاُء م ــى مــن يشَ ــاده   علَ بــن ع ــاُء م ــى مــن يشَ ــاده   علَ بــن ع ــاُء م ــى مــن يشَ ــاده   علَ بــن ع ــاُء م ــى مــن يشَ ــك  ،]علَ ���  وال يليــق ذل

  .باإلمام
و أ ،خارجـة  أُخـرى ة دلّـ أثباتـه مـن   إفهـذا يـتم    ؟داًه لمـاذا ال يكـون متعـد   نّأا مأو

ــالت ــمس ــي ســورة القــدر واحــد     نأك ب ــروح المــذكور ف ــزل ،ال ــى واحــد  ���  وال ين عل
  بتقادير اُألمور على طول السنة في ليلة القدر.

ــاك مالحظــة جــديرة باالهتمــام    ــه نإ :وهن ــرٍ  [ :قول ــرٍ  مــن كُــلِّ أَم ــرٍ  مــن كُــلِّ أَم ــرٍ  مــن كُــلِّ أَم ــي ،]مــن كُــلِّ أَم تنــزل  :يعن
ه ومـن ينـزل عليـ    ،مـر اهللا الـذي ال اخـتالف فيـه وال ترديـد     أوهـو   ،مـر الروح بكلّ األ

 ،الختلف األمر وال يكون مـن أمـر اهللا تعـالى. وهـذا    ��� و ،مر يكون معصوماًهذا األ
فــال مجــال  ،Fتنــائمأحــد غيــر أعيــه وعــدم االخــتالف فيــه ال يد ،كــلّ األمــر :عنــين

ــانوا الخلفـــاء  Fلـــى غيـــرهمإلنســـبة ذلـــك  ــاء ،ســـواء أكـ ــلحاء ،أم العلمـ و أ ،أم الصـ
  !فالحظ ؛غيرهم

ــروح     ــزول ال ــذلك مــن أهــل      ىفــي كــلّ ســنة علــ   وبعــد تســليم ن مــن هــو أهــل ل
ــأتي الســؤال  ،األرض ــه ارتبــاط بالســماء؟ فإنّــ     : ي ه مــن الواضــح  مــن هــو هــذا الــذي ل
  !فتأمل ؛باع من غيرهتّه أولى باالنّأالقطعي 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد..
وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ����أود أن أعرف تفسير هذه اآلية: أود أن أعرف تفسير هذه اآلية: أود أن أعرف تفسير هذه اآلية: أود أن أعرف تفسير هذه اآلية: 

        ، وهل االهتداء هنا معناه: الوالية ألهل البيت؟، وهل االهتداء هنا معناه: الوالية ألهل البيت؟، وهل االهتداء هنا معناه: الوالية ألهل البيت؟، وهل االهتداء هنا معناه: الوالية ألهل البيت؟))))١١١١((((����ثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدى
        وإن أمكن من كتبنا وكتب أهل السنّة.وإن أمكن من كتبنا وكتب أهل السنّة.وإن أمكن من كتبنا وكتب أهل السنّة.وإن أمكن من كتبنا وكتب أهل السنّة.

        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..
  قال السيد الطباطبائي في (تفسير الميزان):

، وعد �وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدى�قوله تعالى: ((
ب الوعيد الشديد، ولذا وصـف نفسـه بكثـرة المغفـرة؛ فقـال:      بالرحمة المؤكّدة عقي

�إِنِّي لَغَفَّاروإِنِّي لَغَفَّاروإِنِّي لَغَفَّاروإِنِّي لَغَفَّارولم يقل: وأنا غافر أو سأغفر.�و ،  
والتوبة، وهي: الرجوع، كمـا تكـون عـن المعصـية إلـى الطاعـة، كـذلك تكـون         
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من الشرك إلى التوحيد، واإليمان أيضاً كما يكـون بـاهللا، كـذلك يكـون بآيـات اهللا      
له، وكــلّ حكــم جــاؤوا بــه مــن عنــد اهللا تعــالى، وقــد كثــر اســتعمال    مــن أنبيائــه ورســ 

اإليمــان فــي القــرآن فــي كــلّ مــن المعنيــين، كمــا كثــر اســتعمال التوبــة فــي كــلّ مــن   
  المعنيين المذكورين..

وبنو إسرائيل كما تلبسوا بمعاصي فسقوا بها، كـذلك تلبسـوا بالشـرك، كعبـادة     
م عـن ظـاهر إطالقــه فـي التوبـة عــن     العجـل، وعلـى هـذا، فــال موجـب لصـرف الكــال     

الشرك والمعصية جميعاً واإليمان باهللا وآياته، وكذلك إطالقه بالنسبة إلى التـائبين  
          والمؤمنين من بنـي إسـرائيل وغيـرهم، وإن كـان بنـو إسـرائيل مـورد الخطـاب؛ فـإن

  الصفات اإللهية، كالمغفرة، ال تختصّ بقوم دون قوم.
: وإنّــي لكثيــر المغفــرة لكــلّ إنســان تــاب وآمــن، ســواء    ـفمعنــى اآليــة ــــ واهللا أعلــم ـــ 

تاب عن شـرك أو عـن معصـية، وسـواء آمـن بـي أو بآيـاتي مـن رسـلي، أو مـا جـاؤوا بـه             
من أحكامي، بـأن ينـدم علـى مـا فعـل، ويعمـل عمـالً صـالحاً، بتبـديل المخالفـة والتمـرد            

  شيء... في ما عصى فيه بالطاعة فيه، وهو المحقّق ألصل معنى الرجوع من
، فاالهتداء يقابل الضالل، كما يشـهد بـه قولـه تعـالى:     �ثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدى�وأما قوله: 

ــا    � لَيهــلُّ عضــا يــن ضَــلَّ فَإِنَّممو ــهنَفسي لهتَــدــا يى فَإِنَّمــنِ اهتَــدــا    م لَيهــلُّ عضــا يــن ضَــلَّ فَإِنَّممو ــهنَفسي لهتَــدــا يى فَإِنَّمــنِ اهتَــدــا    م لَيهــلُّ عضــا يــن ضَــلَّ فَإِنَّممو ــهنَفسي لهتَــدــا يى فَإِنَّمــنِ اهتَــدــا    م لَيهــلُّ عضــا يــن ضَــلَّ فَإِنَّممو ــهنَفسي لهتَــدــا يى فَإِنَّمــنِ اهتَــدالَ الَ الَ الَ �، وقولــه: )١(�م
فيـه  نفـس مـا تـاب    ، فهـل المـراد: أن ال يضـلّ فـي     )٢(�يضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُميضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُميضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُميضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُم
فيفيــد: أن التوبــة عــن ذنــب إنّمــا تنفــع بالنســبة إلــى مــا   بــأن يعــود إلــى المعصــية ثانيــاً؛
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 ، أو المـراد: أن ال يضـلّ فـي غيـره؛    عنه لو عاد إليـه ثانيـاً   وال تكفي اقترفه قبل التوبة
  فيفيد: أن المغفرة إنّما تنفعه بالنسبة إلى المعصية التي تاب عنها.

: إنّمــا تنفعــه نفعــاً تامــاً إذا لــم يضــلّ فــي غيــره مــن األعمــال، أو     وبعبــارة أُخــرى
  المراد: ما يعم المعنيين؟

ظـاهر العطــف بـــ(ثم) أن يكـون المــراد هــو المعنـى األول، فيفيــد: معنــى الثبــات    
واالستقامة علـى التوبـة، فيعـود إلـى اشـتراط اإلصـالح، الـذي هـو مـذكور فـي عـدة            

ذين تَـــابوا مـــن بعـــد ذَلـــك وأَصـــلَحوا فَـــإِن اهللا غَفُـــور ذين تَـــابوا مـــن بعـــد ذَلـــك وأَصـــلَحوا فَـــإِن اهللا غَفُـــور ذين تَـــابوا مـــن بعـــد ذَلـــك وأَصـــلَحوا فَـــإِن اهللا غَفُـــور ذين تَـــابوا مـــن بعـــد ذَلـــك وأَصـــلَحوا فَـــإِن اهللا غَفُـــور الَّـــالَّـــالَّـــالَّـــ��� ��� ��� ��� �كقولـــه:  ،مـــن اآليـــات
يمحريمحريمحريمح١(�ر(.  

  لكن يبقى على اآلية بهذا المعنى أمران:
أحدهما: نكتة التعبير بــ(الغفّار) بصـيغة المبالغـة الدالّـة علـى الكثـرة، فمـا معنـى         

  كثرة مغفرته تعالى لمن اقترف ذنباً واحداً ثم تاب؟
ن الزمهــا أن يكــون مــن خــالف حكمــاً مــن أحكامــه كــافراً بــه، وإن   وثانيهمــا: أ

  اعترف بأنّه من عند اهللا، وإنّما يعصيه اتّباعاً للهوى ال رداً للحكم.
 اآليــة الشــتمالها علــى قولــه: ���  اللّهـم أن يقــال: إن�ــنآمو تَــابــنآمو تَــابــنآمو تَــابــنآمو إنّمــا تشــمل  �تَــاب

  المشرك أو الراد لحكم من أحكام اهللا، وهو كما ترى.
مكن أن يقال: إن المراد بالتوبة واإليمـان: التوبـة مـن الشـرك واإليمـان بـاهللا،       في

ــة        كمــا أن المعنيــين همــا المــرادان فــي أغلــب المواضــع مــن كالمــه التــي ذكــر التوب
الطاعــة  :�وعمــلَ صَــالحاًوعمــلَ صَــالحاًوعمــلَ صَــالحاًوعمــلَ صَــالحاً�واإليمــان فيهــا معــاً، وعلــى هــذا، كــان المــراد مــن قولــه:   
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االنتهاء عن نواهيه، ويكـون معنـى اآليـة: أن مـن     ألحكامه تعالى باالئتمار ألوامره و
تــاب مــن الشــرك وآمــن بــاهللا وأتــى بمــا كلّــف بــه مــن أحكامــه فــإنّي كثيــر المغفــرة      

  لسيئاته، أغفر له زلّة بعد زلّة، فتكثر المغفرة لكثرة مواردها.
إِن تَجتَنِبــوا إِن تَجتَنِبــوا إِن تَجتَنِبــوا إِن تَجتَنِبــوا �فــي قولــه:  ،وقـد ذكــر تعــالى نظيــر المعنــى، وهــو: مغفــرة الســيئات 

ــآئكَبــآئكَبــآئكَبــآئكُم كَبئَاتــيــنكُم سنُكَفِّــر ع نــهع ــونــا تُنهم كُم رئَاتــيــنكُم سنُكَفِّــر ع نــهع ــونــا تُنهم كُم رئَاتــيــنكُم سنُكَفِّــر ع نــهع ــونــا تُنهم كُم رئَاتــيــنكُم سنُكَفِّــر ع نــهع ــونــا تُنهم فقولــه: )١(�ر .�  ــن تَــابلِّم إِنِّــي لَغَفَّــارو  ــن تَــابلِّم إِنِّــي لَغَفَّــارو  ــن تَــابلِّم إِنِّــي لَغَفَّــارو  ــن تَــابلِّم إِنِّــي لَغَفَّــارو
ينطبـق علـى آيـة النسـاء ويبقـى فيـه شـرط زائـد يقيـد حكـم            �وآمن وعمـلَ صَـالحاً  وآمن وعمـلَ صَـالحاً  وآمن وعمـلَ صَـالحاً  وآمن وعمـلَ صَـالحاً  

، وهو: االهتـداء إلـى الطريـق، ويظهـر أن     �ثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدى�المغفرة، وهو: مدلول قوله: 
مغفــرة إنّمــا يســمح بهـــا للمــؤمن العامــل بالصــالحات إذا قصـــد ذلــك مــن طريقـــه         ال

  ودخل عليه من بابه.
ــأثيره        ــاهللا والعمــل الصــالح فــي ت وال نجــد فــي كالمــه تعــالى مــا يقيــد اإليمــان ب

بمعنــى التســليم لــه وطاعتــه فــي خطيــر اُألمــور   ،اإليمــان بالرســول���  وقبولــه عنــد اهللا
، وسلوك الطريق التي يخطّها، واتّباعـه مـن غيـر اسـتبداد     ويسيرها، وأخذ الدين عنه

وابتــداع يــؤول إلــى اتّبــاع خطــوات الشــيطان، وبالجملــة، واليتــه علــى المــؤمنين فــي   
ديـنهم ودنيـاهم؛ فقــد شـرع اهللا تعــالى واليتـه وفــرض طاعتـه، وأوجــب األخـذ عنــه،       

الستقصــائها،  ال حاجــة إلــى إيرادهــا وال مجــال ،والتأســي بــه فــي آيــات كثيــرة جــداً
  فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

وكان جلّ بني إسـرائيل علـى إيمـانهم بـاهللا سـبحانه وتصـديقهم رسـالة موسـى         
وهارون متوقّفين في واليتهما أو كـالمتوقّف، كمـا هـو صـريح عامـة قصصـهم فـي        
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ن تَـاب وآمـن   ن تَـاب وآمـن   ن تَـاب وآمـن   ن تَـاب وآمـن   وإِنِّـي لَغَفَّـار لِّمـ   وإِنِّـي لَغَفَّـار لِّمـ   وإِنِّـي لَغَفَّـار لِّمـ   وإِنِّـي لَغَفَّـار لِّمـ   �كتاب اهللا، ولعلّ هـذا هـو الوجـه فـي وقـوع اآليـة ـــ        
  ــ بعد نهيهم عن الطغيان وتخويفهم من غضب اهللا. �وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىوعملَ صَالحاً ثُم اهتَدى

فقد تبـين أن المـراد باالهتـداء فـي اآليـة علـى مـا يهـدي إليـه سـائر اآليـات هـو:             
اإليمان بالرسول، باتّباعه في أمـر الـدين والـدنيا، وبعبـارة أُخـرى هـو: االهتـداء إلـى         

  واليته.
؛ فقـد قيـل: االهتـداء    �ثُـم اهتَـدى  ثُـم اهتَـدى  ثُـم اهتَـدى  ثُـم اهتَـدى  �وبذلك يظهر حال ما قيل في تفسـير قولـه:   

لزوم اإليمان واالستمرار عليه ما دامـت الحيـاة. وقيـل: أن ال يشـك ثانيـاً فـي إيمانـه.        
  وعدم سلوك سبيل البدعة. وقيل: االهتداء هو أن يعلـم أن نّة النبيوقيل: األخذ بس

وقيـل: هـو تطهيـر القلـب مـن األخـالق الذميمـة. وقيـل: هـو          لعمله ثواباً يجزى عليـه.  
حفظ العقيدة من أن تخالف الحق في شيء؛ فإن االهتداء بهذا الوجه غير اإليمان 
وغير العمل، والمطلوب على جميـع هـذه األقـوال تفسـير االهتـداء بمعنـى ال يرجـع        

ــي        ــى شـ ــل علـ ــروه ال دليـ ــذي ذكـ ــر أن الـ ــالح؛ غيـ ــل الصـ ــان والعمـ ــى اإليمـ ــن إلـ ء مـ
  .)١())ذلك

وفي (تفسير نور الثقلين) للشيخ الحويزي ذكر بعض الروايات التي تشير إلـى  
  أن الهداية هي: الهداية إلى واليتهم:

ــ علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير ومحمد بـن  ٩٢((
عـن  يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، جميعاً عن أبي جميلة، 

ــا جعفــر      ــا خــارج    Cخالــد بــن عمــار، عــن ســدير، قــال: ســمعت أب وهــو داخــل وأن
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وأخــذ بيــدي، ثــم اســتقبل البيــت، فقــال: (يــا ســدير! إنّمــا أمــر النــاس أن يــأتوا هــذه       

وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   �األحجار فيطوفوا بها، ثم يأتونـا فيعلمونـا واليـتهم لنـا، وهـو قـول اهللا:       
)،.ثــم أومــأ بيــده إلــى صــدره: (إلــى   �لَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــ لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــ لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــ لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــ 

  واليتنا...)، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن تَـاب وآمـن وعمـلَ     وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن تَـاب وآمـن وعمـلَ     وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن تَـاب وآمـن وعمـلَ     وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن تَـاب وآمـن وعمـلَ     �ــ في تفسير علي بن إبراهيم: وقوله: ٩٣

  ، قال: إلى الوالية.�صَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدى
، قــال: حــدثنا الحســين بــن عبــد اهللا، عــن الســندي بــن        حــدثنا أحمــد بــن علــي   

وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   وإِنِّـي لَغَفَّـار   �في قوله:  Cمحمد، عن أبان، عن الحارث بن عمر، عن أبي جعفر
، قــال: (أال تــرى كيــف اشــترط ولــم �لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى 

مـا قبـل    ،اهللا لو جهد أن يعملينفعه التوبة واإليمان والعمل الصالح حتّى اهتدى، و
  منه حتّى يهتدي). قال: قلت: إلى من جعلني اهللا فداك؟ قال: (إلينا).

٩٤وفيـه   ،حديث طويل 7ــ في أمالي الصدوق(رحمه اهللا): بإسناده إلى النبي
يقول لعليC     ولقد ضلّ من ضلّ عنك، ولن يهتدي إلى اهللا مـن لـم يهتـد إليـك) :

وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ  وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ  وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ  وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ  �ي عــزّ وجــلّ: لــى واليتــك، وهــو قــول ربــ إو
  ، يعني: إلى واليتك).�صَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدىصَالحاً ثُم اهتَدى

إلــى واليتنــا أهــل   �اهتَــدىاهتَــدىاهتَــدىاهتَــدى�: ثــمC ــــ فــي مجمــع البيــان: وقــال أبــو جعفــر  ٩٥
البيت، فواهللا لو أن رجال عبد اهللا عمـره مـا بـين الـركن والمقـام ثـم مـات ولـم يجـئ          

ــه.   تنـــا،بوالي ــار علـــى وجهـ ــه اهللا فـــي النـ ــ ألكبـ ــو القاســـم الحســـكاني  رواه الحـ اكم أبـ
  وأورده العياشي في تفسيره بعدة طرق. بإسناده.
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في قول  Cــ في تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد اهللا ٩٦
، قـال: (لهـذه اآليـة    �اهتَـدى اهتَـدى اهتَـدى اهتَـدى وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحاً ثُـم      وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحاً ثُـم      وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحاً ثُـم      وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحاً ثُـم      �اهللا: 

ممـن لقيـه بالوفـاء    ���  يدلّ ذلك التفسير علـى أن اهللا ال يقبـل مـن أحـد عمـالً      ،تفسير
إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين �منه بذلك التفسير، وما اشترط فيه على المؤمنين، قال: 

 ــة ــوَء بِجهالَ الس لُــونمعي ــة ــوَء بِجهالَ الس لُــونمعي ــة ــوَء بِجهالَ الس لُــونمعي ــة ــوَء بِجهالَ الس لُــونمعــه عالمــاً فهــو    يعنــي كــلّ ذنــب   )١(�ي عملــه العبــد، وإن كــان ب
  جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه).

البـن شهرآشـوب: أبـو الجـارود، وأبـو الصـباح الكنـاني عـن          ،ــ في كتاب المناقب٩٧
  : (إلينا أهل البيت).�ثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدىثُم اهتَدى�، في قوله: C، وأبو حمزة عن السجادCالصادق
ن حماد بـن عيسـى فـي مـا أعلـم، عـن       ــ في محاسن البرقي: عنه، عن أبيه، ع٩٨

وإِنِّي لَغَفَّار وإِنِّي لَغَفَّار وإِنِّي لَغَفَّار وإِنِّي لَغَفَّار �عن قول اهللا عزّ وجلّ:  Cيعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اهللا
؟ قــال: (إلــى واليتنــا واهللا، أمــا تــرى  �لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى  لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى  لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى  لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً ثُــم اهتَــدى  

  .)٢())كيف اشترط عزّ وجلّ؟)
  المرعشي: وفي (شرح إحقاق الحق) للسيد

، فممــن �وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب وآمــن وعمــلَ صَــالحاً �) قولــه تعــالى: ٣٤(((
ط المحمديــة بمصــر): قــال ثابــت    ١٥١ذكــره: العالّمــة الهيتمــي فــي الصــواعق(ص   

  . وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر أيضاً.7البناني: اهتدى إلى والية أهل بيته
إسـالمبول):  ط  ١١٠القندوزي فـي ينـابيع المـودة (ص    (ومنهم) الشيخ سليمان

عــن عــون بــن أبــي جحيفــة، عــن أبيــه، عــن علي(كــرم اهللا    أخــرج أبــو نعــيم الحــافظ: 
                                                 

�F١5��?א��E�F٤�WE١٧K� �
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وجهه)، قال في هذه اآلية: (اهتدى إلى واليتنا).. وأخرج الحاكم الحـديث بثالثـة   

  طرق. وأخرج صاحب المناقب الحديث بأربعة طرق.
٢٧د أبو بكر العلـوي الحضـرمي فـي رشـفة الصـادي(ص     (ومنهم) العالّمة السي 

، قـال: (اهتـدى إلـى واليـة أهـل البيـت).       �ط اإلعالمية بمصر): عن ثابت البناني
  .)١())وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر أيضاً

  وفي موضع آخر من (شرح إحقاق الحق) للسيد المرعشي، قال:
ــالى:  (( ــه تع ــي نزولهــا فــي      �وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب   وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب   وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب   وإِنِّــي لَغَفَّــار لِّمــن تَــاب   �قول ــا ورد ف ــد تقــدم م ، ق

) عن جماعة من العامة في كتبهم، ونسـتدرك النقـل هـا    ٥٥٠ص ٣في (ج Cشأنه
  هنا عمن لم ننقل عنهم:

منهم: الحافظ أبو نعيم الفضل بن أحمد بن عبد اهللا بن إسحاق بـن موسـى بـن    
. هـــ، فــي كتابــه: (نــزول القرآن)(مخطــوط)    ٤٣٠مهــران األصــفهاني، المتــوفّى ســنة    

وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمـن  �روى بإسناد إلى عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، في قوله تعالى: 
  : عن علي بن أبي طالب، قال: (إلى واليتنا).�تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىتَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىتَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدىتَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُم اهتَدى

رر ومـــنهم: جمـــال الـــدين محمـــد بـــن يوســـف الزرنـــدي الحنفـــي فـــي (نظـــم د  
ــه عــزّ     القضــاء)،ط مطبعــة  ٨٦الســمطين)(ص ــاني(رح) فــي قول روى عــن ثبــات البن

إلـى واليـة أهـل    : �وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُـم اهتَـدى  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُـم اهتَـدى  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُـم اهتَـدى  وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صَالحاً ثُـم اهتَـدى  �وجلّ: 
أنّه قال: (ثم اهتدى إلى  ،، قال: وكذا جاء عن أبي جعفرم)ى اهللا عليه وسلّبيته(صلّ

  .)٢(واليتنا أهل البيت)
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ــنهم: العالّ ــادي ص   ومـ ــفة الصـ ــرمي فـــي (رشـ ــر الحضـ ــو بكـ ــيد أبـ ــة السـ ط  ٨٠مـ
  مصر)؛ روى عن ثابت البناني بعين ما تقدم عن (نزول القرآن).

ومــنهم: العالّمــة ابــن المغــازلي فــي (مناقبــه)، علــى مــا فــي (مناقــب عبــد اهللا الشــافعي)    
  (مخطوط)؛ روى عن ثابت البناني بعين ما تقدم عن (نظم درر السمطين).

العالّمـــة الهـــروي فـــي (األربعـــين حـــديثاً)(مخطوط)؛ روى عـــن ثابـــت   ومـــنهم: 
  .)١())البناني بعين ما تقدم عن (نظم درر السمطين)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته..

        لدي سؤال إخواني:لدي سؤال إخواني:لدي سؤال إخواني:لدي سؤال إخواني:
، ، ، ، 7777لهم مكانة كبيرة جداً عند اهللا سبحانه وتعالى والنبي األعظملهم مكانة كبيرة جداً عند اهللا سبحانه وتعالى والنبي األعظملهم مكانة كبيرة جداً عند اهللا سبحانه وتعالى والنبي األعظملهم مكانة كبيرة جداً عند اهللا سبحانه وتعالى والنبي األعظم    FFFFاألئمةاألئمةاألئمةاألئمة

سمعت من أحـد الخطبـاء بـأن أسـاميهم مكتوبـة علـى العـرش، فلمـاذا اهللا سـبحانه          سمعت من أحـد الخطبـاء بـأن أسـاميهم مكتوبـة علـى العـرش، فلمـاذا اهللا سـبحانه          سمعت من أحـد الخطبـاء بـأن أسـاميهم مكتوبـة علـى العـرش، فلمـاذا اهللا سـبحانه          سمعت من أحـد الخطبـاء بـأن أسـاميهم مكتوبـة علـى العـرش، فلمـاذا اهللا سـبحانه          
    ضحى من أجل اإلسالم وال توجدضحى من أجل اإلسالم وال توجدضحى من أجل اإلسالم وال توجدضحى من أجل اإلسالم وال توجد    CCCCوتعالى لم يذكرهم باالسم؟ مثالً الحسينوتعالى لم يذكرهم باالسم؟ مثالً الحسينوتعالى لم يذكرهم باالسم؟ مثالً الحسينوتعالى لم يذكرهم باالسم؟ مثالً الحسين

                                                                                                                  
�  
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    ــي ــام عل ــوب بهــا اســمه، واإلم ــة مكت ــي    آي ــام عل ــوب بهــا اســمه، واإلم ــة مكت ــي    آي ــام عل ــوب بهــا اســمه، واإلم ــة مكت ــي    آي ــام عل ــوب بهــا اســمه، واإلم ــة مكت ــل وهــو يصــلّي وال نــ      CCCCآي ــل وهــو يصــلّي وال نــ  يقت ــل وهــو يصــلّي وال نــ  يقت ــل وهــو يصــلّي وال نــ  يقت ــو   يقت ــا ه ــا هــو   رى اســمه! م ــا هــو   رى اســمه! م ــا هــو   رى اســمه! م رى اســمه! م

        السبب؟!السبب؟!السبب؟!السبب؟!
يصلّي، وطويل السجدة.. واإلمام السـجاد، يقـال بأنّـه يـوم     يصلّي، وطويل السجدة.. واإلمام السـجاد، يقـال بأنّـه يـوم     يصلّي، وطويل السجدة.. واإلمام السـجاد، يقـال بأنّـه يـوم     يصلّي، وطويل السجدة.. واإلمام السـجاد، يقـال بأنّـه يـوم         CCCCوالكاظموالكاظموالكاظموالكاظم

 وال أي الحساب اهللا سبحانه وتعالى يسأل: من هو زين العباد؟ ال يقوم النبي وال أي الحساب اهللا سبحانه وتعالى يسأل: من هو زين العباد؟ ال يقوم النبي وال أي الحساب اهللا سبحانه وتعالى يسأل: من هو زين العباد؟ ال يقوم النبي وال أي الحساب اهللا سبحانه وتعالى يسأل: من هو زين العباد؟ ال يقوم النبي
، فلماذا لم يذكر ، فلماذا لم يذكر ، فلماذا لم يذكر ، فلماذا لم يذكر CCCCأحد، وإنّما يقوم زين العابدين اإلمام علي بن الحسينأحد، وإنّما يقوم زين العابدين اإلمام علي بن الحسينأحد، وإنّما يقوم زين العابدين اإلمام علي بن الحسينأحد، وإنّما يقوم زين العابدين اإلمام علي بن الحسين

        اسمه؟اسمه؟اسمه؟اسمه؟
        ذا اهللا لم يذكر أسماء األئمة في القرآن؟ذا اهللا لم يذكر أسماء األئمة في القرآن؟ذا اهللا لم يذكر أسماء األئمة في القرآن؟ذا اهللا لم يذكر أسماء األئمة في القرآن؟السؤال مرة أُخرى: لماالسؤال مرة أُخرى: لماالسؤال مرة أُخرى: لماالسؤال مرة أُخرى: لما

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

قبل كلّ شيء يجـب أن نـذكّر بوجـود مـنهج قرآنـي واضـح فـي آيـات الـذكر          
الحكيم، وهو: ذكر أسماء بعض الماضين سواء كانوا صـالحين أم طـالحين؛ ألخـذ    

، Cسـواء كـان صـالحاً، كالمهـدي     العبرة والتذكّر، وعدم ذكر من يأتي مسـتقبالً، 
  أو طالحاً، كالدجال.

وإن لــم يكونــوا مــذكورين فــي القــرآن الكــريم بأســمائهم،     Fثــم إن األئمــة
قـد ذُكـر فـي كثيـر مـن       Cفإنّهم مذكورون بالصفة والعالمة، فمثالً أمير المـؤمنين 
م اللَّـه ورسـولُه   م اللَّـه ورسـولُه   م اللَّـه ورسـولُه   م اللَّـه ورسـولُه   إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  �اآليات بصفته التي ال يشاركه فيها أحد، كما في آيـة:  

        ــونعاكــم رهالزَّكَــاةَ و ؤتُــونيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو        ــونعاكــم رهالزَّكَــاةَ و ؤتُــونيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو        ــونعاكــم رهالزَّكَــاةَ و ؤتُــونيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو        ــونعاكــم رهالزَّكَــاةَ و ؤتُــونيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذفهــو  )١(�و ,
 المقصود من: الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون؛ ألنّه قد تصدق بخاتمـه فـي حـال   
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بعض ���  ،Cي عليالركوع، فنزلت هذه اآلية، وأغلب المفسرين متّفقون على نزولها ف
  .)١(من كلّ فضيلة حباهم اهللا بها Fالنواصب الذين يحاولون أن يجردوا أهل البيت

وقد ورد ذكر الخمسة أصحاب الكساء فـي سـورة اإلنسـان، فهـذه السـورة قـد       
  نزلت فيهم باالتّفاق.

ه هـو  ه هـو  ه هـو  ه هـو  وإِن تَظَـاهرا علَيـه فَـإِن اللَّـ    وإِن تَظَـاهرا علَيـه فَـإِن اللَّـ    وإِن تَظَـاهرا علَيـه فَـإِن اللَّـ    وإِن تَظَـاهرا علَيـه فَـإِن اللَّـ    �فـي آيـة:    Cوورد أيضاً ذكر أميـر المـؤمنين  
نِينمؤالْم حصَالجِبرِيلُ وو والهمنِينمؤالْم حصَالجِبرِيلُ وو والهمنِينمؤالْم حصَالجِبرِيلُ وو والهمنِينمؤالْم حصَالجِبرِيلُ وو واله٢(�م( وصالح المؤمنين هو: علـي ,C)ويمكنـك  )٣ ،

ـــ(البرهان) للبحرانـــــي    ــيعة، كـــ ــير الشـــ ــع إلـــــى بعـــــض تفاســـ ــزان) )٤(أن ترجـــ ، و(الميـــ
  من القرآن. F، فتطّلع على ما نزل في حقّهم)٥(للطباطبائي

IIIIoîjÛa@Ýçc@òíüë@óÜÇ@ČÞ†m@ò°Š•@sí…bycoîjÛa@Ýçc@òíüë@óÜÇ@ČÞ†m@ò°Š•@sí…bycoîjÛa@Ýçc@òíüë@óÜÇ@ČÞ†m@ò°Š•@sí…bycoîjÛa@Ýçc@òíüë@óÜÇ@ČÞ†m@ò°Š•@sí…bycFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
�»+و.�ق�	�$�ل�����!��ن�����������« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..
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        ورد في كتاب (هوية التشيع) للشيخ أحمد الوائلي:ورد في كتاب (هوية التشيع) للشيخ أحمد الوائلي:ورد في كتاب (هوية التشيع) للشيخ أحمد الوائلي:ورد في كتاب (هوية التشيع) للشيخ أحمد الوائلي:
 أحاديث النبـي أحاديث النبـي أحاديث النبـي فـي أهـل بيتـه كمـا رواه ابـن حجـر بــ(صواعقه): (فـي كـلّ          فـي أهـل بيتـه كمـا رواه ابـن حجـر بــ(صواعقه): (فـي كـلّ          فـي أهـل بيتـه كمـا رواه ابـن حجـر بــ(صواعقه): (فـي كـلّ          فـي أهـل بيتـه كمـا رواه ابـن حجـر بــ(صواعقه): (فـي كـلّ              7777أحاديث النبـي

ين تحريـف الضّـالين،   ين تحريـف الضّـالين،   ين تحريـف الضّـالين،   ين تحريـف الضّـالين،   خلف مـن أُمتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ينفـون عـن هـذا الـد          خلف مـن أُمتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ينفـون عـن هـذا الـد          خلف مـن أُمتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ينفـون عـن هـذا الـد          خلف مـن أُمتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ينفـون عـن هـذا الـد          
ــالى       ــى اهللا تع ــدكم إل ــتكم وف ــل الجــاهلين، أال وإن أئم ــين، وتأوي ــالى      وانتحــال المبطل ــى اهللا تع ــدكم إل ــتكم وف ــل الجــاهلين، أال وإن أئم ــين، وتأوي ــالى      وانتحــال المبطل ــى اهللا تع ــدكم إل ــتكم وف ــل الجــاهلين، أال وإن أئم ــين، وتأوي ــالى      وانتحــال المبطل ــى اهللا تع ــدكم إل ــتكم وف ــل الجــاهلين، أال وإن أئم ــين، وتأوي وانتحــال المبطل

        فانظروا من توفدون).فانظروا من توفدون).فانظروا من توفدون).فانظروا من توفدون).
ونصب عينه أيضاً ما قاله النبيونصب عينه أيضاً ما قاله النبيونصب عينه أيضاً ما قاله النبيكما رواه الحاكم في (المستدرك): (ومن ، كما رواه الحاكم في (المستدرك): (ومن ، كما رواه الحاكم في (المستدرك): (ومن ، كما رواه الحاكم في (المستدرك): (ومن 7777ونصب عينه أيضاً ما قاله النبي ،

أحب أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني بها ربي، وهي أحب أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني بها ربي، وهي أحب أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني بها ربي، وهي أحب أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني بها ربي، وهي 
الخلد، فليتولَ علياً وذريته من بعدي؛ فإنّهم لن يخرجـوكم مـن هـدى، ولـن     الخلد، فليتولَ علياً وذريته من بعدي؛ فإنّهم لن يخرجـوكم مـن هـدى، ولـن     الخلد، فليتولَ علياً وذريته من بعدي؛ فإنّهم لن يخرجـوكم مـن هـدى، ولـن     الخلد، فليتولَ علياً وذريته من بعدي؛ فإنّهم لن يخرجـوكم مـن هـدى، ولـن     جنّة جنّة جنّة جنّة 

        يدخلوكم باب ضاللة).يدخلوكم باب ضاللة).يدخلوكم باب ضاللة).يدخلوكم باب ضاللة).
        ما حسن سند هذين الحديثين؟ وما رأي أهل السنّة بهما؟ما حسن سند هذين الحديثين؟ وما رأي أهل السنّة بهما؟ما حسن سند هذين الحديثين؟ وما رأي أهل السنّة بهما؟ما حسن سند هذين الحديثين؟ وما رأي أهل السنّة بهما؟

   وهـل هـذين الحـديثين يكفيــان أي   وهـل هـذين الحـديثين يكفيــان أي   وهـل هـذين الحـديثين يكفيــان أي   باحـث عـن الحقيقــة التّبـاع مـذهب أهــل     باحـث عـن الحقيقــة التّبـاع مـذهب أهــل     باحـث عـن الحقيقــة التّبـاع مـذهب أهــل     باحـث عـن الحقيقــة التّبـاع مـذهب أهــل         وهـل هـذين الحـديثين يكفيــان أي
        البيت؟البيت؟البيت؟البيت؟

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

  اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبرك
إن فـــــي الحـــــديثين المـــــذكورين كفايـــــة لالستبصـــــار ورؤيـــــة الحـــــق، ولكـــــن  

لـى الحـق وصــراحتهما،   ا رأوا وضـوح الحـديثين مــن حيـث الداللـة ع    المخـالفين لمـ  
وا إلى تضعيف الحديثين المذكورين، ولكن مع ذلك هناك من قـال بصـحتها.   لجأ
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ف فــي ألفاظــه، قــال فالحــديث الثــاني الــذي رواه الحــاكم فــي (المســتدرك) بــاختال 
  .)١())صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه((عنه: 
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  »!��מ�א��و
������א��	אق�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ؟؟؟؟CCCCما هو الدليل على إمامة األئمة من ذرية الحسينما هو الدليل على إمامة األئمة من ذرية الحسينما هو الدليل على إمامة األئمة من ذرية الحسينما هو الدليل على إمامة األئمة من ذرية الحسين
 ....ودمتم سالمينودمتم سالمينودمتم سالمينودمتم سالمين؛ ؛ ؛ ؛ يكون الدليل من كتب إخواننا أهل السنّةيكون الدليل من كتب إخواننا أهل السنّةيكون الدليل من كتب إخواننا أهل السنّةيكون الدليل من كتب إخواننا أهل السنّة    أنأنأنأن    أرجوأرجوأرجوأرجو

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

ة االثني عشر كثيرة، دلّةاأل إنومـن ، نقتصر على ذكر بعضـها  على إمامة األئم 
 مصادر أهل السنّة المعتبرة عندهم:

 تمسكاً مطلقاً. ،وهم أهل البيت ،ك بالعترةالتمس :اهومؤد ،حديث الثقلين ــــــــ١١١١

 .ن تشريع الوصايةفيتعي، 7النبي صيعلى و ينصّ وهو ،حديث الغدير ــــــــ٢٢٢٢

 .وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهم حديث األئمة االثني عشر، ــــــــ٣٣٣٣

 سـمعت  قـال:  ،عـن جـابر بـن سـمرة     فرواية البخاري بعـد االختصـار واالقتطـاع:   
ه قـال: إنّـ : فقـال أبـي   أسمعها، فقال كلمة لم)، يكون اثنا عشر أميراً( :يقول 7النبي 

 .)٢()هم من قريشكلّ(
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قـال  ،عـن جـابر بـن سـمرة     :هـا فكلّ ا روايـات مسـلم،  أم:   يقـول  7سـمعت النبـي: 

بكلمــة  7النبــي متكلّــ ثــم)، ثنــا عشــر رجــالً اال يــزال أمــر النــاس ماضــياً مــا ولــيهم   (
 .)١()هم من قريشكلّ( :فقال ؟7اهللا ماذا قال رسول فسألت أبي: ،يخفيت علَ

ال ( :يقــول 7ســمعت النبــي قــال: ،عــن جــابر :وفــي روايــة أُخــرى لمســلم أيضــاً
 قال كلمة... ثم)، ثني عشر خليفةايزال اإلسالم عزيزاً إلى 

 )....ثني عشر خليفةاال يزال هذا األمر عزيزاً إلى ( :وفي رواية له

كلمــة  فقــال)، ثنــي عشــر خليفــةاال يــزال هــذا الــدين عزيــزاً منيعــاً إلــى  ( :وأيضــاً
٢()هم من قريشكلّ: (قال ما قال؟ فقلت ألبي: نيها الناس،صم(. 

أو يكـون علـيكم    ال يزال الدين قائمـاً حتّـى تقـوم السـاعة،    أُخرى: (وفي رواية 
 .)٣()قريش هم منثنا عشر خليفة كلّا

ــة   ــي:اوفـــي روايـ ــن قـــريش،    لطبرانـ ــاً مـ ــر قيمـ ــا عشـ ــريال (اثنـ ــن ضـ ــداوة مـ  هم عـ
  .)٤()عاداهم

لم ألق أحـداً يقطـع فـي     :بعن المهلّ القال ابن بطّ(( :قال ابن حجر العسقالني
ص القاضــي عيــاض  وقــد لخّــ ((، إلــى أن قــال:  ))نبشــيء معــي  :يعنــي هــذا الحــديث، 

ه يعارضـه ظـاهر قولـه فـي     نّـ أ :أحـدهما  :ه علـى هـذا العـدد سـؤاالن    توجـ  :فقـال ، ذلك
 :حه ابـن حبـان وغيــره  الـذي أخرجــه أصـحاب السـنن وصـح     :يعنـي ـــ  حـديث سـفينة   
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���  الثالثـين سـنة لـم يكـن فيهـا      نأل ) ـــ تكـون ملكـاً   ثـم  ،الخالفة بعدي ثالثون سنة(

الخالفــة أكثـر مـن هــذا    يه ولـ نّـ أ :والثــاني ..وأيـام الحســن بـن علـي    ،الخلفـاء األربعـة  
  .العدد

ده ولـم يقيـ   ،ةالنبو ةه أراد في حديث سفينة خالفأنّ :لوالجواب عن األو :قال
 ثنـا عشـر،  ا���  ال يلـي  لـم يقـل:   هنّـ : أوعـن الثـاني   ..في حديث جـابر بـن سـمرة بـذلك    

. وال يمنـع ذلـك الزيـادة علـيهم     وقـد ولـي هـذا العـدد،    )، يكون اثنا عشـر ( قال: ماوإنّ
 :فيحتمـل أن يكـون المـراد   ��� و من ولي، جعل اللفظ واقعاً على كلّ وهذا إن قال:

ة العدل الخالفة من يستحق١(...)من أئم(. 

ثـــم  ـــ قـــال ابـــن حجـــر ردر الحـــديث:اً علـــى مـــن يفس ــر   بـــأن ــة االثنـــي عشـ األئمـ
هـم تجتمـع   لّـــ أي: ك د ما وقـع عنـد أبـي داود    ويؤي(( قال: واحد، سيكونون في زمن

ه سـئل  أنّـ  ار من حديث ابن مسعود بسـند حسـن،  والبزّ ما أخرجه أحمدــ  عليه اُألمة
، عشـر ثنـا  (ا :فقـال  7سـألنا عنهـا رسـول اهللا    فقـال:  من خليفـة؟  كم يملك هذه اُألمة

إسرائيل).ة نقباء بني كعد 

قــد أطلــت البحــث عــن معنــى هــذا  ):كشــف المشــكل(وقــال ابــن الجــوزي فــي 
إلـى أن قـال:    ...فلـم أقـع علـى المقصـود بـه      ،وسـألتُ عنـه   ،مظانّه بتُوتطلّ الحديث،

قـال:   ال،ينـزل روح اهللا فيقتـل الـدج    ثم اً،مهدي ثنا عشرايكون  حبار:وعن كعب األ
ة اإلسالم إلـى يـوم   عشر خليفة في جميع مد ثنياوجود  :المراد أن :والوجه الثالث

،أيامهم وإن لم تتوالَ القيامة يعملون بالحق... 
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 .)١())صاًخّلانتهى كالم ابن الجوزي م :قال ابن حجر

غ الــذي بلّــ ، 7نظــر يــا أخــي عظمــة اإلســالم وعظمــة النبــي األعظــم       ا أقــول:و
 بـواب األ وسـد كـلّ   ،]الْبالغَـةُ الْبالغَـةُ الْبالغَـةُ الْبالغَـةُ     الْحجـةُ الْحجـةُ الْحجـةُ الْحجـةُ     فَللّـه فَللّـه فَللّـه فَللّـه [ ،جـه و ى األمانة علـى أتـم  وأد الرسالة،

 ــر ــين،علــــى المحــ ــل البيــــت   فين والمبطلــ ــن أهــ ــرفين عــ ــن ،Fوالمنحــ ــدين  وعــ الــ
  ..الصحيح

 وعجــزوا عــن تفســير وفهــم فــوا واختلفــوا،وحر كيــف تخبطــوا وخلطــوا، انظرفــ
مـا فهمـه    هـم لـم يجعلـوا   ألنّ؛ الواضح البليغ على الوجه الصحيح 7كالم رسول اهللا

 فتـاهوا واختلفـوا،   الشـريف،  وتفسـيراً مـن التفاسـير للحـديث     الشيعة رأيـاً مـن اآلراء،  
 .هم أبداًيصلوا إلى المراد بنصّولن ولم 

دة وهــي خالفــة محــد ،فالحــديث واضــح وصــريح بوجــود خالفــة هللا وللرســول
ن وصفاتبعدد معي هموأنّ ،نةمعي سـرائيل،  وأنّهم بعدد نقباء بنـي إ  ون،هادون مهدي

 وجعلهـم عـدالً للقـرآن،    حديث الثقلـين،  عليها التي نصّ وكذلك أخبرنا بعصمتهم
ــن      ــه وال مـ ــين يديـ ــن بـ ــل مـ ــه الباطـ ــذي ال يأتيـ ــه الـ ــي  ،خلفـ ــفهم النبـ ــدم  7ووصـ بعـ

  .والمصاحبة للقرآن المالزمة :أي االفتراق،
البيــت  وحصــر إرادة اهللا بتطهيــر أهــل  علــى العصــمة آيــة التطهيــر،  توكمــا دلّــ

 .تهم لذلكلعلمه بأهلي؛ دون غيرهم فقط

لـديهم حـديث يـنصّ          وأم ـنّة فلـم يصـحـة بأعيـانهم عنـد أهـل السا تحديد األئم 
هم ولكـنّ  بعـد أصـحاب الكسـاء،    Cأو االنحصار فـي ذريـة الحسـين   سماء، على األ
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أبناء الحسين من أثبتوا أن تناأئمF   وأفضـل أهـل زمـانهم    ين،هم أفضـل الهاشـمي ،
  .بها من غيرهم وأليق وأحق لإلمامة، وكانوا أهالً

        :على ذلك الدالّة وننقل هنا بعض النصوص
  :Cعلي بن الحسيناإلمام  ــــــــ١١١١

قــال: مــا  وأمــا الزهــري، فحكــي عنــه أنّــه   ((: )تهــذيب الكمــال (فــي  يقــال المــزّ
   .))ــ Hبن الحسين عليه ــ أي: من اً أفضل منهاشميرأيت 

كان علـي بـن الحسـين مـن أفضـل أهـل      (( :قال ،وفي رواية أُخرى عن الزهري 
  .))بيته وأحسنهم طاعة

مـن علـي    درك من أهل البيت أفضـل لم أُ(( :قال ،وفي رواية ثالثة عن الزهري
 .))بن الحسينا

 .))علي بن الحسين مثل 7لم يكن في أهل بيت رسول اهللا(( :قال ،وعن مالك

 .))هم مثل علي بن الحسين قطّما رأيت في(( :عن أبيه ،الرحمن بن أسلم وقال عبد

مـا رأيـت هاشـمياً أفضـل مـن علـي       (( :عـن أبيـه   ،العزيز بن أبـي حـازم   وقال عبد
 .))بن الحسينا

ــن ســعيد األ    ــى ب ــن الحســين،   (( :قــال نصــاري،وعــن يحي ــي ب وكــان  ســمعت عل
 .))أفضل هاشمي

 صـغر ه مـن قبـل علـي األ   ونسل الحسين بن علي كلّـ (( :وقال أبو بكر ابن البرقي
  .)١())وكان أفضل أهل زمانه ،ولد مه أُموأُ
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 عبـــد علـــى هشـــام بـــن  Cوتفضـــيل النـــاس لـــه  ،ي حكايـــة الحـــجوروى المـــزّ

هيبـة لـه    ي النـاس لـه حتّـى يسـتلم الحجـر     وتنح الفرزدق في مدحه، أبياتو الملك،
 .)١(ولم يفعلوا ذلك للخليفة وإجالالً،

  :Cالباقر محمداإلمام  ــــــــ٢٢٢٢
 والســؤدد والشــرف، ن جمــع بــين العلــم والعمــل،أحــد مــ كــانو(( :قــال الــذهبي

لهم ، وهو أحـد األئمـة االثنـي عشـر الـذين تـبج      للخالفة وكان أهالً والثقة والرزانة،
 .)٢())الشيعة اإلمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين

  :Cاإلمام جعفر الصادق ــــــــ٣٣٣٣
رأيـت جعفـر    :قـال  ،عمـرو بـن ثابـت   عن ابن عقـدة، بسـنده عـن    (( :يالمزّ روى

 ).(سلوني، سلوني: وهو يقول بن محمد واقفاً عند الجمرة العظمى،ا

ســمعت  :قــالســود، عــن صــالح بــن أبــي األ ، بســنده أيضــاًنقــل عــن ابــن عقــدة  و
ثكم أحــد بعــدي ه ال يحــدفإنّــ؛ تفقــدوني (ســلوني قبــل أن :جعفــر بــن محمــد يقــول 

 ).بمثل حديثي

(مــا رأيــت  :فقــال مــا رأيــت؟أفقــه مــن  :وســئل نيفــة،حعــن أبــي بســنده أيضــاً، و
يـا أبـا    :فقال بعث إلي، ا أقدمه المنصور الحيرة،لم.. أحداً أفقه من جعفر بن محمد

 :قـال . لـه مـن مسـائلك الصـعاب     ءيفهـ  بجعفـر بـن محمـد،    الناس قد فُتنوا إن !حنيفة
ليــه ثــم بعــث إلــي أبــو جعفــر، فأتيتــه بــالحيرة، فــدخلت ع   أت لــه أربعــين مســألة، فهيــ

دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخلني  مابصرت به افلموجعفر جالس عن يمينه، 
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كــذا فيهــا (أنــتم تقولــون  :وكــان يقــول فــي المســألة ، .. وابتــدأت أســأله.ألبــي جعفــر
تابعنــا، مـا  رب)، فنقــول كـذا وكـذا   ونحـن  وأهـل المدينـة يقولــون كـذا وكـذا،     وكـذا، 

 .)١())نا جميعاًخالفوربما تابع أهل المدينة، وربما 

ألهل البيت مذهباً خاصّاً ومستقالً عن باقي  هذه الرواية تثبت أن :فأقول
(وأهــل المدينــة يقولــون  قــال: ،وهــو مــن أهــل المدينــة ،اإلمــام ألن؛ المــذاهب

فـي عـرض أهـل     Fفيجعل أهـل البيـت  وكذا)،  ونحن نقول كذاوكذا، كذا 
 .المدينة

 Cإلـى أن ذكـر أوالده  ، )٢())...ي هاشـم اإلمام الصادق شـيخ بنـ  (( :قال الذهبي
ــال:  ــه موســى الكــاظم  اهم وأشــرفهم فــأجلّ((فق اإلمــام القــدوة الســيد أبــو الحســن      بن

  العلوي، والد اإلمام علي بن موسى الرضا...
  .)٣())...المسلمين إمام من أئمة إلى أن نقل عن أبي حاتم قوله: ثقة صدوق،

 دفــن معــه فيــه حفيــده الجــواد، ،ادلــه مشــهد عظــيم مشــهور ببغــد((إلــى أن قــال: 
  .)٤())بن موسى مشهد عظيم بطوس ولولده علي

 أفضـل بنـي هاشـم بـاعتراف     وهـم  ،Cوهم أبنـاء الحسـين   تنا،ئمأفهؤالء بعض 
  أعيان أهل السنّة.
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�&$�א����ن����א���ود������������«��«� �

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

 هـــل أراد اهللا أن يكــــون علــــي هـــل أراد اهللا أن يكــــون علــــي هـــل أراد اهللا أن يكــــون علــــي هـــل أراد اهللا أن يكــــون علــــيCCCC    وأبنــــاؤهوأبنــــاؤهوأبنــــاؤهوأبنــــاؤهFFFF     ــــة وأوصــــياء لرســــول اهللاــــة وأوصــــياء لرســــول اهللا أئمــــة وأوصــــياء لرســــول اهللا أئمــــة وأوصــــياء لرســــول اهللا أئمأئم
        على الخلق؟على الخلق؟على الخلق؟على الخلق؟    اًاًاًاًوحججوحججوحججوحجج

        هل هناك أدلّة يستند عليها؟هل هناك أدلّة يستند عليها؟هل هناك أدلّة يستند عليها؟هل هناك أدلّة يستند عليها؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  نعم، أراد اهللا عزّ وجلّ ذلك، ولعدة أدلّة:

اعدة االصـطفاء واالجتبـاء: إن هـذه القاعـدة تعنـي: أن شخصـيات الرسـل        لق ــــــــ١١١١
       ،ة ومنتقاة سلفاً منـذ أن كـان النـاس فـي عـالم الـذرة إنّما هي شخصيات معدواألئم
وأن هذه النطف الطاهرة قد انتقلت من رحم مؤمنة طاهرة إلى رحم مؤمنة طاهرة 

هم، ولــم يحــدث أن اصــطفى مــن دون أن تمــر علــى أرحــام أهــل الشــرك أو أصــالب 
  ة، أو أنّها قد انتقلت من يد نبـية الناس للقيام بهذه المهمالعزّة واحداً من عام رب

إِن اللَّـه  إِن اللَّـه  إِن اللَّـه  إِن اللَّـه  [إلى أحد من صـحابته، وإنّمـا تجـري فـي أطـار الذريـة واآلل، قـال تعـالى:         
ذُريـةً بعضُـها مـن    ذُريـةً بعضُـها مـن    ذُريـةً بعضُـها مـن    ذُريـةً بعضُـها مـن        �الَمين الَمين الَمين الَمين اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَـى الْعـ  اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَـى الْعـ  اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَـى الْعـ  اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَـى الْعـ  

)١(�بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
.  

                                                 

�Fل���,אن١T�E�F٣E�W٣٣�،٣٤K� �
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من بعده في غدير خم، ووصل إلى  Cبالخالفة لعلي 7بعد أن بلّغ النبي ــــــــ٢٢٢٢
   المدينــة جــاءه رجــل، وقــال لــه فــي تنصــيب علــيC  فهــذا شــيء منــك أم مــن اهللا :

  .)١(هو، إنّه من اهللا)���  تعالى؟ فقال: (والذي ال إله
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم �آية التطهير:  ــــــــ٣٣٣٣
  .)٢(�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ �آية الوالية:  ــــــــ٤٤٤٤

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُوني٣(�و(.  
  وغيرها من األدلّة.

IIIIkbîqa‰ë@kbàØy@o�îÛ@òßbß⁄akbîqa‰ë@kbàØy@o�îÛ@òßbß⁄akbîqa‰ë@kbàØy@o�îÛ@òßbß⁄akbîqa‰ë@kbàØy@o�îÛ@òßbß⁄aHHHH@ @@ @@ @@ @

��د�א�%�������א�!�	�ن�����������«�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وأفضل الصـالة والتسـليم علـى الرسـول     السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وأفضل الصـالة والتسـليم علـى الرسـول     السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وأفضل الصـالة والتسـليم علـى الرسـول     السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وأفضل الصـالة والتسـليم علـى الرسـول     

        األمجد األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.األمجد األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.األمجد األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.األمجد األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
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بالخالفة بعد الرسول, بالخالفة بعد الرسول, بالخالفة بعد الرسول, بالخالفة بعد الرسول,     CCCCيعة اثني عشرية, نعتقد بأحقية اإلمام علييعة اثني عشرية, نعتقد بأحقية اإلمام علييعة اثني عشرية, نعتقد بأحقية اإلمام علييعة اثني عشرية, نعتقد بأحقية اإلمام عليإنّنا كشإنّنا كشإنّنا كشإنّنا كش
، ثــم األئمــة التســعة مــن    ، ثــم األئمــة التســعة مــن    ، ثــم األئمــة التســعة مــن    ، ثــم األئمــة التســعة مــن    CCCC، ثــم الحســين ، ثــم الحســين ، ثــم الحســين ، ثــم الحســين CCCCثــم انتقــال الخالفــة بعــده للحســن    ثــم انتقــال الخالفــة بعــده للحســن    ثــم انتقــال الخالفــة بعــده للحســن    ثــم انتقــال الخالفــة بعــده للحســن    

        ....FFFFصلبهصلبهصلبهصلبه
    من الحكم الـوراثي؟ بحيـث ال تكـون الخالفـة اإلسـالمية     من الحكم الـوراثي؟ بحيـث ال تكـون الخالفـة اإلسـالمية     من الحكم الـوراثي؟ بحيـث ال تكـون الخالفـة اإلسـالمية     من الحكم الـوراثي؟ بحيـث ال تكـون الخالفـة اإلسـالمية         اًاًاًاًأفال يعد هذا نوعأفال يعد هذا نوعأفال يعد هذا نوعأفال يعد هذا نوع

        لوه؟لوه؟لوه؟لوه؟عليهم يجب أن يتقبعليهم يجب أن يتقبعليهم يجب أن يتقبعليهم يجب أن يتقب    شورى بين المسلمين, بل تكون فرضاًشورى بين المسلمين, بل تكون فرضاًشورى بين المسلمين, بل تكون فرضاًشورى بين المسلمين, بل تكون فرضاً
        وحفظكم اهللا لمصلحة المسلمين.وحفظكم اهللا لمصلحة المسلمين.وحفظكم اهللا لمصلحة المسلمين.وحفظكم اهللا لمصلحة المسلمين.

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

منصــوص عليهــا بهــذا  Fمــن المســلّمات عنــدنا أن إمامــة األئمــة االثنــي عشــر 
. وعليه من الواجب علينا أن نتقبلهم كأئمة وأوصياء 7الترتيب من قبل رسول اهللا

  ؛ للنصّ.7ة الرسول, وطاعتهم واجبة علينا كطاع7لرسول اهللا
فكما نصلّي صالة الصبح ركعتين، وصـالة الظهـر أربـع ركعـات؛ للـنصّ,      

بهـذا الترتيـب؛ للـنصّ. وهـذا      Fفكذا الحال نقبـل إمامـة األئمـة االثنـي عشـر     
حكم وراثي؛ ألن النص جاء بهذا  Fالترتيب ال يلزم منه أن يكون حكمهم

  .أوالًأوالًأوالًأوالًالترتيب, هذا 
لــوراثي الغالبــة: أن يــرث االبــن األكبــر الحكــم بعــد  مــن ســمات الحكــم اثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: 

أبيه، وال تصـل النوبـة إلـى االبـن األصـغر مـع وجـود االبـن األكبـر، وهـذا المعنـى ال            
 C؛ ألنّـه ورد فــي الـنصّ أن اإلمامـة بعـد اإلمـام الحســن     Fتجـده فـي أهـل البيـت    

, وأن اإلمامــــــة بعـــــد اإلمــــــام  C، ال البــــــن اإلمـــــام الحســـــن  Cألخيـــــه الحســـــين  
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لــم يكــن أكبــر    C، مــع أن اإلمــام الكــاظم  Cالبنــه اإلمــام الكــاظم   Cدقالصــا
  .  Cأوالد اإلمام الصادق

ن اهللا ســبحانه أي: إثــم إنــا لمــا آمنّــا بــالنصّ وعليــه صــريح القــرآن والســنّة,  
لمصـلحة وحكمـة, وال   ���  وتعالى هو الذي عين, واهللا سبحانه وتعالى ال يعـين 

  اهللا سبحانه وتعالى. دخل للحكم الوراثي في تعيين
بعــد اصـــطفاء اهللا لإلمــام لمــا يعلمــه اهللا مـــن     ���  إن اإلمامــة ال تكــون   ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: 

إِن اللَّـه اصْـطَفَى آدم   إِن اللَّـه اصْـطَفَى آدم   إِن اللَّـه اصْـطَفَى آدم   إِن اللَّـه اصْـطَفَى آدم   [كماله ومنزلته وصالحيته وأهليته لإلمامـة؛ قـال تعـالى:    
 ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وةً     �ويةً ذُريةً ذُريةً ذُريضٍذُرعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهع١(�ب( ،

  فال عالقة لألمر بالوراثة النَسبية وإنّما وراثة إلهية.
إن مــن أهــم شــروط اإلمامــة: العصــمة، وهــي مــن اُألمــور الباطنيــة التــي ال           رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:

اهللا، وال قدرة للناس على معرفتها، فـال بـد إذاً مـن أن يكـون المنصّـب لإلمـام       ���  يعلمها
  النص، وال دخل للوراثة في ذلك.هو اهللا عن طريق 

ثم ال يخفى عليـك أنّنـا نعتقـد أن اإلمامـة ال تكـون عـن طريـق الشـورى والمشـورة          
فـي اُألمـور   ���  واألخذ بأكثر اآلراء، بل تكون عن طريق النصّ؛ ألن الشورى ال تكـون 

ة, ومنصــب الدنيويــة التــي تتعلّــق بحيــاة اإلنســان, وال تكــون فــي اُألمــور الدينيــة والتعبديــ
منصـــب دينـــي، كمنصـــب النبـــوة، ال يـــتم بـــأكثر    7اإلمامـــة والخالفـــة عـــن رســـول اهللا 

   اآلراء, ولعــلّ الســبب هــو: أن� ــقُونالْفَاس مهأَكْثَــرو ــقُونالْفَاس مهأَكْثَــرو ــقُونالْفَاس مهأَكْثَــرو ــقُونالْفَاس مهأَكْثَــر٢(�و( ,� لُــونقعالَ ي مهأَكْثَــرو لُــونقعالَ ي مهأَكْثَــرو لُــونقعالَ ي مهأَكْثَــرو لُــونقعالَ ي مهأَكْثَــرو�)٣( ,
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�ونلَمعالَ ي مهأَكْثَر نلَكوونلَمعالَ ي مهأَكْثَر نلَكوونلَمعالَ ي مهأَكْثَر نلَكوونلَمعالَ ي مهأَكْثَر نلَك١(�و(, �   لُـهجي مهأَكْثَـر ـنلَكلُـ   وهجي مهأَكْثَـر ـنلَكلُـ   وهجي مهأَكْثَـر ـنلَكلُـ   وهجي مهأَكْثَـر ـنلَكوونونونون�)٢( ,�   ـقلْحل مهأَكْثَـرو   ـقلْحل مهأَكْثَـرو   ـقلْحل مهأَكْثَـرو   ـقلْحل مهأَكْثَـرو

ونكَارِهونكَارِهونكَارِهون٣(�كَارِه(.  
فكمــا ال يجــوز أن نأخــذ بــآراء األكثــر لــو اتّفقــوا علــى الزيــادة أو النقصــان فــي     

  كذلك في اإلمامة. ،عدد ركعات الصالة
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        اثنا عشر؟ وما الحكمة من ذلك؟اثنا عشر؟ وما الحكمة من ذلك؟اثنا عشر؟ وما الحكمة من ذلك؟اثنا عشر؟ وما الحكمة من ذلك؟    FFFFلماذا عدد األئمةلماذا عدد األئمةلماذا عدد األئمةلماذا عدد األئمة

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

اثنـي عشـر إمامـاً     Fيمكن أن نستفيد من بعض المالحظات في جعل األئمـة 
ال غيـــر، فيمـــا لـــو الحظنـــا علـــم االجتمـــاع السياســـي الـــذي يقـــول: إن البعـــد الزمنـــي  

لترسخ القيم والعقائد وتشكيل أُمة ما، ينبغي أن يتجاوز المئتي عـام، وهـذا    المثالي
المقدار من الزمان ـــ بوضـعه الطبيعـي ـــ يتـوفّر فـي تـوالي اثنـي عشـر إنسـاناً فـي هـذه             

  المهمة, نعني: مهمة ترسيخ عقائد وقيم لنظرية ما.
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فكـرة غيبـة اإلمـام    وقد ترسخت عقيدة (اإلمامة) بكلّ أبعادهـا فـي اُألمـة حتّـى     
دوراً يكمـل   Fفي هذه المـدة الزمنيـة, وقـد أدى كـلّ مـن األئمـة       Cالثاني عشر

لحكمـة اهللا،   C, وغاب اإلمام الثاني عشرFبعضه دور البعض اآلخر من األئمة
وهو مطمئن علـى ترسـخ هـذه العقيـدة عنـد النـاس، وذلـك بفعـل هـذا البعـد الزمنـي            

  ا عشر إماماً قبله.لإلمامة الذي توافر عليه اثن
ــرقم (    ــذا الـ ــر هـ ــي سـ ــل فـ ــهراً,   ١٢ولعـــلّ المتأمـ ــر شـ ــي عشـ ــل الشـــهور اثنـ ) وجعـ

وســاعات الليــل اثنتــا عشــرة، وســاعات النهــار اثنتــا عشــرة, والبــروج اثنــا عشــر برجــاً,  
والحجب اثنا عشر, والبحـور اثنـا عشـر, والعـوالم اثنـا عشـر، يـدرك سـر جعـل نقبـاء           

  اثنا عشر إماماً؛ واهللا العالم. Fباً، وأئمة أهل البيتبني إسرائيل اثنا عشر نقي
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لم يجعل أهل السنّة األئمة محصورين في عـدد معـين؛ لعـدم وجـود الـدليل      لم يجعل أهل السنّة األئمة محصورين في عـدد معـين؛ لعـدم وجـود الـدليل      لم يجعل أهل السنّة األئمة محصورين في عـدد معـين؛ لعـدم وجـود الـدليل      لم يجعل أهل السنّة األئمة محصورين في عـدد معـين؛ لعـدم وجـود الـدليل      

دم التعيين؛ ففي الصحيحين: عن أبي ذر، قـال:  دم التعيين؛ ففي الصحيحين: عن أبي ذر، قـال:  دم التعيين؛ ففي الصحيحين: عن أبي ذر، قـال:  دم التعيين؛ ففي الصحيحين: عن أبي ذر، قـال:  على ذلك، بل يوجد دليل على ععلى ذلك، بل يوجد دليل على ععلى ذلك، بل يوجد دليل على ععلى ذلك، بل يوجد دليل على ع
        (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع األطراف).(إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع األطراف).(إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع األطراف).(إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع األطراف).

        فلماذا يحصر الشيعة األئمة في عدد معين؟فلماذا يحصر الشيعة األئمة في عدد معين؟فلماذا يحصر الشيعة األئمة في عدد معين؟فلماذا يحصر الشيعة األئمة في عدد معين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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وأمثالـه   إن االستدالل على عدم انحصار األئمة في عـدد معـين بهـذا الحـديث    
  مردود؛ لوجوه، منها: اإلجماع على ضرورة كون اإلمام قرشياً..

ــام:       ــي شـــروط اإلمـ ــرح المواقـــف): فـ ــياً), أشـــرطه   ((ففـــي (شـ (أن يكـــون قرشـ
: (األئمــة مــن Cاألشـاعرة والجبائيــان, ومنعــه الخـوارج وبعــض المعتزلــة. لنـا: قولــه   

با بكـر اسـتدلّ بـه يـوم     قريش). ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث, فإن أ
السقيفة على األنصار حـين نـازعوا فـي اإلمامـة بمحضـر الصـحابة فقبلـوه, وأجمعـوا         

  عليه, فصار دليالً قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القرشية..
: (السـمع والطاعـة ولـو عبــداً    Cالمـانعون مـن اشـتراطها ــــ بقولـه    أي: احتجـوا ـــ   

  د ال يكون قرشياً.حبشياً)؛ فإنّه يدلّ على أن اإلمام ق
قلنــا: ذلــك الحــديث فــي مــن أمــره اإلمــام, أي: جعلــه أميــراً علــى ســرية وغيرهــا  
كناحية, ويجب حملـه علـى هـذا دفعـاً للتعـارض بينـه وبـين اإلجمـاع. أو نقـول: هـو           

  .)١())مبالغة على سبيل الفرض, ويدلّ عليه: أنّه ال يجوز كون اإلمام عبداً إجماعاً
  .)٢())واتّفقت اُألمة على اشتراط كونه قرشياً((وقال التفتازاني: 

 ١٠٧ــ  ١٣/١٠١وكذا قال علماء الحديث في شرحه، فراجع: (فتح الباري
كتاب الفـتن, تحفـة األحـوذي     ٥٣ــ  ٥٢: ٩كتاب األحكام، عارضة األحوذي 

  )).٤٧الباب ( ٦/٣٩٨
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ة بــن المــروي عـن ســمر  ،والشـيعة اإلماميــة يتمسـكون بحــديث االثنـي عشــر خليفـة    
 اجندب بطرق كثيرة عند أهل السنّة، وبأحاديـث تصـل حـد التـواتر فـي أن عـددهم اثنـ       

  على التعيين. F، وبروايات كثيرة تذكر أسماءهمFعشر من طرقهم عن األئمة
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وشاكرين لكم جهودكم..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وشاكرين لكم جهودكم..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وشاكرين لكم جهودكم..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وشاكرين لكم جهودكم..

        سؤالنا إلى المركز القيم والكريم: سؤالنا إلى المركز القيم والكريم: سؤالنا إلى المركز القيم والكريم: سؤالنا إلى المركز القيم والكريم: 
الراوي: عبد اهللا بن عمر ـــ  الراوي: عبد اهللا بن عمر ـــ  الراوي: عبد اهللا بن عمر ـــ  الراوي: عبد اهللا بن عمر ـــ      ما بقي منهم اثنان).ما بقي منهم اثنان).ما بقي منهم اثنان).ما بقي منهم اثنان).(ال يزال هذا األمر في قريش (ال يزال هذا األمر في قريش (ال يزال هذا األمر في قريش (ال يزال هذا األمر في قريش 

ـــ المصــدر: الجــامع الصــحيح      ـــ المحــدث: البخــاري ـ ـــ المصــدر: الجــامع الصــحيح     خالصــة الدرجــة: صــحيح ـ ـــ المحــدث: البخــاري ـ ـــ المصــدر: الجــامع الصــحيح     خالصــة الدرجــة: صــحيح ـ ـــ المحــدث: البخــاري ـ ـــ المصــدر: الجــامع الصــحيح     خالصــة الدرجــة: صــحيح ـ ـــ المحــدث: البخــاري ـ ـــ خالصــة الدرجــة: صــحيح ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ
        ــــ٣٥٠١١١٧٨٠٨٣٥٠١١١٧٨٠٨٣٥٠١١١٧٨٠٨٣٥٠١١١٧٨٠٨الصفحة أو الرقم: الصفحة أو الرقم: الصفحة أو الرقم: الصفحة أو الرقم: 

أنّــه بلــغ معاويــة، وهــو عنــده فــي وفــد مــن قــريش: أن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن     أنّــه بلــغ معاويــة، وهــو عنــده فــي وفــد مــن قــريش: أن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن     أنّــه بلــغ معاويــة، وهــو عنــده فــي وفــد مــن قــريش: أن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن     أنّــه بلــغ معاويــة، وهــو عنــده فــي وفــد مــن قــريش: أن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن     
العاص يحدث: أنّه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية، فقام فأثنى على اهللا العاص يحدث: أنّه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية، فقام فأثنى على اهللا العاص يحدث: أنّه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية، فقام فأثنى على اهللا العاص يحدث: أنّه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية، فقام فأثنى على اهللا 
بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست 

، فأُولئـــك جهـــالكم، فإيـــاكم ، فأُولئـــك جهـــالكم، فإيـــاكم ، فأُولئـــك جهـــالكم، فإيـــاكم ، فأُولئـــك جهـــالكم، فإيـــاكم 7777ثر عـــن رســـول اهللاثر عـــن رســـول اهللاثر عـــن رســـول اهللاثر عـــن رســـول اهللافـــي كتـــاب اهللا تعـــالى، وال تـــؤفـــي كتـــاب اهللا تعـــالى، وال تـــؤفـــي كتـــاب اهللا تعـــالى، وال تـــؤفـــي كتـــاب اهللا تعـــالى، وال تـــؤ
يقـول: (إن هـذا األمـر فـي     يقـول: (إن هـذا األمـر فـي     يقـول: (إن هـذا األمـر فـي     يقـول: (إن هـذا األمـر فـي         7777واألماني التي تضلّ أهلها؛ فـإنّي سـمعت رسـول اهللا   واألماني التي تضلّ أهلها؛ فـإنّي سـمعت رسـول اهللا   واألماني التي تضلّ أهلها؛ فـإنّي سـمعت رسـول اهللا   واألماني التي تضلّ أهلها؛ فـإنّي سـمعت رسـول اهللا   

كبه اهللا على وجهه، ما أقاموا الدين). الراوي: معاوية كبه اهللا على وجهه، ما أقاموا الدين). الراوي: معاوية كبه اهللا على وجهه، ما أقاموا الدين). الراوي: معاوية كبه اهللا على وجهه، ما أقاموا الدين). الراوي: معاوية ��� ��� ��� ���     قريش، ال يعاديهم أحدقريش، ال يعاديهم أحدقريش، ال يعاديهم أحدقريش، ال يعاديهم أحد
مصدر: الجامع مصدر: الجامع مصدر: الجامع مصدر: الجامع بن أبي سفيان ــ خالصة الدرجة: صحيح ــ المحدث: البخاري ــ البن أبي سفيان ــ خالصة الدرجة: صحيح ــ المحدث: البخاري ــ البن أبي سفيان ــ خالصة الدرجة: صحيح ــ المحدث: البخاري ــ البن أبي سفيان ــ خالصة الدرجة: صحيح ــ المحدث: البخاري ــ الاااا
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        ....٣٥٠٠١١٦٨٦٨٣٥٠٠١١٦٨٦٨٣٥٠٠١١٦٨٦٨٣٥٠٠١١٦٨٦٨الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: 

      أنّه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى علـى اهللا بمـا هـو أهلـه، ثـم      أنّه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى علـى اهللا بمـا هـو أهلـه، ثـم      أنّه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى علـى اهللا بمـا هـو أهلـه، ثـم      أنّه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى علـى اهللا بمـا هـو أهلـه، ثـم
قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يحدثون أحاديث ليست فـي كتـاب اهللا،   قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يحدثون أحاديث ليست فـي كتـاب اهللا،   قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يحدثون أحاديث ليست فـي كتـاب اهللا،   قال: أما بعد، فإنّه بلغني أن رجاالً منكم يحدثون أحاديث ليست فـي كتـاب اهللا،   

لتي تضلّ أهلها؛ لتي تضلّ أهلها؛ لتي تضلّ أهلها؛ لتي تضلّ أهلها؛ ، وأُولئك جهالكم، فإياكم واألماني ا، وأُولئك جهالكم، فإياكم واألماني ا، وأُولئك جهالكم، فإياكم واألماني ا، وأُولئك جهالكم، فإياكم واألماني ا7777وال تؤثر عن رسول اهللاوال تؤثر عن رسول اهللاوال تؤثر عن رسول اهللاوال تؤثر عن رسول اهللا
��� ��� ��� ���     يقول: (إن هذا األمـر فـي قـريش، ال يعـاديهم أحـد     يقول: (إن هذا األمـر فـي قـريش، ال يعـاديهم أحـد     يقول: (إن هذا األمـر فـي قـريش، ال يعـاديهم أحـد     يقول: (إن هذا األمـر فـي قـريش، ال يعـاديهم أحـد         7777فإنّي سمعت رسول اهللافإنّي سمعت رسول اهللافإنّي سمعت رسول اهللافإنّي سمعت رسول اهللا

كبــه اهللا فــي النــار علــى وجهــه، مــا أقــاموا الــدين). الــراوي: عبــد اهللا بــن عمــرو بــن   كبــه اهللا فــي النــار علــى وجهــه، مــا أقــاموا الــدين). الــراوي: عبــد اهللا بــن عمــرو بــن   كبــه اهللا فــي النــار علــى وجهــه، مــا أقــاموا الــدين). الــراوي: عبــد اهللا بــن عمــرو بــن   كبــه اهللا فــي النــار علــى وجهــه، مــا أقــاموا الــدين). الــراوي: عبــد اهللا بــن عمــرو بــن   
العــاص ــــ خالصــة الدرجــة: صــحيح ــــ المحــدث: البخــاري ــــ المصــدر: الجــامع          العــاص ــــ خالصــة الدرجــة: صــحيح ــــ المحــدث: البخــاري ــــ المصــدر: الجــامع          العــاص ــــ خالصــة الدرجــة: صــحيح ــــ المحــدث: البخــاري ــــ المصــدر: الجــامع          العــاص ــــ خالصــة الدرجــة: صــحيح ــــ المحــدث: البخــاري ــــ المصــدر: الجــامع          

        ....٧١٣٩٧١٣٩٧١٣٩٧١٣٩الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: الصحيح ــ الصفحة أو الرقم: 
هل تجوز الخالفة لغير القرشيين على ضوء تلك األحاديث؟ وهل تلك األحاديث هل تجوز الخالفة لغير القرشيين على ضوء تلك األحاديث؟ وهل تلك األحاديث هل تجوز الخالفة لغير القرشيين على ضوء تلك األحاديث؟ وهل تلك األحاديث هل تجوز الخالفة لغير القرشيين على ضوء تلك األحاديث؟ وهل تلك األحاديث 

        تنسف الخالفة عند أهل السنّة (العامة)؟ ومن هم أُولئك الخلفاء غير القرشيين؟تنسف الخالفة عند أهل السنّة (العامة)؟ ومن هم أُولئك الخلفاء غير القرشيين؟تنسف الخالفة عند أهل السنّة (العامة)؟ ومن هم أُولئك الخلفاء غير القرشيين؟تنسف الخالفة عند أهل السنّة (العامة)؟ ومن هم أُولئك الخلفاء غير القرشيين؟
حنيفة يجوز الخالفة في غير القرشيين، فلذا نجد أكثر العثمانيين هم حنيفة يجوز الخالفة في غير القرشيين، فلذا نجد أكثر العثمانيين هم حنيفة يجوز الخالفة في غير القرشيين، فلذا نجد أكثر العثمانيين هم حنيفة يجوز الخالفة في غير القرشيين، فلذا نجد أكثر العثمانيين هم     ووووهل أبهل أبهل أبهل أب

        على المذهب الحنفي؟على المذهب الحنفي؟على المذهب الحنفي؟على المذهب الحنفي؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. السالم
هذا الحديث الشريف هو واحد من األحاديث الكثيرة التي حصرت الخالفـة  
العظمى واإلمامة الكبرى برجال من قريش, وهو من أبرز األدلّة على قضية الـنص  

ــه   فــي الخ فــي مقــام التصــدي لمنصــب    همبعضــ الفــة دون الشــورى, وقــد اســتفاد من
ـــ يواجـــه   الخالفـــة ومنـــع اآلخـــرين مـــن ال  ـــ أي: هـــذا الـــبعض ــ ترشـــيح لهـــا؛ إذ كـــان ــ

ــدي          ــدون التصـ ــذين يريـ ــيين، الـ ــر القرشـ ــن غيـ ــرهم مـ ــار، وغيـ ــن األنصـ ــرين مـ اآلخـ
  .للخالفة، بمثل هذه األحاديث
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 النبـي ـة    7كما حصل من أبي بكر يوم السقيفة عندما واجه األنصار بأنقـال: (األئم
  للخالفة؛ ألنّكم لستم من قريش.أنّه ال يجوز لكم الترشيح أي: , )١(من قريش)

وكمـا حصـل لمعاويــة عنـدما ســمع أحـدهم يقــول بجـواز الخالفــة لغيـره، فقــام       
  .))كبه اهللا على وجهه���  إن هذا األمر في قريش, ال يعاديهم أحد((خطيباً، وقال: 

وهكذا نجد غيرها من المواقف التي تستند إلـى هـذه األحاديـث التـي يسـتفاد      
لى وجوب أن يكون اإلمام قرشياً.. ومـن هنـا قـال القاضـي عيـاض      منها التنصيص ع

اشـتراط كـون اإلمـام قرشـياً مـذهب      ((كما ينقل ذلـك المنـاوي فـي (فـيض القـدير):      
  .)٢())كافّة العلماء، وقد عدوها من مسائل اإلجماع

أن هــذا التعمــيم لــيس علــى حالــه كمــا فهمــه أو رواه أبــو بكــر ومعاويــة! بــل  ��� 
ــاّ ال غيـــر مـــن قـــريش,     هنـــاك نصـــوص ت ــر إمامـ ــاثني عشـ ــد العـــدد بـ ــير إلـــى تحديـ شـ

وتحديد الصفات بأن في مدة إمامتهم عزّة الدين ومنعته, وأن إمامتهم تستمر إلـى  
قيـــام الســـاعة.. األمـــر الـــذي يـــدعو إلـــى التـــدقيق الجيـــد فـــي مـــن تتـــوفّر فـــيهم هـــذه    

حــديث ((دة إلــى الصــفات؛ ليصــح االئتمــام بهــم وإصــابة الحــق مــن خاللــه, وبــالعو   
ــــ الكتــاب والعتــرة ــــ الــذي أشــار إلــى بقــاء الــتالزم الوجــودي بــين الكتــاب   ))الثقلــين

يتّضـح المـراد    ))األئمـة االثنـي عشـر   ((والعترة إلى يـوم القيامـة، ومالحظـة أحاديـث     
مــن مجمــوع هــذه األحاديــث الشــريفة، ويمكــن التوصّــل إلــى األشــخاص المعنيــين   

  ال غير. Fالبيتبها، وأنّهم: أئمة أهل 
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نعـم, خــالف أبــو حنيفـة فــي ذلــك ولــم يشـترط كــون اإلمــام قرشـياً, وقــد عمــل بفتــواه     
  ن، وأطلقوا عليه بسبب هذه الفتوى اإلمام األعظم.وهذه األتراك العثماني
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عالسالم عالسالم عالسالم ع

أهل السنّة يرون بضرورة وجود إمام فإنّهم يرون أن الصحابة أجمعـوا علـى   أهل السنّة يرون بضرورة وجود إمام فإنّهم يرون أن الصحابة أجمعـوا علـى   أهل السنّة يرون بضرورة وجود إمام فإنّهم يرون أن الصحابة أجمعـوا علـى   أهل السنّة يرون بضرورة وجود إمام فإنّهم يرون أن الصحابة أجمعـوا علـى   
، لكنّهم يرون أن اختيار اإلمام يكون إما عن ، لكنّهم يرون أن اختيار اإلمام يكون إما عن ، لكنّهم يرون أن اختيار اإلمام يكون إما عن ، لكنّهم يرون أن اختيار اإلمام يكون إما عن 7777اختيار الخليفة قبل دفن الرسولاختيار الخليفة قبل دفن الرسولاختيار الخليفة قبل دفن الرسولاختيار الخليفة قبل دفن الرسول

        طريق الشورى أو...طريق الشورى أو...طريق الشورى أو...طريق الشورى أو...
: : : : 7777نبـي نبـي نبـي نبـي لمـا قـال ال  لمـا قـال ال  لمـا قـال ال  لمـا قـال ال      ،،،،كما يـزعم الشـيعة  كما يـزعم الشـيعة  كما يـزعم الشـيعة  كما يـزعم الشـيعة      ،،،،في الدينفي الدينفي الدينفي الدين    لو كانت اإلمامة أصالًلو كانت اإلمامة أصالًلو كانت اإلمامة أصالًلو كانت اإلمامة أصالً    ::::ويقولونويقولونويقولونويقولون

(الخالفة ثالثون عاماً، ثم يأتي الملك)، فلماذا يـأتي الملـك إذا كانـت اإلمامـة مـن اهللا؟      (الخالفة ثالثون عاماً، ثم يأتي الملك)، فلماذا يـأتي الملـك إذا كانـت اإلمامـة مـن اهللا؟      (الخالفة ثالثون عاماً، ثم يأتي الملك)، فلماذا يـأتي الملـك إذا كانـت اإلمامـة مـن اهللا؟      (الخالفة ثالثون عاماً، ثم يأتي الملك)، فلماذا يـأتي الملـك إذا كانـت اإلمامـة مـن اهللا؟      
وإذا كانت من اهللا هل يستطيع إنسان انتزاع منصب إلهي إلنسان آخر؟ هل استطاع أيوإذا كانت من اهللا هل يستطيع إنسان انتزاع منصب إلهي إلنسان آخر؟ هل استطاع أيوإذا كانت من اهللا هل يستطيع إنسان انتزاع منصب إلهي إلنسان آخر؟ هل استطاع أيوإذا كانت من اهللا هل يستطيع إنسان انتزاع منصب إلهي إلنسان آخر؟ هل استطاع أي    

        ؟؟؟؟FFFFإنسان انتزاع النبوة من أحد األنبياءإنسان انتزاع النبوة من أحد األنبياءإنسان انتزاع النبوة من أحد األنبياءإنسان انتزاع النبوة من أحد األنبياء
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  

؛ فهـو لـم يـرو فـي مصـادرنا الحديثيـة، وروي       )١(نسلّم بصحة هـذا الحـديث   نحن ال
ــزام             ــاب اإلل ــا فهــو مــن ب ــه بعــض منّ ــو اســتدلّ ب ــوع عــن ســفينة، ول ــر مرف ــد القــوم بخب عن

  للطرف المقابل.
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  ة خالفــة علــين مــدولــو أردنــا قبــول الحــديث والتســليم بــه، فهــو يبــيC  بعــد رســول
ــوة     ، فــال ينفــي تشــريع وجعــل اإل  7اهللا ــالمولى عــزّ وجــلّ أراد أن تكــون بعــد النب  مامــة، ف

اإلمامة، ولذلك أوصى بها، ولكن القوم أرادوا شيئاً آخـر، وهـو رفـض اإلمامـة وجعلهـا      
  ..خالفة وملوكية

فمــا يــذكره الحــديث، لــو ســلّمنا بصــحته، هــو: اإلخبــار عــن مــدة الخالفــة الواقعيــة     
لعليC ن جعل اإلمامةة.، وينطبق على قولنا: مبالوصية طريقاً للهداية بعد النبو  

وأما إن اإلمامة من قبل اهللا فكيف يمكن أن تُغتصب؟ فهـذا صـحيح! فـإن اإلمامـة     
المجعولة من اهللا سبحانه وتعالى للمصطفين، كـالنبوة، ال يمكـن أن تُسـلب؛ ألنّهـا رتبـة      

  وجودية كمالية ثابتة لإلمام.
وهــو: الحكــم والمنصــب السياســي،  نعــم، الــذي ســلب وغُصــب شــأن مــن شــؤونها،  

السـابقة، بـل ويقتلـون، ولكـن لـم يخـرجهم ذلـك         اُألمـم كما كان يسلب من األنبياء في 
  عن النبوة؛ فالحظ!

IIIIâbß⁄a@‰bîn�a@òîÐî×âbß⁄a@‰bîn�a@òîÐî×âbß⁄a@‰bîn�a@òîÐî×âbß⁄a@‰bîn�a@òîÐî×HHHH@ @@ @@ @@ @
  »מ�/���,ل����א���ود���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        األوصياء دون أخيه الذي تربى في نفس البيت؟األوصياء دون أخيه الذي تربى في نفس البيت؟األوصياء دون أخيه الذي تربى في نفس البيت؟األوصياء دون أخيه الذي تربى في نفس البيت؟    لماذا يختار اهللا اإلمام ويجعله منلماذا يختار اهللا اإلمام ويجعله منلماذا يختار اهللا اإلمام ويجعله منلماذا يختار اهللا اإلمام ويجعله من

                                                                                                                  
�  
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أم أن االختيار مبني على صفات خاصّة وهبها اهللا لإلمام الـذي تـم اختيـاره،    أم أن االختيار مبني على صفات خاصّة وهبها اهللا لإلمام الـذي تـم اختيـاره،    أم أن االختيار مبني على صفات خاصّة وهبها اهللا لإلمام الـذي تـم اختيـاره،    أم أن االختيار مبني على صفات خاصّة وهبها اهللا لإلمام الـذي تـم اختيـاره،    

        فإن كان، أال ينافي ذلك العدالة اإللهية؟فإن كان، أال ينافي ذلك العدالة اإللهية؟فإن كان، أال ينافي ذلك العدالة اإللهية؟فإن كان، أال ينافي ذلك العدالة اإللهية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــا يفعــل؛ ألنّــه ح   أوالً: أوالً: أوالً: أوالً:  اهللا ســبحانه وتعــالى ال يســأل عم ــادر,   إن كــيم وعــالم وق

  فباعتبار حكمته وعلمه وقدرته يفعل ما يشاء.
فاختيار اهللا سبحانه وتعالى لإلمامة وللنبوة إنّمـا هـو فعـل مـن أفعـال اهللا التـي ال       

  يسأل عنها.
ــار؛ فــاهللا        مــع هــذا نجــد أن هنــاك نصوصــاً تــدلّ علــى ســبب االصــطفاء واالختي

علـى   Cروج البشـر مـن صـلب آدم   سبحانه وتعالى فـي عـالم الـذر ـــ وهـو عـالم خـ       
ــاقر        ــين، فقــال، كمــا عــن اإلمــام الب ـــ أخــذ الميثــاق علــى النبي ألســت : (Cشــكل ذرـ

كمبرب، وأن هذا محمد رسولي، وأن أمير المؤمنين؟ هذا علي  
  .قالوا: بلى

أنّ :ولي العزمأُوأخذ الميثاق على  ،ةفثبتت لهم النبوني ربكم ومحمد رسولي وعلي 
ــر المــ  ــيهم الســالم ــــ    ان علمــيوخــزّ ،ؤمنين وأوصــياؤه مــن بعــده والة أمــري   أمي ــ عل  وأن  ــ

  .وكرهاً عبد به طوعاًأُو ،وأنتقم به من أعدائي ،ظهر به دولتيأو ،المهدي أنتصر به لديني
وشهدنا قالوا: أقررنا يا رب.  

ـــ    ــال ـ ــى أن ق ـــ إل ــم:  ـ ــاراً  ث  .لوهــادخُافقــال ألصــحاب الشــمال:    ،جــتفأج أمــر ن
، وسـالماً  فكانـت علـيهم بـرداً    ،فـدخلوها  .لوهـا دخُاهابوها، وقال ألصحاب اليمين: ف
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اذهبـوا فادخلوهـا، فهابوهـا،     ،أقلنا، فقال: قد أقلـتكم  !فقال أصحاب الشمال: يا رب
  .)١()فثم ثبتت الطاعة والوالية والمعصية

ة فمنهم من آمن ومنهم من كفر في ذلـك العـالم, وهـذه الـدنيا إنّمـا هـي صـور       
  عن ذلك العالم.

إذاً، على ما في هذه اآليات أن سبب االختيـار واالصـطفاء كـان بسـبب كيفيـة      
  .أوالًأوالًأوالًأوالًهذا  .االستجابة والقبول من قبل البشر لما طلبه اهللا منهم

إن اختياره لألنبياء واألوصياء ليس اختياراً اعتباطيـاً، وإنّمـا اختـارهم بعـد     ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
الث ــ عالم األرواح وعالم الطينة وعـالم الـذر ـــ فـامتحن     أن امتحنهم في العوالم الث

األنبيــاء وشــرط علــيهم الزهــد، فوجــدهم أوفيــاء لهــذا الشــرط؛ (فشــرطوا لــك ذلــك      
بالصـبر، فوجـدهم صـابرين, لـذا      C، وامـتحن أهـل البيـت   )٢(وعلمت مـنهم الوفـاء)  

  .)٣(نقول: (فوجدك لما امتحنك به صابرة) Jفي زيارة فاطمة
ختيـار اهللا سـبحانه وتعـالى يكـون بعـد االمتحـان واالختبـار، وبعـد اإلجابــة         إذاً، ا

؛ لهـذا اختـاره   7للدعوة اإللهية: ألست بربكم؟ فأول مـن قـال: بلـى، هـو رسـول اهللا     
، وهكـذا  J، ثم فاطمـة الزهـراء  Cاهللا من بين الخلق, ثم بعد ذلك أمير المؤمنين

الواحد تلو اآلخر األقرب فاألقرب، فكلّ مـن  بقية األئمة، ثم األنبياء، ثم المؤمنون 
  أجاب دعوة اهللا تعالى تقرب إليه.
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دون أخيه لم يكن اختياراً اعتباطياً، وإنّمـا اختيـاره عـن حكمـة      Cإذاً، اختيار اإلمام

  وبعد اختباره وامتحانه، فنجح في اختباره وامتحانه، وهذا ال ينافي العدالة اإللهية.

IIIIòČàöþa@‰bîn�aòČàöþa@‰bîn�aòČàöþa@‰bîn�aòČàöþa@‰bîn�aFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

�!و��������א���ود������������«�«� �

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

أرجو التفضّل باإلجابة على السؤال التالي: نحن نعتقد أن اإلمامة أعلى مقاماً أرجو التفضّل باإلجابة على السؤال التالي: نحن نعتقد أن اإلمامة أعلى مقاماً أرجو التفضّل باإلجابة على السؤال التالي: نحن نعتقد أن اإلمامة أعلى مقاماً أرجو التفضّل باإلجابة على السؤال التالي: نحن نعتقد أن اإلمامة أعلى مقاماً 
ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ     وإِذ ابتَلَى إِبراهيموإِذ ابتَلَى إِبراهيموإِذ ابتَلَى إِبراهيموإِذ ابتَلَى إِبراهيم����ونستدلّ على ذلك باآلية: ونستدلّ على ذلك باآلية: ونستدلّ على ذلك باآلية: ونستدلّ على ذلك باآلية:     ،،،،من النبوةمن النبوةمن النبوةمن النبوة

        الخ.. اآلية.الخ.. اآلية.الخ.. اآلية.الخ.. اآلية.    ))))١١١١((((����إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً...إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً...إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً...إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً...
      ثـم ،(ًـااهللا اتّخذ إبراهيم عبـداً قبـل أن يتّخـذه نبي إن) :ونستدلّ بالرواية      ثـم ،(ًـااهللا اتّخذ إبراهيم عبـداً قبـل أن يتّخـذه نبي إن) :ونستدلّ بالرواية      ثـم ،(ًـااهللا اتّخذ إبراهيم عبـداً قبـل أن يتّخـذه نبي إن) :ونستدلّ بالرواية      ثـم ،(ًـااهللا اتّخذ إبراهيم عبـداً قبـل أن يتّخـذه نبي إن) :ونستدلّ بالرواية

        تقول الرواية: (اتّخذه خليالً)، وهكذا إلى أن وصل مقام اإلمامة.تقول الرواية: (اتّخذه خليالً)، وهكذا إلى أن وصل مقام اإلمامة.تقول الرواية: (اتّخذه خليالً)، وهكذا إلى أن وصل مقام اإلمامة.تقول الرواية: (اتّخذه خليالً)، وهكذا إلى أن وصل مقام اإلمامة.
ـ: ـ: ـ: ـ:     أنّني أحب معرفة اإلجابة المفصّلة مع األدلة ـأنّني أحب معرفة اإلجابة المفصّلة مع األدلة ـأنّني أحب معرفة اإلجابة المفصّلة مع األدلة ـأنّني أحب معرفة اإلجابة المفصّلة مع األدلة ـ��� ��� ��� ���     لنفي،لنفي،لنفي،لنفي،والسؤال ــ مع علمي باوالسؤال ــ مع علمي باوالسؤال ــ مع علمي باوالسؤال ــ مع علمي با

هل احتاج األئمة لكـلّ المراحـل التـي مـر بهـا النبـي إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا وآلـه            هل احتاج األئمة لكـلّ المراحـل التـي مـر بهـا النبـي إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا وآلـه            هل احتاج األئمة لكـلّ المراحـل التـي مـر بهـا النبـي إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا وآلـه            هل احتاج األئمة لكـلّ المراحـل التـي مـر بهـا النبـي إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا وآلـه            
        حتّى نالوا مرتبة اإلمامة؟حتّى نالوا مرتبة اإلمامة؟حتّى نالوا مرتبة اإلمامة؟حتّى نالوا مرتبة اإلمامة؟السالم السالم السالم السالم 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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ة، كمــا يخضــع بقيــة النــاس إلــى إن األنبيــاء يخضــعون لالختبــار وكــذلك األئمــ
االختبار، ووفـق مـا يعمـل الجميـع يحصـل كـلّ واحـد علـى الدرجـة التـي يسـتحقّها            

  نتيجة النجاح في االختبار.
نعم، قد يخبر اهللا تعالى عن شـخص بأنّـه إمـام أو نبـي، لكـن هـذا العلـم السـابق         

ا ورد عندنا: القـول  منه تعالى وإخباره ال يغير من تكليف ذلك النبي أو اإلمام، ولذ
، وكـان خـوف   )١(لبعض األنبياء: أنّـك لـو عملـت كـذا (لمحوتـك مـن ديـوان النبـوة)        

األئمــة كبيــراً لــئال يحصــل البــداء فــيهم، والــذي يــدلّ علــى حصــول االختبــار علــى       
  للشيخ الصدوق: ،األئمة ما ورد في رواية في كتاب (الخصال)

نهمـا)، قـاال: حـدثنا سـعد بـن عبـد       حدثنا أبي ومحمد بن الحسن(رضـي اهللا ع ((
اهللا، قـــال: حـــدثنا أحمـــد بـــن الحســـين بـــن ســـعيد، قـــال: حـــدثني جعفـــر بـــن محمـــد    
النوفلي, عن يعقوب بن يزيد، قال: قال أبو عبد اهللا جعفر بن أحمـد بـن محمـد بـن     
عيسى بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أبـي طالـب، قـال: حـدثنا يعقـوب      

 الكوفي، قال: حدثنا موسى بن عبيدة, عن عمرو بن أبي المقـدام, عـن   بن عبد اهللا
.. وعمـرو بـن أبـي المقـدام,     �أبي إسحاق, عن الحارث, عن محمـد بـن الحنفيـة   

C ª، قال: (أتى رأس اليهود علي بـن أبـي طالـب   Cعن جابر الجعفي, عن أبي جعفر
ة، فقـال: يــا أميــر  عنـد منصــرفه عـن [مــن] وقعــة النهـروان وهــو جــالس فـي مســجد الكوفــ    

  نبي أو وصي نبي.���  المؤمنين! إنّي أُريد أن أسألك عن أشياء ال يعلمها
  ل: سل عما بدا لك يا أخا اليهود.قا
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قال: إنّا نجد في الكتاب أن اهللا عزّ وجلّ إذا بعث نبياً أوحى إليه أن يتّخذ من 

فيـه عهـداً يحتـذي عليـه ويعمـل       أهل بيته من يقوم بأمر أُمته مـن بعـده، وأن يعهـد إلـيهم    
به في أُمتـه مـن بعـده، وأن اهللا عـزّ وجـلّ يمـتحن األوصـياء فـي حيـاة األنبيـاء ويمتحـنهم            
بعد وفاتهم، فأخبرني: كم يمتحن اهللا األوصياء فـي حيـاة األنبيـاء؟ وكـم يمتحـنهم بعـد       

  وفاتهم من مرة؟ وإلى ما يصير آخر أمر األوصياء إذا رضي محنتهم؟
: واهللا الذي ال إله غيره, الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل Cعلي فقال له

  ،ª لئن أخبرتك بحق عما تسأل عنه لتقرن به؟Cالتوراة على موسى
  قال: نعم.

ــى موســى         ــوراة عل ــزل الت ــق البحــر لبنــي إســرائيل وأن ــذي فل ــال: وال ــئن Cق ،ª ل
  أجبتك لتسلمن؟

  قال: نعم.
فقال له عليCاهللا عزّ و جلّ يمتحن األوصياء في حياة األنبياء في سـبعة  : إن

مــواطن ليبتلــي طــاعتهم, فــإذا رضــي طــاعتهم ومحنــتهم، أمــر األنبيــاء أن يتّخــذوهم    
أولياء في حياتهم وأوصـياء بعـد وفـاتهم، ويصـير طاعـة األوصـياء فـي أعنـاق اُألمـم          

  ممن يقول بطاعة األنبياء..
سبعة مواطن ليبلـو صـبرهم, فـإذا    في  Fثم يمتحن األوصياء بعد وفاة األنبياء

  رضي محنتهم، ختم لهم بالسعادة ليلحقهم باألنبياء, وقد أكمل لهم السعادة.
قال له رأس اليهود: صـدقت يـا أميـر المـؤمنين، فـأخبرني: كـم امتحنـك اهللا فـي حيـاة          

  محمد من مرة؟ وكم امتحنك بعد وفاته من مرة؟ وإلى ما يصير آخر أمرك؟
 ــي ــده Cفأخــذ عل ــه جماعــة مــن        بي ــام إلي ــذلك. فق ــك ب ــا أُنبئ ــال: انهــض بن ، وق

  أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين! أنبئنا بذلك معه.
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  فقال: إنّي أخاف أن ال تحتمله قلوبكم.
  قالوا: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟

  قال: ُألمور بدت لي من كثير منكم.
فواهللا إنّا لنعلم أنّه ما علـى   فقام إليه األشتر، فقال: يا أمير المؤمنين أنبئنا بذلك,

نبيـاً ســواه،   7ظهـر األرض وصـي نبـي سـواك, وإنّـا لـنعلم أن اهللا ال يبعـث بعـد نبينـا         
  وأن طاعتك لفي أعناقنا موصولة بطاعة نبينا.

  فجلـس علـيC         ّاهللا عـزّ وجــل وأقبـل علـى اليهـودي، فقــال: يـا أخـا اليهـود إن
سبعة مواطن، فوجدني فيهن ـــ مـن غيـر تزكيـة     في  7امتحنني في حياة نبينا محمد

  لنفسي ــ بنعمة اهللا له مطيعاً.
  قال: وفيم، وفيم يا أمير المؤمنين؟

ــا أولهــن قــال:  أم لهــنــا أو أم لهــنــا أو أم لهــنــا أو نــا   أماهللا عــزّ وجــلّ أوحــى إلــى نبي ــا   7: فــإن وحملــه الرســالة وأن
بين يديه في أمره, فـدعا   )في قضاء(أحدث أهل بيتي سنّاً, أخدمه في بيته وأسعى 

ــه     صــ ــى شــهادة أن ال إل ــرهم إل ــد المطّلــب وكبي ــي عب ــه رســول اهللا،  ���  غير بن اهللا وأنّ
فــامتنعوا مــن ذلــك وأنكــروه عليــه وهجــروه, ونابــذوه واعتزلــوه واجتنبــوه، وســائر          
النــاس مقصــين لــه ومخــالفين عليــه, قــد اســتعظموا مــا أورده علــيهم ممــا لــم تحتملــه   

  قلوبهم وتدركه عقولهم..
ــول اهللا  ــت رسـ ــم         7فأجبـ ــاً, لـ ــاً موقنـ ــرعاً مطيعـ ــه مسـ ــا إليـ ــا دعـ ــى مـ ــدي إلـ وحـ

يتخالجني في ذلك شك, فمكثنا بـذلك ثـالث حجـج ومـا علـى وجـه األرض خلـق        
بمـا آتـاه اهللا غيـري وغيـر ابنـة خويلـد ـــ رحمهـا اهللا ـــ           7يصلّي أو يشهد لرسـول اهللا 

  وقد فعل.
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  على أصحابه، فقال: أليس كذلك؟! Cثم أقبل 
  ر المؤمنين.قالوا: بلى يا أمي

يـا أخـا اليهـود: فـإن قريشـاً لـم تـزل تخيـل اآلراء وتعمـل           وأمـا الثانيـة  وأمـا الثانيـة  وأمـا الثانيـة  وأمـا الثانيـة  : Cفقال
  ـــ دار       7الحيــل فــي قتــل النبــي حتّــى كــان آخــر مــا اجتمعــت فــي ذلــك يــوم الــدار ـ

الندوة ــ وإبلـيس الملعـون حاضـر فـي صـورة أعـور ثقيـف, فلـم تـزل تضـرب أمرهـا            
أن ينتدب من كلّ فخـذ مـن قـريش رجـل,     ظهراً لبطن حتّى اجتمعت آراؤها على 

  يـأتي النبـي يأخذ كلّ رجل منهم سيفه، ثم وهـو نـائم علـى فراشـه فيضـربونه       7ثم
جميعاً بأسيافهم ضـربة رجـل واحـد فيقتلـوه, وإذا قتلـوه منعـت قـريش رجالهـا ولـم          

  تسلّمها، فيمضي دمه هدراً..
ة التـي يجتمعـون   فأنبـأه بـذلك، وأخبـره بالليلـ     ª7 علـى النبـيC  فهبط جبرئيـل 

فيها، والساعة التي يأتون فراشه فيهـا, وأمـره بـالخروج فـي الوقـت الـذي خـرج فيـه         
بـالخبر, وأمرنـي أن أضـطجع فـي مضـجعه، وأقيـه        7إلى الغار, فأخبرني رسول اهللا

  بنفسي, فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له، مسروراً لنفسي بأن أُقتل دونه..
قبلت رجاالت قريش موقنة لوجهه، واضطجعت في مضجعه، وأ Cفمضى 

ا استوى بـي وبهـم البيـت الـذي أنـا فيـه، ناهضـتهم        7في أنفسها أن تقتل النبيفلم ،
  بسيفي، فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه اهللا والناس.

  على أصحابه، فقال: أليس كذلك؟! Cثم أقبل 
  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
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ابنـي ربيعـة وابـن عتبـة كـانوا فرسـان        يـا أخـا اليهـود، فـإن     وأما الثالثـة وأما الثالثـة وأما الثالثـة وأما الثالثـة : Cفقال
قريش دعوا إلى البراز يوم بدر، فلـم يبـرز لهـم خلـق مـن قـريش، فأنهضـني رسـول         

وأنا أحـدث أصـحابي سـنّاً وأقلّهـم      ،وقد فعل ــ مع صاحبي ــ رضي اهللا عنهما 7اهللا
ــيبة, ســـوى مـــن قتلـــت مـــن      ــزّ وجـــلّ بيـــدي وليـــداً وشـ للحـــرب تجربـــة, فقتـــل اهللا عـ

يش في ذلك اليوم, وسوى من أسرت, وكان منّي أكثر مما كان مـن  جحاجحة قر
  أصحابي، واستشهد ابن عمي في ذلك رحمة اهللا عليه.

  ثم التفت إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟!
  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

فقال عليC :ا الرابعةا الرابعةوأما الرابعةوأما الرابعةوأمأهل مكّة أقبلوا إلينا علـى بكـرة    وأم يا أخا اليهود: فإن
ــيه ــأر مشــركي        أب ــيهم مــن قبايــل العــرب وقــريش طــالبين بث م، قــد استحاشــوا مــن يل

 7فأنبأه بذلك, فذهب النبـي  7على النبيC قريش في يوم بدر, فهبط جبرئيل
  وعسكر بأصحابه في سد أحد..

ــن         ــهد مـ ــد, واستشـ ــل واحـ ــة رجـ ــا حملـ ــوا إلينـ ــا، فحملـ ــركون إلينـ ــل المشـ وأقبـ
 7الهزيمــة, وبقيــت مــع رســول اهللا  المســلمين مــن استشــهد, وكــان ممــن بقــي مــن     

           7ومضـى المهـاجرون واألنصـار إلـى منـازلهم مـن المدينـة، كـلّ يقـول: قُتـل النبـي 
  وقُتل أصحابه..

ــين يــدي رســول          ــم ضــرب اهللا عــزّ وجــلّ وجــوه المشــركين، وقــد جرحــت ب ث
رداءه وأمــر يــده علــى  Cنيفــاً وســبعين جرحــة، منهــا هــذه وهــذه ــــ ثــم ألقــى  7اهللا

  وكان منّي في ذلك ما على اهللا عزّ وجلّ ثوابه إن شاء اهللا. جراحاته ــ
  إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟! Cثم التفت
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  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

يا أخا اليهـود: فـإن قريشـاً والعـرب تجمعـت وعقـدت        وأما الخامسةوأما الخامسةوأما الخامسةوأما الخامسة: Cفقال
تقتلنــا معــه معاشــر بينهــا عقــداً وميثاقــاً ال ترجــع مــن وجههــا حتّــى تقتــل رســول اهللا، و 

بني عبد المطّلب, ثم أقبلت بحـدها وحديـدها حتّـى أناخـت علينـا بالمدينـة, واثقـة        
فأنبـأه بـذلك، فخنـدق     7علـى النبـيC   بأنفسها في ما توجهت له، فهـبط جبرئيـل  

  على نفسه ومن معه من المهاجرين واألنصار..
ا القــوة فقــدمت قــريش فأقامــت علــى الخنــدق محاصــرة لنــا, تــرى فــي أنفســه      

يـدعوها إلـى اهللا عـزّ وجـلّ، ويناشـدها       7وفينا الضعف، ترعد وتبرق، ورسـول اهللا 
  عتواً..���  بالقرابة والرحم، فتأبى, وال يزيدها ذلك

ــن عبــد ود, يهــدر كــالبعير المغــتلم،       وفارســها وفــارس العــرب يومئــذ: عمــرو ب
يقدم عليـه مقـدم, وال    يدعو إلى البراز ويرتجز، ويخطر برمحه مرة وبسيفه مرة، ال

، 7يطمع فيه طامع, وال حمية تهيجه، وال بصيرة تشجعه, فأنهضني إليه رسـول اهللا 
وعممني بيده، وأعطاني سيفه هذا ــ وضرب بيـده إلـى ذي الفقـار ـــ. فخرجـت إليـه       
ونساء أهل المدينة بواك، إشفاقاً علَي مـن ابـن عبـد ود, فقتلـه اهللا عـزّ وجـلّ بيـدي,        

ال تعــد لهــا فارســاً غيــره, وضــربني هــذه الضــربة ــــ وأومــأ بيــده إلــى هامتــه ــــ    والعــرب
  فهزم اهللا قريشاً والعرب بذلك، وبما كان منّي فيهم من النكاية.

  إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟! Cثم التفت 
  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

ــا السادســة : Cفقــال ــا السادســة وأم ــا السادســة وأم ــا السادســة وأم ــا مــع رســو      وأم ــا وردن ــا أخــا اليهــود: فإنّ ــة  7ل اهللاي مدين
أصحابك خيبر على رجال من اليهود وفرسـانها مـن قـريش وغيرهـا, فتلقّونـا بأمثـال       
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الجبال من الخيـل والرجـال والسـالح, وهـم فـي أمنـع دار وأكثـر عـدد, كـلّ ينـادي           
قتلــوه، حتّــى إذا ���  ويـدعو ويبــادر إلــى القتــال، فلــم يبــرز إلــيهم مــن أصــحابي أحــد 

والتفــت بعــض   النــزال، وأهمــت كــلّ امــرئ نفســه،  لــى احمــرت الحــدق, ودعيــت إ 
  أصحابي إلى بعض، وكلّ يقول: يا أبا الحسن! انهض..

قتلتــه, وال ���  إلــى دارهــم، فلــم يبــرز إلــي مــنهم أحــد    7فأنهضــني رســول اهللا 
ــارس   ــي ف ــى       ���  يثبــت ل ــيهم شــدة الليــث علــى فريســته, حتّ ــم شــددت عل ــه، ث طحنت

ليهم, فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتّـى دخلـت   أدخلتهم جوف مدينتهم مسدداً ع
علــيهم مــدينتهم وحــدي، أقتــل مــن يظهــر فيهــا مــن رجالهــا, وأســبي مــن أجــد مــن       

  اهللا وحده.���  نسائها حتّى افتتحتها وحدي, ولم يكن لي فيها معاون
  إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟! Cثم التفت 

  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
لمـا توجـه لفـتح مكّـة      7يـا أخـا اليهـود: فـإن رسـول هللا      ابعةابعةابعةابعةوأما السـ وأما السـ وأما السـ وأما السـ : Cفقال

أحب أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى اهللا عزّ وجلّ آخـراً، كمـا دعـاهم أوالً، فكتـب     
إليهم كتاباً يحـذّرهم فيـه، وينـذرهم عـذاب اهللا، ويعـدهم الصـفح، ويمنّـيهم مغفـرة         

م عــرض علــى جميــع  ربهــم, ونســخ لهــم فــي آخــره ســورة بــراءة ليقرأهــا علــيهم, ثــ    
ــه، فكلّهــم يــرى التثاقــل فيــه, فلمــا رأى ذلــك نــدب مــنهم رجــالً        أصــحابه المضــي ب

  أنت، أو رجل منك)..���  فوجهه به، فأتاه جبرئيل، فقال: (يا محمد ال يؤدي عنك
بـذلك، ووجهنـي بكتابـه ورسـالته إلـى أهـل مكّـة، فأتيـت          7فأنبأني رسول اهللا

ولـو قـدر أن يضـع علـى كـلّ جبـل       ���  م، ليس مـنهم أحـد  وأهلها من قد عرفت ،مكّة
منّــي إربــاً لفعــل, ولــو أن يبــذل فــي ذلــك نفســه وأهلــه وولــده ومالــه, فبلّغــتهم رســالة  

د والوعيد ويبـدي لـي البغضـاء,     7النبيوقرأت عليهم كتابه, فكلّهم يلقاني بالتهد
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  أيتم.ويظهر الشحناء من رجالهم ونسائهم, فكان منّي في ذلك ما قد ر

  ثم التفت إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟
  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

: يا أخا اليهود! هذه المواطن التـي امتحننـي فـيهن ربـي عـزّ وجـلّ مـع        Cفقال
، فوجدني فيها كلّها بمنّه مطيعاً, ليس ألحد فيهـا مثـل الـذي لـي، ولـو شـئت       7نبيه

  التزكية.لوصفت ذلك، ولكن اهللا عزّ وجلّ نهى عن 
فقــالوا: يــا أميــر المــؤمنين، صــدقت واهللا، ولقــد أعطــاك اهللا عــزّ وجــلّ الفضــيلة     

, وأســـعدك بـــأن جعلـــك أخـــاه, تنـــزل منـــه بمنزلـــة هـــارون مـــن  7بالقرابـــة مـــن نبينـــا
موسى, وفضّلك بالمواقف التي باشرتها, واألهـوال التـي ركبتهـا, وذخـر لـك الـذي       

يس ألحد من المسلمين مثله, يقـول ذلـك   ذكرت وأكثر منه مما لم تذكره, ومما ل
  ومن شهدك بعده.. 7من شهدك منّا مع نبينا

، فاحتملتــه 7فأخبرنـا يـا أميــر المـؤمنين، مــا امتحنـك اهللا عـزّ وجــلّ بـه بعــد نبينـا       
أنّـا  ���  وصبرت, فلـو شـئنا أن نصـف ذلـك لوصـفناه، علمـاً منّـا بـه وظهـوراً منّـا عليـه,           

  معنا منك ما امتحنك اهللا به في حياته فأطعته فيه.نحب أن نسمع منك ذلك، كما س
فـي سـبعة    7: يا أخا اليهود! إن اهللا عـزّ وجـلّ امتحننـي بعـد وفـاة نبيـه      Cفقال

  مواطن، فوجدني فيهن ــ من غير تزكية لنفسي ــ بمنّه ونعمته صبوراً.
لهنا أوأملهنا أوأملهنا أوأملهنا أوـة أ           أمحـد  يـا أخـا اليهـود: فإنّـه لـم يكـن لـي خاصّـة دون المسـلمين عام

ــر رســول اهللا        ــه، غي ــه، أو أتقــرب ب ــه، أو أســتنيم إلي ــه، أو أعتمــد علي ؛ هــو 7آنــس ب
ربــاني صــغيراً، وبـــوأني كبيــراً, وكفـــاني العيلــة, وجبرنـــي مــن اليـــتم, وأغنــاني عـــن       
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الطلــب, ووقــاني المكســب، وعــال لــي الــنفس والولــد واألهــل، هــذا فــي تصــاريف أمــر   
  قادتني إلى معالي الحق عند اهللا عزّ وجلّ..الدنيا مع ما خصّني به من الدرجات التي 

مــا لــم أكــن أظــن الجبــال لــو حملتــه عنــوة كانــت   7فنــزل بــي مــن وفــاة رســول اهللا
تنهض به، فرأيت الناس من أهل بيتي ما بين جازع ال يملك جزعـه, وال يضـبط نفسـه,    
وال يقوى على حمل فـادح مـا نـزل بـه، قـد أذهـب الجـزع صـبره, وأذهـل عقلـه, وحـال            

ينه وبين الفهـم واإلفهـام، والقـول واألسـماع, وسـائر النـاس مـن غيـر بنـي عبـد المطّلـب            ب
  بين معزٍّ يأمر بالصبر, وبين مساعد باك لبكائهم, جازع لجزعهم..

وحملت نفسي على الصبر عند وفاته بلـزوم الصـمت واالشـتغال بمـا أمرنـي بـه       
وضعه في حفرته, وجمـع  من تجهيزه, وتغسيله وتحنيطه وتكفينه, والصالة عليه, و

كتاب اهللا وعهده إلى خلقه, ال يشـغلني عـن ذلـك بـادر دمعـة، وال هـائج زفـرة، وال        
الذع حرقة، وال جزيل مصـيبة، حتّـى أديـت فـي ذلـك الحـق الواجـب هللا عـزّ وجـلّ          

  علَي, وبلغت منه الذي أمرني به, واحتملته صابراً محتسباً. 7ولرسوله
  قال: أليس كذلك؟!إلى أصحابه، ف Cثم التفت 

  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
أمرنـي فـي حياتـه علـى      7يا أخـا اليهـود: فـإن رسـول اهللا     وأما الثانيةوأما الثانيةوأما الثانيةوأما الثانية: Cفقال

جميــع أُمتــه، وأخــذ علــى جميــع مــن حضــره مــنهم البيعــة والســمع والطاعــة ألمــري,    
مـره  أ 7وأمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب ذلك, فكنت المؤدي إليهم عن رسول اهللا

ــه, ال تخـــتلج فـــي نفســـي     إذا حضـــرته، واألميـــر علـــى مـــن حضـــرني مـــنهم إذا فارقتـ
وال بعد وفاته.. 7منازعة أحد من الخلق لي في شيء من األمر في حياة النبي  
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بتوجيــه الجــيش الــذي وجهــه مــع أُســامة بــن زيــد، عنــد      7ثــم أمــر رســول اهللا 

ع النبــي أحــداً مــن أفنــاء الــذي أحــدث اهللا بــه مــن المــرض الــذي توفّــاه فيــه, فلــم يــد 
      ــن يخــاف علَــيالعــرب، وال مــن األوس والخــزرج، وغيــرهم مــن ســائر النــاس، مم
نقضه ومنازعته، وال أحداً ممن يراني بعـين البغضـاء، ممـن قـد وترتـه بقتـل أبيـه، أو        

ــه،  ــه، أو حميمـ ــار      ���  أخيـ ــاجرين واألنصـ ــن المهـ ــيش, وال مـ ــك الجـ ــي ذلـ ــه فـ وجهـ
قلــوب مــن يبقــى معــي  المؤلّفــة قلــوبهم والمنــافقين, لتصــفووالمســلمين وغيــرهم، وا

بحضرته, ولئال يقول قائـل شـيئاً ممـا أكرهـه, وال يـدفعني دافـع مـن الواليـة والقيـام          
بأمر رعيته مـن بعـده, ثـم كـان آخـر مـا تكلّـم بـه فـي شـيء مـن أمـر أُمتـه أن يمضـي               

ذلـك أشـد التقـدم،     جيش أُسامة وال يتخلّف عنه أحد ممن أنهض معه, وتقدم فـي 
  وأوعز فيه أبلغ اإليعاز، وأكّد فيه أكثر التأكيد..

  برجــال مــن بعــث أُســامة بــن زيــد وأهــل    ���  7فلــم أشــعر بعــد أن قــبض النبــي
فـي مـا    7عسكره قد تركوا مراكزهم, وأخلوا مواضـعهم, وخـالفوا أمـر رسـول اهللا    

لسـير معـه تحـت لوائـه     أنهضهم له وأمرهم به، وتقدم إلـيهم مـن مالزمـة أميـرهم، وا    
  حتّى ينفذ لوجهه الذي أنفذه إليه..

فخلّفوا أميـرهم مقيمـاً فـي عسـكره, وأقبلـوا يتبـادرون علـى الخيـل ركضـاً إلـى           
فـــي أعنـــاقهم، فحلّوهـــا, وعهـــد  7حــلّ عقـــدة عقـــدها اهللا عـــزّ وجـــلّ لـــي ولرســـوله 

عاهــــدوا اهللا ورســــوله، فنكثــــوه, وعقــــدوا ألنفســــهم عقــــداً ضــــجت بــــه أصــــواتهم،  
اختصّت به آراؤهم، من غير مناظرة ألحد منّا بني عبـد المطّلـب، أو مشـاركة فـي     و

مشـغول،   7رأي، أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي, فعلوا ذلك وأنا برسـول اهللا 
  وبتجهيزه عن سائر األشياء مصدود، فإنّه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها.
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قلبـي مـع الـذي أنـا فيـه مـن عظـيم         فكان هـذا يـا أخـا اليهـود أقـرح مـا ورد علـى       
اهللا تبــارك وتعــالى, فصــبرت  ���  الرزيــة, وفــاجع المصــيبة, وفقــد مــن ال خلــف منــه   

  عليها إذ أتت بعد أُختها على تقاربها وسرعة اتّصالها.
  إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟! Cثم التفت 

  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
ــة : Cفقــال ــا الثالث ــة وأم ــا الثالث ــة وأم ــا الثالث ــة وأم ــا الثالث ــا أخــا اليهــ   وأم ــي  ي ــإن القــائم بعــد النب كــان يلقــاني   7ود: ف

معتذراً في كلّ أيامه، ويلوم غيره ما ارتكبه من أخذ حقّي، ونقض بيعتي، وسألني 
تحليله, فكنت أقول: تنقضي أيامـه, ثـم يرجـع إلَـي حقّـي الـذي جعلـه اهللا لـي عفـواً          

حدثاً فـي  هنيئاً من غير أن أُحدث في اإلسالم، مع حدوثه وقرب عهده بالجاهلية، 
طلب حقّي بمنازعة، لعلّ فالنـاً يقـول فيهـا: نعـم، وفالنـاً يقـول: ال, فيـؤول ذلـك مـن          

  القول إلى الفعل.
أعرفهم بالنصح هللا ولرسـوله ولكتابـه    7وجماعة من خواص أصحاب محمد

ودينـــه اإلســـالم يـــأتوني عـــوداً وبـــدءاً وعالنيـــة وســـراً، فيـــدعوني إلـــى أخـــذ حقّـــي,   
صـرتي ليـؤدوا إلـي بـذلك بيعتـي فـي أعنـاقهم, فـأقول: رويـداً          ويبذلون أنفسهم في ن

وصبراً لعلّ اهللا يأتيني بـذلك عفـواً بـال منازعـة، وال إراقـة الـدماء؛ فقـد ارتـاب كثيـر          
   وطمـع فـي األمـر بعـده مـن لـيس لـه بأهـل, فقـال كـلّ           7من الناس بعـد وفـاة النبـي ،

  ول غيري األمر.لتنا���  قوم: منّا أمير, وما طمع القائلون في ذلك
فلما دنت وفاة القائم وانقضـت أيامـه، صـير األمـر بعـده لصـاحبه, فكانـت هـذه         
            أُخت أُختها, ومحلّهـا منّـي مثـل محلّهـا، وأخـذا منّـي مـا جعلـه اهللا لـي, فـاجتمع إلَـي
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ممن مضى وممـن بقـي ممـن أخّـره اهللا ممـن اجتمـع، فقـالوا         7من أصحاب محمد

  وا في أُختها..لي فيها مثل الذي قال
فلم يعد قولي الثاني قولي األول صبراً واحتسـاباً، ويقينـاً وإشـفاقاً مـن أن تفنـى      

بــاللين مــرة وبالشــدة أُخــرى, وبالنــذر مــرة وبالســيف        7عصــبة تــألّفهم رســول اهللا  
ــاس فــي الكــر والفــرار والشــبع           ــه لهــم أن كــان الن أُخــرى، حتّــى لقــد كــان مــن تألّف

ال ســقوف لبيوتنــا,  7وطــاء والــدثار، ونحــن أهــل بيــت محمــد والــري, واللبــاس وال
الجرائد وما أشبهها، وال وطـاء لنـا، وال دثـار علينـا, يتـداول      ���  وال أبواب وال ستور

الثوب الواحد في الصالة أكثرنا, ونطوي الليالي واأليام عامتنا, وربمـا أتانـا الشـيء    
غيرنا، ونحـن علـى مـا وصـفت مـن حالنـا،       مما أفاءه اهللا علينا وصيره لنا خاصّة دون 

  أرباب النعم واألموال تألّفاً منه لهم. 7فيؤثر به رسول اهللا
، ولـم يحملهـا   7فكنت أحق من لم يفـرق هـذه العصـبة التـي ألّفهـا رسـول اهللا      

على الخطة التـي ال خـالص لهـا منهـا دون بلوغهـا أو فنـاء آجالهـا؛ ألنّـي لـو نصـبت           
كانوا منّي وفـي أمـري علـى إحـدى منـزلتين: إمـا متّبـع        نفسي فدعوتهم إلى نصرتي 

مقاتــل, وإمــا مقتــول إن لــم يتّبــع الجميــع, وإمــا خــاذل يكفــر بخذالنــه إن قصّــر فــي      
نصــرتي، أو أمســك عــن طــاعتي, وقــد علــم اهللا أنّــي منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى,  
ــه فــي مخــالفتي واإلمســاك عــن نصــرتي مــا أحــلّ قــوم موســى بأنفســهم فــي         يحــلّ ب
مخالفة هارون وترك طاعته، ورأيت تجرع الغصص، ورد أنفاس الصعداء، ولزوم 
الصبر حتّى يفتح اهللا أو يقضى بما أحب أزيد لي في حظّي، وأرفق بالعصـابة التـي   

  .)١(�وكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراًوكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراًوكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراًوكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً�وصفت أمرهم 
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حقّـي، لكنـت أولـى ممـن      ولو لم أتّق هذه الحالـة ـــ يـا أخـا اليهـود ـــ ثـم طلبـت        
ومن بحضـرتك مـنهم، بـأنّي كنـت      7طلبه؛ لعلم من مضى من أصحاب رسول اهللا

أكثر عـدداً، وأعـزّ عشـيرة، وأمنـع رجـاالً، وأطـوع أمـراً، وأوضـح حجـة، وأكثـر فـي            
هذا الدين مناقـب وآثـاراً؛ لسـوابقي وقرابتـي ووراثتـي، فضـالً عـن اسـتحقاقي ذلـك          

عباد منها، والبيعة المتقدمة في أعناقهم ممن تناولها, وقـد  بالوصية التي ال مخرج لل
وإن والية اُألمة في يـده وفـي بيتـه, ال فـي يـد اُألولـى تناولوهـا وال         7قبض محمد

أولـى   ،الـذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً       ،في بيـوتهم, وألهـل بيتـه   
  باألمر من بعده من غيرهم في جميع الخصال.

  إلى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟ Cت ثم التف
  فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

يا أخا اليهود: فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني فـي   وأما الرابعةوأما الرابعةوأما الرابعةوأما الرابعة: Cفقال
موارد اُألمور، فيصدرها عن أمـري، وينـاظرني فـي غوامضـها، فيمضـيها عـن رأيـي,        

ي, وال يطمــع فــي األمــر ينــاظره فــي ذلــك غيــر ،وال يعلمــه أصــحابي ،ال أعلــم أحــداً
بعــده ســواي, فلمــا (أن) أتتــه منيتــه علــى فجــأة بــال مــرض كــان قبلــه، وال أمــر كــان       
أمضـاه فـي صــحة مـن بدنــه، لـم أشــك أنّـي قـد اســترجعت حقّـي فــي عافيـة بالمنزلــة         
التي كنت أطلبها, والعاقبة التي كنت ألتمسـها، وإن اهللا سـيأتي بـذلك علـى أحسـن      

  أملت..ما رجوت, وأفضل ما 
وكان من فعله أن ختم أمره بأن سمى قوماً أنـا سادسـهم, ولـم يسـتوني بواحـد      
مــنهم, وال ذكــر لــي حــاالً فــي وراثــة الرســول وال قرابــة وال صــهر وال نســب, وال           
لواحــد مــنهم مثــل ســابقة مــن ســوابقي، وال أثــر مــن آثــاري, وصــيرها شــورى بيننــا،    
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يضرب أعناق النفـر السـتّة الـذين صـير األمـر      وصير ابنه فيها حاكماً علينا، وأمره أن 

  فيهم إن لم ينفذوا أمره.. وكفى بالصبر على هذا ــ يا أخا اليهود ــ صبراً.
فمكــث القــوم أيــامهم كلّهــا كــلّ يخطــب لنفســه، وأنــا ممســك عــن إن ســألوني  
عن أمري، فناظرتهم في أيامي وأيامهم، وآثاري وآثارهم, وأوضحت لهـم مـا لـم    

ــوه مــن  ــرتهم عهــد رســول اهللا      يجهل ــيهم،  7وجــوه اســتحقاقي لهــا دونهــم، وذكّ إل
وتأكيد ما أكّده مـن البيعـة لـي فـي أعنـاقهم, دعـاهم حـب اإلمـارة، وبسـط األيـدي           
واأللســن فــي األمــر والنهــي، والركــون إلــى الــدنيا، واالقتــداء بالماضــين قــبلهم إلــى     

يـام اهللا، وحذّرتـه مـا هـو     تناول ما لـم يجعـل اهللا لهـم, فـإذا خلـوت بالواحـد ذكّرتـه أ       
  قادم عليه وصائر إليه, التمس منّي شرطاً أن أُصيرها له بعدي.

المحجة البيضاء, والحمل علـى كتـاب اهللا عـزّ وجـلّ     ���  فلما لم يجدوا عندي
ووصية الرسول، وإعطاء كلّ امرئ منهم ما جعله اهللا له, ومنعه ما لم يجعل اهللا لـه،  

ان طمعاً في الشحيح معه فيها, وابن عفّان رجل لـم يسـتو بـه    أزالها عنّي إلى ابن عفّ
وبواحد ممن حضره حال قطّ، فضالً عمن دونهم، ال ببدر التي هي سـنام فخـرهم،   

  .Cوال غيرها من المآثر التي أكرم اهللا بها رسوله ومن اختصّه معه من أهل بيته
، ونكصــوا علــى ثـم لــم أعلـم القــوم أمسـوا مــن يـومهم ذلــك حتّـى ظهــرت نـدامتهم      

أعقابهم، وأحال بعضهم على بعض, كلّ يلوم نفسه ويلوم أصحابه, ثم لـم تطـل األيـام    
ــة          ــى أصــحابه خاصّ ــه، ومشــى إل ــرؤوا من ــان، حتّــى أكفــروه وتب ــن عفّ ــاألمر اب بالمســتبد ب

  عامة، يستقيلهم من بيعته ويتوب إلى اهللا من فلتته. 7وسائر أصحاب رسول اهللا
ا اليهــود ــــ أكبــر مــن أُختهــا وأفظــع، وأحــرى أن ال يصــبر   فكانــت هــذه ــــ يــا أخــ 

���  عليهــا, فنــالني منهــا الــذي ال يبلــغ وصــفه وال يحــد وقتــه, ولــم يكــن عنــدي فيهــا   

  الصبر على ما أمضّ وأبلغ منها.
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ولقــد أتــاني البــاقون مــن الســتّة مــن يــومهم، كــلّ راجــع عمــا كــان ركــب منّــي،    
يـه، وأخـذ حقّـي، ويـؤتيني صـفقته وبيعتـه علـى        يسألني خلع ابن عفّان، والوثوب عل

المـوت تحـت رايتــي، أو يـرد اهللا عــزّ وجـلّ علَــي حقّـي, فــواهللا ـــ يــا أخـا اليهــود ـــ مــا         
الــذي منعنــي مــن أختيهــا قبلهــا, ورأيــت اإلبقــاء علــى مــن بقــي مــن       ���  منعنــي منهــا 

  الطائفة أبهج لي وآنس لقلبي من فنائها.
دعــوة المـوت ركبتـه, فأمــا نفسـي فقــد علـم مــن      وعلمـت أنّـي إن حملتهــا علـى   

أن المــوت عنــدي بمنزلــة    7حضــر ممــن تــرى ومــن غــاب مــن أصــحاب محمــد       
  الشربة الباردة في اليوم الشديد الحر من ذي العطش الصدى.

أنــا وعمــي حمــزة وأخــي جعفــر,    7ولقــد كنــت عاهــدت اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله  
عزّ وجلّ ولرسوله, فتقدمني أصـحابي، وتخلّفـت   وابن عمي عبيدة على أمر وفينا به هللا 

مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا       مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا       مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا       مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا       �بعدهم لما أراد اهللا عزّ وجلّ، فأنزل اهللا فينا: 
عفـر  : حمـزة وج )١(�اللَّه علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر ومـا بـدلُوا تَبـديالً   اللَّه علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر ومـا بـدلُوا تَبـديالً   اللَّه علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر ومـا بـدلُوا تَبـديالً   اللَّه علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر ومـا بـدلُوا تَبـديالً   

ــ وما بدلت تبديالً. ــ يا أخا اليهود    وعبيدة، وأنا واهللا المنتظر 
أنّــي عرفــت مــن   ���  ومــا ســكتني عــن ابــن عفّــان وحثّنــي علــى اإلمســاك عنــه        

أخالقه في ما اختبـرت منـه بمـا لـن يدعـه حتّـى يسـتدعي األباعـد إلـى قتلـه وخلعـه،            
, لـم أنطـق فيـه بحـرف     فضالً عن األقارب، وأنا في عزلة, فصبرت حتّـى كـان ذلـك   

  من (ال), وال (نعم).
ـــ كــاره   ـــ علــم اهللا ـ لمعرفتــي بمــا تطــاعموا بــه مــن اعتقــال    ،ثــم أتــاني القــوم وأنــا ـ
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األموال والمـرح فـي األرض، وعلمهـم بـأن تلـك ليسـت لهـم عنـدي، وشـديد عـادة           

  منتزعة، فلما لم يجدوا عندي تعلّلوا األعاليل.
  أليس كذلك؟ إلى أصحابه، فقال: Cثم التفت 

  فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
يـا أخـا اليهـود: فـإن المتـابعين لـي لمـا لـم يطمعـوا فـي            وأما الخامسـة وأما الخامسـة وأما الخامسـة وأما الخامسـة : Cفقال

ــا ولــي أمرهــا, والوصــي عليهــا, فحملوهــا علــى         ــالمرأة علَــي، وأن تلــك منّــي، وثبــوا ب
، وتنـبح  الجمل، وشدوها على الرحال, وأقبلوا بهـا تخـبط الفيـافي، وتقطـع البـراري     

عليها كالب الحوأب, وتظهر لهم عالمات الندم في كلّ سـاعة، وعنـد كـلّ حـال،     
7في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم اُألولى في حياة النبي.  

ــة        حتّــى أتــت أهــل بلــدة قصــيرة أيــديهم, طويلــة لحــاهم, قليلــة عقــولهم، عازب
وفهم من غيـر علـم,   آراؤهم, وهم جيران بدو ووراد بحر, فأخرجتهم يخبطون بسي

  ويرمون بسهامهم بغير فهم..
فوقفت من أمرهم على اثنتـين، كلتاهمـا فـي محلّـة المكـروه: ممـن إن كففـت        
لم يرجع ولم يعقل, وإن أقمت كنت قد صرت إلى التي كرهت، فقدمت الحجة 
باإلعذار واإلنذار, ودعوت المـرأة إلـى الرجـوع إلـى بيتهـا, والقـوم الـذين حملوهـا         

وفــاء ببيعــتهم لــي, والتــرك لنقضــهم عهــد اهللا عــزّ وجــلّ فــي, وأعطيــتهم مــن     علــى ال
  نفسي كلّ الذي قدرت عليه, وناظرت بعضهم فرجع، وذكّرت فذكر.

جهــالً وتماديــاً وغيــاً, فلمــا ���  ثــم أقبلــت علــى النــاس بمثــل ذلــك، فلــم يــزدادوا
يمــة, ولهــم الحســرة, هــي, ركبتهــا مــنهم، فكانــت علــيهم الــدبرة, وبهــم الهز ���  أبــوا

  وفيهم الفناء والقتل.
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وحملت نفسي على التي لم أجد منها بداً, ولم يسعني إذ فعلـت ذلـك وأظهرتـه    
أمســكت  آخــراً، مثــل الــذي وســعني منــه أوالً مــن اإلغضــاء واإلمســاك، ورأيتنــي إن    

ــاول       ــه مـــن تنـ ــوا فيـ ــه، وطمعـ ــاروا إليـ ــاكي علـــى مـــا صـ ــاً لهـــم علَـــي بإمسـ كنـــت معينـ
وسفك الدماء، وقتل الرعية وتحكيم النساء النواقص العقول والحظـوظ   األطراف,

علــى كــلّ حــال, كعــادة بنــي األصــفر ومــن مضــى مــن ملــوك ســبأ واُألمــم الخاليــة,        
  فأصير إلى ما كرهت أوالً وآخراً.

وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصـفت بـين الفـريقين مـن النـاس, ولـم       
ــر  ــى األمــ ــم علــ ـــ ���  أهجــ ــدما قـ ــلت   بعــ ــت, وأرســ ــت وراجعــ ــرت, وتأنّيــ دمت وأخّــ

وســـافرت, وأعـــذرت وأنــــذرت، وأعطيـــت القـــوم كــــلّ شـــيء يلتمســـوه، بعــــد أن       
تلـك, أقـدمت عليهـا, فبلـغ اهللا     ���  عرضت عليهم كـلّ شـيء لـم يلتمسـوه, فلمـا أبـوا      

  بي وبهم ما أراد, وكان لي عليهم بما كان منّي إليهم شهيداً.
  قال: أليس كذلك؟إلى أصحابه، ف Cثم التفت 

  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
يا أخـا اليهـود: فتحكـيمهم [الحكمـين]، ومحاربـة ابـن        وأما السادسةوأما السادسةوأما السادسةوأما السادسة: Cفقال

ــذ بعــث اهللا         ــد هللا عــزّ وجــلّ ولرســوله والمــؤمنين من ــق معان ــاد، وهــو طلي آكلــة األكب
فـي ذلـك   محمداً إلى أن فتح اهللا عليه مكّة عنوة، فأخذت بيعته وبيعـة أبيـه لـي معـه     

اليوم، وفي ثالثة مواطن بعـده, وأبـوه بـاألمس أول مـن سـلّم علَـي بـإمرة المـؤمنين,         
وجعل يحثّني على النهـوض فـي أخـذ حقّـي مـن الماضـين قبلـي, ويجـدد لـي بيعتـه           

  كلّما أتاني.
وأعجب العجب أنّه لما رأى ربي تبـارك وتعـالى قـد رد إلَـي حقّـي، وأقـر فـي        
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ه أن يصير فـي ديـن اهللا رابعـاً، وفـي أمانـة حملناهـا حاكمـاً, كـر         معدنه, وانقطع طمع

بــن العــاص فاســتماله، فمــال إليــه, ثــم أقبــل بــه بعــد أن أطعمــه مصــر,   اعلــى العاصــي 
وحــرام عليــه أن يأخــذ مــن الفــيء دون قســمه درهمــاً, وحــرام علــى الراعــي إيصــال   

شم, فمن بايعه أرضـاه,  درهم إليه فوق حقّه, فأقبل يخبط البالد بالظلم ويطأها بالغ
  ومن خالفه ناواه.

ثم توجه إلي ناكثاً علينا مغيراً في البالد شـرقاً وغربـاً، ويمينـاً وشـماالً, واألنبـاء      
تأتيني واألخبار تـرد علَـي بـذلك, فأتـاني أعـور ثقيـف، فأشـار علَـي أن أُولّيـه الـبالد           

  التي هو بها ُألداريه بما أولّيه منها.
ر بــه الــرأي فــي أمــر الــدنيا، لــو وجــدت عنــد اهللا عــزّ وجــلّ فــي   وفــي الــذي أشــا

ــك,           ــرأي فــي ذل ــت ال ــك عــذراً, فأعمل ــي ذل ــي مخرجــاً, وأصــبت لنفســي ف ــه ل توليت
ولـي وللمـؤمنين، فكـان رأيـه      7وشاورت من أثق بنصـيحته هللا عـزّ وجـلّ ولرسـوله    

ر فــي ابــن آكلــة األكبــاد كرأيــي, ينهــاني عــن توليتــه، ويحــذّرني أن ادخــل فــي أمــ      
  المسلمين يده, ولم يكن اهللا ليراني اتّخذ المضلّين عضدا.

فوجهت إليه أخا بجيلـة مـرة، وأخـا األشـعريين مـرة، كالهمـا ركـن إلـى الـدنيا          
���  وتابع هواه في ما أرضـاه, فلمـا لـم أراه [أن] يـزداد فـي مـا انتهـك مـن محـارم اهللا         

والذين ارتضـى اهللا عـزّ   البدريين،  7تمادياً، شاورت من معي من أصحاب محمد
وجلّ أمرهم ورضي عنهم بعـد بيعـتهم, وغيـرهم مـن صـلحاء المسـلمين والتـابعين،        

  فكلّ يوافق رأيه رأيي في غزوه ومحاربته ومنعه مما نالت يده.
وإنّــي نهضــت إليــه بأصــحابي, أنفــذ إليــه مــن كــلّ موضــع كتبــي، وأوجــه إليــه       

ول فـي مـا فيـه النـاس معـي, فكتـب       رسلي، أدعوه إلى الرجوع عمـا هـو فيـه, والـدخ    
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يتحكّم علَي، ويتمنّى علَي األماني، ويشترط علََي شـروطاً ال يرضـاها اهللا عـزّ وجـلّ     
  ورسوله وال المسلمون..

أبـراراً, فـيهم    7ويشترط في بعضـها أن أدفـع إليـه أقوامـاً مـن أصـحاب محمـد       
���  وما يعد منّا خمسـة  7نبيعمار بن ياسر, وأين مثل عمار؟ واهللا لقد رأيتنا مع ال

  كان خامسهم, اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم.���  كان سادسهم, وال أربعة
وانتحــل دم عثمــان, ولعمــر واهللا مــا ألّــب علــى عثمــان، وال جمــع النــاس علــى       

  هو وأشباهه من أهل بيته أغصان الشجرة الملعونة في القرآن.���  قتله،
اشــترط مــن ذلــك، كــر مســتعلياً فــي نفســه بطغيانــه وبغيــه  فلمــا لــم أجــب إلــى مــا 

بعوه, وأعطــاهم مــن الــدنيا مــا  بحميــر ال عقــول لهــم وال بصــائر, فمــوه لهــم أمــراً فــاتّ   
أمـالهم بــه إليــه, فناجزنــاهم، وحاكمنــاهم إلــى اهللا عــزّ وجــلّ بعــد اإلعــذار واإلنــذار،  

 التــي عودنــاه مــن النصــر علــى  تماديــاً وبغيــاً، لقينــاه بعــادة اهللا ���  فلمــا لــم يــزده ذلــك 
بأيدينا, لم يزل اهللا تبـارك وتعـالى يفـلّ حـزب      7أعدائه وعدونا, وراية رسول اهللا

الشيطان بها حتّى يقضي المـوت عليـه, وهـو معلـم رايـات أبيـه التـي لـم أزل أقاتلهـا          
  في كلّ المواطن. 7مع رسول اهللا

لـب رايتـه, ال يـدري    الهـرب، فركـب فرسـه، وق   ���  فلم يجد من الموت منجى
كيـف يحتــال، فاســتعان بــرأي ابــن العـاص، فأشــار عليــه بإظهــار المصــاحف ورفعهــا   
علــى األعــالم، والــدعاء إلــى مــا فيهــا، وقــال: إن ابــن أبــي طالــب وحزبــه أهــل بصــائر   
ورحمـة وتقيــا، وقـد دعــوك إلـى كتــاب اهللا أوالً وهـم مجيبــوك إليـه آخــراً. فأطاعــه      

ــه؛ إذ ر     ــه علي ــا أشــار ب ــي م ــره, فرفــع       ف ــل أو الهــرب غي ــه مــن القت ــه ال منجــى ل أى أنّ
  المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه.
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فمالــت إلـــى المصـــاحف قلـــوب مـــن بقــي مـــن أصـــحابي بعـــد فنـــاء أخيـــارهم،   
وجهـــدهم فـــي جهـــاد أعـــداء اهللا وأعـــدائهم علـــى بصـــائرهم، وظنّـــوا أن ابـــن آكلـــة   

وأقبلـوا بـأجمعهم فـي إجابتـه،     األكباد له الوفـاء بمـا دعـا إليـه, فأصـغوا إلـى دعوتـه،        
فأعلمتهم أن ذلك منه مكر، ومن ابن العاص معه، وأنّهما إلى النكث أقـرب منهمـا   

إجابتـــه، كرهـــت أم ���  إلـــى الوفـــاء, فلـــم يقبلـــوا قـــولي، ولـــم يطيعـــوا أمـــري, وأبـــوا 
هويت, شئت أو أبيت، حتّى أخذ بعضهم يقول لبعض: إن لم يفعـل فـألحقوه بـابن    

  عوه إلى ابن هند برمته.عفّان، أو ادف
بلغتهـا فـي أن يخلّـوني    ���  فجهدت ــ علم اهللا ــ جهدي ولم أدع غلّة في نفسـي 

ــة، أو ركضــة          ــواق الناق ــوا, وراودتهــم علــى الصــبر علــى مقــدار ف ــم يفعل ورأيــي، فل
الفرس، فلم يجيبوا، ما خال هذا الشيخ ــ وأومأ بيده إلى األشـتر ـــ وعصـبة مـن أهـل      

مخافة أن يقتل هذان ــ وأومأ بيـده  ���  ما منعني أن أمضي على بصيرتيبيتي, فواهللا 
وذريته من أُمته، ومخافـة أن   7ــ فينقطع نسل رسول اهللا Hإلى الحسن والحسين

يقتل هذا وهذا ــ وأومأ بيـده إلـى عبـد اهللا بـن جعفـر ومحمـد بـن الحنفيـة رضـي اهللا          
ك الموقف، فلـذلك صـبرت علـى مـا أراد     عنهما ــ فإنّي أعلم لوال مكاني لم يقفا ذل

  القوم مع ما سبق فيه من علم اهللا عزّ وجلّ.
فلما رفعنا عن القوم سـيوفنا، تحكّمـوا فـي اُألمـور، وتخيـروا األحكـام واآلراء،       
وتركوا المصاحف وما دعوا إليه من حكم القرآن, وما كنـت أحكّـم فـي ديـن اهللا     

  ..لذي ال شك فيه وال امتراءأحداً إذ كان التحكيم في ذلك: الخطأ ا
ذلـــك، أردت أن أُحكّـــم رجـــالً مـــن أهـــل بيتـــي، أو رجـــالً ممـــن   ���  فلمـــا أبـــوا

امتنـع  ���  أرضى رأيه وعقله، وأثق بنصيحته ومودته ودينه. وأقبلت ال أُسمي أحـداً 
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    أدبـر عنـه, وأقبـل ابـن هنـد يسـومنا       ���  منه ابن هند، وال أدعوه إلـى شـيء مـن الحـق
غلبتـي علـى التحكـيم    ���  باتّباع أصحابي له على ذلك، فلما أبـوا ���  , وما ذاكعسفاً

تبرأت إلـى اهللا عـزّ وجـلّ مـنهم، وفوضـت ذلـك إلـيهم، فقلّـدوه امـرءاً، فخدعـه ابـن            
  العاص خديعة ظهرت في شرق األرض وغربها, وأظهر المخدوع عليها ندماً.

  على أصحابه، فقال: أليس كذلك؟ Cثم أقبل 
  قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.

كــان عهــد إلَــي أن   7يــا أخــا اليهــود: فــإن رســول اهللا   وأمــا الســابعةوأمــا الســابعةوأمــا الســابعةوأمــا الســابعة: Cفقــال
أُقاتل في آخر الزمان من أيامي قوماً من أصحابي، يصومون النهار ويقومون الليل 
ويتلون الكتاب, يمرقون بخالفهم علَي ومحـاربتهم إيـاي مـن الـدين مـروق السـهم       

  ية, فيهم ذو الثدية، يختم لي بقتلهم بالسعادة.من الرم
فلما انصرفت إلى موضعي هذا ــ يعني بعد الحكمين ــ أقبـل بعـض القـوم علـى     
بعض بالالئمة في مـا صـاروا إليـه مـن تحكـيم الحكمـين, فلـم يجـدوا ألنفسـهم مـن           

 أن قــالوا: كــان ينبغــي ألميرنــا أن ال يبــايع مــن أخطــأ، وأن يقضــى    ���  ذلــك مخرجــاً 
بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه منّا، فقد كفـر بمتابعتـه إيانـا وطاعتـه لنـا      
في الخطأ, وأحلّ لنا بذلك قتله وسفك دمه, فتجمعوا على ذلك، وخرجوا راكبـين  

  هللا.���  رؤوسهم، ينادون بأعلى أصواتهم: ال حكم
ــة      رأســها تخــبط   ثــم تفرقــوا، فرقــة بالنخيلــة، وأُخــرى بحــروراء، وأُخــرى راكب

امتحنته, فمـن تابعهـا اسـتحيته,    ���  األرض شرقاً حتّى عبرت دجلة, فلم تمر بمسلم
  ومن خالفها قتلته.
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فخرجت إلـى اُألوليـين واحـدة بعـد أُخـرى، أدعـوهم إلـى طاعـة اهللا عـزّ وجـلّ           

ــا   ــه، فأبي ــة فيهمــا      ���  والرجــوع إلي ــا أعيــت الحيل ــك, فلم الســيف، ال يقنعهمــا غيــر ذل
ما إلى اهللا عزّ وجلّ، فقتل اهللا هذه وهذه، وكانوا ــ يا أخـا اليهـود ـــ لـوال مـا      حاكمته

  ما صاروا إليه.���  فعلوا لكانوا ركناً قوياً وسداً منيعاً, فأبى اهللا
ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة ووجهـت رسـلي تتـرى، وكـانوا مـن جلّـة أصـحابي        

اتّباع أُختيها واالحتذاء على مثالهما، ���  وأهل التعبد منهم والزهد في الدنيا، فأبت
  وأسرعت في قتل من خالفها من المسلمين، وتتابعت إلَي األخبار بفعلهم.

فخرجت حتّى قطعـت إلـيهم دجلـة, أوجـه السـفراء والنصـحاء وأطلـب العتبـى         
بجهدي، بهذا مرة وبهذا مرة ــ أومأ بيـده إلـى األشـتر, واألحنـف بـن قـيس, وسـعيد        

تلـك، ركبتهـا مـنهم،    ���  يس األرحبي، واألشعث بن قيس الكندي ــ فلمـا أبـوا  بن قا
فقتلهم اهللا ــ يا أخـا اليهـود ـــ عـن آخـرهم, وهـم أربعـة آالف أو يزيـدون، حتّـى لـم           
يفلــت مــنهم مخبــر, فاســتخرجت ذا الثديــة مــن قــتالهم بحضــرة مــن تــرى, لــه ثــدي  

  كثدي المرأة.
  أليس كذلك؟إلى أصحابه، فقال:  Cثم التفت 

  قالوا, بلى يا أمير المؤمنين.
: قد وفيت سبعاً وسبعاً يا أخا اليهـود, وبقيـت اُألخـرى، وأوشـك بهـا،      Cفقال

  فكان قد قربت.
   قال: فبكـى أصـحاب علـيC       وبكـى رأس اليهـود، وقـالوا: يـا أميـر المـؤمنين ،

  أخبرنا باُألخرى.
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ـ مـن هـذه ـــ أومـأ     فقال: اُألخرى أن تخضب هذه ـــ وأومـأ بيـده إلـى لحيتـه ــ      
  بيده إلى هامته.

قال: وارتفعت أصوات الناس في المسـجد الجـامع بالضـجة والبكـاء، حتّـى      
ــة دار  ــا فزعـــاً, وأســـلم رأس اليهـــود علـــى يـــدي   ���  لـــم يبـــق بالكوفـ خـــرج أهلهـ

عليC         من سـاعته، ولـم يـزل مقيمـاً حتّـى قتـل أميـر المـؤمنينC   وأُخـذ ابـن ،
والناس حوله  Cرأس اليهود حتّى وقف على الحسنملجم ــ لعنه اهللا ــ فأقبل 

وابــن ملجــم ــــ لعنــه اهللا ــــ بــين يديــه، فقــال لــه: يــا أبــا محمــد اقتلــه قتلــه اهللا, فــإنّي     
أن هذا أعظـم عنـد اهللا عـزّ وجـلّ      Cرأيت في الكتب التي أنزلت على موسى

  .)١())جرماً من ابن آدم قاتل أخيه، ومن القدار عاقر ناقة ثمود

áçbmeIáçbmeIáçbmeIáçbmeI@@@@�a�a�a�a@@@@ÙÜ½aÙÜ½aÙÜ½aÙÜ½a@@@@éČäØÛéČäØÛéČäØÛéČäØÛ@@@@k–Ëk–Ëk–Ëk–Ë@@@@HáèäßHáèäßHáèäßHáèäß    


	�א�د�ن��!د�א��!$�	����א��ودאن�����������«�«  
        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

    قولــهقولــهقولــهقولــه    بــدليلبــدليلبــدليلبــدليل    عبــاده،عبــاده،عبــاده،عبــاده،    مــنمــنمــنمــن    يشــاءيشــاءيشــاءيشــاء    مــنمــنمــنمــن    اهللاهللاهللاهللا    يؤتيهــايؤتيهــايؤتيهــايؤتيهــا    فضــيلةفضــيلةفضــيلةفضــيلة    الملــكالملــكالملــكالملــك    إنإنإنإن    أحــد:أحــد:أحــد:أحــد:    ســألنيســألنيســألنيســألني
    عندعندعندعند    منمنمنمن    األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    كانكانكانكان    فلوفلوفلوفلو    ....]]]]تُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاُءتُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاُءتُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاُءتُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاُء[[[[    تعالى:تعالى:تعالى:تعالى:

        الملك؟!الملك؟!الملك؟!الملك؟!    يعطهميعطهميعطهميعطهم    لملململم    اهللاهللاهللاهللا    لكنلكنلكنلكن    المسلمين،المسلمين،المسلمين،المسلمين،    لملكوالملكوالملكوالملكوا    اهللاهللاهللاهللا
 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 وبركاته.. اهللا ورحمة عليكم السالم

                                                 

�F١�Wل�Qא��E٣٦٤��99٣٨٢"�;�،�Y�	^א����F٥٨KEא��- �
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 ،Cعبـد اهللا أبـي   عـن  اإلمـام،  مـولى  األعلـى  عبد عن(( الكافي: في عندنا ورد

ك ممن ك ممن ك ممن ك ممن قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْقُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْقُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْقُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاُء وتَنْزِع الْملْ[له:  قلت :قال أنّه
  الملك؟ أُمية بني عزّ وجلّ اهللا أتى قد أليس ،)١(�تَشَاُءتَشَاُءتَشَاُءتَشَاُء

 ة،ميـ أُ بنـو  وأخذتـه  الملـك  آتانـا  عـزّ وجـلّ   اهللا إن إليـه!  تـذهب  حيث ليس قال:
  .)٢())أخذه) للذي هو فليس اآلخر، فيأخذه الثوب له يكون الرجل بمنزلة

IIII⁄a@åÇ@Þ‹bänÛa@åØ¹@Ýç⁄a@åÇ@Þ‹bänÛa@åØ¹@Ýç⁄a@åÇ@Þ‹bänÛa@åØ¹@Ýç⁄a@åÇ@Þ‹bänÛa@åØ¹@Ýç⁄a@òßbß⁄a@òßbß⁄a@òßbß⁄a@òßbßòî�òî�òî�òî�HHHH    
  »א�و��&����א��زא,	������������$�	��!د��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
لكم بإجابـة فـي   لكم بإجابـة فـي   لكم بإجابـة فـي   لكم بإجابـة فـي   وأنا فـي انتظـار تفضّـ   وأنا فـي انتظـار تفضّـ   وأنا فـي انتظـار تفضّـ   وأنا فـي انتظـار تفضّـ       ،،،،سع صدركم لقبول سؤاليسع صدركم لقبول سؤاليسع صدركم لقبول سؤاليسع صدركم لقبول سؤاليأرجو أن يتّأرجو أن يتّأرجو أن يتّأرجو أن يتّ

        مع الشكر المسبق:مع الشكر المسبق:مع الشكر المسبق:مع الشكر المسبق:، ، ، ، همية السؤالهمية السؤالهمية السؤالهمية السؤالأأأأة وة وة وة ومستوى دقّمستوى دقّمستوى دقّمستوى دقّ
    منصـباً منصـباً منصـباً منصـباً     ـــ ـــ ـــ ـــ     واليـة أمـر المسـلمين   واليـة أمـر المسـلمين   واليـة أمـر المسـلمين   واليـة أمـر المسـلمين       ::::أيأيأيأي    ،،،،اإلمامـة العظمـى  اإلمامـة العظمـى  اإلمامـة العظمـى  اإلمامـة العظمـى      ::::أيأيأيأيــ ــ ــ ــ لو كانت الخالفة لو كانت الخالفة لو كانت الخالفة لو كانت الخالفة 

عــن عــن عــن عــن     ))))ا وأرضــاهماا وأرضــاهماا وأرضــاهماا وأرضــاهمامــمــمــمــرضــي اهللا عنهرضــي اهللا عنهرضــي اهللا عنهرضــي اهللا عنه((((زل الحســن بـن علــي زل الحســن بـن علــي زل الحســن بـن علــي زل الحســن بـن علــي فكيــف يتنــافكيــف يتنــافكيــف يتنــافكيــف يتنــا    ،،،،بــالنصبــالنصبــالنصبــالنص    إلهيـاً إلهيـاً إلهيـاً إلهيـاً 
    ييييوهـو معصـوم فـي اعتقـاد الشـيعة االثنـ      وهـو معصـوم فـي اعتقـاد الشـيعة االثنـ      وهـو معصـوم فـي اعتقـاد الشـيعة االثنـ      وهـو معصـوم فـي اعتقـاد الشـيعة االثنـ          ،،،،ف به مـن قبـل اهللا تعـالى   ف به مـن قبـل اهللا تعـالى   ف به مـن قبـل اهللا تعـالى   ف به مـن قبـل اهللا تعـالى   المنصب المكلّالمنصب المكلّالمنصب المكلّالمنصب المكلّ

ه ه ه ه معاويـة بعـد أن اسـتحقّ   معاويـة بعـد أن اسـتحقّ   معاويـة بعـد أن اسـتحقّ   معاويـة بعـد أن اسـتحقّ       ����وهو المنصب الـذي قاتـل عليـه اإلمـام علـي     وهو المنصب الـذي قاتـل عليـه اإلمـام علـي     وهو المنصب الـذي قاتـل عليـه اإلمـام علـي     وهو المنصب الـذي قاتـل عليـه اإلمـام علـي         ،،،،عشريةعشريةعشريةعشرية
ببيعة من المسلمين (إن صحببيعة من المسلمين (إن صحببيعة من المسلمين (إن صحببيعة من المسلمين (إن صح    أنأنأنأن    نزاع معاوية مع علينزاع معاوية مع علينزاع معاوية مع عليكان على منصب الخالفة)كان على منصب الخالفة)كان على منصب الخالفة)كان على منصب الخالفة)    نزاع معاوية مع علي،،،،    

                                                 

�Fل���,אن١T�E�F٣�WE٢٦K� �
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    ولم يقاتل عليه من سبقه من الخلفاء، وهو نفسه المنصـب الـذي لـم يقـر    ولم يقاتل عليه من سبقه من الخلفاء، وهو نفسه المنصـب الـذي لـم يقـر    ولم يقاتل عليه من سبقه من الخلفاء، وهو نفسه المنصـب الـذي لـم يقـر    بـه  بـه  بـه  بـه      ولم يقاتل عليه من سبقه من الخلفاء، وهو نفسه المنصـب الـذي لـم يقـر
    ����ليزيـــد وخـــرج عليـــه وقاتـــل مـــن أجلـــه واستشـــهد ليزيـــد وخـــرج عليـــه وقاتـــل مـــن أجلـــه واستشـــهد ليزيـــد وخـــرج عليـــه وقاتـــل مـــن أجلـــه واستشـــهد ليزيـــد وخـــرج عليـــه وقاتـــل مـــن أجلـــه واستشـــهد     ����الشـــهيد الحســـينالشـــهيد الحســـينالشـــهيد الحســـينالشـــهيد الحســـين

        وأرضاه؟وأرضاه؟وأرضاه؟وأرضاه؟
        فهل أخطأ الحسن في تنازله لمعاوية ومبايعته له رفقة الحسين؟فهل أخطأ الحسن في تنازله لمعاوية ومبايعته له رفقة الحسين؟فهل أخطأ الحسن في تنازله لمعاوية ومبايعته له رفقة الحسين؟فهل أخطأ الحسن في تنازله لمعاوية ومبايعته له رفقة الحسين؟

    !!!!ة التـي يقـول بهـا االثنـا عشـرية     ة التـي يقـول بهـا االثنـا عشـرية     ة التـي يقـول بهـا االثنـا عشـرية     ة التـي يقـول بهـا االثنـا عشـرية     فهذا ينفي العصـمة عـن األئمـ   فهذا ينفي العصـمة عـن األئمـ   فهذا ينفي العصـمة عـن األئمـ   فهذا ينفي العصـمة عـن األئمـ       ،،،،إن كان أخطأإن كان أخطأإن كان أخطأإن كان أخطأ
وإن كان تصروإن كان تصروإن كان تصرإلهياًإلهياًإلهياًإلهياً    اًاًاًاًببببفهذا ينفي كون منصب الخالفة منصفهذا ينفي كون منصب الخالفة منصفهذا ينفي كون منصب الخالفة منصفهذا ينفي كون منصب الخالفة منص    ،،،،فه صحيحاًفه صحيحاًفه صحيحاًفه صحيحاًوإن كان تصر!!!!        

ثمثمثماإلمامة والتبصرة اإلمامة والتبصرة اإلمامة والتبصرة اإلمامة والتبصرة ((((هناك نص وارد في كتبكم المعتبرة وجدته في كتاب هناك نص وارد في كتبكم المعتبرة وجدته في كتاب هناك نص وارد في كتبكم المعتبرة وجدته في كتاب هناك نص وارد في كتبكم المعتبرة وجدته في كتاب     ثم
تبرير انتقال تبرير انتقال تبرير انتقال تبرير انتقال     ����ة للحسنة للحسنة للحسنة للحسنفيه تخطئة واضحة جليفيه تخطئة واضحة جليفيه تخطئة واضحة جليفيه تخطئة واضحة جلي    ،،،،ييييالبن بابويه القمالبن بابويه القمالبن بابويه القمالبن بابويه القم    ))))من الحيرةمن الحيرةمن الحيرةمن الحيرة

        ....اإلمامة وحصرها في عقب الحسين عليه رضوان اهللا تعالىاإلمامة وحصرها في عقب الحسين عليه رضوان اهللا تعالىاإلمامة وحصرها في عقب الحسين عليه رضوان اهللا تعالىاإلمامة وحصرها في عقب الحسين عليه رضوان اهللا تعالى
أن ال أن ال أن ال أن ال     ا صنع مع معاوية ما صنع، بدا هللا فـآال ا صنع مع معاوية ما صنع، بدا هللا فـآال ا صنع مع معاوية ما صنع، بدا هللا فـآال ا صنع مع معاوية ما صنع، بدا هللا فـآال لملململم    ــــــــتعالى تعالى تعالى تعالى     ــــــــاهللا اهللا اهللا اهللا     ...إن...إن...إن...إن((((((((    النص هو:النص هو:النص هو:النص هو:

            ....))))))))CCCCفي عقب الحسينفي عقب الحسينفي عقب الحسينفي عقب الحسين��� ��� ��� ���     يجعل الوصية واإلمامةيجعل الوصية واإلمامةيجعل الوصية واإلمامةيجعل الوصية واإلمامة
        كتاب الستخالص اإلجابة منه.كتاب الستخالص اإلجابة منه.كتاب الستخالص اإلجابة منه.كتاب الستخالص اإلجابة منه.    تحيلوني على أيتحيلوني على أيتحيلوني على أيتحيلوني على أي    ��� ��� ��� ��� فأرجو منكم أن تجيبوني وفأرجو منكم أن تجيبوني وفأرجو منكم أن تجيبوني وفأرجو منكم أن تجيبوني و

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

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ينوب  إالهيمامة العظمى هي منصب اإل نإ :الشيعة اإلمامية يقولون نإ الً:الً:الً:الً:ووووأأأأ

7صاحبها عن النبي، الخالفة أو والية أمـر المسـلمين هـي شـأن مـن شـؤونها       وأن، 
 ؛فيشـمله النصـب أيضـاً    ،اإلمـام المنصـوب مـن قبـل اهللا أولـى بـالحكم مـن غيـره         نإف

  !فافهم وال تخلط بين األمرين
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ــواألوالمنصـــب  ــاإلل متعلّـ ــة التـــي ال تتخلّـــ ق بـ ــو ثبـــت   ،فرادة التكوينيـ ــا لـ كمـ

ـ     ه ال يتخلّنّإف ،حد األنبياءة ألمنصب النبوأمـر  ا واليـة  ف لو لـم يـؤمن بـه النـاس, وأم
 ،رادة التشــريعيةق بــاإلفهــو متعلّــ ،شــأن مــن شــؤون منصــب اإلمامــة  يي هــتــالنــاس ال
ذا رفضــوها كــان تبعــة إفــ ،ختيــارهمط النــاس بالهيــة التــي تقــع بتوســرادة اإلوهــي اإل

  وصياء.كما هو واقع مع كثير من األنبياء واأل ،فها عليهمتخلّ
ــاً: ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــارون   :يكفـــي فـــي جوابـــك  ثانيـ ــان هـ ــالى علـــى لسـ ــه تعـ ــومC: � قولـ ــوم إِن الْقَـ ــوم إِن الْقَـ ــوم إِن الْقَـ إِن الْقَـ

مــع مشــركي قــريش    7, بــل فــي صــلح النبــي   )١(�استَضْــعفُونِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي  استَضْــعفُونِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي  استَضْــعفُونِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي  استَضْــعفُونِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي  
على سؤالك. جواب كاف  

ــاح لزيـــادة اإلو ــيمكـــن ميضـ ــا العديـــدة لهـــذه   ةراجعـ ــئلة أجوبتنـ فـــي هـــذا األسـ
  :العنوان، ومنها

  هم؟ وسكوت بعضهم عن حقّ ،قيادة الناس Fةلماذا رفض بعض األئم ــــــــ١١١١
  .Cأمير المؤمنين مامةإ بخصوصشبهات وردود  ــــــــ٢٢٢٢
  ؟أمر اهللا له بالخالفة Cمام عليهل خالف اإل ــــــــ٣٣٣٣
  اإلمامة.الفرق بين الخالفة و ــــــــ٤٤٤٤
  .Cلهية ال يمكن سلبها عن علياإلمامة اإل ــــــــ٥٥٥٥

ه نـ جبنـا ع أفقـد   ،مامـة والتبصـرة)  ا ما أشرت إليـه مـن الروايـة فـي كتـاب (اإل     وأم
ــار  C/ لمــاذا صــالح الحســن Cلــك بعنــوان: (اإلمــام الحســن   فــي ســؤال ســابق  وث

  !فراجع )؛Cاإلمام الحسين
                                                 

�Fא��,א�١�E�F٧�WE١٥٠K� �
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��د�א�%�������א�!�	�ن����������«��«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    خالفة اإلمام علي بما أنخالفة اإلمام علي بما أنخالفة اإلمام علي بما أنخالفة اإلمام علي بما أنCCCC         ة الميامين مـن صـلبه نازلـة مـن عنـد اهللاة الميامين مـن صـلبه نازلـة مـن عنـد اهللا     واألئمة الميامين مـن صـلبه نازلـة مـن عنـد اهللا     واألئمة الميامين مـن صـلبه نازلـة مـن عنـد اهللا     واألئمواألئم        

    رون رفض اإلمام عليتفس عزّ وجلّ. فبمرون رفض اإلمام عليتفس عزّ وجلّ. فبمرون رفض اإلمام عليتفس عزّ وجلّ. فبمرون رفض اإلمام عليتفس عزّ وجلّ. فبمCCCC        الخالفة في بادئ األمـر بعـد مقتـل    الخالفة في بادئ األمـر بعـد مقتـل    الخالفة في بادئ األمـر بعـد مقتـل    الخالفة في بادئ األمـر بعـد مقتـل
        عثمان؟عثمان؟عثمان؟عثمان؟

عن الخالفة؟ وسكوت األئمة البـاقين  عن الخالفة؟ وسكوت األئمة البـاقين  عن الخالفة؟ وسكوت األئمة البـاقين  عن الخالفة؟ وسكوت األئمة البـاقين      CCCCوبم تفسرون تنازل اإلمام الحسنوبم تفسرون تنازل اإلمام الحسنوبم تفسرون تنازل اإلمام الحسنوبم تفسرون تنازل اإلمام الحسن
        عن حقّهم في الخالفة؟عن حقّهم في الخالفة؟عن حقّهم في الخالفة؟عن حقّهم في الخالفة؟

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

أحـــق النـــاس الســـتالم الحكـــم     Cإن عقيـــدتنا فـــي اإلمامـــة هـــي: أن اإلمـــام    
  .والخالفة بما أنّه منصوص ومصرح به، هذا في مقام الواقع والحقيقة

ــي المجتمــع البشــري، فمتــى لــم تؤهــل            ولكــن فــي مجــال التطبيــق والتنفيــذ ف
 Cتلقّي الوسط العام بالقبول واالنصياع ــ ال يلـزم عليـه   :الظروف المالئمة ــ ومنها

فــرض نفســه علــى النــاس، وفــي هــذه الحالــة ســيكون اللــوم علــيهم؛ إذ لــم يقبلـــوا            
  .Cإليه
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يــاء واألوصــياء، وعلــى ســببيل المثــال: وهــذه قاعــدة جاريــة فــي كافّــة حــاالت األول

دليـل امتناعـه مـن وقوفــه فـي وجـه المنحـرفين، بأنّــه:        Cلموســى Cفقـد ذكـر هـارون   
, أي: أنّهـم لـم يخضـعوا للوصـاية الحقّـة،      )١(�إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُـونَنِي إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُـونَنِي إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُـونَنِي إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُـونَنِي �

  فتركهم في ذلك.

IIIIòČ•b�@òČàèß@éÛ@oãb×@âbßg@ČÝ×òČ•b�@òČàèß@éÛ@oãb×@âbßg@ČÝ×òČ•b�@òČàèß@éÛ@oãb×@âbßg@ČÝ×òČ•b�@òČàèß@éÛ@oãb×@âbßg@ČÝ×HHHH@ @@ @@ @@ @

�»מ/���د	����א��	אق��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لماذا لم يقم اإلمام عليلماذا لم يقم اإلمام عليلماذا لم يقم اإلمام عليلماذا لم يقم اإلمام عليCCCC     الفتنة التي حدثت في عهده هي الفتنة التي حدثت في عهده هي بالثورة رغم أن الفتنة التي حدثت في عهده هي بالثورة رغم أن الفتنة التي حدثت في عهده هي بالثورة رغم أن بالثورة رغم أن
        ؟؟؟؟CCCCسبب الفتن في عهد الحسينسبب الفتن في عهد الحسينسبب الفتن في عهد الحسينسبب الفتن في عهد الحسين
ثر اإلمام عليلماذا لم يثر اإلمام عليلماذا لم يثر اإلمام عليلماذا لم يثر اإلمام عليلماذا لم يCCCCولكن تأخّرت الثورة إلى زمان الحسين، ولكن تأخّرت الثورة إلى زمان الحسين، ولكن تأخّرت الثورة إلى زمان الحسين، ولكن تأخّرت الثورة إلى زمان الحسين ،CCCC؟؟؟؟        

        ها واكتفى بالصلح؟ها واكتفى بالصلح؟ها واكتفى بالصلح؟ها واكتفى بالصلح؟بببب    CCCCلماذا لم يقم اإلمام الحسنلماذا لم يقم اإلمام الحسنلماذا لم يقم اإلمام الحسنلماذا لم يقم اإلمام الحسن
        ؟؟؟؟CCCCلم يفعل مثل الحسنلم يفعل مثل الحسنلم يفعل مثل الحسنلم يفعل مثل الحسن    CCCCلماذا الحسينلماذا الحسينلماذا الحسينلماذا الحسين

        وجزاكم اهللا ألف خير.وجزاكم اهللا ألف خير.وجزاكم اهللا ألف خير.وجزاكم اهللا ألف خير.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
نظــرة ســريعة، وتأمــل بســيط فــي التــاريخ، فــي األجــواء التــي كانــت تحكــم فــي  

, تعطينا خبـراً بـأن كـلّ إمـام كانـت لـه مهمـة خاصّـة، تبعـاً للظـروف           Fزمن األئمة
                                                 

�Fא��,א�١�E�F٧�WE١٥٠K� �
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كـان النـاس جديـدي عهـد      7لتي كانت تحيطه.. فمثالً: بعد وفـاة رسـول اهللا  ا
باإلسالم, فهنا الحفاظ على أصل اإلسالم كان أوجـب مـن إعـالن الثـورة مـن      

  والتي كانت ستؤدي إلى ارتداد الكثير عن اإلسالم. Cقبل أمير المؤمنين
حتّــى ه, وخــذالن أصــحابه لــ  ،بعــدما بويــع بالخالفــة  Cوفــي زمــن اإلمــام الحســن 

هم هموا بتسليمه إلى معاويـة, كانـت الظـروف تحـتّم عليـه تعريـف معاويـة إلـى المـأل          إنّ
العام الذي كان قد اغتر به, فعمد إلى تنظيم بنود الصـلح التـي وافـق عليهـا معاويـة ومـن       
ثــم نقضــها, وفــي ذلــك تعريــة كاملــة لمعاويــة, وفــي نفــس بنــود الصــلح والشــروط التــي    

  تصريح في عدم شرعية خالفة معاوية. Cتبىوضعها اإلمام المج
بويــع ليزيــد, ويزيــد ممــن كــان يتجــاهر بــالكفر    Cوفــي زمــن اإلمــام الحســين 

والفسق, وكان هدفه محو الدين مـن أساسـه, فهنـا كـان الحفـاظ علـى أصـل الـدين         
لكـان يزيـد قـد هتـك حرمـة       Cبالخروج والثورة؛ إذ لو لم يخـرج اإلمـام الحسـين   

  اإلسالم ورجع إلى تقاليد الجاهلية.اإلسالم, بل لغير 
لــيس هـدفهم الحكومــة, بــل هــدفهم سـوق اُألمــة إلــى الحــقF    ,فأهـل البيــت 

ومن شؤونات سـوق اُألمـة إلـى الحـق الحكومـة, فـإذا اقتضـت المصـلحة فـي سـوق           
  اُألمة إلى الحق ترك الحكومة، تركوها.

âbßfiÛ@òîäí†Ûaë@òî�bî�Ûa@òîÈuŠ½a@´i@Ý–Ï@üIâbßfiÛ@òîäí†Ûaë@òî�bî�Ûa@òîÈuŠ½a@´i@Ý–Ï@üIâbßfiÛ@òîäí†Ûaë@òî�bî�Ûa@òîÈuŠ½a@´i@Ý–Ï@üIâbßfiÛ@òîäí†Ûaë@òî�bî�Ûa@òîÈuŠ½a@´i@Ý–Ï@üICCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا
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        ثبتت إمامة أهل البيت باألدلّة القطعية المتواترة.ثبتت إمامة أهل البيت باألدلّة القطعية المتواترة.ثبتت إمامة أهل البيت باألدلّة القطعية المتواترة.ثبتت إمامة أهل البيت باألدلّة القطعية المتواترة.

ولكن هل يجوز لشيعي أن يعتقد بأن إمامتهم كانت روحية فقط، ولم تكن ولكن هل يجوز لشيعي أن يعتقد بأن إمامتهم كانت روحية فقط، ولم تكن ولكن هل يجوز لشيعي أن يعتقد بأن إمامتهم كانت روحية فقط، ولم تكن ولكن هل يجوز لشيعي أن يعتقد بأن إمامتهم كانت روحية فقط، ولم تكن 
        إمامة سياسية؟إمامة سياسية؟إمامة سياسية؟إمامة سياسية؟

صحيحة ألنّها صحيحة ألنّها صحيحة ألنّها صحيحة ألنّها     وأن إمامة الخلفاء الثالثة المتقدمين على أمير المؤمنين كانتوأن إمامة الخلفاء الثالثة المتقدمين على أمير المؤمنين كانتوأن إمامة الخلفاء الثالثة المتقدمين على أمير المؤمنين كانتوأن إمامة الخلفاء الثالثة المتقدمين على أمير المؤمنين كانت
وقعت بالشـورى؟ أو علـى األقـلّ هـم مجتهـدون وإن أخطـأوا؛ ألن الواليـة ألميـر         وقعت بالشـورى؟ أو علـى األقـلّ هـم مجتهـدون وإن أخطـأوا؛ ألن الواليـة ألميـر         وقعت بالشـورى؟ أو علـى األقـلّ هـم مجتهـدون وإن أخطـأوا؛ ألن الواليـة ألميـر         وقعت بالشـورى؟ أو علـى األقـلّ هـم مجتهـدون وإن أخطـأوا؛ ألن الواليـة ألميـر         

        المؤمنين ال تعني الخالفة السياسية؟المؤمنين ال تعني الخالفة السياسية؟المؤمنين ال تعني الخالفة السياسية؟المؤمنين ال تعني الخالفة السياسية؟
        وما الدليل على كونها سياسية باإلضافة لكونها روحية؟وما الدليل على كونها سياسية باإلضافة لكونها روحية؟وما الدليل على كونها سياسية باإلضافة لكونها روحية؟وما الدليل على كونها سياسية باإلضافة لكونها روحية؟

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

ــن ا    ــية مـ ــادة السياسـ ــة والقيـ ــت أن الحاكميـ ــد ثبـ ــب  لقـ ــة بمنصـ ــائف المناطـ لوظـ
  اإلمامة, وقد دلّ على ذلك جملة من اآليات الكريمة:

ــالى:   ــه تع ــالمؤمنِين مــن أَنفُســهِم    �كقول ــالمؤمنِين مــن أَنفُســهِم    النَّبِــي أَولَــى بِ ــالمؤمنِين مــن أَنفُســهِم    النَّبِــي أَولَــى بِ ــالمؤمنِين مــن أَنفُســهِم    النَّبِــي أَولَــى بِ  7، فقــد كــان نبينــا  )١(�النَّبِــي أَولَــى بِ
  رسوالً وإماماً.

ا أَراك ا أَراك ا أَراك ا أَراك إِنَّــا أَنزَلنَــا إِلَيــك الكتَــاب بِــالحق لــتَحكُم بــين النَّــاسِ بِمــ إِنَّــا أَنزَلنَــا إِلَيــك الكتَــاب بِــالحق لــتَحكُم بــين النَّــاسِ بِمــ إِنَّــا أَنزَلنَــا إِلَيــك الكتَــاب بِــالحق لــتَحكُم بــين النَّــاسِ بِمــ إِنَّــا أَنزَلنَــا إِلَيــك الكتَــاب بِــالحق لــتَحكُم بــين النَّــاسِ بِمــ �وقولــه تعــالى: 
اللَّهاللَّهاللَّه٢(�اللَّه(.  

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولـذي  واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولـذي  واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولـذي  واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولـذي  �وقوله تعالى: 
نتُم بِاللَّهبِيلِ إِن كُنتُم آمابنِ السينِ واكسالمى وتَاماليى والقُربنتُم بِاللَّهبِيلِ إِن كُنتُم آمابنِ السينِ واكسالمى وتَاماليى والقُربنتُم بِاللَّهبِيلِ إِن كُنتُم آمابنِ السينِ واكسالمى وتَاماليى والقُربنتُم بِاللَّهبِيلِ إِن كُنتُم آمابنِ السينِ واكسالمى وتَاماليى و٣(�القُرب(.  

                                                 

�Fא�$#א"١�E�F٣٣�WE٦K� �
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وله مــن أَهــلِ القُــرى فَللَّــه وللرســولِ ولــذي  وله مــن أَهــلِ القُــرى فَللَّــه وللرســولِ ولــذي  وله مــن أَهــلِ القُــرى فَللَّــه وللرســولِ ولــذي  وله مــن أَهــلِ القُــرى فَللَّــه وللرســولِ ولــذي  مــا أَفَــاَء اللَّــه علَــى رســ مــا أَفَــاَء اللَّــه علَــى رســ مــا أَفَــاَء اللَّــه علَــى رســ مــا أَفَــاَء اللَّــه علَــى رســ �وقولــه تعــالى: 
  . )١(�القُربى واليتَامى والمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي الَ يكُون دولَةً بين اَألغنِياِء منكُمالقُربى واليتَامى والمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي الَ يكُون دولَةً بين اَألغنِياِء منكُمالقُربى واليتَامى والمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي الَ يكُون دولَةً بين اَألغنِياِء منكُمالقُربى واليتَامى والمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي الَ يكُون دولَةً بين اَألغنِياِء منكُم

واإلمــام,  7فكــلّ المــوارد الماليــة العامــة والضــرائب الماليــة هــي بيــد الرســول   
النَّبِي أَولَى بِـالمؤمنِين مـن   النَّبِي أَولَى بِـالمؤمنِين مـن   النَّبِي أَولَى بِـالمؤمنِين مـن   النَّبِي أَولَى بِـالمؤمنِين مـن   �والية العامة الكثيرة, كقوله تعالى: مضافاً إلى آيات ال

  ، وغيرها.)٢(�أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�, و�أَنفُسهِمأَنفُسهِمأَنفُسهِمأَنفُسهِم
وبها اتّضـح أنّـه ال فصـل بـين السياسـة والمرجعيـة الدينيـة لإلمـام المعصـوم ـــ إذ           

أحـد هـذا المنصـب     فـي اإلمامـة ـــ وال يصـح أن يتبـوأ     وشـرعي   العصمة شرط عقلي
بالشورى أو بغيرها من أفكار الناس سوى بالنصّ اإللهي؛ ألن العصمة صفة باطنية 

  اهللا.���  ال يعلمها

IIIIÑî�Ûa@òjÜÌi@òßbß⁄a@ñ‰ë�•@ñ†îÔÇÑî�Ûa@òjÜÌi@òßbß⁄a@ñ‰ë�•@ñ†îÔÇÑî�Ûa@òjÜÌi@òßbß⁄a@ñ‰ë�•@ñ†îÔÇÑî�Ûa@òjÜÌi@òßbß⁄a@ñ‰ë�•@ñ†îÔÇHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أريد المصادر لدى أهل السنّة التي تنصّ على: أن من غلب على المسـلمين  أريد المصادر لدى أهل السنّة التي تنصّ على: أن من غلب على المسـلمين  أريد المصادر لدى أهل السنّة التي تنصّ على: أن من غلب على المسـلمين  أريد المصادر لدى أهل السنّة التي تنصّ على: أن من غلب على المسـلمين  
بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فال يحلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فال يحلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فال يحلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فال يحلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم 

        اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً؟ اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً؟ اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً؟ اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً؟ 
                                                 

�F١,0^א�E�F٥٩�WE٧K� �
�F٢5��?א��E�F٤�WE٥٩K� �
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ك عدة مصادر لذلك، وهذه بعضها:هنا

ومـن غلـب   ((ــ في رواية عبدوس بن مالك العطار، عن أحمد بـن حنبـل, قـال:    
عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فـال يحـلّ ألحـد يـؤمن بـاهللا      

  .)١())واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً
، واحـتج بـأن   )٢())تكون الجمعة مع من غلـب ((رث، عنه: ــ وفي رواية أبي الحا

  .))نحن مع من غلب((ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرة، وقال: 
ــن يحيــى         وكــذا نُســب هــذا القــول إلــى مــذهب مالــك، كمــا نقــل عــن يحيــى ب

  .)٣(تلميذه
ســمعت الشــافعي يقــول: كــلّ مــن غلــب  ((ــــ وروى البيهقــي، عــن حرملــة، قــال:  

  .)٤())خالفة بالسيف حتّى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه، فهو خليفةعلى ال
وأمــا الطريــق الثالــث، فهــو: القهــر واالســتيالء؛  ((ــــ وفــي (روضــة الطــالبين) للنــووي: 

فإذا مات اإلمام فتصدى لإلمامة من جمع شـرائطها مـن غيـر اسـتخالف، وال بيعـة، قهـر       
تظم شمل المسلمين، فـإن لـم يكـن جامعـاً     الناس بشوكته وجنوده، وانعقدت خالفته لين

                                                 

�F١�O6�kم�א����N$א��E،��Wb���H;�٢٣�K���� א�rل��Q`� �
�F٢�O6�kم�א����N$א��E،��Wb���H;�٢٣�K���� א�rل��Q`� �
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�F٤H;����:9����J]�r�u?��,2�ل��E�Pא���?������GH9،�;�"١�W٤٤٨-��E���،�H�fO?�[��א�0�`
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بأن كان فاسقاً أو جاهالً، فوجهان، أصحهما: انعقادها؛ لمـا ذكرنـاه وإن كـان     ،للشرائط
  .)١())عاصياً بفعله

المسألة الثالثة: إذا ثبتت اإلمامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره، ((وقال أيضاً: 
  .)٢())انعزل األول وصار القاهر الثاني إماماً

والقـدرة علـى سياسـة النـاس، إمـا بطـاعتهم لـه، وإمـا بقهـره          ((ــ وقال ابـن تيميـة:   
لهم، فمتى صار قادراً على سياسـتهم بطـاعتهم أو بقهـره، فهـو ذو سـلطان مطـاع إذا       

  ..)٣())أمر بطاعة اهللا
  .)٤(وأما ابن عبد الوهاب فقد ادعى إجماع األئمة على ذلك

قــد أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب طاعــة الســلطان        و((ــــ وقبلــه قــال ابــن حجــر:      
  .)٥())المتغلّب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه

ــابيع):         ــات مــن الين ــاب الجناي ــو حامــد اإلســفرائيني الشــافعي فــي (كت ــال أب ـــ وق ـ
  .)٦())وتنعقد اإلمامة... بالقهر واالستيالء، ولو كان فاسقاً أو جاهالً أو عجمياً((

والثالث: القهر واالستيالء،  ((فتازاني عند تعداده لطرق انعقاد اإلمامة: ــ وقال الت
فإذا مات اإلمام وتصدى لإلمامة من يستجمع شـرائطها مـن غيـر بيعـة واسـتخالف،      

  .)٧())وقهر الناس بشوكته، انعقدت له، وكذا لو كان فاسقاً أو جاهالً على األظهر...
                                                 

�F١��-��kو���א�A�E٧�W٢٦٧�KH6�oא��MQFل،�א�G"�א�و�،�א�-���א ��"�J8� �
�F٢��-��kو���א�A�E٧�W٢٦٧�KH6�oא��MQFل،�א�G"�א�و�،�א�-���א ��"�J8� �
�F٣��G?\ج�א���f?��E١�W٥٣٨��99٥٢٩�K,N;�H;P��O;�:��,Gfk��;k�ن��#א��Zא;:�א �
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�)	מ����א��	אق����������«�����«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        : (بشروطها, وأنا من شروطها)؟: (بشروطها, وأنا من شروطها)؟: (بشروطها, وأنا من شروطها)؟: (بشروطها, وأنا من شروطها)؟CCCCما معنى قول اإلمام الرضاما معنى قول اإلمام الرضاما معنى قول اإلمام الرضاما معنى قول اإلمام الرضا

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

    ــر كـــاف ــده غيـ ــة التوحيـــد لوحـ ــان بكلمـ ــذاب؛  يعنـــي: أن اإليمـ ــاة مـــن العـ للنجـ
اهللا حصــني، فمــن دخــل حصــني أمــن مــن      ���  فالكلمــة وإن كانــت هكــذا: (ال إلــه   

أن اإليمان بهذه العقيدة ــ وهي: عقيدة التوحيد ـــ تحتـاج إلـى تحقّـق     ���  ،)١(عذابي)
شروط لكي تحصل النجاة من النار، ومن تلك الشروط: اإليمـان باإلمامـة، وواحـد    

  .Cام الرضامن األئمة هو اإلم

IIIIòČàöþa@òßbßhi@bäÛìÓ@Âbjm‰aòČàöþa@òßbßhi@bäÛìÓ@Âbjm‰aòČàöþa@òßbßhi@bäÛìÓ@Âbjm‰aòČàöþa@òßbßhi@bäÛìÓ@Âbjm‰aFFFF@@@@†îyìnÛaë@ñČìjäÛbi@bäm†îÔÇ@òČz–i†îyìnÛaë@ñČìjäÛbi@bäm†îÔÇ@òČz–i†îyìnÛaë@ñČìjäÛbi@bäm†îÔÇ@òČz–i†îyìnÛaë@ñČìjäÛbi@bäm†îÔÇ@òČz–iHHHH@ @@ @@ @@ @

��ن�����و��دא�����������««� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
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لم نجتمـع معهـم علـى إلـه وال نبـي وال علـى       لم نجتمـع معهـم علـى إلـه وال نبـي وال علـى       لم نجتمـع معهـم علـى إلـه وال نبـي وال علـى       لم نجتمـع معهـم علـى إلـه وال نبـي وال علـى       ((((((((قال السيد نعمة اهللا الجزائري: قال السيد نعمة اهللا الجزائري: قال السيد نعمة اهللا الجزائري: قال السيد نعمة اهللا الجزائري: 
يقولون: إن ربهم هو الـذي كـان محمـد نبيـه, وخليفتـه بعـده أبـو        يقولون: إن ربهم هو الـذي كـان محمـد نبيـه, وخليفتـه بعـده أبـو        يقولون: إن ربهم هو الـذي كـان محمـد نبيـه, وخليفتـه بعـده أبـو        يقولون: إن ربهم هو الـذي كـان محمـد نبيـه, وخليفتـه بعـده أبـو            إمام, ذلك أنّهمإمام, ذلك أنّهمإمام, ذلك أنّهمإمام, ذلك أنّهم

بكر, نحن ال نقول بهذا الرب، وال بذلك النبي, بل نقول: إن الـرب الـذي خليفـة    بكر, نحن ال نقول بهذا الرب، وال بذلك النبي, بل نقول: إن الـرب الـذي خليفـة    بكر, نحن ال نقول بهذا الرب، وال بذلك النبي, بل نقول: إن الـرب الـذي خليفـة    بكر, نحن ال نقول بهذا الرب، وال بذلك النبي, بل نقول: إن الـرب الـذي خليفـة    
        ....))))))))نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينانبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينانبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينانبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينا

        ما صحة هذا القول؟ما صحة هذا القول؟ما صحة هذا القول؟ما صحة هذا القول؟
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

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

ــي        ل ــى االخــتالف ف ــل: إن االخــتالف فــي اإلمامــة يصــل إل عــلّ مــراد القائ
فكيــف نعــرف التوحيــد الحقيقــي لــه ســبحانه؟ وكيــف   ��� التوحيــد والنبــوة، و

من خالل الطريق السليم الـذي خُـط   ���  نعرف خصائص نبيه؟ ال نعرف ذلك
 7النبــي���  لنــا، وهــو: طريــق العصــمة والطهــارة؛ فــال يعــرف التوحيــد والنبــوة

وعليCومن أخذ من علي ،Cة المعصومينكاألئم ،F  وأتباعهم الذين
  أخذوا منهم؛ فهو باب مدينة العلم التي ليس هناك غيرها.

 أنـا وأنـت، ومـا عرفنـي    ���  : (يـا علـي! مـا عـرف اهللا    7ولذا قال بحقّه رسـول اهللا 

يعرف التوحيد الحقيقي  ، فهو الوحيد الذي)١(اهللا وأنا)���  اهللا وأنت، وما عرفك��� 
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       ة مـن طريـق علـيأن نأخـذ التوحيـد والنبـو ة الكاملة. فلذا ال بـدوالنبوC وأوالده ،
  .Cالذين ورثوا علم عليF المعصومين

HòíüìÛa@ëc@òßbß⁄bi@åßûí@ü@åß@áØyIHòíüìÛa@ëc@òßbß⁄bi@åßûí@ü@åß@áØyIHòíüìÛa@ëc@òßbß⁄bi@åßûí@ü@åß@áØyIHòíüìÛa@ëc@òßbß⁄bi@åßûí@ü@åß@áØyI@ @@ @@ @@ @
��$د����א��زא,	�����������«�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أنا ال أؤمن بالوالية، فما هو حكمي؟أنا ال أؤمن بالوالية، فما هو حكمي؟أنا ال أؤمن بالوالية، فما هو حكمي؟أنا ال أؤمن بالوالية، فما هو حكمي؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. السال

، )١(أحاديث متضافرة متواترة Fالبيت  لقد ورد في مصادر مدرسة أهل
، بأنّه: ال يجوز أحد الصراط غداً ــ يوم القيامة )٢(بل في كتب أهل السنّة أيضاً

ـــ ــه بواليــة علــي  ���  ـ ـــ بحســب هــذه   Cبكتــاب ورد فيــه إيمان ، وهــذه الواليــة ـ
ط اإليمان، وشرط قبـول األعمـال فـي اآلخـرة، وقـد فصّـلنا       الروايات ــ هي شر

في أجوبة عديدة مصير منكر اإلمامـة ضـمن عنـوان (أُصـول الـدين)؛ فراجـع!       
  واهللا العالم بمصائر العباد.
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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..

ما هو الفرق بين الوالية وبين التولّي والتبري, بحيث صار األول من العقائد, ما هو الفرق بين الوالية وبين التولّي والتبري, بحيث صار األول من العقائد, ما هو الفرق بين الوالية وبين التولّي والتبري, بحيث صار األول من العقائد, ما هو الفرق بين الوالية وبين التولّي والتبري, بحيث صار األول من العقائد, 
        والثاني من الفروع؟والثاني من الفروع؟والثاني من الفروع؟والثاني من الفروع؟

السؤال الثاني: ما هو الحد الفاصل بين القول بأن ذاك شيعي, أي: الحد األدنى في السؤال الثاني: ما هو الحد الفاصل بين القول بأن ذاك شيعي, أي: الحد األدنى في السؤال الثاني: ما هو الحد الفاصل بين القول بأن ذاك شيعي, أي: الحد األدنى في السؤال الثاني: ما هو الحد الفاصل بين القول بأن ذاك شيعي, أي: الحد األدنى في 
        االعتقاد بالوالية؟االعتقاد بالوالية؟االعتقاد بالوالية؟االعتقاد بالوالية؟

        دلّة بآية أو رواية, أو إجماع.دلّة بآية أو رواية, أو إجماع.دلّة بآية أو رواية, أو إجماع.دلّة بآية أو رواية, أو إجماع.أرجو ذكر الجواب مع األأرجو ذكر الجواب مع األأرجو ذكر الجواب مع األأرجو ذكر الجواب مع األ
        ولكم فائق الشكر والتقدير.ولكم فائق الشكر والتقدير.ولكم فائق الشكر والتقدير.ولكم فائق الشكر والتقدير.

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

ال ريب أن التولّي والتبـري يختلـف عـن الواليـة؛ ألن معنـى الواليـة هـو:         أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
األحقّيــة بالتصــرف، واألولــى بــه، وتــولّي األمــر، وهــي تســتعمل للتعبيــر عــن حقــوق    

ــا،   Fالتـــي هـــي مقـــام مـــن مقامـــات األئمـــة اإلمامـــة،  يجـــب اإليمـــان واالعتقـــاد بهـ
  والمنكر للوالية راد لحق ومقام اإلمام، غير مؤمن بما فرضه اهللا تعالى.

أمــا التــولّي والتبــري، وإن كــان منشــأه مــن اُألصــول االعتقاديــة، لكنّــه انعكــاس   
تولّي: الحـب والمـودة   لإليمان بهذه اُألصـول، وخاصّـة اإلمامـة، علـى الجـوارح، فـال      

ألوليـــاء اهللا قلبـــاً وإظهـــاره عمـــالً، والتبـــري: الكـــره والمعـــاداة للكـــافرين والفاســـقين  
  وأعداء الدين وأولياء اهللا قلباً وإظهاره عمالً. 
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هـذا هــو الفـرق علــى مسـتوى التعريــف والمفهـوم؛ ومــن هنـاك يتفــرع فــرق      
ــاد أو ا      ــام االعتق ــي مق ــة تكــون ف ــولّي والتبــري   آخــر هــو: أن الوالي ــدة, والت لعقي

يكون في مقام العمل والممارسة, ولذلك كانت الوالية أصل والتولّي والتبري 
  فرع؛ فالحظ!

الحــد األدنــى لالعتقـاد بالواليــة هــو: االعتقــاد بـأن اهللا تعــالى قــد نــصّ    ثانيـاً: ثانيـاً: ثانيـاً: ثانيـاً: 
ــر المــؤمنين   ــيC علــى أمي ــبه النب ــالى, وأن     7، ونصّ ــأمر اهللا تع ــاً ب خليفــة وإمام

, ال يقبـل إيمـان عبـد مـن دونهـا, وأن      والمذهب إلمامة أصل من أُصول الدينا
على حد الشرك بـاهللا تعـالى.. فمـن يعتقـد بهـذا االعتقـاد        المعاند المنكر للوالية

.اً بالمعنى األعميكون شيعي  
وأحـد   Cولكن الشيعي اإلمامي عندنا هـو: المعتقـد بواليـة أميـر المـؤمنين     

, ففـي مـذهب أهـل    Cهـو: المهـدي محمـد بـن الحسـن      عشر من بنيه، آخـرهم 
, هذا هو الحـد األدنـى لالعتقـاد بالواليـة، والمعتقـد بـه هـو المسـتحقF         البيت

  للمصطلح: (شيعي) بالمعنى األخصّ.

IIIIá�@õüìÛa@óäÈßá�@õüìÛa@óäÈßá�@õüìÛa@óäÈßá�@õüìÛa@óäÈßFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

�»��6מ����א��	אق�����������« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        م..م..م..م..السالم عليكالسالم عليكالسالم عليكالسالم عليك

        ؟؟؟؟FFFFما مفهوم الوالية ألمير المؤمنين وأوالدهما مفهوم الوالية ألمير المؤمنين وأوالدهما مفهوم الوالية ألمير المؤمنين وأوالدهما مفهوم الوالية ألمير المؤمنين وأوالده
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

المعرفــة بهــم، واإليمــان بإمــامتهم،   :يكــون مــن خــالل  Fالــوالء ألهــل البيــت 
واالنقياد واالتّباع ألوامرهم، واالنتهاء عن نـواهيهم، وحـبهم ومـودتهم، فـإن ادعـاء      

بعض الفرق ـــ لـيس هـو معنـى الـوالء، بـل ال بـد أن يكـون          الحب لوحده ــ كما عند
ــام لهــم،         ــاع الت ــاد واالتّب ــك بمعــرفتهم باإلمامــة مــع االنقي ذلــك بصــدق، ويحصــل ذل

  والزمه: التبري من أعدائهم.

IIIIáèČjy@ïÐØí@ÝçáèČjy@ïÐØí@ÝçáèČjy@ïÐØí@ÝçáèČjy@ïÐØí@Ýç����@@@@áèÇbjČmaë@áèníüìi@æb¹⁄a@æë…@åßáèÇbjČmaë@áèníüìi@æb¹⁄a@æë…@åßáèÇbjČmaë@áèníüìi@æb¹⁄a@æë…@åßáèÇbjČmaë@áèníüìi@æb¹⁄a@æë…@åß@@@@_áènÇb�ë_áènÇb�ë_áènÇb�ë_áènÇb�ëHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ننا من أتباع المذاهب اُألخرى، يؤمن باهللا ورسـوله، يصـلّي   ننا من أتباع المذاهب اُألخرى، يؤمن باهللا ورسـوله، يصـلّي   ننا من أتباع المذاهب اُألخرى، يؤمن باهللا ورسـوله، يصـلّي   ننا من أتباع المذاهب اُألخرى، يؤمن باهللا ورسـوله، يصـلّي   ااااشخص من إخوشخص من إخوشخص من إخوشخص من إخو

    آل بيـت النبـي د وفق مذهبه، ومن أهل الخير والصـالح، يحـبويتعب    آل بيـت النبـي د وفق مذهبه، ومن أهل الخير والصـالح، يحـبويتعب    آل بيـت النبـي د وفق مذهبه، ومن أهل الخير والصـالح، يحـبويتعب    آل بيـت النبـي د وفق مذهبه، ومن أهل الخير والصـالح، يحـبالكـرام،  الكـرام،  الكـرام،  الكـرام،      7777ويتعب
رهم، لكنّه ال يعتقد بوالية اإلمام علييحترمهم ويقدرهم، لكنّه ال يعتقد بوالية اإلمام علييحترمهم ويقدرهم، لكنّه ال يعتقد بوالية اإلمام علييحترمهم ويقدرهم، لكنّه ال يعتقد بوالية اإلمام علييحترمهم ويقدCCCC    ة االثني عشرة االثني عشرواألئمة االثني عشرواألئمة االثني عشرواألئمواألئمCCCC    

يسـتحق دخـول الجنّـة يـوم     يسـتحق دخـول الجنّـة يـوم     يسـتحق دخـول الجنّـة يـوم     يسـتحق دخـول الجنّـة يـوم         ممـن ممـن ممـن ممـن تهم، مع التأكيد على حبه لهـم، فهـل هـو    تهم، مع التأكيد على حبه لهـم، فهـل هـو    تهم، مع التأكيد على حبه لهـم، فهـل هـو    تهم، مع التأكيد على حبه لهـم، فهـل هـو    وعصموعصموعصموعصم
        القيامة بهذا المعتقد؟القيامة بهذا المعتقد؟القيامة بهذا المعتقد؟القيامة بهذا المعتقد؟

        ....CCCCولكم األجر والثواب من اهللا ورسوله وأهل البيتولكم األجر والثواب من اهللا ورسوله وأهل البيتولكم األجر والثواب من اهللا ورسوله وأهل البيتولكم األجر والثواب من اهللا ورسوله وأهل البيت

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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إن مثــــل هكــــذا شــــخص إن كــــان معــــذوراً فــــي عــــدم اتّباعــــه لمــــذهب أهــــل   
ن إدراك أحقّيـتهم بـاألمر، ووجــوب اتّبـاعهم، وأخــذ    بـأن كــان قاصـراً عــ   Fالبيـت 

   معالم الدين منهم، فإن حبه هذا سينفعه، ولعلّه يدخله الجنّة.
ــا إذا كــان مثــل هكــذا شــخص غيــر معــذور فــي عــدم اتّباعــه لمــذهب أهــل         أم

ــت بــأن كــان عارفــاً بــأحقّيتهم، فــإن الحــب لوحــده ســوف ال يخلّصــه مــن           Fالبي
  .عة عليهتبعات التكاليف الواق

؛ ألنF فـال بـد لهــذا الشـخص مـن تصــحيح أعمالـه وفـق مــذهب أهـل البيــت       
هناك اختالفاً ــ كما هو معلوم ـــ بـين مـذهبنا وبـين بقيـة المـذاهب اُألخـرى، وبعـض         
هذا االختالف قد يفسد األعمال، وبـذلك ال يسـلم مثـل هكـذا شـخص مـن تبعـات        

  .تلك األعمال
ال بـد لـه مـن اتّبـاع      Fيـة مـذهب أهـل البيـت    فهو بعد إتمام الحجة عليـه بأحقّ 

, وأخذ األحكام عن طريقهم واالنقيـاد التـام لهـم، ال مجـرد     Fاألئمة المعصومين
ادعــاء الحــب لهــم؛ فــإن الحــب الحقيقــي لهــم ال بــد أن يتولّــد منــه االنقيــاد والطاعــة   

  بقول الشاعر:  Cلهم, ولذلك استشهد اإلمام الصادق
ــه وأنــــت تظ  ــه وأنــــت تظ تعصــــي اإللــ ــه وأنــــت تظ تعصــــي اإللــ ــه وأنــــت تظ تعصــــي اإللــ ــهتعصــــي اإللــ ــر حبــ ــههــ ــر حبــ ــههــ ــر حبــ ــههــ ــر حبــ ــال بـــــديع                   هــ ــال فـــــي الفعـــ ــذا محـــ ــال بـــــديع   هـــ ــال فـــــي الفعـــ ــذا محـــ ــال بـــــديع   هـــ ــال فـــــي الفعـــ ــذا محـــ ــال بـــــديع   هـــ ــال فـــــي الفعـــ ــذا محـــ         هـــ

ــه    ـــاً ألطعتــ ــك صادقـــ ــان حبــ ــو كــ ــه   لــ ـــاً ألطعتــ ــك صادقـــ ــان حبــ ــو كــ ــه   لــ ـــاً ألطعتــ ــك صادقـــ ــان حبــ ــو كــ ــه   لــ ـــاً ألطعتــ ــك صادقـــ ــان حبــ ــو كــ         ))))١١١١((((إن المحــــب لمــــن يحــــب مطيــــعإن المحــــب لمــــن يحــــب مطيــــعإن المحــــب لمــــن يحــــب مطيــــعإن المحــــب لمــــن يحــــب مطيــــع                لــ

والزم الحب أيضاً: التبري من أعدائهم؛ إذ ال يجتمع حبهم مع حـب عـدوهم   
.في قلبٍ واحد  

                                                 

�F١H��א���E���،�Wوق	Q٥٧٨�Y�	^א�F٧٩٠V�Lא�E�F٧٤KE� �
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ما رأيكم في الخليفة علي(كرم اهللا وجهه)؟ هل هذا صحيح: أنّكم تعتقدون ما رأيكم في الخليفة علي(كرم اهللا وجهه)؟ هل هذا صحيح: أنّكم تعتقدون ما رأيكم في الخليفة علي(كرم اهللا وجهه)؟ هل هذا صحيح: أنّكم تعتقدون ما رأيكم في الخليفة علي(كرم اهللا وجهه)؟ هل هذا صحيح: أنّكم تعتقدون 
خــان وأعطــاه إلــى خــان وأعطــاه إلــى خــان وأعطــاه إلــى خــان وأعطــاه إلــى     لكنّــهلكنّــهلكنّــهلكنّــهكــان عليــه أن ينــزّل مقــام النبــوة لعلــي، و كــان عليــه أن ينــزّل مقــام النبــوة لعلــي، و كــان عليــه أن ينــزّل مقــام النبــوة لعلــي، و كــان عليــه أن ينــزّل مقــام النبــوة لعلــي، و     CCCCبــأن جبريــلبــأن جبريــلبــأن جبريــلبــأن جبريــل

        محمد(صلّى اهللا عليه وسلّم)؟!محمد(صلّى اهللا عليه وسلّم)؟!محمد(صلّى اهللا عليه وسلّم)؟!محمد(صلّى اهللا عليه وسلّم)؟!
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ــ نحــن نعتقــد أناًاإلمــام عليC        تــه, وهــو وصــيعبــد اهللا وابــن عبــده وابــن أم

، وهــو الخليفــة  7واإلمــام بعــده, أول مــن آمــن بنبــوة النبــي األعظــم     7المصــطفى
  األول ال الرابع, واألدلّة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنّة.

مـن ال  وأما ما ذكرته في المسألة الثانية، فهو محض افتـراء, افتـراه علـى الشـيعة     
دين له وال إنسـانية, ونتحـدى كـلّ مـن افتـرى هـذه الفريـة، أن يـذكر لنـا ولـو شـيعياً            

  واحداً من العوام يقول بهذه المقولة!

IIII´äßû½a@�ßc@òßbßg@óÜÇ@ògÛ…þa´äßû½a@�ßc@òßbßg@óÜÇ@ògÛ…þa´äßû½a@�ßc@òßbßg@óÜÇ@ògÛ…þa´äßû½a@�ßc@òßbßg@óÜÇ@ògÛ…þaCCCCIHIHIHIHQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        علي بالخالفة دون سواه؟علي بالخالفة دون سواه؟علي بالخالفة دون سواه؟علي بالخالفة دون سواه؟    ما هو الدليل على أحقّية اإلمامما هو الدليل على أحقّية اإلمامما هو الدليل على أحقّية اإلمامما هو الدليل على أحقّية اإلمام
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
سـألت عــن أمــر هـو بالحقيقــة نقطــة االفتـراق الرئيســية بــين الشـيعة وأهــل الســنّة     

اختالف الـرأي ال  ((والجماعة، وإن كان هذا ال يعني النزاع والتشرذم، فكما يقال: 
  .))يفسد للود قضية

أربعـة، أولهـم: أبـو     7ذهبوا إلـى: أن الخلفـاء بعـد النبـي    فأهل السنّة والجماعة 
بكر، وآخرهم: عليC.  

ألميـــر  7فـــذهبوا إلـــى: أن الخالفـــة بعـــد النبـــيF أمـــا أتبـــاع أهـــل البيـــت
، Fبال فصل، ومن بعـده: أبنـاؤه األحـد عشـر     Cالمؤمنين علي بن أبي طالب

  .#المهدي المنتظر آخرهم:
  واســتدلّوا فــي اختصــاص علــيC ــرة، نقتصــر    بال ــة كثي ــة دون ســواه بأدلّ خالف

  على بعضها:
            فمن القرآن الكريم:فمن القرآن الكريم:فمن القرآن الكريم:فمن القرآن الكريم:

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ          إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ          إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ          إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ          �قال تعالى: 
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيرون والعلماء من الفريقين )١(�وإلى: ؛ فقد ذهب المفس

علي أنّها نزلت في حقC .ق بخاتمه في أثناء الصالةحينما تصد  
        وإليك بعض مصادرها عند الفريقين:وإليك بعض مصادرها عند الفريقين:وإليك بعض مصادرها عند الفريقين:وإليك بعض مصادرها عند الفريقين:

                                                 

�F١+	
����E�F٥�WE٥٥Kא �
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        عند الشيعة:عند الشيعة:عند الشيعة:عند الشيعة:
  .٤٢٧، ٢٨٩، ٢٨٨، ١٨٩، ١٨٧كتاب الحجة ص ١الكافي، للكليني ج ــــــــ١١١١
  ).١٩٣) حديث (٢٦المجلس ( ١٨٦ص لصدوقل ،مالياأل ــــــــ٢٢٢٢
  ).١وما فوقه حديث ( أبواب السبعين ٥٧٢، للصدوق صخصالال ــــــــ٣٣٣٣
  ).٢٥) حديث (٢٤الباب ( ٢٧٤، للصدوق صكمال الدينإ ــــــــ٤٤٤٤
ـــ ٥٥٥٥ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ حـــديث  ١٥٠ص ١، البـــن ســـليمان الكـــوفي جCأميـــر المـــؤمنينمناقـــب ــ

  ).١١٠حديث ( ١٨٩)، و ص١٠٠حديث ( ١٦٩)، و ص١٥(
  ).٥٥) حديث (٢المجلس ( ٥٩األمالي، للطوسي صــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
  وما بعدها. ١٨٣ن ص) م٤باب ( ٣٥وانظر: بحار األنوار ج ــــــــ٧٧٧٧
  .٣) ص١٠باب ( ٢وانظر: إثبات الهداة ج ــــــــ٨٨٨٨

        وعند أهل السنّة والجماعة:وعند أهل السنّة والجماعة:وعند أهل السنّة والجماعة:وعند أهل السنّة والجماعة:
  ).١٥١حديث ( ١٥٠ص ٢أنساب األشراف، للبالذري ج ــــــــ١١١١
ـــ٢٢٢٢ ــــــ ــــــ ــــــ ــري ج  ـــ ــير الطبــ ــالى:    ٣٨٩ص ٦تفســ ــه تعــ ــير قولــ ــه   �تفســ ــيكُم اللَّــ ــا ولــ ــه   إِنَّمــ ــيكُم اللَّــ ــا ولــ ــه   إِنَّمــ ــيكُم اللَّــ ــا ولــ ــه   إِنَّمــ ــيكُم اللَّــ ــا ولــ إِنَّمــ

...ولُهسرو...ولُهسرو...ولُهسرو...ولُهسراآلية. �و  
  تفسير اآلية. ٥٥٧ص ٢أحكام القرآن، للجصّاص ج ــــــــ٣٣٣٣
  ).٢١٦حديث ( ٢٠٩ص ١شواهد التنزيل، للحسكاني الحنفي ج ــــــــ٤٤٤٤
ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ ــن عســاكر الشــافعي ج     ـ ــاريخ مدينــة دمشــق، الب ــم ( ٣٥٦ص ٤٢ت ) ٤٩٣٣رق

) عمر بـن علـي بـن    ٥٢٥٤رقم ( ٣٠٣ص ٤٥ترجمة علي بن أبي طالب، ج
  أبي طالب.

  . ٣٩٤ص ٧البداية والنهاية، البن كثير ج ــــــــ٦٦٦٦
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  ).١٠) الشبهة (٥) الفصل (١الباب ( ٤١عق المحرقة، البن حجر صالصوا ــــــــ٧٧٧٧

واضحة بعد أن قرنها  Cوداللة اآلية الكريمة على والية علي بن أبي طالب
ــى      ــول أولـ ــة، فالرسـ ــا عامـ ــول، ومعلـــوم أن واليتهمـ ــة الرسـ ــه وواليـ ــالى بواليتـ اهللا تعـ

  بالمؤمنين من أنفسهم، فكذلك والية علي بحكم المقارنة.
وفــي داللتهــا،  Cد فصّــلنا الكــالم فــي ســند أحاديــث نــزول اآليــة فــي علــيوقــ

  ضمن عنوان: (آية الوالية)؛ فليراجع!
        ومن السنّة الشريفة:ومن السنّة الشريفة:ومن السنّة الشريفة:ومن السنّة الشريفة:

ـــ ـــألــف ـ ـــألــف ـ ـــألــف ـ : (أنــت منّــي بمنزلــة  Cلعلــي 7حــديث المنزلــة، وهــو: قــول الرســول  ألــف ـ
 أنّـه ال نبـي بعـدي). وهـو مـن األحاديـث المتـواترة؛ فقـد رواه        ���  هارون مـن موسـى  

  جمهرة كبيرة من الصحابة.
        نذكر منها:نذكر منها:نذكر منها:نذكر منها:    ،،،،أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    ومصادر تخريجه كثيرةومصادر تخريجه كثيرةومصادر تخريجه كثيرةومصادر تخريجه كثيرة

مسند أبي إسـحاق سـعد بـن وقّـاص،      ١٨٥ــ  ١٧٠ص ١مسند أحمد بن حنبل ج ــــــــ١١١١
ــاس، و   ٣٣١ص ١و ــن العبـ ــد اهللا بـ ــند عبـ ــدري، و   ٣٢ص ٣مسـ ــعيد الخـ ــي سـ ــند أبـ  ٣مسـ

  .حديث فاطمة عمة أبي عبيدة ٣٦٩ص ٦مسند جابر بن عبد اهللا، و ٣٣٨ص
ـــ٢٢٢٢ ــــــ ــــــ ــــــ ــاري ج  ـــ ــحيح البخــ ــاجرين     ٢٠٨ص ٤صــ ــب المهــ ــق، مناقــ ــدء الخلــ ــاب بــ ، كتــ

  كتاب المغازي، باب غزوة تبوك. ١٢٩ص ٥وفضلهم، و
كتاب فضائل الصحابة، باب مـن فضـائل علـي     ١٢١ــ  ٢٠ص ٧صحيح مسلم ج ــــــــ٣٣٣٣

  بن أبي طالب.ا
  ).١٢١، ١١٥حديث ( ٤٥، ٤٢ص ١سنن ابن ماجة ج ــــــــ٤٤٤٤
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ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ ـــ ٣٠٢ص ٥ســنن الترمــذي ج  ـ ــاب ٣٨١٤، ٣٨١٣، ٣٨٠٨حــديث ( ٣٠٤ ـ )، ب
)٩١)(٨٧.(  

  .١٤ــ  ١٣فضائل الصحابة، للنسائي ص ــــــــ٦٦٦٦
  . هـ٩أحداث سنة  ٣٦٨ص ٢تاريخ الطبري ج ــــــــ٧٧٧٧

  وتركنا الكثير لالختصار.
وداللته على والية عليC هـارون    7وإمامته بعد رسول اهللا واضـحة؛ إذ أن

ــد أثبــت رســول اهللا    Hكــان خليفــة لموســى   ــاً، وق 7ونبي   ــي ــة لعل  Cنفــس المنزل
. وقـد فصّـلنا الكـالم فـي السـند      Cباستثناء النبوة، فدلّ ذلك على ثبوت الخالفة له

  والداللة ضمن عنوان: (حديث المنزلة)؛ فليراجع!
في حجة الـوداع، حينمـا قـام فـي      7حديث الغدير، وهو: قول رسول اهللا ب ــب ــب ــب ــ

ثــم قــال: (يــا أيهــا النــاس! إن اهللا  النــاس خطيبــاً فــي غــدير خــم ــــ مــن خطبــة طويلــة ــــ   
موالي، وأنا مولى المؤمنين، وأنـا أولـى بهـم مـن أنفسـهم، فمـن كنـت مـواله، فهـذا          

  ــ اللّهم وال من وااله وعاد من عاداه...). مواله ــ يعني علياً
وقد روى هـذا الحـديث جمهـرة كبيـرة مـن الصـحابة، وأورده جمـع كبيـر مـن          

  أرسلوه إرسال المسلّمات، وإليك بعض المصادر:الحفّاظ في كتبهم، و
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ـــ  ٨٤ص ١مســند أحمــد بــن حنبــل ج  ـ  ١مســند علــي بــن أبــي طالــب، و   ١٥٢ـ

  مسند عبد اهللا بن العباس، وغيرها. ٣٣١ص
  ).١٢١حديث ( ٤٥ص ١سنن ابن ماجة ج ــــــــ٢٢٢٢
  ).٣٧٩٧حديث ( ٢٩٧ص ٥سنن الترمذي ج ــــــــ٣٣٣٣
  .١٥، ١٤فضائل الصحابة، للنسائي ص ــــــــ٤٤٤٤
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  .١١٠، ١٠٩ص ٣المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري ج ــــــــ٥٥٥٥
ترجمــة رزيــق،  ١٣٨ص ١٨البــن عســاكر الشــافعي ج ،تــاريخ مدينــة دمشــق ــــــــــــــــ٦٦٦٦

  .Cترجمة اإلمام علي ١٠٠ص ٤٢ترجمة طلحة، و ١٠٨ص ٢٥و
) ١البـاب (  ٤٢الصواعق المحرقة، البن حجر الهيتمـي المكّـي الشـافعي ص    ــــــــ٧٧٧٧

  .)١١) الشبهة (٥الفصل (
 وداللة الحديث على خالفة ووالية علـيC       واضـحة، فـال يمكـن حمـل الواليـة

  على معنى المحب والصديق وغيرهما، لمنافاته للمطلوب بالقرائن الحالية والمقالية.
بعد واليـة اهللا وواليتـه، ثـمC     ذكر والية علي 7أما المقالية: فإن رسول اهللا

واليــة لــيس هــو الصــديق والمحــب ومــا    جــاء بقرينــة واضــحة علــى أن مــراده مــن ال   
شاكل، وذلك بقوله: (وأنا أولى بهم من أنّفسهم)، فهي قرينة تفيد أن معنـى واليـة   

ــنفس؛ فمــا ثبــت للرســول       ــة اهللا تعــالى هــو: الواليــة علــى ال يثبــت  7الرســول ووالي
لعليC.(ن كنت مواله فهذا موالهم) :وذلك لقوله ،  

عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصـي  وأما الحالية: فإن أي إنسان 
حينمــا حــج حجــة   7بــأهم اُألمــور عنــده وأعزّهــا عليــه، وهــذا مــا صــنعه رســول اهللا   

   ،الوداع؛ فقد جمع المسلمين، وكانوا أكثر من مائة ألف في ظهيرة يوم غـدير خـم
ر عـن  ويخطبهم تلك الخطبة الطويلة، بعد أن أمر بإرجاع من سبق وانتظار من تـأخّ 

ليقـول للنـاس: إن    7العير، وبعد أمره بتبليغ الشاهد الغائب. كـلّ هـذا فعلـه الرسـول    
  علياً محب لكم، صديق لكم؟! فهل يليق بحكيم ذلك؟!

وهــل كــان خافيــاً علــى أحــد مــن المســلمين حــب علــي لإلســالم والمســلمين؟!   
  وهو الذي عرفه اإلسالم بإخالصه وشجاعته وعلمه وإيمانه.
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 جمعهـم لينصّـب بعـده خليفـة بـأمر       7ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّـه أم أن
يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ            يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ            يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ            يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ            �اهللا تعالى: 

. وقـد فصّـلنا   )١(�وم الْكَـافرِين وم الْكَـافرِين وم الْكَـافرِين وم الْكَـافرِين رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ إِن اللَّه الَ يهدي الْقَرِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ إِن اللَّه الَ يهدي الْقَرِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ إِن اللَّه الَ يهدي الْقَرِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ إِن اللَّه الَ يهدي الْقَ
  القول في واقعة الغدير ضمن عنوان: (الغدير)؛ فليراجع!

  وهنالك أدلّة كثيرة أعرضنا عنها بغية االختصار.
  نسأله تعالى أن يعرفنا الحق حقّاً ويوفّقنا التّباعه.

  تعقيب:


�ل�
������7����ز������������«��«� �

        اته..اته..اته..اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرك
        أيضاً هناك دليل صحيح لدى أهل السنّة كما سأنقله من موقع األلباني!أيضاً هناك دليل صحيح لدى أهل السنّة كما سأنقله من موقع األلباني!أيضاً هناك دليل صحيح لدى أهل السنّة كما سأنقله من موقع األلباني!أيضاً هناك دليل صحيح لدى أهل السنّة كما سأنقله من موقع األلباني!

الحديث: (مـن كنـت مـواله    الحديث: (مـن كنـت مـواله    الحديث: (مـن كنـت مـواله    الحديث: (مـن كنـت مـواله        ٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠/ / / / ٤٤٤٤((((((((قال األلباني في (السلسلة الصحيحة): قال األلباني في (السلسلة الصحيحة): قال األلباني في (السلسلة الصحيحة): قال األلباني في (السلسلة الصحيحة): 
فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه). ورد من حديث زيد بن أرقم، فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه). ورد من حديث زيد بن أرقم، فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه). ورد من حديث زيد بن أرقم، فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه). ورد من حديث زيد بن أرقم، 

  وسعد بن أبي وقّاص، وبريدة بن الحصـيب، وعلـي  وسعد بن أبي وقّاص، وبريدة بن الحصـيب، وعلـي  وسعد بن أبي وقّاص، وبريدة بن الحصـيب، وعلـي  ـوب          وسعد بن أبي وقّاص، وبريدة بن الحصـيب، وعلـيـوب      بـن أبـي طالـب، وأبـي أيـوب      بـن أبـي طالـب، وأبـي أيـوب      بـن أبـي طالـب، وأبـي أيبـن أبـي طالـب، وأبـي أي
األنصاري، والبراء بن عازب، وعبد اهللا بن عباس، وأنس بن مالك، وأبـي سـعيد،   األنصاري، والبراء بن عازب، وعبد اهللا بن عباس، وأنس بن مالك، وأبـي سـعيد،   األنصاري، والبراء بن عازب، وعبد اهللا بن عباس، وأنس بن مالك، وأبـي سـعيد،   األنصاري، والبراء بن عازب، وعبد اهللا بن عباس، وأنس بن مالك، وأبـي سـعيد،   

        وأبي هريرة.وأبي هريرة.وأبي هريرة.وأبي هريرة.
        ــ حديث زيد، وله خمس طرق (سأذكر ما جزم بصحتها):ــ حديث زيد، وله خمس طرق (سأذكر ما جزم بصحتها):ــ حديث زيد، وله خمس طرق (سأذكر ما جزم بصحتها):ــ حديث زيد، وله خمس طرق (سأذكر ما جزم بصحتها):١١١١

الناس في الرحبة، الناس في الرحبة، الناس في الرحبة، الناس في الرحبة،     ����جمع عليجمع عليجمع عليجمع علي((((((((عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، قال: عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، قال: عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، قال: عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، قال: 
يقول يوم غدير خم ما يقول يوم غدير خم ما يقول يوم غدير خم ما يقول يوم غدير خم ما     7777رئ مسلم سمع رسول اهللارئ مسلم سمع رسول اهللارئ مسلم سمع رسول اهللارئ مسلم سمع رسول اهللاثم قال لهم: (أنشد اهللا كلّ امثم قال لهم: (أنشد اهللا كلّ امثم قال لهم: (أنشد اهللا كلّ امثم قال لهم: (أنشد اهللا كلّ ام
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سمع لما قام. فقام ثالثون من الناس, (وفي رواية: فقام ناس كثير)، فشهدوا حين سمع لما قام. فقام ثالثون من الناس, (وفي رواية: فقام ناس كثير)، فشهدوا حين سمع لما قام. فقام ثالثون من الناس, (وفي رواية: فقام ناس كثير)، فشهدوا حين سمع لما قام. فقام ثالثون من الناس, (وفي رواية: فقام ناس كثير)، فشهدوا حين 
        ).).).).؟؟؟؟أخذ بيده، فقال للناس: (أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهمأخذ بيده، فقال للناس: (أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهمأخذ بيده، فقال للناس: (أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهمأخذ بيده، فقال للناس: (أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

        قالوا: نعم يا رسول اهللا.قالوا: نعم يا رسول اهللا.قالوا: نعم يا رسول اهللا.قالوا: نعم يا رسول اهللا.
        االه، وعاد من عاداه).االه، وعاد من عاداه).االه، وعاد من عاداه).االه، وعاد من عاداه).قال: (من كنت مواله فهذا مواله, اللّهم وال من وقال: (من كنت مواله فهذا مواله, اللّهم وال من وقال: (من كنت مواله فهذا مواله, اللّهم وال من وقال: (من كنت مواله فهذا مواله, اللّهم وال من و

قال: فخرجت وكـأن فـي نفسـي شـيئاً, فلقيـت زيـد بـن أرقـم, فقلـت لـه: إنّـي            قال: فخرجت وكـأن فـي نفسـي شـيئاً, فلقيـت زيـد بـن أرقـم, فقلـت لـه: إنّـي            قال: فخرجت وكـأن فـي نفسـي شـيئاً, فلقيـت زيـد بـن أرقـم, فقلـت لـه: إنّـي            قال: فخرجت وكـأن فـي نفسـي شـيئاً, فلقيـت زيـد بـن أرقـم, فقلـت لـه: إنّـي            
        سمعت علياً يقول كذا وكذا.سمعت علياً يقول كذا وكذا.سمعت علياً يقول كذا وكذا.سمعت علياً يقول كذا وكذا.

        يقول ذلك له).يقول ذلك له).يقول ذلك له).يقول ذلك له).    7777قال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اهللاقال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اهللاقال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اهللاقال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اهللا
ــ موارد الظمآن)، ــ موارد الظمآن)، ــ موارد الظمآن)، ــ موارد الظمآن)،     ٢٢٠٥٢٢٠٥٢٢٠٥٢٢٠٥)، وابن حبان في (صحيحه)()، وابن حبان في (صحيحه)()، وابن حبان في (صحيحه)()، وابن حبان في (صحيحه)(٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠////٤٤٤٤أخرجه أحمد (أخرجه أحمد (أخرجه أحمد (أخرجه أحمد (

)، والضـياء فـي (المختـارة)    )، والضـياء فـي (المختـارة)    )، والضـياء فـي (المختـارة)    )، والضـياء فـي (المختـارة)    ٤٩٦٨٤٩٦٨٤٩٦٨٤٩٦٨والطبرانـي ( والطبرانـي ( والطبرانـي ( والطبرانـي ( )، )، )، )، ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨وووو    ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧وابـن أبـي عاصـم (   وابـن أبـي عاصـم (   وابـن أبـي عاصـم (   وابـن أبـي عاصـم (   
        بتحقيقي).بتحقيقي).بتحقيقي).بتحقيقي).    ٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧(رقم (رقم (رقم (رقم 

ــال الهيثمــي فــي (المجمــع       ــال الهيثمــي فــي (المجمــع      قلــت: وإســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري. وق ــال الهيثمــي فــي (المجمــع      قلــت: وإســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري. وق ــال الهيثمــي فــي (المجمــع      قلــت: وإســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري. وق قلــت: وإســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري. وق
        ): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة).): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة).): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة).): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة).١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤////٩٩٩٩

وأيضاً من طريق ثان عن أبـي سـليمان (المـؤذّن)، عنـه (أي: زيـد بـن أرقـم)،        وأيضاً من طريق ثان عن أبـي سـليمان (المـؤذّن)، عنـه (أي: زيـد بـن أرقـم)،        وأيضاً من طريق ثان عن أبـي سـليمان (المـؤذّن)، عنـه (أي: زيـد بـن أرقـم)،        وأيضاً من طريق ثان عن أبـي سـليمان (المـؤذّن)، عنـه (أي: زيـد بـن أرقـم)،        
يقول: (اللّهم مـن  يقول: (اللّهم مـن  يقول: (اللّهم مـن  يقول: (اللّهم مـن      7777استشهد علي الناس, فقال: أنشد اهللا رجالً سمع النبياستشهد علي الناس, فقال: أنشد اهللا رجالً سمع النبياستشهد علي الناس, فقال: أنشد اهللا رجالً سمع النبياستشهد علي الناس, فقال: أنشد اهللا رجالً سمع النبي((((((((: : : : قالقالقالقال

        كنت مواله فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه).كنت مواله فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه).كنت مواله فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه).كنت مواله فعلي مواله, اللّهم وال من وااله, وعاد من عاداه).
        ....))))))))قال: فقام ستّة عشر رجالً فشهدواقال: فقام ستّة عشر رجالً فشهدواقال: فقام ستّة عشر رجالً فشهدواقال: فقام ستّة عشر رجالً فشهدوا

)، وأبـــو القاســم هبـــة اهللا البغـــدادي، فــي الثـــاني مـــن   )، وأبـــو القاســم هبـــة اهللا البغـــدادي، فــي الثـــاني مـــن   )، وأبـــو القاســم هبـــة اهللا البغـــدادي، فــي الثـــاني مـــن   )، وأبـــو القاســم هبـــة اهللا البغـــدادي، فــي الثـــاني مـــن   ٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠////٥٥٥٥أخرجــه أحمـــد ( أخرجــه أحمـــد ( أخرجــه أحمـــد ( أخرجــه أحمـــد ( 
        ن أبي إسرائيل المالئي، عن الحكم، عنه.ن أبي إسرائيل المالئي، عن الحكم، عنه.ن أبي إسرائيل المالئي، عن الحكم، عنه.ن أبي إسرائيل المالئي، عن الحكم، عنه.)، ع)، ع)، ع)، ع٢٢٢٢////٢٠٢٠٢٠٢٠(األمالي) (ق(األمالي) (ق(األمالي) (ق(األمالي) (ق

        وقال أبو القاسم: (هذا حديث حسن صحيح المتن).وقال أبو القاسم: (هذا حديث حسن صحيح المتن).وقال أبو القاسم: (هذا حديث حسن صحيح المتن).وقال أبو القاسم: (هذا حديث حسن صحيح المتن).



 
 

١١٦١١٦١١٦١١٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

أن أن أن أن ��� ��� ��� ���     ): (رواه أحمد، وفيه: أبـو سـليمان، ولـم أعرفـه،    ): (رواه أحمد، وفيه: أبـو سـليمان، ولـم أعرفـه،    ): (رواه أحمد، وفيه: أبـو سـليمان، ولـم أعرفـه،    ): (رواه أحمد، وفيه: أبـو سـليمان، ولـم أعرفـه،    ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧////٩٩٩٩وقال الهيثمي (وقال الهيثمي (وقال الهيثمي (وقال الهيثمي (
        فهو ثقة، وبقية رجاله ثقات).فهو ثقة، وبقية رجاله ثقات).فهو ثقة، وبقية رجاله ثقات).فهو ثقة، وبقية رجاله ثقات).    ،،،،يكون بشير بن سليمان, فإن كان هويكون بشير بن سليمان, فإن كان هويكون بشير بن سليمان, فإن كان هويكون بشير بن سليمان, فإن كان هو

ان هو: زيد بن وهب، كما وقع ان هو: زيد بن وهب، كما وقع ان هو: زيد بن وهب، كما وقع ان هو: زيد بن وهب، كما وقع وعلّق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: (أبو سليموعلّق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: (أبو سليموعلّق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: (أبو سليموعلّق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: (أبو سليم
        عند الطبراني).عند الطبراني).عند الطبراني).عند الطبراني).

من رجال البخـاري، لكـن وقـع عنـد أبـي القاسـم تلـك الزيـادة         من رجال البخـاري، لكـن وقـع عنـد أبـي القاسـم تلـك الزيـادة         من رجال البخـاري، لكـن وقـع عنـد أبـي القاسـم تلـك الزيـادة         من رجال البخـاري، لكـن وقـع عنـد أبـي القاسـم تلـك الزيـادة             ،،،،قلت: هو ثقةقلت: هو ثقةقلت: هو ثقةقلت: هو ثقة
        . انتـهـى.. انتـهـى.. انتـهـى.. انتـهـى.))))))))(المؤذّن)(المؤذّن)(المؤذّن)(المؤذّن)

لـم يحـاجج النـاس    لـم يحـاجج النـاس    لـم يحـاجج النـاس    لـم يحـاجج النـاس        CCCCاَاَاَاَفمن أين أتى هؤالء المرتزقـة وقـالوا: أن اإلمـام عليـ    فمن أين أتى هؤالء المرتزقـة وقـالوا: أن اإلمـام عليـ    فمن أين أتى هؤالء المرتزقـة وقـالوا: أن اإلمـام عليـ    فمن أين أتى هؤالء المرتزقـة وقـالوا: أن اإلمـام عليـ    
        بيوم من األيام؟!!بيوم من األيام؟!!بيوم من األيام؟!!بيوم من األيام؟!!
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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..

, فهـو لـم يـرد    , فهـو لـم يـرد    , فهـو لـم يـرد    , فهـو لـم يـرد    ����البعض يقولون: نحن ال نعترف بإمامة علي بن أبي طالبالبعض يقولون: نحن ال نعترف بإمامة علي بن أبي طالبالبعض يقولون: نحن ال نعترف بإمامة علي بن أبي طالبالبعض يقولون: نحن ال نعترف بإمامة علي بن أبي طالب
في أيفي أيفي أيوأنا على هذا الرأي, فإن كنتم على غير هذا الرأي, . وأنا على هذا الرأي, فإن كنتم على غير هذا الرأي, . وأنا على هذا الرأي, فإن كنتم على غير هذا الرأي, . وأنا على هذا الرأي, فإن كنتم على غير هذا الرأي, 7777نص عن الرسولنص عن الرسولنص عن الرسولنص عن الرسول    في أي .

ال الدليل لي، فأنا إنسان طالب المعرفة, وأرجو منكم مساعدتي على ال الدليل لي، فأنا إنسان طالب المعرفة, وأرجو منكم مساعدتي على ال الدليل لي، فأنا إنسان طالب المعرفة, وأرجو منكم مساعدتي على ال الدليل لي، فأنا إنسان طالب المعرفة, وأرجو منكم مساعدتي على يرجى إرسيرجى إرسيرجى إرسيرجى إرس
        ذلك.ذلك.ذلك.ذلك.

        شكراً على جهودكم وسعة صدركم.شكراً على جهودكم وسعة صدركم.شكراً على جهودكم وسعة صدركم.شكراً على جهودكم وسعة صدركم.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  :  Cمن أدلّة السنّة النبوية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين

لـي مـواله,   في غدير خم: (من كنـت مـواله فع   7حديث الغدير: وهو قوله أ ــأ ــأ ــأ ــ
اللّهم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه)، بعـد أن بـدأ كالمـه الشـريف بقولـه: (إنّمـا أنـا           

أيضاً: (ألست أولى بكم مـن   7بشر يوشك أن يأتي رسولُ ربي فأُجيب)؛ ثم قوله
: (ألست أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟)   7أنفسكم؟) قالوا: بلى يا رسول اهللا. فقال

  ل اهللا. فقال: (فمن كنت مواله فهذا علي مواله).قالوا: بلى يا رسو
ــتكلّم رســول اهللا      ــز كيــف ي ــت تالحــظ أيهــا األخ العزي ــه    7فأن عــن قــرب موت

وواليتــه علـــيهم, وأنّـــه أولـــى بالتصــرف بهـــم مـــن أنفســـهم، ومــن ثـــم يقـــرر ويثبـــت    
لعليC .(مواله فمن كنت مواله فعلي) :ما كان له بقوله  

عدم وجود عالقة أو مناسبة هنا بين المحبة والتولّي العـادي  وكما تالحظ أيها األخ 
  ويذكرها هنا، وخصوصاً مع قرينة:  7بين المؤمنين, وبين الوالية التي يتكلّم عنها

  عن قرب أجله ومغادرته إلى اهللا عزّ وجلّ. 7بداية كالمه ــــــــ١١١١
لى بهم واليته على الناس، وعلى المؤمنين خاصّة، وبيانه أنّه أو 7إيضاحه ــــــــ٢٢٢٢

في كلّ شيء من أنفسهم، وهذه الوالية أعظم وأشد مـن مجـرد المحبـة, ثـم إقـرار      
ذلــك األمــر المهــم باســتفهام وســؤال،   7الصــحابة بــذلك، بعــد أن طــرح رســول اهللا 

إشــارة إلــى حاجــة مــا ســيثبته لعلــيC  لــذلك الفهــم مــنهم، واإلقــرار الواضــح بتلــك
سهم.فيهم من أنفسهم بأنف 7األولوية للنبي  
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وتوجـد قرينـة أُخـرى فـي غـدير خـم أيضـاً، وهـي: إيقـاف القافلـة فـي تلــك             ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣٣٣
الظهيــرة وتنظيــف مكــان تحــت شــجرات، وتهيئــة الجــو المناســب للبيعــة علــى هــذه   

  الوالية، وهذه المنزلة العظيمة.
وهناك قرينة أُخرى مهمة جداً ودالّة على مـا قلنـاه آنفـاً حصـلت فـي غـدير        ــــــــ٤٤٤٤

: (إنّما أنـا بشـر   7ا يروي ذلك مسلم في صحيحه من قول رسول اهللاخم أيضاً، كم
يوشك أن يأتي رسول ربي فأُجيب، وأنـا تـارك فـيكم الثقلـين، أولهمـا: كتـاب اهللا،       
فيــه الهــدى والنــور، فخــذوا بكتــاب اهللا واستمســكوا بــه) ــــ فحــثّ علــى كتــاب اهللا           

أهـل بيتـي، أُذكّـركم اهللا فـي     ورغّـب فيـه، ثـم قـال ـ: (وأهـل بيتـي، أُذكّـركم اهللا فـي           
  .)١(أهل بيتي، أُذكّركم اهللا في أهل بيتي)

مـــن الواضـــح أنّـــه يعنـــي: التمســـك  7فالتمســـك بـــالثقلين بعـــد وفـــاة رســـول اهللا
، ونيـابتهم عنـه،   7، وخالفـتهم لرسـول اهللا  Fبالقرآن الكريم، ووالية أهـل البيـت  

لهم: عليوأوC ة أهل البيتدون منازع، وليس محبF ط!!فق  
، وخالفتــه Cحــديث آخــر قــوي جــداً فــي الداللــة علــى إمامــة أميــر المــؤمنين  ب ــــب ــــب ــــب ــــ
من بعده مباشرة، وهـو حـديث صـحيح، صـريح، اضـطرب أهـلُ السـنّة فـي          7لرسول اهللا

, وضـــعفه قـــوم بـــدعوى تـــوهم رواتـــه رغـــم )٢(تفســـيره وتأويلـــه؛ فكذّبـــه قـــوم لقـــوة داللتـــه
  وا لما يقولون في شرحه وتأويله.وثاقتهم, وصححه آخرون دون أن ينتبه

: (إن علياً منّي وأنـا منـه، وهـو ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي)؛        7والحديث هو: قوله
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ــنده)  ــد فـــي (مسـ ــننه)، وقـــال: حـــديث حســـن   )١(فقـــد رواه أحمـ ، والترمـــذي فـــي (سـ
ــب ــحابة)   )٢(غريــ ــائل الصــ ــي (فضــ ــائي فــ ــنن))٣(، والنســ ــه))٤(، و(الســ ، )٥(، و(خصائصــ

، وابــن أبــي يعلــى فــي   )٧(، وابــن أبــي شــيبة فــي (مصــنّفه)  )٦(والطيالســي فــي (مســنده) 
  ، وغيرهم.)٩(، وابن حبان في (صحيحه))٨((مسنده)

ــال:     ــلته الصـــحيحة)؛ قـ ــي (سلسـ ــلفية فـ ــاني محـــدث السـ ــال ((وصـــححه األلبـ وقـ
مـن حـديث جعفـر بـن سـليمان. قلـت:       ���  الترمذي: حديث حسن غريـب، ال نعرفـه  

ائر رجالــه، ولــذلك قــال الحــاكم: صــحيح  مــن رجــال مســلم، وكــذلك ســ  ،وهــو ثقــة
على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وللحديث شاهد يرويه أجلح الكندي ـــ ثـم ذكـر    

  الشاهد وحسنه ــ.
..الحديث قد جاء مغرقاً من طرقاً أُخرى ليس فيها شيعي قال: على أن ثم  

حـديث   جـاء مـن   ــ إلى أن قال: وأما قوله: (وهو ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي)، فقـد     
 ): حدثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بـن  ٢٧٥٢ابن عباس، فقال الطيالسي (
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قـال لعلـي: (أنـت ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي). وأخرجـه          7ميمون، عنه: إن رسـول اهللا 
ـــ  ١/٣٣٠أحمـــد ( ــه الحـــاكم ( ٣٣١ــ ـــ  ٣/١٣٢)، ومـــن طريقـ )، وقـــال: (صـــحيح ١٣٣ــ

  .)١())اإلسناد)، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال
وروي هــذا الحــديث بلفــظ آخــر، وواقعــة أُخــرى، منهــا: مــا روي عــن  ونقــول: ونقــول: ونقــول: ونقــول: 

صحبت عليـاً إلـى مكّـة فرأيـت منـه بعـض مـا أكـره، فقلـتُ:          ((وهب بن حمزة؛ قال: 
، فقلـت:  7، فلما قدمتُ لقيـتُ رسـول اهللا  7لئن رجعت ألشكونّك إلى رسول اهللا

أولى الناس بكم بعدي)، وقـال  رأيت من علي كذا وكذا. فقال: (ال تقل هذا، فهو 
فيه الهيثمي: رواه الطبراني، وفيـه دكـين، ذكـره ابـن أبـي حـاتم، ولـم يضـعفه أحـد،          

  .)٢())وبقية رجاله وثّقوا
ـــ ـــج ـ ـــج ـ ـــج ـ , أيضــاً فيــه داللــة واضــحة علــى  )٣(حــديث: (أنــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا)   ج ـ

انحصار أخذ الدين من عليCوخالفته ،C .ينلخاتم النبي  
لنا الكالم في هذا الحديث سنداً وداللة ضمن عنوان: (حديث مدينة وقد فصّ

  العلم)؛ فليراجع!
  وغير هذه األحاديث كثيرة، ذكرناها مفرقة ضمن عناوين مختلفة.
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  وإذا كان عندك سؤال واستفسار فأرسل به إلينا، لعلّنا نوفّق جميعاً للهداية والخير.
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»������������(�	��  »���د����
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

في األئمـة  في األئمـة  في األئمـة  في األئمـة      ))))١١١١((((����إِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد����هل أحاديث شأن نزول آية: هل أحاديث شأن نزول آية: هل أحاديث شأن نزول آية: هل أحاديث شأن نزول آية: 
        المعصومين، متواترة في مصادر الفريقين؟المعصومين، متواترة في مصادر الفريقين؟المعصومين، متواترة في مصادر الفريقين؟المعصومين، متواترة في مصادر الفريقين؟

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

 �إِنَّمـا أَنـتَ منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـاد      إِنَّمـا أَنـتَ منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـاد      إِنَّمـا أَنـتَ منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـاد      إِنَّمـا أَنـتَ منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ هـاد      �إن األحاديث عن شأن نزول قوله تعالى: 
  طرقها كثيرة، ومنها:

   .)٢(C(أصل عاصم بن حميد الحنّاط): أبو بصير، عن أبي جعفر ــــــــ١١١١
  .)٣(C(بصائر الدرجات) للصفّار: بريد العجلي، عن أبي جعفر ــــــــ٢٢٢٢
  .)٤(C(بصائر الدرجات) للصفّار: عبد اهللا بن عطا، عن أبي عبد اهللا ــــــــ٣٣٣٣
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  .)١(C(بصائر الدرجات) للصفّار: نجم، عن أبي جعفر ــــــــ٤٤٤٤
  .)٢(C(بصائر الدرجات) للصفّار: جابر، عن أبي جعفر ــــــــ٥٥٥٥
  .)٣(C(بصائر الدرجات) للصفّار: الفضيل، عن أبي عبد اهللا ــــــــ٦٦٦٦
  .)٤(Cد الرحمن القصير، عن أبي جعفر(بصائر الدرجات) للصفّار: عب ــــــــ٧٧٧٧
  .)٥(C(بصائر الدرجات) للصفّار: أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ــــــــ٨٨٨٨
  .)٦(Cن أبي بصير، عن أبي جعفر (بصائر الدرجات) للصفّار: ع ــــــــ٩٩٩٩

   .)٧(Cالقمي: محمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا (اإلمامة والتبصرة) البن بابويه ــــــــ١٠١٠١٠١٠
   .)٨(Cصدوق: عباد بن عبد اهللا، عن علي(األمالي) لل ــــــــ١١١١١١١١
   .)٩(7(كفاية األثر) للخزّاز: أبو هريرة، عن رسول اهللا ــــــــ١٢١٢١٢١٢
  .)١٠(7، عن رسول اهللاC(كفاية األثر) للخزّاز: عن الحسن ــــــــ١٣١٣١٣١٣

                                                 

�F١�W���A	א��,
�Q;�E"�٥٠�א�-�F١٣Y�	^א�E�F٣KE� �
�F٢�W���A	א��,
�Q;�E"�٥٠�א�-�F١٣Y�	^א�E�F٤KE� �
�F٣�W���A	א��,
�Q;�E"�٥٠�א�-�F١٣�Y�	9^א�E�F٦���r�9Nא��W,9X6وא�،E١�W١٩١���Y�	9^א

F١�G�
��Zhא�	א+J8�EF�K�"�א^�Gj،�;�"�א� �
�F٤�W���A	א��,
�Q;�E"�٥٠�א�-�F١٣�Y�	9^א�E�F٧���r�9Nא��W,9X6وא�،E١�W١٩٢���Y�	9^א

F٤�G�
��Zhא�	א+J8�EF�K�"�א^�Gj،�;�"�א� �
�F٥�W���A	א��,
�Q;�E"�٥٠�א�-�F١٣Y�	^א�E�F٨KE� �
�F٦�W���A	א��,
�Q;�E"�٥١�א�-�F١٣Y�	^א�E�F٩KE� �
�F٧�W+,Q-Jوא�����א ��E١٣١�Y�	^א�F١٣٩E"�;�،�K£A�f�����T�r� �
�F٨�Wوق	Qא��H���P�E٣٥٠�Y�	^א�F٤٢٢Kن�;Aدس�وא��א���V�Lא�E� �
�F٩�W,2א�����F8�E٨٨�Kص�Q?א��:��+,�,h�H;P�:��5������ �
�F١٠�W,2א�����F8�E١٦٤�Kص�Q?م�א^�:��:�א��א ��:��CوA���� �
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  .)١(C(كتاب سليم)، عن أمير المؤمنين ــــــــ١٤١٤١٤١٤

  وأما من طرق أهل السنّة:
بن حنبل): عـن عبـد   بن أحمد د اهللا (مسند أحمد/ في زيادات المسند لعب ــــــــ١٥١٥١٥١٥

٣())ورجال المسند ثقات((؛ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): )٢(خير، عن علي(.  
  .)٤((المستدرك على الصحيحين) للحاكم: عن عباد بن عبد اهللا، عن علي ــــــــ١٦١٦١٦١٦
؛ وقـال ابـن   )٥((جامع البيان) للطبـري: عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس         ــــــــ١٧١٧١٧١٧

والمستغرب ما أخرجـه الطبـري بإسـناد حسـن مـن طريـق       ((فتح الباري): حجر في (
  .)٦())سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه اآلية...

(تفسير ابن أبي حاتم): عن عبد الخير، عن علي.. وعن ابن عبـاس، وعـن    ــــــــ١٨١٨١٨١٨
د بن علي٧(أبي جعفر محم(.  

  .)٨(برزة (شواهد التنزيل) للحسكاني: عن أبي ــــــــ١٩١٩١٩١٩
  .)٩((شواهد التنزيل) للحسكاني: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠

                                                 
�F١�WVO]�:;�ZO���"�J8�E٣١٤��?������AGًא��:�א��E�P��-k�C�K�Fא �
�F٢�M-?$�:;�	WP�	?���E١�W١٢٦�K���n�H;P�:;�GH���	?��� �
�F٣�	
���A+�א�,�	�l�©�E٧�W٤١�Kא�#وא �
�F٤��aOaQא��b���cA	J��
n�H;P�:;�GH���M����E٣�W١٣٠�Kא�_`� �
�Fن�٥�O-א��l����E١٣�W١٤٢�K	�,א��+A��� �
�F٦�CA�-א���J`�E٨�W٢٨٥�K	�,א��+A��� �
�F٧���$�H;P�:;א�E�FB�E٧�W٢٢٢٥�Y�	^א�F١٢١٥٢KE� �
�F٨�M�#?Jא��	hא�y�E١�W٣٨٦�Y�	^א�F٤٠٥K	�,א��+A���:��E� �
�F٩�M�#?Jא��	hא�y�E١�W٣٨٦�Y�	^א�F٤٠٦K	�,א��+A���:��E� �
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(شواهد التنزيل) للحسكاني: عن عمر بن عبـد اهللا بـن يعلـى بـن مـرة، عـن        ــــــــ٢١٢١٢١٢١
  .)١(أبيه، عن جده

  .)٢(معاوية في محضر لكوفية،(شواهد التنزيل) للحسكاني: عن الزرقاء ا ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
  .)٣(للحسكاني: عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه (شواهد التنزيل) ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣

وفي هذه الطـرق كفايـة إلثبـات التـواتر لـدى الفـريقين، ويوجـد غيرهـا يجـدها          
  المتتبع؛ فراجع!

IIIIČ�äÛa@ó•ëc@†ÔÛČ�äÛa@ó•ëc@†ÔÛČ�äÛa@ó•ëc@†ÔÛČ�äÛa@ó•ëc@†ÔÛ7777@@@@ČïÜÇ@µgČïÜÇ@µgČïÜÇ@µgČïÜÇ@µgCCCC@@@@òyaŠ•òyaŠ•òyaŠ•òyaŠ•HHHH@ @@ @@ @@ @

  »�8!�����א��زא,	�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أن يوصــي صــراحة بالخالفــة لعلــي ويحقــن دمــاء   أن يوصــي صــراحة بالخالفــة لعلــي ويحقــن دمــاء   أن يوصــي صــراحة بالخالفــة لعلــي ويحقــن دمــاء   أن يوصــي صــراحة بالخالفــة لعلــي ويحقــن دمــاء       7777بيــد الرســولبيــد الرســولبيــد الرســولبيــد الرســولألــم يكــن ألــم يكــن ألــم يكــن ألــم يكــن 
        المسلمين؟المسلمين؟المسلمين؟المسلمين؟

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

صــراحة، ودلّ عليــه فــي مــواطن كثيــرة، كمــا فــي     7نعــم، أوصــى إليــه رســول اهللا 
  حديث الدار، وحديث الغدير، وحديث الطائر المشوي، وحديث الثقلين.. وغيرها.

                                                 
�F١�M�#?Jא��	hא�y�E١�W٣٨٨�Y�	^א�F٤٠٩K	�,א��+A���:��E� �
�F٢�M�#?Jא��	hא�y�E١�W٣٩٤�Y�	^א�F٤١٥KE� �
�F٣�E�M�#?Jא��	hא�y١�W٣٩٥�Y�	^א�F٤١٦KE� �
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لـم يكـن ينظـر إليـه      Cوا ذلك، والسـبب: أن أميـر المـؤمنين   ولكن القوم أنكر

أنّــه قاتــل الكفــرة وهــازم األحــزاب، وال يوجــد ثمــة بيــت مــن بيــوت    ���  فــي قــريش
ــر المــؤمنين ���  العــرب ــم يحــبC       وأمي ــه، فل ــد قتــل صــنديداً مــن صــناديدهم في ق

ل فـيهم  ن، بـ ين، وليس كلّ مجتمع المدينة ومكّـة مـؤمن  يأحد سوى المؤمن Cعلياً
المنافقون ومن دخلوا اإلسـالم عنـوة، وأكثـرهم مـن ضـعاف المـؤمنين، فالمنـافقون        

قـد قتـل أبطـالهم     Cعلى اإلسالم ــ ال يستوعبون أن يكون علياًأي: والمكرهون ــ 
  من أجل الحق والدين، بل ينظرون إليه نظر الحاقد الذي يطلب ثاراً.

 ومــع ذلــك فكــون علــيC  بعــد النبــي أظهــر مــن الشــمس فــي   7هــو الوصــي
رابعة النهار، والسنّة يعلمون حقيقة األمر في ذلك ولكنّهم على نهج السلف، ومـن  

السلف منافقون من مبغضي عليC.  

IIIIČ�äÛa@òî•ëČ�äÛa@òî•ëČ�äÛa@òî•ëČ�äÛa@òî•ë7777@@@@ČïÜÈÛČïÜÈÛČïÜÈÛČïÜÈÛCCCC@@@@émbÏë@ÝjÓémbÏë@ÝjÓémbÏë@ÝjÓémbÏë@ÝjÓHHHH@ @@ @@ @@ @

  »"�מ�ع����א�!�	�ن��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ركاته..ركاته..ركاته..ركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وب
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.    

        جزاكم اهللا خيراً لخدمتكم اإلسالم والمسلمين.جزاكم اهللا خيراً لخدمتكم اإلسالم والمسلمين.جزاكم اهللا خيراً لخدمتكم اإلسالم والمسلمين.جزاكم اهللا خيراً لخدمتكم اإلسالم والمسلمين.
        الحقيقة أنّي أطمع في المزيد مما عندكم.الحقيقة أنّي أطمع في المزيد مما عندكم.الحقيقة أنّي أطمع في المزيد مما عندكم.الحقيقة أنّي أطمع في المزيد مما عندكم.

م بتزويــدي بوصــية النبــيأرجــو مــنكم التكــرم بتزويــدي بوصــية النبــيأرجــو مــنكم التكــرم بتزويــدي بوصــية النبــيأرجــو مــنكم التكــرم بتزويــدي بوصــية النبــي7777أرجــو مــنكم التكــر    لإلمــام علــيلإلمــام علــيلإلمــام علــيلإلمــام علــيCCCC     قبــل انتقالــه قبــل انتقالــه قبــل انتقالــه قبــل انتقالــه
في بيته في بيته في بيته في بيته     CCCCنيننيننيننينللرفيق األعلى، والتي تتعلّق بالبالء والغدر الذي سيحلّ بأمير المؤمللرفيق األعلى، والتي تتعلّق بالبالء والغدر الذي سيحلّ بأمير المؤمللرفيق األعلى، والتي تتعلّق بالبالء والغدر الذي سيحلّ بأمير المؤمللرفيق األعلى، والتي تتعلّق بالبالء والغدر الذي سيحلّ بأمير المؤم
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, والتي يأمره فيهـا بالصـبر علـى كـلّ     , والتي يأمره فيهـا بالصـبر علـى كـلّ     , والتي يأمره فيهـا بالصـبر علـى كـلّ     , والتي يأمره فيهـا بالصـبر علـى كـلّ     7777، وخالفة المسلمين من بعده، وخالفة المسلمين من بعده، وخالفة المسلمين من بعده، وخالفة المسلمين من بعدهJJJJوزوجتهوزوجتهوزوجتهوزوجته
        هذا البالء.هذا البالء.هذا البالء.هذا البالء.

عن عن عن عن     CCCCوهذا ما يحجنا به بعض المذاهب اإلسالمية، أال وهو سكوت اإلماموهذا ما يحجنا به بعض المذاهب اإلسالمية، أال وهو سكوت اإلماموهذا ما يحجنا به بعض المذاهب اإلسالمية، أال وهو سكوت اإلماموهذا ما يحجنا به بعض المذاهب اإلسالمية، أال وهو سكوت اإلمام
        حقوقه.حقوقه.حقوقه.حقوقه.

        ولكم منّي فائق االحترام والتقدير.ولكم منّي فائق االحترام والتقدير.ولكم منّي فائق االحترام والتقدير.ولكم منّي فائق االحترام والتقدير.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
نقـالً عـن أمـر     Cألمير المؤمنين 7بما ذكرت من النبي نعم، وردت الوصية

اهللا ســــبحانه وتعــــالى العلــــيم الحكــــيم. وإليــــك الوصــــية كمــــا رواهــــا ثقــــة اإلســــالم  
الكليني(رحمه اهللا) في كتابه (الكافي): بسنده عن عيسى بـن المسـتفاد أبـي موسـى     

 : ألــيسC، قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا Hالضــرير، قــال: حــدثني موســى بــن جعفــر  
ــول اهللا    ــية ورســ ــب الوصــ ــؤمنين كاتــ ــر المــ ــان أميــ ــل   7كــ ــه، وجبرئيــ ــي عليــ المملــ

  ؟اًشهود Fوالمالئكة المقربون
  قال: فأطرق طويالً.

] قــد كــان مــا قلــت,  Cثــم قــال: يــا أبــا الحســن [كنيــة اإلمــام موســى بــن جعفــر  
األمر، نزلت الوصية من عنـد اهللا كتابـاً مسـجالً، نـزل      7ولكن حين نزل برسول اهللا

جبرئيل مـع أمنـاء اهللا تبـارك وتعـالى مـن المالئكـة، فقـال جبرئيـل: يـا محمـد! مـر             به
وصيك، ليقبضها منّا وتشـهدنا بـدفعك إياهـا إليـه ضـامناً لهـا ـــ        ���  بإخراج من عندك

، وفاطمـة  Cبإخراج من كان في البيت ما خـال عليـاً   7ــ فأمر النبيC يعني علياً
  فيما بين الستر والباب.
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ــا محمــد! ربــك يقرئــك الســالم ويقــول: هــذا كتــاب مــا كنــت       فقــ ال جبرئيــل: ي

عهدت إليك وشـرطت عليـك، وشـهدت بـه عليـك، وأشـهدت بـه عليـك مالئكتـي،          
  وكفى بي يا محمد شهيداً.

   ــي ــال: فارتعــدت مفاصــل النب ــه      7ق ــي هــو الســالم، ومن ــل! رب ــا جبرئي ــال: ي ، فق
  ) وبر، هات الكتاب.السالم، وإليه يعود السالم، صَدق (عزّ وجلّ

، فقــال لـه: اقــرأه، فقــرأه حرفــاً  Cفدفعـه إليــه وأمــره بدفعــه إلـى أميــر المــؤمنين  
حرفاً، فقال: يا علي! هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلـي، وشـرطه علَـي وأمانتـه، وقـد      

  بلّغت ونصحت وأديت.
فقال عليC  بـالبالغ والنصـيحة وا (ي أنتبأبي وأُم) لتصـديق  : وأنا أشهد لك

  على ما قلتَ، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي.
  : وأنا لكما على ذلك من الشاهدين.Cفقال جبرئيل

: يا علي! أخذتَ وصيتي وعرفتَها، وضـمنتَ هللا ولـي الوفـاء    7فقال رسول اهللا
  بما فيها؟

فقال عليC   ضمانها، وعلى اهللا عـوني وتـوفيقي ي، علَينعم، بأبي أنت وأُم :
  ى أدائها.عل

: يـــا علـــي! إنّـــي أُريـــد أن أشـــهد عليـــك بموافـــاتي بهـــا يـــوم 7فقـــال رســـول اهللا
  القيامة.

فقال عليC.نعم، اشهد :  
جبرئيــل وميكائيــل فيمــا بينــي وبينــك اآلن وهمــا حاضــران،   7فقــال النبــي إن :

  معهما المالئكة المقربون ُألشهدهم عليك.
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  مي ــ أشهدهم.فقال: نعم، ليشهدوا وأنا ــ بأبي أنت وأُ
 Cبــأمر جبرئيــل 7، وكــان فــي مــا اشــترط عليــه النبــي 7فأشــهدهم رســول اهللا

فــي مــا أمــر اهللا(عــزّ وجــلّ) أن قــال لــه: يــا علــي تفــي بمــا فيهــا مــن مــواالة مــن والــى اهللا   
ورسوله، والبراءة والعداوة لمن عادى اهللا ورسوله، والبراءة منهم، علـى الصـبر منـك،    

  ى ذهاب حقّك، وغصب خمسك، وانتهاك حرمتك؟وعلى كظم الغيظ، وعل
  ..)١())فقال: نعم يا رسول اهللا... إلى آخر الوصية

وفيها ما يجري على عليC 7بعد رسول اهللا.  
  وجاء في مصادر أهل السنّة ما يؤيد ذلك:

 7كنّـا مـع رسـول اهللا   ((فقد روى يونس بن حباب، عن أنـس بـن مالـك، قـال:     
مررنــا بحديقــة, فقــال علــي: يــا رســول اهللا! أال تــرى مــا وعلــي بــن أبــي طالــب معنــا، ف

  أحسن هذه الحديقة؟!
  فقال: إن حديقتك في الجنّة أحسن منها.

  حتّى مررنا بسبع حدائق يقول علي ما قال، ويجيبه رسول اهللا بما أجابه.
وقف فوقفنـا، فوضـع رأسـه علـى رأس علـي وبكـى، فقـال         7ثم إن رسول اهللا

  ا رسول اهللا؟علي: ما يبكيك ي
  قال: ضغائن في صدور قوم ال يبدونها لك حتّى يفقدوني.

  فقال: يا رسول اهللا! أفال أضع سيفي على عاتقي فأبيد خضراءهم؟
  قال: بل تصبر.
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  قال: فإن صبرت.

  قال: تالقي جهداً.
  قال: أفي سالمة من ديني؟

  قال: نعم.
  .)١())قال: فإذن ال أُبالي

قلـت: يـا رسـول اهللا! مـا يبكيـك؟ قـال:       ((مهرة): وفي (مختصر إتحاف السادة ال
مـن بعـدي). قـال البوصـيري: رواه أبـو      ���  (ضغائن في صدور أقـوام ال يبـدونها لـك   

  .)٢())يعلى الموصلي، والبزّار، والحاكم وصححه
بـأن اُألمـة سـتغدر بـه      ،أخبـره  7، بأن النبـيC وقد أخبر اإلمام أمير المؤمنين

  من بعده..
ــ ــاً  فقـــد روى عثمـ ــعيد، عـــن عبـــد اهللا بـــن الغنـــوي: أن عليـ خطـــب  Cان بـــن سـ

أن أقولهـا! ورب السـماء واألرض:   ���  بالرحبة، فقـال: (أيهـا النـاس، إنّكـم قـد أبيـتم      
  إن من عهد النبي اُألمي إلَي: إن اُألمة ستغدر بك بعدي).

ن بشــر عــن قــال ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي بعــد روايتــه لهــذا الخبــر: وروى هيــثم بــ 
  .)٣(إسماعيل مثله، وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ، أو بقريب منه
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ألمير المؤمنين 7ولم يكن أمر النبيC  بالصبر من بعده على ما سيجري عليه من
ح بذلك اإلمام عليبالء وغدر، كما صرC ،للقـراءة الكاملـة التـي كـان يقرأهـا      ���  نفسه

7النبي ة من بعده ــ بما منوتتلخّص بما يلي:7اهللا عليه من علم ــ لحال اُألم ،  
تفرق كلمتها؛ إذ كانت رزية يوم الخميس الواردة في صحاح المسـلمين خيـر    ــــــــ١١١١

  شاهد على ذلك.
.. 7في مطلب الخالفة وزعامـة اُألمـة بعـد النبـيC     قلّة الناصر ألمير المؤمنين ــــــــ٢٢٢٢

المسـلمين مـن المهـاجرين واألنصـار عـن نصـرة       وقد كانت أحداث السقيفة، وتقـاعس  
بأعذار وتبريـرات مختلفـة، تناولهـا البـاحثون عنـد حـديثهم عـن تلـك الحقبـة           Cاإلمام

  خير دليل على هذا الواقع.
  وقد وردت جملة من الروايات تشير إلى هذه الحقّائق المتقدمة:

ألميـــر ، أنّـــه قـــال 7جـــاء فـــي (كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس الهاللـــي)، عـــن رســـول اهللا 
: (يـــا علـــي! إنّـــك ســـتلقى بعـــدي مـــن قـــريش شـــدة مـــن تظـــاهرهم عليـــك  Cالمـــؤمنين

ــ        ــ بمـن وافقـك ـ وظلمهم لك، فإن وجدت أعواناً عليهم فجاهدهم، وقاتل مـن خالفـك ـ
منّـي بمنزلـة    فإن لم تجد أعواناً. فأصبر وكف يدك، وال تلق بيدك إلى التهلكة، فإنّـك 

  ة حســـــنة؛ أنّـــــه قـــــال ألخيـــــه موســـــى:  هـــــارون مـــــن موســـــى، ولـــــك بهـــــارون أُســـــو  
  .)٢())١(�إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِيإِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِيإِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِيإِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِي�

                                                                                                                  
�  
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ــه:   ــدر ذاتــ ــي المصــ ــؤمنين ((وفــ ــر المــ ــن    Cإن أميــ ــذ بيــــدي الحســ ــان يأخــ كــ

ــراء  Hوالحســـين ــعة الزهـ ــاجرين   Jويطـــوف بالبضـ ــار والمهـ علـــى بيـــوت األنصـ
ــدعوهم لنصــرته، فلــ       ــه غيــر أربعــة، هــم:     وأهــل الســابقة فــي اإلســالم ي م يســتجب ل

ســلمان، وأبــو ذر، والمقــداد، والزبيــر، حتّــى قــال: (لــو وجــدت أعوانــاً أربعــين رجــالً  
  .)١())من المهاجرين واألنصار من أهل السابقة لناهضت هذا الرجل)

ــرى أيامهـــا:          ــا جـ ــقيفة ومـ ــداث السـ ــره ألحـ ــد ذكـ ــوبي) عنـ ــاريخ اليعقـ ــي (تـ وفـ
دم فـأتى عليـاً، فقـال: هلـم أُبايعـك، فـو اهللا مـا فـي         ...وكان خالد بن سعيد غائباً، فقـ ((

النــاس أحــد أولــى بمقــام محمــد منــك، واجتمــع جماعــة إلــى علــي بــن أبــي طالــب       
 يدعونه إلى البيعة له، فقال لهم: اغـدوا علـى هـذا محلّقـين الـرؤوس. فلـم يغـد عليـه        

  .)٢())ثالثة نفر��� 
أن يســلك أحــد   Cمــؤمنيناألمــر الــذي كــان يعنــي بــأن علــى اإلمــام أميــر ال       

الطريقين: إما الخروج بالسيف على من ناواه مـع قلّـة الناصـر, وهـذا يعنـي: احتمـال       
موته واستئصاله، واستئصـال أتباعـه القليلـين، الـذين أطـاعوا اهللا والرسـول بالتمسـك        
بالثقلين ــ الكتاب والعترة ــ وفي ذلك تكون الخسارة كبيرة، وقد ال تعادلها خسارة 

مــة، بــل وربمــا تتعــرض الرســالة اإلســالمية برمتهــا للخطــر فيمــا لــو تــم ذلــك، هــذا  لُأل
الــذي يجعلهــا لقمــة ســائغة   ،باإلضــافة إلــى وقــوع خطــر االنقســام الشــديد فــي اُألمــة  

ألعدائها المتربصين بها من اليهود والنصارى وهي فتية عهدها ومـا زالـت فـي دور    
  نشوئها بعد.
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والعمـل علـى تهيئـة اُألمـة تهيئـة       ،ق السكوت والصبروالطريق الثاني: وهو طري
ل المسـؤولية فـي نصـرة أئمـة الحـق،      عقائدية روحية، تستطيع مـن خاللهـا أن تتحمـ   

وأن تعي أبعاد الرسالة اإلسالمية وأهدافها الطويلة األمد، وهو الطريق الذي رسمه 
ألمير المؤمنين 7النبيC.  

ة لهــذه المرحلــة بصــبره وعلمــه وتقــواه،   ، وهيــأ اُألمــ Cوقــد ســار عليــه اإلمــام 
 Cحتّى أجمعت اُألمة على مبايعته واالمتثال ألوامـره فيمـا بعـد؛ فقـد كانـت بيعتـه      

هي البيعة الوحيدة، من بين الذين سبقوه، التـي أجمـع عليهـا المهـاجرون واألنصـار      
  ـــة بضـــرورة قيادتــه  7فــي مدينـــة النبــيــت اُألموذلـــك عنـــدما أحس ،C  لهـــا، وأنّـــه

  وحيد القادر على إنقاذها في تلك المرحلة الخطرة من تاريخها.ال
وعدم خروجه بالسيف على من ناواه في حق الخالفة أنّـه   Cوال يعني صبره

بحقّه دائمة ومستمرة؛ إذ لـم   Cسكت عن حقّه ولم يطالب به، بل كانت مطالبته
  ه.وسلك���  مجاالً سلمياً يمكن أن يطالب فيه بحقّه Cيترك اإلمام

 Cوقد ذكرت كتـب السـير والحـديث والتـراجم تلـك المقـاالت التـي كـان اإلمـام         
ا بالمطالبــة بحقّــه وأن القــوم اغتصــبوا حقّــاً هــو لــه دونهــم... فراجــع علــى ســبيل       يجــاهر بــه

  المثال:
(تاريخ الخلفاء ــ اإلمامة والسياسة ــ) البن قتيبة: محاججته ألبـي بكـر وبقيـة     ــــــــ١١١١

م وأنـتم أولـى بالبيعـة    : (ال أُبـايعك Cبيعـة السـقيفة, وقولـه    األصحاب الـذين أبرمـوا  
، 7هـــذا األمـــر مـــن األنصـــار، واحتججـــتم علـــيهم بالقرابـــة مـــن النبـــي  لـــي، أخـــذتم

  .)١(!)وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً!
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مطالبتـه   Cنصـوص مختلفـة فـي (نهـج البالغـة) يـذكر فيهـا أميـر المـؤمنين          ــــــــ٢٢٢٢

شـورى: (وقـال قائـل: إنّـك علـى هـذا األمـر يـا بـن أبـي           بحقّه. منها: ما ورد في يـوم ال 
طالب لحريص. فقلـت: بـل أنـت واهللا ألحـرص وأبعـد، وأنـا أخـصّ وأقـرب، وإنّمـا          

: فلمـا قرعتـه   Cطلبت حقّاً لي تحولون بيني وبينـه، وتضـربون وجهـي دونـه... قـال     
  .)١(بالحجة في المأل الحاضرين هب كأنّه بهت ال يدري ما يجيبني به...)

  ):١تعليق (

��د����א3��	א�����2������««  
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

عند وفاته ألهل بيته بالتمسك بالقرآن وسنّة عند وفاته ألهل بيته بالتمسك بالقرآن وسنّة عند وفاته ألهل بيته بالتمسك بالقرآن وسنّة عند وفاته ألهل بيته بالتمسك بالقرآن وسنّة     CCCCلماذا نقرأ عند وصية اإلماملماذا نقرأ عند وصية اإلماملماذا نقرأ عند وصية اإلماملماذا نقرأ عند وصية اإلمام
النبيالنبيالنبيولم يوص بالقرآن وإمامة اإلمام الحسن؟، ولم يوص بالقرآن وإمامة اإلمام الحسن؟، ولم يوص بالقرآن وإمامة اإلمام الحسن؟، ولم يوص بالقرآن وإمامة اإلمام الحسن؟7777النبي ،        

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

 Cوصــية أميــر المــؤمنين عــن ســليم بــن قــيس، قــال: شــهدت ((فــي (الكــافي): 
ومحمـــداً  C، وأشـــهد علـــى وصـــيته الحســـين Cحـــين أوصـــى إلـــى ابنـــه الحســـن 

وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفـع إليـه الكتـاب والسـالح، وقـال البنـه       
أن أُوصـي إليـك، وأن أدفـع إليـك كتبـي       7: (يا بني! أمرنـي رسـول اهللا  Cالحسن

ودفــع إلَــي كتبــه وســالحه، وأمرنــي أن    7وســالحي، كمــا أوصــى إلَــي رســول اهللا  
  ).Cآمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين
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، فقال: (وأمرك رسول اهللا أن تدفعها إلـى ابنـك هـذا)،    Cثم أقبل على ابنه الحسين
أن  7، ثـم قـال لعلـي بـن الحسـين: (وأمـرك رسـول اهللا       Cثم أخذ بيد علـي بـن الحسـين   

  .)١())ومنّي السالم) 7مد بن علي، واقرأه من رسول اهللاتدفعها إلى ابنك مح
فعليC من خالل هذه الوصية أوصى إلى ابنه الحسنC.  

  :)٢تعليق (

   »מ/�:��&��«
تقولون في سبب عدم مطالبة علي بن أبي طالب بحقّه في الخالفة بعد وفاة تقولون في سبب عدم مطالبة علي بن أبي طالب بحقّه في الخالفة بعد وفاة تقولون في سبب عدم مطالبة علي بن أبي طالب بحقّه في الخالفة بعد وفاة تقولون في سبب عدم مطالبة علي بن أبي طالب بحقّه في الخالفة بعد وفاة 

اف مـن  اف مـن  اف مـن  اف مـن  النبي محمـد، أو عـدم مواجهتـه لهـذا االغتصـاب هـو: عـدم تـوفّر عـدد كـ          النبي محمـد، أو عـدم مواجهتـه لهـذا االغتصـاب هـو: عـدم تـوفّر عـدد كـ          النبي محمـد، أو عـدم مواجهتـه لهـذا االغتصـاب هـو: عـدم تـوفّر عـدد كـ          النبي محمـد، أو عـدم مواجهتـه لهـذا االغتصـاب هـو: عـدم تـوفّر عـدد كـ          
أربعة؛ وقد قرأت هـذا  أربعة؛ وقد قرأت هـذا  أربعة؛ وقد قرأت هـذا  أربعة؛ وقد قرأت هـذا  ��� ��� ��� ���     األنصار؛ إذ أنّه طلب أربعين رجالً ولم يحضر لنصرتهاألنصار؛ إذ أنّه طلب أربعين رجالً ولم يحضر لنصرتهاألنصار؛ إذ أنّه طلب أربعين رجالً ولم يحضر لنصرتهاألنصار؛ إذ أنّه طلب أربعين رجالً ولم يحضر لنصرته

        في موقعكم.في موقعكم.في موقعكم.في موقعكم.
أقول: كيف يعقل هذا؟! هذا يعني أن المؤمنين حقّاً هم أربعـة فقـط والبقيـة    أقول: كيف يعقل هذا؟! هذا يعني أن المؤمنين حقّاً هم أربعـة فقـط والبقيـة    أقول: كيف يعقل هذا؟! هذا يعني أن المؤمنين حقّاً هم أربعـة فقـط والبقيـة    أقول: كيف يعقل هذا؟! هذا يعني أن المؤمنين حقّاً هم أربعـة فقـط والبقيـة    
كلّهم منافقون، أو على األقلّ مخالفون ألوامر نبيهم! كيف يعقل أن يخالف كلّ كلّهم منافقون، أو على األقلّ مخالفون ألوامر نبيهم! كيف يعقل أن يخالف كلّ كلّهم منافقون، أو على األقلّ مخالفون ألوامر نبيهم! كيف يعقل أن يخالف كلّ كلّهم منافقون، أو على األقلّ مخالفون ألوامر نبيهم! كيف يعقل أن يخالف كلّ 

ين الذين تحملوا المصاعب واألذى في سبيل هذا الدين، ين الذين تحملوا المصاعب واألذى في سبيل هذا الدين، ين الذين تحملوا المصاعب واألذى في سبيل هذا الدين، ين الذين تحملوا المصاعب واألذى في سبيل هذا الدين، المسلمين من المهاجرالمسلمين من المهاجرالمسلمين من المهاجرالمسلمين من المهاجر
واألنصـار الــذين نصــروا وقـدموا الغــالي والنفــيس لنصــرة هـذا الــدين أوامــر نبــيهم    واألنصـار الــذين نصــروا وقـدموا الغــالي والنفــيس لنصــرة هـذا الــدين أوامــر نبــيهم    واألنصـار الــذين نصــروا وقـدموا الغــالي والنفــيس لنصــرة هـذا الــدين أوامــر نبــيهم    واألنصـار الــذين نصــروا وقـدموا الغــالي والنفــيس لنصــرة هـذا الــدين أوامــر نبــيهم    
الواضحة يوم غدير خم، بل أوامر ربهم ــ والـذي أنـزل حينهـا آيـة إكمـال الـدين       الواضحة يوم غدير خم، بل أوامر ربهم ــ والـذي أنـزل حينهـا آيـة إكمـال الـدين       الواضحة يوم غدير خم، بل أوامر ربهم ــ والـذي أنـزل حينهـا آيـة إكمـال الـدين       الواضحة يوم غدير خم، بل أوامر ربهم ــ والـذي أنـزل حينهـا آيـة إكمـال الـدين       

ي بن أبي طالب؟! ي بن أبي طالب؟! ي بن أبي طالب؟! ي بن أبي طالب؟! وآية البالغ ــ وينقضون البيعة التي في عنق كلّ واحد منهم لعلوآية البالغ ــ وينقضون البيعة التي في عنق كلّ واحد منهم لعلوآية البالغ ــ وينقضون البيعة التي في عنق كلّ واحد منهم لعلوآية البالغ ــ وينقضون البيعة التي في عنق كلّ واحد منهم لعل
كيف يعقل أن يكون كلّ هؤالء منافقون وهم تحملوا ما تحملوا في سبيل نصرة كيف يعقل أن يكون كلّ هؤالء منافقون وهم تحملوا ما تحملوا في سبيل نصرة كيف يعقل أن يكون كلّ هؤالء منافقون وهم تحملوا ما تحملوا في سبيل نصرة كيف يعقل أن يكون كلّ هؤالء منافقون وهم تحملوا ما تحملوا في سبيل نصرة 

        هذا الدين؟!هذا الدين؟!هذا الدين؟!هذا الدين؟!
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بعد أن استتب األمر للخليفة األول وصارت بيـده السـلطة، لـم يكـن هنـاك مـن       

ين واألنصـار أرادوا تحريـك   لديه القدرة على قتـالهم، لكـن مجموعـة مـن المهـاجر     
ل، فجاؤوا لعليالخليفة األو الوضع ضدC    يبايعونه على الموت دونه، فقـال لهـم

عليC        فحلـق علـي ،(غـداً محلّقـين إن كنـتم صـادقين فاغـدوا علَـي) :C  وحلـق ،
ــك فــي           ــرهم، كمــا ورد ذل ــق غي ــو ذر، ولــم يحل ــق أب ــق المقــداد، وحل ســلمان، وحل

  .)٣(، وفي أُخرى تضيف الزبير)٢(ف عمار بن ياسر، وفي أُخرى تضي)١(رواية
ح علــيويصــرC    (أبــو بكــر) فــي كــالم لــه أنّــه: (لــو وجــد يــوم بويــع أخــو تــيم

ــذين وجــدت، لمــا كففــت يــدي         أربعــين رجــالً كلّهــم علــى مثــل بصــيرة األربعــة ال
  .)٤(ولناهضت القوم، ولكن لم أجد خامساً فأمسكت)

  بصيرة هؤالء، أي: مستعدين للتضحية والقتال. واضح بأنّه أراد أربعين على Cوقوله
  ونحن نقول: نعم، الظاهر لم يكن على مثل بصيرة هؤالء سواهم.

، ويعتقد أنّه صـاحب الخالفـة   Cأما أنّه ال يوجد من يعرف الحق ويؤيد علياً
الحقّة وأن من غصبوها ظالمين، فال نقول به! بـل كـان هنـاك كثيـر مـن المهـاجرين       
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يعرفــون ذلــك ولكــنّهم لــم يكونــوا مســتعدين للقتــال والتضــحية، أو كــانوا واألنصــار 
  ينتظرون ما تأتي به األيام، أو كانوا يتأملون خيراً.

وبالتــالي ال نحكــم علــى كــلّ المســلمين بــالردة، بمعنــى: إنكــار اإلمامــة، ســوى          
ــى: أنكــروا اإل        ــدوا بمعن ــراً مــن المســلمين ارت ــل نقــول: إن كثي مامــة، هــؤالء األربعــة، ب

سواء عن علم وقصـد، أو عـن تواطـؤ، أو عـن جهـل، أو طمـع، وهنـاك الكثيـر مـنهم ـــ           
البقية ــ كانوا يعرفون الحق ولكنّهم كانوا مختلفين في مستوى اإليمـان واليقـين،   أي: 

  وفيهم المستضعفون.
ــر رســول اهللا     ــة المســلمين ألم ــا اســتبعاد مخالف ــك، فهــذا     7وأم ــه ال يعقــل ذل وأنّ

نــصّ عليــه القــرآن الكــريم، مــن وقــوع مثــل ذلــك لبنــي إســرائيل، عنــدما     مخــالف لمــا
  عن منصبه. Cودفعهم هارون Cعبدوا العجل بعد تأخّر موسى

؟! وأيـن إنكـار اإلمامـة مـن عبـادة      Cمـن تـأخّر موسـى    7فأين موت رسـول اهللا 
وأهــل  Cالعجـل؟! وقــد كــان بنــو إســرائيل ســبعون ألفــاً ارتــدوا كلّهــم ســوى هــارون 

  وأهل بيته؛ فالحظ! Cأن في المسلمين من بقي على الحق غير علي بيته، مع
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������7א���ود���«����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

مـن  مـن  مـن  مـن  لقد سأل أحد المخالفين أصـحابه عـن صـحة الحـديث التـالي، بـالرغم م      لقد سأل أحد المخالفين أصـحابه عـن صـحة الحـديث التـالي، بـالرغم م      لقد سأل أحد المخالفين أصـحابه عـن صـحة الحـديث التـالي، بـالرغم م      لقد سأل أحد المخالفين أصـحابه عـن صـحة الحـديث التـالي، بـالرغم م      
        صححه ممن ذكرهم، وهو:صححه ممن ذكرهم، وهو:صححه ممن ذكرهم، وهو:صححه ممن ذكرهم، وهو:



 
 

١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧....................................................... E,0��123א���
 א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
ـــ حـدثنا أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد        ـــ حـدثنا أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد        ـــ حـدثنا أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد        ـــ حـدثنا أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد            ٤٦٧٦٤٦٧٦٤٦٧٦٤٦٧٦((((((((: : : : ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠صصصص    ٣٣٣٣للحاكم جللحاكم جللحاكم جللحاكم ج    ،،،،المستدركالمستدركالمستدركالمستدرك

الجمحي بمكّة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنـا هشـيم، عـن إسـماعيل     الجمحي بمكّة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنـا هشـيم، عـن إسـماعيل     الجمحي بمكّة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنـا هشـيم، عـن إسـماعيل     الجمحي بمكّة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنـا هشـيم، عـن إسـماعيل     
    7777، قـال: (إن ممـا عهـد إلـي النبـي     ، قـال: (إن ممـا عهـد إلـي النبـي     ، قـال: (إن ممـا عهـد إلـي النبـي     ، قـال: (إن ممـا عهـد إلـي النبـي     ����بن سالم، عن أبي إدريس األودي، عن عليبن سالم، عن أبي إدريس األودي، عن عليبن سالم، عن أبي إدريس األودي، عن عليبن سالم، عن أبي إدريس األودي، عن علياااا

        ....))))))))بي بعده). هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاهبي بعده). هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاهبي بعده). هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاهبي بعده). هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه    مة ستغدرمة ستغدرمة ستغدرمة ستغدرأن اُألأن اُألأن اُألأن اُأل
        تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح.تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح.تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح.تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح.

        فرد عليه أحد المخالفين بالتالي:فرد عليه أحد المخالفين بالتالي:فرد عليه أحد المخالفين بالتالي:فرد عليه أحد المخالفين بالتالي:
إخبار النبيإخبار النبيإخبار النبي7777إخبار النبي    بمقتل عليبمقتل عليبمقتل عليبمقتل علي����           الـذي يقتلـه شـقي صـحيح ال مريـة فيـه، وأن       الـذي يقتلـه شـقي صـحيح ال مريـة فيـه، وأن       الـذي يقتلـه شـقي صـحيح ال مريـة فيـه، وأن       الـذي يقتلـه شـقي صـحيح ال مريـة فيـه، وأن

        محروم، وهذا متواتر عندنا ومعروف.محروم، وهذا متواتر عندنا ومعروف.محروم، وهذا متواتر عندنا ومعروف.محروم، وهذا متواتر عندنا ومعروف.
النبي ومن ألفاظه المعروفة: أنالنبي ومن ألفاظه المعروفة: أنالنبي ومن ألفاظه المعروفة: أنالنبي ولين عـاقر الناقـة، وأشـقى    ولين عـاقر الناقـة، وأشـقى    ولين عـاقر الناقـة، وأشـقى    ولين عـاقر الناقـة، وأشـقى    قال: (أشقى األقال: (أشقى األقال: (أشقى األقال: (أشقى األ    7777ومن ألفاظه المعروفة: أن

اآلخرين الذي يطعنك يا علي ــ وأشار إلى حيث يطعن ــ)، وهـو حـديث صـحيح    اآلخرين الذي يطعنك يا علي ــ وأشار إلى حيث يطعن ــ)، وهـو حـديث صـحيح    اآلخرين الذي يطعنك يا علي ــ وأشار إلى حيث يطعن ــ)، وهـو حـديث صـحيح    اآلخرين الذي يطعنك يا علي ــ وأشار إلى حيث يطعن ــ)، وهـو حـديث صـحيح    
        عندنا.عندنا.عندنا.عندنا.

وكــذا قــول النبــيوكــذا قــول النبــيوكــذا قــول النبــي7777وكــذا قــول النبــي    لعلــيلعلــيلعلــيثكما بأشــقى النــاس  ����لعلــيثكما بأشــقى النــاس  : (أيــا أبــا تــراب! أال أُحــدثكما بأشــقى النــاس  : (أيــا أبــا تــراب! أال أُحــدثكما بأشــقى النــاس  : (أيــا أبــا تــراب! أال أُحــدأيــا أبــا تــراب! أال أُحــد) :
رجلــين؟) قلنــا: بلــى يــا رســول اهللا! قــال: (أُحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي    رجلــين؟) قلنــا: بلــى يــا رســول اهللا! قــال: (أُحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي    رجلــين؟) قلنــا: بلــى يــا رســول اهللا! قــال: (أُحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي    رجلــين؟) قلنــا: بلــى يــا رســول اهللا! قــال: (أُحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي    

        عني: قرن علي ــ حتّى تبتلّ هذه من الدم ــ يعني: لحيته ــ).عني: قرن علي ــ حتّى تبتلّ هذه من الدم ــ يعني: لحيته ــ).عني: قرن علي ــ حتّى تبتلّ هذه من الدم ــ يعني: لحيته ــ).عني: قرن علي ــ حتّى تبتلّ هذه من الدم ــ يعني: لحيته ــ).يضربك على هذه ــ ييضربك على هذه ــ ييضربك على هذه ــ ييضربك على هذه ــ ي
        لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف، بأن اُألمة ستغدر به.لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف، بأن اُألمة ستغدر به.لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف، بأن اُألمة ستغدر به.لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف، بأن اُألمة ستغدر به.

        الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم:الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم:الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم:الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم:
، ، ، ، ٦٦٦٦مــنهم: البخــاري؛ كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثيــر فــي (البدايــة والنهايــة الجــزء     مــنهم: البخــاري؛ كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثيــر فــي (البدايــة والنهايــة الجــزء     مــنهم: البخــاري؛ كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثيــر فــي (البدايــة والنهايــة الجــزء     مــنهم: البخــاري؛ كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثيــر فــي (البدايــة والنهايــة الجــزء     

        ).).).).٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨صفحة صفحة صفحة صفحة 
، ممـا يـدلّ علــى   ، ممـا يـدلّ علــى   ، ممـا يـدلّ علــى   ، ممـا يـدلّ علــى   ))))))))فـإن صـح  فـإن صـح  فـإن صـح  فـإن صـح  ((((((((ر الحـديث؛ قــال بعـده:   ر الحـديث؛ قــال بعـده:   ر الحـديث؛ قــال بعـده:   ر الحـديث؛ قــال بعـده:   وحتّـى البيهقـي لمـا ذكـ    وحتّـى البيهقـي لمـا ذكـ    وحتّـى البيهقـي لمـا ذكـ    وحتّـى البيهقـي لمـا ذكـ    

        استغرابه واستنكاره له.استغرابه واستنكاره له.استغرابه واستنكاره له.استغرابه واستنكاره له.
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        وكذا الدارقطني.وكذا الدارقطني.وكذا الدارقطني.وكذا الدارقطني.
        وأيضاً ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية).وأيضاً ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية).وأيضاً ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية).وأيضاً ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية).

        وأحمد شاكر.وأحمد شاكر.وأحمد شاكر.وأحمد شاكر.
        ).).).).٤٩٠٥٤٩٠٥٤٩٠٥٤٩٠٥واأللباني (السلسلة الضعيفة صفحة واأللباني (السلسلة الضعيفة صفحة واأللباني (السلسلة الضعيفة صفحة واأللباني (السلسلة الضعيفة صفحة 

ــادة الكــوفي، وعليــك          ــو جن ــاء أب ــن مخــارق بــن ورق ــي اإلســناد: حصــين ب ــادة الكــوفي، وعليــك         وف ــو جن ــاء أب ــن مخــارق بــن ورق ــي اإلســناد: حصــين ب ــادة الكــوفي، وعليــك         وف ــو جن ــاء أب ــن مخــارق بــن ورق ــي اإلســناد: حصــين ب ــادة الكــوفي، وعليــك         وف ــو جن ــاء أب ــن مخــارق بــن ورق ــي اإلســناد: حصــين ب وف
        فلة جداً.فلة جداً.فلة جداً.فلة جداً.بترجمته فهي حابترجمته فهي حابترجمته فهي حابترجمته فهي حا

        وكذا فيه: ثعلبة بن يزيد الحمامي، وهو ضعيف.وكذا فيه: ثعلبة بن يزيد الحمامي، وهو ضعيف.وكذا فيه: ثعلبة بن يزيد الحمامي، وهو ضعيف.وكذا فيه: ثعلبة بن يزيد الحمامي، وهو ضعيف.
        وفي بعض طرقه أيضاً: حكيم بن جبير، وهو ضعيف.وفي بعض طرقه أيضاً: حكيم بن جبير، وهو ضعيف.وفي بعض طرقه أيضاً: حكيم بن جبير، وهو ضعيف.وفي بعض طرقه أيضاً: حكيم بن جبير، وهو ضعيف.

       ـوا اإلمـام علـيـنّة، محبهذا هـو إنصـاف أهـل الس       ـوا اإلمـام علـيـنّة، محبهذا هـو إنصـاف أهـل الس       ـوا اإلمـام علـيـنّة، محبهذا هـو إنصـاف أهـل الس       ـوا اإلمـام علـيـنّة، محبوحشـرنا معـه.. ولـيس    ، وحشـرنا معـه.. ولـيس    ، وحشـرنا معـه.. ولـيس    ، وحشـرنا معـه.. ولـيس    ����هذا هـو إنصـاف أهـل الس ،
إجحــاف بعــض مــن يــدعي محبتــه، الــذين يبنــون عقيــدة كاملــة فــي الطعــن علــى     إجحــاف بعــض مــن يــدعي محبتــه، الــذين يبنــون عقيــدة كاملــة فــي الطعــن علــى     إجحــاف بعــض مــن يــدعي محبتــه، الــذين يبنــون عقيــدة كاملــة فــي الطعــن علــى     إجحــاف بعــض مــن يــدعي محبتــه، الــذين يبنــون عقيــدة كاملــة فــي الطعــن علــى     

        ....))))))))تصحتصحتصحتصحاألئمة، على أحاديث ضعيفة ال األئمة، على أحاديث ضعيفة ال األئمة، على أحاديث ضعيفة ال األئمة، على أحاديث ضعيفة ال 
        فما ترون في نقضه وتضعيفه؟فما ترون في نقضه وتضعيفه؟فما ترون في نقضه وتضعيفه؟فما ترون في نقضه وتضعيفه؟

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

ــححه، ووافقـــه الـــذهبي،         ــحة الحـــديث: أن الحـــاكم صـ ــي للقـــول بصـ يكفـ
رواه البزّار، وفيه: علي بن قادم، وقد وثّـق  ((وكذلك في (مجمع الزوائد)؛ قال: 

  .)١())وضعف
 والتعديل في علي بن قادم، نجد وعندما نرجع إلى ما قاله علماء الجرح 
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١(أبا حاتم الرازي يقول: محلّه الصدق أن(     ـان يـذكره فـي الثقـاتوابـن حب ،)٢( ،

، وابــن حجــر العســقالني )٤(، والعجلــي يقــول: ثقــة)٣(والحــاكم يقــول: ثقــة مــأمون
  .)٦(، وعبد الباقي بن قانع البغدادي يقول: صالح)٥(وق يتشيعيقول: صد

ماء مخطئون، أم أن التشـيع الـذي يوصـف بـه يجعلهـم      فهل كلّ هؤالء العل
  يعرضون عنه؟!

أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا ((وأما السند الذي ذكره البيهقي بقوله: 
أبو محمد بن شوذب الواسطي بها، حدثنا شـعيب بـن أيـوب، حـدثنا عمـرو بـن       
 عـــون، عـــن هشـــيم، عـــن إســـماعيل بـــن ســـالم، عـــن أبـــي إدريـــس األزدي، عـــن  

...فيدلّ على اعتبار الحديث:)٧())علي ،  
  .)٨(فأبو علي الروذباري (شيخ البيهقي)، قالوا عنه: اإلمام المسند

ــو محمــد  ــالوا: المقــرئ    وأب ــن شــوذب الواســطي، ق المحــدث، و: محــدث   ب
  .)٩(واسط
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ــالوا عنــه كــذلك: صــدوق، حســن الحــديث، وقــد وثّقــه        وشــعيب بــن أيــوب، ق
، ولكنّـه  )٢(. وقـال عنـه ابـن حبـان: مـدلّس     )١(، وغيـرهم الدارقطني والـذهبي والحـاكم  

  أسند الحديث هنا.
وعمرو بن عون، قال عنه ابـن حجـر: ثقـة ثبـت، وأطنـب فـي الثنـاء عليـه يحيـى          

  .)٣(بن معينا
. وتهمة التدليس )٤(وأما هشيم، فهو من رجال الصحاح، وثّقه أغلب من ذكره

ث عـن إسـماعيل بـن سـالم الثقـة،      في الحديث هنـا غيـر موجـودة؛ ألنّـه روى الحـدي     
  فقد ذكر أنّه: إذا حدث عن ثقة فال بأس به.

وإسماعيل بن سالم، وثّقه ابن حجـر والـدارقطني والـذهبي ويحيـى بـن معـين،       
  .)٥(وغيرهم

وأبــو إدريــس األزدي، أو (األودي)، هــو: إبــراهيم بــن أبــي حديــد، ذكــره ابــن   
  .)٦(حبان في الثقات
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        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
البعض من إخواننا أبناء العامة يشكل علينا، وكما تابعنا في برامج بعض البعض من إخواننا أبناء العامة يشكل علينا، وكما تابعنا في برامج بعض البعض من إخواننا أبناء العامة يشكل علينا، وكما تابعنا في برامج بعض البعض من إخواننا أبناء العامة يشكل علينا، وكما تابعنا في برامج بعض 

اإلمام علي القنوات: أناإلمام علي القنوات: أناإلمام علي القنوات: أناإلمام علي اًاًاًاًالقنوات: أنCCCC      لم يقل أنّه الخليفة المنصّب من عند اهللا سـبحانه  لم يقل أنّه الخليفة المنصّب من عند اهللا سـبحانه  لم يقل أنّه الخليفة المنصّب من عند اهللا سـبحانه  لم يقل أنّه الخليفة المنصّب من عند اهللا سـبحانه
        وتعالى.وتعالى.وتعالى.وتعالى.

ــه أنّــه الخليفــة          ــه) يقــول في ــه أنّــه الخليفــة         فهــل هنــاك حــديث أو قــول لإلمام(ســالم اهللا علي ــه) يقــول في ــه أنّــه الخليفــة         فهــل هنــاك حــديث أو قــول لإلمام(ســالم اهللا علي ــه) يقــول في ــه أنّــه الخليفــة         فهــل هنــاك حــديث أو قــول لإلمام(ســالم اهللا علي ــه) يقــول في فهــل هنــاك حــديث أو قــول لإلمام(ســالم اهللا علي
أما واهللا لقد أما واهللا لقد أما واهللا لقد أما واهللا لقد ((((((((المنصّب، خصوصاً أنّهم يفسرون قول اإلمام في الخطبة الشقشقية: المنصّب، خصوصاً أنّهم يفسرون قول اإلمام في الخطبة الشقشقية: المنصّب، خصوصاً أنّهم يفسرون قول اإلمام في الخطبة الشقشقية: المنصّب، خصوصاً أنّهم يفسرون قول اإلمام في الخطبة الشقشقية: 

، ، ، ، ))))))))القطــب مــن الرحــىالقطــب مــن الرحــىالقطــب مــن الرحــىالقطــب مــن الرحــىتقمصــها ابــن أبــي قحافــة وإنّــه لــيعلم أن محلّــي منهــا محــلّ  تقمصــها ابــن أبــي قحافــة وإنّــه لــيعلم أن محلّــي منهــا محــلّ  تقمصــها ابــن أبــي قحافــة وإنّــه لــيعلم أن محلّــي منهــا محــلّ  تقمصــها ابــن أبــي قحافــة وإنّــه لــيعلم أن محلّــي منهــا محــلّ  
        بشكل يوحي بغير المعنى الذي نفهمه.. الرجاء تبيان ذلك؟بشكل يوحي بغير المعنى الذي نفهمه.. الرجاء تبيان ذلك؟بشكل يوحي بغير المعنى الذي نفهمه.. الرجاء تبيان ذلك؟بشكل يوحي بغير المعنى الذي نفهمه.. الرجاء تبيان ذلك؟

        وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــاً   7قـــد نُصّـــب مـــن قبـــل النبـــيC  لقـــد ثبـــت بالـــدليل القـــاطع: أن عليـ

 Cعلـي وصياً، وهذا يكفي إلثبات وصيته حتّى لو لـم نعثـر علـى نـصّ مـن      
  هناك نصوص عديدة صدرت مـن علـي نفسه، ولكن مع ذلك فإن بحقC 

     المنصّــب مــن قبــل النبــي ــى أنّــه الوصــي ــه للقــوم  7يشــير بهــا إل ، ومحاججت
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  منها: على ذلك،
  في الرحبة: 7ألصحاب رسول اهللا    Cحديث مناشدة علي أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

عـن أبـي    ،عبـد الملـك  ثنـا   ،ثنـا ابـن نميـر    ،ثني أبـي حـد  ،عبد اهللا((ففي مسند أحمد: 
فــي الرحبــة وهــو ينشــد    اًســمعت عليــ :قــال ،عــن زاذان بــن عمــر  ،عبــد الــرحيم الكنــدي 

  ؟وهو يقول ما قال يوم غدير خم7 من شهد رسول اهللا :الناس

مـن كنـت   ( :وهـو يقـول  7هـم سـمعوا رسـول اهللا   نّأفشـهدوا   ،فقام ثالثة عشر رجالً
وفيـه عـن سـعد بـن وهـب       ، )٢(ياد بـن أبـي زيـاد   ، وفيه أيضاً: عن ز)١()))مواله مواله فعلي

، وفيـه  )٥(، وفيـه عـن أبـي الطفيـل    )٤(، وفيه عن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى     )٣(وزيد بن يتبع
  .)٦(عن زيد بن أرقم

ــن يتبــع     ــي شــيبة عــن زيــد ب ــن أبــي عاصــم عــن زاذان  )٧(وأورده ابــن أب ، )٨(، ورواه اب
 واه النسـائي فـي السـنن عـن عميـرة     ، ور)٩(وعن المهاجر بن عميرة، أو عميـرة بـن مهـاجر   
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ــعد ا ــن ســـ ــب   )١(بـــ ــن وهـــ ــعيد بـــ ــن ســـ ــع   )٢(، وعـــ ــن يتبـــ ــد بـــ ــن زيـــ ــرو  )٣(، وعـــ ــن عمـــ  ، وعـــ

  .)٤(ذي مر
حــدثنا ســليمان بــن أحمــد، حــدثنا أحمــد بــن  ((أخــرج الحــافظ أبــو نعــيم قــائالً:  

إبراهيم بن كيسان، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، حدثنا مسعر بـن كـدام، عـن    
، عـــن عميـــرة بـــن ســـعد، قـــال: شـــهدت عليـــاً علـــى المنبـــر ناشـــد طلحــة بـــن مصـــرف 
ــك، وهــم       7أصــحاب رســول اهللا  ــن مال ــرة، وأنــس ب ــو هري ــو ســعيد، وأب ــيهم: أب ، وف

  حول المنبر، وعلي على المنبر، وحول المنبر اثنا عشر رجالً هؤالء منهم.
يقـول: مــن كنــت مــواله   7فقـال علــي: (نشــدتكم بـاهللا! هــل ســمعتم رســول اهللا  

مواله)؟ فعلي  
  فقاموا كلّهم فقالوا: اللّهم نعم، وقعد رجل.

  فقال: (ما منعك أن تقوم)؟
  قال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت.

  فقال: (اللّهم إن كان كاذباً فاضربه ببالء حسن).
. إلـى غيـر   )٦())بـين عينيـه نكتـة بيضـاء ال تواريهـا العمامـة       )٥(قال: فلما مات رأينـا 

  يرة لحديث المناشدة تركنا إيرادها تجنّباً لإلطالة.ذلك من الطرق الكث
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حــدثنا أبي(رحمــه اهللا)، قــال: ((أورد الشــيخ الصــدوق فــي (األمــالي): ثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: 
حدثنا سعد بن عبـد اهللا، عـن الهيـثم بـن أبـي مسـروق النهـدي، عـن الحسـين بـن           
علــوان، عــن عمــرو بــن ثابــت، عــن أبيــه، عــن ســعد بــن طريــف، عــن األصــبغ بــن   

  ذات يوم على منبر الكوفة: C، قال: قال أمير المؤمنيننباتة
(أنا سيد الوصيين، ووصي سيد النبيين، أنا إمام المسلمين، وقائد المتّقين، 
ــا المتخــتّم بــاليمين، والمعفّــر     ومــولى المــؤمنين، وزوج ســيدة نســاء العــالمين، أن

حب بدر وحنين، للجبين، أنا الذي هاجرت الهجرتين، وبايعت البيعتين، أنا صا
أنا الضارب بالسيفين، والحامل على فرسين، أنا وارث علم األولين، وحجة اهللا 

  خاتم النبيين.. 7على العالمين بعد األنبياء ومحمد بن عبد اهللا
أهـــل مـــواالتي مرحومـــون، وأهـــل عـــداوتي ملعونـــون، ولقـــد كـــان حبيبـــي    

وإيمـان، وبغضـك كفـر    كثيـراً مـا يقـول لـي: يـا علـي! حبـك تقـوى          7رسول اهللا
ونفــــاق، وأنــــا بيــــت الحكمــــة وأنــــت مفتاحــــه، وكــــذب مــــن زعــــم أنّــــه يحبنــــي  

  .)١())ويبغضك)
حدثنا الحسين بن إبراهيم المؤدب، قـال:  ((في (األمالي) أيضاً، قال: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

حدثنا محمد بن أبي عبد اهللا الكوفي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمـد  
هللا بــن عبـــد اهللا الـــدهقان، عـــن درســت بـــن أبـــي منصـــور   بــن بشّـــار، عـــن عبيـــد ا ا

الواسطي، عـن عبـد الحميـد بـن أبـي العـالء، عـن ثابـت بـن دينـار، عـن سـعد بـن              
  :Cطريف الخفّاف، عن األصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين
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(أنا خليفة رسول اهللا، ووزيره ووارثه، أنا أخو رسول اهللا، ووصيه وحبيبـه،  
اهللا وصاحبه، أنا ابن عم رسول اهللا وزوج ابنته وأبو ولـده، أنـا سـيد    صفي رسول  أنا

الوصيين ووصي سيد النبيين، أنا الحجة العظمى، واآلية الكبـرى، والمثـل األعلـى،    
وباب النبي المصطفى، أنا العروة الـوثقى، وكلمـة التقـوى، وأمـين اهللا تعـالى ذكـره       

   .)١())على أهل الدنيا)
 هـــ)٤١٣الشـيخ الجليــل الحســين بـن عبــد الوهــاب، المعاصـر للمفيــد (ت   قــال رابعـاً:  رابعـاً:  رابعـاً:  رابعـاً:  

تـأليف أبـي علـي     (رحمه اهللا)، في كتاب (عيون المعجزات)، نقالً من كتاب (األنوار)
حـــدث العبــاس بـــن الفضـــل، قــال: حـــدثني موســى بـــن عطيـــة    ((الحســن بـــن همــام:   

ص، عـن أبيـه، عـن    األنصاري، قال: حدثنا حسان بن أحمد األزرق، عن أبي األحو
المـدائن، فنـزل بـإيوان كسـرى، وكـان       Cعمار الساباطي، قال: قدم أمير المؤمنين

  معه ذلف ابن منجم كسرى، فلما ظلّ الزوال، قال لذلف: (قم معي)...
ــبعض أصــحابه: (خــذ هــذه         إلــى أن قــال: ثــم نظــر إلــى جمجمــة نخــرة، فقــال ل

جلــس فيــه، ودعــا بطســت إلــى اإليــوان و Cالجمجمــة)، وكانــت مطروحــة، وجــاء
: (أقسـمت  Cوصب فيه ماء، وقال له: (دع هـذه الجمجمـة فـي الطسـت)، ثـم قـال      

  عليك يا جمجمة، أخبريني من أنا؟ ومن أنت؟)..
ــأمير المــؤمنين، وســيد          ــت، ف ــا أن فنطقــت الجمجمــة بلســان فصــيح، وقالــت: أم

وأمــا أنــا،  الوصــيين، وإمــام المتّقــين فــي الظــاهر والبــاطن، وأعظــم مــن أن توصــف..  
  .)٢())فعبد اهللا وابن أمة اهللا كسرى أنوشيروان...
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: أنـا أحـق بهـذا    Cفقال علي((في (االحتجاج) للشيخ الطبرسي، قال: خامساً: خامساً: خامساً: خامساً: 
األمر منه، وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا األمر من األنصار واحتججـتم علـيهم   

  .)١())بالقرابة من الرسول، وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً
      ولو أردنا االستطراد ألوردنا العشرات مـن األحاديـث التـي يشـير بهـا علـيC 

  إلى أنّه وصي النبي وخليفته.
وأمـــا التأويـــل الـــذي يـــذكره أنصـــاف المتعلّمـــين فـــي بعـــض القنـــوات فـــال    
ينسـجم مــع القـرائن العديــدة فــي النصـوص التــي تشـير إلــى أنّــه يطلـب حقّــاً مــن      

  حقوقه، كقوله:
ــذي ورثـــه عـــن        (أر ــــــــــــــــــــ١١١١ ــي اإلمامـــة والخالفـــة، الـ ــاً)، أي: حقّـــه فـ ى تراثـــي نهبـ
بنصّه عليه وإشارته إليه.7النبي ،  

مثّل الخالفة بالرحـا التـي    C(أن محلّي منها محلّ القطب من الرحا)؛ فإنّه ــــــــ٢٢٢٢
بالقطب الذي تدور عليه، وعبر عن ذلـك بــ(محلّي)، التـي تشـير     ���  ال تعمل بانتظام

ومقامــه واســتحقاقه، ال كمــا يريــد أن يصــوره بعضــهم مــن أنّــه لــه رغبــة    إلــى منزلتــه 
  بالخالفة كما لآلخرين رغبة.

ـــ٣٣٣٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــأن يصــول مــن أجــل ذلــك وهــو اإلمــام المعصــوم، فهــو ال      Cتفكيــره ـ
  يطلب ما ليس حقّاً له.

ثـم إن هـذا الـذي يــذكره مخـالفو الشـيعة، مرجعـه إلــى نظـريتهم بـأن اإلمــام         
اًعليC كونه رجل عادي له رغبة بالسلطة، كما هـو الحـال عنـد     ال يخرج عن
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حقّاً، وال ���  اآلخرين، في حين نحن نعتقد أنّه اإلمام المعصوم الذي ال ينطق

بالخالفـة وهـو اإلمــام المعصـوم تــدلّنا     هتــحقّـاً، فمجــرد رغبتـه ومطالب  ���  يفعـل 
له بحق، فهو مـع  ال يطلب ما ليس  Cفإن علياً��� على أن الخالفة حق له، و

  .)١(الحق والحق معه

ČïÜÇ@òíüë@óÜÇ@˜ì–äÛa@òîÛbØ‘gIČïÜÇ@òíüë@óÜÇ@˜ì–äÛa@òîÛbØ‘gIČïÜÇ@òíüë@óÜÇ@˜ì–äÛa@òîÛbØ‘gIČïÜÇ@òíüë@óÜÇ@˜ì–äÛa@òîÛbØ‘gICCCC@@@@Hbèi@òibz–Ûa@ÙČ�·@â†ÇëHbèi@òibz–Ûa@ÙČ�·@â†ÇëHbèi@òibz–Ûa@ÙČ�·@â†ÇëHbèi@òibz–Ûa@ÙČ�·@â†Çë    

��$د����א��	אق�����������«�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
خالفة خالفة خالفة خالفة أثار أهل السنّة شبهة في وجه داللة النصوص النبوية على أثار أهل السنّة شبهة في وجه داللة النصوص النبوية على أثار أهل السنّة شبهة في وجه داللة النصوص النبوية على أثار أهل السنّة شبهة في وجه داللة النصوص النبوية على     ماماماما    كثيراًكثيراًكثيراًكثيراً

    ننننإإإإوهي: وهي: وهي: وهي:     ،،،،شكال مختلفةشكال مختلفةشكال مختلفةشكال مختلفةأأأألها تقريبات ولها تقريبات ولها تقريبات ولها تقريبات و    )،)،)،)،الة والسالمالة والسالمالة والسالمالة والسالمعليه الصعليه الصعليه الصعليه الص((((أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين
علـى خالفتـه كمــا تقولـه الشــيعة، فلمـاذا لــم     علـى خالفتـه كمــا تقولـه الشــيعة، فلمـاذا لــم     علـى خالفتـه كمــا تقولـه الشــيعة، فلمـاذا لــم     علـى خالفتـه كمــا تقولـه الشــيعة، فلمـاذا لــم         هـذه األحاديـث لــو كانـت للــنصّ   هـذه األحاديـث لــو كانـت للــنصّ   هـذه األحاديـث لــو كانـت للــنصّ   هـذه األحاديـث لــو كانـت للــنصّ   

يحتجيحتجيحتجن تغيب ن تغيب ن تغيب ن تغيب أأأأهل يعقل هل يعقل هل يعقل هل يعقل     !!!!أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة؟أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة؟أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة؟أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة؟    ،،،،بها أصحابهبها أصحابهبها أصحابهبها أصحابه    يحتج
    ننننأأأأمع مع مع مع     !!!!ثر؟ثر؟ثر؟ثر؟أأأأ    فال يوجد لها عين والفال يوجد لها عين والفال يوجد لها عين والفال يوجد لها عين وال    ،،،،هذه النصوص بأجمعها عن أهل السقيفةهذه النصوص بأجمعها عن أهل السقيفةهذه النصوص بأجمعها عن أهل السقيفةهذه النصوص بأجمعها عن أهل السقيفة

وليـاء الرسـول   وليـاء الرسـول   وليـاء الرسـول   وليـاء الرسـول   أأأأنحـن  نحـن  نحـن  نحـن  ((((((((: : : : بحتـاً بحتـاً بحتـاً بحتـاً     عشـائرياً عشـائرياً عشـائرياً عشـائرياً     المنطق الغالب في السـقيفة كـان منطقـاً   المنطق الغالب في السـقيفة كـان منطقـاً   المنطق الغالب في السـقيفة كـان منطقـاً   المنطق الغالب في السـقيفة كـان منطقـاً   
        !!!!))))))))وعشيرتهوعشيرتهوعشيرتهوعشيرته

    يعـد يعـد يعـد يعـد     ،،،،فعلـوا فعلـوا فعلـوا فعلـوا     التـي وتروهـا وفعلـوا بهـا مـا     التـي وتروهـا وفعلـوا بهـا مـا     التـي وتروهـا وفعلـوا بهـا مـا     التـي وتروهـا وفعلـوا بهـا مـا         ،،،،نصـار مـن قـريش   نصـار مـن قـريش   نصـار مـن قـريش   نصـار مـن قـريش   إذا كان خـوف األ إذا كان خـوف األ إذا كان خـوف األ إذا كان خـوف األ 
مسومسومسون يجتمعوا خلسة الستباق قريش في أمر الخالفةن يجتمعوا خلسة الستباق قريش في أمر الخالفةن يجتمعوا خلسة الستباق قريش في أمر الخالفةن يجتمعوا خلسة الستباق قريش في أمر الخالفةألألألأل    كافياًكافياًكافياًكافياً    غاًغاًغاًغاًمسو،،،،      فما هـو المبـر  فما هـو المبـر  فما هـو المبـر  ر ر ر ر فما هـو المبـر
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لتخولتخولتخولتخوفهم من عليفهم من عليفهم من عليأأأأمع مع مع مع     )،)،)،)،السالمالسالمالسالمالسالمليه الصالة وليه الصالة وليه الصالة وليه الصالة و(ع(ع(ع(عفهم من عليننننصاره نصاره نصاره نصاره أأأأهم كانوا هم كانوا هم كانوا هم كانوا نّنّنّنّأأأأ    ريخياًريخياًريخياًريخياًااااالثابت تالثابت تالثابت تالثابت ت    ن
        ومؤيديه في صراعه مع قريش؟ومؤيديه في صراعه مع قريش؟ومؤيديه في صراعه مع قريش؟ومؤيديه في صراعه مع قريش؟

    هم الخطـاب القرشـي العشـائري السـابق قـائلين:     هم الخطـاب القرشـي العشـائري السـابق قـائلين:     هم الخطـاب القرشـي العشـائري السـابق قـائلين:     هم الخطـاب القرشـي العشـائري السـابق قـائلين:     ر عدم ردر عدم ردر عدم ردر عدم ردكيف نفسكيف نفسكيف نفسكيف نفس    ،،،،من هنامن هنامن هنامن هنا
وفي وفي وفي وفي     ،،،،والمعين لهاوالمعين لهاوالمعين لهاوالمعين لها    ،،،،رحماًرحماًرحماًرحماً    7777برسول اهللابرسول اهللابرسول اهللابرسول اهللا    مسمسمسمسه األه األه األه األنّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛CCCCاألولى بها هو علياألولى بها هو علياألولى بها هو علياألولى بها هو علي    ننننإإإإ((((((((

        ؟؟؟؟))))))))نصوص عديدةنصوص عديدةنصوص عديدةنصوص عديدة
قــرب لنفـــوس  قــرب لنفـــوس  قــرب لنفـــوس  قــرب لنفـــوس  هــو األ هــو األ هــو األ هــو األ     CCCCعليـــاًعليـــاًعليـــاًعليـــاً    ننننأأأأفـــي شــيء ال نختلــف   فـــي شــيء ال نختلــف   فـــي شــيء ال نختلــف   فـــي شــيء ال نختلــف   نــا مهمــا اختلفنــا    نــا مهمــا اختلفنــا    نــا مهمــا اختلفنــا    نــا مهمــا اختلفنــا    نّنّنّنّألألألأل

ساسها عقدوا اجتماعهم من أبي بكر ساسها عقدوا اجتماعهم من أبي بكر ساسها عقدوا اجتماعهم من أبي بكر ساسها عقدوا اجتماعهم من أبي بكر أأأأجدر لرفع مخاوفهم التي على جدر لرفع مخاوفهم التي على جدر لرفع مخاوفهم التي على جدر لرفع مخاوفهم التي على واألواألواألواأل    ،،،،نصارنصارنصارنصاراألاألاألاأل
        بي عبيدة الحفار؟بي عبيدة الحفار؟بي عبيدة الحفار؟بي عبيدة الحفار؟أأأأوعمر ووعمر ووعمر ووعمر و
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــرأ  7إن قـــراءة األحـــداث المتزامنـــة مـــع وفـــاة الرســـول األكـــرم   وبعـــدها ال تقـ

، إذ بايعـه  Cهـو: علـي   7لكلّ كان يعلم أن المنصّب للخالفة بعد النبـي هكذا؛ فا
آالف المسـلمين قبــل الوفـاة بأشــهر، وذلـك فــي حجـة الــوداع، والـذي حصــل كــان      

  ..عن تخطيط مسبق وفي غفلة من الناس المشغولة بالفاجعة الكبرى
ألحـد أن   ولذا ترى أبطال الواقعة يصـرحون بأنّهـا: حـدث متسـرع وفتنـة، ال ينبغـي      

ــة؛          ــتهم األعــراف القبلي ــك الوقــت غلب ــى أن أغلــب المســلمين فــي ذل ــدها، إضــافة إل يعي
ين كانوا مفجوعين من عليفالقرشيC.الين إلى رؤسائهمواألنصار كانوا مي ،  

ومع كلّ هذا، لم يحجم الهاشميين وغيرهم عـن المطالبـة واالحتجـاج بأحقّيـة     
عليCآذان صاغية. اً، ولكن لم تلق  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لو كان هناك وصية ألحد لو كان هناك وصية ألحد لو كان هناك وصية ألحد لو كان هناك وصية ألحد ((((((((    شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:
        ....))))))))من الخلق لما حصل اختالف في (سقيفة بني ساعدة) في بداية األمرمن الخلق لما حصل اختالف في (سقيفة بني ساعدة) في بداية األمرمن الخلق لما حصل اختالف في (سقيفة بني ساعدة) في بداية األمرمن الخلق لما حصل اختالف في (سقيفة بني ساعدة) في بداية األمر

        قولة صحيحة؟قولة صحيحة؟قولة صحيحة؟قولة صحيحة؟هل هذه المهل هذه المهل هذه المهل هذه الم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 نقــول: نعــم، كانــت هنــاك وصــية وأقــوال وألفــاظ مختلفــة بتوليــة علــيC  بعــد

علــى اُألمــة مباشــرة، ولعــلّ أشــهر هــذه األقــوال هــو: حــديث الغــدير،       7رســول اهللا
ــن كنــت مــواله ف7المعــروف والمشــهور والمتــواتر، والــذي قــال فيــه النبــيهــذا : (م

قـال قبـل قولـه هـذا:      7علي مواله)، والذي يدلّ على الوالية العامة والحكـم؛ ألنّـه  
  (ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: بلى يا رسول اهللا)، ثم قال كالمه المتقدم..

وهو يدلّ بكلّ عناية على أن المراد من كلمة (مولى) في حديث الغـدير هـو:   
  واآلمرية دون المحبة والنصرة. األولوية، والتي تعني: الحكم

، وهـو يـدلّ   )١(قولـه: (يـا علـي أنـت ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي)         7وأيضاً جـاء عنـه  
بكــــلّ عنايــــة علــــى إرادة الحكــــم واإلمــــرة دون المحبــــة والنصــــرة؛ ألنّــــه ال معنــــى   

  الختصاص المحبة والنصرة بالبعدية دون اآلن الحاضر الذي هو فيه..
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ث صــحيح صــححه الحــاكم فــي (المســتدرك)  وهــذا الحــديث أيضــاً هــو حــدي 
  .)١(ووافقه الذهبي، وأيضاً صححه كثير من علماء أهل السنّة ومحدثيهم

ا7ًوكذلك ورد عن النبيعلي أن :C      ه وخليفتـه، كمـا هـو المسـتفادهو وصي
كم يؤازرني على هذا 7من حديث الدار في يوم اإلنذار، الذي قال فيه النبيأي) :

ووصـيي وخليفتـي فـيكم؟) فلـم يسـتجب لـه فـي ذلـك          أن يكـون أخـي   األمر، على 
 عشــيرته 7المجلــس الــذي جمــع فيــه النبــي  ���علــيC7، فقــال لهــم النبــي إن) :

  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا..).
، ورواه بســند جيــد  )٢(وهــذا الحــديث رواه ابــن عســاكر فــي تاريخــه بســند صــحيح   

  ..)٤(، وأيضاً رواه غيرهما من رجال الحديث ورواة السنن)٣(في مسندهأحمد بن حنبل 
وأيضـــاً روى أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي (فضـــائل الصـــحابة)، والطبرانـــي فـــي    

 ي وموضــع  7(المعجــم الكبيــر)، واللفــظ لــه: عــن النبــيوصــي أنّــه قــال: (فــإن ،
ســري، وخيــر مــن أتــرك بعــدي، وينجــز عــدتي، ويقضــي دينــي: علــي بــن أبــي   

 ، والســند صــحيح وإن كــان فيــه (ناصــح بــن عبــد اهللا) الــذي وصــفوه   )٥(طالــب)
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أن الرجل ممدوح ومقبول بأعلى الدرجات عند بعـض  ���  بالمتروك لتشيعه،

أئمة الحديث، فقد نقل أحمد بن حازم بن أبي غرزة ـــ الـذي يصـفه الـذهبي     
همـا قـاال:   بـ(اإلمام الحافظ الصدوق) ــ عن عبيد اهللا بـن موسـى، وأبـي نعـيم، أنّ    

عن الحسن بن صالح، أنّه قال في ناصح بن عبد اهللا: بأنّـه رجـل صـالح، ونعـم     
، وقال ابن عـدي فـي (الكامـل) بأنّـه:     )١(الرجل، وقد عده الذهبي من العابدين

، وقال المزّي في (تهذيب الكمال) بأنّه: كان يروي عنه )٢(ممن يكتب حديثه
  .)٣(أبو حنيفة، وهو من أقرانه

 7الوصية هذا كان معلوماً وشائعاً بين الصحابة فـي حيـاة رسـول اهللا   وحديث 
فما الذي أثار عائشة حتّى سعت جاهدة إلى نفي حديث الوصية ��� وبعد مماته، و

بقولها ــ كما نقل ذلـك البخـاري فـي (صـحيحه) فـي كتـاب الوصـايا، عنـدما ذكـروا          
النبي 7لها أن  قد أوصى لعلـيC  وقـد كنـت مسـندته إلـى      متـى أوصـى إليـه   (( : ـــ

صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقـد انخنـث فـي حجـري، فمـا شـعرت       
  !!)٤())أنّه قد مات، فمتى أوصى إليه؟

..ال يمكن لنـا أن نتصـور أقـوال المـدعين بعـدم الوصـية؛ إذ اإلشـكال الصـريح         ��� و
    ــيهم بأنّــه: كيــف مــات النبــي ــه أمــر بالوصــية،     7يــرد عل ــم يــوصِ مــع أنّ فهــذا الفعــل   ول

  وهو غير مقبول! 7مخالف لما يأمر به
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ولكــن الجــواب  ن اليــوم األول لظهــور هــذه الــدعوى، وقــد وجــه هــذا اإلشــكال مــ 
  عنها كان بارداً ومجتزءاً من قبل المتصدين للرد عليه!!

أخبرنــي طلحــة، قــال: قلــت  ((روى أحمــد فــي (مســنده) بســنده عــن مالــك:   
ــى: أوصـــى ر     ــي أوفـ ــن أبـ ــد اهللا بـ ــول اهللالعبـ ــف أمـــر    7سـ ــت: فكيـ ــال: ال. قلـ ؟ قـ

  .)١())المؤمنين بالوصية ولم يوصِ؟! قال: أوصى بكتاب اهللا عزّ وجلّ
وهــذا الجــواب بهــذه الصــيغة يكشــف عــن أُمــور خطيــرة، ال نــدري مــن هــو  
صاحب اليد اُألولى بالتالعب فيها؟! هل المسؤول في الحديث هنا؟ أم الراوي 

  تابه؟له؟ أم المحدث الذي نقله في ك
فالوصية التي نفاها ابن أبـي أوفـى: هـل كانـت الوصـية بالمـال والمتعلّقـات        

 الخارجية؟ أم كانت الوصية بالخالفة؟

ه: أوصــى فـإن كانـت اُألولـى، فلـم كـان الجـواب عـن السـؤال الثـاني بأنّـ          
بالكتاب؛ إذ كان األولى أن يقول له: إنّـك لـم تفهـم قصـدي بـأنّني ال أُريـد       

لوصية، وإنّمـا أُريـد نفـي الوصـية بالمـال والمتعلّقـات فقـط،        أن أنفي مطلق ا
ال أن يجيبـــه بجـــواب نعلـــم مـــن الخـــارج أنّـــه نصـــف جـــواب، ولـــيس جوابـــاً   

  كامالً!
النبي ك مـن بعـده بالكتـاب والعتـرة      7فمن المعلوم أنته بالتمسأوصى أُم

 معاً، وليس الكتاب وحده؛ وهذا حديث صحيح مشهور متواتر ال يمكن ألحد
ا لـم تطلهـا كلّهـا،    أنّهـ ���  دفعه.. لكـن يـد التالعـب قـد طالـت بعـض األحاديـث،       
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يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّـه بِـأَفْواههِم واللَّـه مـتم نُـورِه      يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّـه بِـأَفْواههِم واللَّـه مـتم نُـورِه      يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّـه بِـأَفْواههِم واللَّـه مـتم نُـورِه      يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّـه بِـأَفْواههِم واللَّـه مـتم نُـورِه      �وفي هذا حكمة بالغة، 
ونرالْكَاف كَرِه لَووونرالْكَاف كَرِه لَووونرالْكَاف كَرِه لَووونرالْكَاف كَرِه لَو١(�و(.  

IIIIZsí†yZsí†yZsí†yZsí†y@@@@@HHð†Èi@åß@áØČîÛëI@HHð†Èi@åß@áØČîÛëI@HHð†Èi@åß@áØČîÛëI@HHð†Èi@åß@áØČîÛëI@ @@ @@ @@ @
��د�«�  »�������������א��	אق�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم.. السالم عليكم.. السالم عليكم.. السالم عليكم.. 
هل حديث الوالية: (علي وليكم بعدي)، له مدلول الخالفة الخاصّة في هل حديث الوالية: (علي وليكم بعدي)، له مدلول الخالفة الخاصّة في هل حديث الوالية: (علي وليكم بعدي)، له مدلول الخالفة الخاصّة في هل حديث الوالية: (علي وليكم بعدي)، له مدلول الخالفة الخاصّة في 

المورد الذي قيل فيه، وهو بعثة اإلمام عليالمورد الذي قيل فيه، وهو بعثة اإلمام عليالمورد الذي قيل فيه، وهو بعثة اإلمام عليالمورد الذي قيل فيه، وهو بعثة اإلمام عليCCCC     ،ةة، إلى اليمن؟ أم الخالفة العامة، إلى اليمن؟ أم الخالفة العامة، إلى اليمن؟ أم الخالفة العامإلى اليمن؟ أم الخالفة العام
        ر التيجاني؟ر التيجاني؟ر التيجاني؟ر التيجاني؟كما قال الشيخ حسن المالكي في حواره مع الدكتوكما قال الشيخ حسن المالكي في حواره مع الدكتوكما قال الشيخ حسن المالكي في حواره مع الدكتوكما قال الشيخ حسن المالكي في حواره مع الدكتو

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

7لقد ورد قول النبي لعليC ..ة مواطنكم بعدي، في عدأنّه: ولي  
منهــا: بعــد تصــدقه بالخــاتم، ونــزول آيــة الواليــة، وهنــا ال يمكــن القــول أن المــراد     

  .)٢(بالوالية هي الوالية الخاصّة، فال يمكن هنا وال في غيرها

أنّه: وليكم بعدي، في حجة الوداع في غدير خم، إذ قال:  Cك قال في عليوكذل
  .)٣(أنّه ال نبي بعدي، وهو وليكم بعدي)���  (اعلموا أن علياً منّي بمنزلة هارون من موسى،
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 ـاً  7ومن المواطن التي ذكر فيها النبـيعلي أنC       كـلّ مـؤمن بعـده، هـي ولـي 

  .)١(غزوة تبوك
ك صيغاً أُخرى مقاربة للحديث ال يمكـن حمـل المعنـى فيهـا علـى واليتـه       ثم إن هنا

  7الخاصّــة علــى بعــض األفــراد المرســلين إلــى الــيمن، وهــو قــول النبــي لعلــيC علــي) :
  .)٣(، وفي بعض النصوص (ومؤمنة))٢(منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي)

: (كـلّ  7لمعنـى مـع قـول النبـي    وإذا أردنا أن نجعلها والية على البعض، لـم يسـتقم ا  
  .)٤(مؤمن)

وحتّــى لــو كــان الحــديث مــن دون (كــلّ مــؤمن)، فــإن البعديــة فيــه ال تــؤدي المعنــى     
 عى، وهـــو واليـــة علـــيالمـــدC 7فـــي غيبـــة النبـــيالواليـــة علـــى  7؛ إذ لـــو أراد النبـــي

 ؛ فـــإن(ـــي علـــيكم فـــي غيبتـــيإنّـــه ولي) :ي مع )بعـــدي(المبعـــوثين خاصّـــة لقـــالنـــى ال تـــؤد
  (غيبتي).
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  »����������.��ز�א�ز!�د�����א���ن�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

الرســـائل إلـــى قيصـــر الـــروم، وملـــك فـــارس،  الرســـائل إلـــى قيصـــر الـــروم، وملـــك فـــارس،  الرســـائل إلـــى قيصـــر الـــروم، وملـــك فـــارس،  الرســـائل إلـــى قيصـــر الـــروم، وملـــك فـــارس،      7777عنـــدما أرســـل الرســـولعنـــدما أرســـل الرســـولعنـــدما أرســـل الرســـولعنـــدما أرســـل الرســـول
؛ إذ قال ؛ إذ قال ؛ إذ قال ؛ إذ قال CCCCاًاًاًاًر فيها اإلمام علير فيها اإلمام علير فيها اإلمام علير فيها اإلمام علييدعوهم لإلسالم أو الجزية أو الحرب، لم يذكيدعوهم لإلسالم أو الجزية أو الحرب، لم يذكيدعوهم لإلسالم أو الجزية أو الحرب، لم يذكيدعوهم لإلسالم أو الجزية أو الحرب، لم يذك

    اًاًاًاًاهللا محمـد رسـول اهللا)، ولـم يضـف عليـ     اهللا محمـد رسـول اهللا)، ولـم يضـف عليـ     اهللا محمـد رسـول اهللا)، ولـم يضـف عليـ     اهللا محمـد رسـول اهللا)، ولـم يضـف عليـ     ��� ��� ��� ���     فيما معناه: (أن تشهد أن ال إلـه فيما معناه: (أن تشهد أن ال إلـه فيما معناه: (أن تشهد أن ال إلـه فيما معناه: (أن تشهد أن ال إلـه 
        ولي اهللا، لماذا؟ولي اهللا، لماذا؟ولي اهللا، لماذا؟ولي اهللا، لماذا؟

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

ج ولــم تنــزل يمــن المعلــوم لــديكم أن أحكــام الشــريعة المقدســة قــد نزلــت بالتــدر   
ــغ عنهــا كــان أيضــاً بالتــدريج حســب المصــلحة وتقبــ     دفعــة واحــدة، وإن التبل  ــاس ي ل الن

ــدعوة مــدعاة           ــثالً أن النطــق بالشــهادتين فــي أول ال ولــيس دفعــة واحــدة، فإنّــك تجــد م
لعصـــمة المـــال والـــدم، كمـــا ورد فـــي األحاديـــث الشـــريفة المتضـــافرة: (ال أزال أقاتـــل    

���  وا منّـي دمـاءهم وأمـوالهم،   اهللا، فـإذا قالوهـا فقـد عصـم    ���  الناس حتّـى يقولـوا: ال إلـه   

  .)١(بحقّها وحسابهم على اهللا)
ع األحكام، قال النبيبعد نزول الفرائض وتوس اهللا، ���  : (من شـهد أن ال إلـه  7ثم

للمسـلم وعليـه مـا     واستقبل قبلتنـا وصـلّى صـالتنا، وأكـل ذبيحتنـا، فهـو المسـلم، لـه مـا         
بالتـدريج مـع أنّهـا حـرام مـن      ، وعند تحريم الخمـر كـان ذلـك    )٢(لى المسلم)ع

  أول اإلسالم. 
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إلــى رؤســاء البلــدان فــي أول   7لــذا فالرســائل التــي بعثهــا النبــي األعظــم  
الدعوة كانت وفق هذا السياق، وهو: إعالن التوحيد، الذي أراده اهللا سبحانه 

، الذي يعني التسليم 7بأن ال يشرك به عباده شيئاً، واإلقرار بنبوة نبيه محمد
، التــي نــزل أمــر اهللا   Cلُألمــة، ومنهــا: واليــة علــي    7مــا ســيبلّغه النبــي   بكــلّ

بالتبليغ العام بها في آخر الدعوة، كما هو المعلوم فـي قولـه    7سبحانه للنبي
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك... واللَّـه يعصـمك مـن      يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك... واللَّـه يعصـمك مـن      يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك... واللَّـه يعصـمك مـن      يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك... واللَّـه يعصـمك مـن      �تعالى: 

أصحابه في ذلك الموقع الذي يقال له غدير  7، وقد جمع النبي)١(�النَّاسِ...النَّاسِ...النَّاسِ...النَّاسِ...
في حادثة مشهورة معروفة، ليخبرهم بأمر اهللا في التبليغ بوالية علي خمC ،

الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم ديــنَكُم    الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم ديــنَكُم    الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم ديــنَكُم    الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم ديــنَكُم    �نــزل قولــه تعــالى:    Cبواليتــه  وبعــد التبليــغ العــام  
  .)٢(�لَكُم اِإلسالم ديناًلَكُم اِإلسالم ديناًلَكُم اِإلسالم ديناًلَكُم اِإلسالم ديناً    وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُوأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُوأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُوأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ

   ــة علــي ــار بوالي ــغ واإلخب ــيC   نعــم، ورد التبلي ــه بعــد النب ــي  7وخالفت ف
موارد خاصّة ــ ال على نحو التبليغ العام كمـا جـرى فـي غـدير خـم ـــ كمـا فـي         

، فقـد قـال   )٣(�وأَنْـذر عشـيرتَك اَألقْـربِين   وأَنْـذر عشـيرتَك اَألقْـربِين   وأَنْـذر عشـيرتَك اَألقْـربِين   وأَنْـذر عشـيرتَك اَألقْـربِين   �يوم الدار عنـد نـزول قولـه تعـالى:     
آخ 7النبيذاً بيد عليC ي وخليفتي فيكم، فاسمعواهذا أخي ووصي إن) :

  .)٤(له وأطيعوا)
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     ــي ــام بواليــة عل ــالغ الع ــي اإلب ــأخّر ف ــرة.. منهــا: موقــع     Cولعــلّ للت أســباب كثي

 ســيف علــيC       فــي الــذود عــن حمــى الرســالة، ووتــره لكــلّ القبائــل العربيــة بقتــل
    ائصـه النفسـية وقربـه الشـديد     ، ولخص7أبنائها في الحروب التـي واجهـوا بهـا النبـي

، الــذي جعلــه موضــع حســد الــبعض وتحــاملهم عليــه، لــذا نجــد         7مــن رســول اهللا 
يخشــى التبليــغ بــأمر الواليــة بشــكل علنــي عــام, واهللا ســبحانه قــد علــم مــن      7النبــي

ــه ــل          7نبي ــاس مــن حيــث القت ــه سيعصــمه مــن الن ــأخبره ســبحانه بأنّ هــذه الخشــية، ف
بمـا وعـده عليـه؛ إذ سـلّم جميـع       7فـى سـبحانه لنبيـه   والتكذيب عنـد التبليـغ، وقـد و   

   علـى اإلمـام علـي الحاضرين في يوم غدير خمC       بالواليـة، وقـد اشـتهر قـول أبـي
أصــبحت وأمســيت يــا علــي بــن أبــي طالــب مــوالي   ((بكــر وعمــر فــي تلــك الواقعــة:  

  .)١())ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة

¤I¤I¤I¤IČïÜÇ@òßbßg@†í†ČïÜÇ@òßbßg@†í†ČïÜÇ@òßbßg@†í†ČïÜÇ@òßbßg@†í†CCCC@@@@b�@ā‰bÈß@üë@‰a†Ûa@âìíb�@ā‰bÈß@üë@‰a†Ûa@âìíb�@ā‰bÈß@üë@‰a†Ûa@âìíb�@ā‰bÈß@üë@‰a†Ûa@âìíHHHH@ @@ @@ @@ @
�»א��ط�	�����א�)و������2������« �

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

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
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أحبــابي! هنـــاك شـــبهات تحــاك مـــن قبـــل بعــض البـــاحثين الســـلفيين، وهـــي:    أحبــابي! هنـــاك شـــبهات تحــاك مـــن قبـــل بعــض البـــاحثين الســـلفيين، وهـــي:    أحبــابي! هنـــاك شـــبهات تحــاك مـــن قبـــل بعــض البـــاحثين الســـلفيين، وهـــي:    أحبــابي! هنـــاك شـــبهات تحــاك مـــن قبـــل بعــض البـــاحثين الســـلفيين، وهـــي:    
التضارب والتناقض في الروايات المختصّة بشـأن اإلمامـة والخالفـة بعـد الرسـول      التضارب والتناقض في الروايات المختصّة بشـأن اإلمامـة والخالفـة بعـد الرسـول      التضارب والتناقض في الروايات المختصّة بشـأن اإلمامـة والخالفـة بعـد الرسـول      التضارب والتناقض في الروايات المختصّة بشـأن اإلمامـة والخالفـة بعـد الرسـول      

        ، وهي كاآلتي:، وهي كاآلتي:، وهي كاآلتي:، وهي كاآلتي:7777محمدمحمدمحمدمحمد
        والتناقض في الروايات:والتناقض في الروايات:والتناقض في الروايات:والتناقض في الروايات:

دعــا بنــي عبــد المطّلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــالً، دعــا بنــي عبــد المطّلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــالً، دعــا بنــي عبــد المطّلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــالً، دعــا بنــي عبــد المطّلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــالً،     7777أوالً: (إن رســول اهللاأوالً: (إن رســول اهللاأوالً: (إن رســول اهللاأوالً: (إن رســول اهللا
فيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، وكان قد أولَم لهم، وبعد فيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، وكان قد أولَم لهم، وبعد فيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، وكان قد أولَم لهم، وبعد فيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، وكان قد أولَم لهم، وبعد 
    أن أكلوا وشربوا، قال: يا بني عبد المطّلب! إنّي قد جئتكم بخير الدنيا واآلخـرة، أن أكلوا وشربوا، قال: يا بني عبد المطّلب! إنّي قد جئتكم بخير الدنيا واآلخـرة، أن أكلوا وشربوا، قال: يا بني عبد المطّلب! إنّي قد جئتكم بخير الدنيا واآلخـرة، أن أكلوا وشربوا، قال: يا بني عبد المطّلب! إنّي قد جئتكم بخير الدنيا واآلخـرة، 

وقد أمرني اهللا أن أدعوكم إليه، فمن يجيبني إلى هذا األمر ويؤازرني يكن أخي وقد أمرني اهللا أن أدعوكم إليه، فمن يجيبني إلى هذا األمر ويؤازرني يكن أخي وقد أمرني اهللا أن أدعوكم إليه، فمن يجيبني إلى هذا األمر ويؤازرني يكن أخي وقد أمرني اهللا أن أدعوكم إليه، فمن يجيبني إلى هذا األمر ويؤازرني يكن أخي 
        ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟

برقبته، وقال: برقبته، وقال: برقبته، وقال: برقبته، وقال:     7777علياً؛ قال: أنا يا نبي اهللا. فأخذ النبيعلياً؛ قال: أنا يا نبي اهللا. فأخذ النبيعلياً؛ قال: أنا يا نبي اهللا. فأخذ النبيعلياً؛ قال: أنا يا نبي اهللا. فأخذ النبي��� ��� ��� ���     فأحجم القوم جميعاًفأحجم القوم جميعاًفأحجم القوم جميعاًفأحجم القوم جميعاً
        وا).وا).وا).وا).هذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعهذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعهذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعهذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيع

        هذا الحديث صحيح باعتراف أغلب علمائنا، وذكره التيجاني في كتابه أيضاً.هذا الحديث صحيح باعتراف أغلب علمائنا، وذكره التيجاني في كتابه أيضاً.هذا الحديث صحيح باعتراف أغلب علمائنا، وذكره التيجاني في كتابه أيضاً.هذا الحديث صحيح باعتراف أغلب علمائنا، وذكره التيجاني في كتابه أيضاً.
قال: كنت نائماً بالحجر، إذ أتاني جبرئيل قال: كنت نائماً بالحجر، إذ أتاني جبرئيل قال: كنت نائماً بالحجر، إذ أتاني جبرئيل قال: كنت نائماً بالحجر، إذ أتاني جبرئيل     7777وهذا الحديث طويل، وهو: أنّهوهذا الحديث طويل، وهو: أنّهوهذا الحديث طويل، وهو: أنّهوهذا الحديث طويل، وهو: أنّه

فحركني تحريكاً لطيفـاً، ثـم قـال: عفـا اهللا عنـك يـا محمـد، قـم واركـب فَفـد إلـى            فحركني تحريكاً لطيفـاً، ثـم قـال: عفـا اهللا عنـك يـا محمـد، قـم واركـب فَفـد إلـى            فحركني تحريكاً لطيفـاً، ثـم قـال: عفـا اهللا عنـك يـا محمـد، قـم واركـب فَفـد إلـى            فحركني تحريكاً لطيفـاً، ثـم قـال: عفـا اهللا عنـك يـا محمـد، قـم واركـب فَفـد إلـى            
: فإذا أنا : فإذا أنا : فإذا أنا : فإذا أنا     ما القاه في مسيره.. ــ إلى أن قال ــما القاه في مسيره.. ــ إلى أن قال ــما القاه في مسيره.. ــ إلى أن قال ــما القاه في مسيره.. ــ إلى أن قال ــربك، فأتاني بالبراق فركبت ــ ثم ذكر ربك، فأتاني بالبراق فركبت ــ ثم ذكر ربك، فأتاني بالبراق فركبت ــ ثم ذكر ربك، فأتاني بالبراق فركبت ــ ثم ذكر 

برجل أبيض الوجـه، جعـد الشـعر، فقـال لـي: يـا محمـد، احـتفظ بالوصـي ـــ ثـالث            برجل أبيض الوجـه، جعـد الشـعر، فقـال لـي: يـا محمـد، احـتفظ بالوصـي ـــ ثـالث            برجل أبيض الوجـه، جعـد الشـعر، فقـال لـي: يـا محمـد، احـتفظ بالوصـي ـــ ثـالث            برجل أبيض الوجـه، جعـد الشـعر، فقـال لـي: يـا محمـد، احـتفظ بالوصـي ـــ ثـالث            
مرات ــ علي بن أبي طالب المقرب من ربه، قال: لما جزت الرجل وانتهيت إلـى  مرات ــ علي بن أبي طالب المقرب من ربه، قال: لما جزت الرجل وانتهيت إلـى  مرات ــ علي بن أبي طالب المقرب من ربه، قال: لما جزت الرجل وانتهيت إلـى  مرات ــ علي بن أبي طالب المقرب من ربه، قال: لما جزت الرجل وانتهيت إلـى  

ن ن ن ن بيت المقـدس، إذا أنـا برجـل أحسـن النـاس وجهـاً، وأتـم النـاس جسـماً، وأحسـ          بيت المقـدس، إذا أنـا برجـل أحسـن النـاس وجهـاً، وأتـم النـاس جسـماً، وأحسـ          بيت المقـدس، إذا أنـا برجـل أحسـن النـاس وجهـاً، وأتـم النـاس جسـماً، وأحسـ          بيت المقـدس، إذا أنـا برجـل أحسـن النـاس وجهـاً، وأتـم النـاس جسـماً، وأحسـ          
الناس بشرةً، فقال: يا محمد، احتفظ بالوصي ــ ثالث مرات ــ علي بن أبي طالـب  الناس بشرةً، فقال: يا محمد، احتفظ بالوصي ــ ثالث مرات ــ علي بن أبي طالـب  الناس بشرةً، فقال: يا محمد، احتفظ بالوصي ــ ثالث مرات ــ علي بن أبي طالـب  الناس بشرةً، فقال: يا محمد، احتفظ بالوصي ــ ثالث مرات ــ علي بن أبي طالـب  
المقــرب مــن ربــه، األمــين علــى حوضــك صــاحب شــفاعة الجنّــة... ثــم ذكــر بقيــة     المقــرب مــن ربــه، األمــين علــى حوضــك صــاحب شــفاعة الجنّــة... ثــم ذكــر بقيــة     المقــرب مــن ربــه، األمــين علــى حوضــك صــاحب شــفاعة الجنّــة... ثــم ذكــر بقيــة     المقــرب مــن ربــه، األمــين علــى حوضــك صــاحب شــفاعة الجنّــة... ثــم ذكــر بقيــة     
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القصّة، وفي نهايتها قال لـه جبرئيل: الذين لقيتهما في الطريق وقـاال لـك: احـتفظ    القصّة، وفي نهايتها قال لـه جبرئيل: الذين لقيتهما في الطريق وقـاال لـك: احـتفظ    القصّة، وفي نهايتها قال لـه جبرئيل: الذين لقيتهما في الطريق وقـاال لـك: احـتفظ    القصّة، وفي نهايتها قال لـه جبرئيل: الذين لقيتهما في الطريق وقـاال لـك: احـتفظ    

        ).).).).٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤////٣٧٣٧٣٧٣٧، ، ، ، ٣٩٠٣٩٠٣٩٠٣٩٠////١٨١٨١٨١٨، البحار ، البحار ، البحار ، البحار ٨٣٨٣٨٣٨٣قين: قين: قين: قين: . (كشف الي. (كشف الي. (كشف الي. (كشف اليHHHHبالوصي، كانا عيسى وآدمبالوصي، كانا عيسى وآدمبالوصي، كانا عيسى وآدمبالوصي، كانا عيسى وآدم
ــام       ــن أن اإلم ــي الحــديث األول أن النبــي أعل ــرى ف ــا ن ــام      ومــن هن ــن أن اإلم ــي الحــديث األول أن النبــي أعل ــرى ف ــا ن ــام      ومــن هن ــن أن اإلم ــي الحــديث األول أن النبــي أعل ــرى ف ــا ن ــام      ومــن هن ــن أن اإلم ــي الحــديث األول أن النبــي أعل ــرى ف ــا ن ــاً ومــن هن ــاً علي ــاً علي ــاً علي عليCCCC     هــو هــو هــو هــو

النبي ونصّ عليه، ولكن في الحديث الثاني: أن الوصيالنبي ونصّ عليه، ولكن في الحديث الثاني: أن الوصيالنبي ونصّ عليه، ولكن في الحديث الثاني: أن الوصيالنبي ونصّ عليه، ولكن في الحديث الثاني: أن ه ويسأل     7777الوصيه ويسأل ال يعرف وصيه ويسأل ال يعرف وصيه ويسأل ال يعرف وصيال يعرف وصي
قــال: إنّــي لمــا بلغــت بيــت المقــدس فــي معراجــي إلــى    قــال: إنّــي لمــا بلغــت بيــت المقــدس فــي معراجــي إلــى    قــال: إنّــي لمــا بلغــت بيــت المقــدس فــي معراجــي إلــى    قــال: إنّــي لمــا بلغــت بيــت المقــدس فــي معراجــي إلــى        7777؛ إن النبــي؛ إن النبــي؛ إن النبــي؛ إن النبــيCCCCجبرئيــلجبرئيــلجبرئيــلجبرئيــل

اهللا محمــد رســول اهللا، أيدتــه بــوزيره    اهللا محمــد رســول اهللا، أيدتــه بــوزيره    اهللا محمــد رســول اهللا، أيدتــه بــوزيره    اهللا محمــد رســول اهللا، أيدتــه بــوزيره    ��� ��� ��� ���     صــخرتها: ال إلــه صــخرتها: ال إلــه صــخرتها: ال إلــه صــخرتها: ال إلــه الســماء وجــدت علــى   الســماء وجــدت علــى   الســماء وجــدت علــى   الســماء وجــدت علــى   
ونصرته به، فقلت: يا جبرئيل، ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب!!! (كشف ونصرته به، فقلت: يا جبرئيل، ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب!!! (كشف ونصرته به، فقلت: يا جبرئيل، ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب!!! (كشف ونصرته به، فقلت: يا جبرئيل، ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب!!! (كشف 

        ).).).).٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤////٣٧٣٧٣٧٣٧، ، ، ، ٣٩٠٣٩٠٣٩٠٣٩٠////١٨١٨١٨١٨، البحار ، البحار ، البحار ، البحار ٨٣٨٣٨٣٨٣اليقين: اليقين: اليقين: اليقين: 
        الرسول هنا يتّضح أنّه لم يعرف وصيه؛ أين ذهب حديث بني عبد المطّلب؟الرسول هنا يتّضح أنّه لم يعرف وصيه؛ أين ذهب حديث بني عبد المطّلب؟الرسول هنا يتّضح أنّه لم يعرف وصيه؛ أين ذهب حديث بني عبد المطّلب؟الرسول هنا يتّضح أنّه لم يعرف وصيه؛ أين ذهب حديث بني عبد المطّلب؟

سأله سأله سأله سأله     ����مناقضة: إن جابر بن عبد اهللا األنصاريمناقضة: إن جابر بن عبد اهللا األنصاريمناقضة: إن جابر بن عبد اهللا األنصاريمناقضة: إن جابر بن عبد اهللا األنصارينأتي إلى الرواية اُألخرى النأتي إلى الرواية اُألخرى النأتي إلى الرواية اُألخرى النأتي إلى الرواية اُألخرى ال
عن وصيه من بعده، فأمسك عنه عشراً ال يجيبه، ثم قال لـه: يـا جـابر، أال أُخبـرك     عن وصيه من بعده، فأمسك عنه عشراً ال يجيبه، ثم قال لـه: يـا جـابر، أال أُخبـرك     عن وصيه من بعده، فأمسك عنه عشراً ال يجيبه، ثم قال لـه: يـا جـابر، أال أُخبـرك     عن وصيه من بعده، فأمسك عنه عشراً ال يجيبه، ثم قال لـه: يـا جـابر، أال أُخبـرك     
عمــا ســألتني؟ فقلــت: بــأبي أنــت وأُمــي، واهللا لقــد ســكتَّ عنــي حتّــى ظننــت أنّــك    عمــا ســألتني؟ فقلــت: بــأبي أنــت وأُمــي، واهللا لقــد ســكتَّ عنــي حتّــى ظننــت أنّــك    عمــا ســألتني؟ فقلــت: بــأبي أنــت وأُمــي، واهللا لقــد ســكتَّ عنــي حتّــى ظننــت أنّــك    عمــا ســألتني؟ فقلــت: بــأبي أنــت وأُمــي، واهللا لقــد ســكتَّ عنــي حتّــى ظننــت أنّــك    

ي مـن  ي مـن  ي مـن  ي مـن  وجدت علَي. فقال: ما وجدت عليك يا جـابر، ولكـن كنـت أنتظـر مـا يـأتين      وجدت علَي. فقال: ما وجدت عليك يا جـابر، ولكـن كنـت أنتظـر مـا يـأتين      وجدت علَي. فقال: ما وجدت عليك يا جـابر، ولكـن كنـت أنتظـر مـا يـأتين      وجدت علَي. فقال: ما وجدت عليك يا جـابر، ولكـن كنـت أنتظـر مـا يـأتين      
فقال: يا محمـد، ربـك يقـول: إن علـي بـن أبـي طالـب        فقال: يا محمـد، ربـك يقـول: إن علـي بـن أبـي طالـب        فقال: يا محمـد، ربـك يقـول: إن علـي بـن أبـي طالـب        فقال: يا محمـد، ربـك يقـول: إن علـي بـن أبـي طالـب            CCCCالسماء، فأتاني جبرئيلالسماء، فأتاني جبرئيلالسماء، فأتاني جبرئيلالسماء، فأتاني جبرئيل

، ، ، ، ٩٩٩٩٩٩٩٩، أمالي المفيـد:  ، أمالي المفيـد:  ، أمالي المفيـد:  ، أمالي المفيـد:  ١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣وصيك، وخليفتك على أهلك وأُمتك. (أمالي الطوسي: وصيك، وخليفتك على أهلك وأُمتك. (أمالي الطوسي: وصيك، وخليفتك على أهلك وأُمتك. (أمالي الطوسي: وصيك، وخليفتك على أهلك وأُمتك. (أمالي الطوسي: 
        ).).).).٩٦٩٦٩٦٩٦////٢٢٢٢، إثبات الهداة ، إثبات الهداة ، إثبات الهداة ، إثبات الهداة ١١٤١١٤١١٤١١٤////٣٨٣٨٣٨٣٨البحار البحار البحار البحار 

        وهنا أن النبي ال يعرف ويسأل عن وصيه!وهنا أن النبي ال يعرف ويسأل عن وصيه!وهنا أن النبي ال يعرف ويسأل عن وصيه!وهنا أن النبي ال يعرف ويسأل عن وصيه!
قــال: لمــا انتــدب عمــرو  قــال: لمــا انتــدب عمــرو  قــال: لمــا انتــدب عمــرو  قــال: لمــا انتــدب عمــرو      7777لنبــيلنبــيلنبــيلنبــيوروايــة أُخــرى فــي غــزوة الخنــدق: إن ا  وروايــة أُخــرى فــي غــزوة الخنــدق: إن ا  وروايــة أُخــرى فــي غــزوة الخنــدق: إن ا  وروايــة أُخــرى فــي غــزوة الخنــدق: إن ا  

للمبــارزة، وجعــل يقــول: هــل مــن مبــارز؟ والمســلمون يتجــاوزون عنــه، فركــز  للمبــارزة، وجعــل يقــول: هــل مــن مبــارز؟ والمســلمون يتجــاوزون عنــه، فركــز  للمبــارزة، وجعــل يقــول: هــل مــن مبــارز؟ والمســلمون يتجــاوزون عنــه، فركــز  للمبــارزة، وجعــل يقــول: هــل مــن مبــارز؟ والمســلمون يتجــاوزون عنــه، فركــز  
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رمحه على خيمة النبيرمحه على خيمة النبيرمحه على خيمة النبي7777رمحه على خيمة النبيد. فقال النبيوقال: أبرز يا محم ،د. فقال النبيوقال: أبرز يا محم ،د. فقال النبيوقال: أبرز يا محم ،د. فقال النبيمن يقوم إلى : من يقوم إلى : من يقوم إلى : من يقوم إلى 7777، وقال: أبرز يا محم :
مبارزته فله اإلمامة بعدي؟ فنكل النـاس عنـه، فقـال: أُدن منّـي يـا علـي، فنـزع        مبارزته فله اإلمامة بعدي؟ فنكل النـاس عنـه، فقـال: أُدن منّـي يـا علـي، فنـزع        مبارزته فله اإلمامة بعدي؟ فنكل النـاس عنـه، فقـال: أُدن منّـي يـا علـي، فنـزع        مبارزته فله اإلمامة بعدي؟ فنكل النـاس عنـه، فقـال: أُدن منّـي يـا علـي، فنـزع        

وعممه بها وأعطاه سيفه، وقال: امـض لشـأنك، ثـم    وعممه بها وأعطاه سيفه، وقال: امـض لشـأنك، ثـم    وعممه بها وأعطاه سيفه، وقال: امـض لشـأنك، ثـم    وعممه بها وأعطاه سيفه، وقال: امـض لشـأنك، ثـم    عمامته السحاب من رأسه عمامته السحاب من رأسه عمامته السحاب من رأسه عمامته السحاب من رأسه 
        قال: اللّهم أعنه.قال: اللّهم أعنه.قال: اللّهم أعنه.قال: اللّهم أعنه.

        وروي أنّه لما قتل عمراً أنشد أبياتاً منها: وروي أنّه لما قتل عمراً أنشد أبياتاً منها: وروي أنّه لما قتل عمراً أنشد أبياتاً منها: وروي أنّه لما قتل عمراً أنشد أبياتاً منها: 
        قــــــــد قــــــــال إذ عممنــــــــي عمامــــــــةقــــــــد قــــــــال إذ عممنــــــــي عمامــــــــةقــــــــد قــــــــال إذ عممنــــــــي عمامــــــــةقــــــــد قــــــــال إذ عممنــــــــي عمامــــــــة

        
ــة          ــه اإلمامـــ ــة أنـــــت الـــــذي بعـــــدي لـــ ــه اإلمامـــ ــة أنـــــت الـــــذي بعـــــدي لـــ ــه اإلمامـــ ــة أنـــــت الـــــذي بعـــــدي لـــ ــه اإلمامـــ         أنـــــت الـــــذي بعـــــدي لـــ

  )٤١/٨٨(البحار                         
هنــا لمــاذا الرســول يخــاف علــى اإلمــام مــن المــوت وهــو يعلــم أنّــه بعــده فــي    هنــا لمــاذا الرســول يخــاف علــى اإلمــام مــن المــوت وهــو يعلــم أنّــه بعــده فــي    هنــا لمــاذا الرســول يخــاف علــى اإلمــام مــن المــوت وهــو يعلــم أنّــه بعــده فــي    هنــا لمــاذا الرســول يخــاف علــى اإلمــام مــن المــوت وهــو يعلــم أنّــه بعــده فــي            

        فة! ألم يخبر في السماء أو في حديث بني عبد المطّلب؟!فة! ألم يخبر في السماء أو في حديث بني عبد المطّلب؟!فة! ألم يخبر في السماء أو في حديث بني عبد المطّلب؟!فة! ألم يخبر في السماء أو في حديث بني عبد المطّلب؟!اإلمامة والخالاإلمامة والخالاإلمامة والخالاإلمامة والخال
        من هنا يوجد تضارب في الروايات.من هنا يوجد تضارب في الروايات.من هنا يوجد تضارب في الروايات.من هنا يوجد تضارب في الروايات.

        دمتم في رعاية الرحمن.دمتم في رعاية الرحمن.دمتم في رعاية الرحمن.دمتم في رعاية الرحمن.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
7لقد أعلن النبي    ه هـو علـييوم الدار وصـيC     وهـو حـديث صـحيح متّفـق ،

ــات اُألخــرى فــال يصــح المعارضــ      ــا الرواي ــه، وأم ــو   ���  ة بهــاعلي إذا صــح ســندها، ول
��� فرض صـحة السـند فـال بـد مـن فهمهـا بمـا ينسـجم مـع ذلـك، بمحاولـة الجمـع، و            

فنعــول علــى المرجحــات فــي بــاب التعــارض، وكــلّ مــا ذكــرت مــن الروايــات ال           
تعارض رواية يوم الدار لصحة سندها واالتّفاق عليها بين الطرفين.. ومع ذلك فإنّـا  

  مور ليتّضح حال هذه الروايات.نبين بعض اُأل
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ــه       ــين)، وعنـ ــاووس فـــي (اليقـ ــا ابـــن طـ ــراج، التـــي أرودهـ ــراء والمعـ ــة اإلسـ ــا روايـ أمـ

ــي (البحــار)   ــى لســان األنبيــاء هــي: الوصــية       )١(المجلســي ف ــارة التــي وردت عل ــإن العب ، ف
بحفظ عليC    ته، وهناك فرق واضـح بـين المعنيـين، فـالنبييعلـم   7، ال اإلخبار بوصي

 اًبأنه عليوصيC         واألنبياء دائماً يوصـونه برعايتـه وحفظـه مـن أن يصـيبه مـا يمنـع مـن ،
  بقائه إلى حين تسلّمه الوصية.. هذا طبعاً بعد قبول الرواية واعتبارها من جهة السند.

وأمــا العبــارة اُألخــرى والتــي فيهــا االســتفهام مــن جبرئيــل، فلــم تــرد فــي روايــة     
، رواهــا الصــدوق فــي  Cلعلــي 7يــة وصــية النبــي (اليقــين)، وإنّمــا وردت فــي روا 

  .)٣(، و(الخصال))٢((من ال يحضره الفقيه)
وعلى كلّ حال، فإن زمـن وقـوع اإلسـراء والمعـراج مختلـف فيـه، هـل حصـل         
في سنوات البعثة اُألولى ـــ وهـو األصـح ـــ أم كـان متـأخّراً قبـل الهجـرة؟ فلـو فـرض           

الــدار، فــال مشــكلة أصــالً، وإثبــات تقــدم  تقــدم اإلســراء والمعــراج علــى واقعــة يــوم  
  الدار على زمن اإلسراء والمعراج ال سبيل إليه.

ــأخّراً        ــراج متـ ــراء والمعـ ــدماً واإلسـ ــان متقـ ــدار كـ ــوم الـ ــاً أن يـ ــنا فرضـ ــو فرضـ ولـ
عـالم   7فالسؤال عن الوزارة يكون من أجل توثيق ذلك على لسان جبرائيـل، فهـو  

وزيره هو علي بأنC ان ذلك من جبرائيل تأكيداً لما هـو معلـوم   ولكن أراد استبي
عنــده.. أو: أن ســؤاله كــان لــيعلم أن أهــل الســماء هــل يعلمــون بوصــيه ووزيــره كمــا  
يعلم هو؟ وما ينقل لنا من كالم عن عالم الملكوت، هو انعكاس تصوري تقريبـي  

                                                 

�F١�W��O99א��Eس�;99��:99,وא���٢٨٨�99G-ن�e���O�99�B�rא
99��r�M99O��99G���:99��£,8�996	�;99:�א�
�Aא��6א�A�¬�،�?����١٨�W٣٩٠�،٣٧�W٣١٣Kو;��א�O-6�ًGO���5���E�Pא �

�F٢�uO�F²�3_,£�א��:��E٤�W٣٧٤�Y�	^א�F٥٧٦٢E"�;�،�K"א�;�א�,�T��hو�،Aא�?�אد� �
�F٣�Wل�Qא��E٢٠٧�Y�	^א�F٢٧E"�;�،�K�;Aא�� �
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 فاألغراض والغايات وكيفيات الكالم تختلف هناك عما هو��� في عالم الملك، و
  حاصل هنا تبعاً الختالف العالقات وكيفيتها في العالمين.

وأما رواية جابر بن عبد اهللا األنصاري، فإنّها ال تعـارض روايـة يـوم الـدار؛ لمـا      
سكوت النبي عن جواب جـابر لـم يكـن     7في سندها من مجاهيل، ومع ذلك فإن

ــار       وحــي ���  ، فمــا هــو لعــدم علمــه بوصــيه، وإنّمــا كــان انتظــاراً إلذن الســماء باإلخب
  يوحى.. وهذا هو طريق الجمع بين الروايتين، لو قبلنا رواية جابر سنداً.

أمـا الروايـة األخيــرة، فعلـى مــا فـي سـندها مــن إرسـال، فهــي ليسـت الروايــة        
 يوم األحزاب وما جرى فيه، وليس فيها أن الوحيدة في قصّة قتل عمرو بن ود

تل، وإنّما كان يقول له: (إنّـه عمـرو   الق Cكان يخاف على علي 7رسول اهللا
بـن ود)، إشـارة لمـا معــروف عنـه مـن قوتـه وشــجاعته ليـري المـؤمنين اســتعداد         ا

عليCفمن البعيد أن يعتقد رسول ��� ، ويمتحن إصراره وتحفّزه لمبارزته، و
بعـدما فعـل    Cأن هناك في الجيش من هو أكفأ لعمرو بن ود من علـي  7اهللا

ن يمـتحن المسـلمين، كمـا كانـت عادتـه فـي       أكن كـان يريـد   في بدر وأحد، ول
  عدة مواقف، منها: خيبر وغيرها.

   هــو علــي الوصــي ــأن ــه القتــل قبــل    Cمــع أن العلــم ب ال يمنــع أن يحصــل ل
   األقدار بشـرائطها، فـإن ذلك، فتنقلب الموازين ويحصل البداء في ذلك؛ إذ أن

، ولعـلّ  C يمضـي فـي جسـد علـي    العلم بالعاقبة ال يرد حد السـيف ويجعلـه ال  
 ة األنبيـــاء باالحتفـــاظ بعلـــيهـــذا هـــو معنـــى وصـــيCوكـــذلك كـــان علـــي ،C 

ن امن القتل على الرغم من علمه بأنّهما إمام Hيحافظ على الحسن والحسين
  من بعده.
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 ــا قــول النبــيالً )١(: (مــن يقــوم إلــى مبارزتــه فلــه اإلمامــة بعــدي)   7وأمفهــو أو ،

  .Cعلياً���  ليست جزافية، وهو يعلم أن ال يبارزهإلظهار أن اإلمامة 
ــاً   ــه أهـــالً  Cوثانيـــاً: ألجـــل التعـــريض بالـــذين يستصـــغرون عليـ وال يجدونـ

  للخالفة!
ــي        ــتقبلية فـ ــتحقاقات مسـ ــار واسـ ــن آثـ ــذا الموقـــف مـ ــا لهـ ــار لمـ ــاً: إظهـ وثالثـ

  اإلسالم.

IIIIë@òßbß⁄a@åÇ@ñŠÃbäßë@òßbß⁄a@åÇ@ñŠÃbäßë@òßbß⁄a@åÇ@ñŠÃbäßë@òßbß⁄a@åÇ@ñŠÃbäßŠ��c@Ýöb�ßŠ��c@Ýöb�ßŠ��c@Ýöb�ßŠ��c@Ýöb�ßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

أنقل لكم هذه المناظرة المزعومة التي ذكرت في منتديات الدفاع عن السنّة أنقل لكم هذه المناظرة المزعومة التي ذكرت في منتديات الدفاع عن السنّة أنقل لكم هذه المناظرة المزعومة التي ذكرت في منتديات الدفاع عن السنّة أنقل لكم هذه المناظرة المزعومة التي ذكرت في منتديات الدفاع عن السنّة 
        الوهابي، وأرجو الرد عليها.الوهابي، وأرجو الرد عليها.الوهابي، وأرجو الرد عليها.الوهابي، وأرجو الرد عليها.

ــاريخ      (((((((( ــريف بتـ ــي الشـ ــرم المكّـ ــي الحـ ــي فـ ــيعي إيرانـ ــيخ شـ ــع شـ ــوار مـ ــاريخ      حـ ــريف بتـ ــي الشـ ــرم المكّـ ــي الحـ ــي فـ ــيعي إيرانـ ــيخ شـ ــع شـ ــوار مـ ــاريخ      حـ ــريف بتـ ــي الشـ ــرم المكّـ ــي الحـ ــي فـ ــيعي إيرانـ ــيخ شـ ــع شـ ــوار مـ ــاريخ      حـ ــريف بتـ ــي الشـ ــرم المكّـ ــي الحـ ــي فـ ــيعي إيرانـ ــيخ شـ ــع شـ ــوار مـ حـ
        هـ):هـ):هـ):هـ):١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣////٤٤٤٤////٢٦٢٦٢٦٢٦((((

        رة:رة:رة:رة:سبب المناظسبب المناظسبب المناظسبب المناظ
صلّى أحد الشيعة اإليرانيين بجوار أحد السنّة من أهل القصيم بعد مغرب صلّى أحد الشيعة اإليرانيين بجوار أحد السنّة من أهل القصيم بعد مغرب صلّى أحد الشيعة اإليرانيين بجوار أحد السنّة من أهل القصيم بعد مغرب صلّى أحد الشيعة اإليرانيين بجوار أحد السنّة من أهل القصيم بعد مغرب 

هـــ فــي بيــت اهللا الحــرام بمكّــة المكرمــة, فرفــع يديــه    هـــ فــي بيــت اهللا الحــرام بمكّــة المكرمــة, فرفــع يديــه    هـــ فــي بيــت اهللا الحــرام بمكّــة المكرمــة, فرفــع يديــه    هـــ فــي بيــت اهللا الحــرام بمكّــة المكرمــة, فرفــع يديــه    ١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣////٤٤٤٤////٢٥٢٥٢٥٢٥يــوم الســبت يــوم الســبت يــوم الســبت يــوم الســبت 
                                                 

�F١���n�H;Pل�T��]�?��W,X6א�E:;3�،��"�yT�,fy٢�W٣٣٤K� �
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ــى         ــك، وطــرح ســؤاله عل ــنّي اســتغرابه مــن ذل ــدى الس ــي صــالته. فأب ــوت ف ــى        للقن ــك، وطــرح ســؤاله عل ــنّي اســتغرابه مــن ذل ــدى الس ــي صــالته. فأب ــوت ف ــى        للقن ــك، وطــرح ســؤاله عل ــنّي اســتغرابه مــن ذل ــدى الس ــي صــالته. فأب ــوت ف ــى        للقن ــك، وطــرح ســؤاله عل ــنّي اســتغرابه مــن ذل ــدى الس ــي صــالته. فأب ــوت ف للقن
م أردف أن الشيعة م أردف أن الشيعة م أردف أن الشيعة م أردف أن الشيعة الشيعي، فأجابه بشدة: بأن هذه هي صالتنا نحن الشيعة، ثالشيعي، فأجابه بشدة: بأن هذه هي صالتنا نحن الشيعة، ثالشيعي، فأجابه بشدة: بأن هذه هي صالتنا نحن الشيعة، ثالشيعي، فأجابه بشدة: بأن هذه هي صالتنا نحن الشيعة، ث

        على الحق وأنّه مستعد لمناظرة أهل السنّة، بل ويتحداهم.على الحق وأنّه مستعد لمناظرة أهل السنّة، بل ويتحداهم.على الحق وأنّه مستعد لمناظرة أهل السنّة، بل ويتحداهم.على الحق وأنّه مستعد لمناظرة أهل السنّة، بل ويتحداهم.
ففزع السنّي بعدها يبحث عمن يناظر هذا، فالتقى في الحرم بأحد طالب ففزع السنّي بعدها يبحث عمن يناظر هذا، فالتقى في الحرم بأحد طالب ففزع السنّي بعدها يبحث عمن يناظر هذا، فالتقى في الحرم بأحد طالب ففزع السنّي بعدها يبحث عمن يناظر هذا، فالتقى في الحرم بأحد طالب 
العلم له جهود في دعوة الشيعة، اسمه: عبـد اهللا، يعرفنـي، فقـام باالتّصـال بـي      العلم له جهود في دعوة الشيعة، اسمه: عبـد اهللا، يعرفنـي، فقـام باالتّصـال بـي      العلم له جهود في دعوة الشيعة، اسمه: عبـد اهللا، يعرفنـي، فقـام باالتّصـال بـي      العلم له جهود في دعوة الشيعة، اسمه: عبـد اهللا، يعرفنـي، فقـام باالتّصـال بـي      

صــالة ظهــر يــوم األحــد    صــالة ظهــر يــوم األحــد    صــالة ظهــر يــوم األحــد    صــالة ظهــر يــوم األحــد    وأخبرنــي عــن تحــدي هــذا الشــيعي, فاجتمعنــا بعــد       وأخبرنــي عــن تحــدي هــذا الشــيعي, فاجتمعنــا بعــد       وأخبرنــي عــن تحــدي هــذا الشــيعي, فاجتمعنــا بعــد       وأخبرنــي عــن تحــدي هــذا الشــيعي, فاجتمعنــا بعــد       
ـــ للتفكّــر فــي أمــر هــذا المتحــدي واإلعــداد لمناظرتــه, وتمــت        ١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣////٤٤٤٤////٢٦٢٦٢٦٢٦ ـــ للتفكّــر فــي أمــر هــذا المتحــدي واإلعــداد لمناظرتــه, وتمــت        ه ـــ للتفكّــر فــي أمــر هــذا المتحــدي واإلعــداد لمناظرتــه, وتمــت        ه ـــ للتفكّــر فــي أمــر هــذا المتحــدي واإلعــداد لمناظرتــه, وتمــت        ه ه

المشاورة في األمر مع أحد الشيوخ من جامعة اإلمام، ومعه أحد القضاة (كنّا المشاورة في األمر مع أحد الشيوخ من جامعة اإلمام، ومعه أحد القضاة (كنّا المشاورة في األمر مع أحد الشيوخ من جامعة اإلمام، ومعه أحد القضاة (كنّا المشاورة في األمر مع أحد الشيوخ من جامعة اإلمام، ومعه أحد القضاة (كنّا 
نجلس معهما في الحرم)، فأشارا أن أبدأ معه في الحوار ويشارك معي طالب نجلس معهما في الحرم)، فأشارا أن أبدأ معه في الحوار ويشارك معي طالب نجلس معهما في الحرم)، فأشارا أن أبدأ معه في الحوار ويشارك معي طالب نجلس معهما في الحرم)، فأشارا أن أبدأ معه في الحوار ويشارك معي طالب 

        لفضيلة.لفضيلة.لفضيلة.لفضيلة.العلم عبد اهللا، ويكون بحضور صاحبي االعلم عبد اهللا، ويكون بحضور صاحبي االعلم عبد اهللا، ويكون بحضور صاحبي االعلم عبد اهللا، ويكون بحضور صاحبي ا
ــة عنــدما       ��� ��� ��� ��� وكــان هــدف الشــيخين مــن ذلــك   وكــان هــدف الشــيخين مــن ذلــك   وكــان هــدف الشــيخين مــن ذلــك   وكــان هــدف الشــيخين مــن ذلــك    ــة عنــدما   يأخــذ الشــيعي لنفســه مكان ــة عنــدما   يأخــذ الشــيعي لنفســه مكان ــة عنــدما   يأخــذ الشــيعي لنفســه مكان يأخــذ الشــيعي لنفســه مكان

        يحاور شيوخ السنّة الكبار، فيفخر بذلك على أهل السنّة.يحاور شيوخ السنّة الكبار، فيفخر بذلك على أهل السنّة.يحاور شيوخ السنّة الكبار، فيفخر بذلك على أهل السنّة.يحاور شيوخ السنّة الكبار، فيفخر بذلك على أهل السنّة.
            االستقبال:االستقبال:االستقبال:االستقبال:

ة أحضر السوبعد صالة العصر بمدة أحضر السوبعد صالة العصر بمدة أحضر السوبعد صالة العصر بمدة أحضر السرحـاب  رحـاب  رحـاب  رحـاب  نّي القصـيمي الشـيعي, فأقبلـت بالت   نّي القصـيمي الشـيعي, فأقبلـت بالت   نّي القصـيمي الشـيعي, فأقبلـت بالت   نّي القصـيمي الشـيعي, فأقبلـت بالت   وبعد صالة العصر بمد
د إلــى أحــد د إلــى أحــد د إلــى أحــد د إلــى أحــد بهمــا وأجلســنا الشــيعي فــي مكــان متوســط مناســب بــين الجميــع يســتن  بهمــا وأجلســنا الشــيعي فــي مكــان متوســط مناســب بــين الجميــع يســتن  بهمــا وأجلســنا الشــيعي فــي مكــان متوســط مناســب بــين الجميــع يســتن  بهمــا وأجلســنا الشــيعي فــي مكــان متوســط مناســب بــين الجميــع يســتن  

        األعمدة في الحرم...األعمدة في الحرم...األعمدة في الحرم...األعمدة في الحرم...
        بدء الحوار:بدء الحوار:بدء الحوار:بدء الحوار:

        ثم أخذ الحوار يأخذ شكله الجدي:ثم أخذ الحوار يأخذ شكله الجدي:ثم أخذ الحوار يأخذ شكله الجدي:ثم أخذ الحوار يأخذ شكله الجدي:
أم لعــرض مــا عنــدكم أم لعــرض مــا عنــدكم أم لعــرض مــا عنــدكم أم لعــرض مــا عنــدكم     ؟؟؟؟ســألته: هــل صــحيح بأنّــك جئــت للتحــدي كمــا يقــال ســألته: هــل صــحيح بأنّــك جئــت للتحــدي كمــا يقــال ســألته: هــل صــحيح بأنّــك جئــت للتحــدي كمــا يقــال ســألته: هــل صــحيح بأنّــك جئــت للتحــدي كمــا يقــال 

        ؟؟؟؟أم لمعرفة الحقأم لمعرفة الحقأم لمعرفة الحقأم لمعرفة الحق    ؟؟؟؟والدعوة إليهوالدعوة إليهوالدعوة إليهوالدعوة إليه
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        أجاب: بل لعرض ما عندنا والدعوة إليه, وأنا واثق مما عندي.أجاب: بل لعرض ما عندنا والدعوة إليه, وأنا واثق مما عندي.أجاب: بل لعرض ما عندنا والدعوة إليه, وأنا واثق مما عندي.أجاب: بل لعرض ما عندنا والدعوة إليه, وأنا واثق مما عندي.

أن تكون معي صادقاً طوال الحوار, أن تكون معي صادقاً طوال الحوار, أن تكون معي صادقاً طوال الحوار, أن تكون معي صادقاً طوال الحوار, قلت: هذه صراحة وصدق منك, وأتمنى قلت: هذه صراحة وصدق منك, وأتمنى قلت: هذه صراحة وصدق منك, وأتمنى قلت: هذه صراحة وصدق منك, وأتمنى 
        ؟؟؟؟وأن ال تستخدم التقية, فهل أنت مستعد لذلكوأن ال تستخدم التقية, فهل أنت مستعد لذلكوأن ال تستخدم التقية, فهل أنت مستعد لذلكوأن ال تستخدم التقية, فهل أنت مستعد لذلك

قال: لن أستخدم التقية (وأشاح بوجهه وكأن هذا الطلب ثقيل عليه)، وقال: قال: لن أستخدم التقية (وأشاح بوجهه وكأن هذا الطلب ثقيل عليه)، وقال: قال: لن أستخدم التقية (وأشاح بوجهه وكأن هذا الطلب ثقيل عليه)، وقال: قال: لن أستخدم التقية (وأشاح بوجهه وكأن هذا الطلب ثقيل عليه)، وقال: 
        عند الخوف.عند الخوف.عند الخوف.عند الخوف.��� ��� ��� ���     نحن ال نستخدم التقيةنحن ال نستخدم التقيةنحن ال نستخدم التقيةنحن ال نستخدم التقية

        سألته: ما مكانة اإلمام علي عندكم؟سألته: ما مكانة اإلمام علي عندكم؟سألته: ما مكانة اإلمام علي عندكم؟سألته: ما مكانة اإلمام علي عندكم؟
        قد به الغلو، فهو بشر.قد به الغلو، فهو بشر.قد به الغلو، فهو بشر.قد به الغلو، فهو بشر.قال: هو إمامنا وهو معصوم، لكنّنا ال نعتقال: هو إمامنا وهو معصوم، لكنّنا ال نعتقال: هو إمامنا وهو معصوم، لكنّنا ال نعتقال: هو إمامنا وهو معصوم، لكنّنا ال نعت

قلت: لقد حذّر اإلمام علي في (نهج البالغة) من الغلو فيه، فقال: (يهلك في قلت: لقد حذّر اإلمام علي في (نهج البالغة) من الغلو فيه، فقال: (يهلك في قلت: لقد حذّر اإلمام علي في (نهج البالغة) من الغلو فيه، فقال: (يهلك في قلت: لقد حذّر اإلمام علي في (نهج البالغة) من الغلو فيه، فقال: (يهلك في 
        صنفان محب غالٍ ومبغض غالٍ).صنفان محب غالٍ ومبغض غالٍ).صنفان محب غالٍ ومبغض غالٍ).صنفان محب غالٍ ومبغض غالٍ).

        قال: صحيح.قال: صحيح.قال: صحيح.قال: صحيح.
        ؟؟؟؟قلت: ما معنى معصوم عندكمقلت: ما معنى معصوم عندكمقلت: ما معنى معصوم عندكمقلت: ما معنى معصوم عندكم

        ال يجوز عليه الخطأ وال السهو وال النسيان.ال يجوز عليه الخطأ وال السهو وال النسيان.ال يجوز عليه الخطأ وال السهو وال النسيان.ال يجوز عليه الخطأ وال السهو وال النسيان.أي: أي: أي: أي: قال: قال: قال: قال: 
        ؟؟؟؟قلت: وهل هذا لعلي وحدهقلت: وهل هذا لعلي وحدهقلت: وهل هذا لعلي وحدهقلت: وهل هذا لعلي وحده

        لباقي األئمة، ومن قبلهم الرسل واألنبياء.لباقي األئمة، ومن قبلهم الرسل واألنبياء.لباقي األئمة، ومن قبلهم الرسل واألنبياء.لباقي األئمة، ومن قبلهم الرسل واألنبياء.قال: لإلمام علي وقال: لإلمام علي وقال: لإلمام علي وقال: لإلمام علي و
            قلت: ولكن اهللا سبحانه ذكر في القرآن أن آدم عصى!قلت: ولكن اهللا سبحانه ذكر في القرآن أن آدم عصى!قلت: ولكن اهللا سبحانه ذكر في القرآن أن آدم عصى!قلت: ولكن اهللا سبحانه ذكر في القرآن أن آدم عصى!

        ؟؟؟؟))))١١١١((((����وعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوىوعصَى آدم ربه فَغَوى����تعني قوله تعالى: تعني قوله تعالى: تعني قوله تعالى: تعني قوله تعالى:     ::::وهو يبتسموهو يبتسموهو يبتسموهو يبتسم    قالقالقالقال
        قلت: نعم.قلت: نعم.قلت: نعم.قلت: نعم.
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        قال: هذا ليس مقصود به العصيان.قال: هذا ليس مقصود به العصيان.قال: هذا ليس مقصود به العصيان.قال: هذا ليس مقصود به العصيان.
        ؟؟؟؟قلت: كيفقلت: كيفقلت: كيفقلت: كيف

يــه بالخالفــة مــن اهللا،    يــه بالخالفــة مــن اهللا،    يــه بالخالفــة مــن اهللا،    يــه بالخالفــة مــن اهللا،    منصــوص عل منصــوص عل منصــوص عل منصــوص عل     اًاًاًاًقــال: دعنــا مــن هــذا، ولكــن اإلمــام عليــ      قــال: دعنــا مــن هــذا، ولكــن اإلمــام عليــ      قــال: دعنــا مــن هــذا، ولكــن اإلمــام عليــ      قــال: دعنــا مــن هــذا، ولكــن اإلمــام عليــ      
        واغتُصب حقّه، وهمش بعد وفاة رسول اهللا.واغتُصب حقّه، وهمش بعد وفاة رسول اهللا.واغتُصب حقّه، وهمش بعد وفاة رسول اهللا.واغتُصب حقّه، وهمش بعد وفاة رسول اهللا.

قلت: لم يهمش، فهو من خيرة الصحابة، وهو من العشرة المبشّرين بالجنّـة،  قلت: لم يهمش، فهو من خيرة الصحابة، وهو من العشرة المبشّرين بالجنّـة،  قلت: لم يهمش، فهو من خيرة الصحابة، وهو من العشرة المبشّرين بالجنّـة،  قلت: لم يهمش، فهو من خيرة الصحابة، وهو من العشرة المبشّرين بالجنّـة،  
        وزوج فاطمة(رضي اهللا عنها)، وفضائله عديدة ال ننكرها.وزوج فاطمة(رضي اهللا عنها)، وفضائله عديدة ال ننكرها.وزوج فاطمة(رضي اهللا عنها)، وفضائله عديدة ال ننكرها.وزوج فاطمة(رضي اهللا عنها)، وفضائله عديدة ال ننكرها.

قال: هناك أحاديث عندكم في الصحاح الستّة وفي (كنز العمال) بأنّه يكون قال: هناك أحاديث عندكم في الصحاح الستّة وفي (كنز العمال) بأنّه يكون قال: هناك أحاديث عندكم في الصحاح الستّة وفي (كنز العمال) بأنّه يكون قال: هناك أحاديث عندكم في الصحاح الستّة وفي (كنز العمال) بأنّه يكون 
        فاء بعدي اثنا عشر بأسمائهم، كما في صحيح البخاري.فاء بعدي اثنا عشر بأسمائهم، كما في صحيح البخاري.فاء بعدي اثنا عشر بأسمائهم، كما في صحيح البخاري.فاء بعدي اثنا عشر بأسمائهم، كما في صحيح البخاري.الخلالخلالخلالخل

قلـــت: أوالً ال يوجـــد عنـــدنا شـــيء اســـمه الصـــحاح الســـتّة, ألنّـــه يوجـــد   قلـــت: أوالً ال يوجـــد عنـــدنا شـــيء اســـمه الصـــحاح الســـتّة, ألنّـــه يوجـــد   قلـــت: أوالً ال يوجـــد عنـــدنا شـــيء اســـمه الصـــحاح الســـتّة, ألنّـــه يوجـــد   قلـــت: أوالً ال يوجـــد عنـــدنا شـــيء اســـمه الصـــحاح الســـتّة, ألنّـــه يوجـــد   
البخاري ومسلم والباقي المسند والسنن, وأنتم تذكرون أنّها صحاح لتقولوا البخاري ومسلم والباقي المسند والسنن, وأنتم تذكرون أنّها صحاح لتقولوا البخاري ومسلم والباقي المسند والسنن, وأنتم تذكرون أنّها صحاح لتقولوا البخاري ومسلم والباقي المسند والسنن, وأنتم تذكرون أنّها صحاح لتقولوا 
للعامـة مـنكم وعــوام السـنّة بـأن كــلّ مـا فيهـا صــحيح, وتأخـذون روايـة غيــر         للعامـة مـنكم وعــوام السـنّة بـأن كــلّ مـا فيهـا صــحيح, وتأخـذون روايـة غيــر         للعامـة مـنكم وعــوام السـنّة بـأن كــلّ مـا فيهـا صــحيح, وتأخـذون روايـة غيــر         للعامـة مـنكم وعــوام السـنّة بـأن كــلّ مـا فيهـا صــحيح, وتأخـذون روايـة غيــر         

مسلم في المسند أو السنن وهي ضعيفة أو موضوعة فتحتجون بها مسلم في المسند أو السنن وهي ضعيفة أو موضوعة فتحتجون بها مسلم في المسند أو السنن وهي ضعيفة أو موضوعة فتحتجون بها مسلم في المسند أو السنن وهي ضعيفة أو موضوعة فتحتجون بها البخاري والبخاري والبخاري والبخاري و
على أهل السنّة! وهذا الحديث الذي تذكره غير صحيح، وليس في البخاري على أهل السنّة! وهذا الحديث الذي تذكره غير صحيح، وليس في البخاري على أهل السنّة! وهذا الحديث الذي تذكره غير صحيح، وليس في البخاري على أهل السنّة! وهذا الحديث الذي تذكره غير صحيح، وليس في البخاري 
وال مسلم، بل هو من األحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة ودسوها في وال مسلم، بل هو من األحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة ودسوها في وال مسلم، بل هو من األحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة ودسوها في وال مسلم، بل هو من األحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة ودسوها في 

        كتب السنّة.كتب السنّة.كتب السنّة.كتب السنّة.

طرقهم في الحوار طرقهم في الحوار طرقهم في الحوار طرقهم في الحوار قلت: أرجو السماح بالعودة إلى موضوع العصمة. (الشيعة من قلت: أرجو السماح بالعودة إلى موضوع العصمة. (الشيعة من قلت: أرجو السماح بالعودة إلى موضوع العصمة. (الشيعة من قلت: أرجو السماح بالعودة إلى موضوع العصمة. (الشيعة من 
        المراوغة والتنقل في مواضيع الحوار قبل إشباع الموضوع حتّى ال تلزمهم الحجة).المراوغة والتنقل في مواضيع الحوار قبل إشباع الموضوع حتّى ال تلزمهم الحجة).المراوغة والتنقل في مواضيع الحوار قبل إشباع الموضوع حتّى ال تلزمهم الحجة).المراوغة والتنقل في مواضيع الحوار قبل إشباع الموضوع حتّى ال تلزمهم الحجة).

عند مرضه طلب عند مرضه طلب عند مرضه طلب عند مرضه طلب     7777قال: مقاطعاً (لم يقبل العودة للعصمة)، أيضاً فإن الرسولقال: مقاطعاً (لم يقبل العودة للعصمة)، أيضاً فإن الرسولقال: مقاطعاً (لم يقبل العودة للعصمة)، أيضاً فإن الرسولقال: مقاطعاً (لم يقبل العودة للعصمة)، أيضاً فإن الرسول
        يهجر.يهجر.يهجر.يهجر.    7777أن يكتب بالخالفة لعلي، فمنعه عمر، وقال: أن الرسولأن يكتب بالخالفة لعلي، فمنعه عمر، وقال: أن الرسولأن يكتب بالخالفة لعلي، فمنعه عمر، وقال: أن الرسولأن يكتب بالخالفة لعلي، فمنعه عمر، وقال: أن الرسول
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وعنـدنا مـن األحاديـث    وعنـدنا مـن األحاديـث    وعنـدنا مـن األحاديـث    وعنـدنا مـن األحاديـث        ؟؟؟؟الكتابـة لعلـي  الكتابـة لعلـي  الكتابـة لعلـي  الكتابـة لعلـي  قلت: وما يدريكم أن رسـول اهللا أراد  قلت: وما يدريكم أن رسـول اهللا أراد  قلت: وما يدريكم أن رسـول اهللا أراد  قلت: وما يدريكم أن رسـول اهللا أراد  

الصحيحة التي تدلّ على أنّه أراد الكتابة ألبي بكر, منها لما كان في مرضـه يـوم   الصحيحة التي تدلّ على أنّه أراد الكتابة ألبي بكر, منها لما كان في مرضـه يـوم   الصحيحة التي تدلّ على أنّه أراد الكتابة ألبي بكر, منها لما كان في مرضـه يـوم   الصحيحة التي تدلّ على أنّه أراد الكتابة ألبي بكر, منها لما كان في مرضـه يـوم   
االثنين الذي قبل االثنين الذي توفّي فيه, لمـا قـال لعائشة(رضـي اهللا عنهـا)، وفيـه      االثنين الذي قبل االثنين الذي توفّي فيه, لمـا قـال لعائشة(رضـي اهللا عنهـا)، وفيـه      االثنين الذي قبل االثنين الذي توفّي فيه, لمـا قـال لعائشة(رضـي اهللا عنهـا)، وفيـه      االثنين الذي قبل االثنين الذي توفّي فيه, لمـا قـال لعائشة(رضـي اهللا عنهـا)، وفيـه      

        الحمى: (ادع لي أباك وأخاك).الحمى: (ادع لي أباك وأخاك).الحمى: (ادع لي أباك وأخاك).الحمى: (ادع لي أباك وأخاك).
        قال: مقاطعاً (رضي اهللا عنها).قال: مقاطعاً (رضي اهللا عنها).قال: مقاطعاً (رضي اهللا عنها).قال: مقاطعاً (رضي اهللا عنها).

يكون ذلك تقية. يكون ذلك تقية. يكون ذلك تقية. يكون ذلك تقية.     ��� ��� ��� ��� ن تترضّى عن أُم المؤمنين عائشة, وأرجو ن تترضّى عن أُم المؤمنين عائشة, وأرجو ن تترضّى عن أُم المؤمنين عائشة, وأرجو ن تترضّى عن أُم المؤمنين عائشة, وأرجو قلت: جميل أقلت: جميل أقلت: جميل أقلت: جميل أ
        فسكت.فسكت.فسكت.فسكت.

قال: لكن الشيخين أبـو بكـر وعمر(رضـي اهللا عنهمـا) أغضـبا فاطمـة الزهـراء        قال: لكن الشيخين أبـو بكـر وعمر(رضـي اهللا عنهمـا) أغضـبا فاطمـة الزهـراء        قال: لكن الشيخين أبـو بكـر وعمر(رضـي اهللا عنهمـا) أغضـبا فاطمـة الزهـراء        قال: لكن الشيخين أبـو بكـر وعمر(رضـي اهللا عنهمـا) أغضـبا فاطمـة الزهـراء        
: (فاطمــة بضــعة منّــي مــن أغضــبها فقــد      : (فاطمــة بضــعة منّــي مــن أغضــبها فقــد      : (فاطمــة بضــعة منّــي مــن أغضــبها فقــد      : (فاطمــة بضــعة منّــي مــن أغضــبها فقــد      7777وكســر عمــر ضــلع فاطمــة, وقــد قــال     وكســر عمــر ضــلع فاطمــة, وقــد قــال     وكســر عمــر ضــلع فاطمــة, وقــد قــال     وكســر عمــر ضــلع فاطمــة, وقــد قــال     

        أغضبني).أغضبني).أغضبني).أغضبني).
تقيــة مــرة  تقيــة مــرة  تقيــة مــرة  تقيــة مــرة  قلــت: أمــا أنّــك تترضّــى عــن الشــيخين، فــأرجو أن ال يكــون ذلــك     قلــت: أمــا أنّــك تترضّــى عــن الشــيخين، فــأرجو أن ال يكــون ذلــك     قلــت: أمــا أنّــك تترضّــى عــن الشــيخين، فــأرجو أن ال يكــون ذلــك     قلــت: أمــا أنّــك تترضّــى عــن الشــيخين، فــأرجو أن ال يكــون ذلــك     

أُخرى.. وعليأُخرى.. وعليأُخرى.. وعليعندنا شجاع ال يمكن أن يسكت على كسر ضلع فاطمـة، لـو   عندنا شجاع ال يمكن أن يسكت على كسر ضلع فاطمـة، لـو   عندنا شجاع ال يمكن أن يسكت على كسر ضلع فاطمـة، لـو   عندنا شجاع ال يمكن أن يسكت على كسر ضلع فاطمـة، لـو       ����أُخرى.. وعلي
كــان ذلــك صــحيح, ثــم أنّــه أصــالً كيــف يمكــن لفاطمــة أن تــذهب ألبــي بكــر           كــان ذلــك صــحيح, ثــم أنّــه أصــالً كيــف يمكــن لفاطمــة أن تــذهب ألبــي بكــر           كــان ذلــك صــحيح, ثــم أنّــه أصــالً كيــف يمكــن لفاطمــة أن تــذهب ألبــي بكــر           كــان ذلــك صــحيح, ثــم أنّــه أصــالً كيــف يمكــن لفاطمــة أن تــذهب ألبــي بكــر           

        ؟؟؟؟! دون أن يكون معها علي أو أحد محارمها! دون أن يكون معها علي أو أحد محارمها! دون أن يكون معها علي أو أحد محارمها! دون أن يكون معها علي أو أحد محارمها؟؟؟؟! وتذهب لعمر وحدها! وتذهب لعمر وحدها! وتذهب لعمر وحدها! وتذهب لعمر وحدها؟؟؟؟وحدهاوحدهاوحدهاوحدها
         ل مـن أغضـب فاطمـة هـو علـيت، فـأوا مسألة اإلغضـاب لـو صـحأم         ل مـن أغضـب فاطمـة هـو علـيت، فـأوا مسألة اإلغضـاب لـو صـحأم         ل مـن أغضـب فاطمـة هـو علـيت، فـأوا مسألة اإلغضـاب لـو صـحأم         ل مـن أغضـب فاطمـة هـو علـيت، فـأوا مسألة اإلغضـاب لـو صـححينمـا  ، حينمـا  ، حينمـا  ، حينمـا  أم ،

 ،خطب ابنة أبي جهل، كما في الصحيح عندنا, فشكت ألبيها رسول اهللا فعل علي ،خطب ابنة أبي جهل، كما في الصحيح عندنا, فشكت ألبيها رسول اهللا فعل علي ،خطب ابنة أبي جهل، كما في الصحيح عندنا, فشكت ألبيها رسول اهللا فعل علي ،خطب ابنة أبي جهل، كما في الصحيح عندنا, فشكت ألبيها رسول اهللا فعل علي
المنبر، وقال: (فاطمة بضعة منّي...) وليس المقصود غير علي في أن ال المنبر، وقال: (فاطمة بضعة منّي...) وليس المقصود غير علي في أن ال المنبر، وقال: (فاطمة بضعة منّي...) وليس المقصود غير علي في أن ال المنبر، وقال: (فاطمة بضعة منّي...) وليس المقصود غير علي في أن ال     7777فصعدفصعدفصعدفصعد

يتـــزوج علـــى فاطمـــة، ألمـــر محـــدود ومخصـــوص ال غيـــر, وهـــذه مـــن حكمـــة          يتـــزوج علـــى فاطمـــة، ألمـــر محـــدود ومخصـــوص ال غيـــر, وهـــذه مـــن حكمـــة          يتـــزوج علـــى فاطمـــة، ألمـــر محـــدود ومخصـــوص ال غيـــر, وهـــذه مـــن حكمـــة          يتـــزوج علـــى فاطمـــة، ألمـــر محـــدود ومخصـــوص ال غيـــر, وهـــذه مـــن حكمـــة          
راد أن يقول لعلي مباشرة, راد أن يقول لعلي مباشرة, راد أن يقول لعلي مباشرة, راد أن يقول لعلي مباشرة, في الطريقة غير المباشرة في الكالم، فما أفي الطريقة غير المباشرة في الكالم، فما أفي الطريقة غير المباشرة في الكالم، فما أفي الطريقة غير المباشرة في الكالم، فما أ    7777الرسولالرسولالرسولالرسول

        ثم إنّنا أصالً مطالبون بطاعة اهللا ورسوله ال فاطمة.ثم إنّنا أصالً مطالبون بطاعة اهللا ورسوله ال فاطمة.ثم إنّنا أصالً مطالبون بطاعة اهللا ورسوله ال فاطمة.ثم إنّنا أصالً مطالبون بطاعة اهللا ورسوله ال فاطمة.
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        ؟؟؟؟قال: هل قرأت كتاب الغديرقال: هل قرأت كتاب الغديرقال: هل قرأت كتاب الغديرقال: هل قرأت كتاب الغدير
قلت: الصحيح أنّي قرأت فيه ولم أقرأه كلّه, لكن الحديث الـذي تحتجـون   قلت: الصحيح أنّي قرأت فيه ولم أقرأه كلّه, لكن الحديث الـذي تحتجـون   قلت: الصحيح أنّي قرأت فيه ولم أقرأه كلّه, لكن الحديث الـذي تحتجـون   قلت: الصحيح أنّي قرأت فيه ولم أقرأه كلّه, لكن الحديث الـذي تحتجـون   

        به معروف عندنا.به معروف عندنا.به معروف عندنا.به معروف عندنا.
في غدير خـم: (مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله, اللّهـم        في غدير خـم: (مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله, اللّهـم        في غدير خـم: (مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله, اللّهـم        في غدير خـم: (مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله, اللّهـم            7777قال: اقرأه، فقد قالقال: اقرأه، فقد قالقال: اقرأه، فقد قالقال: اقرأه، فقد قال

    عاد من عاداه, ووال من وااله, وانصر من نصره, واخذل مـن خذلـه, وأدر الحـق    عاد من عاداه, ووال من وااله, وانصر من نصره, واخذل مـن خذلـه, وأدر الحـق    عاد من عاداه, ووال من وااله, وانصر من نصره, واخذل مـن خذلـه, وأدر الحـق    عاد من عاداه, ووال من وااله, وانصر من نصره, واخذل مـن خذلـه, وأدر الحـق
        معه حيث دار..).معه حيث دار..).معه حيث دار..).معه حيث دار..).

: (مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله)، أمــا:  : (مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله)، أمــا:  : (مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله)، أمــا:  : (مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله)، أمــا:  ��� ��� ��� ��� قلــت: هــذا الحــديث ال يصــح منــه  قلــت: هــذا الحــديث ال يصــح منــه  قلــت: هــذا الحــديث ال يصــح منــه  قلــت: هــذا الحــديث ال يصــح منــه  
        (اللّهم عاد من عاداه، ووال من وااله) فضعيف, والباقي موضوع.(اللّهم عاد من عاداه، ووال من وااله) فضعيف, والباقي موضوع.(اللّهم عاد من عاداه، ووال من وااله) فضعيف, والباقي موضوع.(اللّهم عاد من عاداه، ووال من وااله) فضعيف, والباقي موضوع.

في الحر لينادي بأنّه: (من في الحر لينادي بأنّه: (من في الحر لينادي بأنّه: (من في الحر لينادي بأنّه: (من     الناسالناسالناسالناس    7777قال: وهل من المعقول أن يجمع الرسولقال: وهل من المعقول أن يجمع الرسولقال: وهل من المعقول أن يجمع الرسولقال: وهل من المعقول أن يجمع الرسول
        بل أراد أن يعلن بأنّه الخليفة بعده.بل أراد أن يعلن بأنّه الخليفة بعده.بل أراد أن يعلن بأنّه الخليفة بعده.بل أراد أن يعلن بأنّه الخليفة بعده.    ؟؟؟؟كنت مواله فعلي مواله) فقط هكذاكنت مواله فعلي مواله) فقط هكذاكنت مواله فعلي مواله) فقط هكذاكنت مواله فعلي مواله) فقط هكذا

قلت: وما يدريك إن كان ذلك في شهر حرقلت: وما يدريك إن كان ذلك في شهر حرقلت: وما يدريك إن كان ذلك في شهر حروأمر آخر فهذا الحديث له سبب وأمر آخر فهذا الحديث له سبب وأمر آخر فهذا الحديث له سبب وأمر آخر فهذا الحديث له سبب     ؟؟؟؟قلت: وما يدريك إن كان ذلك في شهر حر
رسول اهللا قد بعث علي وهو أنرسول اهللا قد بعث علي وهو أنرسول اهللا قد بعث علي وهو أنرسول اهللا قد بعث علي ئاًئاًئاًئاًللدعوة في اليمن, فوجد بعض أصحابه منه شيللدعوة في اليمن, فوجد بعض أصحابه منه شيللدعوة في اليمن, فوجد بعض أصحابه منه شيللدعوة في اليمن, فوجد بعض أصحابه منه شي    ����اًاًاًاًوهو أن    

        عاد وبلغ ذلك الرسول قال هذه المقولة في علي.عاد وبلغ ذلك الرسول قال هذه المقولة في علي.عاد وبلغ ذلك الرسول قال هذه المقولة في علي.عاد وبلغ ذلك الرسول قال هذه المقولة في علي.    من الشدة, فلمامن الشدة, فلمامن الشدة, فلمامن الشدة, فلما
          كلمـة (مــولى) فـي لغتنـا العربيـة لهـا معــان مداخلـة مـن الشـيخ التـويجري: إن          كلمـة (مــولى) فـي لغتنـا العربيـة لهـا معــان مداخلـة مـن الشـيخ التـويجري: إن          كلمـة (مــولى) فـي لغتنـا العربيـة لهـا معــان مداخلـة مـن الشـيخ التـويجري: إن          كلمـة (مــولى) فـي لغتنـا العربيـة لهـا معــان مداخلـة مـن الشـيخ التـويجري: إن
متعددة, ونحن عرب، والقرآن نزل بلغتنا. فهي تعني: المحبة والنصرة واالتّبـاع..  متعددة, ونحن عرب، والقرآن نزل بلغتنا. فهي تعني: المحبة والنصرة واالتّبـاع..  متعددة, ونحن عرب، والقرآن نزل بلغتنا. فهي تعني: المحبة والنصرة واالتّبـاع..  متعددة, ونحن عرب، والقرآن نزل بلغتنا. فهي تعني: المحبة والنصرة واالتّبـاع..  

        وهذه للمؤمنين جميعاً.وهذه للمؤمنين جميعاً.وهذه للمؤمنين جميعاً.وهذه للمؤمنين جميعاً.
غـتهم العربيـة فــإنّهم ال   غـتهم العربيـة فــإنّهم ال   غـتهم العربيـة فــإنّهم ال   غـتهم العربيـة فــإنّهم ال   قـال: صـحيح, فلـو نـزل القـرآن علـى العـرب بغيـر ل        قـال: صـحيح, فلـو نـزل القـرآن علـى العـرب بغيـر ل        قـال: صـحيح, فلـو نـزل القـرآن علـى العـرب بغيـر ل        قـال: صـحيح, فلـو نـزل القـرآن علـى العـرب بغيـر ل        

يؤمنون بـه كمـا ذكـر اهللا عـنهم، حيـث قـال اهللا فـي القـرآن: (لـو جعلنـاه قرآنـا            يؤمنون بـه كمـا ذكـر اهللا عـنهم، حيـث قـال اهللا فـي القـرآن: (لـو جعلنـاه قرآنـا            يؤمنون بـه كمـا ذكـر اهللا عـنهم، حيـث قـال اهللا فـي القـرآن: (لـو جعلنـاه قرآنـا            يؤمنون بـه كمـا ذكـر اهللا عـنهم، حيـث قـال اهللا فـي القـرآن: (لـو جعلنـاه قرآنـا            
أعجميا لقالوا أأعجمي... وعربي..)(لم يعرف تكملة اآلية ولم يأت بها على أعجميا لقالوا أأعجمي... وعربي..)(لم يعرف تكملة اآلية ولم يأت بها على أعجميا لقالوا أأعجمي... وعربي..)(لم يعرف تكملة اآلية ولم يأت بها على أعجميا لقالوا أأعجمي... وعربي..)(لم يعرف تكملة اآلية ولم يأت بها على 

        الوجه الصحيح).الوجه الصحيح).الوجه الصحيح).الوجه الصحيح).
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قال الشيخ: اآليـة ليسـت كمـا ذكـرت، (وأخـذ الشـيخ المصـحف وقـرأ اآليـة          قال الشيخ: اآليـة ليسـت كمـا ذكـرت، (وأخـذ الشـيخ المصـحف وقـرأ اآليـة          قال الشيخ: اآليـة ليسـت كمـا ذكـرت، (وأخـذ الشـيخ المصـحف وقـرأ اآليـة          قال الشيخ: اآليـة ليسـت كمـا ذكـرت، (وأخـذ الشـيخ المصـحف وقـرأ اآليـة          
ولَو جعلْنَاه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوالَ فُصِّلَتْ آياتُه أَأَعجمي ولَو جعلْنَاه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوالَ فُصِّلَتْ آياتُه أَأَعجمي ولَو جعلْنَاه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوالَ فُصِّلَتْ آياتُه أَأَعجمي ولَو جعلْنَاه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوالَ فُصِّلَتْ آياتُه أَأَعجمي ����لى: لى: لى: لى: الكريمة قوله تعاالكريمة قوله تعاالكريمة قوله تعاالكريمة قوله تعا

    ـوهو قْـرو ي آذَانِهِـمف نُونمؤالَ ي ينالَّذفَاٌء وشى ودنُوا هآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو    ـوهو قْـرو ي آذَانِهِـمف نُونمؤالَ ي ينالَّذفَاٌء وشى ودنُوا هآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو    ـوهو قْـرو ي آذَانِهِـمف نُونمؤالَ ي ينالَّذفَاٌء وشى ودنُوا هآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو    ـوهو قْـرو ي آذَانِهِـمف نُونمؤالَ ي ينالَّذفَاٌء وشى ودنُوا هآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو
م نم نونَادي كى أُولَئمع هِملَيعم نم نونَادي كى أُولَئمع هِملَيعم نم نونَادي كى أُولَئمع هِملَيعم نم نونَادي كى أُولَئمع هِملَيعيدعب كَانيدعب كَانيدعب كَانيدعب ١١١١((((����كَان((((....        

        : (أنا مدينة العلم وعلي بابها).: (أنا مدينة العلم وعلي بابها).: (أنا مدينة العلم وعلي بابها).: (أنا مدينة العلم وعلي بابها).7777قال: قالقال: قالقال: قالقال: قال
        قلت: هذا الحديث موضوع.قلت: هذا الحديث موضوع.قلت: هذا الحديث موضوع.قلت: هذا الحديث موضوع.

ن األنبياء ال ينسون، وهذا يخالف ما ذكره ن األنبياء ال ينسون، وهذا يخالف ما ذكره ن األنبياء ال ينسون، وهذا يخالف ما ذكره ن األنبياء ال ينسون، وهذا يخالف ما ذكره إإإإقلت: فلنعد إلى العصمة وقولك:قلت: فلنعد إلى العصمة وقولك:قلت: فلنعد إلى العصمة وقولك:قلت: فلنعد إلى العصمة وقولك:
فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما ����اهللا في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله تعالى: اهللا في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله تعالى: اهللا في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله تعالى: اهللا في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله تعالى: 

    CCCC، فهـذا نبـي اهللا ورسـوله موسـى    ، فهـذا نبـي اهللا ورسـوله موسـى    ، فهـذا نبـي اهللا ورسـوله موسـى    ، فهـذا نبـي اهللا ورسـوله موسـى    ))))٢٢٢٢((((����تَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـرباً  تَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـرباً  تَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـرباً  تَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـرباً  نَسيا حونَسيا حونَسيا حونَسيا حو
 إن نا الصالة والسالم نسيا حوتهما, ثماهللا يوشع بن نون عليهما وعلى نبي وفتاه نبي إن نا الصالة والسالم نسيا حوتهما, ثماهللا يوشع بن نون عليهما وعلى نبي وفتاه نبي إن نا الصالة والسالم نسيا حوتهما, ثماهللا يوشع بن نون عليهما وعلى نبي وفتاه نبي إن نا الصالة والسالم نسيا حوتهما, ثماهللا يوشع بن نون عليهما وعلى نبي وفتاه نبي

نسى مرة أُخرى، كما ذكر اهللا ذلك في سورة الكهف في قوله تعالى: نسى مرة أُخرى، كما ذكر اهللا ذلك في سورة الكهف في قوله تعالى: نسى مرة أُخرى، كما ذكر اهللا ذلك في سورة الكهف في قوله تعالى: نسى مرة أُخرى، كما ذكر اهللا ذلك في سورة الكهف في قوله تعالى:     CCCCموسىموسىموسىموسى
����ذْنِي بِماخالَ تُؤذْنِي بِماخالَ تُؤذْنِي بِماخالَ تُؤذْنِي بِماخيتُالَ تُؤيتُا نَسيتُا نَسيتُا نَسق))))٣٣٣٣((((����ا نَسق, فمن نصدق, فمن نصدق, فمن نصد؟؟؟؟, فمن نصد        

هل يمكن أن نتّبع علماءكم الذين يقولون بأن األنبياء ال ينسون ونترك قول هل يمكن أن نتّبع علماءكم الذين يقولون بأن األنبياء ال ينسون ونترك قول هل يمكن أن نتّبع علماءكم الذين يقولون بأن األنبياء ال ينسون ونترك قول هل يمكن أن نتّبع علماءكم الذين يقولون بأن األنبياء ال ينسون ونترك قول 
        !!!!؟؟؟؟اهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالى

        قال: القرآن فيه ظاهر وباطن, وليس معنى ذلك أنّه نسيان.قال: القرآن فيه ظاهر وباطن, وليس معنى ذلك أنّه نسيان.قال: القرآن فيه ظاهر وباطن, وليس معنى ذلك أنّه نسيان.قال: القرآن فيه ظاهر وباطن, وليس معنى ذلك أنّه نسيان.
قلــت: أنــا كنــت أنتظــر أن أســمع أحــد مــن الشــيعة يــذكر هــذه المقولــة التــي     قلــت: أنــا كنــت أنتظــر أن أســمع أحــد مــن الشــيعة يــذكر هــذه المقولــة التــي     قلــت: أنــا كنــت أنتظــر أن أســمع أحــد مــن الشــيعة يــذكر هــذه المقولــة التــي     قلــت: أنــا كنــت أنتظــر أن أســمع أحــد مــن الشــيعة يــذكر هــذه المقولــة التــي     

ن ردها منطقي سهل. فإذا كان المعنـى البـاطني   ن ردها منطقي سهل. فإذا كان المعنـى البـاطني   ن ردها منطقي سهل. فإذا كان المعنـى البـاطني   ن ردها منطقي سهل. فإذا كان المعنـى البـاطني   أقرؤها في كتبهم وحواراتهم؛ ألأقرؤها في كتبهم وحواراتهم؛ ألأقرؤها في كتبهم وحواراتهم؛ ألأقرؤها في كتبهم وحواراتهم؛ أل
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لــم ينســى! لــم ينســى! لــم ينســى! لــم ينســى!     CCCCالتــي فــي ســورة الكهــف, أن موســىالتــي فــي ســورة الكهــف, أن موســىالتــي فــي ســورة الكهــف, أن موســىالتــي فــي ســورة الكهــف, أن موســى    ����نَســيتُنَســيتُنَســيتُنَســيتُ����أو أو أو أو     ����نَســيانَســيانَســيانَســيا����لكلمــة لكلمــة لكلمــة لكلمــة 
فتصبح كـلّ كلمـة أمـر أو نهـي فـي القـرآن لهـا معنـى معـاكس! مثـل قولـه تعـالى:             فتصبح كـلّ كلمـة أمـر أو نهـي فـي القـرآن لهـا معنـى معـاكس! مثـل قولـه تعـالى:             فتصبح كـلّ كلمـة أمـر أو نهـي فـي القـرآن لهـا معنـى معـاكس! مثـل قولـه تعـالى:             فتصبح كـلّ كلمـة أمـر أو نهـي فـي القـرآن لهـا معنـى معـاكس! مثـل قولـه تعـالى:             

ة وال تؤتـوا  ة وال تؤتـوا  ة وال تؤتـوا  ة وال تؤتـوا  يكون معنى ذلـك ال تقيمـوا الصـال   يكون معنى ذلـك ال تقيمـوا الصـال   يكون معنى ذلـك ال تقيمـوا الصـال   يكون معنى ذلـك ال تقيمـوا الصـال       ))))١١١١((((����وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ����
ــه تعــالى:   ــه تعــالى:  الزكــاة! وقول ــه تعــالى:  الزكــاة! وقول ــه تعــالى:  الزكــاة! وقول ــه       ))))٢٢٢٢((((����والَ تَقْربــوا الزِّنَــاوالَ تَقْربــوا الزِّنَــاوالَ تَقْربــوا الزِّنَــاوالَ تَقْربــوا الزِّنَــا����الزكــاة! وقول ــه   يكــون المعنــى عكــس ذلــك! وقول ــه   يكــون المعنــى عكــس ذلــك! وقول ــه   يكــون المعنــى عكــس ذلــك! وقول يكــون المعنــى عكــس ذلــك! وقول

        , يكون المعنى أيضاً عكس ذلك!, يكون المعنى أيضاً عكس ذلك!, يكون المعنى أيضاً عكس ذلك!, يكون المعنى أيضاً عكس ذلك!))))٣٣٣٣((((����إِنَّه كَان فَاحشَةًإِنَّه كَان فَاحشَةًإِنَّه كَان فَاحشَةًإِنَّه كَان فَاحشَةً    ����تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: 
وما فائـدة إنـزال   وما فائـدة إنـزال   وما فائـدة إنـزال   وما فائـدة إنـزال       ؟؟؟؟فهل منطقياً أو عقلياً يمكن أن يستقيم معنى أو كالم بهذافهل منطقياً أو عقلياً يمكن أن يستقيم معنى أو كالم بهذافهل منطقياً أو عقلياً يمكن أن يستقيم معنى أو كالم بهذافهل منطقياً أو عقلياً يمكن أن يستقيم معنى أو كالم بهذا

بأوامره، واالنتهـاء بنواهيـه، واالحتكـام إليـه، واألمـر      بأوامره، واالنتهـاء بنواهيـه، واالحتكـام إليـه، واألمـر      بأوامره، واالنتهـاء بنواهيـه، واالحتكـام إليـه، واألمـر      بأوامره، واالنتهـاء بنواهيـه، واالحتكـام إليـه، واألمـر      وكيف يتم االئتمار وكيف يتم االئتمار وكيف يتم االئتمار وكيف يتم االئتمار     ؟؟؟؟القرآنالقرآنالقرآنالقرآن
    ؟؟؟؟))))٤٤٤٤((((����بِلسـان عربِـي مبِـينٍ   بِلسـان عربِـي مبِـينٍ   بِلسـان عربِـي مبِـينٍ   بِلسـان عربِـي مبِـينٍ   ����وكيف يكون القـرآن كمـا قـال تعـالى:     وكيف يكون القـرآن كمـا قـال تعـالى:     وكيف يكون القـرآن كمـا قـال تعـالى:     وكيف يكون القـرآن كمـا قـال تعـالى:         ؟؟؟؟من اهللا بتدبرهمن اهللا بتدبرهمن اهللا بتدبرهمن اهللا بتدبره
... الخ, فهل بعد هذا ... الخ, فهل بعد هذا ... الخ, فهل بعد هذا ... الخ, فهل بعد هذا ؟؟؟؟))))٥٥٥٥((((����ولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ����وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: 

        ؟؟؟؟م لم ينسىم لم ينسىم لم ينسىم لم ينسىتقول أن موسى نسى أتقول أن موسى نسى أتقول أن موسى نسى أتقول أن موسى نسى أ
        قال: ربما يكون معناها: أنّه نسى.قال: ربما يكون معناها: أنّه نسى.قال: ربما يكون معناها: أنّه نسى.قال: ربما يكون معناها: أنّه نسى.

        ؟؟؟؟قلت: تقول: ربماقلت: تقول: ربماقلت: تقول: ربماقلت: تقول: ربما
        فابتسم وسكت.فابتسم وسكت.فابتسم وسكت.فابتسم وسكت.

خلف أُبي، خلف أُبي، خلف أُبي، خلف أُبي،     ����: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)، لقد صلّى علي: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)، لقد صلّى علي: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)، لقد صلّى علي: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)، لقد صلّى علي7777قلت: قالقلت: قالقلت: قالقلت: قال
ثــم صــلّى علــي خلــف أبــي بكــر بعــد وفــاة الرســول, وصــلّى خلــف عمــر، وخلــف   ثــم صــلّى علــي خلــف أبــي بكــر بعــد وفــاة الرســول, وصــلّى خلــف عمــر، وخلــف   ثــم صــلّى علــي خلــف أبــي بكــر بعــد وفــاة الرســول, وصــلّى خلــف عمــر، وخلــف   ثــم صــلّى علــي خلــف أبــي بكــر بعــد وفــاة الرســول, وصــلّى خلــف عمــر، وخلــف   
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عد تولّيه الخالفة شيء مما كان عد تولّيه الخالفة شيء مما كان عد تولّيه الخالفة شيء مما كان عد تولّيه الخالفة شيء مما كان عثمان، وكان وزيراً لهم جميعاً، كما أنّه لم يغير بعثمان، وكان وزيراً لهم جميعاً، كما أنّه لم يغير بعثمان، وكان وزيراً لهم جميعاً، كما أنّه لم يغير بعثمان، وكان وزيراً لهم جميعاً، كما أنّه لم يغير ب

على عهد أبي بكر وعمر وعثمان من أُمـور الـدين أو القـرآن... الـخ, وقـد كانـت       على عهد أبي بكر وعمر وعثمان من أُمـور الـدين أو القـرآن... الـخ, وقـد كانـت       على عهد أبي بكر وعمر وعثمان من أُمـور الـدين أو القـرآن... الـخ, وقـد كانـت       على عهد أبي بكر وعمر وعثمان من أُمـور الـدين أو القـرآن... الـخ, وقـد كانـت       
, وقـد  , وقـد  , وقـد  , وقـد  ����عالقته بهم جميعاً عالقة محبة وطاعة, وزوج ابنته أُم كلثـوم مـن عمـر   عالقته بهم جميعاً عالقة محبة وطاعة, وزوج ابنته أُم كلثـوم مـن عمـر   عالقته بهم جميعاً عالقة محبة وطاعة, وزوج ابنته أُم كلثـوم مـن عمـر   عالقته بهم جميعاً عالقة محبة وطاعة, وزوج ابنته أُم كلثـوم مـن عمـر   

ســمى أبنـــاءه: أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان، وكـــذلك ســـمى بهـــذه األســـماء الحســـن  ســمى أبنـــاءه: أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان، وكـــذلك ســـمى بهـــذه األســـماء الحســـن  ســمى أبنـــاءه: أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان، وكـــذلك ســـمى بهـــذه األســـماء الحســـن  ســمى أبنـــاءه: أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان، وكـــذلك ســـمى بهـــذه األســـماء الحســـن  
آل البيت, فلو كان علي وأبناءه يكرهون الخلفاء الثالثـة كمـا   آل البيت, فلو كان علي وأبناءه يكرهون الخلفاء الثالثـة كمـا   آل البيت, فلو كان علي وأبناءه يكرهون الخلفاء الثالثـة كمـا   آل البيت, فلو كان علي وأبناءه يكرهون الخلفاء الثالثـة كمـا   والحسين وغيرهم من والحسين وغيرهم من والحسين وغيرهم من والحسين وغيرهم من 

! فهـل ترضـى أنـت أن تسـمي أبنـاءك      ! فهـل ترضـى أنـت أن تسـمي أبنـاءك      ! فهـل ترضـى أنـت أن تسـمي أبنـاءك      ! فهـل ترضـى أنـت أن تسـمي أبنـاءك      ؟؟؟؟يزعم الشيعة، فهل يسـمون أبنـاءهم بأسـمائهم   يزعم الشيعة، فهل يسـمون أبنـاءهم بأسـمائهم   يزعم الشيعة، فهل يسـمون أبنـاءهم بأسـمائهم   يزعم الشيعة، فهل يسـمون أبنـاءهم بأسـمائهم   
        بأسماء من تكرههم، هل يمكن أن تسمي ابنك شمراً، أو يزيداً، أو شاروناً مثالً.بأسماء من تكرههم، هل يمكن أن تسمي ابنك شمراً، أو يزيداً، أو شاروناً مثالً.بأسماء من تكرههم، هل يمكن أن تسمي ابنك شمراً، أو يزيداً، أو شاروناً مثالً.بأسماء من تكرههم، هل يمكن أن تسمي ابنك شمراً، أو يزيداً، أو شاروناً مثالً.

        قال: ال.قال: ال.قال: ال.قال: ال.
لي وأبنائه(رضي اهللا عنهم) في لي وأبنائه(رضي اهللا عنهم) في لي وأبنائه(رضي اهللا عنهم) في لي وأبنائه(رضي اهللا عنهم) في قلت: نحن نطالب الشيعة فقط باتّباع وطاعة عقلت: نحن نطالب الشيعة فقط باتّباع وطاعة عقلت: نحن نطالب الشيعة فقط باتّباع وطاعة عقلت: نحن نطالب الشيعة فقط باتّباع وطاعة ع

ما ورد عنهم في الروايـات الصـحيحة, وهـذا كتـاب (نهـج البالغـة) الـذي يجمـع         ما ورد عنهم في الروايـات الصـحيحة, وهـذا كتـاب (نهـج البالغـة) الـذي يجمـع         ما ورد عنهم في الروايـات الصـحيحة, وهـذا كتـاب (نهـج البالغـة) الـذي يجمـع         ما ورد عنهم في الروايـات الصـحيحة, وهـذا كتـاب (نهـج البالغـة) الـذي يجمـع         
        ؟؟؟؟الشيعة على صحة كلّ ما فيه, أليس كذلكالشيعة على صحة كلّ ما فيه, أليس كذلكالشيعة على صحة كلّ ما فيه, أليس كذلكالشيعة على صحة كلّ ما فيه, أليس كذلك

        قال: نعم.قال: نعم.قال: نعم.قال: نعم.
قلــت: فيــه كــالم اإلمــام علــي حســب مــا رويــتم, وهــو يمــدح أبــا بكــر وعمــر     قلــت: فيــه كــالم اإلمــام علــي حســب مــا رويــتم, وهــو يمــدح أبــا بكــر وعمــر     قلــت: فيــه كــالم اإلمــام علــي حســب مــا رويــتم, وهــو يمــدح أبــا بكــر وعمــر     قلــت: فيــه كــالم اإلمــام علــي حســب مــا رويــتم, وهــو يمــدح أبــا بكــر وعمــر     

مواضـع كثيـرة، منهـا:    مواضـع كثيـرة، منهـا:    مواضـع كثيـرة، منهـا:    مواضـع كثيـرة، منهـا:        وعثمان وأصحاب رسول اهللا(رضي اهللا عنهم أجمعين) فيوعثمان وأصحاب رسول اهللا(رضي اهللا عنهم أجمعين) فيوعثمان وأصحاب رسول اهللا(رضي اهللا عنهم أجمعين) فيوعثمان وأصحاب رسول اهللا(رضي اهللا عنهم أجمعين) في
من (نهج البالغة) شرح محمد عبده, قوله: (إنّه بايعني القوم الذين من (نهج البالغة) شرح محمد عبده, قوله: (إنّه بايعني القوم الذين من (نهج البالغة) شرح محمد عبده, قوله: (إنّه بايعني القوم الذين من (نهج البالغة) شرح محمد عبده, قوله: (إنّه بايعني القوم الذين     ٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦في ص في ص في ص في ص 

بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان علــى مــا بــايعوهم عليــه, فلــيس للغائــب أن يــرد وال  بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان علــى مــا بــايعوهم عليــه, فلــيس للغائــب أن يــرد وال  بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان علــى مــا بــايعوهم عليــه, فلــيس للغائــب أن يــرد وال  بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان علــى مــا بــايعوهم عليــه, فلــيس للغائــب أن يــرد وال  
للحاضر أن يختار, وإنّما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على رجل للحاضر أن يختار, وإنّما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على رجل للحاضر أن يختار, وإنّما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على رجل للحاضر أن يختار, وإنّما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على رجل 

        ).).).).ىىىى رض رض رض رضوسموه إماماً، كان هللاوسموه إماماً، كان هللاوسموه إماماً، كان هللاوسموه إماماً، كان هللا
ويستشـــهد علـــى صـــحة بيعتـــه ببيعـــة     ويستشـــهد علـــى صـــحة بيعتـــه ببيعـــة     ويستشـــهد علـــى صـــحة بيعتـــه ببيعـــة     ويستشـــهد علـــى صـــحة بيعتـــه ببيعـــة         ����فهـــذا علـــي يحـــتج علـــى معاويـــة    فهـــذا علـــي يحـــتج علـــى معاويـــة    فهـــذا علـــي يحـــتج علـــى معاويـــة    فهـــذا علـــي يحـــتج علـــى معاويـــة    

المهــاجرين واألنصــار ألبــي بكــر وعمــر وعثمــان, فهــل شــهود علــي الــذين بــايعوه  المهــاجرين واألنصــار ألبــي بكــر وعمــر وعثمــان, فهــل شــهود علــي الــذين بــايعوه  المهــاجرين واألنصــار ألبــي بكــر وعمــر وعثمــان, فهــل شــهود علــي الــذين بــايعوه  المهــاجرين واألنصــار ألبــي بكــر وعمــر وعثمــان, فهــل شــهود علــي الــذين بــايعوه  
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ــد        ــدون عن ــار مرت ــه مــن الخلفــاء عــدول وثقــات أم أنّهــم كفّ ــايعوا مــن قبل ــد       وب ــدون عن ــار مرت ــه مــن الخلفــاء عــدول وثقــات أم أنّهــم كفّ ــايعوا مــن قبل ــد       وب ــدون عن ــار مرت ــه مــن الخلفــاء عــدول وثقــات أم أنّهــم كفّ ــايعوا مــن قبل ــد       وب ــدون عن ــار مرت ــه مــن الخلفــاء عــدول وثقــات أم أنّهــم كفّ ــايعوا مــن قبل وب
ا بكـر وعمـر   ا بكـر وعمـر   ا بكـر وعمـر   ا بكـر وعمـر   ! هـل رجـال علـي وأتباعـه كفّـار ألنّهـم بـايعوا أبـ        ! هـل رجـال علـي وأتباعـه كفّـار ألنّهـم بـايعوا أبـ        ! هـل رجـال علـي وأتباعـه كفّـار ألنّهـم بـايعوا أبـ        ! هـل رجـال علـي وأتباعـه كفّـار ألنّهـم بـايعوا أبـ        ؟؟؟؟علماء الشيعةعلماء الشيعةعلماء الشيعةعلماء الشيعة

        ؟؟؟؟وعثمانوعثمانوعثمانوعثمان
إن فــي كتــاب (نهــج البالغــة) أكثــر مــن ثالثــين روايــة مــن كــالم اإلمــام  إن فــي كتــاب (نهــج البالغــة) أكثــر مــن ثالثــين روايــة مــن كــالم اإلمــام  إن فــي كتــاب (نهــج البالغــة) أكثــر مــن ثالثــين روايــة مــن كــالم اإلمــام  إن فــي كتــاب (نهــج البالغــة) أكثــر مــن ثالثــين روايــة مــن كــالم اإلمــام  

        علي يخالفها الشيعة، ولو اتّبع الشيعة شيئاً منها لصاروا من أهل السنّة.علي يخالفها الشيعة، ولو اتّبع الشيعة شيئاً منها لصاروا من أهل السنّة.علي يخالفها الشيعة، ولو اتّبع الشيعة شيئاً منها لصاروا من أهل السنّة.علي يخالفها الشيعة، ولو اتّبع الشيعة شيئاً منها لصاروا من أهل السنّة.
        (ثم أهديناه كتاب (تأمالت في كتاب نهج البالغة) لمحمد الصادق).(ثم أهديناه كتاب (تأمالت في كتاب نهج البالغة) لمحمد الصادق).(ثم أهديناه كتاب (تأمالت في كتاب نهج البالغة) لمحمد الصادق).(ثم أهديناه كتاب (تأمالت في كتاب نهج البالغة) لمحمد الصادق).

لمهــاجرين واألنصــار, فــإن لمهــاجرين واألنصــار, فــإن لمهــاجرين واألنصــار, فــإن لمهــاجرين واألنصــار, فــإن وعلــي يقــول فــي هــذا الــنص: (إنّمــا الشــورى ل وعلــي يقــول فــي هــذا الــنص: (إنّمــا الشــورى ل وعلــي يقــول فــي هــذا الــنص: (إنّمــا الشــورى ل وعلــي يقــول فــي هــذا الــنص: (إنّمــا الشــورى ل 
)، فالمهــاجرون واألنصــار  )، فالمهــاجرون واألنصــار  )، فالمهــاجرون واألنصــار  )، فالمهــاجرون واألنصــار  اااااجتمعــوا علــى رجــل وســموه إمامــاً، كــان هللا رضــ      اجتمعــوا علــى رجــل وســموه إمامــاً، كــان هللا رضــ      اجتمعــوا علــى رجــل وســموه إمامــاً، كــان هللا رضــ      اجتمعــوا علــى رجــل وســموه إمامــاً، كــان هللا رضــ      

, فهذا الكالم يبين , فهذا الكالم يبين , فهذا الكالم يبين , فهذا الكالم يبين ىىىىاروا أبا بكر إماماً وكان هللا رضاروا أبا بكر إماماً وكان هللا رضاروا أبا بكر إماماً وكان هللا رضاروا أبا بكر إماماً وكان هللا رضاجتمعوا في السقيفة واختاجتمعوا في السقيفة واختاجتمعوا في السقيفة واختاجتمعوا في السقيفة واخت
االعتقاد الصحيح في اإلمامة، والذي عليه أهل السنّة والجماعة, فأين الشيعة االعتقاد الصحيح في اإلمامة، والذي عليه أهل السنّة والجماعة, فأين الشيعة االعتقاد الصحيح في اإلمامة، والذي عليه أهل السنّة والجماعة, فأين الشيعة االعتقاد الصحيح في اإلمامة، والذي عليه أهل السنّة والجماعة, فأين الشيعة 

بل هـم يـرون أن اإلمامـة تعيـين مـن اهللا      بل هـم يـرون أن اإلمامـة تعيـين مـن اهللا      بل هـم يـرون أن اإلمامـة تعيـين مـن اهللا      بل هـم يـرون أن اإلمامـة تعيـين مـن اهللا          ؟؟؟؟يعتقدون بهذايعتقدون بهذايعتقدون بهذايعتقدون بهذاوهل الشيعة وهل الشيعة وهل الشيعة وهل الشيعة     ؟؟؟؟من هذامن هذامن هذامن هذا
        !!!!؟؟؟؟لعلي وأبنائه األحد عشر من بعدهلعلي وأبنائه األحد عشر من بعدهلعلي وأبنائه األحد عشر من بعدهلعلي وأبنائه األحد عشر من بعده    7777ووصية من محمدووصية من محمدووصية من محمدووصية من محمد

        قال: لكن معاوية كفر بقتاله اإلمام علي في موقعة صفّين.قال: لكن معاوية كفر بقتاله اإلمام علي في موقعة صفّين.قال: لكن معاوية كفر بقتاله اإلمام علي في موقعة صفّين.قال: لكن معاوية كفر بقتاله اإلمام علي في موقعة صفّين.
 لم يقل ذلك في (نهج البالغة) كما رويتم, ولكنّه قال في حق قلت: علي لم يقل ذلك في (نهج البالغة) كما رويتم, ولكنّه قال في حق قلت: علي لم يقل ذلك في (نهج البالغة) كما رويتم, ولكنّه قال في حق قلت: علي لم يقل ذلك في (نهج البالغة) كما رويتم, ولكنّه قال في حق قلت: علي

ن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا)، ن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا)، ن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا)، ن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا)، أهل الشام: (ال نستزيدهم في اإليماأهل الشام: (ال نستزيدهم في اإليماأهل الشام: (ال نستزيدهم في اإليماأهل الشام: (ال نستزيدهم في اإليما
فيدلّ ذلك على أنّهم مؤمنون, وقد بين اهللا فـي القـرآن حكـم البغـاة فـي قولـه       فيدلّ ذلك على أنّهم مؤمنون, وقد بين اهللا فـي القـرآن حكـم البغـاة فـي قولـه       فيدلّ ذلك على أنّهم مؤمنون, وقد بين اهللا فـي القـرآن حكـم البغـاة فـي قولـه       فيدلّ ذلك على أنّهم مؤمنون, وقد بين اهللا فـي القـرآن حكـم البغـاة فـي قولـه       

وإِن طَائفَتَان من الْمؤمنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما وإِن طَائفَتَان من الْمؤمنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما وإِن طَائفَتَان من الْمؤمنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما وإِن طَائفَتَان من الْمؤمنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما ����تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: 
, وفي الحديث , وفي الحديث , وفي الحديث , وفي الحديث ))))١١١١((((����تي تَبغي حتَّى تَفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه...تي تَبغي حتَّى تَفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه...تي تَبغي حتَّى تَفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه...تي تَبغي حتَّى تَفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه...علَى اُألخْرى فَقَاتلُوا الَّعلَى اُألخْرى فَقَاتلُوا الَّعلَى اُألخْرى فَقَاتلُوا الَّعلَى اُألخْرى فَقَاتلُوا الَّ
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(ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية)، وهذا الحديث موجود عندكم أيضاً, (ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية)، وهذا الحديث موجود عندكم أيضاً, (ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية)، وهذا الحديث موجود عندكم أيضاً, (ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية)، وهذا الحديث موجود عندكم أيضاً,     ::::7777قولهقولهقولهقوله
        بغاة وليسوا كفّاراً.بغاة وليسوا كفّاراً.بغاة وليسوا كفّاراً.بغاة وليسوا كفّاراً.    فدلّ على أن جماعة معاوية الذين قتلوا عماراًفدلّ على أن جماعة معاوية الذين قتلوا عماراًفدلّ على أن جماعة معاوية الذين قتلوا عماراًفدلّ على أن جماعة معاوية الذين قتلوا عماراً

        ظَلّ يستمع ولم يجب بشيء.ظَلّ يستمع ولم يجب بشيء.ظَلّ يستمع ولم يجب بشيء.ظَلّ يستمع ولم يجب بشيء.
ــا أُ  ــد اهللا: أنـ ــة عبـ ــا أُ مداخلـ ــد اهللا: أنـ ــة عبـ ــا أُ مداخلـ ــد اهللا: أنـ ــة عبـ ــا أُ مداخلـ ــد اهللا: أنـ ــة عبـ ــمداخلـ ــريـ ــريـ ــريـ ــمة   ريـ ــم العصـ ــدعون لهـ ــذين تـ ــألك: هـــل الـ ــمة   د أن أسـ ــم العصـ ــدعون لهـ ــذين تـ ــألك: هـــل الـ ــمة   د أن أسـ ــم العصـ ــدعون لهـ ــذين تـ ــألك: هـــل الـ ــمة   د أن أسـ ــم العصـ ــدعون لهـ ــذين تـ ــألك: هـــل الـ د أن أسـ

        تقابلونهم وتأخذون منهم دينكم اآلن، أم أنّكم تأخذون من المراجع والعلماء؟تقابلونهم وتأخذون منهم دينكم اآلن، أم أنّكم تأخذون من المراجع والعلماء؟تقابلونهم وتأخذون منهم دينكم اآلن، أم أنّكم تأخذون من المراجع والعلماء؟تقابلونهم وتأخذون منهم دينكم اآلن، أم أنّكم تأخذون من المراجع والعلماء؟
        قال: من المراجع والعلماء.قال: من المراجع والعلماء.قال: من المراجع والعلماء.قال: من المراجع والعلماء.

فـال  فـال  فـال  فـال      ،،،،ن من الخطـأ والسـهو والنسـيان   ن من الخطـأ والسـهو والنسـيان   ن من الخطـأ والسـهو والنسـيان   ن من الخطـأ والسـهو والنسـيان   وووواألئمة معصوماألئمة معصوماألئمة معصوماألئمة معصوم    ::::ننننإإإإقال عبد اهللا: تقولون قال عبد اهللا: تقولون قال عبد اهللا: تقولون قال عبد اهللا: تقولون 
        تجوز عليهم الذنوب صغيرها وكبيرها؟تجوز عليهم الذنوب صغيرها وكبيرها؟تجوز عليهم الذنوب صغيرها وكبيرها؟تجوز عليهم الذنوب صغيرها وكبيرها؟

        ....قال: هذا صحيحقال: هذا صحيحقال: هذا صحيحقال: هذا صحيح
    ����قال عبد اهللا: هذا دعاء كميل المروي عندكم عـن علـي بـن أبـي طالـب     قال عبد اهللا: هذا دعاء كميل المروي عندكم عـن علـي بـن أبـي طالـب     قال عبد اهللا: هذا دعاء كميل المروي عندكم عـن علـي بـن أبـي طالـب     قال عبد اهللا: هذا دعاء كميل المروي عندكم عـن علـي بـن أبـي طالـب     

(وأخرج نسخة عنده وقـرأ قولـه فـي الـدعاء: (اللّهـم اغفـر لـي الـذنوب التـي تغيـر           (وأخرج نسخة عنده وقـرأ قولـه فـي الـدعاء: (اللّهـم اغفـر لـي الـذنوب التـي تغيـر           (وأخرج نسخة عنده وقـرأ قولـه فـي الـدعاء: (اللّهـم اغفـر لـي الـذنوب التـي تغيـر           (وأخرج نسخة عنده وقـرأ قولـه فـي الـدعاء: (اللّهـم اغفـر لـي الـذنوب التـي تغيـر           
الــنعم, اللّهــم اغفــر لــي الــذنوب التــي تحــبس الــدعاء... اللّهــم اغفــر لــي كــلّ ذنــب  الــنعم, اللّهــم اغفــر لــي الــذنوب التــي تحــبس الــدعاء... اللّهــم اغفــر لــي كــلّ ذنــب  الــنعم, اللّهــم اغفــر لــي الــذنوب التــي تحــبس الــدعاء... اللّهــم اغفــر لــي كــلّ ذنــب  الــنعم, اللّهــم اغفــر لــي الــذنوب التــي تحــبس الــدعاء... اللّهــم اغفــر لــي كــلّ ذنــب  

عاء بأن يغفر اهللا ذنوبه, فما قولـك  عاء بأن يغفر اهللا ذنوبه, فما قولـك  عاء بأن يغفر اهللا ذنوبه, فما قولـك  عاء بأن يغفر اهللا ذنوبه, فما قولـك  أذنبته)، وقد كرر علي طلبه من اهللا في هذا الدأذنبته)، وقد كرر علي طلبه من اهللا في هذا الدأذنبته)، وقد كرر علي طلبه من اهللا في هذا الدأذنبته)، وقد كرر علي طلبه من اهللا في هذا الد
        . (وكان البلوشي يبتسم).. (وكان البلوشي يبتسم).. (وكان البلوشي يبتسم).. (وكان البلوشي يبتسم).؟؟؟؟أنت: هل علي له ذنوب، أم ليس له ذنوبأنت: هل علي له ذنوب، أم ليس له ذنوبأنت: هل علي له ذنوب، أم ليس له ذنوبأنت: هل علي له ذنوب، أم ليس له ذنوب

قال: لو كان اإلمام يخطئ فكيف يبلّغ عن اهللا, علي هنا في هذا الدعاء يعلّمنا قال: لو كان اإلمام يخطئ فكيف يبلّغ عن اهللا, علي هنا في هذا الدعاء يعلّمنا قال: لو كان اإلمام يخطئ فكيف يبلّغ عن اهللا, علي هنا في هذا الدعاء يعلّمنا قال: لو كان اإلمام يخطئ فكيف يبلّغ عن اهللا, علي هنا في هذا الدعاء يعلّمنا 
        كيف ندعو اهللا.كيف ندعو اهللا.كيف ندعو اهللا.كيف ندعو اهللا.

ذا.. ذا.. ذا.. ذا.. قال عبد اهللا: علي يتكلّم عن نفسه، ولم يقل: يا أيهـا النـاس أُدعـو اهللا بكـ    قال عبد اهللا: علي يتكلّم عن نفسه، ولم يقل: يا أيهـا النـاس أُدعـو اهللا بكـ    قال عبد اهللا: علي يتكلّم عن نفسه، ولم يقل: يا أيهـا النـاس أُدعـو اهللا بكـ    قال عبد اهللا: علي يتكلّم عن نفسه، ولم يقل: يا أيهـا النـاس أُدعـو اهللا بكـ    
ثــم أمــر آخــر: هــؤالء الــرواة الــذين تأخــذون عــنهم وليســوا بمعصــومين ال بــد مــن  ثــم أمــر آخــر: هــؤالء الــرواة الــذين تأخــذون عــنهم وليســوا بمعصــومين ال بــد مــن  ثــم أمــر آخــر: هــؤالء الــرواة الــذين تأخــذون عــنهم وليســوا بمعصــومين ال بــد مــن  ثــم أمــر آخــر: هــؤالء الــرواة الــذين تأخــذون عــنهم وليســوا بمعصــومين ال بــد مــن  
التثبت من رواياتهم, وأنتم لم تحرصوا مثل أهل السنّة في ذلك، بـل رويـتم عـن    التثبت من رواياتهم, وأنتم لم تحرصوا مثل أهل السنّة في ذلك، بـل رويـتم عـن    التثبت من رواياتهم, وأنتم لم تحرصوا مثل أهل السنّة في ذلك، بـل رويـتم عـن    التثبت من رواياتهم, وأنتم لم تحرصوا مثل أهل السنّة في ذلك، بـل رويـتم عـن    
الملعونين والكفّار، مثـل: زرارة بـن أعـين، الـذي قـال فيـه اإلمـام جعفـر: (لعـن اهللا          الملعونين والكفّار، مثـل: زرارة بـن أعـين، الـذي قـال فيـه اإلمـام جعفـر: (لعـن اهللا          الملعونين والكفّار، مثـل: زرارة بـن أعـين، الـذي قـال فيـه اإلمـام جعفـر: (لعـن اهللا          الملعونين والكفّار، مثـل: زرارة بـن أعـين، الـذي قـال فيـه اإلمـام جعفـر: (لعـن اهللا          
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    ::::زرارة، زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قالزرارة، زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قالزرارة، زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قالزرارة، زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قالزرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة، لعن اهللا 
أن مع اهللا ثالث ثالثـة)، وهـذا فـي (رجـال الكشّـي), كمـا يـذكر الكشّـي روايـات          أن مع اهللا ثالث ثالثـة)، وهـذا فـي (رجـال الكشّـي), كمـا يـذكر الكشّـي روايـات          أن مع اهللا ثالث ثالثـة)، وهـذا فـي (رجـال الكشّـي), كمـا يـذكر الكشّـي روايـات          أن مع اهللا ثالث ثالثـة)، وهـذا فـي (رجـال الكشّـي), كمـا يـذكر الكشّـي روايـات          
كثيــرة فــي الطعــن علــى زرارة، وتطاولــه علــى اإلمــام جعفــر، حتّــى تجــرأ أن قــال:   كثيــرة فــي الطعــن علــى زرارة، وتطاولــه علــى اإلمــام جعفــر، حتّــى تجــرأ أن قــال:   كثيــرة فــي الطعــن علــى زرارة، وتطاولــه علــى اإلمــام جعفــر، حتّــى تجــرأ أن قــال:   كثيــرة فــي الطعــن علــى زرارة، وتطاولــه علــى اإلمــام جعفــر، حتّــى تجــرأ أن قــال:   

        ضرطت في لحيته.ضرطت في لحيته.ضرطت في لحيته.ضرطت في لحيته.
ات عندهم, يقـول  ات عندهم, يقـول  ات عندهم, يقـول  ات عندهم, يقـول  قلت: لقد بين علماء الشيعة هذا الخلل في الرواة والمرويقلت: لقد بين علماء الشيعة هذا الخلل في الرواة والمرويقلت: لقد بين علماء الشيعة هذا الخلل في الرواة والمرويقلت: لقد بين علماء الشيعة هذا الخلل في الرواة والمروي

) وهو يقرر حقيقة واقعة وطريقة ) وهو يقرر حقيقة واقعة وطريقة ) وهو يقرر حقيقة واقعة وطريقة ) وهو يقرر حقيقة واقعة وطريقة ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧العالّمة الحلّي في كتابه (رجال الحلّي ص العالّمة الحلّي في كتابه (رجال الحلّي ص العالّمة الحلّي في كتابه (رجال الحلّي ص العالّمة الحلّي في كتابه (رجال الحلّي ص 
        ....))))))))الطعن في دين الرجل ال يقتضي الطعن في حديثهالطعن في دين الرجل ال يقتضي الطعن في حديثهالطعن في دين الرجل ال يقتضي الطعن في حديثهالطعن في دين الرجل ال يقتضي الطعن في حديثه((((((((عندهم: عندهم: عندهم: عندهم: 

قــال: يمكــن أن نأخــذ الخبــر مــن إنســان صــادق بغــضّ النظــر عــن معتقــده،          قــال: يمكــن أن نأخــذ الخبــر مــن إنســان صــادق بغــضّ النظــر عــن معتقــده،          قــال: يمكــن أن نأخــذ الخبــر مــن إنســان صــادق بغــضّ النظــر عــن معتقــده،          قــال: يمكــن أن نأخــذ الخبــر مــن إنســان صــادق بغــضّ النظــر عــن معتقــده،          
        والمقصود بهم: الفرق اإلسالمية المخالفة.والمقصود بهم: الفرق اإلسالمية المخالفة.والمقصود بهم: الفرق اإلسالمية المخالفة.والمقصود بهم: الفرق اإلسالمية المخالفة.

مثـل الفطحيـة   مثـل الفطحيـة   مثـل الفطحيـة   مثـل الفطحيـة       ،،،،لحلّـي عامـة والواقـع أنّكـم تكفّـرون هـذه الفـرق       لحلّـي عامـة والواقـع أنّكـم تكفّـرون هـذه الفـرق       لحلّـي عامـة والواقـع أنّكـم تكفّـرون هـذه الفـرق       لحلّـي عامـة والواقـع أنّكـم تكفّـرون هـذه الفـرق       قلت: عبارة اقلت: عبارة اقلت: عبارة اقلت: عبارة ا
والهشامية والناووسية والواقفة. فكيف تروون عنهم؟ هل يأخـذ اإلنسـان المسـلم    والهشامية والناووسية والواقفة. فكيف تروون عنهم؟ هل يأخـذ اإلنسـان المسـلم    والهشامية والناووسية والواقفة. فكيف تروون عنهم؟ هل يأخـذ اإلنسـان المسـلم    والهشامية والناووسية والواقفة. فكيف تروون عنهم؟ هل يأخـذ اإلنسـان المسـلم    

        ؟؟؟؟دينه من الكفّاردينه من الكفّاردينه من الكفّاردينه من الكفّار
قال: اآلن الدول اُألوربية النصرانية نستورد منها البضائع والمصنوعات، فهل قال: اآلن الدول اُألوربية النصرانية نستورد منها البضائع والمصنوعات، فهل قال: اآلن الدول اُألوربية النصرانية نستورد منها البضائع والمصنوعات، فهل قال: اآلن الدول اُألوربية النصرانية نستورد منها البضائع والمصنوعات، فهل 

        ؟؟؟؟نأخذ ما ينفعنا منهم أم النأخذ ما ينفعنا منهم أم النأخذ ما ينفعنا منهم أم النأخذ ما ينفعنا منهم أم ال
        هم ما ينفعنا لكن ما يتعلّق بالدين فال..هم ما ينفعنا لكن ما يتعلّق بالدين فال..هم ما ينفعنا لكن ما يتعلّق بالدين فال..هم ما ينفعنا لكن ما يتعلّق بالدين فال..قلت: نأخذ منقلت: نأخذ منقلت: نأخذ منقلت: نأخذ من

كثير كثير كثير كثير ((((((((: : : : ٢٨٢٨٢٨٢٨ويقول محمد الحسن الطوسي صاحب كتاب (الفهرست) في صويقول محمد الحسن الطوسي صاحب كتاب (الفهرست) في صويقول محمد الحسن الطوسي صاحب كتاب (الفهرست) في صويقول محمد الحسن الطوسي صاحب كتاب (الفهرست) في ص
من مصنّفي أصحابنا وأصحاب اُألصول ينتحلون المذاهب الفاسـدة، وإن كانـت   من مصنّفي أصحابنا وأصحاب اُألصول ينتحلون المذاهب الفاسـدة، وإن كانـت   من مصنّفي أصحابنا وأصحاب اُألصول ينتحلون المذاهب الفاسـدة، وإن كانـت   من مصنّفي أصحابنا وأصحاب اُألصول ينتحلون المذاهب الفاسـدة، وإن كانـت   

, فهذا اعتراف بفساد مذاهب كثير من علمائكم, فكيف تأخذون , فهذا اعتراف بفساد مذاهب كثير من علمائكم, فكيف تأخذون , فهذا اعتراف بفساد مذاهب كثير من علمائكم, فكيف تأخذون , فهذا اعتراف بفساد مذاهب كثير من علمائكم, فكيف تأخذون ))))))))كتبهم معتمدةكتبهم معتمدةكتبهم معتمدةكتبهم معتمدة
! وهنـاك روايـات فـي كتـبكم علـى      ! وهنـاك روايـات فـي كتـبكم علـى      ! وهنـاك روايـات فـي كتـبكم علـى      ! وهنـاك روايـات فـي كتـبكم علـى      ؟؟؟؟كن اتّباع الفاسـدين كن اتّباع الفاسـدين كن اتّباع الفاسـدين كن اتّباع الفاسـدين ! وهل يم! وهل يم! وهل يم! وهل يم؟؟؟؟من الفاسدينمن الفاسدينمن الفاسدينمن الفاسدين

        هذا المنوال تذم رجالكم ورواتكم ومصنّفاتكم، وتطعن في كتبكم.هذا المنوال تذم رجالكم ورواتكم ومصنّفاتكم، وتطعن في كتبكم.هذا المنوال تذم رجالكم ورواتكم ومصنّفاتكم، وتطعن في كتبكم.هذا المنوال تذم رجالكم ورواتكم ومصنّفاتكم، وتطعن في كتبكم.
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        سكت ولم يجب.سكت ولم يجب.سكت ولم يجب.سكت ولم يجب.

ــت: هــذا مــثالً كتــابكم (الكــافي) للكلينــي، يمكــن أن نثبــت اآلن ســقوط         ــت: هــذا مــثالً كتــابكم (الكــافي) للكلينــي، يمكــن أن نثبــت اآلن ســقوط        قل ــت: هــذا مــثالً كتــابكم (الكــافي) للكلينــي، يمكــن أن نثبــت اآلن ســقوط        قل ــت: هــذا مــثالً كتــابكم (الكــافي) للكلينــي، يمكــن أن نثبــت اآلن ســقوط        قل قل
        رواياته في دقائق.رواياته في دقائق.رواياته في دقائق.رواياته في دقائق.

        ؟؟؟؟قال: كيفقال: كيفقال: كيفقال: كيف
عن رجل.. عمن حـدث  عن رجل.. عمن حـدث  عن رجل.. عمن حـدث  عن رجل.. عمن حـدث  قلت: ثلث رواياته من مجهولين، وفي سندها قوله: قلت: ثلث رواياته من مجهولين، وفي سندها قوله: قلت: ثلث رواياته من مجهولين، وفي سندها قوله: قلت: ثلث رواياته من مجهولين، وفي سندها قوله: 

به.. عن من ذكره.. عن من أخبر به.. عن بعض أصحابه.. عن بعض أصحابنا.. عن به.. عن من ذكره.. عن من أخبر به.. عن بعض أصحابه.. عن بعض أصحابنا.. عن به.. عن من ذكره.. عن من أخبر به.. عن بعض أصحابه.. عن بعض أصحابنا.. عن به.. عن من ذكره.. عن من أخبر به.. عن بعض أصحابه.. عن بعض أصحابنا.. عن 
بعض الكوفيين.. عن بعض العراقيين.. عن أهل السواد.. عن بعض الموصـليين...  بعض الكوفيين.. عن بعض العراقيين.. عن أهل السواد.. عن بعض الموصـليين...  بعض الكوفيين.. عن بعض العراقيين.. عن أهل السواد.. عن بعض الموصـليين...  بعض الكوفيين.. عن بعض العراقيين.. عن أهل السواد.. عن بعض الموصـليين...  

        أن يؤخذ بها؟!أن يؤخذ بها؟!أن يؤخذ بها؟!أن يؤخذ بها؟!    الخ، فهل هذه الروايات يمكنالخ، فهل هذه الروايات يمكنالخ، فهل هذه الروايات يمكنالخ، فهل هذه الروايات يمكن
        قال: هذه تعتبر عندنا ضعيفة.قال: هذه تعتبر عندنا ضعيفة.قال: هذه تعتبر عندنا ضعيفة.قال: هذه تعتبر عندنا ضعيفة.

        أخذون بهذه الروايات..أخذون بهذه الروايات..أخذون بهذه الروايات..أخذون بهذه الروايات..قلت: ولكن مراجعكم وعلماؤكم يقلت: ولكن مراجعكم وعلماؤكم يقلت: ولكن مراجعكم وعلماؤكم يقلت: ولكن مراجعكم وعلماؤكم ي
ن بطريقة أُخرى، ولعلّ الكليني خشي من أن ن بطريقة أُخرى، ولعلّ الكليني خشي من أن ن بطريقة أُخرى، ولعلّ الكليني خشي من أن ن بطريقة أُخرى، ولعلّ الكليني خشي من أن وووون مبهمن مبهمن مبهمن مبهموووووالثلث الثاني مجهولوالثلث الثاني مجهولوالثلث الثاني مجهولوالثلث الثاني مجهول

ينكشف األمر فنـوع الطـرق, وذلـك عنـدما يـذكر السـند بطريقـة فـالن ابـن فـالن,           ينكشف األمر فنـوع الطـرق, وذلـك عنـدما يـذكر السـند بطريقـة فـالن ابـن فـالن,           ينكشف األمر فنـوع الطـرق, وذلـك عنـدما يـذكر السـند بطريقـة فـالن ابـن فـالن,           ينكشف األمر فنـوع الطـرق, وذلـك عنـدما يـذكر السـند بطريقـة فـالن ابـن فـالن,           
اسماً ليس لها مسمى, اسم الرجل واسـم أبيـه فقـط وهـو غيـر معـروف, وكـم فـي         اسماً ليس لها مسمى, اسم الرجل واسـم أبيـه فقـط وهـو غيـر معـروف, وكـم فـي         اسماً ليس لها مسمى, اسم الرجل واسـم أبيـه فقـط وهـو غيـر معـروف, وكـم فـي         اسماً ليس لها مسمى, اسم الرجل واسـم أبيـه فقـط وهـو غيـر معـروف, وكـم فـي         

        ؟؟؟؟بد اهللا بن سعد، أو حسن بن عليبد اهللا بن سعد، أو حسن بن عليبد اهللا بن سعد، أو حسن بن عليبد اهللا بن سعد، أو حسن بن عليالكوفة أو البصرة مثالً من اسم عالكوفة أو البصرة مثالً من اسم عالكوفة أو البصرة مثالً من اسم عالكوفة أو البصرة مثالً من اسم ع
قال: هذه الطريقة موجودة في السند عند أهل السنّة, مثل: عبد اهللا بن عمر، قال: هذه الطريقة موجودة في السند عند أهل السنّة, مثل: عبد اهللا بن عمر، قال: هذه الطريقة موجودة في السند عند أهل السنّة, مثل: عبد اهللا بن عمر، قال: هذه الطريقة موجودة في السند عند أهل السنّة, مثل: عبد اهللا بن عمر، 

        أو عبد اهللا بن عباس.أو عبد اهللا بن عباس.أو عبد اهللا بن عباس.أو عبد اهللا بن عباس.
قلت: وجود الطريقة لمن هم معروفين مشهورين, وهناك كتب للرجال فـي  قلت: وجود الطريقة لمن هم معروفين مشهورين, وهناك كتب للرجال فـي  قلت: وجود الطريقة لمن هم معروفين مشهورين, وهناك كتب للرجال فـي  قلت: وجود الطريقة لمن هم معروفين مشهورين, وهناك كتب للرجال فـي  

اة اة اة اة زمانهم تفصّل وتبين معلومات كافيـة عـنهم، وتعـرفهم لمـن يـأتي بعـدهم, ورو      زمانهم تفصّل وتبين معلومات كافيـة عـنهم، وتعـرفهم لمـن يـأتي بعـدهم, ورو      زمانهم تفصّل وتبين معلومات كافيـة عـنهم، وتعـرفهم لمـن يـأتي بعـدهم, ورو      زمانهم تفصّل وتبين معلومات كافيـة عـنهم، وتعـرفهم لمـن يـأتي بعـدهم, ورو      
        الشيعة ليس لهم ذلك االهتمام بعلم الرجال, كما هو معروف.الشيعة ليس لهم ذلك االهتمام بعلم الرجال, كما هو معروف.الشيعة ليس لهم ذلك االهتمام بعلم الرجال, كما هو معروف.الشيعة ليس لهم ذلك االهتمام بعلم الرجال, كما هو معروف.

ن عنـد الفـريقين،   ن عنـد الفـريقين،   ن عنـد الفـريقين،   ن عنـد الفـريقين،   وووون بأسـمائهم ومشـهور  ن بأسـمائهم ومشـهور  ن بأسـمائهم ومشـهور  ن بأسـمائهم ومشـهور  ووووقلت: الصنف الثالـث: رواتـه معرفـ   قلت: الصنف الثالـث: رواتـه معرفـ   قلت: الصنف الثالـث: رواتـه معرفـ   قلت: الصنف الثالـث: رواتـه معرفـ   
لمطـاعن  لمطـاعن  لمطـاعن  لمطـاعن      ؟؟؟؟ولكن مـاذا قيـل فـيهم فـي كتـب الرجـال، عنـد الشـيعة قبـل أهـل السـنّة           ولكن مـاذا قيـل فـيهم فـي كتـب الرجـال، عنـد الشـيعة قبـل أهـل السـنّة           ولكن مـاذا قيـل فـيهم فـي كتـب الرجـال، عنـد الشـيعة قبـل أهـل السـنّة           ولكن مـاذا قيـل فـيهم فـي كتـب الرجـال، عنـد الشـيعة قبـل أهـل السـنّة           
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ل: زرارة ل: زرارة ل: زرارة ل: زرارة ن على لسان األئمة. مثن على لسان األئمة. مثن على لسان األئمة. مثن على لسان األئمة. مثوووون ساقطن ساقطن ساقطن ساقطووووعليهم ال تحصى قيل فيهم: كفّار ملعونعليهم ال تحصى قيل فيهم: كفّار ملعونعليهم ال تحصى قيل فيهم: كفّار ملعونعليهم ال تحصى قيل فيهم: كفّار ملعون
بن سنسن بن أعين, وهشام بن سالم الجواليقي, ومحمد بن الخطّاب, ومحمد بن بن سنسن بن أعين, وهشام بن سالم الجواليقي, ومحمد بن الخطّاب, ومحمد بن بن سنسن بن أعين, وهشام بن سالم الجواليقي, ومحمد بن الخطّاب, ومحمد بن بن سنسن بن أعين, وهشام بن سالم الجواليقي, ومحمد بن الخطّاب, ومحمد بن اااا

        سنان, وهشام بن الحكم, وجابر بن يزيد الجعفي, والمفضّل الجعفي, وغيرهم.سنان, وهشام بن الحكم, وجابر بن يزيد الجعفي, والمفضّل الجعفي, وغيرهم.سنان, وهشام بن الحكم, وجابر بن يزيد الجعفي, والمفضّل الجعفي, وغيرهم.سنان, وهشام بن الحكم, وجابر بن يزيد الجعفي, والمفضّل الجعفي, وغيرهم.
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى  ����مداخلة القاضي: قال اهللا تعالى: مداخلة القاضي: قال اهللا تعالى: مداخلة القاضي: قال اهللا تعالى: مداخلة القاضي: قال اهللا تعالى: 

رحماُء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْـالً مـن اللَّـه ورِضْـواناً سـيماهم      رحماُء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْـالً مـن اللَّـه ورِضْـواناً سـيماهم      رحماُء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْـالً مـن اللَّـه ورِضْـواناً سـيماهم      رحماُء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْـالً مـن اللَّـه ورِضْـواناً سـيماهم      الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ 
ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وفودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وفودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وفودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وزعيماً ما، كالخميني مـثالً, رجالـه   ))))١١١١((((����ف زعيماً ما، كالخميني مـثالً, رجالـه   . فلو قلنا: بأن زعيماً ما، كالخميني مـثالً, رجالـه   . فلو قلنا: بأن زعيماً ما، كالخميني مـثالً, رجالـه   . فلو قلنا: بأن فلو قلنا: بأن .

عــدداً ال يبلــغ عــدداً ال يبلــغ عــدداً ال يبلــغ عــدداً ال يبلــغ     ��� ��� ��� ���     وجنــوده وأعوانــه وأصــحابه وأقــرب المقــربين إليــه كلّهــم خونــة وجنــوده وأعوانــه وأصــحابه وأقــرب المقــربين إليــه كلّهــم خونــة وجنــوده وأعوانــه وأصــحابه وأقــرب المقــربين إليــه كلّهــم خونــة وجنــوده وأعوانــه وأصــحابه وأقــرب المقــربين إليــه كلّهــم خونــة 
فكيـف يمكـن أن يقـال فـي أصـحاب      فكيـف يمكـن أن يقـال فـي أصـحاب      فكيـف يمكـن أن يقـال فـي أصـحاب      فكيـف يمكـن أن يقـال فـي أصـحاب          ؟؟؟؟العشرة, فهل يعـد زعيمـاً ناجحـاً أم فاشـالً    العشرة, فهل يعـد زعيمـاً ناجحـاً أم فاشـالً    العشرة, فهل يعـد زعيمـاً ناجحـاً أم فاشـالً    العشرة, فهل يعـد زعيمـاً ناجحـاً أم فاشـالً    

        ؟!؟!؟!؟!7777طعناً في الرسولطعناً في الرسولطعناً في الرسولطعناً في الرسول��� ��� ��� ���     رسول اهللا ما قيل من قبل الشيعة, وهل هذارسول اهللا ما قيل من قبل الشيعة, وهل هذارسول اهللا ما قيل من قبل الشيعة, وهل هذارسول اهللا ما قيل من قبل الشيعة, وهل هذا
قـــال: إن فـــي إيـــران اآلن جهـــود إصـــالحية يتزعمهـــا خـــاتمي لتنقـــيح بعـــض   قـــال: إن فـــي إيـــران اآلن جهـــود إصـــالحية يتزعمهـــا خـــاتمي لتنقـــيح بعـــض   قـــال: إن فـــي إيـــران اآلن جهـــود إصـــالحية يتزعمهـــا خـــاتمي لتنقـــيح بعـــض   قـــال: إن فـــي إيـــران اآلن جهـــود إصـــالحية يتزعمهـــا خـــاتمي لتنقـــيح بعـــض   

الشوائب الموجودة, ولكن هناك معارضة من المتشدالشوائب الموجودة, ولكن هناك معارضة من المتشدالشوائب الموجودة, ولكن هناك معارضة من المتشددين.دين.دين.دين.الشوائب الموجودة, ولكن هناك معارضة من المتشد        
في ختام المناظرة طالبت الشيعي اإليراني بالرجوع إلى كتبهم والتأكّـد ممـا   في ختام المناظرة طالبت الشيعي اإليراني بالرجوع إلى كتبهم والتأكّـد ممـا   في ختام المناظرة طالبت الشيعي اإليراني بالرجوع إلى كتبهم والتأكّـد ممـا   في ختام المناظرة طالبت الشيعي اإليراني بالرجوع إلى كتبهم والتأكّـد ممـا   
    ـه فـي أيض أن يلقـى ربقنا إليه, ومراجعة النفس في مصيرها، فاإلنسان معرتطر    ـه فـي أيض أن يلقـى ربقنا إليه, ومراجعة النفس في مصيرها، فاإلنسان معرتطر    ـه فـي أيض أن يلقـى ربقنا إليه, ومراجعة النفس في مصيرها، فاإلنسان معرتطر    ـه فـي أيض أن يلقـى ربقنا إليه, ومراجعة النفس في مصيرها، فاإلنسان معرتطر
لحظة, كما دعا له الشيخ التويجري والحاضرون بأن يهده اهللا إلى الحق, وطلبنـا  لحظة, كما دعا له الشيخ التويجري والحاضرون بأن يهده اهللا إلى الحق, وطلبنـا  لحظة, كما دعا له الشيخ التويجري والحاضرون بأن يهده اهللا إلى الحق, وطلبنـا  لحظة, كما دعا له الشيخ التويجري والحاضرون بأن يهده اهللا إلى الحق, وطلبنـا  

منه أن يدعو بهذا الدعاء: (اللّهممنه أن يدعو بهذا الدعاء: (اللّهممنه أن يدعو بهذا الدعاء: (اللّهمحقّاً وارزقني اتّباعه، وأرنـي الباطـل       منه أن يدعو بهذا الدعاء: (اللّهم حقّاً وارزقني اتّباعه، وأرنـي الباطـل   أرني الحق حقّاً وارزقني اتّباعه، وأرنـي الباطـل   أرني الحق حقّاً وارزقني اتّباعه، وأرنـي الباطـل   أرني الحق أرني الحق
        باطالً وارزقني اجتنابه).باطالً وارزقني اجتنابه).باطالً وارزقني اجتنابه).باطالً وارزقني اجتنابه).

        ؟؟؟؟ثم قال له عبد اهللا (مبتسماً): هل نهنئك اآلن على أنّك تحديت أهل السنّةثم قال له عبد اهللا (مبتسماً): هل نهنئك اآلن على أنّك تحديت أهل السنّةثم قال له عبد اهللا (مبتسماً): هل نهنئك اآلن على أنّك تحديت أهل السنّةثم قال له عبد اهللا (مبتسماً): هل نهنئك اآلن على أنّك تحديت أهل السنّة
        ثم أخذت اسمه وبريده اإللكتروني.ثم أخذت اسمه وبريده اإللكتروني.ثم أخذت اسمه وبريده اإللكتروني.ثم أخذت اسمه وبريده اإللكتروني.
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أجرى المنـاظرة مـع الشـيعي: الشـيخ محمـد الصـادق، الـذي اهتـدى علـى          أجرى المنـاظرة مـع الشـيعي: الشـيخ محمـد الصـادق، الـذي اهتـدى علـى          أجرى المنـاظرة مـع الشـيعي: الشـيخ محمـد الصـادق، الـذي اهتـدى علـى          أجرى المنـاظرة مـع الشـيعي: الشـيخ محمـد الصـادق، الـذي اهتـدى علـى          

 عدد من الشيعة، وهو صاحب كتاب (تـأمالت فـي كتـاب     عدد من الشيعة، وهو صاحب كتاب (تـأمالت فـي كتـاب     عدد من الشيعة، وهو صاحب كتاب (تـأمالت فـي كتـاب     عدد من الشيعة، وهو صاحب كتاب (تـأمالت فـي كتـاب    يديه بفضل من اهللايديه بفضل من اهللايديه بفضل من اهللايديه بفضل من اهللا
نهج البالغـة)، نسـأل اهللا أن يتقبـل منـه صـالح أعمالـه، وأن يجعلهـا فـي ميـزان          نهج البالغـة)، نسـأل اهللا أن يتقبـل منـه صـالح أعمالـه، وأن يجعلهـا فـي ميـزان          نهج البالغـة)، نسـأل اهللا أن يتقبـل منـه صـالح أعمالـه، وأن يجعلهـا فـي ميـزان          نهج البالغـة)، نسـأل اهللا أن يتقبـل منـه صـالح أعمالـه، وأن يجعلهـا فـي ميـزان          

        ....))))))))حسناتهحسناتهحسناتهحسناته
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ســواء صــدقت هــذه المنــاظرة أم ال، فــنحن ســنجيب عــن األســئلة والمناقشــات    

  لم وأهله.الواردة فيها خدمة للع
  : Fعصمة األنبياء واألئمة أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

ــا وكثيــر مــن مثقفينــا وقــد أشــبع بحثــاً وتحقيقــاً،        هــذا البحــث كتــب فيــه علماؤن
وذكرنا فيه أجوبة عديدة تحـت عنـوان (العصـمة)، وهـي شـاملة لكـلّ مـا طـرح فـي          

ــى آدم     ــا نســب إل ــة م ــى موســى   Cهــذه المناقشــة، خاصّ مــن  Cمــن معصــية، وإل
  نسيان؛ فراجع!

  حديث الخلفاء من بعدي اثنا عشر: نياً:نياً:نياً:نياً:ثاثاثاثا
هــذا الحــديث صــحيح مســتفيض عــن جــابر بــن ســمرة، رواه البخــاري فــي      
صــحيحه بلفــظ (اثنــا عشــر أميــراً)، ومســلم مــن خمســة طــرق، وأحمــد مــن ســتّة       

  .)١(طرق
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ونقول: قد حار أهل السنّة فـي بيـان الخلفـاء المشـار إلـيهم بالعـدد والقبيلـة        
يث الصحيحة المستفيضـة، ودخلـوا فـي حـيص بـيص      والصفات في هذه األحاد

من هذه الناحية، ويمكنكم أن تراجعـوا كتـاب (مسـائل خالفيـة حـار فيهـا أهـل        
) للشيخ علي آل محسن، لتجدوا أن هذه المسـألة هـي إحـدى    ٤٦ــ  ٧السنّة ص

المسائل المحتار فيها عندهم، وقد بين الكاتب هذه الدعوى باألدلّة والبراهين 
  .القاطعة

         ـنّة قـد أنصـفوا مـن هـذه الناحيـة وذكـروا الحـقبينما نجد بعض علماء أهل الس
، Fن المراد بالخلفاء االثني عشر هم: األئمة مـن آل البيـت  إفي الموضع، وقالوا: 

كالحافظ سليمان البلخي القندوزي الحنفي في كتابـه (ينـابيع المـودة)، وأن القـول     
ــأن الخلفــاء االثنــي ع    ـــ ب ـــ هــو قــول بعــض    Fشــر هــم أئمــة أهــل البيــت   المــذكور ـ ـ

  .)١(المحقّقين
وهــذا الحــديث الــذي تــذكره غيــر صــحيح، ولــيس فــي     ((وأمــا قــول الوهــابي:  

البخاري وال مسلم، بل هو من األحاديث الموضوعة التي وضـعها الشـيعة ودسـوها    
  ، كذب شنيع ينبئك عن مقدار ورع مثل هؤالء.))في كتب السنّة

  بالخالفة: Cحق علي ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
علــي حــقC     بالخالفــة أمــر معلــوم مشــهور تشــهد لــه النصــوص المتنــاثرة فــي

كتب الحديث، بل هناك نصوص وأحداث ذكرها البخاري ومسلم تشير إلى هذا 
     رغــم المحــاوالت الكبيــرة التــي كانــت تمارســها الســلطات األمويــة ومــن ثــم الحــق
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يــث ــــ مــن طمــس هــذه الحقيقــة      العباســية ــــ وهــو الزمــان الــذي دونــت فيــه األحاد      

  وتغييبها عن الوعي اإلسالمي.
ـــ ومســلم:       ــه ـ ـــ واللفــظ ل ــال:     ((فقــد روى البخــاري ـ ــن األســود، ق ــراهيم ب عــن إب

كــان وصــياً. فقالــت: متــى أوصــى إليــه وقــد كنــت     �ذكــروا عنــد عائشــة أن عليــاً 
مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطسـت فلقـد أنخنـث فـي حجـري،      

  .)١())ا شعرت أنّه قد مات، فمتى أوصى إليه؟فم
ــة أُخـــرى      ــة بروايـ ــا معارضـ ــاقش فـــي صـــحة هـــذه الروايـــة وأنّهـ وال نريـــد أن ننـ
صحيحة أيضاً ــ بحسب المباني الحديثية عند أهل السـنّة ـــ بـأن أقـرب النـاس عهـداً       

  .)٢(Cهو علي 7برسول اهللا
ولـى؛ لمـا ورد فـي اُألولـى     وربما في مقام الترجيح تكون الثانيـة أرجـح مـن األُ   

        النفـع إلـى صـاحبها، إذ نفـي الوصـية عـن علـي من جـرC       مـن قبـل عائشـة فيـه نفـع
  ألبيها ــ أبي بكر ــ في مسألة الخالفة...

       علــي التســامع بالوصــية فــي حــق ــا هــو: أن ــه هن ــد أن نقول ــذي نري ــل ال ــه  Cب ل
ــحابة     ــين الصـ ــذ ورد بـ ــلّ كـــالم وأخـ ــة كانـــت محـ ــيلة وحقيقـ ــذور أصـ ــهم..  جـ أنفسـ

فموضــوع الوصــية والخالفــة لعلــيC موضــوع ينبغــي للبــاحثين  7بعــد رســول اهللا
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عن الحق البحث فيه والوصـول إلـى حقيقـة مـا جـرى فـي تلـك الحقبـة المهمـة مـن           
  تاريخ المسلمين، لما يترتّب عليها من ثمرات عقائدية مهمة.

حة الـواردة فـي   ونحن هنا نشـير بشـكل مـوجز إلـى جانـب يسـير مـن األدلّـة الصـحي         
لعلي نّة التي تثبت الحقكتب أهل السC 7في خالفة المسلمين بعد رسول اهللا:  

روى أحمــد بســند صــحيح، والحــاكم فــي (المســتدرك) وصــححه، ووافقــه   ــــــــــــــــ١١١١
الذهبي عليه، وأبو داود الطيالسي، والطبراني في (المعجم الكبير)، وابن حجر فـي  

ــاً  Cقــال لعلــي  7والنهايــة)، أن النبــي (اإلصــابة)، وابــن كثيــر فــي (البدايــة    مخاطب
  .)١(إياه: (أنت ولي كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة)

حـق   7فهذا الحديث الصحيح شاهد صـدق علـى أن الخالفـة بعـد رسـول اهللا     
ثابت لعليC.  

ولم يخف ابن تيمية تخوفـه مـن هـذا الحـديث ـــ السـاطع كالشـمس فـي رابعـة          
علي النهار في الداللة على حقC       في الخالفة ــ فـانبرى إلـى المغالطـة فـي داللتـه

  .)٢(بعد أن أعيته السبل في المناقشة في سنده
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وهذا الحديث قد رواه الترمذي بلسان: (إن علياً منّي وأنا منـه، وهـو ولـي كـلّ     

وظـاهر أن قولـه:   ((، قـال المبـاركفوري فـي شـرحه لسـنن الترمـذي:       )١(مـؤمن بعـدي)  
  .)٢())ما يقوى به معتقد الشيعة(بعدي) في هذا الحديث م

، كمـا صـحح مـن قبلـه     )٣(وقد صحح هذا الحديث الشيخ ناصـر الـدين األلبـاني   
: 7حديث الغدير بشطريه، الذي ادعى ابن تيمية ضـعف األول منهمـا، وهـو: قولـه    

(مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله)، وكــذّب اآلخــر، وهــو: (اللّهــم وال مــن وااله      
  .)٤(وعاد من عاداه)

وأيضـــاً الحــــظ رد الشـــيخ األلبــــاني علــــى ابـــن تيميــــة، ورد دعـــواه بتضــــعيف هــــذه     
: بأن الـذي يـدفع ابـن تيميـة إلـى ذلـك هـو:         األحاديث الصحيحة بتصريحه ــ أي: األلباني ــ

ــ قـد أعمـى التعصّـب قلبـه          ــ أي: ابـن تيميـة ـ التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة، فالرجل ـ
  بدافع من التعصّب والحقد األعمى.���   يكتب وال يتكلّم وال يفتيوعينيه، فهو ال

ـ: األولـى لهـؤالء المتـابعين أن يـدركوا      وهنا نقول ــ من باب النصيحة ال أكثر ـ 
هذه الحقيقة، أي: أن شيخ إسالمهم هذا متعصّب أعمى، وعليهم أن يتخلّصوا من 

لتقليـد هـي: حالـة التقليـد األعمـى      حالة اتّباعه بشكل أعمى؛ فإن من أسوأ حاالت ا
  للحقد األعمى!
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ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــه ـ ــه     Cفــي علــي  7قول : (إن هــذا أخــي ووصــيي وخليفتــي فــيكم، فاســمعوا ل
. نقله بعين لفظـه المتّقـي الهنـدي فـي (كنـز العمـال) عـن: ابـن إسـحاق، وابـن           )١(وأطيعوا)

  ..)٢(ر لهجرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم؛ وقد ذكر تصحيح ابن جري
وقــد أخــرج هــذا الحــديث أحمــد فــي (مســنده) بســند صــحيح بلفــظ: (ويكــون   

، وابــن عســاكر فــي (تــاريخ مدينــة دمشــق) بلفــظ: (ويكــون        )٣(خليفتــي فــي أهلــي)  
   .)٤(خليفتي ووصيي من بعدي)

: (مـن كنـت مـواله فهـذا علـي مـواله)، وهـذا الحـديث صـرح          7قـول النبـي   ــــــــ٣٣٣٣
السـنّة، كجـالل الـدين السـيوطي فـي (قطـف األزهـار        بتواتره جملة مـن علمـاء أهـل    

، والعالّمـــة جعفـــر بـــن إدريـــس )٦(، والـــذهبي فـــي (ســـير أعـــالم النـــبالء))٥(المتنـــاثرة)
ــن الحـــديث المتـــواتر)        ــم المتنـــاثر مـ ـــ(الكتاني) فـــي (نظـ ــني، الشـــهير بـ ، )٧(الحسـ

ــاء)    ــي (كشـــــف الخفـــ ــوني فـــ ــلة األحاديـــــث    )٨(والعجلـــ ــاني فـــــي (سلســـ ، واأللبـــ
  ، وغيرهم.)٩(الصحيحة)
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ولئن اختلف المختلفون فـي تفسـير المـراد مـن كلمـة (مـواله): هـل المـراد بهـا          

  (ناصره) أو (حبيبه) أو...؟!
ـــ فـي مـا ذكرنـاه      Cلعلـي  7الحـديث يفسـر الحـديث؛ فقـد قـال النبـي       نقول:نقول:نقول:نقول:
ـ: (أنت ولي كـلّ مـؤمن بعـدي ومؤمنـة) وقـد دلّ هـذا الحـديث علـى أن          قبل قليل ـ 
الية هي: والية األمـر دون المحبـة أو النصـرة، التـي ال يمكـن تصـورهما       المراد بالو

  ..7في المقام؛ لمحلّ (بعدي) في كالمه
قــال أبــو جعفــر النحــاس فــي كتابــه: (معــاني القــرآن الكــريم)، بعــد ذكــره لآليــة  

يمـون الصَّـالَةَ ويؤتُـون    يمـون الصَّـالَةَ ويؤتُـون    يمـون الصَّـالَةَ ويؤتُـون    يمـون الصَّـالَةَ ويؤتُـون    إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يق�الكريمة: 
ونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مه١(�الزَّكَاةَ و( :)) ن لك قول النبـيـن كنـت   7قال أبو عبيد: وهذا يبيم) :

قولــه جــلّ وعــزّ:   :مــواله فعلــي مــواله)، فــالمولى والــولي واحــد، والــدليل علــى هــذا   
   ..)٢(�لَى النُّورِلَى النُّورِلَى النُّورِلَى النُّورِاللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِاللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِاللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِاللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِ�

؛ فمعنى حديث )٣(�ذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُواذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُواذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُواذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُوا�ثم قال في موضع آخر: 
انتهى.)٤()): في والية الدين، وهي: أجلّ الواليات7النبي .  

 علــي وهــذا بيــان صــريح فــي حــقC   واليــة الــدين شــاملة فــي الخالفــة؛ إذ أن
  لوالية الدنيا وال عكس.

   رزية يوم الخميس: ::::رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
                                                 

�F١+	
����E�F٥�WE٥٥Kא �
�Fא�-�,+٢�E�F٢�WE٢٥٧K� �
�F٣	G���E�F٤٧�WE١١K� �
�F٤�Z�,Nن�א�T,�א��H6���E٢�W٣٢٥�Z]A�F١١١K+	
���A���:��E+�א �



 
 

١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

هذه الرزية تناقلتها كتب الحديث عند أهل السنّة ـــ صـحاح وسـنن ومسـانيد ـــ      
 ــــ نعنــي بهــا كلمــة:  7وفيهــا وردت تلــك الكلمــة الجارحــة للجنــاب األقــدس للنبــي

وبــين كتابتــه لكتــاب الهدايــة، الــذي وعــدهم  7(يهجــر) ــــ والتــي حالــت بــين النبــي
  بداً..بأنّهم لن يضلّوا بعده أ

وال يحتــاج المــرء إلــى كثيــر عنــاء ليعــرف أن قائــل تلــك الكلمــة (يهجــر) هــو:     
عمر بن الخطّاب، وقـد صـرح بهـذا جملـة مـن علمـاء أهـل السـنّة، نـذكر مـنهم: ابـن            

, والغزالـي  )٢(، وسبط بن الجوزي في (تـذكرة الخـواص)  )١(تيمية في (منهاج السنّة)
، وابـن األثيـر فـي    )٤(جي فـي (نسـيم الريـاض)   ، والشـهاب الخفـا  )٣(في (سـر العـالمين)  

   ، وغيرهم.)٥(كتاب (النهاية في غريب الحديث)
  النبـي أراد أن يكتـب فـي هـذا الكتـاب الخالفـة ألبـي بكـر،        7وفي دعـوى أن    

        نقول:نقول:نقول:نقول:
    7هذه الدعوى تضحك الثكلى.. فهل تراه يقف (الفـاروق) حـائالً بـين النبـي 

 النفع إلى (صاحبه)، الذي جاهـد فـي تشـييد    وبين كتابة مثل هذا الكتاب وهو يجر
خالفته يـوم السـقيفة، ومـارس كـلّ وسـائل التهديـد مـن شـتم وسـب وتوعـد بالقتـل            

  لكلّ من أراد أن يقف أمام تزعم أبي بكر للخالفة.
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، وابـن  )١(راجع ذلك في كلّ من كتب في أحداث السقيفة، كالطبري فـي (تاريخـه)  
  لتطّلع على هذه الحقيقة. )٣(إلى (صحيح البخاري) ، بل انظر)٢(خلدون في (مقدمته)

وكذلك بالنسـبة لألسـانيد التـي روت هـذه الـدعوى؛ فهـي تشـتمل علـى جملـة          
من المقدوحين والمنحرفين عن عليC      كإبراهيم بن سـعد بـن إبـراهيم بـن عبـد ،

، وعـروة بـن الزبيـر، الـذي انتدبـه معاويـة       )٤(الرحمن بن عوف صاحب العود والغنـاء 
، كمــا يشــير إلــى ذلــك عالّمــة المعتزلــة ابــن أبــي   Cة أخبــار قبيحــة فــي علــي لروايــ

  .)٥(الحديد في (شرح النهج)
     النبـي 7وأيضاً راوية الحديث عائشة المتّهمة فـي هـذا الحـديث (حـديث أن 

  الخ، وذلك من جهتين:   )٦(قال لها: ادعي لي أبا بكر أباك...)
   ــى: لموقفهــا العــدائي المعــروف مــن علــي هــا ال تطيــق ذكــر   حتّــى إنّ، Cاُألول

، وقـد صـحح هـذا الحـديث األلبـاني      )٧(اسمه، كما يـروي ذلـك أحمـد فـي (مسـنده)     
  ، فراجع ثمة!)٨(في (إرواء الغليل)
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والجهة الثانية: لما فيه من جر نفـع ألبيهـا؛ فهـو مـن شـهادة األبنـاء لآلبـاء، أو مـا         
  .)١(لسنّةيسمى بشهادة الفرع لألصل، وهي غير مقبولة عند أهل ا

 Hومن هنـا نجـد أن أهـل السـنّة صـححوا رد أبـي بكـر شـهادة الحسـن والحسـين          
شـهادة األبنـاء فـي مـا      عدم صحةأي: في أمر فدك، بناًء على هذا المعنى،  Jلفاطمة

  يجر نفعاً لآلباء.
وإضافة لذلك كلّه: لم يحتج بهذا الحديث أحد من المهـاجرين الـذين كـانوا    

لسقيفة، بل لم يحتج بهـذا الحـديث أبـو بكـر نفسـه، رغـم مـا أبـداه         مع أبي بكر في ا
ـــ مــن          ــة فــي الســقيفة ـ ــق المهــاجرين المتصــدين لنيــل الخالف ـــ أي: فري ــق ـ هــذا الفري
جهــود مضــنية فــي ذكــر النصــوص والمؤيــدات التــي تــؤهلهم لنيــل هــذا المنصــب،     

 النبـي 7كقولهم: إن     (ـة مـن قـريشاألئم) :مـن الفضـائل التـي    ، وأمثـال ذلـك   )٢(قـال
أخذ البعض يذكرها في حق البعض اآلخر من أصـحابه، ولـم يـأت للحـديث المـدعى      

 أثــر أو ذكــر فــي هــذه الواقعــة، التــي كــان أمــر التنــافس     (ادعــي لــي أبــاك وأخــاك..) أي
  على الخالفة فيها بين األنصار والمهاجرين على أشده.. وال عطر بعد عرس.

  : Jيدة الزهراءإغضاب الشيخين للس خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
ــره البخــــاري وغيــــره، روى البخــــاري فــــي     وهــــذا األمــــر معلــــوم مشــــهور، ذكــ

ــه:    ــا نصّ ــيJ  إن فاطمــة(((صــحيحه) م ــي بكــر تســأله     7بنــت النب ــى أب أرســلت إل
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... فأبى أبـو بكـر أن يـدفع إلـى فاطمـة منهـا شـيئاً، فوجـدت         7ميراثها من رسول اهللا

مــه حتّــى توفّيــت، وعاشــت بعــد  فاطمــة علــى أبــي بكــر فــي ذلــك فهجرتــه، فلــم تكلّ  
النبي(صــلّى اهللا عليــه وســلّم) ســتّة أشــهر، فلمــا توفّيــت دفنهــا زوجهــا علــي لــيالً ولــم   

  .)١())يؤذن بها أبا بكر
فغضبت فاطمة بنت رسول اهللا(صلّى اهللا عليـه وسـلّم)   ((وأيضاً روى البخاري: 

  .)٢())فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت
مــن قبــل أبــي بكــر   Jا إلــى هــذا الحــديث الصــريح بإغضــاب فاطمــة وإذا ضــممن

قــال: (فاطمــة بضــعة منّــي فمــن أغضــبها  7حــديث آخــر، رواه البخــاري: إن رســول اهللا
 7يكـون قـد أغضـب اهللا؛ ألن النبـي     7. وعرفنا أن من أغضب رسـول اهللا )٣(أغضبني)
ــ لمحلّ عصمته المتّفق عليها عن���  ال يغضب  وبالحق ــ..للحق   د الجميع 

يتّضح لنا بعدها الموقف الشـرعي مـن أبـي بكـر مـن خـالل قولـه تعـالى:          نقول:نقول:نقول:نقول:
، وهـذا األمـر واضـح ال    )٤(�يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَولَّوا قَومـاً غَضـب اللَّـه علَـيهِم    يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَولَّوا قَومـاً غَضـب اللَّـه علَـيهِم    يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَولَّوا قَومـاً غَضـب اللَّـه علَـيهِم    يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَولَّوا قَومـاً غَضـب اللَّـه علَـيهِم    �

  يحتاج إلى كثير عناء، سوى التجرد والنية الخالصة في معرفة الحق وأهله.
، فـــالرجالن (أبـــو بكـــر J يهمنــا بعـــد هـــذا إثبـــات إغضـــاب عمـــر لفاطمـــة وال

بعـد وفـاة رسـول     Fوعمر) كانـا شـريكين فـي كـلّ محنـة جـرت علـى أهـل البيـت         
  ، وهذا أمر معلوم مشهور في كتب الحديث والتاريخ.7اهللا
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 Cهـو علـيJ   وأما دعوى: أن اإلغضاب لو صح فأول مـن أغضـب فاطمـة   
  هل..حينما خطب ابنة أبي ج

ــم        فنقــول:فنقــول:فنقــول:فنقــول: ــرة مفرغــة عــن العل ــنّة يعيشــون فــي دائ أهــل الس مــن المؤســف أن
والجدل الرصين.. فهم يحاولون دائماً إثبات دعواهم من أحاديث يسردونها من 
كتبهم نفسها، وهذا باطل فـي بـاب المنـاظرة والمجادلـة، فهـو لـيس فيـه أيـة ثمـرة          

  علمية وال عملية..
ــه (الفصــل    ال معنــى ((فــي األهــواء والملــل والنحــل):    قــال ابــن حــزم فــي كتاب

الحتجاجنا عليهم ــ يريد: المخالفين لهم ــ برواياتنا؛ فهم ال يصدقونها، وال معنى 
الحتجاجهم علينا برواياتهم؛ فـنحن ال نصـدقها، وإنّمـا يجـب أن يحـتج الخصـوم       

ج أو بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحت
لم يصدقه؛ ألن من صدق بشيء لزمه القـول بـه، أو بمـا يوجبـه العلـم الضـروري،       

  .)١())فيصير الخصم حينئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه
  ض اإلمــام علــيعى فيــه: تعــروالحــديث المــدC   بالخطبــة إلــى ابنــة أبــي

ـــ       ـــ لألســف ـ وأرادوا مــن جهــل، حــديث موضــوع رواه أهــل الســنّة وصــدقوه ـ
! وقـد كتبنـا فيـه بحثـاً مفصّـالً فـي       الشيعة التصـديق بـه، وهـو أمـر مضـحك حقّـاً      

  قسم (األسئلة العقائدية: اإلمـام علـيC     بحـث حـول خطبـة اإلمـام علـي /C 
  ابنة أبي جهل).

  :7صالة أبي بكر بأمر النبي سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
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وأجوبــة هـذه المسـألة بحثناهـا مفصّــالً تحـت عنـوان (أبـو بكــر)، وهنـاك أسـئلة         

      7خاصّة بصـالة أبـي بكـر فـي مـرض النبـي     وأيضـاً دعـوى صـالة اإلمـام علـي ،C 
  وراء أبي بكر)؛ فراجع!

  :Cدعوى زواج عمر من أُم كلثوم ابنة علي سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
وهذه المسألة أيضاً بحثت بشكل مستفيض, وقد أفردنا عنواناً خاصاً لهذه 

ه ئـ ومثلهـا مسـألة تسـمية أبنا    المسألة تحت عنوان: (تزويج أُم كلثوم مـن عمـر)،  
ــر          ــر وعمـ ــأبي بكـ ــمية بـ ــوان: (التسـ ــت عنـ ــا تحـ ــا عنهـ ــد أجبنـ ــة؛ فقـ ــماء الثالثـ بأسـ

  وعثمان)؛ فراجع!
وأيضــاً بقيــة المســائل المثــارة فــي هــذه الرســالة بخصــوص النصــوص  ثامنــاً:ثامنــاً:ثامنــاً:ثامنــاً:

الواردة في (النهج) من قول اإلمام عليC   إنّه بايعني القوم الذين بـايعوا أبـا) :
وعثمان...)، وأمثاله، مما يحتج بها المخالفون في رد دعـوى الـنصّ    بكر وعمر

في اإلمامة عند الشيعة؛ فقد بحثناها تحت عنوان (نهج البالغة)، وأيضاً موقف 
اإلمام عليC     ..من أهل الشام، بل عموم محاربيه من أهـل الجمـل والنهـروان

، وأنّـه ال  Cمحـاربي علـي  مع العلم بأن الشـيعة والسـنّة قـد اتّفقـوا علـى تخطئـة       
  خالف في هذه المسألة في عقيدة الطائفتين.

نعم, يختلف الشيعة عن السنّة في هذا الموضوع بـدعوى: تكفيـر محـاربي    
عليC   وقد استندوا في ذلك إلى حديث صحيح، بل متواتر، جاء فيـه: قـول ،
7النبي(حربي، وسلمه سلمي حرب علي) :)١(..  
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كفر بال خ 7وحرب النبيالف، فينبغي أن يكون حرب عليC   مثلـه؛
فمحال ��� حكم حربك حربي، وأي: أراد التشبيه بينهما في األحكام:  7ألنّه

  أن يريد نفس حربك حربي؛ ألن المعلوم خالفه.
  وثاقة رواة األحاديث، مثل: زرارة بن أعين: تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:

(علـــم وهـــذه المســـألة أيضـــاً قـــد أفردنـــا لهـــا بحثـــاً مســـتقالً تحـــت عنـــوان:  
  الرجال)، في السؤال الخاص بزرارة بن أعين؛ فراجع ثمة!

ويمكــنكم لمعرفــة ضــوابط الحــديث عنــد اإلماميــة، وأيضــاً ضــوابط الجــرح     
والتعديل عندهم، أن تراجعوا عنوان: (الحديث وعلومه)؛ إذ توجد هناك جملـة  

  من األسئلة وأجوبتها في الموضوع المذكور، وكذا موضوع (كتاب الكافي).
  ا ما تسنّى لنا بيانه بشأن األسئلة المشار إليها في هذه المناظرة.هذ

IIIIénîi@Ýçcë@ČïÜÇ@òíüëénîi@Ýçcë@ČïÜÇ@òíüëénîi@Ýçcë@ČïÜÇ@òíüëénîi@Ýçcë@ČïÜÇ@òíüëFFFF@@@@�a@Þì�‰@†Èi�a@Þì�‰@†Èi�a@Þì�‰@†Èi�a@Þì�‰@†Èi7777HHHH@ @@ @@ @@ @
  »��!د�א��>����א���ود������������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ة ة ة ة بمعنــى أنّــه ولــي هللا تعــالى، فأهــل الســنّ بمعنــى أنّــه ولــي هللا تعــالى، فأهــل الســنّ بمعنــى أنّــه ولــي هللا تعــالى، فأهــل الســنّ بمعنــى أنّــه ولــي هللا تعــالى، فأهــل الســنّ     ����فأمــا واليــة علــي بــن أبــي طالــب فأمــا واليــة علــي بــن أبــي طالــب فأمــا واليــة علــي بــن أبــي طالــب فأمــا واليــة علــي بــن أبــي طالــب 
مجمعـون عليهــا؛ إذ ال شـك فــي ذلـك؛ ألنّــه مـن الســابقين لإلسـالم الــذين قــال اهللا      مجمعـون عليهــا؛ إذ ال شـك فــي ذلـك؛ ألنّــه مـن الســابقين لإلسـالم الــذين قــال اهللا      مجمعـون عليهــا؛ إذ ال شـك فــي ذلـك؛ ألنّــه مـن الســابقين لإلسـالم الــذين قــال اهللا      مجمعـون عليهــا؛ إذ ال شـك فــي ذلـك؛ ألنّــه مـن الســابقين لإلسـالم الــذين قــال اهللا      

والَّــذين اتَّبعــوهم بِإِحســان والَّــذين اتَّبعــوهم بِإِحســان والَّــذين اتَّبعــوهم بِإِحســان والَّــذين اتَّبعــوهم بِإِحســان     نْصَــارِنْصَــارِنْصَــارِنْصَــارِألَألَألََألواواواوامــن الْمهــاجِرِين مــن الْمهــاجِرِين مــن الْمهــاجِرِين مــن الْمهــاجِرِين     ولُــونولُــونولُــونولُــونألَألَألََألااااوالســابِقُون والســابِقُون والســابِقُون والســابِقُون ����فــيهم: فــيهم: فــيهم: فــيهم: 
خَالـدين فيهـا   خَالـدين فيهـا   خَالـدين فيهـا   خَالـدين فيهـا       نْهارنْهارنْهارنْهارألَألَألََألااااي تَحتَها ي تَحتَها ي تَحتَها ي تَحتَها رضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه وأَعد لَهم جنَّات تَجرِرضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه وأَعد لَهم جنَّات تَجرِرضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه وأَعد لَهم جنَّات تَجرِرضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه وأَعد لَهم جنَّات تَجرِ
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يمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلأَبيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلأَبيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلأَبيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَل١١١١((((����أَب((((....        

وتكفي شهادة النبيوتكفي شهادة النبيوتكفي شهادة النبية أحاديث، منها قوله: (أليس اهللا بأولى     7وتكفي شهادة النبية أحاديث، منها قوله: (أليس اهللا بأولى له في عدة أحاديث، منها قوله: (أليس اهللا بأولى له في عدة أحاديث، منها قوله: (أليس اهللا بأولى له في عدله في عد
بالمؤمنين؟ قالوا: بلى قال: اللّهم من كنت مواله فعلي مـواله, اللّهـم وال مـن    بالمؤمنين؟ قالوا: بلى قال: اللّهم من كنت مواله فعلي مـواله, اللّهـم وال مـن    بالمؤمنين؟ قالوا: بلى قال: اللّهم من كنت مواله فعلي مـواله, اللّهـم وال مـن    بالمؤمنين؟ قالوا: بلى قال: اللّهم من كنت مواله فعلي مـواله, اللّهـم وال مـن    

حمد والترمذي وابن ماجـة والبيهقـي، بأسـانيد    حمد والترمذي وابن ماجـة والبيهقـي، بأسـانيد    حمد والترمذي وابن ماجـة والبيهقـي، بأسـانيد    حمد والترمذي وابن ماجـة والبيهقـي، بأسـانيد    وااله, وعاد من عاداه)، رواه أوااله, وعاد من عاداه)، رواه أوااله, وعاد من عاداه)، رواه أوااله, وعاد من عاداه)، رواه أ
        صحاح.صحاح.صحاح.صحاح.

ا إن كانت واليته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيوأما إن كانت واليته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيوأما إن كانت واليته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيوأما إن كانت واليته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيفي مقام الـدين والـدنيا,   في مقام الـدين والـدنيا,   في مقام الـدين والـدنيا,   في مقام الـدين والـدنيا,       7وأم
ــي بكــر وعمــر, فهــذا غيــر مســلّم! لإلجمــاع علــى       ــي بكــر وعمــر, فهــذا غيــر مســلّم! لإلجمــاع علــى      أي: أنّــه األحــق بالخالفــة مــن أب ــي بكــر وعمــر, فهــذا غيــر مســلّم! لإلجمــاع علــى      أي: أنّــه األحــق بالخالفــة مــن أب ــي بكــر وعمــر, فهــذا غيــر مســلّم! لإلجمــاع علــى      أي: أنّــه األحــق بالخالفــة مــن أب أي: أنّــه األحــق بالخالفــة مــن أب

ترفـاً  ترفـاً  ترفـاً  ترفـاً  تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأنّهما أحق بالخالفة، وكان هو نفسـه(رض) مع تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأنّهما أحق بالخالفة، وكان هو نفسـه(رض) مع تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأنّهما أحق بالخالفة، وكان هو نفسـه(رض) مع تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأنّهما أحق بالخالفة، وكان هو نفسـه(رض) مع 
بهذا، ال ينازعهما فيه، وقد بايعهما بالخالفة. وفي تفضيل عثمان على علي خالف بهذا، ال ينازعهما فيه، وقد بايعهما بالخالفة. وفي تفضيل عثمان على علي خالف بهذا، ال ينازعهما فيه، وقد بايعهما بالخالفة. وفي تفضيل عثمان على علي خالف بهذا، ال ينازعهما فيه، وقد بايعهما بالخالفة. وفي تفضيل عثمان على علي خالف 

        بين أهل السنّة, واألكثرون على تفضيل عثمان.بين أهل السنّة, واألكثرون على تفضيل عثمان.بين أهل السنّة, واألكثرون على تفضيل عثمان.بين أهل السنّة, واألكثرون على تفضيل عثمان.
أما الوالية له وألوالده بـالمعنى الـذي يعتقـده بعـض أهـل الزيـغ، فهـي مـردودة؛         أما الوالية له وألوالده بـالمعنى الـذي يعتقـده بعـض أهـل الزيـغ، فهـي مـردودة؛         أما الوالية له وألوالده بـالمعنى الـذي يعتقـده بعـض أهـل الزيـغ، فهـي مـردودة؛         أما الوالية له وألوالده بـالمعنى الـذي يعتقـده بعـض أهـل الزيـغ، فهـي مـردودة؛         

ية الدينية علـى المـؤمنين,   ية الدينية علـى المـؤمنين,   ية الدينية علـى المـؤمنين,   ية الدينية علـى المـؤمنين,   ألنّها بمعنى العصمة له ولألئمة من ذريته, وأحقّيتهم بالوالألنّها بمعنى العصمة له ولألئمة من ذريته, وأحقّيتهم بالوالألنّها بمعنى العصمة له ولألئمة من ذريته, وأحقّيتهم بالوالألنّها بمعنى العصمة له ولألئمة من ذريته, وأحقّيتهم بالوال
        وقـد وجـد كثيــر مـن المســلمين مـن الصـحابة ومــن بعـدهم أفضــل مـن بعضــهم, وألن        وقـد وجـد كثيــر مـن المســلمين مـن الصـحابة ومــن بعـدهم أفضــل مـن بعضــهم, وألن        وقـد وجـد كثيــر مـن المســلمين مـن الصـحابة ومــن بعـدهم أفضــل مـن بعضــهم, وألن        وقـد وجـد كثيــر مـن المســلمين مـن الصـحابة ومــن بعـدهم أفضــل مـن بعضــهم, وألن

          أساس التفضـيل فـي اإلسـالم لـيس قائمـاً علـى النسـب والقرابـة مـن النبـي          أساس التفضـيل فـي اإلسـالم لـيس قائمـاً علـى النسـب والقرابـة مـن النبـي          أساس التفضـيل فـي اإلسـالم لـيس قائمـاً علـى النسـب والقرابـة مـن النبـي          بـل هـو   , بـل هـو   , بـل هـو   , بـل هـو   7أساس التفضـيل فـي اإلسـالم لـيس قائمـاً علـى النسـب والقرابـة مـن النبـي ,
        ....))))٢٢٢٢((((����إن أَكْرمكم عند اللَّه أَتْقَاكم إن اللَّه عليم خَبيرإن أَكْرمكم عند اللَّه أَتْقَاكم إن اللَّه عليم خَبيرإن أَكْرمكم عند اللَّه أَتْقَاكم إن اللَّه عليم خَبيرإن أَكْرمكم عند اللَّه أَتْقَاكم إن اللَّه عليم خَبير����بالتقوى واإليمان: بالتقوى واإليمان: بالتقوى واإليمان: بالتقوى واإليمان: 

مذهب أهل السنّة والجماعة أنّه ال عصمة ألحد غير األنبياء عليهم الصالة مذهب أهل السنّة والجماعة أنّه ال عصمة ألحد غير األنبياء عليهم الصالة مذهب أهل السنّة والجماعة أنّه ال عصمة ألحد غير األنبياء عليهم الصالة مذهب أهل السنّة والجماعة أنّه ال عصمة ألحد غير األنبياء عليهم الصالة وووو
ــغ الــوحي, وهــم معصــومون عــن كبــائر          ــي مــا يتعلّــق بتبلي ــغ الــوحي, وهــم معصــومون عــن كبــائر         والســالم, وعصــمتهم ف ــي مــا يتعلّــق بتبلي ــغ الــوحي, وهــم معصــومون عــن كبــائر         والســالم, وعصــمتهم ف ــي مــا يتعلّــق بتبلي ــغ الــوحي, وهــم معصــومون عــن كبــائر         والســالم, وعصــمتهم ف ــي مــا يتعلّــق بتبلي والســالم, وعصــمتهم ف
ــه     ــه    الــذنوب دون صــغائرها, وأهــل البيــت داخلــون تحــت قــول النبي(صــلّى اهللا علي ــه    الــذنوب دون صــغائرها, وأهــل البيــت داخلــون تحــت قــول النبي(صــلّى اهللا علي ــه    الــذنوب دون صــغائرها, وأهــل البيــت داخلــون تحــت قــول النبي(صــلّى اهللا علي الــذنوب دون صــغائرها, وأهــل البيــت داخلــون تحــت قــول النبي(صــلّى اهللا علي
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، رواه أحمـد والترمـذي   ، رواه أحمـد والترمـذي   ، رواه أحمـد والترمـذي   ، رواه أحمـد والترمـذي   وسلّم): (كلّ بني آدم خطّـاء, وخيـر الخطّـائين التوابـون)    وسلّم): (كلّ بني آدم خطّـاء, وخيـر الخطّـائين التوابـون)    وسلّم): (كلّ بني آدم خطّـاء, وخيـر الخطّـائين التوابـون)    وسلّم): (كلّ بني آدم خطّـاء, وخيـر الخطّـائين التوابـون)    
        وابن ماجة، وحسنه األلباني..وابن ماجة، وحسنه األلباني..وابن ماجة، وحسنه األلباني..وابن ماجة، وحسنه األلباني..

وهـــم داخلـــون كـــذلك تحـــت الخطـــاب اإللهـــي للنـــاس جميعـــاً، وذلـــك فـــي وهـــم داخلـــون كـــذلك تحـــت الخطـــاب اإللهـــي للنـــاس جميعـــاً، وذلـــك فـــي وهـــم داخلـــون كـــذلك تحـــت الخطـــاب اإللهـــي للنـــاس جميعـــاً، وذلـــك فـــي وهـــم داخلـــون كـــذلك تحـــت الخطـــاب اإللهـــي للنـــاس جميعـــاً، وذلـــك فـــي 
وفيه: (يا عبادي! إنّكم وفيه: (يا عبادي! إنّكم وفيه: (يا عبادي! إنّكم وفيه: (يا عبادي! إنّكم     ����الحديث القدسي الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي ذرالحديث القدسي الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي ذرالحديث القدسي الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي ذرالحديث القدسي الذي رواه اإلمام مسلم عن أبي ذر

        تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم).تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم).تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم).تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم).
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ال

  في السؤال فقرات عديدة يمكن اإلجابة عليها حسب نقاط:
معنى (علي ولي اهللا)، هو تولّي شؤون إدارة البالد والعباد بأمر  النقطة األولى:النقطة األولى:النقطة األولى:النقطة األولى:

إنّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُه     إنّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُه     إنّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُه     إنّمـا ولـيكُم اللّـه ورسـولُه     �من اهللا سبحانه، وهو المعنى المسـتفاد مـن قولـه تعـالى:     
، التي أجمع )١(�ذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونوالَّوالَّوالَّوالَّ

 أمير المؤمنين علـي رون في نزولها بحقالمفسC       ق بخاتمـه وهـو فـيعنـدما تصـد
  .)٢(حال الركوع من صالته

؛ )٣(ه): (من كنت مواله فهذا علـي مـوال  7وأيضاً المستفاد من قول المصطفى
ــر النبــيلــى، وبقيــة المعــاني    7إذ فسالمــراد مــن كلمــة (مــولى) ــــ وهــي بمعنــى: األو

في قرينة لفظية دالّة علـى ذلـك:    7مصاديق له ــ بأنّها: والية األمر، وهو معنى قوله
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(ألســت أولــى بكــم مــن أنفســكم؟) الــدال علــى واليــة األمــر بكــلّ وضــوح، والتــي        

7أردفها النبي بقوله المتقد.(مواله فمن كنت مواله فهذا علي) :م  
          وقد فهم العرب األقحـاح الـذين حضـروا واقعـة التنصـيب هـذه فـي غـدير خـم

  .7أنّه تنصيب لإلمامة وقيادة اُألمة من بعده
فــي نفــس الواقعــة، إذ   7كمــا عبــر عــن ذلــك حســان بــن ثابــت شــاعر الرســول   

  أنشد قائالً: 
        ع بالرســـــول مناديـــــا  ع بالرســـــول مناديـــــا  ع بالرســـــول مناديـــــا  ع بالرســـــول مناديـــــا  بخـــــم وأســـــم بخـــــم وأســـــم بخـــــم وأســـــم بخـــــم وأســـــم                 ينـــــــاديهم يـــــــوم الغـــــــدير نبـــــــيهم   ينـــــــاديهم يـــــــوم الغـــــــدير نبـــــــيهم   ينـــــــاديهم يـــــــوم الغـــــــدير نبـــــــيهم   ينـــــــاديهم يـــــــوم الغـــــــدير نبـــــــيهم   
ــا                   يقــــول فمــــن مــــوالكم وولــــيكم؟    يقــــول فمــــن مــــوالكم وولــــيكم؟    يقــــول فمــــن مــــوالكم وولــــيكم؟    يقــــول فمــــن مــــوالكم وولــــيكم؟     ــاك التعاميـ ــدوا هنـ ــم يبـ ــالوا ولـ ــا   فقـ ــاك التعاميـ ــدوا هنـ ــم يبـ ــالوا ولـ ــا   فقـ ــاك التعاميـ ــدوا هنـ ــم يبـ ــالوا ولـ ــا   فقـ ــاك التعاميـ ــدوا هنـ ــم يبـ ــالوا ولـ         فقـ
ــيا                  إلهــــــــك موالنــــــــا وأنــــــــت ولينــــــــا   إلهــــــــك موالنــــــــا وأنــــــــت ولينــــــــا   إلهــــــــك موالنــــــــا وأنــــــــت ولينــــــــا   إلهــــــــك موالنــــــــا وأنــــــــت ولينــــــــا    ــرك عاصـــ ــا ألمـــ ــدن منّـــ ــيا  وال تجـــ ــرك عاصـــ ــا ألمـــ ــدن منّـــ ــيا  وال تجـــ ــرك عاصـــ ــا ألمـــ ــدن منّـــ ــيا  وال تجـــ ــرك عاصـــ ــا ألمـــ ــدن منّـــ         وال تجـــ
        رضــيتك مـــن بعـــدي إمامـــاً وهاديـــا رضــيتك مـــن بعـــدي إمامـــاً وهاديـــا رضــيتك مـــن بعـــدي إمامـــاً وهاديـــا رضــيتك مـــن بعـــدي إمامـــاً وهاديـــا                 فقــــال لــــه: قــــم يــــا علــــي؟ فــــإنّني     فقــــال لــــه: قــــم يــــا علــــي؟ فــــإنّني     فقــــال لــــه: قــــم يــــا علــــي؟ فــــإنّني     فقــــال لــــه: قــــم يــــا علــــي؟ فــــإنّني     
ــه   ــذا وليـــ ــواله فهـــ ــت مـــ ــن كنـــ ــه  فمـــ ــذا وليـــ ــواله فهـــ ــت مـــ ــن كنـــ ــه  فمـــ ــذا وليـــ ــواله فهـــ ــت مـــ ــن كنـــ ــه  فمـــ ــذا وليـــ ــواله فهـــ ــت مـــ ــن كنـــ ــا                   فمـــ ــدق مواليــ ــاع صــ ــه أتبــ ــوا لــ ــا   فكونــ ــدق مواليــ ــاع صــ ــه أتبــ ــوا لــ ــا   فكونــ ــدق مواليــ ــاع صــ ــه أتبــ ــوا لــ ــا   فكونــ ــدق مواليــ ــاع صــ ــه أتبــ ــوا لــ         فكونــ

        ))))١١١١((((وكــن للــذي عــادى عليــاً معاديــا    وكــن للــذي عــادى عليــاً معاديــا    وكــن للــذي عــادى عليــاً معاديــا    وكــن للــذي عــادى عليــاً معاديــا                    عـــــــا اللّهـــــــم وال وليـــــــه  عـــــــا اللّهـــــــم وال وليـــــــه  عـــــــا اللّهـــــــم وال وليـــــــه  عـــــــا اللّهـــــــم وال وليـــــــه  هنـــــــاك دهنـــــــاك دهنـــــــاك دهنـــــــاك د

أن السياســـة وغلبـــة اآلراء وتفـــرق المصـــالح أخـــذا بالمســـلمين يـــوم ذاك شـــرقاً  ��� 
وغربــاً فــتمخّض عــن ذلــك مــؤتمر الســقيفة بــين المهــاجرين واألنصــار، الــذي أدى إلــى   

ــيبية، فـــي عمليـــة 7تنصـــيب أبـــي بكـــر خليفـــة للرســـول  ا مـــن التهديـــد جـــرى فيهـــ تنصـ
  والوعيد بين الطرفين، مما ال يليق بالمسلمين اليوم ذكره، أو التطرق إليه.

وعلى سبيل المطالعة فقط انظر: ما ذكره الطبـري عـن هـذه الحادثـة فـي كتابـه       
  .)٢((تاريخ الطبري)
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بمعنـى الواليـة الـذي     Cن أهل السنّة مجمعون على والية علـي إ: وأما قولك
، 7ا تعلم يثبتونـه لغيـره مـن أفاضـل المسـلمين أصـحاب رسـول اهللا       تريده، فهم كم

بل لو شئت الحق يثبتـون الواليـة بهـذا المعنـى الـذي تريـده لكـلّ المسـلمين. وعنـد          
ذلك، فما ميزة عليC يوم الغدير بهـذه الواليـة إذا    7ليختصّه ويفرده رسول اهللا

  كانت عامة لجميع المسلمين؟!!
(نعوذ باهللا) عندما تنسـب   7ي بشخصية الرسولأال ترى نفسك وأنّك تزر

مثـــل هـــذا التصـــرف لـــه؟! وتجعـــل ذلـــك الموقـــف يـــوم الغـــدير تحـــت الشـــمس  
يرتقي أقتـاب اإلبـل، ليقـول قـوالً متسـالم       7الحارقة لذلك الجمع، ورسول اهللا

عليه وثابت لجميع المسلمين!! تجعله سفاهة في سفاهة (نعوذ باهللا) يعاب عليه 
  فعله!أدنى الناس لو 

ــة:  ــة: النقطــة الثاني ــة: النقطــة الثاني ــة: النقطــة الثاني ــي        النقطــة الثاني ــى عل ــي بكــر وعمــر عل  Cكــون اإلجمــاع علــى تفضــيل أب
  وأنّهما أحق بالخالفة منه.

الجواب: ال يوجد إجماع فـي مسـألة التفضـيل، وإنّمـا مسـتند هـذه األقـوال هـو         
بضع روايات فيها الكثير من التأمـل؛ فالمفاضـلة الـواردة فـي حـق الثالثـة (أبـي بكـر         

تنسـب إلـى ابـن عمـر، كمـا هـو الـوارد فـي          7عهـد رسـول اهللا  وعمر وعثمان) على 
وكونـه لـم    7. وبمالحظة سن ابن عمـر علـى عهـد رسـول اهللا    )١((صحيح البخاري)

يبلـغ الحلـم بعــد، يـدرك أن عالمـه هــو عـالم الصـبيان! إذ لــم يكـن ابـن عمــر قـد بلــغ          
  مبلغ الرجال لينقل حال المفاضلة هذه عندهم، كما هو واضح.
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ــي       والمفاضــلة ا ــي بكــر وعمــر وعثمــان وعل ــي حــق األربعــة (أب ــواردة ف )، Cل
 )٢(، الذي يمكن العودة إلى ترجمته في (لسـان الميـزان)  )١(فراويها جعدبة بن يحيى

  لننظر مصداقية نقله هذا بعد القدح الوارد فيه هناك.
وإن كان هناك بحث يجب القيام به في موضوع المفاضلة هـذه، فاآليـات   

، ويمكـن  7على من سواه بعد رسول اهللا Cتفضيل عليوالروايات صادحة ب
للمتتبع الحصيف أن يقرأ تفسير اآليـات الكريمـة التاليـة وأسـباب نزولهـا ليجـد       

موضع عليC  ) مـن   ٣٢مـن آل عمـران)، آيـة التطهيـر (     ٦١منها: آية المباهلـة
ــي      ٢٣األحــزاب)، آيــة المــودة (   التــي  7مــن الشــورى)، آيــة الصــالة علــى النب

مـن األحـزاب)، آيـة الواليـة، سـورة الـدهر..        ٥٦( Fفيها معه أهل بيتهيشترك 
وبيــان منزلتــه ومكانتــه  Cوغيرهــا مــن اآليــات الــواردة فــي حــق أميــر المــؤمنين 

  العالية.
ــاه   ــل كف ــة النفــاق، ليكــون        Cب أن يكــون حبــه عالمــة اإليمــان وبغضــه عالم

لمؤمنين ومن أهـل الجنّـة   قسيم النار والجنّة بجدارة؛ إذ المحبون له سيكونون من ا
حتماً، والمبغضون له سيكونون من المنافقين ومن أهـل النـار حتمـاً؛ وذلـك حسـب      

 7الحــديث الــوارد عــن النبــي الــذي رواه مســلم: عــن علــي ،C  إنّــه لعهــد النبــي) :
  .)٣(منافق)���  مؤمن وال يبغضني���  اُألمي إلي ال يحبني
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علـي بـن أبـي طالـب: بسـنده عـن أنـس        وروى الترمذي في سننه في مناقب 
طير. فقال: اللّهم ائتني بأحـب خلقـك إليـك     7بن مالك، قال: (كان عند النبيا

؛ قال المبـاركفوري فـي (تحفـة    )١(ليأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه)
وأمــا الحـاكم فأخرجــه فــي المســتدرك  ((األحـوذي فــي شــرح جـامع الترمــذي):   

  .)٢())وصححه
وأمـا حـديث الطيـر فلـه طـرق كثيـرة       ((الذهبي في (تـذكرة الحفـاظ):   وقال 

  .)٣())أفردتها بمصنّف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصلٌ
، وهــو أهــل طاعتــه 7فأحــب الخلــق إلــى اهللا هــو أكثــر النــاس اتّباعــاً لنبيــه

  .)٤(�بِبكُم اللَّهبِبكُم اللَّهبِبكُم اللَّهبِبكُم اللَّهإِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحإِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحإِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحإِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يح�سبحانه؛ قال تعالى: 
، كما قال: (من أطاعني فقد 7طاعة هللا ورسوله Cومن هنا كانت طاعته

أطاع اهللا ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصـى  
في  علياً فقد عصاني). أخرج هذا الحديث الحاكم في (المستدرك)، والذهبي

  .)٥(بصحته على شرط الشيخين(تلخيص المستدرك)، وصرح كلّ منهما 
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واألفضـــل هـــو مـــن تُطلـــق عليـــه كلمـــات، مـــثالً: ســـيد وإمـــام وقائـــد، كمـــا فـــي    

 د المســلمين،    7الحــديث الــوارد عــن النبــيثــالث: أنّــه ســي فــي علــي أُوحــي إلــي) :
  .)١(وإمام المتّقين، وقائد الغر المحجلين)

       ن يكـون خيـرة اهللا مـن خلقـه مـع النبـيكمـا فـي   7المصـطفى واألفضل هو م ،
: (يا فاطمة أما ترضين أن اهللا عزّ وجلّ أطّلع على أهـل األرض  Jلفاطمة 7قوله

  .)٢(فاختار رجلين، أحدهما أبوك، واآلخر بعلك)
      بالخالفـة مـن علـي ا كون أبو بكـر وعمـر أحـقأمC     فهـذا ال وجـه لـه؛ إذ لـم ،

إجمـــاع مـــن اُألمـــة  مـــثالً، أو 7تكـــن األحقيـــة المـــدعاة بتنصـــيب مـــن اهللا ورســـوله 
ــى        ــابقاً)، أو حتّـ ــه سـ ــرنا إليـ ــا أشـ ــقيفة كمـ ــؤتمر السـ ــي مـ ــوارد فـ ــر الـ (للخـــالف الكبيـ

  ..Cبامتيازات خاصّة تؤهلهما لتولّي شؤون المسلمين دونه
لـوال علـي   ((فقد تواتر عن عمر بن الخطّاب قولـه فـي أكثـر مـن مـورد ومـورد:       

س أفقــه مــن عمــر حتّــى ربــات   كــلّ النــا ((. بــل قــال عمــر فــي نفســه:   )٣())لهلــك عمــر 
.. وقد صرح أبو بكـر معترفـاً بعجـزه عـن إدارة شـؤون المسـلمين بقولـه:        )٤())الحجال

. وصـرح عمـر بـن الخطّـاب ـــ وهـو أول مـن اختـار أبـا          )٥())أقيلوني فلست بخيـركم ((
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ـــ:     .)١())إن بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة وقــى اهللا شــرها   ((بكــر وبايعــه علــى الخالفــة ـ

اً، فما بالك تحتج علينا بما ورد في كتبكم، وأنت تعلـم أن هـذا لـيس بحجـة     وأخير
بمــا ورد فــي كتــبكم ���  فــي المنــاظرة! أال تــرى أنّــا مــا ذكرنــا لــك واحتججنــا عليــك 

فعندنا أنّهم: ال فضـل لهـم حتّـى تـأتي النوبـة      ��� ولم نأت بما في كتبنا ورواياتنا؟! و
لمفاضلتهم مع عليC!!  

، فـــال نعتقـــد أنّـــه يســـتحق اإلجابـــة بعـــدما  Cضـــيل عثمـــان علـــى علـــي وأمـــا تف
  سمعت ما تقدم!

طالــب  Cلهمــا، فــال نســلّم بــه، بــل إنّــه  Cوأمــا مــا ذكــرت مــن عــدم منازعتــه 
بحقّه بأقصى ما تسمح بـه مصـلحة اإلسـالم، وأنّـه امتنـع عـن البيعـة حتّـى أُكـره. ومـا           

  يف في نفسه.ذكرته من كتبكم فال حجة فيه علينا مع أنّه ضع
  وأوالده. Cالوالية لعلي النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:النقطة الثالثة:

الجواب: التولّي لعليC    ـة األحـد عشـروأوالده األئمF      مـن بعـده لـم يكـن
أو بفعـــل عامـــل 7وليـــد رأي، أو اجتهـــاد، أو دعـــوة لـــإلرث التقليـــدي مـــن النبـــي ،

 مة ، وإنّمــا هــذا األمــر وليــد النصــوص النبويــة المعصــو   7القرابــة والمصــاهرة للنبــي
التي دعت إلى والية عليC .وأهل بيته  

                                                 

�F١�Wr�N� א�,F��H;��،�6אز��O��Aوא���N;�H;P,،��9?:�א�?�9�
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  فـي حـديث الثقلـين المتـواتر المشـهور: (إنّـي تـارك         7فقد ورد عـن النبـي

فيكم الثقلين: كتـاب اهللا، وعترتـي أهـل بيتـي، مـا إن تمسـكتم بهمـا فلـن تضـلّوا          
  .)١(بعدي أبداً)

باع وواضح لمن له أدنى مسكة علم، أن التمسك بالكتاب والعترة هو: االتّ
  واألخذ بهديهما، وهو معنى الوالية لهما.

 ه أن يحيــا حيـاتي، ويمــوت ممـاتي، ويســكن جنّــة    7وقـال النبــيمـن ســر) :
عــدن غرســها ربــي، فليــوال عليــاً مــن بعــدي، وليــوال وليــه، وليقتــد باألئمــة مــن       
بعدي؛ فإنّهم عترتي، خُلقوا من طينتي، ورزقوا فهمـاً وعلمـاً، وويـل للمكـذّبين     

  .)٢(لهم من أُمتي، القاطعين فيهم صلتي، ال أنالهم اهللا شفاعتي)بفض
أن يحيى حياتي، ويموت م7وقال النبي جنّـة   سكنتتي، ويو: (من أحب

 ، فليتـولّ علـي  غـرس قصـباتها بيـده    وجـلّ  ي عزّرب فإنالتي وعدني ربي، الخلد 
فـي  لكم ى، ولـن يـدخ  يهـد  منكم ؛ فإنّه لن يخرجرضي اهللا عنه بن أبي طالبا

، وقــول ابــن حجــر: أن فــي إســناده يحيــى بــن يعلــى المحــاربي، وهــو      )٣(ضــاللة)
يحيى بن يعلى المحاربي ثقة باالتّفـاق، كمـا أنّـه مـن رجـال      )٤(واه مردود؛ ألن ،

                                                 

�F١��aOa999Qא��Y999د�����999א�$����W,999X6א�E³��،�H6�999-�٤�W٣٥٥��Aد�999Q���,9998ذ�	و[999�،
Wאن�?;��������$	��Yא�E���o؛�`�Eא��FKlא^	��YوAوא�uBو�h�r�uaOaQB£�א �
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  ــن احــتجه أبــو الفضــل القيســراني وغيــره ممالصــحيحين البخــاري ومســلم، وعــد
  .)١(بهم الشيخان

ــFوأمــا عصــمة أهــل البيــت   ــة واضــحة عليهــا؛ إذ    ، فف ي حــديث الثقلــين دالل
ــالثقلين معــاً، وغيــر المعصــوم ال       جعــل اهللا ســبحانه العصــمة مــن الضــالل بالتمســك ب

أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع       أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع       أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع       أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع       �يهدي إلى الحق مطلقـاً، كمـا قـال تعـالى:     
  .)٢(�كَيف تَحكُمونكَيف تَحكُمونكَيف تَحكُمونكَيف تَحكُمونأَن يهدى فَما لَكُم أَن يهدى فَما لَكُم أَن يهدى فَما لَكُم أَن يهدى فَما لَكُم ��� ��� ��� ��� أَمن الَ يهِدي أَمن الَ يهِدي أَمن الَ يهِدي أَمن الَ يهِدي 

، فهــو خلــط منــك؛ ألن  ))أن الواليــة لــه وألوالده بمعنــى العصــمة  ((أمــا قولــك:  
معنى الوالية شيء وهـو خالفـة اهللا فـي أرضـه، والواليـة فـي شـؤون الـدين والـدنيا،          
ومعنى العصمة شيء آخر، وهو: العصمة من الخطأ والنسيان وكلّ منفّر للناس من 

  آخرها.أول حياته إلى 
نعم، نحن نقول: ال بد للولي أن يكون معصـوماً؛ إذ لـو جـاز عليـه الخطـأ لجـاز       
للناس عدم اتّباعه فيه، فال تكون له والية علـيهم، وغيرهـا مـن األدلّـة مـذكورة فـي       

  محلّها، فالعصمة الزمة للوالية وليست بمعناها؛ فافهم!
ن يزيغوا عن الدليل، فهلّم ، فأهل الزيغ م))كما يعتقد أهل الزيغ((وأما قولك: 

ــراك  ــه لــك مــن قبلــك، وتبنــي دليلــك علــى مبــادئ       ���  للــدليل؟ ومــا ن تحــتج بمــا لقن
    الً، ثــمعيــه أوعلينــا بهــا؟! فاثبــت مــا تد وعقائــد نحــن ال نســلّمها لــك، فكيــف تحــتج

  احتج به!!

                                                 

�F١�aOaQل�א���A��;�l�mא�W,X6א�E:;3�،��H6א,�O�٢א��W٥٦٥�F٢١٩٥KE� �
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قد وجد كثير من المسلمين من الصـحابة ومـن بعـدهم أفضـل     ((ومثاله: قولك: 
، فأين دليلك عليه؟! بل راجع تراجمهم تجـد أنّهـم أفضـل النـاس، بـل      ))عضهممن ب

  .7عندنا أنّهم: أفضل الخلق بعد رسول اهللا
ــم إنّــك تقــول:    ــو ســلّمنا، ف ))ن بعــض الصــحابة أفضــل مــنهم   إ((ث ــزم  إ، ل ــه ال يل نّ

لـيس   لكنّـه ، وFألنّه لو فرضنا أن هناك صحابياً أفضل من بعض األئمة ؛التناقض
. ونحــن H، أو الحســن أو الحســينCمــن الــولي فــي زمنــه وهــو علــي   أفضــل

ــي       ــتم فـ ــوه أنـ ــا نقلتمـ ــاالت وتنـــزّالً معـــك نثبـــت مـــن خـــالل مـ علـــى أقـــل االحتمـ
  تراجمهم أن كلّ واحد منهم كان أفضل الخلق في زمانه؛ فتأمل!

  ثم متى ادعى الشيعة أن أساس التفضيل القرابة والنسب؟!!

بــة وفضــيلة، ولكــن ليســت هــي المقــوم للواليــة، وإنّمــا    نعــم، إن القرابــة منق
عليهم، وكلّ إمام على اإلمام الذي  7الوالية اختيار من اهللا ونصّ من الرسول
  بعده، فما تقوله هو من فضول الكالم.

ونحن إذا كنّا نتّبع ما يقوله أهـل السـنّة فـي عقائـدهم (ومثـاالً لـه: مـا تقولـه         
في تبليـغ الـوحي)، لكنّـا مـن أهـل السـنّة ولسـنا مـن         في أن العصمة لألنبياء فقط 

، والــدليل مـن الكتــاب والسـنّة بخصــوص عقيـدة العصــمة    Fأتبـاع أهــل البيـت  
  بيننا وبينكم، وإن أردت فراجع كتبنا.

وأما ما ذكرت من الحديثين بعد الغضّ عن البحث فـي السـند، فـإن فيهمـا     
كيـــف ��� ي أو نقلـــي، وقضـــية كلّيـــة ال مـــانع مـــن تخصيصـــها بـــدليل آخـــر عقلـــ  

  منهما؟!! 7ناقضت نفسك وأخرجت رسول اهللا
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  .Fفما تقول في الجواب نقوله بخصوص أئمتنا
  تعليق:

��$د����א��	אق����������«��«  
))))))))وقال النبيوقال النبيوقال النبيأن يحيـى حيـاتي، ويمـوت مـوتتي، ويسـكن       : : : : 7777وقال النبي أن يحيـى حيـاتي، ويمـوت مـوتتي، ويسـكن       (من أحـب أن يحيـى حيـاتي، ويمـوت مـوتتي، ويسـكن       (من أحـب أن يحيـى حيـاتي، ويمـوت مـوتتي، ويسـكن       (من أحـب من أحـب)

، فليتـولّ  ، فليتـولّ  ، فليتـولّ  ، فليتـولّ  دهدهدهدهغرس قصباتها بيغرس قصباتها بيغرس قصباتها بيغرس قصباتها بي    وجلّوجلّوجلّوجلّ    ي عزّي عزّي عزّي عزّربربربرب    فإنفإنفإنفإنالخلد التي وعدني ربي، الخلد التي وعدني ربي، الخلد التي وعدني ربي، الخلد التي وعدني ربي، جنّة جنّة جنّة جنّة 
عليعليعلي؛ فإنّه لن يخرجكم من هديى، ولن يدخلكم ؛ فإنّه لن يخرجكم من هديى، ولن يدخلكم ؛ فإنّه لن يخرجكم من هديى، ولن يدخلكم ؛ فإنّه لن يخرجكم من هديى، ولن يدخلكم رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنه    بن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالب    علي

ن في إسناده يحيى بـن يعلـى المحـاربي، وهـو     ن في إسناده يحيى بـن يعلـى المحـاربي، وهـو     ن في إسناده يحيى بـن يعلـى المحـاربي، وهـو     ن في إسناده يحيى بـن يعلـى المحـاربي، وهـو     إإإإ، وقول ابن حجر: ، وقول ابن حجر: ، وقول ابن حجر: ، وقول ابن حجر: في ضاللة)في ضاللة)في ضاللة)في ضاللة)
واه، مردود؛ ألن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة باالتّفـاق، كمـا أنّـه مـن رجـال      واه، مردود؛ ألن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة باالتّفـاق، كمـا أنّـه مـن رجـال      واه، مردود؛ ألن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة باالتّفـاق، كمـا أنّـه مـن رجـال      واه، مردود؛ ألن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة باالتّفـاق، كمـا أنّـه مـن رجـال      

القيسـراني وغيـره ممـن احـتج     القيسـراني وغيـره ممـن احـتج     القيسـراني وغيـره ممـن احـتج     القيسـراني وغيـره ممـن احـتج         الصحيحين البخاري ومسلم، وعده أبو الفضلالصحيحين البخاري ومسلم، وعده أبو الفضلالصحيحين البخاري ومسلم، وعده أبو الفضلالصحيحين البخاري ومسلم، وعده أبو الفضل
        ....))))))))بهم الشيخانبهم الشيخانبهم الشيخانبهم الشيخان

يقول الوهابيون: إن ذكر ابن حجر ليحيى بن يعلى المحـاربي وهـم منـه،    يقول الوهابيون: إن ذكر ابن حجر ليحيى بن يعلى المحـاربي وهـم منـه،    يقول الوهابيون: إن ذكر ابن حجر ليحيى بن يعلى المحـاربي وهـم منـه،    يقول الوهابيون: إن ذكر ابن حجر ليحيى بن يعلى المحـاربي وهـم منـه،    
بل الوارد في السند هـو يحيـي بـن يعلـي األسـلمي، وهـو لـيس بثقـة باالتّفـاق,          بل الوارد في السند هـو يحيـي بـن يعلـي األسـلمي، وهـو لـيس بثقـة باالتّفـاق,          بل الوارد في السند هـو يحيـي بـن يعلـي األسـلمي، وهـو لـيس بثقـة باالتّفـاق,          بل الوارد في السند هـو يحيـي بـن يعلـي األسـلمي، وهـو لـيس بثقـة باالتّفـاق,          

.وعليه فالحديث ال يصح.وعليه فالحديث ال يصح.وعليه فالحديث ال يصح.وعليه فالحديث ال يصح        
        فماذا تقولون يرحمكم اهللا؟فماذا تقولون يرحمكم اهللا؟فماذا تقولون يرحمكم اهللا؟فماذا تقولون يرحمكم اهللا؟

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

ــاريخ         ــن تـ ــذيل مـ ــل المـ ــن ذيـ ــب مـ ــي (المنتخـ ــري فـ ــديث الطبـ ــذا الحـ روى هـ
الصـــحابة والتـــابعين)، وفـــي ســـنده يحيـــى بـــن يعلـــى المحـــاربي، ال األســـلمي؛ قـــال:  

))قـال  ،ثني زكريا بن يحيى بن أبان المصـري حد:  قـال  ،ثنا أحمـد بـن إشـكاب   حـد: 
ــ ،ثنا يحيــى بــن يعلــى المحــاربي حــدار بــن رزيــق العــن عمعــن أبــي إســحاق  ،يضــب
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 مـن أحـب  ( :يقـول  7قـال سـمعت رسـول اهللا    ،عن زياد بن مطرف ،الهمداني

مـن   قضـباناً  ي،ة التـي وعـدني ربـ   ويدخل الجنّ ،أن يحيا حياتي ويموت ميتتي
يتـه مـن   وذرC بـن أبـي طالـب    علـي  فليتـولّ  ،ة الخلـد قضبانها غرسـها فـي جنّـ   

دخلوهم فــــي بــــاب ولــــن يــــ ،هم لــــن يخرجــــوهم مــــن بــــاب هــــدى فــــإنّ ،بعــــده
  .)١()))ضاللة

وعلـــى فـــرض أن مـــا يقـــال صـــحيحاً، وأنّـــه قـــد وقـــع التصـــحيف فـــي روايـــة  
الطبري في (المنتخب)، وأنّه يحيى بن يعلى األسـلمي؛ ال المحـاربي، كمـا فـي     

، ولكن الحاكم قد صحح حديثاً قريباً من متنه بنفس السند )٢((المعجم الكبير)
ثنـا   ،ثنـا إسـحاق   ،د الصيرفي بمروثنا بكر بن محمحد((وقع فيه األسلمي، قال: 

عـن أبـي    ،ار بن زريـق ثنا عم ،ثنا يحيى بن يعلى األسلمي ،القاسم بن أبي شيبة
 :7قـال رسـول اهللا   :قـال  ،�عـن زيـد بـن أرقـم     ،عن زياد بن مطـرف  ،إسحاق

ة الخلـد التـي وعـدني    ويسـكن جنّـ   ي،ويمـوت مـوت   ،من يريد أن يحيى حيـاتي (
فليتولّ ،يرب ولـن يـدخلكم    ،ه لـن يخـرجكم مـن هـدى    فإنّـ  ؛بن أبي طالـب  علي

  .)٣())ولم يخرجاه ،سنادهذا حديث صحيح اإل )،في ضاللة

 ،وشـيخه ضـعيف   ،والقاسم متروك ،ةله الصح ىأنّ((وتعقّبه الذهبي بقوله: 
  .)٤())، وهو قول ابن الملقّنفهو إلى الوضع أقرب ،واللفظ ركيك
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شـيخه، وهـو يحيـى بـن يعلـى      ���  ي طـرق أُخـرى، فلـم يبـق    ولكن القاسم توبع عليه ف
األســلمي، ولكنــك عرفــت مــن تصــحيح الحــاكم أنّــه يوثّقــه، وأمــا تضــعيف اآلخــرين لــه،    

!١(فلكونه شيعي(    

ومـــع ذلـــك فـــإن الحـــديث المـــذكور روي بأســـانيد مختلفـــة، وهنـــاك روايـــات  
فــي (تــاريخ  بمضــامين قريبــة مــن مضــمون هــذا الحــديث، وقــد جمعهــا ابــن عســاكر 

  مدينة دمشق)، فقال:
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم أحمد بن عبـد اهللا، نـا محمـد بـن     ((

المظفّر، نا محمد بن جعفر بن عبد الرحيم، نا أحمد بن محمد بن يزيـد بـن سـليمان،    
نا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلـى، أنـا محمـد بـن عمـران، نـا يعقـوب بـن موسـى          

لهاشـمي، عـن ابـن أبـي رواد، عـن إسـماعيل بـن أُميـة، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس،              ا
: (مــن ســره أن يحيــا حيــاتي، ويمــوت ممــاتي، ويســكن جنّــة     7قــال: قــال رســول اهللا 

عــدن غرســها ربــي، فليــوال عليــاً مــن بعــدي، وليــوال وليــه، وليقتــد باألئمــة مــن بعــدي،   
فهمــا وعلمــاً، ويــل للمكــذّبين بفضــلهم مــن   فــإنّهم عترتــي، خُلقــوا مــن طينتــي، رزقــوا   

أُمتــي، القــاطعين فــيهم صــلتي، ال أنــالهم اهللا شــفاعتي). هــذا حــديث منكــر، وفيــه غيــر    
  واحد من المجهولين.

أخبرنا أبو غالب بن البناء، أنـا محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن حسـنون، نـا محمـد           
ــا أحمــد         ا ــ ن ــ إمــالء ــ ــن العبــاس الــوراق ــ ــن إســماعيل ب ــن محمــد بــن ســعيد بــن عبــد      ب ب

مختـار   الرحمن، نا يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي، نا أحمد بن حماد الهمداني، نـا 
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التمار، عن أبي حيان ــ يعني التيمي ــ عن أبيه، عن علي بن أبـي طالـب، قـال:    

  ).: (من تولّى علياً فقد توالّني، ومن توالّني فقد تولّى اهللا عزّ وجل7ّرسول اهللاقال 
أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفّر، وأبو بكر محمد بن الحسين، وأبو عبد 
اهللا البــارع، وأبــو غالــب عبــد اهللا بــن أحمــد بــن بركــة، ومحمــد بــن أحمــد بــن           
الحسن بن قريس، قالوا: أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنـا أبـو الحسـن الحربـي، نـا      

لفضـل المعـروف بالنسـائي، نـا محمـد      العباس ــ يعني ابن علي بن العبـاس ـــ أنـا ا   
بن علي بن خلف العطار، نا أبو حذيفة، عن عبد الرحمن بن قبيصة، عن أبيه، ا

: (علي أقضى أُمتي بكتاب اهللا فمـن أحبنـي   7قال رسول اهللا عن ابن عباس، قال:
  ).Cبحب علي���  فليحبه؛ فإن العبد ال ينال واليتي

الكرمــاني، وأبــو الحسـن مكــي بــن أبــي طالــب   أخبرنـا أبــو ســعد بــن أبـي صــالح  
الهمــداني، قــاال: أنــا أبــو بكــر بــن خلــف، أنــا الحــاكم أبــو عبــد اهللا الحــافظ، حــدثني     
ــا        محمــد بــن مظفّــر الحــافظ، نــا عبــد اهللا بــن محمــد بــن غــزوان، نــا علــي بــن جــابر، ن

هيم، محمد بن خالد بن عبد اهللا، نا محمد بن فضيل، نـا محمـد بـن سـوقة، عـن إبـرا      
    ــا عبــد اهللا 7عــن األســود، عــن عبــد اهللا، قــال: قــال النبــي ــا    ،: (ي ــاني ملــك فقــال: ي أت

واســأَلْ مــن أَرســلْنَا مــن قَبلــك مــن رســلنَا أَجعلْنَــا مــن دون الــرحمنِ آلهــةً   واســأَلْ مــن أَرســلْنَا مــن قَبلــك مــن رســلنَا أَجعلْنَــا مــن دون الــرحمنِ آلهــةً   واســأَلْ مــن أَرســلْنَا مــن قَبلــك مــن رســلنَا أَجعلْنَــا مــن دون الــرحمنِ آلهــةً   واســأَلْ مــن أَرســلْنَا مــن قَبلــك مــن رســلنَا أَجعلْنَــا مــن دون الــرحمنِ آلهــةً   �محمــد 
وندبعيوندبعيوندبعيوندبععلى ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على واليتك  )١(�ي ووالية علي

بــن أبــي طالــب). قــال الحــاكم: تفــرد بــه علــي بــن جــابر، عــن محمــد بــن خالــد، عــن  ا
  عن ابن مظفّر، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون.���  محمد بن فضيل، ولم نكتبه

                                                 

�Fא�#�,�١�E�F٤٣�WE٤٥K� �



 
 

٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

هبـة اهللا بـن عبـد اهللا، نـا أبـو بكـر الخطيـب، نـا أبـو           أخبرنا أبو محمـد القاسـم بـن   
بــن يحيــى العلــوي، أنــا أبــو المفضّــل محمــد بــن   طــاهر إبــراهيم بــن محمــد بــن عمــر   

عبداهللا الشيباني، حدثني أحمد بن إسحاق بن العباس بن موسى بن جعفـر العلـوي   
بدبيل، نا الحسين بن محمد بن بيان المـدائني قاضـي تفلـيس، حـدثني جـدي ألبـي       

ن أبـي  شريف بن سائق التفليسي، نا الفضل بن أبي قرة التميمي، عـن جـابر الجعفـي، عـ    
: (مـن سـره أن يحيـا حيـاتي،     7الطفيل عامر بن واثلة، عن أبي ذر، قال: قـال رسـول اهللا  

  ويموت مماتي، ويسكن جنّة عدن التي غرسها اهللا ربي، فليتولّ علياً بعدي).
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلّم، أنا أبـو القاسـم بـن أبـي العـالء، أنـا أبـو بكـر         

نصيبي، بها، نا أبو بكر أحمد بـن يوسـف بـن خـالد، نـا      محمد بن عمر بن سليمان ال
أبو عبد اهللا الحسين بن إسماعيل المهوي، نا بشر بن مهران الفراء، أنـا شـريك، عـن    

: (مـن أحـب أن   7األعمش، عن زيد بن وهـب، عـن حذيفـة، قـال: قـال رسـول اهللا      
بيــده،  يحيــا حيــاتي، ويمــوت مــوتي، فليتمســك بالقصــبة اليــاقوت التــي خلقهــا اهللا          

  وقال: كن ــ أو: كوني ــ وليتولّ علي بن أبي طالب بعدي).
أخبرنا أبـو الحسـن علـي بـن المسـلم الفقيـه، نـا عبـد العزيـز بـن أحمـد الكتـاني،             
لفظاً، نـا أبـو عبـد اهللا الحسـين بـن عبـد اهللا بـن أبـي كامـل، نـا أبـو عبـد اهللا محمـد بـن               

حـدثني أبـي، نـا يحيـى بـن عبـد        ،ببيـت المقـدس إمـالء    ،إبراهيم بن إسحاق السراج
الحميد الحمـاني، نـا يحيـى بـن يعلـى، عـن عمـار بـن زريـق، عـن أبـي إسـحاق، عـن              

ار بن مطرف، عن زيد بن أرقم، قال: قال النبيأن يحيا حيـاتي،  7عم من أحب) :
ويمــوت مــوتتي، ويســكن جنّــة الخلــد التــي وعــدني ربــي، فــإن ربــي غــرز قضــبانها       

اً؛ فإنّه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضاللة).بيده، فليتولّ علي  
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أخبرنــا أبــو القاســم هبــة اهللا بــن المســلم الرحبــي، أنــا خــال أبــي ســعد اهللا بــن  
صاعد، أنا مسدد بن علي، نا إسماعيل بن القاسم، نا يحيى بن علي، نا أبو عبد 

مـن  : (7الرحمن، نا أبي، عن السدي، عـن زيـد بـن أرقـم، قـال: قـال رسـول اهللا       
بيمينـه فـي    7أراد أن يتمسك بالقضيب الياقوت األحمـر الـذي غرسـه اهللا لنبيـه    

  جنّة الخلد، فليتمسك بحب علي بن أبي طالب).
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد الجنزرودي، أنـا أبـو الحسـن    
 علي بن أحمد الجيرفتي، أنا أبو أحمـد حمـزة بـن محمـد بـن العبـاس الـدهقان،       

ببغـــداد، نـــا محمـــد بـــن منـــدة بـــن أبـــي الهيـــثم األصـــبهاني، نـــا محمـــد بـــن بكيـــر     
ــن يحيــى المكّــي، عــن          ــن عمــر البلخــي، عــن الفضــل ب ــد اهللا ب ــا عب الحضــرمي، ن

: (مـــن أحـــب أن 7الســـدي، عـــن أبيـــه، عـــن أبـــي هريـــرة، قـــال: قـــال رســـول اهللا 
ــة ال         ــي جنّ ــده ف ــي غرســه اهللا بي ــة حمــراء الت فــردوس يتمســك بقضــيب مــن ياقوت

  األعلى، فليتمسك بحب علي بن أبي طالب).
أخبرنــا أبــو غالــب بــن البنــا، أنــا أبــو محمــد الجــوهري، أنــا أبــو الحســين بــن     
المظفّـــر، نـــا محمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـليمان، حـــدثني محمـــد بـــن أبـــي يعقـــوب   
الدينوري، نا أبو ميمون جعفر بن نصر، نا يزيد بـن هـارون الواسـطي، نـا شـعبة،      

يقــول: (مــن ســره أن   7إســحاق، عــن البــراء، قــال: ســمعت رســول اهللا  عــن أبــي 
.(علي ك بحبالذي غرسه اهللا في جنّة عدن، فليتمس ك بقضيب الدريتمس  

أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنّا أبو محمد الجوهري، أنا محمد بن العباس بن 
ن بـن علـي بـن    محمد بن حيوية الخزّاز، نا الحسن بن علي بـن زكريـا، نـا الحسـ    

راشد، نا شريك عن األعمش، عن حبيب بـن أبـي ثابـت، عـن أبـي الطيـب، عـن        
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: (من أحب أن يتمسـك بالقضـيب األحمـر الـذي     7رسول اهللا زيد بن أرقم، قال: قال
  .)١())غرسه اهللا في جنّة عدن بيمينه، فليتمسك بحب علي بن أبي طالب)
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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..

ــع؛ نرجــو     ــد التحيــة واإلجــالل لمقــامكم الرفي ــع؛ نرجــو    بع ــد التحيــة واإلجــالل لمقــامكم الرفي ــع؛ نرجــو    بع ــد التحيــة واإلجــالل لمقــامكم الرفي ــع؛ نرجــو    بع ــد التحيــة واإلجــالل لمقــامكم الرفي ــالرد علــى        اااابع ــنكم التفضّــل ب ــالرد علــى    م ــنكم التفضّــل ب ــالرد علــى    م ــنكم التفضّــل ب ــالرد علــى    م ــنكم التفضّــل ب م
ــة والعق        ــنّة, يــدعي المنطقي ــا علينــا أحــد اإلخــوان الس ــة والعق       الشــبهات التــي أورده ــنّة, يــدعي المنطقي ــا علينــا أحــد اإلخــوان الس ــة والعق       الشــبهات التــي أورده ــنّة, يــدعي المنطقي ــا علينــا أحــد اإلخــوان الس ــة والعق       الشــبهات التــي أورده ــنّة, يــدعي المنطقي ــا علينــا أحــد اإلخــوان الس النيــة النيــة النيــة النيــة الشــبهات التــي أورده

والعلمية فـي مـا يطـرح, حيـث عنـون أُطروحتـه كمـا يقـول، مقـدماً لشـبهاته بشـأن            والعلمية فـي مـا يطـرح, حيـث عنـون أُطروحتـه كمـا يقـول، مقـدماً لشـبهاته بشـأن            والعلمية فـي مـا يطـرح, حيـث عنـون أُطروحتـه كمـا يقـول، مقـدماً لشـبهاته بشـأن            والعلمية فـي مـا يطـرح, حيـث عنـون أُطروحتـه كمـا يقـول، مقـدماً لشـبهاته بشـأن            
        اإلمامة بما يلي:اإلمامة بما يلي:اإلمامة بما يلي:اإلمامة بما يلي:

        (عدم منطقية اعتقاد عكس الواقع الحادث ما لم يتأيد بدليل عقلي فطري سليم) (عدم منطقية اعتقاد عكس الواقع الحادث ما لم يتأيد بدليل عقلي فطري سليم) (عدم منطقية اعتقاد عكس الواقع الحادث ما لم يتأيد بدليل عقلي فطري سليم) (عدم منطقية اعتقاد عكس الواقع الحادث ما لم يتأيد بدليل عقلي فطري سليم) ((((((((
وقصــدي مــن عنــواني: إنّنــا كلّنــا خلقنــا ونعــرف بــأن العصــر الــذهبي لُألمــة          وقصــدي مــن عنــواني: إنّنــا كلّنــا خلقنــا ونعــرف بــأن العصــر الــذهبي لُألمــة          وقصــدي مــن عنــواني: إنّنــا كلّنــا خلقنــا ونعــرف بــأن العصــر الــذهبي لُألمــة          وقصــدي مــن عنــواني: إنّنــا كلّنــا خلقنــا ونعــرف بــأن العصــر الــذهبي لُألمــة          

ل والعصــور اُألولــى مــن بعــده، ودليــل العصــر الــذهبي ل والعصــور اُألولــى مــن بعــده، ودليــل العصــر الــذهبي ل والعصــور اُألولــى مــن بعــده، ودليــل العصــر الــذهبي ل والعصــور اُألولــى مــن بعــده، ودليــل العصــر الــذهبي اإلســالمية هــو عصــر الرســواإلســالمية هــو عصــر الرســواإلســالمية هــو عصــر الرســواإلســالمية هــو عصــر الرســو
انتشار اإلسالم للصين والهند وألفريقيا وألسبانيا ولتركيا، أما نحن اآلن في عصر انتشار اإلسالم للصين والهند وألفريقيا وألسبانيا ولتركيا، أما نحن اآلن في عصر انتشار اإلسالم للصين والهند وألفريقيا وألسبانيا ولتركيا، أما نحن اآلن في عصر انتشار اإلسالم للصين والهند وألفريقيا وألسبانيا ولتركيا، أما نحن اآلن في عصر 

        االنحطاط بدأنا نضيع ما بنوه أجدادنا المسلمون.االنحطاط بدأنا نضيع ما بنوه أجدادنا المسلمون.االنحطاط بدأنا نضيع ما بنوه أجدادنا المسلمون.االنحطاط بدأنا نضيع ما بنوه أجدادنا المسلمون.
بعبارة أُخرى: الواقع الحادث من قبل وقد مضى وانتهى تسلسل أربع خلفاء، هم بعبارة أُخرى: الواقع الحادث من قبل وقد مضى وانتهى تسلسل أربع خلفاء، هم بعبارة أُخرى: الواقع الحادث من قبل وقد مضى وانتهى تسلسل أربع خلفاء، هم بعبارة أُخرى: الواقع الحادث من قبل وقد مضى وانتهى تسلسل أربع خلفاء، هم 

        (رضي اهللا عنهم).(رضي اهللا عنهم).(رضي اهللا عنهم).(رضي اهللا عنهم).    فاروق، ثم ذي النورين، ثم أسد اهللا المرتضىفاروق، ثم ذي النورين، ثم أسد اهللا المرتضىفاروق، ثم ذي النورين، ثم أسد اهللا المرتضىفاروق، ثم ذي النورين، ثم أسد اهللا المرتضىالصديق، ثم الالصديق، ثم الالصديق، ثم الالصديق، ثم ال
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أما الدليل الشرعي من الكتاب والسنّة: فلسنا بصدد مناقشة األدلّة هنـا؛ ألنّهـا   أما الدليل الشرعي من الكتاب والسنّة: فلسنا بصدد مناقشة األدلّة هنـا؛ ألنّهـا   أما الدليل الشرعي من الكتاب والسنّة: فلسنا بصدد مناقشة األدلّة هنـا؛ ألنّهـا   أما الدليل الشرعي من الكتاب والسنّة: فلسنا بصدد مناقشة األدلّة هنـا؛ ألنّهـا   
تحتــاج لمجلّــدات، بــل الفــاهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى، والمحــب لتصــفية تأويــل   تحتــاج لمجلّــدات، بــل الفــاهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى، والمحــب لتصــفية تأويــل   تحتــاج لمجلّــدات، بــل الفــاهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى، والمحــب لتصــفية تأويــل   تحتــاج لمجلّــدات، بــل الفــاهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى، والمحــب لتصــفية تأويــل   

ية باألدلّـة العلميـة الفطريـة    ية باألدلّـة العلميـة الفطريـة    ية باألدلّـة العلميـة الفطريـة    ية باألدلّـة العلميـة الفطريـة    األدلّة من الشوائب، وجـب عليـه مقارنـة األدلّـة الشـرع     األدلّة من الشوائب، وجـب عليـه مقارنـة األدلّـة الشـرع     األدلّة من الشوائب، وجـب عليـه مقارنـة األدلّـة الشـرع     األدلّة من الشوائب، وجـب عليـه مقارنـة األدلّـة الشـرع     
السليمة المنطقية العقلية، المؤيدة بالمسلّمات والبديهيات المتّفق عليها والموافقة السليمة المنطقية العقلية، المؤيدة بالمسلّمات والبديهيات المتّفق عليها والموافقة السليمة المنطقية العقلية، المؤيدة بالمسلّمات والبديهيات المتّفق عليها والموافقة السليمة المنطقية العقلية، المؤيدة بالمسلّمات والبديهيات المتّفق عليها والموافقة 
ــذ التقليـــد األعمـــى     ــه بـــدأ أول خطـــوة لنبـ ــذ التقليـــد األعمـــى    لســـنن الفطـــرة. ومـــن توجـــه هـــذا التوجـ ــه بـــدأ أول خطـــوة لنبـ ــذ التقليـــد األعمـــى    لســـنن الفطـــرة. ومـــن توجـــه هـــذا التوجـ ــه بـــدأ أول خطـــوة لنبـ ــذ التقليـــد األعمـــى    لســـنن الفطـــرة. ومـــن توجـــه هـــذا التوجـ ــه بـــدأ أول خطـــوة لنبـ لســـنن الفطـــرة. ومـــن توجـــه هـــذا التوجـ

        والتعصّب لفهم النص الضيق، والبدء بالتوسع لالنفتاح الذهني الديناميكي.والتعصّب لفهم النص الضيق، والبدء بالتوسع لالنفتاح الذهني الديناميكي.والتعصّب لفهم النص الضيق، والبدء بالتوسع لالنفتاح الذهني الديناميكي.والتعصّب لفهم النص الضيق، والبدء بالتوسع لالنفتاح الذهني الديناميكي.
ح امتحــانين (لمــن أراد أن ال يكــون مقلّــداً أعمــى فــي عقيدتــه مــن  ح امتحــانين (لمــن أراد أن ال يكــون مقلّــداً أعمــى فــي عقيدتــه مــن  ح امتحــانين (لمــن أراد أن ال يكــون مقلّــداً أعمــى فــي عقيدتــه مــن  ح امتحــانين (لمــن أراد أن ال يكــون مقلّــداً أعمــى فــي عقيدتــه مــن  وهنــا أطــروهنــا أطــروهنــا أطــروهنــا أطــر

اإلخوة الشيعة)، فإن نجح بإقناع نفسه بعكس ما سأطرح، فيكون إن شاء اهللا ليس اإلخوة الشيعة)، فإن نجح بإقناع نفسه بعكس ما سأطرح، فيكون إن شاء اهللا ليس اإلخوة الشيعة)، فإن نجح بإقناع نفسه بعكس ما سأطرح، فيكون إن شاء اهللا ليس اإلخوة الشيعة)، فإن نجح بإقناع نفسه بعكس ما سأطرح، فيكون إن شاء اهللا ليس 
مقلّداً أعمى، وإن لم يسـتطع أن يقنـع ذاتـه بغيـر مـا أطـرح، فوجـب عليـه مراجعـة          مقلّداً أعمى، وإن لم يسـتطع أن يقنـع ذاتـه بغيـر مـا أطـرح، فوجـب عليـه مراجعـة          مقلّداً أعمى، وإن لم يسـتطع أن يقنـع ذاتـه بغيـر مـا أطـرح، فوجـب عليـه مراجعـة          مقلّداً أعمى، وإن لم يسـتطع أن يقنـع ذاتـه بغيـر مـا أطـرح، فوجـب عليـه مراجعـة          

        نفسه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا): نفسه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا): نفسه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا): نفسه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا): 
        ى:ى:ى:ى:اُألطروحة اُألولاُألطروحة اُألولاُألطروحة اُألولاُألطروحة اُألول

علـى  علـى  علـى  علـى      7777هل صحيح أن هناك نصّاً من اهللا تبارك وتعالى ووصـية مـن رسـوله   هل صحيح أن هناك نصّاً من اهللا تبارك وتعالى ووصـية مـن رسـوله   هل صحيح أن هناك نصّاً من اهللا تبارك وتعالى ووصـية مـن رسـوله   هل صحيح أن هناك نصّاً من اهللا تبارك وتعالى ووصـية مـن رسـوله   
        ؟؟؟؟����خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبخالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبخالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبخالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

        أخي الكريم، وفقاً للنصّ اإللهي والوصية النبوية اسأل نفسك هذه األسئلة: أخي الكريم، وفقاً للنصّ اإللهي والوصية النبوية اسأل نفسك هذه األسئلة: أخي الكريم، وفقاً للنصّ اإللهي والوصية النبوية اسأل نفسك هذه األسئلة: أخي الكريم، وفقاً للنصّ اإللهي والوصية النبوية اسأل نفسك هذه األسئلة: 
        السؤال األول: ما حكم من يخالف أمر اهللا الصريح ووصية نبيه الواضحة؟السؤال األول: ما حكم من يخالف أمر اهللا الصريح ووصية نبيه الواضحة؟السؤال األول: ما حكم من يخالف أمر اهللا الصريح ووصية نبيه الواضحة؟السؤال األول: ما حكم من يخالف أمر اهللا الصريح ووصية نبيه الواضحة؟

        تد، والعياذ باهللا!تد، والعياذ باهللا!تد، والعياذ باهللا!تد، والعياذ باهللا!الجواب: مرالجواب: مرالجواب: مرالجواب: مر
        ــ ال يعقل ترك اإلمام علي لتنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ترك اإلمام علي لتنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ترك اإلمام علي لتنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ترك اإلمام علي لتنفيذ النصّ والوصية.١١١١
        ــ ال يعقل ارتداد علي بن أبي طالب والعياذ باهللا لعدم تنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ارتداد علي بن أبي طالب والعياذ باهللا لعدم تنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ارتداد علي بن أبي طالب والعياذ باهللا لعدم تنفيذ النصّ والوصية.ــ ال يعقل ارتداد علي بن أبي طالب والعياذ باهللا لعدم تنفيذ النصّ والوصية.٢٢٢٢
ألف تلميذ ــ على أقـلّ تقديرـــ تتلمـذوا علـى     ألف تلميذ ــ على أقـلّ تقديرـــ تتلمـذوا علـى     ألف تلميذ ــ على أقـلّ تقديرـــ تتلمـذوا علـى     ألف تلميذ ــ على أقـلّ تقديرـــ تتلمـذوا علـى         ٧٠٧٠٧٠٧٠ــ ال يعقل ارتداد أكثر من ــ ال يعقل ارتداد أكثر من ــ ال يعقل ارتداد أكثر من ــ ال يعقل ارتداد أكثر من ٣٣٣٣

ال عــن معلّـم: أنّــه فاشـل، إذا فشــل   ال عــن معلّـم: أنّــه فاشـل، إذا فشــل   ال عــن معلّـم: أنّــه فاشـل، إذا فشــل   ال عــن معلّـم: أنّــه فاشـل، إذا فشــل   ؟ (مثـال: يقـ  ؟ (مثـال: يقـ  ؟ (مثـال: يقـ  ؟ (مثـال: يقـ  7777آخـر أعظـم معلّــم للبشـر محمــد   آخـر أعظـم معلّــم للبشـر محمــد   آخـر أعظـم معلّــم للبشـر محمــد   آخـر أعظـم معلّــم للبشـر محمــد   
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أغلب تالميذه في أغلب صفوفه، وهذا معلوم بديهي، فما بال معلّم البشر وخاتم أغلب تالميذه في أغلب صفوفه، وهذا معلوم بديهي، فما بال معلّم البشر وخاتم أغلب تالميذه في أغلب صفوفه، وهذا معلوم بديهي، فما بال معلّم البشر وخاتم أغلب تالميذه في أغلب صفوفه، وهذا معلوم بديهي، فما بال معلّم البشر وخاتم 
        رسل اهللا، والمؤيد بتالميذ لينشروا آخر وخاتم رسالة ــ وقد نشروا ــ؟).رسل اهللا، والمؤيد بتالميذ لينشروا آخر وخاتم رسالة ــ وقد نشروا ــ؟).رسل اهللا، والمؤيد بتالميذ لينشروا آخر وخاتم رسالة ــ وقد نشروا ــ؟).رسل اهللا، والمؤيد بتالميذ لينشروا آخر وخاتم رسالة ــ وقد نشروا ــ؟).

        السؤال الثاني: ما حكم العارف بوجوب تنفيذ أمر اهللا ووصية نبيه ويسكت عنها؟السؤال الثاني: ما حكم العارف بوجوب تنفيذ أمر اهللا ووصية نبيه ويسكت عنها؟السؤال الثاني: ما حكم العارف بوجوب تنفيذ أمر اهللا ووصية نبيه ويسكت عنها؟السؤال الثاني: ما حكم العارف بوجوب تنفيذ أمر اهللا ووصية نبيه ويسكت عنها؟
        الحكم: منافق، والعياذ باهللا!الحكم: منافق، والعياذ باهللا!الحكم: منافق، والعياذ باهللا!الحكم: منافق، والعياذ باهللا!    الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

        ــ ال يعقل نسبة النفاق ألمير المؤمنين أبداً.ــ ال يعقل نسبة النفاق ألمير المؤمنين أبداً.ــ ال يعقل نسبة النفاق ألمير المؤمنين أبداً.ــ ال يعقل نسبة النفاق ألمير المؤمنين أبداً.١١١١
٢٢٢٢ ـــ ال يعقــل لعلــي ـــ ال يعقــل لعلــي ـــ ال يعقــل لعلــي ـــ ال يعقــل لعلــيCCCC      كتمــان الــنصّ والوصـية خوفــاً؛ ألنّــه الشــجاع الصــنديد  كتمــان الــنصّ والوصـية خوفــاً؛ ألنّــه الشــجاع الصــنديد  كتمــان الــنصّ والوصـية خوفــاً؛ ألنّــه الشــجاع الصــنديد  كتمــان الــنصّ والوصـية خوفــاً؛ ألنّــه الشــجاع الصــنديد

 المحارب، بل إنّه لمن أعلى األمثلة على الشجاعة في التاريخ اإلسالمي على مر المحارب، بل إنّه لمن أعلى األمثلة على الشجاعة في التاريخ اإلسالمي على مر المحارب، بل إنّه لمن أعلى األمثلة على الشجاعة في التاريخ اإلسالمي على مر المحارب، بل إنّه لمن أعلى األمثلة على الشجاعة في التاريخ اإلسالمي على مر
ين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا من الْبينَات والْهدى من ين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا من الْبينَات والْهدى من ين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا من الْبينَات والْهدى من ين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا من الْبينَات والْهدى من إِن الَّذإِن الَّذإِن الَّذإِن الَّذ����العصور، ويعرف قوله تعالى: العصور، ويعرف قوله تعالى: العصور، ويعرف قوله تعالى: العصور، ويعرف قوله تعالى: 

نُونالالَّع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي كتَابِ أُولَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاهيا بم دعبنُونالالَّع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي كتَابِ أُولَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاهيا بم دعبنُونالالَّع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي كتَابِ أُولَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاهيا بم دعبنُونالالَّع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي كتَابِ أُولَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاهيا بم دع١١١١((((����ب((((....        
ــ ال يعقل ممارسة التقية في أخطر أمر، أال وهو: مخالفة النصّ والوصية، بل ــ ال يعقل ممارسة التقية في أخطر أمر، أال وهو: مخالفة النصّ والوصية، بل ــ ال يعقل ممارسة التقية في أخطر أمر، أال وهو: مخالفة النصّ والوصية، بل ــ ال يعقل ممارسة التقية في أخطر أمر، أال وهو: مخالفة النصّ والوصية، بل ٣٣٣٣

حي علي بدمه وبنفسه بدالً من ممارسة أشنع كذب ونفاق، يتبرر بما يسمونه: حي علي بدمه وبنفسه بدالً من ممارسة أشنع كذب ونفاق، يتبرر بما يسمونه: حي علي بدمه وبنفسه بدالً من ممارسة أشنع كذب ونفاق، يتبرر بما يسمونه: حي علي بدمه وبنفسه بدالً من ممارسة أشنع كذب ونفاق، يتبرر بما يسمونه: يضيضيضيض
ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّـه اثَّـاقَلْتُم   ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّـه اثَّـاقَلْتُم   ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّـه اثَّـاقَلْتُم   ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّـه اثَّـاقَلْتُم   ����(التقية)، (ويعرف قوله تعالى: (التقية)، (ويعرف قوله تعالى: (التقية)، (ويعرف قوله تعالى: (التقية)، (ويعرف قوله تعالى: 

        ).).).).))))٢٢٢٢((((����إِلَى اَألرضِإِلَى اَألرضِإِلَى اَألرضِإِلَى اَألرضِ
٤٤٤٤ــ ال يعقل لعليــ ال يعقل لعليــ ال يعقل لعليــ ال يعقل لعليCCCC    ية للصحابة، ية للصحابة، ية للصحابة، ية للصحابة، أن يقول ويجهر بالقول بتبليغ النصّ والوصأن يقول ويجهر بالقول بتبليغ النصّ والوصأن يقول ويجهر بالقول بتبليغ النصّ والوصأن يقول ويجهر بالقول بتبليغ النصّ والوص

ثـم يقعـد مكتـوف األيــدي، ليسـجل لـه التـاريخ أجــبن موقـف مقارنـة بالمضــحين         ثـم يقعـد مكتـوف األيــدي، ليسـجل لـه التـاريخ أجــبن موقـف مقارنـة بالمضــحين         ثـم يقعـد مكتـوف األيــدي، ليسـجل لـه التـاريخ أجــبن موقـف مقارنـة بالمضــحين         ثـم يقعـد مكتـوف األيــدي، ليسـجل لـه التـاريخ أجــبن موقـف مقارنـة بالمضــحين         
بدمه الطاهر الزكي لمجابهة الطغاة، بدمه الطاهر الزكي لمجابهة الطغاة، بدمه الطاهر الزكي لمجابهة الطغاة، بدمه الطاهر الزكي لمجابهة الطغاة،     CCCCبأنفسهم في سبيل اهللا.. (ضحى الحسينبأنفسهم في سبيل اهللا.. (ضحى الحسينبأنفسهم في سبيل اهللا.. (ضحى الحسينبأنفسهم في سبيل اهللا.. (ضحى الحسين

        فكيف بأباه! أيبخل بدمه لمجابهة مخالفي أمر اهللا ووصية رسوله؟).فكيف بأباه! أيبخل بدمه لمجابهة مخالفي أمر اهللا ووصية رسوله؟).فكيف بأباه! أيبخل بدمه لمجابهة مخالفي أمر اهللا ووصية رسوله؟).فكيف بأباه! أيبخل بدمه لمجابهة مخالفي أمر اهللا ووصية رسوله؟).
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        وبوصية من رسوله؟وبوصية من رسوله؟وبوصية من رسوله؟وبوصية من رسوله؟السؤال الثالث: ما واجب المأمور بنص من اهللا السؤال الثالث: ما واجب المأمور بنص من اهللا السؤال الثالث: ما واجب المأمور بنص من اهللا السؤال الثالث: ما واجب المأمور بنص من اهللا 
        الجواب: الواجب الحتمي: التنفيذ الفوري.الجواب: الواجب الحتمي: التنفيذ الفوري.الجواب: الواجب الحتمي: التنفيذ الفوري.الجواب: الواجب الحتمي: التنفيذ الفوري.

        ــ ال يعقل أن يكون تنفيذ أمر اهللا قوالً بدون عمل.ــ ال يعقل أن يكون تنفيذ أمر اهللا قوالً بدون عمل.ــ ال يعقل أن يكون تنفيذ أمر اهللا قوالً بدون عمل.ــ ال يعقل أن يكون تنفيذ أمر اهللا قوالً بدون عمل.١١١١
ــ ال يعقل للمعصوم، القدوة اُألولى للبشرية، ترك العمل بالنصّ أو الوصية، ــ ال يعقل للمعصوم، القدوة اُألولى للبشرية، ترك العمل بالنصّ أو الوصية، ــ ال يعقل للمعصوم، القدوة اُألولى للبشرية، ترك العمل بالنصّ أو الوصية، ــ ال يعقل للمعصوم، القدوة اُألولى للبشرية، ترك العمل بالنصّ أو الوصية، ٢٢٢٢

بل وجـب عليـه اإلسـراع بالتنفيـذ، وخاصّـة عنـدما يسـمع أمـر اهللا ووصـية رسـوله،           بل وجـب عليـه اإلسـراع بالتنفيـذ، وخاصّـة عنـدما يسـمع أمـر اهللا ووصـية رسـوله،           بل وجـب عليـه اإلسـراع بالتنفيـذ، وخاصّـة عنـدما يسـمع أمـر اهللا ووصـية رسـوله،           بل وجـب عليـه اإلسـراع بالتنفيـذ، وخاصّـة عنـدما يسـمع أمـر اهللا ووصـية رسـوله،           
)، فإن اقتصر القدوة على )، فإن اقتصر القدوة على )، فإن اقتصر القدوة على )، فإن اقتصر القدوة على ))))١١١١((((����وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُموسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُموسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُموسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم����قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: (كما (كما (كما (كما 

        القول بدون العمل، فما بالنا نحن سنقتدي به ولن نفعل شيئاً؟القول بدون العمل، فما بالنا نحن سنقتدي به ولن نفعل شيئاً؟القول بدون العمل، فما بالنا نحن سنقتدي به ولن نفعل شيئاً؟القول بدون العمل، فما بالنا نحن سنقتدي به ولن نفعل شيئاً؟
ــ ال يعقل أن يكون علي بن أبي طالب أقلّ شـجاعة لتنفيـذ أمـر اهللا ووصـية     ــ ال يعقل أن يكون علي بن أبي طالب أقلّ شـجاعة لتنفيـذ أمـر اهللا ووصـية     ــ ال يعقل أن يكون علي بن أبي طالب أقلّ شـجاعة لتنفيـذ أمـر اهللا ووصـية     ــ ال يعقل أن يكون علي بن أبي طالب أقلّ شـجاعة لتنفيـذ أمـر اهللا ووصـية     ٣٣٣٣

ليقاتل المرتدين ممن منعوا الزكاة ليقاتل المرتدين ممن منعوا الزكاة ليقاتل المرتدين ممن منعوا الزكاة ليقاتل المرتدين ممن منعوا الزكاة     رسوله من أبي بكر الصديق، الذي هم لوحدهرسوله من أبي بكر الصديق، الذي هم لوحدهرسوله من أبي بكر الصديق، الذي هم لوحدهرسوله من أبي بكر الصديق، الذي هم لوحده
قبل أن يبايعه أحـد ويناصـره، أخبـره عمـر الفـاروق بـالتروي وبصـعوبة الموقـف،         قبل أن يبايعه أحـد ويناصـره، أخبـره عمـر الفـاروق بـالتروي وبصـعوبة الموقـف،         قبل أن يبايعه أحـد ويناصـره، أخبـره عمـر الفـاروق بـالتروي وبصـعوبة الموقـف،         قبل أن يبايعه أحـد ويناصـره، أخبـره عمـر الفـاروق بـالتروي وبصـعوبة الموقـف،         

واهللا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقـاتلتهم  واهللا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقـاتلتهم  واهللا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقـاتلتهم  واهللا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقـاتلتهم  ((((((((وقال قولته الشهير: وقال قولته الشهير: وقال قولته الشهير: وقال قولته الشهير: 
مـن منـع   مـن منـع   مـن منـع   مـن منـع       ، ثم أقسم باهللا ليقاتلنّهم وحيداً إن لم يسر معه أحد، وهذا موقف، ثم أقسم باهللا ليقاتلنّهم وحيداً إن لم يسر معه أحد، وهذا موقف، ثم أقسم باهللا ليقاتلنّهم وحيداً إن لم يسر معه أحد، وهذا موقف، ثم أقسم باهللا ليقاتلنّهم وحيداً إن لم يسر معه أحد، وهذا موقف))))))))عليهعليهعليهعليه

فرض واحد من فروض اإلسالم، فكيف بالذي خالف أمر اهللا ووصية رسوله، أال فرض واحد من فروض اإلسالم، فكيف بالذي خالف أمر اهللا ووصية رسوله، أال فرض واحد من فروض اإلسالم، فكيف بالذي خالف أمر اهللا ووصية رسوله، أال فرض واحد من فروض اإلسالم، فكيف بالذي خالف أمر اهللا ووصية رسوله، أال 
يستحق المسؤول العالم بهذا النصّ والوصـية، حتّـى إن كـان أهـزل النـاس، يقـوم       يستحق المسؤول العالم بهذا النصّ والوصـية، حتّـى إن كـان أهـزل النـاس، يقـوم       يستحق المسؤول العالم بهذا النصّ والوصـية، حتّـى إن كـان أهـزل النـاس، يقـوم       يستحق المسؤول العالم بهذا النصّ والوصـية، حتّـى إن كـان أهـزل النـاس، يقـوم       

        ويقف موقفاً مشابهاً لموقف الصديق رضي اهللا عنه؟ويقف موقفاً مشابهاً لموقف الصديق رضي اهللا عنه؟ويقف موقفاً مشابهاً لموقف الصديق رضي اهللا عنه؟ويقف موقفاً مشابهاً لموقف الصديق رضي اهللا عنه؟
آلالف آلالف آلالف آلالف السؤال الرابع: هل التضحية والشـجاعة تتطلّـب المـؤازرة بـالحراس وا    السؤال الرابع: هل التضحية والشـجاعة تتطلّـب المـؤازرة بـالحراس وا    السؤال الرابع: هل التضحية والشـجاعة تتطلّـب المـؤازرة بـالحراس وا    السؤال الرابع: هل التضحية والشـجاعة تتطلّـب المـؤازرة بـالحراس وا    

        من الجنود؟من الجنود؟من الجنود؟من الجنود؟
        الجواب: ال من الطبيعي.الجواب: ال من الطبيعي.الجواب: ال من الطبيعي.الجواب: ال من الطبيعي.
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بعبارة أُخرى: متى تظهر الشجاعة؟ الجواب: تظهر في حالة الضيق والوحدة؛ بعبارة أُخرى: متى تظهر الشجاعة؟ الجواب: تظهر في حالة الضيق والوحدة؛ بعبارة أُخرى: متى تظهر الشجاعة؟ الجواب: تظهر في حالة الضيق والوحدة؛ بعبارة أُخرى: متى تظهر الشجاعة؟ الجواب: تظهر في حالة الضيق والوحدة؛ 
        فأسمى درجات البطولة: التضحية بالنفس في سبيل اهللا.فأسمى درجات البطولة: التضحية بالنفس في سبيل اهللا.فأسمى درجات البطولة: التضحية بالنفس في سبيل اهللا.فأسمى درجات البطولة: التضحية بالنفس في سبيل اهللا.

        ــ التضحية بالنفس تتطلّب القتال.ــ التضحية بالنفس تتطلّب القتال.ــ التضحية بالنفس تتطلّب القتال.ــ التضحية بالنفس تتطلّب القتال.١١١١
د: يقاتــل د: يقاتــل د: يقاتــل د: يقاتــل ــــ لــم يقاتــل أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب مــن ارتــد. (حــد المرتــ     ــــ لــم يقاتــل أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب مــن ارتــد. (حــد المرتــ     ــــ لــم يقاتــل أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب مــن ارتــد. (حــد المرتــ     ــــ لــم يقاتــل أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب مــن ارتــد. (حــد المرتــ     ٢٢٢٢

        باتّفاق).باتّفاق).باتّفاق).باتّفاق).
إن لـم  إن لـم  إن لـم  إن لـم  ��� ��� ��� ��� ــ الوحدة وقلّة األنصار ال تبـرر تـرك العمـل لألبطـال والقـدوة، (و     ــ الوحدة وقلّة األنصار ال تبـرر تـرك العمـل لألبطـال والقـدوة، (و     ــ الوحدة وقلّة األنصار ال تبـرر تـرك العمـل لألبطـال والقـدوة، (و     ــ الوحدة وقلّة األنصار ال تبـرر تـرك العمـل لألبطـال والقـدوة، (و     ٣٣٣٣

        يقم مثله بالعمل والبطولة والتضحية ليكون قدوة، فمن سيقوم إذاً؟؟).يقم مثله بالعمل والبطولة والتضحية ليكون قدوة، فمن سيقوم إذاً؟؟).يقم مثله بالعمل والبطولة والتضحية ليكون قدوة، فمن سيقوم إذاً؟؟).يقم مثله بالعمل والبطولة والتضحية ليكون قدوة، فمن سيقوم إذاً؟؟).
للمرتـدين ولـو   للمرتـدين ولـو   للمرتـدين ولـو   للمرتـدين ولـو       CCCCــ استحالة عدم قتال أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ــ استحالة عدم قتال أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ــ استحالة عدم قتال أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ــ استحالة عدم قتال أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ٤٤٤٤

في المحن، وهذا مسلّم في المحن، وهذا مسلّم في المحن، وهذا مسلّم في المحن، وهذا مسلّم ��� ��� ��� ���     ولة، كما قلنا، ال تبرزولة، كما قلنا، ال تبرزولة، كما قلنا، ال تبرزولة، كما قلنا، ال تبرزكان وحيداً، ألن الشجاعة والبطكان وحيداً، ألن الشجاعة والبطكان وحيداً، ألن الشجاعة والبطكان وحيداً، ألن الشجاعة والبط
        به بديهي.به بديهي.به بديهي.به بديهي.

السؤال الخامس: هـل كـان هـدف علـي بـن أبـي طالـب الحفـاظ علـى وحـدة           السؤال الخامس: هـل كـان هـدف علـي بـن أبـي طالـب الحفـاظ علـى وحـدة           السؤال الخامس: هـل كـان هـدف علـي بـن أبـي طالـب الحفـاظ علـى وحـدة           السؤال الخامس: هـل كـان هـدف علـي بـن أبـي طالـب الحفـاظ علـى وحـدة           
        المسلمين حقّاً وعدم شق صفوف اُألمة آنذاك؟المسلمين حقّاً وعدم شق صفوف اُألمة آنذاك؟المسلمين حقّاً وعدم شق صفوف اُألمة آنذاك؟المسلمين حقّاً وعدم شق صفوف اُألمة آنذاك؟

        الجواب: ال يمكن؛ ألسباب تخالف المنطق، أال وهي:الجواب: ال يمكن؛ ألسباب تخالف المنطق، أال وهي:الجواب: ال يمكن؛ ألسباب تخالف المنطق، أال وهي:الجواب: ال يمكن؛ ألسباب تخالف المنطق، أال وهي:
وجحودهـا يـؤدي للكفـر،    وجحودهـا يـؤدي للكفـر،    وجحودهـا يـؤدي للكفـر،    وجحودهـا يـؤدي للكفـر،        ــ تقول الشيعة اإلمامية: إن اإلمامة ركن وأصـل، ــ تقول الشيعة اإلمامية: إن اإلمامة ركن وأصـل، ــ تقول الشيعة اإلمامية: إن اإلمامة ركن وأصـل، ــ تقول الشيعة اإلمامية: إن اإلمامة ركن وأصـل، ١١١١

فأي تمزّق وشق صـفوف وتـدمير لإلسـالم أنكـى مـن ضـياع الـدين؟ بـل مصـلحة          فأي تمزّق وشق صـفوف وتـدمير لإلسـالم أنكـى مـن ضـياع الـدين؟ بـل مصـلحة          فأي تمزّق وشق صـفوف وتـدمير لإلسـالم أنكـى مـن ضـياع الـدين؟ بـل مصـلحة          فأي تمزّق وشق صـفوف وتـدمير لإلسـالم أنكـى مـن ضـياع الـدين؟ بـل مصـلحة          
إحقاق الحق وتثبيت أركان الدين فـوق كـلّ شـيء. وال وحـدة للمسـلمين بـدون       إحقاق الحق وتثبيت أركان الدين فـوق كـلّ شـيء. وال وحـدة للمسـلمين بـدون       إحقاق الحق وتثبيت أركان الدين فـوق كـلّ شـيء. وال وحـدة للمسـلمين بـدون       إحقاق الحق وتثبيت أركان الدين فـوق كـلّ شـيء. وال وحـدة للمسـلمين بـدون       

        وحدة دينهم وصحة وثبات عقيدتهم.وحدة دينهم وصحة وثبات عقيدتهم.وحدة دينهم وصحة وثبات عقيدتهم.وحدة دينهم وصحة وثبات عقيدتهم.
٢٢٢٢ــ قاتَل عليــ قاتَل عليــ قاتَل عليــ قاتَل علي����     معاوية بن أبي سفيان، والسبب كما هو مشهور ومعلوم ألن معاوية بن أبي سفيان، والسبب كما هو مشهور ومعلوم ألن معاوية بن أبي سفيان، والسبب كما هو مشهور ومعلوم ألن معاوية بن أبي سفيان، والسبب كما هو مشهور ومعلوم ألن

معاويـة ألجـل كرسـي    معاويـة ألجـل كرسـي    معاويـة ألجـل كرسـي    معاويـة ألجـل كرسـي        ����عاوية أراد كرسي الخالفة، فال يعقل أن يقاتل عليعاوية أراد كرسي الخالفة، فال يعقل أن يقاتل عليعاوية أراد كرسي الخالفة، فال يعقل أن يقاتل عليعاوية أراد كرسي الخالفة، فال يعقل أن يقاتل عليمممم
        الخالفة ويترك قتال من خالف أمر اهللا ووصية نبيه؟الخالفة ويترك قتال من خالف أمر اهللا ووصية نبيه؟الخالفة ويترك قتال من خالف أمر اهللا ووصية نبيه؟الخالفة ويترك قتال من خالف أمر اهللا ووصية نبيه؟
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ــ ال يمكن أن يكون حالة وجوب قتال أبي بكر تختلف عن حالة قتال ــ ال يمكن أن يكون حالة وجوب قتال أبي بكر تختلف عن حالة قتال ــ ال يمكن أن يكون حالة وجوب قتال أبي بكر تختلف عن حالة قتال ــ ال يمكن أن يكون حالة وجوب قتال أبي بكر تختلف عن حالة قتال ٣٣٣٣

 معاوية، إن كان القصد كما يقال: (الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم شق معاوية، إن كان القصد كما يقال: (الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم شق معاوية، إن كان القصد كما يقال: (الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم شق معاوية، إن كان القصد كما يقال: (الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم شق
ن النتيجــة فــي كــال الحــالتين شــق صــف المســلمين ووحــدة        ن النتيجــة فــي كــال الحــالتين شــق صــف المســلمين ووحــدة        ن النتيجــة فــي كــال الحــالتين شــق صــف المســلمين ووحــدة        ن النتيجــة فــي كــال الحــالتين شــق صــف المســلمين ووحــدة        الصــفوف)؛ ألالصــفوف)؛ ألالصــفوف)؛ ألالصــفوف)؛ أل

         الجـبن والعيـاذ بـاهللا، ألن ذلـك ينسـب لعلـي بل يسـتحيل ذلـك؛ ألن ،الصف         الجـبن والعيـاذ بـاهللا، ألن ذلـك ينسـب لعلـي بل يسـتحيل ذلـك؛ ألن ،الصف         الجـبن والعيـاذ بـاهللا، ألن ذلـك ينسـب لعلـي بل يسـتحيل ذلـك؛ ألن ،الصف         الجـبن والعيـاذ بـاهللا، ألن ذلـك ينسـب لعلـي بل يسـتحيل ذلـك؛ ألن ،الصف
المترصّد من الخارج يرى أنّه لم يقاتـل لعـدم وجـود األعـوان (كمـا تـدعي       المترصّد من الخارج يرى أنّه لم يقاتـل لعـدم وجـود األعـوان (كمـا تـدعي       المترصّد من الخارج يرى أنّه لم يقاتـل لعـدم وجـود األعـوان (كمـا تـدعي       المترصّد من الخارج يرى أنّه لم يقاتـل لعـدم وجـود األعـوان (كمـا تـدعي       
الشيعة)، وهناك قاتل بوجود األعوان، والنتيجة: هنـاك جـبن وهنـا شـجاعة،     الشيعة)، وهناك قاتل بوجود األعوان، والنتيجة: هنـاك جـبن وهنـا شـجاعة،     الشيعة)، وهناك قاتل بوجود األعوان، والنتيجة: هنـاك جـبن وهنـا شـجاعة،     الشيعة)، وهناك قاتل بوجود األعوان، والنتيجة: هنـاك جـبن وهنـا شـجاعة،     

        تحيل؟تحيل؟تحيل؟تحيل؟وهذا مسوهذا مسوهذا مسوهذا مس
ــ السبب اآلخر في أن الحالتين متماثلتين في وجوب القتال، وبأنّه لو قاتـل  ــ السبب اآلخر في أن الحالتين متماثلتين في وجوب القتال، وبأنّه لو قاتـل  ــ السبب اآلخر في أن الحالتين متماثلتين في وجوب القتال، وبأنّه لو قاتـل  ــ السبب اآلخر في أن الحالتين متماثلتين في وجوب القتال، وبأنّه لو قاتـل  ٤٤٤٤

أبــا بكــر الصــديق آنــذاك، لكــان لــيس فيــه شــق وحــدة المســلمين، بــل ردهــم إلــى  أبــا بكــر الصــديق آنــذاك، لكــان لــيس فيــه شــق وحــدة المســلمين، بــل ردهــم إلــى  أبــا بكــر الصــديق آنــذاك، لكــان لــيس فيــه شــق وحــدة المســلمين، بــل ردهــم إلــى  أبــا بكــر الصــديق آنــذاك، لكــان لــيس فيــه شــق وحــدة المســلمين، بــل ردهــم إلــى  
بكر الصديق قاتل في أول خالفته المرتدين ولم تنشق صفوف بكر الصديق قاتل في أول خالفته المرتدين ولم تنشق صفوف بكر الصديق قاتل في أول خالفته المرتدين ولم تنشق صفوف بكر الصديق قاتل في أول خالفته المرتدين ولم تنشق صفوف     ااااعقيدتهم؛ ألن أبعقيدتهم؛ ألن أبعقيدتهم؛ ألن أبعقيدتهم؛ ألن أب

، وهذا ، وهذا ، وهذا ، وهذا ����ما كان واجب فعله على عليما كان واجب فعله على عليما كان واجب فعله على عليما كان واجب فعله على علي    المسلمين، بل ثبت قواعد الدين، وهذاالمسلمين، بل ثبت قواعد الدين، وهذاالمسلمين، بل ثبت قواعد الدين، وهذاالمسلمين، بل ثبت قواعد الدين، وهذا
ما يرد على من قال: بأنّه لم يرد شق صـفوف المسـلمين؛ لقـرب العهـد مـن مـوت       ما يرد على من قال: بأنّه لم يرد شق صـفوف المسـلمين؛ لقـرب العهـد مـن مـوت       ما يرد على من قال: بأنّه لم يرد شق صـفوف المسـلمين؛ لقـرب العهـد مـن مـوت       ما يرد على من قال: بأنّه لم يرد شق صـفوف المسـلمين؛ لقـرب العهـد مـن مـوت       

        في ذلك العهد..في ذلك العهد..في ذلك العهد..في ذلك العهد..    7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
إذاً: هــل يتــرك قتــال مــن خــالف الــنصّ والوصــية، ويقاتــل مــن نازعــه الملــك   إذاً: هــل يتــرك قتــال مــن خــالف الــنصّ والوصــية، ويقاتــل مــن نازعــه الملــك   إذاً: هــل يتــرك قتــال مــن خــالف الــنصّ والوصــية، ويقاتــل مــن نازعــه الملــك   إذاً: هــل يتــرك قتــال مــن خــالف الــنصّ والوصــية، ويقاتــل مــن نازعــه الملــك   

اإلمام علي اإلمام علي اإلمام علي اإلمام علي والخالفة؟ أين األخالق والشيم؟ أين الحكمة التي يتكلّم عنها؟ أين والخالفة؟ أين األخالق والشيم؟ أين الحكمة التي يتكلّم عنها؟ أين والخالفة؟ أين األخالق والشيم؟ أين الحكمة التي يتكلّم عنها؟ أين والخالفة؟ أين األخالق والشيم؟ أين الحكمة التي يتكلّم عنها؟ أين 
        زوج بضعة رسول وحبيب رب العالمين من هذه الظنون بشخصيته الفذّة...؟زوج بضعة رسول وحبيب رب العالمين من هذه الظنون بشخصيته الفذّة...؟زوج بضعة رسول وحبيب رب العالمين من هذه الظنون بشخصيته الفذّة...؟زوج بضعة رسول وحبيب رب العالمين من هذه الظنون بشخصيته الفذّة...؟

        السؤال السادس: هل يصح قياس أحوال الرسول على علي بن أبي طالب؟السؤال السادس: هل يصح قياس أحوال الرسول على علي بن أبي طالب؟السؤال السادس: هل يصح قياس أحوال الرسول على علي بن أبي طالب؟السؤال السادس: هل يصح قياس أحوال الرسول على علي بن أبي طالب؟
        الجواب: ال، للمعطيات التالية:الجواب: ال، للمعطيات التالية:الجواب: ال، للمعطيات التالية:الجواب: ال، للمعطيات التالية:

        ــ الرسول أمر بتبليغ رسالة، وأما علي فال.ــ الرسول أمر بتبليغ رسالة، وأما علي فال.ــ الرسول أمر بتبليغ رسالة، وأما علي فال.ــ الرسول أمر بتبليغ رسالة، وأما علي فال.١١١١
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خول في الدين، أما المرتد فوجب خول في الدين، أما المرتد فوجب خول في الدين، أما المرتد فوجب خول في الدين، أما المرتد فوجب ــ الرسول لم يؤمر بإكراه الناس على الدــ الرسول لم يؤمر بإكراه الناس على الدــ الرسول لم يؤمر بإكراه الناس على الدــ الرسول لم يؤمر بإكراه الناس على الد٢٢٢٢
قتاله، أي: يجب على عليقتاله، أي: يجب على عليقتاله، أي: يجب على علي؛ لمخالفتهم النصّ والوصية.. وسبب     ����قتاله، أي: يجب على علي؛ لمخالفتهم النصّ والوصية.. وسبب قتال من ارتد؛ لمخالفتهم النصّ والوصية.. وسبب قتال من ارتد؛ لمخالفتهم النصّ والوصية.. وسبب قتال من ارتدقتال من ارتد

        وجوب القتال:وجوب القتال:وجوب القتال:وجوب القتال:
أــ ألن الداخل في دين اإلسالم لم يكره على الدخول في األصل، لذا وجب أــ ألن الداخل في دين اإلسالم لم يكره على الدخول في األصل، لذا وجب أــ ألن الداخل في دين اإلسالم لم يكره على الدخول في األصل، لذا وجب أــ ألن الداخل في دين اإلسالم لم يكره على الدخول في األصل، لذا وجب 

        عليه االلتزام بما اختاره طائعاً.عليه االلتزام بما اختاره طائعاً.عليه االلتزام بما اختاره طائعاً.عليه االلتزام بما اختاره طائعاً.
ب ــ عدم تشوية سمعة الدين، ولكي ال يظنب ــ عدم تشوية سمعة الدين، ولكي ال يظنب ــ عدم تشوية سمعة الدين، ولكي ال يظنالظّان بأنّهم لو لم يكرهوا على الظّان بأنّهم لو لم يكرهوا على الظّان بأنّهم لو لم يكرهوا على الظّان بأنّهم لو لم يكرهوا على     ب ــ عدم تشوية سمعة الدين، ولكي ال يظن

        الدخول في الدين لما ارتدوا.الدخول في الدين لما ارتدوا.الدخول في الدين لما ارتدوا.الدخول في الدين لما ارتدوا.
    CCCCإذا وجـب علـى علـي   إذا وجـب علـى علـي   إذا وجـب علـى علـي   إذا وجـب علـى علـي   ((((((((ج ــ لكي ال يغري الذي في قلبه نفاق باالرتداد. ج ــ لكي ال يغري الذي في قلبه نفاق باالرتداد. ج ــ لكي ال يغري الذي في قلبه نفاق باالرتداد. ج ــ لكي ال يغري الذي في قلبه نفاق باالرتداد. 

        ....))))))))قتال من ارتد.. ولم يفعل طبعاًقتال من ارتد.. ولم يفعل طبعاًقتال من ارتد.. ولم يفعل طبعاًقتال من ارتد.. ولم يفعل طبعاً
ــ الرسول أو النبي هم المجتبين من سائر البشر ليبلّغوا رسالة أو دعوة منزّلة ــ الرسول أو النبي هم المجتبين من سائر البشر ليبلّغوا رسالة أو دعوة منزّلة ــ الرسول أو النبي هم المجتبين من سائر البشر ليبلّغوا رسالة أو دعوة منزّلة ــ الرسول أو النبي هم المجتبين من سائر البشر ليبلّغوا رسالة أو دعوة منزّلة ٣٣٣٣

لم يجتبيه اهللا كما تعلـم اإلماميـة   لم يجتبيه اهللا كما تعلـم اإلماميـة   لم يجتبيه اهللا كما تعلـم اإلماميـة   لم يجتبيه اهللا كما تعلـم اإلماميـة       ����ــ وعليــ وعليــ وعليــ وعليCCCC    ــ جبريلــ جبريلــ جبريلــ جبريل    عليهم بواسطة الوحيعليهم بواسطة الوحيعليهم بواسطة الوحيعليهم بواسطة الوحي
كرسول أو نبي؟ وسبب طرح هذا الفارق لنعلم أن ما أُمر به وكلّف به الرسول أو كرسول أو نبي؟ وسبب طرح هذا الفارق لنعلم أن ما أُمر به وكلّف به الرسول أو كرسول أو نبي؟ وسبب طرح هذا الفارق لنعلم أن ما أُمر به وكلّف به الرسول أو كرسول أو نبي؟ وسبب طرح هذا الفارق لنعلم أن ما أُمر به وكلّف به الرسول أو 

        النبي لم يكلّف به أي بشر مهما علت درجته.النبي لم يكلّف به أي بشر مهما علت درجته.النبي لم يكلّف به أي بشر مهما علت درجته.النبي لم يكلّف به أي بشر مهما علت درجته.
، ، ، ، ))))١١١١((((����ثُــم اجتَبــاه ربــه فَتَــاب علَيــه وهــدى ثُــم اجتَبــاه ربــه فَتَــاب علَيــه وهــدى ثُــم اجتَبــاه ربــه فَتَــاب علَيــه وهــدى ثُــم اجتَبــاه ربــه فَتَــاب علَيــه وهــدى ����، قــال تعــالى: ، قــال تعــالى: ، قــال تعــالى: ، قــال تعــالى: CCCCمثــال: اجتبــاء آدممثــال: اجتبــاء آدممثــال: اجتبــاء آدممثــال: اجتبــاء آدم

نْعمـه اجتَبـاه وهـداه إِلَـى صـراط      نْعمـه اجتَبـاه وهـداه إِلَـى صـراط      نْعمـه اجتَبـاه وهـداه إِلَـى صـراط      نْعمـه اجتَبـاه وهـداه إِلَـى صـراط      شَـاكراً ألَ شَـاكراً ألَ شَـاكراً ألَ شَـاكراً ألَ ����، فقـال لـه تعـالى:    ، فقـال لـه تعـالى:    ، فقـال لـه تعـالى:    ، فقـال لـه تعـالى:    CCCCواجتباء إبـراهيم واجتباء إبـراهيم واجتباء إبـراهيم واجتباء إبـراهيم 
فَاجتَبــــاه ربــــه فَجعلَــــه مــــن    فَاجتَبــــاه ربــــه فَجعلَــــه مــــن    فَاجتَبــــاه ربــــه فَجعلَــــه مــــن    فَاجتَبــــاه ربــــه فَجعلَــــه مــــن    ����، واجتبــــاء ذي النــــون، لقولــــه تعــــالى:    ، واجتبــــاء ذي النــــون، لقولــــه تعــــالى:    ، واجتبــــاء ذي النــــون، لقولــــه تعــــالى:    ، واجتبــــاء ذي النــــون، لقولــــه تعــــالى:    ))))٢٢٢٢((((����مســــتَقيمٍمســــتَقيمٍمســــتَقيمٍمســــتَقيمٍ

ينحــال ــالحينالصَّـ ــالحينالصَّـ ــالحينالصَّـ ــف ))))٣٣٣٣((((����الصَّـ ــاء يوسـ ــف ، واجتبـ ــاء يوسـ ــف ، واجتبـ ــاء يوسـ ــف ، واجتبـ ــاء يوسـ ــCCCC، واجتبـ ــ، لقولـ ــ، لقولـ ــ، لقولـ ــالى:     هههه، لقولـ ــالى: تعـ ــالى: تعـ ــالى: تعـ ــك ����تعـ ــك ربـ ــذَلك يجتَبِيـ ــك وكَـ ــك ربـ ــذَلك يجتَبِيـ ــك وكَـ ــك ربـ ــذَلك يجتَبِيـ ــك وكَـ ــك ربـ ــذَلك يجتَبِيـ     وكَـ
                                                 

�F١un�E�F٢٠�WE١٢٢K� �
�F٢Ma?א��E�F١٦�WE١٢١K� �
�F٣Z��א��E�F٦٨�WE٥٠K� �
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        الخ.الخ.الخ.الخ.    ))))١١١١((((����ويعلِّمك من تَأْوِيلِ...ويعلِّمك من تَأْوِيلِ...ويعلِّمك من تَأْوِيلِ...ويعلِّمك من تَأْوِيلِ...

فهــل هنــاك دليــل جلــي جــاءت بــه كلمــة (اجتبــاء) مقرنــة بــأمير المــؤمنين   فهــل هنــاك دليــل جلــي جــاءت بــه كلمــة (اجتبــاء) مقرنــة بــأمير المــؤمنين   فهــل هنــاك دليــل جلــي جــاءت بــه كلمــة (اجتبــاء) مقرنــة بــأمير المــؤمنين   فهــل هنــاك دليــل جلــي جــاءت بــه كلمــة (اجتبــاء) مقرنــة بــأمير المــؤمنين   
عليعليعليعليCCCC :؟ ال طبعاً، وال نحب أن ندخل في التأويالت والتفسيرات، بل نقول: ؟ ال طبعاً، وال نحب أن ندخل في التأويالت والتفسيرات، بل نقول: ؟ ال طبعاً، وال نحب أن ندخل في التأويالت والتفسيرات، بل نقول: ؟ ال طبعاً، وال نحب أن ندخل في التأويالت والتفسيرات، بل نقول

        جلي، كما جاء في اآليات السابقات؟جلي، كما جاء في اآليات السابقات؟جلي، كما جاء في اآليات السابقات؟جلي، كما جاء في اآليات السابقات؟
ــد  ٤٤٤٤ ـــ النبـــي محمـ ــد  ــ ـــ النبـــي محمـ ــد  ــ ـــ النبـــي محمـ ــد  ــ ـــ النبـــي محمـ ــطفى)؛ ألن اهللا تعـــالى       7777ــ ــطفى)؛ ألن اهللا تعـــالى   ســـمي: (المصـ ــطفى)؛ ألن اهللا تعـــالى   ســـمي: (المصـ ــطفى)؛ ألن اهللا تعـــالى   ســـمي: (المصـ ــطفاه مـــن  ســـمي: (المصـ ــطفاه مـــن  اصـ ــطفاه مـــن  اصـ ــطفاه مـــن  اصـ اصـ

        ....FFFFالمجتبين األخيار عنده، فكان أحب الخلق إلى اهللا تعالى، وأفضل األنبياءالمجتبين األخيار عنده، فكان أحب الخلق إلى اهللا تعالى، وأفضل األنبياءالمجتبين األخيار عنده، فكان أحب الخلق إلى اهللا تعالى، وأفضل األنبياءالمجتبين األخيار عنده، فكان أحب الخلق إلى اهللا تعالى، وأفضل األنبياء
        ؟؟؟؟CCCCهل يقع ما يقع على المصطفى مثل ما يقع على أمير المؤمنينهل يقع ما يقع على المصطفى مثل ما يقع على أمير المؤمنينهل يقع ما يقع على المصطفى مثل ما يقع على أمير المؤمنينهل يقع ما يقع على المصطفى مثل ما يقع على أمير المؤمنين

   الرجاء لو كان هناك دليل بكلمة اصطفاء، أو مصـطفى، علـى علـي   الرجاء لو كان هناك دليل بكلمة اصطفاء، أو مصـطفى، علـى علـي   الرجاء لو كان هناك دليل بكلمة اصطفاء، أو مصـطفى، علـى علـي   الرجاء لو كان هناك دليل بكلمة اصطفاء، أو مصـطفى، علـى علـي���� ، ، ، ،
        ت أيضاً.ت أيضاً.ت أيضاً.ت أيضاً.فال نريد الدخول في معمعة التأويالفال نريد الدخول في معمعة التأويالفال نريد الدخول في معمعة التأويالفال نريد الدخول في معمعة التأويال��� ��� ��� ��� فلتذكر كدليل جلي، وفلتذكر كدليل جلي، وفلتذكر كدليل جلي، وفلتذكر كدليل جلي، و

الســؤال الســابع: هــل المعصــوم (علــي بــن أبــي طالــب علــى ادعــاء الشــيعة     الســؤال الســابع: هــل المعصــوم (علــي بــن أبــي طالــب علــى ادعــاء الشــيعة     الســؤال الســابع: هــل المعصــوم (علــي بــن أبــي طالــب علــى ادعــاء الشــيعة     الســؤال الســابع: هــل المعصــوم (علــي بــن أبــي طالــب علــى ادعــاء الشــيعة     
        لعصمته) كباقي الناس؟لعصمته) كباقي الناس؟لعصمته) كباقي الناس؟لعصمته) كباقي الناس؟
        الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:

ــ بطل مقارنته بأي إنسان آخر غير معصوم، والمعصوم القدوة المثلى في ــ بطل مقارنته بأي إنسان آخر غير معصوم، والمعصوم القدوة المثلى في ــ بطل مقارنته بأي إنسان آخر غير معصوم، والمعصوم القدوة المثلى في ــ بطل مقارنته بأي إنسان آخر غير معصوم، والمعصوم القدوة المثلى في ١١١١
التطبيق ولو على روحه، ولكن علي لم يقاتل، ولم يطبق ذلك على نفسه، (فال التطبيق ولو على روحه، ولكن علي لم يقاتل، ولم يطبق ذلك على نفسه، (فال التطبيق ولو على روحه، ولكن علي لم يقاتل، ولم يطبق ذلك على نفسه، (فال التطبيق ولو على روحه، ولكن علي لم يقاتل، ولم يطبق ذلك على نفسه، (فال 

        ا الحقيقة! هل نفي العصمة، أم نفي أحقّية اإلمامة؟).ا الحقيقة! هل نفي العصمة، أم نفي أحقّية اإلمامة؟).ا الحقيقة! هل نفي العصمة، أم نفي أحقّية اإلمامة؟).ا الحقيقة! هل نفي العصمة، أم نفي أحقّية اإلمامة؟).ندري مندري مندري مندري م
ــ لو كان إنسان عادي لربما عذرناه في عدم المجابهة العملية بالسيف، ــ لو كان إنسان عادي لربما عذرناه في عدم المجابهة العملية بالسيف، ــ لو كان إنسان عادي لربما عذرناه في عدم المجابهة العملية بالسيف، ــ لو كان إنسان عادي لربما عذرناه في عدم المجابهة العملية بالسيف، ٢٢٢٢

أما أسد اهللا علي فـال عـذر لـه علـى اإلطـالق، وبغـض النظـر عـن العصـمة، هـو           أما أسد اهللا علي فـال عـذر لـه علـى اإلطـالق، وبغـض النظـر عـن العصـمة، هـو           أما أسد اهللا علي فـال عـذر لـه علـى اإلطـالق، وبغـض النظـر عـن العصـمة، هـو           أما أسد اهللا علي فـال عـذر لـه علـى اإلطـالق، وبغـض النظـر عـن العصـمة، هـو           
، فهــل يعقــل لهــذا ، فهــل يعقــل لهــذا ، فهــل يعقــل لهــذا ، فهــل يعقــل لهــذا 7777شــخص عنــد أهــل الســنّة والجماعــة بعــد النبــي  شــخص عنــد أهــل الســنّة والجماعــة بعــد النبــي  شــخص عنــد أهــل الســنّة والجماعــة بعــد النبــي  شــخص عنــد أهــل الســنّة والجماعــة بعــد النبــي      أعظــم رابــعأعظــم رابــعأعظــم رابــعأعظــم رابــع

        ظيم الخنوع؟!! ال ورب الكعبة.ظيم الخنوع؟!! ال ورب الكعبة.ظيم الخنوع؟!! ال ورب الكعبة.ظيم الخنوع؟!! ال ورب الكعبة.العالعالعالع
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        السؤال الثامن: هل الفعل دالّ على الفاعل؟السؤال الثامن: هل الفعل دالّ على الفاعل؟السؤال الثامن: هل الفعل دالّ على الفاعل؟السؤال الثامن: هل الفعل دالّ على الفاعل؟
        الجواب: نعم. وعليه:الجواب: نعم. وعليه:الجواب: نعم. وعليه:الجواب: نعم. وعليه:

ــ فعل أبو بكر الصديق في خالفته، واالستقرار واألمان ونشـر الـدين، يـدلّ    ــ فعل أبو بكر الصديق في خالفته، واالستقرار واألمان ونشـر الـدين، يـدلّ    ــ فعل أبو بكر الصديق في خالفته، واالستقرار واألمان ونشـر الـدين، يـدلّ    ــ فعل أبو بكر الصديق في خالفته، واالستقرار واألمان ونشـر الـدين، يـدلّ    ١١١١
على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  

        خالفته.خالفته.خالفته.خالفته.
فاروق عمر في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثـرة الفتوحـات،   فاروق عمر في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثـرة الفتوحـات،   فاروق عمر في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثـرة الفتوحـات،   فاروق عمر في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثـرة الفتوحـات،   ــ فعل الــ فعل الــ فعل الــ فعل ال٢٢٢٢

يدلّ على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية مـن  يدلّ على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية مـن  يدلّ على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية مـن  يدلّ على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية مـن  
        فترة خالفته.فترة خالفته.فترة خالفته.فترة خالفته.

ــــ فعــل ذي النــورين عثمــان فــي خالفتــه، وامتــداد رقعــة اإلســالم، وكثــرة          ــــ فعــل ذي النــورين عثمــان فــي خالفتــه، وامتــداد رقعــة اإلســالم، وكثــرة          ــــ فعــل ذي النــورين عثمــان فــي خالفتــه، وامتــداد رقعــة اإلســالم، وكثــرة          ــــ فعــل ذي النــورين عثمــان فــي خالفتــه، وامتــداد رقعــة اإلســالم، وكثــرة          ٣٣٣٣
يم، واالسـتفادة العظيمـة لُألمـة    يم، واالسـتفادة العظيمـة لُألمـة    يم، واالسـتفادة العظيمـة لُألمـة    يم، واالسـتفادة العظيمـة لُألمـة    الفتوحات، يدلّ على الفعـل الصـائب والخيـر العمـ    الفتوحات، يدلّ على الفعـل الصـائب والخيـر العمـ    الفتوحات، يدلّ على الفعـل الصـائب والخيـر العمـ    الفتوحات، يدلّ على الفعـل الصـائب والخيـر العمـ    

        اإلسالمية من فترة خالفته.اإلسالمية من فترة خالفته.اإلسالمية من فترة خالفته.اإلسالمية من فترة خالفته.
٤٤٤٤ــ فعل عليــ فعل عليــ فعل عليفي خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثرة الفتوحات، يدلّ في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثرة الفتوحات، يدلّ في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثرة الفتوحات، يدلّ في خالفته، وامتداد رقعة اإلسالم، وكثرة الفتوحات، يدلّ     ����ــ فعل علي

على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  على الفعل الصائب والخير العميم، واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فتـرة  
        خالفته.خالفته.خالفته.خالفته.

هجوم األعداء عليها، يدلّ هجوم األعداء عليها، يدلّ هجوم األعداء عليها، يدلّ هجوم األعداء عليها، يدلّ ــ فعل آخر خلفاء بني العباس وانحطاط الدولة وــ فعل آخر خلفاء بني العباس وانحطاط الدولة وــ فعل آخر خلفاء بني العباس وانحطاط الدولة وــ فعل آخر خلفاء بني العباس وانحطاط الدولة و٥٥٥٥
        على الفعل المشين لهم.على الفعل المشين لهم.على الفعل المشين لهم.على الفعل المشين لهم.

ــ فعل الحكّام الذين تولّوا أمر المسلمين بعد ذلك وحتّى يومنا، يـدلّ علـى   ــ فعل الحكّام الذين تولّوا أمر المسلمين بعد ذلك وحتّى يومنا، يـدلّ علـى   ــ فعل الحكّام الذين تولّوا أمر المسلمين بعد ذلك وحتّى يومنا، يـدلّ علـى   ــ فعل الحكّام الذين تولّوا أمر المسلمين بعد ذلك وحتّى يومنا، يـدلّ علـى   ٦٦٦٦
انفصالهم عن الدين وعدم تطبيقـه، وبالتـالي عـدم كفـاءتهم، وبالتـالي الفعـل دالّ       انفصالهم عن الدين وعدم تطبيقـه، وبالتـالي عـدم كفـاءتهم، وبالتـالي الفعـل دالّ       انفصالهم عن الدين وعدم تطبيقـه، وبالتـالي عـدم كفـاءتهم، وبالتـالي الفعـل دالّ       انفصالهم عن الدين وعدم تطبيقـه، وبالتـالي عـدم كفـاءتهم، وبالتـالي الفعـل دالّ       

        ترفض خالفه؟!ترفض خالفه؟!ترفض خالفه؟!ترفض خالفه؟!السليمة تقبل الواقع والسليمة تقبل الواقع والسليمة تقبل الواقع والسليمة تقبل الواقع و    ةةةةعلى فاعله، واألثر دالّ على المؤثر، والفطرعلى فاعله، واألثر دالّ على المؤثر، والفطرعلى فاعله، واألثر دالّ على المؤثر، والفطرعلى فاعله، واألثر دالّ على المؤثر، والفطر
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السؤال التاسع: هل هناك نصّ جلي واضح كلّ الوضوح من القرآن ذكر فيه السؤال التاسع: هل هناك نصّ جلي واضح كلّ الوضوح من القرآن ذكر فيه السؤال التاسع: هل هناك نصّ جلي واضح كلّ الوضوح من القرآن ذكر فيه السؤال التاسع: هل هناك نصّ جلي واضح كلّ الوضوح من القرآن ذكر فيه 
        اسم علي بن أبي طالب؟اسم علي بن أبي طالب؟اسم علي بن أبي طالب؟اسم علي بن أبي طالب؟
        الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:الجواب: ال. وعليه:

ــ ال يوجد نصّ قـال اهللا فيـه تعـالى علـى سـبيل المثـال: (علـي خليفـة رسـول          ــ ال يوجد نصّ قـال اهللا فيـه تعـالى علـى سـبيل المثـال: (علـي خليفـة رسـول          ــ ال يوجد نصّ قـال اهللا فيـه تعـالى علـى سـبيل المثـال: (علـي خليفـة رسـول          ــ ال يوجد نصّ قـال اهللا فيـه تعـالى علـى سـبيل المثـال: (علـي خليفـة رسـول          ١١١١
.(الوصي علي) :اهللا)، أو.(الوصي علي) :اهللا)، أو.(الوصي علي) :اهللا)، أو.(الوصي علي) :اهللا)، أو        

ر وأحقّية إمامته من أعظم أُمـور  ر وأحقّية إمامته من أعظم أُمـور  ر وأحقّية إمامته من أعظم أُمـور  ر وأحقّية إمامته من أعظم أُمـور  ــ تعد الشيعة أمر تفضيل علي على أبي بكــ تعد الشيعة أمر تفضيل علي على أبي بكــ تعد الشيعة أمر تفضيل علي على أبي بكــ تعد الشيعة أمر تفضيل علي على أبي بك٢٢٢٢
العقيدة بعد التوحيد، فهل هذا األمر الجليل العظيم من أخطر أُمور العقيدة تـرك  العقيدة بعد التوحيد، فهل هذا األمر الجليل العظيم من أخطر أُمور العقيدة تـرك  العقيدة بعد التوحيد، فهل هذا األمر الجليل العظيم من أخطر أُمور العقيدة تـرك  العقيدة بعد التوحيد، فهل هذا األمر الجليل العظيم من أخطر أُمور العقيدة تـرك  

        ذكره في القرآن؟ذكره في القرآن؟ذكره في القرآن؟ذكره في القرآن؟
ال يعقل هذا.. فذكر وجوب الجهاد ووجوب الصالة.. الخ وذكر وجوب اختيار ال يعقل هذا.. فذكر وجوب الجهاد ووجوب الصالة.. الخ وذكر وجوب اختيار ال يعقل هذا.. فذكر وجوب الجهاد ووجوب الصالة.. الخ وذكر وجوب اختيار ال يعقل هذا.. فذكر وجوب الجهاد ووجوب الصالة.. الخ وذكر وجوب اختيار 

لسـنا كمـا   لسـنا كمـا   لسـنا كمـا   لسـنا كمـا   اإلمام. نعم، ولكن هل ذكر أن ذلك اإلمام (علي) صراحة؟ ال لم يـذكر، و اإلمام. نعم، ولكن هل ذكر أن ذلك اإلمام (علي) صراحة؟ ال لم يـذكر، و اإلمام. نعم، ولكن هل ذكر أن ذلك اإلمام (علي) صراحة؟ ال لم يـذكر، و اإلمام. نعم، ولكن هل ذكر أن ذلك اإلمام (علي) صراحة؟ ال لم يـذكر، و 
        قدمنا لتقديم األدلّة القرآنية وتأويلها، فنحن مختلفون في التأويل، كما هو معلوم.قدمنا لتقديم األدلّة القرآنية وتأويلها، فنحن مختلفون في التأويل، كما هو معلوم.قدمنا لتقديم األدلّة القرآنية وتأويلها، فنحن مختلفون في التأويل، كما هو معلوم.قدمنا لتقديم األدلّة القرآنية وتأويلها، فنحن مختلفون في التأويل، كما هو معلوم.

لعلي بن أبي لعلي بن أبي لعلي بن أبي لعلي بن أبي     7777ــ حتّى اآلن لم يصلنا نصّ الوصية المزعومة من رسول اهللاــ حتّى اآلن لم يصلنا نصّ الوصية المزعومة من رسول اهللاــ حتّى اآلن لم يصلنا نصّ الوصية المزعومة من رسول اهللاــ حتّى اآلن لم يصلنا نصّ الوصية المزعومة من رسول اهللا٣٣٣٣
طالب، أليس األحرى أن تشتهر تلك الصحيفة إن كتبت، وإن لم تكتب، أيعقل طالب، أليس األحرى أن تشتهر تلك الصحيفة إن كتبت، وإن لم تكتب، أيعقل طالب، أليس األحرى أن تشتهر تلك الصحيفة إن كتبت، وإن لم تكتب، أيعقل طالب، أليس األحرى أن تشتهر تلك الصحيفة إن كتبت، وإن لم تكتب، أيعقل 

ورة وال تكتــب؟ بــل أيعقــل أن ال يقولهــا ورة وال تكتــب؟ بــل أيعقــل أن ال يقولهــا ورة وال تكتــب؟ بــل أيعقــل أن ال يقولهــا ورة وال تكتــب؟ بــل أيعقــل أن ال يقولهــا أن تكــون علــى تلــك الدرجــة مــن الخطــ أن تكــون علــى تلــك الدرجــة مــن الخطــ أن تكــون علــى تلــك الدرجــة مــن الخطــ أن تكــون علــى تلــك الدرجــة مــن الخطــ 
رسول اهللا صراحة أمام المأل، وال يدونها على أقل تقدير آل البيت؟ فإن دونوها، رسول اهللا صراحة أمام المأل، وال يدونها على أقل تقدير آل البيت؟ فإن دونوها، رسول اهللا صراحة أمام المأل، وال يدونها على أقل تقدير آل البيت؟ فإن دونوها، رسول اهللا صراحة أمام المأل، وال يدونها على أقل تقدير آل البيت؟ فإن دونوها، 

        فأين هي؟!!فأين هي؟!!فأين هي؟!!فأين هي؟!!
        األطروحة الثانية:األطروحة الثانية:األطروحة الثانية:األطروحة الثانية:

علــى افتــراض وجــود نــصّ ووصــية مــن رســول اهللا، فالســؤال المطــروح: هــل    علــى افتــراض وجــود نــصّ ووصــية مــن رســول اهللا، فالســؤال المطــروح: هــل    علــى افتــراض وجــود نــصّ ووصــية مــن رســول اهللا، فالســؤال المطــروح: هــل    علــى افتــراض وجــود نــصّ ووصــية مــن رســول اهللا، فالســؤال المطــروح: هــل    
اماً، كما هو اآلن فـي  اماً، كما هو اآلن فـي  اماً، كما هو اآلن فـي  اماً، كما هو اآلن فـي  األئمة من آل البيت عندهم في الوصية أسماء اثني عشر إماألئمة من آل البيت عندهم في الوصية أسماء اثني عشر إماألئمة من آل البيت عندهم في الوصية أسماء اثني عشر إماألئمة من آل البيت عندهم في الوصية أسماء اثني عشر إم

        عقيدة االثني عشرية؟عقيدة االثني عشرية؟عقيدة االثني عشرية؟عقيدة االثني عشرية؟
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الجواب: قالت الشيعة، وال تزال تقول: بنعم، وقدموا بعض النصوص التي الجواب: قالت الشيعة، وال تزال تقول: بنعم، وقدموا بعض النصوص التي الجواب: قالت الشيعة، وال تزال تقول: بنعم، وقدموا بعض النصوص التي الجواب: قالت الشيعة، وال تزال تقول: بنعم، وقدموا بعض النصوص التي 
        يستدلّون بها على أسمائهم بالتسلسل.يستدلّون بها على أسمائهم بالتسلسل.يستدلّون بها على أسمائهم بالتسلسل.يستدلّون بها على أسمائهم بالتسلسل.

١١١١ ماإلمام الذي سيليه سيكون اسمه كذا... فل معرفة كلّ إمام بنص أن ــ إن ماإلمام الذي سيليه سيكون اسمه كذا... فل معرفة كلّ إمام بنص أن ــ إن ماإلمام الذي سيليه سيكون اسمه كذا... فل معرفة كلّ إمام بنص أن ــ إن ماإلمام الذي سيليه سيكون اسمه كذا... فل معرفة كلّ إمام بنص أن ــ إن
نســل الحســن أم مــن نســل  نســل الحســن أم مــن نســل  نســل الحســن أم مــن نســل  نســل الحســن أم مــن نســل  اختلفــت الشــيعة فــي مــن ســيكون األئمــة، هــل مــن    اختلفــت الشــيعة فــي مــن ســيكون األئمــة، هــل مــن    اختلفــت الشــيعة فــي مــن ســيكون األئمــة، هــل مــن    اختلفــت الشــيعة فــي مــن ســيكون األئمــة، هــل مــن    

الحسين، ثم اختلفـوا فـي زيـد بـن علـي، واختلفـوا فـي أوالد اإلمـام الصـادق..          الحسين، ثم اختلفـوا فـي زيـد بـن علـي، واختلفـوا فـي أوالد اإلمـام الصـادق..          الحسين، ثم اختلفـوا فـي زيـد بـن علـي، واختلفـوا فـي أوالد اإلمـام الصـادق..          الحسين، ثم اختلفـوا فـي زيـد بـن علـي، واختلفـوا فـي أوالد اإلمـام الصـادق..          
أن تحصــى علــى اخــتالف الشــيعة فــي مــن ســيكون اإلمــام؟  أن تحصــى علــى اخــتالف الشــيعة فــي مــن ســيكون اإلمــام؟  أن تحصــى علــى اخــتالف الشــيعة فــي مــن ســيكون اإلمــام؟  أن تحصــى علــى اخــتالف الشــيعة فــي مــن ســيكون اإلمــام؟      واألدلّــة أكثــر مــنواألدلّــة أكثــر مــنواألدلّــة أكثــر مــنواألدلّــة أكثــر مــن

فالــدليل العقلــي، إن وجــد نــص قالــه رســول اهللا، كمــا تقــول الشــيعة، بتسلســل   فالــدليل العقلــي، إن وجــد نــص قالــه رســول اهللا، كمــا تقــول الشــيعة، بتسلســل   فالــدليل العقلــي، إن وجــد نــص قالــه رســول اهللا، كمــا تقــول الشــيعة، بتسلســل   فالــدليل العقلــي، إن وجــد نــص قالــه رســول اهللا، كمــا تقــول الشــيعة، بتسلســل   
        ود النصّ عليهم؟!!ود النصّ عليهم؟!!ود النصّ عليهم؟!!ود النصّ عليهم؟!!األئمة، لَما حدث االختالف أبداً، لوجاألئمة، لَما حدث االختالف أبداً، لوجاألئمة، لَما حدث االختالف أبداً، لوجاألئمة، لَما حدث االختالف أبداً، لوج

أنّهم ليسوا بأنبيـاء،  أنّهم ليسوا بأنبيـاء،  أنّهم ليسوا بأنبيـاء،  أنّهم ليسوا بأنبيـاء،  ��� ��� ��� ���     ــ لو كانوا، كما تقول الشيعة، هم بدرجة األنبياءــ لو كانوا، كما تقول الشيعة، هم بدرجة األنبياءــ لو كانوا، كما تقول الشيعة، هم بدرجة األنبياءــ لو كانوا، كما تقول الشيعة، هم بدرجة األنبياء٢٢٢٢
وأنّهم معصومون، وبـأن مـن جحـد إمـامتهم كفـر، لـم لَـم يوجـد أي اسـم مـن           وأنّهم معصومون، وبـأن مـن جحـد إمـامتهم كفـر، لـم لَـم يوجـد أي اسـم مـن           وأنّهم معصومون، وبـأن مـن جحـد إمـامتهم كفـر، لـم لَـم يوجـد أي اسـم مـن           وأنّهم معصومون، وبـأن مـن جحـد إمـامتهم كفـر، لـم لَـم يوجـد أي اسـم مـن           
أسمائهم في القرآن الكريم، وقد ذكر تعالى ممن هم أدنـى مرتبـة مـنهم مـن     أسمائهم في القرآن الكريم، وقد ذكر تعالى ممن هم أدنـى مرتبـة مـنهم مـن     أسمائهم في القرآن الكريم، وقد ذكر تعالى ممن هم أدنـى مرتبـة مـنهم مـن     أسمائهم في القرآن الكريم، وقد ذكر تعالى ممن هم أدنـى مرتبـة مـنهم مـن     

ــالى: الصـــديقية (مرتبـــة الصـــديقين، كالصـــديقية (مرتبـــة الصـــديقين، كالصـــديقية (مرتبـــة الصـــديقين، كالصـــديقية (مرتبـــة الصـــديقين، ك ــا قـــال تعـ ــالى: مـ ــا قـــال تعـ ــالى: مـ ــا قـــال تعـ ــالى: مـ ــا قـــال تعـ مـــن النَّبِيـــين والصِّـــديقين مـــن النَّبِيـــين والصِّـــديقين مـــن النَّبِيـــين والصِّـــديقين مـــن النَّبِيـــين والصِّـــديقين ����مـ
، تأتي بعد مرتبة النبوة)، فذكر اسم مريم بنت عمران مثالً، وهي ، تأتي بعد مرتبة النبوة)، فذكر اسم مريم بنت عمران مثالً، وهي ، تأتي بعد مرتبة النبوة)، فذكر اسم مريم بنت عمران مثالً، وهي ، تأتي بعد مرتبة النبوة)، فذكر اسم مريم بنت عمران مثالً، وهي ))))١١١١((((����والشُّهداِءوالشُّهداِءوالشُّهداِءوالشُّهداِء

صــديقة وليســت نبيــة، وذكــر أســماء بعــض المالئكــة وهــم ليســوا بأنبيــاء؟ فلــو  صــديقة وليســت نبيــة، وذكــر أســماء بعــض المالئكــة وهــم ليســوا بأنبيــاء؟ فلــو  صــديقة وليســت نبيــة، وذكــر أســماء بعــض المالئكــة وهــم ليســوا بأنبيــاء؟ فلــو  صــديقة وليســت نبيــة، وذكــر أســماء بعــض المالئكــة وهــم ليســوا بأنبيــاء؟ فلــو  
دهم اسماً في دهم اسماً في دهم اسماً في دهم اسماً في فرضنا درجة األئمة أعلى من درجة الصديقين فلم لَم نجد ألحفرضنا درجة األئمة أعلى من درجة الصديقين فلم لَم نجد ألحفرضنا درجة األئمة أعلى من درجة الصديقين فلم لَم نجد ألحفرضنا درجة األئمة أعلى من درجة الصديقين فلم لَم نجد ألح

        ....))))))))القرآن؟القرآن؟القرآن؟القرآن؟
هذه الشبهات التي طرحها، فنرجو التكرم بالرد المفحم الشـافي عليهـا...   هذه الشبهات التي طرحها، فنرجو التكرم بالرد المفحم الشـافي عليهـا...   هذه الشبهات التي طرحها، فنرجو التكرم بالرد المفحم الشـافي عليهـا...   هذه الشبهات التي طرحها، فنرجو التكرم بالرد المفحم الشـافي عليهـا...   

        وأنتم أهل لذلك بعون اهللا..وأنتم أهل لذلك بعون اهللا..وأنتم أهل لذلك بعون اهللا..وأنتم أهل لذلك بعون اهللا..
        دمتم مسددين وموفّقين لكلّ خير في خدمة اإلسالم والمسلمين.دمتم مسددين وموفّقين لكلّ خير في خدمة اإلسالم والمسلمين.دمتم مسددين وموفّقين لكلّ خير في خدمة اإلسالم والمسلمين.دمتم مسددين وموفّقين لكلّ خير في خدمة اإلسالم والمسلمين.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الــدليل الصــحيح بكونــه: عقليــاً   يظهــر مــن عنــوان أطروحــة صــاحبنا أنّــه يحصــر  

  فطرياً سليماً، وهو إما غافل، أو يتغافل!
فالدليل: عقلي.. ونقلي، والعقلي: بديهي، ونظري.. والفطري من البديهي، إذا 

  كان يقصده، وأما إذا قصد غيره، فال علم لنا به.
ــل       وعليــه فكــلّ مــا أورده فــي أطروحتيــه ال يــدخل تحــت الفطــري البــديهي، ب

ــاليب     تحـــت ع ــو عنـــوان كبيـــر فـــي المنطـــق ُألســـلوب مـــن أسـ ــوان: المغالطـــة!! وهـ نـ
الخطابــة، وإن راعينــاه وتنزّلنــا حتّــى ال (يزعــل)، نقــول: يــدخل تحــت النظــري علــى  

  فرض صحته.
،الً:     ثــمالً: أوالً: أوالً: أومثــل هــذه       أو العصــر الــذهبي... الــخ، فــإن ــأن إنّنــا لــم نخلــق ونحــن نعــرف ب

  لوم الكسبية ال يأتي مع الطفل إلى الدنيا.المعلومات تدخل في التاريخ، وهو من الع
كــان مــن العصــور الذهبيــة لإلســالم، ال ألن    7نعــم، إن عصــر الرســول وثانيــاً: وثانيــاً: وثانيــاً: وثانيــاً: 

لم تتجاوز الجزيرة،  7رقعة الدولة اإلسالمية كانت كبيرة، فهي في عهد الرسول
كــــان علــــى رأســــها، يقطــــع دابــــر المفســــدين والمنــــافقين،   7ولكــــن ألن الرســــول

  انحراف، ويطبق العدالة والمثل العليا لإلسالم. ويصحح كلّ
في تقييم ذلك العصر ���  فهو أول الكالم! وهل خالفنا 7وأما ما بعد الرسول
  ومن كان مع الحق فيه؟!

ــك         ــت فــي ذل ــإن المســيحية كان ــة، ف ــزان هــو: اتّســاع رقعــة الدول وإذا كــان المي
لكانــت الدولــة الروميــة المســيحية  الوقــت ــــ ومــا زالــت ــــ أوســع انتشــاراً فــي أوربــا، و  
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تمثّل أوج العصر الذهبي لديانة عيسى المسيح الحقّة، وهـذا مـا ال يقـول بـه مسـلم؛      
  فنحن نعتقد أن دين المسيح قد حرف عن مساره الصحيح.

بل لكان المسلمون اليوم في أزهـى عصـورهم الذهبيـة؛ التّسـاع رقعـة بالدهـم       
  .وكثرتهم، وهذا ما ال يقول به عاقل

  فنقول لهذا األخ: إن معيارك غير صحيح، ال يقبل به العقل، وال الموازين اإلسالمية!
تســويالت الشــيطان ومغالطــات الهــوى؛ إذ أي معيــار للكثــرة واالتّســاع  ���  فمــا هــو

  .)١(�وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهون�في تعين الحق، وهذا القرآن يذم الكثرة؛ 
صر بعصر الخلفاء األربعة؟ فإن االتّساع كان مسـتمراً فـي   ثم لماذا هذا الح

ــة اُألمويــة والعباســية، وهــل تقــول بأنّــه     كــان عصــر اإلســالم الــذهبي   زمــن الدول
  أيضاً؟!!

ــي زمــن أميــر المــؤمنين      ــإن ف انحســرت الفتوحــات اإلســالمية    Cوأيضــاً ف
عاويــة تقريبــاً؛ فقــد شــغله عنهــا خــروج عائشــة وطلحــة والزبيــر عليــه، وعصــيان م   

ة وانفــراده بالشــام، أو أنّــه يعــد صــلح معاويــة مــع ملــك الــروم وإعطــاؤه الجزيـــ          
  للدولة الرومية من الفتوحات؟!!

وما نحن فيه من االنحطـاط لـو درسـه المنصـف، يـراه ممـا ورثـه لنـا األوائـل الـذين           
بعـد أن أوصـاهم بهـم بقولـه: (إنّـي تـارك فـيكم الثقلـين: كتـاب           7تركوا عتـرة الرسـول  

  ، (الحديث).)٢( وعترتي أهل بيتي، لن تضلّوا ما إن تمسكتم بهما...)اهللا
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: (لـــن تضـــلّوا مـــا إن تمســـكتم بهمـــا)!! فلـــم يضـــلّ مـــن يـــدعي   7فـــانظر لقولـــه

  بعد أن تركهم.���  اإلسالم اآلن
وأيضاً: إن العجب كلّ العجب أن يأتينا سلفي جديد يتشدق بالعقل والمنطق 

  هم!بعد أن رموهما وراء ظهور
فمتى كان القبول والتسليم لحكم العقل؟! أمن قبـل ابـن تيميـة، أو مـن محمـد      

بــن عبــد الوهـــاب؟ فقــد مألتــم الصـــحائف بالصــراخ والزعيــق بالتمســـك بمــا قالـــه        ا
  السلف، فما عدا مما بدا؟!!

ثـــم، هـــل تُعـــد المجلّـــدات الســـتخراج األدلّـــة مـــن الكتـــاب والســـنّة ثمنـــاً غاليـــاً  
العقيـــدة الصـــحيحة المنجيـــة مـــن الهلكـــة يـــوم القيامـــة؟ أم هـــو لـــف  للوصـــول إلـــى 

.ودوران وزوغ عن الحق  
ومتى كانـت الشـيعة تخـاف مـن العقـل؟ وهـو شـعارهم مـع القـرآن والسـنّة، وأحـد            

  أدلّتهم خالفاً لمن خالفهم ممن اقتصروا على القرآن والسنّة واإلجماع كأدلّة.
مــن خــالل القــرآن والســنّة يــدعون العقــل  واآلن بعــد أن تســد األبــواب أمــامهم 

  ج!والمنطق، لإلتيان بمغالطات يموهون بها على السذّ
مــن قــال لــك أنّــا غيــر مــوافقين علــى دعــم النقــل بالعقــل، أو بــالعكس، وأنّنــا   ثــم

رافضون لتقييم أدلّـة النقـل بعرضـها علـى العقـل، أال تعـرف أن الشـيعة اإلماميـة هـم          
لتحســين والتقبــيح العقليــين، وأن الــدليل النقلــي ال يكــون    مــن العقليــة المعتقــدين با 
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حجة عندهم حتّى يقره العقل؟! بل إنّهم يؤمنون بأنّه لم تثبت حجيـة لـوال   
ــيح       ــين والتقبـ ــون بالتحسـ ــذين ال يؤمنـ ــلفية الـ ــاعرة والسـ ــاً لألشـ ــل، خالفـ العقـ

  العقليين.
ــ ــويش    فمـــ ــط األوراق، وتشـــ ــوة لخلـــ ــدأ أول خطـــ ــك بـــ ــه توجهـــ ن توجـــ

كار، وبـثّ المغالطـات، وإضـالل النـاس، وتمسـك بالتقليـد، ورفـع شـعار         األف
ــه مــن           ــا يدعي ــع م ــع هــواه، وطــرح أفكــاره المســبقة تحــت برق التعصّــب، وتب
األدلّة الفطرية السـليمة المنطقيـة العقليـة.. إلـى آخـره مـن األلفـاظ الفخمـة،         

النصــوص التــي غايتهــا إيهــام النــاس بالعقالنيــة والتجــرد، والبعــد عــن مئــات    
  من القرآن والسنّة.

فابتدعت لنا طريقة متحركـة، يمكـن بهـا ضـرب أكبـر النصـوص القرآنيـة،        
  فضالً عن نصوص السنّة والشريعة.

بما أنّك تفتح باب االمتحان وتريد أن ال يكون الشـيعي هنـا مقلّـداً أعمـى،     
ــنحن أيضــاً نوجــه الكــالم إليــك: نريــدك أن ال تكــون مقلّــداً أعمــى وتــرفض          ف
األدلّة الدامغة والنصوص الصريحة، فإن استطعت أن تأتي بما يقنع خـالف مـا   

فحاســـب نفســـك قبـــل أن   ،نقـــول، فأنـــت لســـت مقلّـــداً أعمـــى، وإن لـــم تســـتطع  
  تحاسب غيرك.

        المغالطة اُألولى:المغالطة اُألولى:المغالطة اُألولى:المغالطة اُألولى:
ــا ســنثبت الوصــية التــي تريــد رفضــها بمغالطاتــك المتعــددة علــى أنّهــا        نحــن هن

  عدة: برهان الخلف، نثبتها لك بنصوص 
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أخرج الطبري وغيـره بسـنده عـن علـي بـن أبـي طالـب: (أنّـه لمـا نزلـت هـذه             ــــــــ١١١١

وقال  7، دعاني رسول اهللا)١(�وأَنْذر عشيرتَك اَألقْربِينوأَنْذر عشيرتَك اَألقْربِينوأَنْذر عشيرتَك اَألقْربِينوأَنْذر عشيرتَك اَألقْربِين�: 7اآلية على رسول اهللا
...لي: يا علي  

: وقـــد أمرنـــي اهللا تعـــالى أن أدعـــوكم إليـــه، فـــأيكم 7إلـــى أن قـــال رســـول اهللا
ــؤازرني علــى  ــي فــيكم؟ قــال:         ي هــذا األمــر، علــى أن يكــون أخــي ووصــيي وخليفت

فأحجم القوم عنها جميعـاً، وقلـت (أي: علـي بـن أبـي طالـب): أنـا يـا نبـي اهللا أكـون           
وزيـــرك عليـــه، فأخـــذ برقبتـــي، ثـــم قـــال: إن هـــذا أخـــي ووصـــيي وخليفتـــي فـــيكم،    

رات، كلّ ذلـك  فأسمعوا له وأطيعوه)، وفي رواية أُخرى: (قال ذلك القول ثالث م
  .)٢(أقوم إليه، فيقول: اجلس)

خلّف علي بن أبي طالـب   7أن رسول اهللا((روى أهل السير والتاريخ:  ــــــــ٢٢٢٢
على أهله في المدينة عند توجهه إلى تبوك، فأرجف به المنافقون، وقـالوا: مـا   

أبـي   استثقاالً له، وتخفّفاً منه. فلما قال ذلك المنـافقون، أخـذ علـي بـن    ���  خلّفه
ــه) ســالحه، ثــم خــرج حتّــى أتــى رســول اهللا      ــازل   7طالب(ســالم اهللا علي وهــو ن

بالجرف، فقال: (يا نبي اهللا! زعم المنافقون أنّـك إنّمـا خلّفتنـي أنّـك اسـتثقلتني،      
ــي، فــارجع          ــك لمــا تركــت ورائ ــال: (كــذبوا، ولكنّــي خلّفت ــي)، فق وتخفّفــت منّ
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���  تكون منّي بمنزلة هارون مـن موسـى،   فاخلفني في أهلي وأهلك، أفال ترضى يا علي أن

  .)١())على سفره 7أنّه ال نبي بعدي؟)، فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول اهللا
وأمــا داللــة الحــديث، فيكفيــك فيهــا أن كلمــة (المنزلــة) اســم جــنس أُضــيف إلــى     

  هارون، وهو يقتضي العموم.
مـا  ���  هـو أيضـاً ثابـت لعلـي    فيدلّ علـى أن كـلّ مقـام ومنصـب كـان ثابتـاً لهـارون، ف       

ــا الصـــالة      ــارون وزيـــراً لموســـى علـــى نبينـــا وعليهمـ ــوة، وقـــد كـــان هـ ــتثناه، وهـــو: النبـ اسـ
  والسالم.

  ضمن ما جاء فيها:   نفي واقعة الغدير، وم 7خطبة النبي ــــــــ٣٣٣٣
أيها الناس! إنّـي أوشـك أن أدعـى فأُجيـب، وإنّـي مسـؤول وأنـتم مسـؤولون، فمـاذا          

  أنتم قائلون؟
    لوا: نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت، فجزاك اهللا خيراً.قا

اهللا، وأن محمــداً عبــده ورســوله، وأن جنّتــه ���  قــال: ألســتم تشــهدون أن ال إلــه
حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من 

  في القبور؟
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  قالوا: بلى نشهد بذلك.

ها الناس: أال تسمعون؟ قال: اللّهمقال: أي اشهد، ثم  
  قالوا: نعم.

  قال: فإنّي فرط على الحوض، فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين؟!
  فنادى مناد: وما الثقالن يا رسول اهللا؟

قـــال: الثقـــل األكبـــر: كتـــاب اهللا، واآلخـــر األصـــغر: عترتـــي، وإن اللطيـــف  
ــردا     ــى يـ ــا حتّـ ــن يتفرقـ ــا لـ ــأني أنّهمـ ــر نبـ ــدموهما    الخبيـ ــال تقـ ــي الحـــوض، فـ علَـ

  فتهلكوا، وال تقصّروا عنهما فتهلكوا.
ثـــم أخـــذ بيـــد علـــي فرفعهـــا حتّـــى رؤي بيـــاض آباطهمـــا وعرفـــه القـــوم          

  أجمعون، فقال: أيها الناس! من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟
  قالوا: اهللا ورسوله أعلم.

ــا    أولــى بهــم مــن أنفســهم.    قــال: إن اهللا مــوالي، وأنــا مــولى المــؤمنين، وأن
فمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله. يقولهــا ثــالث مــرات، ثــم قــال: اللّهــم وال مــن  
وااله وعــاد مــن عــاداه، وأحــب مــن أحبــه، وابغــض مــن أبغضــه، وانصــر مــن            
ــاهد      ــغ الشـ ــه حيـــث دار، أال فليبلّـ ــق معـ ــه، وأدر الحـ ــن خذلـ ــذل مـ ــره، واخـ نصـ

    الغائب.
الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم  الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم  الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم  الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم  �ن وحــي اهللا بقولــه: ثــم لــم يتفرقــوا حتّــى نــزل أمــي  

  .)١(�دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي...دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي...دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي...دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي...
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الـرب   ىفقال رسول اهللا: (اهللا أكبـر علـى إكمـال الـدين، وإتمـام النعمـة، ورضـ       
  .)١(برسالتي والوالية لعلي بعدي)

ــواترة مــن عصــر الرســول األكــرم       ــى  7وهــذا الحــديث مــن األحاديــث المت إل
) تابعيـاً.  ٨٤) صـحابي، ورواه مـن التـابعين (   ١١٠يومنا هذا، وقد رواه من الصـحابة ( 

  وللمزيد يراجع عنوان (الغدير) في هذه الموسوعة، وكتاب الغدير لألميني.
  ونقتصر على هذا المقدار من كثير يستدلّ به الشيعة على ثبوت الوصية.

ة، ال يبقى مجال أليعي صـاحبها أنّهـا أدلّـة     وبعد أن أثبتنا الوصيالت يدتمح
عقلية سليمة على عدم وجودها، بل إن المنطق والعقل يقرر بأن ترد وترفض كـلّ  

  الشبهات والشكوك على عدم الوصية بعد القطع بوجودها.
  ولكن مع ذلك نجيب على ما أورده من شبهات:

        الجواب عن السؤال األول من المغالطة:الجواب عن السؤال األول من المغالطة:الجواب عن السؤال األول من المغالطة:الجواب عن السؤال األول من المغالطة:
وظننـت أنّهـا أمـر بالتنفيـذ متوجـه       ،تفهـم المـراد مـن الوصـية     الظاهر أنّـك لـم   أ ــأ ــأ ــأ ــ

إلى عليC !!ة المسلمين! يا لضحالة اإلدراك والفهمدون بقي  
أيهـا األخ: إن الوصـية هــي أن يوصـي النبــي النـاس أن يطيعـوا مــن بعـده وصــيه       

  بأمر من اهللا، فمن عصى فال يضر اهللا وعليه ذنبه.
ك متــوفّى إذا لــم يطعــه النــاس ويولّــوه: إنّــك عــاصٍ   فهــل يقــال لــولي عهــد لملــ 

           لوالية عهد أبيـك الملـك السـابق، أم يقولـون للنـاس: إنّكـم عصـيتم ولـم تولّـوا ولـي
  عهد الملك؟! يا سبحان اهللا!!! كيف ينقلب الفهم يا أتباع الهوى؟!!
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ــ ــية النبـــي   ب ـــــب ـــــب ـــــب ـــ ــالف وصـ ــنّم وبـــئس    7نقـــول: إن مـــن خـ ــأواه جهـ ــة اهللا ومـ فعليـــه لعنـ
المصير، وهو كالمرتد منزلـة عنـد اهللا، مـدخول فـي إيمانـه.. أمـا حكمـه فيمـا لـو لـم يجهـر            

  صراحة، فهو كالمنافق يعامل معاملة المسلم. 7بترك اإلسالم أو الرد على الرسول
، فهو: القيام باألمر فيما لو سلّم لـه  Cأما الواجب على أمير المؤمنين ج ــج ــج ــج ــ

غصبوا حقّه، فإنّه كان موصى بـأن يطالـب بحقّـه     المسلمون مقاليدهم، وأما إذا
  فليصبر.��� إذا وجد عليهم أعواناً، و

وبعبـارة أُخــرى: أن الواجـب هــو: تـولّي أمــر المسـلمين وعــدم تـرك منصــب الخالفــة      
  إذا كان مختاراً قادراً، وأما إذا كان مضطراً مجبوراً مغصوباً حقّه، فهو أول الكالم.

حتّـى   7هـو الـذي تـرك أمـر الرسـول      Cيـر المـؤمنين  وبالتالي ليس أم د ــد ــد ــد ــ
 7نحكم عليه بأنّه مرتد، بل من غصب حقّه وخالف أمر اهللا على لسان رسوله

يـــوم الغـــدير هـــو المرتـــد، كـــائن مـــن كـــان حتّـــى ولـــو كـــانوا ماليـــين. فلـــيس           
حينما تركه قومه، بل السبعون ألفاً مـن   Cهو العاصي ألمر موسى Cهارون

  .اليهود هم العاصون
ــادتهم        والعجــب منــك أن تعقــل ارتــداد ســبعين ألفــاً مــن بنــي إســرائيل وعب

ـــ وإيـاك أن تكذّبـه، فتخـرج عـن       )١(عشـرة أيـام   Cالعجل بعد أن تأخّر موسـى 
الدين وقـد جـاء بـه القـرآن ـــ وال تعقـل ارتـداد سـبعين ألـف مـن المسـلمين بعـد             

ته دون تنفيذ، فأين الوفاة من ال 7وفاة النبيغياب عشرة أيام؟!وتركهم وصي  
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  وأين عبادة العجل من عدم طاعته في تنصيب خليفته؟!
، Cوتحكــم بأنّــه عصــى موســى   Cفلــك أن تجــري مغالطتــك علــى هــارون   

  فيكون مرتداً!!
ـــ  ـــ هـــ ـ ـــ هـــ ـ ـــ هـــ ـ ــر المــؤمنين  هـــ ـ ــو قــاتلهم؛ ألنّــه كــان موصــى      Cبــل إن أمي ســيكون عاصــياً ل

  قين.بقتال الناكثين والقاسطين والمار���  بالصبر، ولم يوصَ
 Cوأخيـراً حكمـت بمثالـك بخصـوص المعلّـم، بـأن كـلّ األنبيـاء مـن آدم          و ــو ــو ــو ــ

لحـد اآلن، أيـن    Cفاشـلون! فهـا هـي البشـرية مـن لـدن جـدهم آدم        7إلى محمـد 
  تجد منزلة الدين فيها؟!!

ونعـــوذ بـــاهللا.. نعـــوذ بـــاهللا.. أنّـــك حكمـــت حســـب مثالـــك علـــى اهللا جـــلّ جاللـــه  
  هل يقال لمثلك: عاقل!! بالفشل والفوز للشيطان، فانظر

     ــي ــال النبــ ــا بــ ــة، فمــ ــية للخاتميــ ــت الخصوصــ ــو جعلــ ــم لــ ــروج   7ثــ ــر بخــ أخبــ
  ليحقّق حلم األنبياء؟!!   Cالمهدي

ثم نريد أن نـرد عليـك ونلزمـك بكالمـك؛ فقـد حكمـت علـى كـلّ مـن خـالف           
باالرتـداد.. فهـالّ حكمـت علـى مـن تركـوا جـيش أُسـامة          7أمر اهللا وأمر رسول اهللا

  ؟!)١(بذلك 7لى المدينة حتّى لعنهم الرسولوعادوا إ
  ؟!)٢(وهالّ حكمت على من ترك قتل ذي الخويصرة بذلك
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  ؟!)١(وهالّ حكمت على من آوى مروان بن الحكم بذلك
ــر المــؤمنين      ــال أمي ــم تقعــد فــي بيتهــا    Cوهــالّ حكمــت علــى مــن خرجــت لقت ول

  بذلك؟!
ر وليـاً للعهـد، وقتـل    وهالّ حكمت على من جعل الخالفة ملكاً، وجعل ابنـه السـكي  

  ؟!... الخ.)٢(، من أمثال حجر بن عدي وأصحابه بذلك7أصحاب رسول اهللا
        الجواب عن السؤال الثاني من المغالطة: الجواب عن السؤال الثاني من المغالطة: الجواب عن السؤال الثاني من المغالطة: الجواب عن السؤال الثاني من المغالطة: 

ــة          هــة إلــى عامالوصــية كانــت متوج ــا ســبق، فــإن قــد عرفــت الجــواب عنهــا مم
المسلمين بتنصيب عليC ،ه على أُمور: خليفةولكن ننب  

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــافق هــو  ـ ــ :المن ــبطن الكفــر، ال مــن ســكت عــن الحــق       م ن يظهــر اإليمــان وي
  مختاراً، فهو فاسق.

ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ الســكوت عــن أمــر اهللا ورســوله بــإرادة واختيــار ودون خــوف يحكــم عليــه     ـ
ســكت ولــم  Cبالفســق، دون مــن أُجبــر وأُكــره، هــذا لــو ســلّمنا أن أميــر المــؤمنين   

  يطالب بحقّه.
ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ هــم عامــة   7مــر اهللا ورســوله ممــا قــدمنا ســابقاً نعــرف أن مــن ســكت عــن أ    ـ

  وبعض أتباعه. Cالمسلمين وليس أمير المؤمنين
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لـم يسـكت عـن حقّـه، وإنّمـا ذكّـرهم بالوصـية مـرات          Cإن أمير المؤمنين ــــــــ٤٤٤٤
  ومرات، وهي ثابتة بالنصوص العديدة.

ولكن مع األسـف ال تريـد األدلّـة النقليـة، حتّـى ال ترتـد عليـك شـبهتك وتبقـى          
  في ضاللك.

  هو المنافق، بل المنافق والفاسق غيره. Cعليه فليس أمير المؤمنينو ــــــــ٥٥٥٥
  خزعبالت! Cإن ما ذكرته من سكوت أمير المؤمنين ــــــــ٦٦٦٦

نعم، أنّـه لـم يحـارب بالسـيف لفقـدان الشـروط؛ إذ لـو دار األمـر بـين الشـجاعة           
  والتهور، ال يكون اختيار التهور شجاعة.

  فما تقول هناك، نقوله هنا. في مكّة؟! 7ثم لماذا لم يقاتل الرسول
حينمـا وصـل   ���  لم يتق في إظهار الوصية والمطالبة بحقّه Cوأمير المؤمنين

األمــر إلــى ســفك دمــه، وغيــر ذلــك فقــد قــام بكــلّ الوســائل المتاحــة للمطالبــة بحقّــه    
  وإظهار أمر اهللا وعدم كتمانه.

وأصــحابهم،  وإنّمــا مــن كتمــه، بــل بدلــه وكذّبــه، هــم: أبــو بكــر وعمــر وعثمــان   
الذين كتموا أمر اهللا بتنصيب عليC        خليفـة للمسـلمين، فهـذه اآليـة التـي ذكرتهـا

  عليك وعلى أسالفك.
، دعا إلى اهللا سراً لسنين فـي مكّـة إلـى أن    7مثل رسول اهللا Cومثل علي ــــــــ٧٧٧٧

أمــره اهللا بالعالنيــة، ولــم يضــح بدمــه ونفســه فــي أول يــوم، وذلــك ألجــل اســتخدام       
لنجــاح الــدعوة، وال يســمى ذلــك جبنــاً، وكــان كلّــه بــأمر اهللا ســبحانه    أفضــل الســبل 

وتعالى، وكذا أوصى لعليC .بما يفعل بعده  
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مـا تدعونـه أنـتم، فـأنتم     ���  فـي هـذا األمـر،    Cثم متى كذب أمير المؤمنين ــــــــ٨٨٨٨
  المدعي وأنتم الحكم؟! وهذه خطبته الشقشقية ماثلة.

وية لسنين، فال يقال لـه: لـم لَـم تحـارب؛     لم يحارب معا Cثم إن الحسين ــــــــ٩٩٩٩
  دمه الزكي..���  وقاتل وثار على يزيد عندما رأى أن الخطر على اإلسالم ال يدفعه

بخل بدمه في وقت من األوقات، فهو الـذي قتـل عمـرو     Cياًوال يقال: إن عل
ــن ود، ومرحبـــ ا ــركين فـــي بـــدر،       اًبـ ــحاب األلويـــة فـــي أُحـــد، ورؤوس المشـ ، وأصـ

  جاهل.���  الجمل وصفّين والنهروان، ثم قُتل في المحراب، فما أنتوخاض 
  وإليك بعض النصوص تدعم ما قلنا:

  .)١(: (لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم)Cقال
ــاريخ اليعقــوبي:   ــى      ((وفــي ت ــه إل واجتمــع جماعــة إلــى علــي بــن أبــي طالــب يدعون

  .)٢())ثالثة نفر���  ن الرؤوس، فلم يغد عليهالبيعة له، فقال لهم: اغدوا على هذا محلّقي
ــة       Cوقــال ــد جــذّاء، أو أصــبر علــى طُخي ــين أن أصــول بي ــي ب : (وطفقــت أرتئ

  .)٣(عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها المؤمن حتّى يلقى ربه)
، وأنـتم  وقال لما دعي لمبايعة أبي بكر: (أنا أحق بهذا األمر منكم، ال أبـايعكم 

أولــى بالبيعــة لــي، أخــذتم هــذا األمــر مــن األنصــار، واحتججــتم علــيهم بالقرابــة مــن    
وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً؟7النبي ،  
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ألســتم زعمــتم لألنصــار: أنّكــم أولــى بهــذا األمــر مــنهم لمــا كــان محمــد مــنكم،  
احتججـتم بـه   فأعطوكم المقادة، وسلّموا إليكم اإلمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما 

��� علــى األنصــار، نحــن أولــى برســول اهللا حيــاً وميتــاً، فانصــفونا إن كنــتم تؤمنــون، و  

  .)١(فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون)
أهـل بيتـي، فضــننت   ���  وقـال فـي خطبـة أُخــرى: (فنظـرت فـإذا لـيس لــي معـين       

  .)٢(بهم على الموت)

        الجواب عن السؤال الثالث من المغالطة:الجواب عن السؤال الثالث من المغالطة:الجواب عن السؤال الثالث من المغالطة:الجواب عن السؤال الثالث من المغالطة:
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــاً أو        المــأمور  ـ ــه مــن األمــر، ســواء كــان فوري ــأمر ينفّــذ حســب مــا صــدر إلي ب

  تراخياً، فوقت التنفيذ يتحدد في األمر أيضاً وليس دائماً فورياً.
خليفـة، فهـي التـي     Cقد عرفنا أن األمر كان متوجهـاً لُألمـة بتنصـيب علـي     ــــــــ٢٢٢٢

)، ثـم قـال   النـاس بــ(يا أيهـا النـاس     7لم تنفّذ؛ ففي حديث الغدير يخاطب الرسـول 
  من ضمنها: (من كنت مواله فهذا علي مواله).

نّك ال تفهم معنـى المثـل: (قـول بـال عمـل)، فـإن العمـل ينقسـم إلـى: عمـل           إ ــــــــ٣٣٣٣
  بدني، وعمل لفظي، وعمل قلبي، وعمل ذهني.

فمن يسبح ال يقال له: (قول بال عمل)؛ فـإن عملـه لفظـي، والعـزم علـى الشـيء       
ــاً..   ــالً قلبيـ ــمى: عمـ ــه      يسـ ــد أنحائـ ــي أحـ ــل فـ ــرك العمـ ــن يتـ ــرب لمـ ــل يضـ ــذا المثـ وهـ
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المتقدمة، ويكتفي باالدعاء فقط، ال لمن طالب وأعلن وجاهر ورفض البيعة حتّى 
أُكره وأصحابه وهددوا بالقتل، فترك القتال مجبراً معذوراً ألمر أجلّ وأهـم، وهـو:   

ــئال يــذهب   حفــظ اإلســالم علــى   كلّــه  مجملــه وعمومــه وإن وقــع فيــه انحــراف، ل
  نفّذ األمر حسب ما قدر عليه. Cوترجع جاهلية.. ولذا فهو

بما يفعـل فـي كـلّ     Cأوصى علياً 7ثم أنت قد علمت سابقاً أن الرسول
بحـذافيره ولـم يتخلّـف عنـه، وإنّمـا تخلّـف        7أمر بعده، فهـو اتّبـع أمـر الرسـول    

  عن األمر غيره.
فّذون األوامر ويطعيـون، أمـا   إن تولّي األمر والخالفة يكون بوجود أشخاص ين ــــــــ٤٤٤٤

إذا لــم يكــن، فقــد قيــل: (ال أمــر لمــن ال يطــاع)، وهــذا ال ينــتقص مــن منزلــة اإلمامــة فــي  
شيء، كما أن بعض األنبياء لم يؤمن بهـم أحـد، فيحشـرون يـوم القيامـة وحـدهم، فهـل        

  يضرهم شيء من ذلك في نبوتهم؟!!
، �إسـحاق الطالقـاني   حـدثنا محمـد بـن إبـراهيم بـن     ((ففي علل الشرائع: 

قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بـن علـي العـدوي، قـال: حـدثنا الهيـثم بـن عبـد اهللا         
، فقلــت لــه: يــا بــن رســول اهللا!  Cالرمــاني، قــال: ســألت علــي بــن موســى الرضــا  

أخبرني عن علي بن أبي طالب: لم لَم يجاهد أعداءه خمساً وعشرين سنة بعد 
  واليته؟ ، ثم جاهد في أيام7رسول اهللا

فــي تركــه جهــاد المشــركين بمكّــة ثــالثَ   7فقــال: ألنّــه اقتــدى برســول اهللا
عشرة سنة بعد النبوة، وبالمدينة تسعة عشـر شـهراً، وذلـك لقلّـة أعوانـه علـيهم..       

وكذلك عليC ةا لم تبطل نبوترك مجاهدة أعدائه؛ لقلّة أعوانه عليهم، فلم ،
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نة وتسـعة عشـر شـهراً، كـذلك لـم      مع تركه الجهاد ثالث عشرة سـ  7رسول اهللا
 تبطــل إمامــة علــيC    مــع تركــه الجهــاد خمســاً وعشــرين ســنة؛ إذ كانــت العلّــة

  .)١())المانعة لهما من الجهاد واحدة
إن ما ادعي ألبي بكر دعوى تحتاج إلى دليل، وال يكفي وجودها عند  ــــــــ٥٥٥٥

جبنـه  ، بل هناك روايات عند الطرف المقابل تظهـر  )٢(أصحاب وكتب المدعي
وخوفه وجزعه، وأما قتاله لمن منع الزكاة، كمالك بن النويرة على ما يدعون، 
فهو لم يكن لمنع الزكاة؛ ألن مالك لم يمنعها، وإنّما قـال: أُسـلّمها لمسـتحقّها،    

وهو عليC٣(، فقتلوه من أجل ذلك، والقصّة مشهورة(.  
حكم من ارتد عن ن حكم من منع الزكاة القتل؟! نعم، القتل إثم من قال 

 حتّى إناإلسالم وأظهر الكفر، ال حكم من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر ونافق، 
لم يقتل المنافقين، والمعنيين لو كانوا يستطيعون ألظهـروا الكفـر قبـل     7النبي

  غيرهم، ولكنّهم أضمروه طمعاً وخوفاً.
مــان بــاهللا  ــــ يــا ســبحان اهللا! كأنّــك تــدعي أن أمــر اإلمامــة أعظــم مــن اإلي        ٦

ألنّـه لـم يقاتـل فرعـون وهـو يـدعي        Cالعترضـت علـى موسـى   ��� وتوحيده، و
  الربوبية، والكالم جار في أكثر األنبياء!

                                                 

�F١l
��F١٢٢KEא�-�"�Q١�W١٤٨	وق�،����M���Eא�0,א �
�F٢�CA��-א���Oa[�W,X6א�E٨�W١٤١��9\وא���"�JN��;م��QJ�3א�"�J8���Z�9����Oa9[�،�G?

١�W٣٨�Kس�ل�א�?�J�;�,"�א���ن،�;�א ��"�J8� �
�F٣��;�Sא��	�¡P�W,X6א�E٤�W٢٩٦����x�9JF"�א��9J8�،s9�����I,B�:9;3�،���Zo9�P١�W١٩��#9?8�،

��F١٤٠٩١KEא^	�٥�W٦١٩�Yא��G�ل� �



 
 

٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥....................................................... E,0��123א���
 א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�

أيضــاً، وهــل  Cن موســى كــان مستضــعفاً، فــالقول قولنــا فــي علــيإوإن قلــت: 
  تقول في موسى أنّه جبان؟!

ــاء واألوصــياء يتّبعــ       ــي ذلــك، هــو أن األنبي ون أوامــر اهللا ســبحانه  وإنّمــا القــول ف
  وتعالى، وهم أعرف بموارد حكمه.

      ة، ال إلـى علـيومع ذلك، فالسؤال وارد على الـذين تركـوا العمـل بالوصـيC 
  الموصى إليه.

        الجواب عن السؤال الرابع من المغالطة:الجواب عن السؤال الرابع من المغالطة:الجواب عن السؤال الرابع من المغالطة:الجواب عن السؤال الرابع من المغالطة:
ـــ١١١١ ـــــ ـــــ ـــــ المصـــلحة مقدمـــة علـــى الشـــجاعة، وهنـــاك فـــرق بـــين التهـــور والشـــجاعة،     ــ

اة مــن اإلقــدام، فــإذا كانــت الغايــة فــي عــدم اإلقــدام هــي   والمهــم هــو الغايــة المتوخّــ
األهم، فترك اإلقدام، ولـو علـى تـرك حـق مغتصـب لينهبـه اآلخـرون، هـو الشـجاعة          

  والتضحية.
من مكّة واختفى بالغار من قريش؟ ولمـاذا هـرب    7لماذا خرج رسول اهللا ــــــــ٢٢٢٢
  (نعوذ باهللا). نّهما كانا جبانينإمن مصر خائفاً يترقّب؟ نظنّك ستقول:  Cموسى
  أربعين شخصاً يقاتل بهم ال غير.���  لم يطلب Cومع ذلك فأمير المؤمنين ــــــــ٣٣٣٣
  ن التضحية بالنفس على خالف أمر اهللا ومصلحة اإلسالم جائزة؟إمن قال:  ــــــــ٤٤٤٤
ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ لوجــب قتــال كــلّ األنبيــاء  ��� التفــرد وعــدم األنصــار مجــوز لعــدم القتــال، و   ـ

مكّة، ولم يفعلوا!! وال يقول مسـلم: إنّهـم جبنـاء،     في 7وحدهم، ومنهم رسول اهللا
  أو عصوا أمر اهللا، وإنّما ذلك لمصلحة عليا، وأمر من أُمور اهللا سبحانه وتعالى.
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نعم، إن أحد موارد ظهور الشجاعة هو حصول المحن والصعوبات، ومنهـا   ــــــــ٦٦٦٦
أن  ���  فـي بـدر وأُحـد والخنـدق وخيبـر وحنـين وغيرهـا،        Cموقف أمير المـؤمنين 

تقول: إنّها لم تكن من مواقف المحن، ودليلك على ذلك: هروب أبي بكـر وعمـر   
  وعثمان في أُحد وحنين وخيبر، ألنّهم أشجع الشجعان!

        الجواب عن السؤال الخامس من المغالطة:الجواب عن السؤال الخامس من المغالطة:الجواب عن السؤال الخامس من المغالطة:الجواب عن السؤال الخامس من المغالطة:
المنـافقين، فهـل يقتـل     7الكفر باهللا أعظم من اإلمامة، ولم يقتل رسول اهللا ــــــــ١١١١

  في أمر اإلمامة؟! المنافقين Cأمير المؤمنين
إنّك ال تفرق بين الكفر بالمعنى العام والكفر بالمعنى الخاص، الذي يقابله  ــــــــ٢٢٢٢

اإلسـالم بـالمعنى العـام واإلسـالم بـالمعنى الخــاص الـذي هـو اإليمـان، وإنّمـا يجــب          
  القتل على من يكفر بالمعنى العام.

مسـتقيم، وهـم الشـيعة    بقـاء الـدين ممـثالً فـي ثلّـة قليلـة ثابتـة علـى الصـراط ال          ــــــــ٣٣٣٣
حينـذاك، فلـوال مـداراة     Cاإلمامية، أفضل مـن ذهابـه كلّـه لـو قاتـل أميـر المـؤمنين       

أحـد يحفـظ الـدين ويـرد عنـه       7لَما بقي من أهل بيـت الرسـول   Cأمير المؤمنين
  ) سنة إلى هذه الثلّة الصالحة.١٤٠٠كيد المبطلين، ليصل بعد (

فـاظ علـى وحـدة المسـلمين،     الح Cنعم، كـان هـدف علـي بـن أبـي طالـب       ــــــــ٤٤٤٤
ولم يبدأ بقتال، والفـرق واضـح فـي قتالـه معاويـة؛ فـإن معاويـة كـان قـد شـق وحـدة            

الحفاظ عليها ما اسـتطاع،   Cالمسلمين وانتهى األمر، بعد أن حاول أمير المؤمنين
فــي ذلــك الحــين أن يتــرك     Cهــل برأيــك أن الواجــب علــى أميــر المــؤمنين     ��� و

مــن دولــة اإلســالم بحجــة الحفــاظ علــى وحــدة المســلمين؟  معاويــة ينفــرد فــي جــزء 
هـــذا؟! وهـــل ســـيبقى رادع أمـــام معاويـــة مـــن ضـــم األجـــزاء   ���  وهـــل شـــق الصـــف 
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اُألخــرى، كمــا فعــل؟ أو يردعــه شــيء عــن ادعــاء الخالفــة، أو أنّــه مــع الحــق، كمــا       
ــر فــي البصــرة كــان وحــدة            فعــل؟ ثــم هــل تعتقــد أن خــروج عائشــة وطلحــة والزبي

  لمين أم ماذا؟ وما واجب خليفة المسلمين حيال ذلك؟للمس
  نفسه، فأجاب عليها.. Cوهناك روايات عن هذا الموضوع سئل فيها اإلمام

أنّـــه كـــان جالســـاً فـــي بعـــض مجالســـه بعـــد رجوعـــه مـــن  ((: Cفقـــد روي عنـــه
النهـروان، فجـرى الكـالم حتّـى قيـل لـه: لــم ال حاربـت أبـا بكـر وعمـر كمـا حاربــت            

  ومعاوية؟ طلحة والزبير
فقال عليC.حقّي إنّي كنت لم أزل مظلوماً مستأثراً علَي :  

فقام إليه األشعث بن قيس، فقال: يا أمير المؤمنين! لم لـَم تضرب بسيفك ولم 
  تطلب حقّك؟

فقال: يا أشعث! قد قلت قوالً، فاسمع الجواب وعه، واستشـعر الحجـة، إن لـي    
  هللا عليهم أجمعين):أُسوة بستّة من األنبياء(صلوات ا

، فإن قال قائل: )١(�أَنِّي مغْلُوب فَانْتَصرأَنِّي مغْلُوب فَانْتَصرأَنِّي مغْلُوب فَانْتَصرأَنِّي مغْلُوب فَانْتَصر�، حيث قال ربC :أولهم: نوح
فالوصــي (يقصــد نفســه عليــه الســالم)  ��� إنّــه قــال هــذا لغيــر خــوف فقــد كفــر، و  

  أعذر.
ــوةً أَو آوِي إِلَـــى ركْـــنٍ  �، حيـــث قـــال: Cوثـــانيهم: لـــوط ــوةً أَو آوِي إِلَـــى ركْـــنٍ  لَـــو أَن لـــي بِكُـــم قُـ ــوةً أَو آوِي إِلَـــى ركْـــنٍ  لَـــو أَن لـــي بِكُـــم قُـ ــوةً أَو آوِي إِلَـــى ركْـــنٍ  لَـــو أَن لـــي بِكُـــم قُـ لَـــو أَن لـــي بِكُـــم قُـ

يدشَديدشَديدشَديدأعذر.��� ، فإن قال قائل: إنّه قال هذا لغير خوف فقد كفر. و)٢(�شَد فالوصي  
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ــالثهم ــال:     :وث ــث ق ــل اهللا، حي ــراهيم خلي وأَعتَــزِلُكُم ومــا تَــدعون مــن دون    وأَعتَــزِلُكُم ومــا تَــدعون مــن دون    وأَعتَــزِلُكُم ومــا تَــدعون مــن دون    وأَعتَــزِلُكُم ومــا تَــدعون مــن دون    �إب
اللَّهاللَّهاللَّهأعذر.��� ، فإن قال قائل: إنّه قال هذا لغير خوف فقد كفر، و)١(�اللَّه فالوصي  

، فـإن قــال  )٢(�فَفَـررتُ مـنْكُم لَمـا خفْـتُكُم    فَفَـررتُ مـنْكُم لَمـا خفْـتُكُم    فَفَـررتُ مـنْكُم لَمـا خفْـتُكُم    فَفَـررتُ مـنْكُم لَمـا خفْـتُكُم    �، حيـث قـال:   Cورابعهـم: موسـى  
  فالوصي أعذر.��� قائل: إنّه قال هذا لغير خوف فقد كفر، و

ابــن أُم إِن الْقَــوم استَضْــعفُونِي ابــن أُم إِن الْقَــوم استَضْــعفُونِي ابــن أُم إِن الْقَــوم استَضْــعفُونِي ابــن أُم إِن الْقَــوم استَضْــعفُونِي �، حيــث قــال: يــا Cوخامســهم: أخــوه هــارون
��� د كفــر، و نّــه قــال هــذا لغيــر خــوف فقــ     إ، فــإن قــال قائــل:   )٣(�وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي وكَــادوا يقْتُلُــونَنِي 

  فالوصي أعذر.
، حيـث ذهـب إلـى الغـار ونـومني علـى فراشـه، فـإن         7وسادسهم: أخي محمد

  فالوصي أعذر.��� قال قائل: إنّه ذهب إلى الغار لغير خوف فقد كفر، و
فقام إليه الناس بأجمعهم فقـالوا: يـا أميـر المـؤمنين قـد علمنـا أن القـول قولـك،         

  .)٤())د عذرك اهللاونحن المذنبون التائبون، وق
إن األنكى من ترك أمر الخالفة، هو ضياع التوحيد والنبـوة والرجـوع جاهليـة،     ـــــــــ٥٥٥٥

  كما كان هو عزم القوم لو استطاعوا!!
ن معاويـة أراد كرسـي الخالفـة فقـط؟! بـل أراد محـو الـدين ومحقـه؛         إمن قـال:   ـــــــــ٦٦٦٦

شاهدة بذلك. قلها التاريخوبني هاشم، وأفعال معاوية التي ن 7حسداً وبغياً للنبي  
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كان جبانـاً، والعيـاذ بـاهللا، ألنّـه لـم يقاتـل        7على قياسك، فإن رسول اهللا ــــــــ٧٧٧٧

  المشركين وحده في مكّة، وقاتلهم في بدر عندما وجد األعوان على ذلك!!
ـــــــ    ٨٨٨٨ إن المرتدين خـارجون عـن المسـلمين، فـال يقـال لقتـالهم: شـق لوحـدة          ـ

م فـي المسـلمين لكـان هنـاك شـق لوحـدة المسـلمين        لو أدخلـته ��� المسلمين، و
رغــم أنفــك، والمنــافق غيــر المرتــد، والكفــر بــالمعنى العــام غيــر الكفــر بــالمعنى    

  الخاص، فحكمهما مختلف.
ا عليوأمC     فإنّه لم يقاتل معاوية من أجل الملك؛ فإنّه كـان ينظـر لألمـر

ن أبــا بكــر قاتــل مــن  فــنحن نــدعي أ��� مــن جهتــه علــى أنّــه خالفــة للمســلمين، و 
  أجل ملكه!!

        معاويـة قاتـل مـن أجـل الملـك، فهـذا واضـح، ولكـن أي ربـط بـين    نعم، إن
شــأن األنبيــاء ���  الطــرفين حتّــى تعــدى حكــم أحــدهما إلــى اآلخــر؟! وهــل هــذا  

  واألولياء مع الجبابرة.
إن أحـــد أســباب ارتـــداد المرتـــدين، هــو اســـتبداد أبــي بكـــر بالخالفـــة،     ــــ ــــ ــــ ــــ ٩٩٩٩
خ حكم بيننا، فأبو بكر هو الذي شق وحدة المسلمين، فقابله المرتدون والتاري

  .Cعلياً���  بالمثل، ولم يسم فوقهم

        الجواب عن السؤال السادس من المغالطة:الجواب عن السؤال السادس من المغالطة:الجواب عن السؤال السادس من المغالطة:الجواب عن السؤال السادس من المغالطة:
ال يصح قياس الرسول والنبي على الوصـي فـي أحكـام الرسـول والنبـي       ــــــــ١١١١

ضها النبي أولى، كما مر الخاصّة، ويصح في الشامل لهما معاً، بل يكون في بع
لمــن ســأله عــن علّــة   Cعليــك فــي الروايــة الســابقة عنــد جــواب أميــر المــؤمنين 
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غاصــبي حقّــه. وعليــك أن تحــدد أوالً مــا يجــوز القيــاس فيــه عمــا ال يجــوز،    عــدم قتالــه
   يكفينا. فقولك بالقطع: (ال يصح) جهلٌ. )١(وحديث (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى)

، مـع  )٢(أُمـر بالتأويـل، كمـا فـي الحـديث      Cأُمر بالتنزيـل وعلـي   7ولالرس ــــــــ٢٢٢٢
  أن هذا ال مدخلية له في الفرق بين الجواز وعدم الجواز.

أيضاً لم يـؤمر بإجبـار النـاس علـى الـدخول فـي الـدين، وال علـى          Cوعلي ــــــــ٣٣٣٣
اً، الدخول في أمر اإلمامة والطاعة له، وقد عرفت الفرق بين المرتد والمنـافق سـابق  

   فال نعيد.
ومــا ذكرتــه مــن أســباب لقتــال المرتــد ال دخــل لــه فــي المقــام، فــال نطيــل بــرده    

  كذلك. Cلم يقتل المنافقين، وعلي 7ونقاشه، والرسول
ن إفهـل لـك أن تقـول:    ��� األنبياء والرسل مجتبون، نعم، وكذا األوصياء، و ــــــــ٤٤٤٤

  األنبياء عينوا األوصياء من دون أمر اهللا؟!!
  مــا معنــى االجتبــاء؟ نتــرك اإلجابــة إليــك، ونســأل: إذا كــان مجــيء لفظــة           ثــم

(االجتباء) في القرآن مساوية للنبوة، فهـل مـن لـم تـأت بحقّـه فـي القـرآن لـم يكـن          
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نبياً؟ وما حكم أكثر األنبياء الذين لـم يـذكروا فـي القـرآن؟ وهـل يجـب ذكـر كـلّ         

  من اجتبي في القرآن؟
  وغيرها في القرآن، فهل تحكم بأنّها نبية؟!ثم أنّه تعالى اصطفى مريم 

  نرجو اإلجابة: بنعم أو ال، وال نريد الدخول في معمعة المغالطات أيضاً!!
  أن تأتي بنصّ من القرآن جلي على أن مريم نبية!! اونرجو

 ر بالسابقين ويذكر أسمائهم، ولم يـذكر أي كّ: أن يذومن أساليب القرآن
رهم بصفاتهم وأعمالهم، أال ترى أنّـه لـم يـذكر اسـم     اسم لالحقين، وإنّما يذك

مــع أنّــه منصــوص عليــه عنــد جميــع المســلمين بأنّــه الــذي ســيحكم    Cالمهــدي
األرض كلّهـــا بعـــدل وســـالم وأنّـــه ســـيحقّق الوعـــد اإللهـــي، مقابـــل لـــذكره ذي    

. كمـا أنّــه لـم يـذكر الــدجال مـع أنّــه ذكـر فرعــون      Cالقـرنين ونبـي اهللا ســليمان  
  وهامان.

إن لكلّ لفظة اجتباء في كلّ آية جئت بها معناها الخـاص، يعـرف ممـا     ــــــــ٥٥٥٥
  تعلّق بها في اآلية.

إن أحــد معــاني االجتبــاء، هـــو: التفضــيل واالختيــار، وهــو لــيس مســـاوٍ         ــــ ــــ ــــ ــــ ٦٦٦٦
  للنبوة.

نعم، النبوة اختيار وتفضيل، وكذا اإلمامة والوصاية، واالجتباء واالصطفاء 
.أعم  

  ؟!!7قة بين االجتباء وتحديد ما كلّف به النبيال نعرف ما العال ــــــــ٧٧٧٧



 
 

٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

وعلى كلّ حال فهذا السؤال كلّه تخليط في تخلـيط لـم يظهـر وجـه الـربط      
  بين فقراته!

        الجواب عن السؤال السابع من المغالطة:الجواب عن السؤال السابع من المغالطة:الجواب عن السؤال السابع من المغالطة:الجواب عن السؤال السابع من المغالطة:
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ال  Cالظــاهر أنّــك لــم تفهــم معنــى العصــمة، فبعــد أن ســلّمت العصــمة لإلمــام    ـ

ــل،    ــم يقاتـ ــم لَـ ــول: لـ ــتطيع أن تقـ ــليم     تسـ ــمة؛ إذ أن التسـ ــالف للعصـ ــه مخـ ــدم قتالـ وأن عـ
بالعصمة ال يترك مجاالً للسؤال عن أفعال المعصوم، فهي تعني: أن كـلّ أفعالـه مطابقـة    

  للصحة ولألمر الشرعي، وأن قتاله في وقته صحيح، وعدم قتاله في وقته صحيح!!
مثل بـاقي النـاس   نّه بعد التسليم بالعصمة ال يكون للمعصوم إثم إنّك قد قلت: 

(مــن جهــة العصــمة طبعــاً)، فكيــف تقــيس أفعالــه بعــد ذلــك علــى أفعــال النــاس، أو      
  تزنها بميزان نفسك، وأنت من باقي الناس؟!!

  إنّا نعجب كيف ترتّب األفكار في ذهنك، أو لعلّ هواك يغالط عقلك!! اهللا أعلم..
ي والمصـلحة  إن مقياس أفعال المعصوم هـو: الحكـم الشـرعي واألمـر اإللهـ      ــــــــ٢٢٢٢

لكــــان اختيــــار الشــــريعة واألنبيــــاء ��� اإللهيــــة، ال المصــــلحة التــــي تفهمهــــا أنــــت، و
ــب         ــالم بالغي ــاس ال اهللا ســبحانه وتعــالى الع ــد الن ــك، أو لنقــل بي ــد أمثال واألوصــياء بي

  وحقائق األشياء.
لـم يكـن حكمـاً ضـرورياً      Cقد عرفت في ما سبق أن قتـال أميـر المـؤمنين    ــــــــ٣٣٣٣

في اإلسالم، كوجوب الصالة مثالً، حتّى تسـتطيع أن تخـدش بالعصـمة     بديهياً ثابتاً
عندما يثبت عدم فعله، بل بالعكس نحن نستمد الحكم الشـرعي بخصـوص القتـال    

جعـل  ���  ؛ ألنّه إمام ووصـي ومشـرع ومعصـوم، وإن أبيـت    Cمن نفس فعل اإلمام
ــى باالستح    ــاًء، وال نرضـ ــدليل رجـ ــا بالـ ــال الوجـــوب فائتنـ ــم القتـ ــاس  حكـ ــان والقيـ سـ
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والرأي وما شابه ذلك، فدين اهللا ال يقاس بالعقول، ولـيس الحكـم متروكـاً لـك وال     
للنــاس!!! وقــد بينــا ســابقاً أن عــدم القتــال ال ينفــي وال يســقط حــق اإلمامــة, فســؤالك   

  ليس في محلّه.  
إنّك تبني مغالطاتك على فرضيات من أول مغالطـة إلـى النهايـة! ألـم تسـمع       ــــــــ٤٤٤٤
القائل: (العرش ثم النقش)، يا أخانا! أثبـت أوالً وجـوب القتـال وصـوابه، ثـم      المثل 

ــدة التــي تــدعيها      Cاعــذر أميــر المــؤمنين   ، أو ال تعــذره، وال تبنــي األوهــام الجدي
  منطقية على أوهام قديمة مغروسة في قلبك يرعاها الهوى والتعصّب.

يس بإنســان عــادي، ثــم وأنــت تقــول: لــو كــان إنســاناً عاديــاً لعــذرناه، أي: هــو لــ  
ترجــع وتقــيس أفعالــه علــى أفعــال النــاس العــاديين، بــأن يجــب أن يفعــل كــذا أو ال    

  يفعل كذا؛ ألنّه بنظرك أن اإلنسان العادي يجب أن يفعل أو ال يفعل.
 فــي مكّــة  7فقــل لنــا: هــل تســتطيع أن تصــف عــدم قتــال النبــي والــدعوة بالســر

جيـــب هنـــا نجيـــب هنـــاك!! وخـــذ مـــثالً فعـــل   علـــى أنّـــه خنـــوع، والعيـــاذ بـــاهللا؟ فمـــا ت 
  نبي من األنبياء أيهم شئت، فما تقول؟ ، أو أيCموسى

        الجواب عن السؤال الثامن من المغالطة:الجواب عن السؤال الثامن من المغالطة:الجواب عن السؤال الثامن من المغالطة:الجواب عن السؤال الثامن من المغالطة:
أيهـا األخ! نضـرب لـك مثـال عسـاك أن تعـي مـا نقـول.. فلـو أن هنـاك مالكـاً             ــــــــ١١١١

لنجاح ملكية لشركة ناجحة فرضاً بأعمالها التجارية ومشاريعها، فهل يصحح هذا ا
  صاحب الشركة لها حتّى لو كان غاصباً لها؟!!

ــال التــي وقعــت بعــده،         ــه األفع ــى تفهمــون أن حــق اإلمامــة ال تثبت ــدري، مت ال ن
ــه ونقضــه بيــد اهللا ســبحانه وتعــالى، ثــم هــل يصــح نســبة         وإنّمــا هــو حــق إلهــي، إثبات

هالً وننســى النجــاح التوســعي والهندســي والتقنــي إلــى مــدير الشــركة ولــو كــان جــا    
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ــدفاعهم       ــلمين وانــ ــان المســ ــب إيمــ ــأين ذهــ ــين؟! فــ ــال المخلصــ ــين والعمــ المهندســ
وإخالصــهم، وقــوة مبــادئ اإلســالم ومثلــه وعدلــه، التــي كانــت باقيــة حيــة بعــد وفــاة  

ة قصيرة؟!! 7النبيقبل مد  
وقبــل أن تعتــرض، نقــول لــك: ثبــت بعشــرات األدلّــة، وســنثبته مكــرراً فــي موضــعه،  

وعمـر وعثمـان بأبسـط المسـائل فضـالً عـن كبيرهـا. نعـم، ال ننكـر فضـيلة           بكر  يجهل أب
ــة علــى خــالف المقيــاس الشــرعي        وقــوة ملكــة المكــر والخــداع والقســوة وإدارة الدول

  عندهم، فهذه الفضيلة يملكها كلّ الجبابرة من أول التاريخ لحد اآلن.
ى مسـتوى مثـل   ثم إنّك أخذت جانباً وتركـت جوانـب! فـأين نسـب النجـاح علـ       ــــــــ٢٢٢٢

    ــه التــي ناضــل مــن أجلهــا النبــي وأصــحابه، أو علــى مســتوى القــرآن    7اإلســالم ومبادئ
  إذا حسبت منع تدوين الحديث من المنجزات!���  وتشريعاته والحديث وتفريعاته؟

أن تحسب قتـل مالـك بـن النـويرة،     ���  وأين ذهبت حرمة المسلم ودمه وماله؟
  رمة المسلم!، من الحفاظ على ح)١(ووطء زوجته

أن تحســب توليــة معاويــة  ���  وأيــن ذهــب تــأمير وتوليــة الثقــة األمــين الكفــوء؟  
  وبني أُمية وأمثالهم من هذا الباب!

  وغيرها، وغيرها.
ــا      ــائع ومثلهـ ــار، فنقـــول لـــك: أوالً لنبحـــث هـــذه الوقـ وإن أصـــررت علـــى اإلنكـ

  أضعاف، ثم نرجع إلى تسليم ما ادعيت.
  نا ثم نقفز كما تريد أن تقفز أنت.أم تريدنا أن نغمض أعين

                                                 

�F١��;�Sא��	�¡P�W,X6א�E٢�W٩٥�x�JFא��"�J8�،s�����I,B:;3�،��Zo�P١�W١٩K� �



 
 

٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥....................................................... E,0��123א���
 א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
وأيضاً، من قال: إن مقياس األحقّية هو التوسع وكثرة الفتوحات وقـوة الدولـة   

كانـت أميركـا اآلن هـي األحـق؛ ألنّهـا أقـوى       ��� بغض النظر عن مبادئ اإلسالم؟! و
دولة وأكبر دولة، وكان رئيسها أحسن رئيس، وهذا ما ال يرضاه كلّ الناس فضـالً  

  عن األمريكيين أنفسهم.
كأنّك نسيت أيها األخ وأنت تقـرر هـذه المغالطـة أن أحـد إشـكاالت أهـل        ــــــــ٣٣٣٣

هـــو: القتـــال الـــذي نشـــب بـــين المســـلمين أنفســـهم،  Cالســـنّة علـــى أميـــر المـــؤمنين
وتقلّص حركة الفتوحات في زمنه حتّى سجله المؤرخون األوربيون على أنّه لـوال  

اوية لما نجت أوربا، وقد صرحت أنت آنفاً بـأن وحـدة   هذا التقلص بسبب فعل مع
       ــأتي اآلن لتقــول: فعــل علــي ــه، وت ــد انشــقّت فــي زمان ــه   �المســلمين ق ــي خالفت ف

وامتداد رقعة اإلسـالم وكثـرة الفتوحـات يـدلّ علـى الفعـل الصـائب والخيـر العمـيم          
  ريخ أم ماذا؟!واالستفادة العظيمة لُألمة اإلسالمية من فترة خالفته!! ألم تقرأ التا

ونحــن الشــيعة اإلماميــة ال نقــيس الخالفــة بهــذا المقيــاس، فــال يــرد اإلشــكال علينــا     
  أصالً.

 ال يوجــد أي ثـم   خ وال خبيــر سياســي، أو اجتمـاعي، أو أيمـؤر  باحــث يصــب
كــلّ اللــوم فــي انحطــاط اُألمــة علــى آخــر خلفــاء بنــي العبــاس، وإنّمــا يتــدرجون فــي   

ــك الســابق فالســابق، وهــ    ــى أول مــن غصــب       ذل ــى أن نوصــله إل ــا نفعلــه نحــن إل ذا م
الخالفة وبنى هذا البنيان على الباطل، حتّى وصل أمر المسلمين بمرور الـزمن إلـى   

  الوضع الراهن، وإلى هؤالء الحكّام المتسلّطين علينا اآلن.
ومع ذلك فواقع المسلمين اآلن ال يعطي ضابطة عقلية على أن كلّ من يتـولّى  

وء، أو ال دين له، أو... أو...، وإنّما يقومـون حسـب أفعـالهم وسـلوكهم     فهو غير كف
  الشخصي، ومدى قربهم أو بعدهم عن اإلسالم، ثم يحكم عليهم.
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فربمــا وجــد هنــاك الحــاكم الــذي تنطبــق عليــه المــوازين الشــرعية، ولكنّــه ال         
  لكثيرين.يستطيع أن يفعل شيئاً مقابل االنحطاط الشامل للمسلمين وقوة أعدائهم ا

ــه:    ــاً     إفالــذي نريــد أن نقول انحطــاط المســلمين، وإن كــان يعطــي مؤشّــراً عام ن
ــيس ضــابطة عقليــة ال تتخلّــف،        لواقــع حكّــام المســلمين علــى مــر التــاريخ، ولكنّــه ل
تُطبــق علــى كــلّ شــخص شــخص مــنهم، فــإذا أردنــا الحكــم علــى كــلّ واحــد مــنهم    

م وأحكامه، وال يستثنى من ذلـك  بمفرده يجب أن نقيس أفعاله على مبادئ اإلسال
ما نفعلـه نحـن وأنـتم، ونـتكلّم فيـه منـذ مئـات السـنين         ���  أبو بكر أو غيره، وهل هذا

  ولحد اآلن، فيهدي اهللا من يهدي ويضلّ من يضلّ.
وقاعدة: األثر يدلّ على المؤثر فعالً، تُطبق في كلّ النواحي ال في ناحيـة دون  

ــا فــي موضــع أو    فــي وقــت فعــالً مــن شــخص مخــالف لحكــم اهللا      أُخــرى! فــإذا رأين
فاعله!! وإذا جئت بالتأويـل   :جعلناه كأثر يدلّ على ماهية ودين ذلك الشخص، أي

هنــا جئنــا بالتــأويالت هنــاك، وإذا ادعيــت العقــل والمنطــق والفطــرة الســليمة، ادعينــا  
آن العقل والمنطق والفطرة السليمة والبديهية وحكـم العقـالء وعـرف النـاس والقـر     

  والسنّة واإلجماع وسنن اهللا وأفعال األنبياء، وما شئت فعدد!!
        الجواب عن السؤال التاسع من المغالطة:الجواب عن السؤال التاسع من المغالطة:الجواب عن السؤال التاسع من المغالطة:الجواب عن السؤال التاسع من المغالطة:

بدورنا نسأل: هل هناك نصّ جلي مـن القـرآن علـى عـدد ركعـات الصـالة،        ــــــــ١١١١
  أو فروض الزكاة، أو أفعال الحج، مثالً؟

  الجواب: ال.
دين، فهل هذا األمر العظيم الجليل وعليه: يعد المسلمون الصالة من أركان ال

  تُرك ذكره في القرآن؟ ال يعقل هذا!!
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  فماذا تجيب؟!

نعــم، إنّــك أجبــت: بأنّــه ذكــر وجــوب الصــالة ووجــوب الجهــاد... الــخ؛          
       ـة، ووجـوب وجـود وصـيوأيضاً أقررت بذكر وجوب وجود إمـام علـى اُألم

ر ت أنت (وجوب اختيالكلّ نبي، وأنّه سنّة من سنن اهللا، ولم يذكر كما ادعي
وال تــــأت ،(بآيــــة:  اإلمــــام�مــــنَهيى بشُــــور مهــــرأَمومــــنَهيى بشُــــور مهــــرأَمومــــنَهيى بشُــــور مهــــرأَمومــــنَهيى بشُــــور مهــــرأَمو�)حتّــــى ال تقــــع فــــي  )١

التأويالت التي ترفضها وأنت ال تدري، مع أنّها أيضاً غير دالّة على مطلوبك 
  حتّى بالتأويل، وتفسيرها في محلّه.

   النبـي دد ركعـات  يفصّـل لنـا األحكـام مـن عـ      7والجواب عن السـؤال هـو: أن
الصالة، وأفعال الحج، وغيرها، ومثله أيضاً يبين اإلمام المختار من قبل اهللا سبحانه 

  وتعالى ال من قبل الناس.
خليفـة أو   7فالسؤال األساسـي بيننـا منـذ مئـات السـنين هـو: هـل عـين الرسـول         

ال؟ وال داعي لما ذكرته أوالً من أسئلة، وقـد سـبقك أسـالفك إليهـا، وأجـاب عنهـا       
  أئمتنا بجوابهم المفحم.

  وإليك الجواب:
عـن قـول اهللا    Cعـن أبـي بصـير، قـال: سـألت أبـا عبـد اهللا       ((ورد في (الكافي): 

  ؟)٢(�أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�عزّ وجلّ: 
  .Fفقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين
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فـي كتـاب اهللا    Fولون: فما له لم يسـم عليـاً وأهـل بيتـه    فقلت له: إن الناس يق
  عزّ وجلّ؟

نزلـت عليـه الصـالة ولـم يسـم اهللا لهـم        7قال: فقـال: قولـوا لهـم: إن رسـول اهللا    
هــو الــذي فســر ذلــك لهــم، ونزلــت عليــه     7ثالثــاً وال أربعــاً، حتّــى كــان رســول اهللا  

هـو   7ى كـان رسـول اهللا  الزكاة ولـم يسـم لهـم مـن كـلّ أربعـين درهمـاً درهـم، حتّـ         
الذي فسر ذلك لهم، ونزل الحج فلـم يقـل لهـم: طوفـوا أسـبوعاً، حتّـى كـان رسـول         

أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ �هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت:  7اهللا
ن : فـي علـي: (مـ   7، ونزلت في علـي والحسـن والحسـين ـــ فقـال رسـول اهللا      �منكُممنكُممنكُممنكُم

  الحديث. )١())كنت مواله فعلي مواله...)
وأما سؤالك عن الوصـية، فسـؤال سـخيف! ألـم تقـل نحـن ال نريـد الـدخول          ــــــــ٢٢٢٢

���  فــي التأويــل والنقــل، والبقــاء علــى حكــم العقــل الفطــري فقــط، وهــل ســؤالك          

  رجوع إلى النقل والتأويالت؟!
عـرف أدلّـة الشـيعة    ثم ألم تقرأ كتب الشيعة اإلمامية وأهـل السـنّة حتّـى ت   

على إثبات الوصية، وأدلّة أهل السنّة على نفيها؟ ثم تقول: أين الوصية، ولم 
لَم تُكتب؟!! كأنّك تريد أن نعيد لك تراث المسلمين كلّه منـذ مئـات السـنين    

  ولحد اآلن.
أيها األخ! العاقل يطّلع أوالً على ما كتب، ثـم يـأتي بسـؤال جديـد، وال يجعـل      

  مغفّل ويسأل سؤاالً أجيب عليه آالف المرات، ثم يدعي التعقّل.نفسه ك
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بالخالفــــة، وأنّهــــا  Cلعلــــي 7نعـــم، نحــــن نقــــول: إن هنـــاك وصــــية مــــن الرســـول   

مشهورة، وأنّه قالهـا أمـام النـاس، فـي عـدة مـرات، وبأسـاليب مختلفـة، وبنصـوص حديثيـة           
  ار، والمنزلة، وغيرها.وصلت إلينا، وتسمى بأسماء معروفة، كحديث الغدير والد

ثــم ال نعــرف الــربط بــين الصــحيفة والوصــية! فــإن أحــد أدلّــة الوصــية عنــدنا:           
أن يكتبها قبل وفاته لعموم المسـلمين، فمنعـه مـن ذلـك عمـر       7صحيفة أراد النبي

  (الذي من المفروض أنّه في جيش أُسامة)، لما فطن لما ستحويه.
أوصى بها النبي ة، ونقلتها الشيعة في كتبهم.أهل بيته خاصّ 7ثم  

  !!�� �تغابي ليس ���  فقولك: أين هي؟ ما هو
  وقولك: لم لَم تكتب وهي على تلك الدرجة من الخطورة؟

فنقول لك: ما قيمتها؟ بعـد أن يجتمـع المنـافقون وزعمـاء قـريش الـذين قـرروا        
ســوف يبقــى ــــ والعيــاذ بــاهللا ــــ! وهــل  7غصــب الخالفــة علــى أنّهــا هــذيان مــن النبــي

   ــد علــى هــذيان النبــيمجس ــالقرآن!    7دليــل حــي ــه ب غيرهــا؟ وبالتــالي جــواز هذيان
  ؟وهما يريدكان فبطالن النبوة فذهاب اإلسالم! وهل غير هذا 

فتركهــا اإلنســان الكامــل المســدد مــن اهللا أفضــل األنبيــاء والرســل، حفاظــاً علــى  
  .اإلسالم ولم يكتبها أمامهم ووصى بها أهل بيته خاصّة

        المغالطة الثانية:المغالطة الثانية:المغالطة الثانية:المغالطة الثانية:
قـد بـين أحكـام اهللا لولـده وعـرفهم وصـيه        Cوفي األخير نسأل: إذا كان آدم

  .Fفلماذا اختلفوا بعده؟ وكذا نوح وإبراهيم وبقية األنبياء
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، وبشّـــر 7، وكـــذا بخـــاتم األنبيـــاء Cقـــد بشّـــر بعيســـى  Cوإذا كـــان موســـى
نـوا ال بعيسـى وال   ، فلماذا اختلـف بنـو إسـرائيل بعـده ولـم يؤم     7بمحمد Cعيسى

  ؟7بمحمد؟ ولم يؤمن النصارى بمحمد
للمســـلمين أحكـــام اإلســـالم وعقائـــده؟ فلمـــاذا  7وإذا كـــان قـــد بـــين الرســـول

  اختلفوا بعده؟
لهــم أحكــام الوضــوء، بــل أكثــر مــن ذلــك، كــان          7وإذا كــان قــد بــين    

  يمارسه أمامهم كلّ يوم، فلماذا اختلفوا فيه بعده؟
لـــك ســـوى الهـــوى والـــدنيا واألنـــا والكفـــر  وهـــل كـــان الســـبب فـــي كـــلّ ذ

  .والطغيان
ــا: إن المقيــاس للحــق هــو:     ــو قلن ــا ل ــدنا   ))عــدم االخــتالف ((إنّ ، لَمــا ثبــت عن

أحقّية نبوة من النبوات، وال كان هنـاك داعٍ ألن ينصّـب اهللا للبشـر حجـة وعلـم      
 على الحق، مـن رسـل وأنبيـاء وأوصـياء، فـال معنـى لـذلك، إذ يتفّـق النـاس علـى          

ــي أو وصــي، ويختلفــوا علــى آخــر فيكــون هــو          شــخص فيكــون هــو الحــق، ونب
  الباطل وليس نبياً وال وصياً.

الطاعـة؛  ���  ومن ذلك نقول: إن أمر اإلمامـة، كـالنبوة، لـيس للنـاس فيـه نصـيب      
بل يكفينـا أنّـه توجـد ثلّـة مـن النـاس تبقـى مؤمنـة بـالحق وإن قلّـوا، وأن الحجـة            

  ئمة فيها، آمن بها من آمن، وكفر بها من كفر.على دين اهللا قا
فال  ،في القرآن، فقد أجبنا عليه آنفاً Fوأما لماذا لم يذكر أسماء األئمة

نعيد، بل ذكر اإلمامة ووجودهـا فـي كـلّ أُمـة، وبقائهـا مسـتمرة، وذكـر صـفات         
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األئمة، وأن اهللا هو الذي يصطفيهم، وأوكل أمر بيانهم بأشخاصـهم وأسـمائهم   
  .7إلى رسول اهللا

وإلى هنا نعتذر عن قصر الجـواب، وعـدم دعمـه بالنصـوص مـن القـرآن       
ــالنقض         ــذر عــن عــدم التفصــيل ب ــذيل. ونعت ــة ال ــنّة، فإنّهــا مباحــث طويل والس
واإلبرام وإيراد االستلزامات، فإن كلّ كلمة من كالمـه يـرد عليهـا إشـكال،     

ا شـئت مـن الفـروع    ولكن الطريقة واحدة، وعليك أنت أن تُفَـرع وتحشـد مـ   
  واإللزامات.
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�=מ$���د	����א�!�	�ن�����������«�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        تحية طيبة لجهودكم الخالصة لوجه اهللا.تحية طيبة لجهودكم الخالصة لوجه اهللا.تحية طيبة لجهودكم الخالصة لوجه اهللا.تحية طيبة لجهودكم الخالصة لوجه اهللا.

سؤال بخصوص خالفة أمير المؤمنين علي لديسؤال بخصوص خالفة أمير المؤمنين علي لديسؤال بخصوص خالفة أمير المؤمنين علي لديسؤال بخصوص خالفة أمير المؤمنين علي لديCCCC........        
ــام عليــ    ــام عليــ   معتقــداتنا نحــن الشــيعة أن اإلم ــام عليــ   معتقــداتنا نحــن الشــيعة أن اإلم ــام عليــ   معتقــداتنا نحــن الشــيعة أن اإلم ــل اهللا ســبحانه       CCCCاًاًاًاًمعتقــداتنا نحــن الشــيعة أن اإلم ــب مــن قب ــل اهللا ســبحانه   منصّ ــب مــن قب ــل اهللا ســبحانه   منصّ ــب مــن قب ــل اهللا ســبحانه   منصّ ــب مــن قب منصّ

بأن يصبر في حال غصب بأن يصبر في حال غصب بأن يصبر في حال غصب بأن يصبر في حال غصب     CCCCاًاًاًاًاإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي    7777وتعالى، فكيف يوصي رسول اهللاوتعالى، فكيف يوصي رسول اهللاوتعالى، فكيف يوصي رسول اهللاوتعالى، فكيف يوصي رسول اهللا
        ؟؟؟؟الخالفة منهالخالفة منهالخالفة منهالخالفة منه

وهــل تنفيــذ اإلمــام علــيوهــل تنفيــذ اإلمــام علــيوهــل تنفيــذ اإلمــام علــيوهــل تنفيــذ اإلمــام علــيCCCC    ة الرســولة الرســوللوصــية الرســوللوصــية الرســوللوصــيخالفــاً لألمــر اإللهــي ال     7777لوصــي خالفــاً لألمــر اإللهــي ال يعــد خالفــاً لألمــر اإللهــي ال يعــد خالفــاً لألمــر اإللهــي ال يعــد يعــد
        ؟؟؟؟سامح اهللاسامح اهللاسامح اهللاسامح اهللا
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بشـيء ال يسـتطيع   بشـيء ال يسـتطيع   بشـيء ال يسـتطيع   بشـيء ال يسـتطيع       CCCCعلياًعلياًعلياًعلياًاهللا يأمر اإلمام اهللا يأمر اإلمام اهللا يأمر اإلمام اهللا يأمر اإلمام ولو كان الرد هو: قلّة الناصر، فهل ولو كان الرد هو: قلّة الناصر، فهل ولو كان الرد هو: قلّة الناصر، فهل ولو كان الرد هو: قلّة الناصر، فهل 
        ؟؟؟؟أن يؤديه ــ عزّ اهللا عن ذلك ــأن يؤديه ــ عزّ اهللا عن ذلك ــأن يؤديه ــ عزّ اهللا عن ذلك ــأن يؤديه ــ عزّ اهللا عن ذلك ــ

        أرجو منكم اإلفادة والتوضيح.أرجو منكم اإلفادة والتوضيح.أرجو منكم اإلفادة والتوضيح.أرجو منكم اإلفادة والتوضيح.
        ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.

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

   النصّ علـى إمامـة علـي إنC     بتبليغـه إلـى    7أمـر أنزلـه اهللا وأًمـر رسـوله
لإلمـام منهجـاً للعمـل     7اس أن يقبلـوه، وقـد حـدد رسـول اهللا    الناس، فعلى الن

في حال مخالفة القوم له، وعدم قبول إمامته، وعهد عليه عهداً أن ال يخالفه، 
وهو: أن ال يريق من أجل تطبيق إمامته دماً، بل عليه إن قَبِل القوم بإمامته أن 

ال يوصله إلى  يسعى إلى العمل بها، وإن رفضوها دعاهم إليها بالشكل الذي
  محاربة القوم وتشتيت جمع المسلمين..

ــل بســبب        ــم تتعطّــل بســبب اإلمــام، ب ــاه اهللا بهــا وقبلهــا ل فإمامتــه التــي حب
عــدم قبــول القــوم لهــا، واألمــر الــذي جــاء مــن اهللا وأمــر رســوله بتبليغــه كــان     
     يكلّــف النــاس بقبــول هــذه اإلمامــة وعــدم رفضــها, وإن رفضــها القــوم، فــإن

اً محــدداً أُمــر أن ال يخالفــه، وهــو: عــدم اســتعمال الســيف مــن     لإلمــام منهجــ 
  أجل تطبيق اإلمامة، فصار سبب تعطيل اإلمامة هؤالء القوم وليس اإلمام..

فكانت اإلمامة التي نـصّ عليهـا اهللا مـورداً لالختبـار, اختبـاراً للقـوم فـي        
دم قبولهــا وعــدم قبولهــا، وقــد فشــل القــوم فــي ذلــك, واختبــاراً لإلمــام فــي عــ 

ــام فــي          ــد نجــح اإلم ــق تلــك اإلمامــة، وق ــه وشــجاعته فــي تطبي اســتعمال قدرت
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ذلـــك نجاحـــاً ال نظيـــر لـــه فـــي التـــاريخ، مـــن شـــخص يســـتطيع الوصـــول إلـــى   

  .7الزعامة، وهو أهل لها، فيتركها للمصلحة العامة وألمر الرسول
ن مـــن ووبعبـــارة أُخـــرى: إن مـــا ذكرتيـــه هـــو مغالطـــة يوردهـــا المتحـــذلق

هذا الزمان؛ ظنّاً مـنهم أنّهـا تـدخل علـى مـن يقـول بـالنصّ علـى          الوهابية في
  ، لكنّها ال تعدو أكثر من وهم.Cأمير المؤمنين

النبوة، اصــطفاء مــن اهللا ســبحانه وتعــالى, وال      وذلــك ألن اإلمامــة، كــ
ــأن          ة ب ــ أمر األئم ــ ــم ي ــاء، وكــذا ل ــوا أنبي ــاءه أن يكون ــر أنبي يقــال: إن اهللا أم

لـــنصّ علـــى  يكونـــوا أئمـــة، بـــل هـــذا  ا أن ا يســـمى: اصـــطفاء، ال أمـــر، كمـــ
ياً لـه، بـل       أوصياء األنبياء ال يقال له: إن النبي يأمر فالن بـأن يكـون وصـ
ــي         ار الملــك ول ــ ــأن يخت ام ب ــإذن اهللا, وهــذا جــارٍ فــي العــرف العــ ــاره ب يخت

  عهده، وهو واضح.
ام ثم إن اهللا بعد أن يصطفي ويختار أنبيـاءه وأوصـياءهم، يـأمرهم بالقيـ    

أن لألمـر نـاحيتين: اُألولـى هـي: االصــطفاء،     أي: بالـدعوى وحفـظ الشـريعة،    
الثانية: األمر بالمنهج والسلوك والرسالة, وفي المقابل يـأمر النـاس بالطاعـة    

  وسلوك هذا المسلك والتشريع.
نّـه أمـره   إخليفة عن أمـر اهللا ال يقـال لـه:     Cعلياً 7فتنصيب رسول اهللا

  بأن يكون خليفة.
ــى رســوله      نعــم،  ، وهــذا 7جــاء األمــر بتنصــيبه فــي غــدير خــم مــن اهللا إل

    األمــر يــدخل فــي ناحيــة األمــر بــالمنهج. ومــن المــنهج الــذي أمــر بــه الوصــي
 والخليفــة أميــر المــؤمنين علــيC   هــو: الصــبر ومــداراة القــوم إذا لــم يجــد ،

  ناصراً.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        لقد وجدت هذا في أحد المنتديات, فما ردكم عليه؟ لقد وجدت هذا في أحد المنتديات, فما ردكم عليه؟ لقد وجدت هذا في أحد المنتديات, فما ردكم عليه؟ لقد وجدت هذا في أحد المنتديات, فما ردكم عليه؟ 
        ، فنجد اآلتي:، فنجد اآلتي:، فنجد اآلتي:، فنجد اآلتي:7777عليها اهللا تعالى, ورسولهعليها اهللا تعالى, ورسولهعليها اهللا تعالى, ورسولهعليها اهللا تعالى, ورسوله    إذا فرضنا أن اإلمامة نصّإذا فرضنا أن اإلمامة نصّإذا فرضنا أن اإلمامة نصّإذا فرضنا أن اإلمامة نصّ((((((((
ن علياً(كرم اهللا وجهه) رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن ن علياً(كرم اهللا وجهه) رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن ن علياً(كرم اهللا وجهه) رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن ن علياً(كرم اهللا وجهه) رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن إإإإــ ــ ــ ــ ١١١١
        عفّان.عفّان.عفّان.عفّان.
أصـبح وزيـراً فـي عهـد أبـي بكـر الصـديق, فهـذا يخـالف          أصـبح وزيـراً فـي عهـد أبـي بكـر الصـديق, فهـذا يخـالف          أصـبح وزيـراً فـي عهـد أبـي بكـر الصـديق, فهـذا يخـالف          أصـبح وزيـراً فـي عهـد أبـي بكـر الصـديق, فهـذا يخـالف              ����يـاً يـاً يـاً يـاً ن علن علن علن علإإإإــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
        النصّ.النصّ.النصّ.النصّ.
ــ أصبح علياً(كرم اهللا وجهه) والياً عند فتح المقـدس والشـام فـي عصـر     ــ أصبح علياً(كرم اهللا وجهه) والياً عند فتح المقـدس والشـام فـي عصـر     ــ أصبح علياً(كرم اهللا وجهه) والياً عند فتح المقـدس والشـام فـي عصـر     ــ أصبح علياً(كرم اهللا وجهه) والياً عند فتح المقـدس والشـام فـي عصـر     ٣٣٣٣
        عمر.عمر.عمر.عمر.

فماذا يعني لك النصّ في الوالية؟! هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصـره  فماذا يعني لك النصّ في الوالية؟! هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصـره  فماذا يعني لك النصّ في الوالية؟! هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصـره  فماذا يعني لك النصّ في الوالية؟! هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصـره  
        أخذ الوالية؟أخذ الوالية؟أخذ الوالية؟أخذ الوالية؟عرش الرحمن (والعياذ باهللا) والثرى في األرض, أن يعجز أن يعرش الرحمن (والعياذ باهللا) والثرى في األرض, أن يعجز أن يعرش الرحمن (والعياذ باهللا) والثرى في األرض, أن يعجز أن يعرش الرحمن (والعياذ باهللا) والثرى في األرض, أن يعجز أن ي

فماذا يعني لك النصّ بالوالية؟! هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه, حتّى فماذا يعني لك النصّ بالوالية؟! هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه, حتّى فماذا يعني لك النصّ بالوالية؟! هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه, حتّى فماذا يعني لك النصّ بالوالية؟! هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه, حتّى 
أن يمسك يده, لكي ال يصل سيفه إلى سابع أرض.. بعـاجز أن  أن يمسك يده, لكي ال يصل سيفه إلى سابع أرض.. بعـاجز أن  أن يمسك يده, لكي ال يصل سيفه إلى سابع أرض.. بعـاجز أن  أن يمسك يده, لكي ال يصل سيفه إلى سابع أرض.. بعـاجز أن      CCCCعجز جبريلعجز جبريلعجز جبريلعجز جبريل

        يأخذ الخالفة؟!يأخذ الخالفة؟!يأخذ الخالفة؟!يأخذ الخالفة؟!
فمـــاذا يعنـــي لـــك الـــنصّ بالواليـــة؟! هـــل تعتقـــد أن عليـــاً(كرم اهللا وجهــــه)         فمـــاذا يعنـــي لـــك الـــنصّ بالواليـــة؟! هـــل تعتقـــد أن عليـــاً(كرم اهللا وجهــــه)         فمـــاذا يعنـــي لـــك الـــنصّ بالواليـــة؟! هـــل تعتقـــد أن عليـــاً(كرم اهللا وجهــــه)         فمـــاذا يعنـــي لـــك الـــنصّ بالواليـــة؟! هـــل تعتقـــد أن عليـــاً(كرم اهللا وجهــــه)         

        ....))))))))بعاجز؟!بعاجز؟!بعاجز؟!بعاجز؟!
        ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.
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        جواب:جواب:جواب:جواب:الالالال
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  إن ما ذكرت فيه عدة تساؤالت, أو إن شئت فسمها إشكاالت:
لها: وهو لماذا رفض عليأوC الخالفة بعد مقتل عثمان؟  
  وهذا ما سنأتي إلى تفصيله.

  أصبح وزيراً في عهد أبي بكر. Cن علياًإثانيها: 
يخي ضعيف، فضالً عن أن يكون شاهد تار وهذا كذب محض ال يسنده أي

لم يصبح وزيراً في يوم من األيام ألبـي بكـر، أو    Cصحيحاً.. فعلي بن أبي طالب
  عمر، أو عثمان, وهذه افتراءات وتقوالت جاءت من أتباع ابن تيمية.

ثالثها: أصبح عليC .والياً لبيت المقدس عند فتحها في عهد عمر  
دعـوى ال دليـل عليهـا, وزوبعـة كـالم      وهذا من المضحكات.. فهـو مثـل سـابقه    

يتشــدق بهــا أتبــاع ابــن تيميــة, بــال ســند أو عمــد, كشــيخهم الــذي كثــرت ادعاءاتــه      
  بدون سند وال دليل.

، وخصـوص الشـجاعة منهـا،    Cالرابعة: الربط بين فضائل علي بن أبي طالـب 
  وبين عدم أخذه للسلطة ومغالبته عليها.

الستبعاد؛ فإن مـن كـان فـي الشـجاعة مـا      وبتعبير آخر: االتّكاء على نظرية ا
في الفتوحات والحروب, كيف يغلـب؟! وكيـف يؤخـذ حقّـه فـي       Cيذكر له
  السلطة؟!

 وهــذا االعتــراض متوقّــف علــى فهــم اإلمامــة فــي القــرآن الكــريم والســنّة         
ــه, واألخ       ــري أُسسـ ــي عشـ ــيعي االثنـ ــذهب الشـ ــا المـ ــى عليهـ ــي بنـ ــرة, والتـ المطهـ
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كونه يعيش ذهنيـاً فـي نظريـة مدرسـة الخلفـاء التـي       صاحب هذا المقال باعتبار 
صـورت اإلمامـة مسـاوية للحكومـة والسـلطة, فألجـل ذلـك يحتـاج تفهيمـه إلــى          

  شرح ما, وبيان للموضوع.
ل: وهو لماذا رفض عليا التساؤل األوأمC الخالفة بعد مقتل عثمان؟  

الســبب  الجـواب: إذا رجعنـا إلـى الـوراء قلــيالً وسـرنا مـع األحـداث, نعـرف        
الذي دعا عليC .أن يرفض  

  وإليك بيان موجز من ذلك:
اإلمامـــة التـــي يطرحهـــا القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويـــة والتـــي ســـار عليهـــا  

ــدنيا, أي:    :عشـــري, تعنـــي االمـــذهب االثنـــ رئاســـة عامـــة علـــى أُمـــور الـــدين والـ
ــمى إمامــــ     ــو الــــذي يســ ــل شــــخص، وهــ ــة مــــن قبــ ــة الكاملــ ــائر   اًالقيوميــ علــــى ســ

ات, وهـــو المتصـــرف ُألمـــورهم الدينيـــة والدنيويـــة, أي: هـــو العـــارف  المخلوقـــ
باألحكام والمبين لها, والذي يسوس الرعية, وهو الذي يحملها علـى مـا يـراه,    

قَالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـن       قَالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـن       قَالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـن       قَالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـنC :�       قال اهللا تعالى مخاطباً إبـراهيم 
ثُــم أَورثْنَـا الْكتَــاب  ثُــم أَورثْنَـا الْكتَــاب  ثُــم أَورثْنَـا الْكتَــاب  ثُــم أَورثْنَـا الْكتَــاب  �, وقـال تعـالى:   )١(�الظَّــالمينالظَّــالمينالظَّــالمينالظَّــالمين    ذُريتـي قَـالَ الَ ينَــالُ عهـدي   ذُريتـي قَـالَ الَ ينَــالُ عهـدي   ذُريتـي قَـالَ الَ ينَــالُ عهـدي   ذُريتـي قَـالَ الَ ينَــالُ عهـدي   

وجعلَها كَلمـةً باقيـةً فـي    وجعلَها كَلمـةً باقيـةً فـي    وجعلَها كَلمـةً باقيـةً فـي    وجعلَها كَلمـةً باقيـةً فـي    � , وقال سبحانه وتعالى:)٢(�الَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَاالَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَاالَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَاالَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَا
بِهقعبِهقعبِهقعبِهقوقال تعالى: )٣(�ع ,�   ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم   ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم   ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم   ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم  نُـوا الَّـذآم  نُـوا الَّـذآم  نُـوا الَّـذآم  نُـوا الَّـذآم  ـونيمقي ين  ـونيمقي ين  ـونيمقي ين  ـونيمقي ين
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   ــونعاكر ـمهالزَّكَــاةَ و تُـونؤيالصَّـالَةَ و   ــونعاكر ـمهالزَّكَــاةَ و تُـونؤيالصَّـالَةَ و   ــونعاكر ـمهالزَّكَــاةَ و تُـونؤيالصَّـالَةَ و   ــونعاكر ـمهالزَّكَــاةَ و تُـونؤيإلـى غيرهـا مــن اآليـات الكثيــرة    )١(�الصَّـالَةَ و ,
  الناطقة بالوالية واإلمامة والخالفة اإللهية.

ومـــن الواضـــح أن هـــذه الخالفـــة ال تســـاوي الحكومـــة بـــالمفهوم الـــذي   
يم, إذ أنّــه فســرته مدرســة الخلفــاء لإلمامــة, وذلــك واضــح فــي القــرآن الكــر 

ــتلم حكومـــة بعـــد,      ــاً ولـــم يسـ ــه لـــم يكـــن حاكمـ ــاً مـــع أنّـ جعـــل إبـــراهيم إمامـ
فاإلمامـــة لـــو كانـــت بمعنـــى الحكومـــة التـــي نفهمهـــا اآلن لَمـــا كـــان إبـــراهيم  
إماماً، مع أنّـه إمـام ولـم يكـن حاكمـاً, فمـن ذلـك نفهـم أن اإلمامـة القرآنيـة           

شــــؤونها الدينيــــة  تعنــــي: الســــلطة الواقعيــــة علــــى الكائنــــات والتصــــرف فــــي
والدنيوية, وأن الحكومة السياسية هـي وظيفـة مـن وظـائف اإلمامـة، وشـعبة       
ــى       ــروض علـ ــة، وأن المفـ ــة الحكومـ ــاء وقابليـ ــه اقتضـ ــام فيـ ــعبها, فاإلمـ ــن شـ مـ

  الرعية تسليم األمر إليه..
ــي هــي          ــة (المطلقــة)، الت ــة العام ولهــذا يظهــر الفــرق واضــحاً بــين اإلمام

نسان فيها, بـل هـي مـن مختصّـات حكومـة الـذات       جعل من اهللا وال دخل لإل
اإللهية المقدسة؛ فـاهللا هـو المعـين لإلمـام ال غيـر, وبـين السـلطة والحكومـة؛         
فإنّهــا تعنــي: التصــرف بشــؤون النــاس السياســية، فتحتــاج إلــى بيعــة ومناصــر،  

ــى مــؤازر, وألجــل ذلــك أخــذ الرســول األكــرم محمــد      البيعــة  7وتحتــاج إل
لعليC  أخذ البيعة هو ذلك.يوم غدير سر ؛ فإنخم  
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ــين مــذهب الشــيعة االثنــي        ــه يتّضــح الفــرق ب هــذا مفهــوم اإلمامــة عنــدنا, وب
عشــرية ومــذهب مدرســة الخلفــاء؛ فــإنّهم فســروا اإلمامــة بمــا يســاوي الحكومــة   

  التي نعرفها بمعناها اليوم.
ويـــة وأمـــا مصـــداق اإلمامـــة, وأن مـــن هـــو اإلمـــام؟ فهـــذا تحـــدده الســـنّة النب 

    ــي ــد النبـ ــام بعـ ــت أن اإلمـ ــة بينـ ــنّة النبويـ ــرة, والسـ ــي    7المطهـ ــن أبـ ــي بـ ــو: علـ هـ
: (مـن  7, كمـا فـي حـديث الغـدير المتـواتر، والـذي يقـول فيـه النبـيC         طالب

  كنت مواله فهذا علي مواله).
وكذلك في أحاديث أُخرى كثيرة, تشـير إلـى مـا ال ريـب فيـه وال مناقشـة تعتريـه,        

.. وكـــذلك صـــححه )١(الحـــاكم فـــي (المســـتدرك) وصـــرح بصـــحته ومنهـــا: مـــا أخرجـــه 
: (أنــت 7قــال ابــن عبــاس: وقــال لــه رســول اهللا ((, والحــديث هــو: )٢(الــذهبي المتعصّــب

  )٣(ولي كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة).. وكذلك ذكره الترمذي في سننه
, )٤(وصرح الشيخ ناصر الدين األلبـاني بصـحته فـي كتابـه (صـحيح سـنن الترمـذي)       

  .)٥(أيضاً صرح بطرق عديدة للحديث في (سلسلة األحاديث الصحيحة)و
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      ـة أو النصـرة؛ ألنوهذا الحديث يقصم ظهور القـوم؛ إذ ال يمكـنهم تأويلـه بالمحب

, 7يحـب المـؤمنين وينصـرهم بعـد رسـول اهللا      Cمعنى ذلك: أن علي بـن أبـي طالـب   
م وينصـرهم بعـد الرسـول ال    ولو علـى نحـو السـالبة الجزئيـة, أي: بعـض المـؤمنين يحـبه       

 Cفـي حياتـه.. وهـذا يشـهد القـرآن والســنّة والتـاريخ بكذبـه؛ ألن علـي بـن أبـي طالــب          
اً للمؤمنين. 7كان وما زال، منذ بعث النبيإلى يوم استشهاده، ناصراً ومحب  

هذا عرض موجز لمفهوم اإلمامة الكلّي وشخصها الجزئي يمهـد لنـا الـدخول    
  في الموضوع.

تّضــاح معنــى اإلمامــة, وأنّهــا تنصــيب مــن اهللا ســبحانه, وأن اإلمــام إمــام,    فبعــد ا
   ــي ــديث النبــ ــي حــ ــا فــ ــلطة أو ال, كمــ ــلّم الســ ــن    7تســ ــق الحســ ــي حــ ــروف فــ المعــ

  .)١(؛ إذ قال: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)Hوالحسين
     ــأتي ســؤال: لمــاذا رفــض اإلمــام علــي ــاة    Cفعلــى ذلــك, ي بيعــة القــوم بعــد وف

  مع أنّه منصّب من اهللا, وأن الظرف تهيأ للحكم والسيادة؟ عثمان,
ــاة النبــي األكــرم        ــي أعقبــت وف ــى الفتــرة الت , نعــرف 7الجــواب: إذا رجعنــا إل

رسولٌ قَد رسولٌ قَد رسولٌ قَد رسولٌ قَد ��� ��� ��� ��� وما محمد وما محمد وما محمد وما محمد �ذلك.. فبعد أن ظهر قوله سبحانه وتعالى للعيان واتّضح: 
أو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم ومـن ينْقَلـب علَـى        أو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم ومـن ينْقَلـب علَـى        أو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم ومـن ينْقَلـب علَـى        أو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم ومـن ينْقَلـب علَـى        خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ  خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ  خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ  خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن مـاتَ  

رِينالشَّاك زِي اللَّهجيسئاً وشَي اللَّه ضُري فَلَن هيبقعرِينالشَّاك زِي اللَّهجيسئاً وشَي اللَّه ضُري فَلَن هيبقعرِينالشَّاك زِي اللَّهجيسئاً وشَي اللَّه ضُري فَلَن هيبقعرِينالشَّاك زِي اللَّهجيسئاً وشَي اللَّه ضُري فَلَن هيبقوانقلب األمر على آل بيت )٢(�ع ,
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حينمـا قـال: (قـال لـي      C، كما يرويه علـي 7النبي, وصدق قول النبي األكرم
, فأخـذها أبـو بكـر وابـن الخطّـاب      )١(اُألمة ستغدر بك بعدي) : (إن7رسول اهللا

لم يـوصِ، فـي حـين     7مدعين الشورى، وأن النبيC من علي بن أبي طالب
       ــي ــار، كعلـ ــاجرين واألنصـ ــن المهـ ــحابة مـ ــار الصـ ــورى كبـ ــر الشـ ــم يحضـ ، Cلـ

والعباس، وطلحة، والزبير، وعمار، وأبـو ذر، وسـلمان، والمقـداد، وغيـرهم؛ إذ     
 Cثالثـة نفـر، فأخـذ األمـر وزُحـزح عـن علـي       ���  يحضـرها مـن المهـاجرين    لم

  إلى أبي بكر.
بـين أمـرين: إمـا أن يقـاتلهم علـى الخالفـة، التـي هـو أحـقC           فصار اإلمام

  بها, أو يصبر.
ومــن المعلــوم أن الــدخول معهــم فــي معركــة لــم يكــن صــالحاً لإلســالم, بــل          

7يقضى عليه وتذهب أتعاب النبي وعليC     خالل السنين السـالفة هبـاًء منثـوراً؛
وممـن حـولَكُم مـن    وممـن حـولَكُم مـن    وممـن حـولَكُم مـن    وممـن حـولَكُم مـن    �وذلك لكثرة المنـافقين فـي المدينـة وحولهـا، قـال اهللا تعـالى:       

  ــمهلَملَــى النِّفَــاقِ الَ تَعوا عدـرم ينَــةدــلِ الْمأَه ــنمو قُوننَــافابِ مـراَألع  ــمهلَملَــى النِّفَــاقِ الَ تَعوا عدـرم ينَــةدــلِ الْمأَه ــنمو قُوننَــافابِ مـراَألع  ــمهلَملَــى النِّفَــاقِ الَ تَعوا عدـرم ينَــةدــلِ الْمأَه ــنمو قُوننَــافابِ مـراَألع  ــمهلَملَــى النِّفَــاقِ الَ تَعوا عدـرم ينَــةدــلِ الْمأَه ــنمو قُوننَــافابِ مـروقــال )٢(�...اَألع ,
ــ�تعــالى:  , وقــال تعــالى: )٣(�افقُون قَــالُوا نَشْــهد إِنَّــك لَرســولُ اللَّــه...  افقُون قَــالُوا نَشْــهد إِنَّــك لَرســولُ اللَّــه...  افقُون قَــالُوا نَشْــهد إِنَّــك لَرســولُ اللَّــه...  افقُون قَــالُوا نَشْــهد إِنَّــك لَرســولُ اللَّــه...  إِذَا جــاَءك الْمنَــإِذَا جــاَءك الْمنَــإِذَا جــاَءك الْمنَــإِذَا جــاَءك الْمنَ

ومن اَألعرابِ من يتَّخذُ ما ينْفق مغْرماً ويتَربصُ بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوِء ومن اَألعرابِ من يتَّخذُ ما ينْفق مغْرماً ويتَربصُ بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوِء ومن اَألعرابِ من يتَّخذُ ما ينْفق مغْرماً ويتَربصُ بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوِء ومن اَألعرابِ من يتَّخذُ ما ينْفق مغْرماً ويتَربصُ بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوِء �
يملع يعمس اللَّهويملع يعمس اللَّهويملع يعمس اللَّهويملع يعمس اللَّه٤(�و(.  
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  ر لسـكوت علــيإذاً، المبـرC   :وجـود المنــافقين فـي المجتمـع اإلســالمي,    هـو
وكــانوا بكثــرة, ويشــكّلون قــوة ال يســتهان بهــا, وهــم يتربصــون بالمســلمين الفلتــات    

  والزالّت.
القوم لكان في ذلك فرصة لهـم لضـرب المجتمـع     Cولو نازع أمير المؤمنين

لـم   اإلسالمي واإلسالم, وإرجاع الناس إلى الجاهلية اُألولـى.. فحفاظـاً علـى ذلـك،    
ــر المــؤمنين   ــة األول, وعلــى       Cيــدخل أمي ــزاع, وصــبر علــى خالف مــع القــوم فــي ن

  خالفة الثاني.
أضف إلى ذلك أنّه لم يدخل معهم في وزارة أو إمرة, بل كـان معتـزالً عنهـا,    
ومــن يـــدعي أنّـــه تـــولّى أمـــراً أو اســـتوزر مـــن قبـــل الخليفـــة, فهـــو كـــاذب ال مســـتند   

  تاريخي له.
الثالــث, وبوصــولها إليــه ابتعــد المســلمون كثيــراً عــن   إلــى أن وصــل األمــر إلــى  

 الخــط الــذي رســمه النبــيC  ووضــح شــرخ االنحــراف داخــل المجتمــع، بخالفــه ,
ــه فــي          ــذي وصــل إلي ــم يكــن بالمســتوى ال ــإن االنحــراف ل ــاني, ف ــى زمــن األول والث  عل
خالفـة عثمـان؛ ألن عثمـان بـن عفّـان ولّـى بنـي عمـه علـى األمصـار وعـزل الصــحابة            

خيار, وولّى الطلقـاء الـذين هـم مـن المنـافقين والـذين لـم يسـلموا, بـل استسـلموا           األ
خوفاً على دمـائهم, ال رغبـة فـي اإليمـان, فهـؤالء عنـدما والّهـم عثمـان عـاثوا          

  في األرض الفساد, واستعبدوا العباد, وغيروا السنّة, وبدلوا الشريعة..
انت الخالفة جاءته بعد البيعة؛ ألنّه لو ك Cفلذلك رفض أمير المؤمنين

عمر لكان هناك مجال واسع إلصالح االنحراف الذي خلفه أبـو بكـر وعمـر,    
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ــر   ــولّي       Cفلــذلك دخــل األمي ــا بعــد ت ــنهم عمــر, وأم ــذين عي فــي الشــورى, ال
عثمان الخالفة فإن االنحراف وصـل إلـى أوجِـه, بحيـث ال ينفـع معـه إصـالح        

عة، وقال لهم: افعلوا بها كمـا  البي Cوال تعديل, فلذلك رفض أمير المؤمنين
شئتم, فكما قدمتم األول والثاني والثالث علَي فاآلن ال حاجة لي بها قدموها 
إلــى غيــري, واطلبــوا لهــا غيــري يســايرها مــع هــذا االنحــراف؛ ألنّــه إذا أخــذها   

ال تسـتطيعون أن تسـيروا حسـب مـا يريـد، وال تطيقـوا        Cعلي بن أبـي طالـب  
ــاليم       تعاليمــه التــي هــي تعــ    ــي نفوســهم تع ــة ف ــو أُمي ــه غــرس بن اليم القــرآن؛ ألنّ

الجاهلية وأبعدوهم عـن تعـاليم اإلسـالم, فلـذلك ال يسـتطيعون مسـايرة اإلمـام        
مــن البدايــة، فلــذلك قــال لهــم: (دعــوني       Cواتّباعــه, وهــذا مــا عرفــه األميــر    

  .)١(والتمسوا غيري)
  دان عليه:وإليك هذان النصّان التاريخيان، يوضّحان ما قلناه ويشه

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ دخلــت علــى عمــر يومــاً فقــال لــي: يــا بــن     ((روي عــن ابــن عبــاس أنّــه قــال:    ـ
  العباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتّى نحلته رياًء.

  قلت: من هو؟
  فقال: هذا ابن عمك ـ يعني علياً ـ..

  قلت: وما يقصد بالرياء أمير المؤمنين؟
  ة.قال: يرشّح نفسه بين الناس للخالف

  ، فصُرفت عنه.7قلت: وما يصنع بالترشيح, قد رشّحه لها رسول اهللا
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 اً حدثاً فاستصغرت العرب سنّه، وقد كمل اآلن, ألم تعلم أنقال: إنّه كان شاب

  بعد األربعين.���  اهللا تعالى لم يبعث نبياً
مالً قلت: يا أمير المؤمنين, أما أهل الحجى والنهى، فإنّهم مـا زالـوا يعدونـه كـا    

  منذ رفع اهللا منار اإلسالم, ولكنّهم يعدونه محروماً مجدوداً.
فقــال: أمــا أنّــه ســيليها بعــد هيــاط وميــاط, ثــم تــزلّ فيهــا قدمــه, وال يقضــى فيهــا      
أربه, ولتكونّن شاهداً ذلك يا عبد اهللا, ثم يتبين الصبح لـذي عينـين, وتعلـم العـرب     

  .)١())عنه بادئ بدء صحة رأي المهاجرين األولين الذين صرفوها
, أي: تصـله مضـطربة قـد نخـر فيهـا      ))سيليها بعد هياط ومياط((فانظر إلى قوله: 

, فلــذلك ئاًالفســاد نخــراً, وانحرفــت أشــد االنحــراف, فــال يســتطيع أن يصــنع فيهــا شــي
  ستلفظه لعدم طاقتها له!!

 لقوم من بني هاشـم: (إن أطيـع   Cلما ضرب عمر بن الخطّاب، قال اإلمام ــــــــ٢٢٢٢
  فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبداً).

اس: (عدل باألمر عنّي يا عمعمر بن الخطّاب ــ :ــ يقصد )وقال للعب .  
  قال: وما علمك؟

ــال: (قــ  ــإن رضــي رجــالن رجــالً          ق ــع األكثــر، ف رن بــي عثمــان, وقــال عمــر: كونــوا م
ــ يعنـي        سـعد بـن    :ورجالن رجالً، فكونوا مع الذين فيهم عبـد الـرحمن بـن عـوف, فسـعد ـ

ــ يعنـي       ــ ال يخـالف ابـن عمـه ـ ــ وعبـد الـرحم      :أبي وقّاص ـ ن صـهر عثمـان ال   عبـد الـرحمن ـ
  ا أحدهم اآلخر, فلو كان اآلخران معي لم يغنيا شيئاً).يختلفان, فيولّيه
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ــى شــيء     ــم أدفعــك إل ــي مســتأخراً بمــا أكــره, أشــرت     ���  فقــال العبــاس: ل رجعــت إلَ
أله عــن هــذا األمــر فــيمن هــو؟ فأبيــت, وأشــرت     أن تســ 7عليــك عنــد مــرض رســول اهللا  

ــد أشــرت عليــك حــين ســماك عمــر فــي          ــه أن تعاجــل البيعــة، فأبيــت, وق عليــك عنــد وفات
الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنهـا وال تـدخل معهـم فيهـا, فأبيـت, فـاحفظ عنّـي واحـدة؛         

ــل: ال,    ــر فقـ ــوم األمـ ــرض عليـــك القـ ــا عـ ــؤالء ال  ���  كلّمـ ــم أن هـ ــوك, واعلـ ــون أن يولّـ يبرحـ
  بشر ال ينفع معه خير.���  يدفعونك عن هذا األمر حتّى يقوم لك به غيرك, وأيم اهللا ال تناله

فقال علي: (أما إنّي أعلـم أنّهـم سـيولّون عثمـان, وليحـدثن البـدع واإلحـداث،        
حيــاً  ولــئن بقــي ألذكّرنّــك، وإن قتــل أو مــات ليتــداولنّها بنــو أُميــة بيــنهم, وإن كنــت 

  كرهون), ثم تمثل:يث يلتجدنّي ح
حلفــــــت بــــــرب الراقصــــــات عشــــــية   حلفــــــت بــــــرب الراقصــــــات عشــــــية   حلفــــــت بــــــرب الراقصــــــات عشــــــية   حلفــــــت بــــــرب الراقصــــــات عشــــــية   

  

غــــــدون خفافــــــاً يتبــــــدون المحصّــــــباغــــــدون خفافــــــاً يتبــــــدون المحصّــــــباغــــــدون خفافــــــاً يتبــــــدون المحصّــــــباغــــــدون خفافــــــاً يتبــــــدون المحصّــــــبا  
ــر غـــــدوة    ــبن رهـــــط ابـــــن يعمـــ ــر غـــــدوة ليجتلـــ ــبن رهـــــط ابـــــن يعمـــ ــر غـــــدوة ليجتلـــ ــبن رهـــــط ابـــــن يعمـــ ــر غـــــدوة ليجتلـــ ــبن رهـــــط ابـــــن يعمـــ ليجتلـــ

        
ــلّباً   ــلّباًنجيعـــــاً بنـــــو الشـــــداخ ورداً مصـــ ــلّباًنجيعـــــاً بنـــــو الشـــــداخ ورداً مصـــ ــلّباًنجيعـــــاً بنـــــو الشـــــداخ ورداً مصـــ ))))١١١١((((نجيعـــــاً بنـــــو الشـــــداخ ورداً مصـــ

        
و(تداول بني أُمية لها), هو  ))،بشر ال ينفع معه خير...���  واهللا ال تناله((فكلمة: 

  لبيعة.ل Cالذي يوضّح سر رفض األمير
المشــهورة،  Cوأمــا التســاؤل الرابــع, وهــو: االســتبعاد، وأن مــع شــجاعة األميــر 

  كيف يستطيع القوم أن يغلبوه بها؟
ــاً أمــره, وأن المســألة لــم تكــن مســألة شــجاعة وإظهــار          ــالجواب: اتّضــح جلي ف
القـــوة, وإنّمـــا مســـألة بقـــاء الشـــريعة وذهابهـــا, فهنـــاك، كمـــا أســـلفنا، المنـــافقون مـــن  
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ــذين يتربصــون    وة, وهنــاك المحيطــ الصــحاب ــافقين وال ــة مــن األعــراب المن ن بالمدين
الــدوائر بالمســلمين, ويتحينــون الفرصــة التــي يــرون ضــعف المســلمين بهــا حتّــى       

  ينقضّوا عليهم ويرجعوهم إلى الجاهلية.
  فهنــا لــيس حــرب مــع المشــركين كــي يبــرز لهــا علــيC  كمــا بــرز فــي الحــروب ،

ــا انحـــراف فـــ  ــا أنفـــس مريضـــة فـــي داخـــل   والغـــزوات, بـــل هنـ ي داخـــل المجتمـــع, وهنـ
المسلمين والمجتمع المدني, فيحتاج التعامل معه إلى حنكة وخبرة أكثـر ممـا يحتاجـه    

���  Cمن إبراز العضالت والضـرب بالصمصـام, فلـذلك لـم يكـن بـداً ألميـر المـؤمنين        

اإلســالم, الصــبر أمــام هــذا االنحــراف والتنــازل عــن الحــق مــا دام فــي ذلــك حفــظ بيضــة  
  اهللا على رؤوس األشهاد ولمدى األجيال.���  وبقاء كلمة ال إله

ربيـب ربـه؛ إذ    7هـو ربيـب البيـت النبـوي, والنبـيC      وعلي بن أبي طالـب 
اهللا الـــذي قـــام بتربيتـــه وتأديبـــه, فعلـــيC  ينتهـــي أدبـــه وتعليمـــه إلـــى اهللا ســـبحانه

ــه و    ــروف حكمتــ ــعف, لكــــن الظــ ــبن أو يضــ ــاه أن يجــ ــالى, وحاشــ ــع وتعــ المجتمــ
المنحرف خان به, فلذلك لم يكن له طريق غير الصبر، كما أشار إليه في خطبته 

  .)١(الشقشقية: (فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا)
فالمسألة تحتاج قبـل الحكـم عليهـا إلـى تأمـل ودراسـة, وال يكفـي الجلـوس         

ــم الحكــم ع     ــراءة كتــاب أو كــراس, ث ــة مــر   خلــف المنضــدة وق ــائع تاريخي لــى وق
عليهــا أربعــة عشــر قرنــاً, فــإن العاقــل الباحــث ال يفعــل ذلــك, بــل التأمــل ودراســة      

  األحداث بموضوعية هو الحلّ الوحيد.
                                                 

�F١��p�-א��§f6�E١�W٣١��-k��F٣KE� �
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فهناك مجتمع فتي في أول نشأته وأول ظهوره بعد جاهلية عمياء طالت قروناً 
ه النبـي األكـرم فـي    ثـار التغييـر الـذي أحدثـ    آمن الزمن, لم تتعمق في نفوس أفراده 

والــذين فــي  ،أفكــاره وســلوكياته، وهــذا المجتمــع الناشــئ فيــه الكثيــر مــن المنــافقين 
      بـن أبــي     قلـوبهم مـرض, ومـن حولـه مــن األعـداء الـذين يترب صـون بــه السـوء, وعلـي

ال ترتضــيه قــريش والقبائــل الحليفــة لهــا؛ ألنّــه ضــرب خــراطيمهم حتّــى     Cطالــب
د عـزّهم, وهـو الـذي قتـل فرسـانهم ورجـاالتهم, ففـي        أسلموا, وهو الذي أذلّهم بعـ 

أنفسهم عليه األحقاد, كما أشار عمر بن الخطّاب إلى ذلـك فـي الحـديث المتقـدم     
  الذي نقلناه.

فعلى ذلك، ال مفر من ركوب أمرين ال ثالث لهما، إما أن يقاتل علي بن أبـي  
النبـــي علـــى حقّـــه الشـــرعي, وفـــي ذلــك تحطـــيم للمجتمـــع الـــذي جهـــد   Cطالــب 
سنة؛ ألن المنافقين وممن حول المدينة سيجدون فـي   ٢٣في بنائه طيلة  7األكرم

ــة الفرصــة لتحقيــق أهــدافهم التــي يصــبون إليهــا منــذ ســنين,        اضــطراب أهــل المدين
  وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ذهاب اإلسالم وذهاب الحق الشرعي العلوي معه.

شـيئاً وخســر شـيئاً, حقّــق بقــاء    وإمـا أن يصــبر علـى الظلــم, ويكـون بــذلك حقّــق   
اإلسالم، وأغلق البـاب أمـام المنـافقين لالنقـالب علـى المجتمـع اإلسـالمي, وخسـر         

  خالفته ومنصبه اإللهي الذي كان به يحمل الناس على طاعة اهللا.
فالطريق الثاني، وهو الصبر، أولى؛ ألن فيه بقاء اإلسالم الذي نافح وكافح 

علــيC  ل  طيلــة حياتــه فــي تشــييد دعائمــه وإقامــة أركانــه, خالفــاً للطريــق األو
وهو القيام والمطالبة بالحق؛ فإن في ذلك هدم اإلسالم وفـتح البـاب للمنـافقين    
وغيرهم لضـرب المجتمـع اإلسـالمي، وهـذا مـا يكـون فيـه الوبـال علـى اإلسـالم           
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: (فرأيـت أنC  , فلـذلك قـال  Cوالمسلمين, الذين منهم علي بن أبـي طالـب  
لى هاتا أحجا)، أي: الصبر على غصب الخالفـة وتحمـل الظلـم أرجـح     الصبر ع

  عقلياً, وأشد صواباً.

  :)١تعليق (

��$د�«��	
��������������«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

يا إخواني! أدلّتكم على اإلمامة من القرآن أدلّة ال يفهمهـا اإلنسـان العـادي؛    يا إخواني! أدلّتكم على اإلمامة من القرآن أدلّة ال يفهمهـا اإلنسـان العـادي؛    يا إخواني! أدلّتكم على اإلمامة من القرآن أدلّة ال يفهمهـا اإلنسـان العـادي؛    يا إخواني! أدلّتكم على اإلمامة من القرآن أدلّة ال يفهمهـا اإلنسـان العـادي؛    
حال من حال من حال من حال من     ت في نبي سابق، ولم ترد اإلشارة بأيت في نبي سابق، ولم ترد اإلشارة بأيت في نبي سابق، ولم ترد اإلشارة بأيت في نبي سابق، ولم ترد اإلشارة بأيألنّها وردت بصيغة الجمع، أو نزلألنّها وردت بصيغة الجمع، أو نزلألنّها وردت بصيغة الجمع، أو نزلألنّها وردت بصيغة الجمع، أو نزل

ورضـي اهللا عنـه، فـال يوجـد إنسـان عاقـل       ورضـي اهللا عنـه، فـال يوجـد إنسـان عاقـل       ورضـي اهللا عنـه، فـال يوجـد إنسـان عاقـل       ورضـي اهللا عنـه، فـال يوجـد إنسـان عاقـل       عليه السالم عليه السالم عليه السالم عليه السالم     علياًعلياًعلياًعلياًاألحوال ألبي الشهداء األحوال ألبي الشهداء األحوال ألبي الشهداء األحوال ألبي الشهداء 
رضي اهللا رضي اهللا رضي اهللا رضي اهللا     واحد يصدق أن اإلمام علي يؤدي الزكاة حال الركوع في الصالة؛ ألنّهواحد يصدق أن اإلمام علي يؤدي الزكاة حال الركوع في الصالة؛ ألنّهواحد يصدق أن اإلمام علي يؤدي الزكاة حال الركوع في الصالة؛ ألنّهواحد يصدق أن اإلمام علي يؤدي الزكاة حال الركوع في الصالة؛ ألنّه

للصـالة  للصـالة  للصـالة  للصـالة      عنـه عنـه عنـه عنـه     رضـي اهللا رضـي اهللا رضـي اهللا رضـي اهللا     من أخشع الناس لربه في صالته، ويلـزم هـذا انقطاعـه   من أخشع الناس لربه في صالته، ويلـزم هـذا انقطاعـه   من أخشع الناس لربه في صالته، ويلـزم هـذا انقطاعـه   من أخشع الناس لربه في صالته، ويلـزم هـذا انقطاعـه       عنهعنهعنهعنه
        دون غيرها.دون غيرها.دون غيرها.دون غيرها.

ــافقين، فهــي واضــحة جليــة أنّهــا نزلــت فــي بعــض       ــافقين، فهــي واضــحة جليــة أنّهــا نزلــت فــي بعــض      أمــا بخصــوص آيــات المن ــافقين، فهــي واضــحة جليــة أنّهــا نزلــت فــي بعــض      أمــا بخصــوص آيــات المن ــافقين، فهــي واضــحة جليــة أنّهــا نزلــت فــي بعــض      أمــا بخصــوص آيــات المن أمــا بخصــوص آيــات المن
األعراب، وبعض أهل المدينة، وقد وضّحت من قبل أن حركة المنافقين ظهرت األعراب، وبعض أهل المدينة، وقد وضّحت من قبل أن حركة المنافقين ظهرت األعراب، وبعض أهل المدينة، وقد وضّحت من قبل أن حركة المنافقين ظهرت األعراب، وبعض أهل المدينة، وقد وضّحت من قبل أن حركة المنافقين ظهرت 
في المدينة؛ وذلك ألن اإلسـالم أصـبح قويـاً، فلـم يسـتطع الـبعض الوقـوف ضـده         في المدينة؛ وذلك ألن اإلسـالم أصـبح قويـاً، فلـم يسـتطع الـبعض الوقـوف ضـده         في المدينة؛ وذلك ألن اإلسـالم أصـبح قويـاً، فلـم يسـتطع الـبعض الوقـوف ضـده         في المدينة؛ وذلك ألن اإلسـالم أصـبح قويـاً، فلـم يسـتطع الـبعض الوقـوف ضـده         

        فتظاهروا باإليمان وأبطنوا النفاق.فتظاهروا باإليمان وأبطنوا النفاق.فتظاهروا باإليمان وأبطنوا النفاق.فتظاهروا باإليمان وأبطنوا النفاق.
أما أن نعمم الحكم ونخالف المنطـق برمـي الصـحابة األوائـل بالنفـاق، فهـذا       أما أن نعمم الحكم ونخالف المنطـق برمـي الصـحابة األوائـل بالنفـاق، فهـذا       أما أن نعمم الحكم ونخالف المنطـق برمـي الصـحابة األوائـل بالنفـاق، فهـذا       أما أن نعمم الحكم ونخالف المنطـق برمـي الصـحابة األوائـل بالنفـاق، فهـذا       
غير مقبـول عقـالً، وهـذا ألنّـه ال يعقـل أن يتـرك إنسـان حيـاة الشـرك المرفّهـة فـي            غير مقبـول عقـالً، وهـذا ألنّـه ال يعقـل أن يتـرك إنسـان حيـاة الشـرك المرفّهـة فـي            غير مقبـول عقـالً، وهـذا ألنّـه ال يعقـل أن يتـرك إنسـان حيـاة الشـرك المرفّهـة فـي            غير مقبـول عقـالً، وهـذا ألنّـه ال يعقـل أن يتـرك إنسـان حيـاة الشـرك المرفّهـة فـي            

        قريش والدخول في دين جديد مضطهد، بل وأتباعه ينالهم كلّ تنكيل!قريش والدخول في دين جديد مضطهد، بل وأتباعه ينالهم كلّ تنكيل!قريش والدخول في دين جديد مضطهد، بل وأتباعه ينالهم كلّ تنكيل!قريش والدخول في دين جديد مضطهد، بل وأتباعه ينالهم كلّ تنكيل!
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ثمــان وســائر ثمــان وســائر ثمــان وســائر ثمــان وســائر بكــر وعمــر وعبكــر وعمــر وعبكــر وعمــر وعبكــر وعمــر وع    ااااومــن هــذا يتّضــح لمــن يســتخدم المنطــق: أن أبــ  ومــن هــذا يتّضــح لمــن يســتخدم المنطــق: أن أبــ  ومــن هــذا يتّضــح لمــن يســتخدم المنطــق: أن أبــ  ومــن هــذا يتّضــح لمــن يســتخدم المنطــق: أن أبــ  
الصحابة األوائل هم أسياد اإلسالم, وعن اسـتدالل الـبعض بسـؤال عمـر لحذيفـة      الصحابة األوائل هم أسياد اإلسالم, وعن اسـتدالل الـبعض بسـؤال عمـر لحذيفـة      الصحابة األوائل هم أسياد اإلسالم, وعن اسـتدالل الـبعض بسـؤال عمـر لحذيفـة      الصحابة األوائل هم أسياد اإلسالم, وعن اسـتدالل الـبعض بسـؤال عمـر لحذيفـة      
عن كون اسمه من أسماء المنافقين، فو اهللا هذا دليل قاطع على التقوى التي يتمتّع عن كون اسمه من أسماء المنافقين، فو اهللا هذا دليل قاطع على التقوى التي يتمتّع عن كون اسمه من أسماء المنافقين، فو اهللا هذا دليل قاطع على التقوى التي يتمتّع عن كون اسمه من أسماء المنافقين، فو اهللا هذا دليل قاطع على التقوى التي يتمتّع 

        ؛ ألنّه لو كان منافقاً لما اهتم أن يسأل..؛ ألنّه لو كان منافقاً لما اهتم أن يسأل..؛ ألنّه لو كان منافقاً لما اهتم أن يسأل..؛ ألنّه لو كان منافقاً لما اهتم أن يسأل..رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنه    بها الفاروقبها الفاروقبها الفاروقبها الفاروق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
إن هـــذا االســـتبعاد العقلـــي ال يقـــف أمـــام األدلّـــة النقليـــة التـــي تثبـــت أن الـــذي  

ق في حال الركوع هو عليتصدC     :اآلية نزلت لتثبـت هـذا الموقـف، وهـو وأن ،
الوالية هو علي الذي يستحق أنC       وقد أوضـحنا أدلّـة ذلـك بصـورة مفصّـلة فـي .

  موضوع: (آية الوالية).
 ــا قولــك: إناآليــات التــي نزلــت فــي القــرآن والتــي تشــير إلــى اإلمامــة ال          وأم

  .يفهمها اإلنسان العادي

 اآليــة نزلــت فــي علــي فــنحن نقــول: لقــد فهــم الصــحابة أنC وأنّــه هــو الــذي ،
الوالية، ولو كان ذلك بمعونة النبي وكـذلك نحـن إذا لـم نفهـم المـراد      7يستحق ،

بوية الشريفة التي توضّح المـراد مـن اآليـة، ال    من اآلية ال بد أن نرجع إلى السنّة الن
أن نرفض اآلية وال نقبلها ألن عقولنـا ال تقبـل ذلـك, ومتـى كانـت عقولنـا مسـتقيمة        

  ال تتأثّر باألهواء حتّى تدرك ذلك؟!
وأما ردك على اآليـات التـي ذكـرت المنـافقين، وأنّهـم قلّـة مـن أهـل المدينـة،          

عمـر   حتّـى إن الصـحابة كـانوا مـن المنـافقين،     فهو غير صحيح.. بل إن بعض وجوه 
  كان يستفسر من حذيفة الذي كان يعرف أسماء المنافقين هل أنّه منهم أم ال؟!
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من أن الصحابة سوف ترتد معناه الحكم عليهم  7وإن حديث رسول اهللا

بالنفاق، ذلك أنّهم بقوا يظهرون اإلسـالم، لكـن الرسـول يـتكلّم عـن سـريرتهم،       
أن يكــون البــاطن أســوأ مــن الظــاهر؟  ���  باالرتــداد, وهــل النفــاق فحكــم علــيهم

: (ارتـدوا علـى أدبـارهم    7وهؤالء كانوا هم الكثرة الكاثرة؛ إذ قـال رسـول اهللا  
، وهــو نـص صــريح بــأن  )١(مثــل همـل الــنعم) ���  القهقـرى فــال أراه يخلـص مــنهم  

ــرد علــ      ــر، وال يســتزلك الشــيطان وتكــذّب الحــديث، فت ــافقين أكث ى رســول المن
  !7اهللا

  :)٢تعليق (

»�7��
  »�������������א���ود���
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

         وهـي: أن ،(كـلّ مـؤمن مـن بعـدي ومؤمنـة أنـت ولـي) :توجد شبهة لحديث         وهـي: أن ،(كـلّ مـؤمن مـن بعـدي ومؤمنـة أنـت ولـي) :توجد شبهة لحديث         وهـي: أن ،(كـلّ مـؤمن مـن بعـدي ومؤمنـة أنـت ولـي) :توجد شبهة لحديث         وهـي: أن ،(كـلّ مـؤمن مـن بعـدي ومؤمنـة أنـت ولـي) :توجد شبهة لحديث
ــاذا      ــان، أي: لمـ ــاظ الزمـ ــة بلحـ ــون بعديـ ــرورة أن تكـ ــن الضـ ــيس مـ ــن بعـــدي) لـ ــاذا     (مـ ــان، أي: لمـ ــاظ الزمـ ــة بلحـ ــون بعديـ ــرورة أن تكـ ــن الضـ ــيس مـ ــن بعـــدي) لـ ــاذا     (مـ ــان، أي: لمـ ــاظ الزمـ ــة بلحـ ــون بعديـ ــرورة أن تكـ ــن الضـ ــيس مـ ــن بعـــدي) لـ ــاذا     (مـ ــان، أي: لمـ ــاظ الزمـ ــة بلحـ ــون بعديـ ــرورة أن تكـ ــن الضـ ــيس مـ ــن بعـــدي) لـ (مـ

تفرضونها بمعنى: بعد رحيل النبيتفرضونها بمعنى: بعد رحيل النبيتفرضونها بمعنى: بعد رحيل النبيلكلّ     ؟ فقد يكون؟ فقد يكون؟ فقد يكون؟ فقد يكون7777تفرضونها بمعنى: بعد رحيل النبي لكلّ المعنى: أنت ناصر ومحب لكلّ المعنى: أنت ناصر ومحب لكلّ المعنى: أنت ناصر ومحب المعنى: أنت ناصر ومحب
مؤمن ومؤمنة من بعدي بلحاظ الرتبة، أي: أنـا ناصـر ومحـب للمـؤمنين بالدرجـة      مؤمن ومؤمنة من بعدي بلحاظ الرتبة، أي: أنـا ناصـر ومحـب للمـؤمنين بالدرجـة      مؤمن ومؤمنة من بعدي بلحاظ الرتبة، أي: أنـا ناصـر ومحـب للمـؤمنين بالدرجـة      مؤمن ومؤمنة من بعدي بلحاظ الرتبة، أي: أنـا ناصـر ومحـب للمـؤمنين بالدرجـة      

        اُألولى، ثم أنت..اُألولى، ثم أنت..اُألولى، ثم أنت..اُألولى، ثم أنت..
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وفــي هــذه الحالــة ال يترتّــب علــى الحــديث االلتــزام بالواليــة التــي عنــد   وفــي هــذه الحالــة ال يترتّــب علــى الحــديث االلتــزام بالواليــة التــي عنــد   وفــي هــذه الحالــة ال يترتّــب علــى الحــديث االلتــزام بالواليــة التــي عنــد   وفــي هــذه الحالــة ال يترتّــب علــى الحــديث االلتــزام بالواليــة التــي عنــد   
اً ال ينـتج عنـه   اً ال ينـتج عنـه   اً ال ينـتج عنـه   اً ال ينـتج عنـه   ، وأيضـ ، وأيضـ ، وأيضـ ، وأيضـ ))))١١١١((((����النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنْفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنْفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنْفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنْفُسهِم����    7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

        منزلة اإلمامة اإللهية وأنّها نصّ.منزلة اإلمامة اإللهية وأنّها نصّ.منزلة اإلمامة اإللهية وأنّها نصّ.منزلة اإلمامة اإللهية وأنّها نصّ.
وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه؛ فبقية المؤمنين أولياء بعضهم الـبعض،  وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه؛ فبقية المؤمنين أولياء بعضهم الـبعض،  وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه؛ فبقية المؤمنين أولياء بعضهم الـبعض،  وإثبات الشيء ال ينفي ما عداه؛ فبقية المؤمنين أولياء بعضهم الـبعض،  
وهذا الحديث جاء لرفع ودفع ما قاله أحد الصحابة حينما رأى اإلمام أخذ وهذا الحديث جاء لرفع ودفع ما قاله أحد الصحابة حينما رأى اإلمام أخذ وهذا الحديث جاء لرفع ودفع ما قاله أحد الصحابة حينما رأى اإلمام أخذ وهذا الحديث جاء لرفع ودفع ما قاله أحد الصحابة حينما رأى اإلمام أخذ 

أنّه أساء بذلك، فأخبر النبي من الخمس وظنأنّه أساء بذلك، فأخبر النبي من الخمس وظنأنّه أساء بذلك، فأخبر النبي من الخمس وظنأنّه أساء بذلك، فأخبر النبي فأزال ما علق في األذهان، ، فأزال ما علق في األذهان، ، فأزال ما علق في األذهان، ، فأزال ما علق في األذهان، 7777من الخمس وظن ،
قلت: إن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه، وإنّما غاية ما يمكن قوله: أنّها قلت: إن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه، وإنّما غاية ما يمكن قوله: أنّها قلت: إن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه، وإنّما غاية ما يمكن قوله: أنّها قلت: إن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه، وإنّما غاية ما يمكن قوله: أنّها وكما وكما وكما وكما 

 فضــيلة لإلمــام علــي فضــيلة لإلمــام علــي فضــيلة لإلمــام علــي فضــيلة لإلمــام علــيCCCC    ــه علــى ــه وأولويت ــه علــى    ، ال أن فيهــا الــنصّ الصــريح بإمامت ــه وأولويت ــه علــى    ، ال أن فيهــا الــنصّ الصــريح بإمامت ــه وأولويت ــه علــى    ، ال أن فيهــا الــنصّ الصــريح بإمامت ــه وأولويت ، ال أن فيهــا الــنصّ الصــريح بإمامت
        المؤمنين من أنفسهم..المؤمنين من أنفسهم..المؤمنين من أنفسهم..المؤمنين من أنفسهم..

وتمادى بالقول أن هذه الروايات والفضائل التي تروى في حق اإلمـام  وتمادى بالقول أن هذه الروايات والفضائل التي تروى في حق اإلمـام  وتمادى بالقول أن هذه الروايات والفضائل التي تروى في حق اإلمـام  وتمادى بالقول أن هذه الروايات والفضائل التي تروى في حق اإلمـام  
 غاية ما يمكن القول فيها: أن علي غاية ما يمكن القول فيها: أن علي غاية ما يمكن القول فيها: أن علي غاية ما يمكن القول فيها: أن دة وصالحة عليهذه الشخصية جي دة وصالحة فيها بيان أنهذه الشخصية جي دة وصالحة فيها بيان أنهذه الشخصية جي دة وصالحة فيها بيان أنهذه الشخصية جي فيها بيان أن

      ومرشّــحة للقيــادة والزعامـــة مــن بـــين قيــادات أُخــرى، أشـــاد بهــا النبـــي      ومرشّــحة للقيــادة والزعامـــة مــن بـــين قيــادات أُخــرى، أشـــاد بهــا النبـــي      ومرشّــحة للقيــادة والزعامـــة مــن بـــين قيــادات أُخــرى، أشـــاد بهــا النبـــي      7777ومرشّــحة للقيــادة والزعامـــة مــن بـــين قيــادات أُخــرى، أشـــاد بهــا النبـــي ، ، ، ،
ذر وغيرهم من كبار الصحابة األفاضل، وليس فيها تنصيص ذر وغيرهم من كبار الصحابة األفاضل، وليس فيها تنصيص ذر وغيرهم من كبار الصحابة األفاضل، وليس فيها تنصيص ذر وغيرهم من كبار الصحابة األفاضل، وليس فيها تنصيص     ييييكسلمان وأبكسلمان وأبكسلمان وأبكسلمان وأب

وإخبار من اهللا بواليته وخالفته اإللهية على الناس، وأنّه يجب االعتقاد بذلك وإخبار من اهللا بواليته وخالفته اإللهية على الناس، وأنّه يجب االعتقاد بذلك وإخبار من اهللا بواليته وخالفته اإللهية على الناس، وأنّه يجب االعتقاد بذلك وإخبار من اهللا بواليته وخالفته اإللهية على الناس، وأنّه يجب االعتقاد بذلك 
        ....7777هللاهللاهللاهللابعد رحيل رسول ابعد رحيل رسول ابعد رحيل رسول ابعد رحيل رسول ا

        وجزاكم اهللا خيراً بما تجهدون في اإلجابة.وجزاكم اهللا خيراً بما تجهدون في اإلجابة.وجزاكم اهللا خيراً بما تجهدون في اإلجابة.وجزاكم اهللا خيراً بما تجهدون في اإلجابة.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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  في جواب الشبهة اُألولى نقول:

ألن المعنــى الــذي نقولــه هــو الظــاهر، فــإن البعديــة تســتعمل فــي كــالم العــرب     
ا مـا  للزمان وخالف ذلك يحتاج إلى قرينـة، فمـا نقولـه مـن معنـى هـو المتعـين.. وأمـ        

مــع القرينــة؛ ألنّــه  ���  ذكــر مــن تأويــل للحــديث فهــو بعيــد، وال يمكــن المصــير إليــه   
إذا كانت هناك صيغة تفضيل حتّـى  ���  خالف الظاهر، وال يصح المعنى المذكور

  يكـون علـيC    فاسـتعماله فـي معنـى البعديـة فــي     7بالرتبـة الثانيـة بعـد رســول اهللا ،
  يمكن األخذ به.الرتبة دون صيغة التفضيل خطأ، وال 

ثم إن األحاديث التي تضـمنت هـذا الـنصّ (أي: البعديـة) فيهـا قرينـة علـى        
المعنى الذي نذكره للولي، وهو: كونه الحاكم بعـده، فمـثالً: بعـد أن يسـتخلفه     

���  على المدينة في غزوة تبوك يقول له: (أنت منّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى    

، )١(وأنـت خليفتـي)  ���  : (إنّـه ال ينبغـي أن أذهـب   أنّه ال نبي بعدي)، ثم يقول لـه 
         ،(ــي ــيس بعــدي نب ــي: (ل ــان المــذكورة ف ــا مــن خــالل مالحظــة الزم ــة هن فالبعدي
وكذلك: (أذهب وأنت خليفتي)، ال بد أن تكون زمانية، والذي يقـول خـالف   

  مكابر!���  ذلك ما هو
ا عـداه، فإنّـه بعـد أن    وأما جواب الشبهة الثانية: من أن إثبات الشيء ال ينفـي مـ  

ثبــت أن المــراد بالبعديــة هــي: البعديــة الزمانيــة، ثبــت االختصــاص؛ إذ ال يمكــن أن  
 ــي ــترك مـــع علـ ــة،      Cيشـ ــة الزمانيـ ــع البعديـ ــه ال يتّســـق مـ ــره؛ ألنّـ فـــي ذلـــك غيـ

وزمان وفاته. 7فاالشتراك، لو كان، ال يفرق فيه زمان حياة النبي  
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ة، أن ال عالقة لهـا بالشـبهة اُألولـى، وإنّمـا     ثم إن الظاهر من هذه الشبهة الثاني
فــإن ��� جــاءت علــى معنــى االشــتراك بالواليــة التــي هــي مثــل واليــة المــؤمنين، و    

  التفضيل بالرتبة يناقض االشتراك أيضاً.
وعلى كلّ حال، فالبعدية الزمانية تنفـي أن المـراد مـن الـولي معنـى: الناصـر.       

، أي: الحاكم، ينفي االشتراك في 7د رسول اهللاوالولي بمعنى: األولى باألمر بع
الوالية مع المؤمنين؛ فإن األولى باألمر واحـد، وال معنـى ألن يكـون اثنـين فضـالً      

  عن المؤمنين كلّهم.
وبغــضّ النظــر عــن كلمــة (بعــدي) فــي الحــديث، فإنّــه ال يمكــن أن يحتمــل       

ال يصــلح أن  االشـتراك فــي الــوالء مـع المــؤمنين فــي هــذا الحـديث؛ إذ عنــد ذلــك   
 7يكــون جوابــاً مــن النبــي  دفاعــاً عــن علــيC   الختصاصــه بأخــذ الجاريــة، فــإذا

كانت الوالية مشتركة للمؤمنين فلماذا أخذ عليC !الجارية وحده؟  
 7ومــا معنــى جــواب النبــي  لبريــدة أن يقــول للنبــي ــا 7عنــد ذاك؟ فــإن : وأن

  خذ علي الجارية؟!أيضاً ولي المؤمنين، والبقية أيضاً أولياء، فلماذا أ
دفاع النبي لـى بـاألمر، وأنّكـم      ���  7فال يصحهنـا بمعنـى األو إذا كان الولي

ال أمــر لكــم معــه بعــدي، بــل فــي حيــاتي أيضــاً؛ ألن أخــذ الجاريــة كــان فــي حيــاة    
ل! 7النبي؛ فالحظ وتأم  

  :)٣تعليق (

  »��������������!��ن��
ط;(���	?�«
بـين أمـرين: إمـا أن يقـاتلهم     بـين أمـرين: إمـا أن يقـاتلهم     بـين أمـرين: إمـا أن يقـاتلهم     بـين أمـرين: إمـا أن يقـاتلهم         CCCCفصـار اإلمـام  فصـار اإلمـام  فصـار اإلمـام  فصـار اإلمـام  ((((((((أنت قلت في جوابك األول: أنت قلت في جوابك األول: أنت قلت في جوابك األول: أنت قلت في جوابك األول: 

علـى الخالفـة التـي هـو أحـق بهـا, أو يصـبر, ومـن المعلـوم أن الـدخول معهـم فــي            علـى الخالفـة التـي هـو أحـق بهـا, أو يصـبر, ومـن المعلـوم أن الـدخول معهـم فــي            علـى الخالفـة التـي هـو أحـق بهـا, أو يصـبر, ومـن المعلـوم أن الـدخول معهـم فــي            علـى الخالفـة التـي هـو أحـق بهـا, أو يصـبر, ومـن المعلـوم أن الـدخول معهـم فــي            
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 معركـــة لـــم يكـــن صـــالحاً لإلســـالم, بـــل يقضـــي عليـــه وتـــذهب أتعـــاب النبـــي معركـــة لـــم يكـــن صـــالحاً لإلســـالم, بـــل يقضـــي عليـــه وتـــذهب أتعـــاب النبـــي معركـــة لـــم يكـــن صـــالحاً لإلســـالم, بـــل يقضـــي عليـــه وتـــذهب أتعـــاب النبـــي 7777معركـــة لـــم يكـــن صـــالحاً لإلســـالم, بـــل يقضـــي عليـــه وتـــذهب أتعـــاب النبـــي    

وعليوعليوعليوعليCCCC    خالل السنين السالفة هباًء منثوراً, وذلك لكثرة المنافقين في المدينةخالل السنين السالفة هباًء منثوراً, وذلك لكثرة المنافقين في المدينةخالل السنين السالفة هباًء منثوراً, وذلك لكثرة المنافقين في المدينةخالل السنين السالفة هباًء منثوراً, وذلك لكثرة المنافقين في المدينة((((((((....        
حول أحقّيته باإلمامـة، أو  حول أحقّيته باإلمامـة، أو  حول أحقّيته باإلمامـة، أو  حول أحقّيته باإلمامـة، أو      ����بكربكربكربكر    ااااأبأبأبأب    ����هنا: هل حاور اإلمام عليهنا: هل حاور اإلمام عليهنا: هل حاور اإلمام عليهنا: هل حاور اإلمام عليسؤالي سؤالي سؤالي سؤالي 

        ....اًاًاًاًصحيحصحيحصحيحصحيح    اًاًاًاًومسندومسندومسندومسند    اًاًاًاًقاطعقاطعقاطعقاطع    لم يتكلّم عنها أصالً؟ أُريد دليالًلم يتكلّم عنها أصالً؟ أُريد دليالًلم يتكلّم عنها أصالً؟ أُريد دليالًلم يتكلّم عنها أصالً؟ أُريد دليالً
بعـــد استشـــهاد اإلمـــام بعـــد استشـــهاد اإلمـــام بعـــد استشـــهاد اإلمـــام بعـــد استشـــهاد اإلمـــام     ����لمـــاذا اإلمامـــة انحصـــرت فـــي نســـل الحســـين لمـــاذا اإلمامـــة انحصـــرت فـــي نســـل الحســـين لمـــاذا اإلمامـــة انحصـــرت فـــي نســـل الحســـين لمـــاذا اإلمامـــة انحصـــرت فـــي نســـل الحســـين 

؟ هنـا أيضـاً أُريـد    ؟ هنـا أيضـاً أُريـد    ؟ هنـا أيضـاً أُريـد    ؟ هنـا أيضـاً أُريـد    ����علي(كرم اهللا وجهه)؟ لماذا لم تكن من نسل الحسنعلي(كرم اهللا وجهه)؟ لماذا لم تكن من نسل الحسنعلي(كرم اهللا وجهه)؟ لماذا لم تكن من نسل الحسنعلي(كرم اهللا وجهه)؟ لماذا لم تكن من نسل الحسن
        ....اًاًاًاًصحيحصحيحصحيحصحيح    اًاًاًاًندندندندومسومسومسومس    اًاًاًاًقاطعقاطعقاطعقاطع    دليالًدليالًدليالًدليالً

ما مصير اُألمـة بعـد وفـاة اإلمـام الحـادي عشـر؟ أي: كيـف يكـون حالهـا فـي           ما مصير اُألمـة بعـد وفـاة اإلمـام الحـادي عشـر؟ أي: كيـف يكـون حالهـا فـي           ما مصير اُألمـة بعـد وفـاة اإلمـام الحـادي عشـر؟ أي: كيـف يكـون حالهـا فـي           ما مصير اُألمـة بعـد وفـاة اإلمـام الحـادي عشـر؟ أي: كيـف يكـون حالهـا فـي           
غيبة اإلمام المهدي؟ الذي صراحة ال أؤمن به حسب ما تذكرون في رواياتكم، غيبة اإلمام المهدي؟ الذي صراحة ال أؤمن به حسب ما تذكرون في رواياتكم، غيبة اإلمام المهدي؟ الذي صراحة ال أؤمن به حسب ما تذكرون في رواياتكم، غيبة اإلمام المهدي؟ الذي صراحة ال أؤمن به حسب ما تذكرون في رواياتكم، 

        بل أؤمن بالمهدي الذي يولد في زمانه.بل أؤمن بالمهدي الذي يولد في زمانه.بل أؤمن بالمهدي الذي يولد في زمانه.بل أؤمن بالمهدي الذي يولد في زمانه.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ســتّة أشــهر فعــل صــريح فــي اســتحقاقه لإلمامــة     نعــم، رفضــه البيعــة لمــدة  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

دون غيره، ومع ذلك أتم الحجة على أبي بكر بحديث المناشدة وغيـره، وحـديث   
  المناشدة هو كما في كتاب (الخصال) للصدوق: 

حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطّــان، قــال: حــدثنا عبــد الــرحمن بــن محمــد الحســني،    ((
ص الخثعمـي، قـال: حـدثنا الحسـن بـن عبـد الواحـد،        قال: حدثنا أبو جعفـر محمـد بـن حفـ    

قال: حدثني أحمد بن التغلبي، قال: حدثني أحمد بن عبد الحميـد، قـال: حـدثني حفـص     
بـن منصــور العطّــار، قــال: حــدثنا أبـو ســعيد الــوراق، عــن أبيــه، عـن جعفــر بــن محمــد، عــن     ا

  ، قال:Fأبيه، عن جده
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مـا   Cلـه وفعلهـم بعلـي بـن أبـي طالـب       لما كان من أمر أبي بكـر وبيعـة النـاس   
كان، لم يزل أبو بكر يظهر لـه االنبسـاط، ويـرى منـه انقباضـاً، فكبـر ذلـك علـى أبـي          
بكــر، فأحــب لقــاءه واســتخراج مــا عنــده، والمعــذرة إليــه لمــا اجتمــع النــاس عليــه            
وتقليــدهم إيــاه أمــر اُألمــة، وقلّــة رغبتــه فــي ذلــك وزهــده فيــه، أتــاه فــي وقــت غفلــة     

منه الخلوة، وقال له: واهللا يا أبا الحسـن مـا كـان هـذا األمـر مواطـاة منّـي، وال        وطلب 
رغبة في ما وقعت فيه، وال حرصـاً عليـه، وال ثقـة بنفسـي فـي مـا تحتـاج إليـه اُألمـة،          
     ة لي لمال، وال كثرة العشيرة، وال ابتزاز له دون غيري، فمـا لـك تضـمر علَـيوال قو

ي الكراهة في ما صرت إليه، وتنظر إلـي بعـين السـأمة    ما لم أستحقّه منك، وتظهر ل
  منّي؟

: فمـا حملـك عليـه إذا لـم ترغـب فيـه، وال حرصـت عليـه، وال         Cقال: فقال له
  وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟
: (إن اهللا ال يجمـع أُمتـي علـى    7فقال أبـو بكـر: حـديث سـمعته مـن رسـول اهللا      

، وأحلـــت أن يكـــون  7مـــاعهم اتّبعـــت حـــديث النبـــي   ضـــالل)، ولمـــا رأيـــت اجت  
اجتمــاعهم علـــى خـــالف الهــدى، وأعطيـــتهم قـــود اإلجابــة، ولـــو علمـــت أن أحـــداً    

  يتخلّف المتنعت.
  ــال علــي ــال: فق ــيC    ق ــا ذكــرت مــن حــديث النب ــا م اهللا ال يجمــع 7: أم إن) :

  أُمتي على ضالل)، أفكنت من اُألمة أو لم أكن؟
  قال: بلى.

ــلمان، وعمــــار، وأبــــي ذر،   قــــال: وكــــذلك ا ــابة الممتنعــــة عليــــك، مــــن ســ لعصــ
  والمقداد، وابن عبادة، ومن معه من األنصار؟
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  قال: كلّ من اُألمة.

  فقــال علــيC    بحــديث النبــي وأمثــال هــؤالء قــد تخلّفــوا      7: فكيــف تحــتج
  ونصيحته منهم تقصير؟! 7عنك، وليس لُألمة فيهم طعن، وال في صحبة الرسول

من بعد إبـرام األمـر، وخفـت إن دفعـت عنّـي األمـر       ���  بتخلّفهمقال: ما علمت 
أن يتفــاقم إلــى أن يرجــع النــاس مرتــدين عــن الــدين، وكــان ممارســتكم إلـــي إن          
أجبتم أهون مؤونة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضـهم بـبعض فيرجعـوا    

  كفّاراً، وعلمت أنّك لست بدوني في اإلبقاء عليهم وعلى أديانهم.
قال عليCهذا األمر، بما يستحقّه؟ أجل، ولكن أخبرني عن الذي يستحق :  

فقال أبو بكر: بالنصـيحة، والوفـاء، ورفـع المداهنـة والمحابـاة، وحسـن السـيرة،        
وإظهار العدل، والعلم بالكتاب والسنّة، وفصل الخطاب، مع الزهد فـي الـدنيا وقلّـة    

  ريب والبعيد. ثم سكت.الرغبة فيها، وإنصاف المظلوم من الظالم الق
فقال عليC؟أنشدك باهللا يا أبا بكر، أفي نفسك تجد هذه الخصال، أو في :  

  قال: بل فيك يا أبا الحسن.
  قبل ذكران المسلمين، أم أنت؟ 7قال: أنشدك باهللا، أنا المجيب لرسول اهللا

  قال: بل أنت.
  بسورة براءة، أم أنت؟قال: فأنشدك باهللا، أنا األذان ألهل الموسم ولجميع اُألمة 

  قال: بل أنت.
  بنفسي يوم الغار، أم أنت؟ 7قال: فأنشدك باهللا، أنا وقيت رسول اهللا

  قال: بل أنت.
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قــال: أنشــدك بــاهللا، ألــي الواليــة مــن اهللا مــع واليــة رســول اهللا فــي آيــة زكــاة            
  الخاتم، أم لك؟

  قال: بل لك.
يـوم الغـدير،    7ث النبـي قال: أنشدك باهللا، أنا المـولى لـك ولكـلّ مسـلم بحـدي     

  أم أنت؟
  قال: بل أنت.

والمثـــل مـــن هـــارون مـــن   7قـــال: أنشـــدك بـــاهللا، ألـــي الـــوزارة مـــن رســـول اهللا 
  موسى، أم لك؟

  قال: بل لك.
ــرز رســول اهللا    ــاهللا، أبِــي ب ، وبأهــل بيتــي وولــدي فــي مباهلــة    7قــال: فأنشــدك ب

  المشركين من النصارى، أم بك وبأهلك وولدك؟
  قال: بكم.

ــال: ــك         ق ــرجس، أم ل ــر مــن ال ــة التطهي ــدي آي ــي وألهلــي وول ــاهللا، أل فأنشــدك ب
  وألهل بيتك؟

  قال: بل لك وألهل بيتك.
وأهلي وولدي يوم الكسـاء   7قال: فأنشدك باهللا، أنا صاحب دعوة رسول اهللا

  (اللّهم هؤالء أهلي إليك ال إلى النار)، أم أنت؟
  قال: بل أنت وأهلك وولدك.
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يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَـره  يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَـره  يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَـره  يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَـره  �أنا صاحب اآلية: قال: فأنشدك باهللا، 

  ، أم أنت؟)١(�مستَطيراًمستَطيراًمستَطيراًمستَطيراً
  قال: بل أنت.

ذو الفقـار  ���  قال: فأنشدك باهللا، أنت الفتى الذي نـودي مـن السـماء (ال سـيف    
  علي)، أم أنا؟���  وال فتى

  قال: بل أنت.
 دقــال: فأنشــدك بــاهللا، أنــت الــذي ر   ت لــه الشــمس لوقــت صــالته، فصــالّها ثــم

  توارت، أم أنا؟
  قال: بل أنت.

برايتـه يـوم خيبـر ففـتح اهللا      7قال: فأنشدك بـاهللا، أنـت الـذي حبـاك رسـول اهللا     
  له، أم أنا؟

  قال: بل أنت.
كربتـه وعـن المسـلمين     7قال: فأنشدك باهللا، أنت الذي نفست عن رسول اهللا

  بقتل عمرو بن عبد ود، أم أنا؟
  قال: بل أنت.

ــول اهللا     ــك رسـ ــذي ائتمنـ ــاهللا، أنـــت الـ ــدك بـ ــال: فأنشـ ــن،   7قـ ــى الجـ ــالته إلـ رسـ
  فأجابت، أم أنا؟

  قال: بل أنت.
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مـن السـفاح مـن آدم إلــى     7قـال: أنشـدك بـاهللا، أنـت الـذي طهــرك رسـول اهللا      
  أبيك بقوله: (أنا وأنت من نكاح ال من سفاح من آدم إلى عبد المطّلب)، أم أنا؟

  .قال: بل أنت
وزوجني ابنته فاطمة وقال:  7قال: فأنشدك باهللا، أنا الذي اختارني رسول اهللا

  (اهللا زوجك)، أم أنت؟
  قال: بل أنت.

أنا والـد الحسـن والحسـين ريحانتيـه اللـذين قـال فيهمـا:         ]و[قال: فأنشدك باهللا، 
  (هذان سيدا شباب أهل الجنّة، وأبوهما خير منهما)، أم أنت؟

  قال: بل أنت.
: فأنشـــدك بـــاهللا، أخـــوك المـــزين بجنـــاحين فـــي الجنّـــة ليطيـــر بهمـــا مـــع           قـــال 

  المالئكة، أم أخي؟
  قال: بل أخوك.

قــال: فأنشــدك بــاهللا، أنــا ضــمنت ديــن رســول اهللا وناديــت فــي الموســم بإنجــاز      
  موعده، أم أنت؟

  قال: بل أنت.
ــال:           ــه فق ــد أكل ــده يري ــر عن ــذي دعــاه رســول اهللا لطي ــا ال ــاهللا، أن ــال: فأنشــدك ب ق

  (اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك بعدي)، أم أنت؟
  قال: بل أنت.
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قــال: فأنشـــدك بـــاهللا، أنـــا الـــذي بشّـــرني رســـول اهللا بقتـــال النـــاكثين والقاســـطين  

  والمارقين على تأويل القرآن، أم أنت؟
  قال: بل أنت.

، ووليـت غسـله   7قال: فأنشدك باهللا، أنا الـذي شـهدت آخـر كـالم رسـول اهللا     
  ؟ودفنه، أم أنت

  قال: بل أنت.
بعلـم القضـاء بقولـه: (علـي      7قال: فأنشدك باهللا، أنـا الـذي دلّ عليـه رسـول اهللا    

  أقضاكم)، أم أنت؟
  قال: بل أنت.

أصــحابه بالسـالم عليــه بــاإلمرة   7قـال: فأنشــدك بـاهللا، أنــا الــذي أمـر رســول اهللا   
  في حياته، أم أنت؟

  قال: بل أنت.
  ، أم أنا؟7القرابة من رسول اهللاقال: فأنشدك باهللا، أنت الذي سبقت له 

  قال: بل أنت.
قال: فأنشدك باهللا، أنت الذي حباك اهللا عزّ وجلّ بـدينار عنـد حاجتـه، وباعـك     

  ، وأطعمت ولده؟7جبرئيل، وأضفت محمداً
  قال: فبكى أبو بكر، وقال: بل أنت.

على كتفيه في طرح صـنم   7قال: فأنشدك باهللا، أنت الذي حملك رسول اهللا
  وكسره، حتّى لو شاء أن ينال أفق السماء لنالها، أم أنا؟ الكعبة
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  قال: بل أنت.
: (أنـت صـاحب لـوائي فـي     7قال: فأنشدك باهللا، أنت الذي قـال لـه رسـول اهللا   

  الدنيا واآلخرة)، أم أنا؟
  قال: بل أنت.

قال: فأنشدك باهللا، أنت الـذي أمـر رسـول اهللا بفـتح بابـه فـي مسـجده حـين أمـر          
  أصحابه وأهل بيته، وأحلّ له فيه ما أحلّه اهللا له، أم أنا؟ بسد جميع أبواب
  قال: بل أنت.

صـــدقة  7قـــال: فأنشـــدك اهللا، أنـــت الـــذي قـــدم بـــين يـــدي نجـــوى رســـول اهللا  
أَأَشْـفَقْتُم أَن تُقَـدموا بـين يـدي     أَأَشْـفَقْتُم أَن تُقَـدموا بـين يـدي     أَأَشْـفَقْتُم أَن تُقَـدموا بـين يـدي     أَأَشْـفَقْتُم أَن تُقَـدموا بـين يـدي     �عاتب اهللا عزّ وجلّ قومـاً، فقـال:    فناجاه، أم أنا، إذ

قَاتصَد اكُمونَجقَاتصَد اكُمونَجقَاتصَد اكُمونَجقَاتصَد اكُمواآلية؟ ،)١(�نَج  
  قال: بل أنت.

: (زوجتــك Jلفاطمــة 7قــال: فأنشــدك بــاهللا، أنــت الــذي قــال فيــه رســول اهللا  
  أول الناس إيماناً، وأرجحهم إسالماً)، في كالم له، أم أنا؟

  قال: بل أنت.
يعــد عليــه مناقبــه التــي جعــل اهللا عــزّ وجــلّ لــه دونــه ودون غيــره،     Cفلــم يــزل

  ويقول له أبو بكر: بل أنت.
  .7بهذا وشبهه يستحق القيام بأُمور أُمة محمدقال: ف
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فقال له عليC     ك عن اهللا وعن رسوله وعـن دينـه، وأنـت خلـوفما الذي غر :

  مما يحتاج إليه أهل دينه؟
قال: فبكى أبو بكر، وقال: صدقت يا أبا الحسن، أنظرني يومي هذا، فأُدبر 

  ما أنا فيه وما سمعت منك.
قال: فقال له عليCلك يا أبا بكر.: لك ذ  

فرجع من عنده وخال بنفسه يومه، ولم يأذن ألحد إلى الليل، وعمر يتردد 
ما بلغه من خلوته بعليفي الناس لC  فـي   7، فبات في ليلته فـرأى رسـول اهللا

منامه متمثالً له في مجلسه، فقـام إليـه أبـو بكـر ليسـلّم عليـه، فـولّى وجهـه، فقـال          
ــم أفعــل؟ فقــال رســول اهللا          ــأمر فل ــرت ب ــا رســول اهللا! هــل أم ــو بكــر: ي : أرد 7أب

          دالسـالم عليـك وقـد عاديـت اهللا ورسـوله؟! وعاديـت مـن والـى اهللا ورسـوله؟! ر
  الحق إلى أهله.

  قال: فقلت: من أهله؟
  ال: من عاتبك عليه، وهو علي.ق

  قال: فقد رددت عليه يا رسول اهللا بأمرك.
قال: فأصبح وبكى، وقال لعليC.ابسط يدك فبايعه وسلّم إليه األمر :  

فأُخبر الناس بما رأيت في ليلتي،  7وقال له: أخرج إلى مسجد رسول اهللا
  اإلمرة.وما جرى بيني وبينك، فأخرج نفسي من هذا األمر وأُسلّم عليك ب

قال: فقال له عليC.نعم :  
فخــرج مــن عنــده متغيــراً لونــه، فصــادفه عمــر وهــو فــي طلبــه، فقــال لــه: مــا   

  حالك يا خليفة رسول اهللا؟
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  فــأخبره بمــا كــان منــه ومــا رأى، ومــا جــرى بينــه وبــين علــيC فقــال لــه ،
عمر: أنشدك باهللا، يا خليفة رسول اهللا، أن تغتّر بسحر بني هاشـم، فلـيس هـذا    

ول سـحر مـنهم، فمـا زال بـه حتّـى رده عـن رأيـه، وصـرفه عـن عزمـه ورغّبـه            بأ
  فيما هو فيه، وأمره بالثبات عليه والقيام به.

قال: فأتى عليC  بالشر المسجد للميعاد، فلم ير فيه منهم أحد، فأحس
، فمر به عمر، فقـال: يـا علـي! دون مـا تـروم      7منهم، فقعد إلى قبر رسول اهللا

  .)١()). فعلم باألمر، وقام ورجع إلى بيتهخرط القتاد
األئمـة مـن بعـده     7ألن اإلمامة جعل من اهللا سـبحانه وتعـالى، وقـد حـدد النبـي      ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  ، تاسعهم قائمهم.Cبأنّهم اثنا عشر، تسعة منهم من ذرية الحسين
لقـد ثبـت عنـدنا بالـدليل القـاطع وجـود اإلمـام الثـاني عشـر ووالدتـه            ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

فــإن الحقــائق ال تــدور مــدار  قناعتــك ال تغيــر مــن الواقــع شــيئاً؛وعــدم  وغيبتــه،
  قناعة األشخاص.

ČïÜÇ@åß@bèjÜ�@åØ¹@ü@òî�⁄a@òßbß⁄aIČïÜÇ@åß@bèjÜ�@åØ¹@ü@òî�⁄a@òßbß⁄aIČïÜÇ@åß@bèjÜ�@åØ¹@ü@òî�⁄a@òßbß⁄aIČïÜÇ@åß@bèjÜ�@åØ¹@ü@òî�⁄a@òßbß⁄aICCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
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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..
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ي جـداً، هزّنـي وقلـب تفكيـري رأسـاً علـى عقـب، وبـدأت         ي جـداً، هزّنـي وقلـب تفكيـري رأسـاً علـى عقـب، وبـدأت         ي جـداً، هزّنـي وقلـب تفكيـري رأسـاً علـى عقـب، وبـدأت         ي جـداً، هزّنـي وقلـب تفكيـري رأسـاً علـى عقـب، وبـدأت         سؤال خطيـر وقـو  سؤال خطيـر وقـو  سؤال خطيـر وقـو  سؤال خطيـر وقـو  
اُألمور تتعاكس في مخيلتي، فـال أدري مـع مـن الصـواب، وبـدأت بكـلّ صـراحة        اُألمور تتعاكس في مخيلتي، فـال أدري مـع مـن الصـواب، وبـدأت بكـلّ صـراحة        اُألمور تتعاكس في مخيلتي، فـال أدري مـع مـن الصـواب، وبـدأت بكـلّ صـراحة        اُألمور تتعاكس في مخيلتي، فـال أدري مـع مـن الصـواب، وبـدأت بكـلّ صـراحة        

        أشك في المذهب.أشك في المذهب.أشك في المذهب.أشك في المذهب.
سؤال وجدتـه فـي أحـد منتـديات الوهابيـة، وطلـب كاتبـه عرضـه علـى أكبـر           سؤال وجدتـه فـي أحـد منتـديات الوهابيـة، وطلـب كاتبـه عرضـه علـى أكبـر           سؤال وجدتـه فـي أحـد منتـديات الوهابيـة، وطلـب كاتبـه عرضـه علـى أكبـر           سؤال وجدتـه فـي أحـد منتـديات الوهابيـة، وطلـب كاتبـه عرضـه علـى أكبـر           

        مرجع شيعي.مرجع شيعي.مرجع شيعي.مرجع شيعي.
هـو الخليفـة   هـو الخليفـة   هـو الخليفـة   هـو الخليفـة       CCCCلـي لـي لـي لـي فمن المعلـوم قطعـاً عنـدنا أن اهللا شـاء أن يكـون اإلمـام ع      فمن المعلـوم قطعـاً عنـدنا أن اهللا شـاء أن يكـون اإلمـام ع      فمن المعلـوم قطعـاً عنـدنا أن اهللا شـاء أن يكـون اإلمـام ع      فمن المعلـوم قطعـاً عنـدنا أن اهللا شـاء أن يكـون اإلمـام ع      

        ....FFFFوالوصي، وكذا أبناؤهوالوصي، وكذا أبناؤهوالوصي، وكذا أبناؤهوالوصي، وكذا أبناؤه
        والسؤال البسيط كالتالي:والسؤال البسيط كالتالي:والسؤال البسيط كالتالي:والسؤال البسيط كالتالي:

  إن كان اهللا أراد الخالفة واإلمامة لإلمـام علـي  إن كان اهللا أراد الخالفة واإلمامة لإلمـام علـي  إن كان اهللا أراد الخالفة واإلمامة لإلمـام علـي  إن كان اهللا أراد الخالفة واإلمامة لإلمـام علـيCCCC   فكيـف اسـتطاعت إرادة   ، فكيـف اسـتطاعت إرادة   ، فكيـف اسـتطاعت إرادة   ، فكيـف اسـتطاعت إرادة ،
أبي بكر أن تتغلّب على إرادة اهللا، وتأخذ الخالفة منه، فمن المعلوم أن إرادة اهللا أبي بكر أن تتغلّب على إرادة اهللا، وتأخذ الخالفة منه، فمن المعلوم أن إرادة اهللا أبي بكر أن تتغلّب على إرادة اهللا، وتأخذ الخالفة منه، فمن المعلوم أن إرادة اهللا أبي بكر أن تتغلّب على إرادة اهللا، وتأخذ الخالفة منه، فمن المعلوم أن إرادة اهللا 

اهللا لم يرد اإلمام علي ال تغلب، وهذا معناه أناهللا لم يرد اإلمام علي ال تغلب، وهذا معناه أناهللا لم يرد اإلمام علي ال تغلب، وهذا معناه أناهللا لم يرد اإلمام علي اًاًاًاًإمامإمامإمامإمام    اًاًاًاًال تغلب، وهذا معناه أن    ووصيووصيووصيوخليفة، وهو ما يتوافق وخليفة، وهو ما يتوافق وخليفة، وهو ما يتوافق وخليفة، وهو ما يتوافق     اًاًاًاًووصي
        مع النظرية السلفية.. وأصارحك أكثر: مع الفطرة!مع النظرية السلفية.. وأصارحك أكثر: مع الفطرة!مع النظرية السلفية.. وأصارحك أكثر: مع الفطرة!مع النظرية السلفية.. وأصارحك أكثر: مع الفطرة!

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 هنــاك منصــب إلهــي أراده اهللا لعلــيC    هــو: منصــب اإلمامــة، وهــو كمنصــب

ــاً   أو إمامـــاً ال  النبـــوة، ال يمكـــن ألحـــد أن يســـلبه، فـــإذا أراد اهللا ألحـــد أن يكـــون نبيـ
  يستطيع أحد أن يزيل هذه الصفة عن ذلك الشخص.

ــة        ــي: الرئاسـ ــاة، وهـ ــة المعطـ ــة اإللهيـ ــك المرتبـ ــوازم تلـ ــن لـ ــاك الزم مـ ــم، هنـ نعـ
    الدنيويـــة، والتـــي أيضـــاً أرادهـــا اهللا لإلمـــام, ولكـــن بـــاإلرادة التشـــريعية؛ بمعنـــى: أن
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إن اإلمــام يكــون تحقّقهــا مــرتبط بعــدم ســلب هــذا الحــق مــن اإلمــام، وإذا ســلب، فــ    
  معذوراً في عدم تولّيه لهذا المنصب.

والفرق بين الرئاسة الدنيويـة واإلمامـة اإللهيـة: أن اُألولـى مرتبطـة بالنـاس،       
ومن ضـمن العوامـل فـي تحقّقهـا:: اختيـارهم لهـا, والثانيـة غيـر مرتبطـة بالنـاس،           

  فاإلمام إمام رضي الناس أم لم يرضوا.
م الســـلفي، خلـــط بـــين اإلرادة التكوينيـــة    ففـــي كالمـــك، أو باألصـــح كـــال   

ــة تكـــون مـــن دون واســـطة، واإلرادة    ــإن اإلرادة التكوينيـ واإلرادة التشـــريعية؛ فـ
التشريعية هللا تكون بواسطة العبد، والختبار العبد دخالـة فـي تحقّقهـا؛ فالحـظ،     

  وال يغرنك قول الجاهلين!

IIIIbÈí@ÝçbÈí@ÝçbÈí@ÝçbÈí@Ýç@ZµbÈm@éÛìÓ@ā‰@ZµbÈm@éÛìÓ@ā‰@ZµbÈm@éÛìÓ@ā‰@ZµbÈm@éÛìÓ@ā‰����aëŽŠ�Ð�×@flåíč̂ �Ûa@fl�č÷flí@flâžìflî�ÛaaëŽŠ�Ð�×@flåíč̂ �Ûa@fl�č÷flí@flâžìflî�ÛaaëŽŠ�Ð�×@flåíč̂ �Ûa@fl�č÷flí@flâžìflî�ÛaaëŽŠ�Ð�×@flåíč̂ �Ûa@fl�č÷flí@flâžìflî�Ûa����@@@@@@@@@@@@
_òßbß⁄a@óÜÇ@Č—äÛa_òßbß⁄a@óÜÇ@Č—äÛa_òßbß⁄a@óÜÇ@Č—äÛa_òßbß⁄a@óÜÇ@Č—äÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

�»���מ�א��� و�����א��	אق�����������« �

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

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم ����        يقول الفخر الرازي في (التفسير الكبير) عند تفسير آية:يقول الفخر الرازي في (التفسير الكبير) عند تفسير آية:يقول الفخر الرازي في (التفسير الكبير) عند تفسير آية:يقول الفخر الرازي في (التفسير الكبير) عند تفسير آية:
...ينَكُمد...ينَكُمد...ينَكُمد...ينَكُم١١١١((((����د(((( : : : :))))))))فلو كانت إمامة عليفلو كانت إمامة عليفلو كانت إمامة عليمنصوصـاً عليهـا مـن قبـل     منصوصـاً عليهـا مـن قبـل     منصوصـاً عليهـا مـن قبـل     منصوصـاً عليهـا مـن قبـل         ����بن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالب    فلو كانت إمامة علي

نصّاً واجب الطاعة، لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيساً نصّاً واجب الطاعة، لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيساً نصّاً واجب الطاعة، لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيساً نصّاً واجب الطاعة، لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيساً     7777اهللا تعالى، وقبل رسولهاهللا تعالى، وقبل رسولهاهللا تعالى، وقبل رسولهاهللا تعالى، وقبل رسوله
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من ذلك بمقتضى هذه اآلية, فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار من ذلك بمقتضى هذه اآلية, فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار من ذلك بمقتضى هذه اآلية, فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار من ذلك بمقتضى هذه اآلية, فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار 
ذلك النصّ وعلى تغييره وإخفائه, ولما لم يكن األمـر كـذلك, بـل لـم يجـر لهـذا       ذلك النصّ وعلى تغييره وإخفائه, ولما لم يكن األمـر كـذلك, بـل لـم يجـر لهـذا       ذلك النصّ وعلى تغييره وإخفائه, ولما لم يكن األمـر كـذلك, بـل لـم يجـر لهـذا       ذلك النصّ وعلى تغييره وإخفائه, ولما لم يكن األمـر كـذلك, بـل لـم يجـر لهـذا       

        ....))))))))لنصّ ذكر, وال ظهر منه خبر وال أثر...لنصّ ذكر, وال ظهر منه خبر وال أثر...لنصّ ذكر, وال ظهر منه خبر وال أثر...لنصّ ذكر, وال ظهر منه خبر وال أثر...اااا
        التي طرحها؟التي طرحها؟التي طرحها؟التي طرحها؟        فما هو الرد على هذه الشبهةفما هو الرد على هذه الشبهةفما هو الرد على هذه الشبهةفما هو الرد على هذه الشبهة

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــال:       ــد قـ ــه؛ فقـ ــي نفسـ ــاقض فـ ــرازي متنـ ــره الـ ــا ذكـ ــال   ((إن مـ ــة: قـ ــألة الثالثـ المسـ

الـذين   ن أنه تعالى بـي ذلك ألنّو ؛ة على بطالن قول الرافضةأصحابنا: هذه اآلية دالّ
فلـو  ، �فَالَ تَخشَـوهم واخشَـون  فَالَ تَخشَـوهم واخشَـون  فَالَ تَخشَـوهم واخشَـون  فَالَ تَخشَـوهم واخشَـون  � :د ذلك بقولهسوا من تبديل الدين، وأكّأكفروا ي

١())...عليها من قبل اهللا تعالى منصوصاً �بن أبي طالب كانت إمارة علي(.  
ــة الســابقة        ــي اآلي ــص القــرآن الكــريم ف ــد ن اليــوم يــئس الَّــذين   اليــوم يــئس الَّــذين   اليــوم يــئس الَّــذين   اليــوم يــئس الَّــذين   �فهــو يؤكّ

فكـان  ((، بأن الكافرين يأسوا من تبـديل الـدين، ثـم يقـول:     �ا من دينِكُما من دينِكُما من دينِكُما من دينِكُمكَفَروكَفَروكَفَروكَفَرو
، فـأين الكـافرين   )٢())يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار ذلـك الـنص  

الــذين دخلــوا الــدين وكــانوا مــن ضــمن المســلمين وإن كــانوا منــافقين؟!      مــن 
لذين نافقوا، والفرق واسع ، ولم يذكر ا�الَّذين كَفَرواالَّذين كَفَرواالَّذين كَفَرواالَّذين كَفَروا�والقرآن الكريم ذكر 

  بين الكافرين والمنافقين!
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ــه فــي تفســير اآليــة غيــر مــا تخرصــه الــرازي مــن تفســيرها,         ولــذا فــإن مــا نقول
وجعــل مــا ذكــره هنــا أحــد المســائل فــي تفســيرها, فــنحن نقــول، كمــا فــي (تفســير   

  الميزان):
ينِكُم فَالَ تَخشَوهم ينِكُم فَالَ تَخشَوهم ينِكُم فَالَ تَخشَوهم ينِكُم فَالَ تَخشَوهم اليوم يئس الَّذين كَفَروا من داليوم يئس الَّذين كَفَروا من داليوم يئس الَّذين كَفَروا من داليوم يئس الَّذين كَفَروا من د�فاآلية، أعني: قوله: ((

اخشَونواخشَونواخشَونواخشَونو �  يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي
ــاً  ــاً اِإلســالم دين ــاً اِإلســالم دين ــاً اِإلســالم دين ــأن ديــن المســلمين فــي أمــن مــن جهــة الكفّــار, مصــون مــن        تــؤذن )١(�اِإلســالم دين ب

مـن  ���  رق الفسـاد والهـالك،  الخطر المتوجه من قبلهم, وأنّه ال يتسرب إليه شيء من طوا
قبــل المســلمين أنفســهم, وأن ذلــك إنّمــا يكــون بكفــرهم بهــذه النعمــة التامــة [أي: الواليــة]  

     ــي ــدين الكامــل المرضــي [بتنصــيب عل ــذ يســلبهم اهللا نعمتــه   Cورفضــهم هــذا ال ] ويومئ
  .)٢())ويغيرها إلى النقمة, ويذيقهم لباس الجوع والخوف, وقد فعلوا، وفعل

IIIIï�g@k–äß@òßbß⁄aï�g@k–äß@òßbß⁄aï�g@k–äß@òßbß⁄aï�g@k–äß@òßbß⁄aHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أرجو الرد من قبل سماحتكم على كالم هذا المدعي:أرجو الرد من قبل سماحتكم على كالم هذا المدعي:أرجو الرد من قبل سماحتكم على كالم هذا المدعي:أرجو الرد من قبل سماحتكم على كالم هذا المدعي:

إن االختالف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذهبياً, بل هو اختالف إن االختالف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذهبياً, بل هو اختالف إن االختالف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذهبياً, بل هو اختالف إن االختالف بيننا وبين الشيعة, ليس اختالفاً مذهبياً, بل هو اختالف ((((((((
        فس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.فس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.فس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.فس تطلب الحق, لعلم ما أقصد.عقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونعقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونعقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ونعقدي, ولو قرأ أحد عن التشيع بصدق, ون
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ا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤونه ا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤونه ا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤونه ا واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤونه ووووإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرؤ

من اإلسالم في شيء؟ هـذا مـع العلـم أن جـرائم الشـيعة فـي مسـائل العقيـدة         من اإلسالم في شيء؟ هـذا مـع العلـم أن جـرائم الشـيعة فـي مسـائل العقيـدة         من اإلسالم في شيء؟ هـذا مـع العلـم أن جـرائم الشـيعة فـي مسـائل العقيـدة         من اإلسالم في شيء؟ هـذا مـع العلـم أن جـرائم الشـيعة فـي مسـائل العقيـدة         
        أشنع من ذلك وأفظع.أشنع من ذلك وأفظع.أشنع من ذلك وأفظع.أشنع من ذلك وأفظع.

        اإلمامة عند الرافضة:اإلمامة عند الرافضة:اإلمامة عند الرافضة:اإلمامة عند الرافضة:
ختـار اإلمـام   ختـار اإلمـام   ختـار اإلمـام   ختـار اإلمـام   اإلمامة منصب إلهي. اهللا يختار النبي وينصّ عليه، فكذلك ياإلمامة منصب إلهي. اهللا يختار النبي وينصّ عليه، فكذلك ياإلمامة منصب إلهي. اهللا يختار النبي وينصّ عليه، فكذلك ياإلمامة منصب إلهي. اهللا يختار النبي وينصّ عليه، فكذلك ي

). فاختـار اهللا عليـاً، ولكـن عليـاً اختـار أن      ). فاختـار اهللا عليـاً، ولكـن عليـاً اختـار أن      ). فاختـار اهللا عليـاً، ولكـن عليـاً اختـار أن      ). فاختـار اهللا عليـاً، ولكـن عليـاً اختـار أن      ٥٨٥٨٥٨٥٨وينصّبه (أصل الشـيعة وأُصـولها:   وينصّبه (أصل الشـيعة وأُصـولها:   وينصّبه (أصل الشـيعة وأُصـولها:   وينصّبه (أصل الشـيعة وأُصـولها:   
        يقول: (دعوني والتمسوا غيري، فإنّي لكم وزيراً خير لكم منّي أميراً).يقول: (دعوني والتمسوا غيري، فإنّي لكم وزيراً خير لكم منّي أميراً).يقول: (دعوني والتمسوا غيري، فإنّي لكم وزيراً خير لكم منّي أميراً).يقول: (دعوني والتمسوا غيري، فإنّي لكم وزيراً خير لكم منّي أميراً).

ثم اختار اهللا الحسن، فسلّمها الحسن إلى ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفاً ثم اختار اهللا الحسن، فسلّمها الحسن إلى ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفاً ثم اختار اهللا الحسن، فسلّمها الحسن إلى ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفاً ثم اختار اهللا الحسن، فسلّمها الحسن إلى ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفاً 
        ....))))))))مامة من القواعدمامة من القواعدمامة من القواعدمامة من القواعدبذلك هو وأبوه بنيان عقيدة اإلبذلك هو وأبوه بنيان عقيدة اإلبذلك هو وأبوه بنيان عقيدة اإلبذلك هو وأبوه بنيان عقيدة اإل

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

ــأتي      ــاني، ال ي ــار رب ــة منصــب إلهــي واختي ــة      نعــم، اإلمام بالشــورى، وال بوالي
ــر وإكــراه المســلمين عليــه! وال بملــك     )١(عهــد رجــل يهجــر! ويغمــى عليــه     ! وال بجب

مــن عدالــة أو  ،، وال بملــك جبــري، وال بخلفــاء لــم تتــوفّر بهــم الشــروط  )٢(عضــوض
قرشية أو حرية أو اجتهاد... هؤالء أئمتهم وهذه طـريقتهم فـي قبـال طريقـة اهللا واختيـار      
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اهللا تعــالى عــالّم الغيــوب، وعــالم الســر والنجــوى، والــذي اصــطفى واجتبــى واختــار بنــي  
  هاشم على قريش وفضّلهم عليهم وعلى سائر العرب والعجم، بنص أحاديثهم.

  ا اإلمـام علـيوأمC     شـاء النـاس أم   7، فهـو الخليفـة الشـرعي بعـد رسـول اهللا ،
   كم مــن        7أبـوا، كمـا نــصّ النبـيـاً منّــي وأنـا منـه وهــو ولـيعلي علـى ذلــك بقولـه: (إن

  .)٢(، صححه األلباني وغيره)١(بعدي)
هذا القول ــ الذي نقله المستشكل ــ للناس كـان بعـد حـدوث     Cوقول اإلمام

 7مــا ســيجري مــن أحــداث، كمــا أخبــره رســول اهللا الفــتن وقتــل عثمــان، ومعرفتــه ب
عليهم، ورفض اختيارهم له، حتّـى   Cبذلك، وهذا ما جعله يرفض إنفاذ حكومته

يلقـــي علـــيهم المعـــاذير، ويلـــزمهم الحجـــج، فيقـــودهم بعـــد ذلـــك بســـهولة وتســـليم    
ــه حـــريص علـــى      ــاروه، وكأنّـ ــا اختـ ــاً حينمـ ــتهم رأسـ ــا إذا قَبـــلَ واليـ ــان، دون مـ وإذعـ

  متفضّلون عليه بها!إمارتهم وهم 
ــام  ــذلك فاإلمـ ــدم      Cوكـ ــيهم، وعـ ــره علـ ــل أوامـ ــم ثقـ ــه يعلـ ــاً؛ ألنّـ ــال حقّـ ــد قـ قـ

ــا فــي الســنين الســابقة فكــان        ــتملّص منهــا، حينمــا يكــون أميــراً، وأم تطبــيقهم لهــا وال
ــه مباشــرة، علــى       الخلفــاء يستشــيرونه مجبــرين ويأخــذون كالمــه منقــادين، وينفذّون

ين إلى علمه، فحصل بتطبيق أوامره الخير.رغم إرادة الناس؛ ألنّهم مضطر  
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ال يجبـر النـاس علـى االنقيـاد لـه، وإنّمـا كـان يتوسـع علـيهم رحمـة            Cواإلمام

لهـم، فبعـد لـزوم البيعـة فـي أعنـاقهم ســتكون الحجـة أقـوى علـيهم؛ ألنّـه يعلـم عــدم            
ــيهم، فيكــون نفعــه لهــم وهــو         ــه، وتظــاهرهم عليــه حينمــا يكــون أميــراً عل انقيــادهم ل

، كما قال لهم، خيراً لهم منه أميراً، وال عالقة لهذا كلّـه بمسـألة أصـل اإلمامـة     وزير
  اإللهية.

؛ فإنّــه اختــار إكمــال مــا بــدأ بــه أبــوه أميــر  Cوكــذلك اإلمــام الحســن المجتبــى
مــن إعــادة اإلســالم إلــى أصــله وحقيقتــه، ولكنّــه وجــد أن جيشــه قــد      Cالمــؤمنين

عتـداء عليــه، حتّـى طعنــوه وسـرقوا ســرادقه،    خذلـه وبـدأ يتمــرد ويحـاول اغتيالــه واال   
  حتّى نازعوه بساطاً كان تحته.

تفـــرق األمـــر عنـــه، بعـــث إلَـــيC  فلمـــا رأى الحســـن((ونـــصّ عبـــارة الطبـــري: 
معاوية يطلب الصلح... في أشياء اشترطها، ثم قـام الحسـن فـي أهـل العـراق، فقـال:       

بـــي، وطعـــنكم إيـــاي، (يـــا أهـــل العـــراق إنّـــه ســـخى بنفســـي عـــنكم ثـــالثٌ: قـــتلكم أ  
  .)١())وانتهابكم متاعي...)

ولمــا رأى الحســن بــن ((ورواه ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة أيضــاً، فقــال فيــه: 
ــي ســفيان...          ــن أب ــة ب ــد ذلــك إلــى معاوي ــه، مقــتهم وكتــب عن علــي تفــرق جيشــه علي
يراوضه على الصلح بينهما... فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفـة خمسـة آالف   

ف درهم، وأن يكون خراج دار أبجـرد لـه، وأن ال يسـب علـي وهـو يسـمع، فـإذا        أل
  .)٢())فعل ذلك نزل عن اإلمرة لمعاوية
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ــام الحســن   ــه  Cوفعــل اإلم ــل؛ فقــد روى البخــاري عــن     Cكفعــل أبي مــن قب
فوجــدت فاطمــة علــى أبــي بكــر فــي ذلــك، فهجرتــه، فلــم    ((عائشــة، أنّهــا قالــت:  

ســتّة أشــهر، فلمــا توفّيــت دفنهــا      7النبــي تكلّمــه حتّــى توفّيــت، وعاشــت بعــد     
زوجها علي ليالً، ولم يؤذن بها أبا بكـر، وصـلّى عليهـا، وكـان لعلـي مـن النـاس        
وجه حياة فاطمة، فلما توفّيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي 
بكر ومبايعته، ولم يكن يبـايع تلـك األشـهر، فأرسـل إلـى أبـي بكـر أن آئتنـا وال         

ألبـي بكـر): ولـم     Cنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر... (ومما قال اإلمـام يأت
نــنفس عليــك خيــراً ســاقه اهللا إليــك، ولكنّــك اســتبددتَ علينــا بــاألمر، وكنّــا نــرى  

  نصيباً حتّى فاضت عينا أبي بكر... 7لقرابتنا من رسول اهللا
ــي بكــر: موعــدك العشــية للبيعــة... ثــم اســتغفر وتشــهد ع       لــي فقــال علــي ألب

فعظَّم حق أبي بكر، وحدث أنّه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر 
         وال إنكاراً للذي فضّله اهللا به، ولكنّا كنّـا نـرى لنـا فـي هـذا األمـر نصـيباً، فاسـتبد
علينـــا، فوجـــدنا فـــي أنفســـنا، فَســـر بـــذلك المســـلمون: وقـــالوا: أصـــبت، وكـــان          

. على ما فـي عبـارات   )١())األمر بالمعروف المسلمون إلى علي قريباً حين راجع
  هذه الرواية من مناقشة ال غرض لنا في ذكرها هنا!

تركا الخالف وبايعا غيرهما بعد كراهة الناس  Hفاإلمامان علي والحسن
إلمــامتهم وعــدم دعمهــم لهــم، فــال تــتم المصــلحة فــي إجبــار النــاس علــى تنفيــذ  

ها، ولذلك بايعا أبا بكر ومعاويـة، وفـرح   اإلمامة اإللهية مع أُناس غير منقادين ل
  لذلك. Fالناس بذلك مع اضطرار األئمة
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اســتنكر علـي وجـوه النــاس، فـالتمس مصــالحة    ((فـانظر أيهـا القــارئ كلمـة:    

  !))أبي بكر ومبايعته
فلمــا رأى الحســن تفــرق األمــر عنــه بعــث إلــى    ((وانظــر إلــى قــول الطبــري:  

  !))معاوية يطلب الصلح
ــن كثيــ   ــول اب ــه،      ((ر أيضــاً: وق ــي تفــرق جيشــه علي ــن عل ــا رأى الحســن ب ولم

ــتهم، وكتــب عنــد ذلــك إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان يراوضــه علــى الصــلح            مق
  !))بينهما

  فلم ينسف اإلمامان العظيمان عقيدة اإلمامة من القواعد أبداً؛ فافهم هداك اهللا!!

  تعليق:

»������������(�	����»د:��!د�א��>�א�!@دאد����� �

    اتّبعاتّبعاتّبعاتّبعد هللا والصالة على رسول اهللا وآله وأصحابه، وبعد، السالم على من د هللا والصالة على رسول اهللا وآله وأصحابه، وبعد، السالم على من د هللا والصالة على رسول اهللا وآله وأصحابه، وبعد، السالم على من د هللا والصالة على رسول اهللا وآله وأصحابه، وبعد، السالم على من الحمالحمالحمالحم
        الهدى.الهدى.الهدى.الهدى.

أثبت أن النصّ الذي كذبته أثبت أن النصّ الذي كذبته أثبت أن النصّ الذي كذبته أثبت أن النصّ الذي كذبته     وسأبدأ معك بسؤال واحد فقط، إذا كنت رجالًوسأبدأ معك بسؤال واحد فقط، إذا كنت رجالًوسأبدأ معك بسؤال واحد فقط، إذا كنت رجالًوسأبدأ معك بسؤال واحد فقط، إذا كنت رجالً
: (إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليكم من بعدي)، بذكرك أنّه : (إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليكم من بعدي)، بذكرك أنّه : (إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليكم من بعدي)، بذكرك أنّه : (إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليكم من بعدي)، بذكرك أنّه 7777على رسول اهللاعلى رسول اهللاعلى رسول اهللاعلى رسول اهللا

األلباني، وأتحداك أن تخرجه من األلباني، وأتحداك أن تخرجه من األلباني، وأتحداك أن تخرجه من األلباني، وأتحداك أن تخرجه من قد صححه األلباني(رحمه اهللا) هو من كتب قد صححه األلباني(رحمه اهللا) هو من كتب قد صححه األلباني(رحمه اهللا) هو من كتب قد صححه األلباني(رحمه اهللا) هو من كتب 
، أو أنّك تهرف ، أو أنّك تهرف ، أو أنّك تهرف ، أو أنّك تهرف اًاًاًاًييييععععتكون مدتكون مدتكون مدتكون مد��� ��� ��� ��� كتبه، وتذكر رقم الصفحة، واسم الكتاب، وكتبه، وتذكر رقم الصفحة، واسم الكتاب، وكتبه، وتذكر رقم الصفحة، واسم الكتاب، وكتبه، وتذكر رقم الصفحة، واسم الكتاب، و

        بما ال تعرف. وانتظر جوابك على ذلك.بما ال تعرف. وانتظر جوابك على ذلك.بما ال تعرف. وانتظر جوابك على ذلك.بما ال تعرف. وانتظر جوابك على ذلك.
   ــاقي األدلّــة، فإنّهــا ال تلزمنــا، فكلّهــا مــن مناقــب وفضــائل علــي ــاقي األدلّــة، فإنّهــا ال تلزمنــا، فكلّهــا مــن مناقــب وفضــائل علــي   أمــا ب ــاقي األدلّــة، فإنّهــا ال تلزمنــا، فكلّهــا مــن مناقــب وفضــائل علــي   أمــا ب ــاقي األدلّــة، فإنّهــا ال تلزمنــا، فكلّهــا مــن مناقــب وفضــائل علــي   أمــا ب ، ، ، ، ����أمــا ب

        وطرقنا.وطرقنا.وطرقنا.وطرقنا.ويكفي لخزي مذهبكم أنّكم تستندون بذكر فضائله من كتبنا ويكفي لخزي مذهبكم أنّكم تستندون بذكر فضائله من كتبنا ويكفي لخزي مذهبكم أنّكم تستندون بذكر فضائله من كتبنا ويكفي لخزي مذهبكم أنّكم تستندون بذكر فضائله من كتبنا 
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     ه علـيكالمـك هـذا يــرد وعلـى كـلّ، فــإن     ه علـيكالمـك هـذا يــرد وعلـى كـلّ، فــإن     ه علـيكالمـك هـذا يــرد وعلـى كـلّ، فــإن     ه علـيكالمـك هـذا يــرد حينمـا بــايع أبـا بكـر وعمــر    حينمـا بــايع أبـا بكـر وعمــر    حينمـا بــايع أبـا بكـر وعمــر    حينمـا بــايع أبـا بكـر وعمــر        ����وعلـى كـلّ، فــإن
وعثمان(رضي اهللا عليهم)، فأنت بذلك جعلت عليوعثمان(رضي اهللا عليهم)، فأنت بذلك جعلت عليوعثمان(رضي اهللا عليهم)، فأنت بذلك جعلت عليوقع في دائـرة الكفـر   وقع في دائـرة الكفـر   وقع في دائـرة الكفـر   وقع في دائـرة الكفـر       ����اًاًاًاًوعثمان(رضي اهللا عليهم)، فأنت بذلك جعلت علي

إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن ����حينما بايع كفّار، وحينما تخلّى عن أمر اهللا، حينما بايع كفّار، وحينما تخلّى عن أمر اهللا، حينما بايع كفّار، وحينما تخلّى عن أمر اهللا، حينما بايع كفّار، وحينما تخلّى عن أمر اهللا، 
        ....))))١١١١((((����يكُون لَهم الْخيرةُيكُون لَهم الْخيرةُيكُون لَهم الْخيرةُيكُون لَهم الْخيرةُ

وبــذلك يســتلزم مــن قولــك هــذا: أن اهللا لــم يســتطيع أن يجــري أمــره علــى  وبــذلك يســتلزم مــن قولــك هــذا: أن اهللا لــم يســتطيع أن يجــري أمــره علــى  وبــذلك يســتلزم مــن قولــك هــذا: أن اهللا لــم يســتطيع أن يجــري أمــره علــى  وبــذلك يســتلزم مــن قولــك هــذا: أن اهللا لــم يســتطيع أن يجــري أمــره علــى  
عباده، وهذا كفر صريح؛ ألنّه يفهم من كالمـك عـدم نفـاذ الرسـالة واكتمـال      عباده، وهذا كفر صريح؛ ألنّه يفهم من كالمـك عـدم نفـاذ الرسـالة واكتمـال      عباده، وهذا كفر صريح؛ ألنّه يفهم من كالمـك عـدم نفـاذ الرسـالة واكتمـال      عباده، وهذا كفر صريح؛ ألنّه يفهم من كالمـك عـدم نفـاذ الرسـالة واكتمـال      

        الدين.الدين.الدين.الدين.
واهللا سأفضحكم في اإلنترنيت، وأقول واهللا سأفضحكم في اإلنترنيت، وأقول واهللا سأفضحكم في اإلنترنيت، وأقول واهللا سأفضحكم في اإلنترنيت، وأقول ��� ��� ��� ��� ، و، و، و، واًاًاًاًوأرجو أن ترد رداً أكاديميوأرجو أن ترد رداً أكاديميوأرجو أن ترد رداً أكاديميوأرجو أن ترد رداً أكاديمي

        تهربوا من اإلجابة.تهربوا من اإلجابة.تهربوا من اإلجابة.تهربوا من اإلجابة.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  هللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة ا
من العيب أن يعرف اإلنسان نفسه برتبة علمية يظن الناس بصاحبها أنّـه   نقول:نقول:نقول:نقول:

مــن أهــل العلــم والدرايــة، وفــي واقــع األمــر تــراه ال يحســن صــغائر اُألمــور التــي    
يحسنها الطلبة المبتدئين من طلبة العلوم الدينية، بل غير الدينية، وأمثال هكذا 

كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماًء حتَّى كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماًء حتَّى كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماًء حتَّى كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماًء حتَّى �لكريم: ــ أشخاص ــ وصفهم القرآن ا
  .)٢(�إِذَا جاَءه لَم يجِده شَيئاً...إِذَا جاَءه لَم يجِده شَيئاً...إِذَا جاَءه لَم يجِده شَيئاً...إِذَا جاَءه لَم يجِده شَيئاً...

ألـــم يكـــن بإمكانـــك ـــــ أيهـــا المرعـــد المزبـــد ـــــ أن ترجـــع إلـــى سلســـلة  ��� و
)، ٢٢٢٣) بـرقم ( ٢٦٢األحاديث الصحيحة لأللباني، الجـزء الخـامس الصـفحة (   
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مـن أخرجـه   لتجد ذكره لهذا الحديث، وتصريحه بأنّه م طبعة مكتبة المعارف،

  )؟!!٥/٣٥٦أحمد في مسنده (
 :إسـناده حسـن، ورجالـه ثقـات، رجـال الشـيخين غيـر        ((وقوله بعد ذلك بأن

أنّـــه مختلـــف فيـــه، وفـــي    ((. ثـــم قولـــه:  ))األجلـــح، وهـــو ابـــن عبـــد اهللا الكنـــدي    
  ؟!))(التقريب): صدوق شيعي

ـــ   ـــ أي: األلبـــاني ــ ــيعي،   ((:  ثـــم قـــال ــ ــذا الشـــاهد شـ ــال قائـــل: راوي هـ فـــإن قـ
وكذلك في سند المشهود له شـيعي آخـر، وهـو: جعفـر بـن سـليمان، أفـال يعتبـر         

  ذلك طعناً في الحديث، وعلّة فيه؟!
: كـالّ؛ ألن العبـرة فـي روايـة الحـديث إنّمـا هـو         فأقول ــ والكالم لأللباني ـــ 

 بـه، فهـو حسـيبه، ولـذلك تجـد     الصدق والحفظ، وأما المذهب فهـو بينـه وبـين ر   
صـــاحبي (الصـــحيحين) وغيرهمــــا، قـــد أخرجــــوا لكثيـــر مــــن الثقـــات المخــــالفين،      

  (انتهى ما أفاده األلباني).  ؟!))كالخوارج والشيعة، وغيرهم
إسـناده جيـد،   ((وقال األلباني فـي تعليقتـه علـى كتـاب السـنّة البـن أبـي عاصـم:         

ابــن عبــد اهللا بــن جحيفــة الكنــدي،  رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر أجلــح، وهــو:
  .)١())وهو شيعي صدوق

وممــن علّــق علــى هــذا الحــديث أيضــاً: المنــاوي الشــافعي، إذ قــال فــي        نقــول:نقــول:نقــول:نقــول:
دي وثّقــه قــال جــدنا لــُألم، الــزين العراقــي: األجلــح الكنــ  (((فــيض القــدير) مــا نصّــه:  
  . انتهى. )٢())رجال الصحيح الجمهور، وباقيهم رجاله
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ان األلباني قـد أخرجـه فـي سـياق ذكـره لجملـة مـن الشـواهد         وهذا الحديث ك
علـــى الحـــديث الصــــحيح الـــذي أخرجـــه الترمــــذي والنســـائي والحـــاكم وأحمــــد       

: (إن عليـاً منّـي وأنـا منـه، وهـو      7وغيرهم من طريق جعفـر بـن سـليمان، وهـو: قولـه     
  ولي كلّ مؤمن بعدي).

تعليقتـــه علـــى ، وفـــي )١(صـــححه األلبـــاني فـــي (سلســـلة األحاديـــث الصـــحيحة)  
  .)٢(عاصم: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط مسلمأبي البن كتاب السنّة 

فراجع أيها األخ قبل أن تتوعـد وتتحـدى، فالجنّـة ال تنـال بالعصـبية والجهـل..       
يــوم يفــر المــرُء مــن يــوم يفــر المــرُء مــن يــوم يفــر المــرُء مــن يــوم يفــر المــرُء مــن �واحــتط لــدينك؛ فــإن أمامــك يــوم ال ينفــع فيــه مــال وال بنــون،  

 يهأَخ يهأَخ يهأَخ يهأَخ�    هأُموهأُموهأُموهأُمو     أَبِيهو أَبِيهو أَبِيهو أَبِيهو�    نِيهبو هتبصَاحونِيهبو هتبصَاحونِيهبو هتبصَاحونِيهبو هتبصَاح٣(�و(.  
ــا مـــن مناقـــب وفضـــائل    ((وأمـــا قولـــك:  ــا بـــاقي األدلّـــة فإنّهـــا ال تلزمنـــا، فكلّهـ أمـ

علي�((  فإنّا لم ننقل فضـائل علـي ،C        ومناقبـه، وإنّمـا نقلنـا أقـوال علمـائكم فـي
ــة        ــائع لكيفيـ ــن وقـ ــردناه مـ ــا سـ ــى مـ ــتدالالً علـ ــة؛ اسـ ــة والتاريخيـ ــبهم الروائيـ ــة كتـ بيعـ

عليC .ه للصلحألبي بكر، وما وقع في عهد الحسن الذي اضطر  
ــا      ((وقولــك:  ويكفــي لخــزي مــذهبكم أنّكــم تســتندون بــذكر فضــائله مــن كتبن

أصـالً،   C، فقد ذكرنـا لـك أنّنـا لـم نقـل فـي الجـواب فضـائل اإلمـام علـي          ))وطرقنا
مناظرة؛ إلزامـاً  ومع ذلك فإن االستناد إلى ما يعترف به الخصم من أصح أساليب ال
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 ال يصبح بعد ذلك، لو أصر علـى اإلنكـار،   حتّىله، ودفعاً لتهربه بإنكاره وتكذيبه، 

  معانداً.��� 
ونقلنــا مــا يــدعم مــذهبنا مــن كتــبكم وطــرقكم لــيس فيــه الخــزي أبــداً، بــل هــو      
          حــق ــأي ــه مــن كتــب خصــومه؛ ف ــه، بحيــث يثبــت مدعيات ــه وأحقّيت ــة علــى قوت دالل

تكـون أدلّتـه مدعومـة بمـا ينقلـه ويقـر بـه خصـومه، فضـالً عمـا           ووضوح في مـذهب  
  موجود في تراثه مما ثبت صحته وتواتره؛ فافهم!

حينمـا بـايع أبـا بكـر      �وعلى كلّ فـإن كالمـك هـذا يـرده علـي     ((وأما قولك: 
ــإن البيعــة الواقعــة عــن إكــراه واضــطرار ليســت بشــرعية، وال       ))وعمــر وعثمــان...  ، ف

ــة فيهــا علــ   ــام       دالل ــم يقــع اإلم ــة وصــحة منصــب مــن اســتدعاها وأخــذها، ول ى أحقّي
عليC    له المندوحـة والمجـال في مبايعته مكرهاً في إثم أو محذور شرعي؛ ألن

الواسـع واإلذن الشــرعي بعــد اإلكـراه واالضــطرار، ولــم يكـن الثالثــة معلنــي الكفــر،    
لبــاطن حســابه وال نحكــم نحــن الشــيعة بكفــرهم، بــل كــانوا علــى ظــاهر اإلســالم، وا   

    وما كَان لمؤمنٍ والَ مؤمنَةوما كَان لمؤمنٍ والَ مؤمنَةوما كَان لمؤمنٍ والَ مؤمنَةوما كَان لمؤمنٍ والَ مؤمنَة� :لم يتخلّى عن أمـر اهللا  Cعلى اهللا يوم القيامة، وهو 
مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّهمرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّهمرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّهمرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو بـل غصـبوه حقّـه    )١(�إِذَا قَضَى اللَّه ،

و: مــن بــادر إلــى البيعــة فــي  عــن غيــر اختيــار، ومــن تخلــى عــن قضــاء اهللا ورســوله هــ  
  يوم الغدير! Cوما عقده من بيعة لعلي 7السقيفة خالفاً على رسول اهللا

وبذلك يستلزم من قولك هذا: أن اهللا لم يستطيع أن يجري أمـره  ((وأما قولك: 
على عباده، وهذا كفر صريح؛ ألنّه يفهـم مـن كالمـك عـدم نفـاذ الرسـالة واكتمـال        

                                                 

�Fא�$#א"١�E�F٣٣E�W٣٦K� �
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نه أنّك تعتقد أن أمـره تعـالى هنـا حـتم وقضـاءه مبـرم وال       ، فإن الظاهر م))الدين
  تفرق بين اإلرادة التكوينية واإلرادة التشريعية!

فإن أوامر اهللا التشريعية، ومنها كلّ الشرائع اإللهية، يكون األمر فيها موجه 
بطـل التكليـف؛ فمـا توهمتـه     ��� للعبد أن يفعل ما أمر به باختياره ال باإلجبـار، و 

  الذي يلزم منه الكفر ال ما نعتقده! هو
كما أن قولك هذا، يتعدى إلى كـلّ األنبيـاء والرسـل الـذين لـم يـؤمن بهـم        
قومهم وردوا نبوتهم ورسالتهم؛ إذ بحسب قولـك أن اهللا لـم يسـتطع أن يجـري     

  أمره على عباده بإرسال هؤالء األنبياء والرسل!
ــه أيضــاً: أن كــلّ معصــية وكــلّ خــال      ــة بعــد    ويلــزم من ف يقــع فــي هــذه اُألم

ســيكون مــؤداه عــدم نفــاذ الرســالة وإكمــال الــدين، وهــذا مــا ال           7رســول اهللا
  يعتقده مسلم؛ فالحظ وافهم!

منك على األقل احتراماً لنفسك أن تعلـن عـن خطئـك علـى      اوأخيراً؛ نرجو
االنترنــت، كمــا هــددتنا بأنّــك ستفضــحنا إذا لــم نجبــك، وهــا نحــن قــد أجبنــاك،    

  اً مع نفسك.فكن صادق

IIIIČïÜÇ@á�bi@|íŠ–nÛaë@æeŠÔÛaČïÜÇ@á�bi@|íŠ–nÛaë@æeŠÔÛaČïÜÇ@á�bi@|íŠ–nÛaë@æeŠÔÛaČïÜÇ@á�bi@|íŠ–nÛaë@æeŠÔÛaCCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بعد السالم والتحية واإلكرام:بعد السالم والتحية واإلكرام:بعد السالم والتحية واإلكرام:بعد السالم والتحية واإلكرام:
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ــوات      ــى القنـ ــة علـ ــتن المذهبيـ ــرة الفـ ــة األخيـ ــي اآلونـ ــرت فـ ــون كثـ ــا تعلمـ ــوات     كمـ ــى القنـ ــة علـ ــتن المذهبيـ ــرة الفـ ــة األخيـ ــي اآلونـ ــرت فـ ــون كثـ ــا تعلمـ ــوات     كمـ ــى القنـ ــة علـ ــتن المذهبيـ ــرة الفـ ــة األخيـ ــي اآلونـ ــرت فـ ــون كثـ ــا تعلمـ ــوات     كمـ ــى القنـ ــة علـ ــتن المذهبيـ ــرة الفـ ــة األخيـ ــي اآلونـ ــرت فـ ــون كثـ ــا تعلمـ كمـ

ة والمغالطــات التــي يراوغــون بهــا   ة والمغالطــات التــي يراوغــون بهــا   ة والمغالطــات التــي يراوغــون بهــا   ة والمغالطــات التــي يراوغــون بهــا   الفضــائية، وبغــضّ النظــر عــن التعصّــبات الباديــ  الفضــائية، وبغــضّ النظــر عــن التعصّــبات الباديــ  الفضــائية، وبغــضّ النظــر عــن التعصّــبات الباديــ  الفضــائية، وبغــضّ النظــر عــن التعصّــبات الباديــ  
ــوا      ــى اآلن ال زالـ ــبهات التـــي طرحـــت، وإلـ ــن الشـ ــن مـ ــاس، لكـ ــا للنـ ــون بهـ ــوا     ويلوحـ ــى اآلن ال زالـ ــبهات التـــي طرحـــت، وإلـ ــن الشـ ــن مـ ــاس، لكـ ــا للنـ ــون بهـ ــوا     ويلوحـ ــى اآلن ال زالـ ــبهات التـــي طرحـــت، وإلـ ــن الشـ ــن مـ ــاس، لكـ ــا للنـ ــون بهـ ــوا     ويلوحـ ــى اآلن ال زالـ ــبهات التـــي طرحـــت، وإلـ ــن الشـ ــن مـ ــاس، لكـ ــا للنـ ــون بهـ ويلوحـ
يشهرونها بفنون التعابير واألسـاليب، الشـبهة التاليـة، ولـم يجـبهم أحـد جوابـاً ولـو         يشهرونها بفنون التعابير واألسـاليب، الشـبهة التاليـة، ولـم يجـبهم أحـد جوابـاً ولـو         يشهرونها بفنون التعابير واألسـاليب، الشـبهة التاليـة، ولـم يجـبهم أحـد جوابـاً ولـو         يشهرونها بفنون التعابير واألسـاليب، الشـبهة التاليـة، ولـم يجـبهم أحـد جوابـاً ولـو         
نقضياً، حتّى الشيخ الكوراني(حفظه اهللا) الذي يعد من المتمرسين والمتخصّصين نقضياً، حتّى الشيخ الكوراني(حفظه اهللا) الذي يعد من المتمرسين والمتخصّصين نقضياً، حتّى الشيخ الكوراني(حفظه اهللا) الذي يعد من المتمرسين والمتخصّصين نقضياً، حتّى الشيخ الكوراني(حفظه اهللا) الذي يعد من المتمرسين والمتخصّصين 

        الوهابية:الوهابية:الوهابية:الوهابية:    في الشبهاتفي الشبهاتفي الشبهاتفي الشبهات
بناء على القول بأن اإلمامة من أُصول الـدين عنـدنا, لمـاذا لـم يـأت بهـا نـصّ        بناء على القول بأن اإلمامة من أُصول الـدين عنـدنا, لمـاذا لـم يـأت بهـا نـصّ        بناء على القول بأن اإلمامة من أُصول الـدين عنـدنا, لمـاذا لـم يـأت بهـا نـصّ        بناء على القول بأن اإلمامة من أُصول الـدين عنـدنا, لمـاذا لـم يـأت بهـا نـصّ        

        صريح في القرآن؟صريح في القرآن؟صريح في القرآن؟صريح في القرآن؟
أما ما يجيب به بعض السـادة العلمـاء مـن أنّـه لـو ذكـر اسـم علـي فـي القـرآن           أما ما يجيب به بعض السـادة العلمـاء مـن أنّـه لـو ذكـر اسـم علـي فـي القـرآن           أما ما يجيب به بعض السـادة العلمـاء مـن أنّـه لـو ذكـر اسـم علـي فـي القـرآن           أما ما يجيب به بعض السـادة العلمـاء مـن أنّـه لـو ذكـر اسـم علـي فـي القـرآن           
لمزّقوا القرآن وحرفوه, وأن قريشاً ال ترتضي أن تكـون النبـوة واإلمامـة فـي بنـي      لمزّقوا القرآن وحرفوه, وأن قريشاً ال ترتضي أن تكـون النبـوة واإلمامـة فـي بنـي      لمزّقوا القرآن وحرفوه, وأن قريشاً ال ترتضي أن تكـون النبـوة واإلمامـة فـي بنـي      لمزّقوا القرآن وحرفوه, وأن قريشاً ال ترتضي أن تكـون النبـوة واإلمامـة فـي بنـي      

أنّـه ال يكفـي جوابـاً وال يشـفي غلــيالً,     أنّـه ال يكفـي جوابـاً وال يشـفي غلــيالً,     أنّـه ال يكفـي جوابـاً وال يشـفي غلــيالً,     أنّـه ال يكفـي جوابـاً وال يشـفي غلــيالً,     ��� ��� ��� ���     ن أمكـن أن يكـون حقّـاً،   ن أمكـن أن يكـون حقّـاً،   ن أمكـن أن يكـون حقّـاً،   ن أمكـن أن يكـون حقّـاً،   هاشـم, فهـو وإ  هاشـم, فهـو وإ  هاشـم, فهـو وإ  هاشـم, فهـو وإ  
وذلك ألن أصل الدين ال مراودة عليه, وال مماراة ومحاباة فيه، فال بد من الجهار وذلك ألن أصل الدين ال مراودة عليه, وال مماراة ومحاباة فيه، فال بد من الجهار وذلك ألن أصل الدين ال مراودة عليه, وال مماراة ومحاباة فيه، فال بد من الجهار وذلك ألن أصل الدين ال مراودة عليه, وال مماراة ومحاباة فيه، فال بد من الجهار 

        فيه واإلصرار عليه.فيه واإلصرار عليه.فيه واإلصرار عليه.فيه واإلصرار عليه.
وال بــأس بالتــذكير بمــا قــالوه: بــأن الشــيعة يقولــون بــأن اإلمامــة عبــر عنهــا فــي  وال بــأس بالتــذكير بمــا قــالوه: بــأن الشــيعة يقولــون بــأن اإلمامــة عبــر عنهــا فــي  وال بــأس بالتــذكير بمــا قــالوه: بــأن الشــيعة يقولــون بــأن اإلمامــة عبــر عنهــا فــي  وال بــأس بالتــذكير بمــا قــالوه: بــأن الشــيعة يقولــون بــأن اإلمامــة عبــر عنهــا فــي  

��� ��� ��� ���     ل الدين وإن عبر عنها أحياناً بالكناية في القرآن الكريمل الدين وإن عبر عنها أحياناً بالكناية في القرآن الكريمل الدين وإن عبر عنها أحياناً بالكناية في القرآن الكريمل الدين وإن عبر عنها أحياناً بالكناية في القرآن الكريمالقرآن بالكناية, فأُصوالقرآن بالكناية, فأُصوالقرآن بالكناية, فأُصوالقرآن بالكناية, فأُصو

        ستعارة وال مجازاً.ستعارة وال مجازاً.ستعارة وال مجازاً.ستعارة وال مجازاً.اااا    أنّه وردت فيه بعض التعابير الصريحة ال كناية والأنّه وردت فيه بعض التعابير الصريحة ال كناية والأنّه وردت فيه بعض التعابير الصريحة ال كناية والأنّه وردت فيه بعض التعابير الصريحة ال كناية وال
        فهل لكم أن تجيبونا الجواب الشافي مأجورين؟فهل لكم أن تجيبونا الجواب الشافي مأجورين؟فهل لكم أن تجيبونا الجواب الشافي مأجورين؟فهل لكم أن تجيبونا الجواب الشافي مأجورين؟

ثم نريد أن نسأل السادة المعنيين في مركـز األبحـاث العقائديـة: مـاذا أعـدوا      ثم نريد أن نسأل السادة المعنيين في مركـز األبحـاث العقائديـة: مـاذا أعـدوا      ثم نريد أن نسأل السادة المعنيين في مركـز األبحـاث العقائديـة: مـاذا أعـدوا      ثم نريد أن نسأل السادة المعنيين في مركـز األبحـاث العقائديـة: مـاذا أعـدوا      
    7777الشرسة ضد المذهب الحق درءاً للشبهات عن أيتام آل محمدالشرسة ضد المذهب الحق درءاً للشبهات عن أيتام آل محمدالشرسة ضد المذهب الحق درءاً للشبهات عن أيتام آل محمدالشرسة ضد المذهب الحق درءاً للشبهات عن أيتام آل محمدلهذه الهجمات لهذه الهجمات لهذه الهجمات لهذه الهجمات 

        وهم أصحاب التخصص في هذا المجال؟وهم أصحاب التخصص في هذا المجال؟وهم أصحاب التخصص في هذا المجال؟وهم أصحاب التخصص في هذا المجال؟
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نشير أخيراً إلى أنّنا ال نمل مـن التفصـيل والتطويـل؛ فأرشـدونا لـو أمكـن       نشير أخيراً إلى أنّنا ال نمل مـن التفصـيل والتطويـل؛ فأرشـدونا لـو أمكـن       نشير أخيراً إلى أنّنا ال نمل مـن التفصـيل والتطويـل؛ فأرشـدونا لـو أمكـن       نشير أخيراً إلى أنّنا ال نمل مـن التفصـيل والتطويـل؛ فأرشـدونا لـو أمكـن       
        للمصادر والمراجع في هذا المجال مهما بلغت.للمصادر والمراجع في هذا المجال مهما بلغت.للمصادر والمراجع في هذا المجال مهما بلغت.للمصادر والمراجع في هذا المجال مهما بلغت.

        ....CCCCسدد اهللا خطاكم، وهداكم لما فيه صالح شيعة أمير المؤمنينسدد اهللا خطاكم، وهداكم لما فيه صالح شيعة أمير المؤمنينسدد اهللا خطاكم، وهداكم لما فيه صالح شيعة أمير المؤمنينسدد اهللا خطاكم، وهداكم لما فيه صالح شيعة أمير المؤمنين
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  مذكور اسمه في القرآن: Cنحن نذكر لك الروايات التي تذكر أن علياً

فمــن تلــك الروايــات، مــا ذكــره محمــد بــن أحمــد القمــي، المعــروف بـــ(ابن  
حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه(رحمه اهللا), (( شاذان) في كتابه (مائة منقبة):

علــي بــن الحســن النحــوي، قــال: حــدثني أحمــد بــن محمــد, قــال:     قــال: حــدثني
حدثني منصور بن أبي العباس, قـال: حـدثني علـي بـن أسـباط, عـن الحكـم بـن         
بهلــول, قــال: حــدثني أبوهمــا، قــال: حــدثني عبــد اهللا بــن أُذينــة, عــن جعفــر بــن       

ب إلى محمد, عن أبيه, عن علي بن الحسين, عن أبيه، قال: قام عمر بن الخطّا
أنت منّـي بمنزلـة هـارون [مـن موسـى]      7النبي :فقال: إنّك ال تزال تقول لعلي ،

: (يا غليظ 7؟ فقال النبيCوقد ذكر [اهللا] هارون في القرآن ولم يذكر علياً
  .)٢()))١(�هذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيم�يا أعرابي! أما تسمع قول اهللا تعالى: 

حـدثنا أبـو محمـد، عـن عمـران بـن موسـى        (( قـال:  وفي كتاب (بصـائر الـدرجات)،  
ــي        ا ــن فضــيل، عــن أب ــن أســباط، عــن محمــد ب حمــزة  بــن جعفــر البغــدادي، عــن علــي ب
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, قـال: (هـو واهللا علـي،    �هـذَا صـراطٌ علَـي مسـتَقيم    هـذَا صـراطٌ علَـي مسـتَقيم    هـذَا صـراطٌ علَـي مسـتَقيم    هـذَا صـراطٌ علَـي مسـتَقيمC :�    الثمالي، عن أبي عبد اهللا
  .)١())هو واهللا علي الميزان والصراط)

افي: أحمــد بــن مهــران، عــن عبــد العظــيم الحســني،  الكــ((وفــي (بحــار األنــوار): 
  ، قال: (هذا صراط علي مستقيم).Cعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اهللا

بيـان: قـرأ السـبعة الــ(صراط) مرفوعـاً منونـاً, و(علـي) بفـتح الـالم, وقـرأ يعقــوب           
وأبــو رجــاء وابــن ســيرين وقتــادة والضــحاك ومجاهــد وقــيس بــن عبــادة وعمــرو بــن   

ي) بكسر الالم ورفع اليـاء منونـاً علـى التوصـيف, ونسـب الطبرسـي هـذه        ميمون (عل
، فإن كان أشار إلى هذه الرواية، فهو خالف ظاهرها, Cالرواية إلى أبي عبد اهللا

  بل الظاهر أنّه (علي) بالجر، بإضافة الصراط إليه.
ويؤيده: ما رواه في (الطرائف)، عن محمد بن مـؤمن الشـيرازي بإسـناده، عـن     

تـــادة، عـــن الحســـن البصـــري، قـــال: كـــان يقـــرأ هـــذا الحـــرف: (هـــذا صـــراط علـــي    ق
مســتقيم)، فقلــت للحســن: مــا معنــاه؟ قــال: يقــول: هــذا طريــق علــي بــن أبــي طالــب,      

  .)٢())وه وتمسكوا به؛ فإنّه واضح ال عوج فيهاتّبعودينه طريق ودين مستقيم، ف
الَ هـذَا صـراطٌ علَـي    الَ هـذَا صـراطٌ علَـي    الَ هـذَا صـراطٌ علَـي    الَ هـذَا صـراطٌ علَـي    قَـ قَـ قَـ قَـ �قولـه:  ((وقال المازندراني في (شرح أُصول الكـافي):  

يمــتَقسميمــتَقسميمــتَقسميمــتَقسقـراءة قولــه تعــالى فــي ســورة الحجــر:  �م اطٌ �، لعلّــه إشــارة إلــى أنــرــذَا صاطٌ هــرــذَا صاطٌ هــرــذَا صاطٌ هــرــذَا صه
 يمــتَق سم ــي ــتَقيم علَ سم ــي ــتَقيم علَ سم ــي ــتَقيم علَ سم ــي ــالم فــي (علــي) تصــحيف، وأن الحــق هــو        �علَ ــتح ال ــوين صــراط وف بتن

اإلضافة وكسر الالم, يعني: أن اإلخالص أو طريق المخلصين طريق علي مسـتقيم  
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انحراف عنه وال اعوجاج فيه يؤدي سالكه إلـى المقصـود, وقـرئ (علـي) بكسـر      ال 
الالم من علو الشرف، كما صـرح بـه القاضـي وغيـره, وفيـه خـروج عـن التصـحيف         

..في الجملة وإخفاء للحق  
وال ينفعهم ذلك بعد تصريح شيوخهم بـه، علـى مـا نقلـه صـاحب (الطرائـف)؛       

شــيرازي بإســناده إلــى قتــادة، عــن الحســن      قــال: روى الحــافظ محمــد بــن مــؤمن ال    
البصري، قال: كـان يقـرأ هـذا الحـرف (صـراط علـي مسـتقيم)، فقلـت للحسـن: ومـا           
ــن مســتقيم،           ــق ودي ــه طري ــي طالــب ودين ــن أب ــق علــي ب ــال: يقــول هــذا طري ــاه؟ ق معن

  .)١())فاتّبعوه وتمسكوا به؛ فإنه واضح ال عوج فيه
عــن عبــد اهللا بــن أبــي جعفــر، عــن    عــن أبــي جميلــة،  ((وفــي (تفســير العياشــي):  

  .)٢())C؟ قال: هو أمير المؤمنين�هذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيم�أخيه، عن قوله: 
تفسير فرات بن إبراهيم: الحسين بـن سـعيد معنعنـاً، عـن     ((وفي (بحار األنوار): 

، فقلـت: جعلنـي اهللا فـداك! إنّـي     Cسالم بن المستنير، قال: دخلت على أبي جعفر
أن أشــق عليــك، فــإن أذنــت لــي أن أســألك ســألتك؟ فقــال: ســلني عمــا شــئت.   أكــره

قال: قلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم, قال: قلت: ما قول اهللا عزّ وجلّ فـي كتابـه   
. فقلــت: C؟ قــال: صــراط علــي بــن أبــي طالــب�هــذَا صــراطٌ علَــي مســتَقيمهــذَا صــراطٌ علَــي مســتَقيمهــذَا صــراطٌ علَــي مســتَقيمهــذَا صــراطٌ علَــي مســتَقيم�قـال:  

صراط عليC؟ قال: صراط عليC(()٣(.  
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  .�هذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيمهذَا صراطٌ علَي مستَقيم�كلّه في ما يتعلّق بقوله تعالى: هذا 

  ، فورد فيها:)١(�وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياً�أما قوله تعالى: 
وباإلسـناد عـن محمـد بـن أبـي ثلـج، نـا        ((في كتاب (ألقاب الرسـول)، قـال:   

عن األعمش، عن أبي  يوسف بن موسى العطار، عن وكيع بن الجراح الجناح،
النبي اس: أنـي تبـارك وتعـالى: إنّـي أنـا          7صالح، عن ابن عبقـال: (قـال لـي رب

العلي األعلى، اشتققت اسم علي من اسمي فسميته: علياً، ثم أنزل علَـي بعقـب   
  .)٢()))�ووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياً�ذلك: 

ــي:       ــزة الطوســ ــن حمــ ــب) البــ ــي المناقــ ــب فــ ــاب (الثاقــ ــي كتــ ــال ((وفــ ...فقــ
... هــــذا الــــذي قــــال اهللا تعــــالى فيــــه:  7ســــلمان(رض): هــــذا وصــــي رســــول اهللا 

  .)٣())�وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياًوجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ علياً�
ــاً   �((وفــي (تفســير القمــي):   يلقٍ عــد ص ــان سل ــم ــا لَه ــاً   وجعلْنَ يلقٍ عــد ص ــان سل ــم ــا لَه ــاً   وجعلْنَ يلقٍ عــد ص ــان سل ــم ــا لَه ــاً   وجعلْنَ يلقٍ عــد ص ــان سل ــم ــا لَه ــر  �وجعلْنَ ، يعنــي: أمي

  .)٤())C؛ حدثني بذلك أبي عن الحسن بن علي العسكريCلمؤمنينا
، فقـد ورد  )٥(�وإِنَّه في أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم    وإِنَّه في أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم    وإِنَّه في أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم    وإِنَّه في أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم    �وأما قوله تعـالى:  

  فيها:
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ــار) للشــيخ الصــدوق:     ــن     ((فــي (معــاني األخب ــراهيم ب ــن إب ــن علــي ب حــدثنا أحمــد ب
ــ قـال: حـدثنا      ــ رحمـه اهللا ـ أبـي, عـن جـدي, عـن حمـاد بـن عيسـى, عـن أبـي عبـد           هاشم 

ــلّ:    Cاهللا ــزّ وجــ ــول اهللا عــ ــي قــ ــتَقيم �فــ ــراطَ الْمســ ــدنَا الصِّــ ــتَقيم اهــ ــراطَ الْمســ ــدنَا الصِّــ ــتَقيم اهــ ــراطَ الْمســ ــدنَا الصِّــ ــتَقيم اهــ ــراطَ الْمســ ــدنَا الصِّــ ــر  )١(�اهــ ــو أميــ ــال: هــ ؟ قــ
وإِنَّـه فـي   وإِنَّـه فـي   وإِنَّـه فـي   وإِنَّـه فـي   �: قولـه عـزّ وجـلّ:    Cومعرفته, والدليل على أنّه أمير المؤمنين Cالمؤمنين

    ـيمكح ـيلنَا لَعيتَـابِ لَـدالْك أُم    ـيمكح ـيلنَا لَعيتَـابِ لَـدالْك أُم    ـيمكح ـيلنَا لَعيتَـابِ لَـدالْك أُم    ـيمكح ـيلنَا لَعيتَـابِ لَـدالْك و أميــر المـؤمنين ، وهـ �أُمC      ّالكتـاب فـي قولـه عــز فـي أُم
  .)٢())�اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم�وجلّ: 

ــترآبادي:      ــاهرة) لالســ ــات الظــ ــل اآليــ ــاب (تأويــ ــي كتــ ــن   ((وفــ ــد بــ ــا رواه محمــ مــ
، عن أحمد بن إدريس، عن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عيسـى، عـن موسـى بـن         �العباس

وقـد   Cيقول: قال أبـي  Cر، قال: سمعت الرضاالقاسم، عن محمد بن علي بن جعف
ــة:    ــيم    �تــال هــذه اآلي كح ــي لنَا لَعيــد ــابِ لَ ــي أُم الْكتَ ف ــه ــيم    وإِنَّ كح ــي لنَا لَعيــد ــابِ لَ ــي أُم الْكتَ ف ــه ــيم    وإِنَّ كح ــي لنَا لَعيــد ــابِ لَ ــي أُم الْكتَ ف ــه ــيم    وإِنَّ كح ــي لنَا لَعيــد ــابِ لَ ــي أُم الْكتَ ف ــه ــي    �وإِنَّ ــن أب ــال: هــو علــي ب ، ق

  .)٣())Cطالب
ــار) للقاضــي النعمــان:      ــاب (شــرح األخب ــد اهللا     ((وفــي كت ــا عب ــال: ســألت أب العــال, ق

؟ �إِنَّـه فـي أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم      إِنَّـه فـي أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم      إِنَّـه فـي أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم      إِنَّـه فـي أُم الْكتَـابِ لَـدينَا لَعلـي حكـيم      وووو�عن قـول اهللا تعـالى:    Cجعفر بن محمد
قــال: هــو أميــر المــؤمنين علــي (صــلوات اهللا عليــه)، أُوتــي الحكمــة وفصــل الخطــاب،           

تعــالى كتابــاً  أنــزل اهللا وورث علــم األولــين، وكــان اســمه فــي الصــحف اُألولــى، ومــا   
وأخـذ العهـد بالواليـة    واسـمه،   7ذكـر فيـه اسـم رسـوله محمـد     ���  على نبي مرسـل 

  .)٤())Cله
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السالم علـى أمـين اهللا فـي أرضـه وخليفتـه فـي       ((وفي (المزار) للمشهدي: 
عباده, والحاكم بأمره, والقيم بدينه, والناطق بحكمته, والعامل بكتابه, أخي 
الرسول, وزوج البتول, وسيف اهللا المسلول, السـالم علـى صـاحب الـدالالت     

ات القاهرات, المنجي من الهلكات, الذي ذكره واآليات الباهرات والمعجز
وإِنَّـــه فـــي أُم الْكتَـــابِ لَـــدينَا لَعلـــي  وإِنَّـــه فـــي أُم الْكتَـــابِ لَـــدينَا لَعلـــي  وإِنَّـــه فـــي أُم الْكتَـــابِ لَـــدينَا لَعلـــي  وإِنَّـــه فـــي أُم الْكتَـــابِ لَـــدينَا لَعلـــي  �اهللا فـــي محكـــم اآليـــات, فقـــال تعـــالى:  

يمكحيمكحيمكحيمك١())�ح(.  
: أيهـا النبـأ العظـيم، السـالم عليـك يـا مـن أنـزل اهللا         Cقال((وفي زيارة أُخرى: 

  .)٢())...�ينَا لَعلي حكيمينَا لَعلي حكيمينَا لَعلي حكيمينَا لَعلي حكيموإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدوإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدوإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدوإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَد�فيه: 
وأشـهد أنّـه اإلمـام الهـادي الرشـيد      ((وفي دعـاء يـوم الغـدير كمـا فـي (المـزار):       

          :أمير المـؤمنين الـذي ذكرتـه فـي كتابـك، فإنّـك قلـت، وقولـك الحـق�   ـي أُمف إِنَّـهو   ـي أُمف إِنَّـهو   ـي أُمف إِنَّـهو   ـي أُمف إِنَّـهو
يمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْكيمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْكيمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْكيمكح يلنَا لَعيتَابِ لَد٣())�الْك(.  

ز جــامع الفوائــد وتأويــل اآليــات الظــاهرة):     (كنــ((وفــي (بحــار األنــوار):   
وقد سأله سائل  Cالحسن بن أبي الحسن الديلمي، بإسناده عن أبي عبد اهللا

؟ قـال: هـو   �وإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيموإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيموإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيموإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيم�عن قول اهللا عزّ وجلّ: 
  .)٤())أمير المؤمنين
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
إذا كانت اإلمامة باألهمية التي أعطيتموها لها، لماذا ذكرت مرة واحدة في إذا كانت اإلمامة باألهمية التي أعطيتموها لها، لماذا ذكرت مرة واحدة في إذا كانت اإلمامة باألهمية التي أعطيتموها لها، لماذا ذكرت مرة واحدة في إذا كانت اإلمامة باألهمية التي أعطيتموها لها، لماذا ذكرت مرة واحدة في 

        القرآن، وليست بنصّ صريح، لسيدنا علي(كرم اهللا وجهه)؟القرآن، وليست بنصّ صريح، لسيدنا علي(كرم اهللا وجهه)؟القرآن، وليست بنصّ صريح، لسيدنا علي(كرم اهللا وجهه)؟القرآن، وليست بنصّ صريح، لسيدنا علي(كرم اهللا وجهه)؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
رد تناول موضوع اإلمامة في القـرآن الكـريم فـي مواضـع متعـددة، وببيانـات       لقد و

مختلفة، يعرفها المتتبع لمعاني القرآن الكـريم وأسـباب النـزول، وقـد ألّـف أحـد علمـاء        
الذي تعهد فيه بـإيراد ألـف دليـل عقلـي،      ،كتابه (األلفين) ،وهو العالّمة الحلّي ،اإلمامية

ــة، ي  ــر قرآنـــي علـــى اإلمامـ ــع أن    وآخـ ــه، مـ ــة فيـ ــوا تلـــك األدلّـ ــه لتالحظـ ــنكم مراجعتـ مكـ
  المطبوع المتداول اآلن قد ذكر فيه ألف وثمان وثالثون دليالً فقط.

ويمكنكم أيضاً مالحظة اآليات الواردة في اإلمامة فـي مناقشـة الشـيخ محمـد     
        ،(ــنهج الحــق ــل الصــدق ل ــه الموســوم (دالئ ــن روزبهــان فــي كتاب ــر الب حســن المظفّ

عشرات اآليات القرآنية التي تعد من اآليـات الـواردة فـي اإلمامـة مـع بيـان       لتطالعوا 
  المصادر السنّية في أسباب نزولها وداللتها..

فــي القــرآن الكــريم، فجوابــه  Cوأمــا عــدم التصــريح باســم أميــر المــؤمنين
.نقضاً وحال  
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هو: أن القرآن الكريم ذكر وجوب الصـلوات الخمـس ولـم يبـين عـددها ومـا       

ب فيها وما ال يجب من أجـزاء وشـرائط وأفعـال، بـل كـان المتكفّـل ببيـان ذلـك         يج
ـــنّته الشـــريفة المباركـــة، التـــي أوجـــب المـــولى  7كلّـــه النبـــيســـبحانه علـــى ، فـــي س

وما آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه       وما آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه       وما آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه       وما آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه       �المؤمنين األخذ بها في قوله تعالى: 
ببيـــان  7, وقـــد تكفّـــل رســـول اهللا)١(�للَّـــه إِن اللَّـــه شَـــديد الْعقَـــابِللَّـــه إِن اللَّـــه شَـــديد الْعقَـــابِللَّـــه إِن اللَّـــه شَـــديد الْعقَـــابِللَّـــه إِن اللَّـــه شَـــديد الْعقَـــابِفَـــانْتَهوا واتَّقُـــوا افَـــانْتَهوا واتَّقُـــوا افَـــانْتَهوا واتَّقُـــوا افَـــانْتَهوا واتَّقُـــوا ا

شــخص اإلمــام، وأرشــد المــؤمنين إلــى وجــوب مواالتــه واالهتــداء بهديــه ولــزوم          
  طاعته، كما هو المعروف المعلوم من أحاديث الغدير والثقلين والسفينة، وغيرها.

لفة؛ للتـذكير، واإلشـادة   والقرآن الكريم صرح بأسماء بعض الشخصـيات السـا  
بها، وأخذ العبـرة منهـا، ولـم يـذكر اسـم أي شخصـية مسـتقبلية! وربمـا كـان السـبب           

أَحسب النَّاس أَن أَحسب النَّاس أَن أَحسب النَّاس أَن أَحسب النَّاس أَن [في ذلك هو: حكمة التكليف واالبتالء واالمتحان؛ قال تعالى: 
فْتَنُونالَ ي مهنَّا وقُولُوا آمي كُوا أَنتْريفْتَنُونالَ ي مهنَّا وقُولُوا آمي كُوا أَنتْريفْتَنُونالَ ي مهنَّا وقُولُوا آمي كُوا أَنتْريفْتَنُونالَ ي مهنَّا وقُولُوا آمي كُوا أَنتْر٢(]ي(.  

IIIIČïÜÇ@Š×‡@â†Ç@ògÜÇČïÜÇ@Š×‡@â†Ç@ògÜÇČïÜÇ@Š×‡@â†Ç@ògÜÇČïÜÇ@Š×‡@â†Ç@ògÜÇCCCC@@@@æeŠÔÛa@¿@Č—äÛbiæeŠÔÛa@¿@Č—äÛbiæeŠÔÛa@¿@Č—äÛbiæeŠÔÛa@¿@Č—äÛbiHHHH@ @@ @@ @@ @

  »���������א�!�	�ن����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لماذا لم يذكر القرآن صراحة اسم اإلمام عليلماذا لم يذكر القرآن صراحة اسم اإلمام عليلماذا لم يذكر القرآن صراحة اسم اإلمام عليلماذا لم يذكر القرآن صراحة اسم اإلمام عليCCCC    الخالفـة الخالفـة    ؟ ولـم يـذكر أن الخالفـة    ؟ ولـم يـذكر أن الخالفـة    ؟ ولـم يـذكر أن ؟ ولـم يـذكر أن
        ؟؟؟؟7777تؤول له مباشرة بعد الرسول األكرمتؤول له مباشرة بعد الرسول األكرمتؤول له مباشرة بعد الرسول األكرمتؤول له مباشرة بعد الرسول األكرم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لكــريم تكفّــل أُمــوراً كثيــرة تصــدى فــي تبليغهــا وإيضــاحها, وأجمــل      إن القــرآن ا
أُموراً أُخرى لم يفصّلها، فجعلها فـي عـداد المتشـابه التـي يرجـع بهـا إلـى الراسـخين فـي          

���  العلم؛ إذ كانت المصلحة اإللهية تفصيل أُمور وإجمال أُخرى، لمصـلحة ال يعلمهـا  

  هو جلّ شأنّه وعظمت قدرته..
هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آيـاتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم الْكتَـابِ     هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آيـاتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم الْكتَـابِ     هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آيـاتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم الْكتَـابِ     هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آيـاتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم الْكتَـابِ     �قال تعـالى:  

      تْنَـةغَـاَء الْفتاب نْـهم هـا تَشَـابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرو      تْنَـةغَـاَء الْفتاب نْـهم هـا تَشَـابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرو      تْنَـةغَـاَء الْفتاب نْـهم هـا تَشَـابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرو      تْنَـةغَـاَء الْفتاب نْـهم هـا تَشَـابم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرغَـاَء  وتابغَـاَء  وتابغَـاَء  وتابغَـاَء  وتابو
لَمعا يمو هتَأْوِيللَمعا يمو هتَأْوِيللَمعا يمو هتَأْوِيللَمعا يمو هتَأْوِيل     تَأْوِيلَه تَأْوِيلَه تَأْوِيلَه لْـمِ ��� ��� ��� ��� تَأْوِيلَهي الْعف خُوناسالرو لْـمِ اللَّهي الْعف خُوناسالرو لْـمِ اللَّهي الْعف خُوناسالرو لْـمِ اللَّهي الْعف خُوناسالرو القـرآن الكـريم     )١(�اللَّه ن أنفقـد تبـي ،

  .F، وأهل بيته7تبنّى إيضاح بعض األحكام وترك الباقي إلى النبي األكرم
أنّــه لــم يــذكر  ���  وخــذ مثــاالً علــى ذلــك: فــإن القــرآن قــد أمرنــا بوجــوب الصــالة،    

ين والعشـاءين،  ، وصـالة الظهـر  وكـم هـي صـالة الفجـر    تفاصيل ذلـك، وعـدد ركعاتهـا،    
أنّـــه لـــم يبـــين ���  ، وهكـــذا أوجـــب الصـــوم7بـــل تـــرك تفصـــيل ذلـــك إلـــى رســـول اهللا 

           والخمــس والزكــاة، وغيــر ذلــك، فــإن أحكامــه, وهكــذا فــي بــاقي األحكــام، كــالحج
    ـة النبـيوذلـك لمصـلحة تقتضـيها الحاجـة ال يعلمهـا     7تفاصيلها متروكـة إلـى مهم ,  ��� 

    اهللا تعالى.
؛ فإن القرآن أشار إلى 7بعد رسول اهللا Fومن ذلك: تعين أشخاص األئمة

والـنصّ   7وأعرض عن اسمه، تاركاً ذلك إلـى تصـريح النبـي    7صفة اإلمام بعده
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7عليه من قبله، تماماً كما أشار إلى الصالة وترك باقي تفاصيلها إلى النبي.  

إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين   إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين   إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين   إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين   �عـالى:  ففي معرض إشارته إلى اإلمام قال ت
ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذفأشـار القـرآن إلـى    )١(�آم .

            صفة اإلمـام دون ذكـر اسـمه، وعلمنـا مـن الخـارج ـ. أي: مـن روايـات صـحاح ـــ أن
، كمـا أخـرج   Cحصـرة فـي علـي بـن أبـي طالـب      المؤمنين الذين صـفتهم هكـذا من  

ذلــك الســيوطي فــي تفســيره لآليــة: عــن الخطيــب البغــدادي فــي (المتّفــق)، عــن ابــن   
للسـائل: (مـن أعطـاك     7تصدق علي بخاتمه وهو راكع, فقال النبي((عباس، قال: 

  .)٢())�............إنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُه�هذا الخاتم)؟ قال: ذاك الراكع, فأنزل اهللا: 
، �............إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه إنّما وليكُم اللّه ورسـولُه �وأخرج عبد الرزّاق: عن ابن عباس، في قوله: 

  .)٣())نزلت في علي بن أبي طالب((قال: 
وقـف بعلـي سـائل    ((وأخرج الطبراني في (األوسط): عن عمار بن ياسـر، قـال:   

 7ى رســـول اهللاوهـــو راكـــع فـــي صـــالة تطـــوع, فنـــزع خاتمـــه فأعطـــاه الســـائل، فـــأت 
هذه اآليـة:   7فأعلمه ذلك, فنزلت على النبي�      ينالَّـذو ـولُهسرو اللّـه كُمـيلإنّمـا و      ينالَّـذو ـولُهسرو اللّـه كُمـيلإنّمـا و      ينالَّـذو ـولُهسرو اللّـه كُمـيلإنّمـا و      ينالَّـذو ـولُهسرو اللّـه كُمـيلإنّمـا و

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذ7، فقرأها رسـول اهللا �آم 
مـن وااله وعـاد مـن     م والمواله فعلي مواله, اللّه على أصحابه، ثم قال: (من كنت

  .)٤())عاداه)
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بــن أبــي طالــب  7وهكــذا تعهــد النبــي الــنصّ علــى علــيC  ضدون أن يتعــر
اهللا تعـالى؛ ففـي نهـج مطّـرد ذكـر      ���  القرآن الكريم إلى اسـمه، لمصـلحة ال يعلمهـا   

في القرآن أسماء بعض من مضى من األنبياء والصـالحين والجبـابرة دون ذكـر مـن     
  ..7قبل أُمة اإلسالم بعد رسول اهللاسيأتي في مست

كــان صــوناً   Cومــن يــدري؟! فلعــلّ مصــلحة عــدم التعــرض إلــى اســم اإلمــام    
للقـــرآن مـــن أن يتعـــرض إلـــى التحريـــف، أو اإلنكـــار مـــن قبـــل قـــوم أنكـــروا مئـــات  

، وكـانوا شـهوداً فـي ذلـك, ولعلّهـم سـينكرون       Cاألحاديث في النصّ على إمامتـه 
ــزول هــذا القــرآن مــن قبــل ا    ــى أن     ن هللا تعــالى لمصــالحهم السياســية التــي دفعــتهم إل

  ينكروا ما شاهدوه.
  باهللا العلي العظيم.���  وال حول وال قوة

IIIIČïÜÇ@á�a@Š×ˆí@�@a‡b½ČïÜÇ@á�a@Š×ˆí@�@a‡b½ČïÜÇ@á�a@Š×ˆí@�@a‡b½ČïÜÇ@á�a@Š×ˆí@�@a‡b½CCCC@@@@äÛbi@æeŠÔÛa@¿äÛbi@æeŠÔÛa@¿äÛbi@æeŠÔÛa@¿äÛbi@æeŠÔÛa@¿_—_—_—_—HHHH@ @@ @@ @@ @

  »�מ/��!و�א�;*ل������	אن�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام عليCCCC    ثيراً، ولكن لماذا لم يذكر باالسم؟ثيراً، ولكن لماذا لم يذكر باالسم؟ثيراً، ولكن لماذا لم يذكر باالسم؟ثيراً، ولكن لماذا لم يذكر باالسم؟ذكر في القرآن كذكر في القرآن كذكر في القرآن كذكر في القرآن ك        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
نزل القـرآن الكـريم علـى خطـاب (إيـاك أعنـي واسـمعي يـا جـارة)، أي:           أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

علــى االســتعمال المجــازي والكنــائي؛ فــإن الكنايــة أبلــغ مــن التصــريح, فــذكر أميــر    
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 المــؤمنين علــيC  ــةوكــذلك األئمF   ي بعــض آي القــرآن الكــريم   مــن بعــده فــ
  كناية ومجازاً.

من ثقافة القرآن الكريم أنّه: يبين القوانين العامة.. كمـا هـو متعـارف فـي      ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ــة،   ــه  ���  كتــب الدســتور لكــلّ دول ــر   التنبيهــات أنّــه يلحــق ب ــواب اُألخــرى لتفس واألب

ة والتشـريعية,  الكليات في الدستور, فـالقرآن يبـين األصـل الكلّـي لإلمامـة التكوينيـ      
ــين       ــأمر اهللا، ثـــم بـ ــة هـــدى يهـــدون بـ ــة ضـــالل، وأئمـ ــة علـــى قســـمين: أئمـ وأن األئمـ

 أمير المؤمنين علـي أوصافهم المنحصرة فيهم، الدالّة على أنC     :مـنهم، كمـا فـي
آية إكمال الدين, وآية التطهير, وآية اإلطاعة, وآيـة الواليـة, وأن الـولي هـو: مـن      

ــال   ــي صـ ــاة فـ ــى الزكـ ــك    أعطـ ــن ذلـ ــم يكـ ـــ ولـ ــاتم ــ ــدق بالخـ ـــ أي: تصـ ــام ���  ته ــ اإلمـ
عليC.نّة والشيعةرون السكما اتّفق عليه المفس ،  

فـالقرآن الكــريم يـتكلّم بنحــو عـام، والســنّة الشـريفة هــي التـي تبــين المصــاديق      
ــإن القــرآن يقــول:     ــات؛ ف ــنّة تقــول: صــالة الصــبح    )١(�أَقــمِ الصَّــالَةَ أَقــمِ الصَّــالَةَ أَقــمِ الصَّــالَةَ أَقــمِ الصَّــالَةَ �والجزئي والس ،

  ين.. وهكذا باقي الموارد.ركعت
والرســول األعظــم، فــي روايــات كثيــرة جــداً نقلهــا الموافــق والمخــالف، نــصّ     

على إمامة وخالفة أمير المؤمنين عليC     كما في حـديث الغـدير، المتـواتر عنـد ,
, Cعن الوالية ولـم ينصـروا عليـاً    7أن الناس ارتدوا بعد رسول اهللا���  الفريقين,

ــو كــان اســمه         وأعرضــوا عــن األح  ــه، فل ــي شــأنّه وخالفت ــي قالهــا ف ــة الت ــث النبوي ادي
مـــذكوراً فـــي القـــرآن الكـــريم، ألدى ذلـــك إلـــى إنكـــارهم القـــرآن أيضـــاً، ولعلّهـــم   
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عندما طلـب مـنهم    7يهجر، كما قالها بعضهم في مرض النبي 7ن النبيإيقولوا: 
لدســتور اإلســالمي الــدواة ليكتــب لهــم كتابــاً لــن يضــلّوا بعــده, وهــذا يعنــي: إنكــار ا  

وإنكــار اإلســالم كلّــه.. وهــذا يتنــافى مــع الحكمــة اإللهيــة, فاقتضــت الحكمــة أن ال    
يذكر اسم عليC       :في القرآن, وإنّما يذكر فـي ترجمانـه وفـي عـدل القـرآن، أي

  السنّة الشريفة, ليؤمن من يؤمن وليكفر من يكفر، فما ذلك هللا بضار!
السـنّة التـي تـدلّ علـى إمامـة وخالفـة        وما أكثر األحاديث والمصادر من طـرق 

أمير المؤمنين عليC..  
: Cسـألت أبـا عبـد اهللا   ((جاء في (الكافي) بسند صحيح عن أبـي بصـير، قـال:    

  ؟)١(�أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�عن قول اهللا عزّ وجلّ: 
  .Hسن والحسينفقال: نزلت في علي بن أبي طالب والح

فـي كتـاب اهللا    Fفقلت له: إن النّاس يقولون: فما له لم يسـم عليـاً وأهـل بيتـه    
  عزّ وجلّ؟

نزلـت عليـه الصـالة ولـم يسـم اهللا لهـم        7قال: فقـال: قولـوا لهـم: إن رسـول اهللا    
  هو الذي فسر ذلك لهم.. 7ثالثاً وال أربعاً, حتّى كان رسول اهللا

    حتّـى كـان          ونزلت عليـه الزكـاة ولـم يسـم ,لهـم مـن كـلّ أربعـين درهمـاً درهـم
  هو الذي فسر ذلك لهم. 7رسول اهللا

هـو الــذي   7ونـزل الحــج فلـم يقــل لهـم: طوفــوا أُسـبوعاً حتّــى كـان رســول اهللا     
  فسر ذلك لهم..
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ــ ونزلت في   �أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُمأَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�ونزلت: 

في علي: (من كنت مواله فعلـي   7ــ فقال رسول اهللا  حسن والحسينعلي وال
: (أُوصيكم بكتاب اهللا وأهل بيتي؛ فإنّي سألت اهللا عـزّ وجـلّ   7مواله). وقال

أن ال يفرق بينهمـا حتّـى يوردهمـا علـي الحـوض, فأعطـاني ذلـك). وقـال: (ال         
دى, ولـن  تعلّموهم فهم أعلم منكم). وقال: (إنّهم لن يخرجوكم مـن بـاب هـ   

فلم يبـين مـن أهـل بيتـه,      7يدخلوكم في باب ضاللة)؛ فلو سكت رسول اهللا
الدعاهــا آل فـــالن وآل فـــالن, لكـــن اهللا عـــزّ وجــلّ أنزلـــه فـــي كتابـــه تصـــديقاً   

ــا�: 7لنبيــه ــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمإِنَّم        ــتيــلَ الْبأَه سجــر ــرجس أَهــلَ الْبيــت    يرِيــد اُهللا ليــذْهب عــنكُم ال ــرجس أَهــلَ الْبيــت    يرِيــد اُهللا ليــذْهب عــنكُم ال ــرجس أَهــلَ الْبيــت    يرِيــد اُهللا ليــذْهب عــنكُم ال     ويطَهــركُمويطَهــركُمويطَهــركُمويطَهــركُميرِيــد اُهللا ليــذْهب عــنكُم ال
, فــأدخلهم رســول   Fان علــي والحســن والحســين وفاطمــة    ، فكــ )١(�ًتَطْهِيــرا تَطْهِيــرا تَطْهِيــرا تَطْهِيــرا 

إن لكــلّ نبــي أهــالً  (اللّهــم تحــت الكســاء فــي بيــت أُم ســلمة, ثــم قــال:    7اهللا
وثقالً، وهـؤالء أهـل بيتـي وثقلـي. فقالـت أم سـلمة: ألسـت مـن أهلـك؟ فقـال:           

  .)٢())إنّك إلى خير، ولكن هؤالء أهلي وثقلي...)

á�a@Š×‡ë@òßbß⁄a@Ýî•bÐmIá�a@Š×‡ë@òßbß⁄a@Ýî•bÐmIá�a@Š×‡ë@òßbß⁄a@Ýî•bÐmIá�a@Š×‡ë@òßbß⁄a@Ýî•bÐmI@@@@ČïÜÇČïÜÇČïÜÇČïÜÇCCCC@@@@Þì�ŠÛbi@Áîã�cÞì�ŠÛbi@Áîã�cÞì�ŠÛbi@Áîã�cÞì�ŠÛbi@Áîã�c7777HHHH@ @@ @@ @@ @

��ن�א�6و)�������	אن���������«�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:شبهة طرحت في أحد المنتديات السنّية، تقول:
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        ....))))١١١١((((����ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ شَيٍءونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ شَيٍءونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ شَيٍءونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ شَيٍء����قال اهللا: قال اهللا: قال اهللا: قال اهللا: ((((((((
ــي وأوالده        ــة علـ ــت خالفـ ــو كانـ ــيء، إذاً لـ ــلّ شـ ــين كـ ــرآن يبـ ــان القـ ــا كـ ــي وأوالده       فلمـ ــة علـ ــت خالفـ ــو كانـ ــيء، إذاً لـ ــلّ شـ ــين كـ ــرآن يبـ ــان القـ ــا كـ ــي وأوالده       فلمـ ــة علـ ــت خالفـ ــو كانـ ــيء، إذاً لـ ــلّ شـ ــين كـ ــرآن يبـ ــان القـ ــا كـ ــي وأوالده       فلمـ ــة علـ ــت خالفـ ــو كانـ ــيء، إذاً لـ ــلّ شـ ــين كـ ــرآن يبـ ــان القـ ــا كـ فلمـ

        بعد النبي، فلماذا ال يذكرهم القرآن بالصراحة الكاملة؟بعد النبي، فلماذا ال يذكرهم القرآن بالصراحة الكاملة؟بعد النبي، فلماذا ال يذكرهم القرآن بالصراحة الكاملة؟بعد النبي، فلماذا ال يذكرهم القرآن بالصراحة الكاملة؟    FFFFالمعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومين
فــي حــين أنّــه يــذكر قصّــة زيــد فــي القــرآن، وكيفيــة الوضــوء، وغيــره مــن           فــي حــين أنّــه يــذكر قصّــة زيــد فــي القــرآن، وكيفيــة الوضــوء، وغيــره مــن           فــي حــين أنّــه يــذكر قصّــة زيــد فــي القــرآن، وكيفيــة الوضــوء، وغيــره مــن           فــي حــين أنّــه يــذكر قصّــة زيــد فــي القــرآن، وكيفيــة الوضــوء، وغيــره مــن           

        ....))))))))الواجبات، وال يذكر خالفة علي في القرآن؟الواجبات، وال يذكر خالفة علي في القرآن؟الواجبات، وال يذكر خالفة علي في القرآن؟الواجبات، وال يذكر خالفة علي في القرآن؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  بالنسبة لسؤالكم بعدم التصريح بـذكر علـيC   نّـه الخليفـة   فـي القـرآن، وأ

، مــع أن القــرآن الكــريم قــد ذكــر أن فيــه تبيــان لكــلّ شــيء..     7بعــد رســول اهللا
  نقول:

نعم، القرآن فيه تبيان لكلّ شـيء مـن حيـث اُألسـس والقواعـد العامـة لكـلّ مـا         
أن القـرآن  ���  يمكن أن يسأل عنه ويهتم به اإلنسان في أُمـوره العقائديـة والعمليـة،   

  لكلّ شيٍء؛ ففرق بين التبيان والتفصيل! الكريم ليس فيه تفصيل
فالتبيــان: هـــو إظهـــار المقاصـــد مـــن طريـــق الداللـــة اللفظيـــة، وقـــد بـــين القـــرآن  
الكـريم أســاس كــلّ مقصــد يهــتم بــه اإلنسـان فــي عقائــده وعباداتــه ومعامالتــه، ولــم   

وقــد وضــع لهــا قاعــدة عامــة أو أساســاً    ���  يتــرك فــي هــذا الجانــب شــاردة أو واردة  
أهلـــه ���  إليـــه مـــن الكتـــاب الكـــريم، وهـــذا المعنـــى ال يدركـــه وال يعلـــم بـــه  ترجـــع 

  العارفون بعلوم القرآن وبياناته..
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فإنّـــك مـــثالً تجـــد أن المـــولى ســـبحانه قـــد ذكـــر وجـــوب أداء الصـــالة علـــى          
المؤمنين، وأنّها كتاباً موقوتاً، أي: ثابتاً، عليهم أداؤه وااللتـزام بـه، لكنّـه سـبحانه لـم      

ــين لهــ  م عــدد ركعــات الصــبح أو ركعــات الظهــر أو العصــر، ولــم يبــين لهــم مــا          يب
يقولون في هذه الركعات، أو كيـف يركعـون، أو يسـجدون، أو كيـف يتشـهدون،      
أو يسلّمون، أو ماذا يفعلون إذا أصابهم سهو أو شـك فـي الصـالة.. الـخ مـن اُألمـور       

بيان أو ذكـر فـي القـرآن    الكثيرة التي يبتلى بها المكلّف في صالته، وهي ليس لها 
الكريم، وإنّما ذكر القرآن فقط مـا يسـتفاد منـه األمـر بوجـوب أداء الصـالة، ولكـن        

بحسب ما جاء في القرآن الكريم:  7كان التفصيل هو مهمة النبي�  ـكأَنْزَلْنَا إِلَيو  ـكأَنْزَلْنَا إِلَيو  ـكأَنْزَلْنَا إِلَيو  ـكأَنْزَلْنَا إِلَيو
هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ مل نيتُبل الذِّكْرهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ مل نيتُبل الذِّكْرهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ مل نيتُبل الذِّكْرهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ مل نيتُبل اإللهي الوارد في األخذ ، وأيضاً بحسب األمر )١(�الذِّكْر

 مــن أقــوال وأفعــال، كمــا هــو المســتفاد مــن قولــه تعــالى:    7بكــلّ مــا جــاء عــن النبــي
�  ـــولُ فَخُــذُوهسالر ــا آتَـــاكُممو  ـــولُ فَخُــذُوهسالر ــا آتَـــاكُممو  ـــولُ فَخُــذُوهسالر ــا آتَـــاكُممو  ـــولُ فَخُــذُوهسالر ــا آتَـــاكُمممهمــة التفصـــيل قـــد أُنيطـــت  )٢(�و وهكـــذا تجـــد أن .

  .7بالرسول األكرم
ريم، وأما مهمـة البيـان أو التبيـان لُألسـس واُألصـول فهـي موكولـة للقـرآن الكـ         

  وقد تكفّل بها، كما تشير إليه اآلية الكريمة موضع الكالم..
ومن هنا نقول: قد بين المولى سبحانه ما يتعلّق باإلمامة من حيث شروطها 
وصفات شخوصها ما يمكن استفادته في آيات كثيـرة، نـذكر منهـا علـى سـبيل      

  المثال:
والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ     إنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُهإنّما وليكُم اللّه ورسولُه�قوله تعالى:  أ ــأ ــأ ــأ ــ
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   ــون عاكــم رهــاةَ و ــون الزَّكَ ــون   ويؤتُ عاكــم رهــاةَ و ــون الزَّكَ ــون   ويؤتُ عاكــم رهــاةَ و ــون الزَّكَ ــون   ويؤتُ عاكــم رهــاةَ و ــون الزَّكَ ــر المــؤمنين      )١(�ويؤتُ ــت بحــق أمي ــة الكريمــة نزل ، فهــذه اآلي
عليC  ق بخاتمه على السائل في مسجد رسـول اهللاوقـد أثبـت ذلـك    7عندما تصد ،

يحة فـي حصـر الواليـة بـاهللا     بسند صحيح ابـن أبـي حـاتم فـي تفسـيره وغيـره، وهـي صـر        
وأميــر المــؤمنين (صـلوات اهللا عليــه)؛ لموقــع (إنّمــا) التـي تفيــد الحصــر فــي    7والرسـول 

الكالم، وال يمكن لنا أن نتصور المعنـى الـذي يمكـن أن تحصـر فيـه الواليـة مـن معنـى         
، (الولي) في اآلية سوى: والية األمـر، دون معنـى المحبـة، أو النصـرة، أو مـا شـابه ذلـك       

  .)٢(التي ال مجال لتصورها في المقام
ـــ ـــب ـ ـــب ـ ـــب ـ ــه تعــالى:   ب ـ ــنكُم    �قول ــرِ م ــي اَألمأُولــولَ و ســواْ الر يعأَطو ــه ــواْ اللَّ يعأَط    ــنكُم ــرِ م ــي اَألمأُولــولَ و ســواْ الر يعأَطو ــه ــواْ اللَّ يعأَط    ــنكُم ــرِ م ــي اَألمأُولــولَ و ســواْ الر يعأَطو ــه ــواْ اللَّ يعأَط    ــنكُم ــرِ م ــي اَألمأُولــولَ و ســواْ الر يعأَطو ــه ــواْ اللَّ يعفقــد )٣(�أَط ،

اســتفاد العلمــاء مــن هــذه اآليــة شــرط العصــمة فــي والة األمــر، وذلــك لمحــلّ الطاعــة            
ــة    ــة الكريمـ ــر اإللهـــي فـــي اآليـ ــها األمـ ــة التـــي افترضـ ــا أن نتصـــور  المطلقـ ، وال يمكـــن لنـ

ــ أي: فـي مـورد احتمـال الخطـأ،      ��� أن يكـون معصـوماً، و  ���  اإلطاعة المطلقة لشـخص  ـ
ــ يكـون ذلـك تجـويزاً وترخيصـاً باتّبـاع الخطـأ أو          وهو: أن يكون الشخص غير معصـوم ـ
الباطــل، وهــو ال يمكــن صــدوره مــن الحكــيم ســبحانه وتعــالى، وهــذا يعنــي: ال بــد مــن      

  .)٤(والة األمر)؛ ليصح ورود األمر بإطاعتهم المطلقة على المسلمينعصمة (
وهـــذا المعنـــى بعينـــه ولفظـــه اســـتفاده الفخـــر الـــرازي عنـــد تفســـيره لآليـــة   

 ..)٥(الكريمة في تفسيره الكبير
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ونحن إذا عرفنا ذلك من اآلية الكريمة فيكون معناها هـو: التكليـف بإطاعـة    

أن المعصـــومين غيـــر موجـــودين، فهـــذا معنـــاه:  المعصـــومين فـــي اُألمـــة، وإذا قلنـــا 
التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال علـى المـولى، فـال بـد إذاً أن نعـرف      
من هو المعصوم في اُألمة لنطيعه، وهو الذي يستحق أن يكون ولي األمر؛ لتوفّر 

  شرط الطاعة فيه، وهو: العصمة.
تطيع أن نثبــت عصــمة ومــن خــالل القــرآن والحــديث الشــريف الصــحيح نســ  

، الـذين  Fأشخاص معينين كانت تدور رحى الطاعـة علـيهم، وهـم أهـل البيـت     
خصّهم المولى سبحانه بالتطهير ورفع الرجس عنهم، (كما هو مفاد آيـة التطهيـر   

)، وأيضــاً مفــاد حــديث الثقلــين المشــهور المتــواتر،   ٣٣فــي ســورة األحــزاب اآليــة 
دم افتـراقهم عـن القـرآن ـــ كمـا أخبـر       ؛ لعFالذي يستفاد منه عصمة أهل البيت

ــ وهو الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.  بذلك 7النبي  

IIIIČïÜÇ@¿@òÛ‹bäÛa@pbíŁa@ozČ™ë@òîÜÔäÛa@ògÛ…þaČïÜÇ@¿@òÛ‹bäÛa@pbíŁa@ozČ™ë@òîÜÔäÛa@ògÛ…þaČïÜÇ@¿@òÛ‹bäÛa@pbíŁa@ozČ™ë@òîÜÔäÛa@ògÛ…þaČïÜÇ@¿@òÛ‹bäÛa@pbíŁa@ozČ™ë@òîÜÔäÛa@ògÛ…þaCCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
��(�ز)	������Bط	����������«��«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        يحاً وال غموض فيه في جميع شؤون الحياة يحاً وال غموض فيه في جميع شؤون الحياة يحاً وال غموض فيه في جميع شؤون الحياة يحاً وال غموض فيه في جميع شؤون الحياة لقد كان القرآن واضحاً وصرلقد كان القرآن واضحاً وصرلقد كان القرآن واضحاً وصرلقد كان القرآن واضحاً وصر
ــدنيا واآلخــرة، لدرجــة أحكــام الحــيض حســب هــذا المفهــوم, ومــن وجهــة       ــدنيا واآلخــرة، لدرجــة أحكــام الحــيض حســب هــذا المفهــوم, ومــن وجهــة      ال ــدنيا واآلخــرة، لدرجــة أحكــام الحــيض حســب هــذا المفهــوم, ومــن وجهــة      ال ــدنيا واآلخــرة، لدرجــة أحكــام الحــيض حســب هــذا المفهــوم, ومــن وجهــة      ال ال
نظركم: أليس أولى من حكم الحيض أن يكون القرآن قد أمر باتّباع األئمـة  نظركم: أليس أولى من حكم الحيض أن يكون القرآن قد أمر باتّباع األئمـة  نظركم: أليس أولى من حكم الحيض أن يكون القرآن قد أمر باتّباع األئمـة  نظركم: أليس أولى من حكم الحيض أن يكون القرآن قد أمر باتّباع األئمـة  
بشكل واضح وصريح ودون لبس، حتّى ال يكون هناك أدنى شك لما تـؤمن  بشكل واضح وصريح ودون لبس، حتّى ال يكون هناك أدنى شك لما تـؤمن  بشكل واضح وصريح ودون لبس، حتّى ال يكون هناك أدنى شك لما تـؤمن  بشكل واضح وصريح ودون لبس، حتّى ال يكون هناك أدنى شك لما تـؤمن  

        به الشيعة؟به الشيعة؟به الشيعة؟به الشيعة؟
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    منمنمنمن    ن، ليس هناك أي آية تدعو إلى اتّباع علي أو أين، ليس هناك أي آية تدعو إلى اتّباع علي أو أين، ليس هناك أي آية تدعو إلى اتّباع علي أو أين، ليس هناك أي آية تدعو إلى اتّباع علي أو أيفحسب فهمي للقرآفحسب فهمي للقرآفحسب فهمي للقرآفحسب فهمي للقرآ
أبنائه بشكل مباشر, ولن أقبل أيأبنائه بشكل مباشر, ولن أقبل أيأبنائه بشكل مباشر, ولن أقبل أيتفسـير يقـول باإلشـارة، أو المقصـود باآليـة هـو       تفسـير يقـول باإلشـارة، أو المقصـود باآليـة هـو       تفسـير يقـول باإلشـارة، أو المقصـود باآليـة هـو       تفسـير يقـول باإلشـارة، أو المقصـود باآليـة هـو           أبنائه بشكل مباشر, ولن أقبل أي

ــد    ــاع محم ــا اهللا باتّب ــدما أمرن ــد   كــذا وكــذا, فعن ــاع محم ــا اهللا باتّب ــدما أمرن ــد   كــذا وكــذا, فعن ــاع محم ــا اهللا باتّب ــدما أمرن ــد   كــذا وكــذا, فعن ــاع محم ــا اهللا باتّب ــدما أمرن قالهــا صــريحة وواضــحة ودونمــا   قالهــا صــريحة وواضــحة ودونمــا   قالهــا صــريحة وواضــحة ودونمــا   قالهــا صــريحة وواضــحة ودونمــا       7777كــذا وكــذا, فعن
رسـولٌ قَـد   رسـولٌ قَـد   رسـولٌ قَـد   رسـولٌ قَـد   ��� ��� ��� ��� ا محمـد  ا محمـد  ا محمـد  ا محمـد  ومـ ومـ ومـ ومـ ����إلى آخر اآليـة، و إلى آخر اآليـة، و إلى آخر اآليـة، و إلى آخر اآليـة، و     ))))١١١١((((����محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...����إشارات: إشارات: إشارات: إشارات: 

        ....))))٢٢٢٢((((����خَلَتْ من قَبله الرسلُخَلَتْ من قَبله الرسلُخَلَتْ من قَبله الرسلُخَلَتْ من قَبله الرسلُ
أما في المقابل، فإن اهللا لم يأمر في كتابه ال بوالء علي، أو أي من أبنائه، ولم أما في المقابل، فإن اهللا لم يأمر في كتابه ال بوالء علي، أو أي من أبنائه، ولم أما في المقابل، فإن اهللا لم يأمر في كتابه ال بوالء علي، أو أي من أبنائه، ولم أما في المقابل، فإن اهللا لم يأمر في كتابه ال بوالء علي، أو أي من أبنائه، ولم 
يذكر أي منهم في كتابه.. وإن كان شأنهم أعلى من أنبياء اهللا، كما تزعمون في يذكر أي منهم في كتابه.. وإن كان شأنهم أعلى من أنبياء اهللا، كما تزعمون في يذكر أي منهم في كتابه.. وإن كان شأنهم أعلى من أنبياء اهللا، كما تزعمون في يذكر أي منهم في كتابه.. وإن كان شأنهم أعلى من أنبياء اهللا، كما تزعمون في 

كما ذكر آدم ونـوح وإبـراهيم و... إلـى    كما ذكر آدم ونـوح وإبـراهيم و... إلـى    كما ذكر آدم ونـوح وإبـراهيم و... إلـى    كما ذكر آدم ونـوح وإبـراهيم و... إلـى        مذهبكم، لكان أولى ذكرهم بأسمائهم،مذهبكم، لكان أولى ذكرهم بأسمائهم،مذهبكم، لكان أولى ذكرهم بأسمائهم،مذهبكم، لكان أولى ذكرهم بأسمائهم،
        آخر من ذكر من أنبياء اهللا في القرآن العظيم.آخر من ذكر من أنبياء اهللا في القرآن العظيم.آخر من ذكر من أنبياء اهللا في القرآن العظيم.آخر من ذكر من أنبياء اهللا في القرآن العظيم.

وهل يعقل أن يذكر اهللا اسم سيدنا (زيداً) في كتابه حتّى يبين لنا حكما وهل يعقل أن يذكر اهللا اسم سيدنا (زيداً) في كتابه حتّى يبين لنا حكما وهل يعقل أن يذكر اهللا اسم سيدنا (زيداً) في كتابه حتّى يبين لنا حكما وهل يعقل أن يذكر اهللا اسم سيدنا (زيداً) في كتابه حتّى يبين لنا حكما 
هاماً من أحكام اهللا ولـم يـذكر اسـم علـي بـن أبـي طالـب(كرم اهللا وجهـه) إذا         هاماً من أحكام اهللا ولـم يـذكر اسـم علـي بـن أبـي طالـب(كرم اهللا وجهـه) إذا         هاماً من أحكام اهللا ولـم يـذكر اسـم علـي بـن أبـي طالـب(كرم اهللا وجهـه) إذا         هاماً من أحكام اهللا ولـم يـذكر اسـم علـي بـن أبـي طالـب(كرم اهللا وجهـه) إذا         

ركناً من أركان اإلسالم كما يدعي ركناً من أركان اإلسالم كما يدعي ركناً من أركان اإلسالم كما يدعي ركناً من أركان اإلسالم كما يدعي     7777كان اتّباعه وواليته من بعد رسول اهللاكان اتّباعه وواليته من بعد رسول اهللاكان اتّباعه وواليته من بعد رسول اهللاكان اتّباعه وواليته من بعد رسول اهللا
        علماء الشيعة؟علماء الشيعة؟علماء الشيعة؟علماء الشيعة؟

أرجو أن يكون جوابكم مقنعاً وبعيداً عن الفلسفة العقلية، بل بالنصوص أرجو أن يكون جوابكم مقنعاً وبعيداً عن الفلسفة العقلية، بل بالنصوص أرجو أن يكون جوابكم مقنعاً وبعيداً عن الفلسفة العقلية، بل بالنصوص أرجو أن يكون جوابكم مقنعاً وبعيداً عن الفلسفة العقلية، بل بالنصوص 
، صــدق اهللا ، صــدق اهللا ، صــدق اهللا ، صــدق اهللا ))))٣٣٣٣((((����مــا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مــا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مــا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مــا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ ����األكيــدة؛ يقــول اهللا تعــالى: األكيــدة؛ يقــول اهللا تعــالى: األكيــدة؛ يقــول اهللا تعــالى: األكيــدة؛ يقــول اهللا تعــالى: 

        العظيم.العظيم.العظيم.العظيم.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
م منّا الجواب على الموضوع في أجوبتنا السابقة؛ فراجع!قد تقد  

ــه فــي      ((ولكــن قولــك:   لقــد كــان القــرآن واضــحاً وصــريحاً وال غمــوض في
جميـــع شـــؤون الحيـــاة الـــدنيا واآلخـــرة لدرجـــة أحكـــام الحـــيض حســـب هـــذا          

، كذب صريح.. فإن أكثر أحكام اإلسالم جاءت مجملة في القـرآن  ))المفهوم
  أحكام الصالة والزكاة والحج والصوم، وغيرها.مفصّلة في السيرة، ك

تفسـير يقـول باإلشـارة أو المقصـود باآليـة هـو        لن تقبل أي :ثم قولك بأنّك
كذا، فـإن تفسـير القـرآن ال يكـون باإلشـارة وإنّمـا يكـون باألدلّـة الالزمـة سـواء           

  عقلية أو نقلية.
بقبولها وصحتها  ولكن نقول لك: هالّ طبقت هذه القاعدة ــ لو سلّمنا معك

ــ علـى كـلّ أحكـام اإلسـالم؟ ولنرمـي السـنّة خلـف ظهورنـا، كمـا أراد عمـر بـن            
  .)١())إن الرجل ــ أي: النبي ــ ليهجر... حسبنا كتاب اهللا((الخطّاب، عندما قال: 

  وإن لم تقبل، وال نعتقد أنّك تقبل! ألنّه سوف يذهب اإلسالم.
وتريد  Cم عن والية أمير المؤمنينفنقول: لماذا تطالب بذلك عند الكال

نصّـاً مـن القــرآن وال تقبـل بالظــاهر منـه، والتفسـير، واألحاديــث الموضّـحة لــه؟!       
الهـــوى ���  وال تريــد ذلــك فـــي غيــره مـــن عقائــد وأحكـــام اإلســالم؟! فهـــل هــو      

  والتعصّب؟!!
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، ولكنّــه لــم يــذكره بشــيء يتعلّــق  �نعــم، ذكــر القــرآن الكــريم اســم زيــد 
ــان حكــم مــن        بمســتقبل اُألمــ  ــالنبي وبي ة، وإنّمــا ذكــره فــي ســياق قضــية تتعلّــق ب

األحكام؛ فـإن المـنهج القرآنـي مطّـرد فـي ذكـر كبـار شخصـيات اُألمـم السـابقة           
من صالحين وطـالحين، ألخـذ العبـرة واالتّعـاظ، ولـم يـذكر مـن أشـخاص هـذه          

ى المهدي أو اُألمة، سواء الهادين أو المضلّين المستقبليين إلى يوم القيامة، حتّ
  الدجال، ولعلّ ذلك كان لحكمة االبتالء واالمتحان لهذه اُألمة.

وهناك شيء آخر: كأنّـك تعنـي أن اهللا جـلّ جاللـه لـم ينـزّل كـلّ األحكـام         
، وأن الرســالة ناقصــة غيــر كاملــة، علــى 7التــي تحتاجهــا اُألمــة علــى رســول اهللا

د نـصّ فـي القـرآن علـى حكـم      األقل في هذا المورد؛ فإنّك تـدعي بأنّـه ال يوجـ   
لـم يبـين لنـا فـي      7اإلمامة هل هي بالنصّ أو باالختيار من اُألمة؟ وأن الرسول

  ذلك شيء؟
لقـد كـان القـرآن واضـحاً وصــريحاً وال     ((قلنـا: فمـا عـدا ممـا بـدا! ألــم تقـل:       

  ؟!!))غموض فيه في جميع شؤون الحياة الدنيا واآلخرة
ى حكم اإلمامة في القرآن، وإنّما أنكرت فإن قلت: إنّي لم أنكر النصّ عل

النصّ على عليC .صريحاً في القرآن  
فنقول: هو كذلك لم ينصّ على عليC    ّصريحاً في القرآن، ولكنّـه نـص

على حكمها فيه، وأن اإلمامة بالنصّ ال باالختيـار، وأن لهـا أفـراداً مخصوصـين     
  موصوفين بمواصفات خاصّة مذكورة في القرآن.

: ال، إنّه نصّ على حكمها في القرآن بأنّها حق لُألمة وهي تختار فإن قلت
  إمامها، فهي: شورى.
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     المستفاد من آية الشورى أنّهـا فـي اإلمامـة! ثـم الً ال نسلّم ذلك، من أنقلنا: أو

 ـــكت هنـــا باإلشـــارة دون الـــنصّ وتطالـــب فـــي علـــيمـــا بالـــك تمسC  بـــالنصّ دون
  اإلشارة!!

وأنّه وضّح المراد ممـا جـاء بـالقرآن، وأوضـح      7ك النبيفإن قلت: قد بين ذل
  في أحاديثه أن األمر لُألمة.

بـين القـرآن،    7قلنا: مـا عـدا ممـا بـدا!! ألـم نقـل نحـن ذلـك، وقلنـا: أن الرسـول          
المراد باآليات المتعلّقة باإلمامة هو: علي وأوضح أنC    فلم تنكر علينـا مـا تقبلـه ،

  أنت؟!
أوضــح أن األمــر يعــود   7ي األحاديــث التــي يــدعى فيهــا أنّــه  ثــم إن الكــالم فــ 

  لُألمة، فنحن ال نسلّم بمثل هذه األحاديث، أو ال وجود لها في البين؛ فتأمل!
فـإذا تبـين أن الرســالة كاملـة, وأنّــه ال يمكـن أن يتــرك اهللا النـاس دون أن يبــين      

ه ال بـد لهـا فـي اإلسـالم مـن      لهم األمر في اإلمامة: هل هي بالنصّ أم باالختيار، وأنّـ 
حكم.. وعرفنا أن اهللا أنـزل كـلّ شـيء فـي القـرآن, ولكـن فيـه المحكـم والمتشـابه,          

المتشـــابه لنـــا، فاألحكـــام بصـــورة كلّيـــة نأخـــذها مـــن القـــرآن   7وقـــد بـــين الرســـول
لمـاذا لـم يـذكر هـذا      :والسنّة، فال يبقى هنا مجال لالعتراض على اهللا عزّ وجلّ بأنّـه 

، وأوضح لنـا  7بعد أن بينه لنا الرسول ؟أو ذاك الحكم صريحاً في القرآنالحكم 
فاهللا ال يسأل عمـا يفعـل ولـه الحكمـة فـي كـلّ        تعلّق به من آي القرآن المتشابه.. ما

  .7ذلك، وعلينا السمع والطاعة، سواء جاءنا األمر من القرآن أو من الرسول
نّــه يوجــد فــي القــرآن آيــات  إن: وهــذا هــو قــول الشــيعة اإلماميــة؛ فــإنّهم يقولــو  

  نهــا النبــين مصــاديقها، بعضــها محكمــة وبعضــها متشــابه، بي7تخــصّ اإلمامــة وتبــي ،
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ر لنا النبيكال القسمين من اآليات صريحاً، وذكر لنا األسماء التـي هـي    7وقد فس
الطاعــة والقبــول والتســليم، وهــذا هــو اإليمــان   ���  مصــاديق هــذه اآليــات، فلــيس لنــا 

  الم الصحيح.واإلس

@ï•ìÛa@Š×ˆí@�ë@Þì�ŠÛa@Éß@Šubç@åß@æeŠÔÛa@Š×‡@a‡b½I@ï•ìÛa@Š×ˆí@�ë@Þì�ŠÛa@Éß@Šubç@åß@æeŠÔÛa@Š×‡@a‡b½I@ï•ìÛa@Š×ˆí@�ë@Þì�ŠÛa@Éß@Šubç@åß@æeŠÔÛa@Š×‡@a‡b½I@ï•ìÛa@Š×ˆí@�ë@Þì�ŠÛa@Éß@Šubç@åß@æeŠÔÛa@Š×‡@a‡b½I
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

أهـل  أهـل  أهـل  أهـل      ممكن اإلجابـة علـى سـؤال، والـذي طـرح مـن طـرف أحـد اإلخـوة مـن          ممكن اإلجابـة علـى سـؤال، والـذي طـرح مـن طـرف أحـد اإلخـوة مـن          ممكن اإلجابـة علـى سـؤال، والـذي طـرح مـن طـرف أحـد اإلخـوة مـن          ممكن اإلجابـة علـى سـؤال، والـذي طـرح مـن طـرف أحـد اإلخـوة مـن          
        هللا خيراً.هللا خيراً.هللا خيراً.هللا خيراً.السنّة، مشكورين.. وجزاكم االسنّة، مشكورين.. وجزاكم االسنّة، مشكورين.. وجزاكم االسنّة، مشكورين.. وجزاكم ا

، لمــاذا ذكــر اهللا تعــالى صــحبة الرجــل  ، لمــاذا ذكــر اهللا تعــالى صــحبة الرجــل  ، لمــاذا ذكــر اهللا تعــالى صــحبة الرجــل  ، لمــاذا ذكــر اهللا تعــالى صــحبة الرجــل  ))))١١١١((((����ي الْكتَــابِ مــن شَــيٍءي الْكتَــابِ مــن شَــيٍءي الْكتَــابِ مــن شَــيٍءي الْكتَــابِ مــن شَــيٍءمــا فَرطْنَــا فــمــا فَرطْنَــا فــمــا فَرطْنَــا فــمــا فَرطْنَــا فــ����
اآلخر للرسول بالهجرة في القرآن، ولم يذكر نومة علي بن أبي طالب في نفـس  اآلخر للرسول بالهجرة في القرآن، ولم يذكر نومة علي بن أبي طالب في نفـس  اآلخر للرسول بالهجرة في القرآن، ولم يذكر نومة علي بن أبي طالب في نفـس  اآلخر للرسول بالهجرة في القرآن، ولم يذكر نومة علي بن أبي طالب في نفـس  

        القرآن أبداً، ال بالتصريح وال بالتلميح؟القرآن أبداً، ال بالتصريح وال بالتلميح؟القرآن أبداً، ال بالتصريح وال بالتلميح؟القرآن أبداً، ال بالتصريح وال بالتلميح؟
        فأيهما أولى عند اهللا تعالى، الرجل اآلخر أم الولي والوصي بعد الرسول؟فأيهما أولى عند اهللا تعالى، الرجل اآلخر أم الولي والوصي بعد الرسول؟فأيهما أولى عند اهللا تعالى، الرجل اآلخر أم الولي والوصي بعد الرسول؟فأيهما أولى عند اهللا تعالى، الرجل اآلخر أم الولي والوصي بعد الرسول؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال

                                                 

�Fم١���E�F٦�WE٣٨Kא�6 �
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إن  ،�مـا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مـا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مـا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ مـا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن شَــيءٍ �إيـراد المستشــكل قولــه تعــالى:  
داللـة ظـاهر اآليـة علـى وجـود نـصّ مفصّـل         كان قصد به ــ حسب مـا يدعيـه ـــ   

ــالي عــدم ورود مثــل هكــذا نــص يصــرح باســم        لكــلّ شــيء فــي القــرآن، وبالت
ــي : عــدم وجــود دليــل علــى إمامتــه فــي القــرآن       فيــه، وهــو دليــل علــى    Cعل

الكريم، فهو مدخول من جهة خطأهم في فهم اآلية، واالقتصار علـى رأيهـم   
  ..في معناها دون الرجوع إلى ما ورد في تفسيرها

إذ يفهمــون ظــواهر بعــض اآليــات حســب هــواهم،    ؛وهــذا دأب الخــوارج
آيــات أُخــرى، أو    فيكونــون مفهومــاً عامــاً وحكمــاً نهائيــاً دون الرجــوع إلــى      

  تفاسير، أو أسباب نزول.
ففــي موردنــا هــذا، قـــد ذكــر المفســرون معنيــين لهـــذه اآليــة علــى أعلـــى         

  التقادير، وهما ال ينفعا استدالل هؤالء باآلية شيئاً البتة.
مـا  مـا  مـا  مـا  �قوله تعالى: ((والقوالن هما كما قال ابن الجوزي في (زاد المسير): 

 نتَابِ مي الْكطْنَا ففَر نتَابِ مي الْكطْنَا ففَر نتَابِ مي الْكطْنَا ففَر نتَابِ مي الْكطْنَا فٍءفَرٍءشَيٍءشَيٍءشَيفي الكتاب قوالن:�شَي ،  
أنّه اللوح المحفوظ؛ روى ابـن أبـي طلحـة، عـن ابـن عبـاس: مـا         أحدهما:أحدهما:أحدهما:أحدهما:

وقد كتبناه في أُم الكتاب، وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابـن  ���  تركنا شيئاً
  زيد.

���  أنّـه القـرآن؛ روى عطـاء عـن ابـن عبـاس: مـا تركنـا مـن شـيء           والثاني:والثاني:والثاني:والثاني:

  .))وقد بيناه لكم
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فعلى هذا يكون من العـام الـذي أُريـد بـه الخـاص؛ فيكـون       ((ابن الجوزي:  قال
وبينــاه فــي الكتـاب، إمــا نصّــاً، وإمــا  ���  المعنـى: مــا فرطنــا فـي شــيء بكــم إليــه حاجـة   

  . انتهى كالم ابن الجوزي.)١())مجمالً، وإما داللة
  في القرآن.ومنه يتبين بأن هذه اآلية ال تعني أن كلّ شيء منصوص تفصيالً 

ونصّ القرطبي على مـا قالـه ابـن الجـوزي، بـل بأوضـح منـه، فقـال فـي تفسـيره:           
، أي: فـي اللـوح المحفـوظ؛ فإنّـه     �ما فَرطْنَـا فـي الْكتَـابِ مـن شَـيءٍ     ما فَرطْنَـا فـي الْكتَـابِ مـن شَـيءٍ     ما فَرطْنَـا فـي الْكتَـابِ مـن شَـيءٍ     ما فَرطْنَـا فـي الْكتَـابِ مـن شَـيءٍ     �قوله تعـالى:  ((

أثبت فيه ما يقـع مـن الحـوادث. وقيـل: أي فـي القـرآن، أي: مـا تركنـا شـيئاً مـن أمـر            
لنا عليه في القرآن، إمـا داللـة مبينـة مشـروحة، وإمـا مجملـة يتلقّـى        وقد دل���  الدين

بيانهــا مــن الرســول(عليه الصــالة والســالم)، أو مــن اإلجمــاع، أو مــن القيــاس الــذي     
، )٢(�ونَزَّلنَـا علَيـك الكتَــاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَــيءٍ    ونَزَّلنَـا علَيـك الكتَــاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَــيءٍ    ونَزَّلنَـا علَيـك الكتَــاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَــيءٍ    ونَزَّلنَـا علَيـك الكتَــاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَــيءٍ    �ثبـت بـنصّ الكتـاب، قــال اهللا تعـالى:     

ومــا آتَــاكُم ومــا آتَــاكُم ومــا آتَــاكُم ومــا آتَــاكُم �، وقــال: )٣(�الــذِّكر لتُبــين للنَّــاسِ مــا نُــزِّلَ إِلَــيهِمالــذِّكر لتُبــين للنَّــاسِ مــا نُــزِّلَ إِلَــيهِمالــذِّكر لتُبــين للنَّــاسِ مــا نُــزِّلَ إِلَــيهِمالــذِّكر لتُبــين للنَّــاسِ مــا نُــزِّلَ إِلَــيهِم    وأَنزَلنَــا إِلَيــكوأَنزَلنَــا إِلَيــكوأَنزَلنَــا إِلَيــكوأَنزَلنَــا إِلَيــك�وقــال: 
  .)٤(�الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهواالرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهواالرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهواالرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهوا

فأجمل في هـذه اآليـة وآيـة النحـل مـا لـم يـنص عليـه ممـا لـم يـذكره, فصـدق             
مــا تفصــيالً، وإمــا تأصــيالً،  ذكــره, إ���  خبــر اهللا بأنّــه مــا فــرط فــي الكتــاب مــن شــيء  

  . انتهى كالم القرطبي.)٦()))٥(�الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم�وقال: 
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فاآلية ال تدلّ على التصريح والتفصيل في ذكر أحكام الـدين وعقائـده؛ فـأين    
تفاصيل الصـالة وعـدد الركعـات؟ وأيـن الـنصّ علـى عـذاب القبـر؟ وأيـن ذكـر           

مان بالقدر خيره وشره من اهللا، الذي يعتبره السنّة من الحوض؟ وأين ذكر اإلي
  أركان اإليمان وأُصول الدين؟!

هذا.. ولو أرجعت أيها األخ العزيز هذا المستشكل إلى عناوين ما ذكرناه 
مـن أجوبـة علــى األسـئلة، لرأيـت بأنّــا ذكرنـا الكثيــر مـن اآليـات التــي نزلـت فــي         

ذلك،  7ضائله، وقد بين رسول اهللاووجوب طاعته وف Cوالية أمير المؤمنين
خالفوه ونقلـوا مـا    ونقله أهل السنّة في تفاسيرهم ومسانيدهم وكتبهم، ولكنّهم

    ،ضـــائعاً عنـــدهم بـــين ركـــام الباطـــل        وضـــع فـــي مقابلـــه؛ تعميـــة للحـــق فأصـــبح الحـــق
الموضوع، والذي يجب أن ينفضه ويزيله من أراد الحق وطلبه، ليخـرج الحـق ويجلـي    

  الطه وغطّاه من هذا الركام، حتّى ينير طريقه في ظالم باطل ما لفّقوه.عنه ما خ
، فلـه أن يراجـع مـا    Cوال يسعنا هنا أن نـورد جميـع اآليـات التـي نزلـت فـي حقّـه        

  أوردناه تحت ما أوعزنا إليه من العناوين في مواضيعها المفهرسة حسب الحروف.
إليـــه مـــن نـــوم  ولكـــن نريـــد أن نـــذكر آيـــة نزلـــت فـــي المـــورد الـــذي أشـــار 

عليC عائه بـالنقض، وهـي: قولـه تعـالى:      7في فراش النبيحتّى نرد عليه اد
�اللَّه رضَاتغَاَء مابت هشرِي نَفسن يالنَّاسِ م نمواللَّه رضَاتغَاَء مابت هشرِي نَفسن يالنَّاسِ م نمواللَّه رضَاتغَاَء مابت هشرِي نَفسن يالنَّاسِ م نمواللَّه رضَاتغَاَء مابت هشرِي نَفسن يالنَّاسِ م نم١(�و(..  

نفســه  شـرى علـي  (( :قـال ، اسعـن ابـن عبـ   فقـد روى الحـاكم فـي (مسـتدركه)،     
7ولبس ثوب النبي ،وقـد   ،7شـركون يرمـون رسـول اهللا   وكـان الم  ،نـام مكانـه   ثم
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ــرد  7كــان رســول اهللا  ــي    ،هألبســه ب ــل النب ــد أن تقت ــت قــريش تري ــوا  ،7وكان فجعل
اًيرمون علي الحديث.7ويرونه النبي ...  

  .سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح اإل
١())انة بزيادة ألفاظوقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عو(.  

ل مــن شــرى نفســه ابتغــاء   أو إن( :قــال ،لحســينبــن ا عــن علــي وروى بعــده 
ل  )٢()بن أبي طالب رضوان اهللا علي؛ ووافقه الذهبي في تصحيح الحـديث األو

  .)٣(عن ابن عباس
   وقــد أورد الثعلبــي فــي تفســيره نزولهــا بحــق علــيC)وأخــرج الحــاكم  )٤ ،

       ة روايـات فـي أنّهــا نزلـت فـي علـيالحسـكاني عـدC)وكـذا أورده غيــرهم،  )٥ ،
  ال نطيل.ف

وإن قال هذا المستشكل بأنّه لم يرد اسم عليC  :في هذه اآلية، كان جوابنا
أنّه لم يرد أيضاً اسم أبي بكـر فـي آيـة الغـار.. علـى أنّـا ال نسـلّم أن المعنـي فـي آيـة           
الغــار هــو: أبــو بكــر؛ فــإن ذلــك لــم يــروه إال مريديــه، وبعــد مــدة، مــع أن داللــة اآليــة   

  ن المدح، وبيانه أوردناه في موضعه؛ فراجع!على الذم أولى م
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
قد تم قد تم قد تم قد تم     ����عد، قامت عقيدة الشيعة ــ الرافضة ــ على أن علي بن أبي طالبعد، قامت عقيدة الشيعة ــ الرافضة ــ على أن علي بن أبي طالبعد، قامت عقيدة الشيعة ــ الرافضة ــ على أن علي بن أبي طالبعد، قامت عقيدة الشيعة ــ الرافضة ــ على أن علي بن أبي طالبوبوبوبوب

تنصيبه من قبل اهللا تعالى, فاعتقادهم: أن هذا منصب إلهي ال تجوز الشورى فيه، تنصيبه من قبل اهللا تعالى, فاعتقادهم: أن هذا منصب إلهي ال تجوز الشورى فيه، تنصيبه من قبل اهللا تعالى, فاعتقادهم: أن هذا منصب إلهي ال تجوز الشورى فيه، تنصيبه من قبل اهللا تعالى, فاعتقادهم: أن هذا منصب إلهي ال تجوز الشورى فيه، 
بالكامل بحجة سـقوط  بالكامل بحجة سـقوط  بالكامل بحجة سـقوط  بالكامل بحجة سـقوط      7777ويجب على الناس التسليم به, ثم طرح سنّة رسول اهللاويجب على الناس التسليم به, ثم طرح سنّة رسول اهللاويجب على الناس التسليم به, ثم طرح سنّة رسول اهللاويجب على الناس التسليم به, ثم طرح سنّة رسول اهللا

        !!!!!!!!إلمام اإللهيإلمام اإللهيإلمام اإللهيإلمام اإللهيعدالة ناقليها بسبب عزوفهم عن نصرة وبيعة اعدالة ناقليها بسبب عزوفهم عن نصرة وبيعة اعدالة ناقليها بسبب عزوفهم عن نصرة وبيعة اعدالة ناقليها بسبب عزوفهم عن نصرة وبيعة ا
لكن...ألن اهللا تعالى قد أنزل كتابه وجعله هـدى ونـور, فقـد ضـرب لنـا مـثالً       لكن...ألن اهللا تعالى قد أنزل كتابه وجعله هـدى ونـور, فقـد ضـرب لنـا مـثالً       لكن...ألن اهللا تعالى قد أنزل كتابه وجعله هـدى ونـور, فقـد ضـرب لنـا مـثالً       لكن...ألن اهللا تعالى قد أنزل كتابه وجعله هـدى ونـور, فقـد ضـرب لنـا مـثالً       
بحادثة فريدة وقعت مع أُمة سابقة لنا من بني إسرائيل, حيث طلبوا من نبي لهم ــ بحادثة فريدة وقعت مع أُمة سابقة لنا من بني إسرائيل, حيث طلبوا من نبي لهم ــ بحادثة فريدة وقعت مع أُمة سابقة لنا من بني إسرائيل, حيث طلبوا من نبي لهم ــ بحادثة فريدة وقعت مع أُمة سابقة لنا من بني إسرائيل, حيث طلبوا من نبي لهم ــ 

يسوقهم لقتال عدوهم, وقد كان, لكن هذا يسوقهم لقتال عدوهم, وقد كان, لكن هذا يسوقهم لقتال عدوهم, وقد كان, لكن هذا يسوقهم لقتال عدوهم, وقد كان, لكن هذا     اًاًاًاًلم تسميه اآليات ــ أن يبعث لهم ملكلم تسميه اآليات ــ أن يبعث لهم ملكلم تسميه اآليات ــ أن يبعث لهم ملكلم تسميه اآليات ــ أن يبعث لهم ملك
تيار من النبي بل كان اختياراً واصطفاًء من اهللا تعالى، كان تيار من النبي بل كان اختياراً واصطفاًء من اهللا تعالى، كان تيار من النبي بل كان اختياراً واصطفاًء من اهللا تعالى، كان تيار من النبي بل كان اختياراً واصطفاًء من اهللا تعالى، كان الملك لم يكن عن اخالملك لم يكن عن اخالملك لم يكن عن اخالملك لم يكن عن اخ

        من قبل اهللا تعالى.من قبل اهللا تعالى.من قبل اهللا تعالى.من قبل اهللا تعالى.    اًاًاًاًمنصّبمنصّبمنصّبمنصّب    اًاًاًاًحسب تعبير الشيعة... ملكحسب تعبير الشيعة... ملكحسب تعبير الشيعة... ملكحسب تعبير الشيعة... ملك
        فكيف نصّب نبيهم هذا الملك عليهم؟فكيف نصّب نبيهم هذا الملك عليهم؟فكيف نصّب نبيهم هذا الملك عليهم؟فكيف نصّب نبيهم هذا الملك عليهم؟

        وكيف قطع اهللا حجة من نازعه؟وكيف قطع اهللا حجة من نازعه؟وكيف قطع اهللا حجة من نازعه؟وكيف قطع اهللا حجة من نازعه؟
        ر على ملكه معارضة قومه وتخلّيهم عنه عند القتال؟ر على ملكه معارضة قومه وتخلّيهم عنه عند القتال؟ر على ملكه معارضة قومه وتخلّيهم عنه عند القتال؟ر على ملكه معارضة قومه وتخلّيهم عنه عند القتال؟وهل أثّوهل أثّوهل أثّوهل أثّ

أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِـي  أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِـي  أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِـي  أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِـي  ����تية من سورة البقرة: تية من سورة البقرة: تية من سورة البقرة: تية من سورة البقرة: تعالوا بنا نقرأ اآليات اآلتعالوا بنا نقرأ اآليات اآلتعالوا بنا نقرأ اآليات اآلتعالوا بنا نقرأ اآليات اآل
 بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه نَبِيى إِذ قَالُوا لوسم عدن بيلَ مائإِسر بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه نَبِيى إِذ قَالُوا لوسم عدن بيلَ مائإِسر بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه نَبِيى إِذ قَالُوا لوسم عدن بيلَ مائإِسر بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه نَبِيى إِذ قَالُوا لوسم عدن بيلَ مائإِسر
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نُقَاتلَ في سبِيلِ نُقَاتلَ في سبِيلِ نُقَاتلَ في سبِيلِ نُقَاتلَ في سبِيلِ     ���� ���� ���� ���� تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا     ��� ��� ��� ��� هل عسيتُم إِن كُتب علَيكُم القتَالُ هل عسيتُم إِن كُتب علَيكُم القتَالُ هل عسيتُم إِن كُتب علَيكُم القتَالُ هل عسيتُم إِن كُتب علَيكُم القتَالُ     قَالَقَالَقَالَقَالَ
قَلـيالً مـنهم   قَلـيالً مـنهم   قَلـيالً مـنهم   قَلـيالً مـنهم   ��� ��� ��� ��� اللّه وقَد أُخرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَآئنَا فَلَما كُتب علَـيهِم القتَـالُ تَولَّـوا    اللّه وقَد أُخرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَآئنَا فَلَما كُتب علَـيهِم القتَـالُ تَولَّـوا    اللّه وقَد أُخرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَآئنَا فَلَما كُتب علَـيهِم القتَـالُ تَولَّـوا    اللّه وقَد أُخرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَآئنَا فَلَما كُتب علَـيهِم القتَـالُ تَولَّـوا    

 اللّهو اللّهو اللّهو اللّهو ينمبِالظَّال يملع ينمبِالظَّال يملع ينمبِالظَّال يملع ينمبِالظَّال يملكـاً         �علـثَ لَكُـم طَـالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيقَالَ لَهكـاً     ولـثَ لَكُـم طَـالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيقَالَ لَهكـاً     ولـثَ لَكُـم طَـالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيقَالَ لَهكـاً     ولـثَ لَكُـم طَـالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيقَالَ لَهو
لُوا أَنَّى يكُون لَه الملك علَينَا ونَحن أَحق بِالملك منـه ولَـم يـؤتَ سـعةً مـن      لُوا أَنَّى يكُون لَه الملك علَينَا ونَحن أَحق بِالملك منـه ولَـم يـؤتَ سـعةً مـن      لُوا أَنَّى يكُون لَه الملك علَينَا ونَحن أَحق بِالملك منـه ولَـم يـؤتَ سـعةً مـن      لُوا أَنَّى يكُون لَه الملك علَينَا ونَحن أَحق بِالملك منـه ولَـم يـؤتَ سـعةً مـن      قَاقَاقَاقَا

المالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً في العلمِ والجِسمِ واللّه يؤتي المالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً في العلمِ والجِسمِ واللّه يؤتي المالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً في العلمِ والجِسمِ واللّه يؤتي المالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً في العلمِ والجِسمِ واللّه يؤتي 
 يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهم يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهم يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهم يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهقَالَ    �مقَالَوقَالَوقَالَوو     كُميأتأَن ي هلكةَ مآي م إِنهم نِبِيلَه كُميأتأَن ي هلكةَ مآي م إِنهم نِبِيلَه كُميأتأَن ي هلكةَ مآي م إِنهم نِبِيلَه كُميأتأَن ي هلكةَ مآي م إِنهم نِبِيلَه

 لُهتَحم ونارآلُ هى ووسآلُ م كا تَرمةٌ ميقبكُم وبن رينَةٌ مكس يهوتُ فالتَّاب لُهتَحم ونارآلُ هى ووسآلُ م كا تَرمةٌ ميقبكُم وبن رينَةٌ مكس يهوتُ فالتَّاب لُهتَحم ونارآلُ هى ووسآلُ م كا تَرمةٌ ميقبكُم وبن رينَةٌ مكس يهوتُ فالتَّاب لُهتَحم ونارآلُ هى ووسآلُ م كا تَرمةٌ ميقبكُم وبن رينَةٌ مكس يهوتُ فالتَّاب
      نِينــؤم ــتُم م ــم إِن كُن ــةً لَّكُ آلي ــكــي ذَل ف ــةُ إِن ــؤمنِين      المآلئكَ ــتُم م ــم إِن كُن ــةً لَّكُ آلي ــكــي ذَل ف ــةُ إِن ــؤمنِين      المآلئكَ ــتُم م ــم إِن كُن ــةً لَّكُ آلي ــكــي ذَل ف ــةُ إِن ــؤمنِين      المآلئكَ ــتُم م ــم إِن كُن ــةً لَّكُ آلي ــكــي ذَل ف ــةُ إِن ــالُوتُ       �المآلئكَ ــلَ طَ ــا فَصَ ــالُوتُ   فَلَم ــلَ طَ ــا فَصَ ــالُوتُ   فَلَم ــلَ طَ ــا فَصَ ــالُوتُ   فَلَم ــلَ طَ ــا فَصَ فَلَم

الجنُود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن لَّم يطعمه الجنُود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن لَّم يطعمه الجنُود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن لَّم يطعمه الجنُود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن لَّم يطعمه بِبِبِبِ
قَليالً منهم فَلَما جاوزَه هو قَليالً منهم فَلَما جاوزَه هو قَليالً منهم فَلَما جاوزَه هو قَليالً منهم فَلَما جاوزَه هو ��� ��� ��� ��� منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه ��� ��� ��� ��� فَإِنَّه منِّي فَإِنَّه منِّي فَإِنَّه منِّي فَإِنَّه منِّي 

 طَاقَةَ لَنَا اليوم بِجالُوتَ وجنوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهـم   طَاقَةَ لَنَا اليوم بِجالُوتَ وجنوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهـم   طَاقَةَ لَنَا اليوم بِجالُوتَ وجنوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهـم   طَاقَةَ لَنَا اليوم بِجالُوتَ وجنوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهـم  والَّذين آمنُوا معه قَالُوا الَوالَّذين آمنُوا معه قَالُوا الَوالَّذين آمنُوا معه قَالُوا الَوالَّذين آمنُوا معه قَالُوا الَ
الصَّابِرِين عم اللّهو اللّه ةً بِإِذنيرئَةً كَثت فغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهمالصَّابِرِين عم اللّهو اللّه ةً بِإِذنيرئَةً كَثت فغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهمالصَّابِرِين عم اللّهو اللّه ةً بِإِذنيرئَةً كَثت فغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهمالصَّابِرِين عم اللّهو اللّه ةً بِإِذنيرئَةً كَثت فغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهـا      �    ملَمـا  ولَمـا  ولَمـا  ولَمو

فرِغ علَينَا صَبراً وثَبت أَقدامنَا وانصُرنَا علَى فرِغ علَينَا صَبراً وثَبت أَقدامنَا وانصُرنَا علَى فرِغ علَينَا صَبراً وثَبت أَقدامنَا وانصُرنَا علَى فرِغ علَينَا صَبراً وثَبت أَقدامنَا وانصُرنَا علَى برزُوا لجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَبرزُوا لجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَبرزُوا لجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَبرزُوا لجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَ
 رِينالقَومِ الكَاف رِينالقَومِ الكَاف رِينالقَومِ الكَاف رِينالقَومِ الكَاف�     لكالم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو اللّه م بِإِذنوهزَمفَه لكالم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو اللّه م بِإِذنوهزَمفَه لكالم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو اللّه م بِإِذنوهزَمفَه لكالم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو اللّه م بِإِذنوهزَمفَه

 ــدعضٍ لَّفَسم بِــبعضَــهب النَّــاس اللّــه فــعلَــوالَ دشَــاُء وــا يمم ــهلَّمعــةَ وكمالحو ــدعضٍ لَّفَسم بِــبعضَــهب النَّــاس اللّــه فــعلَــوالَ دشَــاُء وــا يمم ــهلَّمعــةَ وكمالحو ــدعضٍ لَّفَسم بِــبعضَــهب النَّــاس اللّــه فــعلَــوالَ دشَــاُء وــا يمم ــهلَّمعــةَ وكمالحو ــدعضٍ لَّفَسم بِــبعضَــهب النَّــاس اللّــه فــعلَــوالَ دشَــاُء وــا يمم ــهلَّمعــةَ وكمالحو ت ت ت ت
 ينالَملَى العذُو فَضلٍ ع اللّه نلَـكاَألرضُ و ينالَملَى العذُو فَضلٍ ع اللّه نلَـكاَألرضُ و ينالَملَى العذُو فَضلٍ ع اللّه نلَـكاَألرضُ و ينالَملَى العذُو فَضلٍ ع اللّه نلَـكاَألرضُ و�          لَيـكـا عنَتلُوه ـاتُ اللّـهآي لـكت      لَيـكـا عنَتلُوه ـاتُ اللّـهآي لـكت      لَيـكـا عنَتلُوه ـاتُ اللّـهآي لـكت      لَيـكـا عنَتلُوه ـاتُ اللّـهآي لـكت

ينلرسالم نلَم إِنَّكو قبِالحينلرسالم نلَم إِنَّكو قبِالحينلرسالم نلَم إِنَّكو قبِالحينلرسالم نلَم إِنَّكو ق١١١١((((����بِالح((((....        
        واآلن لي هذه المالحظات:واآلن لي هذه المالحظات:واآلن لي هذه المالحظات:واآلن لي هذه المالحظات:
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١١١١       تنصـيب طــالوت وجعلـه ملكــاً علـى بنــي إسـرائيل كــان بخطـاب نبــوي ـــ أن       تنصـيب طــالوت وجعلـه ملكــاً علـى بنــي إسـرائيل كــان بخطـاب نبــوي ـــ أن       تنصـيب طــالوت وجعلـه ملكــاً علـى بنــي إسـرائيل كــان بخطـاب نبــوي ـــ أن       تنصـيب طــالوت وجعلـه ملكــاً علـى بنــي إسـرائيل كــان بخطـاب نبــوي ـــ أن

        قيقتين:قيقتين:قيقتين:قيقتين:واضح وصريح وموجز يؤكّد حواضح وصريح وموجز يؤكّد حواضح وصريح وموجز يؤكّد حواضح وصريح وموجز يؤكّد ح
        أ ــ أن طالوت ملك.أ ــ أن طالوت ملك.أ ــ أن طالوت ملك.أ ــ أن طالوت ملك.

        ب ــ أن اهللا تعالى هو الذي نصّبه.ب ــ أن اهللا تعالى هو الذي نصّبه.ب ــ أن اهللا تعالى هو الذي نصّبه.ب ــ أن اهللا تعالى هو الذي نصّبه.
إِن اللّــه قَــد بعــثَ لَكُــم إِن اللّــه قَــد بعــثَ لَكُــم إِن اللّــه قَــد بعــثَ لَكُــم إِن اللّــه قَــد بعــثَ لَكُــم ����فكــان الخطــاب النبــوي بليــغ وبســيط بجملــة قصــيرة: فكــان الخطــاب النبــوي بليــغ وبســيط بجملــة قصــيرة: فكــان الخطــاب النبــوي بليــغ وبســيط بجملــة قصــيرة: فكــان الخطــاب النبــوي بليــغ وبســيط بجملــة قصــيرة: 

، وهذه جملة بسيطة وبليغة للحد الذي ال يستطيع أحد أن يضع لها ، وهذه جملة بسيطة وبليغة للحد الذي ال يستطيع أحد أن يضع لها ، وهذه جملة بسيطة وبليغة للحد الذي ال يستطيع أحد أن يضع لها ، وهذه جملة بسيطة وبليغة للحد الذي ال يستطيع أحد أن يضع لها ����طَالُوتَ ملكاًطَالُوتَ ملكاًطَالُوتَ ملكاًطَالُوتَ ملكاً
بني إسرائيل الذي وقع بعد هذه الجملة بني إسرائيل الذي وقع بعد هذه الجملة بني إسرائيل الذي وقع بعد هذه الجملة بني إسرائيل الذي وقع بعد هذه الجملة تفسيرين أو احتمالين, وبالتالي فإن جدال تفسيرين أو احتمالين, وبالتالي فإن جدال تفسيرين أو احتمالين, وبالتالي فإن جدال تفسيرين أو احتمالين, وبالتالي فإن جدال 

لــم يكــن أبــداً حــول معناهــا أو مــراد النبــي بهــا, ال, بــل كــان علــى اختيــار طــالوت    لــم يكــن أبــداً حــول معناهــا أو مــراد النبــي بهــا, ال, بــل كــان علــى اختيــار طــالوت    لــم يكــن أبــداً حــول معناهــا أو مــراد النبــي بهــا, ال, بــل كــان علــى اختيــار طــالوت    لــم يكــن أبــداً حــول معناهــا أو مــراد النبــي بهــا, ال, بــل كــان علــى اختيــار طــالوت    
        بالذات ليكون ملكاً عليهم مع افتقاده لمؤهالت الملك بنظرهم وتوفّرها في غيره.بالذات ليكون ملكاً عليهم مع افتقاده لمؤهالت الملك بنظرهم وتوفّرها في غيره.بالذات ليكون ملكاً عليهم مع افتقاده لمؤهالت الملك بنظرهم وتوفّرها في غيره.بالذات ليكون ملكاً عليهم مع افتقاده لمؤهالت الملك بنظرهم وتوفّرها في غيره.

ــ كان رد نبي بني إسرائيل على اعتراضهم بتأكيد حقيقة أن طالوت مختار ــ كان رد نبي بني إسرائيل على اعتراضهم بتأكيد حقيقة أن طالوت مختار ــ كان رد نبي بني إسرائيل على اعتراضهم بتأكيد حقيقة أن طالوت مختار ــ كان رد نبي بني إسرائيل على اعتراضهم بتأكيد حقيقة أن طالوت مختار ٢٢٢٢
ــ وــ ــ وــ ــ وــ ــ وــ     ����إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم����من قبل اهللا تعالى وليس من قبل النبي، فقال لهم: من قبل اهللا تعالى وليس من قبل النبي، فقال لهم: من قبل اهللا تعالى وليس من قبل النبي، فقال لهم: من قبل اهللا تعالى وليس من قبل النبي، فقال لهم: 

        ....����واللّه يؤتي ملكَه من يشَاُءواللّه يؤتي ملكَه من يشَاُءواللّه يؤتي ملكَه من يشَاُءواللّه يؤتي ملكَه من يشَاُء����
ــ تدخّل المولى عزّ وجلّ إلثبـات صـدق نبيـه وإلثبـات أن طـالوت منصّـب       ــ تدخّل المولى عزّ وجلّ إلثبـات صـدق نبيـه وإلثبـات أن طـالوت منصّـب       ــ تدخّل المولى عزّ وجلّ إلثبـات صـدق نبيـه وإلثبـات أن طـالوت منصّـب       ــ تدخّل المولى عزّ وجلّ إلثبـات صـدق نبيـه وإلثبـات أن طـالوت منصّـب       ٣٣٣٣

إِن إِن إِن إِن ����    بتنصيب إلهي, فأرسل لهم آية واضحة معجزة قطعت جدالهم واعتراضهم,بتنصيب إلهي, فأرسل لهم آية واضحة معجزة قطعت جدالهم واعتراضهم,بتنصيب إلهي, فأرسل لهم آية واضحة معجزة قطعت جدالهم واعتراضهم,بتنصيب إلهي, فأرسل لهم آية واضحة معجزة قطعت جدالهم واعتراضهم,
.. وبعدها لم يكن هناك اعتراض أو جدال, فسـلّم  .. وبعدها لم يكن هناك اعتراض أو جدال, فسـلّم  .. وبعدها لم يكن هناك اعتراض أو جدال, فسـلّم  .. وبعدها لم يكن هناك اعتراض أو جدال, فسـلّم  ����آيةَ ملكه أَن يأتيكُم التَّابوتُآيةَ ملكه أَن يأتيكُم التَّابوتُآيةَ ملكه أَن يأتيكُم التَّابوتُآيةَ ملكه أَن يأتيكُم التَّابوتُ

        بنو إسرائيل أمرهم للملك الجديد وساروا ورائه لمالقاة عدوهم.بنو إسرائيل أمرهم للملك الجديد وساروا ورائه لمالقاة عدوهم.بنو إسرائيل أمرهم للملك الجديد وساروا ورائه لمالقاة عدوهم.بنو إسرائيل أمرهم للملك الجديد وساروا ورائه لمالقاة عدوهم.
ــ حارب طالوت عدوه وانتصر عليـه بـالرغم مـن كونـه أضـعف جنـداً, ولـم        ــ حارب طالوت عدوه وانتصر عليـه بـالرغم مـن كونـه أضـعف جنـداً, ولـم        ــ حارب طالوت عدوه وانتصر عليـه بـالرغم مـن كونـه أضـعف جنـداً, ولـم        ــ حارب طالوت عدوه وانتصر عليـه بـالرغم مـن كونـه أضـعف جنـداً, ولـم        ٤٤٤٤

، وبذلك النصر قـد أكّـد   ، وبذلك النصر قـد أكّـد   ، وبذلك النصر قـد أكّـد   ، وبذلك النصر قـد أكّـد   ����زَموهم بِإِذن اللّهزَموهم بِإِذن اللّهزَموهم بِإِذن اللّهزَموهم بِإِذن اللّهفَهفَهفَهفَه����يكن هذا النصر لوال تأييد اهللا له، يكن هذا النصر لوال تأييد اهللا له، يكن هذا النصر لوال تأييد اهللا له، يكن هذا النصر لوال تأييد اهللا له، 
طالوت على أنّه ملك منصور, لم تفلح معـه معارضـة بنـو البشـر, أي: أن معارضـة      طالوت على أنّه ملك منصور, لم تفلح معـه معارضـة بنـو البشـر, أي: أن معارضـة      طالوت على أنّه ملك منصور, لم تفلح معـه معارضـة بنـو البشـر, أي: أن معارضـة      طالوت على أنّه ملك منصور, لم تفلح معـه معارضـة بنـو البشـر, أي: أن معارضـة      

        قومه وتخلّي الكثرة عنه لم يكن مبرراً أو سبباً يدعو إلى فشله.قومه وتخلّي الكثرة عنه لم يكن مبرراً أو سبباً يدعو إلى فشله.قومه وتخلّي الكثرة عنه لم يكن مبرراً أو سبباً يدعو إلى فشله.قومه وتخلّي الكثرة عنه لم يكن مبرراً أو سبباً يدعو إلى فشله.
        وعند مناقشة عقيدة الشيعة في ضوء هذه اآليات البينات, نفاجأ بالتالي:وعند مناقشة عقيدة الشيعة في ضوء هذه اآليات البينات, نفاجأ بالتالي:وعند مناقشة عقيدة الشيعة في ضوء هذه اآليات البينات, نفاجأ بالتالي:وعند مناقشة عقيدة الشيعة في ضوء هذه اآليات البينات, نفاجأ بالتالي:
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قادهم لنصّ يقول صراحة أن اإلمام علي بن أبي طالب هو الذي يجب قادهم لنصّ يقول صراحة أن اإلمام علي بن أبي طالب هو الذي يجب قادهم لنصّ يقول صراحة أن اإلمام علي بن أبي طالب هو الذي يجب قادهم لنصّ يقول صراحة أن اإلمام علي بن أبي طالب هو الذي يجب ــ افتــ افتــ افتــ افت١١١١
        أن يتولّى الحكم بعد الرسول الكريم مباشرة.أن يتولّى الحكم بعد الرسول الكريم مباشرة.أن يتولّى الحكم بعد الرسول الكريم مباشرة.أن يتولّى الحكم بعد الرسول الكريم مباشرة.

ــ افتقادهم لنصّ يقول أن تنصيب اإلمام علي للحكم كـان بـأمر مباشـر مـن     ــ افتقادهم لنصّ يقول أن تنصيب اإلمام علي للحكم كـان بـأمر مباشـر مـن     ــ افتقادهم لنصّ يقول أن تنصيب اإلمام علي للحكم كـان بـأمر مباشـر مـن     ــ افتقادهم لنصّ يقول أن تنصيب اإلمام علي للحكم كـان بـأمر مباشـر مـن     ٢٢٢٢
        اهللا ــ أي: كان تنصيب إلهي وليس اختيار بشري ــ.اهللا ــ أي: كان تنصيب إلهي وليس اختيار بشري ــ.اهللا ــ أي: كان تنصيب إلهي وليس اختيار بشري ــ.اهللا ــ أي: كان تنصيب إلهي وليس اختيار بشري ــ.

كون اإلمام علي بالذات هو الذي اختاره كون اإلمام علي بالذات هو الذي اختاره كون اإلمام علي بالذات هو الذي اختاره كون اإلمام علي بالذات هو الذي اختاره ــ افتقادهم لوجود آية إلهية تؤكّد ــ افتقادهم لوجود آية إلهية تؤكّد ــ افتقادهم لوجود آية إلهية تؤكّد ــ افتقادهم لوجود آية إلهية تؤكّد ٣٣٣٣
اهللا تعالى لتولّي الحكم خلفاً للرسول، وافتقادهم هذا خطير بالدرجة التي يصبح اهللا تعالى لتولّي الحكم خلفاً للرسول، وافتقادهم هذا خطير بالدرجة التي يصبح اهللا تعالى لتولّي الحكم خلفاً للرسول، وافتقادهم هذا خطير بالدرجة التي يصبح اهللا تعالى لتولّي الحكم خلفاً للرسول، وافتقادهم هذا خطير بالدرجة التي يصبح 

        ....7777معتقدهم معها عبارة عن طعن مستتر في اهللا تعالى وفي رسولهمعتقدهم معها عبارة عن طعن مستتر في اهللا تعالى وفي رسولهمعتقدهم معها عبارة عن طعن مستتر في اهللا تعالى وفي رسولهمعتقدهم معها عبارة عن طعن مستتر في اهللا تعالى وفي رسوله
        الطعن في رسول اهللا:الطعن في رسول اهللا:الطعن في رسول اهللا:الطعن في رسول اهللا:

قبـل اهللا  قبـل اهللا  قبـل اهللا  قبـل اهللا      حاكمـاً عامـاً علـى المسـلمين مـن     حاكمـاً عامـاً علـى المسـلمين مـن     حاكمـاً عامـاً علـى المسـلمين مـن     حاكمـاً عامـاً علـى المسـلمين مـن         اًاًاًاًإذ لو كـان علـي بـن أبـي طالـب منصّـب      إذ لو كـان علـي بـن أبـي طالـب منصّـب      إذ لو كـان علـي بـن أبـي طالـب منصّـب      إذ لو كـان علـي بـن أبـي طالـب منصّـب      
: أن علي بن أبي طالب حاكم, وال قال: : أن علي بن أبي طالب حاكم, وال قال: : أن علي بن أبي طالب حاكم, وال قال: : أن علي بن أبي طالب حاكم, وال قال: 7777تعالى, وفي نفس الوقت ما قال رسول اهللاتعالى, وفي نفس الوقت ما قال رسول اهللاتعالى, وفي نفس الوقت ما قال رسول اهللاتعالى, وفي نفس الوقت ما قال رسول اهللا

أن اهللا تعالى هو الذي والّه حكم المسلمين من بعده, وهي الحقائق البليغة التي أدتها أن اهللا تعالى هو الذي والّه حكم المسلمين من بعده, وهي الحقائق البليغة التي أدتها أن اهللا تعالى هو الذي والّه حكم المسلمين من بعده, وهي الحقائق البليغة التي أدتها أن اهللا تعالى هو الذي والّه حكم المسلمين من بعده, وهي الحقائق البليغة التي أدتها 
، ، ، ، ����اًاًاًاًإِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوتَ ملكـ  إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوتَ ملكـ  إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوتَ ملكـ  إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوتَ ملكـ  ����جملة بسيطة من نبي بني إسرائيل عندما قال: جملة بسيطة من نبي بني إسرائيل عندما قال: جملة بسيطة من نبي بني إسرائيل عندما قال: جملة بسيطة من نبي بني إسرائيل عندما قال: 

بل عدل رسولنا إلى جملة أُخرى تفيد أكثر من احتمال, وأثارت جداالً لم ينته إلى بل عدل رسولنا إلى جملة أُخرى تفيد أكثر من احتمال, وأثارت جداالً لم ينته إلى بل عدل رسولنا إلى جملة أُخرى تفيد أكثر من احتمال, وأثارت جداالً لم ينته إلى بل عدل رسولنا إلى جملة أُخرى تفيد أكثر من احتمال, وأثارت جداالً لم ينته إلى 
اآلن، منذ أن برزت للوجود فرق الشيعة واحتجـت بــ(من كنـت مـواله فعلـي مـواله)،       اآلن، منذ أن برزت للوجود فرق الشيعة واحتجـت بــ(من كنـت مـواله فعلـي مـواله)،       اآلن، منذ أن برزت للوجود فرق الشيعة واحتجـت بــ(من كنـت مـواله فعلـي مـواله)،       اآلن، منذ أن برزت للوجود فرق الشيعة واحتجـت بــ(من كنـت مـواله فعلـي مـواله)،       

        فأخذ الناس يفسرون (مواله) كال حسب التفسير الموافق لمذهبه!فأخذ الناس يفسرون (مواله) كال حسب التفسير الموافق لمذهبه!فأخذ الناس يفسرون (مواله) كال حسب التفسير الموافق لمذهبه!فأخذ الناس يفسرون (مواله) كال حسب التفسير الموافق لمذهبه!
إِن اللّـه قَـد   إِن اللّـه قَـد   إِن اللّـه قَـد   إِن اللّـه قَـد   ����ي بنـي إسـرائيل   ي بنـي إسـرائيل   ي بنـي إسـرائيل   ي بنـي إسـرائيل   الشاهد: أن مقارنة نصّ نبينا مـع نصـوص نبـ   الشاهد: أن مقارنة نصّ نبينا مـع نصـوص نبـ   الشاهد: أن مقارنة نصّ نبينا مـع نصـوص نبـ   الشاهد: أن مقارنة نصّ نبينا مـع نصـوص نبـ   

واللّه يؤتي ملكَه واللّه يؤتي ملكَه واللّه يؤتي ملكَه واللّه يؤتي ملكَه ����(و) (و) (و) (و)     ����إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُمإِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم����، و، و، و، و����بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاً
تجعل نتيجة المقارنة في غير صالح الرسول تجعل نتيجة المقارنة في غير صالح الرسول تجعل نتيجة المقارنة في غير صالح الرسول تجعل نتيجة المقارنة في غير صالح الرسول     ����إِن آيةَ ملكهإِن آيةَ ملكهإِن آيةَ ملكهإِن آيةَ ملكه����(و) (و) (و) (و)     ����من يشَاُءمن يشَاُءمن يشَاُءمن يشَاُء
        الكريم.الكريم.الكريم.الكريم.
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وهذا بالطبع يوهذا بالطبع يوهذا بالطبع يطعنـاً فـي بـالغ الرسـول إن     وهذا بالطبع ي طعنـاً فـي بـالغ الرسـول إن     عـد طعنـاً فـي بـالغ الرسـول إن     عـد طعنـاً فـي بـالغ الرسـول إن     عـد أُريـد بـه مـا ذهبـت إليـه الشـيعة؛       أُريـد بـه مـا ذهبـت إليـه الشـيعة؛       أُريـد بـه مـا ذهبـت إليـه الشـيعة؛       أُريـد بـه مـا ذهبـت إليـه الشـيعة؛           عـد

عن قصر وحصر مراده وهدفه, ولكون بالغ من قبله من أنبياء عن قصر وحصر مراده وهدفه, ولكون بالغ من قبله من أنبياء عن قصر وحصر مراده وهدفه, ولكون بالغ من قبله من أنبياء عن قصر وحصر مراده وهدفه, ولكون بالغ من قبله من أنبياء     اًاًاًاًعاجزعاجزعاجزعاجز    اًاًاًاًلكونه بالغلكونه بالغلكونه بالغلكونه بالغ
, وهذا محال عقالً , وهذا محال عقالً , وهذا محال عقالً , وهذا محال عقالً 7777بني إسرائيل أبلغ منه وأفصح وأنصح لقومهم من رسولنابني إسرائيل أبلغ منه وأفصح وأنصح لقومهم من رسولنابني إسرائيل أبلغ منه وأفصح وأنصح لقومهم من رسولنابني إسرائيل أبلغ منه وأفصح وأنصح لقومهم من رسولنا

        وشرعاً.وشرعاً.وشرعاً.وشرعاً.
وال يقتصر الطعن على العجز عن التبليـغ فقـط, بـل يتعـداه إلـى اسـتيعاب       وال يقتصر الطعن على العجز عن التبليـغ فقـط, بـل يتعـداه إلـى اسـتيعاب       وال يقتصر الطعن على العجز عن التبليـغ فقـط, بـل يتعـداه إلـى اسـتيعاب       وال يقتصر الطعن على العجز عن التبليـغ فقـط, بـل يتعـداه إلـى اسـتيعاب       

ول عليه الصالة والسالم لما يتلوه ويبلّغه من آيات الكتاب المنزّلة ول عليه الصالة والسالم لما يتلوه ويبلّغه من آيات الكتاب المنزّلة ول عليه الصالة والسالم لما يتلوه ويبلّغه من آيات الكتاب المنزّلة ول عليه الصالة والسالم لما يتلوه ويبلّغه من آيات الكتاب المنزّلة وفهم الرسوفهم الرسوفهم الرسوفهم الرس
عليه؛ إذ أن الذي بلّغ لنا حادثة بني إسرائيل السابقة هو الرسول نفسه, وبالتالي عليه؛ إذ أن الذي بلّغ لنا حادثة بني إسرائيل السابقة هو الرسول نفسه, وبالتالي عليه؛ إذ أن الذي بلّغ لنا حادثة بني إسرائيل السابقة هو الرسول نفسه, وبالتالي عليه؛ إذ أن الذي بلّغ لنا حادثة بني إسرائيل السابقة هو الرسول نفسه, وبالتالي 
فإن المثل الذي ضربه اهللا تعالى لرسولنا الكريم عـن تبليـغ نبـي بنـي إسـرائيل      فإن المثل الذي ضربه اهللا تعالى لرسولنا الكريم عـن تبليـغ نبـي بنـي إسـرائيل      فإن المثل الذي ضربه اهللا تعالى لرسولنا الكريم عـن تبليـغ نبـي بنـي إسـرائيل      فإن المثل الذي ضربه اهللا تعالى لرسولنا الكريم عـن تبليـغ نبـي بنـي إسـرائيل      

ة ــ عدم استيعاب رسولنا الكريم له وعدم ة ــ عدم استيعاب رسولنا الكريم له وعدم ة ــ عدم استيعاب رسولنا الكريم له وعدم ة ــ عدم استيعاب رسولنا الكريم له وعدم منه ــ حسب معتقد الشيعمنه ــ حسب معتقد الشيعمنه ــ حسب معتقد الشيعمنه ــ حسب معتقد الشيع    لهذا األمر يلزملهذا األمر يلزملهذا األمر يلزملهذا األمر يلزم
        انتفاعه به.. حاشا هللا.انتفاعه به.. حاشا هللا.انتفاعه به.. حاشا هللا.انتفاعه به.. حاشا هللا.

        ::::    بـبـبـبـ��� ��� ��� ���     وال يخرج الشيعة من هذا الطعن في رسول اهللاوال يخرج الشيعة من هذا الطعن في رسول اهللاوال يخرج الشيعة من هذا الطعن في رسول اهللاوال يخرج الشيعة من هذا الطعن في رسول اهللا
يقول فيـه صـراحة أن علـي بـن أبـي      يقول فيـه صـراحة أن علـي بـن أبـي      يقول فيـه صـراحة أن علـي بـن أبـي      يقول فيـه صـراحة أن علـي بـن أبـي          7777ـ وجود نصّ آخر عن رسول اهللاـ وجود نصّ آخر عن رسول اهللاـ وجود نصّ آخر عن رسول اهللاـ وجود نصّ آخر عن رسول اهللا١١١١

طالــب حــاكم عــام علــى المســلمين منصّــب مــن قبــل اهللا تعــالى.. نــصّ ال يقــلّ    طالــب حــاكم عــام علــى المســلمين منصّــب مــن قبــل اهللا تعــالى.. نــصّ ال يقــلّ    طالــب حــاكم عــام علــى المســلمين منصّــب مــن قبــل اهللا تعــالى.. نــصّ ال يقــلّ    طالــب حــاكم عــام علــى المســلمين منصّــب مــن قبــل اهللا تعــالى.. نــصّ ال يقــلّ    
عـن نـصّ تنصـيب طـالوت, فـإن كـان هـذا الـنصّ موجـوداً،          عـن نـصّ تنصـيب طـالوت, فـإن كـان هـذا الـنصّ موجـوداً،          عـن نـصّ تنصـيب طـالوت, فـإن كـان هـذا الـنصّ موجـوداً،          عـن نـصّ تنصـيب طـالوت, فـإن كـان هـذا الـنصّ موجـوداً،              صراحة ووضـوحاً صراحة ووضـوحاً صراحة ووضـوحاً صراحة ووضـوحاً 

الطعن المزدوج الطعن المزدوج الطعن المزدوج الطعن المزدوج ��� ��� ��� ���     فليأتوا به, وإن لم يكن موجوداً، فالزعم بتنصيبه ال يعنيفليأتوا به, وإن لم يكن موجوداً، فالزعم بتنصيبه ال يعنيفليأتوا به, وإن لم يكن موجوداً، فالزعم بتنصيبه ال يعنيفليأتوا به, وإن لم يكن موجوداً، فالزعم بتنصيبه ال يعني
        في بالغ الرسول وفي استيعابه للقرآن الكريم معاً.في بالغ الرسول وفي استيعابه للقرآن الكريم معاً.في بالغ الرسول وفي استيعابه للقرآن الكريم معاً.في بالغ الرسول وفي استيعابه للقرآن الكريم معاً.

ـ أن يخرج تولّي الحكم (الملك) من مهام اإلمام.. وبالتالي يكـون هـذا   ـ أن يخرج تولّي الحكم (الملك) من مهام اإلمام.. وبالتالي يكـون هـذا   ـ أن يخرج تولّي الحكم (الملك) من مهام اإلمام.. وبالتالي يكـون هـذا   ـ أن يخرج تولّي الحكم (الملك) من مهام اإلمام.. وبالتالي يكـون هـذا   ٢٢٢٢
لحيدة الرسول الكريم عن مثل نصّ يقرر صراحة أن علي لحيدة الرسول الكريم عن مثل نصّ يقرر صراحة أن علي لحيدة الرسول الكريم عن مثل نصّ يقرر صراحة أن علي لحيدة الرسول الكريم عن مثل نصّ يقرر صراحة أن علي هو المبرر المنطقي هو المبرر المنطقي هو المبرر المنطقي هو المبرر المنطقي 

بن أبي طالب هو الذي يجـب أن يتـولّى الحكـم بعـده, وهـذا ال يسـع الشـيعة        بن أبي طالب هو الذي يجـب أن يتـولّى الحكـم بعـده, وهـذا ال يسـع الشـيعة        بن أبي طالب هو الذي يجـب أن يتـولّى الحكـم بعـده, وهـذا ال يسـع الشـيعة        بن أبي طالب هو الذي يجـب أن يتـولّى الحكـم بعـده, وهـذا ال يسـع الشـيعة        اااا
        بحال؛ إذ سيوقعهم في ورطة كبيرة، تعني هدم دينهم بالكامل.بحال؛ إذ سيوقعهم في ورطة كبيرة، تعني هدم دينهم بالكامل.بحال؛ إذ سيوقعهم في ورطة كبيرة، تعني هدم دينهم بالكامل.بحال؛ إذ سيوقعهم في ورطة كبيرة، تعني هدم دينهم بالكامل.
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ن طعـنهم للرسـول عليـه الصـالة والسـالم يمتـد,       ن طعـنهم للرسـول عليـه الصـالة والسـالم يمتـد,       ن طعـنهم للرسـول عليـه الصـالة والسـالم يمتـد,       ن طعـنهم للرسـول عليـه الصـالة والسـالم يمتـد,       إإإإومن نافلـة القـول أن نقـول:    ومن نافلـة القـول أن نقـول:    ومن نافلـة القـول أن نقـول:    ومن نافلـة القـول أن نقـول:    
نا الكريم قد فشل في ما نجح فيه نبي سابق له.. نبي لم يـذكر  نا الكريم قد فشل في ما نجح فيه نبي سابق له.. نبي لم يـذكر  نا الكريم قد فشل في ما نجح فيه نبي سابق له.. نبي لم يـذكر  نا الكريم قد فشل في ما نجح فيه نبي سابق له.. نبي لم يـذكر  فيشمل كون رسولفيشمل كون رسولفيشمل كون رسولفيشمل كون رسول

        القرآن الكريم حتّى اسمه!!القرآن الكريم حتّى اسمه!!القرآن الكريم حتّى اسمه!!القرآن الكريم حتّى اسمه!!
        فأين المخرج, وما العمل يا شيعة؟فأين المخرج, وما العمل يا شيعة؟فأين المخرج, وما العمل يا شيعة؟فأين المخرج, وما العمل يا شيعة؟

        الطعن في اهللا تعالى:الطعن في اهللا تعالى:الطعن في اهللا تعالى:الطعن في اهللا تعالى:
مع التسليم بأن اآلية اإللهية لتنصيب طالوت على قومه قد قطعت أي جدال مع التسليم بأن اآلية اإللهية لتنصيب طالوت على قومه قد قطعت أي جدال مع التسليم بأن اآلية اإللهية لتنصيب طالوت على قومه قد قطعت أي جدال مع التسليم بأن اآلية اإللهية لتنصيب طالوت على قومه قد قطعت أي جدال 

زعم بكـون اإلمـام علـي    زعم بكـون اإلمـام علـي    زعم بكـون اإلمـام علـي    زعم بكـون اإلمـام علـي    حوله, وجعلـت قومـه ينسـاقون وراءه بـدون نـزاع, فـإن الـ       حوله, وجعلـت قومـه ينسـاقون وراءه بـدون نـزاع, فـإن الـ       حوله, وجعلـت قومـه ينسـاقون وراءه بـدون نـزاع, فـإن الـ       حوله, وجعلـت قومـه ينسـاقون وراءه بـدون نـزاع, فـإن الـ       
منصّب من قبل اهللا تعالى مع فقده لنظير هذه اآلية, يعني ببساطة أن اهللا تعالى لم منصّب من قبل اهللا تعالى مع فقده لنظير هذه اآلية, يعني ببساطة أن اهللا تعالى لم منصّب من قبل اهللا تعالى مع فقده لنظير هذه اآلية, يعني ببساطة أن اهللا تعالى لم منصّب من قبل اهللا تعالى مع فقده لنظير هذه اآلية, يعني ببساطة أن اهللا تعالى لم 
يعامله نفس معاملة طالوت؛ فهو سبحانه لم يؤيده بآية إلهية, وليس هذا فقط, بل يعامله نفس معاملة طالوت؛ فهو سبحانه لم يؤيده بآية إلهية, وليس هذا فقط, بل يعامله نفس معاملة طالوت؛ فهو سبحانه لم يؤيده بآية إلهية, وليس هذا فقط, بل يعامله نفس معاملة طالوت؛ فهو سبحانه لم يؤيده بآية إلهية, وليس هذا فقط, بل 
لم ينصره على من نازعه اإلمامة، وال على من حاربه أيضاً, ممـا أدى فـي النهايـة    لم ينصره على من نازعه اإلمامة، وال على من حاربه أيضاً, ممـا أدى فـي النهايـة    لم ينصره على من نازعه اإلمامة، وال على من حاربه أيضاً, ممـا أدى فـي النهايـة    لم ينصره على من نازعه اإلمامة، وال على من حاربه أيضاً, ممـا أدى فـي النهايـة    

        اإلمام اإللهي في تولّي الحكم وتأدية مهمته اإللهية؟اإلمام اإللهي في تولّي الحكم وتأدية مهمته اإللهية؟اإلمام اإللهي في تولّي الحكم وتأدية مهمته اإللهية؟اإلمام اإللهي في تولّي الحكم وتأدية مهمته اإللهية؟    لفشللفشللفشللفشل
فهل طالوت أعزّ على اهللا تعالى من اإلمام علي، بالرغم مما تنسبه لـه الشـيعة   فهل طالوت أعزّ على اهللا تعالى من اإلمام علي، بالرغم مما تنسبه لـه الشـيعة   فهل طالوت أعزّ على اهللا تعالى من اإلمام علي، بالرغم مما تنسبه لـه الشـيعة   فهل طالوت أعزّ على اهللا تعالى من اإلمام علي، بالرغم مما تنسبه لـه الشـيعة   

        من جاه ووالية كونية؟من جاه ووالية كونية؟من جاه ووالية كونية؟من جاه ووالية كونية؟
        أم أن الحكم وتولّي شؤون البالد خارج عن مهام وعمل اإلمام؟أم أن الحكم وتولّي شؤون البالد خارج عن مهام وعمل اإلمام؟أم أن الحكم وتولّي شؤون البالد خارج عن مهام وعمل اإلمام؟أم أن الحكم وتولّي شؤون البالد خارج عن مهام وعمل اإلمام؟

عدام التأييد اإللهي له, عدام التأييد اإللهي له, عدام التأييد اإللهي له, عدام التأييد اإللهي له, ببساطة شديدة.. يعزى فشل اإلمام في تولّي الحكم النببساطة شديدة.. يعزى فشل اإلمام في تولّي الحكم النببساطة شديدة.. يعزى فشل اإلمام في تولّي الحكم النببساطة شديدة.. يعزى فشل اإلمام في تولّي الحكم الن
وفشــل اإلمــام بالتــالي ســيؤدي إلــى ضــالل النــاس والعبــاد، فكيــف يصــح هــذا مــع   وفشــل اإلمــام بالتــالي ســيؤدي إلــى ضــالل النــاس والعبــاد، فكيــف يصــح هــذا مــع   وفشــل اإلمــام بالتــالي ســيؤدي إلــى ضــالل النــاس والعبــاد، فكيــف يصــح هــذا مــع   وفشــل اإلمــام بالتــالي ســيؤدي إلــى ضــالل النــاس والعبــاد، فكيــف يصــح هــذا مــع   
حرص الرب العلـي العظـيم علـى هدايـة النـاس، بإرسـال الرسـل، وإنـزال الكتـب،          حرص الرب العلـي العظـيم علـى هدايـة النـاس، بإرسـال الرسـل، وإنـزال الكتـب،          حرص الرب العلـي العظـيم علـى هدايـة النـاس، بإرسـال الرسـل، وإنـزال الكتـب،          حرص الرب العلـي العظـيم علـى هدايـة النـاس، بإرسـال الرسـل، وإنـزال الكتـب،          

        ؟؟؟؟وتأييد رسله بالمعجزات، واستخالف أولياءه في البالدوتأييد رسله بالمعجزات، واستخالف أولياءه في البالدوتأييد رسله بالمعجزات، واستخالف أولياءه في البالدوتأييد رسله بالمعجزات، واستخالف أولياءه في البالد
        سبحانك هذا بهتان عظيم!سبحانك هذا بهتان عظيم!سبحانك هذا بهتان عظيم!سبحانك هذا بهتان عظيم!
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ا على الزعم بوجود آية إلهيـة علـى غـرار اآليـة التـي      ا على الزعم بوجود آية إلهيـة علـى غـرار اآليـة التـي      ا على الزعم بوجود آية إلهيـة علـى غـرار اآليـة التـي      ا على الزعم بوجود آية إلهيـة علـى غـرار اآليـة التـي      وال أظن الشيعة تجرؤووال أظن الشيعة تجرؤووال أظن الشيعة تجرؤووال أظن الشيعة تجرؤو

نصــرت طــالوت علــى قومــه, فمثــل هــذه اآليــة ال ذكــر لهــا فــي أحــوج المواقــف      نصــرت طــالوت علــى قومــه, فمثــل هــذه اآليــة ال ذكــر لهــا فــي أحــوج المواقــف      نصــرت طــالوت علــى قومــه, فمثــل هــذه اآليــة ال ذكــر لهــا فــي أحــوج المواقــف      نصــرت طــالوت علــى قومــه, فمثــل هــذه اآليــة ال ذكــر لهــا فــي أحــوج المواقــف      
لذكرها؛ فقد سبق اإلمام علي ثالثة خلفاء لم يعترض أحد عليهم أبداً بمثل هذه لذكرها؛ فقد سبق اإلمام علي ثالثة خلفاء لم يعترض أحد عليهم أبداً بمثل هذه لذكرها؛ فقد سبق اإلمام علي ثالثة خلفاء لم يعترض أحد عليهم أبداً بمثل هذه لذكرها؛ فقد سبق اإلمام علي ثالثة خلفاء لم يعترض أحد عليهم أبداً بمثل هذه 

مـن  مـن  مـن  مـن  اآلية, بل إن النزاع على من يتولّى األمر انحصر في رجال لم يكن من بينهم اآلية, بل إن النزاع على من يتولّى األمر انحصر في رجال لم يكن من بينهم اآلية, بل إن النزاع على من يتولّى األمر انحصر في رجال لم يكن من بينهم اآلية, بل إن النزاع على من يتولّى األمر انحصر في رجال لم يكن من بينهم 
        زعموا بأنّه منصّب تنصيب إلهي؟!زعموا بأنّه منصّب تنصيب إلهي؟!زعموا بأنّه منصّب تنصيب إلهي؟!زعموا بأنّه منصّب تنصيب إلهي؟!

فسبحان اهللا! كيف لم ينازع في تولّي األمر من أُيد بنصّ وآية إلهية, ونازع فسبحان اهللا! كيف لم ينازع في تولّي األمر من أُيد بنصّ وآية إلهية, ونازع فسبحان اهللا! كيف لم ينازع في تولّي األمر من أُيد بنصّ وآية إلهية, ونازع فسبحان اهللا! كيف لم ينازع في تولّي األمر من أُيد بنصّ وآية إلهية, ونازع 
        فيه غيره ممن يفتقر إلى مثل ذلك؟فيه غيره ممن يفتقر إلى مثل ذلك؟فيه غيره ممن يفتقر إلى مثل ذلك؟فيه غيره ممن يفتقر إلى مثل ذلك؟

        فهل يا تُرى نزلت هذه اآلية فغفل عنها الناس، أم أنّها لم تنزل أصالً؟فهل يا تُرى نزلت هذه اآلية فغفل عنها الناس، أم أنّها لم تنزل أصالً؟فهل يا تُرى نزلت هذه اآلية فغفل عنها الناس، أم أنّها لم تنزل أصالً؟فهل يا تُرى نزلت هذه اآلية فغفل عنها الناس، أم أنّها لم تنزل أصالً؟
سه, والدليل القاطع على سه, والدليل القاطع على سه, والدليل القاطع على سه, والدليل القاطع على ال ريب أن مثل هذه اآلية لم تكن ولم تنزل من أساال ريب أن مثل هذه اآلية لم تكن ولم تنزل من أساال ريب أن مثل هذه اآلية لم تكن ولم تنزل من أساال ريب أن مثل هذه اآلية لم تكن ولم تنزل من أسا

        ذلك هو: أن اإلمام علي نفسه لم يحتج بوجود مثل هذه اآلية أبداً.ذلك هو: أن اإلمام علي نفسه لم يحتج بوجود مثل هذه اآلية أبداً.ذلك هو: أن اإلمام علي نفسه لم يحتج بوجود مثل هذه اآلية أبداً.ذلك هو: أن اإلمام علي نفسه لم يحتج بوجود مثل هذه اآلية أبداً.
        اإلمام علي منصّب من قبل اهللا تعالى... سبحانك هذا بهتان عظيم..اإلمام علي منصّب من قبل اهللا تعالى... سبحانك هذا بهتان عظيم..اإلمام علي منصّب من قبل اهللا تعالى... سبحانك هذا بهتان عظيم..اإلمام علي منصّب من قبل اهللا تعالى... سبحانك هذا بهتان عظيم..

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

دم إن روح االســتدالل فــي هــذه المناقشــة منصــب علــى مســألة واحــدة، وهــي: عــ     
     وجود آية صـريحة تـنصّ علـى خالفـة علـيC    بـال فصـل,    7وإمامتـه بعـد رسـول اهللا

كمـا هـو الحـال (المـدعى) فـي تنصـيب طــالوت الـذي جـاء خبـره فـي القـرآن الكــريم..            
ونحن سنجيب عن هذا االستدالل مباشرة, وأيضاً سنجيب عن بقيـة المـداخالت التـي    

  الحق الحقيق في هذه القضية:بثّها المناقش في استدالله بغية إيقافه على 
 ـــا دعـــوى عـــدم وجـــود آيـــة صـــريحة تـــنصّ علـــى تنصـــيب اإلمـــام علـــيأمC 
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 عي بوجود نصّ صريح على تنصيب علـيباالسم, فهذا نسلّم به، ولكن ندC   فـي
القــرآن بالصــفة، كمــا ســيأتي, وبالتــالي فهــذه الــدعوى ال تعنــي أنّــه ال يوجــد دليــل    

اضح لمن يدعي مثل الكبرى الكلّية التـي يكـون   على تنصيبه وإمامته! فهذا جهل ف
  مفادها: عدم التصريح دليل على التصريح بالعدم..

فهل عـدم الـنصّ والتصـريح فـي القـرآن الكـريم بكـون صـالة الصـبح ركعتـين           
 ح بــه النبــييــة لمــا صــرنــه مــن عــدد ركعــات هــذه الصــالة وبقيــة   7معنــاه ال حجوبي

  الصلوات؟!
ويعمـل بـه مـن علمـاء وفقهـاء، بـل مـن عـوام النـاس           هل ترى أحداً يقبل بذلك

ــنقض كــاف لوحــده فــي نســف هــذا االســتدالل مــن أساســه،          وبســطائهم؟! فهــذا ال
وعدم إتعاب النفس في تجشّم عنـاء الـرد عليـه؛ ألنّـه مبـتنٍ علـى تصـور خـاطئ فـي          

  بيان حجية األدلّة.
دم التصـريح ال  إذ من الثابت أن عدم الوجدان ال يدلّ على عدم الوجـود, وعـ  

يدلّ على التصريح بالعدم.. فكيف سـاغ لصـاحبنا سـوق هـذا االسـتدالل وهـو علـى        
  شفا جرف هار؟!

ومع ذلك نقول: توجد أدلّة قرآنية على إمامة عليC    كما هو الشـأن فـي
األدلّة القرآنية الدالّة على وجوب الصلوات والزكاة والخمس والحج والكثير 

  من األحكام.
أوضـح مـن أدلّـة األحكـام التـي       Cناك دليل علـى إمامـة علـي   بل نقول: ه

أشــرنا إليهــا, وهــو بمعونــة القــرائن المقاليــة والحاليــة ــــ أي: مــا وقــع فــي الخــارج  
        فعــالً ــــ يكــون كــالنصّ فــي الداللــة علــى إمامــة علــيC   ونعنــي بــذلك: آيــة ,
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كُم اللَّه ورسولُه كُم اللَّه ورسولُه كُم اللَّه ورسولُه كُم اللَّه ورسولُه إِنَّما وليإِنَّما وليإِنَّما وليإِنَّما ولي�الوالية، الواردة في سورة المائدة، والتي جاء فيها: 

    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذفهـذه  �و ،
اآليـة الكريمــة قـد دلّــت علــى حصـر الواليــة ـــ لمحــلّ (إنّمــا) التـي تفيــد الحصــر      

مــون الصــالة ، والمؤمنــون الــذي يقي7باإلجمــاع ــــ بمــوارد ثــالث: اهللا، ورســوله
ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون, ومــن المعلــوم أنّــه ال يتصــور اإلنشــاء فــي هــذه       
اآليـــة، ألنّـــه ينـــافي دعـــوى الحصـــر فـــي اآليـــة أوالً... وينـــافي مناســـبات الحكـــم  

  والموضوع ثانياً.
ألن منصــب الواليــة الخطيــر، الــذي يعنــي: القيــادة والزعامــة الدينيــة ــــ والتــي          

ـــ ال يتصــور أن يبيحــه اهللا ســبحانه هكــذا    تــدخل ضــمنها الزعامــة   ــاألولى ـ الدنيويــة ب
لمــن يقــيم الصــالة ويــأتي الزكــاة وهــو راكــع, فهــذا المعنــى مــن الواليــة يمكــن أن     

عيه أيح ـــ بموجـب هـذه اآليـة ـــ        يدشخص يفعل ذلك، وبالتالي من حقّه أن يصـر
  عقل هذا؟!, فهل ي7أنّني ولّي المؤمنين، وواليتي كوالية اهللا ورسوله

فكــون المــراد مــن اآليــة المعنــى اإلنشــائي أمــر غيــر متصــور فــي المقــام.. فاآليــة  
تدلّ علـى اإلخبـار عـن واقعـة معينـة حصـلت فـي الخـارج، كانـت مصـداقاً للواليـة،            

  ..7تضاهي والية اهللا ورسوله
       اإلمـام علـي ـرين كانـت فـي حـقوهذه الحادثة بإجمـاع المفسC   ،دون غيـره

أنها من األسانيد الصحيحة والحسنة والطرق المختلفة.. ما يتحصّـل  وقد ورد في ش
  منه التواتر.

فمثالً: تجد مثل ابن أبي حاتم يروي في تفسيره ــ الذي يصرح ابن تيميـة بأنّـه   
ال يروي الموضوعات ــ يرويه بطرق، ومن طرقه: أبو سعيد األشج, عن الفضل بـن  
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ــيس الحضــرمي, عــن ســلم       ــن ق ـــ وهــؤالء كلّهــم     دكــين, عــن موســى ب ــل ـ ــن كهي ة ب
  .)١(Cــ بأن اآلية نزلت في علي  ثقات

وأيضــاً يــروي الحــاكم الحســكاني فــي (شــواهد التنزيــل) بســند صــحيح نــزول     
علي هذه اآلية في حقC)٢(.  

وكذلك يروي السيوطي في (الدر المنثور) عن عبد الرزّاق، وعبد بن حميـد،  
وابـن أبـي حـاتم، والطبرانـي، وأبـي نعـيم،       وابن جريـر، وأبـي الشـيخ، وابـن مردويـه،      

علي وغيرهم، نزول هذه اآلية في حقC)٣(.  
روي عــن مجاهــد، والســدي، وأبــي  ((وقــال الجصّــاص فــي (أحكــام القــرآن):   

ــن أبــي طالــب حــين تصــدق           ــت فــي علــي ب ــن أبــي حكــيم: أنّهــا نزل ــة ب جعفــر، وعتب
  .)٤())بخاتمة وهو راكع

, والســيوطي فــي (لبــاب  )٥(ســباب النــزول) وذكــر ذلــك أيضــاً: الواحــدي فــي (أ  
ــي, ثــم ذكــر شــواهد، وقــال بعــدها:         النقــول فــي أســباب النــزول) يرويــه عــن الطبران

 . وأيضاً: ابن كثير في تفسيره يرويه بعدة)٦())فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً((
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ــق   ــن أبــي حــاتم     طــرق، ومنهــا: الطري ــك:   )١(الصــحيح المتقــدم عــن اب , وأيضــاً ذكــر ذل

  .)٣(, والنحاس في (معاني القرآن))٢(طبي في (جامع أحكام القرآن)القر
واللفـظ   Cك تسأل وتقول: كيف صح أن يكون المـراد بالـذين آمنـوا: عليـاً    ولعلّ

  لفظ جماعة؟
االختصـاص مـن أهـل البالغـة؛ قـال الزمخشـري فـي         ونقول: يجيبـك عـن ذلـك ذو   

ــ الذي اعتمده لبيان أسرار بالغ ــ عـن هـذا المعنـى       تفسيره (الكشّاف)  ة القـرآن الكـريم ـ
جــيء بــه علــى لفــظ الجمــع وإن كــان  ((بالــذات, وفــي خصــوص اآليــة الكريمــة نفســها: 

  .)٤())السبب فيه رجالً واحداً ليرغّب الناس في مثل فعله، فينالوا مثل ثوابه
فهــذه اآليــة مــع االطّــالع علــى أســباب النــزول أال تُعــد نصّــاً صــريحاً فــي واليــة    

علــيC حصــراً، والتــي تعنــي القيــادة والزعامــة      7ســاوقة لواليــة اهللا ورســوله  الم
  ووالية األمر؟!

           عـدال ي (مـواله ـن كنـت مـواله فهـذا علـيم) :وأيضاً حديث الغـدير الـوارد فيـه
حديثاً مجمالً، أو أنّه يراد بكلمة (مواله) المحبة والنصـرة, بـل هـو حـديث محكـم      

رك فيـه كـان مـع معونـة القرينـة اللفظيـة، بــل       واضـح المـراد، واسـتعمال اللفـظ المشـت     
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المقامية والحالية، الدالّة على واليـة األمـر دون المعـاني كلّهـا.. فهـل تـراه يعقـل أن        
ــام العقــالء والمتّقــين النبــي األعظــم       أنّــه جمــع   7يقــال: فــي حــق ســيد البشــرية وإم

اضــر النــاس فــي ذلــك اليــوم القــائظ الموصــوف بشــدة الحــر وقــد أمــر بحــبس الح          
وإرجاع المسافر، ثم يقوم خطيباً فيهم ليقول لهم كالمـاً مجمـالً ال يفهمـون منـه مـا      

  ؟!7يريده رسول اهللا
ــة      ــتوى الجماعـ ــى مسـ ــه العقـــالء علـ ــى يرفضـ ــذا المعنـ هـــل يعقـــل ذلـــك؟! إن هـ
الصــغيرة؛ فــرب اُألســرة الــذي يســتدعي بضــعة أفــراد مــن أســرته ويطلــبهم الجتمــاع  

 يفهمون منه ما يريده.. فهذا ال يقبلـه العقـالء فـي حـق     خاص, ثم يكلّمهم بكالم ال
  أبسط الناس، فكيف بسيد الكائنات وأفصح من نطق بالضاد؟!

ــام، وال     فالقرينــــة المقاميــــة توجــــب أن يكــــون االجتمــــاع والخطــــاب ألمــــر هــ
تنصرف سوى إلـى مسـألة تثبيـت الخالفـة وواليـة األمـر مـن بعـده.. فهـذا هـو األمـر            

ــد المتبقّــي  ــي     الوحي ــة,    7مــن القضــايا التــي كــان علــى النب توضــيحها وتبيينهــا لُألم
  وخاصّة وقد اقترب موعد الرحيل والفراق..

بــل القرينــة اللفظيــة حاكمــة بهــذا المعنــى؛ فراجــع النصــوص التــي روت هــذه      
قبـل الـنص المتقـدم (مـن كنـت       7الحادثة ــ أي: حادثة خطبة الغـدير ـــ لتجـد قولـه    

ه): (ألست أولى بكـم مـن أنفسـكم؟ قـالوا: بلـى يـا رسـول اهللا.        مواله فهذا علي موال
فقــال: (مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله).. فهــذه قرينــة لفظيــة واضــحة فــي بيــان       
المعنى المـراد مـن كلمـة (مـولى) فـي الحـديث المـذكور ـــ فمعنـى: أولـى بكـم مـن             

ولــى بــه مــن أنفســكم، هــو: واليــة األمــر.. وهــو يعنــي فــي بيــان الحــديث: مــن كنــت أ 
  نفسه فعلي أولى به من نفسه...
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وهــذا معنــى واضــح يالحظــه المتتبــع المنصــف المتجــرد مــن اُألمويــات          
والرواســـب االجتماعيـــة التقليديـــة, الراغـــب فـــي الوصـــول إلـــى الحقيقـــة دون 

  غيرها.
وأيضاً إضافة لما ذكرناه، نقـدم دلـيالً آخـر، هـو: نـصّ نبـوي سـاطع كالشـمس فـي          

 7, وهـــو: قولـــه7، وقيادتــه لُألمـــة بعـــد رســول اهللا  Cفــي خالفـــة علـــي  رابعــة النهـــار 
لعليC    وهذا الحـديث مـن األحاديـث..(كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة ولي أنت يا علي) :

، والــذهبي )٢(, والحــاكم فــي (المســتدرك))١(الصــحيحة التــي رواهــا أحمــد فــي (مســنده)
والطبرانـــي فـــي (المعجـــم    ,)٤(, وأبـــو داود الطيالســـي فـــي (مســـنده)   )٣(فـــي (التلخـــيص) 

, وابـن  )٧(, وابن حجر فـي (اإلصـابة)  )٦(, وابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق))٥(الكبير)
    ، وهكذا غيرهم الكثير الكثير..)٨(كثير في (البداية والنهاية)

ولصحة سنده لم يناقش ابن تيميـة فيـه مـن هـذه الناحيـة ـــ علـى خـالف عادتـه          
ــوات    ــي المتــ ــى فــ ــكيك حتّــ ــن التشــ ــر     مــ ــائل أميــ ــق بفضــ ــا يتعلّــ ــي مــ ــة فــ رات، وخاصّــ

ومناقبه ــ وإنّمـا نـاقش فـي المـتن، ولكـن بطريقـة عجيبـة وغريبـة! تـنمC           المؤمنين
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 Cعــن احتقــان واضــح لمــا يحملــه هــذا الرجــل فــي ســريرته تجــاه أميــر المــؤمنين     
  واتّجاه شيعته. ولمناقشته في قوله مكان آخر.

ــى الترمـــذي     ــرحه علـ ــي شـ ــاركفوري فـ ــال المبـ ــديث:   وقـ ــذا الحـ فـــي خصـــوص هـ
.. وهــذا )١())وظــاهر أن قولــه: (بعــدي) فــي هــذا الحــديث ممــا يقــوى بــه معتقــد الشــيعة     ((

الكــالم تــام وصــحيح. فهنــا ال يســتقيم تفســير أو تأويــل كلمــة (ولــي) بــأي معنــى مــن            
معانيها المتصورة من المحبة والنصـرة أو غيرهـا، سـوى معنـى واحـد، هـو: واليـة األمـر؛         

ــ ال وجـه   ألن ا ــ وهما أقوى ما يمكن ادعاءه في تفسير هذه الكلمة هنا ـ لمحبة والنصرة 
  واليـة  ���  لتحديدهما بزمان كما هو المستفاد من كلمة (بعدي) في الحديث, فلـم يبـق

اإلمرة, فهي المعنـى الوحيـد الـذي يناسـب توجيـه هـذا الحـديث الصـحيح الصـادر عـن           
  باركفوري..، كما يشير إليه الم7رسول اهللا

    نصّاً صـريحاً فـي خالفـة علـي عدهذا الحديث ال ي فهل ترى أنC   وهـو محـاط ،
  بقرائن لفظية تعين المراد منه؟!! نترك اإلجابة لمن يتمكّن منها..

هذا كلّه بالنسبة للنصوص الصريحة التي تدلّ على خالفة عليC ..وإمامته  
  نقول:أما بالنسبة للتعليق على ما ورد في كالمك، ف

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــيس بســبب اعتقــادهم فــي         ـ إن الســبب فــي عــدم قبــول أقــوال بعــض الصــحابة ل
اإلمامة، بل بسبب كونهم غيـر ثقـات؛ ففـي علـم الرجـال يـذكرون أن السـبب فـي عـدم          

قسـم مـن    قبول قول الراوي هو: لعدم الثقة بقوله، ال بسبب معتقده، ولذلك صـار عنـدنا  
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صــاحبه مخالفــاً فــي االعتقــاد مــع كونــه  الحــديث يســمى: الموثّــق، وهــو: مــن يكــون  

  ثقة, ولعلّه ال أحد يناقش في عدم قبول قول غير الثقة.
، فاآليـة تشـير إلـى    Cإن هناك وجه للتشابه بين ملك طـالوت وإمامـة علـي    ــــــــ٢٢٢٢

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن �أن نبيهم هو الذي بلّغ قومه بملوكية طالوت، فقد قال تعالى: 
  .�بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاًبعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكاً    اللّه قَداللّه قَداللّه قَداللّه قَد

وواليتـه، فقـال    Cهو الذي قال بإمامـة علـي   7ن النبيإوكذلك نقول نحن: 
      حتّـى قـال عمـر لإلمـام علـي ،(مـواله ن كنت مواله فهذا عليم) :بنصّ صريحC :

ــة       (( ــي طالــب أصــبحت وأمســيت مــولى كــلّ مــؤمن ومؤمن ــن أب ــا اب ــاً ي ، وأن )١())هنيئ
لمـا قـال أبـو بكـر: (أنـا      ��� ولى) واضحة في الزمن األول للرسـالة، و داللة كلمة (الم

  .)٢(ولي رسول اهللا)، ولما قال عمر: (أنا ولي أبي بكر)
  وإذا قلت: إن ملك طالوت ورد في القرآن.

ــنحن نقــول: إن القــرآن يصــرح: أن الــذي أخبــر قومــه هــو نبــيهم، ولــم يقــل           ف
زّلة عليهم؛ ففي كتبهم لم يصرح بذكره، وأما القرآن أن ذلك ورد في الكتب المن

ذكره في القرآن فهو كتاب ينقل لنا ما ورد في األقوام السـابقة لنـتّعظ بهـا؛ فـذكره     
  جاء موعظة لنا ال حجة على بني إسرائيل؛ فهم ال يعترفون بالقرآن.
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ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ ــد أن   Cهنــاك تشــابه آخــر، وهــو: أن حكــم كــلّ مــن علــي      ـ وطــالوت ال ب
منه تعالى، وأن تبليـغ ذلـك كـان عـن طريـق النبـي, فالملـك الـذي هـو أحـد           يكون بنصّ 

أن يكـون مـن شـأنه، فكيـف الحـال باإلمامـة؟ فعنـد        ���  شؤون اإلمامة لم يرتضه سبحانه
إِن اللّـه اصـطَفَاه   إِن اللّـه اصـطَفَاه   إِن اللّـه اصـطَفَاه   إِن اللّـه اصـطَفَاه   �، أجـابهم بــ  �أَنَّـى يكُـون لَـه الملـك...    أَنَّـى يكُـون لَـه الملـك...    أَنَّـى يكُـون لَـه الملـك...    أَنَّـى يكُـون لَـه الملـك...    �اعتراف قوم طـالوت بقـولهم:   

ب هزَادلَيكُم وعب هزَادلَيكُم وعب هزَادلَيكُم وعب هزَادلَيكُم وشَاُءعن يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العشَاُءسطَةً فن يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العشَاُءسطَةً فن يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العشَاُءسطَةً فن يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العسطَةً ف�.  
وكذلك عليC .كان يفوق الجميع في العلم وفي قواه الجسمية  

التشابه الثالث هو: علـى الـرغم مـن الصـراحة التـي نصّـب بهـا طـالوت، وكـذلك           ــــــــ٤٤٤٤
عليC      ،مـع ذلـك حصـل     أنّـه ���  برفع يده في بيعة الغدير ومبايعـة أكثـر مـن مئـة ألـف

  االعتراض على شخصه كما حصل االعتراض على شخص طالوت.
ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ ــد        ـ كمــا حصــل التأييــد اإللهــي إلثبــات ملــك طــالوت، كــذلك حصــل التأيي

االعتراض على إمامة علي اإللهي لردC :؛ إذ قال تعالى�      ـنم ـكـا أُنْـزِلَ إِلَيلِّـغْ مب      ـنم ـكـا أُنْـزِلَ إِلَيلِّـغْ مب      ـنم ـكـا أُنْـزِلَ إِلَيلِّـغْ مب      ـنم ـكـا أُنْـزِلَ إِلَيلِّـغْ مب
  .)١(�رِسالَتَهرِسالَتَهرِسالَتَهرِسالَتَه    ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ

كما كانت هناك آيات تدلّ علـى ملـك طـالوت وهـي ليسـت آيـات نزلـت فـي          ــــــــ٦٦٦٦
, وكانت آيـة التـابوت،   �وقَالَ لَهم نَبِيهموقَالَ لَهم نَبِيهموقَالَ لَهم نَبِيهموقَالَ لَهم نَبِيهم�كتبهم بل هي من قول نبيهم؛ إذ قال تعالى: 

فكذلك ظهرت من المعاجز لعليC       ،ت لـه الشـمسدقـه علـى غيـره، إذ رما ثبت تفو
  وتى، ورد عليه أصحاب الكهف, وغير ذلك من الكرامات.وكان يكلّم الم

فــي  Cكمــا أيــد اهللا تعــالى طـالوت بالنصــر علــى أعدائــه، كـذلك أيــد عليــاً   ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٧٧٧
وبعد مماته بالنصر، فشارك في أغلب معـارك الرسـول وانتصـر فيهـا،      7حياة النبي

                                                 

�F١+	
����E�F٥�WE٦٧Kא �



 
 

٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١....................................................... E,0��123א���
 א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�
���אE,0��123א ������4F����א�

ــول       ــات الرسـ ــد ممـ ــارك بعـ ــلّ المعـ ــر فـــي كـ ــذلك انتصـ ــاكثين  7وكـ ــزم النـ ، فهـ
عمرو بـن ودC   ،قتل علي ،رقين والقاسطين, وكما قتل طالوت جالوتوالما

  ، وطلحة، والزبير، وغيرهم.اًومرحب
ـــــــ٨٨٨٨ ــــ ــــ كمــا لــم يؤثـــّر قلّــة أنصــار طــالوت علــى بقــاء ملكــه، كــذلك لــم يؤثـــّر قلّــة     ـ

المتابعين إلمامة عليC       في استمرار إمامته، فهو علـى الـرغم مـن قلّـة الناصـرين
بقي إماماً، ومارس إمامته حتّى بويع أخيراً ورجع الحق في زمن من غصب حقّه 

  إلى أهله، فصار له الحكم، لتتم بذلك إمامته الدينية والدنيوية.
ـــــــ٩٩٩٩ ــــ ــــ نحــن نقــول: إن الــنصّ القــاطع موجــود علــى إمامتــه، ســواء مــن القــرآن أو   ـ

ه السنّة النبوية، وقد ذكرنا بعضها في أول كالمنا، ومن تلك النصوص أيضاً: قولـ 
, �يأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنكُم     يأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنكُم     يأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنكُم     يأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنكُم     �تعالى: 

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم �وقوله تعالى: 
، وحـديث الثقلـين، وحـديث اثنـي     .. ومـن السـنّة: حـديث الغـدير    )١(�اِإلسالم ديناًاِإلسالم ديناًاِإلسالم ديناًاِإلسالم ديناً

  عشر خليفة، وحديث الدار، وحديث المنزلة، وغيرها.
؛ ألن الرسـول بلـــّغ مــا أُنـزل إليــه فــي   7لــيس هنــاك طعـن فــي رســول اهللا  ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠١٠١٠١٠

مواطن عديدة، وأشار إلى إمامة عليC   في أكثر من واقعة، من يوم الدار إلـى
يوم الغدير، وذكر فضائل لعليC دة، ال نبالغ إن قلنا العشـرات،  في أقوال متعد

بــل المئــات، وبنصــوص صــريحة، وإنّمــا نــاقش فيهــا مــن أراد أن يحــرف كــالم          
  عن مراده. 7رسول اهللا
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فـي وقعـة    7إن من مهام اإلمام: الحكـم، وقـد أكّـد علـى ذلـك رسـول اهللا       ــــــــ١١١١١١١١
 الغــدير؛ إذ قــال: (ألســت أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم)؟ فقــالوا: بلــى، حيــث أقــروا    

أن لـه السـلطة والواليـة علـيهم، فقـال عنـدها: (مـن كنـت مـواله فهـذا            7لرسول اهللا
ـــ ومنهـا: السـلطة ـــ هـي نفسـها        7علي مواله)، فمعنـاه: أن الواليـة الثابتـة لرسـول اهللا    

ثابتة لعليC.  
أنت تفترض أن آية ملك طالوت نزلت لتوضّح لبني إسـرائيل ملكـه، فـي     ــــــــ١٢١٢١٢١٢

 هم،حين نحن قلنا: إنوسـبب وضـوح اآليـة     البالغ لبني إسرائيل جاء عن طريق نبي
خبار عن واقعة تاريخية حصلت سـابقاً، ولـيس فيهـا منـازع، ولـو كـان هنـاك        هو: اإل

  منازع لجعل عليها ألف إشكال وإشكال.
للحكـم؛ ألن حكمـة البـاري عـزّ      Cلم يحصل أي فشل في تنصيب علياً ــــــــ١٣١٣١٣١٣

ــه عـــن   ــار وقبـــول مـــن قبـــل الصـــحابة، وإذا لـــم   وجـــلّ أرادت أن يكـــون حكمـ اختيـ
يحصــل القبــول وحصــل اغتصــاب الخالفــة، فــإن هللا حكمــة فــي ذلــك أيضــاً، وهــي:   
اختبار القوم وإبراز الظالم منهم وإظهار صبر المظلوم. وليس تنصيب الولي حكـم  
تكويني حتّى ال يتخلّف ويكـون حتمـي الوقـوع، وإنّمـا حكـم تشـريعي يطلـب مـن         

  سقط التكليف.��� يذه باالختيار ال باإلجبار، والمكلّفين تنف
باعتبــاره األفضــل مــن بقيــة األوصــياء يكــون       Cإن اختبــار اإلمــام علــي   ــــــــــــــــ١٤١٤١٤١٤

ــه الحكــم بعــد ثالثــين ســنة، فألجــل أنّــه أعلــى رتبــة؛ إذ         بدرجــة أعلــى، فــإذا جــاء ل
  استطاع قبول هذا االختبار والصبر على ذلك.

لـيس بسـبب عـدم التأييـد اإللهـي لإلمـام، بـل        إن عـدم قبـول النـاس لإلمـام      ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥١٥١٥١٥
اإلمام مؤيد ومسـدد مـن قبـل اهللا دائمـاً، وإنّمـا السـبب فـي ذلـك هـو: إصـرار الظلمـة            
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على ظلمهم، نعم، يستطيع البـاري عـزّ وجـلّ إجبـارهم علـى قبـول إمامتـه، لكـن حكمـة          

  لما تميز الخبيث من الطيب.��� الباري عزّ وجلّ اقتضت عدم الجبر و
على الرغم من اآلية الواضحة التـي تقولهـا بحـق طـالوت، نقـول: لـو سـلّمنا أن         ــــــــ١٦١٦١٦١٦

كــان واضــحاً، أو   Cقــول اهللا ســبحانه وتعــالى باآليــات التــي نزلــت علــى نبــي طــالوت    
ــه تعــالى:   ���  قــول نبــيهم لهــم كــان واضــحاً، فمــع ذلــك لــم يــؤمن بــه      قليــل؛ والــدليل قول

ود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن ود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن ود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن ود قَالَ إِن اللّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن فَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُفَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُفَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُفَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُ�
  .�قَليالً منهمقَليالً منهمقَليالً منهمقَليالً منهم��� ��� ��� ��� منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه منِ اغتَرف غُرفَةً بِيده فَشَرِبوا منه ��� ��� ��� ��� لَّم يطعمه فَإِنَّه منِّي لَّم يطعمه فَإِنَّه منِّي لَّم يطعمه فَإِنَّه منِّي لَّم يطعمه فَإِنَّه منِّي 

ـــ١٧١٧١٧١٧ ــــ ــــ ــــ ــازع اإلمــام علــي   ـ ــه بالخالفــة،    Cلقــد ن والحكــم فــي مواقــف متعــددة حقّانيت
ــار خليفــة بعــد عمــر، وكــذا فــي حــديث المناشــدة فــي          منهــا، حــين اجتمــع الســتّة الختي

مع فاطمة 7الرحبة، وبعد وفاة النبيJ     ،حين داروا على بيوت األنصـار، وغيـر ذلـك
  فما تزعمه من أن صاحب الشأن لم يحتج على غيره بحقّه كالم غير صحيح.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

 ما هي اآلثار السلبية المترتّبة على اإلسالم بسبب عدم تولّي اإلمام علـي ما هي اآلثار السلبية المترتّبة على اإلسالم بسبب عدم تولّي اإلمام علـي ما هي اآلثار السلبية المترتّبة على اإلسالم بسبب عدم تولّي اإلمام علـي ما هي اآلثار السلبية المترتّبة على اإلسالم بسبب عدم تولّي اإلمام علـيCCCC    
        خالفة المسلمين؟خالفة المسلمين؟خالفة المسلمين؟خالفة المسلمين؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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للخالفة،  Cلّي اإلمام عليإن من أهم اآلثار السلبية المتولّدة عن عدم تو
هو: االنحـراف والتشـتّت والضـالل الـذي حصـل فـي اُألمـة اإلسـالمية؛ إذ ابتعـد          

، كمــا قالــت Fالنــاس عــن الهدايــة وجــادة الحــق، البتعــادهم عــن أهــل البيــت   
  .)١(: (وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أمناً من الفرقة)Jالزهراء

وحده للسـلطة وقيامـه    Cاإلمام علي ومن الجدير اإلشارة إلى أن تولّي
بواجبات اإلمامة دون غيره من المعصومين ال يكفي فـي هدايـة النـاس مـا لـم      
ــاس          ــاك تفاعــل مــن قبــل الن ــم يكــن هن يســتمر حكــم السلســلة الطــاهرة، ومــا ل

  متمثّالً بالطاعة وتولّي المعصوم.

IIIIý¨a@�–nÌß@�–ßý¨a@�–nÌß@�–ßý¨a@�–nÌß@�–ßý¨a@�–nÌß@�–ßòÏòÏòÏòÏHHHH@ @@ @@ @@ @
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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..

هــل هنــاك روايــات صــحيحة تشــير إلــى مصــير مغتصــبي الخالفــة مــن اإلمــام    هــل هنــاك روايــات صــحيحة تشــير إلــى مصــير مغتصــبي الخالفــة مــن اإلمــام    هــل هنــاك روايــات صــحيحة تشــير إلــى مصــير مغتصــبي الخالفــة مــن اإلمــام    هــل هنــاك روايــات صــحيحة تشــير إلــى مصــير مغتصــبي الخالفــة مــن اإلمــام    
عليعليعليعليCCCC     في اآلخرة؟ في اآلخرة؟ في اآلخرة؟ في اآلخرة؟        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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تصــب الخالفــة هنــاك روايــات كثيــرة يســتفاد مــن مجموعهــا أن بعضــاً ممــن اغ  
ســيرد النــار، أو أنّــه موعــود بهــا، ولكثــرة تلــك الروايــات ال نحتــاج إلــى البحــث عــن    

  سندها، وهذه بعضاً منها:  
يقــول:  7:.. سـمعت رسـول اهللا  Cفقـال علـي  ((فـي (كتـاب سـليم بـن قـيس):      أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

جـب فـي   إن تابوتاً من نار فيه اثنـا عشـر رجـالً، سـتّة مـن األولـين وسـتّة مـن اآلخـرين، فـي           
ــابوت مقفــل، علــى     ــإذا أراد اهللا أن يســعر جهــنّم    ذلــك الجــب صــخرة، قعــر جهــنّم فــي ت ف

  كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت جهنّم من وهج ذلك الجب ومن حره.
قال عليCلـين؟ فقـال:           7: فسألت رسول اهللاــ عـن األو ــ وأنـتم شـهود بـه ـ عـنهم ـ

أخــاه، وفرعــون الفراعنــة... وفــي اآلخــرين: الــدجال،  أمــا األولــون: فــابن آدم الــذي قتــل  
وهؤالء الخمسة أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوتهم الـذي تعاهـدوا عليـه،    
وتعاقدوا علـى عـداوتك يـا أخـي، ويتظـاهرون عليـك بعـدي، هـذا وهـذا، حتّـى سـماهم            

  .)١())وعدهم لنا
ــاً:  ــاً: ثانيـ ــاً: ثانيـ ــاً: ثانيـ ــال   ثانيـ ــر 7رســـول هللاوفـــي كتـــاب (الخصـــال) للصـــدوق: عـــن أبـــي ذر: قـ : (شـ

ــا الســتّة مــن           ــين وســتّة مــن اآلخــرين.. وأم ــا عشــر، ســتّة مــن األول ــين واآلخــرين اثن األول
اآلخرين: فالعجل وهو نعثـل، وفرعـون، وهـو: معاويـة, وهامـان هـذه اُألمـة، وهـو: زيـاد،          

قــال كمــا  وقارونهــا، وهــو: ســعيد، والســامري، وهــو: أبــو موســى عبــد اهللا بــن قــيس؛ ألنّــه 
  .)٢(مري قوم موسى: ال مساس، أي: ال قتال، واألبتر، وهو: عمرو بن العاص)قال سا
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: (إن فـي التـابوت األسـفل    Cوفي (الخصال) أيضـاً: قـال أميـر المـؤمنين    ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 
ســـتّة مـــن األولـــين وســـتّة مـــن اآلخـــرين... والســـتّة مـــن اآلخـــرين: فنعثـــل، ومعاويـــة،  

  .)١(محدث اثنينوعمرو بن العاص، وأبو موسى األشعري)، ونسي ال
عـن محمـد   ((وفي كتاب (وقعة صفّين) لنصر بن مزاحم المنقري، قـال:  رابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 

بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبـد اهللا بـن عمـر،    ا
قــال: إن تــابوت معاويــة فــي النــار فــوق تــابوت فرعــون، وذلــك بــأن فرعــون قــال: أنــا  

  .)٢())ربكم األعلى
ــير، عـــن جعفـــر بـــن         : : : : خامســـاًخامســـاًخامســـاًخامســـاً ــي): بإســـناده عـــن أبـــي بصـ وفـــي (تفســـير العياشـ

يؤتى بجهنّم لها سـبعة أبـواب، بابهـا األول للظـالم، وهـو: زريـق،       ((، قال: Cمحمد
وبابها الثاني لحبتر، والباب الثالث للثالث، والرابـع لمعاويـة، والبـاب الخـامس لعبـد      

  .)٣())الملك.... فهم أبواب لمن تبعهم
، Hي (تفسير العياشي) أيضـاً: عـن الثمـالي، عـن علـي بـن الحسـين       وفسادساً: سادساً: سادساً: سادساً: 

قال: (ثالثة ال يكلّمهم اهللا يـوم القيامـة، وال ينظـر إلـيهم وال يـزكّيهم، ولهـم عـذاب        
أليم: من جحد إماماً من اهللا، أو ادعـى إمامـاً مـن غيـر اهللا، أو زعـم أن لفـالن وفـالن        

  .)٤(في اإلسالم نصيباً)
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مــن األحاديــث، وهنــاك كثيــر مــن األحاديــث، فراجــع      هــذه مجموعــة صــغيرة 

  كتب األحاديث تجدها مسطّرة هناك.

IIIIõaŠçŒÛa@òà�bÏë@òßbß⁄aõaŠçŒÛa@òà�bÏë@òßbß⁄aõaŠçŒÛa@òà�bÏë@òßbß⁄aõaŠçŒÛa@òà�bÏë@òßbß⁄aJJJJHHHH@ @@ @@ @@ @

�»����א��	אق��������������$د��!و�دא����« �

        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.

        اته..اته..اته..اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرك
: هـل  : هـل  : هـل  : هـل      تدلّ على العصمة وعلـى اإلمامـة, وسـؤالي عـن اإلمامـة     تدلّ على العصمة وعلـى اإلمامـة, وسـؤالي عـن اإلمامـة     تدلّ على العصمة وعلـى اإلمامـة, وسـؤالي عـن اإلمامـة     تدلّ على العصمة وعلـى اإلمامـة, وسـؤالي عـن اإلمامـة         إن آية التطهيرإن آية التطهيرإن آية التطهيرإن آية التطهير

تكون إماماً؟! ألن حديث الثقلين مربـوط بآيـة التطهيـر، وبـين     تكون إماماً؟! ألن حديث الثقلين مربـوط بآيـة التطهيـر، وبـين     تكون إماماً؟! ألن حديث الثقلين مربـوط بآيـة التطهيـر، وبـين     تكون إماماً؟! ألن حديث الثقلين مربـوط بآيـة التطهيـر، وبـين         JJJJفاطمة الزهراءفاطمة الزهراءفاطمة الزهراءفاطمة الزهراء
النبـي مـن هـم أهــل البيـت فـي حــديث الثقلـين مـن خــالل آيـة التطهيـر، وحــديث          النبـي مـن هـم أهــل البيـت فـي حــديث الثقلـين مـن خــالل آيـة التطهيـر، وحــديث          النبـي مـن هـم أهــل البيـت فـي حــديث الثقلـين مـن خــالل آيـة التطهيـر، وحــديث          النبـي مـن هـم أهــل البيـت فـي حــديث الثقلـين مـن خــالل آيـة التطهيـر، وحــديث          

االثني عشر خليفة.. وأراد النبياالثني عشر خليفة.. وأراد النبياالثني عشر خليفة.. وأراد النبيمن خالل هذه اآلية وحديث اثنيمن خالل هذه اآلية وحديث اثنيمن خالل هذه اآلية وحديث اثنيمن خالل هذه اآلية وحديث اثني    منامنامنامناأن يفهأن يفهأن يفهأن يفه    7777االثني عشر خليفة.. وأراد النبي    
        عشر خليفة على أنّهم أئمة وخلفاء.عشر خليفة على أنّهم أئمة وخلفاء.عشر خليفة على أنّهم أئمة وخلفاء.عشر خليفة على أنّهم أئمة وخلفاء.

رغم وجودها في آية التطهير هل هي إمام، أم هـي  رغم وجودها في آية التطهير هل هي إمام، أم هـي  رغم وجودها في آية التطهير هل هي إمام، أم هـي  رغم وجودها في آية التطهير هل هي إمام، أم هـي      JJJJلكن فاطمة الزهراءلكن فاطمة الزهراءلكن فاطمة الزهراءلكن فاطمة الزهراء
        تستخلف النبي من بعده؟تستخلف النبي من بعده؟تستخلف النبي من بعده؟تستخلف النبي من بعده؟

        من سماحتكم التوضيح.من سماحتكم التوضيح.من سماحتكم التوضيح.من سماحتكم التوضيح.    اااافنرجوفنرجوفنرجوفنرجو
        وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.وجزاكم اهللا خير الجزاء.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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اإلمامة والعصمة، فهمـا مفهومـان ال واحـد.. فـإن العصـمة      هناك فرق بين 
شرط من شروط اإلمامة، وهناك تالزم بين اإلمامـة والعصـمة، ولكـن الـتالزم     
مــن طــرف اإلمامــة ال مــن الطـــرفين، فاإلمامــة مســتلزمة للعصــمة، فكــلّ إمـــام         

  معصوم، وليس كلّ معصوم إمام، فدائرة العصمة أوسع من دائرة اإلمامة.
ا تحقّقــت بقيــة الشــروط مــع العصــمة فــي شــخص بحيــث تســاوت  نعــم، إذ

  دائرة اإلمامة مع دائرة العصمة وانحصرت فيه، فال بد أن يكون اإلمام.
وقد دلّت األدلّة وإجماع اُألمـة علـى أن المـرأة ال تكـون نبيـة وال إمامـاً،       

 وعصمتها، فهذا ال يدلّ Jفإذا دلّت آية التطهير على طهارة فاطمة الزهراء
إمامـاً   Jعلى إمامتها, وآية التطهير ال تدلّ على اإلمامة حتّـى تكـون فاطمـة   

لـدخولها فيهــا، بـل تــدلّ علـى إذهــاب الـرجس والتطهيــر، أي: العصـمة، وهــي      
، ويترتّـب علـى عصـمتها: صـدق     Jأعم من اإلمامـة، فتشـمل فاطمـة الزهـراء    

عت اإلمامة لزوجها عليعائها؛ فإنّها ادة ادقولها، وصحC،    ع ذلـكولم تـد
  لنفسها، لو قلنا بصحة مثل هذا االدعاء من النساء.

ثم إن التمسك المطلوب بالثقلين أيضاً أعم من التمسك باألئمة؛ فيشمل 
  . Jالتمسك بفاطمة الزهراء

ضـمن األئمـة ال يقلّـل مـن شـأنها؛       Jأن عدم دخول السيدة الزهـراء ��� 
ة الحجــج، أي: أن واليتهــا تشــمل جميــع عصــمة اهللا الكبــرى، وحجــ Jألنّهــا

  حجة على كلّ األئمة. Jاألئمة، وهي
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ولـم يـأتوا مـن    ولـم يـأتوا مـن    ولـم يـأتوا مـن    ولـم يـأتوا مـن        CCCCل اإلمـام الحسـين  ل اإلمـام الحسـين  ل اإلمـام الحسـين  ل اإلمـام الحسـين  لماذا التسعة المعصومين جـاؤوا مـن نسـ   لماذا التسعة المعصومين جـاؤوا مـن نسـ   لماذا التسعة المعصومين جـاؤوا مـن نسـ   لماذا التسعة المعصومين جـاؤوا مـن نسـ   

        ؟؟؟؟CCCCنسل اإلمام الحسننسل اإلمام الحسننسل اإلمام الحسننسل اإلمام الحسن
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، فاالختيـار لألنبيـاء   )١(�اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     �قال اهللا تعالى: 

واألوصياء شأن تكفّل به المولى سبحانه وال يخضع ألية اعتبارات يمكن أن 
  ذا الشأن سوى علمه وحكمته سبحانه.نتصورها في ه

نعم، قد وردت بعض الروايات، ذكرهـا الشـيخ الصـدوق(رحمه اهللا) فـي     
، تشير إلى بعض المعاني التي جعلت اإلمامة بسببها في ولد )٢((علل الشرائع)

، وهـي ال تعـدو أن تكـون جوابـات إقناعيـة      Cدون ولـد الحسـن   Cالحسين
   .Fلألئمةلهذا السؤال الذي كان يسأله الناس 

ــام          ــوب لإلمـ ــي يعقـ ــن أبـ ــد بـ ــأله محمـ ــين سـ ــه حـ ــؤال نفسـ ــواب للسـ ــاك جـ   وهنـ
، قلـت لـه: ألي علّـة صـارت اإلمامـة      Cسألت أبا الحسـن الرضـا  ((، قال: Cالرضا

  ؟Hفي ولد الحسين دون ولد الحسن
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: ألن اهللا عــزّ وجــلّ جعلهــا فــي ولـــد الحســين، ولــم يجعلهــا فــي ولـــد         Cقــال 
١())ا يفعلالحسن، واهللا ال يسأل عم(.  

IIII´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇCCCCIHIHIHIHQQQQHHHH@@@@@ @@ @@ @@ @

  »�������������א��	אق�!�����D�5%�ن�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

وليس من ذرية وليس من ذرية وليس من ذرية وليس من ذرية     CCCCن من ذرية اإلمام الحسينن من ذرية اإلمام الحسينن من ذرية اإلمام الحسينن من ذرية اإلمام الحسينوووولماذا أصبح األئمة المعصوملماذا أصبح األئمة المعصوملماذا أصبح األئمة المعصوملماذا أصبح األئمة المعصوم
        ؟ ما علّة ذلك؟؟ ما علّة ذلك؟؟ ما علّة ذلك؟؟ ما علّة ذلك؟CCCCاإلمام الحسناإلمام الحسناإلمام الحسناإلمام الحسن

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليك

اإلشـارة هنـا إلـى مسـألة تعـد مـن المسـلّمات فـي األديـان اإللهيـة، هـي: أن            ال بد مـن  
اختيار األنبياء واألوصياء يكون بيد اهللا وحـده؛ إذ هـو جـلّ جاللـه المطّلـع علـى كمـاالت        

  وقابليات خلقه، فيصطفي منهم من يشاء، واآليات القرآنية صريحة في ذلك.
فنـــا أن مقـــام النبـــوة والرســـالة واإلمامـــة هـــي مراتـــب كماليـــة فـــي هـــذه  فـــإذا عر

الوجودات النورانية، سهل علينـا فهـم وجـه اختيـارهم مصـاديق للّطـف اإللهـي، مـع         
مالحظة أن الذي يعـرف قابليـات هـذه المراتـب الكماليـة هـو اهللا جـلّ جاللـه، وإن         

  في الدنيا. Fكنّا قد نعرفها بالجملة بعد اختيارهم
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ا عرفت هـذا.. نـود أن نـذكر بعـض الروايـات التـي تشـير إلـى مـا فـي السـؤال            إذ

  من أبعاد مختلفة:
      جبرئيـل بشّـر النبـي بـوالدة   7فمنها: ما رواه الكليني فـي (الكـافي) مـن أن

وعلى ربي السـالم،   : (يا جبرئيل!7الحسين، وأنّه ستقتله أُمته، فقال رسول اهللا
  فاطمة تقتله أُمتي من بعدي).ال حاجة لي في مولود يولد من 

، Cبـوالدة الحسـين   7ثم هبط جبرئيـل فـي مـرة أُخـرى وبشّـر رسـول اهللا      
  .)١(وأن اهللا جاعل في ذريته اإلمامة والوالية والوصاية

ــذه الروايــــة ربمــــا تشــــير إلــــى البعــــد واألثــــر التكــــويني فــــي تضــــحية          وهــ
  الذي جعل الوصاية تكون في ولده. Cالحسين

أثير الشــهادة فــي هــذا البعــد، وعالقتهــا بجعــل األئمــة مــن ولــد     أمــا كيفيــة تــ 
غير ظالمين، حتّى يكونوا وعاًء لمرتبة الوالية المستجابة من ربF  الحسين

ينَــــالُ عهــــدي ينَــــالُ عهــــدي ينَــــالُ عهــــدي ينَــــالُ عهــــدي     الَالَالَالَ�عنــــدما ســــأله ذلــــك بــــــ Cالعــــزّة والجــــالل لــــدعاء إبــــراهيم
ينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّالينمة من ولده 7، فعلمه عند اهللا ورسوله)٢(�الظَّالواألئمF.  

إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه �ألبي بصير من أن اآلية:  Cومنها: ما في جواب الصادق
نزلـت فـي أصـحاب     )٣(�ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهركُم تَطهِيـراً ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهركُم تَطهِيـراً ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهركُم تَطهِيـراً ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهركُم تَطهِيـراً 

؛ ألنّــه مــن أصــحاب الكســاء، وبعــد     Cكــان الحســن  Cفبعــد علــي  الكســاء..
ــو    ؛Cالحســين كــان Cالحســن ــه مــنهم، ول أن يجعلهــا فــي   Cأراد الحســنألنّ
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ــ أي:        Cليفعـل، لقـال لـه الحسـين    وما كـان   ،ولده : لقـد أنـزل اهللا فـي كمـا أنـزل فيـك ـ
ــ..   آية التطهير 

ــين  ــهادة الحسـ ــا بعـــد شـ ــا يـــدعي الحســـن     Cوأمـ فلـــم يكـــن أحـــد يـــدعي مثـــل مـ
بـــأنّهم مـــن أصـــحاب الكســـاء، فجـــرى قـــول اهللا عـــزّ وجـــلّ فـــي أوالد          Hوالحســـين

، فكانت اإلمامة )١(�رحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّهرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّهرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّهرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّهألَألَألََألأُولُو اأُولُو اأُولُو اأُولُو اووووC :�الحسين
  .)٢(#، وبعده في محمد بن علي، وهكذا إلى الحجةCفي علي بن الحسين

وهــذه الروايــة جــاءت بــالجواب عــن البعــد التشــريعي واالســتدالل بــالقرآن  
لـى أبعـاد أُخـرى ال يعـدمها المتتبـع      والسنّة، وربما هناك روايـات أُخـرى تشـير إ   

  لمتون رواياتنا، يستطيع السائل أن يبحث عنها في كتبنا الحديثية.

IIII´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇ´�§a@Ý�ã@¿@òßbß⁄a@Þì–y@ògÜÇCCCCIHIHIHIHRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @
��ن�א��و�و����Eא���ن��««� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ؟؟؟؟CCCCنسل الحسننسل الحسننسل الحسننسل الحسن    ، وليست في، وليست في، وليست في، وليست فيCCCCلماذا أصبحت اإلمامة في نسل الحسينلماذا أصبحت اإلمامة في نسل الحسينلماذا أصبحت اإلمامة في نسل الحسينلماذا أصبحت اإلمامة في نسل الحسين

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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منصــوص عليهــا فــي خبــر اللــوح الــذي نــزل علــى فاطمــة   Fإن أســماء األئمــة
  .)١(الزهراء(سالم اهللا عليها)، الذي يرويه جابر بن عبد اهللا األنصاري

 فــي ذلــك اللــوح، والحكمــة مــن  ) مثبتــةالســالمفأســماء األئمــة االثنــي عشــر(عليهم 
لمـا قتـل جعـل اهللا تعـالى األئمـة       Cموجودة هي: أن الحسينالذلك بحسب الروايات 

  .)٢(من ذريته، والدعاء تحت قبته، والشفاء في تربته
وال يخفــى عليــك أن هــذه اُألمــور مقــدرة، وأن اهللا تعــالى عــالم بمــا يقــع فــي          

ون بقيـــة المســـتقبل، ويقـــرر مـــا هـــي المصـــلحة علـــى ضـــوء مـــا ســـيقع, فقـــرر أن يكـــ 
  سبب تضحيته وقتله يوم عاشوراء.ب Cمن نسل الحسين Fاألئمة

IIII@´�§a@åßë@ČïÜÇ@Ý�ã@åß@òßbß⁄a@æì×ë@õa†ÐÛa@ñŠØÏ@´�§a@åßë@ČïÜÇ@Ý�ã@åß@òßbß⁄a@æì×ë@õa†ÐÛa@ñŠØÏ@´�§a@åßë@ČïÜÇ@Ý�ã@åß@òßbß⁄a@æì×ë@õa†ÐÛa@ñŠØÏ@´�§a@åßë@ČïÜÇ@Ý�ã@åß@òßbß⁄a@æì×ë@õa†ÐÛa@ñŠØÏ@@@@@@@@
å�§a@æë…å�§a@æë…å�§a@æë…å�§a@æë…FFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

»�����������	
מ�������«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
علـي للرسـول فـي    علـي للرسـول فـي    علـي للرسـول فـي    علـي للرسـول فـي        هل من الممكن أن تكون فكرة الفداء التي قام بها اإلمامهل من الممكن أن تكون فكرة الفداء التي قام بها اإلمامهل من الممكن أن تكون فكرة الفداء التي قام بها اإلمامهل من الممكن أن تكون فكرة الفداء التي قام بها اإلمام

        الهجرة رمزاً بأن يكون النسـل المبـارك مـن ولـده، وكـذلك فـداء اإلمـام الحسـين         الهجرة رمزاً بأن يكون النسـل المبـارك مـن ولـده، وكـذلك فـداء اإلمـام الحسـين         الهجرة رمزاً بأن يكون النسـل المبـارك مـن ولـده، وكـذلك فـداء اإلمـام الحسـين         الهجرة رمزاً بأن يكون النسـل المبـارك مـن ولـده، وكـذلك فـداء اإلمـام الحسـين         
        لإلسالم رمزاً بأن يكون النسل منه ال من الحسن؟لإلسالم رمزاً بأن يكون النسل منه ال من الحسن؟لإلسالم رمزاً بأن يكون النسل منه ال من الحسن؟لإلسالم رمزاً بأن يكون النسل منه ال من الحسن؟
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ألنّه عند أهل الكتاب كانت فكرة الفداء تدلّ على النسل المبارك، كما ألنّه عند أهل الكتاب كانت فكرة الفداء تدلّ على النسل المبارك، كما ألنّه عند أهل الكتاب كانت فكرة الفداء تدلّ على النسل المبارك، كما ألنّه عند أهل الكتاب كانت فكرة الفداء تدلّ على النسل المبارك، كما 
، ، ، ، ))))١١١١((((����ما وتَلَّـه للْجبِـينِ  ما وتَلَّـه للْجبِـينِ  ما وتَلَّـه للْجبِـينِ  ما وتَلَّـه للْجبِـينِ  فَلَما أَسلَفَلَما أَسلَفَلَما أَسلَفَلَما أَسلَ����فعل إبراهيم مع إسماعيل، وقال اهللا تعالى: فعل إبراهيم مع إسماعيل، وقال اهللا تعالى: فعل إبراهيم مع إسماعيل، وقال اهللا تعالى: فعل إبراهيم مع إسماعيل، وقال اهللا تعالى: 

أي: أنّه بين أن هذا الفداء كان رمزاً لإلسالم، وخروج نبي اإلسالم من نسل أي: أنّه بين أن هذا الفداء كان رمزاً لإلسالم، وخروج نبي اإلسالم من نسل أي: أنّه بين أن هذا الفداء كان رمزاً لإلسالم، وخروج نبي اإلسالم من نسل أي: أنّه بين أن هذا الفداء كان رمزاً لإلسالم، وخروج نبي اإلسالم من نسل 
        إسماعيل..إسماعيل..إسماعيل..إسماعيل..

        وهل أشار أحد من األئمة أو علماء الشيعة لهذه الفرضية؟وهل أشار أحد من األئمة أو علماء الشيعة لهذه الفرضية؟وهل أشار أحد من األئمة أو علماء الشيعة لهذه الفرضية؟وهل أشار أحد من األئمة أو علماء الشيعة لهذه الفرضية؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
    ــي ــل علـ ــي نسـ ــة فـ ــل اإلمامـ ــألة جعـ ــين   Cمسـ ــل الحسـ ــي نسـ دون  Cوفـ

ــه تعــالى، وال       Cالحســن ــار اإللهــي المســتند إلــى علمــه وحكمت تعــود لالختي
اللَّــه اللَّــه اللَّــه اللَّــه �توجــد علــل حقيقــة فــي هــذه المســألة ســوى مــا أشــرنا إليــه، قــال تعــالى:  

الَتَهلُ رِسجعيثُ يح أَعلَمالَتَهلُ رِسجعيثُ يح أَعلَمالَتَهلُ رِسجعيثُ يح أَعلَمالَتَهلُ رِسجعيثُ يح ٢(�أَعلَم(.  
���  نعــم، يوجــد فــي اآليــات والروايــات داللــة علــى أن االصــطفاء ال يكــون 

وصــبر  Cللنبيــين واألوصــياء، ولعلّــه يكــون لمــا ابتلــي بــه الحســين بعــد االبــتالء 
عليه تأثير أيضاً في جعل اإلمامة في نسـله، وتوجـد إشـارة فـي بعـض الروايـات       

  .)٣(إلى هذا
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»�
  »��دق�א��وא+��������ن���������
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        مع أنّه كان صغير السن؟مع أنّه كان صغير السن؟مع أنّه كان صغير السن؟مع أنّه كان صغير السن؟    CCCCما هو الدليل على إمامة اإلمام الجوادما هو الدليل على إمامة اإلمام الجوادما هو الدليل على إمامة اإلمام الجوادما هو الدليل على إمامة اإلمام الجواد
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن كان اإلشكال في صغر السن، فقد ثبت عدم دخالة العمر في شـرط  

  اإلمامة والقيادة، عقالً ونقالً..
  لى استحالة ذلك؛ فيكون من الممكنات.أما عقالً: فال دليل ع

وأمــا نقــالً: فهنالــك آيــات وروايــات كثيــرة ثبــت مــن خاللهــا إمكــان بــل  
 Cوقوع النبوة والتبليغ واإلمامة والقيادة لُألمة بسـن صـغيرة، وهـذا عيسـى    

قَالُوا كَيف نُكَلِّم مـن كَـان فـي الْمهـد     قَالُوا كَيف نُكَلِّم مـن كَـان فـي الْمهـد     قَالُوا كَيف نُكَلِّم مـن كَـان فـي الْمهـد     قَالُوا كَيف نُكَلِّم مـن كَـان فـي الْمهـد     �يشهد له القرآن بذلك؛ إذ يقول: 
ــبِياً ــبِياًصَ ــبِياًصَ ــبِياًصَ ــاً        �    صَ لَنِــي نَبِيعجو تَــابالْك ــانِي ــه آتَ ــد اللَّ بــالَ إِنِّــي ع ــاً    قَ لَنِــي نَبِيعجو تَــابالْك ــانِي ــه آتَ ــد اللَّ بــالَ إِنِّــي ع ــاً    قَ لَنِــي نَبِيعجو تَــابالْك ــانِي ــه آتَ ــد اللَّ بــالَ إِنِّــي ع ــاً    قَ لَنِــي نَبِيعجو تَــابالْك ــانِي ــه آتَ ــد اللَّ بــالَ إِنِّــي ع ، وكــذلك )١(�قَ

ــال: Cتحـــدث عـــن يحيـــى  ــاه   �، فقـ ــوة وآتَينَـ ــاب بِقُـ ــذ الْكتَـ ــى خُـ ــا يحيـ ــاه   يـ ــوة وآتَينَـ ــاب بِقُـ ــذ الْكتَـ ــى خُـ ــا يحيـ ــاه   يـ ــوة وآتَينَـ ــاب بِقُـ ــذ الْكتَـ ــى خُـ ــا يحيـ ــاه   يـ ــوة وآتَينَـ ــاب بِقُـ ــذ الْكتَـ ــى خُـ ــا يحيـ يـ
  .)٢(�الْحكْم صَبِياًالْحكْم صَبِياًالْحكْم صَبِياًالْحكْم صَبِياً

  وإن كان اإلشكال في شيء آخر، فأخبرنا ونحن لك من الشاكرين..
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        من هو إمام هذا الزمان؟ من هو إمام هذا الزمان؟ من هو إمام هذا الزمان؟ من هو إمام هذا الزمان؟ 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
, واسمه الكامل محمد بـن الحسـن   Cإمام هذا الزمان هو: اإلمام المهدي

د الجواد بن عليالهادي بن محم الرضـا بـن موسـى الكـاظم      العسكري بن علي
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين الشهيد بن أمير ا

  المؤمنين علي بن أبي طالب(صلوات اهللا عليهم أجمعين).
وهــو اإلمــام الثــاني عشــر مــن هــذه السلســلة المباركــة باإلضــافة إلــى اإلمــام     

حاديث متواترة مشهورة عند في أ 7، التي أشار إليها النبي األكرمCالحسن
الفريقين: (ال يزال الـدين قائمـاً حتّـى تقـوم السـاعة, أو يكـون علـيكم اثنـا عشـر          

بيــان صــحيح  , وال يوجــد أي)١(خليفــة, كلّهــم مــن قــريش)، رواه مســلم وأحمــد 
لهذه األحاديث، أي: أحاديث الخلفاء االثنا عشر، في كتـب أهـل السـنّة سـوى     
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  إليه أعاله.. ما أشرنا

هــم الخلفــاء االثنــا عشــر الــوارد   Fالبيــان المتقــدم بــأن أئمــة أهــل البيــت و
ذكرهم في األحاديث النبوية، يتوافق تماماً مع أحاديث نبوية أُخرى صـحيحة  
ــواتر المســـمى:     ــا: الحـــديث الصـــحيح المتـ ــذا المعنـــى، نـــذكر منهـ وردت فـــي هـ

  (حديث الثقلين)..
ب اهللا، وعترتي أهـل بيتـي، مـا    : (إنّي تارك فيكم الثقلين: كتا7وهو: قوله

          ــي ــردا علَ ــى ي ــا حتّ ــن يفترق ــداً, وإنّهمــا ل ــن تضــلّوا بعــدي أب إن تمســكتم بهمــا ل
  .)١(الحوض)، رواه الترمذي والحاكم وابن أبي عاصم، وغيرهم

إلــى يـــوم   Fفهــذا الحــديث الشــريف يثبــت اســـتمرار إمامــة أهــل البيــت       
ن الحــديث) عــدة مــن علمــاء القيامــة، وقــد نــصّ علــى هــذا المعنــى (المســتفاد مــ 

، والسـمهودي الشـافعي فـي (جـواهر     )٢(أهل السـنّة، كـابن حجـر فـي (الصـواعق)     
  ، وغيرهم.)٤(، والزرقاني في (شرح المواهب))٣(العقدين)
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, )١(والحديث الصـحيح: (مـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة)          
تّباعه, وال تجد لهذا الحـديث  فهو دالّ على وجود إمام لكلّ زمان ينبغي معرفته وا

تفسـيراً واضـحاً عنـد أهـل السـنّة, سـوى حـديث الخلفـاء االثنـي عشـر الـذين تسـتمر             
���  إمامتهم إلى يوم القيامة, وال يفسر حـديث الخلفـاء االثنـا عشـر تفسـيراً صـحيحاً      

  بحديث الثقلين، الموافق له في المضمون والمعنى..
  .#هم الخلفاء الذين منهم إمام زماننا Fفتعين: أن أئمة أهل البيت

  تعليق:

��د�����!��ن�«���;�����«  
        السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:

، ، ، ، باعهباعهباعهباعهتّتّتّتّااااوهو المطلوب معرفته ووهو المطلوب معرفته ووهو المطلوب معرفته ووهو المطلوب معرفته و    ،،،،المهديالمهديالمهديالمهدي    ::::إمام الزمانإمام الزمانإمام الزمانإمام الزمان    ننننأأأأ    ::::أشرتم في جوابكمأشرتم في جوابكمأشرتم في جوابكمأشرتم في جوابكم
        وما هو مفهوم الطاعة عندكم؟وما هو مفهوم الطاعة عندكم؟وما هو مفهوم الطاعة عندكم؟وما هو مفهوم الطاعة عندكم؟    !!!!بع إنساناً ال تراه؟بع إنساناً ال تراه؟بع إنساناً ال تراه؟بع إنساناً ال تراه؟فكيف تتّفكيف تتّفكيف تتّفكيف تتّ

الذي نعرفه أنالذي نعرفه أنالذي نعرفه أنلية لية لية لية ممممف يمكن من الناحية العف يمكن من الناحية العف يمكن من الناحية العف يمكن من الناحية العمتثال لإلرادة, فكيمتثال لإلرادة, فكيمتثال لإلرادة, فكيمتثال لإلرادة, فكياالاالاالاال    ::::الطاعة هيالطاعة هيالطاعة هيالطاعة هي    الذي نعرفه أن
        بع اإلمام المهدي؟بع اإلمام المهدي؟بع اإلمام المهدي؟بع اإلمام المهدي؟أن تطيع أو تتّأن تطيع أو تتّأن تطيع أو تتّأن تطيع أو تتّ

ن من هذه الناحية, فأغلبهم يعرفون اإلمام المهدي, ن من هذه الناحية, فأغلبهم يعرفون اإلمام المهدي, ن من هذه الناحية, فأغلبهم يعرفون اإلمام المهدي, ن من هذه الناحية, فأغلبهم يعرفون اإلمام المهدي, ووووفأغلب المسلمين متساوفأغلب المسلمين متساوفأغلب المسلمين متساوفأغلب المسلمين متساو
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أمأمأمإإإإفففف    ،،،،ا الحديث المشار إليها الحديث المشار إليها الحديث المشار إليها الحديث المشار إليهأمنننـ ــ ف ف ف ف تعود إلى المكلّتعود إلى المكلّتعود إلى المكلّتعود إلى المكلّ    ))))زمانهزمانهزمانهزمانه((((في كلمة في كلمة في كلمة في كلمة     ))))الهاءالهاءالهاءالهاء((((    ن ـ ـ ـ ـ ـ

ـــ    ففففزمان المكلّزمان المكلّزمان المكلّزمان المكلّ    ::::أيأيأيأي ــ ــ         ....لكلّ زمانلكلّ زمانلكلّ زمانلكلّ زمان    ضرورة وجود إمام مختصّضرورة وجود إمام مختصّضرورة وجود إمام مختصّضرورة وجود إمام مختصّ    ::::أيأيأيأي    ـ
ي سـمعت محاضـرة ألحـد العلمـاء الشـيعة قـال       ي سـمعت محاضـرة ألحـد العلمـاء الشـيعة قـال       ي سـمعت محاضـرة ألحـد العلمـاء الشـيعة قـال       ي سـمعت محاضـرة ألحـد العلمـاء الشـيعة قـال       فـإنّ فـإنّ فـإنّ فـإنّ     ،،،،ضافة إلى ذلكضافة إلى ذلكضافة إلى ذلكضافة إلى ذلكوباإلوباإلوباإلوباإل

        !!!!إمام الزمان ال يقصد به اإلمام المهديإمام الزمان ال يقصد به اإلمام المهديإمام الزمان ال يقصد به اإلمام المهديإمام الزمان ال يقصد به اإلمام المهدي    ننننإإإإفيها: فيها: فيها: فيها: 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
أو أميراً, بعد  ،أو خليفة ،ثني عشر إماماًاعلى وجود األحاديث  تلقد دلّ
كما ذكرنـا   ،قيادتهم إلى قيام الساعةون شؤون المسلمين ويتولّ 7رسول اهللا

ذلــك لــك فــي الجــواب الســابق, ومــن المصــادر المعتبــرة عنــد أهــل الســنّة قبــل  
  الشيعة..

هـذه األحاديـث ال يوجـد تفسـير صـحيح لهـا سـوى تطبيقهـا          نإ :وقـد قلنـا  
  ..Fثني عشر المعصومينعلى أئمة العترة النبوية الطاهرة من األئمة اال

ك بـالثقلين ـــ الكتـاب والعتـرة ـــ      يضـاً مـن حـديث التمسـ    أ يسـتفاد وهـذا مـا   
ــام مــن أهــل البيــت      ضــالمت ــذي دلّ علــى وجــود إم يجــب  Fافر المشــهور, ال

قــال هــذا الحــديث:  7هك بــه مــع القــرآن الكــريم إلــى يــوم القيامــة؛ ألنّــالتمســ
  ..ي الحوض)ـ لن يفترقا حتّى يردا علَــ الكتاب والعترة ـهما (وإنّ

كالســــمهودي  ،ا ذكرنــــاه أيضــــاً بعــــض علمــــاء الجمهــــوروقــــد اســــتفاد مــــ
إذ  ؛ما نقله عنـه اإلمـام الزرقـاني المـالكي فـي (شـرح المواهـب)        في ،الشافعي

ك بـه مـن عترتـه فـي كـلّ      يفهم منه وجود من يكـون أهـالً للتمسـ    هذا الخبر((قال: 
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 كمـا أن  ،ك بـه المـذكور علـى التمسـ    ه الحـثّ حتّى يتوجـ  ،زمن إلى قيام الساعة
  .)١())الكتاب كذلك

ال يفارق القرآن  ،فاإلمام الثاني عشر, حسب حديث الثقلين, موجود حي
وهو قبل قيام الساعة.. فالمعلوم أن األئمة األحد  Cإلى يوم وفاته ،وال يفارقه

قـد   ،اً غائبـاً حيـ  Cوهذا ثابت مشهور, وبقـي هـو    ،واقد توفّ Fعشر من آبائه
ه وأنّـ  ،ت أيضاً أمـر والدتـه  تفرة عندنا, وأثباضدلّت على ذلك نصوص كثيرة مت

  .Cابن اإلمام الحسن العسكري
  ..طاعتهإأو عن كيفية  ،باعه وهو غائبتّاسؤالك عن كيفية أما 

الذين  ،فنقول: لقد وردت الروايات الصحيحة عندنا التي توجه المسلمين
مـا ذكـره    فـي  7يعتقدون بإمامة األئمة االثنـي عشـر, ويتّبعـون الرسـول األكـرم     

فـــي هـــذا الجانـــب, إلـــى العـــودة إلـــى الفقهـــاء الـــذين يـــروون أحاديـــث أهـــل            
ا الحوادث الواقعة : (وأمهنفسه قول C, وقد ورد عن اإلمام المهديFالبيت

  ..)٢(ة اهللا عليهم)وأنا حج ،تي عليكمهم حجنّإف ؛فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
ــه    ــوارد عن ــه فــ  اهــو  Cوهــذا الحــديث ال  :ي زمــن الغيبــة, أي لســبيل لطاعت

 Fيــروون أحاديــث أهــل البيــت الــذين  ،بــالعودة إلــى الفقهــاء ومراجــع الــدين  
  ..وتقليدهم في العبادات والمعامالت
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ي المباشر من المطـاع, بـل لـه طريـق     باع ال ينحصر بالتلقّتّومفهوم اإلطاعة واال
مسـلمين  ر كوننـا  كيف تفسـ ��� و ،أو من يوصل أوامره ،ابهمن خالل نو :وهو ،آخر

  !؟في هذا الزمن 7بع رسول اهللاونتّ
ــ ــع عليــه       وأم ــالم الشــيعي، فلــم نطّل ــا ذكرتــه عــن كــالم الع وإن كــان الــنص   !ا م

  الكامل لكالمه موجوداً عندك, فزودنا به ولكم الشكر..
ةية حال ال يوجد خالف بين علماء اإلماموعلى أي، فـي   ،رهمومتأخّ همممتقد

ــي عصــر الغيبــ    أن ــام الزمــان ف ــرى هــو إم ــل عــ Cالمهــدي المنتظــر  :ة الكب د مــن , ب
ــه لقــب أ مصــاحبته للزمــان كــلّ هــذه    :الــذي يعنــي  ،(صــاحب العصــر والزمــان)  :لقاب

 ـــل اهللا تعـــالى ظهـــوره المبـــارك, وأنقــــذ      ،ة الطويلـــة مـــن حياتـــه الشـــريفة    المـــدعج
 ق حلــم األنبيــاء والمــؤمنين بإقامــة دولــة العــدلإذ بــه يتحقّــ ؛المســلمين بطلعتــه البهيــة

  الكبرى.

IIIIð†è½a@âbß⁄bi@æb¹⁄a@òîÐî×ð†è½a@âbß⁄bi@æb¹⁄a@òîÐî×ð†è½a@âbß⁄bi@æb¹⁄a@òîÐî×ð†è½a@âbß⁄bi@æb¹⁄a@òîÐî×#HHHH@ @@ @@ @@ @

 »�����������	אد����+و�س�«

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ولد في عهد الرسول عليه أفضل الصالة ولد في عهد الرسول عليه أفضل الصالة ولد في عهد الرسول عليه أفضل الصالة ولد في عهد الرسول عليه أفضل الصالة ي لم أُي لم أُي لم أُي لم أُألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛ريد أن أعرف إماميريد أن أعرف إماميريد أن أعرف إماميريد أن أعرف إماميأُأُأُأُ

عتبـاره  عتبـاره  عتبـاره  عتبـاره  ااااوعبـر الفـاتحين ب  وعبـر الفـاتحين ب  وعبـر الفـاتحين ب  وعبـر الفـاتحين ب      ،،،،تهتهتهتهنّنّنّنّبر الكتـاب وسـ  بر الكتـاب وسـ  بر الكتـاب وسـ  بر الكتـاب وسـ  الذي وصلتني رسالته عالذي وصلتني رسالته عالذي وصلتني رسالته عالذي وصلتني رسالته ع    ،،،،والسالموالسالموالسالموالسالم
    ه موجــوده موجــوده موجــوده موجــودألنّــألنّــألنّــألنّــ    ؛؛؛؛أن أبحــث عنــه فــي الكتــب أن أبحــث عنــه فــي الكتــب أن أبحــث عنــه فــي الكتــب أن أبحــث عنــه فــي الكتــب إلــى إلــى إلــى إلــى     اًاًاًاًولســت مضــطرولســت مضــطرولســت مضــطرولســت مضــطر    ،،،،خــاتم الرســلخــاتم الرســلخــاتم الرســلخــاتم الرســل

غيـري  غيـري  غيـري  غيـري      يـدلّ يـدلّ يـدلّ يـدلّ     أوأوأوأو    ،،،،ني عليـه ني عليـه ني عليـه ني عليـه أن يـدلّ أن يـدلّ أن يـدلّ أن يـدلّ     فعليه جـزاه اهللا خيـراً  فعليه جـزاه اهللا خيـراً  فعليه جـزاه اهللا خيـراً  فعليه جـزاه اهللا خيـراً  ــ ــ ــ ــ     اإلماماإلماماإلماماإلمام    ::::أعنيأعنيأعنيأعنيــ ــ ــ ــ وحاضر وحاضر وحاضر وحاضر 
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لخـوفي مـن الخلـود فـي     لخـوفي مـن الخلـود فـي     لخـوفي مـن الخلـود فـي     لخـوفي مـن الخلـود فـي         ،،،،سأل عنه يوم القيامةسأل عنه يوم القيامةسأل عنه يوم القيامةسأل عنه يوم القيامةي سأُي سأُي سأُي سأُألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛ني من أجل بيعتهني من أجل بيعتهني من أجل بيعتهني من أجل بيعتهليدلّليدلّليدلّليدلّ
        ....ررررالناالناالناالنا

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

كيـف لـك أن تثبـت    ��� طرق المعرفـة ال تنحصـر بمشـاهدة المعلـوم ورؤيتـه، و     
  ؟!ك الخمسبه بحواس ك لم تره وتحسوجود اهللا مع أنّ

 ،ك تـؤمن مـثالً بوجـود مـدن    فإنّـ  ؛وكذلك إيمانك بوجود البلدان ومدن العـالم 
هـذه المـدن، ولـيس     ـ لـم تـر  ــ ـ علـى فـرض   ـك مع أنّ ،وموسكو ،وباريس ،لندن :مثل

 ،أو تزرهـا وتشـاهد أهلهـا    ،ك لـم ترهـا  ة أنّـ لك سبيل إلى إنكارهـا أمـام النـاس بحجـ    
مــا حصــل مــن  إيمانــك بوجــود هــذه المــدن إنّ   ألن���  ولــيس ذلــك  ،م معهــموتــتكلّ

وينقلـه  وثبوت هذه اُألمـور بمـا تسـمعه     ،كثرة النقل :الذي منشأه ،طريق التواتر
الناس عنها، فتؤمن وأنت الجالس في بيتك، والبعيد عن هذه المـدن بوجودهـا   

  وحقيقتها.
فبعــد تــواتر أمــر والدتــه عنــدنا   ؛Cفكــذلك مســألة وجــود اإلمــام المهــدي 

ــا    ــين ظهرانين ــارك ب ــه    ،وثبــوت وجــوده المب ــذلك ومــذعنون ل ــنحن مســلّمون ب  ،ف
 ،مـن حكـم بعـدم وجـود عقلـه     ���  التـي ال يخالفهـا   ،بحكم حجيـة العلـم والقطـع   

  ية للعلم عليه.ه ال حجنّأو
فهــي ال تقتضــي مشــاهدته والمصــافقة علــى  ،Cا مســألة مبايعــة اإلمــاموأمــ

ــه ــبعضكمــا يتصــوC،  يدي ــه ووجــوده    ،ر ال ــل يكفــي االعتقــاد بإمامت وعقــد  ،ب
وال حاجـة إلـى تلـك البيعـة الصـورية... وهـذا المعنـى         ،القلب على هذه العقيـدة 
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: (من 7طبقاً لقوله ،في أن ال تموت ميتة جاهلية كافC باإلمام في المعرفة

  مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).





  

òßbß⁄aòßbß⁄aòßbß⁄aòßbß⁄a   
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ـــ مــا يتعلّــق بهــذا الموضــوع ــــ    * : (آيــة التطهير)(آيــة المباهلة)(آيــة    انظــر ـ
إلمامة الخاصّـة/إمامة  الوالية)(آية والية األمر)(اإلمامة العامة/المفهوم)(ا

(أهـــــــل البيت/بـــــــالمفهوم الخاص)(أهـــــــل    )Fاألئمـــــــة االثنـــــــي عشـــــــر   
)(اإلمــام C)(اإلمــام الحســن C)(اإلمــام علــيF البيت/تفضــيل األئمــة 

)(اإلمـــــــــام C)(اإلمـــــــــام البـــــــــاقرC)(اإلمـــــــــام الســـــــــجادCالحســـــــــين
)(اإلمــــــــام C)(اإلمــــــــام الرضــــــــا C)(اإلمــــــــام الكــــــــاظم Cالصــــــــادق

(اإلمــام المهــدي  )Cم العســكري)(اإلمــاC)(اإلمــام الهــادي Cالجــواد
حـديث  )(البيعة)(حديث االثني عشر خليفة)(حديث الثقلـين)( Cالمنتظر

ــاء)(حديث     ــديث الكســـــ ــقيفة)(حديث الطير)(حـــــ ــديث الســـــ الدار)(حـــــ
اللوح)(حديث المنزلة)(حديث مـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانه)(رزيـة       

        يوم الخميس)(العصمة)(الغدير).





òČàöþa@óÜÇ@Č—äÛaIòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛaIòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛaIòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛaIFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

  »�������������א���ود����������$د�א�%��س�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ؟ ؟ ؟ ؟ FFFFيعلم بأسماء األئمةيعلم بأسماء األئمةيعلم بأسماء األئمةيعلم بأسماء األئمة    7777هل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللا
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ة وأسمائهم، نقول: 7بالنسبة إلى علم النبيبهؤالء األئم  

يهم؛ ألن اإلمامـة والخالفـة جعـل مـن اهللا     كيف ال؟! وهو الذي يجب أن ينصّ علـ 
تعالى، وال أحد يعلم بمراد اهللا تعالى وأمره علـى األرض سـواه.. وبالتـالي فإنّـه قـد ثبـت       

نصّه متواتراً بخالفة اإلمام عليC   الحسـن والحسـين من بعده، ومن ثمH   ومـن ثـم ،
  ..Fتسعة أئمة من ولد الحسين
ــال:    ــن إبــ  ((ففــي (الكــافي)، ق ــي ب ــن عيســى، عــن      عل ــاد ب ــه، عــن حم راهيم، عــن أبي

إبراهيم بن عمر اليمـاني وعمـر بـن أُذينـة، عـن أبـان، عـن سـليم بـن قـيس، قـال: شـهدت             
، وأشـــهد علـــى وصـــيته Cحـــين أوصـــى إلـــى ابنـــه الحســـن Cوصـــية أميـــر المـــؤمنين

ومحمــداً وجميــع ولــده، ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه، ثــم دفــع إليــه الكتــاب   Cالحســين
أن أُوصـي إليـك، وأن    7: (يـا بنـي! أمرنـي رسـول اهللا    Cوقال البنه الحسـن  والسالح،

ودفـع إلَـي كتبـه وسـالحه،      7أدفع إليك كتبي وسالحي، كمـا أوصـى إلَـي رسـول اهللا    
  ).Cوأمرني أن آمرك: إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين
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فعها إلى أن تد 7، فقال: (وأمرك رسول اهللاCثم أقبل على ابنه الحسين
، فقال لعلي بن الحسـين: (وأمـرك   Hابنك هذا), ثم أخذ بيد علي بن الحسين

أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، واقـرأه مـن رسـول اهللا ومنّـي      7رسول اهللا
  .)١())السالم)

، الـذي يرويـه جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري، وكـذلك        Jوحديث لوح فاطمة
بأســمائهم الشــريفة واحــداً  Fلــى األئمــةيــنصّ ع Jعــن فاطمــة Cاإلمــام البــاقر
  .)٢(بعد اآلخر..

       ــة   7هـذا باإلضـافة إلـى إجمــاع الطائفـة علـى تـواتر نــص النبـيعلـى األئم
، كمـــا قـــال الشـــيخ المفيـــد، Cإلـــى المهـــدي Cمـــن علـــيF االثنـــي عشـــر

  والصدوق، والعالّمة الحلّي، والتستري، وغيرهم كثير.
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  »����������א�����F�6א���ود������$د�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
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لدي سؤال عن بعض المغفّلـين، مثـل الـذي يتحـدى أن يـأتي اإلماميـة بسـند        لدي سؤال عن بعض المغفّلـين، مثـل الـذي يتحـدى أن يـأتي اإلماميـة بسـند        لدي سؤال عن بعض المغفّلـين، مثـل الـذي يتحـدى أن يـأتي اإلماميـة بسـند        لدي سؤال عن بعض المغفّلـين، مثـل الـذي يتحـدى أن يـأتي اإلماميـة بسـند        
        عشر سالم اهللا عليهم؟عشر سالم اهللا عليهم؟عشر سالم اهللا عليهم؟عشر سالم اهللا عليهم؟        صحيح من (الكافي) ألسماء األئمة االثنيصحيح من (الكافي) ألسماء األئمة االثنيصحيح من (الكافي) ألسماء األئمة االثنيصحيح من (الكافي) ألسماء األئمة االثني

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

ليس من الصحيح حصر األمر بكتاب (الكافي)؛ فليس هو الكتـاب الوحيـد عنـدنا    
من كتب الحديث, بـل هنـاك العديـد مـن الكتـب الحديثيـة, ومـع ذلـك أفـرد (الكـافي)           

)، وذكـر فيـه حـدود عشـرين     Fباباً سماه: (في ما جاء في االثنـي عشـر والـنصّ علـيهم    
، )١(Fهــا: حــديث اللــوح، وغيــره مــن األحاديــث الــوارد فيهــا أســماء األئمــة     حــديثاً، من

  .)٢(نصّ المجلسي على صحة طريقين منها، والثالث حسن كالصحيح

IIIIòČàöþa@óÜÇ@Č—äí@†ä�Ûa@|îz•@sí†yòČàöþa@óÜÇ@Č—äí@†ä�Ûa@|îz•@sí†yòČàöþa@óÜÇ@Č—äí@†ä�Ûa@|îz•@sí†yòČàöþa@óÜÇ@Č—äí@†ä�Ûa@|îz•@sí†yFFFF@@@@áèöb�diáèöb�diáèöb�diáèöb�diHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أعطونيـه، ولـو مـن    أعطونيـه، ولـو مـن    أعطونيـه، ولـو مـن    أعطونيـه، ولـو مـن    من النبي على االثني عشر بأسمائهم فمن النبي على االثني عشر بأسمائهم فمن النبي على االثني عشر بأسمائهم فمن النبي على االثني عشر بأسمائهم ف    إذا كان هناك نصّإذا كان هناك نصّإذا كان هناك نصّإذا كان هناك نصّ
؟ بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبـت قبـل   ؟ بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبـت قبـل   ؟ بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبـت قبـل   ؟ بشرط أن يكون من الكتب والمصادر التي كتبـت قبـل   كتبكم، ولو نصّ واحدكتبكم، ولو نصّ واحدكتبكم، ولو نصّ واحدكتبكم، ولو نصّ واحد

        عصر الغيبة.عصر الغيبة.عصر الغيبة.عصر الغيبة.
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وفــي خصــوص  Fقــد صــنّف غيــر واحــد مــن أصــحاب األئمــة كتابــاً فــي األئمــة   
وغيبتـه، علـى أسـاس الروايـات واألخبـار الـواردة، وقـد وصـلنا          Cالثاني عشر المهـدي 

  بعض تلك الكتب، وإن كان بالواسطة:
منهــــا: كتــــاب الفضــــل بــــن شــــاذان النيســــابوري، مــــن أصــــحاب اإلمــــامين الرضــــا   

ــواد ــة     Hوالجــ ــه (كفايــ ــي كتابــ ــر لــــوحي فــ ــمنّه الميــ ــة)، ضــ ــات الرجعــ ، واســــمه: (إثبــ
  إليك نصّ رواية واحدة من رواياته الصحيحة:المهتدي)، و

ــ قـدس اهللا روحـه              ـــ:  ــ  قـال الشـيخ الصـدوق الجليـل الفضـل بـن شـاذان بـن الجليـل ـ
ــو          حــدثنا عبــد الــرحمن بــن أبــي نجــران، قــال: حــدثنا عاصــم بــن حميــد، قــال: حــدثنا أب

بــو حمــزة حمــزة الثمــالي، وقــال (رحمــه اهللا): حــدثنا الحســن بــن محبــوب، قــال: حــدثنا أ
الثمـالي، قــال: حــدثنا سـعيد بــن جبيــر، قــال: حـدثنا عبــد اهللا بــن عبـاس، قــال: قــال رســول     

: (لما عرج بي إلى السماء، بلغت سدرة المنتهى، ناداني ربـي جـلّ جاللـه، فقـال:     7اهللا
  يا محمد!

.فقلت: لبيك لبيك يا رب  
عده وصـيه، فأنـا جعلـت علـي     أقام باألمر ب���  قال: ما أرسلت رسوالً فانقضت أيامه

بن أبي طالب خليفتك وإمام أُمتك، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علـي بـن الحسـين، ثـم     ا
موسـى الرضـا،    محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفـر، ثـم علـي بـن    

  حسن.ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الحجة بن ال
  يا محمد! ارفع رأسك.
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  تعليق:  

��!�������א���ود����!د�א��ز�ز�«���«  
        ــ هل في الرواية انقطاع بين أبي حمزة الثمالي وسعيد بن جبير؟ــ هل في الرواية انقطاع بين أبي حمزة الثمالي وسعيد بن جبير؟ــ هل في الرواية انقطاع بين أبي حمزة الثمالي وسعيد بن جبير؟ــ هل في الرواية انقطاع بين أبي حمزة الثمالي وسعيد بن جبير؟١١١١
ـ إذا كــان ســعيد بــن جبيــر ممــن روى هــذا الحــديث، لمــاذا لــم يــؤمن   ٢٢٢٢ ـ إذا كــان ســعيد بــن جبيــر ممــن روى هــذا الحــديث، لمــاذا لــم يــؤمن   ـــ ـ إذا كــان ســعيد بــن جبيــر ممــن روى هــذا الحــديث، لمــاذا لــم يــؤمن   ـــ ـ إذا كــان ســعيد بــن جبيــر ممــن روى هــذا الحــديث، لمــاذا لــم يــؤمن   ـــ ـــ

يس من يس من يس من يس من ؟! وهو غير شيعي كما أعرف، كان تابعياً، أل؟! وهو غير شيعي كما أعرف، كان تابعياً، أل؟! وهو غير شيعي كما أعرف، كان تابعياً، أل؟! وهو غير شيعي كما أعرف، كان تابعياً، ألاًاًاًاًباألئمة، ويكون شيعيباألئمة، ويكون شيعيباألئمة، ويكون شيعيباألئمة، ويكون شيعي
        األولى أن يكون شيعياً إمامياً؟األولى أن يكون شيعياً إمامياً؟األولى أن يكون شيعياً إمامياً؟األولى أن يكون شيعياً إمامياً؟

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الي وسـعيد, ألن سـعيد استشـهد    ليس هناك انقطـاع بـين أبـي حمـزة الثمـ      ــــــــ١١١١

، )٢(C، وكان أبو حمزة الثمـالي مـن أصـحاب اإلمـام زيـن العابـدين      )١(هـ٩٥سنة
ذي هــو مــن أصــحاب اإلمــام زيــن     وبــذلك يكــون معاصــراً لســعيد بــن جبيــر الــ      

  أيضاً. Cالعابدين
هناك بعض الصحابة والتابعين هم موضع قبول من قبل الطـرفين، ومـنهم: سـعيد     ــــــــ٢٢٢٢

 C، وأنّـه Fبن جبير, ونحن نذكر في كتبنا الرجالية أنّه كان يأتم بعلي بـن الحسـين  ا
  .)٣(كان يثني عليه
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  »������א��	אق��������.�	س�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم.. السالم عليكم.. السالم عليكم.. السالم عليكم.. 
السؤال المهم اآلن، بل لعلّه األهم على اإلطالق، هو: حصركم للوالية السؤال المهم اآلن، بل لعلّه األهم على اإلطالق، هو: حصركم للوالية السؤال المهم اآلن، بل لعلّه األهم على اإلطالق، هو: حصركم للوالية السؤال المهم اآلن، بل لعلّه األهم على اإلطالق، هو: حصركم للوالية 

، وعدم ، وعدم ، وعدم ، وعدم CCCCواإلمامة والخالفة في اإلمام علي وذريته فقط من نسل الحسينواإلمامة والخالفة في اإلمام علي وذريته فقط من نسل الحسينواإلمامة والخالفة في اإلمام علي وذريته فقط من نسل الحسينواإلمامة والخالفة في اإلمام علي وذريته فقط من نسل الحسين
أن أن أن أن شــمولها لنســل بقيــة أوالد اإلمــام علــي كالحســن وغيــره؛ وحســب فهمــي   شــمولها لنســل بقيــة أوالد اإلمــام علــي كالحســن وغيــره؛ وحســب فهمــي   شــمولها لنســل بقيــة أوالد اإلمــام علــي كالحســن وغيــره؛ وحســب فهمــي   شــمولها لنســل بقيــة أوالد اإلمــام علــي كالحســن وغيــره؛ وحســب فهمــي   

كلمة اآلل تشمل كلّ هؤالء، باإلضافة إلـى بنـي العبـاس، وأوالد جعفـر بـن      كلمة اآلل تشمل كلّ هؤالء، باإلضافة إلـى بنـي العبـاس، وأوالد جعفـر بـن      كلمة اآلل تشمل كلّ هؤالء، باإلضافة إلـى بنـي العبـاس، وأوالد جعفـر بـن      كلمة اآلل تشمل كلّ هؤالء، باإلضافة إلـى بنـي العبـاس، وأوالد جعفـر بـن      
؛ ألن نبينا يقـول: (سـلمان   ؛ ألن نبينا يقـول: (سـلمان   ؛ ألن نبينا يقـول: (سـلمان   ؛ ألن نبينا يقـول: (سـلمان   CCCCأبي طالب (الطيار)، وكذلك سلمان الفارسيأبي طالب (الطيار)، وكذلك سلمان الفارسيأبي طالب (الطيار)، وكذلك سلمان الفارسيأبي طالب (الطيار)، وكذلك سلمان الفارسي

        منّا أهل البيت).منّا أهل البيت).منّا أهل البيت).منّا أهل البيت).
.فأرجو ذكر الحديث أو اآلية الصحيحة الواضحة التي تثبت هذا الحق.فأرجو ذكر الحديث أو اآلية الصحيحة الواضحة التي تثبت هذا الحق.فأرجو ذكر الحديث أو اآلية الصحيحة الواضحة التي تثبت هذا الحق.فأرجو ذكر الحديث أو اآلية الصحيحة الواضحة التي تثبت هذا الحق        

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ه..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات

أو عدم شمولها، فإن  7بغضّ النظر عن شمول اآلل لكلّ ذرية رسول اهللا
المعصـــومين ثبــــت عنـــدنا أنّهــــم: اثنـــا عشـــر، وهــــم علـــي والحســــن       Fاألئمـــة 

  ..Fوالحسين والتسعة من ذرية الحسين

 ، بعـد أن سـئل عـن قـول عـزّ وجـلّ:      Cففي(علل الشرائع): عن أبـي جعفـر  
�ؤمأَولَى بِالم النَّبِيؤمأَولَى بِالم النَّبِيؤمأَولَى بِالم النَّبِيؤمأَولَى بِالم م أَولَى النَّبِيعضُهامِ بأُولُو اَألرحم واتُههأُم هاجأَزوهِم ون أَنفُسم م أَولَى نِينعضُهامِ بأُولُو اَألرحم واتُههأُم هاجأَزوهِم ون أَنفُسم م أَولَى نِينعضُهامِ بأُولُو اَألرحم واتُههأُم هاجأَزوهِم ون أَنفُسم م أَولَى نِينعضُهامِ بأُولُو اَألرحم واتُههأُم هاجأَزوهِم ون أَنفُسم نِين
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...تَابِ اللَّهي كعضٍ فبِب...تَابِ اللَّهي كعضٍ فبِب...تَابِ اللَّهي كعضٍ فبِب...تَابِ اللَّهي كعضٍ ففي من نزلت؟)١(�بِب ،  
هذه اآلية جرت في الحسين بن علي قال: نزلت في اإلمرة، إنC وفي ،

ن ولــــد الحســــين مــــن بعــــده، فــــنحن أولــــى بــــاألمر وبرســــول اهللا مــــن المــــؤمني   
  والمهاجرين.

  فقلت: لولد جعفر فيها نصيب؟ قال: ال.
قال: فعددت عليه بطون بني عبد المطّلـب، كـلّ ذلـك يقـول: ال، ونسـيت      

  ولد الحسن، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: هل لولد الحسن فيها نصيب؟
  .)٢(فقال: يا أبا عبد الرحمن مالمحمدي فيها نصيب غيرنا
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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..
هل وردت أحاديث في مصادر أبناء العامة تذكر أسماء األئمة المعصومين هل وردت أحاديث في مصادر أبناء العامة تذكر أسماء األئمة المعصومين هل وردت أحاديث في مصادر أبناء العامة تذكر أسماء األئمة المعصومين هل وردت أحاديث في مصادر أبناء العامة تذكر أسماء األئمة المعصومين 

        ؟؟؟؟7777بأنّهم: الخلفاء واألئمة بعد الرسولبأنّهم: الخلفاء واألئمة بعد الرسولبأنّهم: الخلفاء واألئمة بعد الرسولبأنّهم: الخلفاء واألئمة بعد الرسول
        جو ذكرها كلّها، ولكم جزيل الشكر.جو ذكرها كلّها، ولكم جزيل الشكر.جو ذكرها كلّها، ولكم جزيل الشكر.جو ذكرها كلّها، ولكم جزيل الشكر.أرأرأرأر
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

خلفاءه من بعده بطرق مختلفة.. 7لقد ذكر النبي  
إلى العدد، كما في الروايات المشهورة عند السنّة والشيعة:  7فتارة يشير

، )١(ة)(ال يزال الدين قائماً حتّى تقـوم السـاعة, أو يكـون علـيكم اثنـا عشـر خليفـ       
  .)٢(أو رواية ابن مسعود: (يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى)

  .)٣(: (كلّهم من قريش)7إلى القبيلة، كما في قوله 7وتارة يشير
وأُخرى يشير إلى البيت الذي ينتمون إليه، كما فـي إحـدى طـرق حـديث     

  .)٤(: (كلّهم من بني هاشم)7الخلفاء اثنا عشر، قوله
ائهم، كمـا ذكـر ذلـك الخـوارزمي الحنفـي فـي كتابـه        وتارة يـذكرهم بأسـم  

ــل الحســين  ــل رســول اهللا     C(مقت ــي ســلمى، راعــي إب ــال: 7): بســنده عــن أب ، ق
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ــي الجليــل جــلّ        7رســول اهللا ســمعت ــى الســماء، قــال ل ــي إل يقــول: (ليلــة أُســري ب
  .)١(�آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه�وعال: 

  قلت: والمؤمنون.
  ل: صدقت يا محمد! من خلفت في أمتك؟قا

  قلت: خيرها.
  قال: علي بن أبي طالب؟

..قلت: نعم، يا رب  
قال: يا محمد! إنّي اطّلعت إلـى األرض اطالعـة، فاخترتـك منهـا، فشقــَقت      

ذُكــرتَ معــي، فأنــا المحمــود  ���  لــك اســماً مــن أســمائي، فــال أُذْكَــر فــي موضــع  
  وأنت محمد.

ة، فاخترت علياً، وشققت له اسماً من أسمائي، فأنا األعلى ثم اطّلعت الثاني
.وهو علي  

يا محمد! إنّي خلقتك وخلقت علياً وفاطمـة والحسـن والحسـين واألئمـة     
مـن ولــده مـن ســنخ نـور مــن نــوري، وعرضـت واليــتكم علـى أهــل الســماوات      
وأهل األرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي 

  الكافرين.من 
يا محمد! لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع، أو يصير كالشـن البـالي،   

  ثم أتاني جاحداً لواليتكم، ما غفرت له حتّى يقر بواليتكم.
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  يا محمد! أتحب أن تراهم؟
.قلت: نعم، يا رب  

  فقال لي: التفت عن يمين العرش.
سين، وعلي بـن الحسـين، ومحمـد بـن     فالتفت، فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والح

         ،ــن علــي ــد ب ــن موســى، ومحم ــن جعفــر، وعلــي ب ــن محمــد، وموســى ب علــي، وجعفــر ب
فـي ضحضـاح مـن نـور قيامـاً يصـلّون،        ،وعلي بن محمـد، والحسـن بـن علـي، والمهـدي     

  وهو في وسطهم (يعني المهدي)، كأنّه كوكب دري.
مــن عترتـــك، وعزّتــي وجاللــي إنّـــه    قــال: يــا محمـــد! هــؤالء الحجــج، وهـــو الثــائر      

  .)١(الحجة الواجبة ألوليائي، والمنتقم من أعدائي)
ــه: (قــال:         ــابيع المــودة)، وفي ــي (ين ــدوزي الحنفــي ف   وهــذا الحــديث أيضــاً رواه القن

ــا محمــد! هــؤالء حججــي علــى عبــادي وهــم أوصــياؤك...)      الحــديث, وأيضــاً رواه   )٢(ي
  .)٣(مطين)الشيخ الحمويني الشافعي في (فرائد الس

ومنــاقبهم وأوردتهــم فــرداً فــرداً،  Fوهنـاك كتــب أُخــرى ذكــرت فضــائل األئمـة  
مـن كتـب    كما في (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي الحنفي. هذا فضالً عمـا ورد 

وفضــله ومناقبــه، والــدالئل الكثيــرة الدالّــة    Cكثيــرة متكــاثرة بحــق أميــر المــؤمنين  
٤(نّةعلى إمامته وخالفته من كتب أهل الس(.  
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  تعليق:

  »�������������א��زא,	����د�«
إخوتي في اهللا، لقد اطّلعت على جواب في موقعكم فيما يخصّ اإلمامة، إخوتي في اهللا، لقد اطّلعت على جواب في موقعكم فيما يخصّ اإلمامة، إخوتي في اهللا، لقد اطّلعت على جواب في موقعكم فيما يخصّ اإلمامة، إخوتي في اهللا، لقد اطّلعت على جواب في موقعكم فيما يخصّ اإلمامة، 

        وبالتحديد: حديث اإلسراء والمعراج، واهللا ما أنزل اهللا بها من سلطان.وبالتحديد: حديث اإلسراء والمعراج، واهللا ما أنزل اهللا بها من سلطان.وبالتحديد: حديث اإلسراء والمعراج، واهللا ما أنزل اهللا بها من سلطان.وبالتحديد: حديث اإلسراء والمعراج، واهللا ما أنزل اهللا بها من سلطان.
        اتّقوا اهللا، وعودوا إلى رشدكم، واتّبعوا سنّة اهللا ورسوله كما هي.اتّقوا اهللا، وعودوا إلى رشدكم، واتّبعوا سنّة اهللا ورسوله كما هي.اتّقوا اهللا، وعودوا إلى رشدكم، واتّبعوا سنّة اهللا ورسوله كما هي.اتّقوا اهللا، وعودوا إلى رشدكم، واتّبعوا سنّة اهللا ورسوله كما هي.

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

إن األحاديـــث التــــي قرأتهـــا فــــي كتـــب: المناقــــب للخـــوارزمي، وكــــذلك     
للقنــدوزي الحنفــي، والشــيخ الحمــويني، بخصــوص ذكــر أســماء األئمــة االثنــي   

  ، أوردها علماء من أهل السنّة وليسوا من الشيعة!Fعشر
ــافظ القنــــدوزي حنفــــي المــــذهب    ــالخوارزمي حنفــــي المــــذهب, والحــ , فــ

والحمــويني شــافعي المــذهب.. ونحــن نســتدلّ بهــا مــن بــاب اإللــزام.. وإن هــذه     
واحــداً واحــداً تبلــغ  Fاألحاديــث وأمثالهــا التــي ورد فيهــا ذكــر أســماء األئمــة 

  عندنا في الموروث الشيعي اإلمامي حد االستفاضة، بل التواتر..
اهللا بهـا   ما أنزل((وهي ال توجب الغرابة أو العجب كي تقول في رسالتك: 

! وإنّما هي تفسر األحاديـث المتـواترة الـواردة فـي كتـب الصـحاح       ))من سلطان
عند أهـل السـنّة، مثـل: أحاديـث الخلفـاء، أو األئمـة اثنـا عشـر, وأيضـاً تفسـر لنـا            

المتــواتر المشــهور الــذي نــصّ علــى تــالزم القــرآن والعتــرة إلــى يــوم       حــديث الثقلــين 
  ديث: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).القيامة, وأيضاً تفسر لنا أحا
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  فالبحث مترابط وموضوعي وليس على تلك البساطة كما تتصور.
  ثم إن األمر ال يكفي فيه االدعاء: أنّه ما أنزل اهللا به من سلطان! فهات الدليل؟
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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..

        اللّهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم..اللّهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم..اللّهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم..اللّهم صلّ وسلّم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم..
        عشر من بعده؟عشر من بعده؟عشر من بعده؟عشر من بعده؟    ييييبأسماء األئمة االثنبأسماء األئمة االثنبأسماء األئمة االثنبأسماء األئمة االثن    7777لماذا لم يصرح الرسول محمدلماذا لم يصرح الرسول محمدلماذا لم يصرح الرسول محمدلماذا لم يصرح الرسول محمد

        الدليل من كتب أهل السنّة؟الدليل من كتب أهل السنّة؟الدليل من كتب أهل السنّة؟الدليل من كتب أهل السنّة؟وإذا صرح بهم فأرجو منكم أن تتكرموا بإعطائنا وإذا صرح بهم فأرجو منكم أن تتكرموا بإعطائنا وإذا صرح بهم فأرجو منكم أن تتكرموا بإعطائنا وإذا صرح بهم فأرجو منكم أن تتكرموا بإعطائنا 
ــا أن الحمــد اهللا رب العــالمين وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل     ــا أن الحمــد اهللا رب العــالمين وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل    وآخــر دعوان ــا أن الحمــد اهللا رب العــالمين وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل    وآخــر دعوان ــا أن الحمــد اهللا رب العــالمين وصــلّى اهللا علــى محمــد وآل    وآخــر دعوان وآخــر دعوان

        الطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.الطيبين الطاهرين.
        نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.

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

بأســماء األئمــة واحــداً بعــد واحــد، ولكــن الســلطة  7لقــد صــرح رســول اهللا
صول تلك األحاديث إلينا من طريـق الصـحابة،   المغتصبة للخالفة سعت دون و

حفظوا لنـا   Fفحرقت األحاديث، ومنعت تدوين الحديث، ولكن أهل البيت
  دون غيرهم. Fذلك، ولذلك وصلت إلينا تلك األحاديث عنهم
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أنّه مع كلّ ذلك المنع الذي قامت به السلطة الغاصبة ورد إلينا من غير ��� 
يكفــي لصــحة إثبــات مــذهب األئمــة االثنــي     مــن األحاديــث مــا  Fطــرق أهــل البيــت 

  عشر.
  ومن تلك األحاديث التي وصلت إلينا:  

: (يكـون بعـدي اثنـا عشـر خليفـة،      7قـال رسـول اهللا  ((ما رواه أحمد فـي (مسـنده):   
قـال:   تتـه قـريش، فقـالوا: ثـم يكـون مـاذا؟      كلّهم من قريش)، قال: ثم رجع إلى منزلـه، فأ 

  .)١())(ثم يكون الهرج)
ذا روي، كمــا فــي مســند أحمــد: (لــن يــزال هــذا الــدين عزيــزاً منيعــاً ظــاهراً      أو هكــ

ــر       ــا عشـ ــك اثنـ ــى يملـ ــه، حتّـ ــه أو خالفـ ــن فارقـ ــره مـ ــاواه، ال يضـ ــن نـ ــى مـ ــن   ،علـ ــم مـ كلّهـ
  .)٢(قريش)

  .)٣(أو هكذا روي، كما في مسند أحمد: (يكون من بعدي اثنا عشر أميراً...)
ا األمـر ال ينقضـي حتّـى يمضـي     أو هكذا روي، كما في (صـحيح مسـلم): (إن هـذ   

  .)٤(فيهم اثنا عشر خليفة...)
ونحــن نقــول: إن هــذه األحاديــث صــريحة فــي الداللــة علــى األئمــة االثنــي عشــر،    

األحاديـث   لو كان هناك مصـداق آخـر غيـر األئمـة االثنـي عشـر تنطبـق عليـه تلـك         ��� و
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ا أن المــراد مــن لتحــدث المســلمون بــه واتّفقــوا عليــه، ولمــا لــم يحصــل ذلــك، علمنــ   
  تلك األحاديث هم: األئمة المعصومون.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        الفريقين؟الفريقين؟الفريقين؟الفريقين؟هل األحاديث التي تدلّ على أسماء األئمة وتعدادهم متواترة في كتب هل األحاديث التي تدلّ على أسماء األئمة وتعدادهم متواترة في كتب هل األحاديث التي تدلّ على أسماء األئمة وتعدادهم متواترة في كتب هل األحاديث التي تدلّ على أسماء األئمة وتعدادهم متواترة في كتب 

        وهل تواترها تواتر لفظي أو معنوي؟وهل تواترها تواتر لفظي أو معنوي؟وهل تواترها تواتر لفظي أو معنوي؟وهل تواترها تواتر لفظي أو معنوي؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تــواتر عــدد األئمـــة كــرقم، ثابــت فـــي مصــادر الفــريقين الســـنّة والشــيعة؛ فقـــد        

ـة.. منهـا: قولـه     7وردت أحاديث كثيرة عن النبييكـون  7ذكر فيها عـدد األئم) :
  .)٢(ثنا عشر أميراً): (يكون من بعدي ا7، أو قوله)١(بعدي اثنا عشر خليفة)

ثابت؛ لما ورد فـي   Fوأيضاً تواتر اسم القبيلة التي ينتمي إليها هؤالء األئمة
  .)٣(: (األئمة من قريش)7كتب الفريقين من قوله
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وأيضـــــاً هنـــــاك تـــــواتر لـــــذكر صـــــفات تُـــــالزم بقـــــاء الـــــدين بوجـــــودهم،  
ــن حبــان، و    ــأن النبــي كالحــديث الــذي رواه مســلم، وأحمــد، واب  7غيــرهم: ب

كلّهـــم مـــن  ،قـــال: (ال يـــزال هـــذا الـــدين عزيـــزاً منيعـــاً إلـــى اثنـــي عشـــر خليفـــة  
: (ال يزال هذا الدين قائماً حتّى يكـون علـيكم اثنـا    7.. وأيضاً قوله)١(قريش)

، رواه أبـو داود وغيـره مـن أئمـة الحـديث..      )٢(كلّهـم مـن قـريش)    ،عشر خليفة
دين ظـاهراً علـى مـن نـاواه، ال يضـره مخـالف       : (ال يزال هـذا الـ  7وأيضاً قوله

، )٣(كلّهــم مــن قــريش)  ،ي اثنــا عشــر أميــراً أئمتــوال مفــارق، حتّــى يمضــي مــن   
  رواه أحمد.

نعم، ذكرهم بأسمائهم هو متواتر عند الشيعة اإلمامية، ولكن توجد بعـض  
  المصادر السنّية التي ذكرت أمثال هذه األحاديث في متونها.

ر واضــح ال يخفــى علــى البصــير؛ لمــا هــو معلــوم مــن     والســبب لهــذا األمــ 
     أســاليب القمــع واالضــطهاد الجســدي والفكــري التــي قــام بهــا الحكّــام ضــد

، وضــد مــن يقـوم بنشــر فكـرهم واألحاديــث الــواردة   Fمـذهب أهــل البيـت  
  فيهم وفي فضلهم.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أريد من حضرة العلماء إثبات صحة سند حديث متنه يدلّ على النص على أريد من حضرة العلماء إثبات صحة سند حديث متنه يدلّ على النص على أريد من حضرة العلماء إثبات صحة سند حديث متنه يدلّ على النص على أريد من حضرة العلماء إثبات صحة سند حديث متنه يدلّ على النص على 
        األئمة وعصمتهم صراحة، وبأسمائهم، من مصادر أهل السنّة؟األئمة وعصمتهم صراحة، وبأسمائهم، من مصادر أهل السنّة؟األئمة وعصمتهم صراحة، وبأسمائهم، من مصادر أهل السنّة؟األئمة وعصمتهم صراحة، وبأسمائهم، من مصادر أهل السنّة؟

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

نا بطلـــب بنـــي إســـرائيل مـــن  أيهـــا األخ العزيـــز أنـــت تطلـــب أمـــراً يـــذكّر 
لَــن نُــؤمن لَــك حتَّــى نَــرى  لَــن نُــؤمن لَــك حتَّــى نَــرى  لَــن نُــؤمن لَــك حتَّــى نَــرى  لَــن نُــؤمن لَــك حتَّــى نَــرى  �حتّــى يؤمنــوا بدعوتــه؛ إذ قــالوا لــه:   Cموســى

ــرةً  ــه جهـ ــرةً اللَّـ ــه جهـ ــرةً اللَّـ ــه جهـ ــرةً اللَّـ ــه جهـ ــه     )١(�اللَّـ ــار بأنبيائـ ــا سـ ــلّ النـــاس لَمـ ــان كـ ــالى إيمـ ــو أراد اهللا تعـ ، فلـ
ورســله، وحتّــى دينــه وتشــريعه، وفــق الــدليل والبرهــان، وبمقتضــى األســباب  

ــة، ولــــذهب مباشــــر   ة إلــــى العيــــان، أو المعــــاجز، أو عــــدم احتمــــال     الطبيعيــ
ولَو شَاَء ربك لَجعـلَ  ولَو شَاَء ربك لَجعـلَ  ولَو شَاَء ربك لَجعـلَ  ولَو شَاَء ربك لَجعـلَ  �االختالف والتخلّف عن الحق، ولذلك قال تعالى: 

 ــينفخْتَلم زَالُــونالَ يةً وــداحــةً وأُم النَّــاس ــينفخْتَلم زَالُــونالَ يةً وــداحــةً وأُم النَّــاس ــينفخْتَلم زَالُــونالَ يةً وــداحــةً وأُم النَّــاس ــينفخْتَلم زَالُــونالَ يةً وــداحــةً وأُم النَّــاس�     ��� ��� ��� ��� كــذَللو ــكبر ــمحر ــنم كــذَللو ــكبر ــمحر ــنم كــذَللو ــكبر ــمحر ــنم كــذَللو ــكبر ــمحر ــنم
ـــ   ــك ألََمــ ــةُ ربـــ ــتْ كَلمـــ ــم وتَمـــ ـــ  خَلَقَهـــ ــك ألََمــ ــةُ ربـــ ــتْ كَلمـــ ــم وتَمـــ ـــ  خَلَقَهـــ ــك ألََمــ ــةُ ربـــ ــتْ كَلمـــ ــم وتَمـــ ـــ  خَلَقَهـــ ــك ألََمــ ــةُ ربـــ ــتْ كَلمـــ ــم وتَمـــ ــاسِ   خَلَقَهـــ ــة والنَّـــ ــن الْجِنَّـــ ــنَّم مـــ ــاسِ   ألََن جهـــ ــة والنَّـــ ــن الْجِنَّـــ ــنَّم مـــ ــاسِ   ألََن جهـــ ــة والنَّـــ ــن الْجِنَّـــ ــنَّم مـــ ــاسِ   ألََن جهـــ ــة والنَّـــ ــن الْجِنَّـــ ــنَّم مـــ ألََن جهـــ

ينعمأَجينعمأَجينعمأَجينعم٢(�أَج(..  
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ــه تعـــالى عنـــد رده علـــى مـــن ال يـــؤمن   ــتهيها  ���  وكـــذلك قولـ ــة التـــي يشـ باألدلّـ
وقَـالُوا لَـوالَ أُنْـزِلَ علَيـه ملَـك ولَـو       وقَـالُوا لَـوالَ أُنْـزِلَ علَيـه ملَـك ولَـو       وقَـالُوا لَـوالَ أُنْـزِلَ علَيـه ملَـك ولَـو       وقَـالُوا لَـوالَ أُنْـزِلَ علَيـه ملَـك ولَـو       �والواضحة لكلّ أحـد، حـين قـال عـزّ مـن قائـل:       

اَألم يلَكاً لَقُضأَنْزَلْنَا ماَألم يلَكاً لَقُضأَنْزَلْنَا ماَألم يلَكاً لَقُضأَنْزَلْنَا ماَألم يلَكاً لَقُضأَنْزَلْنَا م وننْظَرالَ ي ثُم ر وننْظَرالَ ي ثُم ر وننْظَرالَ ي ثُم ر وننْظَرالَ ي ثُم ـنَا         �رسلَلَبـالً وجر لْنَـاهعلَكـاً لَجم لْنَاهعج لَوـنَا     وسلَلَبـالً وجر لْنَـاهعلَكـاً لَجم لْنَاهعج لَوـنَا     وسلَلَبـالً وجر لْنَـاهعلَكـاً لَجم لْنَاهعج لَوـنَا     وسلَلَبـالً وجر لْنَـاهعلَكـاً لَجم لْنَاهعج لَوو
ونلْبِسا يم هِملَيعونلْبِسا يم هِملَيعونلْبِسا يم هِملَيعونلْبِسا يم هِملَي١(�ع(..  

ــاً واختبــاراً للبشــر حتّــى        ــتالًء وامتحان ــأن هنــاك اب فهــذه اآليــات الكريمــة تثبــت لنــا ب
 لـبس فيـه ألحـد لـم يكـن هنـاك       يؤمنوا باهللا تعالى ويسلّموا له, ولو كان األمر واضحاً ال

ل! اختبار، فيؤمن الجميع مباشرة، فال ثواب وال عقاب وال أياستحقاق؛ فتأم  
هـذا مــن جهــة.. ومــن جهــة أُخــرى، فإنّـك إن كنــت تبحــث عــن الحــق، فيجــب   
ــا       ــين الفـــرق اإلســـالمية، ثـــم النظـــر فـــي أدلّتهـ ــر فـــي أصـــل االخـــتالف بـ عليـــك النظـ

لنظر في خصوصيات كلّ مذهب وتفاصيله، ذلك ينبغي وأُصولها العامة، ومن ثم ا
قبــل طلبــك هــذا الــذي جمعــت فيــه الــنصّ علــى األئمــة واإلمامــة، وكــذلك عصــمة      

، ومــن مصــادر الســنّة، فمــاذا أبقيــت للســنّة مــن     Fاألئمــة، وكــذلك أســماء األئمــة  
  العناد والكفر؟!!���  تبرير كي يخالفوا مذهبنا

لمين يجــب أن يكــون غيــر مخــرج لهــم مــن    فــاختالف المســلمين وفــرق المســ 
ــه موجـــوداً ومتحقّقـــاً، فهـــو حجـــة علـــى كفـــرهم       ــا تســـأل عنـ ــإذا كـــان مـ اإلســـالم، فـ
وإخراجهم من الملّة، وال قائل بذلك، أو آلمن أهل السنّة جميعاً، وانتهى الخـالف  

  األزلي بين المسلمين وما استدلّ أحد بغير هذا النص الذي تطلبه أنت اآلن!!!
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حقّاً لما طلبت، كيف طلبتـه؟! وكيـف تتوقّـع وجـود مثـل ذلـك الـنصّ        فنعجب 
الصــحيح الصــريح فــي كــلّ مســائل الخــالف، فمــاذا أبقيــت أيهــا األخ للمخــالف؟       

  ولماذا يبقى خالف أصالً؟!
فسؤالك يشبه سؤال أهل الكتاب لنا: بأن دينكم باطل؛ ألنّه غير مذكور عنـدنا  

  بصراحة ونصّ، ال يقبل التأويل!!
ــ ــي    وسـ ــال علـ ــديث قتـ ــا حـ ــارجي: ارو لنـ ــك للخـ ــبه قولـ ــارقين  Cؤالك يشـ للمـ

  الخوارج، وأعترف لك بأنّكم المقصودون من الحديث!!
  فهل يعقل ذلك أيها األخ؟!

أنت تطالبنا بأن نثبت لك صحة تفاصيل مذهبنا المتفرعة عن أصل ثابت عنـد  
ي لـك بـدليل صـحيح    السنّة، وتقفز على ذلـك األصـل دون تسـليم، وتطالبنـا بـأن نـأت      

صــريح يفصــل ذلــك األصــل الثابــت بروايــة ســنّية صــحيحة صــريحة، تــذكر أســماء    
    ــة وعصــمتهم، وال تــتكلّم عــن ثبــوت خالفــة علــياألئمC   ،وإمامتــه، وهــو المهــم

وهــو أصــل الخــالف، ومنــه يعــرف الحــق مــن الباطــل, وآخــر يشــترط ذكــر خالفــة     
عليC !في القرآن صراحة  

ــى عــدم   ــا بالنســبة إل ــنّة، فهــو ال يــدلّ علــى عــدم الوجــود       أم ــد الس الوجــدان عن
الـواقعي، ولنـا روايـات كثيـرة وبأسـانيد عـن صـحابة وتـابعين، ولكـن لألسـف، كمــا           
قلنــا لــك، إن مــن يــروى تلــك الروايــات ال يمكــن أن يخالفهــا، وبالتــالي فــالرواة هــم  

ا وعــن لخــواص أصــحابهم، حتّــى وصــلت إلينــ  ���  شــيعة، وال يســتطيعون البــوح بهــا 
  طرقنا دون طرق الحكومات.
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ــين الشـــيعة والســـنّة هـــو فـــي مســـألة     والنتيجـــة هـــي: أن موضـــوع الخـــالف بـ
     الخالفـة: هـل هـي بــنص علـى علـيC   7، أم هـي شــورى، أو لـم يـتكلّم النبــي 

أصالً في هذا األمر، وليس في اإلسالم أصالً نظام حكم، أم هو كيفـي تكيفـي   
  مزاجي بحسب ما يقع؟!

ع نقبلـه ونمضـيه؟! كمـا هـو رأي المشـهور مـن أهـل السـنّة، ألن         وبأي شكل يق
أســـباب ثبـــوت خالفـــة وملـــك الســـلطان عنـــدهم اختلـــف مـــن شـــخص آلخـــر، ولـــم  

  يستدلّ أحد بدليل على خالفته وملكه البتة!!
فها هي خالفة أبي بكر، التي يعترف عمـر قبـل غيـره بأنّهـا: كانـت فلتـة ولكـن        

البخاري في كتاب المحاربين، باب رجـم الحبلـى   اهللا وقى شرها، كما يروي ذلك 
  .)١(من الزنا من صحيحه

 وقد روى البخاري أيضاً ومسلم اعتراض علـيC       علـى هـذه البيعـة، وعـدم مبايعتـه
ألبــي بكـــر ســـتّة أشـــهر، وهجــره لهـــم واعتزالـــه إيـــاهم، ووصــفه للبيعـــة بقولـــه ألبـــي بكـــر:    

  ..)٢(نصيباً) 7تنا من رسول اهللا(ولكنّك استبددت علينا باألمر، وكنّا نرى لقراب
فض مـن الصـحابة وإجبـار    وها هي خالفة عمر بوالية عهـد مـن أبـي بكـر، وبـر     

ــن           مــن الخليفــة؛  ــي مصــنّفه، واب ــي شــيبة ف ــن أب ــه، واب ــي طبقات ــن ســعد ف ــروي اب إذ ي
عســاكر فــي تاريخــه، والمتّقــي الهنــدي فــي (كنــز العمــال)، وابــن األثيــر فــي (أُســد       

إن أبــا بكــر حــين حضــره المــوت أرســل ((ي (تــاريخ المدينــة): الغابــة)، وابــن شــبة فــ
إلى عمر يستخلفه، فقال الناس ــ وفي رواية ــ فدخل عليـه علـي وطلحـة: تسـتخلف     

                                                 

�F١�Oa[�E��CA��-٨א��W٢٥�،٢٦K� �
�F٢�CA��-א���Oa[�E٥�W٨٣�KeO��+و#p�"�;�،Cز�S��J8�"�א �



 
 

٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

علينــا فظّــاً غليظــاً، ولــو قــد ولينــا كــان أفــظّ وأغلــظ، فمــا تقــول لربــك إذا لقيتــه وقــد       
  .)١())استخلفت علينا عمر؟ قال أبو بكر: أبربي تخوفونني...

وها هي الخالفة بعد عمر تؤول إلى ستّة يحددهم عمر وحده، ويجعـل األمـر   
 والحكـــم والتنصـــيب فـــي يـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، ويـــرفض علـــيC  ًشـــرطا

اشــترطوه عليــه، هــم يعلمــون بأنّــه ال يوافــق عليــه، أال وهــو: العمــل بســنّة وســيرة أبــي   
بكر وعمر، فأبى عليC  ة بموقفـه ذن لُألماك رفضـه للشـيخين، فـأعطى    ذلك، وبي

عبد الرحمن الخالفة لعثمان بعد قبوله لذلك الشرط، ورفض علي له، ومن ثم قال 
علي لعبد الرحمن، كما رواه ابن شبة في (تـاريخ المدينـة)، والطبـري فـي تاريخـه:      
(حبوتــه حبـــو دهـــر.. لـــيس هـــذا أول يــوم تظـــاهرتم فيـــه علينـــا، فصـــبر جميـــل، واهللا   

  .)٢(ليرد األمر إليك...)���  ا تصفون، واهللا ما وليت عثمانالمستعان على م
ومــن ثــم قتــل عثمــان مــن قبــل المســلمين، وتخلّــى عنــه الصــحابة أجمعهــم،  
ــه لينقــذهم ممــا حصــل لهــم، ومــن       فتوجهــوا إلــى أميــر المــؤمنين حقّــاً، والذوا ب

وجعلـوه  ، فأجمعوا عليه Cأبو الحسن���  الفتنة التي أصابتهم، والتي ليس لها
ــة        ــم ينعقــد إجمــاع ورضــا للمهــاجرين واألنصــار علــى خليف ���  خليفــة لهــم، ول

لعليC.  
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ومــن ثــم آلــت الخالفــة إلــى بنــي أميــة، الــذين ال يصــلحون لإلمامــة؛ ألنّهــم طلقــاء،  
   لهم األعناق في اإلسـالم، ووصـفهم النبـي ن تُمدبـذلك كمـا وصـفهم بـه      7وليسوا مم

إن بنـي أميـة يزعمـون أن الخالفـة فـيهم؟      ((سأله سـائل:  سفينة حين  7مولى رسول اهللا
، رواه الترمـذي وحسـنه، وأبـو    ))قال: كذب بنو الزرقـاء، بـل هـم ملـوك مـن شـر الملـوك       

  .)١(داود، والسيوطي، وصححه األلباني
وبعـــدهم بنـــو العبـــاس، ذوو الملـــك الجبـــري، ومـــن ثـــم جـــاءت الدولـــة العثمانيـــة،   

م العلمانيون، والى يومنـا هـذا.. فهـل تسـتطيع أن تتبنّـى دينـاً لـه        وبعدها الوهابيون، ومن ث
  مثل هذه النظم في الحكم؟!

ــة هللا        ــة خالفـــ ــب اإلمامـــ ــون: إن منصـــ ــيعة ويقولـــ ــأتي الشـــ ــك يـــ ــل ذلـــ ــي مقابـــ وفـــ
  ، وهو يعني: قيادة اُألمة وهدايتها واألخذ بها على الصراط المستقيم.7وللرسول

ــيس أمــراً     ــاً، فكــم مــن رجــل صــالح ظــاهراً وهــو     ومعرفــة اإلمــام المناســب ل ظاهري
 شـــيطان فـــي باطنـــه وبـــالعكس, وكـــذلك مـــن كـــان صـــالحاً حقيقـــةً قـــد يفســـد باإلمـــارة  

والواليــة والمنصــب والمــال، ومــا إلــى ذلــك لــو قلنــا بمعرفتنــا بالصــالح والكفــوء  
  حقيقةً.
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أدلّــة الــنص علــى إمامــة علــي وكــذلك فــإنC ثابتــة عنــد  7وخالفتــه لرســول اهللا
  ة أنفسهم، وفي صحاحهم..السنّ

علـى الخلفــاء الثالثــة، ورفضــهم   Cفباإلضـافة إلــى مــا ذكرنـا مــن اعتــراض اإلمــام  
ورفض خالفتهم وسـنّتهم وسـيرتهم، هنـاك حـديث الثقلـين، الـذي يوجـب علـى اُألمـة          

  إخالف النبي بهما، كما أمر أُمته بالتمسك بهما، وعدم افتراقهما إلى يوم القيامة.
ــه النبـــي  وهنـــاك حـــديث  ــة علـــي  7الغـــدير، الـــذي نـــصّ فيـ ــه؛  Cعلـــى خالفـ فيـ

        د عـن المعتقـد، فإنّـك سـترى وبوضـوح أنوخصوصاً حين التدقيق في األلفـاظ والتجـر
ــه ــــ ملــك المــوت ــــ      7النبــيقــد أخبــر فــي بدايــة كالمــه بأنّــه يوشــك أن يــأتي رســول رب

قـالوا: بلـى، قـال:    للمسلمين: (ألست أولى بكم مـن أنفسـكم؟    7فيجيب، وكذلك قوله
  فمن كنت مواله فهذا علي مواله).

وهناك حديث األئمة االثني عشر الذين من قريش، وهـذا حـديث حـار فيـه أهـل      
، أي: )١())لم ألق أحداً يقطع في هذا الحـديث بشـيء معـين...   ((السنّة حتّى قال أحدهم: 

  لم يصل فيه أحد إلى نتيجة.
عشـرات الخلفـاء والملـوك      يحصر خلفـاءه بـاثني عشـر ف    7فالنبي قـط، والواقـع أن

والسالطين قد تأمروا على المسلمين، فقام كلّ واحد من علماء السنّة باختيار مـا بـدا لـه    
يتّفـق اثنـان مـنهم علـى      وما يقتنع به مـن خلفـاء فـيجعلهم مصـاديق لهـذا الحـديث، ولـم       

ــر،     دون اثنـــي عشـــر خليفـــة أبـــداً، وهـــذا يكشـــف عـــن تـــرجيحهم لخليفـــة دون آخـ
  مقياس أو معيار!
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ما قال، وبشّر بما بشّر، لعباً ولغواً ولعدم فائدة؟ 7وهنا نسأل: هل قال النبي  
ما الفائدة التي استفادها إخواننا السنّة  ،إن كان الجواب بالنفي ،فال ندري

  ني عشر المجهولين عند اُألمة؟!!من هذا الحديث وهؤالء االث
الشــيعة اإلماميــة ���  مــع هــذا الحــديث وبالتــالي فلــم يصــل أحــد إلــى نتيجــة 

االثنا عشرية، فهم قد طبقوا الحديث واستفادوا منه وجوب تقليد هؤالء األئمة 
وتمثيله، واالستنان بسنّته، فيأخذ الناس عنهم  7االثني عشر لخالفة رسول اهللا

  الشرع الصحيح، والدين الحنيف، والصراط المستقيم.
ــر مــن األحاديــث    ــا لمــن يطلــب الحــق     وهنــاك الكثي ــر مــا ذكرن واآليــات غي

  ويتجرد تماماً عما حمله، أو تربى عليه، أو تعلّمه والتزمه.
أن تفكّـــر بـــه جيـــداً أيهـــا األخ   اونخـــتم حـــديثنا معكـــم بحـــديث، نرجـــو 

العزيز، وهو حـديث لـم يصـل فيـه أهـل السـنّة إلـى نتيجـة، كحـديث األئمـة           
إن عليــاً منّــي وأنــا منــه، وهــو ولّــي   : (7االثنــي عشــر، وهــو: قــول رســول اهللا  

كلّ مؤمن بعدي)، الذي روي بأربعة أسانيد وطـرق كلّهـا صـحيحة بـذاتها،     
وال يمكــن ردهــا حــديثياً وعلميــاً، وبمــا أن معنــاه صــريح وقــوي ألجــأ ابــن          

  !!)١(تيمية إلى تكذيبه
 فانظر أيها األخ في هذا الحديث جيداً، وانظر إلى تخبط علمائـك فيـه بـين   

ل بتأويل عجيب، واحكم!مكذّب ومؤو  
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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..
    ,,,,FFFFص على األئمةص على األئمةص على األئمةص على األئمةأقول: روى الكليني(رحمه اهللا) رواية في (الكافي) بالنأقول: روى الكليني(رحمه اهللا) رواية في (الكافي) بالنأقول: روى الكليني(رحمه اهللا) رواية في (الكافي) بالنأقول: روى الكليني(رحمه اهللا) رواية في (الكافي) بالن

ين (حسين المؤيد) حاول تضعيفها بكالم مـن عنـده، رغـم أنّـه     ين (حسين المؤيد) حاول تضعيفها بكالم مـن عنـده، رغـم أنّـه     ين (حسين المؤيد) حاول تضعيفها بكالم مـن عنـده، رغـم أنّـه     ين (حسين المؤيد) حاول تضعيفها بكالم مـن عنـده، رغـم أنّـه     الّالّالّالّأن بعض الضأن بعض الضأن بعض الضأن بعض الض��� ��� ��� ��� 
        اعترف بتمامية سندها.اعترف بتمامية سندها.اعترف بتمامية سندها.اعترف بتمامية سندها.

فهذا هو السؤال، مع جواب (حسـين المؤيـد), ونلـتمس مـنكم اإلجابـة علـى       فهذا هو السؤال، مع جواب (حسـين المؤيـد), ونلـتمس مـنكم اإلجابـة علـى       فهذا هو السؤال، مع جواب (حسـين المؤيـد), ونلـتمس مـنكم اإلجابـة علـى       فهذا هو السؤال، مع جواب (حسـين المؤيـد), ونلـتمس مـنكم اإلجابـة علـى       
        إيرادات هذا المخذول!إيرادات هذا المخذول!إيرادات هذا المخذول!إيرادات هذا المخذول!

        الرسالة:الرسالة:الرسالة:الرسالة:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..((((((((

        هل هذا الحديث صحيح سنداً أو مرسل:هل هذا الحديث صحيح سنداً أو مرسل:هل هذا الحديث صحيح سنداً أو مرسل:هل هذا الحديث صحيح سنداً أو مرسل:
عــدعــدعــدــ عــدــ ة مــن أصــحابنا، عــن أحمــد بــن محمــ ة مــن أصــحابنا، عــن أحمــد بــن محمــ ة مــن أصــحابنا، عــن أحمــد بــن محمد البرقــي، عــن أبــي هاشــم داود بــن  د البرقــي، عــن أبــي هاشــم داود بــن  د البرقــي، عــن أبــي هاشــم داود بــن  د البرقــي، عــن أبــي هاشــم داود بــن  ة مــن أصــحابنا، عــن أحمــد بــن محم

ومعـه  ومعـه  ومعـه  ومعـه      CCCCأقبـل أميـر المـؤمنين   أقبـل أميـر المـؤمنين   أقبـل أميـر المـؤمنين   أقبـل أميـر المـؤمنين       ::::قـال قـال قـال قـال     ،،،،CCCCالقاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثـاني القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثـاني القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثـاني القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثـاني 
الحسن بن عليالحسن بن عليالحسن بن عليالحسن بن عليCCCC،،،،    ّفجلسفجلسفجلسفجلس    ،،،،فدخل المسجد الحرامفدخل المسجد الحرامفدخل المسجد الحرامفدخل المسجد الحرام    ،،،،كئ على يد سلمانكئ على يد سلمانكئ على يد سلمانكئ على يد سلمانوهو متّوهو متّوهو متّوهو مت،،،،    

        ....فجلسفجلسفجلسفجلس    ،،،،CCCC    م على أمير المؤمنين، فردم على أمير المؤمنين، فردم على أمير المؤمنين، فردم على أمير المؤمنين، فردإذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّإذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّإذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّإذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّ
علمـت  علمـت  علمـت  علمـت      أسألك عن ثالث مسائل إن أخبرتنـي بهـن  أسألك عن ثالث مسائل إن أخبرتنـي بهـن  أسألك عن ثالث مسائل إن أخبرتنـي بهـن  أسألك عن ثالث مسائل إن أخبرتنـي بهـن      !!!!ثم قال: يا أمير المؤمنينثم قال: يا أمير المؤمنينثم قال: يا أمير المؤمنينثم قال: يا أمير المؤمنين

أنأنأنليســوا بمــأمونين فــي دنيــاهم  ليســوا بمــأمونين فــي دنيــاهم  ليســوا بمــأمونين فــي دنيــاهم  ليســوا بمــأمونين فــي دنيــاهم      هــمهــمهــمهــموأنّوأنّوأنّوأنّ    ،،،،القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قضــى علــيهم القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قضــى علــيهم القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قضــى علــيهم القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قضــى علــيهم     أن
        ك وهم شرع سواء.ك وهم شرع سواء.ك وهم شرع سواء.ك وهم شرع سواء.وإن تكن اُألخرى علمت أنّوإن تكن اُألخرى علمت أنّوإن تكن اُألخرى علمت أنّوإن تكن اُألخرى علمت أنّ    ،،،،وآخرتهموآخرتهموآخرتهموآخرتهم
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        ....لكلكلكلك    ا بداا بداا بداا بداسلني عمسلني عمسلني عمسلني عمCCCC::::    فقال له أمير المؤمنينفقال له أمير المؤمنينفقال له أمير المؤمنينفقال له أمير المؤمنين
وعن الرجل كيف يذكر وعن الرجل كيف يذكر وعن الرجل كيف يذكر وعن الرجل كيف يذكر     ،،،،جل إذا نام أين تذهب روحهجل إذا نام أين تذهب روحهجل إذا نام أين تذهب روحهجل إذا نام أين تذهب روحهقال: أخبرني عن الرقال: أخبرني عن الرقال: أخبرني عن الرقال: أخبرني عن الر

        وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال؟    ،،،،وينسىوينسىوينسىوينسى
        ....أجبهأجبهأجبهأجبه    !!!!ددددفقال: يا أبا محمفقال: يا أبا محمفقال: يا أبا محمفقال: يا أبا محم    ،،،،إلى الحسنإلى الحسنإلى الحسنإلى الحسن    CCCCفالتفت أمير المؤمنينفالتفت أمير المؤمنينفالتفت أمير المؤمنينفالتفت أمير المؤمنين

        ....CCCCقال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسنقال: فأجابه الحسن
ــه    ::::فقــال الرجــلفقــال الرجــلفقــال الرجــلفقــال الرجــل ــهأشــهد أن ال إل ــهأشــهد أن ال إل ــهأشــهد أن ال إل ــم أزل أشــهد بهــا     ،،،،اهللاهللاهللاهللا��� ��� ��� ���     أشــهد أن ال إل ــم أزل أشــهد بهــا ول ــم أزل أشــهد بهــا ول ــم أزل أشــهد بهــا ول     وأشــهد أنوأشــهد أنوأشــهد أنوأشــهد أن    ،،،،ول

محممحممحموأشـهد أنّـ  وأشـهد أنّـ  وأشـهد أنّـ  وأشـهد أنّـ      ،،،،ولم أزل أشهد بـذلك ولم أزل أشهد بـذلك ولم أزل أشهد بـذلك ولم أزل أشهد بـذلك     ،،،،رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    داًداًداًداًمحم ك وصـي ك وصـي ك وصـي 7رسـول اهللا رسـول اهللا رسـول اهللا رسـول اهللا     ك وصـي    
والقائم بحجوالقائم بحجوالقائم بحجك ك ك ك وأشهد أنّوأشهد أنّوأشهد أنّوأشهد أنّ، ، ، ، ولم أزل أشهد بهاولم أزل أشهد بهاولم أزل أشهد بهاولم أزل أشهد بها، ، ، ، وأشار إلى أمير المؤمنينوأشار إلى أمير المؤمنينوأشار إلى أمير المؤمنينوأشار إلى أمير المؤمنين، ، ، ، تهتهتهتهوالقائم بحج

وصيوصيوصيوصيه والقائم بحجه والقائم بحجه والقائم بحجوأشار إلى الحسنوأشار إلى الحسنوأشار إلى الحسنوأشار إلى الحسن    ،،،،تهتهتهتهه والقائم بحجCCCC،،،،       وأشهد أن الحسـين بـن علـي   وأشهد أن الحسـين بـن علـي   وأشهد أن الحسـين بـن علـي   وأشهد أن الحسـين بـن علـي    
وصيوصيوصيوصي    أخيه والقائم بحجأخيه والقائم بحجأخيه والقائم بحجته بعدهته بعدهته بعدهته بعدهأخيه والقائم بحج،،،،    وأشهد على عليوأشهد على عليوأشهد على عليه القائم بأمر ه القائم بأمر ه القائم بأمر ه القائم بأمر بن الحسين أنّبن الحسين أنّبن الحسين أنّبن الحسين أنّ    وأشهد على علي

    ،،،،بن الحسينبن الحسينبن الحسينبن الحسين    ه القائم بأمر عليه القائم بأمر عليه القائم بأمر عليه القائم بأمر عليأنّأنّأنّأنّ    د بن عليد بن عليد بن عليد بن عليوأشهد على محموأشهد على محموأشهد على محموأشهد على محم    ،،،،لحسين بعدهلحسين بعدهلحسين بعدهلحسين بعدهاااا
وأشهد على جعفر بن محموأشهد على جعفر بن محموأشهد على جعفر بن محمد بأنّد بأنّد بأنّد بأنّوأشهد على جعفر بن محمه القائم بأمر محمه القائم بأمر محمه القائم بأمر محمه ه ه ه وأشهد على موسى أنّوأشهد على موسى أنّوأشهد على موسى أنّوأشهد على موسى أنّ    ،،،،دددده القائم بأمر محم
ه القـائم بـأمر   ه القـائم بـأمر   ه القـائم بـأمر   ه القـائم بـأمر   بـن موسـى أنّـ   بـن موسـى أنّـ   بـن موسـى أنّـ   بـن موسـى أنّـ       وأشـهد علـى علـي   وأشـهد علـى علـي   وأشـهد علـى علـي   وأشـهد علـى علـي       ،،،،ددددالقائم بأمر جعفـر بـن محمـ   القائم بأمر جعفـر بـن محمـ   القائم بأمر جعفـر بـن محمـ   القائم بأمر جعفـر بـن محمـ   

    ،،،،بن موسىبن موسىبن موسىبن موسى    أمر عليأمر عليأمر عليأمر عليه القائم به القائم به القائم به القائم بأنّأنّأنّأنّ    د بن عليد بن عليد بن عليد بن عليوأشهد على محموأشهد على محموأشهد على محموأشهد على محم    ،،،،موسى بن جعفرموسى بن جعفرموسى بن جعفرموسى بن جعفر
وأشهد على عليوأشهد على عليوأشهد على عليوأشهد على علي    بن محمبن محمبن محمـ   د بأنّـ د بأنّـ د بأنّـ د بأنّـ بن محمـ   ه القـائم بـأمر محمـ   ه القـائم بـأمر محمـ   ه القـائم بـأمر محمه القـائم بـأمر محم  د بـن علـي  د بـن علـي  د بـن علـي  وأشـهد علـى   وأشـهد علـى   وأشـهد علـى   وأشـهد علـى       ،،،،د بـن علـي

الحسن بن عليالحسن بن عليالحسن بن عليبأنّبأنّبأنّبأنّ    الحسن بن عليه القائم بأمر عليه القائم بأمر عليه القائم بأمر عليه القائم بأمر علي    بن محمبن محمبن محموأشهد على رجل من ولـد  وأشهد على رجل من ولـد  وأشهد على رجل من ولـد  وأشهد على رجل من ولـد      ،،،،ددددبن محم
    ،،،،كما ملئت جوراًكما ملئت جوراًكما ملئت جوراًكما ملئت جوراً    ها عدالًها عدالًها عدالًها عدالًفيمألفيمألفيمألفيمأل    ،،،،ى حتّى يظهر أمرهى حتّى يظهر أمرهى حتّى يظهر أمرهى حتّى يظهر أمرهى وال يسمى وال يسمى وال يسمى وال يسمال يكنّال يكنّال يكنّال يكنّ    ،،،،الحسنالحسنالحسنالحسن

        ....ثم قام فمضىثم قام فمضىثم قام فمضىثم قام فمضى    ....رحمة اهللا وبركاتهرحمة اهللا وبركاتهرحمة اهللا وبركاتهرحمة اهللا وبركاتهوالسالم عليك يا أمير المؤمنين ووالسالم عليك يا أمير المؤمنين ووالسالم عليك يا أمير المؤمنين ووالسالم عليك يا أمير المؤمنين و
فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمفقال أمير المؤمنين: يا أبا محمفقال أمير المؤمنين: يا أبا محماتبعه فانظر أين يقصداتبعه فانظر أين يقصداتبعه فانظر أين يقصداتبعه فانظر أين يقصد    !!!!ددددفقال أمير المؤمنين: يا أبا محم....        
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  ــن علــي ــن علــي  فخــرج الحســن ب ــن علــي  فخــرج الحســن ب ــن علــي  فخــرج الحســن ب مــن مــن مــن مــن     أن وضــع رجلــه خارجــاً أن وضــع رجلــه خارجــاً أن وضــع رجلــه خارجــاً أن وضــع رجلــه خارجــاً ��� ��� ��� ���     فقــال: مــا كــان فقــال: مــا كــان فقــال: مــا كــان فقــال: مــا كــان     HHHHفخــرج الحســن ب
ــر المــؤمنين      ــى أمي ــن أخــذ مــن أرض اهللا، فرجعــت إل ــر المــؤمنين     المســجد فمــا دريــت أي ــى أمي ــن أخــذ مــن أرض اهللا، فرجعــت إل ــر المــؤمنين     المســجد فمــا دريــت أي ــى أمي ــن أخــذ مــن أرض اهللا، فرجعــت إل ــر المــؤمنين     المســجد فمــا دريــت أي ــى أمي ــن أخــذ مــن أرض اهللا، فرجعــت إل     CCCCالمســجد فمــا دريــت أي

        ....فأعلمتهفأعلمتهفأعلمتهفأعلمته
        أتعرفه؟أتعرفه؟أتعرفه؟أتعرفه؟    !!!!فقال: يا أبا محمدفقال: يا أبا محمدفقال: يا أبا محمدفقال: يا أبا محمد

        .... ورسوله وأمير المؤمنين أعلم ورسوله وأمير المؤمنين أعلم ورسوله وأمير المؤمنين أعلم ورسوله وأمير المؤمنين أعلمقلت: اهللاقلت: اهللاقلت: اهللاقلت: اهللا
        ....CCCCقال: هو الخضرقال: هو الخضرقال: هو الخضرقال: هو الخضر

...وإنّــي بعــدما تتبعــت رواياتــه وجدتُــه يــروي عــن النســخ  ...وإنّــي بعــدما تتبعــت رواياتــه وجدتُــه يــروي عــن النســخ  ...وإنّــي بعــدما تتبعــت رواياتــه وجدتُــه يــروي عــن النســخ  ...وإنّــي بعــدما تتبعــت رواياتــه وجدتُــه يــروي عــن النســخ  ((((((((البهبــودي يقــول: البهبــودي يقــول: البهبــودي يقــول: البهبــودي يقــول: 
ما كان يرويهـا  ما كان يرويهـا  ما كان يرويهـا  ما كان يرويهـا      ::::المجعولة الموضوعة على أصحابها الثقات األثبات كثيراً، ومنهاالمجعولة الموضوعة على أصحابها الثقات األثبات كثيراً، ومنهاالمجعولة الموضوعة على أصحابها الثقات األثبات كثيراً، ومنهاالمجعولة الموضوعة على أصحابها الثقات األثبات كثيراً، ومنها

، ويقصــد ، ويقصــد ، ويقصــد ، ويقصــد ))))))))عــن داود بــن القاســم الجعفــري أبــي هاشــم، عــن أبــي جعفــر الجــواد...عــن داود بــن القاســم الجعفــري أبــي هاشــم، عــن أبــي جعفــر الجــواد...عــن داود بــن القاســم الجعفــري أبــي هاشــم، عــن أبــي جعفــر الجــواد...عــن داود بــن القاســم الجعفــري أبــي هاشــم، عــن أبــي جعفــر الجــواد...
) ) ) ) ٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١ذلك كتاب منسوب ألبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، المتوفّى سنة (ذلك كتاب منسوب ألبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، المتوفّى سنة (ذلك كتاب منسوب ألبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، المتوفّى سنة (ذلك كتاب منسوب ألبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، المتوفّى سنة (بببب

        للهجرة، وهو كتاب موضوع عليه.للهجرة، وهو كتاب موضوع عليه.للهجرة، وهو كتاب موضوع عليه.للهجرة، وهو كتاب موضوع عليه.
ال يمكن االحتجاج بهذه الرواية، ولو كان ال يمكن االحتجاج بهذه الرواية، ولو كان ال يمكن االحتجاج بهذه الرواية، ولو كان ال يمكن االحتجاج بهذه الرواية، ولو كان ((((((((    جواب المدعو (حسين المؤيد):جواب المدعو (حسين المؤيد):جواب المدعو (حسين المؤيد):جواب المدعو (حسين المؤيد):

لها بحسب الظاهر سند تام، ففي متنها عالمـات اسـتفهام وثغـرات تشـير إلـى أنّهـا       لها بحسب الظاهر سند تام، ففي متنها عالمـات اسـتفهام وثغـرات تشـير إلـى أنّهـا       لها بحسب الظاهر سند تام، ففي متنها عالمـات اسـتفهام وثغـرات تشـير إلـى أنّهـا       لها بحسب الظاهر سند تام، ففي متنها عالمـات اسـتفهام وثغـرات تشـير إلـى أنّهـا       
        موضوعة، منها:موضوعة، منها:موضوعة، منها:موضوعة، منها:

يا أمير المؤمنين! أسألك عـن ثـالث مسـائل إن أخبرتنـي بهـن      يا أمير المؤمنين! أسألك عـن ثـالث مسـائل إن أخبرتنـي بهـن      يا أمير المؤمنين! أسألك عـن ثـالث مسـائل إن أخبرتنـي بهـن      يا أمير المؤمنين! أسألك عـن ثـالث مسـائل إن أخبرتنـي بهـن      ((((((((ورد فيها: ورد فيها: ورد فيها: ورد فيها: ــ ــ ــ ــ ١١١١
عليهم، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم عليهم، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم عليهم، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم عليهم، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم     ت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضىت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضىت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضىت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضىعلمعلمعلمعلم

        ....))))))))وآخرتهم، وإن تكن اُألخرى علمت أنّك وهم شرع سواءوآخرتهم، وإن تكن اُألخرى علمت أنّك وهم شرع سواءوآخرتهم، وإن تكن اُألخرى علمت أنّك وهم شرع سواءوآخرتهم، وإن تكن اُألخرى علمت أنّك وهم شرع سواء
السائل جعل جواب علي وهذه الفقرة من الغرابة بمكان: أنالسائل جعل جواب علي وهذه الفقرة من الغرابة بمكان: أنالسائل جعل جواب علي وهذه الفقرة من الغرابة بمكان: أنالسائل جعل جواب علي وهذه الفقرة من الغرابة بمكان: أنCCCC       معيـاراً فـي   معيـاراً فـي   معيـاراً فـي   معيـاراً فـي

معرفة أنّه اإلمام الحق، ومع ذلك خاطبه بإمرة المؤمنين، وهو لم يكن خليفة بعد؛ معرفة أنّه اإلمام الحق، ومع ذلك خاطبه بإمرة المؤمنين، وهو لم يكن خليفة بعد؛ معرفة أنّه اإلمام الحق، ومع ذلك خاطبه بإمرة المؤمنين، وهو لم يكن خليفة بعد؛ معرفة أنّه اإلمام الحق، ومع ذلك خاطبه بإمرة المؤمنين، وهو لم يكن خليفة بعد؛ 
الذي تقول الرواية أنّه كان حاضراً قد توفّي في خالفة الذي تقول الرواية أنّه كان حاضراً قد توفّي في خالفة الذي تقول الرواية أنّه كان حاضراً قد توفّي في خالفة الذي تقول الرواية أنّه كان حاضراً قد توفّي في خالفة     ����ألن سلمان الفارسيألن سلمان الفارسيألن سلمان الفارسيألن سلمان الفارسي
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    بإمرة المؤمنين في ذلك الوقت ال معنى لهابإمرة المؤمنين في ذلك الوقت ال معنى لهابإمرة المؤمنين في ذلك الوقت ال معنى لهابإمرة المؤمنين في ذلك الوقت ال معنى لها    CCCC، فمخاطبة السائل لعلي، فمخاطبة السائل لعلي، فمخاطبة السائل لعلي، فمخاطبة السائل لعلي����عثمانعثمانعثمانعثمان

كيف يخاطبـه بـذلك، وقـد علّـق معرفتـه بحقّانيـة       كيف يخاطبـه بـذلك، وقـد علّـق معرفتـه بحقّانيـة       كيف يخاطبـه بـذلك، وقـد علّـق معرفتـه بحقّانيـة       كيف يخاطبـه بـذلك، وقـد علّـق معرفتـه بحقّانيـة       بناًء على معرفته بأنّه اإلمام، فبناًء على معرفته بأنّه اإلمام، فبناًء على معرفته بأنّه اإلمام، فبناًء على معرفته بأنّه اإلمام، ف��� ��� ��� ��� 
        إمامته على جواب األسئلة؟إمامته على جواب األسئلة؟إمامته على جواب األسئلة؟إمامته على جواب األسئلة؟

    CCCC، فهل من المعقول أن الخضر، فهل من المعقول أن الخضر، فهل من المعقول أن الخضر، فهل من المعقول أن الخضرCCCCإن الرواية تقول: أن السائل هو الخضرإن الرواية تقول: أن السائل هو الخضرإن الرواية تقول: أن السائل هو الخضرإن الرواية تقول: أن السائل هو الخضر
   لم يكن يعرف عـن إمامـة علـي   لم يكن يعرف عـن إمامـة علـي   لم يكن يعرف عـن إمامـة علـي   لم يكن يعرف عـن إمامـة علـيCCCC        شـيئاً؟! وإذا كانـت إمامـة علـي    شـيئاً؟! وإذا كانـت إمامـة علـي    شـيئاً؟! وإذا كانـت إمامـة علـي    شـيئاً؟! وإذا كانـت إمامـة علـيCCCC       قـد ثبتـت   قـد ثبتـت   قـد ثبتـت   قـد ثبتـت

الخضـر  الخضـر  الخضـر  الخضـر      ، كمـا هـو اعتقـاد الشـيعة، فهـل خفـي ذلـك علـى        ، كمـا هـو اعتقـاد الشـيعة، فهـل خفـي ذلـك علـى        ، كمـا هـو اعتقـاد الشـيعة، فهـل خفـي ذلـك علـى        ، كمـا هـو اعتقـاد الشـيعة، فهـل خفـي ذلـك علـى        7777على لسان رسـول اهللا على لسان رسـول اهللا على لسان رسـول اهللا على لسان رسـول اهللا 
حتّى يستدلّ على إمامة عليحتّى يستدلّ على إمامة عليحتّى يستدلّ على إمامة عليحتّى يستدلّ على إمامة عليCCCC    بجوابه على األسئلة؟بجوابه على األسئلة؟بجوابه على األسئلة؟بجوابه على األسئلة؟        

        وإذا كان الخضـر يعـرف ذلـك لكنّـه يريـد أن يـتعلّم مـن علـي        وإذا كان الخضـر يعـرف ذلـك لكنّـه يريـد أن يـتعلّم مـن علـي        وإذا كان الخضـر يعـرف ذلـك لكنّـه يريـد أن يـتعلّم مـن علـي        وإذا كان الخضـر يعـرف ذلـك لكنّـه يريـد أن يـتعلّم مـن علـيCCCC       أجوبـة مـا   أجوبـة مـا   أجوبـة مـا   أجوبـة مـا
سأل، فلماذا ال ينتهج أسلوب المعرفة بدالً من انتهاج أسلوب االمتحان باألسئلة، سأل، فلماذا ال ينتهج أسلوب المعرفة بدالً من انتهاج أسلوب االمتحان باألسئلة، سأل، فلماذا ال ينتهج أسلوب المعرفة بدالً من انتهاج أسلوب االمتحان باألسئلة، سأل، فلماذا ال ينتهج أسلوب المعرفة بدالً من انتهاج أسلوب االمتحان باألسئلة، 

        ....CCCCة علية علية علية عليوفي الرواية إيماء بأنّه يعرف أجوبتها، لذا جعلها عالمة على إماموفي الرواية إيماء بأنّه يعرف أجوبتها، لذا جعلها عالمة على إماموفي الرواية إيماء بأنّه يعرف أجوبتها، لذا جعلها عالمة على إماموفي الرواية إيماء بأنّه يعرف أجوبتها، لذا جعلها عالمة على إمام
وإذا كان الخضر يعرف إمامة عليوإذا كان الخضر يعرف إمامة عليوإذا كان الخضر يعرف إمامة عليوإذا كان الخضر يعرف إمامة عليCCCC         ،لكنّـه أراد إظهارهـا بهـذا األسـلوب،     لكنّـه أراد إظهارهـا بهـذا األسـلوب،     لكنّـه أراد إظهارهـا بهـذا األسـلوب،     لكنّـه أراد إظهارهـا بهـذا األسـلوب

فما الهدف مـن إظهارهـا؟ هـل يظهرهـا لعلـي نفسـه، أو للحسـن، أو لسـلمان وهـو          فما الهدف مـن إظهارهـا؟ هـل يظهرهـا لعلـي نفسـه، أو للحسـن، أو لسـلمان وهـو          فما الهدف مـن إظهارهـا؟ هـل يظهرهـا لعلـي نفسـه، أو للحسـن، أو لسـلمان وهـو          فما الهدف مـن إظهارهـا؟ هـل يظهرهـا لعلـي نفسـه، أو للحسـن، أو لسـلمان وهـو          
        يعرفها حسب عقيدة الشيعة؟يعرفها حسب عقيدة الشيعة؟يعرفها حسب عقيدة الشيعة؟يعرفها حسب عقيدة الشيعة؟

ـــ إن األســئلة التــي ســألها الخضــر ال تــرتبط بمكانــة اإلمــام كخليفــة شــرعي   ٢٢٢٢ ـــ إن األســئلة التــي ســألها الخضــر ال تــرتبط بمكانــة اإلمــام كخليفــة شــرعي   ـ ـــ إن األســئلة التــي ســألها الخضــر ال تــرتبط بمكانــة اإلمــام كخليفــة شــرعي   ـ ـــ إن األســئلة التــي ســألها الخضــر ال تــرتبط بمكانــة اإلمــام كخليفــة شــرعي   ـ ـ
        ي العالمة على ذلك.ي العالمة على ذلك.ي العالمة على ذلك.ي العالمة على ذلك.كي تكون هكي تكون هكي تكون هكي تكون ه    7777لرسول اهللالرسول اهللالرسول اهللالرسول اهللا

ـــ إن الخضــر ٣٣٣٣ ـــ إن الخضــر ـ ـــ إن الخضــر ـ ـــ إن الخضــر ـ ــام بعــد الحســن      CCCCـ ــى اإلم ــة، حــين وصــل إل ــام بعــد الحســن      ، وحســب الرواي ــى اإلم ــة، حــين وصــل إل ــام بعــد الحســن      ، وحســب الرواي ــى اإلم ــة، حــين وصــل إل ــام بعــد الحســن      ، وحســب الرواي ــى اإلم ــة، حــين وصــل إل ، وحســب الرواي
وأشهد على رجل من ولد الحسن ال يكنّى وال يسمى حتّى وأشهد على رجل من ولد الحسن ال يكنّى وال يسمى حتّى وأشهد على رجل من ولد الحسن ال يكنّى وال يسمى حتّى وأشهد على رجل من ولد الحسن ال يكنّى وال يسمى حتّى ((((((((قال: قال: قال: قال:     CCCCالعسكريالعسكريالعسكريالعسكري
، فلم يذكر الكنية وال االسم، مع أن المهدي يكنّى قبل ظهور أمره، ، فلم يذكر الكنية وال االسم، مع أن المهدي يكنّى قبل ظهور أمره، ، فلم يذكر الكنية وال االسم، مع أن المهدي يكنّى قبل ظهور أمره، ، فلم يذكر الكنية وال االسم، مع أن المهدي يكنّى قبل ظهور أمره، ))))))))يظهر أمرهيظهر أمرهيظهر أمرهيظهر أمره

ه يكنّــى.. مضــافاً إلــى أن إخفــاء االســم ه يكنّــى.. مضــافاً إلــى أن إخفــاء االســم ه يكنّــى.. مضــافاً إلــى أن إخفــاء االســم ه يكنّــى.. مضــافاً إلــى أن إخفــاء االســم ويســمى قبــل ظهــور أمــره، وال أقــل مــن أنّــ ويســمى قبــل ظهــور أمــره، وال أقــل مــن أنّــ ويســمى قبــل ظهــور أمــره، وال أقــل مــن أنّــ ويســمى قبــل ظهــور أمــره، وال أقــل مــن أنّــ 
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  والكنيـة يكــون علــى عمــوم النــاس ولــيس فــي مجلــس خــاص بــين الخضــر وعلــي  والكنيـة يكــون علــى عمــوم النــاس ولــيس فــي مجلــس خــاص بــين الخضــر وعلــي  والكنيـة يكــون علــى عمــوم النــاس ولــيس فــي مجلــس خــاص بــين الخضــر وعلــي  والكنيـة يكــون علــى عمــوم النــاس ولــيس فــي مجلــس خــاص بــين الخضــر وعلــي
        والحسن وسلمان، فلماذا لم يظهر الخضر االسم والكنية؟والحسن وسلمان، فلماذا لم يظهر الخضر االسم والكنية؟والحسن وسلمان، فلماذا لم يظهر الخضر االسم والكنية؟والحسن وسلمان، فلماذا لم يظهر الخضر االسم والكنية؟

    لم يكن يستطيع معرفة السائل وأنّه الخضـر، لم يكن يستطيع معرفة السائل وأنّه الخضـر، لم يكن يستطيع معرفة السائل وأنّه الخضـر، لم يكن يستطيع معرفة السائل وأنّه الخضـر،     CCCCــ هل من المعقول أن علياًــ هل من المعقول أن علياًــ هل من المعقول أن علياًــ هل من المعقول أن عليا٤٤٤٤ً

        من المسجد؟من المسجد؟من المسجد؟من المسجد؟    بعد أن عرف باختفائه بمجرد خروجهبعد أن عرف باختفائه بمجرد خروجهبعد أن عرف باختفائه بمجرد خروجهبعد أن عرف باختفائه بمجرد خروجه��� ��� ��� ��� 
كلّ هذه الثغرات وعالمات االستفهام أمارات على أن الرواية موضوعة، كلّ هذه الثغرات وعالمات االستفهام أمارات على أن الرواية موضوعة، كلّ هذه الثغرات وعالمات االستفهام أمارات على أن الرواية موضوعة، كلّ هذه الثغرات وعالمات االستفهام أمارات على أن الرواية موضوعة، 
وأن واضعها وضعها قبل أن ينتشر بين الشيعة أنّه ولد للحسن العسكري ولد، وأن واضعها وضعها قبل أن ينتشر بين الشيعة أنّه ولد للحسن العسكري ولد، وأن واضعها وضعها قبل أن ينتشر بين الشيعة أنّه ولد للحسن العسكري ولد، وأن واضعها وضعها قبل أن ينتشر بين الشيعة أنّه ولد للحسن العسكري ولد، 

لــذكرها ونســبها إلــى لــذكرها ونســبها إلــى لــذكرها ونســبها إلــى لــذكرها ونســبها إلــى ��� ��� ��� ��� فالواضــع لــم يكــن يعــرف مــن الخصوصــيات شــيئاً، و فالواضــع لــم يكــن يعــرف مــن الخصوصــيات شــيئاً، و فالواضــع لــم يكــن يعــرف مــن الخصوصــيات شــيئاً، و فالواضــع لــم يكــن يعــرف مــن الخصوصــيات شــيئاً، و 
        الخضر.الخضر.الخضر.الخضر.

        ....))))))))فهذه الرواية ساقطة عن االحتجاجفهذه الرواية ساقطة عن االحتجاجفهذه الرواية ساقطة عن االحتجاجفهذه الرواية ساقطة عن االحتجاج

        اب:اب:اب:اب:الجوالجوالجوالجو
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

هاشم الجعفري مجعول موضوع؛ قال  يادعى البهبودي أن كتاب أب أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
في كتابه (معرفة الحديث) عند كالمـه علـى كتـاب داود بـن القاسـم الجعفـري       

وعندي أن كتابـه ملصـوق بـه، ولـذلك لـم يـروه الثقـات األثبـات،         ((هـ): ٢٦١(ت
ــن أبــي عبــد اهللا        ))ل الضــعفاءوإنّمــا يرويــه الرجــا   , ثــم عــد مــن هــؤالء: أحمــد ب

  .)١(البرقي. وقال عن النجاشي أنّه لم يذكر أن له: رواية وال كتاباً
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داود بـن  ((مع أن الشيخ الطوسي نصّ في (فهرسته) على أن له كتاباً؛ قال: 
لـة  القاسم الجعفري، يكنّى أبـا هاشـم، مـن أهـل بغـداد، جليـل القـدر، عظـيم المنز        

، وقــــد شـــــاهد جماعــــة, مـــــنهم: الرضــــا، والجـــــواد، والهـــــادي،    Fعنــــد األئمـــــة 
، وله أخبار ومسائل، F، وقد روى عنهم كلّهمFوالعسكري، وصاحب األمر

وله شـعر جيـد فـيهم، وكـان مقـدماً عنـد السـلطان، ولـه كتـاب أخبرنـا بـه عـدة مـن              
  .)١())اهللا، عنهأصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد 

، ولـه أخبـار ومسـائل،    Fوأنت ترى أنّه يـنص علـى أنّـه: روى عـن األئمـة     
وله كتاب, وأن كتابه رواه عنـه أحمـد بـن أبـي عبـد اهللا البرقـي، والبرقـي موثّـق         
عند الكلّ في نفسه, فكيف يـدعى البهبـودي أن كتـاب الجعفـري ملصـوق بـه،       

  ولم يروه الثقات األثبات؟!!
وإنّــي بعــدما ((قــول فــي ترجمــة أحمــد بــن أبــي عبــد اهللا البرقــي:   نعــم، إنّــه ي

أصـحابها  تتبعت رواياتـه وجدتـه يـروي عـن النسـخ المجعولـة الموضـوعة علـى         
الثقات األثبات كثيراً، ومنها: ما كان يرويها عن داود بن القاسم الجعفري أبي 

وع الغيبة هاشم، عن أبي جعفر الجواد، في النص على األئمة االثني عشر، ووق
  .)٢())Cباإلمام الثاني عشر من لسان الخضر

فتــراه يـــنصّ علـــى أن البرقــي يـــروي نســـخ الثقــات األثبـــات كثيـــراً، ولكنّـــه    
علــى أنّــك قــد ((يــدعي أنّهــا مجعولــة! وقــد صــرح بســبب عــدها مجعولــة بقولــه:   
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بحث الشذوذ عن نظـام اإلمامـة، أن األحاديـث المرويـة فـي النصـوص        عرفت، في
ألئمة جملة، مـن خبـر اللـوح وغيـره، كلّهـا مصـنوعة فـي عهـد الغيبـة والحيـرة           على ا

  !)١())وقبلها بقليل
وهـــذا مثـــال صـــارخ لـــرد الحـــديث الصـــحيح بالعقائـــد الفاســـدة، وبطـــالن هـــذا  
المــــنهج مــــن الواضــــحات، وأبــــرز مــــن اتّبعــــه ابــــن تيميــــة فــــي رد فضــــائل أميــــر           

  .Cالمؤمنين
فــري المرويـة عــن البرقـي مــردودة عليــه؛   مـع أن دعــواه جعـل نســخة داود الجع  

قـد تتبعـت أكثـر رواياتـه     ((قال المامقاني فـي كالمـه علـى روايـات داود الجعفـري:      
 Fفـي كتـب األخبــار المتضـمنة ألحـوال أبــي جعفـر، وأبـي الحســن، وأبـي محمــد       

معاجزهم وفضـائلهم، نحـو: اإلخبـار بالمغيبـات،     ���  تتبعاً بالغاً، فوجدتها لم تتضمن
والتكلّم بسائر اللّغـات، وقلـب الحصـاة، وإبـراء األكمـه واألبـرص، وتسـخير الطيـور         
والسباع، وإجابة الدعاء، ونحو ذلك، مما كان يعد االعتقـاد بـه ارتفاعـاً، ولـيس بـه،      

  .)٢())بل هو مما يدلّ على مدحه وحسن اعتقاده
غير! وقد اتّبعه  تخرص ال���  فهذا ما عده البهبودي موضوعاً مجعوالً، وما هو

  على هذا المنهج الباطل آخرين، مثل: أحمد الكاتب، وحسين المؤيد، وغيرهم. 
: وأنـت تـرى أن حسـين المؤيـد بعـد أن عجـز عـن تضـعيف الروايـة سـنداً،           ثانياًثانياًثانياًثانياً

ومعرفته سقم منهج البهبودي في التضـعيف، وخوفـاً مـن التصـريح بالعقائـد الباطلـة       
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ــى آخـــ   ــذ منحـ ــة، أخـ ــرد الروايـ ــإيراد    لـ ــو بـ ــن األول! وهـ ــعف مـ ــعيفها، أضـ ــي تضـ ر فـ
ــة        ــة، تشــكيكاً بمــتن ودالل ــة المتخيل ــراض القــرائن الحالي ــدة، وافت االحتمــاالت البعي
ألفاظ الرواية، وهو ليس منهجـاً علميـاً العتبـار الروايـات أو ردهـا، وإنّمـا هـو مـنهج         

يعــارض  تشــكيك ال غيــر، ال يرتفــع عــن درجــة االحتمــال, واالحتمــال ال يقــف وال 
  صحة سند الرواية وحجية ظهورها داللة.

فإن حجية صحة السند أقوى بمراتـب مـن الفـروض المتخيلـة للقـرائن الحاليـة       
  في رد داللة متن الرواية. 

وأما منبع هذه االحتماالت المتخيلة، فهـو: عـدم فهـم المـراد الجـدي والداللـة       
: Cألجـــالّء، مـــن أن غايـــة الخضـــرالتصـــديقية مـــن الروايـــة، كمـــا فهمهـــا علمائنـــا ا

ــن   ــي والحسـ ــل علـ ــار فضـ ــر     Cإظهـ ــية للخضـ ــية النفسـ ــة الشخصـ ــن الغايـ ــالً عـ ، فضـ
ــار         ــق الحــس القريــب، واالختب ــام المنقطــع عــن طري المتمثّلــة باستحصــال اليقــين الت

ــر، ســواء مــن أصــحاب رســول اهللا      ــه كثي ، أو أصــحاب 7الشخصــي المباشــر، ومثال
ــاء    عنــدما كــانوا يمتحنــون أ  Fاألئمــة ــاء واألولي ئمــتهم أو يســألونهم، أو مــن األنبي

، أو مع ربهم، كمـا  )١(Hالسابقين، سواء مع غيرهم، كما في قصّة موسى والخضر
, وال يتخيـل أن يقـين كـلّ األنبيـاء     )٢(في إحياء الطيـور األربعـة   Cفي قصّة إبراهيم

  .Fوأوصيائه 7واألولياء هو كيقين محمد
هــل ((هــذه الداللــة ــــ أي: أظهــار الفضــل ــــ بقولــه:  ومــن هنــا حــاول المؤيــد دفــع

، ))يظهرهــا لعلــي نفســه، أو للحســن، أو لســلمان وهــو يعرفهــا حســب عقيــدة الشــيعة    
                                                 

�Fא���١�qfNא��+A���W,X6א�E�F٦٠��99٨٢EK� �
�Fא�-�,+�א���٢�+A���W,X6א�E�F٢٦٠KE� �



 
 

٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

، ))ولـيس فـي مجلـس خـاصّ بـين الخضـر وعلـي والحسـن وسـلمان         ((ويقول أيضـاً:  
مع أن الرواية تنص على أنّهم دخلوا المسجد الحـرام، وهـل كـان المسـجد الحـرام      

  الكعبة يخلو من الناس؟!و
  ثم إن دخول رجل حسن الهيئة واللباس ملفت لنظر الموجودين بالطبع والعادة.

ــاًويعتــرض المؤيــد علــى أن الســائل قــد خاطــب      عليC    ــل ــإمرة المــؤمنين قب ب
تولّيــه الخالفــة، مــع أنّــه جعــل أســئلته معيــاراً لمعرفــة اإلمــام, وغفــل عمــا قــدمناه مــن    

وأن مثــل هــذه األســئلة لألنبيــاء واألوليــاء كانــت كثيــرة مــن        غايــة إظهــار الفضــل،   
ــر ويعتـــرف بنبـــوتهم أو      ــائل، رغـــم أنّـــه يقـ ــتّى فـــي نفـــس السـ ــائلين ألغـــراض شـ السـ

         لقـب أميـر المـؤمنين لقـب لعلـي إمامتهم, مـع أنّـه غفـل عـن أنC     مـن قبـل رسـول
س لــه ، كـان يعرفــه فــي ذلــك الزمــان أكثــر المســلمين فضــالً عــن الخضــر، ولــي 7اهللا

عنــد مـن ادعــاه لقبــاً مـن الــذين اغتصــبوها   ���  اختصـاص بتــولّي الخالفـة وال اإلمامــة  
من أتبـاع مدرسـة السـقيفة، ولـذا صـرحت الروايـات بـأن لقـب أميـر المـؤمنين لقـب            

لعليC ةخاصّة وال يتلقّب به أحد غيره من األئمF)١(.  
تبط بمكانة اإلمـام كخليفـة   ن األسئلة التي سألها الخضر ال ترإثم قال المؤيد: 

  .7شرعي لرسول اهللا
                                                 

�F١�WH��א��VO]�:;�ZO���"�J8�W,X6א�E١٤٨�F�Y�	^و٤א�،E٣٨٦��F�Y�	9^٤٨���9א]�?��،E
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هذا نوع مـن  أن فنقول: كيف وهي تظهر أنّهم قدموا الجاهل على العالم؟ مع 
.. Fمـن األنبيـاء أو أوصـيائهم   ���  في ذلـك الزمـان  مثلها ما كان يسأل التي األسئلة 

  هذا ورواية (الكافي) لم يذكر فيها ما هي األسئلة أصالً.
ــع   ــا المن ــات   #مــن االســم والكنيــة لصــاحب الزمــان   وأم ، فهــو مضــمون رواي

جهـل, والظـاهر أن المقصـود بالكنيـة لـيس كمثـل       ���  كثيرة مستفيضـة، ومـا إنكـاره   
  ، وهي: أبو القاسم.7أبي صالح، وإنّما كنية رسول اهللا

ا عدم معرفة عليوأمC للخضرC      د احتمـال ال أكثـر، ويتوضّـحفهـو مجـر ،
 Cهـو إظهـار الفضـل، وقـد أظهـره علـيC       من أن مراد الخضربطالنه مما قدمنا 

باإلجابـة بـدالً عنـه، ثـم أمـره باتّبـاع        Cبصورة أوضح عندما أمر ابنـه الحسـن  
    .Cنفسه ال للحسن Cفإن األسئلة كانت موجهةً لعلي��� السائل, و

ولكن المؤيد لم يستطع أن يخفي عقيدته الباطلة في النهاية، وأنّها السبب 
على أن الرواية موضوعة، وأن واضعها وضعها قبـل أن  ((ي رد الرواية؛ فقال: ف

ينتشر بين الشيعة أنّه ولد للحسن العسكري ولد، فالواضـع لـم يكـن يعـرف مـن      
  !))لذكرها ونسبها للخضر��� الخصوصيات شيئاً و

ــات         ــل هــذه الرواي ــودي وأحمــد الكاتــب فــي أن مث ــدة البهب وهــذه هــي عقي
ـــ مــن أن الــراوي لــم يكــن يعــرف مــن       وضــعت زمــن ال  غيبــة، مــع مــا فــي دعــواه ـ

إذ لـــم يـــذكر مـــن  ؛الخصوصـــيات شـــيئاً ـــــ مـــن تخـــرص وتحميـــل علـــى الروايـــة 
ــة  ــيات األئمـ ــدي ���  Fخصوصـ ــية المهـ ــى وال   #خصوصـ ــه ال يكنّـ ــو أنّـ ، وهـ

 Fيسمى، المطابقة للروايات الكثيرة، واكتفـى بـذكر أسـماء األئمـة اآلخـرين     
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ت, فمن أين استدلّ هذا المتخـرص علـى عـدم معرفـة الـراوي      دون الخصوصيا
  ؟!#للخصوصيات الخاصّة بالمهدي

IIIIïöì¨a@†Čî�Ûa@ðc‰@ò’Óbäßïöì¨a@†Čî�Ûa@ðc‰@ò’Óbäßïöì¨a@†Čî�Ûa@ðc‰@ò’Óbäßïöì¨a@†Čî�Ûa@ðc‰@ò’ÓbäßRRRR@@@@òČàöþa@óÜÇ@Č—äÛbiòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛbiòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛbiòČàöþa@óÜÇ@Č—äÛbiFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
  »�������������א�+	א������د	�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ي كان ألحـد اإلخـوة مـن سـماحة السـيد      ي كان ألحـد اإلخـوة مـن سـماحة السـيد      ي كان ألحـد اإلخـوة مـن سـماحة السـيد      ي كان ألحـد اإلخـوة مـن سـماحة السـيد      لقد قرأت الرد على السؤال الذلقد قرأت الرد على السؤال الذلقد قرأت الرد على السؤال الذلقد قرأت الرد على السؤال الذ

الخوئي(رحمه اهللا) الـذي ينفـي وجـود أحاديـث تحـدد أسـماء األئمـة االثنـي         الخوئي(رحمه اهللا) الـذي ينفـي وجـود أحاديـث تحـدد أسـماء األئمـة االثنـي         الخوئي(رحمه اهللا) الـذي ينفـي وجـود أحاديـث تحـدد أسـماء األئمـة االثنـي         الخوئي(رحمه اهللا) الـذي ينفـي وجـود أحاديـث تحـدد أسـماء األئمـة االثنـي         
        عشر.عشر.عشر.عشر.

        فإليك السؤال والجواب، وأرجو منكم التوضيح وشكراً.فإليك السؤال والجواب، وأرجو منكم التوضيح وشكراً.فإليك السؤال والجواب، وأرجو منكم التوضيح وشكراً.فإليك السؤال والجواب، وأرجو منكم التوضيح وشكراً.
: الحديث المعروف المروي عـن هشـام بـن سـالم، والـذي      : الحديث المعروف المروي عـن هشـام بـن سـالم، والـذي      : الحديث المعروف المروي عـن هشـام بـن سـالم، والـذي      : الحديث المعروف المروي عـن هشـام بـن سـالم، والـذي      ١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢سؤال سؤال سؤال سؤال ((((((((

وم الشيعة بعد وفاة اإلمام وم الشيعة بعد وفاة اإلمام وم الشيعة بعد وفاة اإلمام وم الشيعة بعد وفاة اإلمام يروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه، بل وعميروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه، بل وعميروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه، بل وعميروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه، بل وعم
، وكيف أنّه كان مع ثلّة من أصحاب الصادق، ثم كانوا يبحثـون  ، وكيف أنّه كان مع ثلّة من أصحاب الصادق، ثم كانوا يبحثـون  ، وكيف أنّه كان مع ثلّة من أصحاب الصادق، ثم كانوا يبحثـون  ، وكيف أنّه كان مع ثلّة من أصحاب الصادق، ثم كانوا يبحثـون  CCCCالصادقالصادقالصادقالصادق

، فـدخلوا علـى عبـد اهللا بـن جعفـر وقـد اجتمـع عليـه         ، فـدخلوا علـى عبـد اهللا بـن جعفـر وقـد اجتمـع عليـه         ، فـدخلوا علـى عبـد اهللا بـن جعفـر وقـد اجتمـع عليـه         ، فـدخلوا علـى عبـد اهللا بـن جعفـر وقـد اجتمـع عليـه         CCCCعن الخلـف مـن بعـده   عن الخلـف مـن بعـده   عن الخلـف مـن بعـده   عن الخلـف مـن بعـده   
الناس، ثم انكشف لهم بطالن دعوى إمامته، فخرجـوا منـه ضـالالً ال يعرفـون     الناس، ثم انكشف لهم بطالن دعوى إمامته، فخرجـوا منـه ضـالالً ال يعرفـون     الناس، ثم انكشف لهم بطالن دعوى إمامته، فخرجـوا منـه ضـالالً ال يعرفـون     الناس، ثم انكشف لهم بطالن دعوى إمامته، فخرجـوا منـه ضـالالً ال يعرفـون     

        من اإلمام... إلى آخر الرواية.من اإلمام... إلى آخر الرواية.من اإلمام... إلى آخر الرواية.من اإلمام... إلى آخر الرواية.
جمع بين هذه الرواية التي تدلّ على جهل كبار األصحاب باإلمام جمع بين هذه الرواية التي تدلّ على جهل كبار األصحاب باإلمام جمع بين هذه الرواية التي تدلّ على جهل كبار األصحاب باإلمام جمع بين هذه الرواية التي تدلّ على جهل كبار األصحاب باإلمام كيف نكيف نكيف نكيف ن

، وبين الروايـات التـي تحـدد أسـماء األئمـة جميعـاً منـذ زمـن         ، وبين الروايـات التـي تحـدد أسـماء األئمـة جميعـاً منـذ زمـن         ، وبين الروايـات التـي تحـدد أسـماء األئمـة جميعـاً منـذ زمـن         ، وبين الروايـات التـي تحـدد أسـماء األئمـة جميعـاً منـذ زمـن         CCCCبعد الصادقبعد الصادقبعد الصادقبعد الصادق
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؟ وهل يمكن إجماع األصحاب على جهل هذه الروايات حتّـى  ؟ وهل يمكن إجماع األصحاب على جهل هذه الروايات حتّـى  ؟ وهل يمكن إجماع األصحاب على جهل هذه الروايات حتّـى  ؟ وهل يمكن إجماع األصحاب على جهل هذه الروايات حتّـى  7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
        يتحيروا بمعرفة اإلمام بعد اإلمام؟يتحيروا بمعرفة اإلمام بعد اإلمام؟يتحيروا بمعرفة اإلمام بعد اإلمام؟يتحيروا بمعرفة اإلمام بعد اإلمام؟

إلينا من طريق العامة والخاصّة قد إلينا من طريق العامة والخاصّة قد إلينا من طريق العامة والخاصّة قد إلينا من طريق العامة والخاصّة قد     الخوئي: الروايات المتواترة الواصلةالخوئي: الروايات المتواترة الواصلةالخوئي: الروايات المتواترة الواصلةالخوئي: الروايات المتواترة الواصلة
    FFFFباثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهمباثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهمباثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهمباثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهم    FFFFحددت األئمةحددت األئمةحددت األئمةحددت األئمة

واحداً بعد واحد، حتّى ال يمكن فرض الشك في اإلمام الالحق بعـد رحلـة   واحداً بعد واحد، حتّى ال يمكن فرض الشك في اإلمام الالحق بعـد رحلـة   واحداً بعد واحد، حتّى ال يمكن فرض الشك في اإلمام الالحق بعـد رحلـة   واحداً بعد واحد، حتّى ال يمكن فرض الشك في اإلمام الالحق بعـد رحلـة   
ه والتســتر ه والتســتر ه والتســتر ه والتســتر ؤؤؤؤاإلمــام الســابق، بــل قــد تقتضــي المصــلحة فــي ذلــك الزمــان اختفــااإلمــام الســابق، بــل قــد تقتضــي المصــلحة فــي ذلــك الزمــان اختفــااإلمــام الســابق، بــل قــد تقتضــي المصــلحة فــي ذلــك الزمــان اختفــااإلمــام الســابق، بــل قــد تقتضــي المصــلحة فــي ذلــك الزمــان اختفــا

ــدى أصــحا     ــل ل ــاس، ب ــدى الن ــه ل ــدى أصــحا    علي ــل ل ــاس، ب ــدى الن ــه ل ــدى أصــحا    علي ــل ل ــاس، ب ــدى الن ــه ل ــدى أصــحا    علي ــل ل ــاس، ب ــدى الن ــه ل ــد   ��� ��� ��� ���     ،،،،FFFFبهم بهم بهم بهم علي ــد   أصــحاب الســر لهــم، وق ــد   أصــحاب الســر لهــم، وق ــد   أصــحاب الســر لهــم، وق أصــحاب الســر لهــم، وق
        ....))))))))اتّفقت هذه القضية في غير هذا المورد، واهللا العالماتّفقت هذه القضية في غير هذا المورد، واهللا العالماتّفقت هذه القضية في غير هذا المورد، واهللا العالماتّفقت هذه القضية في غير هذا المورد، واهللا العالم

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

: إن عدم حصول الشك في اإلمام الالحق يكون إذا Rرأي السيد الخوئي
 متــواترة، بحيــث يعلــم بهــا كــلّ أصــحاب      Fكانــت الروايــات بأســماء األئمــة   

  األئمة، فال يكون مجاالً للشك والسؤال عن الالحق.
ونحــن نقــول: حتّــى مــع ثبــوت التــواتر يمكــن أن يحصــل الشــك فــي اإلمــام    

؛ ألن التـواتر إنّمـا يتحقّـق بمعرفـة عـدد مـن       Fالالحق لـبعض أصـحاب األئمـة   
الرواة بالحديث في كلّ طبقـة، فقـد يكـون عـددهم فـي كـلّ طبقـة عشـرة يمنـع          

ى الكذب، لكن يبقى آالف المسـلمين ال يعلمـون بالحـديث وال    اجتماعهم عل
باألسماء، فورود السؤال منهم أو مـن بعـض األصـحاب عـن اإلمـام الالحـق أمـر        

  متوقّع وصحيح، بسبب عدم علمهم باإلمام الالحق.



 
 

٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

نعــم، ال يصــح الســؤال لــو كــان الحــديث مشــهوراً بشــهرة عامــة بــين جميــع النــاس،    
كيف يسأل بعض أصحاب األئمة عن اإلمـام والحـديث مشـهور     فهنا يرد اإلشكال؛ إذ

  بين الناس؟ ولكنّنا ال ندعي أن الحديث مشهور حتّى لو ادعينا التواتر؛ فافهم!
، ))إجمــاع األصــحاب علــى جهــل هــذه الروايــات...((ومــا قيــل فــي الســؤال مــن 

صـحاب  وهم لم يحصل في الواقع؛ فإن ما جاء في بعض الروايات جهـل بعـض األ  
  ال كلّهم.

ومن ثم نقـول: إن روايـات االثنـي عشـر التـي ذكـرتهم بالعـدد كانـت متـواترة،          
كانــــت متــــواترة عنــــد  Fولــــيس لنــــا طريــــق للعلــــم بــــأن روايــــات أســــماء األئمــــة  

األصــحاب، أو أن الكــلّ كــان يعلــم بهــا، وإن وصــلت لنــا اآلن بــالتواتر، فضــالً عــن     
  تواتر النصّ على كلّ إمام إمام.

  :تعليق

»�����Bد����ن����  »�������������א��	אق�
إن من كتب هذا التعليق خلط خلطاً بين قول المرجـع السـيد الخـوئي، وبـين     إن من كتب هذا التعليق خلط خلطاً بين قول المرجـع السـيد الخـوئي، وبـين     إن من كتب هذا التعليق خلط خلطاً بين قول المرجـع السـيد الخـوئي، وبـين     إن من كتب هذا التعليق خلط خلطاً بين قول المرجـع السـيد الخـوئي، وبـين     

        أقوال األئمة!أقوال األئمة!أقوال األئمة!أقوال األئمة!
فقد تكون روايات األئمة ظلّت مخفية عن كثير من العوام يومها، لكن السيد فقد تكون روايات األئمة ظلّت مخفية عن كثير من العوام يومها، لكن السيد فقد تكون روايات األئمة ظلّت مخفية عن كثير من العوام يومها، لكن السيد فقد تكون روايات األئمة ظلّت مخفية عن كثير من العوام يومها، لكن السيد 

اليـوم (ولـيس مـا    اليـوم (ولـيس مـا    اليـوم (ولـيس مـا    اليـوم (ولـيس مـا        ، أي: أن كلّ ما وصلنا، أي: أن كلّ ما وصلنا، أي: أن كلّ ما وصلنا، أي: أن كلّ ما وصلنا))))))))الروايات الواصلة إليناالروايات الواصلة إليناالروايات الواصلة إليناالروايات الواصلة إلينا((((((((الخوئي يقول: الخوئي يقول: الخوئي يقول: الخوئي يقول: 
وصل أصحاب األئمة يومها)، وكما نعلم أن السيد الخوئي يعد أعلم أهل زمانـه  وصل أصحاب األئمة يومها)، وكما نعلم أن السيد الخوئي يعد أعلم أهل زمانـه  وصل أصحاب األئمة يومها)، وكما نعلم أن السيد الخوئي يعد أعلم أهل زمانـه  وصل أصحاب األئمة يومها)، وكما نعلم أن السيد الخوئي يعد أعلم أهل زمانـه  
على اإلطالق، وال بد أنّه وقف على كثير من الروايات التي تذكر أسماء األئمة، على اإلطالق، وال بد أنّه وقف على كثير من الروايات التي تذكر أسماء األئمة، على اإلطالق، وال بد أنّه وقف على كثير من الروايات التي تذكر أسماء األئمة، على اإلطالق، وال بد أنّه وقف على كثير من الروايات التي تذكر أسماء األئمة، 

        ، وغيرها.، وغيرها.، وغيرها.، وغيرها.JJJJمثل رواية لوح فاطمةمثل رواية لوح فاطمةمثل رواية لوح فاطمةمثل رواية لوح فاطمة
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        فهو يستنتج من كلّ ذلك ضعف تلك الروايات جميعاً.فهو يستنتج من كلّ ذلك ضعف تلك الروايات جميعاً.فهو يستنتج من كلّ ذلك ضعف تلك الروايات جميعاً.فهو يستنتج من كلّ ذلك ضعف تلك الروايات جميعاً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال
، لخـرج كالمـه عــن كونـه إجابــة    Rلـو كـان مــا فهمتـه هـو مــراد السـيد الخــوئي     

في  Fعلى سؤال السائل؛ إذ أن السائل يسأل عن اختالف بعض أصحاب األئمة
  مالزمــة بــين  ذلــك الزمــان، ويكــون الجــواب علــى فهمــك متعلّــق بهــذا الزمــان، فــأي

  الزمانين؟!
مــن لفظــة (إلينــا): الشــيعة المتلقّــين      Rأن مــراد الســيد الخــوئي   فعلــى الظــاهر: 

حتّــى ال يمكــن ((، بقرينــة قولــه بعــد ذلــك:  Fللروايــات، فتشــمل أصــحاب األئمــة 
، فــإن فــرض مثــل هــذا  ))فــرض الشــك فــي اإلمــام الالحــق بعــد رحلــة اإلمــام الســابق   

ال يصح س اهللا رو ���  الشكح بقولـه:    منهم وفي ذلك الزمان، بل هو (قـدحـه) يصـر
ه والتسـتر عليـه لـدى النـاس، بـل      ؤبل قد تقتضي المصلحة فـي ذلـك الزمـان اختفـا    ((

  .))Fلدى أصحابهم
، فـإن ذلـك ال   Rوعلى فرض قبول ما تقولـه مـن فهمـك لكـالم السـيد الخـوئي      

يغيـر مــن إجابتنـا شــيئاً؛ فــنحن ننظـر فــي إجابتنـا إلــى زمــان حصـول االخــتالف لــدى      
قــول: حتّــى مــع ثبــوت التــواتر ال يــرد اإلشــكال المــذكور فــي    بعــض األصــحاب، ون

؛ وأنّـه يمكـن اإلجابـة عـن اإلشـكال بالشـكل       Rالسؤال الموجه إلى السـيد الخـوئي  
  الذي أجبنا به.
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بــالنحو الــذي تفهمــه علــى فــرض صــحته، فهــو ال    Rوأمــا قــول الســيد الخــوئي 
فهـو   قـع عنـد كـلّ علمائنـا ـــ     يلزم اآلخرين، فإذا ثبت عنـد غيـره التـواتر ـــ كمـا هـو وا      

  غير ملزم بكالمه، وال تقليد في االعتقادات.
وأما األعلمية، فليس موردها هنا، والتواتر ال يـؤثّر فيـه فـرض ضـعف طـرق      

  ؛ فالحظ!Fالروايات، مع أنّه توجد طرق صحيحة لروايات بأسماء األئمة

IIIIäqa@òČàöþaäqa@òČàöþaäqa@òČàöþaäqa@òČàöþaŠ’Ç@òqýq@�îÛë@Š’Ç@bŠ’Ç@òqýq@�îÛë@Š’Ç@bŠ’Ç@òqýq@�îÛë@Š’Ç@bŠ’Ç@òqýq@�îÛë@Š’Ç@bHHHHIIIIQQQQHHHH@@@@@ @@ @@ @@ @

�»מ�/��!د�א�	��ن����Bط	��« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        )؟)؟)؟)؟١٣١٣١٣١٣) أم () أم () أم () أم (١٢١٢١٢١٢هل أئمة الشيعة (هل أئمة الشيعة (هل أئمة الشيعة (هل أئمة الشيعة (

        لنعرف أن الحقيقة ال تعرف بالعاطفة والحماسة، بل بالدليل والبرهان..لنعرف أن الحقيقة ال تعرف بالعاطفة والحماسة، بل بالدليل والبرهان..لنعرف أن الحقيقة ال تعرف بالعاطفة والحماسة، بل بالدليل والبرهان..لنعرف أن الحقيقة ال تعرف بالعاطفة والحماسة، بل بالدليل والبرهان..
        أيها اإلخوة واألخوات الكرام..أيها اإلخوة واألخوات الكرام..أيها اإلخوة واألخوات الكرام..أيها اإلخوة واألخوات الكرام..

ا هو زَاهق ولَكُـم  ا هو زَاهق ولَكُـم  ا هو زَاهق ولَكُـم  ا هو زَاهق ولَكُـم  بل نَقذف بِالحق علَى الباطلِ فَيدمغُه فَإِذَبل نَقذف بِالحق علَى الباطلِ فَيدمغُه فَإِذَبل نَقذف بِالحق علَى الباطلِ فَيدمغُه فَإِذَبل نَقذف بِالحق علَى الباطلِ فَيدمغُه فَإِذَ����قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: 
فُونا تَصميلُ مالوفُونا تَصميلُ مالوفُونا تَصميلُ مالوفُونا تَصميلُ ملنستعرض سوياً هذه األدلّة ولنرى هل هذا هو الدين ، لنستعرض سوياً هذه األدلّة ولنرى هل هذا هو الدين ، لنستعرض سوياً هذه األدلّة ولنرى هل هذا هو الدين ، لنستعرض سوياً هذه األدلّة ولنرى هل هذا هو الدين ))))١١١١((((����الو ،

ــا..    ــذي ارتضــاه لن ــا..   ال ــذي ارتضــاه لن ــا..   ال ــذي ارتضــاه لن ــا..   ال ــذي ارتضــاه لن ــي      ����ال تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــتُ لَكُ ــوم أَكْملْ ــي      الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــتُ لَكُ ــوم أَكْملْ ــي      الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــتُ لَكُ ــوم أَكْملْ ــي      الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــتُ لَكُ ــوم أَكْملْ الْي
        ....))))٢٢٢٢((((����ورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناً
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   ـنولنحكم عقولنـا التـي م   ـنولنحكم عقولنـا التـي م   ـنولنحكم عقولنـا التـي م   ـنـم الَ     ����اهللا علينـا بهـا، وال نكـون    اهللا علينـا بهـا، وال نكـون    اهللا علينـا بهـا، وال نكـون    اهللا علينـا بهـا، وال نكـون        ولنحكم عقولنـا التـي مفَه مـيع كـمب ـم الَ     صُـمفَه مـيع كـمب ـم الَ     صُـمفَه مـيع كـمب ـم الَ     صُـمفَه مـيع كـمب صُـم
لُـــونعقيلُـــونعقيلُـــونعقيلُـــونعقالحقيقـــة ال تعـــرف بالعاطفـــة والحماســـة، بـــل بالـــدليل  ))))١١١١((((����ي الحقيقـــة ال تعـــرف بالعاطفـــة والحماســـة، بـــل بالـــدليل  ، ولنعـــرف أن الحقيقـــة ال تعـــرف بالعاطفـــة والحماســـة، بـــل بالـــدليل  ، ولنعـــرف أن الحقيقـــة ال تعـــرف بالعاطفـــة والحماســـة، بـــل بالـــدليل  ، ولنعـــرف أن ولنعـــرف أن ،

        والبرهان..والبرهان..والبرهان..والبرهان..
إِنَّا وجـدنَا آباءنَـا علَـى أُمـة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم        إِنَّا وجـدنَا آباءنَـا علَـى أُمـة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم        إِنَّا وجـدنَا آباءنَـا علَـى أُمـة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم        إِنَّا وجـدنَا آباءنَـا علَـى أُمـة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم        ����فال نكن كما قال جلّ وعال: فال نكن كما قال جلّ وعال: فال نكن كما قال جلّ وعال: فال نكن كما قال جلّ وعال: 

 ونقتَدم ونقتَدم ونقتَدم ونقتَدلَ�ملَقَالَ أَولَقَالَ أَولَقَالَ أَوـلتُم  قَالَ أَوا أُرساءكُم قَالُوا إِنَّا بِمآب لَيهدتُّم عجا ومى مـلتُم  و جِئتُكُم بِأَهدا أُرساءكُم قَالُوا إِنَّا بِمآب لَيهدتُّم عجا ومى مـلتُم  و جِئتُكُم بِأَهدا أُرساءكُم قَالُوا إِنَّا بِمآب لَيهدتُّم عجا ومى مـلتُم  و جِئتُكُم بِأَهدا أُرساءكُم قَالُوا إِنَّا بِمآب لَيهدتُّم عجا ومى مو جِئتُكُم بِأَهد
 ونركَاف بِه ونركَاف بِه ونركَاف بِه ونركَاف بِه�    كَذِّبِينةُ المباقع كَان م فَانظُر كَيفنهفَانتَقَمنَا مكَذِّبِينةُ المباقع كَان م فَانظُر كَيفنهفَانتَقَمنَا مكَذِّبِينةُ المباقع كَان م فَانظُر كَيفنهفَانتَقَمنَا مكَذِّبِينةُ المباقع كَان م فَانظُر كَيفنه٢٢٢٢((((����فَانتَقَمنَا م((((....        

: محمد بن يحيى, عن : محمد بن يحيى, عن : محمد بن يحيى, عن : محمد بن يحيى, عن ٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢ــ صــ صــ صــ ص    ١١١١الدليل األول: الكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالدليل األول: الكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالدليل األول: الكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالدليل األول: الكافي ــ الشيخ الكليني ــ ج
، عـن  ، عـن  ، عـن  ، عـن  CCCCحسين, عن ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبـي جعفـر  حسين, عن ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبـي جعفـر  حسين, عن ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبـي جعفـر  حسين, عن ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبـي جعفـر  محمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن ال

وبـين يـديها لـوح فيـه     وبـين يـديها لـوح فيـه     وبـين يـديها لـوح فيـه     وبـين يـديها لـوح فيـه         JJJJدخلت علـى فاطمـة  دخلت علـى فاطمـة  دخلت علـى فاطمـة  دخلت علـى فاطمـة  ((((((((جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: 
, ثالثـة مـنهم   , ثالثـة مـنهم   , ثالثـة مـنهم   , ثالثـة مـنهم   CCCCعشـر، آخـرهم القـائم   عشـر، آخـرهم القـائم   عشـر، آخـرهم القـائم   عشـر، آخـرهم القـائم       اء األوصياء من ولدها, فعددت اثنـي اء األوصياء من ولدها, فعددت اثنـي اء األوصياء من ولدها, فعددت اثنـي اء األوصياء من ولدها, فعددت اثنـي أسمأسمأسمأسم

د، وثالثة منهم عليمحمد، وثالثة منهم عليمحمد، وثالثة منهم عليمحمد، وثالثة منهم عليمحم((((((((............        
        ...؟!!...؟!!...؟!!...؟!!    اإلمام علي =اإلمام علي =اإلمام علي =اإلمام علي =) إمام (من ولدها) من ولد فاطمة.. + ) إمام (من ولدها) من ولد فاطمة.. + ) إمام (من ولدها) من ولد فاطمة.. + ) إمام (من ولدها) من ولد فاطمة.. + ١٢١٢١٢١٢((((

) مــن ولــد فاطمــة، هــو  ) مــن ولــد فاطمــة، هــو  ) مــن ولــد فاطمــة، هــو  ) مــن ولــد فاطمــة، هــو  ١٢١٢١٢١٢زيــادة فــي التأكيــد: أن الحــديث يشــير إلــى أنّهــم (  زيــادة فــي التأكيــد: أن الحــديث يشــير إلــى أنّهــم (  زيــادة فــي التأكيــد: أن الحــديث يشــير إلــى أنّهــم (  زيــادة فــي التأكيــد: أن الحــديث يشــير إلــى أنّهــم (  
        ) منهم علي!!) منهم علي!!) منهم علي!!) منهم علي!!٣٣٣٣وجود (وجود (وجود (وجود (

        ولكن... هل هذا الحديث صحيح؟ ومن صححه من المراجع؟!ولكن... هل هذا الحديث صحيح؟ ومن صححه من المراجع؟!ولكن... هل هذا الحديث صحيح؟ ومن صححه من المراجع؟!ولكن... هل هذا الحديث صحيح؟ ومن صححه من المراجع؟!
الــدليل الثــاني: طيــب.. هــل يوجــد مــن رواه غيــر الكــافي؛ ألن بعــض الجهلــة   الــدليل الثــاني: طيــب.. هــل يوجــد مــن رواه غيــر الكــافي؛ ألن بعــض الجهلــة   الــدليل الثــاني: طيــب.. هــل يوجــد مــن رواه غيــر الكــافي؛ ألن بعــض الجهلــة   الــدليل الثــاني: طيــب.. هــل يوجــد مــن رواه غيــر الكــافي؛ ألن بعــض الجهلــة   

        يعتقدون أنّه من خطأ الناسخ؟!يعتقدون أنّه من خطأ الناسخ؟!يعتقدون أنّه من خطأ الناسخ؟!يعتقدون أنّه من خطأ الناسخ؟!
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، ، ، ، ����: حـدثنا أبـي  : حـدثنا أبـي  : حـدثنا أبـي  : حـدثنا أبـي  ٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨ــ ــ ــ ــ     ٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧دليل الثالث: الخصال ــ الشيخ الصدوق ــ صدليل الثالث: الخصال ــ الشيخ الصدوق ــ صدليل الثالث: الخصال ــ الشيخ الصدوق ــ صدليل الثالث: الخصال ــ الشيخ الصدوق ــ صالالالال
قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عـن  قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عـن  قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عـن  قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عـن  

, عن جـابر بـن عبـد اهللا    , عن جـابر بـن عبـد اهللا    , عن جـابر بـن عبـد اهللا    , عن جـابر بـن عبـد اهللا    CCCCالحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفرالحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفرالحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفرالحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر
ه أسـماء األوصـياء،   ه أسـماء األوصـياء،   ه أسـماء األوصـياء،   ه أسـماء األوصـياء،   وبين يديها لـوح فيـ  وبين يديها لـوح فيـ  وبين يديها لـوح فيـ  وبين يديها لـوح فيـ      JJJJدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمة((((((((األنصاري، قال: األنصاري، قال: األنصاري، قال: األنصاري، قال: 

د، وثالثة منهم عليفعددت اثني عشر، أحدهم القائم, ثالثة منهم محمد، وثالثة منهم عليفعددت اثني عشر، أحدهم القائم, ثالثة منهم محمد، وثالثة منهم عليفعددت اثني عشر، أحدهم القائم, ثالثة منهم محمد، وثالثة منهم عليفعددت اثني عشر، أحدهم القائم, ثالثة منهم محم((((((((....        
: ما : ما : ما : ما ٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢ــ ــ ــ ــ     ٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١ــ صــ صــ صــ ص    ١١١١الدليل الرابع: القواعد الفقهية ــ الشيخ ناصر مكارم ــ جالدليل الرابع: القواعد الفقهية ــ الشيخ ناصر مكارم ــ جالدليل الرابع: القواعد الفقهية ــ الشيخ ناصر مكارم ــ جالدليل الرابع: القواعد الفقهية ــ الشيخ ناصر مكارم ــ ج

ــي          ــي الجــارود، عــن أب ــوب، عــن أب ــن محب ــرة، عــن الحســن ب ــي         رواه بأســانيده الكثي ــي الجــارود، عــن أب ــوب، عــن أب ــن محب ــرة، عــن الحســن ب ــي         رواه بأســانيده الكثي ــي الجــارود، عــن أب ــوب، عــن أب ــن محب ــرة، عــن الحســن ب ــي         رواه بأســانيده الكثي ــي الجــارود، عــن أب ــوب، عــن أب ــن محب ــرة، عــن الحســن ب رواه بأســانيده الكثي
وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء      وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء      وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء      وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء          JJJJلى فاطمةلى فاطمةلى فاطمةلى فاطمةدخلت عدخلت عدخلت عدخلت ع((((((((، عن جابر، قال: ، عن جابر، قال: ، عن جابر، قال: ، عن جابر، قال: CCCCجعفرجعفرجعفرجعفر

عشــر، آخــرهم القــائم, ثالثــة مــنهم محمــد،   عشــر، آخــرهم القــائم, ثالثــة مــنهم محمــد،   عشــر، آخــرهم القــائم, ثالثــة مــنهم محمــد،   عشــر، آخــرهم القــائم, ثالثــة مــنهم محمــد،       يييياألوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــ األوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــ األوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــ األوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــ 
وأربعة منهم عليوأربعة منهم عليوأربعة منهم عليوأربعة منهم علي((((((((....        

: : : : ٥٢٥٢٥٢٥٢ـــ ص  ـــ ص  ـــ ص  ـــ ص      ٢٢٢٢ـــ الشـيخ الصـدوق ـــ ج    ـــ الشـيخ الصـدوق ـــ ج    ـــ الشـيخ الصـدوق ـــ ج    ـــ الشـيخ الصـدوق ـــ ج        CCCCالدليل الخامس: عيـون أخبـار الرضـا   الدليل الخامس: عيـون أخبـار الرضـا   الدليل الخامس: عيـون أخبـار الرضـا   الدليل الخامس: عيـون أخبـار الرضـا   
، قال: حدثنا أبي، عن أحمد بـن محمـد   ، قال: حدثنا أبي، عن أحمد بـن محمـد   ، قال: حدثنا أبي، عن أحمد بـن محمـد   ، قال: حدثنا أبي، عن أحمد بـن محمـد   ����حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريسحدثنا الحسين بن أحمد بن إدريسحدثنا الحسين بن أحمد بن إدريسحدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس

عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود،     بنبنبنبناااا
ــر  ــي جعفـ ــن أبـ ــر عـ ــي جعفـ ــن أبـ ــر عـ ــي جعفـ ــن أبـ ــر عـ ــي جعفـ ــن أبـ ــال:    CCCCعـ ــاري، قـ ــد اهللا األنصـ ــن عبـ ــابر بـ ــن جـ ــال:    ، عـ ــاري، قـ ــد اهللا األنصـ ــن عبـ ــابر بـ ــن جـ ــال:    ، عـ ــاري، قـ ــد اهللا األنصـ ــن عبـ ــابر بـ ــن جـ ــال:    ، عـ ــاري، قـ ــد اهللا األنصـ ــن عبـ ــابر بـ ــن جـ ــى  ((((((((، عـ ــت علـ ــى  دخلـ ــت علـ ــى  دخلـ ــت علـ ــى  دخلـ ــت علـ دخلـ

عشــر، آخــرهم عشــر، آخــرهم عشــر، آخــرهم عشــر، آخــرهم     ييييوبــين يــديها لــوح فيــه أســماء األوصــياء، فعــددت اثنــوبــين يــديها لــوح فيــه أســماء األوصــياء، فعــددت اثنــوبــين يــديها لــوح فيــه أســماء األوصــياء، فعــددت اثنــوبــين يــديها لــوح فيــه أســماء األوصــياء، فعــددت اثنــ    JJJJفاطمــةفاطمــةفاطمــةفاطمــة
        ....))))))))FFFF، ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم علي، ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم علي، ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم علي، ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليCCCCالقائمالقائمالقائمالقائم

ـــ ص  الــدليل الســادس: كمــا الــدليل الســادس: كمــا الــدليل الســادس: كمــا الــدليل الســادس: كمــا  ـــ الشــيخ الصــدوق ـ ـــ ص  ل الــدين وتمــام النعمــة ـ ـــ الشــيخ الصــدوق ـ ـــ ص  ل الــدين وتمــام النعمــة ـ ـــ الشــيخ الصــدوق ـ ـــ ص  ل الــدين وتمــام النعمــة ـ ـــ الشــيخ الصــدوق ـ : : : : ٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩ل الــدين وتمــام النعمــة ـ
، قال: حدثني محمد بـن يحيـى العطّـار,    ، قال: حدثني محمد بـن يحيـى العطّـار,    ، قال: حدثني محمد بـن يحيـى العطّـار,    ، قال: حدثني محمد بـن يحيـى العطّـار,    ����حدثنا محمد بن موسى بن المتوكّلحدثنا محمد بن موسى بن المتوكّلحدثنا محمد بن موسى بن المتوكّلحدثنا محمد بن موسى بن المتوكّل

وعبد اهللا بن جعفر الحميري, عن محمد بن الحسـين بـن أبـي الخطّـاب, عـن ابـن       وعبد اهللا بن جعفر الحميري, عن محمد بن الحسـين بـن أبـي الخطّـاب, عـن ابـن       وعبد اهللا بن جعفر الحميري, عن محمد بن الحسـين بـن أبـي الخطّـاب, عـن ابـن       وعبد اهللا بن جعفر الحميري, عن محمد بن الحسـين بـن أبـي الخطّـاب, عـن ابـن       
, عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري،   , عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري،   , عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري،   , عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري،   CCCCمحبوب، عن أبي الجارود, عن أبي جعفرمحبوب، عن أبي الجارود, عن أبي جعفرمحبوب، عن أبي الجارود, عن أبي جعفرمحبوب، عن أبي الجارود, عن أبي جعفر
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وبين يـديها لـوح فيـه أسـماء األوصـياء مـن ولـدها،        وبين يـديها لـوح فيـه أسـماء األوصـياء مـن ولـدها،        وبين يـديها لـوح فيـه أسـماء األوصـياء مـن ولـدها،        وبين يـديها لـوح فيـه أسـماء األوصـياء مـن ولـدها،            JJJJدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمة((((((((    قال:قال:قال:قال:
فعددت اثني عشر، آخرهم القائم، ثالثة منهم محمد, وأربعة منهم علي صلوات فعددت اثني عشر، آخرهم القائم، ثالثة منهم محمد, وأربعة منهم علي صلوات فعددت اثني عشر، آخرهم القائم، ثالثة منهم محمد, وأربعة منهم علي صلوات فعددت اثني عشر، آخرهم القائم، ثالثة منهم محمد, وأربعة منهم علي صلوات 

        ....))))))))اهللا عليهم أجمعيناهللا عليهم أجمعيناهللا عليهم أجمعيناهللا عليهم أجمعين
: روى : روى : روى : روى ١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠ـــ ص ـــ ص ـــ ص ـــ ص     ٤٤٤٤الدليل السابع: من ال يحضره الفقيه ــ الشيخ الصدوق ـــ ج الدليل السابع: من ال يحضره الفقيه ــ الشيخ الصدوق ـــ ج الدليل السابع: من ال يحضره الفقيه ــ الشيخ الصدوق ـــ ج الدليل السابع: من ال يحضره الفقيه ــ الشيخ الصدوق ـــ ج 

، عن جـابر بـن عبـد اهللا    ، عن جـابر بـن عبـد اهللا    ، عن جـابر بـن عبـد اهللا    ، عن جـابر بـن عبـد اهللا    CCCCعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفرالحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، 
وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من     JJJJدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمة((((((((األنصاري، قال: األنصاري، قال: األنصاري، قال: األنصاري، قال: 

ــة مــنهم محمــد، وأربعــة مــنهم       ــدها، فعــددت اثنــي عشــر، أحــدهم القــائم, ثالث ــة مــنهم محمــد، وأربعــة مــنهم      ول ــدها، فعــددت اثنــي عشــر، أحــدهم القــائم, ثالث ــة مــنهم محمــد، وأربعــة مــنهم      ول ــدها، فعــددت اثنــي عشــر، أحــدهم القــائم, ثالث ــة مــنهم محمــد، وأربعــة مــنهم      ول ــدها، فعــددت اثنــي عشــر، أحــدهم القــائم, ثالث ول
عليعليعليعليFFFF((((((((....        

وقد أخرجت األخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتـاب (كمـال   وقد أخرجت األخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتـاب (كمـال   وقد أخرجت األخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتـاب (كمـال   وقد أخرجت األخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتـاب (كمـال   
        نعمة).نعمة).نعمة).نعمة).الدين وتمام الالدين وتمام الالدين وتمام الالدين وتمام ال

: قــال جــابر: : قــال جــابر: : قــال جــابر: : قــال جــابر: ٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١الــدليل الثــامن: روضــة الــواعظين ــــ الفتّــال النيســابوري ــــ ص الــدليل الثــامن: روضــة الــواعظين ــــ الفتّــال النيســابوري ــــ ص الــدليل الثــامن: روضــة الــواعظين ــــ الفتّــال النيســابوري ــــ ص الــدليل الثــامن: روضــة الــواعظين ــــ الفتّــال النيســابوري ــــ ص 
وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها، وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها، وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها، وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها،     JJJJدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمة((((((((

فعــددت اثنــي عشــر اســماً، آخــرهم القــائم، ثالثــة مــن ولــد فاطمــة مــنهم محمــد،     فعــددت اثنــي عشــر اســماً، آخــرهم القــائم، ثالثــة مــن ولــد فاطمــة مــنهم محمــد،     فعــددت اثنــي عشــر اســماً، آخــرهم القــائم، ثالثــة مــن ولــد فاطمــة مــنهم محمــد،     فعــددت اثنــي عشــر اســماً، آخــرهم القــائم، ثالثــة مــن ولــد فاطمــة مــنهم محمــد،     
وثالثة منهم عليوثالثة منهم عليوثالثة منهم عليوثالثة منهم علي((((((((....        

: : : : ٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤ـــ ص ـــ ص ـــ ص ـــ ص     ١٦١٦١٦١٦الشيعة (آل البيـت) ـــ الحـر العـاملي ـــ ج     الشيعة (آل البيـت) ـــ الحـر العـاملي ـــ ج     الشيعة (آل البيـت) ـــ الحـر العـاملي ـــ ج     الشيعة (آل البيـت) ـــ الحـر العـاملي ـــ ج     الدليل التاسع: وسائل الدليل التاسع: وسائل الدليل التاسع: وسائل الدليل التاسع: وسائل 
, , , , CCCCوبأسانيده الكثيرة: عن الحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفروبأسانيده الكثيرة: عن الحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفروبأسانيده الكثيرة: عن الحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفروبأسانيده الكثيرة: عن الحسن بن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر

وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من     JJJJدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمةدخلت على فاطمة((((((((عن جابر، قال: عن جابر، قال: عن جابر، قال: عن جابر، قال: 
ــة مــنهم محمــد, وأربعــة مــنهم       ،،،،ولــدها، فعــددت اثنــي عشــر، آخــرهم القــائم  ولــدها، فعــددت اثنــي عشــر، آخــرهم القــائم  ولــدها، فعــددت اثنــي عشــر، آخــرهم القــائم  ولــدها، فعــددت اثنــي عشــر، آخــرهم القــائم   ــة مــنهم محمــد, وأربعــة مــنهم   ثالث ــة مــنهم محمــد, وأربعــة مــنهم   ثالث ــة مــنهم محمــد, وأربعــة مــنهم   ثالث ثالث

        ....))))))))ليليليليعععع
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ــن محبــوب. ورواه الكلينــي, عــن       ــه) بإســناده عــن الحســن ب ــن محبــوب. ورواه الكلينــي, عــن      ورواه فــي (الفقي ــه) بإســناده عــن الحســن ب ــن محبــوب. ورواه الكلينــي, عــن      ورواه فــي (الفقي ــه) بإســناده عــن الحســن ب ــن محبــوب. ورواه الكلينــي, عــن      ورواه فــي (الفقي ــه) بإســناده عــن الحســن ب ورواه فــي (الفقي
        محمد بن يحيى, عن محمد بن الحسين, عن الحسن بن محبوب مثله.محمد بن يحيى, عن محمد بن الحسين, عن الحسن بن محبوب مثله.محمد بن يحيى, عن محمد بن الحسين, عن الحسن بن محبوب مثله.محمد بن يحيى, عن محمد بن الحسين, عن الحسن بن محبوب مثله.

: عـن أبـي   : عـن أبـي   : عـن أبـي   : عـن أبـي   ٤١٨٤١٨٤١٨٤١٨ــ صــ صــ صــ ص    ٥٥٥٥الدليل العاشر: خاتمة المستدرك ــ الميرزا النوري ــ جالدليل العاشر: خاتمة المستدرك ــ الميرزا النوري ــ جالدليل العاشر: خاتمة المستدرك ــ الميرزا النوري ــ جالدليل العاشر: خاتمة المستدرك ــ الميرزا النوري ــ ج
وبـين  وبـين  وبـين  وبـين      JJJJةةةةدخلـت علـى فاطمـ   دخلـت علـى فاطمـ   دخلـت علـى فاطمـ   دخلـت علـى فاطمـ   ((((((((، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قال: ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قال: ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قال: ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قال: CCCCجعفرجعفرجعفرجعفر

يديها لوح فيه أسماء األوصياء، فعددت اثني عشـر، آخـرهم القـائم, ثالثـة مـنهم      يديها لوح فيه أسماء األوصياء، فعددت اثني عشـر، آخـرهم القـائم, ثالثـة مـنهم      يديها لوح فيه أسماء األوصياء، فعددت اثني عشـر، آخـرهم القـائم, ثالثـة مـنهم      يديها لوح فيه أسماء األوصياء، فعددت اثني عشـر، آخـرهم القـائم, ثالثـة مـنهم      
د, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحمFFFF((((((((....        

: أخبرنـي أبـو   : أخبرنـي أبـو   : أخبرنـي أبـو   : أخبرنـي أبـو   ٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦ـــ ص ـــ ص ـــ ص ـــ ص     ٢٢٢٢الدليل الـحادي عشر: اإلرشاد ــ الشـيخ المفيـد ـــ ج   الدليل الـحادي عشر: اإلرشاد ــ الشـيخ المفيـد ـــ ج   الدليل الـحادي عشر: اإلرشاد ــ الشـيخ المفيـد ـــ ج   الدليل الـحادي عشر: اإلرشاد ــ الشـيخ المفيـد ـــ ج   
القاسم جعفر بن محمد, عن محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن (محمد القاسم جعفر بن محمد, عن محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن (محمد القاسم جعفر بن محمد, عن محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن (محمد القاسم جعفر بن محمد, عن محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن (محمد 

), عــن ابــن محبــوب, عــن أبــي الجــارود, عــن أبــي جعفــر محمــد بــن   ), عــن ابــن محبــوب, عــن أبــي الجــارود, عــن أبــي جعفــر محمــد بــن   ), عــن ابــن محبــوب, عــن أبــي الجــارود, عــن أبــي جعفــر محمــد بــن   ), عــن ابــن محبــوب, عــن أبــي الجــارود, عــن أبــي جعفــر محمــد بــن   بــن الحســينبــن الحســينبــن الحســينبــن الحســيناااا
عليعليعليعليHHHH :دخلت على فاطمة بنـت رسـول اهللا   دخلت على فاطمة بنـت رسـول اهللا   دخلت على فاطمة بنـت رسـول اهللا   دخلت على فاطمة بنـت رسـول اهللا   ((((((((, عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال

عليهما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها, فعـددت اثنـي   عليهما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها, فعـددت اثنـي   عليهما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها, فعـددت اثنـي   عليهما السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة من ولدها, فعـددت اثنـي   
        ....))))))))مد, وأربعة منهم عليمد, وأربعة منهم عليمد, وأربعة منهم عليمد, وأربعة منهم عليعشر اسماً، آخرهم القائم من ولد فاطمة, ثالثة منهم محعشر اسماً، آخرهم القائم من ولد فاطمة, ثالثة منهم محعشر اسماً، آخرهم القائم من ولد فاطمة, ثالثة منهم محعشر اسماً، آخرهم القائم من ولد فاطمة, ثالثة منهم مح

: : : : ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢ــ ــ ــ ــ     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١ــ صــ صــ صــ ص    ٣٦٣٦٣٦٣٦الدليل الـثاني عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثاني عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثاني عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثاني عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ ج
: العطّار, عن أبيه, عن ابن أبي الخطّاب, عن : العطّار, عن أبيه, عن ابن أبي الخطّاب, عن : العطّار, عن أبيه, عن ابن أبي الخطّاب, عن : العطّار, عن أبيه, عن ابن أبي الخطّاب, عن CCCCإكمال الدين, عيون أخبار الرضاإكمال الدين, عيون أخبار الرضاإكمال الدين, عيون أخبار الرضاإكمال الدين, عيون أخبار الرضا

    ،،،،ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر, عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر, عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر, عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  ابن محبوب, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر, عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  
وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء, فعددت اثني وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء, فعددت اثني وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء, فعددت اثني وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء, فعددت اثني     JJJJعلى فاطمةعلى فاطمةعلى فاطمةعلى فاطمةدخلت دخلت دخلت دخلت ((((((((قال: قال: قال: قال: 

د، وأربعة منهم عليعشر, آخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليعشر, آخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليعشر, آخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليعشر, آخرهم القائم, ثالثة منهم محمFFFF((((((((....        
: عن : عن : عن : عن ٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨ــ ــ ــ ــ     ٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧الدليل الـثالث عشر: األنوار البهية ــ الشيخ عباس القمي ــ صالدليل الـثالث عشر: األنوار البهية ــ الشيخ عباس القمي ــ صالدليل الـثالث عشر: األنوار البهية ــ الشيخ عباس القمي ــ صالدليل الـثالث عشر: األنوار البهية ــ الشيخ عباس القمي ــ ص

ت ت ت ت دخلـت علـى فاطمـة بنـ    دخلـت علـى فاطمـة بنـ    دخلـت علـى فاطمـة بنـ    دخلـت علـى فاطمـة بنـ    ((((((((، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قـال:  ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قـال:  ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قـال:  ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري, قـال:  CCCCأبي جعفرأبي جعفرأبي جعفرأبي جعفر
ــدها,         ــة مــن ول ــه أســماء األوصــياء واألئم ــوح في ــديها ل ــين ي ــدها,        رســول اهللا وعليهــا, وب ــة مــن ول ــه أســماء األوصــياء واألئم ــوح في ــديها ل ــين ي ــدها,        رســول اهللا وعليهــا, وب ــة مــن ول ــه أســماء األوصــياء واألئم ــوح في ــديها ل ــين ي ــدها,        رســول اهللا وعليهــا, وب ــة مــن ول ــه أســماء األوصــياء واألئم ــوح في ــديها ل ــين ي رســول اهللا وعليهــا, وب
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فعددت اثني عشر اسـماً, آخـرهم القـائم مـن ولـد فاطمة(سـالم اهللا عليهـا), ثالثـة         فعددت اثني عشر اسـماً, آخـرهم القـائم مـن ولـد فاطمة(سـالم اهللا عليهـا), ثالثـة         فعددت اثني عشر اسـماً, آخـرهم القـائم مـن ولـد فاطمة(سـالم اهللا عليهـا), ثالثـة         فعددت اثني عشر اسـماً, آخـرهم القـائم مـن ولـد فاطمة(سـالم اهللا عليهـا), ثالثـة         
د, وأربعة منهم عليمنهم محمد, وأربعة منهم عليمنهم محمد, وأربعة منهم عليمنهم محمد, وأربعة منهم عليمنهم محمFFFF((((((((....        

ــــ  ــــ  ــــ  ــــ      ١١١١الــدليل الـــرابع عشــر: جــامع أحاديــث الشــيعة ــــ الســيد البروجــردي ــــ ج         الــدليل الـــرابع عشــر: جــامع أحاديــث الشــيعة ــــ الســيد البروجــردي ــــ ج         الــدليل الـــرابع عشــر: جــامع أحاديــث الشــيعة ــــ الســيد البروجــردي ــــ ج         الــدليل الـــرابع عشــر: جــامع أحاديــث الشــيعة ــــ الســيد البروجــردي ــــ ج         
، عن جابر بن ، عن جابر بن ، عن جابر بن ، عن جابر بن CCCCن بن محبوب، عن أبي الجاورد، عن أبي جعفرن بن محبوب، عن أبي الجاورد، عن أبي جعفرن بن محبوب، عن أبي الجاورد، عن أبي جعفرن بن محبوب، عن أبي الجاورد، عن أبي جعفر: الحس: الحس: الحس: الحس١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧صصصص

وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء     JJJJدخلــت علــى فاطمــةدخلــت علــى فاطمــةدخلــت علــى فاطمــةدخلــت علــى فاطمــة((((((((عبــد اهللا األنصــاري، قــال: عبــد اهللا األنصــاري، قــال: عبــد اهللا األنصــاري، قــال: عبــد اهللا األنصــاري، قــال: 
، ثالثـة مـنهم محمـد،    ، ثالثـة مـنهم محمـد،    ، ثالثـة مـنهم محمـد،    ، ثالثـة مـنهم محمـد،    CCCCاألوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر، أحدهم القائماألوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر، أحدهم القائماألوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر، أحدهم القائماألوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر، أحدهم القائم

وأربعة منهم عليوأربعة منهم عليوأربعة منهم عليوأربعة منهم عليFFFF((((((((....        
ـــ  ـــ  ـــ  ـــ      ٢٢٢٢الشيخ الطبرسي ـــ ج الشيخ الطبرسي ـــ ج الشيخ الطبرسي ـــ ج الشيخ الطبرسي ـــ ج     الدليل الـخامس عشر: إعالم الورى بأعالم الهدى ــالدليل الـخامس عشر: إعالم الورى بأعالم الهدى ــالدليل الـخامس عشر: إعالم الورى بأعالم الهدى ــالدليل الـخامس عشر: إعالم الورى بأعالم الهدى ــ

دخلت على دخلت على دخلت على دخلت على ((((((((, عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال: CCCC: عن أبي جعفر: عن أبي جعفر: عن أبي جعفر: عن أبي جعفر١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦صصصص
وبين يديها لوح فيه أسماء األوصـياء مـن ولـدها, فعـددت اثنـي عشـر،       وبين يديها لوح فيه أسماء األوصـياء مـن ولـدها, فعـددت اثنـي عشـر،       وبين يديها لوح فيه أسماء األوصـياء مـن ولـدها, فعـددت اثنـي عشـر،       وبين يديها لوح فيه أسماء األوصـياء مـن ولـدها, فعـددت اثنـي عشـر،           JJJJفاطمةفاطمةفاطمةفاطمة

د، وأربعة منهم عليآخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليآخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليآخرهم القائم, ثالثة منهم محمد، وأربعة منهم عليآخرهم القائم, ثالثة منهم محم((((((((....        
: : : : ٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦ــ صــ صــ صــ ص    ٣٣٣٣اإلربلي ــ جاإلربلي ــ جاإلربلي ــ جاإلربلي ــ جالدليل الـسادس عشر: كشف الغمة ــ ابن أبي الفتح الدليل الـسادس عشر: كشف الغمة ــ ابن أبي الفتح الدليل الـسادس عشر: كشف الغمة ــ ابن أبي الفتح الدليل الـسادس عشر: كشف الغمة ــ ابن أبي الفتح 

    ــي ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــي    وعــن أب ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــي    وعــن أب ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــي    وعــن أب ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــال:     CCCCوعــن أب ــد اهللا األنصــاري، ق ــن عب ــال:     ، عــن جــابر ب ــد اهللا األنصــاري، ق ــن عب ــال:     ، عــن جــابر ب ــد اهللا األنصــاري، ق ــن عب ــال:     ، عــن جــابر ب ــد اهللا األنصــاري، ق ــن عب ، عــن جــابر ب
وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء واألئمة     7777دخلت على فاطمة بنت محمددخلت على فاطمة بنت محمددخلت على فاطمة بنت محمددخلت على فاطمة بنت محمد((((((((

من ولدها, فعددت اثني عشر اسماً، آخرهم القـائم مـن ولـد فاطمـة, ثالثـة مـنهم       من ولدها, فعددت اثني عشر اسماً، آخرهم القـائم مـن ولـد فاطمـة, ثالثـة مـنهم       من ولدها, فعددت اثني عشر اسماً، آخرهم القـائم مـن ولـد فاطمـة, ثالثـة مـنهم       من ولدها, فعددت اثني عشر اسماً، آخرهم القـائم مـن ولـد فاطمـة, ثالثـة مـنهم       
د, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحمد, وأربعة منهم عليمحم((((((((....        

: وبهـذا اإلسـناد:   : وبهـذا اإلسـناد:   : وبهـذا اإلسـناد:   : وبهـذا اإلسـناد:   ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩ــ ــ ــ ــ     ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨لدليل السابع عشر: الغيبة ــ الشيخ الطوسي ــ صلدليل السابع عشر: الغيبة ــ الشيخ الطوسي ــ صلدليل السابع عشر: الغيبة ــ الشيخ الطوسي ــ صلدليل السابع عشر: الغيبة ــ الشيخ الطوسي ــ صاااا
عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر, عن أبيه, عن محمد بن أحمـد بـن يحيـى، (عـن     عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر, عن أبيه, عن محمد بن أحمـد بـن يحيـى، (عـن     عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر, عن أبيه, عن محمد بن أحمـد بـن يحيـى، (عـن     عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر, عن أبيه, عن محمد بن أحمـد بـن يحيـى، (عـن     
ــي       ــي ســعيد العصــفري) عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أب ــي      محمــد بــن الحســين, عــن أب ــي ســعيد العصــفري) عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أب ــي      محمــد بــن الحســين, عــن أب ــي ســعيد العصــفري) عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أب ــي      محمــد بــن الحســين, عــن أب ــي ســعيد العصــفري) عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أب محمــد بــن الحســين, عــن أب

د عشر من ولدي د عشر من ولدي د عشر من ولدي د عشر من ولدي : إنّي وأح: إنّي وأح: إنّي وأح: إنّي وأح7777, قال: (قال رسول اهللا, قال: (قال رسول اهللا, قال: (قال رسول اهللا, قال: (قال رسول اهللاCCCCالجارود، عن أبي جعفرالجارود، عن أبي جعفرالجارود، عن أبي جعفرالجارود، عن أبي جعفر
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وأنت يا علي زر األرض ــ أعني: أوتادها وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ وأنت يا علي زر األرض ــ أعني: أوتادها وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ وأنت يا علي زر األرض ــ أعني: أوتادها وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ وأنت يا علي زر األرض ــ أعني: أوتادها وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ 
بأهلها, فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا). وقـد  بأهلها, فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا). وقـد  بأهلها, فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا). وقـد  بأهلها, فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا). وقـد  

        نقله العالّمة المجلسي..نقله العالّمة المجلسي..نقله العالّمة المجلسي..نقله العالّمة المجلسي..
غيبـة  غيبـة  غيبـة  غيبـة  : : : : ٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩ـــ ص ـــ ص ـــ ص ـــ ص     ٣٦٣٦٣٦٣٦الدليل الـثامن عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثامن عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثامن عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثامن عشر: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ ج

الشيخ الطوسي: جماعة، عن أبـي المفضّـل الشـيباني, عـن محمـد الحميـري, عـن        الشيخ الطوسي: جماعة، عن أبـي المفضّـل الشـيباني, عـن محمـد الحميـري, عـن        الشيخ الطوسي: جماعة، عن أبـي المفضّـل الشـيباني, عـن محمـد الحميـري, عـن        الشيخ الطوسي: جماعة، عن أبـي المفضّـل الشـيباني, عـن محمـد الحميـري, عـن        
، ، ، ، CCCCأبيه، عن األشعري, عن عمرو بن ثابـت, عـن أبـي الجـارود, عـن أبـي جعفـر       أبيه، عن األشعري, عن عمرو بن ثابـت, عـن أبـي الجـارود, عـن أبـي جعفـر       أبيه، عن األشعري, عن عمرو بن ثابـت, عـن أبـي الجـارود, عـن أبـي جعفـر       أبيه، عن األشعري, عن عمرو بن ثابـت, عـن أبـي الجـارود, عـن أبـي جعفـر       

: إنّـي وأحـد عشـر مـن ولـدي وأنـت يـا علـي زر األرض ـــ          : إنّـي وأحـد عشـر مـن ولـدي وأنـت يـا علـي زر األرض ـــ          : إنّـي وأحـد عشـر مـن ولـدي وأنـت يـا علـي زر األرض ـــ          : إنّـي وأحـد عشـر مـن ولـدي وأنـت يـا علـي زر األرض ـــ          7777قال: (قال رسول اهللاقال: (قال رسول اهللاقال: (قال رسول اهللاقال: (قال رسول اهللا
يخ بأهلهـا, فـإذا ذهـب االثنـا     يخ بأهلهـا, فـإذا ذهـب االثنـا     يخ بأهلهـا, فـإذا ذهـب االثنـا     يخ بأهلهـا, فـإذا ذهـب االثنـا     أعني: أوتادها وجبالهـا ـــ بنـا أوتـد اهللا األرض أن تسـ     أعني: أوتادها وجبالهـا ـــ بنـا أوتـد اهللا األرض أن تسـ     أعني: أوتادها وجبالهـا ـــ بنـا أوتـد اهللا األرض أن تسـ     أعني: أوتادها وجبالهـا ـــ بنـا أوتـد اهللا األرض أن تسـ     
        عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).

        + سيدنا علي =...!!+ سيدنا علي =...!!+ سيدنا علي =...!!+ سيدنا علي =...!!    7777) من ولد النبي الكريم) من ولد النبي الكريم) من ولد النبي الكريم) من ولد النبي الكريم١٢١٢١٢١٢((((
        وأيضا:وأيضا:وأيضا:وأيضا:

ـــ ج   ـــ الشــيخ الكلينــي ـ ـــتاسع عشــر: الكــافي ـ ـــ ج  الــدليل ال ـــ الشــيخ الكلينــي ـ ـــتاسع عشــر: الكــافي ـ ـــ ج  الــدليل ال ـــ الشــيخ الكلينــي ـ ـــتاسع عشــر: الكــافي ـ ـــ ج  الــدليل ال ـــ الشــيخ الكلينــي ـ ـــتاسع عشــر: الكــافي ـ ـــ ص    ١١١١الــدليل ال ـــ صـ ـــ صـ ـــ صـ : محمــد بــن : محمــد بــن : محمــد بــن : محمــد بــن ٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤ـ
ي, ي, ي, ي, يحيى, عن محمد بن أحمد, عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصـفور يحيى, عن محمد بن أحمد, عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصـفور يحيى, عن محمد بن أحمد, عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصـفور يحيى, عن محمد بن أحمد, عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصـفور 

، قــال: (قــال رســول ، قــال: (قــال رســول ، قــال: (قــال رســول ، قــال: (قــال رســول CCCCعــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أبــي الجــاورد, عــن أبــي جعفــر عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أبــي الجــاورد, عــن أبــي جعفــر عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أبــي الجــاورد, عــن أبــي جعفــر عــن عمــرو بــن ثابــت, عــن أبــي الجــاورد, عــن أبــي جعفــر 
ــي: أوتادهــا       7777اهللاهللاهللاهللا ـــ يعن ــا علــي زر األرض ـ ــت ي ــدي وأن ــي: أوتادهــا       : إنّــي واثنــي عشــر مــن ول ـــ يعن ــا علــي زر األرض ـ ــت ي ــدي وأن ــي: أوتادهــا       : إنّــي واثنــي عشــر مــن ول ـــ يعن ــا علــي زر األرض ـ ــت ي ــدي وأن ــي: أوتادهــا       : إنّــي واثنــي عشــر مــن ول ـــ يعن ــا علــي زر األرض ـ ــت ي ــدي وأن : إنّــي واثنــي عشــر مــن ول

وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها, فـإذا ذهـب االثنـا عشـر مـن ولـدي       وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها, فـإذا ذهـب االثنـا عشـر مـن ولـدي       وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها, فـإذا ذهـب االثنـا عشـر مـن ولـدي       وجبالها ــ بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها, فـإذا ذهـب االثنـا عشـر مـن ولـدي       
        ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا).

: وبهذا اإلسناد, عن أبي : وبهذا اإلسناد, عن أبي : وبهذا اإلسناد, عن أبي : وبهذا اإلسناد, عن أبي ٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤ــ صــ صــ صــ ص    ١١١١الكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالكافي ــ الشيخ الكليني ــ جالكافي ــ الشيخ الكليني ــ ج    الدليل العشرون:الدليل العشرون:الدليل العشرون:الدليل العشرون:
: مـن ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً,      : مـن ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً,      : مـن ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً,      : مـن ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً,      7777، قـال: (قـال رسـول اهللا   ، قـال: (قـال رسـول اهللا   ، قـال: (قـال رسـول اهللا   ، قـال: (قـال رسـول اهللا   CCCCسعيد رفعه, عن أبي جعفرسعيد رفعه, عن أبي جعفرسعيد رفعه, عن أبي جعفرسعيد رفعه, عن أبي جعفر

        نجباء, محدثون, مفهمون, آخرهم القائم بالحق، يمألها عدالً كما ملئت جوراً).نجباء, محدثون, مفهمون, آخرهم القائم بالحق، يمألها عدالً كما ملئت جوراً).نجباء, محدثون, مفهمون, آخرهم القائم بالحق، يمألها عدالً كما ملئت جوراً).نجباء, محدثون, مفهمون, آخرهم القائم بالحق، يمألها عدالً كما ملئت جوراً).
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ـــ الشــي   ـــحادي والعشــرون: األنــوار البهيــة ـ ـــ الشــي  الــدليل ال ـــحادي والعشــرون: األنــوار البهيــة ـ ـــ الشــي  الــدليل ال ـــحادي والعشــرون: األنــوار البهيــة ـ ـــ الشــي  الــدليل ال ـــحادي والعشــرون: األنــوار البهيــة ـ ـــ ص الــدليل ال ـــ ص خ عبــاس القمــي ـ ـــ ص خ عبــاس القمــي ـ ـــ ص خ عبــاس القمــي ـ : : : : ٩١٩١٩١٩١خ عبــاس القمــي ـ
وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزّاز القمي بسنده، عن جنادة بن أبي أُمية, وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزّاز القمي بسنده، عن جنادة بن أبي أُمية, وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزّاز القمي بسنده، عن جنادة بن أبي أُمية, وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزّاز القمي بسنده، عن جنادة بن أبي أُمية, 

في مرضه الذي توفّي فيه, في مرضه الذي توفّي فيه, في مرضه الذي توفّي فيه, في مرضه الذي توفّي فيه,     HHHHدخلت على الحسن بن علي بن أبي طالبدخلت على الحسن بن علي بن أبي طالبدخلت على الحسن بن علي بن أبي طالبدخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب((((((((قال: قال: قال: قال: 
وبين يديه طست يقذف عليه الـدم, ويخـرج كبـده قطعـة قطعـة، مـن السـم الـذي         وبين يديه طست يقذف عليه الـدم, ويخـرج كبـده قطعـة قطعـة، مـن السـم الـذي         وبين يديه طست يقذف عليه الـدم, ويخـرج كبـده قطعـة قطعـة، مـن السـم الـذي         وبين يديه طست يقذف عليه الـدم, ويخـرج كبـده قطعـة قطعـة، مـن السـم الـذي         

        موالي ما لك ال تعالج نفسك؟موالي ما لك ال تعالج نفسك؟موالي ما لك ال تعالج نفسك؟موالي ما لك ال تعالج نفسك؟فقلت: يا فقلت: يا فقلت: يا فقلت: يا     أسقاه معاوية.أسقاه معاوية.أسقاه معاوية.أسقاه معاوية.
        فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟

        قلت: (إنّا هللا وإنّا إليه راجعون).قلت: (إنّا هللا وإنّا إليه راجعون).قلت: (إنّا هللا وإنّا إليه راجعون).قلت: (إنّا هللا وإنّا إليه راجعون).
أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه        7777ثم التفت إلَي, فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي, فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي, فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي, فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللا

        ....))))))))مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)��� ��� ��� ���     , ما منّا, ما منّا, ما منّا, ما منّاHHHHاثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةاثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةاثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةاثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة
ــ ــ ــ ــ     ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨ــ صــ صــ صــ ص    ٤٤٤٤٤٤٤٤اني والعشرون: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جاني والعشرون: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جاني والعشرون: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جاني والعشرون: بحار األنوار ــ العالّمة المجلسي ــ جالدليل الـثالدليل الـثالدليل الـثالدليل الـث

: الكفاية: محمد بن وهبان, عن داود بن الهيثم, عن جده إسحاق بن بهلول : الكفاية: محمد بن وهبان, عن داود بن الهيثم, عن جده إسحاق بن بهلول : الكفاية: محمد بن وهبان, عن داود بن الهيثم, عن جده إسحاق بن بهلول : الكفاية: محمد بن وهبان, عن داود بن الهيثم, عن جده إسحاق بن بهلول ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩
(عن أبيه بهلول) بن حسان, عن طلحة بن زيـد الرقّـي, عـن الزبيـر بـن عطـاء, عـن        (عن أبيه بهلول) بن حسان, عن طلحة بن زيـد الرقّـي, عـن الزبيـر بـن عطـاء, عـن        (عن أبيه بهلول) بن حسان, عن طلحة بن زيـد الرقّـي, عـن الزبيـر بـن عطـاء, عـن        (عن أبيه بهلول) بن حسان, عن طلحة بن زيـد الرقّـي, عـن الزبيـر بـن عطـاء, عـن        

دخلت على الحسن بن علي دخلت على الحسن بن علي دخلت على الحسن بن علي دخلت على الحسن بن علي ((((((((: : : : عمير بن ماني العبسي, عن جنادة بن أبي أُمية، قالعمير بن ماني العبسي, عن جنادة بن أبي أُمية، قالعمير بن ماني العبسي, عن جنادة بن أبي أُمية، قالعمير بن ماني العبسي, عن جنادة بن أبي أُمية، قال
في مرضه الذي توفّي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم، في مرضه الذي توفّي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم، في مرضه الذي توفّي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم، في مرضه الذي توفّي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم،     CCCCبن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالباااا

ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه اهللا، فقلت: يا موالي ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه اهللا، فقلت: يا موالي ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه اهللا، فقلت: يا موالي ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه اهللا، فقلت: يا موالي 
        ما لك ال تعالج نفسك؟ما لك ال تعالج نفسك؟ما لك ال تعالج نفسك؟ما لك ال تعالج نفسك؟

        فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟فقال: يا عبد اهللا بماذا أُعالج الموت؟
        ون.ون.ون.ون.قلت: إنّا هللا وإنّا إليه راجعقلت: إنّا هللا وإنّا إليه راجعقلت: إنّا هللا وإنّا إليه راجعقلت: إنّا هللا وإنّا إليه راجع

أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه    أن هـذا األمـر يملكـه        7777ثم التفت إلَي، فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي، فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي، فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللاثم التفت إلَي، فقال: (واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللا
        ....))))))))مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)مسموم أو مقتول)��� ��� ��� ���     اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة, ما منّااثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة, ما منّااثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة, ما منّااثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة, ما منّا
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ـــ الشـيخ علـي    ـــ الشـيخ علـي    ـــ الشـيخ علـي    ـــ الشـيخ علـي        CCCCالدليل الـثالث والعشرون: معجم أحاديث اإلمـام المهـدي  الدليل الـثالث والعشرون: معجم أحاديث اإلمـام المهـدي  الدليل الـثالث والعشرون: معجم أحاديث اإلمـام المهـدي  الدليل الـثالث والعشرون: معجم أحاديث اإلمـام المهـدي  
    7777 إنّه لعهد عهده إلينا رسـول اهللا  إنّه لعهد عهده إلينا رسـول اهللا  إنّه لعهد عهده إلينا رسـول اهللا  إنّه لعهد عهده إلينا رسـول اهللا : (واهللا: (واهللا: (واهللا: (واهللا١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣ــ ــ ــ ــ     ١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢ــ صــ صــ صــ ص    ٣٣٣٣الكوراني العاملي ــ جالكوراني العاملي ــ جالكوراني العاملي ــ جالكوراني العاملي ــ ج

مسموم أو مسموم أو مسموم أو مسموم أو ��� ��� ��� ���     , ما منّا, ما منّا, ما منّا, ما منّاHHHHأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة
        مقتول).مقتول).مقتول).مقتول).

    ٣٣٣٣الدليل الـرابع والعشرون: جواهر التاريخ ــ الشيخ علي الكوراني العاملي ــ جالدليل الـرابع والعشرون: جواهر التاريخ ــ الشيخ علي الكوراني العاملي ــ جالدليل الـرابع والعشرون: جواهر التاريخ ــ الشيخ علي الكوراني العاملي ــ جالدليل الـرابع والعشرون: جواهر التاريخ ــ الشيخ علي الكوراني العاملي ــ ج
    7777د عهده إلينا رسول اهللاد عهده إلينا رسول اهللاد عهده إلينا رسول اهللاد عهده إلينا رسول اهللا...ثم التفت إلَي وقال: (واهللا إنّه لعه...ثم التفت إلَي وقال: (واهللا إنّه لعه...ثم التفت إلَي وقال: (واهللا إنّه لعه...ثم التفت إلَي وقال: (واهللا إنّه لعه((((((((: : : : ٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨ــ ــ ــ ــ     ٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧ــ صــ صــ صــ ص

مسموم أو مسموم أو مسموم أو مسموم أو ��� ��� ��� ���     ، ما منّا، ما منّا، ما منّا، ما منّاHHHHأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةأن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة
        مقتول).مقتول).مقتول).مقتول).

    ٢٢٢٢الدليل الـخامس والعشرون: الصراط المستقيم ــ علي بن يونس العاملي ــ جالدليل الـخامس والعشرون: الصراط المستقيم ــ علي بن يونس العاملي ــ جالدليل الـخامس والعشرون: الصراط المستقيم ــ علي بن يونس العاملي ــ جالدليل الـخامس والعشرون: الصراط المستقيم ــ علي بن يونس العاملي ــ ج
لد لد لد لد عهد إلينا أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من وعهد إلينا أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من وعهد إلينا أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من وعهد إلينا أن هذا األمر يملكه اثنا عشر إماماً من و    7777: (إن رسول اهللا: (إن رسول اهللا: (إن رسول اهللا: (إن رسول اهللا١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨ــ صــ صــ صــ ص

مسموم أو مقتول). وأسند نحوه الشيخ محمد بن علي بن مسموم أو مقتول). وأسند نحوه الشيخ محمد بن علي بن مسموم أو مقتول). وأسند نحوه الشيخ محمد بن علي بن مسموم أو مقتول). وأسند نحوه الشيخ محمد بن علي بن ��� ��� ��� ���     علي وفاطمة، وما منّاعلي وفاطمة، وما منّاعلي وفاطمة، وما منّاعلي وفاطمة، وما منّا
        ....CCCCالحسين إلى الحسنالحسين إلى الحسنالحسين إلى الحسنالحسين إلى الحسن

وقــد صــحح هــذه الروايــة، العالّمــة آيــة اهللا أبــو طالــب التجليــل التبريــزي   وقــد صــحح هــذه الروايــة، العالّمــة آيــة اهللا أبــو طالــب التجليــل التبريــزي   وقــد صــحح هــذه الروايــة، العالّمــة آيــة اهللا أبــو طالــب التجليــل التبريــزي   وقــد صــحح هــذه الروايــة، العالّمــة آيــة اهللا أبــو طالــب التجليــل التبريــزي   
(الحوزة العلمية ــ قم) حيث ذكر في مقدمة كتابه: (براهين أُصول المعـارف  (الحوزة العلمية ــ قم) حيث ذكر في مقدمة كتابه: (براهين أُصول المعـارف  (الحوزة العلمية ــ قم) حيث ذكر في مقدمة كتابه: (براهين أُصول المعـارف  (الحوزة العلمية ــ قم) حيث ذكر في مقدمة كتابه: (براهين أُصول المعـارف  

وقد وفّقنا اللّه إليداع جملة وافية وقد وفّقنا اللّه إليداع جملة وافية وقد وفّقنا اللّه إليداع جملة وافية وقد وفّقنا اللّه إليداع جملة وافية ((((((((هـ): هـ): هـ): هـ): ١٤١٧١٤١٧١٤١٧١٤١٧قّة لإلمامية قّة لإلمامية قّة لإلمامية قّة لإلمامية اإللهية والعقائـد الحاإللهية والعقائـد الحاإللهية والعقائـد الحاإللهية والعقائـد الح
من براهين المعارف اإللهية، وأُصول العقائد الحقّة لإلمامية في هذا الكتاب، من براهين المعارف اإللهية، وأُصول العقائد الحقّة لإلمامية في هذا الكتاب، من براهين المعارف اإللهية، وأُصول العقائد الحقّة لإلمامية في هذا الكتاب، من براهين المعارف اإللهية، وأُصول العقائد الحقّة لإلمامية في هذا الكتاب، 
من القرآن الكريم واألحاديث المأثورة عن النبي األكرم واألئمة المعصومين من القرآن الكريم واألحاديث المأثورة عن النبي األكرم واألئمة المعصومين من القرآن الكريم واألحاديث المأثورة عن النبي األكرم واألئمة المعصومين من القرآن الكريم واألحاديث المأثورة عن النبي األكرم واألئمة المعصومين 

أُخرى من النصـوص  أُخرى من النصـوص  أُخرى من النصـوص  أُخرى من النصـوص  ، وقد ذكره في باب: جـمـلـة ، وقد ذكره في باب: جـمـلـة ، وقد ذكره في باب: جـمـلـة ، وقد ذكره في باب: جـمـلـة ))))))))صلّى اللّه عليهم أجمعينصلّى اللّه عليهم أجمعينصلّى اللّه عليهم أجمعينصلّى اللّه عليهم أجمعين
        ....FFFFفي كتب أصحابنا في عدد األئمةفي كتب أصحابنا في عدد األئمةفي كتب أصحابنا في عدد األئمةفي كتب أصحابنا في عدد األئمة    7777المأثورة عن رسول اللّهالمأثورة عن رسول اللّهالمأثورة عن رسول اللّهالمأثورة عن رسول اللّه
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    7777الدليل الـسادس والعشرون: وقال: (واللّه، إنّه لـعـهـد عهده إلينا رسول اللّهالدليل الـسادس والعشرون: وقال: (واللّه، إنّه لـعـهـد عهده إلينا رسول اللّهالدليل الـسادس والعشرون: وقال: (واللّه، إنّه لـعـهـد عهده إلينا رسول اللّهالدليل الـسادس والعشرون: وقال: (واللّه، إنّه لـعـهـد عهده إلينا رسول اللّه
  هــذا األمــر يملكــه اثنــا عشــر إمامــاً مــن ولــد علــي أن  هــذا األمــر يملكــه اثنــا عشــر إمامــاً مــن ولــد علــي أن  هــذا األمــر يملكــه اثنــا عشــر إمامــاً مــن ولــد علــي أن  هــذا األمــر يملكــه اثنــا عشــر إمامــاً مــن ولــد علــي أنCCCC     وفاطمــة(س), مــا منّــا وفاطمــة(س), مــا منّــا وفاطمــة(س), مــا منّــا وفاطمــة(س), مــا منّــا     ��� ��� ��� ���

        مسموم أو مقتول).مسموم أو مقتول).مسموم أو مقتول).مسموم أو مقتول).
): محمد بن يحيى، عـن عبـد   ): محمد بن يحيى، عـن عبـد   ): محمد بن يحيى، عـن عبـد   ): محمد بن يحيى، عـن عبـد   ٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١ص(ص(ص(ص(    ١١١١شرون: الكافي جشرون: الكافي جشرون: الكافي جشرون: الكافي جالدليل السابع والعالدليل السابع والعالدليل السابع والعالدليل السابع والع

اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسـن بـن ربـاط، عـن ابـن      اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسـن بـن ربـاط، عـن ابـن      اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسـن بـن ربـاط، عـن ابـن      اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسـن بـن ربـاط، عـن ابـن      
مام مــن آل مام مــن آل مام مــن آل مام مــن آل إإإإيقــول: (االثنــا عشــر يقــول: (االثنــا عشــر يقــول: (االثنــا عشــر يقــول: (االثنــا عشــر     CCCCســمعت أبــا جعفــر ســمعت أبــا جعفــر ســمعت أبــا جعفــر ســمعت أبــا جعفــر ((((((((أُذينــة، عــن زرارة، قــال:  أُذينــة، عــن زرارة، قــال:  أُذينــة، عــن زرارة، قــال:  أُذينــة، عــن زرارة، قــال:  

    HHHHومن ولد علي، ورسول اهللا وعليومن ولد علي، ورسول اهللا وعليومن ولد علي، ورسول اهللا وعليومن ولد علي، ورسول اهللا وعلي    7777كلّهم محدث من رسول اهللاكلّهم محدث من رسول اهللاكلّهم محدث من رسول اهللاكلّهم محدث من رسول اهللا    FFFFمحمدمحمدمحمدمحمد
        ....))))))))دان)دان)دان)دان)هما الوالهما الوالهما الوالهما الوال

سمعت سمعت سمعت سمعت ((((((((: عن زرارة، قال: : عن زرارة، قال: : عن زرارة، قال: : عن زرارة، قال: ١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢الدليل الثامن والعشرون: الغيبة ــ الطوسي صالدليل الثامن والعشرون: الغيبة ــ الطوسي صالدليل الثامن والعشرون: الغيبة ــ الطوسي صالدليل الثامن والعشرون: الغيبة ــ الطوسي ص
مام من آل محمد كلّهم محدث من ولد رسـول  مام من آل محمد كلّهم محدث من ولد رسـول  مام من آل محمد كلّهم محدث من ولد رسـول  مام من آل محمد كلّهم محدث من ولد رسـول  إإإإيقول: (االثنا عشريقول: (االثنا عشريقول: (االثنا عشريقول: (االثنا عشر    CCCCأبا جعفرأبا جعفرأبا جعفرأبا جعفر

        ....))))))))هما الوالدان)هما الوالدان)هما الوالدان)هما الوالدان)    HHHH، فرسول اهللا وعلي، فرسول اهللا وعلي، فرسول اهللا وعلي، فرسول اهللا وعليCCCCوولد علي بن أبي طالبوولد علي بن أبي طالبوولد علي بن أبي طالبوولد علي بن أبي طالب    7777اهللاهللاهللاهللا
: : : : CCCCفقال لـه أميـر المـؤمنين   فقال لـه أميـر المـؤمنين   فقال لـه أميـر المـؤمنين   فقال لـه أميـر المـؤمنين       ............((((((((: : : : ٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢صصصص    ١١١١الدليل الـتاسع والعشرون: الكافي جالدليل الـتاسع والعشرون: الكافي جالدليل الـتاسع والعشرون: الكافي جالدليل الـتاسع والعشرون: الكافي ج

(إن لهذه اُألمة اثني عشر إمام هـدى مـن ذريـة نبيهـا، وهـم منّـي، وأمـا منـزل نبينـا فـي           (إن لهذه اُألمة اثني عشر إمام هـدى مـن ذريـة نبيهـا، وهـم منّـي، وأمـا منـزل نبينـا فـي           (إن لهذه اُألمة اثني عشر إمام هـدى مـن ذريـة نبيهـا، وهـم منّـي، وأمـا منـزل نبينـا فـي           (إن لهذه اُألمة اثني عشر إمام هـدى مـن ذريـة نبيهـا، وهـم منّـي، وأمـا منـزل نبينـا فـي           
الجنّة ففي أفضلها وأشرفها جنّة عدن، وأما من معه في منزله فيها فهؤالء االثنـا عشـر   الجنّة ففي أفضلها وأشرفها جنّة عدن، وأما من معه في منزله فيها فهؤالء االثنـا عشـر   الجنّة ففي أفضلها وأشرفها جنّة عدن، وأما من معه في منزله فيها فهؤالء االثنـا عشـر   الجنّة ففي أفضلها وأشرفها جنّة عدن، وأما من معه في منزله فيها فهؤالء االثنـا عشـر   

        ....))))))))ا أحد)ا أحد)ا أحد)ا أحد)من ذريته، وأُمهم، وجدتهم، وأُم أّمهم، وذراريهم، ال يشركهم فيهمن ذريته، وأُمهم، وجدتهم، وأُم أّمهم، وذراريهم، ال يشركهم فيهمن ذريته، وأُمهم، وجدتهم، وأُم أّمهم، وذراريهم، ال يشركهم فيهمن ذريته، وأُمهم، وجدتهم، وأُم أّمهم، وذراريهم، ال يشركهم فيه
        واألدلّة كثيرة جداً، ولكن اكتفينا بهذه حتّى ال نطيل عليكم..واألدلّة كثيرة جداً، ولكن اكتفينا بهذه حتّى ال نطيل عليكم..واألدلّة كثيرة جداً، ولكن اكتفينا بهذه حتّى ال نطيل عليكم..واألدلّة كثيرة جداً، ولكن اكتفينا بهذه حتّى ال نطيل عليكم..

        أيها الشيعة األحرار.. أيها المنصفون!أيها الشيعة األحرار.. أيها المنصفون!أيها الشيعة األحرار.. أيها المنصفون!أيها الشيعة األحرار.. أيها المنصفون!
ال أطالبكم بأكثر من التفكّر في هذه الحقـائق وغيرهـا، ووزنهـا بميـزان     ال أطالبكم بأكثر من التفكّر في هذه الحقـائق وغيرهـا، ووزنهـا بميـزان     ال أطالبكم بأكثر من التفكّر في هذه الحقـائق وغيرهـا، ووزنهـا بميـزان     ال أطالبكم بأكثر من التفكّر في هذه الحقـائق وغيرهـا، ووزنهـا بميـزان     

        العقل والمنطق..العقل والمنطق..العقل والمنطق..العقل والمنطق..
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ــداً!!    ــب بعيـ ــك التعصّـ ــذهب بـ ــداً!!   وال يـ ــب بعيـ ــك التعصّـ ــذهب بـ ــداً!!   وال يـ ــب بعيـ ــك التعصّـ ــذهب بـ ــداً!!   وال يـ ــب بعيـ ــك التعصّـ ــذهب بـ ــا   ����وال يـ ــا أَطَعنَـ ــا إِنَّـ ــالُوا ربنَـ ــا   وقَـ ــا أَطَعنَـ ــا إِنَّـ ــالُوا ربنَـ ــا   وقَـ ــا أَطَعنَـ ــا إِنَّـ ــالُوا ربنَـ ــا   وقَـ ــا أَطَعنَـ ــا إِنَّـ ــالُوا ربنَـ ــادتَنَا وقَـ ــادتَنَا سـ ــادتَنَا سـ ــادتَنَا سـ سـ
ربنَا آتهِم ضعفَينِ من العذَابِ والعنهم لَعناً ربنَا آتهِم ضعفَينِ من العذَابِ والعنهم لَعناً ربنَا آتهِم ضعفَينِ من العذَابِ والعنهم لَعناً ربنَا آتهِم ضعفَينِ من العذَابِ والعنهم لَعناً     �وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيالَ وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيالَ وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيالَ وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيالَ 

        ....))))١١١١((((����كَبِيراًكَبِيراًكَبِيراًكَبِيراً
اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن      اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن      اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن      اتَّخَـذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن      ����ال تكونوا ممن قال اهللا فيهم: ال تكونوا ممن قال اهللا فيهم: ال تكونوا ممن قال اهللا فيهم: ال تكونوا ممن قال اهللا فيهم: 

اللّه ونداللّه ونداللّه ونداللّه ونحكماً على حكم اهللا تعالى حكماً على حكم اهللا تعالى حكماً على حكم اهللا تعالى حكماً على حكم اهللا تعالى ، فتجعل أقوال علمائك وتشريعاتهم ، فتجعل أقوال علمائك وتشريعاتهم ، فتجعل أقوال علمائك وتشريعاتهم ، فتجعل أقوال علمائك وتشريعاتهم ))))٢٢٢٢((((����د
        !!!!7777ورسوله الكريمورسوله الكريمورسوله الكريمورسوله الكريم

فلنسارع بالتوبة واإلنابة إلى اهللا تعـالى قبـل أن يأتينـا ملـك المـوت!!      فلنسارع بالتوبة واإلنابة إلى اهللا تعـالى قبـل أن يأتينـا ملـك المـوت!!      فلنسارع بالتوبة واإلنابة إلى اهللا تعـالى قبـل أن يأتينـا ملـك المـوت!!      فلنسارع بالتوبة واإلنابة إلى اهللا تعـالى قبـل أن يأتينـا ملـك المـوت!!      
����  ـــونارجِع بـــوتُ قَـــالَ رالم مهـــداء أَح اء أَحـــدهم المـــوتُ قَـــالَ رب ارجِعـــون  حتَّـــى إِذَا جـــ اء أَحـــدهم المـــوتُ قَـــالَ رب ارجِعـــون  حتَّـــى إِذَا جـــ اء أَحـــدهم المـــوتُ قَـــالَ رب ارجِعـــون  حتَّـــى إِذَا جـــ لَعلِّـــي أَعمـــلُ لَعلِّـــي أَعمـــلُ لَعلِّـــي أَعمـــلُ لَعلِّـــي أَعمـــلُ     �حتَّـــى إِذَا جـــ

ورائهِم برزَخٌ إِلَى ورائهِم برزَخٌ إِلَى ورائهِم برزَخٌ إِلَى ورائهِم برزَخٌ إِلَى     صَالحاً فيما تَركتُ كَالَّ إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومنصَالحاً فيما تَركتُ كَالَّ إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومنصَالحاً فيما تَركتُ كَالَّ إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومنصَالحاً فيما تَركتُ كَالَّ إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن
ثُونبعومِ ييثُونبعومِ ييثُونبعومِ ييثُونبعومِ ي٣٣٣٣((((����ي((((....        

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

كلّ ما أوردته هنا هو ستّة روايات والباقي كلّه مكـرر مـن كتـب مختلفـة، فـال      
  ن دليالً كما ذكرت!ييكون بذلك تسعة وعشر

  وبدورنا نجيبك عن كلّ تلك الروايات:
  ة جابر:روايالرواية اُألولى: الرواية اُألولى: الرواية اُألولى: الرواية اُألولى: 

                                                 

�Fא�$#א"١�E�F٣٣�WE٦٧��99٦٨K� �
�F٢�;�Jא��E�F٩�WE٣١K� �
�Fن٣�?�����E�F٢٣�WE٩٩��99١٠٠Kא �
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ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ، أي: فعــددت األوصــياء، أو  ))فعــددت اثنــي عشــر ((يمكــن حمــل قــول جــابر:    ـ
، ألن هـذا باعتبـار   ))من ولـدها ((أسماءهم جميعاً، فكانوا اثني عشر، فال ينافي هذا قوله: 

  البعض وذاك باعتبار الجميع.
علــي ، أي: ثالثــة مــن ولــدها، فــال ينــافي هــذا أنّهــم مــع  ))ثالثــة مــنهم علــي((وقولــه: 

  .)١(أربعة، وذلك بقرينة روايات جابر اُألخر المفصّلة لهذه الرواية
غير موجود فـي بعـض الروايـات، وبـنفس      ))من ولدها((إن قول جابر في الرواية:  ــــــــ٢٢٢٢

، وفـي روايتـه فـي عيـون     )٢(السند؛ ففي رواية الصدوق في (الخصال) لم يذكر ذلك القيـد 
  ..))Cوأربعة منهم علي((، وفيهما قوله: )٣(لم يذكر القيد أيضاً Cأخبار الرضا

، وفــي الروايــة )٤())وأربعــة مــنهم علــي (( وفــي الروايــة اُألولــى فــي (إكمــال الــدين):  
 ،)٥())Fوأربعـة مـنهم علـي   (( الثانية والثالثة في (إكمال الدين) لم يـذكر القيـد، وذكـر:   

ــا:      ــه) فيهـــــ ــره الفقيـــــ ــن ال يحضـــــ ــة (مـــــ ــي روايـــــ ــي  ((فـــــ ــنهم علـــــ ــة مـــــ   ،)٦())Fوأربعـــــ

  ؛ فراجع!)٧())وأربعة منهم علي((وفي رواية المفيد في (اإلرشاد) قوله: 
                                                 

�F١�1O�N���،r�Nא��W,X6א�E١�W٥٢٧�������923א�r�5�9���9��"�9;�،@�A�9J�9א"�א�;P�،�Gj^א�"�J8�1
9;�،E��r�"א�?�9Qص���١���999٥א^9	�0�C�١�W٤٧��F�Y,�وא�?¨����O��،ZfOن�9-�P��Aא�,�9���

��e��Eא����٢٨Kx،�א�-�"��84�،٣٠٨F�ل�א�	�:�و�4�م�א�?���b��C�Wא�,�� �
�F٢�Wوق	Q���،ل�Qא��E٤٧٧���������W�9��P٣١١;�א"�א90��1923,،�وא9�84�W,9X6�ل�א�9	�:�و9�4�م�א�?

�٢٨KE;�"�٣١٣�Fو �
�Fא�٣�A�-�Pن��O��E��,C�١�W٥٢�F�"�-٦א��א�,��bص����Q?א��r�"�;�،ECK� �
�F٤�W����E٢٤KEא�-�"�١٣Fא^	��84�E٢٦٩�F�Y�ل�א�	�:�و�4�م�א�? �
�F٥�W����e��،Eא����E٢٨Kx،�א�-�"�٣�،٤Fא^	��84�E٣١١�F�Y�ل�א�	�:�و�4�م�א�? �
�F٦�uO�F²�3_,£�א��:��E٤�W١٨٠�F�Y�	 �Tدم�K	نJ8�E�"�א��]�O،�;�"�א��]���O:��٥٤٠٨̂א �
�Fد�٧�yA א�E٢�W٣٤٦"�;�،�KG=^�;�Z
�ذn�,8,���:�א�	3
�4�b���M����א��� �
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لماذا النقاش فـي مـا قالـه الـراوي غيـر المعصـوم، وال نرجـع إلـى مـتن اللـوح            ــــــــ٣٣٣٣
الذي رواه جابر، ونعد األئمة المذكورين فيه؛ فإنّا نجـد أن مـا ذكـر فيـه هـم األئمـة       

  ؟)١(االثني عشر ال غير
لوح وردت بأسانيد غير السند الذي ذكرتـه عـن أبـي الجـارود صـاحب      رواية ال ــــــــ٤٤٤٤

الفرقــة الجاروديــة، المــتّهم فــي بعــض الروايــات بالكــذب، فــال يحصــل االطمئنــان إلــى     
  روايته ولو من جهة عدم الضبط في األلفاظ.

على فرض صدور مثل هكذا خبر عن جابر، فإنّه ال يقف في قبال األخبـار   ــــــــ٥٥٥٥
  فه المثبتة لكون األئمة اثني عشر.المتواترة على خال

ثم إنّه ال يوجد في كـلّ التـراث الشـيعي، حتّـى ولـو بسـند ضـعيف أو موضـوع،          ــــــــ٦٦٦٦
  ثالثة عشر، وهذا كاف في رد هذا التوهم. Fأن األئمة

  رواية: (زر األرض):الرواية الثانية: الرواية الثانية: الرواية الثانية: الرواية الثانية: 
شـر  الموجود فـي أصـل العصـفري الـذي يـروي الكلينـي عنـه هـو: (وأحـد ع          ــــــــ١١١١

  .)٢(من ولدي)، و(األحد عشر من ولدي)، فال بد أن يكون هناك خطأ في النقل
ـــــــ٢٢٢٢ ــــ ــــ لــو افترضــنا صــحة روايــة (الكــافي) وخطــأ األصــل، فــإن المعنــى يمكــن أن     ـ

لـم يقـل: اثنـا عشـر      7معهـم، فـالنبيJ   يكون مقبوالً أيضاً، وذلك بإدخال فاطمـة 
  ن ضمن ولده.م Fإماماً، بل قال: (اثنا عشر من ولدي)، وفاطمة

                                                 

�F١�W+,Q-Jوא�����א ��W,X6א�E١٠٣�"�;�F٢٧Y�	^א�E�F٩٢��r�9Nא��،E١�W٥٢٧��"�9J8�،
��F٦KEא�-�"�C�٢�W٤٨א^P��Gj;�א"�א�J��O��،@�Aن�-�P��Aא�,�� �
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وعلـــى فـــرض صـــحة الروايـــة أيضـــاً، فإنّهـــا ال تقـــف معارضـــة للروايـــات          ــــــــــــــــــــ٣٣٣٣
  المتواترة المثبتة لكون األئمة اثني عشر.

وردت في أبـي الجـارود روايـات ذامـة، تضـمن بعضـها كونـه كاذبـاً كـافراً،           ــــــــ٤٤٤٤
فال يحصـل االطمئنـان بروايتـه، ولـو مـن جهـة عـدم وقـوع التحريـف، أو الخطـأ، أو           

  .)١(النقل بالمعنى
ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ ، )٢(وردت روايــة: (زر األرض) فــي (كتــاب ســليم بــن قــيس) بشــكل آخــر     ـ

يتّضــح منهــا أن األئمــة االثنــي عشــر: علــي، والحســن والحســين، والتســعة مــن ذريــة    
  الحسين، هم زر األرض الذين تسكن إليهم األرض.

        :Cرواية أبي سعيد عن اإلمام الباقرالرواية الثالثة: الرواية الثالثة: الرواية الثالثة: الرواية الثالثة: 
فـي ضـمن االثنـي     Jن أن يكون المعنى مقبوالً، وذلك بإرادة فاطمةيمك ــــــــ١١١١

  عشر، فالمواصفات التي ذكرت في الرواية تنطبق عليها.
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ، وفــي روايــة  )٣(المــذكور فــي أصــل عبــاد: (مــن ولــدي أحــد عشــر نقيبــاً...)     ـ

  .)٤(المناقب البن شهر آشوب: (من أهل بيتي اثنا عشر)
  الرواية المذكورة مرسلة. ــــــــ٣٣٣٣
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الرواية معارضـة لألحاديـث المتـواترة المثبتـة لألئمـة االثنـي عشـر، إن كـان          ــــــــ٤٤٤٤
  .Fالمراد من النقباء النجباء األئمة دون فاطمة

ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ يمكــن فهــم الروايــة علــى أســاس: أن ذكــر االثنــي عشــر جــاء للتغليــب، أو       ـ
أُطلق الولد على عليC .مجازاً. وهذا الفهم جارٍ في كلّ الروايات المذكورة  
  :Cرواية الحسن بن عليالرواية الرابعة: الرواية الرابعة: الرواية الرابعة: الرواية الرابعة: 

باإلضافة إلى مـا ذكرنـا مـن إمكـان حمـل المعنـى علـى التغليـب، أو المعنـى           ــــــــ١١١١
المجــازي، وإنّهــا معارضــة لروايــات متــواترة تثبــت كــون األئمــة اثنــي عشــر ال غيــر،   
ــه        ــال نصوصـ ــر رجـ ــر)، والـــذي أكثـ ــة األثـ ــاب (كفايـ ــن كتـ ــأخوذة مـ ــة مـ ــإن الروايـ فـ

ن العامـة؛ فـإن مؤلّفـه صـنّف هـذا الكتـاب لتخـريج مـا روي بأسـانيدهم،          وأسانيده مـ 
  .)١(والرواية المذكورة في سندها بعض المجاهيل

ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــر) أيضــاً حــديث آخــر للحســن     ـ ، ومتنــه خــالٍ مــن   Cورد فــي (كفايــة األث
أن األمـر يملكـه    7: (ولقد حدثني [حبيبي] جدي رسـول اهللا Cاإلشكال، إذ قال

 ، والظــاهر أن)٢(مقتــول أو مســموم)���  مــن أهـل بيتــه وصــفوته مــا منّـا   اثنـا عشــر إمامــاً 
  .7الخبر واحد عن رسول اهللا

  رواية زرارة:الرواية الخامسة: الرواية الخامسة: الرواية الخامسة: الرواية الخامسة: 
ـــ١١١١ ــ ــ باإلضافة إلى ما ذكـر مـن التغليـب، أو المعنـى المجـازي، والمعارضـة        ـ

مع روايات أُخرى، فإن الرواية وردت في (اإلرشاد) نقالً عن الكليني بشكل 
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آخر، وهو هكذا: (االثنا عشر األئمة من آل محمـد كلّهـم محـدث، علـي بـن      
، فـال بـد أن يكـون هنـاك خطـأ فـي روايـة        )١(أبي طالب وأحـد عشـر مـن ولـده)    

  (الكافي).
، )٢()Fثم إن الكلينـي أوردهـا فـي بـاب (مـا جـاء فـي االثنـي عشـر والـنصّ علـيهم           

أن الناقــل تســامح  أنّهــا نقلــت بــالمعنى، أو�� � ممــا يعنــي: أن الروايــة لتثبيــت هــذا العــدد،
  في النقل.

ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ـــ والمــذكورة   )٣(صــرح العالّمــة المجلســي فــي (مــرآة العقــول)   ـ بــأن الروايــة ـ
  .)مجهولةـ(مرتين في (الكافي) ــ ب
  : Cرواية أمير المؤمنينالرواية السادسة: الرواية السادسة: الرواية السادسة: الرواية السادسة: 

وغيــره، قـــال  باإلضــافة إلــى مــا ذكرنــا مـــن التغليــب، أو المعنــى المجــازي         ــــ ــــ ــــ ــــ ١١١١
يخطر بالبال في حلّ اإلشكال الوارد عليه مـن عـدم كـون أميـر     ((صاحب (البحار): 

  المؤمنين من الذرية، وجوه: 
ومـــا شــــاهد مـــن أثـــار اإلمامــــة     Cاألول: أن الســـائل لمـــا علـــم بوفــــور علمـــه    

فالمراد بـاالثني عشـر:    ؛، فكان سؤاله عن التتمةFوالوصاية فيه أنّه أول األوصياء
  .Cمتهم وتكملتهم غيرهتت
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  المخبر هـو علـي ية عليه للتغليب، كيف وأنالثاني: أن يكون إطالق الذرC 
  ؟نفسه، وهو مجاز شائع

ــة          ــوالدة الحقيقي ــه ال ــا تعم ــه: م ــراد ب ــرة، وي ــة للعت ــث. إن اســتعير لفــظ الذري الثال
  ــي ــة، فـــإن النبـ ــبة إلـــى أم       7والمجازيـ يـــر كـــان والـــد جميـــع اُألمـــة، ال ســـيما بالنسـ

  ؛ فإنّه كان مربيه ومعلّمه، وعالقة المجاز هنا كثيرة.Cالمؤمنين
ــن       ــتهم مـ ــذوف، أي: بقيـ ــدأ محـ ــر مبتـ ــا) خبـ ــة نبيهـ ــن ذريـ ــون (مـ ــع: أن يكـ الرابـ
الذريــة، أو: هــم مــن الذريــة، بارتكــاب اســتخدام فــي الضــمير بإرجــاع الضــمير إلــى  

  األغلب تجوزاً.
   يعنـي:      وأكثر تلك الوجوه يجري فـي قولـه: (مـن ذر (هـمأُم) :يتـه)، وكـذا قولـه

  فاطمة، (وجدتهم) يعني: خديجة، وقوله: (وهم منّي) على األول والرابع ظاهر.
ــا     وعلـــى الـــوجهين األخيـــرين يمكـــن أن ترتكـــب تجـــوز مـــن كلمـــة (مـــن) بمـ
      يـة مطلقـاً، إشـارة إلـى أنيشتمل العينية أيضاً، أو يقال: ضمير (هم) راجع إلـى الذر

فيـه: (هـو أبـو ولـدي)، أو المعنـى:       7النبي مـن ولـده، كمـا قـال النبـي      الجميع ذرية
  .)١())ابتدأوا منّي، أي: أنا أولهم

واليهودي بطرق أُخر؛ ففـي بعضـها قـال     Cذُكرت نفس القصّة بين اإلمام ــــــــ٢٢٢٢
، وفـي بعضـها: (يكـون لهـذه اُألمـة بعـد       )٢(هكذا: (إن لمحمد اثني عشـر إمـام عـدل)   
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إمامــاً عــدالً... والــذين يســكنون معــه فــي الجنّــة هــؤالء األئمــة االثنــا      نبيهــا اثنــا عشــر 
, وفي بعضها: (فإن لهذه اُألمة اثنا عشر إماماً هادين مهديين... وأمـا قولـك:   )١(عشر)

، وفـي بعضـها:   )٢(من مع محمد من أُمته فـي الجنّـة فهـؤالء االثنـا عشـر أئمـة الهـدى)       
في جنّة عدن  7عشر إماماً عدالً... ومسكن محمد من الخلفاء اثنا 7(إن لمحمد

بعـده   7. ولفظ بعضها: (يا هاروني! لمحمـد )٣(معه أُولئك االثنا عشر األئمة العدل)
ــد     ــاً عــدالً... ومنــزل محم ــا عشــر إمام ــذين يســكنون معــه،    فــي جنّــة  7اثن عــدن، وال

ام هــدى ال  ، وبعضــها هكــذا: (قــال: كــم لهــذه اُألمــة مــن إمــ       )٤(هــؤالء االثنــا عشــر)  
يضرهم من خالفهم؟ قال: اثنا عشر إماماً... قال: فمن ينزل معه فـي منزلـه، قـال: اثنـا     

  .)٥(عشر إماماً)
وبهــذه المتــون المعتبــرة جــداً يصــحح مــتن الحــديث المــروي عــن أبــي ســعيد      
الخدري بوقوع التصحيف فيه، أو المسامحة في نقل ألفاظه أو مضمونه، فال ريب 

  عليه هو هذه المتون الكثيرة.في أن المعتمد 
  ).٢٤٠ــ  ٢٠٧للشيخ لطف اهللا الصافي:  ،(وللمزيد انظر: لمحات

 Fهذا بعض ما يمكن الرد بـه علـى تلـك الروايـات، وإن األئمـة المعصـومين      
  هم اثنا عشر ال ثالثة عشر.
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ال أطالبكم بأكثر من التفكّـر فـي هـذه    ((وأما قول المستشكل في آخر كالمه: 
  .))وغيرها الحقائق

فجوابه: إن هذه الروايات التي نقلتها وأجبنا عليها ليست هي الوحيدة الواردة 
، بل هي أقل القليـل مقابـل العـدد الجـم الغفيـر، بـل       Fفي عدد األئمة االثني عشر

  المتـــواتر، الـــذي فيـــه الـــنص علـــى كـــونهم اثنـــي عشـــر، علـــيC  وأحـــد عشـــر مـــن
  ..اشتباه الرواة، بما ال يقبل التأويل والخطأ وFولده

فمن أراد الحقيقة مخلصاً في طلبهـا غيـر مغـرضٍ، يجـب عليـه جمـع الروايـات        
في هذا المعنى كلّها، ثم مقايستها ومقارنتهـا ببعضـها الـبعض وإرجـاع المشـتبه إلـى       
الــنص، حتّــى يتــيقّن مــن الحقيقــة التــي طلبهــا، وأمــا أن يأخــذ بعــض الروايــات التــي    

المتواتر، فليس من البحث العلمي وطلب الحقيقة  تفيد غرضه ويعرض عن الباقي
فـي شــيء، بـل إنّــه أظهـر فــي الداللــة علـى وجــود النيـة المبيتــة والغـرض البعيــد عــن       

  طلب الحق والحقيقة.
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        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 النبــي عــن أبــي جعفــر: (أن النبــي عــن أبــي جعفــر: (أن النبــي عــن أبــي جعفــر: (أن النبــي إنّــي واثنــي عشــر إمامــاً مــن       7777عــن أبــي جعفــر: (أن :إنّــي واثنــي عشــر إمامــاً مــن   قــال لعلــي :إنّــي واثنــي عشــر إمامــاً مــن   قــال لعلــي :إنّــي واثنــي عشــر إمامــاً مــن   قــال لعلــي :قــال لعلــي

) إذا أضـــفنا ) إذا أضـــفنا ) إذا أضـــفنا ) إذا أضـــفنا ١٣١٣١٣١٣ولـــدي، وأنـــت يـــا علـــي زر األرض). وهنـــا العـــدد يكـــون (ولـــدي، وأنـــت يـــا علـــي زر األرض). وهنـــا العـــدد يكـــون (ولـــدي، وأنـــت يـــا علـــي زر األرض). وهنـــا العـــدد يكـــون (ولـــدي، وأنـــت يـــا علـــي زر األرض). وهنـــا العـــدد يكـــون (
اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام عليCCCC!!!!        
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    دخلــت علــى فاطمــة وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء  دخلــت علــى فاطمــة وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء  دخلــت علــى فاطمــة وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء  دخلــت علــى فاطمــة وبــين يــديها لــوح فيــه أســماء  ((((((((وعــن جــابر، قــال: وعــن جــابر، قــال: وعــن جــابر، قــال: وعــن جــابر، قــال: 
إذا إذا إذا إذا ) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣. وهنـا ( . وهنـا ( . وهنـا ( . وهنـا ( ))))))))األوصياء مـن ولـدها، فعـددت اثنـي عشـر آخـرهم قـائمهم       األوصياء مـن ولـدها، فعـددت اثنـي عشـر آخـرهم قـائمهم       األوصياء مـن ولـدها، فعـددت اثنـي عشـر آخـرهم قـائمهم       األوصياء مـن ولـدها، فعـددت اثنـي عشـر آخـرهم قـائمهم       

أضفنا اإلمام عليأضفنا اإلمام عليأضفنا اإلمام عليأضفنا اإلمام عليCCCCاً زوج فاطمةاً زوج فاطمة، فعلياً زوج فاطمة، فعلياً زوج فاطمة، فعليفعلي ،JJJJ    !وليس ولدها!وليس ولدها!وليس ولدها!وليس ولدها        
        ؟؟؟؟أجيبونا مشكورين.. عن مدى صحة هذه الروايات.. وعالم تدلّ إن صحتأجيبونا مشكورين.. عن مدى صحة هذه الروايات.. وعالم تدلّ إن صحتأجيبونا مشكورين.. عن مدى صحة هذه الروايات.. وعالم تدلّ إن صحتأجيبونا مشكورين.. عن مدى صحة هذه الروايات.. وعالم تدلّ إن صحت

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

ففـي (الكـافي) يقـول: (إنّـي واثنـي عشـر        هناك اختالف في نقـل هـذه الروايـة؛   
أصل الروايـة فـي (اُألصـول السـتّة عشـر)، وهـو: أصـل        ، في حين أن )١(من ولدي...)

  .)٢(عباد العصفري، يقول: (إنّي وأحد عشر من ولدي...)
ويقول السيد مرتضى العسكري: إن لفظ االثني عشر فـي (الكـافي) تحريـف،    

  .)٣(والصواب ما ورد في أصل العصفري الذي يروي الكليني الحديث عنه
ة) فيختلف عن كليهما، فهـو يوافـق أصـل عبـاد     أما ما ذكره الطوسي في (الغيب

في األحد عشر، ويخالفه فـي فقـرة أُخـرى فـي نهايـة الحـديث، ويوافـق فيهـا روايـة          
  .)٤((الكافي)، وهذه الفقرة هي: (فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت...)
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ثم إن كلّ تلـك الروايـات ترجـع فـي سـندها إلـى: عبـاد، عـن عمـرو بـن ثابـت،            
  .)١(لجارود, وأبو الجارود هذا مختلف فيه بين التوثيق والتضعيفعن أبي ا

والرواية ال بد أن يكون قد وقع فيها خطـأ، ولكـن مـع ذلـك يمكـن حمـل كـلّ        
  منها على وجه صحيح..

  فإذا كانت الرواية الصـحيحة هـي التـي ذكـرت: أحـد عشـر, فـإن معناهـا: أنـت          
ــا علــي مــع األئمــة البــاقين زر األرض، بمعنــى       أوتــاد األرض، أي: كنايــة عمــا بــه    ي

  قوامها.
وإن كانت الرواية التي ذكرت: اثنا عشـر، هـي الصـحيحة, فـإن معناهـا يكـون:       
إنّــك يــا علــي واألئمــة األحــد عشــر وفاطمــة أوتــاد األرض، فــإن الروايــة لــم تــذكر:     
(واثني عشر إماماً)، كما ذكرت أنت، بل قالـت: (واثنـي عشـر مـن ولـدي) ففاطمـة       

  من الممكن أن تكون مقصودة بهذا الحديث. Jاءالزهر
  وأما رواية جابر، فقد أجبنا عنها في السؤال السابق.
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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..
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        عام وأنتم وجميع اُألمة اإلسالمية بألف خير وعزّة وكرامة.عام وأنتم وجميع اُألمة اإلسالمية بألف خير وعزّة وكرامة.عام وأنتم وجميع اُألمة اإلسالمية بألف خير وعزّة وكرامة.عام وأنتم وجميع اُألمة اإلسالمية بألف خير وعزّة وكرامة.    كلّكلّكلّكلّ
أود أن أعقّب ببعض اإلشـكاالت آمـالً مـنكم الـرد عليهـا بعنايـة، وهـي        أود أن أعقّب ببعض اإلشـكاالت آمـالً مـنكم الـرد عليهـا بعنايـة، وهـي        أود أن أعقّب ببعض اإلشـكاالت آمـالً مـنكم الـرد عليهـا بعنايـة، وهـي        أود أن أعقّب ببعض اإلشـكاالت آمـالً مـنكم الـرد عليهـا بعنايـة، وهـي        

        كالتالي:كالتالي:كالتالي:كالتالي:
ــ مع وجود نص مشهور ينصّ على أسماء األئمـة، لمـاذا وكيـف كـان     ــ مع وجود نص مشهور ينصّ على أسماء األئمـة، لمـاذا وكيـف كـان     ــ مع وجود نص مشهور ينصّ على أسماء األئمـة، لمـاذا وكيـف كـان     ــ مع وجود نص مشهور ينصّ على أسماء األئمـة، لمـاذا وكيـف كـان     ١١١١

        ؟؟؟؟أصحاب اإلمام من الخواص يسألونه: من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعدهأصحاب اإلمام من الخواص يسألونه: من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعدهأصحاب اإلمام من الخواص يسألونه: من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعدهأصحاب اإلمام من الخواص يسألونه: من بعدك؟ فيجيبهم باسم الذي بعده
عسكري، والنفر الذين عسكري، والنفر الذين عسكري، والنفر الذين عسكري، والنفر الذين ــ كيف جهلت الشيعة، وأبو األديان خادم الحسن الــ كيف جهلت الشيعة، وأبو األديان خادم الحسن الــ كيف جهلت الشيعة، وأبو األديان خادم الحسن الــ كيف جهلت الشيعة، وأبو األديان خادم الحسن ال٢٢٢٢

، أن جعفــراً لــيس هــو اإلمــام؟! إذ أنّهــم عــزّوه وهنّــأوه باإلمامــة، ثــم  ، أن جعفــراً لــيس هــو اإلمــام؟! إذ أنّهــم عــزّوه وهنّــأوه باإلمامــة، ثــم  ، أن جعفــراً لــيس هــو اإلمــام؟! إذ أنّهــم عــزّوه وهنّــأوه باإلمامــة، ثــم  ، أن جعفــراً لــيس هــو اإلمــام؟! إذ أنّهــم عــزّوه وهنّــأوه باإلمامــة، ثــم  قــدموا مــن قــمقــدموا مــن قــمقــدموا مــن قــمقــدموا مــن قــم
عرفوا عدم استحقاقه فـي مـا بعـد، مـع وجـود نصـوص تـنصّ علـى أسـماء األئمـة،           عرفوا عدم استحقاقه فـي مـا بعـد، مـع وجـود نصـوص تـنصّ علـى أسـماء األئمـة،           عرفوا عدم استحقاقه فـي مـا بعـد، مـع وجـود نصـوص تـنصّ علـى أسـماء األئمـة،           عرفوا عدم استحقاقه فـي مـا بعـد، مـع وجـود نصـوص تـنصّ علـى أسـماء األئمـة،           

        وعلى اسم اإلمام الذي بعد الحسن العسكري؟وعلى اسم اإلمام الذي بعد الحسن العسكري؟وعلى اسم اإلمام الذي بعد الحسن العسكري؟وعلى اسم اإلمام الذي بعد الحسن العسكري؟
لماذا يدعو اإلمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى، مع وجود نصوص تنصّ لماذا يدعو اإلمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى، مع وجود نصوص تنصّ لماذا يدعو اإلمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى، مع وجود نصوص تنصّ لماذا يدعو اإلمام شهوداً ليعرفوا إلى من أوصى، مع وجود نصوص تنصّ     ــــــــ٣٣٣٣

على أسماء األئمة؟! ومع أن اإلمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته، أو يظهر على أسماء األئمة؟! ومع أن اإلمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته، أو يظهر على أسماء األئمة؟! ومع أن اإلمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته، أو يظهر على أسماء األئمة؟! ومع أن اإلمام الذي بعده يستطيع أن يقيم معجزته، أو يظهر 
علم الغيب، إذا ما أحد أنكر إمامته، أو يثبت له تواتر الحديث الذي يـنصّ علـى   علم الغيب، إذا ما أحد أنكر إمامته، أو يثبت له تواتر الحديث الذي يـنصّ علـى   علم الغيب، إذا ما أحد أنكر إمامته، أو يثبت له تواتر الحديث الذي يـنصّ علـى   علم الغيب، إذا ما أحد أنكر إمامته، أو يثبت له تواتر الحديث الذي يـنصّ علـى   

        أسماء األئمة؟أسماء األئمة؟أسماء األئمة؟أسماء األئمة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة 
ال يكتفـــون فـــي االســـتدالل علـــى إمـــامتهم بطريـــق واحـــد، بـــل    Fإن األئمـــة

ون إلــى كــلّ طريقــة تنفــع إلثبــات حقّهــم، مــن إشــهاد الشــهود، أو االســتدالل   ؤيلجــ
ــائهم المعصــومين، أو إظهــار المعجــزة إن اضــطره       باألحاديــث التــي وردت عــن آب

راتبهم وعلمهـم، فهـم يكلّمـون    الموقف لذلك.. وهذا يختلف بـاختالف النـاس ومـ   
  الناس على قدر عقولهم.
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أما النصوص الواردة بأسماء األئمة جميعاً، فهـي نصـوص كانـت تتـداول عنـد      
ــة مــن الخــوف           ــراوي عــن األئم ــه ال ــا يتعــرض ل ــرواة، وال يخفــى م مجموعــة مــن ال
والمطاردة والمحاسبة مـن قبـل حكّـام تلـك العصـور، وحتّـى لـو كـان هـؤالء الـرواة           

سعون إلى نشرها، فإنّها ال يمكن أن تصل إلى أكثر من مجموعة قليلة من النـاس  ي
بحســب الظــروف فــي ذلــك الزمــان، وتبقــى الفئــة الكبيــرة مــن النــاس تطلــب معرفــة    

  اإلمام من اإلمام الذي قبله.
كما إن كثيراً من رواة الحديث كـانوا يعرضـون مـا عنـدهم مـن الروايـات عـن        

لالحق، ويسألونه عن روايات هي موجـودة عنـدهم، وذلـك    إمام سابق على اإلمام ا
  ليتأكّدوا من صحتها، أو عدم حصول البداء فيها.

أما ما يتعلّق بإشـهاد الشـهود، فهـو باإلضـافة إلـى مـا ذكـر مـن أنّـه طريـق لزيـادة            
       اإلمـام يعلـم أن ـة علـى النـاس؛ ألنبصيرة ومعرفة الناس باإلمام، كان إلتمـام الحج

ينحــرف عــن الحــق؛ فقــد روى الصــدوق(رحمه اهللا) بســنده: عــن       بعضــهم ســوف  
، يقول: (كأنّي بكم وقد اختلفتم بعـدي فـي الخلـف    Cالحسن بن علي العسكري

  ..)١(من عصمه اهللا عزّ وجلّ)���  منّي... أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس
ي حـق  مـع كثـرة النصـوص التـي قالهـا فـ       7وليس هذا بالغريب فالنبي األكـرم 

أمير المؤمنين عليC      ة كاملة في يـوم الغـدير بـالنص علـى واليـةشهد اُألمتراه ي ،
  .Cأمير المؤمنين
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
اهللا األنصـاري، فيـه نـصّ علـى األئمـة      اهللا األنصـاري، فيـه نـصّ علـى األئمـة      اهللا األنصـاري، فيـه نـصّ علـى األئمـة      اهللا األنصـاري، فيـه نـصّ علـى األئمـة          هناك حديث مروي عن جابر بـن عبـد  هناك حديث مروي عن جابر بـن عبـد  هناك حديث مروي عن جابر بـن عبـد  هناك حديث مروي عن جابر بـن عبـد  

ــت هــذه          ــإذا كان ــا عشــر، ف ــا عشــر بأســمائهم، وكــذلك حــديث الخلفــاء االثن ــت هــذه         االثن ــإذا كان ــا عشــر، ف ــا عشــر بأســمائهم، وكــذلك حــديث الخلفــاء االثن ــت هــذه         االثن ــإذا كان ــا عشــر، ف ــا عشــر بأســمائهم، وكــذلك حــديث الخلفــاء االثن ــت هــذه         االثن ــإذا كان ــا عشــر، ف ــا عشــر بأســمائهم، وكــذلك حــديث الخلفــاء االثن االثن
عن: من يكون عن: من يكون عن: من يكون عن: من يكون     FFFFالروايات معروفة بين رواة الشيعة، فلماذا كانوا يسألون األئمةالروايات معروفة بين رواة الشيعة، فلماذا كانوا يسألون األئمةالروايات معروفة بين رواة الشيعة، فلماذا كانوا يسألون األئمةالروايات معروفة بين رواة الشيعة، فلماذا كانوا يسألون األئمة

        بعدهم؟ أعني وصاية كلّ إمام إلى الذي بعده؟بعدهم؟ أعني وصاية كلّ إمام إلى الذي بعده؟بعدهم؟ أعني وصاية كلّ إمام إلى الذي بعده؟بعدهم؟ أعني وصاية كلّ إمام إلى الذي بعده؟
روايـات تـوحي بـأن الـراوي حـزين      روايـات تـوحي بـأن الـراوي حـزين      روايـات تـوحي بـأن الـراوي حـزين      روايـات تـوحي بـأن الـراوي حـزين      هذا شيء محير فعالً!! خاصّـة أنّـه توجـد    هذا شيء محير فعالً!! خاصّـة أنّـه توجـد    هذا شيء محير فعالً!! خاصّـة أنّـه توجـد    هذا شيء محير فعالً!! خاصّـة أنّـه توجـد    

        ومحتار ألن اإلمام سيموت وأن الشيعة ستحتار من بعده..ومحتار ألن اإلمام سيموت وأن الشيعة ستحتار من بعده..ومحتار ألن اإلمام سيموت وأن الشيعة ستحتار من بعده..ومحتار ألن اإلمام سيموت وأن الشيعة ستحتار من بعده..
كيف يجهل الرواة العلماء تالميذ األئمة هذا األمر ــ وهـو أسـاس المـذهب،    كيف يجهل الرواة العلماء تالميذ األئمة هذا األمر ــ وهـو أسـاس المـذهب،    كيف يجهل الرواة العلماء تالميذ األئمة هذا األمر ــ وهـو أسـاس المـذهب،    كيف يجهل الرواة العلماء تالميذ األئمة هذا األمر ــ وهـو أسـاس المـذهب،    

        وأقول: (أساس) ــ فضالً عن أطفال الشيعة آنذاك؟وأقول: (أساس) ــ فضالً عن أطفال الشيعة آنذاك؟وأقول: (أساس) ــ فضالً عن أطفال الشيعة آنذاك؟وأقول: (أساس) ــ فضالً عن أطفال الشيعة آنذاك؟
            الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  لك نورد عدة نقاط: لإلجابة على سؤا

ــى:  ــى: اُألولـ ــى: اُألولـ ــى: اُألولـ ــرى:       اُألولـ ــة اُألخـ ــول االعتقاديـ ــاف اُألصـ ــة بمصـ ــل اإلمامـ ــل أصـ ــا نجعـ إنّنـ
التوحيد، والنبوة، والعدل، والمعاد، التي ال بـد لإلنسـان مـن اإليمـان بهـا عـن طريـق        

  القطع، وال يكفي الظن أو االحتمال.
اقّة البشر فـي أصـل   وبما أن اإليمان بها يحدد مصير اإلنسان، لذا ترى شدة مد

التوحيــد وعــدم اكتفــائهم بــدليل واحــد مــثالً، وكــذا بالنســبة لكثــرة وتكــرار طلــبهم     
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الدليل من مدعي النبوة، سواء بتكرار المعجزة أو غيرها، وهذا واضـح مـن قصـص    
األنبياء حتّى في القرآن، واإلمامة ال تخرج عن هـذا المضـمار؛ أال تـرى إلـى كثـرة      

علــى أحقّيــة اإلمــام   F، أو األئمــة مــن ولــده Cاإلمــام علــي  األدلّــة التــي يســوقها 
عليC!؟  

وال تظن أن هـذا اإلصـرار وطلـب رسـوخ اليقـين يقتصـر علـى البشـر العـاديين،          
، Cبل هو حتّى عند األنبياء، ولكـن بمراتبـه العليـا! وأمامـك قصّـة نبـي اهللا إبـراهيم       

  .F، وبقية األنبياءC، ويونسC، وعيسىCوموسى
عـن اإلمـام،    Fن الطبيعي أن تجد كثرة وتكرر أسئلة أتباع أهل البيتإذاً، م

ألهميـة وثقـل   ���  ومن هو الحجة القادم بعد فقـد اإلمـام، والحجـة الحـالي، فمـا هـو      
ومصيرية اإليمان بهذا األصـل، الـذي يتبعـه بصـورة طبيعيـة أهميـة وضـرورة معرفـة         

  شخص اإلمام.
بــالقطع الــذي أحــد  ���  الرئيســة عنــدنا ال تثبــت إن اُألصــول االعتقاديــة الثانيــة: الثانيــة: الثانيــة: الثانيــة: 

  أقسامه: تواتر الروايات.
فلذا ترى أن أصحاب األئمة أوالً ال يكتفون بالروايات الواصـلة إلـيهم، وإنّمـا    
يحاولون إيجاد طرق أُخرى للنصّ على اإلمام حتّى يصلوا إلى درجة القطـع، هـذا   

  من ناحية.
بين أن تصلك رواية عن طريـق سـندها مـن     ومن ناحية أُخرى، إن الفرق كبير

الرواة، وبين أن تصلك عن طريق نفس اإلمام الحاضر، فارجع إلـى نفسـك لتعـرف    
درجة وضوح العلم المأخوذ من نفس اإلمام، مقابـل مـا أتـاك عـن طريـق روايـة أو       

  روايات.
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إذاً من البديهي محاولة أي شخص الوصول إلى العلم القطعي الذي بمتنـاول  
دل االعتمــاد علــى العلــم الظنّــي عــن طريــق الروايــة، وحتّــى لــو فرضْــتَ أن          يــده بــ 
فكـم مـن فـرق بـين نفـس طـرق العلـم         ات التي وصلت إلـيهم كانـت متـواترة؛   الرواي

القطعــي، فإنّهــا تختلــف بالمراتــب، ومــن الواضــح أن العلــم عــن طريــق الســؤال مــن     
  شخص اإلمام أوضح وأوكد من طريق الروايات المتواترة.

فعــل طبيعــي   ���  مــا جــرى مــن أصــحاب األئمــة مــن تكــرار الســؤال، مــا هــو         ف
للحصـــول علـــى االطمئنـــان والقطـــع فـــي مرحلـــة العلـــم، بـــل للحصـــول علـــى درجـــة  
التصــديق القلبــي واالعتقــاد وعقــد القلــب التــي تــأتي بعــد مرحلــة العلــم، وهــو مــا            

اب علـى  يوضّح لنا تكرر السؤال، بـل تعـدد أُسـلوب طرحـه مـن قبـل بعـض األصـح        
  بشأن تشخيص اإلمام الالحق. Fاألئمة

كانــــت معروفــــة  Fإن افتــــراض أن الروايــــات الناصّــــة علــــى األئمــــةالثالثــــة: الثالثــــة: الثالثــــة: الثالثــــة: 
فرض ال نستطيع إثباته، بل القرائن تدلّ على العكس من ذلـك!  ���  مشهورة، ما هو

ــيم         ــاهج التعت ــاع هــذا الخــطّ، ومن ــا شــدة وعنــف الســلطة الحاكمــة مــع أتب إذا الحظن
، مــن أول حــاكم حكــم بعــد رســول 7متّبعـة لمحــو الســنّة الــواردة عــن رسـول اهللا  ال

  ..C، مروراً باُألمويين إلى آخر خليفة معاصر لإلمام الحسن العسكري7اهللا
ــة  حتّــى إنالــراوي لروايــات األئمF     ز ويتّقــي، بــل كــان ال يلفــظكــان يتحــر

ب)، وكــانوا يســرون بـــ(أبي زينــ Cصــراحة، بــل كنّــوا اإلمــام علــيC  اســم اإلمــام
الروايـة إلــى الثقــات خوفــاً مــن القتــل، وإنّمــا غلــب علــى الظــن شــهرتها استئناســاً بمــا   
موجــود فــي عصــرنا الحاضــر مــن كثــرة كتــب الشــيعة وشــهرتها وســهولة الحصــول      

  عليها.
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كانــت معروفــة متداولــة بــين  Cفاالدعــاء بــأن روايــات الــنصّ علــى األئمــة
فرض، والقول بعدم وجود شهرة للروايات غير  ���  ، ما هوCأتباع أهل البيت

القــول بتواترهــا؛ إذ معنــى التــواتر: وجــود عــدة مــن الــرواة فــي كــلّ طبقــة يمتنــع    
  تواطؤهم على الكذب.

بها، ولكن  Cولهذا نحن ال ننكر معرفة الرواة الكبار من أصحاب األئمة
  هذا ال يكفي إليراد الشبهة.

ومعرفتهم  Fر في جهة تعين األئمةوهذا الكالم، كما هو واضح، ينحص
بأشخاصهم وأسمائهم، وأما مـن جهـة اإليمـان بأصـل اإلمامـة، وال بديـة ثبوتهـا        
ووجودها في كلّ عصر، والذي هو األساس في أصل اإلمامة، فإنّه كان مسـلّم  
عندهم متواطأ عليه، ينتقل القول به من جيـل إلـى جيـل، بعـد أن أثبتـوه بالعقـل       

لَمــا رأيــت مــنهم هــذا الحــرص وبــذل الجهــد مــن أجــل تشــخيص      ��� والنقــل، و
اإلمــام الالحــق بعــد مضــي اإلمــام الســابق، ومــا هــذه الروايــات التــي يظهــر منهــا       

دليــل ظــاهر واضــح علــى رســوخ  ���  Cبحــثهم وإصــرارهم علــى معرفــة اإلمــام 
  تمسكهم وإيمانهم بأصل اإلمامة، وال بديتها في كلّ عصر.

اتّبــع خطّــاً تصــاعدياً باســتمرار،   Cمــذهب أهــل البيــتإن انتشــار الرابعــة: الرابعــة: الرابعــة: الرابعــة: 
(ونقصــد بهــم: مــن  Cفبعــد أن كــانوا قلّــة قليلــة نســبياً فــي عهــد أميــر المــؤمنين  

، Hيعرفــون حقيقــة أصــل اإلمامــة)، وقلّــة أُخــرى فــي عهــد الحســن والحســين     
ــجاد    ــد السـ ــي عهـ ــهاده فـ ــد استشـ ــة بعـ ــاقر   Cوخاصّـ ــد البـ ــي عهـ ــبياً فـ ، زادوا نسـ

  ا إلى الوقت الحاضر..، وهكذHوالصادق
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فمن الطبيعي أن يكون هناك دائماً أتباع جـدد يسـألون عـن أُصـول المـذهب،      
مــن اإلمــام الحاضــر القائــد الفعلــي للمجموعــة، كمــا كــانوا يســألونه بــنفس األســئلة      
المكـررة التــي ســئل بهــا األئمــة الســابقين لـه الخاصّــة بــالفروع، مــن الصــالة والصــيام   

فـي نفـس    Fترى نفس السؤال قـد توجـه مكـرراً لعـدة أئمـة      والحج وغيرها، ولذا
  الموضوع الفقهي موجوداً في موسوعاتنا الروائية.

إذا درسنا األساليب االحترازية التي كان يتّخذها كلّ إمـام للحفـاظ   الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: 
علـى اإلمــام الــذي بعـده، النابعــة مــن إفـرازات الواقــع والظــروف التـي كانــت تحــيط     

ــزوم اتخــاذ أقصــى درجــات الحــذر مــن ملــوك زمــانهم، والــذي      ، مــن Fباألئمــة ل
نصطلح عليه بـ(التقية)، نجد أنّه من الطبيعـي أن يكـون اإلعـالن عـن اإلمـام الالحـق       

الثقـات  ���  محفوفاً بإجراءات وقائية وأساليب الـدعوة السـرية، وبالتـالي ال يخبـر بـه     
اً بـنفس األسـاليب، ومـن    واحداً فواحداً، وكذلك التحديث بالروايات يكون محاطـ 

ثم ال يمكـن تشـخيص اإلمـام الالحـق لألتبـاع بصـورة علنيـة إعالميـة واسـعة، حتّـى           
  تشتهر وتكون قاطعة ومفنّدة للتشكيكات التي سوف تحدث..

كمــــا أن االتّصــــال بعامــــة األتبــــاع كــــان عــــن طريــــق الوســــائط المتعــــددة ال         
القطع والتثبـت، كاإلمامـة، التـي     بالمباشرة.. وهذا كلّه واقع في موضوع يحتاج إلى

هي أصل من أُصول المذهب، وال يكفـي فـي القطـع بهـا بخبـر عـابر أو قرينـة أو مـا         
  شابه، والتي يكتفى بها في اُألمور اُألخرى.

فالحظ كم من االحتماالت والتشكيكات سـوف تـدخل فـي البـين، مـع مالحظـة       
       ــد ــود مـ ــلطة، ووجـ ــة السـ ــن جهـ ــك الـــزمن مـ ــي ذلـ ــال فـ ــع الحـ ــةواقـ ــة  عي اإلمامـ الكاذبـ

، بـــل كـــلّ Fالمنافســـين لإلمـــام الحقيقـــي، وهـــذه الحـــال وقعـــت مـــع كـــلّ األئمـــة  
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، ألم يكرر كلّ األنبياء ويؤكّدوا بالنصّ علـى أوصـيائهم؟! ال بـل بشّـروا     Fاألنبياء
أُممهــم بــالنبي الخــاتم، وهــو موجــود فــي كتــبهم، ولكــن كــم اختلفــت أُمــم األنبيــاء    

فتنــة ���  إمــام مــن أئمتنــا فـي أتباعــه، ومــا الســبب فــي ذلــك بعـده؟! فهكــذا حــال كــلّ  
  الدنيا والشبهات.

شــيء  ���  فمــا خــوف الحيــرة، بــل األصــح: خــوف الفرقــة، بعــد مــوت اإلمــام،         
ــة     ــاء أو األئمــ ــين لألنبيــ ــاع المخلصــ ــلّ األتبــ ــاه كــ ــي يخشــ ــلمان  Fطبيعــ ــذا ســ ؛ فهــ

حاب، وحتّـى  عن الوصي بعـده، وآخـرين مـن األصـ     7المحمدي يسأل رسول اهللا
عمر يسأله عن الخلفاء االثني عشر، بل حتّى الذين لم يؤمنوا به بعد مـن الكـافرين   

مـن أول بــدايات البعثــة أخبــر بــأن   7أو أصـحاب الكتــاب، مــع العلــم أن رســول اهللا 
خليفتــه ووصــيه فــي حـديث الــدار، ثــم كــرر ذلـك بأســاليب مختلفــة.. وقــد    Cعليـاً 

ثمان إلى عشر مرات على رؤوس األشهاد، وهذا كلّـه   أعاد حديث الثقلين بما بين
ــول    ــس شــــخص الرســ ــن نفــ ــؤال مــ ــدد   7ســ ــؤول وتعــ ــف إذا اختلــــف المســ ، فكيــ

  ؟!Fاألشخاص وهم األئمة

IIIIpbíaëŠÛa@œÈji@ŠÄäÛapbíaëŠÛa@œÈji@ŠÄäÛapbíaëŠÛa@œÈji@ŠÄäÛapbíaëŠÛa@œÈji@ŠÄäÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

  »�������������א3��	א�����2«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ركاته..ركاته..ركاته..ركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبالسالم عليكم ورحمة اهللا وب
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أعرف كيف أصف قدركم عندي، وحسن صنيعكم في خدمة محمد أعرف كيف أصف قدركم عندي، وحسن صنيعكم في خدمة محمد أعرف كيف أصف قدركم عندي، وحسن صنيعكم في خدمة محمد أعرف كيف أصف قدركم عندي، وحسن صنيعكم في خدمة محمد ال ال ال ال 
وآله، فأسأل اهللا أن يمـدكم بالصـحة والعافيـة فـي مـا تبـذلون مـن جهـد فـي          وآله، فأسأل اهللا أن يمـدكم بالصـحة والعافيـة فـي مـا تبـذلون مـن جهـد فـي          وآله، فأسأل اهللا أن يمـدكم بالصـحة والعافيـة فـي مـا تبـذلون مـن جهـد فـي          وآله، فأسأل اهللا أن يمـدكم بالصـحة والعافيـة فـي مـا تبـذلون مـن جهـد فـي          

        خدمة اإلسالم الحقيقي..خدمة اإلسالم الحقيقي..خدمة اإلسالم الحقيقي..خدمة اإلسالم الحقيقي..
        أتمنّى منكم إثالج الصدور الحائرة بالجواب على هذا المطلب:أتمنّى منكم إثالج الصدور الحائرة بالجواب على هذا المطلب:أتمنّى منكم إثالج الصدور الحائرة بالجواب على هذا المطلب:أتمنّى منكم إثالج الصدور الحائرة بالجواب على هذا المطلب:

        اآلتي:اآلتي:اآلتي:اآلتي:    بالشكلبالشكلبالشكلبالشكل    FFFFأن تذكروا النص على األئمة االثني عشرأن تذكروا النص على األئمة االثني عشرأن تذكروا النص على األئمة االثني عشرأن تذكروا النص على األئمة االثني عشر((((((((
        ولكي يكون النص ملزماً ال بد أن تتوفّر فيه الشروط التالية:ولكي يكون النص ملزماً ال بد أن تتوفّر فيه الشروط التالية:ولكي يكون النص ملزماً ال بد أن تتوفّر فيه الشروط التالية:ولكي يكون النص ملزماً ال بد أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

١١١١ــ أن يكون عن النبيــ أن يكون عن النبيــ أن يكون عن النبية االثني عشـر، ألنّـه   7777ــ أن يكون عن النبية االثني عشـر، ألنّـه   ، وينص على أسماء األئمة االثني عشـر، ألنّـه   ، وينص على أسماء األئمة االثني عشـر، ألنّـه   ، وينص على أسماء األئموينص على أسماء األئم ،
        إن لم يكن كذلك فليس ملزماً.إن لم يكن كذلك فليس ملزماً.إن لم يكن كذلك فليس ملزماً.إن لم يكن كذلك فليس ملزماً.

ــ أن يكون صحيحاً حسب قواعد التصحيح، ومتّصل السند، وأن يكون عن ــ أن يكون صحيحاً حسب قواعد التصحيح، ومتّصل السند، وأن يكون عن ــ أن يكون صحيحاً حسب قواعد التصحيح، ومتّصل السند، وأن يكون عن ــ أن يكون صحيحاً حسب قواعد التصحيح، ومتّصل السند، وأن يكون عن ٢٢٢٢
        ند اإلمامية نصرهم اهللا.ند اإلمامية نصرهم اهللا.ند اإلمامية نصرهم اهللا.ند اإلمامية نصرهم اهللا.إمامي ثقة، عن مثله، إلى منتهاه عإمامي ثقة، عن مثله، إلى منتهاه عإمامي ثقة، عن مثله، إلى منتهاه عإمامي ثقة، عن مثله، إلى منتهاه ع

ويا حبذا أن تنقلـوا أقـوال علمـاء الرجـال والمصـادر فـي رواة الحـديث فـرداً         ويا حبذا أن تنقلـوا أقـوال علمـاء الرجـال والمصـادر فـي رواة الحـديث فـرداً         ويا حبذا أن تنقلـوا أقـوال علمـاء الرجـال والمصـادر فـي رواة الحـديث فـرداً         ويا حبذا أن تنقلـوا أقـوال علمـاء الرجـال والمصـادر فـي رواة الحـديث فـرداً         
فرداً، وأن ال يكونوا من المجروح والمطعون بهم، مثل: سليم بن قيس، وأبان بن فرداً، وأن ال يكونوا من المجروح والمطعون بهم، مثل: سليم بن قيس، وأبان بن فرداً، وأن ال يكونوا من المجروح والمطعون بهم، مثل: سليم بن قيس، وأبان بن فرداً، وأن ال يكونوا من المجروح والمطعون بهم، مثل: سليم بن قيس، وأبان بن 

        أبي عياش، وأن يكونوا مورد اتّفاق العلماء أجمعهم.أبي عياش، وأن يكونوا مورد اتّفاق العلماء أجمعهم.أبي عياش، وأن يكونوا مورد اتّفاق العلماء أجمعهم.أبي عياش، وأن يكونوا مورد اتّفاق العلماء أجمعهم.
        والجواب عن هذه الشبهة:والجواب عن هذه الشبهة:والجواب عن هذه الشبهة:والجواب عن هذه الشبهة:

ماميــة مــن إخبــار كـلّ إمــام عــن اإلمــام الــذي بعــده، واالثنــا  ماميــة مــن إخبــار كـلّ إمــام عــن اإلمــام الــذي بعــده، واالثنــا  ماميــة مــن إخبــار كـلّ إمــام عــن اإلمــام الــذي بعــده، واالثنــا  ماميــة مــن إخبــار كـلّ إمــام عــن اإلمــام الــذي بعــده، واالثنــا  ومـا يســتدلّ بــه اإل ومـا يســتدلّ بــه اإل ومـا يســتدلّ بــه اإل ومـا يســتدلّ بــه اإل 
عشــرية تقــول أنّهمـــا دلــيالن متظـــاهران، لكــن الواقــع يكـــذّب هــذا؛ ألن الســـامع       عشــرية تقــول أنّهمـــا دلــيالن متظـــاهران، لكــن الواقــع يكـــذّب هــذا؛ ألن الســـامع       عشــرية تقــول أنّهمـــا دلــيالن متظـــاهران، لكــن الواقــع يكـــذّب هــذا؛ ألن الســـامع       عشــرية تقــول أنّهمـــا دلــيالن متظـــاهران، لكــن الواقــع يكـــذّب هــذا؛ ألن الســـامع       
للــروايتين يالحــظ تناقضــاً بينهمــا؛ إذ اُألولــى تــنص علــى أســماء األئمــة، ويــدعي    للــروايتين يالحــظ تناقضــاً بينهمــا؛ إذ اُألولــى تــنص علــى أســماء األئمــة، ويــدعي    للــروايتين يالحــظ تناقضــاً بينهمــا؛ إذ اُألولــى تــنص علــى أســماء األئمــة، ويــدعي    للــروايتين يالحــظ تناقضــاً بينهمــا؛ إذ اُألولــى تــنص علــى أســماء األئمــة، ويــدعي    

ألئمـة بتعيــين  ألئمـة بتعيــين  ألئمـة بتعيــين  ألئمـة بتعيــين  إخواننـا أنّهـا متــواترة. والثانيـة يطالـب فيهــا أخـصّ أصـحاب هــؤالء ا      إخواننـا أنّهـا متــواترة. والثانيـة يطالـب فيهــا أخـصّ أصـحاب هــؤالء ا      إخواننـا أنّهـا متــواترة. والثانيـة يطالـب فيهــا أخـصّ أصـحاب هــؤالء ا      إخواننـا أنّهـا متــواترة. والثانيـة يطالـب فيهــا أخـصّ أصـحاب هــؤالء ا      
        اإلمام، فكيف صح الجمع بينهما؟!اإلمام، فكيف صح الجمع بينهما؟!اإلمام، فكيف صح الجمع بينهما؟!اإلمام، فكيف صح الجمع بينهما؟!
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إن أخصّ أصحاب أئمة االثني عشرية يطالبون أئمتهم بتعيين اإلمام مما يدلّ إن أخصّ أصحاب أئمة االثني عشرية يطالبون أئمتهم بتعيين اإلمام مما يدلّ إن أخصّ أصحاب أئمة االثني عشرية يطالبون أئمتهم بتعيين اإلمام مما يدلّ إن أخصّ أصحاب أئمة االثني عشرية يطالبون أئمتهم بتعيين اإلمام مما يدلّ 
داللة واضحة على جهلهم من يكون اإلمام، فكيف يتوافق هـذا مـع تـواتر الـنص     داللة واضحة على جهلهم من يكون اإلمام، فكيف يتوافق هـذا مـع تـواتر الـنص     داللة واضحة على جهلهم من يكون اإلمام، فكيف يتوافق هـذا مـع تـواتر الـنص     داللة واضحة على جهلهم من يكون اإلمام، فكيف يتوافق هـذا مـع تـواتر الـنص     

        على االثني عشر؟!على االثني عشر؟!على االثني عشر؟!على االثني عشر؟!
نافران، ويجب أن نبطل نافران، ويجب أن نبطل نافران، ويجب أن نبطل نافران، ويجب أن نبطل وعليه، فال يصح القول بأن الدليلين متظاهران، بل متوعليه، فال يصح القول بأن الدليلين متظاهران، بل متوعليه، فال يصح القول بأن الدليلين متظاهران، بل متوعليه، فال يصح القول بأن الدليلين متظاهران، بل مت

        وقعنا في التناقض الواضح.وقعنا في التناقض الواضح.وقعنا في التناقض الواضح.وقعنا في التناقض الواضح.��� ��� ��� ��� أحدهما حتّى يصح اآلخر، وأحدهما حتّى يصح اآلخر، وأحدهما حتّى يصح اآلخر، وأحدهما حتّى يصح اآلخر، و
        وهذا مثال:وهذا مثال:وهذا مثال:وهذا مثال:

: : : : CCCCعن محمد بن عبد الجبار، قال: قلت لسيدي الحسن بن علي العسكريعن محمد بن عبد الجبار، قال: قلت لسيدي الحسن بن علي العسكريعن محمد بن عبد الجبار، قال: قلت لسيدي الحسن بن علي العسكريعن محمد بن عبد الجبار، قال: قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري
يا بن رسول اهللا! جعلني اهللا فداك؛ أُحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهللا على عباده يا بن رسول اهللا! جعلني اهللا فداك؛ أُحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهللا على عباده يا بن رسول اهللا! جعلني اهللا فداك؛ أُحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهللا على عباده يا بن رسول اهللا! جعلني اهللا فداك؛ أُحب أن أعلم من اإلمام وحجة اهللا على عباده 

        من بعدك؟من بعدك؟من بعدك؟من بعدك؟
)(إثبـات  )(إثبـات  )(إثبـات  )(إثبـات  7777مام وحجة اهللا من بعدي ابني، سمي رسـول اهللا مام وحجة اهللا من بعدي ابني، سمي رسـول اهللا مام وحجة اهللا من بعدي ابني، سمي رسـول اهللا مام وحجة اهللا من بعدي ابني، سمي رسـول اهللا : (إن اإل: (إن اإل: (إن اإل: (إن اإلCCCCفقالفقالفقالفقال
        )..)..)..)..١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧صصصص    ٧٧٧٧الهداة جالهداة جالهداة جالهداة ج

اعلــم أن جميــع أحاديــث هــذا البــاب ال نــؤمن بهــا، وال نــرى صــحتها، ولكنّنــا اعلــم أن جميــع أحاديــث هــذا البــاب ال نــؤمن بهــا، وال نــرى صــحتها، ولكنّنــا اعلــم أن جميــع أحاديــث هــذا البــاب ال نــؤمن بهــا، وال نــرى صــحتها، ولكنّنــا اعلــم أن جميــع أحاديــث هــذا البــاب ال نــؤمن بهــا، وال نــرى صــحتها، ولكنّنــا 
        رويناها إلثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث االثني عشر.رويناها إلثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث االثني عشر.رويناها إلثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث االثني عشر.رويناها إلثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث االثني عشر.

العسكري: يا سيدي! العسكري: يا سيدي! العسكري: يا سيدي! العسكري: يا سيدي! وعن يعقوب بن منقوش، قال: سألت أبا محمد الحسن وعن يعقوب بن منقوش، قال: سألت أبا محمد الحسن وعن يعقوب بن منقوش، قال: سألت أبا محمد الحسن وعن يعقوب بن منقوش، قال: سألت أبا محمد الحسن 
  ــن صــاحب هــذا األمــر مــن بعــدك؟ قــال: ارفــع الســتر. فرفعتــه، فخــرج إلينــا غــالمم  ــن صــاحب هــذا األمــر مــن بعــدك؟ قــال: ارفــع الســتر. فرفعتــه، فخــرج إلينــا غــالمم  ــن صــاحب هــذا األمــر مــن بعــدك؟ قــال: ارفــع الســتر. فرفعتــه، فخــرج إلينــا غــالمم  ــن صــاحب هــذا األمــر مــن بعــدك؟ قــال: ارفــع الســتر. فرفعتــه، فخــرج إلينــا غــالمم
خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه...(كمال الدين خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه...(كمال الدين خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه...(كمال الدين خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه...(كمال الدين 

        ).).).).٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦، ، ، ، ٤٠٧٤٠٧٤٠٧٤٠٧صصصص    ٢٢٢٢جججج
وعن جماعة من الشيعة، منهم: علي بن بالل، وأحمد بن هالل، ومحمد بـن  وعن جماعة من الشيعة، منهم: علي بن بالل، وأحمد بن هالل، ومحمد بـن  وعن جماعة من الشيعة، منهم: علي بن بالل، وأحمد بن هالل، ومحمد بـن  وعن جماعة من الشيعة، منهم: علي بن بالل، وأحمد بن هالل، ومحمد بـن  

الحسـن بـن أيـوب بــن نـوح؛ قـالوا جميعـاً: اجتمعنـا إلـى أبــي         الحسـن بـن أيـوب بــن نـوح؛ قـالوا جميعـاً: اجتمعنـا إلـى أبــي         الحسـن بـن أيـوب بــن نـوح؛ قـالوا جميعـاً: اجتمعنـا إلـى أبــي         الحسـن بـن أيـوب بــن نـوح؛ قـالوا جميعـاً: اجتمعنـا إلـى أبــي         معاويـة بـن حكـيم، و   معاويـة بـن حكـيم، و   معاويـة بـن حكـيم، و   معاويـة بـن حكـيم، و   
د الحسن بن عليمحمد الحسن بن عليمحمد الحسن بن عليمحمد الحسن بن عليمحمCCCC     ،ًة من بعده وفي مجلسه أربعون رجالة من بعده وفي مجلسه أربعون رجالً، نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجالً، نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجالً، نسأله عن الحجنسأله عن الحج
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فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، فقـال لـه: يـا بـن رسـول اهللا! أريـد أن       فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، فقـال لـه: يـا بـن رسـول اهللا! أريـد أن       فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، فقـال لـه: يـا بـن رسـول اهللا! أريـد أن       فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، فقـال لـه: يـا بـن رسـول اهللا! أريـد أن       
مغضباً ليخـرج،  مغضباً ليخـرج،  مغضباً ليخـرج،  مغضباً ليخـرج،      أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به منّي. فقال له: اجلس يا عثمان. فقامأسألك عن أمرٍ أنت أعلم به منّي. فقال له: اجلس يا عثمان. فقامأسألك عن أمرٍ أنت أعلم به منّي. فقال له: اجلس يا عثمان. فقامأسألك عن أمرٍ أنت أعلم به منّي. فقال له: اجلس يا عثمان. فقام

.فلم يخرج منّا أحد ن أحدفقال: ال يخرج.فلم يخرج منّا أحد ن أحدفقال: ال يخرج.فلم يخرج منّا أحد ن أحدفقال: ال يخرج.فلم يخرج منّا أحد ن أحدفقال: ال يخرج        
لعثمان، فـقام على قـدميه، فقـال: (أُخبركم لعثمان، فـقام على قـدميه، فقـال: (أُخبركم لعثمان، فـقام على قـدميه، فقـال: (أُخبركم لعثمان، فـقام على قـدميه، فقـال: (أُخبركم     CCCCإلى أن كان بعد ساعةً فصاحإلى أن كان بعد ساعةً فصاحإلى أن كان بعد ساعةً فصاحإلى أن كان بعد ساعةً فصاح

بما جئتم تسألوني؟ عن الحجة من بعدي؟) قالوا: نعم. فإذا غالم كأنّه قطع.. إلى بما جئتم تسألوني؟ عن الحجة من بعدي؟) قالوا: نعم. فإذا غالم كأنّه قطع.. إلى بما جئتم تسألوني؟ عن الحجة من بعدي؟) قالوا: نعم. فإذا غالم كأنّه قطع.. إلى بما جئتم تسألوني؟ عن الحجة من بعدي؟) قالوا: نعم. فإذا غالم كأنّه قطع.. إلى 
ــى أمــره، واقب     ــه وانتهــوا إل ــا يقول ــاقبلوا مــن عثمــان م ــه: ف ــى أمــره، واقب    قول ــه وانتهــوا إل ــا يقول ــاقبلوا مــن عثمــان م ــه: ف ــى أمــره، واقب    قول ــه وانتهــوا إل ــا يقول ــاقبلوا مــن عثمــان م ــه: ف ــى أمــره، واقب    قول ــه وانتهــوا إل ــا يقول ــاقبلوا مــن عثمــان م ــه: ف ــه، فهــو خليفــة   قول ــه، فهــو خليفــة   لــوا قول ــه، فهــو خليفــة   لــوا قول ــه، فهــو خليفــة   لــوا قول لــوا قول

        ....    ) اهـ) اهـ) اهـ) اهـ٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦صصصص    ٥١٥١٥١٥١، والبحار ج، والبحار ج، والبحار ج، والبحار ج٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧إمامكم، واُألمور إليه.(غيبة الشيخ صإمامكم، واُألمور إليه.(غيبة الشيخ صإمامكم، واُألمور إليه.(غيبة الشيخ صإمامكم، واُألمور إليه.(غيبة الشيخ ص
أقــول لإلماميــة: إن كــان كبــار أصــحاب األئمــة، كمــا يقــول إخواننــا االثنــا          أقــول لإلماميــة: إن كــان كبــار أصــحاب األئمــة، كمــا يقــول إخواننــا االثنــا          أقــول لإلماميــة: إن كــان كبــار أصــحاب األئمــة، كمــا يقــول إخواننــا االثنــا          أقــول لإلماميــة: إن كــان كبــار أصــحاب األئمــة، كمــا يقــول إخواننــا االثنــا          
عشرية، ال يعرفون من اإلمام، فأين الحـديث المتـواتر؟! ومـن أيـن لغيـرهم بـه إن       عشرية، ال يعرفون من اإلمام، فأين الحـديث المتـواتر؟! ومـن أيـن لغيـرهم بـه إن       عشرية، ال يعرفون من اإلمام، فأين الحـديث المتـواتر؟! ومـن أيـن لغيـرهم بـه إن       عشرية، ال يعرفون من اإلمام، فأين الحـديث المتـواتر؟! ومـن أيـن لغيـرهم بـه إن       

لحديث الذي يقول االثنا عشـرية أنّـه: حجـة    لحديث الذي يقول االثنا عشـرية أنّـه: حجـة    لحديث الذي يقول االثنا عشـرية أنّـه: حجـة    لحديث الذي يقول االثنا عشـرية أنّـه: حجـة    كانوا هم أنفسهم ال يعرفونه؟! هذا اكانوا هم أنفسهم ال يعرفونه؟! هذا اكانوا هم أنفسهم ال يعرفونه؟! هذا اكانوا هم أنفسهم ال يعرفونه؟! هذا ا
        اهللا على عباده! اهللا على عباده! اهللا على عباده! اهللا على عباده! 

وهــذا مثــال آخــر علــى تنــاقض المــتن فــي أحاديــث صــحيحة عنــدهم، مثــل:    وهــذا مثــال آخــر علــى تنــاقض المــتن فــي أحاديــث صــحيحة عنــدهم، مثــل:    وهــذا مثــال آخــر علــى تنــاقض المــتن فــي أحاديــث صــحيحة عنــدهم، مثــل:    وهــذا مثــال آخــر علــى تنــاقض المــتن فــي أحاديــث صــحيحة عنــدهم، مثــل:    
        حديث اللوح:حديث اللوح:حديث اللوح:حديث اللوح:

عنــد الوفــاة، دعــا بابنــه    عنــد الوفــاة، دعــا بابنــه    عنــد الوفــاة، دعــا بابنــه    عنــد الوفــاة، دعــا بابنــه        CCCC(لمــا احتضــر أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر       (لمــا احتضــر أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر       (لمــا احتضــر أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر       (لمــا احتضــر أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر       
ي تمثال ي تمثال ي تمثال ي تمثال : لو امتثلت ف: لو امتثلت ف: لو امتثلت ف: لو امتثلت فCCCCليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليCCCC    الصادقالصادقالصادقالصادق

، لرجوت أن ال تكون أتيت منكراً؟ فقال له: يا أبا الحسـن!  ، لرجوت أن ال تكون أتيت منكراً؟ فقال له: يا أبا الحسـن!  ، لرجوت أن ال تكون أتيت منكراً؟ فقال له: يا أبا الحسـن!  ، لرجوت أن ال تكون أتيت منكراً؟ فقال له: يا أبا الحسـن!  HHHHالحسن والحسينالحسن والحسينالحسن والحسينالحسن والحسين
ج ج ج ج وم، وإنّما هي أُمور سابقة عن حجوم، وإنّما هي أُمور سابقة عن حجوم، وإنّما هي أُمور سابقة عن حجوم، وإنّما هي أُمور سابقة عن حجإن األمانات ليست بالتمثال، وال العهود بالرسإن األمانات ليست بالتمثال، وال العهود بالرسإن األمانات ليست بالتمثال، وال العهود بالرسإن األمانات ليست بالتمثال، وال العهود بالرس

        اهللا عزّ وجلّ).اهللا عزّ وجلّ).اهللا عزّ وجلّ).اهللا عزّ وجلّ).
        النقد: النقد: النقد: النقد: 

        هذا الكالم يصادم أحاديثاً معتبرة لدى اإلمامية. هذا الكالم يصادم أحاديثاً معتبرة لدى اإلمامية. هذا الكالم يصادم أحاديثاً معتبرة لدى اإلمامية. هذا الكالم يصادم أحاديثاً معتبرة لدى اإلمامية. 
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طلـــب مــن أخيــه محمـــد   طلـــب مــن أخيــه محمـــد   طلـــب مــن أخيــه محمـــد   طلـــب مــن أخيــه محمـــد       CCCCيــد بــن علــي   يــد بــن علــي   يــد بــن علــي   يــد بــن علــي   فمعنــى هــذا الكــالم: أن اإلمـــام ز   فمعنــى هــذا الكــالم: أن اإلمـــام ز   فمعنــى هــذا الكــالم: أن اإلمـــام ز   فمعنــى هــذا الكــالم: أن اإلمـــام ز   
أن يفعل معه كما فعل الحسن مع الحسين عندما سلّمه اإلمامة، فاإلمام أن يفعل معه كما فعل الحسن مع الحسين عندما سلّمه اإلمامة، فاإلمام أن يفعل معه كما فعل الحسن مع الحسين عندما سلّمه اإلمامة، فاإلمام أن يفعل معه كما فعل الحسن مع الحسين عندما سلّمه اإلمامة، فاإلمام     CCCCالباقرالباقرالباقرالباقر

زيد أراد من أخيه الباقر أن يسلّمه اإلمامة، وأن يقتـدي بفعـل الحسـن والحسـين،     زيد أراد من أخيه الباقر أن يسلّمه اإلمامة، وأن يقتـدي بفعـل الحسـن والحسـين،     زيد أراد من أخيه الباقر أن يسلّمه اإلمامة، وأن يقتـدي بفعـل الحسـن والحسـين،     زيد أراد من أخيه الباقر أن يسلّمه اإلمامة، وأن يقتـدي بفعـل الحسـن والحسـين،     
اهللا، وهذا ينفي، بل اهللا، وهذا ينفي، بل اهللا، وهذا ينفي، بل اهللا، وهذا ينفي، بل     حججحججحججحجج، وقال: إن هذه أُمور سابقة عن ، وقال: إن هذه أُمور سابقة عن ، وقال: إن هذه أُمور سابقة عن ، وقال: إن هذه أُمور سابقة عن CCCCفرفض اإلمام الباقرفرفض اإلمام الباقرفرفض اإلمام الباقرفرفض اإلمام الباقر

جهل اإلمام زيد بحديث النص علـى األئمـة بأسـمائهم، الـذي رواه علـى      جهل اإلمام زيد بحديث النص علـى األئمـة بأسـمائهم، الـذي رواه علـى      جهل اإلمام زيد بحديث النص علـى األئمـة بأسـمائهم، الـذي رواه علـى      جهل اإلمام زيد بحديث النص علـى األئمـة بأسـمائهم، الـذي رواه علـى          ويؤكّدويؤكّدويؤكّدويؤكّد
        لسانه اإلمامية عنه، عن أبيه زين العابدين.لسانه اإلمامية عنه، عن أبيه زين العابدين.لسانه اإلمامية عنه، عن أبيه زين العابدين.لسانه اإلمامية عنه، عن أبيه زين العابدين.

        ــ المتن: ــ المتن: ــ المتن: ــ المتن: ٢٢٢٢
        اقتباس: اقتباس: اقتباس: اقتباس: 

عنـد الوفـاة، دعـا بابنـه     عنـد الوفـاة، دعـا بابنـه     عنـد الوفـاة، دعـا بابنـه     عنـد الوفـاة، دعـا بابنـه         CCCC(قال: لما احتضر أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر    (قال: لما احتضر أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر    (قال: لما احتضر أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر    (قال: لما احتضر أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر    
        ليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن علي).ليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن علي).ليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن علي).ليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليCCCC    .(الصادقالصادقالصادقالصادق

        اقتباس:اقتباس:اقتباس:اقتباس:
        ثم دعا بجابر بن عبد اهللا فقال له: يا جابر..ثم دعا بجابر بن عبد اهللا فقال له: يا جابر..ثم دعا بجابر بن عبد اهللا فقال له: يا جابر..ثم دعا بجابر بن عبد اهللا فقال له: يا جابر..

        النقد:النقد:النقد:النقد:
ورد فــي هــذه المقتبســات مــن حــديث جــابر، أربعــة أســماء، والظــاهر لنــا مــن  ورد فــي هــذه المقتبســات مــن حــديث جــابر، أربعــة أســماء، والظــاهر لنــا مــن  ورد فــي هــذه المقتبســات مــن حــديث جــابر، أربعــة أســماء، والظــاهر لنــا مــن  ورد فــي هــذه المقتبســات مــن حــديث جــابر، أربعــة أســماء، والظــاهر لنــا مــن  

        الحديث أنّهم عاصروا بعضهم البعض، وهم:الحديث أنّهم عاصروا بعضهم البعض، وهم:الحديث أنّهم عاصروا بعضهم البعض، وهم:الحديث أنّهم عاصروا بعضهم البعض، وهم:
هــ،  هــ،  هــ،  هــ،  ٧٨٧٨٧٨٧٨ــ جابر بن عبد اهللا األنصاري؛ أفـاد الكشّـي فـي رجالـه أنّـه مـات سـنة        ــ جابر بن عبد اهللا األنصاري؛ أفـاد الكشّـي فـي رجالـه أنّـه مـات سـنة        ــ جابر بن عبد اهللا األنصاري؛ أفـاد الكشّـي فـي رجالـه أنّـه مـات سـنة        ــ جابر بن عبد اهللا األنصاري؛ أفـاد الكشّـي فـي رجالـه أنّـه مـات سـنة        ١١١١

        هـ.هـ.هـ.هـ.٧٤٧٤٧٤٧٤وقيل سنة وقيل سنة وقيل سنة وقيل سنة 
        هـ. هـ. هـ. هـ. ١١٨١١٨١١٨١١٨هـ، وقيل هـ، وقيل هـ، وقيل هـ، وقيل ١١٤١١٤١١٤١١٤، توفّي سنة ، توفّي سنة ، توفّي سنة ، توفّي سنة CCCCالباقرالباقرالباقرالباقر    ــ اإلمام محمدــ اإلمام محمدــ اإلمام محمدــ اإلمام محمد٢٢٢٢
٣٣٣٣ــ اإلمام زيد بن عليــ اإلمام زيد بن عليــ اإلمام زيد بن عليــ اإلمام زيد بن عليCCCC سنة دلسنة ، و دلسنة ، و دلسنة ، و دلهـ.هـ.هـ.هـ.٧٨٧٨٧٨٧٨هـ، وقيل سنة هـ، وقيل سنة هـ، وقيل سنة هـ، وقيل سنة ٧٥٧٥٧٥٧٥، و        
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        هـ.هـ.هـ.هـ.٨٠٨٠٨٠٨٠، ولد سنة ، ولد سنة ، ولد سنة ، ولد سنة CCCCــ اإلمام جعفر الصادقــ اإلمام جعفر الصادقــ اإلمام جعفر الصادقــ اإلمام جعفر الصادق٤٤٤٤
        ــ المتن:ــ المتن:ــ المتن:ــ المتن:٣٣٣٣

        اقتباس:اقتباس:اقتباس:اقتباس:
فقلت لهـا: يـا سـيدة النسـاء! مـا هـذه الصـحيفة التـي أراهـا معـك؟ قالـت: فيهـا             فقلت لهـا: يـا سـيدة النسـاء! مـا هـذه الصـحيفة التـي أراهـا معـك؟ قالـت: فيهـا             فقلت لهـا: يـا سـيدة النسـاء! مـا هـذه الصـحيفة التـي أراهـا معـك؟ قالـت: فيهـا             فقلت لهـا: يـا سـيدة النسـاء! مـا هـذه الصـحيفة التـي أراهـا معـك؟ قالـت: فيهـا             

        أسماء األئمة من ولدي. أسماء األئمة من ولدي. أسماء األئمة من ولدي. أسماء األئمة من ولدي. 
        س:س:س:س:اقتبااقتبااقتبااقتبا

قال جابر: فإذا أبو القاسم محمد بن عبد اهللا المصطفى، أُمه: آمنة، أبو الحسن قال جابر: فإذا أبو القاسم محمد بن عبد اهللا المصطفى، أُمه: آمنة، أبو الحسن قال جابر: فإذا أبو القاسم محمد بن عبد اهللا المصطفى، أُمه: آمنة، أبو الحسن قال جابر: فإذا أبو القاسم محمد بن عبد اهللا المصطفى، أُمه: آمنة، أبو الحسن 
        علي بن أبي طالب المرتضى، أُمه: فاطمة بنت أسد.علي بن أبي طالب المرتضى، أُمه: فاطمة بنت أسد.علي بن أبي طالب المرتضى، أُمه: فاطمة بنت أسد.علي بن أبي طالب المرتضى، أُمه: فاطمة بنت أسد.

        النقد:النقد:النقد:النقد:
سيدي رسول اهللا: أن فـي الصـحيفة أسـماء األئمـة     سيدي رسول اهللا: أن فـي الصـحيفة أسـماء األئمـة     سيدي رسول اهللا: أن فـي الصـحيفة أسـماء األئمـة     سيدي رسول اهللا: أن فـي الصـحيفة أسـماء األئمـة         تتتتقالت سيدتي فاطمة ابنقالت سيدتي فاطمة ابنقالت سيدتي فاطمة ابنقالت سيدتي فاطمة ابن

ؤمنين علي بن أبي ؤمنين علي بن أبي ؤمنين علي بن أبي ؤمنين علي بن أبي ، واسم أمير الم، واسم أمير الم، واسم أمير الم، واسم أمير الم7777اسم رسول اهللاسم رسول اهللاسم رسول اهللاسم رسول اهللا    ����من ولدها، ثم قرأ جابرمن ولدها، ثم قرأ جابرمن ولدها، ثم قرأ جابرمن ولدها، ثم قرأ جابر
        ؟!؟!؟!؟!JJJJ، فهل كان الرسول وعلي من أبناء فاطمة، فهل كان الرسول وعلي من أبناء فاطمة، فهل كان الرسول وعلي من أبناء فاطمة، فهل كان الرسول وعلي من أبناء فاطمةCCCCطالبطالبطالبطالب
٣٣٣٣    ــ أن يثبت في أيــ أن يثبت في أيــ أن يثبت في أين قبل عصر الغيبة، وأن ال يكون مطعون    ــ أن يثبت في أين قبل عصر الغيبة، وأن ال يكون مطعونكتاب أُلّف ودون قبل عصر الغيبة، وأن ال يكون مطعونكتاب أُلّف ودون قبل عصر الغيبة، وأن ال يكون مطعونكتاب أُلّف ودواًاًاًاًكتاب أُلّف ودو    

        ....))))))))به مثل كتاب سليم، لكي يكون احتمال وضعه بعيداًبه مثل كتاب سليم، لكي يكون احتمال وضعه بعيداًبه مثل كتاب سليم، لكي يكون احتمال وضعه بعيداًبه مثل كتاب سليم، لكي يكون احتمال وضعه بعيداً
        في انتظار الجواب من سماحتكم، ولكم منّي أزكى السالم.في انتظار الجواب من سماحتكم، ولكم منّي أزكى السالم.في انتظار الجواب من سماحتكم، ولكم منّي أزكى السالم.في انتظار الجواب من سماحتكم، ولكم منّي أزكى السالم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  كم ورحمة اهللا وبركاته..  السالم علي

لقد ذكرت لإلجابة على أسئلتك عدة شروط, ونحن قبل اإلجابة نناقش هذه 
  الشروط, ومدى جواز االشتراط بها: 
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  .7ذكرت: ال بد أن يكون النصّ عن النبي الشرط األول:الشرط األول:الشرط األول:الشرط األول:
ــه          ــا جــواز الروايــة عــن اإلمــام؛ ألنّ ــه يصــح عنــدنا فــي اعتقاداتن ونحــن نقــول: أنّ

ــي    معصــوم، و ــة عــن النب ــدنا أن تكــون الرواي ــل يصــح عــن    7ال يشــترط عن فقــط، ب
  جميعاً.. Fاألئمة المعصومين

؛ ألن حـديث  7هـي فـي الحقيقـة روايـة عـن النبـيC       ثم إن رواياتنـا عـن اإلمـام   
  ، كما ثبت ذلك عنهم.7المعصوم هو حديث أبيه، عن جده، عن رسول اهللا
  عنوان: (الحديث).وقد أوضحنا ذلك في أجوبة األسئلة ضمن 

  فهمنا من كالمك أنّك تريد حديثاً على مبانينا الحديثية. الشرط الثاني:الشرط الثاني:الشرط الثاني:الشرط الثاني:
ونحن نقول: إنّه ال يكفي عندنا إلثبات عقيدة معينة، مثل: إثبات إمامة األئمـة  
ــد أن        ــار اآلحــاد، بــل ال ب االثنــي عشــر، التمســك بحــديث صــحيح إذا كــان مــن أخب

  لتواتر..نثبت ذلك بالدليل القطعي، كا
وال يشـــترط إلثبـــات التـــواتر أن تكـــون األحاديـــث صـــحيحة، بـــل يكفـــي فيهـــا  

  الموثّق والحسن، بل والضعيف ما لم يثبت كونه موضوعاً.
كذلك نحن ال نشترط في قبول الحديث أن يكـون الـراوي إماميـاً، بـل يكفـي      

  مطلق الثقة.
  أما سليم بن قيس، فقد ثبتت عندنا وثاقته.

ا ذلـك ضـمن عنـوان:    وصـل إلينـا بطريـق معتبـر, وقـد بينـ      يس وكتاب سليم بن ق
  (الكتب/ سليم بن قيس وكتابه بين الجرح والتعديل).

وأمــا اشــتراطك أن نــروي عــن الــرواة الــذين اتّفقــت كلمــات العلمــاء بشــأنهم,      
فهذا ما لم يشترط به أحد ال السنّة وال الشيعة, ولو أردنا االلتزام بذلك، فإنّه يعنـي:  

  أفراداً معدودين.���  يبقى لدينا ولدى السنّة رواةأن ال 
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  وهو اشتراط أن يكون ذلك مثبت في كتاب قبل عصر الغيبة. الشرط الثالث:الشرط الثالث:الشرط الثالث:الشرط الثالث:
ونحــن نقــول: إذا ثبتــت وثاقــة صــاحب الكتــاب, وثبتــت صــحة الســند المثبــت     
فيه, فهذا يكفي في األخذ بالحديث حتّـى لـو كـان ذلـك الحـديث بعـد ألـف سـنة.         

يعمل به رجـاليو السـنّة والشـيعة, فتضـييق الـدائرة فـي كتـب معـدودة شـرط          وهذا ما 
  غير صحيح, وال يصح االشتراط به.

هـذا فـي الشــروط التـي وضـعتها، أي: الكبــرى, أمـا فـي الصــغرى، وهـو المصــداق،        
  فقد أجبنا على ذلك في عدة أسئلة في هذا العنوان؛ فراجع!

لتـواتر علـى األئمـة االثنـي عشـر، مـع       وأما ما ذكرته من شـبهة: تعـارض ثبـوت ا   
  طلب بعض أصحاب أألئمة النص على اإلمام الالحق.

فنقول: ال تعارض فـي ذلـك؛ فلكـي يثبـت التـواتر نحتـاج إلـى مجموعـة يمتنـع          
, وقـد تكـون   Fتواطئها على الكـذب فـي كـلّ جيـل، تنقـل لنـا الـنصّ علـى األئمـة         

هــا اآلالف مــن أصــحاب األئمــة,  تلــك المعلومــات مثبتــة فــي كتــبهم, وقــد ال يعلــم ب 
فمجرد صدور سؤال من بعض األصحاب عن اإلمام الالحق ال يعنـي: عـدم ثبـوت    
التـواتر, والخلــط بــين مصــطلح (المشــهور) وبــين مصــطلح (التــواتر) معيــب فــي علــم  

  الحديث, فالذي قد يثبت التناقض هو: الشهرة، ال التواتر.
, فــبغضّ النظــر عــن ســندها؛ فــإن )١(ةوأمــا الروايــة التــي تثبــت طلــب زيــد لإلمامــ 

طلــب زيــد ال يعنــي: عــدم ثبــوت الــنصّ علــى األئمــة االثنــي عشــر, وإن رغبتــه فــي       
  بعد ذلك. Fوقت من األوقات باإلمامة ال تعني: أنّه لم يعرف النصّ على األئمة
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الــذي ادعيتــه، فلــم  Fوأمــا الــنص المــروي عنــه، عــن أبيــه، فــي إثبــات األئمــة  
  علّك تدلّنا عليه لننظر فيه! نعثر عليه..

نعم, يمكن أن تكون الرواية مرفوضة ببعض تفاصيلها إذا ثبت أن ال لقـاء  
ــين جــابر واإلمــام الصــادق   , ولكــن هــذا ال يعنــي رفــض حــديث جــابر فــي     Cب

النصّ على األئمة االثني عشر؛ ألن هناك روايات أُخرى بأسانيد مختلفة تثبت 
ــاقر   ــام الب لتحــدث بســماعه مــن فاطمــة الزهــراء عليهــا     مــن جــابر ا  Cطلــب اإلم

  السالم أسماء األئمة االثني عشر.
, فمـن الواضـح   Jليسـا مـن أبنـاء فاطمـة     Cوعلـي  7أما كون رسول اهللا

أن قولها: (فيها أسماء األئمـة مـن ولـدها)، ال تعنـي: أباهـا وزوجهـا، بـل تقصـد:         
  بقية األئمة..

داء بعض ما في الصحيفة، وهو: وما هي المشكلة في كالمها إذا أرادت إب
  أسماء أبنائها؟!

ثــم إن فــي نفــس هــذه الصــحيفة ذكــر أُم الرســول، وأُم علــي, فــال يحصــل      
  اللبس من قولها ذاك.

وقد تكلّم عن سند هذه الرواية في هامش (إكمال الـدين وإتمـام النعمـة)    
  محقّقه الشيخ علي أكبر غفاري، فقال:

ل علـى مجاهيـل, ومتنـه ال يالئـم مـا جـاء       سند هذا الخبر ضعيف, ومشـتم ((
  في غيره من األخبار.. 
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: C: سـئل عـن جـابر؟ فقـال    Cففي تفسير القمي بسند صحيح عن البـاقر 
إِن الَّــذي إِن الَّــذي إِن الَّــذي إِن الَّــذي �(رحــم اهللا جــابراً بلــغ مــن فقهــه أنّــه كــان يعــرف تأويــل هــذه اآليــة:     

القُرآن لَيكضَ عفَرالقُرآن لَيكضَ عفَرالقُرآن لَيكضَ عفَرالقُرآن لَيكضَ عوهو ظاهر في موته فـي حيـاة أبـي جعفـر    )١(�فَر ,C،  وروى
  نحوه الكشّي.

هــ؛  ٨٠وقد أجمعت أرباب السير ومعاجم التراجم على أنّـه مـات قبـل سـنة     
هـ, وهو ممن تأخر موته من أصحاب ٧٨قال ابن قتيبة: مات جابر بالمدينة سنة 

هـ؛ وفي المحكي عن عمرو بن ٧٣بالمدينة، وقال ابن سعد: مات سنة  7النبي
ــه مـــ    ــا: أنّـ ــر وغيرهمـ ــن بكيـ ــنة علـــي, ويحيـــى بـ ــذيب   ٧٨ات سـ ــا فـــي (تهـ ـــ، كمـ هـ

  التهذيب).
    في (االستيعاب): إنّه شهد العقبة الثانية مـع أبيـه، وكـف وقال ابن عبد البر

بالمدينـة،   هــ، ٧٧هــ، وقيـل:   ٧٨هــ, وقيـل:   ٧٤بصره في آخـر عمـره, وتـوفّي سـنة     
  وصلّى عليه أميرها أبان بن عثمان, وقيل: توفّي وهو ابن أربع وتسعين.

بسـنين؛   Cن، فوفاته قبل ميالد أبي عبد اهللا جعفر بن محمدوعلى أي كا
هــ,  ١١٦هــ, وفـي قـول:    ١١٤سنة  Cهـ, وكانت وفاة الباقر٨٣ولد سنة  Cألنّه

  حين حضرته الوفاة؟ Cفكيف يمكن حضور جابر عنده
الظاهر من قول النبي له: (إنّـك سـتدرك رجـالً مـن أهـل بيتـي...)        7مع أن

ــن   ــد بـ ــه أدرك محمـ ــخ، أنّـ ــاقر  الـ ــي البـ ــن     Cعلـ ــده مـ ــدرك بعـ ــم يـ ــب, ولـ فحسـ
  أحداً. Fاألئمة

                                                 

�F١¨Q�א��E�F٢٨�WE٨٥K� �



 
 

٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

كلّهــا مخدوشــة؛  Hواألخبــار التــي تتضــمن حياتــه بعــد علــي بــن الحســين   
هـــ, وأبــو عبــد اهللا حينــذاك ابــن أحــد عشــر ســنة, وتــوفّي  ٩٤تــوفّي ســنة  Cألنّــه

  جابر قبل ذلك نحواً من عشرين سنة.
ي روى أنّه (يعني: جابر) آخـر مـن   وما قال المامقاني(رحمه اهللا) من: أن الكشّ

هــ, فـالزم ذلـك بقـاء جـابر      ١١٠بقي مـن الصـحابة، مـع أن عـامر بـن واثلـة مـات سـنة         
هـ، اشتباه محض؛ ألن عامر لـم يكـن صـحابياً، إنّمـا ذكـروه فـي جملـة        ١١٠بعد سنة 

7الصحابة لتولّده قبل وفاة النبي.  
بالمدينـة ممـن شـهد العقبـة،     ولعلّ مراد الكشّي: أنّه آخر من بقي من الصحابة 

  .))جابر آخر من مات ممن شهد العقبة((كما قال الجزري، حيث قال: 
ثم اعلم أنّي أظن أن العالج بأن نقول: سقطت جملـة مـن لفـظ الـرواة, أو قلـم      

ثم قال: دعا أبي يومـاً بجـابر بـن عبـد     ((, واألصل: ))يا أبا جعفر((النساخ، وصحف: 
الـخ، فيرفـع اإلشـكال. وأمثـال هـذا السـقط        ))بر: نعم، يا أبا محمد...اهللا... فقال له جا

  .)١())والتحريف كثيرة في األحاديث
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ابق؟ابق؟ابق؟ابق؟كيف يتم النص لإلمام الالحق من اإلمام السكيف يتم النص لإلمام الالحق من اإلمام السكيف يتم النص لإلمام الالحق من اإلمام السكيف يتم النص لإلمام الالحق من اإلمام الس
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        هل يتم بالنص؟ فيرجى تزويدنا بتلك الروايات.هل يتم بالنص؟ فيرجى تزويدنا بتلك الروايات.هل يتم بالنص؟ فيرجى تزويدنا بتلك الروايات.هل يتم بالنص؟ فيرجى تزويدنا بتلك الروايات.
        وكيف كان يعرف أهل زمان اإلمام أنّه اإلمام المنصوص عليه؟وكيف كان يعرف أهل زمان اإلمام أنّه اإلمام المنصوص عليه؟وكيف كان يعرف أهل زمان اإلمام أنّه اإلمام المنصوص عليه؟وكيف كان يعرف أهل زمان اإلمام أنّه اإلمام المنصوص عليه؟

        كيف يتولّى اإلمام الباقر اإلمامة وكان لم يبلغ الخامسة من عمره؟كيف يتولّى اإلمام الباقر اإلمامة وكان لم يبلغ الخامسة من عمره؟كيف يتولّى اإلمام الباقر اإلمامة وكان لم يبلغ الخامسة من عمره؟كيف يتولّى اإلمام الباقر اإلمامة وكان لم يبلغ الخامسة من عمره؟
ــدين للحجــر األســود لينطــق         ــن العاب ــام زي ــاجز، كــدعاء اإلم ــة مع ــدين للحجــر األســود لينطــق        وهــل لألئم ــن العاب ــام زي ــاجز، كــدعاء اإلم ــة مع ــدين للحجــر األســود لينطــق        وهــل لألئم ــن العاب ــام زي ــاجز، كــدعاء اإلم ــة مع ــدين للحجــر األســود لينطــق        وهــل لألئم ــن العاب ــام زي ــاجز، كــدعاء اإلم ــة مع وهــل لألئم

        لحنفية؟لحنفية؟لحنفية؟لحنفية؟بإمامته أمام محمد ابن ابإمامته أمام محمد ابن ابإمامته أمام محمد ابن ابإمامته أمام محمد ابن ا
        ولماذا ال نرى نصّ إلمامة اإلمام الحسن في نهج البالغة؟ولماذا ال نرى نصّ إلمامة اإلمام الحسن في نهج البالغة؟ولماذا ال نرى نصّ إلمامة اإلمام الحسن في نهج البالغة؟ولماذا ال نرى نصّ إلمامة اإلمام الحسن في نهج البالغة؟

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

نعــم, يــتم الــنصّ مــن اإلمــام الســابق علــى إمامــة الالحــق, مضــافاً إلــى النصــوص  
بذكر جميع األئمة المعصومين االثني  Fوبعض األئمة 7الواردة عن رسول اهللا

  .Cالنصّ هو أحد طريقي معرفة اإلمام. وورود Fعشر
والطريق اآلخر، هو: إظهار المعجزات والكرامات الدالّـة علـى إمامتـه، بحيـث     

  ال يبقى أي شك وريب في حقّانيته لإلمامة.
وأمــا النصــوص والمعــاجز المــذكورة، فقــد جــاءت بحــد التــواتر واالستفاضــة فــي     

كتــاب (الحجــة، واإلمامــة) فــي   كتــب الحــديث والتــاريخ, ويكفيــك أن تراجــع عنــواني 
  كتابي (الكافي, والبحار) وغيرهما, حتّى تقف على تلك الروايات كماً وكيفاً.

ــا فــإن الشــيعة فــي كــلّ زمــان كــانوا يعرفــون إمــامهم بتلــك       وبنــاًء علــى مــا ذكرن
النصـــوص، التـــي كانـــت تصـــل إلـــيهم بطـــرق صـــحيحة ومتـــواترة، وبإظهـــار معـــاجز  

  .Fهمأئمت
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قد تولّى اإلمامة في الخامسة من عمره, بـل   Cأن اإلمام الباقرولم يدع أحد 
  .#أغلب الظن أنّك تريد أن تشير إلى إمامة المهدي

وعلـى أي حـال، فاإلمامــة منصـب إلهــي ال يتوقّـف إعطـاؤه علــى عمـر محــدد،       
وآتَينَــاه الْحكْــم وآتَينَــاه الْحكْــم وآتَينَــاه الْحكْــم وآتَينَــاه الْحكْــمC :� كمــا هــي ســنّة اهللا مــن قبــل؛ قــال تبــارك وتعــالى فــي يحيــى    

  , فصغر السن ال يمنع, كما أن الشيخوخة ال تكون دليالً في المقام.)١(�صَبِياًصَبِياًصَبِياًصَبِياً
مـا استحسـنه    �وأما (نهج البالغة) فهو كتاب قـد جمـع فيـه الشـريف الرضـي     

, ولــم يلتــزم فيــه أن ينقــل  Cمــن خطــب وكلمــات ورســائل اإلمــام أميــر المــؤمنين   
دليـل للـزوم وجـود     , وعليـه فـال  Cكافّة الروايات واألحاديث المنقولة عن اإلمـام 

  في (نهج البالغة). Cنصّ على إمامة اإلمام الحسن
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  »���و����ن�ط�!��א���وמ�א�د��������א���ود����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

حديث صريح في أن اإلمـام ال يعلـم   حديث صريح في أن اإلمـام ال يعلـم   حديث صريح في أن اإلمـام ال يعلـم   حديث صريح في أن اإلمـام ال يعلـم   إن الإن الإن الإن ال((((((((يقول أحد رجال الدين ما نصّه: يقول أحد رجال الدين ما نصّه: يقول أحد رجال الدين ما نصّه: يقول أحد رجال الدين ما نصّه: 
حــين يمضــي اإلمــام الــذي قبلــه، وأن اهللا يلهمــه ذلــك، واإلمــام الــذي  حــين يمضــي اإلمــام الــذي قبلــه، وأن اهللا يلهمــه ذلــك، واإلمــام الــذي  حــين يمضــي اإلمــام الــذي قبلــه، وأن اهللا يلهمــه ذلــك، واإلمــام الــذي  حــين يمضــي اإلمــام الــذي قبلــه، وأن اهللا يلهمــه ذلــك، واإلمــام الــذي  ��� ��� ��� ���     أنّــه إمــامأنّــه إمــامأنّــه إمــامأنّــه إمــام

أن اهللا يعلمــه قبــل أن اهللا يعلمــه قبــل أن اهللا يعلمــه قبــل أن اهللا يعلمــه قبــل     ::::سيقضــي نحبــه ال يعلــم مــن الوصــي بعــده حتّــى يعلمــه اهللا، أي سيقضــي نحبــه ال يعلــم مــن الوصــي بعــده حتّــى يعلمــه اهللا، أي سيقضــي نحبــه ال يعلــم مــن الوصــي بعــده حتّــى يعلمــه اهللا، أي سيقضــي نحبــه ال يعلــم مــن الوصــي بعــده حتّــى يعلمــه اهللا، أي 
        ....))))))))وفاته، وليس بالضرورة أن يكون عالماً بذلك في حياتهوفاته، وليس بالضرورة أن يكون عالماً بذلك في حياتهوفاته، وليس بالضرورة أن يكون عالماً بذلك في حياتهوفاته، وليس بالضرورة أن يكون عالماً بذلك في حياته

        ذا الكالم؟ذا الكالم؟ذا الكالم؟ذا الكالم؟فما قول سماحتكم في هفما قول سماحتكم في هفما قول سماحتكم في هفما قول سماحتكم في ه
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

محمد بن يحيى، عن محمد بن ((الحديث الذي ورد في (الكافي) هكذا: 
: أخبرنـي عـن اإلمـام متـى يعلـم أنّـه       Cالحسين، عن صفوان، قال: قلـت للرضـا  

ــي الحســن؛        إمــام؟ حــين يبلغــه أن صــاحبه قــد مضــى، أو حــين يمضــي، مثــل: أب
  وأنت ها هنا؟قبض ببغداد 

  قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبه.
  قلت: بأي شيء؟

  .)١())قال: يلهمه اهللا
وليس المقصود من هذا الحديث أن اإلمام ال يعلم بالنص على إمامته في 
حياتـــه، أو أن اإلمـــام الماضـــي ال يعلـــم بإمامـــة الالحـــق، كمـــا هـــو فـــي الســـؤال،  

يها اإلمام السابق إلـى إمامـة   وكيف يكون ذلك وهناك من األحاديث ما يشير ف
  الالحق وهو في صغره!

بل المراد من الحديث: السؤال عن فعلية إمامته وبدايـة دوره فـي اإلمامـة؛    
ــر موتــه،            ــام الســابق مباشــرة، أم عنــدما يصــل لــه خب ــد مــوت اإلم هــل يكــون عن

  واإلمام يجيبه بأن اهللا يلهمه بموت السابق، فتبدأ إمامة اإلمام الالحق.
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IIIIòÛü†Ûa@òz™aë@˜ì–äÛaòÛü†Ûa@òz™aë@˜ì–äÛaòÛü†Ûa@òz™aë@˜ì–äÛaòÛü†Ûa@òz™aë@˜ì–äÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

»�D ط�ن����.�������������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

أحاديــث الغــدير، والــدار، والثقلــين، تــدلّ بشــكل واضــح علــى فضــل آل    أحاديــث الغــدير، والــدار، والثقلــين، تــدلّ بشــكل واضــح علــى فضــل آل    أحاديــث الغــدير، والــدار، والثقلــين، تــدلّ بشــكل واضــح علــى فضــل آل    أحاديــث الغــدير، والــدار، والثقلــين، تــدلّ بشــكل واضــح علــى فضــل آل    
لـم يـوصِ لعلـي    لـم يـوصِ لعلـي    لـم يـوصِ لعلـي    لـم يـوصِ لعلـيCCCC        البيت، ولكن الخلط بـين الحـق والباطـل هنـا أن الرسـول     البيت، ولكن الخلط بـين الحـق والباطـل هنـا أن الرسـول     البيت، ولكن الخلط بـين الحـق والباطـل هنـا أن الرسـول     البيت، ولكن الخلط بـين الحـق والباطـل هنـا أن الرسـول     

تأويل الـنص، ونسـتذكر كيـف وصّـى     تأويل الـنص، ونسـتذكر كيـف وصّـى     تأويل الـنص، ونسـتذكر كيـف وصّـى     تأويل الـنص، ونسـتذكر كيـف وصّـى     بشكل ال يترك المسلمين يختلفون في بشكل ال يترك المسلمين يختلفون في بشكل ال يترك المسلمين يختلفون في بشكل ال يترك المسلمين يختلفون في 
موسى ليوشع بن نون. لو وصّى الرسول صراحة لعلـي، لقـال النـاس عنـه نبيـاً،      موسى ليوشع بن نون. لو وصّى الرسول صراحة لعلـي، لقـال النـاس عنـه نبيـاً،      موسى ليوشع بن نون. لو وصّى الرسول صراحة لعلـي، لقـال النـاس عنـه نبيـاً،      موسى ليوشع بن نون. لو وصّى الرسول صراحة لعلـي، لقـال النـاس عنـه نبيـاً،      

        لم يورث وهو خاتم الرسل.لم يورث وهو خاتم الرسل.لم يورث وهو خاتم الرسل.لم يورث وهو خاتم الرسل.    CCCCوصاحب كتاب، والرسولوصاحب كتاب، والرسولوصاحب كتاب، والرسولوصاحب كتاب، والرسول
والسؤال هنا: من أين استدللتم على خليفة اإلمام من أبنائه؟ ولمـاذا زيـد   والسؤال هنا: من أين استدللتم على خليفة اإلمام من أبنائه؟ ولمـاذا زيـد   والسؤال هنا: من أين استدللتم على خليفة اإلمام من أبنائه؟ ولمـاذا زيـد   والسؤال هنا: من أين استدللتم على خليفة اإلمام من أبنائه؟ ولمـاذا زيـد   

        بن علي تم الخروج عنه؟ هل بسبب رأيه؟بن علي تم الخروج عنه؟ هل بسبب رأيه؟بن علي تم الخروج عنه؟ هل بسبب رأيه؟بن علي تم الخروج عنه؟ هل بسبب رأيه؟اااا
        تفصيالً مدعوماً شرعاً.تفصيالً مدعوماً شرعاً.تفصيالً مدعوماً شرعاً.تفصيالً مدعوماً شرعاً.    أُريدأُريدأُريدأُريد

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

ــداً        ــوا جيـ ــذين فهمـ ــدمين الـ ــاً عنـــد المتقـ ــحة، وخصوصـ ــوص واضـ النصـ
الوصــــية لعلــــيC   باإلمامــــة، ولكــــن التشــــويش جــــاء مــــن المتــــأخّرين عــــن

الصحابة مـن علمـاء الضـالل ووعـاظ السـالطين تنظيـراً وتصـحيحاً لمـا وقـع،          
األمـــر علـــى المتـــأخّرين لكثـــرة مـــا يـــرون مـــن التشـــويش علـــى   حتّـــى التـــبس

والمـدقّق  اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، ولكن مع ذلك فإن المحقّق 
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ــى النصــوص         ــة، ونظــر إل ــه العقائدي ــه الحــق إذا تجــرد عــن موروثات ال يغيــب عن
  بموضوعية.

   الوصـية لعلـي إن ثـمC     األمــر  باإلمامـة ال تجعــل المسـلمين يلتـبس علـيهم
فيتصــورونه نبيــاً، إن هــذا لــم يحصــل مــع أتبــاع مــذهب أهــل البيــت الــذين قبلــوا  

  بالوصية واعتقدوا بصحتها.
، 7ثـم إن األئمـة المعصـومين منصـوص علـيهم مـن اهللا تعـالى بواسـطة نبيـه         

وليس منهم زيد بن علي�.  

IIIIâbß⁄a@åß@òî•ìÛaâbß⁄a@åß@òî•ìÛaâbß⁄a@åß@òî•ìÛaâbß⁄a@åß@òî•ìÛa@@@@@L´�§a@Čáq@Lå�§a@éäia@òßbßg@óÜÇ@ČïÜÇ@L´�§a@Čáq@Lå�§a@éäia@òßbßg@óÜÇ@ČïÜÇ@L´�§a@Čáq@Lå�§a@éäia@òßbßg@óÜÇ@ČïÜÇ@L´�§a@Čáq@Lå�§a@éäia@òßbßg@óÜÇ@ČïÜÇ@@@@@@@@
†Čàª@Čáq@LČïÜÇ@Čáq†Čàª@Čáq@LČïÜÇ@Čáq†Čàª@Čáq@LČïÜÇ@Čáq†Čàª@Čáq@LČïÜÇ@ČáqFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

��د������«�  »����������א��	وج����
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أرجو الرد على هذه الشبهة التي قالها أحد أتباع الجمل:أرجو الرد على هذه الشبهة التي قالها أحد أتباع الجمل:أرجو الرد على هذه الشبهة التي قالها أحد أتباع الجمل:أرجو الرد على هذه الشبهة التي قالها أحد أتباع الجمل:
هل عليهل عليهل عليوقت ما أصابه سيف الغدر من عبد الرحمن من ملجم أوصى وقت ما أصابه سيف الغدر من عبد الرحمن من ملجم أوصى وقت ما أصابه سيف الغدر من عبد الرحمن من ملجم أوصى وقت ما أصابه سيف الغدر من عبد الرحمن من ملجم أوصى     ����هل علي

        للوصي الذي بعده أم ال؟للوصي الذي بعده أم ال؟للوصي الذي بعده أم ال؟للوصي الذي بعده أم ال؟
        ....����طبعاً عن عليطبعاً عن عليطبعاً عن عليطبعاً عن علي    ،،،،حاًحاًحاًحاًنريد حديثاً صحينريد حديثاً صحينريد حديثاً صحينريد حديثاً صحي

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
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ورد في (كتاب سليم بن قيس)، الذي وصل إلينا بطريق معتبر, وقد كان 
  سليم حاضراً في تلك الوصية..

فقال سليم: ((شهدت وصية علي بن أبـي طالب(صـلوات اهللا عليـه) حـين     
، ومحمــداً، Cالحســين, وأشــهد علــى وصــيته Cأوصــى إلــى ابنــه الحســن 

  وجميع ولده وأهل بيته، ورؤساء شيعته.

 7الكتب والسالح إليه, ثم قال: (يا بني! أمرني رسـول اهللا  Cثم دفع
أن أُوصي إليـك، وأدفـع كتبـي وسـالحي إليـك, كمـا أوصـى إلـي رسـول اهللا،          
ودفـع كتبـه وســالحه إلـي, وأمرنــي أن آمـرك إذا حضــرك المـوت أن تــدفعها      

  الحسين). إلى أخيك

فقـال لـه: (وأمـرك رسـول اهللا أن تـدفعها إلـى        Cثم أقبل علـى الحسـين  
وهو صـغير، فضـمه إليـه،     Cابنك هذا)، وأخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين

وقال له: (وأمرك رسول اهللا أن تدفعها إلى ابنك محمد, فاقرأه من رسول اهللا 
  السالم ومنّي).

(يا بني! أنـت ولـي األمـر وولـي الـدم      فقال:  Cثم أقبل على ابنه الحسن
  .)١(بعدي, فإن عفوت فلك, وإن قتلت فضربة مكان ضربة وال تمثّل)))
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  »�������������א��	אق����$د�(�!و�دא���)�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

        حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ور
؛ هـل اإلمـام علي(سـالم اهللا عليـه)     ؛ هـل اإلمـام علي(سـالم اهللا عليـه)     ؛ هـل اإلمـام علي(سـالم اهللا عليـه)     ؛ هـل اإلمـام علي(سـالم اهللا عليـه)     CCCCعندي سؤال عن خالفة اإلمام الحسنعندي سؤال عن خالفة اإلمام الحسنعندي سؤال عن خالفة اإلمام الحسنعندي سؤال عن خالفة اإلمام الحسن

        !!!!؟؟؟؟CCCCأعطى الخالفة البنه الحسنأعطى الخالفة البنه الحسنأعطى الخالفة البنه الحسنأعطى الخالفة البنه الحسن
        وأرجو من سيادتكم ذكر المصدرين سنّة وشيعة.وأرجو من سيادتكم ذكر المصدرين سنّة وشيعة.وأرجو من سيادتكم ذكر المصدرين سنّة وشيعة.وأرجو من سيادتكم ذكر المصدرين سنّة وشيعة.

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        ونسألكم الدعاء..ونسألكم الدعاء..ونسألكم الدعاء..ونسألكم الدعاء..

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

  أبيــه، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن إبــراهيم بــن عمــر علــي بــن إبــراهيم، عــن (( ــــــــــــــــ١١١١
اليمــاني وعمــر بــن أُذينــة، عــن أبــان، عــن ســليم بــن قــيس، قــال: شــهدت وصــية أميــر  

ــؤمنين ــن   Cالمـــ ــه الحســـ ــى ابنـــ ــى إلـــ ــين أوصـــ ــيته   Cحـــ ــى وصـــ ــهد علـــ وأشـــ
، ومحمداً، وجميع ولده، ورؤساء شيعته، وأهـل بيتـه، ثـم دفـع إليـه      Cالحسين

  الكتاب والسالح..
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أن أُوصـي إليـك، وأن    7: يا بنـي! أمرنـي رسـول اهللا   Cالبنه الحسنوقال 
، ودفــع إلَــي كتبــه  7أدفــع إليــك كتبــي وســالحي، كمــا أوصــى إلــي رســول اهللا  

ــك       ــى أخيــ ــدفعها إلــ ــوت أن تــ ــرك المــ ــرك إذا حضــ ــي أن آمــ ــالحه، وأمرنــ وســ
ــه الحســين   Cالحســين ــل علــى ابن ــم أقب أن  7فقــال: وأمــرك رســول اهللا   C، ث

، ثــم قــال لعلــي بــن  Cبنــك هــذا، ثــم أخــذ بيــد علــي بــن الحســين   تــدفعها إلــى ا
أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علـي، واقـرأه مـن     7الحسين: وأمرك رسول اهللا

  .)١())ومنّي السالم) 7رسول اهللا
عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن علـي بـن الحكـم، عـن             (( ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢

دثني األجلــح وســلمة بــن  ســيف بــن عميــرة، عــن أبــي بكــر الحضــرمي، قــال: حــ   
  ثنا شــهر بــن حوشــب: أنكهيــل وداود بــن أبــي يزيــد وزيــد اليمــامي، قــالوا: حــد

ــه والوصــية، فلمــا رجــع       Cعليــاً ــى الكوفــة اســتودع أُم ســلمة كتب حــين ســار إل
  دفعتها إليه. Cالحسن

وفي نسخة الصفواني: أحمد بن محمد، عن علـي بـن الحكـم، عـن سـيف،      
: (أن علياً(صلوات اهللا عليه وآلـه) حـين سـار    Cعبد اهللاعن أبي بكر، عن أبي 

ــا         ــن دفعتهـ ــع الحسـ ــا رجـ ــية، فلمـ ــه والوصـ ــلمة كتبـ ــتودع أُم سـ ــة، اسـ ــى الكوفـ إلـ
  .)٢())إليه)
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ـــ٣٣٣٣ ــ ــ عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عـن   عدة من أصحابنا،(( ـ
، قــال: Cحمــاد بــن عيســى، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جــابر، عــن أبــي جعفــر   

، Cإلــى الحســن، وأشــهد علــى وصــيته الحســين    Cصــى أميــر المــؤمنين (أو
ــه، ثــم دفــع إليــه الكتــاب        ــده، ورؤســاء شــيعته، وأهــل بيت ومحمــداً، وجميــع ول

  والسالح..
ثم قال البنه الحسن: يا بني! أمرني رسول اهللا أن أُوصي إليك، وأن أدفع 

  رسول اهللا، ودفـع إلـي كتبـه وسـالحه،    إليك كتبي وسالحي، كما أوصى إلي
وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفع إلى أخيك الحسين، ثـم أقبـل   

أن تدفعه إلى ابنك هذا، ثم أخذ  7على ابنه الحسين، وقال: أمرك رسول اهللا
بيد ابن ابنه علي بن الحسين، ثم قال لعلي بن الحسين: يا بني! وأمرك رسول 

ومنّــي  7لــي، واقــرأه مــن رســول اهللا أن تدفعــه إلــى ابنــك محمــد بــن ع   7اهللا
السالم. ثم أقبل على ابنه الحسن، فقال: يا بني! أنـت ولـي األمـر وولـي الـدم،      

  .)١())فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة وال تأثم)
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبـوب، عـن علـي بـن     (( ــــــــ٤٤٤٤

ــاً    ــدة وزرارة جميعـ ــي عبيـ ــن أبـ ــاب، عـ ــر  رئـ ــي جعفـ ــن أبـ ــل   C، عـ ــا قتـ ــال: (لمـ ، قـ
 فقـال  ، فخـال بـه،  Hأرسل محمد بن الحنفية إلى علـي بـن الحسـين    Cالحسين
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دفــع الوصــية واإلمامــة مــن بعــده إلــى  7يــا ابــن أخــي! قــد علمــت أن رســول اهللا لــه:
  .)١())...)C، ثم إلى الحسينC، ثم إلى الحسنCأمير المؤمنين

بـن محمـد البرقـي، عـن أبـي هاشـم داود بـن         عدة من أصحابنا، عن أحمد(( ــــــــ٥٥٥٥
ومعــه  C، قــال: أقبــل أميــر المــؤمنينCالقاســم الجعفــري، عــن أبــي جعفــر الثــاني 

الحسن بن عليC   ،وهو متكئ على يد سليمان، فدخل المسجد الحـرام فجلـس ،
إذ أقبــل رجــل حســن الهيئــة واللبــاس فســلّم علــى أميــر المــؤمنين، فــرد عليــه الســالم    

ــال   ــم ق ــي بهــن       فجلــس، ث ــر المــؤمنين! أســألك عــن ثــالث مســائل إن أخبرتن ــا أمي : ي
علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى علـيهم، وأن ليسـوا بمـأمونين فـي دنيـاهم      

  وآخرتهم، وإن تكن اُألخرى علمت أنّك وهم شرع سواء.
  : سلني عما بدا لك.Cفقال له أمير المؤمنين

روحه، وعـن الرجـل كيـف يـذكر      قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب
  ؟وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام واألخوال ؟وينسى

إلى الحسن، فقال: يا أبـا محمـد! أجبـه. قـال: فأجابـه       Cفالتفت أمير المؤمنين
اهللا، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـهد أن     ���  ، فقـال الرجـل: أشـهد أن ال إلـه    Cالحسـن 

والقـائم   7ك، وأشهد أنّك وصي رسـول اهللا محمداً رسول اهللا، ولم أزل أشهد بذل
بحجته، وأشار إلى أمير المؤمنين، ولم أزل أشهد بهـا، وأشـهد أنّـك وصـيه والقـائم      

، وأشـهد أن الحسـين بـن علـي وصـي أخيـه والقـائم        Cبحجته، وأشار إلى الحسـن 
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علـى   بحجته بعده، وأشهد على علي بن الحسين أنّه القـائم بـأمر الحسـين بعـده، وأشـهد     
محمــد بــن علــي أنّــه القــائم بــأمر علــي بــن الحســين، وأشــهد علــى جعفــر بــن محمــد بأنّــه    
القائم بأمر محمد، وأشهد علـى موسـى أنّـه القـائم بـأمر جعفـر بـن محمـد، وأشـهد علـى           
علي بن موسى أنّه القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد على محمد بـن علـي أنّـه القـائم     

وأشــهد علــى علــي بــن محمــد بأنّــه القــائم بــأمر محمــد بــن علــي،     بــأمر علــي بــن موســى، 
وأشهد على الحسن بـن علـي بأنّـه القـائم بـأمر علـي بـن محمـد، وأشـهد علـى رجـل مـن             
ولـد الحســن، ال يكنّــى وال يســمى حتّــى يظهــر أمـره، فيمألهــا عــدالً كمــا ملئــت جــوراً..   

  والسالم عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اهللا وبركاته.
اتبعـه فـانظر أيـن يقصـد، فخـرج       !ثم قام فمضى، فقال أمير المـؤمنين: يـا أبـا محمـد    

الحسن بن عليHأن وضع رجله خارجاً مـن المسـجد، فمـا دريـت     ���  ، فقال: ما كان
 !فأعلمتـه، فقـال: يـا أبـا محمـد      Cأين أخذ من أرض اهللا، فرجعـت إلـى أميـر المـؤمنين    

  .)١())Cلمؤمنين أعلم، قال: هو الخضرقلت: اهللا ورسوله وأمير ا ؟أتعرفه
حدثنا جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علـي الكـوفي، عـن جـده     (( ــــــــ٦٦٦٦

إلـى   7اهللا ، قـال: (أوصـى رسـول   Cعبد اهللا بن المغيرة، عن سـالم، عـن أبـي عبـد اهللا    
علـــيC      ــن ــان الحسـ ــاً، وكـ ــين جميعـ ــن والحسـ ــي إلـــى الحسـ ــده، وأوصـــى علـ وحـ

  .)٢())إمامه...)
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، قـال: حـدثنا   �حدثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلـوي السـمرقندي  (( ــــــــ٧٧٧٧
جعفر بن محمد بن مسـعود، عـن أبيـه، قـال: حـدثنا جبرئيـل بـن أحمـد، عـن موسـى           

ــد الصــيرفي، عــن حنــان بــن           ا ثني الحســن بــن محمــن جعفــر البغــدادي، قــال: حــد ب
عقيصـا، قـال: لمـا صـالح     سدير، عن أبيه سدير بن حكيم، عن أبيـه، عـن أبـي سـعيد     

معاوية بن أبي سـفيان دخـل عليـه النـاس، فالمـه بعضـهم علـى         Hبن علياالحسن 
: (ويحكم، ما تدرون ما عملت! واهللا الذي عملت خير لشيعتي مما Cبيعته، فقال

طلعت عليه الشمس أو غربت، أال تعلمون أنّني إمـامكم، مفتـرض الطاعـة علـيكم،     
  .)١())) قالوا: بلى؟؟؟؟علَي 7ة بنصّ من رسول اهللاوأحد سيدي شباب أهل الجنّ

حدثنا علي بن أحمد بن محمد(رحمه اهللا)، قال: حدثنا محمد بن موسى (( ــــــــ٨٨٨٨
بن داود الدقّاق، قـال: حـدثنا الحسـن بـن أحمـد بـن الليـث، قـال: حـدثنا محمـد بـن            ا

فــاف، عــن أبــي حميــد، قــال: حــدثنا يحيــى بــن أبــي بكيــر، قــال: حــدثنا أبــو العــال الخ 
ــم           ــن رســول اهللا! ل ــا ب ــب: ي ــي طال ــن أب ــن علــي ب ســعيد عقيصــا، قــال: قلــت للحســن ب

  ؟داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه، وأن معاوية ضالّ باغٍ
فقال: (يا أبا سعيد! ألستُ حجة اهللا تعالى ذكره على خلقه، وإماماً علـيهم بعـد   

  ؟Cأبي
لي وألخي: الحسن والحسـين   7لذي قال رسول اهللاقلت: بلى، قال: (ألستُ ا

) قلــت: بلــى، قــال: (فأنــا إذن إمــام لــو قمــت، وأنــا إمــام إذن لــو  ؟إمامــان قامــا أو قعــدا
  .)٢())قعدت...)

                                                 

�F١����F٢٩KEא�-�"�Q٣١٥��99٣١٦	وق�84�E���،�W�ل�א�	�:�و�4�م�א�? �
�F٢l
��F١٥٩KEא�-�"�Q١�W٢١١	وق�،����M���Eא�0,א �



 
 

�G�
 ٤٥٥.....................................................EEEEEא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�

أخبرنــا محمــد بــن عبــد اهللا، قــال: حــدثنا محمــد بــن الحســين بــن جعفــر           (( ــــــــــــــــ٩٩٩٩
القاضــي، قــال: حــدثنا  الخثعمــي األشــناني، قــال: حــدثنا أبــو هاشــم محمــد بــن يزيــد    

يحيى بن آدم، قال: حدثنا جعفر بن زياد األحمر، عن أبـي الصـيرفي، عـن صـفوان     
للحسـن والحسـين:    Cبن قبيصة، عن طـارق بـن شـهاب، قـال: قـال أميـر المـؤمنين       ا

(أنتما إمامان بعدي سيدا شباب أهل الجنّة، والمعصـومان، حفظكمـا اهللا، ولعنـة اهللا    
  .)١())على من عاداكما)

وثانيهـــا: أن نســـتدلّ بتـــواتر ((قـــال الشـــيخ الطبرســـي فـــي (إعـــالم الـــورى):  ــــــــــــــــــــ١٠١٠١٠١٠
ــاً    ــر المــــؤمنين عليــ ــاً عــــن ســــلف: أن أميــ ــا خلفــ ــيعة ونقلهــ ــه   Cالشــ نــــصّ علــــى ابنــ

  .)٢())بحضرة شيعته، واستخلفه عليهم بصريح القول Cالحسن
ن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعـاً، عـ  (( ــــــــ١١١١١١١١

محمد بن إسماعيل بـن بزيـع، عـن منصـور بـن يـونس، عـن أبـي الجـارود، عـن أبـي            
يقــول: (فــرض اهللا عــزّ وجــلّ علــى العبــاد       C، قــال: ســمعت أبــا جعفــر   Cجعفــر

  خمساً، أخذوا أربعاً وتركوا واحداً...
حضره الذي حضره فدعا ولـده، وكـانوا اثنـا عشـر      Cإلى أن قال: ثم إن علياً

أن يجعـــل فــي ســنّة مـــن   ���  (يـــا بنــي! إن اهللا عــزّ وجـــلّ قــد أبــى    ذكــراً، فقــال لهــم:    
يعقــوب، وإن يعقــوب دعــا ولــده وكــانوا اثنــا عشــر ذكــراً، فــأخبرهم بصــاحبهم، أال    

، Hالحســن والحســين 7إن هــذين ابنــا رســول اهللا أالوإنّــي أُخبــركم بصــاحبكم، 
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ى ما ائتمننـي عليـه رسـول    فاسمعوا لهما وأطيعوا، ووازروهما، فإنّي قد ائتمنتهما عل
، مما ائتمنه اهللا عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الـذي ارتضـاه لنفسـه، فأوجـب     7اهللا

اهللا لهما من عليC ما أوجب لعليC ١())...)7من رسول اهللا(.  
، جـاء النـاس إلـى    Cلما مـات علـي  ((ما روي (عن) الحارث الهمداني، قال:  ــــــــ١٢١٢١٢١٢

الحسن بن عليH   ه، ونحـن السـامعون المطيعـون        فقـالوا لـهأنـت خليفـة أبيـك، ووصـي :
  .)٢())لك، فمرنا بأمرك

ثـم جلـس، فقـام عبـد اهللا بـن عباس(رحمـة اهللا       ((في (اإلرشاد) للشـيخ المفيـد:    ــــــــ١٣١٣١٣١٣
ــيكم        ــاس، هــذا ابــن نب ــه، فقــال: معاشــر الن ــين يدي ــامكم  ،عليهمــا) ب فبــايعوه.  ،ووصــي إم

إلينــا! وأوجــب حقّــه علينــا! وتبــادروا إلــى البيعــة لــه   فاســتجاب لــه النــاس وقــالوا: مــا أحبــه
  .)٣())بالخالفة
ـــ١٤١٤١٤١٤ ــــ ــــ ــــ ــد فــي (اإلرشــاد):    ـ ــه    7وقــد صــرح رســول اهللا  ((قــال المفي ــالنص علــى إمامت ب

وإمامـــة أخيــــه مــــن قبلــــه بقولــــه: (ابنــــاي هــــذان إمامــــان قامــــا أو قعــــدا)، ودلّــــت وصــــية   
إمامتـه،   إلـى الحسـن علـى    إليه على إمامته، كما دلّت وصية أميـر المـؤمنين   Cالحسن

  .)٤())إلى أمير المؤمنين على إمامته من بعده 7بحسب ما دلّت وصية رسول اهللا
                                                 

�F١r�99Nא��E���،�1O99�N١�W٢٩١������99G�
99J8�"�א^99;�،�99Gj�99��"���KKK¨996و�b99���u��99�Aא�
Kًא	ًא�`�א$	وא$� �

�F٢��
9999�4�r�M9999Q`�،E�م�א �9999�م�١٤،�א�-9999�٢�W٥٧٤F�",אو99996	�E���،�Cא�999,א
§�وא9999m,א
��F٤KE،�א^	�CYא^�: �

�Fא٣�Eد��yA ٢�W٨��99م�א^�:�٩�א ��@�A�BCK� �
�Fد�٤�yA א�E٢�Wم�א^���٣٠�א ��@�A�BCK� �



 
 

�G�
 ٤٥٧.....................................................EEEEEא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�

: (دعوني وأهـل بيتـي أعهـد إلـيهم)،     Cثم قال((في (عيون المعجزات):  ــــــــ١٥١٥١٥١٥
، وقـال:  7قليل من شيعته، فحمد اهللا وأثنى عليـه وصـلّى علـى النبـي    ���  فقام الناس

 7والحسين، فاسـمعوا لهمـا وأطيعـوا أمرهمـا؛ فقـد كـان النبـي        (إنّي أُوصي الحسن
  .)١())نص عليهما باإلمامة من بعدي)

، وسـلّم االسـم األعظـم    Cثم أوصى إلى الحسـن والحسـين  ((وفيه أيضاً:  ــــــــ١٦١٦١٦١٦
  .)٢())ونور الحكمة ومواريث األنبياء وسالحهم إليهما

 Cأميـر المـؤمنين   وأخبـار وصـية  ((قال الشريف المرتضى في (الشـافي):   ــــــــ١٧١٧١٧١٧
  .)٣())، واستخالفه له، ظاهرة مشهورة بين الشيعةCإلى ابنه الحسن

أسند الشيخ أبو جعفر القمي، إلى تميم بـن بهلـول، إلـى أبيـه، إلـى عبيـد       (( ــــــــ١٨١٨١٨١٨
            اهللا بن الفضل، إلـى جـابر الجعفـي، إلـى سـفيان بـن ليلـى، إلـى األصـبغ بـن نباتـة: أن

ملجم(لعنه اهللا) دعا بالحسنين، فقال: (إنّي مقبـوض  لما ضربه الملعون ابن  Cعلياً
ــاألمر مــن بعــدي،        فــي ليلتــي هــذه فاســمعا قــولي، وأنــت يــا حســن وصــيي والقــائم ب
وأنت يا حسين شريكه في الوصية فأنصت ما نطق، وكن ألمره تابعـاً مـا بقـي، فـإذا     

ه عهـداً  خرج مـن الـدنيا فأنـت النـاطق بعـده، والقـائم بـاألمر عنـه)، وكتـب لـه بوصـيت           
  .)٤())مشهوراً نقله جمهور العلماء
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وعــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال: ســمعت أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي           (( ــــــــــــــــ١٩١٩١٩١٩
عـن   �جـالس والحسـن   7يقول: (دخلت يوماً منزلي فإذا رسول اهللا �طالب

بـين يديـه، وهـو يقـول: يـا حسـن! يـا         �عـن يسـاره، وفاطمـة    �يمينه، والحسين
باللسان، وال يقـوم  ���  ان، وفاطمة لسانه، وال تعتدل الكفّتانحسين! أنتما كفّتا الميز

  على الكفّتين، أنتما اإلمامان، وُألمكما الشفاعة.���  اللسان
ثــم التفــت إلــي وقــال: يــا أبــا الحســن! أنــت تــوفّي أُجــورهم، وتقســم الجنّــة بــين  

  . )١())أهلها يوم القيامة)
ـــ٢٠٢٠٢٠٢٠ ــــ ــــ ــــ إن ملكــاً نــزل مــن الســماء علــى   ((ذكــر ابــن شــهر آشــوب فــي (المناقــب):    ـ

ــه            ــي فســلّم علي ــد عل ــالنبوة، وعلــى ي ــه ب ــي فســلّم علي ــد النب ــر فقعــد علــى ي صــفة الطي
  .)٢())بالوصية، وعلى يد الحسن والحسين فسلّم عليهما بالخالفة

واجتمـع أهــل القبلـة علــى أن النبـي قــال: (الحسـن والحســين     ((وفيـه أيضــاً:   ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١٢١٢١٢١
قـال: (الحسـن والحسـين سـيدا شـباب       7واجتمعـوا أيضـاً أنّـه   إمامان قامـا أو قعـدا)،   

  . )٣())أهل الجنّة)
وكـان أميـر المؤمنين(صـلوات    ((وفي كتاب (إثبات الوصية) للمسـعودي:  ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٢٢٢٢

اهللا عليه) في خالل ذلك يشير إليه وينص عليه بـآي مـن القـرآن واألحاديـث، فلمـا      
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ده وثقـات شـيعته، وسـلّم إليـه     حضرت وفاته دعاه ودعـا بـأبي عبـد اهللا وبجميـع أوال    
  .)١())7الوصية التي تسلّمها من رسول اهللا

  ومن كتب المخالفين:
أخبرنــي حبيــب بـن نصــر المهلبــي، قــال:  ((مـا ذكــره أبــو الفــرج األصـفهاني؛ إذ قــال:   

حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا علـي بـن محمـد المـدائني، عـن أبـي بكـر الهـذلي، قـال:          
، Cوبيعـة الحسـن   Cدؤلي نعي أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     أتى أبا األسود ال

، حتّـى قـال: وقـد أوصـى باإلمامـة      Cفقـام علـى المنبـر، فخطـب النـاس ونعـى لهـم عليـاً        
وابنــه، وســليله وشــبيهه فــي خلقــه وهديــه، وإنّــي ألرجــو أن  7بعــده إلــى ابــن رســول اهللا

مـع بـه الشـمل، ويطفـئ بـه نيـران       يجبر اهللا عزّ وجلّ بـه مـا وهـى، ويسـد بـه مـا انـثلم، ويج       
  .)٢())الفتنة، فبايعوه ترشدوا... فبايعت الشيعة كلّها

IIII�a@Þì�‰@ÞìÓ@‰…b–ß�a@Þì�‰@ÞìÓ@‰…b–ß�a@Þì�‰@ÞìÓ@‰…b–ß�a@Þì�‰@ÞìÓ@‰…b–ß����@@@@´�§a@ČÕ¡´�§a@ČÕ¡´�§a@ČÕ¡´�§a@ČÕ¡CCCC@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
HNNNâbßg@åia@âbßg@aˆçIHNNNâbßg@åia@âbßg@aˆçIHNNNâbßg@åia@âbßg@aˆçIHNNNâbßg@åia@âbßg@aˆçIHHHH@ @@ @@ @@ @

  »���.��ط�ن��א���+!
	�א�;��ط����«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

(هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة) (هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة) (هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة) (هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة) ما هي المصادر التي روت حديث: ما هي المصادر التي روت حديث: ما هي المصادر التي روت حديث: ما هي المصادر التي روت حديث: 
        من كتب السنّة؟من كتب السنّة؟من كتب السنّة؟من كتب السنّة؟

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

  جاء ذكر هذا الحديث في بعض مصادر أهل السنّة:
 ٢١٣ص ١هــــ: ج٥٦٨منهـــا: (مقتـــل الحســـين), للخـــوارزمي الحنفـــي, المتـــوفّى 

  ).٧)، الفصل (٧الحديث (
)، البـاب  ٤٠الحـديث (  ٤٤ص ٢بيع المـودة), للقنـدوزي الحنفـي ج   ومنها: (ينـا 

  ).٧٧)، الباب (٨الحديث ( ٢٩١ص ٣ج)، و٥٤(
ولكنّهــا بطريــق أبــان بــن أبــي عيــاش، عــن ســليم بــن قــيس، رواه ابــن شــاذان فــي   

  )).٥٨المنقبة ( ١٢٤(مائة منقبة ص 

IIIIČ—äÛaČ—äÛaČ—äÛaČ—äÛa@@@@@óÜÇ@˜b¨a@óÜÇ@˜b¨a@óÜÇ@˜b¨a@óÜÇ@˜b¨a´�§a@åi@ČïÜÇ´�§a@åi@ČïÜÇ´�§a@åi@ČïÜÇ´�§a@åi@ČïÜÇCCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
  »ن������������������!و����$د�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        تولّى أمر أبيه.تولّى أمر أبيه.تولّى أمر أبيه.تولّى أمر أبيه.    CCCCإذا تكرمتم أن تذكروا تلك األسانيد المعتبرة في أن السجادإذا تكرمتم أن تذكروا تلك األسانيد المعتبرة في أن السجادإذا تكرمتم أن تذكروا تلك األسانيد المعتبرة في أن السجادإذا تكرمتم أن تذكروا تلك األسانيد المعتبرة في أن السجاد
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ذكـرت   Cهناك مجموعة من الروايات تشير إلى إمامة علـي بـن الحسـين   

) و(البحــار)، ونحــن ســنذكر لــك واحــدة فقــط بســند    فــي كتــاب (إثبــات الهــداة 
  معتبر، وعليك بمراجعة البقية:



 
 

�G�
 ٤٦١.....................................................EEEEEא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر ((
اليماني وعمـر بـن أُذينـة، عـن أبـان، عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي، قـال: شـهدت             

علـى وصـيته   وأشـهد   Cحين أوصى إلى ابنه الحسن Cوصية أمير المؤمنين
ــه          ــع إلي ــم دف ــه، ث ــده، ورؤســاء شــيعته، وأهــل بيت ــع ول ــداً، وجمي الحســين، ومحم

  الكتاب والسالح..
أن أُوصـي إليـك، وأن    7: يـا بنـي! أمرنـي رسـول اهللا    Cوقال البنه الحسـن 

، ودفــع إلــي كتبــه  7أدفــع إليــك كتبــي وســالحي، كمــا أوصــى إلــي رســول اهللا  
ــر   ــرك إذا حضــ ــي أن آمــ ــالحه، وأمرنــ ــك   وســ ــى أخيــ ــدفعها إلــ ــوت أن تــ ك المــ

ــه الحســين   Cالحســين ــل علــى ابن ــم أقب أن  7فقــال: وأمــرك رســول اهللا   C, ث
، ثــم قــال لعلــي بــن  Hتــدفعها إلــى ابنــك هــذا, ثــم أخــذ بيــد علــي بــن الحســين    

أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علـي، واقـرأه مـن     7الحسين: وأمرك رسول اهللا
  .)١())رسول اهللا ومنّي السالم)

IIII´�§a@åi@ČïÜÈÛ@òî•ìÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa´�§a@åi@ČïÜÈÛ@òî•ìÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa´�§a@åi@ČïÜÈÛ@òî•ìÛa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa´�§a@åi@ČïÜÈÛ@òî•ìÛa@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaCCCCHHHH� �
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        هل يوجد دليل على الوصية لعلي بن الحسين؟هل يوجد دليل على الوصية لعلي بن الحسين؟هل يوجد دليل على الوصية لعلي بن الحسين؟هل يوجد دليل على الوصية لعلي بن الحسين؟
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عنـد الشـيعة،    Cلعابـدين إن كنت تقصد األدلّة على الوصية لإلمام زيـن ا 
فهــي كثيـــرة عقــالً ونقـــالً، حتّـــى بلغــت حـــد التــواتر فـــي النقـــل، بــل إنّنـــا نعتقـــد      

ــأن اإلمامــة لشــخص ال تنعقــد   أو أبيــه  7بــالنص عليــه مــن النبــي  ���  باإلجمــاع ب
  إذا وصلنا ذلك النص متواتراً.���  ، وإنّنا ال نعتقد بهاCاإلمام

واحـداً،   بمجمـوعهم وواحـداً   Fاألئمـة وقد ثبت عندنا تواتر النصّ علـى  
ة 7بروايات عديدة عن النبيوسائر األئمF:  

، الــذي يرويــه جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري    Jمنهــا: حــديث لــوح فاطمــة  
  ويذكر فيه عدد األئمة وأسماءهم.

النبي كان يقزل للحسين 7ومنها: أنC  حين كان على فخذه وهو يلثم
نــت إمــام ابــن إمــام، أخــو إمــام، أبــو األئمــة، وأنــت  فــاه: (أنــت ســيد ابــن ســيد, وأ

ــائمهم         ــعهم قــ ــلبك، تاســ ــن صــ ــعة مــ ــج تســ ــو حجــ ــه، وأبــ ــن حجتــ ــة اهللا وابــ حجــ
  .)١(ومهديهم).. رواه الصدوق في (إكمال الدين) عن سلمان)
، عــن أبيــه، عــن   Cومنهــا: مــا أخرجــه الصــدوق أيضــاً عــن اإلمــام الرضــا       

: (أنا وعلي أبوا هـذه اُألمـة، مـن    7، قال فيه7مرفوعاً إلى رسول اهللا Fآبائه
عرفنا فقد عرف اهللا ومن أنكرنا فقد أنكر اهللا عزّ وجلّ، ومـن علـي سـبطا أُمتـي     
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وسيدا شباب أهل الجنّة الحسـن والحسـين، ومـن ولـد الحسـين تسـعة، طـاعتهم        
  .)١(طاعتي ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهديهم)

، عن أبيه، عن جـده،  Cالصادقوكذلك أخرج الصدوق بسند آخر: عن 
وآخـرهم القـائم، هـم           7عن النبي لهـم علـيـة بعـدي اثنـا عشـر، أوقـال: (األئم ،

  .)٢(خلفائي وأوصيائي...)
وغيرها كثير، تنص على األئمة االثني عشر، بل وبأسمائهم، علماً بأن هذه 

الــذكر أيضــاً؛ ألنّــه  Cاألحاديــث العامــة فيهــا نــصّ علــى اإلمــام زيــن العابــدين   
بعــد مصــيبة كــربالء، ناهيــك عــن الــنص   Cالوحيــد الــذي بقــي لإلمــام الحســين

7على اسمه في أحاديث عن النبي..  
عليــه فــي كــربالء وغيرهــا، وألن كــلّ إمــام يــنص    Cوكــذلك نــص أبيــه الحســين 

على من بعده، فمعجزة بقائه وخالصه من المـوت بسـبب مرضـه فـي كـربالء، وانفـراده       
وم لهي أدلّ دليـل علـى التـدخّل اإللهـي، وكونـه اإلمـام المنصـوص        ببنوة ووراثة المعص

والمــراد مــن اهللا تعــالى، ولــو اجتمــع اإلنــس والجــن علــى خــالف تلــك اإلرادة اإللهيــة،     
والجعل اإللهي األزلي لتلك المناصب اإللهية والخالفة الربانية, لما اسـتطاعوا تبـديلها،   

    فهذه معجزة واضحة لكلّ ذي لب..
، #أكيــد ليســت بــأعظم وأدلّ مــن معجــزة بقــاء اإلمــام المهــدي   وهــي بالت

الـــذي كمـــل بـــه النصـــاب، وتـــم بـــه عـــدد االثنـــي عشـــر، المنصـــوص لـــدى كـــلّ   
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وبأصح كتبهم؛ فلم يظهر حمله، ولم تشتهر والدته، ولـم يقـبض عليـه،     المسلمين،
، رغـم  Cولم يستطيعوا فعل شيء أمام اإلرادة اإللهية، كما هـو الحـال مـع موسـى    

؛ لكونـه مـن يـتم بـه نصـاب أئمـة أهـل البيـت         Cوح أمـر اإلمامـة حينئـذ باإلمـام    وض
  االثني عشر، وفضيحتهم بذلك مع كلّ إمكانياتهم الغاشمة.

أمـا إن أردت الـدليل مـن كتـب السـنّة، فـإن حـديث األئمـة االثنـي عشـر الـذي            
وخليفـة   ، يثبت أن هناك اثني عشـر إمامـاً  )١(يرويه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم

مــن اهللا تعــالى، وقــد اختلــف أهــل الســنّة فــي     7شــرعياً، قــد جعلــوا بعــد رســول اهللا  
مصاديق وأفراد هؤالء الخلفاء االثني عشر، فلم يحرروا لـه جوابـاً مقنعـاً أو واضـحاً     
أو متّفقاً عليه على األقل، واختلفوا في مصاديقه أيما اختالف، حتّـى قـال المهلّـب:    

يعنــي: ((، وعقــب ابــن حجــر عليــه بقولــه:  ))قطــع فــي هــذا الحــديث لــم ألــق أحــداً ي((
  ، بل لم يصلوا إلى العدد اثني عشر أبداً.)٢())بشيء معين

أما الشيعة، فقد شخّصوا وعرفوا هؤالء المقصودين، وال اختالف عنـدهم فـي   
عددهم أو أسمائهم، ويشهد لصحة مذهبهم في هذا الحديث: ما ذكره نفس أهل 

مــن المــدح والتوثيــق واإلمامــة واالعتــراف لهــم  Fأئمــتهم االثنــي عشــرالســنّة فــي 
ــنص علــى أنّهــم أفضــل أهــل زمــانهم، وأنّهــم أحــق بالملــك         بالفضــل والشــرف، وال

  والخالفة من خلفاء أزمنتهم.
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 Fخذ مثالً: ما قاله الذهبي في (سـير أعـالم النـبالء) حـين ذكـر األئمـة االثنـي عشـر        
: Cهالً لإلمامة بل أحق بهـا؛ قـال عـن اإلمـام زيـن العابـدين      ومدحهم وذكر أنّهم كانوا أ

  ..))وزين العابدين: كبير القدر، من سادة العلماء العاملين، يصلح لإلمامة((
وكـذلك ابنـه أبـو جعفـر البـاقر: سـيد، إمـام، فقيـه،         ((: Cوكذلك قال عن البـاقر 

العلــم، كــان  يصــلح للخالفــة.. وكــذا ولــده جعفــر الصــادق: كبيــر الشــأن، مــن أئمــة      
أولى باألمر من أبي جعفر المنصور.. وكان ولده موسـى: كبيـر القـدر، جيـد العلـم،      

  ..))أولى بالخالفة من هارون...
  .)١())لو استخلفا لكانا أهالً لذلك((وهذا كلّه بعد أن قال عن الحسن والحسين: 

ة مـــن وبالتـــالي فلـــو جمعنـــا بـــين حـــديث: (األئمـــة مـــن بعـــدي اثنـــا عشـــر)، و(األئمـــ  
ــا بقـــي مـــن النـــاس اثنـــان)    )٢(قـــريش) ، )٣(، وحـــديث: (ال يـــزال هـــذا األمـــر فـــي قـــريش مـ

ــ: كتـاب اهللا، وعترتـي أهـل بيتـي،      ــ خليفتين  وضممنا لها حديث: (تركت فيكم الثقلين 
           ــ لـن تضـلّوا بعـدي أبـداً، ولـن يفترقـا حتّـى يـردا علَـي ــ أخذتم بهما ـ ما إن تمسكتم بهما 

أن هذه األحاديـث الشـريفة كلّهـا تـدلّ علـى اسـتمرار خالفـة االثنـي         الحوض)، لوجدنا 
علـى  ���  ال يـتم  مباشـرة وإلـى قيـام السـاعة, وهـذا      7عشر إماماً من بعد وفاة رسـول اهللا 

قـــول الشـــيعة وحـــدهم؛ ألن الخلفـــاء الـــذين يعتـــرف الســـنّة بهـــم عشـــرات الخلفـــاء،  
  وليسوا اثني عشر!!
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        من بعده؟ من بعده؟ من بعده؟ من بعده؟     CCCCأوصى البنه اإلمام جعفر الصادقأوصى البنه اإلمام جعفر الصادقأوصى البنه اإلمام جعفر الصادقأوصى البنه اإلمام جعفر الصادق    CCCCهل اإلمام محمد الباقرهل اإلمام محمد الباقرهل اإلمام محمد الباقرهل اإلمام محمد الباقر
        المصدر، وأرجو أن يكون من كتبنا، أو كتب أبناء العامة.المصدر، وأرجو أن يكون من كتبنا، أو كتب أبناء العامة.المصدر، وأرجو أن يكون من كتبنا، أو كتب أبناء العامة.المصدر، وأرجو أن يكون من كتبنا، أو كتب أبناء العامة.أُريد أُريد أُريد أُريد 

        وأشكركم جزيل الشكر يا موالين.وأشكركم جزيل الشكر يا موالين.وأشكركم جزيل الشكر يا موالين.وأشكركم جزيل الشكر يا موالين.
        لجواب:لجواب:لجواب:لجواب:اااا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، Cتـدلّ علـى إمامـة الصـادق     Cهناك عدة أحاديـث عـن اإلمـام البـاقر    

  ونحن نذكر لك بعضها:
بإسـناده  ((ــ روى الشيخ علي بن محمد الخزّاز في كتابه (كفاية األثر): ١

فـي حـديث، قـال: قلـت: فـإن كـان        Cعن عبد الغفّـار بـن القاسـم، عـن البـاقر     
ــى جعفــر هــذا ســيد           هــذا ــال: (إل ــإلى مــن بعــدك؟ ق ــن رســول اهللا، ف ــا ب كــائن ي

  .)١())أوالدي، وأبو األئمة، صادق في قوله وفعله)
حدثنا علـي بـن الحسـن، قـال: حـدثنا هـارون بـن موسـى، قـال:          ((ــ وقال: ٢

حدثني علي بن محمد بن مخلّد، قـال: حـدثني علـي بـن الحسـن بـن علـي بـن         
بن يحيى بن الحسن بن فرات، قال: حدثني علي بن هاشم  بزيغ، قال: حدثني
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البريـــد، عـــن محمـــد بـــن مســـلم، قـــال: كنـــت عنـــد أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي  
  إذ دخل جعفر ابنه... Cالباقر

إلى أن قال: ثم قال لي: (يا محمـد! هـذا إمامـك بعـدي، فاقتـد بـه، واقتـبس        
  .)١())...)7اهللا من علمه، واهللا إنّه هو الصادق الذي وصفه لنا رسول

أخبرنا علـي بـن الحسـين (الحسـن) الـرازي، قـال: حـدثنا محمـد         ((ــ وقال: ٣
بن القاسم المحاربي، قـال: حـدثني جعفـر بـن الحسـين بـن علـي المغـالي، قـال:          ا

حدثني عبد الوهاب بن همام الحميري، قال: حدثني أبي [أبيه] همام بن نـافع،  
به يوماً: (إذا افتقدتموني فاقتدوا بهذا، فإنّه ألصحا Cقال: قال أبو جعفر الباقر

  .)٢()) Cاإلمام بعدي)، وأشار إلى ابنه جعفر
) لمحمــد بــن الحســن الحــر العــاملي,  ٣/٧١وللمزيــد راجــع: (إثبــات الهــداة  

  ) للخزّاز.Cما جاء عن الباقر ٢٥٤ــ  ٢٥٢و(كفاية األثر: 

IIIIČ—äÛaČ—äÛaČ—äÛaČ—äÛa@@@@éîic@åß@áÃbØÛa@âbß⁄a@óÜÇéîic@åß@áÃbØÛa@âbß⁄a@óÜÇéîic@åß@áÃbØÛa@âbß⁄a@óÜÇéîic@åß@áÃbØÛa@âbß⁄a@óÜÇHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
  »�������������א���ود����!د�א��>�«
            السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لـو سـمحتم.. هــل تعطـوني الروايـات التـي تقـول بوصــية       لـو سـمحتم.. هــل تعطـوني الروايـات التـي تقـول بوصــية       لـو سـمحتم.. هــل تعطـوني الروايـات التـي تقـول بوصــية       لـو سـمحتم.. هــل تعطـوني الروايـات التـي تقـول بوصــية           السـالم علـيكم..  السـالم علـيكم..  السـالم علـيكم..  السـالم علـيكم..  
، وأنّه أوصى باإلمامة له من ، وأنّه أوصى باإلمامة له من ، وأنّه أوصى باإلمامة له من ، وأنّه أوصى باإلمامة له من CCCCباإلمامة إلى اإلمام الكاظمباإلمامة إلى اإلمام الكاظمباإلمامة إلى اإلمام الكاظمباإلمامة إلى اإلمام الكاظم    CCCCاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادق

        بعده؛ ألن هذا ما ينكره المخالفون؟بعده؛ ألن هذا ما ينكره المخالفون؟بعده؛ ألن هذا ما ينكره المخالفون؟بعده؛ ألن هذا ما ينكره المخالفون؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم 

روى الشــيخ الكليني(رحمــه اهللا)، وكــذا غيــره، جملــة مــن األحاديــث فــي هــذا  
  الجانب، فيها الصحيح والموثّق والحسن.. وإليك طرفاً منها:

أبا الحسن ــ  Cعن سليمان بن خالد، قال: دعا أبو عبد اهللا((بسند صحيح:  ــــــــ١١١١
ـــ يومــاً ونحــن ع C(كنيــة اإلمــام الكــاظم  نــده، فقــال لنــا: (علــيكم بهــذا، فهــو واهللا   )ـ

  .)١())صاحبكم بعدي)
، Cعن فيض بن المختار، في حديث طويل في أمـر أبـي الحسـن   ((بسند موثّق:  ــــــــ٢٢٢٢

فـأقر لـه بحقّـه...)     : (هو صـاحبك الـذي سـألت عنـه، فقـم إليـه      Cحتّى قال له أبو عبد اهللا
  .)٢())الحديث

، قال: قال لـه منصـور   Cبي عبد اهللاعن صفوان الجمال، عن أ((بسند حسن:  ــــــــ٣٣٣٣
بن حازم: بـأبي أنـت وأُمـي، إن األنفـس يغـدى عليهـا ويـراح، فـإذا كـان ذلـك فمـن؟            ا

منكـب أبـي    : (إذا كان ذلك فهو صاحبكم)، وضرب بيده علـى Cفقال أبو عبد اهللا
األيمن ــ في ما أعلم ــ وهو يومئذ خماسي، وعبد اهللا بـن جعفـر جـالس     Cالحسن

  .)٣())معنا
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  وهكذا غيرها من األحاديث المتضافرة التي يعضد بعضها بعضاً.

  تعليق:

  »����א���ود�������������!د�א��>�«
: خـذ  : خـذ  : خـذ  : خـذ  CCCCروى عبد األعلى, عن الفيض بن المختار، قال: قلت ألبي عبد اهللاروى عبد األعلى, عن الفيض بن المختار، قال: قلت ألبي عبد اهللاروى عبد األعلى, عن الفيض بن المختار، قال: قلت ألبي عبد اهللاروى عبد األعلى, عن الفيض بن المختار، قال: قلت ألبي عبد اهللا

بيدي من النار, من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم ــ وهو يومئذ غالم ـــ فقـال:   بيدي من النار, من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم ــ وهو يومئذ غالم ـــ فقـال:   بيدي من النار, من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم ــ وهو يومئذ غالم ـــ فقـال:   بيدي من النار, من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم ــ وهو يومئذ غالم ـــ فقـال:   
        مسك به).مسك به).مسك به).مسك به).(هذا صاحبكم فت(هذا صاحبكم فت(هذا صاحبكم فت(هذا صاحبكم فت

ــد         ــي عب ــال: قلــت ألب ــن حــازم، ق ــي نجــران, عــن منصــور ب ــن أب ــد        وروى اب ــي عب ــال: قلــت ألب ــن حــازم، ق ــي نجــران, عــن منصــور ب ــن أب ــد        وروى اب ــي عب ــال: قلــت ألب ــن حــازم، ق ــي نجــران, عــن منصــور ب ــن أب ــد        وروى اب ــي عب ــال: قلــت ألب ــن حــازم، ق ــي نجــران, عــن منصــور ب ــن أب وروى اب
: بـأبي أنـت وأُمـي, إن األنفـس يغـدى عليهـا ويـراح, فـإذا كـان ذلـك           : بـأبي أنـت وأُمـي, إن األنفـس يغـدى عليهـا ويـراح, فـإذا كـان ذلـك           : بـأبي أنـت وأُمـي, إن األنفـس يغـدى عليهـا ويـراح, فـإذا كـان ذلـك           : بـأبي أنـت وأُمـي, إن األنفـس يغـدى عليهـا ويـراح, فـإذا كـان ذلـك           CCCCاهللاهللاهللاهللا

: (إذا كـان ذلـك فهـو صـاحبكم)، وضـرب علـى       : (إذا كـان ذلـك فهـو صـاحبكم)، وضـرب علـى       : (إذا كـان ذلـك فهـو صـاحبكم)، وضـرب علـى       : (إذا كـان ذلـك فهـو صـاحبكم)، وضـرب علـى       CCCCفمن؟ فقال أبـو عبـد اهللا  فمن؟ فقال أبـو عبـد اهللا  فمن؟ فقال أبـو عبـد اهللا  فمن؟ فقال أبـو عبـد اهللا  
منكــب أبــي الحســن األيمــن, وهــو فيمــا أعلــم يومئــذ خماســي, وعبــد اهللا بــن منكــب أبــي الحســن األيمــن, وهــو فيمــا أعلــم يومئــذ خماســي, وعبــد اهللا بــن منكــب أبــي الحســن األيمــن, وهــو فيمــا أعلــم يومئــذ خماســي, وعبــد اهللا بــن منكــب أبــي الحســن األيمــن, وهــو فيمــا أعلــم يومئــذ خماســي, وعبــد اهللا بــن 

        جعفر جالس معنا.جعفر جالس معنا.جعفر جالس معنا.جعفر جالس معنا.
فالسؤال هنا: أنّه لماذا قال كلمة: (صـاحبكم هـذا بعـدي..)، فهنـا يقـول      فالسؤال هنا: أنّه لماذا قال كلمة: (صـاحبكم هـذا بعـدي..)، فهنـا يقـول      فالسؤال هنا: أنّه لماذا قال كلمة: (صـاحبكم هـذا بعـدي..)، فهنـا يقـول      فالسؤال هنا: أنّه لماذا قال كلمة: (صـاحبكم هـذا بعـدي..)، فهنـا يقـول      

        أنّها تعني اإلمامة والوالية, فما قولكم؟أنّها تعني اإلمامة والوالية, فما قولكم؟أنّها تعني اإلمامة والوالية, فما قولكم؟أنّها تعني اإلمامة والوالية, فما قولكم؟    CCCCبعضهم: لم يحدد اإلمام الصادقبعضهم: لم يحدد اإلمام الصادقبعضهم: لم يحدد اإلمام الصادقبعضهم: لم يحدد اإلمام الصادق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
ــائ       ــة السـ ــامعيه، بقرينـ ــد سـ ــامكم) عنـ ــى (إمـ ــؤدي معنـ ــاحبكم) يـ ــظ (صـ ل إن لفـ

عــن اإلمــام  Cوالمجيـب, فالســائل هــو مــن المــوالين، وكـان يســأل اإلمــام الصــادق  
ــام         ــه اإلمـ ــيض ـــــ فأجابـ ــي موثّقـــة الفـ ــا فـ ــده ـــــ كمـ ــن بعـ ــة: (فهـــو    Cمـ بهـــذه الكلمـ

  ..Cصاحبكم)، وضرب بيده على منكب أبي الحسن
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فالداللــة واضــحة بقرينــة الســؤال والجــواب.. وهــذا معنــى واضــح يمكــنكم أن   
  ارفين بكالم العرب وداللة القرائن فيه.تعرضوه على الع

  وال عبرة لمن ال يفهم داللة القرينة في كالم العرب.

IIIIÖ…b–Ûa@âbß⁄a@òî•ë@åß@…aŠ½aÖ…b–Ûa@âbß⁄a@òî•ë@åß@…aŠ½aÖ…b–Ûa@âbß⁄a@òî•ë@åß@…aŠ½aÖ…b–Ûa@âbß⁄a@òî•ë@åß@…aŠ½aCCCC@@@@ò�¼@µg@ê†Èi@åßò�¼@µg@ê†Èi@åßò�¼@µg@ê†Èi@åßò�¼@µg@ê†Èi@åßHHHH@ @@ @@ @@ @

�!و��ط	�����!��ن�«�����=�����������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ن: أن أبا جعفر المنصور ن: أن أبا جعفر المنصور ن: أن أبا جعفر المنصور ن: أن أبا جعفر المنصور وووويان) الجزء العشريان) الجزء العشريان) الجزء العشريان) الجزء العشرلقد قرأت في (موسوعة عالم األدلقد قرأت في (موسوعة عالم األدلقد قرأت في (موسوعة عالم األدلقد قرأت في (موسوعة عالم األد
يحتضر.. بعث من يتبين له لمن أوصى من بعده كي يقتله، يحتضر.. بعث من يتبين له لمن أوصى من بعده كي يقتله، يحتضر.. بعث من يتبين له لمن أوصى من بعده كي يقتله، يحتضر.. بعث من يتبين له لمن أوصى من بعده كي يقتله،     CCCCلما علم بأن اإلماملما علم بأن اإلماملما علم بأن اإلماملما علم بأن اإلمام

: : : :     محاوالً القضاء على اإلمامة.. فوجد وصية اإلمام ــ كما قرأتهـا فـي الموسـوعة ـــ    محاوالً القضاء على اإلمامة.. فوجد وصية اإلمام ــ كما قرأتهـا فـي الموسـوعة ـــ    محاوالً القضاء على اإلمامة.. فوجد وصية اإلمام ــ كما قرأتهـا فـي الموسـوعة ـــ    محاوالً القضاء على اإلمامة.. فوجد وصية اإلمام ــ كما قرأتهـا فـي الموسـوعة ـــ    
صغر موسـى)،  صغر موسـى)،  صغر موسـى)،  صغر موسـى)،  (الخليفة بالذات, والوالي بالذات, وابنه األكبر إسماعيل, وابنه األ(الخليفة بالذات, والوالي بالذات, وابنه األكبر إسماعيل, وابنه األ(الخليفة بالذات, والوالي بالذات, وابنه األكبر إسماعيل, وابنه األ(الخليفة بالذات, والوالي بالذات, وابنه األكبر إسماعيل, وابنه األ

        ففوجئ بأربعة خلفاء.. فلم يستطع أن ينفّذ ما كان يخطّط له..ففوجئ بأربعة خلفاء.. فلم يستطع أن ينفّذ ما كان يخطّط له..ففوجئ بأربعة خلفاء.. فلم يستطع أن ينفّذ ما كان يخطّط له..ففوجئ بأربعة خلفاء.. فلم يستطع أن ينفّذ ما كان يخطّط له..
لم أستطع تبيان معنى الوصية.. ويبدو أن قومـاً كثـر لـم يتبينـوا معناهـا مثلـي..       لم أستطع تبيان معنى الوصية.. ويبدو أن قومـاً كثـر لـم يتبينـوا معناهـا مثلـي..       لم أستطع تبيان معنى الوصية.. ويبدو أن قومـاً كثـر لـم يتبينـوا معناهـا مثلـي..       لم أستطع تبيان معنى الوصية.. ويبدو أن قومـاً كثـر لـم يتبينـوا معناهـا مثلـي..       

        وأرجو المساعدة..وأرجو المساعدة..وأرجو المساعدة..وأرجو المساعدة..
((أبـو عبـد   ((أبـو عبـد   ((أبـو عبـد   ((أبـو عبـد       CCCCــ لقد ذكر في الموسوعة عـن التسـمي باألسـماء.. ومـا لكنيتـه     ــ لقد ذكر في الموسوعة عـن التسـمي باألسـماء.. ومـا لكنيتـه     ــ لقد ذكر في الموسوعة عـن التسـمي باألسـماء.. ومـا لكنيتـه     ــ لقد ذكر في الموسوعة عـن التسـمي باألسـماء.. ومـا لكنيتـه     

، أن يقـول:  ، أن يقـول:  ، أن يقـول:  ، أن يقـول:  7777ي هامش السياق, حديث عن رسـول اهللا ي هامش السياق, حديث عن رسـول اهللا ي هامش السياق, حديث عن رسـول اهللا ي هامش السياق, حديث عن رسـول اهللا اهللا)) من داللة.. وقد مر فاهللا)) من داللة.. وقد مر فاهللا)) من داللة.. وقد مر فاهللا)) من داللة.. وقد مر ف
        .. وهو على ما أظن ما بنت عليه الزيدية.... وهو على ما أظن ما بنت عليه الزيدية.... وهو على ما أظن ما بنت عليه الزيدية.... وهو على ما أظن ما بنت عليه الزيدية..CCCCمن نسل الحسنمن نسل الحسنمن نسل الحسنمن نسل الحسن    CCCCأن المهديأن المهديأن المهديأن المهدي

أحب أن أطرح تشبيهاً.. هو: أن الرسول الكريم من نسل سيدنا إسماعيل بن أحب أن أطرح تشبيهاً.. هو: أن الرسول الكريم من نسل سيدنا إسماعيل بن أحب أن أطرح تشبيهاً.. هو: أن الرسول الكريم من نسل سيدنا إسماعيل بن أحب أن أطرح تشبيهاً.. هو: أن الرسول الكريم من نسل سيدنا إسماعيل بن 
        ........CCCC.. في حين أن الرسل واألنبياء بينهما كانا من نسل إسحاق.. في حين أن الرسل واألنبياء بينهما كانا من نسل إسحاق.. في حين أن الرسل واألنبياء بينهما كانا من نسل إسحاق.. في حين أن الرسل واألنبياء بينهما كانا من نسل إسحاقHHHHإبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم



 
 

�G�
 ٤٧١.....................................................EEEEEא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�
��Gא �����Fא�?¨����bא�

.. .. .. .. CCCCدياً أو إسماعيلياً.. بـل حنيفـاً مسـلماً.. أبحـث عـن اإلمـام      دياً أو إسماعيلياً.. بـل حنيفـاً مسـلماً.. أبحـث عـن اإلمـام      دياً أو إسماعيلياً.. بـل حنيفـاً مسـلماً.. أبحـث عـن اإلمـام      دياً أو إسماعيلياً.. بـل حنيفـاً مسـلماً.. أبحـث عـن اإلمـام      أنا لست زيأنا لست زيأنا لست زيأنا لست زي
        ........HHHHوأنظر إمكانية وجود حماية له، كما حمى اإلمام ابنه موسىوأنظر إمكانية وجود حماية له، كما حمى اإلمام ابنه موسىوأنظر إمكانية وجود حماية له، كما حمى اإلمام ابنه موسىوأنظر إمكانية وجود حماية له، كما حمى اإلمام ابنه موسى

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
، والتـي هـي بحسـب روايـة الكلينـي      Cالمراد مـن وصـية اإلمـام الصـادق    

ــا       ــة: المنصـــور، وحـ ــت إلـــى خمسـ ــي (الكـــافي) كانـ كم المدينـــة، وعبـــد اهللا  فـ
  ..)١(Cاألفطح، وحميدة زوجته، وموسى الكاظم

لمـا علـم أنّـه إذا بلـغ خبـر وفاتـه إلـى المنصـور يـأمر حـاكم            Cإن اإلمام
المدينة بقتل من أوصى إليه ــ أي: بقتل من جعله خليفته في اإلمامة ــ فكتب 

منصور عن إلى حاكم المدينة بأنّه أوصى إلى خمسة، فانصرف ال Cاإلمام
    ..)٢(غايته تلك، وقال: ليس إلى قتل هؤالء من سبيل

ولما سمع ذلك علماء الشيعة، مثل: أبي حمزة الثمالي، قال ما معناه: أمـا  
األوالن فكانا للتقية، واألفطح كـان ناقصـاً؛ إذ كـان أفطحـاً، واإلمـام ال يكـون       

ــك كــان جــاهالً بأحكــام الشــريعة، والمــرأة       ــام،   ناقصــاً، وهــو مــع ذل ليســت بإم
الحمـد  ((الكاظم، وهو معنى كالم أبي حمزة عندما سـمع خبـر الوصـية:     فتعين موسى
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هللا الذي هـدانا إلـى الهـدى، وبـين لنـا عـن الكبيـر، ودلّنـا علـى الصـغير، وأخفـى عـن أمـر              
  .)١())عظيم

لحمايـــة ولـــده اإلمـــام موســـى بـــن   Cوكـــان هـــذا الفعـــل مـــن اإلمـــام الصـــادق 
  من القتل.. Cجعفر

ا بخصوص ما ذكرته من الدعوى لحماية اإلمام المهـدي وأمC    بـنفس هـذه
، كمـا حصــلت الحمايـة مــن   Hالطريقـة وتضـييع نســبه بـين أبنـاء الحســن والحسـين     

، فالفـارق بـين المـوقفين كبيـر والحالـة      Cالبنه موسـى الكـاظم   Cاإلمام الصادق
تجـزّأ مـن عقيـدة    مختلفة؛ فإن معرفة اإلمام باسـمه ونسـبه واالئتمـام بـه هـو جـزء ال ي      

حال من األحوال الدعوة إلـى االعتقـاد بإمـام مـبهم      الشيعة اإلمامية، وال يمكن بأي
  االنتساب بدعوى الحماية هذه..

ــالحفظ اإللهــي لــه، وتكفّــل      Cمــع أنّــه   قــد تــواترت فيــه الروايــات المخبــرة ب
  المشيئة اإللهية بحمايته وإبقائه إلى يوم الوعد الموعود.

  تعليق:

  »���>����א���ود�������������!د�א�«
دفن ابنه إسماعيل فـي حياتـه، فكيـف يوصـي     دفن ابنه إسماعيل فـي حياتـه، فكيـف يوصـي     دفن ابنه إسماعيل فـي حياتـه، فكيـف يوصـي     دفن ابنه إسماعيل فـي حياتـه، فكيـف يوصـي         CCCCيعرف بأن اإلمام الصادقيعرف بأن اإلمام الصادقيعرف بأن اإلمام الصادقيعرف بأن اإلمام الصادق

قـد يحـتج بهـا اإلسـماعيليون     قـد يحـتج بهـا اإلسـماعيليون     قـد يحـتج بهـا اإلسـماعيليون     قـد يحـتج بهـا اإلسـماعيليون     ماعيل وابنـه األصـغر موسـى؟! وهـذه     ماعيل وابنـه األصـغر موسـى؟! وهـذه     ماعيل وابنـه األصـغر موسـى؟! وهـذه     ماعيل وابنـه األصـغر موسـى؟! وهـذه     البنه الكبير إسالبنه الكبير إسالبنه الكبير إسالبنه الكبير إس
        هو اإلمام. فما قولكم؟هو اإلمام. فما قولكم؟هو اإلمام. فما قولكم؟هو اإلمام. فما قولكم؟    CCCCعلى أن إسماعيل ابن اإلمام جعفر الصادقعلى أن إسماعيل ابن اإلمام جعفر الصادقعلى أن إسماعيل ابن اإلمام جعفر الصادقعلى أن إسماعيل ابن اإلمام جعفر الصادق
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    CCCC؟ ألــيس اإلمــام ؟ ألــيس اإلمــام ؟ ألــيس اإلمــام ؟ ألــيس اإلمــام CCCCلــى اإلمــام الكــاظم  لــى اإلمــام الكــاظم  لــى اإلمــام الكــاظم  لــى اإلمــام الكــاظم  ثــم كيــف دلّ اهللا تعــالى الشــيعة ع   ثــم كيــف دلّ اهللا تعــالى الشــيعة ع   ثــم كيــف دلّ اهللا تعــالى الشــيعة ع   ثــم كيــف دلّ اهللا تعــالى الشــيعة ع   
على أنّه اإلمام من خالل على أنّه اإلمام من خالل على أنّه اإلمام من خالل على أنّه اإلمام من خالل     CCCCموصى بمن قبله، أي: أن يعرف اإلمام موسى الكاظمموصى بمن قبله، أي: أن يعرف اإلمام موسى الكاظمموصى بمن قبله، أي: أن يعرف اإلمام موسى الكاظمموصى بمن قبله، أي: أن يعرف اإلمام موسى الكاظم

        ، ومن وصايته, وهنا أيضاً يحتج اإلسماعيليون. فما قولكم؟، ومن وصايته, وهنا أيضاً يحتج اإلسماعيليون. فما قولكم؟، ومن وصايته, وهنا أيضاً يحتج اإلسماعيليون. فما قولكم؟، ومن وصايته, وهنا أيضاً يحتج اإلسماعيليون. فما قولكم؟CCCCأبيه اإلمام الصادقأبيه اإلمام الصادقأبيه اإلمام الصادقأبيه اإلمام الصادق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وجـــد لـــه أثـــر، بـــل الوصـــية كانـــت مـــا ذكرتـــه مـــن الوصـــية إلـــى إســـماعيل ال ي

، مــنهم: عبــد اهللا Cلخمســة غيــر إســماعيل، كمــا ذكــر ذلــك الكلينــي عــن الصــادق 
األفطح، وصفته: الكبير، جاءت على لسان أبي حمزة الثمالي، تمييزاً له عـن اإلمـام   

  .C؛ ألن عبد اهللا أكبر من الكاظمCموسى الكاظم
ة، إذ أن الخليفــة أراد قتــل  ذكــر ذلــك تقيــة وتوريــ    Cثــم إن اإلمــام الصــادق  

، ولكن هذه الوصية، التي صدرت فـي حـال التقيـة وبأُسـلوب     Cالوصي من بعده
ــة          ــات أُخــرى عــن األئم ــه فــي رواي ــام الحقيقــي والمصــرح ب ــة، ال تغيــب اإلم التوري

  نفسه في غير حالة التقية. C، وعن اإلمام الصادقFالسابقين

IIIIÕyýÛa@âbßfiÛ@õýuþa@œÈi@òÏŠÈß@â†Ç@ôìÇ…ÕyýÛa@âbßfiÛ@õýuþa@œÈi@òÏŠÈß@â†Ç@ôìÇ…ÕyýÛa@âbßfiÛ@õýuþa@œÈi@òÏŠÈß@â†Ç@ôìÇ…ÕyýÛa@âbßfiÛ@õýuþa@œÈi@òÏŠÈß@â†Ç@ôìÇ…HHHH@ @@ @@ @@ @
  »�������������א�د���	�Jא�����و��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        الفرق الشيعية كثيرة وكثيرة جداً، وهذا األمر ليس مختصّ بالشيعة فحسب.الفرق الشيعية كثيرة وكثيرة جداً، وهذا األمر ليس مختصّ بالشيعة فحسب.الفرق الشيعية كثيرة وكثيرة جداً، وهذا األمر ليس مختصّ بالشيعة فحسب.الفرق الشيعية كثيرة وكثيرة جداً، وهذا األمر ليس مختصّ بالشيعة فحسب.
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.. فلمـاذا  .. فلمـاذا  .. فلمـاذا  .. فلمـاذا  #السؤال: نحن نقول بـأن النبـي ذكـر أسـماء األئمـة إلـى المهـدي       السؤال: نحن نقول بـأن النبـي ذكـر أسـماء األئمـة إلـى المهـدي       السؤال: نحن نقول بـأن النبـي ذكـر أسـماء األئمـة إلـى المهـدي       السؤال: نحن نقول بـأن النبـي ذكـر أسـماء األئمـة إلـى المهـدي       
بصير، الورع التقـي، يتوقّـف بعـد اإلمـام الصـادق وهـو مـن الصـفوة         بصير، الورع التقـي، يتوقّـف بعـد اإلمـام الصـادق وهـو مـن الصـفوة         بصير، الورع التقـي، يتوقّـف بعـد اإلمـام الصـادق وهـو مـن الصـفوة         بصير، الورع التقـي، يتوقّـف بعـد اإلمـام الصـادق وهـو مـن الصـفوة             ييييأبأبأبأبنجد مثل نجد مثل نجد مثل نجد مثل 

        ؟؟؟؟CCCCوالخاصّة، ويدعي بأنّه: ال يعرف اإلمام الذي بعد الصادقوالخاصّة، ويدعي بأنّه: ال يعرف اإلمام الذي بعد الصادقوالخاصّة، ويدعي بأنّه: ال يعرف اإلمام الذي بعد الصادقوالخاصّة، ويدعي بأنّه: ال يعرف اإلمام الذي بعد الصادق
، أوفد وافداً إلـى  ، أوفد وافداً إلـى  ، أوفد وافداً إلـى  ، أوفد وافداً إلـى  CCCCوكذلك زرارة بن أعين، عندما سمع بوفاة الصادقوكذلك زرارة بن أعين، عندما سمع بوفاة الصادقوكذلك زرارة بن أعين، عندما سمع بوفاة الصادقوكذلك زرارة بن أعين، عندما سمع بوفاة الصادق

، وعنــدما تــأخّر الرســول  ، وعنــدما تــأخّر الرســول  ، وعنــدما تــأخّر الرســول  ، وعنــدما تــأخّر الرســول  CCCCالمدينــة ليســتطلع مــن اإلمــام الــذي بعــد الصــادق  المدينــة ليســتطلع مــن اإلمــام الــذي بعــد الصــادق  المدينــة ليســتطلع مــن اإلمــام الــذي بعــد الصــادق  المدينــة ليســتطلع مــن اإلمــام الــذي بعــد الصــادق  
؛ ألنّه لم يعلم ؛ ألنّه لم يعلم ؛ ألنّه لم يعلم ؛ ألنّه لم يعلم ))))))))هذا إماميهذا إماميهذا إماميهذا إمامي((((((((لمنية وضع القرآن على صدره وقال: لمنية وضع القرآن على صدره وقال: لمنية وضع القرآن على صدره وقال: لمنية وضع القرآن على صدره وقال: ودنت منه اودنت منه اودنت منه اودنت منه ا

        من هو اإلمام؟من هو اإلمام؟من هو اإلمام؟من هو اإلمام؟
فما الغاية من ذكر األئمة ولم يعلم بهم المقـربين؟ وكيـف تكـون قضـية     فما الغاية من ذكر األئمة ولم يعلم بهم المقـربين؟ وكيـف تكـون قضـية     فما الغاية من ذكر األئمة ولم يعلم بهم المقـربين؟ وكيـف تكـون قضـية     فما الغاية من ذكر األئمة ولم يعلم بهم المقـربين؟ وكيـف تكـون قضـية     
أســماء األئمــة مشــهورة ومعروفــة وال يعلــم بهــا المقــربين، مــع أننــا نشــهد لهــم    أســماء األئمــة مشــهورة ومعروفــة وال يعلــم بهــا المقــربين، مــع أننــا نشــهد لهــم    أســماء األئمــة مشــهورة ومعروفــة وال يعلــم بهــا المقــربين، مــع أننــا نشــهد لهــم    أســماء األئمــة مشــهورة ومعروفــة وال يعلــم بهــا المقــربين، مــع أننــا نشــهد لهــم    

        بالفضل؟بالفضل؟بالفضل؟بالفضل؟
        عرف به منّي!عرف به منّي!عرف به منّي!عرف به منّي!ويوجد عشرات من قبيل هذا الشيء، أنتم أويوجد عشرات من قبيل هذا الشيء، أنتم أويوجد عشرات من قبيل هذا الشيء، أنتم أويوجد عشرات من قبيل هذا الشيء، أنتم أ

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

قبل كلّ شيء ال نقبل دعوى كثرة فرق الشيعة، وإنّما هي تعـد باألصـابع، ومـا    
ذكــره علمــاء الفــرق مــن أســماء بعــض الفــرق المنســوبة للتشــيع دعــوى لــيس عليهــا     

يـة علـى   دليل على أرض الواقع، أو هي عنـاوين لـيس تحتهـا معنـون، أو فرقـة حقيق     
���  أحسن التقـادير؛ فـإنّهم يأخـذون قـوالً أو دعـوى ألحـد األشـخاص ال يـؤمن بهـا         

عدد محدود، ثم يجعلونها فرقة، وبعضها ليس لها وجـود أصـالً، وإنّمـا هـي تهمـة،      
  أو تشنيع، أو وهم.
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ــة مشــهورة،      .هــذا ــات المــذكورة فيهــا أســماء األئم ــدعي أن الرواي . ونحــن ال ن
النــاس تعــرف تلــك الروايــات، بحيــث لــو ســأل أحــدهم فــي ذلــك     بمعنــى: أن عامــة

الزمان: من هو اإلمام بعـد اإلمـام الحـالي؟ لقيـل لـه: فـالن، فمـن الممكـن أن يكـون          
ــذي يشــهد لــذلك           ــام الحــالي؛ وال ــام بعــد اإلم ــاك بعــض الشــيعة ال يعلمــون باإلم هن

  األسئلة الكثيرة من الشيعة عن اإلمام الالحق.
ه ال تعنــي أن الروايـــة غيــر مشـــهورة عنــد المحـــدثين    ولكــن عـــدم الشــهرة هـــذ  

ــك        ــير بتلـ ــو بصـ ــة زرارة أو أبـ ــدم معرفـ ــتبعد عـ ــن نسـ ــذلك نحـ ــة، ولـ ــاقلين للروايـ والنـ
  الروايات، ولرفع هذا اإلشكال نقول:

إن أبا بصير الثقـة كـان يعلـم بـذلك؛ إذ أن هنـاك أربعـة مـن الرجـال يكنّـون           ــــــــ١١١١
ه توقّف هو غير الثقة منهم.. فـأبو بصـير المـرادي    ، والذي ورد فيه أنّ)١(بـ(أبي بصير)

هــو الــذي ورد فيــه المــدح مــن اإلمــام، ووثّقــه علمــاء الرجــال، واختلفــوا فــي ثالثــة،    
، )٤(، ويوسف بـن الحـارث  )٣(، ويحيى بن القاسم)٢(وهم: عبد اهللا بن محمد األسدي

قـد رد النجاشـي    تّهم يوسف بكونه بترياً، ثـم إنّـه  اتّهم بالوقف، واويحيى هو الذي 
، وذلك ألن وفاتـه كانـت سـنة مائـة وخمسـين،      )٥(والطوسي حتّى كون يحيى واقفياً

  .Rووفاة الكاظم سنة ثالثة وثمانين ومائة، وفصّل ذلك السيد الخوئي
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قد ضعف السيد الخوئي الروايات التي (ذكرت وضـع زرارة للقـرآن علـى     ــــــــ٢٢٢٢
  صدره)، لوجود مجاهيل في طرقها..

يضــاً: أضــف إلــى مــا ذكرنــاه: أنّــه لــو صــح أن زرارة بعــث ابنــه عبيــداً            وقــال أ 
، فهـو ال يـدلّ علـى أنّـه لـم يكـن عارفـاً بإمامـة         Cليتعرف خبـر اإلمـام بعـد الصـادق    

، �، وذلك لما رواه الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمـداني Cالكاظم
بن عيسى بن عبيد، عـن  قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثني محمد 

ــا �إبـــراهيم بـــن محمـــد الهمـــداني  ــا بـــن رســـول اهللا C، قـــال: قلـــت للرضـ ! 7: يـ
  أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك؟

: نعم. فقلت له: فلم يبعـث ابنـه عبيـداً ليتعـرف الخبـر إلـى مـن أوصـى         Cفقال
  ؟Cالصادق جعفر بن محمد

ــي    ــر أب ــه    ونــص أبيــ  Cفقــال: إن زرارة كــان يعــرف أم ــه، وإنّمــا بعــث ابن ه علي
ليتعرف من أبي: هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونصّ أبيه عليـه؟ وأنّـه   

فلـم يحـب أن يقـدم علـى ذلـك دون       Cلما أبطأ عنه طولـب بإظهـار قولـه فـي أبـي     
اللّهم إن إمامي من أثبت هذا المصـحف إمامتـه مـن    ((أمره، فرفع المصحف وقال: 

  .)١( <Cمحمدولد جعفر بن 
بـالقطع،  ���  قـد ذكرنـا سـابقاً أن اُألصـول االعتقاديـة الرئيسـية عنـدنا ال تثبـت         ــــــــ٣٣٣٣

الـــذي أحـــد أقســـامه: تـــواتر الروايـــات، فلـــذا تـــرى أن أصـــحاب األئمـــة ال يكتفـــون  
بالروايات الواصلة إليهم، وإنّما يحاولون إيجاد طرق أُخر للنص حتّـى يصـلوا إلـى    
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 رق بـين روايـة تصـلك عـن طريـق سـند طويـل والتـي ال تفيـد         درجة القطع، فهناك فـ 

الظن، وبين أن تصلك عن طريق نفـس اإلمـام الحاضـر الـذي يولّـد عنـد السـائل        ��� 
  العلم القطعي، والذي يكون واضحاً ومؤكّداً أكثر حتّى من الروايات المتواترة.

IIIIlbz•þa@œÈi@Ýèulbz•þa@œÈi@Ýèulbz•þa@œÈi@Ýèulbz•þa@œÈi@Ýèu@@@@áÃbØÛa@òßbßhiáÃbØÛa@òßbßhiáÃbØÛa@òßbßhiáÃbØÛa@òßbßhiCCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
��د	��5د���وאد����א��	אق�����������««  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        أضع بين يديکم الکريمتين االستفسار التالي، وأرجو منكم اإلجابة: أضع بين يديکم الکريمتين االستفسار التالي، وأرجو منكم اإلجابة: أضع بين يديکم الکريمتين االستفسار التالي، وأرجو منكم اإلجابة: أضع بين يديکم الکريمتين االستفسار التالي، وأرجو منكم اإلجابة: 
لدي إشكال في الحديث الوارد في (أُصول الکـافي/ الجـزء األول/ بـاب مـا     لدي إشكال في الحديث الوارد في (أُصول الکـافي/ الجـزء األول/ بـاب مـا     لدي إشكال في الحديث الوارد في (أُصول الکـافي/ الجـزء األول/ بـاب مـا     لدي إشكال في الحديث الوارد في (أُصول الکـافي/ الجـزء األول/ بـاب مـا     

سـالم  سـالم  سـالم  سـالم      يفصل بين دعوى الحق والمبطل فـي أمـر اإلمامـة): محـاورة بـين هشـام بـن       يفصل بين دعوى الحق والمبطل فـي أمـر اإلمامـة): محـاورة بـين هشـام بـن       يفصل بين دعوى الحق والمبطل فـي أمـر اإلمامـة): محـاورة بـين هشـام بـن       يفصل بين دعوى الحق والمبطل فـي أمـر اإلمامـة): محـاورة بـين هشـام بـن       
ـــ وهشــام بـن ســالم مــن أصـحاب اإلمــام الصـادق المقــربين ــــ     ـــ وهشــام بـن ســالم مــن أصـحاب اإلمــام الصـادق المقــربين ــــ     ـــ وهشــام بـن ســالم مــن أصـحاب اإلمــام الصـادق المقــربين ــــ     ـــ وهشــام بـن ســالم مــن أصـحاب اإلمــام الصـادق المقــربين ــــ         CCCCواإلمـام الکــاظم واإلمـام الکــاظم واإلمـام الکــاظم واإلمـام الکــاظم 

بعـد وفـاة اإلمـام الصـادق:     بعـد وفـاة اإلمـام الصـادق:     بعـد وفـاة اإلمـام الصـادق:     بعـد وفـاة اإلمـام الصـادق:         CCCCيصف حاله وحال أتباعه وبقيـة أصـحاب الصـادق   يصف حاله وحال أتباعه وبقيـة أصـحاب الصـادق   يصف حاله وحال أتباعه وبقيـة أصـحاب الصـادق   يصف حاله وحال أتباعه وبقيـة أصـحاب الصـادق   
 هون، إلـى أيأنّهم باکين حيارى ال يعرفون أين يتوج هون، إلـى أيأنّهم باکين حيارى ال يعرفون أين يتوج هون، إلـى أيأنّهم باکين حيارى ال يعرفون أين يتوج هون، إلـى أيفرقـة: للمرجئـة، للقدريـة،    فرقـة: للمرجئـة، للقدريـة،    فرقـة: للمرجئـة، للقدريـة،    فرقـة: للمرجئـة، للقدريـة،        أنّهم باکين حيارى ال يعرفون أين يتوج

ــى الخــوارج، وع    ــة، إل ــى المعتزل ــة، إل ــى الزيدي ــى الخــوارج، وع   إل ــة، إل ــى المعتزل ــة، إل ــى الزيدي ــى الخــوارج، وع   إل ــة، إل ــى المعتزل ــة، إل ــى الزيدي ــى الخــوارج، وع   إل ــة، إل ــى المعتزل ــة، إل ــى الزيدي ــام الکــاظم  إل ــد االلتقــاء باإلم ــام الکــاظم  ن ــد االلتقــاء باإلم ــام الکــاظم  ن ــد االلتقــاء باإلم ــام الکــاظم  ن ــد االلتقــاء باإلم     CCCCن
: (إن شاء اهللا يهـديك هـداك)، قلـت:    : (إن شاء اهللا يهـديك هـداك)، قلـت:    : (إن شاء اهللا يهـديك هـداك)، قلـت:    : (إن شاء اهللا يهـديك هـداك)، قلـت:    CCCCيخاطبه: جعلت فداك من لنا بعده؟ قاليخاطبه: جعلت فداك من لنا بعده؟ قاليخاطبه: جعلت فداك من لنا بعده؟ قاليخاطبه: جعلت فداك من لنا بعده؟ قال

        : (ال، ما أقول ذلك...) إلى آخر الحديث.: (ال، ما أقول ذلك...) إلى آخر الحديث.: (ال، ما أقول ذلك...) إلى آخر الحديث.: (ال، ما أقول ذلك...) إلى آخر الحديث.CCCCجعلت فداك فأنت هو؟ قالجعلت فداك فأنت هو؟ قالجعلت فداك فأنت هو؟ قالجعلت فداك فأنت هو؟ قال
المقـربين، وهـم   المقـربين، وهـم   المقـربين، وهـم   المقـربين، وهـم       CCCCاإلشكال هو: کيف يغيب عن أصحاب اإلمـام الصـادق  اإلشكال هو: کيف يغيب عن أصحاب اإلمـام الصـادق  اإلشكال هو: کيف يغيب عن أصحاب اإلمـام الصـادق  اإلشكال هو: کيف يغيب عن أصحاب اإلمـام الصـادق  

ن الطّاق، والفضيل، وأبـا بصـير، يغيـب    ن الطّاق، والفضيل، وأبـا بصـير، يغيـب    ن الطّاق، والفضيل، وأبـا بصـير، يغيـب    ن الطّاق، والفضيل، وأبـا بصـير، يغيـب    بطانته، ومن الثقات، هشام بن سالم، ومؤمبطانته، ومن الثقات، هشام بن سالم، ومؤمبطانته، ومن الثقات، هشام بن سالم، ومؤمبطانته، ومن الثقات، هشام بن سالم، ومؤم
        عنهم النص على اإلمام الکاظم؟!عنهم النص على اإلمام الکاظم؟!عنهم النص على اإلمام الکاظم؟!عنهم النص على اإلمام الکاظم؟!
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کلّ هذه الفترة وهم معه، کلّ هذه الفترة وهم معه، کلّ هذه الفترة وهم معه، کلّ هذه الفترة وهم معه،     CCCCال يعرفون النص على اإلمام بعد الصادقال يعرفون النص على اإلمام بعد الصادقال يعرفون النص على اإلمام بعد الصادقال يعرفون النص على اإلمام بعد الصادق
لم يخبرهم اإلمام من يخلفه من بعده في أمـر مهـم يخـص عقيـدة اإلسـالم،      لم يخبرهم اإلمام من يخلفه من بعده في أمـر مهـم يخـص عقيـدة اإلسـالم،      لم يخبرهم اإلمام من يخلفه من بعده في أمـر مهـم يخـص عقيـدة اإلسـالم،      لم يخبرهم اإلمام من يخلفه من بعده في أمـر مهـم يخـص عقيـدة اإلسـالم،      
ــاب الهــالك         ــى المســلمين ب ــتح عل ــا يف ــة، والجهــل به ــاب الهــالك        وأهــم اُألصــول: اإلمام ــى المســلمين ب ــتح عل ــا يف ــة، والجهــل به ــاب الهــالك        وأهــم اُألصــول: اإلمام ــى المســلمين ب ــتح عل ــا يف ــة، والجهــل به ــاب الهــالك        وأهــم اُألصــول: اإلمام ــى المســلمين ب ــتح عل ــا يف ــة، والجهــل به وأهــم اُألصــول: اإلمام

        الضياع!الضياع!الضياع!الضياع!وووو
رفض أن يعلن عن نفسه، ولم يصرح رفض أن يعلن عن نفسه، ولم يصرح رفض أن يعلن عن نفسه، ولم يصرح رفض أن يعلن عن نفسه، ولم يصرح     CCCCاإلشكال الثاني: اإلمام الکاظماإلشكال الثاني: اإلمام الکاظماإلشكال الثاني: اإلمام الکاظماإلشكال الثاني: اإلمام الکاظم

، بل يجيبه باأللغـاز والرمـوز   ، بل يجيبه باأللغـاز والرمـوز   ، بل يجيبه باأللغـاز والرمـوز   ، بل يجيبه باأللغـاز والرمـوز   CCCCأول األمر باإلمامة أمام تلميذ اإلمام الصادقأول األمر باإلمامة أمام تلميذ اإلمام الصادقأول األمر باإلمامة أمام تلميذ اإلمام الصادقأول األمر باإلمامة أمام تلميذ اإلمام الصادق
        والتورية..والتورية..والتورية..والتورية..

        نرجو اإلجابة.نرجو اإلجابة.نرجو اإلجابة.نرجو اإلجابة.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أشــخاص بعــده،  أوصــى إلــى خمســة Cمــن خــالل معرفــة أن اإلمــام الصــادق 

كانت محاطة بالسـرية التامـة؛ فقـد كـان حـاكم       Cتعرف أن إمامة موسى الكاظم
  ليقتله. Cالمدينة يبحث عن الوصي بعد اإلمام

م يقـول  وكذلك هذه الرواية نفسها تشـير إلـى شـدة التقيـة آنـذاك؛ فاإلمـا      
نع مـن أن  ن أذعت فهو الذبح. ومع هذه التقية ال ماله: سل تُخبر وال تذع، فإ

بعــض الحقــائق عــن خُلّــص أصــحابه، وهــو يعــرف     Cيغيــب اإلمــام الصــادق 
أنّهم بعد ذلك يهتدون إلى اإلمام الحق من خالل علمه؛ فقد عبر الراوي أنّه 
ــاس إلــى           ــم أخــذ اإلذن مــن اإلمــام إلرشــاد الن ــام: بحــر ال ينــزف، ث وجــد اإلم

  إمامته.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..
قــرأت هــذه الروايــة وفيهــا: أن اإلمــام المهــدي هــو الثالــث مــن ولــد اإلمــام          قــرأت هــذه الروايــة وفيهــا: أن اإلمــام المهــدي هــو الثالــث مــن ولــد اإلمــام          قــرأت هــذه الروايــة وفيهــا: أن اإلمــام المهــدي هــو الثالــث مــن ولــد اإلمــام          قــرأت هــذه الروايــة وفيهــا: أن اإلمــام المهــدي هــو الثالــث مــن ولــد اإلمــام          

        ........FFFFالرضاالرضاالرضاالرضا
        فهل هذا خطأ مطبعي، أم ماذا؟فهل هذا خطأ مطبعي، أم ماذا؟فهل هذا خطأ مطبعي، أم ماذا؟فهل هذا خطأ مطبعي، أم ماذا؟

أبي أبي أبي أبي     الطائفة اُألولى: كرواية علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عنالطائفة اُألولى: كرواية علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عنالطائفة اُألولى: كرواية علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عنالطائفة اُألولى: كرواية علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن
، أنّه قال: (كأني بالشيعة عنـد فقـدهم الثالـث (الرابـع     ، أنّه قال: (كأني بالشيعة عنـد فقـدهم الثالـث (الرابـع     ، أنّه قال: (كأني بالشيعة عنـد فقـدهم الثالـث (الرابـع     ، أنّه قال: (كأني بالشيعة عنـد فقـدهم الثالـث (الرابـع     CCCCالحسن بن موسى الرضاالحسن بن موسى الرضاالحسن بن موسى الرضاالحسن بن موسى الرضا

        ل) من ولدي كالنعم، يطلبون المرعى فال يجدونه).ل) من ولدي كالنعم، يطلبون المرعى فال يجدونه).ل) من ولدي كالنعم، يطلبون المرعى فال يجدونه).ل) من ولدي كالنعم، يطلبون المرعى فال يجدونه).    نننن
        ؟؟؟؟7777قلت له: ولم ذاك يا بن رسول اهللاقلت له: ولم ذاك يا بن رسول اهللاقلت له: ولم ذاك يا بن رسول اهللاقلت له: ولم ذاك يا بن رسول اهللا

        قال: (ألن إمامهم يغيب عنهم).قال: (ألن إمامهم يغيب عنهم).قال: (ألن إمامهم يغيب عنهم).قال: (ألن إمامهم يغيب عنهم).
        فقلت: ولم؟ قال: (لئال يكون ألحد في عنقه بيعه إذا قام بالسيف).فقلت: ولم؟ قال: (لئال يكون ألحد في عنقه بيعه إذا قام بالسيف).فقلت: ولم؟ قال: (لئال يكون ألحد في عنقه بيعه إذا قام بالسيف).فقلت: ولم؟ قال: (لئال يكون ألحد في عنقه بيعه إذا قام بالسيف).

        جواب:جواب:جواب:جواب:الالالال
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  

  .#الروايات من خالل مواصفات الشخص المذكور تشير إلى اإلمام المهدي
  وألجل فهم العبارة بشكل صحيح، إما أن نقول:

، Cن المقصود من (الثالث من ولـدي): الثالـث مـن ذريـة ولـدي الجـواد      إ ــــــــ١١١١
، وليسـت  Cد يشـار بهـا إلـى الجـواد    فتكون كلمة: (ولدي) بفتح الواو والالم، مفر

  جمعاً بكسر الواو وسكون الالم.
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أن نقول: إن هناك خطأ من قبل النساخ، ولذا قيل أن هنـاك نسـخة ذكـرت     ــــــــ٢٢٢٢
  بدالً من (الثالث): (الرابع).

  تعليق:

»�������������	�������	;��«  
م الثالـث  م الثالـث  م الثالـث  م الثالـث  قصد: أن بعد فقـد اإلمـا  قصد: أن بعد فقـد اإلمـا  قصد: أن بعد فقـد اإلمـا  قصد: أن بعد فقـد اإلمـا      CCCCن اإلمام الرضان اإلمام الرضان اإلمام الرضان اإلمام الرضاإإإإ    ::::أليس بمقدورنا القولأليس بمقدورنا القولأليس بمقدورنا القولأليس بمقدورنا القول

ـــ يطلـب الشـيعة رؤيـة إمـامهم      ـــ يطلـب الشـيعة رؤيـة إمـامهم      ـــ يطلـب الشـيعة رؤيـة إمـامهم      ـــ يطلـب الشـيعة رؤيـة إمـامهم          CCCCمن ولـده ـــ يعنـي بـذلك اإلمـام الحسـن الزكـي       من ولـده ـــ يعنـي بـذلك اإلمـام الحسـن الزكـي       من ولـده ـــ يعنـي بـذلك اإلمـام الحسـن الزكـي       من ولـده ـــ يعنـي بـذلك اإلمـام الحسـن الزكـي       
ــ والعيش معه، فال يجابون حتّى يقضي اهللا ــ والعيش معه، فال يجابون حتّى يقضي اهللا ــ والعيش معه، فال يجابون حتّى يقضي اهللا ــ والعيش معه، فال يجابون حتّى يقضي اهللا     CCCCالتالي ــ أي: اإلمام المهدي الغائبالتالي ــ أي: اإلمام المهدي الغائبالتالي ــ أي: اإلمام المهدي الغائبالتالي ــ أي: اإلمام المهدي الغائب

        ؟؟؟؟CCCCاألمر بخروجهاألمر بخروجهاألمر بخروجهاألمر بخروجه
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المقصود بفقد الثالث ــ  أنأنأنأنقول هذا أحد اُألمور التي تحتملها العبارة، وهي: ال

أي: موته ــ وهو: اإلمام الحسن العسـكري، وأن إمـامهم يغيـب، المقصـود بـه اإلمـام       
  الذي يأتي بعد فقد الثالث، وهو: الحجة المنتظر.

IIIIðŠØ�ÈÛa@òßbßg@¿@õa†jÛa@Ý–y@ÝçðŠØ�ÈÛa@òßbßg@¿@õa†jÛa@Ý–y@ÝçðŠØ�ÈÛa@òßbßg@¿@õa†jÛa@Ý–y@ÝçðŠØ�ÈÛa@òßbßg@¿@õa†jÛa@Ý–y@ÝçCCCC____HHHH@ @@ @@ @@ @

  »�����������������א�)و��2«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

هنـــاك روايـــات تـــنصّ علـــى أســـماء األئمـــة جمـــيعهم، فهـــل هـــذه الروايـــات  هنـــاك روايـــات تـــنصّ علـــى أســـماء األئمـــة جمـــيعهم، فهـــل هـــذه الروايـــات  هنـــاك روايـــات تـــنصّ علـــى أســـماء األئمـــة جمـــيعهم، فهـــل هـــذه الروايـــات  هنـــاك روايـــات تـــنصّ علـــى أســـماء األئمـــة جمـــيعهم، فهـــل هـــذه الروايـــات  
تتعارض مع مسألة البداء التي حصلت لإلمام الحسن العسكري حين قال له اإلمام تتعارض مع مسألة البداء التي حصلت لإلمام الحسن العسكري حين قال له اإلمام تتعارض مع مسألة البداء التي حصلت لإلمام الحسن العسكري حين قال له اإلمام تتعارض مع مسألة البداء التي حصلت لإلمام الحسن العسكري حين قال له اإلمام 
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: (إن اهللا أحدث فيك أمراً)؟ إذ لو كانت أسماء األئمة معروفة فما هو : (إن اهللا أحدث فيك أمراً)؟ إذ لو كانت أسماء األئمة معروفة فما هو : (إن اهللا أحدث فيك أمراً)؟ إذ لو كانت أسماء األئمة معروفة فما هو : (إن اهللا أحدث فيك أمراً)؟ إذ لو كانت أسماء األئمة معروفة فما هو CCCCالهاديالهاديالهاديالهادي
اماً، مـع شـهرة القـول بإمامـة محمـد ابـن       اماً، مـع شـهرة القـول بإمامـة محمـد ابـن       اماً، مـع شـهرة القـول بإمامـة محمـد ابـن       اماً، مـع شـهرة القـول بإمامـة محمـد ابـن       إمإمإمإم    CCCCموقع البداء بتعين اإلمام العسكريموقع البداء بتعين اإلمام العسكريموقع البداء بتعين اإلمام العسكريموقع البداء بتعين اإلمام العسكري

        ؟؟؟؟CCCCاإلمام الهادياإلمام الهادياإلمام الهادياإلمام الهادي
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

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

  نشير هنا إلى عدة نقاط لها صلة بالموضوع كي يرتفع اإلبهام عن المسألة:
إن البداء بأي تفسير مقبول يجب أن ال يعـارض العلـم األزلـي هللا تبـارك      أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  وتعالى, وهذا شيء ال مناص منه ومتّفق عليه.
معنــى البــداء ــــ علــى التحقيــق ــــ هــو: إظهــار شــيء فــي عــالم التكــوين مــن     ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:

جانب اهللا عزّ وجلّ كان مكتوماً على الناس، فهم كانوا ال يرونه، أو يـرون خالفـه,   
ن قبـل اهللا ـــ   فبإظهاره ــ تبارك وتعـالى ـــ يظهـر عنـدهم؛ ففـي الواقـع البـداء: إظهـار مـ         

ــ وظهور عند الناس, فلـه وجهـان، باعتبـارين، ونظـرتين      Fعلى لسان المعصومين
  مختلفتين، فال تنافي بينهما.

 Fإن النصوص الواردة إلينا في أسماء األئمة المعصومين االثنـي عشـر   ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
مـا   هي بحد االستفاضة بل التواتر, وكلّها متّفقـة فـي العـدد واألسـامي, وعليـه فكـلّ      

  يوهم خالف ذلك، إما مردود سنداً، وإما ممنوع ومخدوش من باب الداللة.
ـــ   Cإن الرواية التي تتحدث عن طُرو البداء في شأن اإلمام العسـكري  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

مع غضّ النظر عن البحث السندي فيها ــ ليس فيها ما ينافي القواعد التي ذكرناهـا,  
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فـي ابنـه    Cون اإلمامـة بعـد اإلمـام الهـادي    بل فيها تلويح بأن الناس كانوا يـر 
 Cاألكبر السيد محمد (سبع الدجيل), وثم بعد وفاته صـرح اإلمـام الهـادي   

  بخطأ ما ذهبوا إليه بعدما تبين عندهم أيضاً ذلك.
، Cوالذي يدلّ على ما قلنا: أنّه ال يوجد أي تصريح من اإلمام الهادي

حينئـذ, بـل إنF    يفـرض تبـدل كالمهـم   أو آبائه، بإمامة السيد محمد حتّـى  
الشــيعة، ومــن منطلــق ارتكــازاتهم الموجــودة، كــانوا يعتقــدون بإمامــة الولـــد         
األكبر, ولكن اهللا، ومن منطلـق علمـه األزلـي ووجـود المصـالح اإللهيـة، كـان        
لم يجعل ذلك، وفي نفس الوقت المصلحة العليـا تقتضـي أن ال يصـرح بهـذا     

د.الموضوع قبل وفاة السيد محم  
وال يخفى أن المصلحة قد تكون هـي: بيـان مقـام السـيد محمـد وعظمتـه       

، أو أن المصـلحة  Cعند الشيعة، حتّى يعرفونه بحد قريـب لمعـرفتهم اإلمـام   
كانت: في إخضاع الشيعة لالختبار اإللهي فـي طاعتهـا ووالئهـا هللا عـزّ وجـلّ،      

  ، أو غير ذلك.Fواألئمة المعصومين
أس أن نشير إلى ورود رواية بالمضمون نفسه في شأن اإلمام وأخيراً ال ب

لتدلّ على حدوث البداء لـه بالنسـبة إلـى أخيـه األكبـر إسـماعيل.        Cالكاظم
  والبحث في هذه الرواية كسابقتها.

وبالجملة، فاالعتقاد وااللتزام بالبداء ال يناقض اُألمور الحتمية واليقينية، 
  كما ذكرنا.
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ولكن اهللا، ومن منطلق علمه األزلي ووجود المصالح اإللهية، كان ولكن اهللا، ومن منطلق علمه األزلي ووجود المصالح اإللهية، كان ولكن اهللا، ومن منطلق علمه األزلي ووجود المصالح اإللهية، كان ولكن اهللا، ومن منطلق علمه األزلي ووجود المصالح اإللهية، كان ((((((((اقتباس: اقتباس: اقتباس: اقتباس: 

لــم يجعــل ذلــك، وفــي نفــس الوقــت المصــلحة العليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا     لــم يجعــل ذلــك، وفــي نفــس الوقــت المصــلحة العليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا     لــم يجعــل ذلــك، وفــي نفــس الوقــت المصــلحة العليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا     لــم يجعــل ذلــك، وفــي نفــس الوقــت المصــلحة العليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا     
        الموضوع قبل وفاة السيد محمد.الموضوع قبل وفاة السيد محمد.الموضوع قبل وفاة السيد محمد.الموضوع قبل وفاة السيد محمد.

عنـد  عنـد  عنـد  عنـد  وال يخفى أن المصلحة قد تكون هي: بيان مقام السيد محمـد وعظمتـه   وال يخفى أن المصلحة قد تكون هي: بيان مقام السيد محمـد وعظمتـه   وال يخفى أن المصلحة قد تكون هي: بيان مقام السيد محمـد وعظمتـه   وال يخفى أن المصلحة قد تكون هي: بيان مقام السيد محمـد وعظمتـه   
، أو أن المصلحة كانت: في ، أو أن المصلحة كانت: في ، أو أن المصلحة كانت: في ، أو أن المصلحة كانت: في CCCCالشيعة، حتّى يعرفونه بحد قريب لمعرفتهم اإلمامالشيعة، حتّى يعرفونه بحد قريب لمعرفتهم اإلمامالشيعة، حتّى يعرفونه بحد قريب لمعرفتهم اإلمامالشيعة، حتّى يعرفونه بحد قريب لمعرفتهم اإلمام

ــة      ــلّ، واألئمـ ــزّ وجـ ــا هللا عـ ــا ووالئهـ ــي طاعتهـ ــي فـ ــار اإللهـ ــيعة لالختبـ ــاع الشـ ــة     إخضـ ــلّ، واألئمـ ــزّ وجـ ــا هللا عـ ــا ووالئهـ ــي طاعتهـ ــي فـ ــار اإللهـ ــيعة لالختبـ ــاع الشـ ــة     إخضـ ــلّ، واألئمـ ــزّ وجـ ــا هللا عـ ــا ووالئهـ ــي طاعتهـ ــي فـ ــار اإللهـ ــيعة لالختبـ ــاع الشـ ــة     إخضـ ــلّ، واألئمـ ــزّ وجـ ــا هللا عـ ــا ووالئهـ ــي طاعتهـ ــي فـ ــار اإللهـ ــيعة لالختبـ ــاع الشـ إخضـ
        ....))))))))، أو غير ذلك...، أو غير ذلك...، أو غير ذلك...، أو غير ذلك...FFFFالمعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومين

كـان لـم يجعـل ذلـك، وفـي نفـس       كـان لـم يجعـل ذلـك، وفـي نفـس       كـان لـم يجعـل ذلـك، وفـي نفـس       كـان لـم يجعـل ذلـك، وفـي نفـس       ((((((((من الذي أوحـى لـه اهللا سـبحانه وتعـالى:     من الذي أوحـى لـه اهللا سـبحانه وتعـالى:     من الذي أوحـى لـه اهللا سـبحانه وتعـالى:     من الذي أوحـى لـه اهللا سـبحانه وتعـالى:     
ليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا الموضــوع قبــل وفــاة الســيد       ليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا الموضــوع قبــل وفــاة الســيد       ليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا الموضــوع قبــل وفــاة الســيد       ليــا تقتضــي أن ال يصــرح بهــذا الموضــوع قبــل وفــاة الســيد       الوقــت المصــلحة الع الوقــت المصــلحة الع الوقــت المصــلحة الع الوقــت المصــلحة الع 

        ، حتّى يجعل اهللا سبحانه وتعالى يطلعه على مكنون نفسه؟، حتّى يجعل اهللا سبحانه وتعالى يطلعه على مكنون نفسه؟، حتّى يجعل اهللا سبحانه وتعالى يطلعه على مكنون نفسه؟، حتّى يجعل اهللا سبحانه وتعالى يطلعه على مكنون نفسه؟))))))))محمدمحمدمحمدمحمد
وهل يصح التكلّم بالبداء من مسلم يعلم يقيناً بأن المولى عزّ وجلّ خلق كلّ وهل يصح التكلّم بالبداء من مسلم يعلم يقيناً بأن المولى عزّ وجلّ خلق كلّ وهل يصح التكلّم بالبداء من مسلم يعلم يقيناً بأن المولى عزّ وجلّ خلق كلّ وهل يصح التكلّم بالبداء من مسلم يعلم يقيناً بأن المولى عزّ وجلّ خلق كلّ 

        شيء بقدر، وقدر لعمارة األرض في كلّ وقت، وكلّ زمان، بقدر معلوم؟شيء بقدر، وقدر لعمارة األرض في كلّ وقت، وكلّ زمان، بقدر معلوم؟شيء بقدر، وقدر لعمارة األرض في كلّ وقت، وكلّ زمان، بقدر معلوم؟شيء بقدر، وقدر لعمارة األرض في كلّ وقت، وكلّ زمان، بقدر معلوم؟
        رد.رد.رد.رد.أرجو الأرجو الأرجو الأرجو ال
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إن فهمك للعبارة التي اقتبستها: من أنّهـا تـدلّ علـى ال بديـة الـوحي لإلمـام، إن       
كـان  ((فهم خاطئ! فال يوجد في تلك العبارة ما يدلّ على ذلـك، وإن قولنـا:   ���  هو
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األزلــي أن اإلمــام ، يعنــي: أن اهللا ســبحانه وتعــالى كــان فــي علمــه   ))لــم يجعــل ذلــك 
، وأن اعتقـاد الشـيعة بـذلك ال يغيـر الواقـع      Cليس هو الولد األكبـر لإلمـام الهـادي   

ه عــن رســول ئــكــان يعلــم مــن آبا Cعنــد اهللا، وعنــد اإلمــام أيضــاً، فاإلمــام الهــادي 
  . Cأن اإلمام ليس هو السيد محمد، بل هو الحسن العسكري 7اهللا

ريحه بــذلك ال يعنــي أن األمــر ملتــبس  نعــم، هــو لــم يصــرح بــذلك، وعــدم تصــ  
باألخبار التي وصلت  7عليه، وأنّه ال يعلم ذلك، بل إن علمه بذلك من رسول اهللا

لـــم يعلمهـــا عـــن طريـــق الـــوحي  C، وأن إمامـــة الحســـن العســـكريFهئـــعـــن آبا
ــه عــــرف ذلــــك بالنصــــوص       ــم ممكــــن، ولكنّــ ــان ذلــــك فــــي حقّهــ ــرة، وإن كــ مباشــ

  إمام منذ والدته.وبالعالمات التي تظهر في كلّ 

  :)٢تعليق (

�!و�	*�����א���ود�������������««  
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

: أن : أن : أن : أنCCCC واإلمام العسـكري واإلمام العسـكري واإلمام العسـكري واإلمام العسـكري     CCCCهل نفهم هنا من البداء في اإلمام الكاظمهل نفهم هنا من البداء في اإلمام الكاظمهل نفهم هنا من البداء في اإلمام الكاظمهل نفهم هنا من البداء في اإلمام الكاظم
اإلمامة منصوصة عليهم نصّاً، ولكن كان هناك بعض الشيعة يرون اإلمامة في اإلمامة منصوصة عليهم نصّاً، ولكن كان هناك بعض الشيعة يرون اإلمامة في اإلمامة منصوصة عليهم نصّاً، ولكن كان هناك بعض الشيعة يرون اإلمامة في اإلمامة منصوصة عليهم نصّاً، ولكن كان هناك بعض الشيعة يرون اإلمامة في 

ــاظم    ــو اإلمـــام الكـ ــماعيل أخـ ــاظم   إسـ ــو اإلمـــام الكـ ــماعيل أخـ ــاظم   إسـ ــو اإلمـــام الكـ ــماعيل أخـ ــاظم   إسـ ــو اإلمـــام الكـ ــماعيل أخـ ــدجيل) أ  CCCCإسـ ــد (ســـبع الـ ــدجيل) أ  ، ومحمـ ــد (ســـبع الـ ــدجيل) أ  ، ومحمـ ــد (ســـبع الـ ــدجيل) أ  ، ومحمـ ــد (ســـبع الـ ــو اإلمـــام  ، ومحمـ ــو اإلمـــام  خـ ــو اإلمـــام  خـ ــو اإلمـــام  خـ خـ
        ؟؟؟؟CCCCالعسكريالعسكريالعسكريالعسكري

، والـذي نـصّ   ، والـذي نـصّ   ، والـذي نـصّ   ، والـذي نـصّ   CCCCفإذا كان هذا ما يرى، فأين حديث الخلفاء االثنا عشرفإذا كان هذا ما يرى، فأين حديث الخلفاء االثنا عشرفإذا كان هذا ما يرى، فأين حديث الخلفاء االثنا عشرفإذا كان هذا ما يرى، فأين حديث الخلفاء االثنا عشر
مــن رســول اهللا؟ فهــذا مــا جعــل أحمــد الكاتــب ينقــد    مــن رســول اهللا؟ فهــذا مــا جعــل أحمــد الكاتــب ينقــد    مــن رســول اهللا؟ فهــذا مــا جعــل أحمــد الكاتــب ينقــد    مــن رســول اهللا؟ فهــذا مــا جعــل أحمــد الكاتــب ينقــد        FFFFعلــى أســماء األئمــة علــى أســماء األئمــة علــى أســماء األئمــة علــى أســماء األئمــة 

ــاة        ــه لمــا جــرى فــي أوســاط حي ــدعي مخالفت ــاء االثنــي عشــر وي ــاة       حــديث الخلف ــه لمــا جــرى فــي أوســاط حي ــدعي مخالفت ــاء االثنــي عشــر وي ــاة       حــديث الخلف ــه لمــا جــرى فــي أوســاط حي ــدعي مخالفت ــاء االثنــي عشــر وي ــاة       حــديث الخلف ــه لمــا جــرى فــي أوســاط حي ــدعي مخالفت ــاء االثنــي عشــر وي حــديث الخلف
لـم هـذا التعـدد مـع وجـود      لـم هـذا التعـدد مـع وجـود      لـم هـذا التعـدد مـع وجـود      لـم هـذا التعـدد مـع وجـود      البداء وتعدد الفرق الشيعية، ويتسـاءل ب البداء وتعدد الفرق الشيعية، ويتسـاءل ب البداء وتعدد الفرق الشيعية، ويتسـاءل ب البداء وتعدد الفرق الشيعية، ويتسـاءل ب     منمنمنمن    FFFFاألئمةاألئمةاألئمةاألئمة
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؟ ولــذا قــال: إن اإلمامــة بالشــورى، وإن اإلمامــة     ؟ ولــذا قــال: إن اإلمامــة بالشــورى، وإن اإلمامــة     ؟ ولــذا قــال: إن اإلمامــة بالشــورى، وإن اإلمامــة     ؟ ولــذا قــال: إن اإلمامــة بالشــورى، وإن اإلمامــة     FFFFحــديث يــنصّ علــى األئمــة   حــديث يــنصّ علــى األئمــة   حــديث يــنصّ علــى األئمــة   حــديث يــنصّ علــى األئمــة   
        أغراضها سياسية.أغراضها سياسية.أغراضها سياسية.أغراضها سياسية.
        فما قولكم؟فما قولكم؟فما قولكم؟فما قولكم؟
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، Cواإلمــام العســكري   Cنعــم، هنــاك نــص علــى إمامــة اإلمــام الكــاظم      
وصـلهم ال علـى نحـو التـواتر،     ولكن بعض الشـيعة الـذين لـم يصـلهم الـنص، أو      

ــي        ــة فـ ــرون أن اإلمامـ ــانوا يـ ــه، كـ ــالف لـ ــن مخـ ــبهة، أو لظـ ــه، لشـ ــدوا بـ ــم يعتقـ ولـ
  إسماعيل؛ ألنّه االبن األكبر، مثالً، أو في سيد محمد (سبع الدجيل)..

ولكن اعتقاد بعض الشيعة ذلك، ثم ظهور خالفه والتعبير عنه بـ(البداء)، ال 
  ـة متعـددين غيـر االثنـي عشـر   يعني وجود نص ألئمF    يـوهم كمـا يحـاول أن ،

أحمــد الكاتــب القــراء بــه؛ فــإن مــا قالــه مغالطــة! إذ أقــام اعتقــاد بعــض الشــيعة أو  
ورود روايات البداء بحق المعنيين علـى أنّهـا نـص فيهمـا، وهـذا محـض هـراء..        

  فال يوجد هناك نص واحد بإمامتهما.
نها: حديث االثني عشر، متواترة، وأما كون روايات النص على األئمة، وم

           أو مستفيضــة، فإنّــه ال يعنــي: ال بديــة معرفتهــا والعلــم بهــا مــن كــلّ أحــد؛ فــإن
تعريف (التواتر) بأنّه: خبر جماعة يؤمن أو يستحيل تواطئهم علـى الكـذب، ال   
ــه مــن الجميــع، وكــذا (المســتفيض)، فهمــا       يــدخل فــي مفهومــه حصــول العلــم ب

رة)، فبناء اإلشكال على تصـور أو إيهـام المالزمـة بـين     مصطلح (الشه يختلفان عن
  وجود التواتر ووجوب علم الجميع به محض جهلٍ، أو مغالطة؛ فتأمل!



 
 

٤٨٦٤٨٦٤٨٦٤٨٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

  :)٣تعليق (

��د��!	א��מ����א'	دن����������«��«  
لمــاذا ال تعــودون إلــى كتــبكم وتغيــرون األحاديــث بأســماء األئمــة كمــا هــي  لمــاذا ال تعــودون إلــى كتــبكم وتغيــرون األحاديــث بأســماء األئمــة كمــا هــي  لمــاذا ال تعــودون إلــى كتــبكم وتغيــرون األحاديــث بأســماء األئمــة كمــا هــي  لمــاذا ال تعــودون إلــى كتــبكم وتغيــرون األحاديــث بأســماء األئمــة كمــا هــي  

        م حجة؟!م حجة؟!م حجة؟!م حجة؟!عندكم، حتّى ال يكون للناس عليكعندكم، حتّى ال يكون للناس عليكعندكم، حتّى ال يكون للناس عليكعندكم، حتّى ال يكون للناس عليك
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــماء األئمـــة  عنـــدنا تحـــدد نفـــس األســـماء التـــي    Fالروايـــات التـــي تـــذكر أسـ

حصــلت فعــالً، وهــذا واحــد مــن اُألمــور التــي نحــتج بهــا علــى صــحة مــذهبنا؛ فعنــدنا  
، Fتشـير إلـى أسـماء األئمـة     J، وعـن فاطمـة الزهـراء   7روايات عن رسـول اهللا 

  تغيير. ي حصل فعالً هو إمامة أُولئك األشخاص فعالً دون أيوالذ
نعم، قـد يـذكر اإلمـام بعـدة ألقـاب، وأنـت تتصـور أن فـي هـذا اخـتالف، وهـو            

  في الحقيقة ليس باختالف.

ðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@¿@õa†jÛa@¿@ñ…‰aìÛa@òíaëŠÛa@åÇIðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@¿@õa†jÛa@¿@ñ…‰aìÛa@òíaëŠÛa@åÇIðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@¿@õa†jÛa@¿@ñ…‰aìÛa@òíaëŠÛa@åÇIðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@¿@õa†jÛa@¿@ñ…‰aìÛa@òíaëŠÛa@åÇICCCCHHHH@ @@ @@ @@ @

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

        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..    السالم عليكم ورحمه اهللالسالم عليكم ورحمه اهللالسالم عليكم ورحمه اهللالسالم عليكم ورحمه اهللا
و(اإلرشـاد): عـن أبـي هاشـم     و(اإلرشـاد): عـن أبـي هاشـم     و(اإلرشـاد): عـن أبـي هاشـم     و(اإلرشـاد): عـن أبـي هاشـم         ورد في كتاب (الغيبة) للشيخ، وفي (الكـافي)، ورد في كتاب (الغيبة) للشيخ، وفي (الكـافي)، ورد في كتاب (الغيبة) للشيخ، وفي (الكـافي)، ورد في كتاب (الغيبة) للشيخ، وفي (الكـافي)، 

وقت وفـاة ابنـه أبـي جعفـر،     وقت وفـاة ابنـه أبـي جعفـر،     وقت وفـاة ابنـه أبـي جعفـر،     وقت وفـاة ابنـه أبـي جعفـر،         CCCC، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري، قال: كنت عند أبي الحسن العسكريالجعفريالجعفريالجعفريالجعفري
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وقــد كــان أشــار إليــه ودلّ عليــه، وإنّــي ُألفكّــر فــي نفســي وأقــول: هــذه قصّــة أبــي    وقــد كــان أشــار إليــه ودلّ عليــه، وإنّــي ُألفكّــر فــي نفســي وأقــول: هــذه قصّــة أبــي    وقــد كــان أشــار إليــه ودلّ عليــه، وإنّــي ُألفكّــر فــي نفســي وأقــول: هــذه قصّــة أبــي    وقــد كــان أشــار إليــه ودلّ عليــه، وإنّــي ُألفكّــر فــي نفســي وأقــول: هــذه قصّــة أبــي    
وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا هللا وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا هللا وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا هللا وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا هللا     CCCCسنسنسنسنإبراهيم وقصّة إسماعيل، فأقبل علَي أبو الحإبراهيم وقصّة إسماعيل، فأقبل علَي أبو الحإبراهيم وقصّة إسماعيل، فأقبل علَي أبو الحإبراهيم وقصّة إسماعيل، فأقبل علَي أبو الح

في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبو في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبو في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبو في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا له في إسماعيل بعدما دلّ عليه أبو 
        ه...) إلى آخر الرواية الشريفة.ه...) إلى آخر الرواية الشريفة.ه...) إلى آخر الرواية الشريفة.ه...) إلى آخر الرواية الشريفة.ونصّبونصّبونصّبونصّب    CCCCعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا

السؤال األول: هل أمر اإلمامة من اُألمور التي يعرض عليها المحو واإلثبات السؤال األول: هل أمر اإلمامة من اُألمور التي يعرض عليها المحو واإلثبات السؤال األول: هل أمر اإلمامة من اُألمور التي يعرض عليها المحو واإلثبات السؤال األول: هل أمر اإلمامة من اُألمور التي يعرض عليها المحو واإلثبات 
        تومة؟تومة؟تومة؟تومة؟والبداء؟ أم من اُألمور المحوالبداء؟ أم من اُألمور المحوالبداء؟ أم من اُألمور المحوالبداء؟ أم من اُألمور المح

ــات       ــة الشــريفة والرواي ــين هــذه الرواي ــاني: كيــف يمكــن الجمــع ب ــات      الســؤال الث ــة الشــريفة والرواي ــين هــذه الرواي ــاني: كيــف يمكــن الجمــع ب ــات      الســؤال الث ــة الشــريفة والرواي ــين هــذه الرواي ــاني: كيــف يمكــن الجمــع ب ــات      الســؤال الث ــة الشــريفة والرواي ــين هــذه الرواي ــاني: كيــف يمكــن الجمــع ب الســؤال الث
علـــى لســـان الرســـول علـــى لســـان الرســـول علـــى لســـان الرســـول علـــى لســـان الرســـول     FFFFالمتكثّـــرة فـــي الـــنص علـــى أســـماء األئمـــة المعصـــومينالمتكثّـــرة فـــي الـــنص علـــى أســـماء األئمـــة المعصـــومينالمتكثّـــرة فـــي الـــنص علـــى أســـماء األئمـــة المعصـــومينالمتكثّـــرة فـــي الـــنص علـــى أســـماء األئمـــة المعصـــومين

    FFFF، وكذلك الروايات التي تذكر أنّهم، وكذلك الروايات التي تذكر أنّهم، وكذلك الروايات التي تذكر أنّهم، وكذلك الروايات التي تذكر أنّهمFFFFوباقي األئمة المعصومينوباقي األئمة المعصومينوباقي األئمة المعصومينوباقي األئمة المعصومين    7777األعظماألعظماألعظماألعظم
        كانوا أنواراً حول العرش محدقين قبل الخلق؟كانوا أنواراً حول العرش محدقين قبل الخلق؟كانوا أنواراً حول العرش محدقين قبل الخلق؟كانوا أنواراً حول العرش محدقين قبل الخلق؟

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

ــي هاشــم        أوالً:أوالً:أوالً:أوالً: ــة بســند متّصــل عــن أب روى الكلينــي فــي (الكــافي) هــذه الرواي
د، عــن علـي بــن محمــ ((الجعفـري نفســه بغيــر هـذه األلفــاظ ــــ مــورد اإلشـكال ــــ قــال:    

قال: كنـت عنـد أبـي الحسـن     ،د، عن أبي هاشم الجعفريإسحاق بن محمC   بعـد
ــ  هما ريد أن أقول: كأنّر في نفسي أُفكّي ُألنّوإ ،ما مضى ابنه أبو جعفر أبـا جعفـر    :أعنـي ـ

ــا محمـــ  ــ د وأبـ ــر بـــن         ـــ ــماعيل ابنـــي جعفـ ــى وإسـ ــأبي الحســـن موسـ ــذا الوقـــت كـ ــي هـ فـ
دمحمF، ؛تهماتهما كقصّقصّ وإن د المرجى بعد أبي جعفرإذ كان أبو محمC.  

ــو الحســن قبــل أن أنطــق   يفأقبــل علَــ  ــا هاشــم  (فقــال:  ،أب ــا أب ــي   !نعــم ي بــدا هللا فــي أب
د بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعـد مضـي إسـماعيل    محم
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ــه   ــه عــن حال ــو   وهــو كمــا حــد  ،مــا كشــف ب ثتك نفســك وإن كــره المبطلــون، وأب
١()))د ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة اإلمامةمحم(.  

، ولـيس فيـه مـا جـاء فـي      )٢(ي (اإلرشـاد) ورواه بالمتن والسند نفسه المفيد ف
متن رواية (الغيبة) من قول: (وقد كان أشار إليه ودلّ عليه)، وقوله: (بعدما دلّ 

  ونصّبه)، وهو موافق لما يعتقده الشيعة.. Cعليه أبو عبد اهللا
والكليني والمفيد متقدمان على الشيخ الطوسي، الذي رواها بسـند منقطـع   

 ألشــعري، عــن أبــي هاشــم الجعفــري؛ فمــا قلتــه مــن أن    عــن ســعيد بــن عبــد اهللا ا  
  الرواية وردت في (الغيبة)، و (الكافي)، و(اإلرشاد) غير صحيح!

هــ) ـــ روى   ٣٤٦ولكن المسعودي المتقدم على الطوسي أيضاً ــ وفاته فـي ( 
ــذه         ــن دون هـ ــري، مـ ــم الجعفـ ــي هاشـ ــن أبـ ــد اهللا، عـ ــن عبـ ــعيد بـ ــن سـ ــة: عـ الروايـ

روى سعد بن عبد اهللا بن أبـي  ((رواية الطوسي؛ قال:  الزيادات الواردة في متن
مـا مضـى   لقـال: كنـت عنـد أبـي الحسـن       ،الجعفـري  خلف، عن داود بن القاسـم 

ة أبـــي محمـــد مثـــل قصّـــة قصّـــكانـــت  فقلـــت:فـــي نفســـي  تفكـــرف محمـــد،ابنـــه 
هــو  !نعــم يــا أبــا هاشــم(فقــال: فالتفــت إلَــيC ، إســماعيل وأبــي الحســن موســى

ــثتك نفســك كمــا حــدد ابنــي الخلــف مــن بعــدي، وإن كــره المبطلــون، أبــو محم
  .)٣())، والحمد هللا رب العالمين)ومعه آلة اإلمامة ،عنده علم ما يحتاج إليه
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فتبين: أن ما جاء في متن رواية الطوسي كان من تصرف الرواة بعـد سـعد بـن    
داء، وغلــب عبـد اهللا، وأنّهـم نقلـوا الروايــة بـالمعنى حسـب مـا توهمــوه مـن معنـى البـ         

على ظنّهم ما شاع عنـد شـريحة واسـعة مـن ضـعفاء الشـيعة مـن كـون إسـماعيل هـو           
ــCاإلمــام بعــد الصــادق  هــو اإلمــام بعــد علــيC    علــيجعفــر محمــد بــن   ا، وإن أب

  .Cالهادي
ــاً: ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــاً:ثانيـ ــام     ثانيـ ظـــاهر روايـــة الطوســـي معـــارض بروايـــات أُخـــرى صـــريحة عـــن اإلمـ

ــده الحســن العســكر    Cالهــادي ــد..    Cيبأنّــه نــصّ علــى ول ــده محم ــاة ول فــي حي
علــي بــن محمــد، عــن جعفــر بــن محمــد   ((كهــذه الروايــة التــي رواهــا الكلينــي عــن:   

الكوفي، عن بشّار بـن أحمـد البصـري، عـن علـي بـن عمـر النـوفلي، قـال: كنـت مـع            
في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه، فقلـت لـه: جعلـت فـداك، هـذا       Cأبي الحسن

  .)١())حبكم بعدي الحسن)صاحبنا بعدك؟ فقال: (ال، صا
  هذه الرواية ظاهرها يخالف ما يعتقده الشيعة في البداء، من أنّه: إظهـار إن ثم

  لعلم اهللا، ال تبدل فيه.
ــي كتابــه          ــى تأويلهــا ف ومــن هنــا نجــد أن الشــيخ الطوســي(رحمه اهللا) ذهــب إل

د كما بدا له فـي  ما تضمن الخبر المتقدم من قوله: (بدا هللا في محم(((الغيبة)، قال: 
        إسماعيل)، معناه: ظهر من أمر اهللا وأمـره فـي أخيـه الحسـن مـا أزال الريـب والشـك
في إمامته؛ فإن جماعة من الشيعة كانوا يظنّون أن األمر في محمد، من حيث كان 

، Cاألكبر، كما كان يظـن جماعـة أن األمـر فـي إسـماعيل بـن جعفـر دون موسـى        
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ر اهللا فيه، وأنّه لم ينصّبه إماماً، كما ظهـر فـي إسـماعيل مثـل     فلما مات محمد أظهر أم
ذلك، ال أنّه كان نص عليه، ثم بدا له في النص على غيـره؛ فـإن ذلـك ال يجـوز     

  .)١())على اهللا تعالى العالم بالعواقب
مــا رواه بوالظــاهر مــن الشــيخ الطوســي أنّــه لــم يقــارن مــا رواه فــي (الغيبــة)    

  أو أُستاذه المفيد في (اإلرشاد).الكليني في (الكافي)، 
ثــــم إن هــــذه الروايــــة تخــــالف مــــا رود عنــــد الشــــيعة متــــواتراً مــــن أســــماء   

  واحداً فواحداً. Fاألئمة
وقد ذهب البعض إلى طرحها بدل التأويل الذي أشار إليه الشيخ الطوسي 
آنفاً، كما جاء في (شبهات وردود) للسيد سامي البدري، من أن: هذه الروايـة  

وقد كان أشار ((شتمل على ما يوجب طرحها، ال تأويلها؛ إذ قال الراوي فيها: ت
، أي: أن الهــادي قــد أشــار إلــى ولــده محمد(رحمــه اهللا) ودلّ    ))إليــه ودلّ عليــه 

  ..من قبل إلى إسماعيل ونصّبه Cعليه، كما أشار أبو عبد اهللا
ــا عبــد اهللا الصــادق    إســماعيل لــم ينصّــب ولــده   Cوممــا ال شــك فيــه أن أب

لإلمامة، بل هذه الدعوى هي دعـوى اإلسـماعيلية، ثـم ربطـت بالبـداء وجعلـت       
مثــاالً لــه مــن قبــل المغرضــين؛ لتشــويه مســألة البــداء عنــد الشــيعة اإلماميــة، وقــد     

  أجمع الشيعة على تكذيبهم في تلك الدعوى..
وعلـى ذلـك    قال الشيخ المفيد: وأما أمر اإلمامة، فإنّه ال يوصف اهللا فيه بالبداء

أنّهــم قــالوا: مهمــا بــدا هللا فــي شــيء فــال   Fإجمــاع اإلماميــة، ومعهــم فيــه أثــر عــنهم 
  .)٢(يبدو له في نقل نبي عن نبوته، وال إمام عن إمامته
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علــى أنّــه يمكــن رد دعــوى الطــرح هــذه بمــا ورد فــي الــنص اآلخــر للروايــة فــي  
ــات الوصــية)؛ إذ لــ     ــارات   (الكــافي)، و(اإلرشــاد)، ومــا ورد فــي (إثب م تــرد فيهــا العب

ــوارد فــي         ــالمتن ال ــة ب ــة وقبــول الرواي المــذكورة، فــيمكن المعالجــة مــن هــذه الناحي
  (الكافي)، الذي ال يتعارض مع مبتنيات الشيعة.
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  »�!د�א�)	�מ�א�!
	�����א��	אق�����������«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحم
تتحــدث عــن كــون اإلمــام    تتحــدث عــن كــون اإلمــام    تتحــدث عــن كــون اإلمــام    تتحــدث عــن كــون اإلمــام        7777هــل توجــد روايــات متــواترة عــن رســول اهللا     هــل توجــد روايــات متــواترة عــن رســول اهللا     هــل توجــد روايــات متــواترة عــن رســول اهللا     هــل توجــد روايــات متــواترة عــن رســول اهللا     

، وتؤكّــد ، وتؤكّــد ، وتؤكّــد ، وتؤكّــد FFFFهــو اإلمــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت  هــو اإلمــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت  هــو اإلمــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت  هــو اإلمــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت      #المهــدي المنتظــرالمهــدي المنتظــرالمهــدي المنتظــرالمهــدي المنتظــر
بصورة واضحة وصريحة أنّه سيغيب عن الناس وهو صغير السـن، وربمـا قبـل أن    بصورة واضحة وصريحة أنّه سيغيب عن الناس وهو صغير السـن، وربمـا قبـل أن    بصورة واضحة وصريحة أنّه سيغيب عن الناس وهو صغير السـن، وربمـا قبـل أن    بصورة واضحة وصريحة أنّه سيغيب عن الناس وهو صغير السـن، وربمـا قبـل أن    

        تراه عامة الناس؟تراه عامة الناس؟تراه عامة الناس؟تراه عامة الناس؟
        لكريم.لكريم.لكريم.لكريم.مع خالص شكري وتقديري لمقامكم امع خالص شكري وتقديري لمقامكم امع خالص شكري وتقديري لمقامكم امع خالص شكري وتقديري لمقامكم ا

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

ــاني عشــر مــن األئمــة، وأنّــه ســوف يغيــب،      Cاألخبــار فــي كــون المهــدي   الث
  متواترة، ولعلّ عشرة أحاديث كافية إلثبات ذلك:

، قال: حدثنا سـعد بـن عبـد اهللا بـن أبـي خلـف، قـال: حـدثني         �حدثنا أبي ــــــــ١١١١
عن عبد اهللا بن مسكان، عن أبان بـن تغلـب،    يعقوب بن زيد، عن حماد بن عيسى،
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عــن ســليم بــن قــيس الهاللــي، عــن ســلمان الفارســي(رحمه اهللا)، قــال: دخلــت علــى   
وإذا بالحســين 7النبــيC     :ــل عينيــه ويلــثم فــاه، وهــو يقــولعلــى فخذيــه وهــو يقب

(أنت سيد ابن سيد، أنت إمام ابن إمام أبو األئمة، أنت حجة ابن حجـة أبـو حجـج    
  .)١(ة من صلبك، تاسعهم قائمهم)تسع

ـــ٢٢٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراهيم بــن        ـ حــدثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر، قــال: حــدثنا علــي بــن إب
هاشم، عن أبيه، عن علي بـن معبـد، عـن الحسـين بـن خالـد، عـن أبـي الحسـن          

: (أنـا  7، قـال: قـال رسـول اهللا   Fعلي بن موسـى الرضـا، عـن أبيـه، عـن آبائـه      
من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة  سيد من خلق اهللا عزّ وجلّ، وأنا خير

ــاحب        ــا صـ ــلين، وأنـ ــاء اهللا المرسـ ــربين وأنبيـ ــة اهللا المقـ ــع مالئكـ ــرش وجميـ العـ
الشفاعة والحوض الشريف، وأنا وعلي أبوا هذه اُألمة، من عرفنا فقـد عـرف   
ــا فقــد أنكــر اهللا عــزّ وجــلّ، ومــن علــي ســبطا أُمتــي         اهللا عــزّ وجــلّ، ومــن أنكرن

 ،هـل الجنّـة: الحسـن والحسـين، ومـن ولـد الحسـين تسـعة أئمـة         وسيدا شـباب أ 
  .)٢(طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهديهم)

في (كفاية األثـر): وعنـه قـال: حـدثنا محمـد بـن جريـر الطبـري قـراءة عليـه،            ــــــــ٣٣٣٣
قال: حدثني محمد بن يحيى النحلي، عن علي بن مشهر، عـن عبـد الملـك بـن أبـي      

ــي ســعيد الخــدري، قــال: ســمعت رســول اهللا       ســل ــة، عــن أب يقــول  7مان، عــن عطي
: (يــا حســين! أنــت اإلمــام ابــن اإلمــام، تســعة مــن ولــدك أئمــة أبــرار،           Cللحســين
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تاسعهم قائمهم. فقيل: يـا رسـول اهللا! كـم األئمـة بعـدك؟ قـال: اثنـا عشـر، تسـعة مـن           
  .)١(صلب الحسين)

نـدة، قـال: حـدثنا أبـو محمـد هـارون       ــ حدثنا علي بن الحسن بـن محمـد بـن م   ٤
بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بـن محمـد سـعيد، قـال: حـدثنا محمـد بـن        ا

سالم بن عبد الرحمن األزدي، عن الحسـن أبـي جعفـر، قـال: حـدثنا علـي بـن زيـد،         
: (األئمة بعـدي  7عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول اهللا

  .. الحديث.)٢(، تاسعهم قائمهم...)Cعشر، تسعة من صلب الحسين اثنا
ـــ٥٥٥٥ ـــــ ـــــ ـــــ ــدثنا        ــ ــال: حـ ــره، قـ ــيداني، وغيـ ــد الصـ ــن محمـ ــان بـ ــن عثمـ ــد بـ ــدثني محمـ حـ

إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سلمان بن حرب الواشـجي، قـال: حـدثنا    
ال: قــال حمــاد بــن زيــد، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري، قــ    

: (إن اهللا اختار من األيام: يوم الجمعة، ومن الليالي: ليلـة القـدر، ومـن    7رسول اهللا
ن علـــي: الحســـن والحســـين،  ضـــان، واختـــارني وعليـــاً، واختـــار مـــ الشـــهور: شـــهر رم

  .)٣(العالمين، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم) حججواختار من الحسين: 
أصـحابنا، عـن محمـد بـن يعقـوب، عـن        وأخبرنا أيضاً جماعـة عـن عـدة مـن     ــــــــ٦٦٦٦

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينـة، عـن   
أبــان بــن أبــي عيــاش، عــن ســليم بــن قــيس، قــال: ســمعت عبــد اهللا بــن جعفــر الطيــار      
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وعمــر بــن أُم  عبــاسأنــا والحســن والحســين وعبــد اهللا بــن    ،يقــول: كنّــا عنــد معاويــة 
امة بــن زيــد، فجــرى بينــي وبــين معاويــة كــالم، فقلــت لمعاويــة: ســمعت   ســلمة وأُســ
يقول: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علـي بـن أبـي طالـب      7رسول اهللا

أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســـهم، فــإذا استشــهد علــي فالحســـن أولــى بــالمؤمنين مـــن         
سـهم، فــإذا استشــهد  أنفسـهم، فــإذا مضـى الحســن فالحســين أولـى بــالمؤمنين مــن أنف   

فابنــه علــي بــن الحســين أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، وســتدركه يــا علــي، ثــم ابنــه      
محمــد بــن علــي أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، يــا علــي، ثــم يكملــه اثنــا عشــر إمامــاً     

  .. الحديث.)١(تسعة من ولد الحسين...)
ل(رضــي اهللا  حــدثنا أبــي ومحمــد بــن الحســن ومحمــد بــن موســى المتوكّ        ــــــــــــــــ٧٧٧٧

عــنهم)، قــالوا: حــدثنا ســعد بــن عبــد اهللا وعبــد اهللا بــن جعفــر الحميــري ومحمــد بــن     
يحيى العطّار جميعاً، قالوا: حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى وإبـراهيم بـن هاشـم          
وأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي ومحمد بن الحسين بن أبـي الخطـاب جميعـاً، قـالوا:     

محبوب السراد، عن داود بـن الحصـين، عـن أبـي بصـير،       حدثنا أبو علي الحسن بن
: المهـدي  7، قـال: (قـال رسـول اهللا   Fعن الصادق جعفر بـن محمـد، عـن آبـائهم    

من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خَلْقاً وخُلُقاً، تكون له غيبة 
فيمألهـا  وحيرة حتّى تضلّ الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشـهاب الثاقـب،   

  .)٢(قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً)
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حدثنا عبد الواحد بن محمـد بـن عبـدوس العطّـار النيسـابوري، قـال: حـدثنا         ــــــــ٨٨٨٨
علي بن محمد بن قتيبـة النيسـابوري، قـال: حـدثنا حمـدان بـن سـليمان النيسـابوري،         

جعفــر بزيـغ، عـن صــالح بـن عقبـة، عـن أبيـه، عـن أبـي         بـن  عـن محمـد بـن إسـماعيل     
ــه ســيد           ــن الحســين، عــن أبي ــدين علــي ب ــه ســيد العاب ــاقر، عــن أبي ــن علــي الب محمــد ب
ــي         ــر المــؤمنين علــي بــن أب ــن علــي، عــن أبيــه ســيد األوصــياء أمي الشــهداء الحســين ب

: (المهــدي مــن ولــدي، تكــون لــه غيبــة وحيــرة    7، قــال: قــال رســول اهللا Fطالــب
مألها عدالً وقسـطاً كمـا ملئـت جـوراً     ، فيFتضلّ فيها اُألمم، يأتي بذخيرة األنبياء

  .)١(وظلماً)
أخبرنا أبو عبد اهللا الحسين بن محمد بن البرمكي بن سعيد الخزاعي، قـال:   ــــــــ٩٩٩٩

حدثنا أبو الحسين محمد بن أبي عبـد اهللا الكـوفي األسـدي، قـال: حـدثنا إسـماعيل       
ثنا شعيب بـن  بن محمد البرمكي، قال: حدثنا موسى بن العمران النخعي، قال: حدا

إبراهيم التميمي، قال: حدثنا سيف بن عميرة، عـن أبـان بـن إسـحاق األسـدي، عـن       
ــال: قــال رســول اهللا        ــن أبــي حــازم، عــن ســلمان، ق ــن محمــد ب ــة 7الصــباح ب األئم) :

بعدي اثنا عشر عدد شهور الحول، ومنّـا مهـدي هـذه اُألمـة، لـه غيبـة موسـى، وبهـاء         
  .)٢(عيسى، وحلم داود، وصبر أيوب)

، �، قال: حدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مسـرور     �حدثنا محمد بن علي ــــ١٠١٠١٠١٠
قال: حدثنا الحسين بـن محمـد بـن عـامر، عـن عمـه محمـد بـن أبـي عميـر، عـن أبـي             
جميلة المفضـل بـن الحسـن بـن صـالح، عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي، عـن جـابر بـن              
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لـدي، اسـمه اسـمي،    : (المهـدي مـن و  7عبد اهللا األنصاري، قال: قال رسول اهللا
وكنيته كنيتي، أشبه النـاس بـي خَلقـاً وخُلُقـاً، يكـون لـه غيبـة وحيـرة يضـلّ فيهـا           
اُألمـــم، ثـــم يقبـــل كالشـــهاب الثاقـــب، يمألهـــا عـــدالً وقســـطاً كمـــا ملئـــت جـــوراً  

  .)١(وظلماً)
اكتفينا بهذه العشرة، في بعضها نـص علـى الغيبـة، وفـي البقيـة نـص علـى كـون         

، وهـو يسـتلزم الـوالدة وطـول     #هو المهـدي والقـائم   Cنالتاسع من ولد الحسي
  العمر والغيبة؛ ألنّه لم يظهر لحد اآلن..

وهنـاك روايــات غيرهــا بالعشــرات مــا يكفــي لحصــول التــواتر ويزيــد، فراجعهــا  
  في مضانّها.

ŠÄnä½a@òČv§a@%̃ ìí@�@a‡b½IŠÄnä½a@òČv§a@%̃ ìí@�@a‡b½IŠÄnä½a@òČv§a@%̃ ìí@�@a‡b½IŠÄnä½a@òČv§a@%̃ ìí@�@a‡b½ICCCC@@@@H_ê†Èi@òÐîÜ¨a@ìç@å½H_ê†Èi@òÐîÜ¨a@ìç@å½H_ê†Èi@òÐîÜ¨a@ìç@å½H_ê†Èi@òÐîÜ¨a@ìç@å½@ @@ @@ @@ @

��د����מ����א�!�	�ن�����������«�«  
        ل:ل:ل:ل:السؤاالسؤاالسؤاالسؤا

لـم يغـادر   لـم يغـادر   لـم يغـادر   لـم يغـادر       7777اًاًاًاًنحن الشيعة نعتقد ــ ونُصر علـى ذلـك ـــ: أن النبـي محمـد     نحن الشيعة نعتقد ــ ونُصر علـى ذلـك ـــ: أن النبـي محمـد     نحن الشيعة نعتقد ــ ونُصر علـى ذلـك ـــ: أن النبـي محمـد     نحن الشيعة نعتقد ــ ونُصر علـى ذلـك ـــ: أن النبـي محمـد     
خليفة بعده، ونحتج بالدليل العقلي: خليفة بعده، ونحتج بالدليل العقلي: خليفة بعده، ونحتج بالدليل العقلي: خليفة بعده، ونحتج بالدليل العقلي:     CCCCبعد أن أوصى باإلمام عليبعد أن أوصى باإلمام عليبعد أن أوصى باإلمام عليبعد أن أوصى باإلمام علي��� ��� ��� ���     الدنياالدنياالدنياالدنيا

ــدون خليفــة لكــي تنقســم وتتنــاحر فــي      ــدون خليفــة لكــي تنقســم وتتنــاحر فــي     أنّــه ال يعقــل أن يتــرك النبــي اُألمــة ب ــدون خليفــة لكــي تنقســم وتتنــاحر فــي     أنّــه ال يعقــل أن يتــرك النبــي اُألمــة ب ــدون خليفــة لكــي تنقســم وتتنــاحر فــي     أنّــه ال يعقــل أن يتــرك النبــي اُألمــة ب أنّــه ال يعقــل أن يتــرك النبــي اُألمــة ب
        تحديد من هو الخليفة.تحديد من هو الخليفة.تحديد من هو الخليفة.تحديد من هو الخليفة.
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في ذلك؟ في ذلك؟ في ذلك؟ في ذلك؟     7777سياسة النبيسياسة النبيسياسة النبيسياسة النبي    #هج اإلمام المنتظرهج اإلمام المنتظرهج اإلمام المنتظرهج اإلمام المنتظرفسؤالي هو: لماذا لم ينتفسؤالي هو: لماذا لم ينتفسؤالي هو: لماذا لم ينتفسؤالي هو: لماذا لم ينت
        وكيف نوفّق بين االعتقادين؟وكيف نوفّق بين االعتقادين؟وكيف نوفّق بين االعتقادين؟وكيف نوفّق بين االعتقادين؟

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

        ــ بوجـوب وصـاية النبـي ــ باألدلّـة العقليـة والنقليـة ـ ووقوعهـا ألميـر    7الشيعة تعتقد ـ
متــه، أو لــم تعتقــد الشــيعة بانتهــاء إما  #, ولكــن فــي غيبــة اإلمــام المنتظــر Cالمــؤمنين

خالفته، حتّى تجب الوصاية لغيره, بل إن إمامته مستمرة فال تحتـاج إلـى خليفـة ينـوب     
  يرعى اُألمة والطائفة ولو من وراء ستار الغيبة. Cعنه, وأنّه

, Cفالغيبة ال تلغي مهمات اإلمامة مطلقاً, بل تصد عن الدور الحضـوري لإلمـام  
  ــي ــق ا  7وهــذا بعكــس ارتحــال النب ــى الرفي ــولّى     إل ألعلــى؛ إذ يجــب فيــه وجــود مــن يت

  مسؤولية قيادة اُألمة وإمامتها بعده.
ونيابتـه, ولكـن    Cثم حتّى في عصر الغيبة وإن لم يصرح بمنصب خالفـة اإلمـام  

ــة          ــاس علمــاء الطائف ــد جــاءت نصــوص وأحاديــث شــريفة تؤكّــد وجــوب مالزمــة الن ق
هـؤالء مـن العلـم والتقـوى      واتّباعهم على نحو العموم, وفيها مواصفات Cكنواب له 

  والعدالة وغيرها, حتّى ال يقع الناس في انحراف وضاللة.

IIIIČïÜÇ@´îÈm@´i@ÖŠÐÛaČïÜÇ@´îÈm@´i@ÖŠÐÛaČïÜÇ@´îÈm@´i@ÖŠÐÛaČïÜÇ@´îÈm@´i@ÖŠÐÛaCCCC@@@@õbèÔÐÛa@´îÈmë@òßbßfiÛõbèÔÐÛa@´îÈmë@òßbßfiÛõbèÔÐÛa@´îÈmë@òßbßfiÛõbèÔÐÛa@´îÈmë@òßbßfiÛ@@@@@@@@
@@@@@âbß⁄a@ÝjÓ@åß@âbß⁄a@ÝjÓ@åß@âbß⁄a@ÝjÓ@åß@âbß⁄a@ÝjÓ@åßð†è½að†è½að†è½að†è½a#HHHH@ @@ @@ @@ @

  »�������������א�!�	�ن���!	�«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        لنا في الدراسة، وهو من أهل السنّة:لنا في الدراسة، وهو من أهل السنّة:لنا في الدراسة، وهو من أهل السنّة:لنا في الدراسة، وهو من أهل السنّة:وردت هذه التساؤالت من زميل وردت هذه التساؤالت من زميل وردت هذه التساؤالت من زميل وردت هذه التساؤالت من زميل 
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))))))))النبي اآلن الشيعة يقولون بأنالنبي اآلن الشيعة يقولون بأنالنبي اآلن الشيعة يقولون بأنالنبي ة تختار لنفسها إماماً     7777اآلن الشيعة يقولون بأنة تختار لنفسها إماماً لم يترك اُألمة تختار لنفسها إماماً لم يترك اُألمة تختار لنفسها إماماً لم يترك اُألملم يترك اُألم
إماماً، وكـان ذلـك بـأمر مـن اهللا     إماماً، وكـان ذلـك بـأمر مـن اهللا     إماماً، وكـان ذلـك بـأمر مـن اهللا     إماماً، وكـان ذلـك بـأمر مـن اهللا         الذي نصّب لهم علياًالذي نصّب لهم علياًالذي نصّب لهم علياًالذي نصّب لهم علياً    7777أو خليفةً، بل هوأو خليفةً، بل هوأو خليفةً، بل هوأو خليفةً، بل هو

        تعالى..تعالى..تعالى..تعالى..
        فلماذا ال يطبق هذا الكالم على إمامكم المهدي؟فلماذا ال يطبق هذا الكالم على إمامكم المهدي؟فلماذا ال يطبق هذا الكالم على إمامكم المهدي؟فلماذا ال يطبق هذا الكالم على إمامكم المهدي؟

رسول اهللا وال يترك اُألمة هكذا همالً تختار رسول اهللا وال يترك اُألمة هكذا همالً تختار رسول اهللا وال يترك اُألمة هكذا همالً تختار رسول اهللا وال يترك اُألمة هكذا همالً تختار     لماذا ال يقتدي اإلمام بجدهلماذا ال يقتدي اإلمام بجدهلماذا ال يقتدي اإلمام بجدهلماذا ال يقتدي اإلمام بجده
        ....))))))))ألنفسها مرجعاًألنفسها مرجعاًألنفسها مرجعاًألنفسها مرجعاً

        فحبذا التكرم مشكورين باإلجابة التفصيلية على هذه المغالطات..فحبذا التكرم مشكورين باإلجابة التفصيلية على هذه المغالطات..فحبذا التكرم مشكورين باإلجابة التفصيلية على هذه المغالطات..فحبذا التكرم مشكورين باإلجابة التفصيلية على هذه المغالطات..
        ....FFFFثبتنا اهللا على والية أهل البيتثبتنا اهللا على والية أهل البيتثبتنا اهللا على والية أهل البيتثبتنا اهللا على والية أهل البيت

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

حـاكم بعـد   إن الدليل العقالئـي الـذي يـدعونا إلـى ال بديـة جعـل خليفـة ل       
غيابه أو موته ال يدلّ على أكثر من وجوب التعيين للخليفة، أما أنّه يدلّ على 
التعيين بالنصّ على شخص، أو التعيين بالكلّي الذي له مصـاديق متعـددة، أو   

  مصداق واحد، فهذا ما ال يدلّ عليه الدليل العقالئي.
ية التعيين فقط بأيطريقة، سواء كان  فالدليل العقالئي يسوقنا إلى ال بد

بــالنصّ الشخصــي، أو الكلّــي الــذي لــه مصــاديق متعــددة، أو الكلّــي الــذي لــه    
  مصداق واحد.

فـي بيعـة الغـدير، وحصـل أيضـاً مـن اإلمـام         7واألول حصل من الرسـول 
   الغائب في تعيين السفراء األربعة.
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طيعـوا الرسـولَ   طيعـوا الرسـولَ   طيعـوا الرسـولَ   طيعـوا الرسـولَ   أَطيعـوا اللَّـه وأَ  أَطيعـوا اللَّـه وأَ  أَطيعـوا اللَّـه وأَ  أَطيعـوا اللَّـه وأَ  �والثاني حصل من قبل اهللا تعالى بقولـه تعـالى:   
نْكُمرِ مي اَألمأُولونْكُمرِ مي اَألمأُولونْكُمرِ مي اَألمأُولونْكُمرِ مي اَألمأُول١(�و(.  

إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين       إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين       إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين       إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين       �والثالث حصل بقوله تعالى: 
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمق٢(�ي(.  

علــى الفقهــاء  Cمــام العســكريومــن الثــاني أيضــاً حصــل التعيــين مــن قبــل اإل  
ــه، مخالفــاً          ــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه، حافظــاً لدين ــال: (فأم العــدول؛ إذ ق

  .)٣(لهواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه)
ورب ســائل يســأل: إذا كــان الــدليل العقالئــي ال يــدلّ علــى أكثــر مــن ال بديــة     

  طريقـة، فلمــاذا اختلـف ال   التعيـين بـأي   حـال فـي تعيــين علـيC   ؟! فكـان يكفـي مــن
الشــارع أن يكتفــي بــالتعيين الــذي نــص عليــه القــرآن، والــذي هــو بــالكلّي الــذي لــه    

  مصاديق؟
  والجواب على ذلك يتّضح من خالل هذه النقاط:

ــــــــ١١١١ ـــــ ـــــ إن اللطـــف اإللهـــي يقتضـــي تعيـــين ذلـــك المصـــداق بشخصـــه؛ وذلـــك ألن   ــ
الجاهلية ما تزال عالقة في نفوس الكثير  الدعوة اإلسالمية ما تزال فتية، والرواسب

ــة         ــرفض أحقّيـ ــل بـ ــذي حصـ ــي الـ ــع العملـ ــم، والواقـ ــل كلّهـ ــم نقـ ــحابة إن لـ ــن الصـ مـ
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عليC    بالخالفة على الرغم من التعيين الشخصي دليل على صدق ما نقـول، مـن
  أن الصحابة جميعاً سوف يرتدون مع عدم التعيين الشخصي..

ال بــد مـن بــاب اللطــف اإللهــي بتعيــين ذلــك  فحفاظـاً علــى مســيرة الرســالة كــان  
سـنة مـن الـدعوة،     ثمائـة المصداق بشخصه. وهـذا بخـالف الحـال بعـد أكثـر مـن ثال      

ورســوخ المفــاهيم والعقائــد واألحكــام فــي نفــوس كثيــر مــن المســلمين، فــاكتفى          
  بالتعيين بالكلّي الذي له مصاديق متعددة.

ـــــــ٢٢٢٢ ــــ ــــ صــوم وبــين تعيــين المرجــع، الــذي  إن هنــاك اختالفــاً بــين تعيــين اإلمــام المع  ـ
ليس هنـاك مـن    7يرجع إليه، ليكون نائباً عن اإلمام.. ففي األول بعد وفاة الرسول

يكــون حجــة علــى اُألمــة غيــر اإلمــام المعصــوم، بخــالف الثــاني، فــإن الحجــة علــى       
اُألمة، وهو اإلمام المعصوم، موجود وغائـب، وينتفـع بـه فـي حـال غيبتـه كمـا ينتفـع         

س إذا غيبتها السحاب، فلذلك صار يكفي التعيين في الثاني بالكلّي الذي له بالشم
  مصاديق، بينما صار يحتاج في األول إلى التعين الشخصي.

لـو أراد التعـين الشخصـي ألكثـر مـن السـفراء األربعـة         Cإن اإلمـام الغائـب   ــــــــ٣٣٣٣
ل تعتقـد لـو أن   الستطاع ذلك، لكن ذلك ينـافي الغيبـة الكبـرى التـي ال بـد منهـا، فهـ       

اإلمام استمر لهذا الحين بالتعين الشخصي الستطاع أن يحـافظ علـى سـريته مـن أن     
  ال تناله يد األعداء والمتربصين به؟

فالضـرورة إذاً اقتضـته للتحـول مــن التعـين الشخصـي الــذي حصـل مـع الســفراء        
  األربعة إلى التعيين الكلّي الذي له مصاديق متعددة.

يختلف عن دور المرجع بعد غيبـة اإلمـام،    7إلمام بعد وفاة النبيإن دور ا ــــــــ٤٤٤٤
إيصال األحكـام الشـرعية واسـتنباطها مـن أدلّتهـا، فحكمـه هـو:        ���  فالمرجع ليس له
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وإخـــراج األحكـــام مـــن أقـــوالهم والحكـــم بهـــا,   Fالرجـــوع إلـــى المعصـــومين
س، ولـه  بخالف المعصوم الذي له دور واسع، فهـو: لـه الواليـة علـى جميـع النـا      

اإلمامة العظمى، وهذا الفرق اقتضى التعين الشخصي في أحدهما، والكلّي في 
  اآلخر.

أما ما يتعلّق بخالفة أبي بكر المدعاة، فنحن نقـول: إن األغلـب مـن علمـاء     
السنّة يقولون بعدم الـنص علـى خالفـة أبـي بكـر، وإنّمـا األمـر كـان شـورى بـين           

ـــ    ــول ال ب ــدد الرسـ ــم يحـ ــلمين، ولـ ــالتعيين   المسـ ــاديق، وال بـ ــه مصـ ــذي لـ الكلّي الـ
  الشخصي.

أما تلك المجموعة القليلة التي قالت بـالنص علـى أبـي بكـر، وقصـدها مـن       
النص هو: ذكره بالصفات، أي: بالكلّي الذي له مصاديق، فـنحن نختلـف معهـا    

بقولنا بالتعيين الشخصي على عليC.  
ا فـي تحديـد المصـداق،    ولو سلّمنا معها بعدم ذلك، فإن خالفنـا يبقـى معهـ   
ــول     ــة الرسـ ــد لخالفـ ــداق الوحيـ ــول: إن المصـ ــنحن نقـ ــي  7فـ ــو علـ ــه Cهـ ؛ ألنّـ

األفضل، وما ذكرتموه من صفات ألبي بكر فنحن نختلـف معكـم فـي الكبـرى     
     ـة فـي حيـاة النبـيالذي يصـلّي باُألم 7والصغرى، فنحن ال نسلّم لكم أن   أحـق

  .7باُألمة في حياة رسول اهللا بالخالفة، وال نسلّم لكم أن أبا بكر صلّى
أما من قال بالتعيين الشخصي على أبي بكـر، وأنّـه منصـوص عليـه صـريحاً      

، فنحن نـرفض تلـك الروايـات سـنداً وداللـة، وهـي معارضـة        7من قبل الرسول
  بالعشرات إن لم تكن المئات من األدلّة عند الفريقين.



 
 

٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

áöbÔÛa@†Èi@´ßì–Èß@…ìuìi@ÞìÔÛa@Č…‰IáöbÔÛa@†Èi@´ßì–Èß@…ìuìi@ÞìÔÛa@Č…‰IáöbÔÛa@†Èi@´ßì–Èß@…ìuìi@ÞìÔÛa@Č…‰IáöbÔÛa@†Èi@´ßì–Èß@…ìuìi@ÞìÔÛa@Č…‰I#HHHH@ @@ @@ @@ @

  »!$�	�א���)	�����א��	אق�����������و�س���«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

هذه الشبهة الموجودة والذين قاموا بإثارتها: بأن هناك خمسة وعشرين إماماً هذه الشبهة الموجودة والذين قاموا بإثارتها: بأن هناك خمسة وعشرين إماماً هذه الشبهة الموجودة والذين قاموا بإثارتها: بأن هناك خمسة وعشرين إماماً هذه الشبهة الموجودة والذين قاموا بإثارتها: بأن هناك خمسة وعشرين إماماً 
        معصوماً، كيف يكون رد هذه الشبهة؟معصوماً، كيف يكون رد هذه الشبهة؟معصوماً، كيف يكون رد هذه الشبهة؟معصوماً، كيف يكون رد هذه الشبهة؟

        راجين اإلجابة، مع فائق الشكر والتقدير، ولكم األجر والثواب.راجين اإلجابة، مع فائق الشكر والتقدير، ولكم األجر والثواب.راجين اإلجابة، مع فائق الشكر والتقدير، ولكم األجر والثواب.راجين اإلجابة، مع فائق الشكر والتقدير، ولكم األجر والثواب.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المعصـــومون الثابـــت عصـــمتهم اثنـــا عشـــر إمامـــاً، هـــذا مـــا أجمـــع عليـــه     األئمـــة

مذهبنا، ولكن الذين يحـاولون أن يروجـوا إلـى فكـرة الخمسـة والعشـرين معصـوماً        
 #يوهمون اآلخرين بأنّهم يسـتندون إلـى روايـات آحـاد تقـول: أن بعـد المهـدي       

  أحد عشر مهدياً، أو اثنا عشر.
غـضّ النظـر عـن صـحتها وعـدم صـحتها، لـم        والروايات التي تذكر ذلك، ومـع  

تشــــر إلــــى عصــــمة أُولئــــك، فقالــــت: مهــــدياً، ولــــم تقــــل: معصــــوماً، بــــل إن اإلمــــام  
، كما في روايـة، سـئل عـن ذلـك؟ فأجـاب: (إنّمـا قـال ـــ أي: أبـوه ـــ اثنـا            Cالصادق

عشر مهدياً، ولم يقـل اثنـا عشـر إمامـاً، ولكـنّهم قـوم مـن شـيعتنا يـدعون النـاس إلـى            
  ..)١(التنا ومعرفة حقّنا)موا
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ــاألمر فــي الــزمن التــالي لــزمن الظهــور       وهــؤالء المهــديون هــم ممــن يقومــون ب
، ألن بعــض الروايــات تشــير إلــى أنّهــم يكونــون بعــد وفــاة  Cوبعــد اإلمــام المهــدي

ــال ينبغــي تصــديق أي  #القــائم ــه مهــدياً ولمــا يحصــل زمــن       ؛ ف ــدعي كون أحــد ي
  .الظهور، ولم يتوف القائم بعد

كما ال ينبغي تصديق كلّ من يدعي العصمة؛ ألن العصمة تحتاج إلـى دليـل،   
ــخص          ــينٍ للشـ ــع تعـ ــحيحة، مـ ــنّة الصـ ــرآن أو السـ ــن القـ ــون مـ ــد أن يكـ ــدليل ال بـ والـ

  كثر المعصومون المدعون لها!��� المعصوم بما يرفع االلتباس، و
  عــاء العصــمة مــن قبــل أيفــي ســلوك  شــخص ســيكذّبه نظــرة بســيطة    وإن كــان اد

ذلـك اإلنسـان، إذ ستفضـحه الـذنوب التـي ال يسـلم منهـا.. ولـو سـلم منهـا، فكيـف يســلم            
من السهو والنسيان والخطأ، وغير ذلك من اُألمور التي ال بد أن ال تحصـل عنـده حتّـى    

  ألن العصمة من اُألمور الباطنية.بالنص، ���  يكون معصوماً؟ وال يمكن أن نعرفه

  ):١تعليق (

  »����������א���������א��	אق����$د�«
، ، ، ، CCCCأنتم ال تستطيعون رد الروايات التي تقول بمهديين معصومين بعد القائمأنتم ال تستطيعون رد الروايات التي تقول بمهديين معصومين بعد القائمأنتم ال تستطيعون رد الروايات التي تقول بمهديين معصومين بعد القائمأنتم ال تستطيعون رد الروايات التي تقول بمهديين معصومين بعد القائم

ــة وفاتـــه، وال رد األدعيـــة الكثيـــرة التـــي وردت    ــة وفاتـــه، وال رد األدعيـــة الكثيـــرة التـــي وردت   وال رد وصـــية رســـول اهللا فـــي ليلـ ــة وفاتـــه، وال رد األدعيـــة الكثيـــرة التـــي وردت   وال رد وصـــية رســـول اهللا فـــي ليلـ ــة وفاتـــه، وال رد األدعيـــة الكثيـــرة التـــي وردت   وال رد وصـــية رســـول اهللا فـــي ليلـ وال رد وصـــية رســـول اهللا فـــي ليلـ
        في (مفاتح الجنان) وغيرها.في (مفاتح الجنان) وغيرها.في (مفاتح الجنان) وغيرها.في (مفاتح الجنان) وغيرها.    FFFFعنهمعنهمعنهمعنهم

، ، ، ، FFFFاألئمـة األئمـة األئمـة األئمـة     وما قلتم بعدم عصـمتهم، فهـذا مـردود؛ ألنّكـم تعترفـون بعصـمة      وما قلتم بعدم عصـمتهم، فهـذا مـردود؛ ألنّكـم تعترفـون بعصـمة      وما قلتم بعدم عصـمتهم، فهـذا مـردود؛ ألنّكـم تعترفـون بعصـمة      وما قلتم بعدم عصـمتهم، فهـذا مـردود؛ ألنّكـم تعترفـون بعصـمة      
والذي يأتي بعدهم ويمثّلهم تمثيالً حقيقياً ال بد أن يكون معصوماً، وقد ورد في والذي يأتي بعدهم ويمثّلهم تمثيالً حقيقياً ال بد أن يكون معصوماً، وقد ورد في والذي يأتي بعدهم ويمثّلهم تمثيالً حقيقياً ال بد أن يكون معصوماً، وقد ورد في والذي يأتي بعدهم ويمثّلهم تمثيالً حقيقياً ال بد أن يكون معصوماً، وقد ورد في 

اثنـا عشـر إمامـاً واثنـا عشـر      اثنـا عشـر إمامـاً واثنـا عشـر      اثنـا عشـر إمامـاً واثنـا عشـر      اثنـا عشـر إمامـاً واثنـا عشـر          7777: سـيكون بعـده  : سـيكون بعـده  : سـيكون بعـده  : سـيكون بعـده  CCCCوصية رسول اهللا ألمير المؤمنينوصية رسول اهللا ألمير المؤمنينوصية رسول اهللا ألمير المؤمنينوصية رسول اهللا ألمير المؤمنين
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عن اليماني: (... يـدعو إلـى الحـق وإلـى صـراط مسـتقيم)،       عن اليماني: (... يـدعو إلـى الحـق وإلـى صـراط مسـتقيم)،       عن اليماني: (... يـدعو إلـى الحـق وإلـى صـراط مسـتقيم)،       عن اليماني: (... يـدعو إلـى الحـق وإلـى صـراط مسـتقيم)،           CCCCمهدياً، وقال الباقرمهدياً، وقال الباقرمهدياً، وقال الباقرمهدياً، وقال الباقر
وإلى صراط مستقيم ليس فيه عوج، ال بد أن يكـون  وإلى صراط مستقيم ليس فيه عوج، ال بد أن يكـون  وإلى صراط مستقيم ليس فيه عوج، ال بد أن يكـون  وإلى صراط مستقيم ليس فيه عوج، ال بد أن يكـون      والذي يدعو إلى الحق كلّهوالذي يدعو إلى الحق كلّهوالذي يدعو إلى الحق كلّهوالذي يدعو إلى الحق كلّه

يشـير إلـى عصـمة اليمـاني بأنّـه صـاحب واليـة إلهيـة،         يشـير إلـى عصـمة اليمـاني بأنّـه صـاحب واليـة إلهيـة،         يشـير إلـى عصـمة اليمـاني بأنّـه صـاحب واليـة إلهيـة،         يشـير إلـى عصـمة اليمـاني بأنّـه صـاحب واليـة إلهيـة،             CCCCمعصوماً، فاإلمـام البـاقر  معصوماً، فاإلمـام البـاقر  معصوماً، فاإلمـام البـاقر  معصوماً، فاإلمـام البـاقر  
        هم اثنا عشر إماماً، واثنا عشر مهدياً.هم اثنا عشر إماماً، واثنا عشر مهدياً.هم اثنا عشر إماماً، واثنا عشر مهدياً.هم اثنا عشر إماماً، واثنا عشر مهدياً.    7777وأصحاب الوالية اإللهية بعد الرسولوأصحاب الوالية اإللهية بعد الرسولوأصحاب الوالية اإللهية بعد الرسولوأصحاب الوالية اإللهية بعد الرسول

        وابن اإلمام المهدي المذكور بالوصية اسمه: أحمد.وابن اإلمام المهدي المذكور بالوصية اسمه: أحمد.وابن اإلمام المهدي المذكور بالوصية اسمه: أحمد.وابن اإلمام المهدي المذكور بالوصية اسمه: أحمد.
التي تذكره باالسم والصفة والكنية والمسكن، فلم التي تذكره باالسم والصفة والكنية والمسكن، فلم التي تذكره باالسم والصفة والكنية والمسكن، فلم التي تذكره باالسم والصفة والكنية والمسكن، فلم     FFFFوكثير من رواياتهموكثير من رواياتهموكثير من رواياتهموكثير من رواياتهم

ــراغ، وحاشــاه، وإنّــي أنصــحكم بنصــرته      ــأتيكم الســيد أحمــد الحســن مــن ف ــراغ، وحاشــاه، وإنّــي أنصــحكم بنصــرته     ي ــأتيكم الســيد أحمــد الحســن مــن ف ــراغ، وحاشــاه، وإنّــي أنصــحكم بنصــرته     ي ــأتيكم الســيد أحمــد الحســن مــن ف ــراغ، وحاشــاه، وإنّــي أنصــحكم بنصــرته     ي ــأتيكم الســيد أحمــد الحســن مــن ف     CCCCي
        واإليمان به، وإن اتّهمتوه بالكذب والسحر و..واإليمان به، وإن اتّهمتوه بالكذب والسحر و..واإليمان به، وإن اتّهمتوه بالكذب والسحر و..واإليمان به، وإن اتّهمتوه بالكذب والسحر و..

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

ــد أن      أوالً:أوالً:أوالً:أوالً: ــأتي بعــد األئمــة ويمــثّلهم ال ب يكــون معصــوماً.  إن قولــك: إن مــن ي
  هذه دعوى بال دليل!

فإن العصمة تثبت من خالل النصّ، وأيضـاً نـنقض عليـك بـأن السـفراء األربعـة       
  لونه..لم يكونوا معصومين، مع أنّهم كانوا يمثّ #لإلمام المهدي

ـــ يقــول: إن هــؤالء       Cن اإلمــام الصــادق أعلــى  ــه ـ ـــ كمــا تقــدمت اإلشــارة إلي ـ
: (ولكـنّهم قـوم مـن    Cم أئمـة وال معصـومين؛ إذ يقـول   أُناس من الشيعة وليسـوا هـ  

  شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا).
الوصية التي أشرت إليها، يحتوي سندها علـى عـدة مجاهيـل.. مـن قبيـل:       ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ــن أحمــد          ــن الخليــل، وجعفــر ب ــد ب ــن ســنان الموصــلي العــدل، وأحمــد محم علــي ب
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ــن    ــات صـــدورها عـ ــرهم. وال يمكـــن إثبـ ــن   7النبـــي المصـــري، وغيـ ــأي شـــكل مـ بـ
  األشكال.
ليس لدينا دليل على عصـمة اليمـاني، فمجـرد أنّـه يـدعو إلـى الحـق كمـا          ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  ،ره معصوماً، وكم من األتقياء والعلماء والمؤمنين يدعون إلى الحـقعي ال يصييد
ولكــنّهم ليســوا معصــومين، وأمــا إثبــات الواليــة اإللهيــة لليمــاني فيحتــاج إلــى دليــل،  

  ال دليل على ذلك.و
وأما كون المدعي أحمد الحسـن هـو اليمـاني، فـدعوى أضـعف مـن أن        رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

  الدعوى. والرد يكون على الدليل ال مجرد نرد عليها؛ إذ لم يأت بدليل،

  ):٢تعليق (

���ن�����و��دא�����������««  
ســادتي الكــرام، فــي الوقــت الــذي تُشــكرون علــى جهــودكم، لكــن بعــض          ســادتي الكــرام، فــي الوقــت الــذي تُشــكرون علــى جهــودكم، لكــن بعــض          ســادتي الكــرام، فــي الوقــت الــذي تُشــكرون علــى جهــودكم، لكــن بعــض          ســادتي الكــرام، فــي الوقــت الــذي تُشــكرون علــى جهــودكم، لكــن بعــض          

ء ء ء ء ييييقد تدخل اللبس علـى القـارئ.. فـإنّكم ال تنفـون بضـرس قـاطع مجـ       قد تدخل اللبس علـى القـارئ.. فـإنّكم ال تنفـون بضـرس قـاطع مجـ       قد تدخل اللبس علـى القـارئ.. فـإنّكم ال تنفـون بضـرس قـاطع مجـ       قد تدخل اللبس علـى القـارئ.. فـإنّكم ال تنفـون بضـرس قـاطع مجـ       اإلجابات اإلجابات اإلجابات اإلجابات 
عشــر مهـــدياً بعــد اإلمـــام المهــدي، وتؤكّـــدون فــي إجابـــات أُخــرى عـــودة      عشــر مهـــدياً بعــد اإلمـــام المهــدي، وتؤكّـــدون فــي إجابـــات أُخــرى عـــودة      عشــر مهـــدياً بعــد اإلمـــام المهــدي، وتؤكّـــدون فــي إجابـــات أُخــرى عـــودة      عشــر مهـــدياً بعــد اإلمـــام المهــدي، وتؤكّـــدون فــي إجابـــات أُخــرى عـــودة          يييياثنــ اثنــ اثنــ اثنــ 

        جميعاً بعد اإلمام المهدي، فكيف نوفّق بين ذلك؟جميعاً بعد اإلمام المهدي، فكيف نوفّق بين ذلك؟جميعاً بعد اإلمام المهدي، فكيف نوفّق بين ذلك؟جميعاً بعد اإلمام المهدي، فكيف نوفّق بين ذلك؟    FFFFاألئمةاألئمةاألئمةاألئمة
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
امـاً، أو اثنـا عشـر مهـدياً معصـوماً      نحن ننفي وبضـرس قـاطع وجـود اثنـا عشـر إم     

، وهـذا ال يعنـي: إنكــار الرجعـة ألئمــة    Fغيـر أهـل البيــت   Cبعـد اإلمـام المهــدي  
؛ فإن ذلك ثابت باألدلّة الخاصّة، وإنّما نحن ننكر وجود معصـومين  Fأهل البيت



 
 

٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٧٧٧٧EEEEجFجFجFج����א������א�

  ..C، وقيامهم بعد المهدي الموعودFمن غير أهل البيت
حينمـا سـأله أبـو     Cعـن اإلمـام الصـادق   وإلى ذلك تشـير الروايـة التـي وردت    

اثنـا عشـر    Cبصير: يا بن رسول اهللا! سمعت من أبيـك أنّـه قـال: (يكـون بعـد القـائم      
إماماً، فقال: قد قال: (اثنا عشر مهدياً)، ولم يقل: (اثنا عشر إماماً)، ولكنّهم قوم مـن  

  .)١(شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقّنا)
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