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            منمنمنمنموسوعة األسئلة العقائدية ــ المجلد الثاموسوعة األسئلة العقائدية ــ المجلد الثاموسوعة األسئلة العقائدية ــ المجلد الثاموسوعة األسئلة العقائدية ــ المجلد الثا

        تأليفتأليفتأليفتأليف
        مركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائديةمركز األبحاث العقائدية
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*
اإلمـام  (بـالمعنى الخـاص)، الخمـس،      أهـل البيـت  :ما يتعلّق بهـذا الموضـوع   نظر ــ ا

، ÷، سـكينة بنـت الحسـين   ÷والزيدية، زينـب الكبـرى   زيد بن علي ،×الحسين
ــلمان ال ــي   حممســ ــى النبــ ــالة علــ ــه)، الصــ ــالم اهللا عليــ ــه دي(ســ ــن  ، �وآلــ ــاس بــ العبــ

علي×األكبر الحسين ، علي×المحسن بن علي ،×لحنفية.د بن ا، محم  
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�ن������������«���»�מ��������א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم ورحمته وبركاته..السالم عليكم ورحمته وبركاته..السالم عليكم ورحمته وبركاته..السالم عليكم ورحمته وبركاته..

ة ة ة ة إن النسب للولد والبنت هو من األب وليس من األم, ونحن نقول السادإن النسب للولد والبنت هو من األب وليس من األم, ونحن نقول السادإن النسب للولد والبنت هو من األب وليس من األم, ونحن نقول السادإن النسب للولد والبنت هو من األب وليس من األم, ونحن نقول الساد
        والرسول األعظم لم يكن له أبناء.والرسول األعظم لم يكن له أبناء.والرسول األعظم لم يكن له أبناء.والرسول األعظم لم يكن له أبناء.، ، ، ، ����(سيد) في المذهب الشيعي أبناء الرسول(سيد) في المذهب الشيعي أبناء الرسول(سيد) في المذهب الشيعي أبناء الرسول(سيد) في المذهب الشيعي أبناء الرسول

        وشرح كيفية نسب األئمة وبني هاشم.وشرح كيفية نسب األئمة وبني هاشم.وشرح كيفية نسب األئمة وبني هاشم.وشرح كيفية نسب األئمة وبني هاشم.، ، ، ، الرجاء توضيح األمرالرجاء توضيح األمرالرجاء توضيح األمرالرجاء توضيح األمر
        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..

ال دليل على أن االنتساب يكون فقط من طريق األب, كيف وقد نصّ 
، Fبذراري األنبياء �مه مريمعن طريق أُ �الكريم بلحوق عيسى القرآن

. وأيضاً قد اتّفق )١(�ومن ذُريته داوود وسلَيمان... ويحيى وعيسىومن ذُريته داوود وسلَيمان... ويحيى وعيسىومن ذُريته داوود وسلَيمان... ويحيى وعيسىومن ذُريته داوود وسلَيمان... ويحيى وعيسى�قال تعالى: 
فَقُلْ تَعالَوا نَدع فَقُلْ تَعالَوا نَدع فَقُلْ تَعالَوا نَدع فَقُلْ تَعالَوا نَدع �في آية المباهلة:  �أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا�المسلمون على أن المراد من 

  .)٣(H: الحسن والحسين)٢(�أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا
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أضف إلى ذلك ورود روايات في كتب العامة فضالً عن كتبنا تصرح ببنوة 

  .)١(�للرسول األعظم �وأوالد فاطمة �وولد عليH الحسن والحسين
ثم إن هناك أحكاماً شرعية كاإلرث واستحقاق سهم السادة في الخمس 

اب من جهة األم, بل إنّها تختص بمواردها المنصوص عليها, فال تنفي االنتس
  قوانين خاصّة تعبدية ال عالقة لها بالمميزات النسبية.

مع هارون  �وهنا نذكر مقطعاً من المناظرة التي دارت بين اإلمام الكاظم
: لم  ثم قال لي ــ يعني هارون الرشيد ــ((الرشيد, والتي تختص بموضوعنا هذا: 

ويقولون لكم: يا بني  �م إلى رسول اهللاجوزتم للعامة والخاصّة أن ينسبوك
رسول اهللا, وأنتم بنو علي, وإنّما ينسب المرء إلى أبيه, وفاطمة إنّما هي وعاء, 

كم؟ فقلت ــ يعني اإلمام موسى بن جعفر �والنبيكم من قبل أمــ �جد  :  
  نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه)؟ �لو أن النبي !(يا أمير المؤمنين

بل أفتخر على العرب والعجم وقريش  !ولم ال أجيبه؟ ،ل: سبحان اهللافقا
  بذلك.

  فقلت له: (لكنّه ال يخطب إلي وال أزوجه).
  ؟ولم :فقال

                                                                                                                  

�  
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  ).ه ولدني ولم يلدكنّأل( :فقلت
  .أحسنت يا موسى :فقال
 ية إنّ :كيف قلتم :قالثما ذرو �النبي وإنّما العقب لم يعقب, النبي

  ..؟.عقب اوال يكون له تولد البن مى, وأنتنثللذكر ال لأل
ومن ذُريته ومن ذُريته ومن ذُريته ومن ذُريته �قلت: (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداود نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداود نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداود نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداود�    
  , من أبو عيسى يا أمير المؤمنين)؟)١(�ياسياسياسياسوزَكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْوزَكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْوزَكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْوزَكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْ

  .ليس لعيسى أب :فقال
, وكذلك �من طريق مريم Fلحقناه بذراري األنبياء: (إنّما أفقلت

  .�نا فاطمةمن قبل أم �النبيألحقنا بذراري 
  ؟)زيدك يا أمير المؤمنينأ

  .هات :قال
عد ما جاَءك من الْعلْمِ عد ما جاَءك من الْعلْمِ عد ما جاَءك من الْعلْمِ عد ما جاَءك من الْعلْمِ فَمن حاجك فيه من بفَمن حاجك فيه من بفَمن حاجك فيه من بفَمن حاجك فيه من ب� عزّ وجلّ:قول اهللا ( :قلت

كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِساَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَعكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِساَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَعكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِساَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَعكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِساَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَع     ثم ثم ثم ثم
بِينلَى الْكَاذع نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَببِينلَى الْكَاذع نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَببِينلَى الْكَاذع نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَببِينلَى الْكَاذع نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجع أحد )٢(�نَبه أدخل أنّ, ولم يدالنبي� 

أبي طالب وفاطمة والحسن علي بن ���  لنصارىالمباهلة لتحت الكساء عند 
 :�نِساَءنَانِساَءنَانِساَءنَانِساَءنَا�الحسن والحسين, و :�أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا� كان تأويل قوله تعالى:والحسين, ف

  .)٣()))...Fبن أبي طالب: علي �وأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَا�فاطمة, و
                                                 

F١Fم����E٦E�W٨٤�،٨٥Kא�� �
F٢Fل��"!אن�$�E٣E�W٦١K� �
F٣�e!א�� T�'fEن��:�� Eوق�	B���،�١� W٨٠�F�@�0٧E��b�	hل،�٩א��،��ijא�
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אق�«��»���������������אد�ن����א �

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

 ........سيدسيدسيدسيد    ::::يقال عنهيقال عنهيقال عنهيقال عنه    ����الذي ينتمي إلى نسب الرسولالذي ينتمي إلى نسب الرسولالذي ينتمي إلى نسب الرسولالذي ينتمي إلى نسب الرسول    ننننأأأأتعرفون تعرفون تعرفون تعرفون 
 ؟؟؟؟����هل يطلق هذا اللقب على اإلمام أمير المؤمنينهل يطلق هذا اللقب على اإلمام أمير المؤمنينهل يطلق هذا اللقب على اإلمام أمير المؤمنينهل يطلق هذا اللقب على اإلمام أمير المؤمنين ــــــــ١١١١
 أيضاً سادة؟أيضاً سادة؟أيضاً سادة؟أيضاً سادة؟    FFFFواإلمام أمير المؤمنينواإلمام أمير المؤمنينواإلمام أمير المؤمنينواإلمام أمير المؤمنينجداد النبي جداد النبي جداد النبي جداد النبي أأأأباء وباء وباء وباء وآآآآوهل وهل وهل وهل  ــــــــ٢٢٢٢

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

يقصد به من ينتهي نسبه إلى اإلمام ، رينخّأمصطلح عند المت) لسيد(الفظ  نإ
وبذلك يكون ، �وبالتالي إلى رسول اهللا، Hأمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء

  .سيد السادات �أمير المؤمنين
بل ورد في ، ن نجري عليهم هذا المصطلح الذي نتبناهأل Fيحتاج األئمة وال

  :هم سادةنّأهم من النصوص ما تشير إلى حقّ
والسادة ، والقادة الهداة، ففي الزيارة الجامعة ورد: (السالم على األئمة الدعاة

 .)١(...)وأهل الذكر وأُولي األمر، والذادة الحماة، الوالة
  .)٢(كرمين)بن النجباء األ يا، بينبن السادة المقر (يا الندبة: وكذلك ورد في دعاء

)٣(وصياء سادة): (واأل�اهللا وفي الرواية عن أبي عبد
.  

                                                 

Fوق�١	B���،m:�*א��n!>o�l�G��E٢�W٦١٠�F�b�	h٣٢١٣אK���pא�XT��6א��E� �
F٢�W,	d42א�G0l�،Tא62א�E@�٥٨٠�٩ א�'�K�0	C_�א���	א�� �
F٣�q:�(���،r�(א�� E١� W٣٣�F�b�	h٥8א��א� .>?�@�+A� E،��8��א� �*7�@�0
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IIIIáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@ÝîšÐmáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@ÝîšÐmáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@ÝîšÐmáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@ÝîšÐmHHHH  
��ل����א��ود����«�«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
إِن إِن إِن إِن ����واهللا تعالى يقول: واهللا تعالى يقول: واهللا تعالى يقول: واهللا تعالى يقول: ، ، ، ، غيرهمغيرهمغيرهمغيرهملماذا تفضّل الشيعة اإلمامية السادة على لماذا تفضّل الشيعة اإلمامية السادة على لماذا تفضّل الشيعة اإلمامية السادة على لماذا تفضّل الشيعة اإلمامية السادة على 

����أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم
        ؟؟؟؟))))١١١١((((

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

إِن أَكْرمكُم عنْد إِن أَكْرمكُم عنْد إِن أَكْرمكُم عنْد إِن أَكْرمكُم عنْد �بالتقوى, ���  إن الناس في الشريعة اإلسالمية ال يتفاضلون
, لم يفلت من طائلة الشرع, بالتقوى, وتعدى حدود اهللا فمن أخلَّ �اللَّه أَتْقَاكُماللَّه أَتْقَاكُماللَّه أَتْقَاكُماللَّه أَتْقَاكُم

النبي مهما كانت مكانته, أو منزلته, أو حسبه، أو نسبه, أليس أبو لهب عم� 
, فليس في اإلسالم )٢(�تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب�ومع ذلك قال تعالى: 

عنصرية يختلّ بها ميزان العدالة، وال محسوبية يتذبذب بها القانون, فالنسب 
يا نُوح إِنَّه يا نُوح إِنَّه يا نُوح إِنَّه يا نُوح إِنَّه �د اهللا تعالى إنّما هو التقوى, ويؤيده الوحي المحفوظ: الحقيقي عن

, فأرجع الباري تعالى البنوة الحقيقية )٣(�لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍلَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍلَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍلَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍ
  إلى العمل الصالح.

, ال تغير من هذا المبدأ العام أي أُخرىولكن مع ذلك فهناك نظرة من جهة 
والفضل ال يمنع الحق لمن طلب العدل. ، ولكنّها تدخل الفضل في حسابها شيء,

بل إن اهللا تعالى ضرب لنا أمثلة لنسلك سبيل الفضل فيما ال يعطّل حداً من حدود 
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وكَان أَبوهما وكَان أَبوهما وكَان أَبوهما وكَان أَبوهما �اهللا, وال يؤدي إلى اإلضرار بأحد من خلقه. فقال تبارك وتعالى: 

 أَن كبر ادحاً فَأَرصَال أَن كبر ادحاً فَأَرصَال أَن كبر ادحاً فَأَرصَال أَن كبر ادحاً فَأَراصَالما كَنْزَهتَخْرِجسيا ومهلُغَا أَشُدبايما كَنْزَهتَخْرِجسيا ومهلُغَا أَشُدبايما كَنْزَهتَخْرِجسيا ومهلُغَا أَشُدبايما كَنْزَهتَخْرِجسيا ومهلُغَا أَشُدبأراد اهللا ذلك ال لشيء)١(�ي , 
  ألن أباهما كان صالحاً.��� 

وإِن تَعفُوا وإِن تَعفُوا وإِن تَعفُوا وإِن تَعفُوا �بل إن اهللا تعالى رغّبنا في سلوك طريق الفضل قال تعالى: 
يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنرتَغْفوا وتَصْفَحويمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنرتَغْفوا وتَصْفَحويمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنرتَغْفوا وتَصْفَحويمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنرتَغْفوا وتَصْفَحقال أهل البيان)٢(�و ، في اآلية إطناب ألن :

تعفوا وحدها, أو تصفحوا وحدها, أو تغفروا وحدها كانت تكفي, ولكن اهللا 
  .)٣(تعالى كرر هذه األفعال ترغيباً لنا في الفضل وحثّاً لنا عليه

على  �وعليه فال غرابة أن تحترم الشيعة اإلمامية السادة من ذرية رسول اهللا
وألجل عين ألف عين تكرم ــ وإطاعة لما جاء في ــ  �غيرهم، إكراماً لرسول اهللا

، )٤(�الْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ����     قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً�القرآن الكريم من قوله تعالى: 
أنّها بعموم اللفظ دلّت على مودة ���  ،Fوهذه اآلية وإن نزلت في حق أهل البيت

م وتفضيلهم وتقديمهم كما في إمامة صالة الجماعة , فاحترامه�ذرية رسول اهللا
  مصداق من مصاديق المودة.

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى وردت روايات عن النبي وأهل بيته صلوات 
وإكرامهم وقضاء  �اهللا وسالمه عليهم أجمعين تحثّنا على احترام ذرية رسول اهللا

  حوائجهم و...
إنّي شافع يوم القيامة ألربعة أصناف ولو ، قال: (�منها ما ورد عن رسول اهللا

المضيق،  جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند
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ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب، ورجل يسعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو 
  .)١(شردوا)

ق أنصتوا فإن : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخالئ�وقال الصادق
فيقول: يا معشر الخالئق من  �يكلّمكم. فتنصت الخالئق فيقوم النبي �محمداً

  كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه.
فيقولون: بآبائنا وأُمهاتنا، وأي يد، وأي منّة، وأي معروف لنا! بل اليد والمنّة 

  والمعروف هللا ولرسوله على جميع الخالئق.
فيقول لهم: بلى، من أوى أحداً من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو 

  أشبع جائعهم فليقم حتّى أكافيه.
  فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند اهللا عزّ وجلّ: يا محمد

  يا حبيبي! قد جعلت مكافاتهم إليك فأسكنهم من الجنّة حيث شئت. 
ث ال يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات اهللا قال: فيسكنهم في الوسيلة حي

  .)٢(عليهم أجمعين)
، )٣(، و(المرء يحفظ في ولده)�فعلى هذا نحن نحترم ونقدر أوالد رسول اهللا

  .Fما دام سائراً على سيرة النبي وأهل بيته الطاهرين

  ::تعليقتعليق


אق���������������د��ن��«��»���א �

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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خير جزاء خير جزاء خير جزاء خير جزاء     ����وآل بيتهوآل بيتهوآل بيتهوآل بيته    ����حسنتم وجزيتم عن رسول اهللاحسنتم وجزيتم عن رسول اهللاحسنتم وجزيتم عن رسول اهللاحسنتم وجزيتم عن رسول اهللاأأأأ

        المحسنين.المحسنين.المحسنين.المحسنين.
 د ربط اآلية الكريمة مع الحديث في إجابتكم، فتكون النتيجة أنوأو د ربط اآلية الكريمة مع الحديث في إجابتكم، فتكون النتيجة أنوأو د ربط اآلية الكريمة مع الحديث في إجابتكم، فتكون النتيجة أنوأو د ربط اآلية الكريمة مع الحديث في إجابتكم، فتكون النتيجة أنوأو

يجزي من أحسن لذريته المؤمنين والصالحين منهم ال يجزي من أحسن لذريته المؤمنين والصالحين منهم ال يجزي من أحسن لذريته المؤمنين والصالحين منهم ال يجزي من أحسن لذريته المؤمنين والصالحين منهم ال     ����النبي الكريمالنبي الكريمالنبي الكريمالنبي الكريم
        عامتهم.عامتهم.عامتهم.عامتهم.

اليوم اليوم اليوم اليوم بعامة السادة لكان النبي يتّبع ما يسمى بعامة السادة لكان النبي يتّبع ما يسمى بعامة السادة لكان النبي يتّبع ما يسمى بعامة السادة لكان النبي يتّبع ما يسمى     اًاًاًاًولو كان األمر مرهونولو كان األمر مرهونولو كان األمر مرهونولو كان األمر مرهون
، ، ، ، ولكان قد أمر برسالته وخوف بعذاب اهللا الناس من غير السادةولكان قد أمر برسالته وخوف بعذاب اهللا الناس من غير السادةولكان قد أمر برسالته وخوف بعذاب اهللا الناس من غير السادةولكان قد أمر برسالته وخوف بعذاب اهللا الناس من غير السادة، ، ، ، بــ(المحسوبية)بــ(المحسوبية)بــ(المحسوبية)بــ(المحسوبية)

        وأما هم فليس عليهم العذاب باعتبارهم يمتّون له بصلة القربى.وأما هم فليس عليهم العذاب باعتبارهم يمتّون له بصلة القربى.وأما هم فليس عليهم العذاب باعتبارهم يمتّون له بصلة القربى.وأما هم فليس عليهم العذاب باعتبارهم يمتّون له بصلة القربى.
ادة يحاسبون على سوء أعمالهم وبصورة أشدالس ودليل على أنادة يحاسبون على سوء أعمالهم وبصورة أشدالس ودليل على أنادة يحاسبون على سوء أعمالهم وبصورة أشدالس ودليل على أنادة يحاسبون على سوء أعمالهم وبصورة أشدالس ودليل على أن ، ، ، ، فلذا أن فلذا أن فلذا أن فلذا أن

ص وكان قد ارتكب ص وكان قد ارتكب ص وكان قد ارتكب ص وكان قد ارتكب في إحدى المرات أراد أن ينصح أحد األشخافي إحدى المرات أراد أن ينصح أحد األشخافي إحدى المرات أراد أن ينصح أحد األشخافي إحدى المرات أراد أن ينصح أحد األشخا    ����الصادقالصادقالصادقالصادق
، ، ، ، شيء حسن وأنّه منك أحسن لمكانك منّاشيء حسن وأنّه منك أحسن لمكانك منّاشيء حسن وأنّه منك أحسن لمكانك منّاشيء حسن وأنّه منك أحسن لمكانك منّاكلّ كلّ كلّ كلّ     فقال له: (إن الحسن منفقال له: (إن الحسن منفقال له: (إن الحسن منفقال له: (إن الحسن من، ، ، ، معصيةمعصيةمعصيةمعصية

        ....)١(أحد قبيح وأنّه منك أقبح)أحد قبيح وأنّه منك أقبح)أحد قبيح وأنّه منك أقبح)أحد قبيح وأنّه منك أقبح)كلّ كلّ كلّ كلّ     وإن القبيح منوإن القبيح منوإن القبيح منوإن القبيح من
ال بد للسيد أن يأخذ على نفسه االلتزام بما ال بد للسيد أن يأخذ على نفسه االلتزام بما ال بد للسيد أن يأخذ على نفسه االلتزام بما ال بد للسيد أن يأخذ على نفسه االلتزام بما     أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة ، ، ، ، هذا من جهةهذا من جهةهذا من جهةهذا من جهة

أراده النبيأراده النبيأراده النبيومنومنومنومن، ، ، ، وخلقهوخلقهوخلقهوخلقه    تهتهتهتهويحسن عبادويحسن عبادويحسن عبادويحسن عباد    ����أراده النبي     ثم ثم ثم الدنيا ــ استحقاقه ومنزلتهالدنيا ــ استحقاقه ومنزلتهالدنيا ــ استحقاقه ومنزلتهالدنيا ــ استحقاقه ومنزلته    ينال ــ فيينال ــ فيينال ــ فيينال ــ فيثم ، ، ، ،
القربى من نبينا القربى من نبينا القربى من نبينا القربى من نبينا     ةةةةعطاء متجاهر الذنب أو سوء الخلق منزلعطاء متجاهر الذنب أو سوء الخلق منزلعطاء متجاهر الذنب أو سوء الخلق منزلعطاء متجاهر الذنب أو سوء الخلق منزلإإإإ    ال يمكنال يمكنال يمكنال يمكن    �� �� �� �� وإوإوإوإ

        ....����الكريمالكريمالكريمالكريم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لذا ما ذكرته ال ، الرواية كانت مطلقة لم تقيد الذرية بالمؤمنين والصالحين

 �ته من المحسوبية إنّما يتم لو كان النبيوما ذكر، يراد المقيدإيصح مع عدم 
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قال: إنّه شافع لذريته، ولكن الرواية تقول إنّه شافع لتلك األصناف التي 
تفضّلت على ذريته، وليس فيها ما يشير إلى شفاعته لذريته، سواء أكانوا 

  مؤمنين أم عصاة.

IIIIîšÐm@¿@ČŠ�ÛaîšÐm@¿@ČŠ�ÛaîšÐm@¿@ČŠ�ÛaîšÐm@¿@ČŠ�Ûaáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@Ýáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@Ýáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@Ýáç�Ë@óÜÇ@ñ…bČ�Ûa@ÝHHHH@ @@ @@ @@ @
»�����������������»����ن����� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        ولكم الفضل في ذلك:ولكم الفضل في ذلك:ولكم الفضل في ذلك:ولكم الفضل في ذلك:، ، ، ، سئلت عن التالي وأريد اإلجابة منكمسئلت عن التالي وأريد اإلجابة منكمسئلت عن التالي وأريد اإلجابة منكمسئلت عن التالي وأريد اإلجابة منكم

لماذا أنتم الشيعة تميزون بين السيد وغير السيد؟ أليس ذلك من التفرقة لماذا أنتم الشيعة تميزون بين السيد وغير السيد؟ أليس ذلك من التفرقة لماذا أنتم الشيعة تميزون بين السيد وغير السيد؟ أليس ذلك من التفرقة لماذا أنتم الشيعة تميزون بين السيد وغير السيد؟ أليس ذلك من التفرقة 
        االجتماعية؟ االجتماعية؟ االجتماعية؟ االجتماعية؟ 

نب من لم يكن نب من لم يكن نب من لم يكن نب من لم يكن فما هو ذفما هو ذفما هو ذفما هو ذ، ، ، ، شرعية وفق هذا التمييزشرعية وفق هذا التمييزشرعية وفق هذا التمييزشرعية وفق هذا التمييز    اًاًاًاًبون أحكامبون أحكامبون أحكامبون أحكامكما أنّكم ترتّكما أنّكم ترتّكما أنّكم ترتّكما أنّكم ترتّ
ــ تحترمون السيد وتخصّوه بكلمة السيد ــ تحترمون السيد وتخصّوه بكلمة السيد ــ تحترمون السيد وتخصّوه بكلمة السيد ــ تحترمون السيد وتخصّوه بكلمة السيد     ����ــ أي نسبه يرجع لرسول اهللاــ أي نسبه يرجع لرسول اهللاــ أي نسبه يرجع لرسول اهللاــ أي نسبه يرجع لرسول اهللا    اًاًاًاًسيدسيدسيدسيد

والدين والدين والدين والدين ، ، ، ، ــ أليس هذا من التفرقةــ أليس هذا من التفرقةــ أليس هذا من التفرقةــ أليس هذا من التفرقة    ����بخالف غيره ــ من ال يرجع نسبه لرسول اهللابخالف غيره ــ من ال يرجع نسبه لرسول اهللابخالف غيره ــ من ال يرجع نسبه لرسول اهللابخالف غيره ــ من ال يرجع نسبه لرسول اهللا
        اإلسالمي دين المساواة؟اإلسالمي دين المساواة؟اإلسالمي دين المساواة؟اإلسالمي دين المساواة؟

        ولكم األجر والثواب في ذلك.ولكم األجر والثواب في ذلك.ولكم األجر والثواب في ذلك.ولكم األجر والثواب في ذلك.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 المالك في اإلسالم التقوى, وذلك بصريح القرآن الكريم: إن� إِن إِن إِن إِن

، وإنّما يوجه المسلمون محبة خاصة للسادة من )١(�أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم

                                                 

F١F�sא!Mhא�E٤٩E�W١٣K� �
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, ويعظّمون السادة تعظيماً �تكريماً لجدهم رسول اهللا �ذرية الرسول

  لجدهم.
ريم الصدقة عليهم, وتعويضهم وهذا التعظيم والتبجيل يظهر جلياً بتح

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للَّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى �بالخمس: 
  .)١(�والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِوالْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ

دة من كما توضّح اآلية الواردة في سورة الشورى أهمية احترام وتعظيم السا
  .)٢(�الْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ����     قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً�نسل الرسول: 

في هذه الدنيا,  �والخالصة: إن تكريم السادة األشراف من نسل رسول اهللا
  يكون في واقع األمر تكريماً لجدهم واحتراماً خاصّاً له.

 �عمل باعثاً حثيثاً للتمسك بتعاليم النبيولعلّ السر في ذلك: أن يكون هذا ال
واستمرار شريعته, حيث اُألمة تمسي وتصبح وتشاهد ذرية رسولها بين ظهرانيها, 

, وبذلك يتذكّرون الرسول طيلة �تحترمهم وتجلّلهم ألجل جدهم رسول اهللا
  حياتهم, فيكون سبباً لالستمرار بالتمسك بتعاليمه.

IIIIČŠy@a‡b½ČŠy@a‡b½ČŠy@a‡b½ČŠy@a‡b½_áèîÜÇ@òÓ†–Ûa@oß_áèîÜÇ@òÓ†–Ûa@oß_áèîÜÇ@òÓ†–Ûa@oß_áèîÜÇ@òÓ†–Ûa@oßHHHH@ @@ @@ @@ @
�»���א��ود������
א��מ�« �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟بني هاشمبني هاشمبني هاشمبني هاشملماذا حرم النبي عليه الصالة والسالم الصدقة على لماذا حرم النبي عليه الصالة والسالم الصدقة على لماذا حرم النبي عليه الصالة والسالم الصدقة على لماذا حرم النبي عليه الصالة والسالم الصدقة على 

                                                 

F١Fل��א��*�E٨E�W٤١K� �
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        وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
 إنالىعت ألجل تطهير األموال وتزكيتها, قال تعالصدقة شر: � نخُذْ م نخُذْ م نخُذْ م نخُذْ م

الدنس وجود ن , والتطهير يتضم)١(�أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها...أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها...أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها...أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها...
ه كما يتكاثر من حيث نّا المال عند بلوغه حداً معيناً، فإهذ أنوالوسخ, فك

وال يطهر وال يرتفع عنه ، ثاًالمالية يتكاثر معه الدنس والوسخ ويصبح ملو
ث الذي عرض على خراج الصدقة منه, فهذه الصدقة هي اللوبإ���  ثوالتل

مال الغني عند بلوغه حد؛ وألناًاً معيم اهللا سبحانه وتعالى بني جل ذلك كر
  .وساخأخذوا هذا المال, والعيش بهذه األهاشم من أن ي

وهذا ملحوظ ــ أيضاً ــ في السياق القرآني آلية الزكاة وآية الخمس, فنجد 
أن التعبير بلفظ التطهير ورد في آية الصدقة دون آية الخمس, بل نجدها تشرع 

  الخمس واألنفال مع حفظ مقام النبوة واإلمامة بمستوى من اإلجالل والتقدير.
قوله: (نحن واهللا الذين ، �روى الكليني في (الكافي) عن أمير المؤمنين

ما أَفَاَء اللَّه علَى ما أَفَاَء اللَّه علَى ما أَفَاَء اللَّه علَى ما أَفَاَء اللَّه علَى �فقال:  �نبيهعنى اهللا بذي القربى, الذين قرنهم اهللا بنفسه و
, أكرم اهللا ولم يجعل لنا سهماً من الصدقة، منّا خاصّة )٢(�رسوله من أَهلِ الْقُرى...رسوله من أَهلِ الْقُرى...رسوله من أَهلِ الْقُرى...رسوله من أَهلِ الْقُرى...

٣(ه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس)نبي(.  

                                                 

F١F��0�+א��E٩E�W١٠٣K� �
F٢F�!4hא�E٥٩E�W٧K� �
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ويمكن أن يكون السبب في تحريم الصدقة على بني هاشم باعتبار أشرفية 

إذ أن النفس النبوية لها مرتبتها ، بوي, فهو (صلوات اهللا عليه) منهمالمقام الن
الخاصّة, وقداستها المميزة عن بقية النفوس, كما هو الملحوظ في الروايات 
والزيارات, والمعطي يكون أكمل من المعطى, بعد مالحظة كون الزكاة هي 

, فال يكونوا �اهللاأوساخ ما في أيدي الناس, فأراد اهللا إكرامهم من أجل رسول 
  وال لهم عليهم فضل.، ألوساخ الناس �ّ�ً 

يته تكريماً له, وذلك  �وهذه المسألة من مختصّات النبيفي رهطه وذر
نكاحهن من بعده, وذلك تكريماً  كجعل نسائه أُمهات المؤمنين من باب تحريم

هن قد نسبننّ, أل�للنبي فيقال�إلى النبي ,: هو  , وكذلكزوجات النبي
  .�اهللا رسولينسبون إلى حيث هم، األمر في

IIIIï�b�a@Ý�äÛa@‰b’nãa@òîÐî×ï�b�a@Ý�äÛa@‰b’nãa@òîÐî×ï�b�a@Ý�äÛa@‰b’nãa@òîÐî×ï�b�a@Ý�äÛa@‰b’nãa@òîÐî×HHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
كلّنا يعلم بأن النسل الهاشمي انتشر في أصقاع األرض.. هل لنا أن نعرف كلّنا يعلم بأن النسل الهاشمي انتشر في أصقاع األرض.. هل لنا أن نعرف كلّنا يعلم بأن النسل الهاشمي انتشر في أصقاع األرض.. هل لنا أن نعرف كلّنا يعلم بأن النسل الهاشمي انتشر في أصقاع األرض.. هل لنا أن نعرف 

        ع شرق الجزيرة العربية؟ع شرق الجزيرة العربية؟ع شرق الجزيرة العربية؟ع شرق الجزيرة العربية؟بالتفصيل كيف انتشر في البالد التي تقبالتفصيل كيف انتشر في البالد التي تقبالتفصيل كيف انتشر في البالد التي تقبالتفصيل كيف انتشر في البالد التي تق
        مع خالص الشكر.مع خالص الشكر.مع خالص الشكر.مع خالص الشكر.

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

 قد انتشر وشاع من أوالد  �نسل الرسولإنوهذا ، �وفاطمة �علي
  ال خالف فيه.مما 
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فبعضهم قد ، ختلف باختالف الموارد والبقاعيكيفية االنتشار فهو أما و
إلى  وبعضهم هاجر، ام الجورش حكّمن بط مناطق نائية حذراًإلى  التجأ

عندما  عياله و، أنفسه و، ألعقيدته حفظاً و، أبعيدة للتبليغ والدعوةال اندالبل
بقاع إلى  وبعضهم سافر، ية وغيرهاعباسموية والكانت تطاردهم الحكومات األ
ة من البالد أماكن خاصّإلى  انتقل، أو Fكان يراها موالية ألهل البيت

، ي الحاكم آنذاكيل القيام بالثورة في وجه الطغيان والتعدسالمية في سباإل
م ومهيئة للثورةده لهلما فيها من أرضية اجتماعية مؤي.  

IIIIòČàöþaë@òČàöþa@õbäic@´i@pbÇ‹bäß@oq†y@ÝçòČàöþaë@òČàöþa@õbäic@´i@pbÇ‹bäß@oq†y@ÝçòČàöþaë@òČàöþa@õbäic@´i@pbÇ‹bäß@oq†y@ÝçòČàöþaë@òČàöþa@õbäic@´i@pbÇ‹bäß@oq†y@ÝçFFFF____HHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
وعجل اهللا وعجل اهللا وعجل اهللا وعجل اهللا     ����عم اإلمام المهديعم اإلمام المهديعم اإلمام المهديعم اإلمام المهدياً ــ اً ــ اً ــ اً ــ قع الشيعية بأن جعفرقع الشيعية بأن جعفرقع الشيعية بأن جعفرقع الشيعية بأن جعفرقرأت في بعض المواقرأت في بعض المواقرأت في بعض المواقرأت في بعض الموا

يلقّب بجعفر الكذّاب.. ألنّه ادعى اإلمامة لنفسه كما هو معروف.. يلقّب بجعفر الكذّاب.. ألنّه ادعى اإلمامة لنفسه كما هو معروف.. يلقّب بجعفر الكذّاب.. ألنّه ادعى اإلمامة لنفسه كما هو معروف.. يلقّب بجعفر الكذّاب.. ألنّه ادعى اإلمامة لنفسه كما هو معروف.. ــ، ــ، ــ، ــ،     فرجه الشريففرجه الشريففرجه الشريففرجه الشريف
في حين أنّي علمت أن الشيعة الجعفرية.. وهي غير الشيعة اإلمامية.. هي شيعة في حين أنّي علمت أن الشيعة الجعفرية.. وهي غير الشيعة اإلمامية.. هي شيعة في حين أنّي علمت أن الشيعة الجعفرية.. وهي غير الشيعة اإلمامية.. هي شيعة في حين أنّي علمت أن الشيعة الجعفرية.. وهي غير الشيعة اإلمامية.. هي شيعة 

يعتقدون أن االسم نسبة إلى يعتقدون أن االسم نسبة إلى يعتقدون أن االسم نسبة إلى يعتقدون أن االسم نسبة إلى بل بل بل بل ، ، ، ، ولكن الكثيرين ال يعلمون هذاولكن الكثيرين ال يعلمون هذاولكن الكثيرين ال يعلمون هذاولكن الكثيرين ال يعلمون هذا، ، ، ، جعفر (الكذّاب)جعفر (الكذّاب)جعفر (الكذّاب)جعفر (الكذّاب)
.. في حين أن الذين يدركون هذا األمر يعتبرون .. في حين أن الذين يدركون هذا األمر يعتبرون .. في حين أن الذين يدركون هذا األمر يعتبرون .. في حين أن الذين يدركون هذا األمر يعتبرون ����فقه اإلمام جعفر الصادقفقه اإلمام جعفر الصادقفقه اإلمام جعفر الصادقفقه اإلمام جعفر الصادق

كان يحاول حمايته.. وبالمقارنة مع أقارب كان يحاول حمايته.. وبالمقارنة مع أقارب كان يحاول حمايته.. وبالمقارنة مع أقارب كان يحاول حمايته.. وبالمقارنة مع أقارب     ����السبب هو أن عم اإلمام المهديالسبب هو أن عم اإلمام المهديالسبب هو أن عم اإلمام المهديالسبب هو أن عم اإلمام المهدي
        بن إسماعيل يصبح لدي التساؤل التالي:بن إسماعيل يصبح لدي التساؤل التالي:بن إسماعيل يصبح لدي التساؤل التالي:بن إسماعيل يصبح لدي التساؤل التالي:    محمدمحمدمحمدمحمدآل البيت من نسل آل البيت من نسل آل البيت من نسل آل البيت من نسل 

فيما بينهم ونازعوا األئمة فيما بينهم ونازعوا األئمة فيما بينهم ونازعوا األئمة فيما بينهم ونازعوا األئمة     ))))FFFFهل اختلف آل البيت (غير األئمةهل اختلف آل البيت (غير األئمةهل اختلف آل البيت (غير األئمةهل اختلف آل البيت (غير األئمة
        ؟ أم أن الموضوع يدخل ضمن مسألة الحماية؟؟ أم أن الموضوع يدخل ضمن مسألة الحماية؟؟ أم أن الموضوع يدخل ضمن مسألة الحماية؟؟ أم أن الموضوع يدخل ضمن مسألة الحماية؟FFFFالمعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومين
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        واعذروني وتقبلوا شكري واحترامي..واعذروني وتقبلوا شكري واحترامي..واعذروني وتقبلوا شكري واحترامي..واعذروني وتقبلوا شكري واحترامي..

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

ما ذكرتموه من نسبة الشيعة الجعفرية إلى جعفر بن علي الهادي الموصوف 
ي كتب الملل والنحل التي ذكرت الفرق بـ(الكذّاب) ال يوجد له أثر أو عين ف

  والمذاهب.
فهي على  �هو لحماية اإلمام المهدي، وأيضاً دعوى أن ما فعله (الكذّاب)

  والوقائع والمنقوالت تكذّب هذه الدعوى.، مدعيها
فقد كانت هناك بعض ، Fأما االختالف بين أبناء األئمة واألئمة

دعتهم ، زمانهم من قبل حكّام Fاألئمةالضغوطات التي تعرض لها بعض أبناء 
ولم يوافقهم أئمة أهل ، إلى اإلقدام على مواجهة هؤالء الحكّام ومحاربتهم

ر شروط االنتصار فيها, كما حدث ألبناء على هذه المواجهة لعدم توفّ Fالبيت
والتي انتهت بمقتل ، �عبد اهللا بن الحسن بن الحسن في أيام اإلمام الصادق

ابني عبد اهللا بن الحسن وموته هو وإخوته من بني الحسن في  مدمحإبراهيم و
يحذّرهم من هذا الخروج ومواجهة  �وقد كان اإلمام الصادق، سجن المنصور

حتّى انتهوا إلى تلك النتيجة المؤلمة, ولم ، أنّهم أصروا عليه���  ،الحاكم في زمانهم
  يحقّقوا مما أملوا شيئاً..

مثل ما وقع بين اإلمام ، عها الطمع والتصدر لإلمامةداف أُخرىوهناك مواقف 
وكادعاء عبد اهللا األفطح ، وإرثه �وإخوته في صدقة اإلمام الكاظم �الرضا

بن اومحاولة جعفر ، �اإلمامة مقابل اإلمام موسى الكاظم �بن اإلمام الصادقا
  .�غيبة اإلمام الحجة بن الحسن مستغالًالتصدي لذلك  �اإلمام الهادي
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كان يدين بالطاعة ألئمة الهدى من آل  Fأن الباقي من أبناء األئمة �� إ
  .Fالبيت
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

 أرجو إفادتي بمدى صحة هذه الروايات المسيئة ألهل البيت من كتب الشيعة:أرجو إفادتي بمدى صحة هذه الروايات المسيئة ألهل البيت من كتب الشيعة:أرجو إفادتي بمدى صحة هذه الروايات المسيئة ألهل البيت من كتب الشيعة:أرجو إفادتي بمدى صحة هذه الروايات المسيئة ألهل البيت من كتب الشيعة:

ــ ــ ــ ــ بقي مع علي بقي مع علي بقي مع علي بقي مع علي ((((: : : : وعقيل أخي عليوعقيل أخي عليوعقيل أخي عليوعقيل أخي علي    النبيالنبيالنبيالنبي    ه قال عن العباس عمه قال عن العباس عمه قال عن العباس عمه قال عن العباس عمعن محمد الباقر أنّعن محمد الباقر أنّعن محمد الباقر أنّعن محمد الباقر أنّ
أي: بعد موت النبيأي: بعد موت النبيأي: بعد موت النبياس     ����أي: بعد موت النبياس ــ رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد باإلسالم، عباس ــ رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد باإلسالم، عباس ــ رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد باإلسالم، عبــ رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد باإلسالم، عب

        ).).).).يليليليلوعقوعقوعقوعق
    ، عباس، عباس، عباس، عباسه قال: (بقيت بين خلَفين خائفين ذليلين حقيرينه قال: (بقيت بين خلَفين خائفين ذليلين حقيرينه قال: (بقيت بين خلَفين خائفين ذليلين حقيرينه قال: (بقيت بين خلَفين خائفين ذليلين حقيرينوفي رواية أنّوفي رواية أنّوفي رواية أنّوفي رواية أنّ

الفروع من الفروع من الفروع من الفروع من ). (). (). (). (ط الهندط الهندط الهندط الهند    ٢٢٢٢جججج    ٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦سي صسي صسي صسي صللللوعقيل).(حياة القلوب للمال باقر المجوعقيل).(حياة القلوب للمال باقر المجوعقيل).(حياة القلوب للمال باقر المجوعقيل).(حياة القلوب للمال باقر المج
        ).).).).كتاب الروضةكتاب الروضةكتاب الروضةكتاب الروضة/ / / / الكافيالكافيالكافيالكافي

ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ ومن كَان في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ �: : : : وقوله تعالىوقوله تعالىوقوله تعالىوقوله تعالى
والَ ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح والَ ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح والَ ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح والَ ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح �: : : : وقوله تعالىوقوله تعالىوقوله تعالىوقوله تعالى، ، ، ، ))))٧٢٧٢٧٢٧٢راء/راء/راء/راء/(اإلس(اإلس(اإلس(اإلس�سبِيالًسبِيالًسبِيالًسبِيالً
        ....))))٥٣٥٣٥٣٥٣ــــــــ    ٥٢٥٢٥٢٥٢((((    ....نزلتا فيهنزلتا فيهنزلتا فيهنزلتا فيه، ، ، ، ))))٣٤٣٤٣٤٣٤(هود/(هود/(هود/(هود/�لَكُملَكُملَكُملَكُم

وأخيه وأخيه وأخيه وأخيه     عباسعباسعباسعباسدعا على عبد اهللا بن الدعا على عبد اهللا بن الدعا على عبد اهللا بن الدعا على عبد اهللا بن ال    ����أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين    أنأنأنأن    ::::وروى الكشي أيضاًوروى الكشي أيضاًوروى الكشي أيضاًوروى الكشي أيضاً
م أبصارهما م أبصارهما م أبصارهما م أبصارهما يعني عبد اهللا وعبيد اهللا ــ واعيعني عبد اهللا وعبيد اهللا ــ واعيعني عبد اهللا وعبيد اهللا ــ واعيعني عبد اهللا وعبيد اهللا ــ واع    فقال: (اللّهم العن ابني فالن ــفقال: (اللّهم العن ابني فالن ــفقال: (اللّهم العن ابني فالن ــفقال: (اللّهم العن ابني فالن ــ، ، ، ، عبيد اهللاعبيد اهللاعبيد اهللاعبيد اهللا
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واجعل عمى أبصارهما دليالً على عمى واجعل عمى أبصارهما دليالً على عمى واجعل عمى أبصارهما دليالً على عمى واجعل عمى أبصارهما دليالً على عمى ، ، ، ، كما عميت قلوبهما األجلين في رقبتيكما عميت قلوبهما األجلين في رقبتيكما عميت قلوبهما األجلين في رقبتيكما عميت قلوبهما األجلين في رقبتي

 ).).).).٥٢٥٢٥٢٥٢.(.(.(.(قلوبهما)قلوبهما)قلوبهما)قلوبهما)
وأموأموأمبن الحسينوأم بن الحسينا اإلمام زين العابدين علي بن الحسينا اإلمام زين العابدين علي بن الحسينا اإلمام زين العابدين علي ا اإلمام زين العابدين علي ، ، ، ،فقد روى الكليني: أنفقد روى الكليني: أنفقد روى الكليني: أنيزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن     فقد روى الكليني: أن

إذ قال له: (قد إذ قال له: (قد إذ قال له: (قد إذ قال له: (قد ، ، ، ، أن يكون عبداً ليزيدأن يكون عبداً ليزيدأن يكون عبداً ليزيدأن يكون عبداً ليزيد    ����    فرضيفرضيفرضيفرضي، ، ، ، معاوية سأله أن يكون عبداً لهمعاوية سأله أن يكون عبداً لهمعاوية سأله أن يكون عبداً لهمعاوية سأله أن يكون عبداً له
(الروضة (الروضة (الروضة (الروضة ....وإن شئت فبع)وإن شئت فبع)وإن شئت فبع)وإن شئت فبع)، ، ، ، فإن شئت فأمسكفإن شئت فأمسكفإن شئت فأمسكفإن شئت فأمسك، ، ، ، أنا عبد مكرهأنا عبد مكرهأنا عبد مكرهأنا عبد مكره، ، ، ، أقررت لك بما سألتأقررت لك بما سألتأقررت لك بما سألتأقررت لك بما سألت

 ).).).).٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥////٨٨٨٨    من الكافيمن الكافيمن الكافيمن الكافي
ه قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا: ه قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا: ه قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا: ه قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا: عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّ

اس أنّه من الذين قالوا ربال.قال: زعم ابن عباس أنّه من الذين قالوا ربال.قال: زعم ابن عباس أنّه من الذين قالوا ربال.قال: زعم ابن عباس أنّه من الذين قالوا رباستقاموا ــال.قال: زعم ابن عب استقاموا ــنا اهللا ثم استقاموا ــنا اهللا ثم استقاموا ــنا اهللا ثم وذكر كالماً وذكر كالماً وذكر كالماً وذكر كالماً     نا اهللا ثم
ومه ذلك لسخافة ومه ذلك لسخافة ومه ذلك لسخافة ومه ذلك لسخافة طويالً ــ ثم قال: فاستضحكت، ثم تركته يطويالً ــ ثم قال: فاستضحكت، ثم تركته يطويالً ــ ثم قال: فاستضحكت، ثم تركته يطويالً ــ ثم قال: فاستضحكت، ثم تركته ي

        ).).).).٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧////١١١١الكافيالكافيالكافيالكافي((((عقله.عقله.عقله.عقله.
.فقال له عبد .فقال له عبد .فقال له عبد .فقال له عبد ))))ه قال: (وعندي الجفر األحمره قال: (وعندي الجفر األحمره قال: (وعندي الجفر األحمره قال: (وعندي الجفر األحمرعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّعن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّ

كما كما كما كما ، ، ، ، إي واهللاإي واهللاإي واهللاإي واهللا((((اهللا بن أبي يعقوب: أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال: اهللا بن أبي يعقوب: أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال: اهللا بن أبي يعقوب: أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال: اهللا بن أبي يعقوب: أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال: 
هم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على هم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على هم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على هم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على ولكنّولكنّولكنّولكنّ، ، ، ، ه نهاره نهاره نهاره نهاروالنهار أنّوالنهار أنّوالنهار أنّوالنهار أنّ، ، ، ، ه ليله ليله ليله ليليعرفون الليل أنّيعرفون الليل أنّيعرفون الليل أنّيعرفون الليل أنّ

        ).).).).٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠////١١١١الكافي الكافي الكافي الكافي ((((الجحود واإلنكار).الجحود واإلنكار).الجحود واإلنكار).الجحود واإلنكار).
قال: (ال يقيم قال: (ال يقيم قال: (ال يقيم قال: (ال يقيم ، ثم ، ثم ، ثم ، ثم الزنا على امرأةالزنا على امرأةالزنا على امرأةالزنا على امرأة    ه جمع الناس إلقامة حده جمع الناس إلقامة حده جمع الناس إلقامة حده جمع الناس إلقامة حدفرووا عن علي أنّفرووا عن علي أنّفرووا عن علي أنّفرووا عن علي أنّ

الحدالحدالحدالحد    ن هللا عليه حدمن هللا عليه حدمن هللا عليه حدمن هللا عليه حدم((((....    يعني: ال يقيم عليها الحديعني: ال يقيم عليها الحديعني: ال يقيم عليها الحدقال: فانصرف الناس قال: فانصرف الناس قال: فانصرف الناس قال: فانصرف الناس     الطاهرون.الطاهرون.الطاهرون.الطاهرون. ��� ��� ��� ���     يعني: ال يقيم عليها الحد
رف رف رف رف وانصرف فيمن انصوانصرف فيمن انصوانصرف فيمن انصوانصرف فيمن انص    هم ما خال أمير المؤمنين والحسن والحسين.هم ما خال أمير المؤمنين والحسن والحسين.هم ما خال أمير المؤمنين والحسن والحسين.هم ما خال أمير المؤمنين والحسن والحسين.يومئذ كلّيومئذ كلّيومئذ كلّيومئذ كلّ

 ).).).).١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧////٧٧٧٧الكافي الكافي الكافي الكافي ((((ابن أمير المؤمنين.ابن أمير المؤمنين.ابن أمير المؤمنين.ابن أمير المؤمنين.    محمدمحمدمحمدمحمد
قال: كنت جالساً عند الحسن بن الحسن، فجاء سعيد قال: كنت جالساً عند الحسن بن الحسن، فجاء سعيد قال: كنت جالساً عند الحسن بن الحسن، فجاء سعيد قال: كنت جالساً عند الحسن بن الحسن، فجاء سعيد ، ، ، ، عن حنان بن سديرعن حنان بن سديرعن حنان بن سديرعن حنان بن سدير

زيداً زيداً زيداً زيداً     بن منصور وكان من رؤساء الزيدية، فقال: ما ترى في النبيذ؟ قال: إنبن منصور وكان من رؤساء الزيدية، فقال: ما ترى في النبيذ؟ قال: إنبن منصور وكان من رؤساء الزيدية، فقال: ما ترى في النبيذ؟ قال: إنبن منصور وكان من رؤساء الزيدية، فقال: ما ترى في النبيذ؟ قال: إناااا
قال: بلى قد قال: بلى قد قال: بلى قد قال: بلى قد     ه شرب مسكراً.ه شرب مسكراً.ه شرب مسكراً.ه شرب مسكراً.قال: ما أُصدق على زيد أنّقال: ما أُصدق على زيد أنّقال: ما أُصدق على زيد أنّقال: ما أُصدق على زيد أنّ    كان يشربه عندنا.كان يشربه عندنا.كان يشربه عندنا.كان يشربه عندنا.
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ما هو رجل ما هو رجل ما هو رجل ما هو رجل زيداً ليس بنبي وال وصي نبي، إنّزيداً ليس بنبي وال وصي نبي، إنّزيداً ليس بنبي وال وصي نبي، إنّزيداً ليس بنبي وال وصي نبي، إنّ    فإن كان فعل، فإنفإن كان فعل، فإنفإن كان فعل، فإنفإن كان فعل، فإن    قال:قال:قال:قال:    شربه.شربه.شربه.شربه.
 .من آل محمدمن آل محمدمن آل محمدمن آل محمد

عن صفوان الجمعن صفوان الجمعن صفوان الجمه قال: وقع بين أبي عبد اهللا وبين عبد اهللا بن الحسن ه قال: وقع بين أبي عبد اهللا وبين عبد اهللا بن الحسن ه قال: وقع بين أبي عبد اهللا وبين عبد اهللا بن الحسن ه قال: وقع بين أبي عبد اهللا وبين عبد اهللا بن الحسن ال أنّال أنّال أنّال أنّعن صفوان الجم
وذكر قصّة طويلة ــ قال وذكر قصّة طويلة ــ قال وذكر قصّة طويلة ــ قال وذكر قصّة طويلة ــ قال     قا ــقا ــقا ــقا ــحتّى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرحتّى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرحتّى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرحتّى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفر، ، ، ، كالمكالمكالمكالم

وإن وإن وإن وإن ، ، ، ، ى حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابةى حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابةى حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابةى حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابةالمحقّق في الحاشية: فيه داللة علالمحقّق في الحاشية: فيه داللة علالمحقّق في الحاشية: فيه داللة علالمحقّق في الحاشية: فيه داللة عل
 ). ). ). ). ١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥////٢٢٢٢    الكافيالكافيالكافيالكافي((((كان فاسقاً ضاالً.كان فاسقاً ضاالً.كان فاسقاً ضاالً.كان فاسقاً ضاالً.

ه قال له: (أفعلتها يا فاسق؟ أبشر ه قال له: (أفعلتها يا فاسق؟ أبشر ه قال له: (أفعلتها يا فاسق؟ أبشر ه قال له: (أفعلتها يا فاسق؟ أبشر عن جعفر الصادق والده أنّعن جعفر الصادق والده أنّعن جعفر الصادق والده أنّعن جعفر الصادق والده أنّ
        ).).).).٢١١٢١١٢١١٢١١الكشي الكشي الكشي الكشي ((((بالنار).بالنار).بالنار).بالنار).

ه قال عن ولده إسماعيل: ه قال عن ولده إسماعيل: ه قال عن ولده إسماعيل: ه قال عن ولده إسماعيل: وذكروا عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّوذكروا عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّوذكروا عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّوذكروا عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق أنّ
 ).).).).٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧////٤٧٤٧٤٧٤٧بحار األنوار بحار األنوار بحار األنوار بحار األنوار ((((آبائي).آبائي).آبائي).آبائي).ه عاص، ال يشبهني وال يشبه أحداً من ه عاص، ال يشبهني وال يشبه أحداً من ه عاص، ال يشبهني وال يشبه أحداً من ه عاص، ال يشبهني وال يشبه أحداً من (إنّ(إنّ(إنّ(إنّ

ل يقول: أعياني أمر ابن الرضا ل يقول: أعياني أمر ابن الرضا ل يقول: أعياني أمر ابن الرضا ل يقول: أعياني أمر ابن الرضا قال: كان المتوكّقال: كان المتوكّقال: كان المتوكّقال: كان المتوكّ، ، ، ، عن يعقوب بن المثنىعن يعقوب بن المثنىعن يعقوب بن المثنىعن يعقوب بن المثنى
ـ ــ  ـ ـ ـ ـ فإن لم تجد فإن لم تجد فإن لم تجد فإن لم تجد  فقالوا له:فقالوا له:فقالوا له:فقالوا له:    يعني: محمد بن علي الجواد ــ أبى أن يشرب معي.يعني: محمد بن علي الجواد ــ أبى أن يشرب معي.يعني: محمد بن علي الجواد ــ أبى أن يشرب معي.يعني: محمد بن علي الجواد ــ أبى أن يشرب معي.ـ

الكافي الكافي الكافي الكافي ((((ق.ق.ق.ق.منه، فهذا أخوه موسى قصَّاف عزَّاف يأكل ويشرب ويتعشّمنه، فهذا أخوه موسى قصَّاف عزَّاف يأكل ويشرب ويتعشّمنه، فهذا أخوه موسى قصَّاف عزَّاف يأكل ويشرب ويتعشّمنه، فهذا أخوه موسى قصَّاف عزَّاف يأكل ويشرب ويتعشّ
٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢////١١١١.(.(.(.(        

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

قبل الجواب على ما ذكرت، نود أن نقول: إن هذه الروايات جمعها 
المدعو عثمان الخميس ليشنع بها على الشيعة، وقبله ذكر جملة منها إحسان 

ثم  ذُكر بعضها في الكتاب المختلق المطبوع في الكويت (هللا، ثم إلهي ظهير
  للتاريخ).
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  فنقول:، أما الجواب

فهذه ، من عدمها بغض النظر عن مدى صحة الرواياتك جواب إجمالي هنا
، المخصوصين الذين أرادهم اهللا في قرآنه Fألهل البيت ليس فيها ذم الروايات

أهل البيت  نإف، والذين تتواالهم الشيعة، في أحاديثه �وذكرهم رسول اهللا
لحسين والتسعة وهم النبي وعلي وفاطمة والحسن وا، ةجماعة خاصّالمعنيون 

وهؤالء هم المعصومون الذين أذهب اهللا عنهم الرجس ، Fالمعصومين
وال ، وال عقيل، عباسوال يدخل فيهم ال، وأوجب اهللا مواالتهم، وطهرهم تطهيراً

وال ، وال زيد، عباسوال عبيد اهللا بن ، عباسوال عبد اهللا بن ، بن الحنفية محمد
ساءة إال يعد ذلك  ؤالءه حدأوإذا انحرف ، مةبناء األئأوال غيره من ، إسماعيل

ولكن ، النبي أبي جهل إذ كان كافراً كما هو الحال في عمF ،إلى أهل البيت
ن أإذ كان بهذا المحيط واستطاع ، بقدر ما يرفعه �قدر النبي من حطّهذا ال ي

  .يكون بهذا المستوى من العصمة والدرجة العالية من القرب من اهللا تعالى
ما ينسب من ذم وإساءة في بعض  Fذا ال يحطّ من قدر أئمة أهل البيتوك

لو كان في ذلك ما يشين لسرى اإلشكال  �� الروايات لبعض من يقربهم بالنسب؛ وإ
النبي أبا لهب عم اهللا نوح�إلى كالم اهللا تعالى، إذ يذم ويذكر ابن نبي ،� 

  .Hبالكفر، ويضرب المثل بامرأتي نوح ولوط
اله هذان وغيرهما ال يعدو كونه تدليس لخداع الناس، إذ ال يلزم الشيعة فما ق

شيء من ذلك وهم يعلنون بأعلى أصواتهم أنّهم يوالون األربعة عشر معصوماً، 
وولده إلى المهدي�، وفاطمة�النبي واالثني عشر إماماً، علي ،F وإنّهم ،

  ال غير. Fيقصدون بأهل البيت هؤالء
  ب على هذه الروايات:وأما تفصيل الجوا
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محمد بن يحيى، عن ((الرواية اُألولى رواها الكليني في (الكافي)، قال:  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
عن عبد اهللا بن ، أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان

بعد  فذكرنا ما أحدث الناس �ا عند أبي جعفرقال: كنّ، مسكان، عن سدير
فأين، رجل من القوم: أصلحك اهللا  فقال، �ؤمنينواستذاللهم أمير الم �همنبي 

  !بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ كان عزّ
ما كان جعفر وحمزة إنّ، بني هاشم : ومن كان بقي من�فقال أبو جعفر

، سالم: عباس وعقيلباإل وبقي معه رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد، فمضيا
ما وصال إلى ما  كانا بحضرتهما زة وجعفراًحم لو أن، أما واهللا، وكانا من الطلقاء

، )٢(. وقد حسن المجلسي سندها)١())ولو كانا شاهديهما ألتلفا نفسيهما، وصال إليه
  .)٣(+وصححه السيد الخوئي

 �والرواية التي بعدها، رواها سليم بن قيس في كتابه من خطبة ألمير المؤمنين
أحد من أهل بيتي أصول به وال أقوى ولم يكن معي في آخر سنة من حياته، وفيها: (

به، أمجعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت بين جلفين جافيين  اا حمزة فقتل يوم أحد، وأم
، ولكن وقع )٤()وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر ذليلين حقيرين عاجزين: العباس

  الكالم في كتاب سليم ومدى االعتماد عليه خاصّة في نسخه المتأخّرة.
عن إسحاق طبرسي هذه الخطبة في (االحتجاج) باختصار واختالف: وأورد ال

ي، فأنشدتهم حقّ، وفيها: (Fعن آبائه، أبيه موسى بن جعفر ، عنبن موسىا
والمقداد، ، أربعة رهط: سلمان، وعمار���  ودعوتهم إلى نصرتي، فما أجابني منهم

                                                 

F١�r�(א��E٨�W١٩٠�F�b�	h٢١٦אEK� �
Fل�٢���٢١٦EKאh	��X$!��E٢٦�W٨٣�F�bא� �
F٣�b�	hل�א��T�8M��E١٠�W٢٥٤�F٦١٨٩EK� �
F٤�Wy:J�G0�8:���@�+A�E٢١٦�UC��2א�&�E��'Pf��&fא���C)א��rn!"��G��XK� �
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خفيرتينوبقيت بين  دين اهللا من أهل بيتي، ، وذهب من كنت أعتضد بهم علىوأبو ذر 

  ، ولكنّه حذف سندها، فجاءت مرسلة.)١()قريبي العهد بجاهلية عقيل والعباس
وروى السيد ابن طاووس في (كشف المحجة) من (كتاب الرسائل) للكليني، 

إلى شيعته بعد منصرفه من النهروان،  �عن علي بن إبراهيم، كتاب أمير المؤمنين
عن  أهل بيتي فظننت بهم���  ،وال معي مساعد، دفنظرت فإذا ليس لي رافوفيه: (
، لم أبايع كرهاً، جعفر ي حمزة وأخيعم �ولو كان لي بعد رسول اهللا، الهالك

فظننت بأهل بيتي عن  ،سالم العباس وعقيلني بليت برجلين حديثي عهد باإلولكنّ
  .أورده منقطعاً مرسالً �ولكنّه ، )٢(...)فأغضيت عيني على القذى، الهالك

 �فال بد من إرجاع هذه الروايات إلى ما ورد من نصّ في صحيحة الكافي
المتقدمة، واالقتصار على كونهما (أي: العباس وعقيل) ضعيفان ذليالن، أي لم 
يكن لهما من القوة والعزّة والعزيمة ما لحمزة وجعفر(رضوان اهللا عليهما)، وأما 

تون هذه الروايات، وال يوجد طعن في حداثة العهد باإلسالم، فقد اتّفقت عليه م
؛ نعم لم �شخصهما من جهة الوثاقة أو الديانة أو عدم معرفة حق أمير المؤمنين

  يكونا بصالبة واستماتة حمزة وجعفر في الدفاع عن الدين.
ومن ومن ومن ومن �من أن قوله تعالى:  �أما رواية الكشي بسنديه عن اإلمام الباقر ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

�مى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيالًمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيالًمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيالًمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيالًكَان في هذه أَعكَان في هذه أَعكَان في هذه أَعكَان في هذه أَع
والَ والَ والَ والَ �: وقوله تعالى، )٣(

�ينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح لَكُمينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح لَكُمينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح لَكُمينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصَح لَكُم
  العباس. نزلتا في، )٤(

                                                 

Fج�١�M+Flא�E١�W٢٨١�m��M+Fא���m:���![�1Q�Gل���+J�G��nد�J�G��TאV+�lא�r
U�[א�و�G�K� �

F٢�W�Md2א�X!"����[Mא��i4A�E١٨٠��
�Kא�*B.�אz���yوאz"(�ن�وא2� �
F٣F�_א��!א�E١٧�WE٧٢K� �
F٤Fد��Y�E١١�WE٣٤K� �
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حدثنا يعقوب بن يزيد األنباري،  :جعفر بن معروف، قالفسنده األول: عن 
اني، عن الفضيل بن يسار، عن أبي بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليم ادعن حم

، ففيه جعفر بن معروف اعتمد عليه الكشي كثيراً؛ وترجمه )١(...الخقال:، �جعفر
يكنى أبو محمد من أهل كش،  جعفر بن معروف((الطوسي في رجاله بعنوان: 

جعفر بن معروف، ((، ولم يوثّقه؛ وقال فيه ابن الغضائري: )٢())وكيل وكان مكاتباً
وحديثه ، ارتفاع السمرقندي، يروي عنه العياشي كثيراً، كان في مذهبهأبو الفضل 

وظاهرهما االتّحاد من مراجعة رواياتهما ، )٣())يعرف تارة وينكر أُخرى
  منها:، وشيوخهما. وهو غير متّهم في هذه الرواية لوجود طرق أُخر لها

، نبن الحس محمدعن : �ما ورد في (االختصاص) المنسوب للشيخ المفيد
عن ، اد بن عيسىحم عن، عن علي بن إسماعيل، اربن الحسن الصفّ محمدعن 

، )٤(... الخقال:، �عن أبي جعفر، عن الفضيل بن يسار، إبراهيم بن عمر اليماني
 في توحيده �، أورده الصدوقكما عن الكشي باختالف يسير. والسند صحيح

  .)٥(مختصراً في وصف العرش
عن حماد بن ، براهيم القمي) في (تفسيره): عن أبيهومنها: ما رواه (علي بن إ

قال:... ، �عن أبي جعفر، عن أبي الطفيل، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عيسى
  باختالف في بعض عباراته.، )٦(الخ

                                                 

Fل�١�א�!���?!��T�:+fא�E١�W٢٧٤�Fس١٠٣�['��G0א���	'��EK� �
F٢�WL��Pل�א���T�E٤١٨�F٦٠٤١EK� �
F٣�L��'d����،ل�א�!��]"��E٢�W٤٥�3و!��G0�!*�K� �
F٤�Wص�B+flא�E٧١�~�IP2א�	'��G0س��['��G0א���	'�K� �
F٥�W	:F�+א��E٣٢٤�F�@�0٥١EK� �
F٦�L["�א��&)*Q�E٢�W٢٣�.:
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ورواه (النعماني) في (الغيبة) مختصراً باختالف: عن علي بن أحمد، قال: 

ي بن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن حدثنا عبيد اهللا بن موسى العلوي، عن عل
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي الطفيل، 

، )١(، قال:... الخ�عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين
وليس فيه اآليتان النازلتان في العباس، وسنده ضعيف بعلي بن أحمد بن نصر 

  البندنيجي.
رسالً (العياشي) في تفسيره مختصراً وباختالف أيضاً: عن أبي ورواه م

  .)٢(قال:... الخ، �عن أبي جعفر، الطفيل عامر بن واثلة
وظاهره اشتباه الرواة بين ، وعند الثالثة أبو الطفيل بدل الفضيل بن يسار

  الطفيل والفضيل.
، قتيبة بن محمدحدثني أبو الحسن علي بن قال: ، وأما سند الكشي الثاني

بن  محمدعن أحمد بن ، بن أبي عمير محمدعن ، شاذان الفضل بن حدثنا :قال
بن زياد  محمد. ففيه أحمد بن )٣(...Hبن الحسين علي قال: جاء رجل إلى، زياد

  مجهول. �الرواي عن اإلمام السجاد
ا هنّإ :فيقول السيد الخوئي، )٤(�أما رواية الكشي عن أمير المؤمنين ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

، بن يحيى بن عبيد محمدبجهالة طريق الكشي إلى  ضعيفة باإلرسال أوالً
 .)٥(بن سنان وموسى بن بكر الواسطي ثانياً محمدوب
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أما رواية الكليني في (الكافي) بخصوص إقرار اإلمام علي بن  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
د للقطع تاريخياً بعدم ذهاب يزي، فهو مردود معلول، )١(بالعبودية ليزيد �الحسين

  بل عدم مغادرته الشام إلى أن هلك.، إلى الحجاز أيام خالفته
مع  �أما رواية الكليني في (الكافي) بخصوص كالم اإلمام الصادق خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

بن حريش  عباسففي سندها الحسن بن ال، منه �وضحك اإلمام عباسابن 
بن حريش  سعباالحسن بن ال((ابن الغضائري:  هقال في، أُتّهم بالوضع، ضعيف جداً
إِنَّا أَنْزَلْنَاه في إِنَّا أَنْزَلْنَاه في إِنَّا أَنْزَلْنَاه في إِنَّا أَنْزَلْنَاه في �فضل:  �روى عن أبي جعفر الثاني، ضعيفمحمد، الرازي أبو 

�لَيلَة الْقَدرِلَيلَة الْقَدرِلَيلَة الْقَدرِلَيلَة الْقَدرِ
وهذا ، تشهد مخايله على أنّه موضوع، كتاباً مصنّفاً فاسد األلفاظ، )٢(

 عباسالحسن بن ال((. وقال فيه النجاشي: )٣())الرجل ال يلتفت إليه وال يكتب حديثه
ضعيف جداً له ، �روى عن أبي جعفر الثاني، حريش الرازي أبو علي بنا

�إِنَّا أَنْزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِإِنَّا أَنْزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِإِنَّا أَنْزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِإِنَّا أَنْزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ�كتاب: 
وهو كتاب رديء الحديث مضطرب ، )٤(

  .)٥())األلفاظ
  وهذه الرواية من صنف ما أورده في الكتاب المذكور.

  نا أعلى اهللا مقامهم هذه الرواية:ؤوقد رد علما
بن  عباسبالحسن بن ال: وهذه الرواية مضافاً إلى ضعفها +السيد الخوئيقال 

األمر وقع  نأ �الظاهر من ضحك الباقر نإف، آثار الوضع عليها ظاهرة، حريش
فكانت هذه القصّة ، كان جالساً وعنده نفر � هنّأوالمفروض في الرواية ، قريباً
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مات سنة  عباسابن  نأمع ، � ها كانت زمان كبرهنّأ قلّأوال ، �مامتهإزمان 

  .)١(ال محالة ة، فالقضية مكذوبسنة سبع وخمسين �بو جعفرأوولد ، ينثمان وستّ
  ويشهد لوضعه أُمور:((وقال الشيخ التستري في (األخبار الدخيلة): 
كان في زمان  عباسمع ابن  �األول: إن المفهوم منه أن محاجة الباقر

مات بالطائف في فتنة  عباسوابن ، بعد خمس وتسعين مع أن إمامته كانت، إمامته
  في صغره. �وإنّما أدركه الباقر، ابن الزبير سنة ثمان وستّين

، حباً شديداً عباس: (إن أبي كان يحب ابن �فروى الكشّي عن الصادق
فأتاه ، وكانت أُمه تلبسه ثيابه وهو غالم فينطلق إليه في غلمان بني عبد المطّلب

فقال: ، بن علي بن الحسين محمدفقال: من أنت؟ قال: أنا ، أصيب بصرهبعدما 
  حسبك من ال يعرفك فال عرفك).

، مع أن استبصاره من المتواتراتعباس، الثاني: أنّه دالٌّ على نصب ابن 
ومحاجاته في اإلمامة مع عمر ومعاوية وعائشة وابن الزبير وغيرهم مشهورة 

  معروفة.
كان من صفقة جناح جبرئيل  عباسل على أن عمى ابن الثالث: أنّه مشتم

كان ذهاب ((قال: ، مع أن المسعودي، �لجحده ليلة القدر على أمير المؤمنين
  .))Fلبكائه على علي والحسن والحسين عباسبصر ابن 

في أول كان  وأعمى من �ولم لَم يعم جبرئيل مبغضي أمير المؤمنين
  ؟!Fعط أحد لسانه بعد المعصومينفإنّه لم ي، � المحامين عنه

ولم لَم يعم معاوية الذي كان يعير بني هاشم بالعمى؟! ففي معارف ابن قتيبة: 
: عبد عباسوأبو العباس، وأبوه العباس، ثالثة مكافيف في نسق: عبد اهللا بن ال((
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: أنتم يا بني هاشم تصابون في عباس. قال: ولذلك قال معاوية البن المطّلب
  .))تصابون في بصائركم أُمية: وأنتم يا بني عباسفقال ابن ، ركمأبصا

فروى عنه أنّه قال: رأيت ، وروى (االستيعاب): أن سبب عماه رؤيته لجبرئيل
)فسألته عنه؟ فقال لي: أرأيته؟ ، ) فلم أعرفهماهللا عليه وآله وسلّ ىصلّرجالً مع النبي

قال: فعمى بعد ذلك في آخر ، بصرك أما أنّك ستفقد، قال: ذاك جبرئيل، قلت: نعم
  عمره.

 عباسقلت: لو صح خبر (االستيعاب) يكون محموالً على عدم استعداد ابن 
  ولعلّ الجاعل سمع بمثل ذلك فبدله بما قال.، لرؤية جبرئيل

: �كان في كمال الخصوصية مع أمير المؤمنين عباسومما يوضّح أن ابن 
اللعن في بكما أمر عباس، على ابن  للعن في القنوتباأن معاوية أمر بعد التحكيم 

  ومالك األشتر.، Fعلى أمير المؤمنين والحسنين القنوت
الرابع: أن عبارات الخبر مختلّة منحلّة، بحيث ال يكاد يفهم منها محصّل، وال  

يتكلّم بمثلها أدنى رجل من العامة، فكيف يتكلّم بمثلها أئمة هم أمراء الكالم، 
  انتشبت عروقه، وتشعبت غصونه.وفيهم 

بل لم ينحصر االختالل بهذا الخبر، بل جميع أخبار ذاك الباب، التي هي 
أخبار تسعة كلّها بسند واحد عن كتاب ابن حريش المذكور في آخر السند مختلّة 

  منحلّة.
 :وهللا در ابن الغضائري في وصف كتابه، حيث قال ــ بعد عنوان الرجل ــ 

  .))األلفاظ تشهد مخائله على أنّه موضوعكتابه فاسد ((
كتابه ردي الحديث ((وكذلك تلميذه النحرير النجاشي، فقال ــ بعد عنوانه ــ : 

، وال غرو في رواية سهل اآلدمي له، فتقدم عن النجاشي أن ))مضطرب األلفاظ
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األشعري يشهد على سهل بالغلو والكذب، وإخراجه من قم إلى الري، وقال 

، ))إنّه أحمق((ي: إن الفضل بن شاذان كان ال يرتضي سهل اآلدمي، ويقول: الكشّ
أن يكون ذكر أحمد خلطاً من ���  وإنّما العجب من رواية أحمد األشعري له! اللّهم

النساخ، أو وهماً من الكليني، حيث أنّه فيما يأتي اقتصر في روايته على سهل 
  اآلدمي.

لخبر من حكم الحد وحكم الدية خالف ما الخامس: أن ما اشتمل عليه ا
والنوادر ما  اشتهر به اإلمامية، ولم يعمل به الكليني نفسه، حيث ذكره في النوادر ــ

عدة من أصحابنا، عن ((ال يعمل به ــ فقال في كتاب ديات كافيه (باب نادر): 
ل أبو ، قال: قا�سهل، عن الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني

لعبد اهللا بن العباس: أنشدك اهللا هل في حكم اهللا اختالف ــ إلى  �جعفر األول
.قوله ــ هذا حكم اهللا))، كما مر  

الشيخ في ���  ولم يعمل به، ولم يروه الفقيه الذي تضمن بصحة ما يرويه فيه
هذه ((وقال: ، ورده الحلّي بكونه خرقاً لإلجماع، وتبعه تلميذه القاضي، نهايته

من العضو الكامل  الرواية مخالفة ُألصول المذهب؛ ألنّه ال خالف بيننا أنّه يقتصّ
  .))للناقص

وذهل ، ))في طريقه سهل((وقال: ، و(المختلف) نقل الرواية مستنداً للشيخ
  .)١())كما غفل عن طريق الخبر اآلخر، عن كون ابن حريش أضعف

فقد رواها الكليني في  ،عن بني الحسن �أما رواية الصادق سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
، عن علي بن الحكممحمد، عن أحمد بن ، ة من أصحابناعد((قال: ، (الكافي)
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عندي الجفر  يقول: إن �قال: سمعت أبا عبد اهللا، بن أبي العالء عن الحسين
  .األبيض

  فيه؟ يءش قلت: فأي قال:
 Fإبراهيم وصحف، وإنجيل عيسى، وتوراة موسى، قال: زبور داود

يحتاج الناس  وفيه ما، فيه قرآنا ما أزعم أن، ومصحف فاطمة، والحرام والحالل
وأرش ، وربع الجلدة، ونصف الجلدة، ى فيه الجلدةإلينا وال نحتاج إلى أحد حتّ

  .وعندي الجفر األحمر الخدش.
في الجفر األحمر؟ يءش قال: قلت: وأي  

  .لما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتوذلك إنّ، قال: السالح
  أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو الحسن؟ أبي يعفور:بن  فقال له عبد اهللا
هم يحملهم ولكنّ، ه نهاروالنهار أنّ، ه ليلكما يعرفون الليل أنّ، فقال: إي واهللا

 لكان خيراً بالحق الحق ولو طلبوا، نكاروطلب الدنيا على الجحود واإل الحسد
لوقوع االختالف في الحسين  ؛قرببل إلى الصحة أ، )٢(. وسندها حسن)١())لهم

  .)٣(بن أبي العالء بين المدح والتوثيقا
وعثمان ، ومن أشكل بهذه الرواية على الشيعة كـ(إحسان إلهي ظهير

لداللتها على ما لدى ���  وما ذاك، قطعها من أولها، ومن أخذ منهما)، الخميس
ف بعضهم ليس بقرآن؛ وحذ �وإن ما في مصحف فاطمة، من علم Fاألئمة

كما فعل المستشكل ، ما ورد من قول اإلمام بعد قوله: (وعندي الجفر األحمر)
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وأن صاحبه اإلمام المهدي ، لما فيه من الداللة على معنى الجفر األحمر، هنا

  وأنّه سيخرج بالسيف.، #المنتظر
، �المعاصرين لإلمام الصادق �ض ببعض بني الحسنوفي الرواية تعري

التاريخ من  لما هو ثابت في كتب  ؛الحسن بن الحسن وبنيهوهم عبد اهللا بن 
 �وعدم مبايعة اإلمام الصادق، بن عبد اهللا بن الحسن محمدادعائهم المهدوية ل

  وأنّه يقتلهم.، وإخبارهم بأن الملك سيناله المنصور، له
وفي ، ففي الكافي، )(ال يقيم الحد من هللا عليه حد :�ا خبر عليأم سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:

فسنده ، )١())�بن أمير المؤمنين محمديومئذ  وانصرف فيمن انصرف((ره: آخ
  األول ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني.

من دون هذه ، وقد رواه البرقي في (المحاسن) بطرقه إلى البطائني أيضاً
  .)٢(الزيادة في آخره

فهو ، �وأما سنده الثاني إلى خالد بن حماد عن أبي عبد اهللا الصادق
فقد عدوه ، �صحيح؛ ولكن يبعد رواية خالد بن حماد األسدي عن الصادق

  .)٣(�من أصحاب اإلمام الكاظم
، ولكن )٤(ورواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) بمثل ما في (الكافي) سنداً ومتناً

المفرقة  �في (من ال يحضره الفقيه) من قضايا أمير المؤمنين �رواه الصدوق
رواه علي و ،)٦(، وطريقه إليها صحيح)٥(من دون هذه الزيادة �عن أبي جعفر الباقر
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بسند ، )١(�عن أبي جعفر )�المؤمنين ي في (قضايا أميربن إبراهيم القما
  كالصحيح من دون هذه الزيادة أيضاً.

 �فلم تثبت الزيادة بسند صحيح، مع أن فيها غرابة! فقد أمرهم أمير المؤمنين
يفتضحوا، فكيف عرف محمد بن الحنفية  �� بعضاً وأ بالتلثّم حتّى ال يعرف بعضهم

  بافتضاح ابنه!! �نقض لغرض أمير المؤمنين���  ؟! وهل هذامن بينهم
أمير المؤمنين ���  أن نقول: إن هذه الزيادة من فهم الراوي بعد أن لم يبق �� إ

بن الحنفية  محمدلعدم العلم بحضور  ؛. ولكن هذا غير الزمFوالحسنان
فاإلشكال وارد على بقية أصحاب  �� خاصّة وقد كان الكلّ متلثّماً.. وإ، ادثةالح

إذا ، ومن التابعين األخيار، �وفيهم من صحابة رسول اهللا، �أمير المؤمنين
  وهذا ما ال يلزم.، التزمنا بحضور الكلّ

مع أن التعمق في فقه الرواية يدفع كلّ احتمال لإلشكال، فإن فيها من 
 �هاهللا تبارك وتعالى عهد إلى نبي إن !ها الناسأي: (�المؤمنينقول أمير 

 عليه حدهللا فمن كان ، من هللا عليه حد ه ال يقيم الحدبأنّ إلي وعهد نبيه عهداً
عليها). وقد فهم الفقهاء منه ومن غيره  يقيم عليها الحد عليها فال له مثل ما

ل العقوبة ــ وعقدوا مسألة في كراهة مطلق الحد ــ ألن الحدود متماثلة في أص
إقامة الحد ممن عليه حد، ومطلق الحد يشمل حتّى التعزير، وال يخلو مكلّف 

المعصوم مما يوجب التعزير، ولم يقل أحد بأن محمد بن ���  على الغالب
  .)٢(الحنفية معصوم؛ فتأمل

                                                 

F١�EUC��2א�&�E����>J��W٨٠�F�b�	h٢٣אKE� �
F٢� L��(��'�(��� �אh	ود، �FE�r)�م T��C2א� [T	א�� W!uא�� E١� W٤٣٦��G�� 8�!�� l
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يرضون أن يعص ومع ذلك فمقام محمد بن الحنفية عالٍ، فهو من الذين ال 

، وال مستند لحضوره الحادثة )١(�اهللا، كما ورد في رواية اإلمام الصادق
  هذه األسانيد الضعيفة بهذه الزيادة.���  وانصرافه
، في أن زيداً كان يشرب النبيذ المروي في أما خبر سعيد بن منصور ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:

وهو من رؤساء  ، فإن المتّهم لزيد بذلك هو سعيد بن منصور)٢((رجال الكشي)
الزيدية، كما في الخبر، فأين الشيعة اإلمامية من ذلك؟! ثم إن سعيد هذا قال عنه 

ولم ، ه فاسد المذهبنّإف، ال اعتماد على قول سعيد بن منصور((: +السيد الخوئي
)٣())يرد فيه توثيق وال مدح

. 

ع بين أبي عبد فيما وق، المروية في (الكافي)، الأما رواية صفوان الجم تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:
، فهي )٤(حتّى ارتفعت الضوضاء بينهما، وعبد اهللا بن الحسن من كالم �اهللا

  .ساءة للذي يقرأها بكاملهاإليس فيها صحيحة، و
فهو يحسب عليه وليس في ، وأما ما نقله عن المعلّق على الرواية في الهامش

الحسن من إمامة  وهو حكم مبني على ما كان يظهره عبد اهللا بن، الرواية شيء منه
  وأنّه المهدي من دون وجه حق.، ذو النفس الزكية محمدابنه 

توجه م وتوه، )٥(المروية في الكشي �الصادقعن رواية الأما  عاشراً:عاشراً:عاشراً:عاشراً:
ل اق !غير صحيح ، فهو توهم...)فعلتها يا فاسقأ(: إلسماعيل بقوله فيهاالخطاب 
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، نصور بتنزيله منزلة الحاضره إلى جعفر المالخطاب متوج نإ :السيد الخوئي
من جهة محمد بن  وال أقلّ، السند ضعيف نأعلى ، لدنى تأمأكما يظهر ب

)١(نصير
. 

 إسماعيل: بحق �الصادقعن الحسن بن راشد عن رواية الأما  الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:
 +ل السيد الخوئياقفقد ، )٢(المروية في (إكمال الدين) للصدوق، ه عاص...)نّإ(

ياقته لإلمامة لمن جهة  إسماعيلعن  �سأل اإلمام حسن بن راشدال إنفي فقهها: 
بأن ال يشبهه وال  �جابه اإلمامأف، على ما هو المرتكز في أذهان العامة من الشيعة

، وهذا ال ينافي جاللته، ةه تصدر منه المعصية غير مرنّإف، باءه في العصمةآيشبه 
ر ه يتذكّلكنّ، عصية ولو كانت صغيرةأيضاً قد تصدر منه الم العادل التقي نإف

)٣(فيتوب
. 

بخصوص مكر المتوكّل  المروية في (الكافي) خيرةأما الرواية األ الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:
، )٤())قصاف عزاف((أخاه موسى  أنوالتي فيها  �الهادياإلمام علي  بابن الرضا

)٥(ضعيفة بيعقوب بن ياسر المجهولفهي 
. 

، مراعاةً للصناعة في علم الحديث والرجالختصار هذا الجواب على نحو االو
خر لبعض هذه الروايات بالتحليل ودراسة التاريخ أُمكانك أن تجد أجوبة إوب

البعد عن اإلساءة ألهل كلّ  لتجدها بعيدة، اإلسالمي المرتبط بهذه الروايات
جعلها في إطار واحد ون جمعها أع بعد حسب ما يوحيه عنوان المشنّ Fالبيت

                                                 

F١�b�	hل�א��T�8M��E٤�W٤١�F١٣١٦EK� �
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، رواية لها وضع منفصل عن غيرهاكلّ  نإف، بصحة العنوان ئالقارليخدع نظر 

سلوب أب، ئخداعاً وتمويهاً للقار، حاول الكاتب تقطيعها وجمعها بطريقة معينة
  .ساليب الدعايةأمستخدم معروف من 

مع أنّه عامله ، موحياً بمعناه عند الشيعة Fفمثالً استخدام عنوان أهل البيت
من ليس فيهم  Fدخل في أهل البيتأو، السنّةمصطلح أهل في موارد الروايات ب

، لفاظلي لبعض األوبرز المعنى الظاهر األأوكذلك ، غير المنتبه ئمخادعة للقار
شرح المعنى كما دون وعلى المراد منها براز القرائن إذليلين) دون ، مثل (خائفين
بيانه للحكم  دون، ))�ظلم يزيد لإلمام السجاد(( وذكره لرواية، شرحه غيره

، وكأنّهم ال يخطئون Fبناء األئمةأيراده لبعض أفعال إو، الشرعي في مثل ذلك
كلّ  وعلى، بعض أبناء األنبياء هكذا متناسياً أنن الواقع  فإنلك بأدنى سيتبي

  .مراجعة

IIII´�§a@oäi@òà�bÏ@xaë‹´�§a@oäi@òà�bÏ@xaë‹´�§a@oäi@òà�bÏ@xaë‹´�§a@oäi@òà�bÏ@xaë‹����HHHH@ @@ @@ @@ @
&و�%�و����ن����א��«����������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

من من من من     ����احتج علينا أحد المخالفين بأمر زواج السيدة فاطمة بنت الحسيناحتج علينا أحد المخالفين بأمر زواج السيدة فاطمة بنت الحسيناحتج علينا أحد المخالفين بأمر زواج السيدة فاطمة بنت الحسيناحتج علينا أحد المخالفين بأمر زواج السيدة فاطمة بنت الحسين
وقال: كيف تتزوج من ابن عفّان الذي وقال: كيف تتزوج من ابن عفّان الذي وقال: كيف تتزوج من ابن عفّان الذي وقال: كيف تتزوج من ابن عفّان الذي ، ، ، ، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان

        وقد جاء بمصادر شيعية؟وقد جاء بمصادر شيعية؟وقد جاء بمصادر شيعية؟وقد جاء بمصادر شيعية؟، ، ، ، وأنّهم من الشجرة الملعونةوأنّهم من الشجرة الملعونةوأنّهم من الشجرة الملعونةوأنّهم من الشجرة الملعونة، ، ، ، إنّه ملعونإنّه ملعونإنّه ملعونإنّه ملعون، ، ، ، تقولونتقولونتقولونتقولون
        ، ، ، ، وكيف نرد عليه شبهتهوكيف نرد عليه شبهتهوكيف نرد عليه شبهتهوكيف نرد عليه شبهته، ، ، ، إعالمنا بمدى صحة هذه المصادرإعالمنا بمدى صحة هذه المصادرإعالمنا بمدى صحة هذه المصادرإعالمنا بمدى صحة هذه المصادر    منكممنكممنكممنكما ا ا ا نرجونرجونرجونرجو
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         مع جزيل الشكر لكم..مع جزيل الشكر لكم..مع جزيل الشكر لكم..مع جزيل الشكر لكم..
بن علي بن أبي طالب: بن علي بن أبي طالب: بن علي بن أبي طالب: بن علي بن أبي طالب: ااااوهذا نصّ كالمه: فاطمة بنت الحسين الشهيد وهذا نصّ كالمه: فاطمة بنت الحسين الشهيد وهذا نصّ كالمه: فاطمة بنت الحسين الشهيد وهذا نصّ كالمه: فاطمة بنت الحسين الشهيد 

        تزوجها عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.تزوجها عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.تزوجها عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.تزوجها عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.
هـ في سجن المنصور الدوانيقي مع هـ في سجن المنصور الدوانيقي مع هـ في سجن المنصور الدوانيقي مع هـ في سجن المنصور الدوانيقي مع ١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥الديباج قتل سنة الديباج قتل سنة الديباج قتل سنة الديباج قتل سنة     محمدمحمدمحمدمحمدوولدت له وولدت له وولدت له وولدت له 

إخوته ألمإخوته ألمإخوته ألموقد كانت وقد كانت وقد كانت وقد كانت ، ، ، ، ه عبد اهللا المحض والحسن المثلث وغيرهم من أهل البيته عبد اهللا المحض والحسن المثلث وغيرهم من أهل البيته عبد اهللا المحض والحسن المثلث وغيرهم من أهل البيته عبد اهللا المحض والحسن المثلث وغيرهم من أهل البيتإخوته ألم
ولدت له عبد اهللا المحض والحسن المثلث ولدت له عبد اهللا المحض والحسن المثلث ولدت له عبد اهللا المحض والحسن المثلث ولدت له عبد اهللا المحض والحسن المثلث ، ، ، ، فاطمة من قبل تحت الحسن المثنىفاطمة من قبل تحت الحسن المثنىفاطمة من قبل تحت الحسن المثنىفاطمة من قبل تحت الحسن المثنى

        وإبراهيم الغمر.وإبراهيم الغمر.وإبراهيم الغمر.وإبراهيم الغمر.
وينكرونه أحياناً كما فعل وينكرونه أحياناً كما فعل وينكرونه أحياناً كما فعل وينكرونه أحياناً كما فعل ، ، ، ، وعلماء الشيعة اإلمامية يتغافلون عن هذا النكاحوعلماء الشيعة اإلمامية يتغافلون عن هذا النكاحوعلماء الشيعة اإلمامية يتغافلون عن هذا النكاحوعلماء الشيعة اإلمامية يتغافلون عن هذا النكاح

��� ��� ��� ���  إذ يرى أنّها لم تتزوجإذ يرى أنّها لم تتزوجإذ يرى أنّها لم تتزوجإذ يرى أنّها لم تتزوج، ، ، ، الحسين)الحسين)الحسين)الحسين)    علي دخيل في كتابه (فاطمة بنتعلي دخيل في كتابه (فاطمة بنتعلي دخيل في كتابه (فاطمة بنتعلي دخيل في كتابه (فاطمة بنت    محمدمحمدمحمدمحمدعلي علي علي علي 
        ولدت له.ولدت له.ولدت له.ولدت له.ووووبن الحسن السبط بن الحسن السبط بن الحسن السبط بن الحسن السبط اااامن الحسن المثنى من الحسن المثنى من الحسن المثنى من الحسن المثنى 

رضا الحكيمي في رضا الحكيمي في رضا الحكيمي في رضا الحكيمي في     محمدمحمدمحمدمحمدالشيخ الشيخ الشيخ الشيخ ، ، ، ، ومن الذين يتغافلون عن ذكر هذا النكاحومن الذين يتغافلون عن ذكر هذا النكاحومن الذين يتغافلون عن ذكر هذا النكاحومن الذين يتغافلون عن ذكر هذا النكاح
إذ ترجم لفاطمة بنت الحسين إذ ترجم لفاطمة بنت الحسين إذ ترجم لفاطمة بنت الحسين إذ ترجم لفاطمة بنت الحسين ، ، ، ، عصور النساء المختلفة)عصور النساء المختلفة)عصور النساء المختلفة)عصور النساء المختلفة)الالالالكتابه (أعيان النساء عبر كتابه (أعيان النساء عبر كتابه (أعيان النساء عبر كتابه (أعيان النساء عبر 

منه وسجنهم في حبس المنصور منه وسجنهم في حبس المنصور منه وسجنهم في حبس المنصور منه وسجنهم في حبس المنصور     وذكر زواجها من الحسن المثنى وأوالدهاوذكر زواجها من الحسن المثنى وأوالدهاوذكر زواجها من الحسن المثنى وأوالدهاوذكر زواجها من الحسن المثنى وأوالدها
    محمدمحمدمحمدمحمدولكنّه لم يذكر أنّه قتل معهم ولكنّه لم يذكر أنّه قتل معهم ولكنّه لم يذكر أنّه قتل معهم ولكنّه لم يذكر أنّه قتل معهم ، ، ، ، الدوانيقي وقتلهم بعد ذلك في الحبسالدوانيقي وقتلهم بعد ذلك في الحبسالدوانيقي وقتلهم بعد ذلك في الحبسالدوانيقي وقتلهم بعد ذلك في الحبس

        الديباج أخوهم من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.الديباج أخوهم من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.الديباج أخوهم من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.الديباج أخوهم من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان.
أنّه مع ذلك يقر علماء الشيعة اإلمامية جميعاً بأن فاطمة بنت الحسين أُمها أنّه مع ذلك يقر علماء الشيعة اإلمامية جميعاً بأن فاطمة بنت الحسين أُمها أنّه مع ذلك يقر علماء الشيعة اإلمامية جميعاً بأن فاطمة بنت الحسين أُمها أنّه مع ذلك يقر علماء الشيعة اإلمامية جميعاً بأن فاطمة بنت الحسين أُمها     �� �� �� �� إإإإ

وأُم إسحاق هذه كانت زوجة الحسن السبط وأُم إسحاق هذه كانت زوجة الحسن السبط وأُم إسحاق هذه كانت زوجة الحسن السبط وأُم إسحاق هذه كانت زوجة الحسن السبط ، ، ، ، د اهللاد اهللاد اهللاد اهللاأُم إسحاق بنت طلحة بن عبيأُم إسحاق بنت طلحة بن عبيأُم إسحاق بنت طلحة بن عبيأُم إسحاق بنت طلحة بن عبي
وقبل موته أوصى الحسن أخاه الحسين بأن يتزوجها فتزوجها وقبل موته أوصى الحسن أخاه الحسين بأن يتزوجها فتزوجها وقبل موته أوصى الحسن أخاه الحسين بأن يتزوجها فتزوجها وقبل موته أوصى الحسن أخاه الحسين بأن يتزوجها فتزوجها ، ، ، ، أيضاً وولدت لهأيضاً وولدت لهأيضاً وولدت لهأيضاً وولدت له

وهذا مسطور في كافة المراجع والمصادر؛ وهذا مسطور في كافة المراجع والمصادر؛ وهذا مسطور في كافة المراجع والمصادر؛ وهذا مسطور في كافة المراجع والمصادر؛ ، ، ، ، وولدت له فاطمة بنت الحسينوولدت له فاطمة بنت الحسينوولدت له فاطمة بنت الحسينوولدت له فاطمة بنت الحسين
واألنوار واألنوار واألنوار واألنوار ، ، ، ، ١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤ولكن انظر من مصادر الشيعة اإلمامية: (اإلرشاد للشيخ المفيد صولكن انظر من مصادر الشيعة اإلمامية: (اإلرشاد للشيخ المفيد صولكن انظر من مصادر الشيعة اإلمامية: (اإلرشاد للشيخ المفيد صولكن انظر من مصادر الشيعة اإلمامية: (اإلرشاد للشيخ المفيد ص

القمي القمي القمي القمي     عباسعباسعباسعباسومنتهى اآلمال للشيخ ومنتهى اآلمال للشيخ ومنتهى اآلمال للشيخ ومنتهى اآلمال للشيخ ، ، ، ، ٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤////١١١١نعمانية للسيد نعمة اهللا الجزائري نعمانية للسيد نعمة اهللا الجزائري نعمانية للسيد نعمة اهللا الجزائري نعمانية للسيد نعمة اهللا الجزائري الالالال
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وانظر في ترجمة فاطمة بنت وانظر في ترجمة فاطمة بنت وانظر في ترجمة فاطمة بنت وانظر في ترجمة فاطمة بنت ، ، ، ، في بيان أوالد الحسين)في بيان أوالد الحسين)في بيان أوالد الحسين)في بيان أوالد الحسين)    ١٢١٢١٢١٢الفصل الفصل الفصل الفصل     ٦٥١٦٥١٦٥١٦٥١صصصص

، ، ، ، ٦٦٦٦٦٦٦٦ــ ــ ــ ــ     ٦٥٦٥٦٥٦٥األصيلي األصيلي األصيلي األصيلي ، ، ، ، ٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤////١١١١الحسين من مصادر الشيعة اإلمامية: (تاريخ اليعقوبي الحسين من مصادر الشيعة اإلمامية: (تاريخ اليعقوبي الحسين من مصادر الشيعة اإلمامية: (تاريخ اليعقوبي الحسين من مصادر الشيعة اإلمامية: (تاريخ اليعقوبي 
جمهرة جمهرة جمهرة جمهرة ، ، ، ، ٦٠٧٦٠٧٦٠٧٦٠٧////٤٤٤٤شراف شراف شراف شراف ومن كتب األنساب: (أنساب األومن كتب األنساب: (أنساب األومن كتب األنساب: (أنساب األومن كتب األنساب: (أنساب األ، ، ، ، ))))١١٨١١٨١١٨١١٨وعمدة الطالب صوعمدة الطالب صوعمدة الطالب صوعمدة الطالب ص

        ).).).).٥١٥١٥١٥١ونسب قريش صونسب قريش صونسب قريش صونسب قريش ص، ، ، ، ٨٣٨٣٨٣٨٣ــ ــ ــ ــ     ٤١٤١٤١٤١أنساب العرب أنساب العرب أنساب العرب أنساب العرب 
وهي السنة نفسها التي ماتت فيها وهي السنة نفسها التي ماتت فيها وهي السنة نفسها التي ماتت فيها وهي السنة نفسها التي ماتت فيها ، ، ، ، هـهـهـهـ١١٧١١٧١١٧١١٧وماتت فاطمة بنت الحسين سنة وماتت فاطمة بنت الحسين سنة وماتت فاطمة بنت الحسين سنة وماتت فاطمة بنت الحسين سنة 

        أختها سكينة بنت الحسين وفاطمة الكبرى بنت علي بن أبي طالب.أختها سكينة بنت الحسين وفاطمة الكبرى بنت علي بن أبي طالب.أختها سكينة بنت الحسين وفاطمة الكبرى بنت علي بن أبي طالب.أختها سكينة بنت الحسين وفاطمة الكبرى بنت علي بن أبي طالب.
ويود أن يقرأ النصوص ويود أن يقرأ النصوص ويود أن يقرأ النصوص ويود أن يقرأ النصوص ، ، ، ، ولعلّ القارئ الكريم في شوق لما يشفي العلّةولعلّ القارئ الكريم في شوق لما يشفي العلّةولعلّ القارئ الكريم في شوق لما يشفي العلّةولعلّ القارئ الكريم في شوق لما يشفي العلّة

مصادر علماء الشيعة اإلمامية المثبتة لزواج فاطمة بنت الحسين من مصادر علماء الشيعة اإلمامية المثبتة لزواج فاطمة بنت الحسين من مصادر علماء الشيعة اإلمامية المثبتة لزواج فاطمة بنت الحسين من مصادر علماء الشيعة اإلمامية المثبتة لزواج فاطمة بنت الحسين من     الصريحة منالصريحة منالصريحة منالصريحة من
        وهاك البيان:ــوهاك البيان:ــوهاك البيان:ــوهاك البيان:ــ، ، ، ، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّانعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان

ــ ــ ــ ــ     وهو نسابة شيعي من أكابر علماء الشيعةوهو نسابة شيعي من أكابر علماء الشيعةوهو نسابة شيعي من أكابر علماء الشيعةوهو نسابة شيعي من أكابر علماء الشيعةــ ــ ــ ــ     هـ)هـ)هـ)هـ)٧٠٩٧٠٩٧٠٩٧٠٩ــ ذكر ابن الطقطقي (تــ ذكر ابن الطقطقي (تــ ذكر ابن الطقطقي (تــ ذكر ابن الطقطقي (ت١١١١
    خلف فاطمة بنتخلف فاطمة بنتخلف فاطمة بنتخلف فاطمة بنت((((((((قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، في كتابه (األصيلي في أنساب الطالبيين) هذا الزواجفي كتابه (األصيلي في أنساب الطالبيين) هذا الزواجفي كتابه (األصيلي في أنساب الطالبيين) هذا الزواجفي كتابه (األصيلي في أنساب الطالبيين) هذا الزواج

        ....))))))))الحسين عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان فولدت لهالحسين عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان فولدت لهالحسين عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان فولدت لهالحسين عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان فولدت له
في كتابه (عمدة في كتابه (عمدة في كتابه (عمدة في كتابه (عمدة ــ ــ ــ ــ     وهو نسابة شيعي معروفوهو نسابة شيعي معروفوهو نسابة شيعي معروفوهو نسابة شيعي معروف) ــ ) ــ ) ــ ) ــ هـهـهـهـ٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨ــ ذكر ابن عنبة (تــ ذكر ابن عنبة (تــ ذكر ابن عنبة (تــ ذكر ابن عنبة (ت٢٢٢٢

هامش الكتاب قال هامش الكتاب قال هامش الكتاب قال هامش الكتاب قال     ١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨الطالب في أنساب آل أبي طالب) هذا النكاح صالطالب في أنساب آل أبي طالب) هذا النكاح صالطالب في أنساب آل أبي طالب) هذا النكاح صالطالب في أنساب آل أبي طالب) هذا النكاح ص
وكانت فاطمة تزوجت بعد الحسن المثنى عبد اهللا بن عمرو بن وكانت فاطمة تزوجت بعد الحسن المثنى عبد اهللا بن عمرو بن وكانت فاطمة تزوجت بعد الحسن المثنى عبد اهللا بن عمرو بن وكانت فاطمة تزوجت بعد الحسن المثنى عبد اهللا بن عمرو بن ((((((((المحقّق: المحقّق: المحقّق: المحقّق: 

المقتول مع أخيه عبد المقتول مع أخيه عبد المقتول مع أخيه عبد المقتول مع أخيه عبد     محمدمحمدمحمدمحمداألموي... فولدت له أوالداً منهم األموي... فولدت له أوالداً منهم األموي... فولدت له أوالداً منهم األموي... فولدت له أوالداً منهم     عفّانعفّانعفّانعفّانن بن ن بن ن بن ن بن عثماعثماعثماعثما
(عمدة (عمدة (عمدة (عمدة ))))))))والقاسم ورقية بنو عبد اهللا بن عمرووالقاسم ورقية بنو عبد اهللا بن عمرووالقاسم ورقية بنو عبد اهللا بن عمرووالقاسم ورقية بنو عبد اهللا بن عمرو، ، ، ، الديباجالديباجالديباجالديباج    ::::اهللا بن الحسن ويقال لهاهللا بن الحسن ويقال لهاهللا بن الحسن ويقال لهاهللا بن الحسن ويقال له

        الهامش).الهامش).الهامش).الهامش).    ١١١١١١١١الطالب صالطالب صالطالب صالطالب ص
    والخالصة: إن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمانوالخالصة: إن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمانوالخالصة: إن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمانوالخالصة: إن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان

) ) ) ) ٢٧٢٧٢٧٢٧شيعة اإلمامية وأهل السنّة وقد ذكر ذلك في (شيعة اإلمامية وأهل السنّة وقد ذكر ذلك في (شيعة اإلمامية وأهل السنّة وقد ذكر ذلك في (شيعة اإلمامية وأهل السنّة وقد ذكر ذلك في (ثابت في مصادر الثابت في مصادر الثابت في مصادر الثابت في مصادر ال    بن عفّانبن عفّانبن عفّانبن عفّاناااا
منها ثالثة مراجع للشيعة اإلمامية وهي: (األصيلي في منها ثالثة مراجع للشيعة اإلمامية وهي: (األصيلي في منها ثالثة مراجع للشيعة اإلمامية وهي: (األصيلي في منها ثالثة مراجع للشيعة اإلمامية وهي: (األصيلي في ، ، ، ، سبعة وعشرين مرجعاًسبعة وعشرين مرجعاًسبعة وعشرين مرجعاًسبعة وعشرين مرجعاً
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ب في ب في ب في ب في عمدة الطالعمدة الطالعمدة الطالعمدة الطال، ، ، ، ٦٦٦٦٦٦٦٦ــ ــ ــ ــ     ٦٥٦٥٦٥٦٥صصصص    ))))هـهـهـهـ٧٠٩٧٠٩٧٠٩٧٠٩تتتت((((أنساب الطالبيين البن الطقطقي أنساب الطالبيين البن الطقطقي أنساب الطالبيين البن الطقطقي أنساب الطالبيين البن الطقطقي 
وتاريخ اليعقوبي وتاريخ اليعقوبي وتاريخ اليعقوبي وتاريخ اليعقوبي ، ، ، ، ١١٨١١٨١١٨١١٨صصصص    ))))هـهـهـهـ٧٤٨٧٤٨٧٤٨٧٤٨تتتت((((    أنساب آل أبي طالب البن عنبةأنساب آل أبي طالب البن عنبةأنساب آل أبي طالب البن عنبةأنساب آل أبي طالب البن عنبة

٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤////٢٢٢٢.(.(.(.(        
        ع وكتب التاريخ واألنساب نشير إلى: (المعارف البن قتيبة ع وكتب التاريخ واألنساب نشير إلى: (المعارف البن قتيبة ع وكتب التاريخ واألنساب نشير إلى: (المعارف البن قتيبة ع وكتب التاريخ واألنساب نشير إلى: (المعارف البن قتيبة ومن مراجومن مراجومن مراجومن مراج

ــ ــ ــ ــ     ١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠أحداث أحداث أحداث أحداث     ٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢صصصص    ))))هـهـهـهـ٧٤٨٧٤٨٧٤٨٧٤٨تتتت((((وتاريخ اإلسالم للذهبي وتاريخ اإلسالم للذهبي وتاريخ اإلسالم للذهبي وتاريخ اإلسالم للذهبي )، )، )، )، هـهـهـهـ٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦(ت(ت(ت(ت
    ١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢////١٧١٧١٧١٧    ))))هـهـهـهـ٥٩٧٥٩٧٥٩٧٥٩٧تتتت((((المنتظم في تاريخ اُألمم والملوك البن الجوزي المنتظم في تاريخ اُألمم والملوك البن الجوزي المنتظم في تاريخ اُألمم والملوك البن الجوزي المنتظم في تاريخ اُألمم والملوك البن الجوزي ، و، و، و، وهـهـهـهـ١٠١١٠١١٠١١٠١
والبداية والبداية والبداية والبداية ، ، ، ، ١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨////٢٢٢٢بن يحيى البالذري بن يحيى البالذري بن يحيى البالذري بن يحيى البالذري     حمدحمدحمدحمدأنساب األشراف ألأنساب األشراف ألأنساب األشراف ألأنساب األشراف أل، و، و، و، و٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠رقمرقمرقمرقم

وتقريب التهذيب وتقريب التهذيب وتقريب التهذيب وتقريب التهذيب )، والعقد الفريد البن عبد ربة، )، والعقد الفريد البن عبد ربة، )، والعقد الفريد البن عبد ربة، )، والعقد الفريد البن عبد ربة، هـهـهـهـ٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤تتتت((((ن كثير ن كثير ن كثير ن كثير والنهاية البوالنهاية البوالنهاية البوالنهاية الب
    ))))هـهـهـهـ٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢تتتت((((وتهذيب التهذيب البن حجر وتهذيب التهذيب البن حجر وتهذيب التهذيب البن حجر وتهذيب التهذيب البن حجر ، ، ، ، ٦٠٩٦٠٩٦٠٩٦٠٩ــ ــ ــ ــ     ٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢////٢٢٢٢البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني 

ــ ــ ــ ــ     ٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢وتاريخ دمشق البن عساكر وتاريخ دمشق البن عساكر وتاريخ دمشق البن عساكر وتاريخ دمشق البن عساكر ، ، ، ، ٨٩٤٨٨٩٤٨٨٩٤٨٨٩٤٨رقمرقمرقمرقم    ٤٩٦٤٩٦٤٩٦٤٩٦////١٠١٠١٠١٠وووو    ٢٨٦٣٢٨٦٣٢٨٦٣٢٨٦٣رقمرقمرقمرقم    ٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢////١٢١٢١٢١٢
الطبقات الطبقات الطبقات الطبقات ، ، ، ، ٥١٥١٥١٥١صصصص    ))))هـهـهـهـ٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦تتتت((((ونسب قريش لمصعب الزبيري ونسب قريش لمصعب الزبيري ونسب قريش لمصعب الزبيري ونسب قريش لمصعب الزبيري ، ، ، ، ٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠ــ ــ ــ ــ     ٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩

والثقات البن والثقات البن والثقات البن والثقات البن ، ، ، ، ٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩////٢٢٢٢والتاريخ البن معين والتاريخ البن معين والتاريخ البن معين والتاريخ البن معين ، ، ، ، ٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤ــ ــ ــ ــ     ٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣////٨٨٨٨بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد الكبرى الالكبرى الالكبرى الالكبرى ال
والكامل في التاريخ البن األثير والكامل في التاريخ البن األثير والكامل في التاريخ البن األثير والكامل في التاريخ البن األثير ، ، ، ، ٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥////٣٣٣٣والمعرفة والتاريخ والمعرفة والتاريخ والمعرفة والتاريخ والمعرفة والتاريخ ، ، ، ، ٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦////٣٣٣٣حبان حبان حبان حبان 

    ))))هـهـهـهـ٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢تتتت((((وتهذيب الكمال للمزّي وتهذيب الكمال للمزّي وتهذيب الكمال للمزّي وتهذيب الكمال للمزّي ، ، ، ، ٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦////٦٦٦٦، ، ، ، ٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣ــ ــ ــ ــ     ٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨////٥٥٥٥    ))))هـهـهـهـ٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠تتتت((((
    ٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤وجامع التحصيل وجامع التحصيل وجامع التحصيل وجامع التحصيل ، ، ، ، ١١٠١١٠١١٠١١٠رقمرقمرقمرقم    ٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢////٣٣٣٣والكاشف للذهبي والكاشف للذهبي والكاشف للذهبي والكاشف للذهبي ، ، ، ، ٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢ــ ــ ــ ــ     ١١٩٢١١٩٢١١٩٢١١٩٢////٣٣٣٣

، ، ، ، ٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢////١١١١والتذكرة الحمدونية والتذكرة الحمدونية والتذكرة الحمدونية والتذكرة الحمدونية ، ، ، ، ٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤صصصصوخالصة تهذيب التهذيب وخالصة تهذيب التهذيب وخالصة تهذيب التهذيب وخالصة تهذيب التهذيب ، ، ، ، ١٠١٠١٠١٠٣٢٣٢٣٢٣٢رقمرقمرقمرقم
        ).).).).٨٣٨٣٨٣٨٣ــ ــ ــ ــ     ٤١٤١٤١٤١وجمهرة أنساب العرب البن حزم صوجمهرة أنساب العرب البن حزم صوجمهرة أنساب العرب البن حزم صوجمهرة أنساب العرب البن حزم ص

        دعائنا لكم بالتوفيق مأجورين.دعائنا لكم بالتوفيق مأجورين.دعائنا لكم بالتوفيق مأجورين.دعائنا لكم بالتوفيق مأجورين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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إن هذا الكاتب متناقض في كالمه، فهو يتّهم علماء الشيعة بالتغافل  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

والخالصة ((ج، وأنّهم ينكرونه أحياناً.. ثم بعد أسطر يقول: عن ذكر هذا الزوا
أن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان ثابت 

  !))في مصادر الشيعة اإلمامية
فإذا كان ثابتاً في مصادرهم، فكيف يصح أن ينسب إليهم إنكاره؟! مع 

من كونهم من الشيعة أو من أهل  أن هذه القضية تخص علماء النسب ــ أعم
  السنّة ــ ذكروها في كتبهم.

وعلماء الشيعة يتغافلون عن هذا النكاح ((ثم إن هناك مغالطة في قوله: 
، واللذان ذكرهما ال يعدان من علماء الشيعة، بل هما ))وينكرونه أحياناً...

اء الشيعة، كاتبان لهما مؤلّفات في بعض المسائل! وكذلك هما ليسا كلّ علم
وبعض كتّاب اإلمامية يتغافلون عن هذا ((فكان حري على الكاتب أن يقول: 

  .))النكاح وينكرونه أحياناً
ورأي الواحد حتّى وإن كان ، هذا وأن من أنكر هذا الزواج قد أبدى رأيه

الطائفة!! كيف والقائل ليس كذلك؟ مع أنّه كلّ  من العلماء ال يحسب على
يات غير المعقولة والمتناقضة في كيفية زواج فاطمة بنت مصيب في رد الروا

  الحسين من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان.
إن األخبار التي ذكرت كيفية الزواج متعارضة فيما بينها! وبعضها ال  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  يمكن التصديق به.
 فمنها ما يذكر أنّها نذرت أو حلفت للحسن بن الحسن حين موته أنّها تعتق

إنّها خالفت نذرها ويمينها وتزوجت ، ثم لها إن هي تزوجت بعده مملوككلّ 
وهي على جنازة ، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان بعد أن أرسل لها وصيفاً له



٤٣٤٣٤٣٤٣ ................................................  0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE2�2�2�2�م��RCא��م�RCא��م�RCא��م�RCא�  

يقول لك موالي: اتّقي على وجهك فإن لنا فيه ((قائالً: ، الحسن تضرب وجهها
بها وأخلف لها عن يمينها خط، ثم فأرسلت يدها وما لطمت حتّى دفن، ))مأرباً

ومصعب هذا ال يؤمن ، )١(نقل ذلك مصعب الزبيري في (نسب قريش)، الضعفين
مع أن هذه القصّة مردودة بما ، على أخبار العلويين الشتهاره وأبيه بالعداوة لهم

من أن فاطمة بنت الحسين ، )٣(والمفيد من الشيعة، )٢(رواه البخاري من أهل السنّة
ر الحسن بن الحسن فسطاطاً لمدة سنة كانت تقوم الليل وتصوم ضربت على قب

  .)٤(النهار
ثم هل يعقل من فاطمة ــ وهي المعروفة بعقلها وكمالها وشرفها ودينها ــ 
أن تقبل الزواج منه في األيام األولى للوفاة وهي في العدة، وتتزوج به بعد 

مرو بن عثمان وهي على العدة، بل هل يعقل أن يدخل عليها عبد اهللا بن ع
 جنازة زوجها تضرب وجهها حاسرة، حتّى يرسل لها من يقول لها ما قال؟! إن
هذا ال يحدث عند عوام الناس، فكيف في بيوت الرفعة والشرف كبيوت بني 

  هاشم وآل علي؟!
، ت لألزواج خطبها الرجالا حلّفلم((قال: ، روى ابن عساكر بسندهثم  ومن

 جفلست أتزو :وقاالــ دين  :البغدادي زاد ابنــ ي ألف ألف عمعلى ابن  :فقالت
فاستكثر ، عمرو بن عثمان فخطبها ابن :قال، على ألف ألف أقضي بها دينه��� 
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 :قال، فاطمة انتهزها ابنة الحسين وابنة :فقال، فشاور عمر بن عبد العزيز، الصداق

بعث  :قال، جها على ألف ألففتزو بالصداق كامالً: وقاال، إليهاــ  زاد الجنيدــ ثم 
  ، فعلم أن ما أعطاها كان من الصداق ال لحلّ يمينها.)١())دخل بها، ثم فقضت دينها

���  بل أنّها لم ترض أن تتزوج عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بعد أن خطبها
فاطمة  أن((بعد أن حرجت عليها أُمها، كما نقل أبو الفرج األصفهاني بسنده: 

أا خطبها عبد اهللا أبت بنت الحسين لمفحلفت أُ، جهن تتزوأن  ها عليهام
 فكرهت فاطمة أن، جهتزوتى تبرح حتّ�� أ وقامت في الشمس وآلت، جهتزوت
  .)٢())جتهرج فتزوحت

ومن هنا يعلم أن هذا الزواج حاله حال غيره من الزيجات التي أضطر إليها بنو 
نتيجة للضغوط الكبيرة المالية ، آنذاكبالخصوص  �علي بيتهاشم وآل 

  .�واالجتماعية والسياسية التي تعرضوا لها بعد مقتل الحسين
هي لما دخلت عليه ، فهذه سكينة بنت الحسين تقول لهشام بن عبد الملك

عند زواجه من بنت فاطمة من عبد اهللا بن عمرو بن عثمان ــ  وفاطمة بنت الحسين
أما واهللا ما أبرزنا ، يا أحول لقد أصبحت تهكم بنا، واهللا((: ــ  وجرى بينهم الكالم

  .)٣())يوم الطف...���  لك
وهذا والي المدينة عبد الرحمن بن الضحاك الفهري خطب فاطمة بنت 

فألح عليها حتّى هددها ، فأبت ذلك، الحسين بعد وفاة عبد اهللا بن عمرو بن عثمان
عبد اهللا بن الحسن ويتّهمه بشرب الخمر إن لم تقبل فإنّه يأخذ أكبر ولدها وهو 
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بشكواه إلى يزيد بن عبد ���  ويجلده أمام الناس, وما استطاعت التخلّص منه
  .)١(الملك

نقل لنا التاريخ بعضها وسكت ، فهذه الزيجات وقعت في مثل هكذا ظروف
  عن بعض!

ثم إنّه ليس هناك مانع شرعي من مثل هكذا زواج، ومجرد أن تكون 
شجرة ــ شجرة بني أُمية ــ ملعونة ال يمنع من صحة الزواج منها، وهذا تلك ال

قد تزوج أُم حبيبة وهي بنت أبي سفيان بن حرب بن أُمية، إذ  �رسول اهللا
الزواج يصح على ظاهر اإلسالم وإن كان نتيجة ضغوط وظروف معينة تضطر 

المسلمين منذ بدأ أحد األطراف على القبول، وما أكثر ما يقع مثل ذلك عند 
  اإلسالم إلى اآلن.

IIIIò�îÐã@ñ†Čî�Ûaò�îÐã@ñ†Čî�Ûaò�îÐã@ñ†Čî�Ûaò�îÐã@ñ†Čî�ÛaHHHH@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ؟؟؟؟FFFFمن الموالين ألهل البيتمن الموالين ألهل البيتمن الموالين ألهل البيتمن الموالين ألهل البيت    ÀÀÀÀــ هل السيد نفيسةــ هل السيد نفيسةــ هل السيد نفيسةــ هل السيد نفيسة١١١١
، ، ، ، ))))))))وجهه الكريموجهه الكريموجهه الكريموجهه الكريم    متعك اهللا بالنظر إلىمتعك اهللا بالنظر إلىمتعك اهللا بالنظر إلىمتعك اهللا بالنظر إلى((((((((ــ أليس قول السيدة لإلمام الشافعي: ــ أليس قول السيدة لإلمام الشافعي: ــ أليس قول السيدة لإلمام الشافعي: ــ أليس قول السيدة لإلمام الشافعي: ٢٢٢٢

        إشارة بصحة مذهب الشافعي؟إشارة بصحة مذهب الشافعي؟إشارة بصحة مذهب الشافعي؟إشارة بصحة مذهب الشافعي؟
        ــ هل كانت معاصرة ألحد األئمة؟ــ هل كانت معاصرة ألحد األئمة؟ــ هل كانت معاصرة ألحد األئمة؟ــ هل كانت معاصرة ألحد األئمة؟٣٣٣٣
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
زيد بن  فهي نفيسة بنت الحسن، �السيدة نفيسة من ذرية الحسن المجتبى

وكانت سيدة جليلة لها ، )١( �بن اإلمام علي بن أبي طالب �بن اإلمام الحسنا
من أهل الفضل والصالح  �كان زوجها إسحاق بن جعفر الصادق، كرامات

وهو أحد ، )٢(�وكان يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفر، والورع واالجتهاد
ومن البعيد أن ال يعرفها زوجها والية األئمة من ، )٣(�الشهود على الوصية للرضا

عبادتها وكراماتها، ، وأن ال تقبل منه مع ما معروف من صالحها وFأهل البيت
  من مال زوجها.���  وقد نقل مدى طاعتها لزوجها وأنّها ما كانت تأكل

وأما ما نقل من دخول الشافعي عليها وسماعها منها وأنّه كان يطلب منها 
متّعك اهللا بالنظر إلى ((الدعاء له عند مرضه، وأنّها قالت لمن أرسله في مرض موته: 

أنّها نعت إليه نفسه، وأن جنازته أدخلت بيتها فصلّت ، وأنّه عرف ))وجهه الكريم
، فكلّها لم تثبت، ونقلت )٤(عليه، أو صلّت عليه مأمومة، وغير ذلك من النقوالت

  على وجه القيل، ولم نجد فيها وجهاً مسنّداً.
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حضور اإلمام (الشافعي) الوليمة عندها ال أعرفه، بل ((قال ابن حجر: 
ت مروا بجنازته عليها فصلّت عليه، ولم يثبت هذا ورد أن الشافعي لما ما

  .)١(أيضاً
وإن صح النقل في كلّ ذلك فهو ال يدلّ على صحة مذهب الشافعي، 
بل حتّى حسن حاله، فإن هذه اُألمور في نفسها ال تدلّ على ذلك، فسماع 
الحديث والتحديث ال يدلّ على صحة مذهب المحدث أو السامع، والدعاء 

لشفاء أو الصالة على جنازته يكون للصالح والطالح، ولو سلّمنا لشخص با
المالزمة في مثل هذه اُألمور.. لكنّها لم تصدر عن اإلمام المعصوم حتّى 

  تثبت لها الحجية.
، نحو إشكال! ))متّعك اهللا بالنظر إلى وجهه الكريم(( هذا وفي ما نقل من قولها:

  ا تعتقد اإلمامية من عدم إمكان رؤية اهللا فإن األخذ بظاهر هذا الدعاء مشكل؛ لم
من صاحب عقيدة أشعرية أو حشوية. نعم ���  عزّ وجلّ، فال يصدر هذا الدعاء

وجوه وجوه وجوه وجوه �تصحيحه بالحمل على النظر إلى رحمة اهللا، كما في قوله تعالى:  يمكن
  ؛ فالحظ!)٢(�إِلَى ربها نَاظرةٌإِلَى ربها نَاظرةٌإِلَى ربها نَاظرةٌإِلَى ربها نَاظرةٌ    �يومئذ نَاضرةٌ يومئذ نَاضرةٌ يومئذ نَاضرةٌ يومئذ نَاضرةٌ 

، فإنّها ولدت Hالسيدة الكريمة اإلمامين الكاظم والرضا وقد عاصرت هذه
  .)٣(هـ)٢٠٨هـ)، وتوفّيت في سنة (١٤٥سنة (
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        اهللا؟اهللا؟اهللا؟اهللا؟    بن عبدبن عبدبن عبدبن عبد    محمدمحمدمحمدمحمدومن هو ومن هو ومن هو ومن هو ، ، ، ، من هو الحسين الفخّيمن هو الحسين الفخّيمن هو الحسين الفخّيمن هو الحسين الفخّي
وما صحة ما ذكر (علي عبد السالم): بأن أئمتنا كانوا تابعين لثوراتهم. نقله من وما صحة ما ذكر (علي عبد السالم): بأن أئمتنا كانوا تابعين لثوراتهم. نقله من وما صحة ما ذكر (علي عبد السالم): بأن أئمتنا كانوا تابعين لثوراتهم. نقله من وما صحة ما ذكر (علي عبد السالم): بأن أئمتنا كانوا تابعين لثوراتهم. نقله من 

        كتاب (مقاتل الطالبيين) ألبي الفرج األصفهاني؟كتاب (مقاتل الطالبيين) ألبي الفرج األصفهاني؟كتاب (مقاتل الطالبيين) ألبي الفرج األصفهاني؟كتاب (مقاتل الطالبيين) ألبي الفرج األصفهاني؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي الحسين الفخي: هو الحسين بن علي 

  .Fأبي طالببن ا
كر القاضي النعمان في (شرح األخبار): إنّه خرج سنة تسع وستّين ومائة وذ

 فسار إليه سليمان، خرج إلى مكّة فدخلها، ثم بالمدينة وبايعه فيها كثير من الشيعة
بن جعفر والتقى الطرفان بفخٍ، فتقاتال، فقتل الحسين في يوم التروية سنة تسع ا

  .)١(خليفة العباسيوستّين ومائة، وجلب رأسه إلى الهادي ال
قوله: الحسين بن علي بن ((وفي (التعليقة على منهج المقال) للوحيد البهبهائي: 

الحسن صاحب فخّ... آخر دعاة الزيدية، قتل في زمن الهادي موسى بن المهدي 
أنّه قال: (لم يكن  �العباسي وحمل رأسه إليه. نقل البخاري النسابة عن الجواد
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أعظم من فخّ), وفي (الوجيزة): فيه ذم أيضاً, وفي (البلغة): لنا بعد الطف مصرع 
  .)١())ممدوح، وفيه ذم أيضاً، والظاهر أن الوجيزة مثل البلغة

وروى أبو الفرج األصفهاني في (مقاتل الطالبين) بإسناده عن محمد بن 
(صلوات اهللا عليهما) حديث بكاء النبيد بن عليإسحاق، عن أبي جعفر محم� 

رجالً من ولدك يقتل في هذا لم د! إنبفخ ونزول جبرئيل، وقوله: يا محم ا مر
  المكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين. 

في حديث نزوله بفخ وصالته فيه وقوله:  �وروى أيضاً بإسناده عن الصادق
  (يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنّة).

إلى موضع فخ فصلّى بأصحابه  �عن زيد بن علي، قال: (انتهى النبيوروى أيضاًَ 
صالة الجنازة، ثم قال: (يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين، ينزل 

  .)٢())لهم بأكفان وحنوط من الجنّة، تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنّة)
في عدة  في (معجم رجال لحديث): ورد +ولكن قال السيد الخوئي

  روايات ما يدلّ على حسنه، ولكنّها بأجمعها ضعيفة ال يعتمد على شيء منها.
روى محمد بن يعقوب الكليني عن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، 
عن محمد بن رنجويه، عن عبد اهللا بن الحكم األرمني، عن عبد اهللا بن جعفر 

المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن بن إبراهيم الجعفري، قال: حدثنا عبد اهللا بن ا
أبي طالب، قال: لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة 

إلى البيعة، فأتاه فقال له: يا بن عم! ال تكلّفني ما كلّف ابن  �دعا موسى بن جعفر
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لم  عبد اهللا، فيخرج منّي ما ال أريد، كما خرج من أبي عبد اهللا ما عمك عمك أبا 

يكن يريد، فقال له الحسين: إنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه، وإن 
بن اكرهته لم أحملك عليه واهللا المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى 

حين ودعه: يا بن عم! إنّك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق  �جعفر
 وإنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اهللا من يظهرون إيماناً ويسترون شركاً، وإنّا هللا

. ثم )١(�عصبة، ثم خرج الحسين وكان من أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قال
  .)٢(: وهذه الرواية ضعيفة السند أيضاً، وال يعتمد عليها�قال

، )٣(كلّها من طرق الزيدية +الروايات المادحة التي ضعفها السيد الخوئي نقول:نقول:نقول:نقول:
  ن طرقنا التي يشم منها الذم ضعيفة أيضاً كما عرفت.والرواية م

ولكن اتّفق طريق الكليني وطرق الزيدية إلى عبد اهللا بن إبراهيم الجعفري، عن 
عبد اهللا بن المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب، أن اإلمام موسى 

جد قال للحسين صاحب فخ عندما عزم على الخروج: إنّك مقتول فأ �الكاظم
الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيماناً ويسترون شركاً (عند أبي الفرج 

عند  األصفهاني: ويضمرون نفاقاً وشركاً) وإنّا (فأنا) هللا وإنا إليه راجعون، أحتسبكم
. فهذا )٤(اهللا من عصبة (عند أبي الفرج: وعند اهللا عزّ وجل أحتسبكم من عصبة)
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نه؛ ولكن يبقى الكالم في األخذ بهذا النصّ نوع مدح له ولمن معه يثبت به حس
  الواصل بطرق ضعيفة من الطرفين وإن اتّفقت عليه؛ واهللا أعلم.

ومن يميل إلى مدحه يمكن له االستئناس بما رواه أبو الفرج األصفهاني، وابن 
جرير الطبري، من أن الحسن بن علي الفخي دعا إلى الرضا من آل محمد في 

ما ((أبو الفرج من قول الحسين بن علي الفخي ويحيى بن عبد اهللا:  ، وما رواه)١(بيعته
، وما رواه )٢())خرجنا حتّى شاورنا أهل بيتنا وشاورنا موسى بن جعفر، فأمرنا بالخروج
، من أن �السيد ابن طاووس في قصّة دعاء الجوشن عن اإلمام موسى الكاظم

بعد مقتل الحسين  �الكاظمموسى الهادي العباسي قال متوعداً اإلمام موسى 
محبته؛ ألنّه صاحب الوصية ���  عن أمره، وال اتبع���  واهللا، ما خرج حسين((الفخي: 

، وإن كانت األولتان ضعيفتا السند، )٣())في أهل هذا البيت، قتلني اهللا إن أبقيت عليه
  واألخيرة شهادة من طاغية فاسق، واهللا أعلم.

 �و ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبوأما محمد بن عبد اهللا وه
وهو الملقّب بالنفس الزكية، فقد جاء في روايات متعددة أنّه ادعى الخالفة ودعا 

إلى البيعة، وتكلّم معه بكالم غليظ حتّى بلغ األمر إلى أنّه  �اإلمام جعفر الصادق
 يتم له، ولم يعظه ويصرفه عما يريد ويخبره بأن األمر ال �، وكان�أمر بحبسه

  .)٤(يصغ إلى ذلك.. حتّى انتهى األمر إلى قتله
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        ذكرتم هنا حينما سألنا عن الحسين الفخّي:ذكرتم هنا حينما سألنا عن الحسين الفخّي:ذكرتم هنا حينما سألنا عن الحسين الفخّي:ذكرتم هنا حينما سألنا عن الحسين الفخّي:

في (معجم رجال لحديث): ورد في عدة في (معجم رجال لحديث): ورد في عدة في (معجم رجال لحديث): ورد في عدة في (معجم رجال لحديث): ورد في عدة     ����ولكن قال السيد الخوئيولكن قال السيد الخوئيولكن قال السيد الخوئيولكن قال السيد الخوئي((((((((
        لى شيء منها.لى شيء منها.لى شيء منها.لى شيء منها.ولكنّها بأجمعها ضعيفة ال يعتمد عولكنّها بأجمعها ضعيفة ال يعتمد عولكنّها بأجمعها ضعيفة ال يعتمد عولكنّها بأجمعها ضعيفة ال يعتمد ع، ، ، ، روايات ما يدلّ على حسنهروايات ما يدلّ على حسنهروايات ما يدلّ على حسنهروايات ما يدلّ على حسنه

عن عن عن عن ، ، ، ، بن حسانبن حسانبن حسانبن حسان    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن ، ، ، ، بن يعقوب الكليني عن بعض أصحابنابن يعقوب الكليني عن بعض أصحابنابن يعقوب الكليني عن بعض أصحابنابن يعقوب الكليني عن بعض أصحابنا    محمدمحمدمحمدمحمدروى روى روى روى 
عن عبد اهللا بن جعفر بن عن عبد اهللا بن جعفر بن عن عبد اهللا بن جعفر بن عن عبد اهللا بن جعفر بن ، ، ، ، عن عبد اهللا بن الحكم األرمنيعن عبد اهللا بن الحكم األرمنيعن عبد اهللا بن الحكم األرمنيعن عبد اهللا بن الحكم األرمني، ، ، ، بن رنجويهبن رنجويهبن رنجويهبن رنجويه    محمدمحمدمحمدمحمد

عبد اهللا بن المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي عبد اهللا بن المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي عبد اهللا بن المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي عبد اهللا بن المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي     حدثناحدثناحدثناحدثناقال: قال: قال: قال: ، ، ، ، إبراهيم الجعفريإبراهيم الجعفريإبراهيم الجعفريإبراهيم الجعفري
قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، المفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبالمفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبالمفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبالمفضّل مولى عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبعبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن     حدثناحدثناحدثناحدثناقال: قال: قال: قال: ، ، ، ، طالبطالبطالبطالب

لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن 
فأتاه فقال له: يا بن عم! ال تكلّفني ما كلّف ابن عمك عمك فأتاه فقال له: يا بن عم! ال تكلّفني ما كلّف ابن عمك عمك فأتاه فقال له: يا بن عم! ال تكلّفني ما كلّف ابن عمك عمك فأتاه فقال له: يا بن عم! ال تكلّفني ما كلّف ابن عمك عمك ، ، ، ، إلى البيعةإلى البيعةإلى البيعةإلى البيعة    ����جعفرجعفرجعفرجعفر

لم يكن يريد، فقال لم يكن يريد، فقال لم يكن يريد، فقال لم يكن يريد، فقال أبا عبد اهللا، فيخرج منّي ما ال أريد، كما خرج من أبي عبد اهللا ما أبا عبد اهللا، فيخرج منّي ما ال أريد، كما خرج من أبي عبد اهللا ما أبا عبد اهللا، فيخرج منّي ما ال أريد، كما خرج من أبي عبد اهللا ما أبا عبد اهللا، فيخرج منّي ما ال أريد، كما خرج من أبي عبد اهللا ما 
له الحسين: إنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك له الحسين: إنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك له الحسين: إنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك له الحسين: إنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك 

        حين ودعه: حين ودعه: حين ودعه: حين ودعه:     ����عليه واهللا المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفرعليه واهللا المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفرعليه واهللا المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفرعليه واهللا المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر
يا بن عم! إنّك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيماناً ويسترون يا بن عم! إنّك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيماناً ويسترون يا بن عم! إنّك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيماناً ويسترون يا بن عم! إنّك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيماناً ويسترون 

 وإنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اهللا من عصبة، ثم خرج الحسين  وإنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اهللا من عصبة، ثم خرج الحسين  وإنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اهللا من عصبة، ثم خرج الحسين  وإنّا إليه راجعون، أحتسبكم عند اهللا من عصبة، ثم خرج الحسين شركاً، وإنّا هللاشركاً، وإنّا هللاشركاً، وإنّا هللاشركاً، وإنّا هللا
        ....))))))))����وكان من أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قالوكان من أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قالوكان من أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قالوكان من أمره ما كان، قتلوا كلّهم كما قال

        ؟؟؟؟))))))))إنّها ضعيفةإنّها ضعيفةإنّها ضعيفةإنّها ضعيفة((((((((أن السيد الخوئي قال: أن السيد الخوئي قال: أن السيد الخوئي قال: أن السيد الخوئي قال: ��� ��� ��� ���     فكيف روايات تدلّ على حسنهفكيف روايات تدلّ على حسنهفكيف روايات تدلّ على حسنهفكيف روايات تدلّ على حسنه
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وبعد ذلك يتم ، عرض الروايات فأوالً يتم، هكذا يذكر في كتب الرجال

فداللة ، فإذا كانت ضعيفة فال يأخذ بها وال تناقض فيما ذكر، البحث في سندها
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فال يأخذ ، ولكن أسانيد تلك الروايات ضعيفة، الحديث يوصلنا إلى حسن الرجل
أما من يرى خالف ما يراه السيد الخوئي من قبول ، بالرواية من جهة ضعف سندها

وما ذكرناه ، أو بعضها لقرائن مختلفة يستطيع القول بحسن الرجل تلك الروايات
  دون الجزم بحاله.، كان عرضاً لحال الرجل
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

كان تأسيسها بالمغرب من قبل المولى كان تأسيسها بالمغرب من قبل المولى كان تأسيسها بالمغرب من قبل المولى كان تأسيسها بالمغرب من قبل المولى نعلم أن أول دولة شيعية نعلم أن أول دولة شيعية نعلم أن أول دولة شيعية نعلم أن أول دولة شيعية 
إدريس األول الذي يحظى باحترام كبير لدينا, فهل كانت هذه الدولة إدريس األول الذي يحظى باحترام كبير لدينا, فهل كانت هذه الدولة إدريس األول الذي يحظى باحترام كبير لدينا, فهل كانت هذه الدولة إدريس األول الذي يحظى باحترام كبير لدينا, فهل كانت هذه الدولة 
بإذن من اإلمام آنذاك، أم أن األمر كان بمبادرة شخصية من المولى بإذن من اإلمام آنذاك، أم أن األمر كان بمبادرة شخصية من المولى بإذن من اإلمام آنذاك، أم أن األمر كان بمبادرة شخصية من المولى بإذن من اإلمام آنذاك، أم أن األمر كان بمبادرة شخصية من المولى 

        إدريس؟إدريس؟إدريس؟إدريس؟
        وإن كان األمر كذلك فهل يجوز هذا األمر؟وإن كان األمر كذلك فهل يجوز هذا األمر؟وإن كان األمر كذلك فهل يجوز هذا األمر؟وإن كان األمر كذلك فهل يجوز هذا األمر؟

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

ون فإن إدريس األول ــ إدريس بن عبد اهللا بن الحسن بن كما تعلم
توفّي في الربع األخير من المائتين للهجرة ــ  �ن علي بن أبي طالببالحسن 

قد أتى المغرب بعد ما شهد واقعة فخ وشارك فيها, وهذا األمر يساعدنا كثيراً 
  في تفسير حركته.
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سن بن الحسن بن الحسن بن إذ أن قائد حركة فخ ــ الحسين بن علي بن الح

ــ قد صرح في خطبته أبان خروجه على العباسيين بأنّه يدعو  Hعلي بن أبي طالب
  .)١(�إلى الرضا من آل محمد

ونقل إبراهيم بن إسحاق القطّان عنه وعن يحيى بن عبد اهللا بن الحسن إنّهما 
فر، فأمرنا ما خرجنا حتّى شاورنا أهل بيتنا، وشاورنا موسى بن جع((قاال: 

  .)٢())بالخروج
عندما جاؤوا بالرؤوس أمام موسى بن عيسى  �وقد أبنه اإلمام موسى الكاظم

العباسي، بقوله: (إنّا هللا وإنّا إليه راجعون، مضى واهللا مسلماً صالحاً، صواماً قواماً، آمراً 
  .)٣(بالمعروف ناهياً عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله)

كرنا فإن حركة إدريس في المغرب بما أنّها كانت امتداداً وعلى ضوء ما ذ
ــ كما  Fلحركة فخ واستمراراً لها, فإنّها كانت تحظى بتأييد غير مباشر من األئمة

في تأييد الحركات الثورية السليمة في وجه أعداء الدين في  Fهو سيرة األئمة
نهضة ونظائرها ــ لمصالح وإن كانوا لم يشاركوا في هذه ال Fظروف التقية ــ فهم

  كانت تفرض عليهم ــ ولكن دعموها بأقوالهم تصريحاً أو تلويحاً.
أنّه قال في حق ابنه: (رحم اهللا إدريس بن  �فمثالً روي عن اإلمام الرضا

, )٤(مثله) إدريس بن عبد اهللا, فإنّه كان نجيب أهل البيت وشجاعهم, واهللا ما ترك فينا
                                                 

F١!uא�� E� WU:'��Pא�� .Q����،א�*!ج�L0�� W٢٩٩��G)hא�G0�L���G0�U)hא� T�'fE
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أنّه قال: (عليكم بإدريس بن  �رسلة على لسان الرسولحتّى أنّه جاءت رواية م
  .)١(إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم)

وال يخفى في المقام أن سيرة األدارسة ــ وعلى األخصّ إدريس األول 
, Fوالثاني ــ خالية من ادعاء الخالفة أو اإلمامة, مما يؤيد عالقتهم بأئمة زمانهم

  مل!كما هو ظاهر بأدنى تأ
وعلى هذا فإن حركتهم حتّى لو قلنا أنّها كانت بمبادرة شخصية وتشخيص 

  للموضوع, فإنّها جاءت لتأييد خطّ اإلمامة والوالية ال الدعوة إلى أنفسهم.
نعم, وإن كان هذا ال يدلّ على تصحيح كافّة تصرفاتهم في الحكم من 

  س., ولكن يشير إلى مشروعية حركتهم في األساFجانب األئمة

  ):):١١((  تعليقتعليق
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فيما يتعلّق بتعليقنا على ما جاء في جوابكم على السؤال الذي يخصّ فيما يتعلّق بتعليقنا على ما جاء في جوابكم على السؤال الذي يخصّ فيما يتعلّق بتعليقنا على ما جاء في جوابكم على السؤال الذي يخصّ فيما يتعلّق بتعليقنا على ما جاء في جوابكم على السؤال الذي يخصّ 
فإنّنا نسجل فإنّنا نسجل فإنّنا نسجل فإنّنا نسجل ، ، ، ، لحركة إدريس وإضفاء الشرعية عليهالحركة إدريس وإضفاء الشرعية عليهالحركة إدريس وإضفاء الشرعية عليهالحركة إدريس وإضفاء الشرعية عليها    FFFFتأييد األئمةتأييد األئمةتأييد األئمةتأييد األئمة

        المالحظات التالية:المالحظات التالية:المالحظات التالية:المالحظات التالية:
بن عبد اهللا، فإنّه كان نجيب بن عبد اهللا، فإنّه كان نجيب بن عبد اهللا، فإنّه كان نجيب بن عبد اهللا، فإنّه كان نجيب     ــ إن حديث: (رحم اهللا إدريس بن إدريســ إن حديث: (رحم اهللا إدريس بن إدريســ إن حديث: (رحم اهللا إدريس بن إدريســ إن حديث: (رحم اهللا إدريس بن إدريس١١١١
    ����) الذي نسب إلى اإلمام الرضا) الذي نسب إلى اإلمام الرضا) الذي نسب إلى اإلمام الرضا) الذي نسب إلى اإلمام الرضالبيت وشجاعهم، واهللا ما ترك فينا مثلهلبيت وشجاعهم، واهللا ما ترك فينا مثلهلبيت وشجاعهم، واهللا ما ترك فينا مثلهلبيت وشجاعهم، واهللا ما ترك فينا مثلهأهل اأهل اأهل اأهل ا

    ٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣سنة سنة سنة سنة     ����فإنّه ال يستقيم مع الحقيقة التاريخية! ألن إدريس توفّي بعد الرضافإنّه ال يستقيم مع الحقيقة التاريخية! ألن إدريس توفّي بعد الرضافإنّه ال يستقيم مع الحقيقة التاريخية! ألن إدريس توفّي بعد الرضافإنّه ال يستقيم مع الحقيقة التاريخية! ألن إدريس توفّي بعد الرضا
    ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣سنة سنة سنة سنة     فقد توفّي فيفقد توفّي فيفقد توفّي فيفقد توفّي في    ����هجرية، أما الرضاهجرية، أما الرضاهجرية، أما الرضاهجرية، أما الرضا    ٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤هجرية، وفي روايات أُخرى هجرية، وفي روايات أُخرى هجرية، وفي روايات أُخرى هجرية، وفي روايات أُخرى 

تثناء بعض الروايات تثناء بعض الروايات تثناء بعض الروايات تثناء بعض الروايات باسباسباسباس، ، ، ، خين والمحدثينخين والمحدثينخين والمحدثينخين والمحدثينهي محط شبه إجماع المؤرهي محط شبه إجماع المؤرهي محط شبه إجماع المؤرهي محط شبه إجماع المؤر، ، ، ، هجريةهجريةهجريةهجرية
                                                 

F١�,Wk�4א��א��T���Le�����،UC��2א�y����E٢�W٢٨٦�R'+א��G)hد�אlوE�!Aذ�K� �
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دائرة المعارف الشيعية حسن دائرة المعارف الشيعية حسن دائرة المعارف الشيعية حسن دائرة المعارف الشيعية حسن     ::::نظرنظرنظرنظرهجرية. (اهجرية. (اهجرية. (اهجرية. (ا    ٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦ر أنّه توفي في عام ر أنّه توفي في عام ر أنّه توفي في عام ر أنّه توفي في عام التي تذكالتي تذكالتي تذكالتي تذك
        حياة الرضا).حياة الرضا).حياة الرضا).حياة الرضا).    ١١١١األمين جاألمين جاألمين جاألمين ج

متقدماً بقرابة عقد من الزمن، متقدماً بقرابة عقد من الزمن، متقدماً بقرابة عقد من الزمن، متقدماً بقرابة عقد من الزمن،     ����وفي كلّتا الحالتين فيبقى تاريخ وفاة الرضاوفي كلّتا الحالتين فيبقى تاريخ وفاة الرضاوفي كلّتا الحالتين فيبقى تاريخ وفاة الرضاوفي كلّتا الحالتين فيبقى تاريخ وفاة الرضا
فكيف يمكن أن يترحم على إدريس بن إدريس وهو توفّى قبله؟! هذا إذا كان فكيف يمكن أن يترحم على إدريس بن إدريس وهو توفّى قبله؟! هذا إذا كان فكيف يمكن أن يترحم على إدريس بن إدريس وهو توفّى قبله؟! هذا إذا كان فكيف يمكن أن يترحم على إدريس بن إدريس وهو توفّى قبله؟! هذا إذا كان 

        هم من عبارة رحم اهللا إدريس بن إدريس بالدعاء بالرحمة للميت؟هم من عبارة رحم اهللا إدريس بن إدريس بالدعاء بالرحمة للميت؟هم من عبارة رحم اهللا إدريس بن إدريس بالدعاء بالرحمة للميت؟هم من عبارة رحم اهللا إدريس بن إدريس بالدعاء بالرحمة للميت؟يفيفيفيف
ــ نطلب من السيد الذي تفضل بسرد حديث: (عليكم بإدريس بن ــ نطلب من السيد الذي تفضل بسرد حديث: (عليكم بإدريس بن ــ نطلب من السيد الذي تفضل بسرد حديث: (عليكم بإدريس بن ــ نطلب من السيد الذي تفضل بسرد حديث: (عليكم بإدريس بن ٢٢٢٢

أن يمدنا إذا أمكن ذلك بسند أن يمدنا إذا أمكن ذلك بسند أن يمدنا إذا أمكن ذلك بسند أن يمدنا إذا أمكن ذلك بسند ، ، ، ، إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم)إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم)إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم)إدريس فإنّه نجيب أهل البيت وشجاعهم)
        فعلى ما يبدو فإن الحديث ضعيف من جانبين.فعلى ما يبدو فإن الحديث ضعيف من جانبين.فعلى ما يبدو فإن الحديث ضعيف من جانبين.فعلى ما يبدو فإن الحديث ضعيف من جانبين.، ، ، ، الحديثالحديثالحديثالحديث

        باإلشارة إلى ذلك.باإلشارة إلى ذلك.باإلشارة إلى ذلك.باإلشارة إلى ذلك.    ولقد تفضلتمولقد تفضلتمولقد تفضلتمولقد تفضلتم، ، ، ، ــ ألنّه مرسلــ ألنّه مرسلــ ألنّه مرسلــ ألنّه مرسل
    FFFFــ وألنّه غريب ولم تأت الكتب المعتبرة الحديثية لدى أهل البيتــ وألنّه غريب ولم تأت الكتب المعتبرة الحديثية لدى أهل البيتــ وألنّه غريب ولم تأت الكتب المعتبرة الحديثية لدى أهل البيتــ وألنّه غريب ولم تأت الكتب المعتبرة الحديثية لدى أهل البيت

        على ذكره.على ذكره.على ذكره.على ذكره.    خرىخرىخرىخرىوالفرق اُألوالفرق اُألوالفرق اُألوالفرق اُأل
لموفده السفياني والحلواني لموفده السفياني والحلواني لموفده السفياني والحلواني لموفده السفياني والحلواني     ����سؤال أخير: هل يوجد لقولة الصادقسؤال أخير: هل يوجد لقولة الصادقسؤال أخير: هل يوجد لقولة الصادقسؤال أخير: هل يوجد لقولة الصادق

        للمغرب من أجل الدعوة ألهل البيت ذكر وتأييد في المصادر اإلمامية؟للمغرب من أجل الدعوة ألهل البيت ذكر وتأييد في المصادر اإلمامية؟للمغرب من أجل الدعوة ألهل البيت ذكر وتأييد في المصادر اإلمامية؟للمغرب من أجل الدعوة ألهل البيت ذكر وتأييد في المصادر اإلمامية؟
من القاضي النعمان في (دعوة من القاضي النعمان في (دعوة من القاضي النعمان في (دعوة من القاضي النعمان في (دعوة كلّ كلّ كلّ كلّ     رهارهارهارهافهي جاءت كما ذكفهي جاءت كما ذكفهي جاءت كما ذكفهي جاءت كما ذك، ، ، ، أما قولتهأما قولتهأما قولتهأما قولته

على النحو على النحو على النحو على النحو ، ، ، ، وابن األثيروابن األثيروابن األثيروابن األثير، ، ، ، وابن خلدونوابن خلدونوابن خلدونوابن خلدون، ، ، ، عاظ الحنفا)عاظ الحنفا)عاظ الحنفا)عاظ الحنفا)والمقريزي (اتّوالمقريزي (اتّوالمقريزي (اتّوالمقريزي (اتّ، ، ، ، االفتتاح)االفتتاح)االفتتاح)االفتتاح)
        ....))))))))إن المغرب أرض بور، فاذهبا فاحرثاها حتّى يأتي صاحب البذرإن المغرب أرض بور، فاذهبا فاحرثاها حتّى يأتي صاحب البذرإن المغرب أرض بور، فاذهبا فاحرثاها حتّى يأتي صاحب البذرإن المغرب أرض بور، فاذهبا فاحرثاها حتّى يأتي صاحب البذر((((((((التالي: قال لهما: التالي: قال لهما: التالي: قال لهما: التالي: قال لهما: 

ابقة ابقة ابقة ابقة أما باقي المقال من إجابتكم فهو ــ وكما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا السأما باقي المقال من إجابتكم فهو ــ وكما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا السأما باقي المقال من إجابتكم فهو ــ وكما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا السأما باقي المقال من إجابتكم فهو ــ وكما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا الس
لكم ــ جيد ويزيل الغبار عن بعض اإلشكاالت التي يطرحها بعض الباحثين لكم ــ جيد ويزيل الغبار عن بعض اإلشكاالت التي يطرحها بعض الباحثين لكم ــ جيد ويزيل الغبار عن بعض اإلشكاالت التي يطرحها بعض الباحثين لكم ــ جيد ويزيل الغبار عن بعض اإلشكاالت التي يطرحها بعض الباحثين 

        والمغرب.والمغرب.والمغرب.والمغرب.    بالمشرقبالمشرقبالمشرقبالمشرق
ومرة أُخرى نكرر لكم شكرنا الجزيل، وفي انتظار جوابكم، أستودعكم اهللا ومرة أُخرى نكرر لكم شكرنا الجزيل، وفي انتظار جوابكم، أستودعكم اهللا ومرة أُخرى نكرر لكم شكرنا الجزيل، وفي انتظار جوابكم، أستودعكم اهللا ومرة أُخرى نكرر لكم شكرنا الجزيل، وفي انتظار جوابكم، أستودعكم اهللا 

        الذي ال تضيع ودائعه.الذي ال تضيع ودائعه.الذي ال تضيع ودائعه.الذي ال تضيع ودائعه.
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        والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
: (رحم اهللا إدريس بن �بالنسبة للحديث المنسوب إلى اإلمام الرضا أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 أصله في (سر إدريس بن عبد اهللا، فإنّه كان نجيب أهل البيت وشجاعهم...)، فإن
ــ والمطبوع في المطبعة ٣٤١السلسلة العلوية البن نصر البخاري ــ كان حياً سنة  هـ 

السيد محمد صادق بحر العلوم), وجاء فيه: الحيدرية في النجف األشرف, بتعليق 
وأبو عبد اهللا إدريس بن عبد اهللا األصغر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ((

, هرب إلى بلد فاس وطنجة مع مواله راشد, فاستدعاهم إلى الدين؛ �طالب
 فأجابوه وملّكوه, فأغّتم الرشيد لذلك حتّى امتنع من النوم، ودعا سليمان بن جرير
الرقّي, متكلّم الزيدية وأعطاه سماً، فورد عليه متوسماً بالمذهب, فسر به إدريس بن 

  عبد اهللا, ثم طلب منه غرة ووجد خلوة من مواله راشد فسقاه السم وهرب.
فخرج راشد خلفه، فضربه على وجهه ضربة منكرة وهرب, وفاته وعاد، وقد 

ضعت المغاربة التاج على بطنها، مضى إدريس لسبيله, وكانت له جارية حامل فو
  فولدت بعد أربعة أشهر ابناً سموه إدريس بن إدريس بن عبد اهللا.

(سر) قد خفي على الناس حديث إدريس بن إدريس؛ لبعده عنهم, ونسبوه إلى 
اهللا,  مواله راشد, وقالوا: هو احتال في ذلك لبقاء الملك له, ولم يعقّب إدريس بن عبد

فإن داود بن القاسم الجعفري ــ وهو أحد كبار العلماء, ومن له وليس األمر كذلك, 
ــ حكى أنّه كان حاضراً هذه القصّة.   معرفة بالنسب 

وولد إدريس بن إدريس على فراش أبيه, وقال: كنت معه بالمغرب, فما 
  رأيت أشجع منه, وال أحسن وجهاً وال أكرم نفساً.
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س بن إدريس بن عبد اهللا, : (رحم اهللا إدري�وقال الرضا علي بن موسى

  فإنّه كان نجيب أهل البيت وشجاعهم, واهللا ما ترك فينا مثله).
  .)١(ثم أورد شعراً إلدريس بن إدريس, رواه داود بن القاسم

ثم  وقد نقل هذا الكالم عن أبي نصر البخاري, ابن عنبة في (عمدة الطالب),
القمي  عباس), والشيخ مثل صاحب (أعيان الشيعة، نقل عن (العمدة) اآلخرون

  في (منتهى اآلمال).
, نقالً عن أبي نصر �ولكن في (عمدة الطالب), عندما نقل رواية الرضا

: (إدريس بن �وقال الرضا بن موسى الكاظم((البخاري, أورد قوله هكذا: 
  .)٢())إدريس بن عبد اهللا, من شجعان أهل البيت, واهللا ما ترك فينا مثله)

جود جملة (رحم اهللا)، ووجود اختالف في الجملة الثانية وأنت تالحظ عدم و
  أيضاً! ومن هذا نستطيع أن نستنتج:

ربما يوجد تصحيف في أحد الكتابين (سر السلسلة العلوية)، أو (عمدة الطالب).  ــــــــ١١١١
إذا اعتبرنا ما في (عمدة الطالب) كنسخة أُخرى, خاصّة وإن (سر السلسلة العلوية) طبع 

هـ)، ٩٦٧القعدة  هـ) والثانية بتاريخ (ذي١٣٣٣مخطوطتين اُألولى بتاريخ (على نسختين 
هـ, وقد طبعت (العمدة) في  ٨٢٨وتاريخ وفاة صاحب (عمدة الطالب) ابن عنبة في 

المطبعة الحيدرية على ثالث نسخ, أحدها بخطّ حسين بن مساعد الحائري فرغ منها 
  هـ. ٨١٢: بخط المؤلّف في سنة هـ، كتبت على نسخة٨٩٣ربيع األول سنة  ٢٩يوم 

فالحظ تقدم تاريخ نسخة (عمدة الطالب) على نسخة (سر السلسلة 
  العلوية)!

                                                 

F١������Kא["w�G)h	Eوlد�א���م���E�W١٢����١٣��L0E!]�א�(�(���א� �
F٢Pא��X	"��E~���W١٥٨K� �
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قال ((لو الحظت بدقّة العبارة المنقولة عن (سر السلسلة العلوية), هكذا:  ــــــــ٢٢٢٢
, وأنت تعلم أن )): (رحم اهللا إدريس بن إدريس...)�الرضا علي بن موسى

تضاف من النساخ, فخطر في ذهننا أن عبارة أبو نصر  ))معليه السال((جملة: 
قال الرضا علي بن موسى رحمه اهللا: إدريس ((البخاري األصلية كانت هكذا: 

  .))بن إدريس...ا
, ومثل هذا �فعبارة: (رحم اهللا)، كانت: (رحمه اهللا)، وهي راجعة إلى الرضا

  غير بعيد في الخطوط القديمة؛ فالحظ!
من كالمه هذا، هو إثبات نسب إدريس  �ن مراد اإلمام الرضاالظاهر أ ــــــــ٣٣٣٣

، لما تعرف من الكالم في ذلك, خاصّة في مثل Fبن إدريس ألهل البيتا
زمن الدولة العباسية, فإن التهمة في مثل هذا التشنيع نسبت إليهم وإلى  �اإلمامزمان 

  األغالبة.
  .إن الرواية قد نقلها أبو نصر البخاري مرسلة ــــــــ٤٤٤٤
وقد يكون التصحيف من جهة إضافة كلمة (إدريس) الثانية، إذ ربما كان  ــــــــ٥٥٥٥

األصل هو: رحم اهللا إدريس بن عبد اهللا, فإنّه كان نجيب أهل البيت وشجاعهم, واهللا 
. )١(ما ترك فينا مثله، على ما احتمله السيد األمين في (األعيان)، كما هو ظاهر كالمه

عن تاريخ موت  �خّر تاريخ شهادة اإلمام الرضافعند ذلك ينحل اإلشكال لتأ
  إدريس بن عبد اهللا مسموماً كما هو واضح.

لم يتيسر لنا كتاب (مجالس المؤمنين) حتّى نراجع ما نقله من الحديث  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
، ولكن قد نقله عنه الشيخ عباس القمي في (منتهى �المرسل عن رسول اهللا

  اآلمال)؛ فراجع!
                                                 

F١!uא��E�W���`د�y�Tא���,�א�E٣�W٢٣١�Kq)h:�ن�א�4: �
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الوحيد لهذه المقولة، بل كلّ حكاية الحلواني وأبي سفيان  إن األصل ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

هو القاضي النعمان, وقد نقلها من نقلها من المؤرخين  �والنسبة إلى اإلمام الصادق
عنه، ولكنّه عندما أوردها في رسالته التي يؤرخ بها بداية ظهور الدعوة اإلسماعيلية 

  ، ومن دون سند.المسماة (افتتاح الدعوة)، نسبها إلى (القيل)
قدم إلى ((قال في (ذكر السبب الذي تقدم إلى المغرب قبل قدوم الداعي إليه): 

إن أبا عبد اهللا جعفر : في سنة خمسة وأربعين ومائة رجالن من المشرق، قيلالمغرب 
من آل  بن محمد(صلوات اهللا عليه) بعثهما وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم األئمةا

  ...لهموينشروا فض محمد
ذهبا إلى أن قال: وكان يقول ــ أي الحلواني ــ : بعثت أنا وأبو سفيان فقيل لنا: ا

إلى أن يأتيها  ،كرباها، وذلّالهااإلى المغرب، فإنّما تأتيان أرضاً بوراً، فاحرثاها، و
  .)١())فيجدها مذلّلة فيبذر حبه فيهاصاحب البذر، 

كره في (افتتاح الدعوة)، من ابتداء وقال في (شرح األخبار) ما هو مختصر مما ذ
ولكنّا نذكر في هذا الكتاب طرفاً من ذلك لما جرى للمهدي [المقصود: ((الدعوة: 

المهدي اإلسماعيلي] ونبتدئ انّه قدم إلى المغرب من قبله مدة طويلة رجالن من 
  أهل المشرق يعرفان [األول] بالحلواني، والثاني: بأبي سفيان...

بعثت أنا وأبو سفيان إلى ((مما كان يؤثّر أنّه [أي: الحلواني] قال: إلى أن قال: و
 هذه الجهة, ووصف لنا, وقيل لنا: إنّكما تأتيا أرضاً بوراً واحرثاها وذلالها إلى أن

يأتي صاحب البذر فيبذر, وكان يقول: سيأتي داعي المهدي, ووصف أبا عبد اهللا 
  الخ. )٢())بصفته...

                                                 

F١�WX��	א����א?++�E٥٤����٥٨�Km:�`�Lא�	وم�א�	J�.'J�@!t2م�`}�א[	�Q�,Vא�('~�א��!Aذ� �
F٢�T�'fא���!k�E٣�W٤١٤��:��!?Eل����r��:"a�*א��X��	_�א�	0K� �
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اهللا: هو أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن زاكي والمقصود من أبي عبد 
  (زكريا) الكوفي داعي المهدي اإلسماعيلي.

وحتّى قول ، �فالحظ! أنّه لم يذكر فيه نسبة بعثهما إلى اإلمام الصادق
مع اختالف المتن بعض ، وإنّما قال: هو المأثور عنه، الحلواني لم يذكر له سنداً

سمعه  نمما يشعر أنّه من تعبير النعمان نفسه عم، الشيء عما في (افتتاح الدعوة)
  وليس رواية مسندة محفوظة.

ولكن هذا القيل في (افتتاح الدعوة) تحول إلى جزم وإثبات عند من نقل 
عن القاضي النعمان من المؤرخين إلى يومنا هذا! مع أن القاضي ذكر أن بين 

سفيان  يوبين أب، لمغربعبد اهللا الكوفي داعي اإلسماعيلية إلى ا يدخول أب
فإنّهما دخال المغرب سنة مئة وخمس ، والحلواني مئة وخمسة وثالثون سنة

فمن ، عبد اهللا الكوفي سنة مائتين وثمانين للهجرة وودخل أب، وأربعون للهجرة
عبد اهللا الكوفي  يالبعيد أن تتصل أخبارهما وموتهما بداعي اليمن حتّى يرسل أب

وكان على ، كانا قد أرسال ابتداًء من قبل دعاة اإلسماعيليةإذا  ���  ،بدالً عنهما
  .�وهذا يبعدهما عن اإلمام الصادق، اتصال مستمر بهم

من أنّهما لم يكن لهما عالقة أصالً بالدعوة ، وهناك احتمال آخر
  هاجرا إلى المغرب. �وإنما هما من شيعة جعفر الصادق، اإلسماعيلية

الكوفي إلى المغرب وسمع بهما استغلّ عندما وصل أبو عبد اهللا ، نعم
وتقول على لسانهما ما ينال ، دعوتهما وحرفها من التشيع إلى الدعوة اإلسماعيلية

  .�به االتصال والشرعية من اإلمام الصادق
فلم نعثر عليه, ، وأما ما طلبته من وجود هذه المقولة في كتب الشيعة اإلمامية

  نعمان من الشيعة.وإن عد بعض المحقّقين القاضي ال
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  ):):٢٢((  تعليقتعليق

»�!
)��»���و!����א �

        من الذي قتل إدريس األول؟من الذي قتل إدريس األول؟من الذي قتل إدريس األول؟من الذي قتل إدريس األول؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أجمعت المصادر األولية في النصف األول من القرن الرابع على أن الرشيد 

ولكن النقوالت اختلفت في من باشر ذلك بين سليمان بن ، دس إليه من يسمه
  والشماخ اليمامي مولى المهدي:، ير الزيديجر

  فرواية إخباري بغداد عن العباسيين، أن من أرسله الرشيد هو الشماخ اليمامي:
 وقال عبد اهللا بن عمرو((قال: ، هـ) في تاريخه٣١٠نقل ذلك الطبري (ت

حدثني عبد اهللا بن : قال، بن يوسف بن يعقوب الهاشمي محمدحدثني  :الثلجي
بن حسن بن  أفلت إدريس بن عبد اهللا بن حسن :قال، حمن بن عيسىعبد الر

وعلى بريد  فوقع إلى مصر، بن أبي طالب من وقعة فخ في خالفة الهادي  علي
، خبيثاً وكان رافضياً، مصر واضح مولى لصالح بن أمير المؤمنين المنصور

 :افوقع بأرض طنجة بمدينة يقال له، فحمله على البريد إلى أرض المغرب
فضرب الهادي عنق واضح ، له من بها وبأعراضها من البربر فاستجاب، وليلة

إلى إدريس الشماخ  ه دسوأنّ، الرشيد الذي ضرب عنقه إن :ويقال، وصلبه
إلى إبراهيم بن األغلب عامله على  له كتاباً وكتبي، اليمامي مولى المهد

، ه من أوليائهموأنّ ،به متطبأنّ وذكر، ى وصل إلى وليلةفخرج حتّ، أفريقية
، عظام لهالشماخ يريه اإل وأقبل، ودخل على إدريس فأنس به واطمأن إليه

ة في إليه علّ ه شكاإنّ، ثم منزلة فنزل عنده بكلّ، يثار لهواإل، والميل إليه
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، لليلته به عند طلوع الفجر وأمره أن يستن، قاتالً مسموماً فأعطاه سنوناً، أسنانه
ا طلع الفجر افلمستن وطلب  فقتله، ه في فيه ويكثر منهإدريس بالسنون وجعل يرد

بعد  وجاءته، وقدم على إبراهيم بن األغلب فأخبره بما كان منه، الشماخ فلم يظفر به
الشماخ  ىفولّ، فكتب ابن األغلب إلى الرشيد بذلك، خبار بموت إدريسمقدمه األ

  .)١())بريد مصر وأخباره
بن عيسى من بني العباس، فهو عبد اهللا بن عبد وعبد اهللا بن عبد الرحمن 

. وهذا الطريق هو )٢(الرحمن بن عيسى بن موسى بن محمد بن عبد اهللا بن عباس
طريق إحدى روايتي أبي الفرج األصفهاني أورده عن علي بن إبراهيم العلوي (وهو 

، )٣(الجواني صاحب كتابي أخبار صاحب فخ وأخبار يحيى بن عبد اهللا بن حسن)
قال: كتب إلي محمد بن موسى (وهو محمد بن موسى بن حماد البربري 

، عن محمد بن يوسف (وهو محمد بن يوسف يعقوب الهاشمي، كما )٤(هـ)٢٩٤ت
في الطبري)، عن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن عيسى (وهو عبد اهللا بن عبد الرحمن 

. والرواية في تتمة )٥(تيبن عيسى العباسي)، وينقل عنه خبر الشماخ، كما سيأا
(المصابيح) لعلي بن بالل تلميذ صاحب (المصابيح من أخبار المصطفى والمرتضى 
واألئمة الميامين من ولدهما الطاهرين) للسيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسيني 

مقطوعة السند، وهي إحدى روايتيه،  هـ)، رواها عن أُستاذه أبو العباس٣٥٣(ت
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هـ) في (أنساب ٢٧٩؛ ونقلها البالذري (ت)١(نّها من رواية الطبريوالظاهر أ
  مع بعض االختالف البسيط. )٢(األشراف)

ونقل الرواية أيضاً بنصّ ما وردت عند الطبري ابن الفقيه أحمد بن محمد 
بن إسحاق الهمداني (الربع األول من القرن الرابع) في كتابه (البلدان) عن ا

كان صالح هذا هو صالح بن علي بن يحيى بن عبد اهللا  ، فإذا)٣(صالح بن علي
بن محمد بن عبيد اهللا بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن ا

العباس، فهو من أبناء عم عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى في رواية 
  ، فهي عباسية أيضاً من هذا الطريق.)٤(الطبري

هـ) في (تاريخ أفريقية والمغرب) رواية ٤٢٥ني (تونقل الرقيق القيروا
  .)٥(الطبري أيضاً

هـ) في (المسالك والممالك) عن أحمد بن ٤٨٧ونقلها البكري األندلسي (ت
 الحارث الحارث بن عبيدة اليماني، وهذا طريق عباسي بغدادي أيضاً، فأحمد بن

ر المنصور، راوية هـ مولى أبي جعف٢٥٧(هو أحمد بن الحارث بن المبارك الخراز ت
  .)٦(المدائني وصاحب الكتب منها (المسالك والممالك)
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هذا ولكن في هذه الرواية التي تَنسب المباشرة إلى الشماخ شيٌء، من 
جهة أن ابن األغلب لم يكن تولّى أفريقية بعد حين سم إدريس بن عبد اهللا في 

  فيه ولم يتولّه بعد.هـ)، وإنّما كان على الزاب، أو ١٧٩هـ)، أو (١٧٧سنة (
وأما رواية إخبار الشيعة ومن له ارتباط بالعلويين، هي تذكر أن المرسل 
من قبل الرشيد هو سليمان بن جرير، فقد رواها أبو الفرج األصفهاني 

هـ) عن النوفلي، وهي إحدى روايتيه مع روايته العباسية الطريق التي ٣٥٦(ت
  :رواها الطبري ــ وذكرناها آنفاً ــ 
قال: ، حدثني بخبره أحمد بن عبيد اهللا بن عمار((قال أبو الفرج األصفهانى: 

، قال: حدثني أبي وغيره من أهلي، بن سليمان النوفلي محمدحدثني علي بن 
بن موسى  محمدقال: كتب إلَي ، وحدثني به أيضاً علي بن إبراهيم العلوي

عبد الرحيم بن عيسى: أن عن عبد اهللا بن ، بن يوسف محمدعن ، يخبرني
إدريس بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن أفلت من وقعة فخ ومعه مولى يقال له: 

وكان إدريس يخدمه ويأتمر له ، فخرج به في جملة حاج مصر وإفريقية، راشد
عباس، فجلس على باب رجل من موالي بني ال، فنزلها ليالً، حتّى أقدمه مصر

فقال: أظنّكما عربيين؟ قاال: نعم. قال: ، ية فيهمافسمع كالمهما وعرف الحجاز
وحجازيين؟ قاال: نعم. فقال له راشد: أريد أن القي إليك أمرنا على أن تعاهد اهللا 

وإما سترت علينا أمرنا حتّى ، أنّك تعطينا خلّة من خلتين: إما أن تؤوينا وتؤمننا
فأواهما ، عبد اهللافه نفسه وإدريس بن نخرج من هذا البلد. قال: أفعل: فعر

وقال له: إن ، وسترهما. وتهيأت قافلة إلى إفريقية فأخرج معها راشداً إلى الطريق
وأخشى ، من يجوز الطريقكلّ  على الطريق مسالح ومعهم أصحاب أخبار تفتّش

فأنا أمضي به معي على غير الطريق حتّى أخرجه عليك بعد مسيرة ، أن يعرف
فلما قرب من إفريقية ، ففعل ذلك وخرج به عليه وهناك تنقطع المسالح.، أيام



٦٦٦٦٦٦٦٦  .........................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
ترك القافلة ومضى مع راشد حتّى دخل بلد البربر في مواضع منه يقال لها فاس 

  فأقام بها واستجابت له البربر.، وطنجة
فقال النوفلي خاصّة في حديثه وخالفه علي بن ، وبلغ الرشيد خبره فغمه

بن خالد فقال: أنا أكفيك أمره. ودعا فشكا ذلك إلى يحيى ، إبراهيم وغيره فيه
وكان من متكلّمي الزيدية البترية ومن أُولي الرياسة ، سليمان بن جرير الجزري

فأرغبه ووعده عن الخليفة بكلّ ما أحب على أن يحتال إلدريس حتّى ، فيهم
فأخذ معه صاحباً ، فحمل ذلك وانصرف من عنده، ودفع إليه غالية مسمومة، يقتله

يتغلغل في البلدان حتّى وصل إلى إدريس بن عبد اهللا فمت إليه  وخرج، له
، فجئتك فأنس به واجتباه، بمذهبه وقال: إن السلطان طلبني لما يعلمه من مذهبي

وكان يجلس في مجلس البربر فيحتج للزيدية ويدعو إلى ، وكان ذا لسان وعارضة
ن وجد فرصة فحسن موقع ذلك من إدريس إلى أ، أهل البيت كما كان يفعل

ليس في ، هذه قارورة غالية حملتها إليك من العراق، فقال له: جعلت فداك، إلدريس
هذا البلد من هذا الطيب شيء. فقبلها وتغلل بها وشمها وانصرف سليمان إلى 

وخرجا يركضان عليهما. وسقط إدريس مغشياً عليه من ، وقد أعد فرسين، صاحبه
ما قصّته. وبعثوا إلى راشد مواله فتشاغل به ساعة شدة السم فلم يعلم من بقربه 

وتبين ، فأقام إدريس في غشيته هاته نهاره حتّى قضى عشياً، يعالجه وينظر ما قصّته
، راشد أمر سليمان فخرج في جماعة يطلبه فما لحقه غير راشد وتقطّعت خيل الباقين

ابع يديه وكان وضربة كتعت أص، فلما لحقه ضربه ضربات منها على رأسه ووجهه
  بعد ذلك مكتعاً. هذه رواية النوفلي.

بن موسى أن الرشيد وجه إليه الشماخ مولى  محمدعن ، وذكر علي بن إبراهيم
فحمل إليه ، فاستوصفه، فأظهر له أنّه من الشيعة وأنّه طبيب، وكان طبيباً، المهدي

رج الشماخ هارباً حتّى سنوناً وجعل فيه سماً، فلما استن به جعل لحم فيه ينتثر، وخ
  ورد مصر. وكتب ابن األغلب إلى الرشيد بذلك، فولّى الشماخ بريد مصر وأجازه.



٦٧٦٧٦٧٦٧ ................................................  0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�Eمc)�8א�d:��F�^:'א��.YE2�2�2�2�م��RCא��م�RCא��م�RCא��م�RCא�  

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن، قال: حدثني 
داود بن القاسم الجعفري: أن سليمان بن جرير أهدى إلى إدريس سمكة مشوية 

  .)١())عليه ورحمته مسمومة فقتله، رضوان اهللا
فالنوفلي هو علي بن محمد بن سليمان بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل بن 

، روى عن اإلمامين الجواد )٢(هـ)٢٥٤الحارث بن عبد المطّلب الهاشمي (ت
، وكان له كتاب )٤(�، وعده البرقي والطوسي من أصحاب الهادي)٣(Hوالهادي

ه األخبار عن أبيه محمد بن سليمان بن عبد اهللا ، وأكثر ما يرويه من هذ)٥(في األخبار
اتصاالً  الهاشمي الذي سكن البصرة، وكان له وألبيه سليمان بن عبد اهللا الهاشمي

. والظاهر أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يتّقي في إظهار تشيعه )٦(بالعباسيين
  .)٧(عن العباسيين
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ه أبو الفرج األصفهاني في ما يرويه وأما ابنه علي بن محمد النوفلي فقد غمز

من هذه األخبار في الثورات الحسنية والزيدية، فقال عندما نقل عنه بعض أخبار 
ب لمذهبه على فيحمله التعصّ، علي بن محمد كان يقول باإلمامة نأل((أبي السرايا: 

 فعال،ونسبة من روى خبره من أهل هذا المذهب إلى قبيح األ، الحيف فيما يرويه
عليه ال يتجاوزه، وأبوه حينئذ  بل سائرها عن أبيه موقوفاً، ذلك وأكثر حكاياته في

ة على لسنة العامأما يسمعه من  ���  ،خبار القومأمن  يءيعلم بش مقيم بالبصرة ال
منه لما شان القوم،  ره في كتابه عن غير علم، طلباًواألباطيل، فيسطّ سبيل األراجيف

  .)١())وقدح فيهم
ه في من سم إدريس بن عبد اهللا من هذا الباب! فإنّها عن أبيه، وذكر وروايت

 فيها أن سليمان بن جرير هو من سمه، وهو من رؤوس الزيدية، تنسب له الفرقة
ففي خبر النوفلي طعن على الزيدية وتزكية إلدريس بن عبد اهللا ، البترية منهم

قيام إدريس وأنّه كان بإذن من وقيامه، وهذا فيه نوع من التأييد لما اخترناه في 
  .)٢(Fاألئمة

هـ) في كتابه (المسالك والممالك) ٤٨٧هذا ونقل البكري األندلسي (ت
  .)٣(رواية النوفلي من دون ذكر سنده في النقل

أقول: ولكن النوفلي لم ينفرد بذلك، فقد نقله أبو الفرج أيضاً عن شاهد 
خر كالمه ــ إذ نقل أبو نصر عيان هو داود بن القاسم الجعفري ــ كما في آ

هـ) عن داود الجعفري هذا أنّه كان حاضراً قصّة والدة إدريس ٣٤١البخاري (ت
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. وأما ما ذكره أبو نصر من أن )١(بن إدريس بن عبد اهللا بالمغرب وأنّه كان معها
سليمان بن جرير هو من سم إدريس بن عبد اهللا فهو عين ما نقله النوفلي، مع 

  نقله عن داود بن القاسم الجعفري أيضاً. احتمال أنّه
وداود الجعفري هذا هو: داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن 

، قاله Fأبي طالب أبو هاشم الجعفري، كان عظيم المنزلة عند األئمة
، فهو شيعي آخر وطالبي قريب من أخبار العلويين، والراوي عنه )٢(النجاشي

يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن الحسين بن علي  يحيى بن الحسن هو:
، قاله �، العالم الفاضل الصدوق روى عن الرضاFبن الحسين بن أبي طالبا

، وهذا علوي آخر، والراوي عنه أحمد بن محمد بن سعيد، وهو أبو )٣(النجاشي
أصحاب بابن عقدة، كان زيدياً جارودياً له مكانة جليلة عند  العباس المعروف

  ، فهو زيدي يروي عن أصحابنا ويروون عنه.)٤(الحديث
فهذا الطريق األخير عند أبي الفرج برجاله الثقات لم يخرج عن دائرة 

  العلويين والطالبيين بنقل شاهد عيان منهم، وهو داود الجعفري.
وهناك خبر آخر يتّهم سليمان بن جرير بسم إدريس، أورده علي بن بالل 

اً سنة تلميذ أبي العبهـ) في تكملة ٣٥٣اس أحمد بن إبراهيم الحسني (كان حي
قلت ألحمد : قال محمد بن منصور المرادي((كتاب أُستاذه (المصابيح)، قال: 

، عن أبي البركة، ، حدثني رجل عن أبي الرعد�بن عيسى بن زيد بن عليا
ائة ألف عن هارون الملقّب بالرشيد: أنّه أعطى سليمان بن جرير م، عن هرثمة

فحدثني أبو عبد اهللا أحمد بن عيسى  درهم على أن يقتل له إدريس بن عبد اهللا.
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قال: كنت عند عمي الحسين بن زيد بمنى في مضربه، إذ جاءه ، بن زيدا

وجاء رجل ، جماعة من البربر من أهل المغرب من عند إدريس، فجلسوا ناحية
، ن الرجل خرجإ، ثم طويالً منهم إلى الحسين فسلّم عليه وأكب عليه فناجاه

أتدرون من هذا؟ قلنا: ال، قال: هذا رجل من أهل المغرب من  وقال لنا عمي:
عند إدريس، قال لي: جاء رجل من عندكم يقال له سليمان بن جرير، فكان مع 

ام، فلما خرج أرسل إليه إدريس فخالفه في شيء، ودخل إدريس إلى الحم
وقال: بطني، أدركوا سليمان في ، ها أنكر نفسهسليمان بسمكة، فحين أكل من

فقالوا: قد خرج،  ؟منزله، فطلب سليمان في منزله فلم يوجد، فسألنا عنه
فقاتلناه وقاتلنا، ، فقال: أدركوه فردوه، قال: فأدركناه فامتنع علينا، فأعلمناه

وفاتنا ، فضربناه على وجهه ضربة بالسيف، وضربناه على يده فقطعنا إصبعه
رأيته  قال أحمد بن عيسى: ، ثم قال لنا الحسين بن زيد: رأيتم هذا األثر؟اًهرب

بما وصف البربري، وأومأ أحمد بن عيسى من حد  على وجهه شبيهاً مضروباً
 موضع السجود إلى الحاجب، ورأيناه وفي يده ضربة قد قطعت إصبعه اإلبهام.

ن هذا كان من رؤساء وسليما وهو قتل إدريس ال شك فيه. قال أحمد بن عيسى:
  .)١())الشيعة ومتكلّميهم، فمن يوثق بعده من الناس

وهذا الخبر أيضاً ال يخرج عن دائرة العلويين عن رجال من المغرب من عند 
  إدريس بن عبد اهللا.

فالحسين بن زيد هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
  .)٢(د المائة والتسعين، مات بع�، ذو الدمعة ربيب الصادقFطالب
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  .)١(هـ)٢٤٧هــ ـ ١٥٧( �وأما ابن أخيه: فهو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين
وأما محمد بن منصور المرادي: فهو محمد بن منصور بن زيد المرادي، راوي 

 .)٢(أمالي أحمد بن عيسى، صاحب األئمة الزيدية
طريق أحد قادة العباسيين، وهو  ومحمد بن منصور هذا نقل الخبر أوالً عن

كما هو  �هرثمة الذي تولّى أفريقية لهارون العباسي، وقت اغتيال إدريس
األرجح، على ما نقله أحمد بن سهل الرازي في (أخبار فخّ) كما سيأتي، وإن كان 

  الطريق فيه مجاهيل لم نحصل على تراجمهم.
اإلمام الموفق باهللا  وهناك خبر يتسق مع هذه األخبار نقله زيدي آخر هو

هـ) في كتابه (االعتبار وسلوة ٤٣٠الحسين بن إسماعيل الجرجاني (ت
ولما ضاق على هارون ظهور إدريس بن عبد اهللا الحسني ((العارفين)، قال: 

بأرض المغرب بعد وقعة فخ واجتماع الناس إليه، دخل يحيى بن خالد فرآه 
ير المؤمنين! إن كان حادثاً ندفع [ندفعه] كئيباً حزيناً استغرقه القلق، فقال: يا أم

بأموالنا وأرواحنا فهي لك؟ فقال: وردت علَي ملطفة عامل أفريقية بظهور 
إدريس بالمغرب واجتماع الناس عليه، وأنت تعلم ما بيننا وبين الفاطمية. 
فقال: أنا أكفيكه، فنُدلي بغالية مسمومة على يد بعض شيعهم [شيعتهم] حتّى 

  .)٣())كانت نفسه فيهايشمها، ف
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وعلى كلّ حال فإن األخبار المنتهية إلى العلويين والطالبيين وبعضها من جهة 
المغرب متّفقة على أن سليمان بن جرير هو الذي سم إدريس بن عبد اهللا(رحمة 
اهللا)، ومن هنا قال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور) على هذه الرواية إنّها متظاهرة 

  .)١(واية التي تتّهم الشماخمقابل الر
فنحن في الواقع أمام نقلين للحدث من طرفين متباعدين، أحدهما من أقصى 
الغرب اإلسالمي وهو القريب من الحدث، واآلخر من الشرق اإلسالمي وقريب 
من مركز السلطة العباسية وأعوانها، وظاهرهما التنافي، ال يلتقيان على بعد المسافة 

ك خبر جاء من منتصف المسافة منهما يمكن أن يقرب بينهما بينهما، ولكن هنا
  ويرفع االلتباس..

وهو الخبر المصري الذي رواه أحمد بن سهل الرازي (الربع األول من القرن 
، محمد بن عمرو بن خالد أبو عالثة حدثني((الرابع) في كتابه (أخبار فخ)، قال: 

إبراهيم بن أبي  حدثناقال: ، خالدن عمر بن علي بخيثمة أبو أخي  حدثنا قال:
، خبره م إدريس إلى مصر يريد المغرب بلغ هارون الرشيددا قَقال: لم، أيوب
فأشيروا علي ، وقال: حدث من أمر إدريس كذا وكذا، شاورهمو القواد فجمع

فقال: ليس هذا برأي. ولكن . رى أن تبعث في طلبه العساكرنفقالوا: ؟ في أمره
عليه بشماخ يه بريد مصر. فأشاروا لهذه الدولة أولّ ثقة ناصحاً طلبوا لي رجالًأ

  .وعلى بريدها واضح فقدم الشماخ مصراً، اليمامي
ل عن خبر أسن، فقال له الرشيد: انطلق إلى مصرقال:  :خبره قال أبو عالثة في

ه قد نفذ إلى المغرب رت أنّبوإن خُ، فإن قدرت عليه فذاك، إدريس وابحث عنه
 تعطيه ثالثين ألف دينار على أن تجعل له منها خمسة عشر ألفاً جالًفاطلب ر
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ه إذا جاوز ويخرج إلى المغرب، على أنّ وتواضعه الباقي، على أن يشتري بها جهازاً
قال: فقدم الشَّماخ إلى . نَّه يهوديإويقول: ، ربرأس الجسر ربط في وسطه كشت

  الخ. )١())...مصر وموسى بن عيسى عليها
  .)٢(هـ)٢٦٠بن أبي أيوب هو إبراهيم بن أبي أيوب عيسى المصري (ت فإبراهيم

هـ)، وأبو عالثة محمد بن عمرو بن ٢٧٣وأبو خثيمة علي بن عمرو بن خالد (ت
هـ) ولدا عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي الحنظلي، أبو ٢٩٢خالد (ت

  .)٣(الحسن الجزري الحراني نزيل مصر
خ تولّى بريد مصر بدل واضح صاحب البريد السابق والخبر يبين أن الشما

الذي قتله الرشيد بعد ذلك؛ ألنّه ساعد إدريس بن عبد اهللا في الهرب إلى المغرب 
وقبل أن يسم إدريس بسنتين، حيث أنّه وصل مصر في زمن والية موسى بن عيسى 

، )٤(هـ١٧٢ة هـ إلى رمضان سن١٧١العباسي األولى التي استمرت من ربيع األول سنة 
ويؤدي مهمات  وكان صاحب البريد وقت ذاك عيناً للخليفة ينقل له أخبار الواليات

خاصّة، ومنه يظهر أن الشماخ كان المدبر لعملية االغتيال بتكليف من هارون 
العباسي، وأن المباشر للعملية شخص آخر من أعوانه أو من كلّفه بذلك بعد أن 

 لمقربين من السلطة العباسية وأجهزتها ينسبون العملية إلىأغراه بالمال، ومن هنا فا
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رأسها المدبر إذ ال يعرفون سواه، أما المغاربة فيعرفون المنفّذ ألنّهم خالطوه وعرفوه 

  عن قرب.
ورواية أحمد بن سهل الرازي تذكر أيضاً أن إدريس كان ال يزال في مصر 

ت، فمن البعيد أن ال يعرف إدريس حين قدم الشماخ وسعى للقبض عليه ولكنّه أفل
الشماخ ويخفى عليه حتّى يتقرب إليه بدعوى التطبيب في المغرب ويسمه، كما أنّه 
من البعيد أن يجرأ الشماخ على الذهاب إلى المغرب متخفّياً وهو صاحب منصب 

  خطير في مصر.
عن عيسى بن إدريس، عن أبيه، عن إسحاق، عن راشد ((وروى الرازي: 

خبراً فيه بعض ما وقع إلدريس بن عبد اهللا بالمغرب، وذكر أن هارون  موالهم
 في عصره، وأحسنهم وكان أشد رجالً ــهرثمة بن أعين استعمل على المغرب 

، ووجه معه األموال د عليه في الحيلة في إدريس بالسموأكّ ــفي الحرب  تدبيراً
هرثمة . فأقام والجيوش، وأمره أن ال يرجع ما بقي إدريس في المغرب

  وقُتل... إدريس ى سمبالمغرب حتّ
ــ : في جمادي سنة تسع وسبعين ومائة،  وصار هرثمة إلى القيروان ــ إلى أن قال 

إلى فلم يزل يدس النفر الذين كان هارون وجههمإلى  هإدريس ويحتال عليه ويوج 
  .)١())ى فعلواحتّ طنجة يسقوه السم إدريس، إلى إلى

ذي يظهر من سنده أن رواته من األدارسة أنفسهم يبين أن اغتيال وهذا الخبر ال
إدريس كان في زمن والية هرثمة على أفريقية، وأنّه اشترك في تدبير االغتيال مع 

  من أرسلهم هارون الرشيد.
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كما أن هناك خبراً آخر متقدماً في القرن الثالث أورده أبو جعفر محمد بن 
 لما ولي هارون الرشيد((أسماء المغتالين) أنّه: هـ) في كتاب (٢٤٥حبيب (ت

وولّى هرثمة أفريقية، دس هرثمة رجالً من أهل المدينة إلدريس وجعل له بقتله 
مائة ألف درهم، فقدم المدني عليه فأنس به إدريس وجعل يسأله عن أهله 
فيخبره بمعرفة، حتّى غلب عليه ووثق به، وجعل يهتبل الفرصة ويضع الخيل في 

لقرى فيما بينه وبين أفريقية، وأن إدريس اشتهى سمكاً طرياً، فقال له المدني: أنا ا
حسن العالج فيه، فعالجه فسمه، ثم خرج يريد حاجة، ودعا إدريس بالسمك، 
فلما أكله واستقر في جوفه ركب فجعل يركب من قرية إلى قرية ويحلف 

  .)١())[يلحف] ما تحته حتّى وصل إلى أفريقية
  الخبر يؤكّد دخالة هرثمة وأن المباشر رجل من المدينة. فهذا

تقرب إليه واحد من العراق حتّى أفتى [اختلى] ((وفي (لباب األنساب) للبيهقي: 
 . )٢())به فسقاه السم، وكان الذي قتله سليمان بن جرير الجزري

 ومن المقارنة والجمع بين هذه األخبار نستطيع أن نخرج بتصور جامع لقصّة
، وهو أن المصادر اتّفقت على أن هارون كان هو اآلمر �اغتيال إدريس بن عبد اهللا

والباذل لألموال والمرسل للقتلة، وأنّه أرسل الشماخ اليمامي على بريد مصر ليكون 
هو المدبر والمشرف على عملية االغتيال ويعاونه الوالي القريب من المغرب هرثمة 

ن المباشر أو المباشرين لالغتيال جاءوا بتكليف من هارون بن أعين والي أفريقية، وأا
الرشيد من الشرق، وتذكر األخبار: منهم سليمان بن جرير، وأنّه باشر بسم إدريس 

  مقابل أموال طائلة بذلها له هارون.
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نعم، هناك رواية واحدة في القرن الثامن تتّهم يحيى بن عبد اهللا أخو إدريس 

إلى أخيه، نقلها صاحب (المجدي في أنساب الطالبيين)  بإرسال سليمان بن جرير
لما ظهر ((عن النسابة ابن أخي [أبي] طاهر الحسيني، أنّه قال في كتابه المعروف: 

يحيى بن عبد اهللا بن الحسن، أرسل سليمان بن جرير إلى أخيه إدريس يدعوه، فقال 
ه، فقال ليحيى أخوه له سليمان: إلى غالم حدث! وإن لم يطعني قتلته، فأرسله إلي

موسى الجون: اتّق اهللا، تبعث مثل هذا الفظ إلى غالم حدث، لعلّه يخالفه فيقتله، 
  .)١())ومضى سليمان فلم يجد عند إدريس ما يحب، فسمه في سمكة فقتله

 ولكن هذا الخبر متأخّر في القرن الثامن ونقل على نحو القيل، وما ذكر من أن
ن أصح وأكثر طرقاً وأقدم نقالً بأربعة قرون، فهو المعول الرشيد هو من أرسل سليما

  عليه.
وال يستبعد ذلك من جهة؛ أن سليمان بن جرير زيدي متكلّم كان رئيساً إلحدى 
فرقهم، وهارون الرشيد خليفة العباسيين، فهما ال يجتمعان، ألن سليمان كان له صلة 

  ؛ واهللا العالم.)٢(بن الحكم معروف بيحيى بن خالد البرمكي، وطلبه منه مناظرة هشام

IIIIŽ�@ò�a‰…þaŽ�@ò�a‰…þaŽ�@ò�a‰…þaŽ�@ò�a‰…þa_òÈî‘@âc@òČä_òÈî‘@âc@òČä_òÈî‘@âc@òČä_òÈî‘@âc@òČäHHHH@ @@ @@ @@ @
»���»&و�%�������������א����ن�� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
عة عة عة عة اهللا الذي نجا من واقاهللا الذي نجا من واقاهللا الذي نجا من واقاهللا الذي نجا من واق    دريس بن عبددريس بن عبددريس بن عبددريس بن عبدإإإإفي سؤال وجهته لسماحتكم بشأن في سؤال وجهته لسماحتكم بشأن في سؤال وجهته لسماحتكم بشأن في سؤال وجهته لسماحتكم بشأن 

 ....بع المذهب المالكيبع المذهب المالكيبع المذهب المالكيبع المذهب المالكييتّيتّيتّيتّ    أنّهأنّهأنّهأنّهيقول بيقول بيقول بيقول ب    ي مصدراًي مصدراًي مصدراًي مصدراًمنّمنّمنّمنّ    واواواواطلبطلبطلبطلب    ....فخ..فخ..فخ..فخ..
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مذهب الدولة اإلدريسية ودوره في توحيد الربوع مذهب الدولة اإلدريسية ودوره في توحيد الربوع مذهب الدولة اإلدريسية ودوره في توحيد الربوع مذهب الدولة اإلدريسية ودوره في توحيد الربوع ((((((((    حيث يقول الكاتب:حيث يقول الكاتب:حيث يقول الكاتب:حيث يقول الكاتب:
إذا كان الشائع في بعض الدراسات التاريخية أن تعد الدولة اإلدريسية دولة إذا كان الشائع في بعض الدراسات التاريخية أن تعد الدولة اإلدريسية دولة إذا كان الشائع في بعض الدراسات التاريخية أن تعد الدولة اإلدريسية دولة إذا كان الشائع في بعض الدراسات التاريخية أن تعد الدولة اإلدريسية دولة ، ، ، ، المغربيةالمغربيةالمغربيةالمغربية

شيعية، على أساس أنشيعية، على أساس أنشيعية، على أساس أنشيعية، على أساس أن    مؤسمؤسمؤستها كانوا من أهل المؤستها كانوا من أهل السيها وأئمتها كانوا من أهل السيها وأئمتها كانوا من أهل السيها وأئمبيت، فمن الثابت تاريخياًبيت، فمن الثابت تاريخياًبيت، فمن الثابت تاريخياًبيت، فمن الثابت تاريخياًسيها وأئم    أنأنأنأن    
األدارسة كانوا أهل ساألدارسة كانوا أهل ساألدارسة كانوا أهل سحيث تروي الكتب التاريخية روايات عن اإلمام حيث تروي الكتب التاريخية روايات عن اإلمام حيث تروي الكتب التاريخية روايات عن اإلمام حيث تروي الكتب التاريخية روايات عن اإلمام     ة وجماعة.ة وجماعة.ة وجماعة.ة وجماعة.نّنّنّنّاألدارسة كانوا أهل س
إدريس األكبر تصبإدريس األكبر تصبإدريس األكبر تصبنحن نحن نحن نحن     ::::إلى مالكإلى مالكإلى مالكإلى مالك    في هذا االتجاه، فيروى عنه أنّه قال مشيراًفي هذا االتجاه، فيروى عنه أنّه قال مشيراًفي هذا االتجاه، فيروى عنه أنّه قال مشيراًفي هذا االتجاه، فيروى عنه أنّه قال مشيراً    إدريس األكبر تصب

أحقأحقأحقولم ولم ولم ولم     في جميع معاقله.في جميع معاقله.في جميع معاقله.في جميع معاقله.    لكلكلكلكالموطأ، وأمر بذالموطأ، وأمر بذالموطأ، وأمر بذالموطأ، وأمر بذ    ::::باع مذهبه وقراءة كتابه، يعنيباع مذهبه وقراءة كتابه، يعنيباع مذهبه وقراءة كتابه، يعنيباع مذهبه وقراءة كتابه، يعنيباتّباتّباتّباتّ    أحق
إذا أخذنا بعين االعتبار إذا أخذنا بعين االعتبار إذا أخذنا بعين االعتبار إذا أخذنا بعين االعتبار     عرف األدارسة في بالدهم غير المذهب المالكي، خصوصاًعرف األدارسة في بالدهم غير المذهب المالكي، خصوصاًعرف األدارسة في بالدهم غير المذهب المالكي، خصوصاًعرف األدارسة في بالدهم غير المذهب المالكي، خصوصاًيييي

المذهب المالكي قد دخل المغرب في هذا العهد، المذهب المالكي قد دخل المغرب في هذا العهد، المذهب المالكي قد دخل المغرب في هذا العهد، المذهب المالكي قد دخل المغرب في هذا العهد،     د أند أند أند أنمختلف الروايات التي تؤكّمختلف الروايات التي تؤكّمختلف الروايات التي تؤكّمختلف الروايات التي تؤكّ
 ....))))))))دخول كتاب الموطأدخول كتاب الموطأدخول كتاب الموطأدخول كتاب الموطأ    وقبله كانوقبله كانوقبله كانوقبله كان

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

هذا الكالم مستل من مقال منشور على إن ة مواقع, صفحات األنترنيت في عد
يصر كاتبه على أن المذهب الفقهي للدولة اإلدريسية هو المذهب المالكي, وأن 

فأصبح المذهب  ،ل من أدخل هذا المذهب إلى المغرب العربياألدارسة هم أو
السائد في ربوعه من ذلك الوقت إلى اآلن, بل يداألدارسة كانوا من أهل  عي أن

ة ونّالسية.نّالجماعة ودولتهم دولة س  
ل المتبادر عن هذا المقال, هو أنّواالنطباع األوه موجكاتبه  ه وجه مذهبية, وأن

  مدفوع من خلفية مذهبية.
لدولة ا الشائع في الدراسات التاريخية أن كما هو صريح كالمه أن ه أقرفمع أنّ

ل دولة أو وا على أنخين نصّالمؤر نإ :ونحن نضيف اإلدريسية كانت دولة شيعية ــ
 شيعية في المغرب كانت دولة األدارسة, إذ تأسست وبسطت نفوذها على المغرب

األدارسة كانوا أهل  عى في قبال ذلك أنه ادولكنّ في أواخر القرن الثاني الهجري ــ
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نّسعاء لم يأت عليه بدليل ثابت مقبول من النصوص التاريخية ة وجماعة, وهو اد

  .مورمدة المعول عليها في مثل هذه اُألالمعت
الكتب التاريخية تروي عن اإلمام إدريس األكبر  نعم, ذكر بصورة مرسلة أن

ولكن مثل هكذا إرسال , ))كتابهباتباع مذهبه وقراءة  حن أحقن((ه قال عن مالك: أنّ
 لكتانيا أورده عبد الحي النصّ وال يثبت حقائق, مع أن ق علماًفي الدعاوى ال يحقّ

, ونسبه إلى كتاب (كنز األسرار ومعدن )١(هـ) في كتابه (التراتيب اإلدارية)١٣٨٢(ت
المختار), وال  األبرار) المطبوع باسم (زهرة األخبار في تعريف أنساب آل بيت النبي

يوجد فيه على ما استقصيناه, مع ما موجود فيه من خبط وخلط في التواريخ والسير 
ى فه المسمن مؤلّعن االختالف في تعي االعتماد عليه, فضالًوالنقل بما ال يمكن 

, ومثل هذه النسبة في )٢(بن عبد اهللا الكلبي التلمساني المقري محمدأحمد بن 
رة بقرون كثيرة, فالتمسك بها والدفاع عنها لم يكن له ها نشأت متأخّالدعوى تظهر أنّ

  منشأ علمي يخرجه عن المذهبية.
قطع هذا الجدل, وهو ما أخبر به أبو الحسن وهناك نصّ تاريخي ي

هـ) في (مقاالت اإلسالميين) عند ذكره فرق اإلمامية ٣٢٤األشعري (ت
والتشيع غالب على أهل قم، وبالد إدريس بن إدريس وهي ((الرافضة, قال: 

  .)٣())طنجة وما واالها، والكوفة
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حكام الدولة معاصرة قائله ألواخر  وهذا اإلخبار له أهمية بالغة؛ من حيث
, وبعد مضي حوالي مئة �وهم من أحفاد إدريس بن عبد اهللا، اإلدريسية في وقته

ى وقته كانت تنتحل التشيع بالدها حتّ وخمسون سنة على قيام هذه الدولة, وأن
إ بما يقطع أي مجال لمن يحاول التشكيك, ،بالد إدريس بن إدريس :اهاوسم ه نّثم

, حيث ذكرهم تحت عنوانها )الرافضة(يها امية التي يسممأدخلهم في فرقة الشيعة اإل
 هم بالطائفة المعروفة باالثنىخصّثم  الذين ذكرهم, ةمن بين أصناف الشيعة الثالث

  وهم معروفون باثني عشريتهم. ،عشرية, إذ عدهم مع شيعة قم والكوفة
وبالمقابل فإن ابن خلدون يقر بأن مان ع في المغرب كان في زظهور التشي

إدريس األومته في سياق ذكره لمحاولة ل وابنه إدريس الثاني, فقد قال في مقد
ووقع خبر مهلكه ((ل: يين القضاء على الدولة اإلدريسية باغتيال إدريس األوعباسال

لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب  ؛أحسن المواقع عباسمن بني ال
ا تأدى إليهم خبر الحمل المخلف إلدريس, فلم يكن لهمواقتالع جرثومتها, ولم 

وكال وال, وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت ودولتهم ��� 
  .)١())بإدريس بن إدريس قد تجددت...

بأن دعاوى المتأخّرين بمالكية الدولة اإلدريسية, وأن األدارسة  وبه يتحقّق
  في شبك. كانوا من أهل السنّة والجماعة هواء

خاصّة وأن نماذج من السكّة التي ضُربت من زمن إدريس الثاني إلى 
ي على شيعية )٢(�من بعده، نُقشَ على وجهها اسم عليوهو دليل ماد ,

  الدولة.
                                                 

F١�Eون�	�f�G0א���T�Q[	�2���١א�W٢٤�K.B? 
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ثم منا لو سلّــ دخول المذهب المالكي إلى بالد المغرب في ذلك الوقت  إن
ه ال يدلّ فإنّــ  يات القرن الرابع, فإن المعروف أنّه دخل المغرب في بدابصحته

بل يدلّ على وجود اتجاهين فكريين، أتباع ذلك المذهب مناألدارسة  على أن: 
والثاني مذهب الدولة اإلدريسية ، في بدايات انتشاره أحدهما المذهب المالكي

  .)١(الشيعي السائد

IIIIòßì–È½a@òà�bÏòßì–È½a@òà�bÏòßì–È½a@òà�bÏòßì–È½a@òà�bÏVVVV@@@@@HáWÓ@¿@òãìÏ†½a@HáWÓ@¿@òãìÏ†½a@HáWÓ@¿@òãìÏ†½a@HáWÓ@¿@òãìÏ†½a@ @@ @@ @@ @
�»�#ط+*����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..

(في قُم) بميزة: أن من زارها (في قُم) بميزة: أن من زارها (في قُم) بميزة: أن من زارها (في قُم) بميزة: أن من زارها     VVVVلماذا خصّت زيارة السيدة المعصومةلماذا خصّت زيارة السيدة المعصومةلماذا خصّت زيارة السيدة المعصومةلماذا خصّت زيارة السيدة المعصومة
أو بمعنى آخر؟ ما هي أو بمعنى آخر؟ ما هي أو بمعنى آخر؟ ما هي أو بمعنى آخر؟ ما هي ، ، ، ، كما جاء في الخبر (بما معناه)كما جاء في الخبر (بما معناه)كما جاء في الخبر (بما معناه)كما جاء في الخبر (بما معناه)، ، ، ، ����كأنّما زار الزهراءكأنّما زار الزهراءكأنّما زار الزهراءكأنّما زار الزهراء
        ؟؟؟؟VVVVدة المعصومةدة المعصومةدة المعصومةدة المعصومةوالسيوالسيوالسيوالسي    ����العالقة بين الزهراءالعالقة بين الزهراءالعالقة بين الزهراءالعالقة بين الزهراء

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

هذه المكانة أو الميزة للسيدة فاطمة المعصومة بنت اإلمام موسى بن 
مستفادة من رؤيا صادقة أو مكاشفة منقولة عن السيد محمود  �جعفر

ــ  ن هذا السيدأحيث ، �والد آية اهللا السيد شهاب الدين المرعشي �المرعشي
عندما كان في النجف األشرف ــ  ما هو منقول على لسان ابنه آية اهللا المرعشيوك

العالمين فاطمة يوماً بقصد معرفة قبر سيدة نساء  لمدة أربعين اًمجرب اًعمل ختم
                                                 

F١!uא��	�6"���E�W��T�+א��O��@!t2�١א�W١١٤،��Tو���א�دא	א��~YV�K 
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 �وبعد أربعين يوماً رأى في المنام أن اإلمام الباقر، من أجل زيارتها �الزهراء
فتصور أن اإلمام يقصد ، كم بكريمة أهل البيت)قال له: (علي �أو اإلمام الصادق

بين له أن مقصوده قبر السيدة فاطمة  �ولكن اإلمام، �فاطمة الزهراء
وأن قبر ، �وأنّه من أجل مصالح شتّى أخفى اهللا قبر الزهراء، �المعصومة

  .)١(�يقوم مقام قبر الزهراء �فاطمة المعصومة
عدة ممن  Fن من ذراري األئمةفإ، ووصولها لهذا المقام ليس بمستغرب

فكان لهم المقام ، بلغوا المراتب العالية في الطاعات والقرب من اهللا سبحانه وتعالى
، Hكما هو الشأن في زينب بنت أمير المؤمنين، العالي والكرامة العظيمة عند اهللا

 Hوغيرهما.. ومنهم فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفر، �عباسوأبي الفضل ال
وال مانع أن ، فقد جاء في زيارتها المروية أن لها شأناً من الشأن، لقّبة بالمعصومةالم

يكون لهذا الشأن الذي نجهل حقيقته ومرتبته المدخلية في حصول عالقة ومقاربة 
  .�خاصّة بينها وبين جدتها فاطمة الزهراء

IIIIflßflßflßflß@kYÔÛ@åß@ÞČëc@å@kYÔÛ@åß@ÞČëc@å@kYÔÛ@åß@ÞČëc@å@kYÔÛ@åß@ÞČëc@åHòßì–È½bi@ČáWÓ@¿@òà�bÏ@ñ†Čî�ÛaHòßì–È½bi@ČáWÓ@¿@òà�bÏ@ñ†Čî�ÛaHòßì–È½bi@ČáWÓ@¿@òà�bÏ@ñ†Čî�ÛaHòßì–È½bi@ČáWÓ@¿@òà�bÏ@ñ†Čî�Ûa@ @@ @@ @@ @


אق������������
מ���ن����«��»�א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
المدفونة في المدفونة في المدفونة في المدفونة في     ����من الذي لقّب ألول مرة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفرمن الذي لقّب ألول مرة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفرمن الذي لقّب ألول مرة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفرمن الذي لقّب ألول مرة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفر

        قم بـ(المعصومة)؟قم بـ(المعصومة)؟قم بـ(المعصومة)؟قم بـ(المعصومة)؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
خ التواريخ) هـ) في كتابه (ناس١٢٩٧أورد الميرزا محمد تقي خان سپهر (ت

  .)١(أنّه قال: (من زار المعصومة بقم فقد زارني) �رواية مرسلة عن اإلمام الرضا
ولكن هذه الرواية ال يمكن االعتماد عليها، إلرسالها وتأخّر زمان راويها عن 

  عصر النصّ بقرون عديدة، فإن محمد تقي سپهر متأخّر جداً وقريب من عصرنا.
أن هذا اللقب نشأ من وسط الواقع الشيعي الموالي ولذا استقرب بعض الكتّاب 

من  �في إيران واشتهر على األلسن لمناسبته وموافقته مع ما لفاطمة المعصومة
طهارة وقداسة، وما لها من مكانة وكرامة وشأن عند اهللا، ولما جرى على األلسنة 

لها مقام الشفاعة من الحثّ على زيارتها والبشارة بالجنّة لمن زارها، وأنF  األئمة
  يوم القيامة. 

IIIIb™ŠÛa@êúbÔÛë@��§a@áîÄÈÛa@†jÇ@†Čî�Ûab™ŠÛa@êúbÔÛë@��§a@áîÄÈÛa@†jÇ@†Čî�Ûab™ŠÛa@êúbÔÛë@��§a@áîÄÈÛa@†jÇ@†Čî�Ûab™ŠÛa@êúbÔÛë@��§a@áîÄÈÛa@†jÇ@†Čî�Ûa����HHHH@ @@ @@ @@ @
�»����אد�ن����א&و�%�/�מ�« �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        والتقى به؟والتقى به؟والتقى به؟والتقى به؟    ����هل أدرك السيد عبد العظيم الحسني اإلمام الرضاهل أدرك السيد عبد العظيم الحسني اإلمام الرضاهل أدرك السيد عبد العظيم الحسني اإلمام الرضاهل أدرك السيد عبد العظيم الحسني اإلمام الرضا

: (أما إنّك لو زرت قبر : (أما إنّك لو زرت قبر : (أما إنّك لو زرت قبر : (أما إنّك لو زرت قبر ����م الهاديم الهاديم الهاديم الهاديوما معنى هذه العبارة التي قالها بحقّه اإلماوما معنى هذه العبارة التي قالها بحقّه اإلماوما معنى هذه العبارة التي قالها بحقّه اإلماوما معنى هذه العبارة التي قالها بحقّه اإلما
    ٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧).(كامل الزيارات: ).(كامل الزيارات: ).(كامل الزيارات: ).(كامل الزيارات: ����عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسينعبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسينعبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسينعبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين

        )؟)؟)؟)؟٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨حححح    ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧البابالبابالبابالباب
                                                 

F١���Tא�+�א������E٣�W٦٨K� �
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 لم تذكر مصادرنا الرجالية تاريخ والدة السيد عبد العظيم بن عبد اهللا بن علي
  وال مقدار عمره الشريف. �الحسن بن زيد بن الحسن المجتبىبن ا

ولكن ربما يمكن التوصل إلى زمن تقريبي لوالدته؛ فإن جد أبيه الحسن بن 
خافه ، ثم )٢(هـ١٥٥وعزله سنة ، )١(هـ١٥٠زيد بن الحسن تولّى المدينة للمنصور سنة 

وكان معه ابنه علي في ، هـ١٥٨ي عندما تولّى سنة عباسوأطلقه المهدي ال، فحبسه
فردها المشتري على ، . وبيعت له جارية كانت حامل)٣(ات في الحبسفم، الحبس

استلحقه ، ثم فشك فيه جده، فولد عبد اهللا بن علي بن الحسن، أبيه الحسن بن زيد
بالقافة. فتكون والدة عبد اهللا بن علي وهو والد عبد العظيم الحسني قريباً من سنة 

  .)٤(هـ)١٥٨(
فإن أقرب تاريخ لوالدة السيد عبد ، عة عشر سنةفإذا كان سن الزواج عادةً سب

ألن عمر أبيه عبد اهللا سيكون فيها قريباً من سبعة ، هـ)١٧٥العظيم يكون في سنة (
وال نعلم ترتيب السيد عبد ، عشر سنة. ولكن ذكر أن لعبد اهللا ستّة أو تسعة أوالد
هـ) ــ وهي ٢٠٣وسنة (هـ) ١٧٥العظيم بينهم. ومع ذلك فهناك مدة كافية بين سنة (
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وعليه يمكن أن يكون ممن أدرك ، ــ لوالدته �سنة شهادة اإلمام الرضا

، )١(هـ)١٩٩؛ ومما يقرب ذلك روايته عن هشام بن الحكم المتوفّى سنة (�الرضا
  .)٣(وحسنة عند بعض المتأخّرين، )٢(والرواية صحيحة عند المجلسي

ما نقل عن (االختصاص) المنسوب ب �ال تثبت روايته عن اإلمام الرضا، نعم
: قال: يا عبد �عن أبي الحسن الرضا، عن عبد العظيم يورو((وفيه: ، للمفيد

وال يبعد وقوع االشتباه ، فإنّها مرسلة، )٤(الرواية، ))...أوليائي السالم العظيم أبلغ عني
 وليس، �أي اإلمام الهادي، من الرواة أو النساخ في أن أبا الحسن هو الثالث

  .)٥(�اإلمام الرضا
، وسهل بن سعد، بواسطة إبراهيم بن أبي محمود �مع أنّه يروي عن الرضا

وهو ظاهر عبارة الصاحب بن عباد في رسالته في حال عبد العظيم ، في غيرها
بن ، وعلي قال: ويروي عن جماعة من أصحاب موسى بن جعفر، الحسني

كما ، �بن موسى الرضاي عل . ومن هنا ال يعد في أصحاب اإلمام)٦(�موسى
 Hواإلمام الهادي، حيث عدوه في أصحاب اإلمام الجواد، عليه أكثر رجاليينا

قال: ، ونص على ذلك الصاحب بن عباد، كما هو ظاهر من رواياته، ويروي عنهما
وعن ابنه أبي الحسن صاحب ، بن علي بن موسى محمديروي عن أبي جعفر 

  .)٧(ولهما إليه الرسائل، �العسكر
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المروية في (كامل  �وأما ما ورد في ثواب زيارته عن اإلمام الهادي
 محمدعن ، حدثني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه((الزيارات) البن قولويه: 

 قال: دخلت على أبي الحسن، عن بعض أهل الري، اريحيى العطّ بنا
  ؟فقال: أين كنت، �العسكري

فقلت: زرت الحسين بن عليH.  
ك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار نّأأما  فقال:

  .)١())�الحسين
ورواها الصدوق في (ثواب األعمال) بطريقه إلى محمد بن يحيى 

  .)٢(العطّار
، )٣(لهذه العلّة +فهي ضعيفة لجهالة الراوي عن اإلمام! وضعفها السيد الخوئي

ه في (كامل الزيارات)؛ ألن من توثيق شيوخ ابن قولوي +وال يرد عليه ما التزمه 
الراوي هنا عن اإلمام ال يعرف اسمه حتّى يشمله التوثيق العام لكلّ شيوخ ابن 

  كما نقل عنه.، تراجع عن مبناه هنا +أو أنّه ، قولويه
ثم إنّه ال يمكن االلتزام بمفاد الرواية على إطالقه، فهو ال يقاوم المضامين العالية 

، إذ كيف يقارن بمثل ما ورد �الحسين الشهيدالمتكثّرة في فضل زيارة 
بشط الفرات كان كمن زار اهللا فوق  �: (من زار قبر أبي عبد اهللاFعنهم

  .)٤(عرشه)
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ومن هنا يجب أن نصرف التشبيه في هذه الرواية إلى بعض جهات 

أو حمل الرواية على أن مراد اإلمام ، ال المساواة من جميع الجهات، التشبيه
في الري لعموم الشيعة  �يان فضل زيارة هذا السيد الجليلب �أبي الحسن

حملها على خصوص  أو، كما احتمله بعض الفضالء، في عهد قريب من وفاته
المورد، وهو هذا الرجل من أهل الري، ال عموم زيارة السيد عبد العظيم؛ لما 

  ورد من اختالف درجات الزائرين حسب معرفتهم. واهللا العالم.
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لقد وردت في مصادرنا الحديثية المباركة مقاطع تتناول شخصية (جعفر لقد وردت في مصادرنا الحديثية المباركة مقاطع تتناول شخصية (جعفر لقد وردت في مصادرنا الحديثية المباركة مقاطع تتناول شخصية (جعفر لقد وردت في مصادرنا الحديثية المباركة مقاطع تتناول شخصية (جعفر 
مام المهدي (سالم اهللا مام المهدي (سالم اهللا مام المهدي (سالم اهللا مام المهدي (سالم اهللا عم اإلعم اإلعم اإلعم اإل، ، ، ، أخ اإلمام العسكريأخ اإلمام العسكريأخ اإلمام العسكريأخ اإلمام العسكري، ، ، ، الكذّاب) ابن اإلمام الهاديالكذّاب) ابن اإلمام الهاديالكذّاب) ابن اإلمام الهاديالكذّاب) ابن اإلمام الهادي

        وتنعته باالنحراف العقيدي والسلوكي!وتنعته باالنحراف العقيدي والسلوكي!وتنعته باالنحراف العقيدي والسلوكي!وتنعته باالنحراف العقيدي والسلوكي!، ، ، ، عليهم) بالنقدعليهم) بالنقدعليهم) بالنقدعليهم) بالنقد
، ، ، ، ولكن هناك باحثون وخطباء بارزون يقفون موقف الريبة من تلكم األخبارولكن هناك باحثون وخطباء بارزون يقفون موقف الريبة من تلكم األخبارولكن هناك باحثون وخطباء بارزون يقفون موقف الريبة من تلكم األخبارولكن هناك باحثون وخطباء بارزون يقفون موقف الريبة من تلكم األخبار

لورود أخبار أخر تقول بأوبته وعودته للمذهب لورود أخبار أخر تقول بأوبته وعودته للمذهب لورود أخبار أخر تقول بأوبته وعودته للمذهب لورود أخبار أخر تقول بأوبته وعودته للمذهب ، ، ، ، وبعض منهم يتوقّف في قبولهاوبعض منهم يتوقّف في قبولهاوبعض منهم يتوقّف في قبولهاوبعض منهم يتوقّف في قبولها
.الحق.الحق.الحق.الحق        

        اهب؟!اهب؟!اهب؟!اهب؟!والسؤال: ما هو الموقف العلمي من تلكم المذوالسؤال: ما هو الموقف العلمي من تلكم المذوالسؤال: ما هو الموقف العلمي من تلكم المذوالسؤال: ما هو الموقف العلمي من تلكم المذ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن من الثابت حسب الروايات الكثيرة أن جعفر هذا ادعى اإلمامة لنفسه بعد 

وقد خرجت بخبره التوقيعات من الناحية ، �وفاة اإلمام الحسن العسكري
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 أو بقي على الدعاوى الكاذبة، ولكن اختلفت األقوال في أنّه هل تاب، المقدسة
  التي كان يدعيها لنفسه؟

حيث ، كمال الدين)إوالظاهر أنّه تاب بحسب ما أورده الشيخ الصدوق في (
، ظاهراً في توبته �بن عثمان العمري بخطّ صاحب األمر محمدروى توقيعاً عن 

  .)١(�وأن سبيله سبيل إخوة يوسف بن يعقوب
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*
آيـة ال ينـال عهـدي الظـالمين، آيـة       اآليـة التطهيـر،   :الموضـوع  نظر ــ مـا يتعلّـق بهـذا    ا

 أُبـاء و آيـة واليـة األمـر،    آة، آيـة الواليـة،   المباهلة، آية المـودـ هـات األنبيـاء األ  مةئم^ ،
الـــنص علـــى /اإلمامـــة ،ة الخاصّـــةاإلمامـــة، ، اإلمامـــة العامـــ ^إحيـــاء أمـــر أهـــل البيـــت

بـــالمعنى /، أهـــل البيـــت#اإلمـــام المهـــدي المنتظـــر ... ×اإلمـــام علـــي ،^األئمـــة
ثنـى عشـر خليفـة، حـديث االنتظـار،      ة، حـديث اال ثاغل واإلسـت ة، التوستفضيل األئم/العام

ــارة      كســيفة، حــديث الحــديث الســق  ــة، زي ــا عــن الربوبي ــوح، حــديث نزلون اء، حــديث الل
ة، علــــم ، الوصــــيوآلــــه ، الشــــفاعة، الصــــالة علــــى النبــــي^ةالقبــــور، زيــــارت األئمــــ

  ، المباهلة، الوالية التكوينية والشريعية.÷، فاطمة الزهراءمعصومال
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ما رأيكم في بعض أهل السنّة الذين يقولون: إن أهل بيت النبي يختلف ما رأيكم في بعض أهل السنّة الذين يقولون: إن أهل بيت النبي يختلف ما رأيكم في بعض أهل السنّة الذين يقولون: إن أهل بيت النبي يختلف ما رأيكم في بعض أهل السنّة الذين يقولون: إن أهل بيت النبي يختلف 
عن آل بيت النبيعن آل بيت النبيعن آل بيت النبيفما هو الفرق بين آل البيت وأهل البيت من الناحية فما هو الفرق بين آل البيت وأهل البيت من الناحية فما هو الفرق بين آل البيت وأهل البيت من الناحية فما هو الفرق بين آل البيت وأهل البيت من الناحية ، ، ، ، عن آل بيت النبي
        اللغوية والشرعية؟اللغوية والشرعية؟اللغوية والشرعية؟اللغوية والشرعية؟

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

نجد أن كلمة (أهل) تعني فيما لو ، بالعودة إلى كتب اللغة والبالغة
  .)١(نبي: أُمتهكلّ  أضيفت إلى الرجل: أشياعه وأتباعه وأهل ملّته, وأهل

فإن ، وإن كلمة (آل) ــ والتي أصلها (أهل) قلبت الهاء همزة بدليل أهيل
فيقال: (آل ، ضيفت إلى شخصالتصغير يرد األشياء إلى أصولها ــ فيما لو أ

 : أيولفالن) هم الناس الذين ينتسبون أو يرجع نسبهم إلى فالن, ومنه األ
اق، وأوالدهما, وآل سحمثالً، هم: إسماعيل، وإ إبراهيم)آل ( :الرجوع, فنقول

  وهكذا. ..وهارون ابنا عمران بن يصهر، موسى عمران، هم:
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ي بهما أهل بيت الرجل ألنّهم وقد كثر استعمال (األهل) و(اآلل) حتّى سم

لذوي المكانة والخطر، كما في  ���  أكثر من يتّبعه. كما أنّنا نجد أن (آل) ال يستعمل
, أو ما جاء في القرآن الكريم: )١()�الحديث: (ال تحلّ الصدقة لمحمد وآل محمد

سب لما هو قليل الشأن من ين , وال تستعمل في)٢(�أَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِ�
  .)٣(في المجتمع, فال يقال: آل الزبال مثالً

وقد ورد ذكر كلمة (أهل البيت) في القرآن والسنّة, وكذلك ذكر كلمة (أهل 
بيت النبي)، أو (أهل بيتي) في السنّة في روايات صحيحة وردت في الكتب 

 Fوالحسن والحسين قال بعد أن غطّى علياً وفاطمة �الحديثية للفريقين, وأنّه
  .)٤(بالكساء: (اللّهم هؤالء أهل بيتي)

فقيل )، �محمد ذريةفقال: ( ؟عن (اآلل) �اإلمام الصادق سئلوقد 
أَدخلُوا آلَ فرعون أَدخلُوا آلَ فرعون أَدخلُوا آلَ فرعون أَدخلُوا آلَ فرعون � :فقيل له قوله تعالى، )Fئمةفقال: (األ ؟له: من األهل
  .)٥(ته)ذري ���  قال: (واهللا ما عني ؟�أَشَد الْعذَابِأَشَد الْعذَابِأَشَد الْعذَابِأَشَد الْعذَابِ
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عن أبي بصير, قال: قلت (( :) للصدوق بسندهفي (معاني األخبار وجاء
أهل  :فقلت، ته)ذري( :قال ؟�محمدن آل م :ألبي عبد اهللا صلوات اهللا عليه

: فقلت، قال: (أصحاب العباء) ؟عترته :فقلت، األوصياء) ئمةقال: (األ ؟بيته
عزّ وجلّ،  قوا بما جاء به من عند اهللاته؟ قال: (المؤمنون الذين صدمأُ

عزّ وجلّ وعترته بهما كتاب اهللا  تمسكالذين أمروا بال، ون بالثقلينتمسكالم
هم تطهيراً, وهما الخليفتان هل بيته الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرمن أ

  .))ة من بعده)معلى اُأل
صلوات اهللا  قلت ألبي عبد اهللا :قال، عن عبد اهللا بن ميسرة(( :بسنده هوفي

فيقول قوم: نحن آل محمد، وآل  محمدعلى  صلّ هماللّ :ا نقولإنّ عليه,
 محمدعلى  عزّ وجلّمن حرم اهللا  محمدما آل : (إنّ�؟ فقالمحمد
  .)١())..).نكاحه

يوم القيامة كما ال يخفى! إلى  العلوية ذريةومن يحرم نكاحه عموم ال
أهل ( :اتطالقاإلهذه  نفي هذا المورد يجد أ �النبيوللمتابع ألحاديث 

قد ترد على خصوص الخمسة الطاهرة صلوات اهللا النبي)، عترة (, و)البيت
ع عليهم حال نزول اآلية (آية التطهير) إطالق اللفظ الشائعليهم, فهو من باب 

 إطالقافرة على شمول دلّة الكثيرة المتضت األدلّة, فقد تهم الخاصّإراددون 
 اًإطالقيكون  طالقاإلأن و، Fعشر يثناال ئمةآل البيت وأهل البيت لأل

ما هو بمناسبة النزول ال نّإ Fالخمسة من أصحاب الكساء إرادةو، حقيقياً
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص  نوقد أثبت العلماء قاعدة مفادها: إ غير,

  .السبب
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) عن بعض أهل الكمال قوله في الطريحي في (مجمع البحرينوقد نقل 
  وهم قسمان:، ليهكلّ من يؤول إ �النبيآل إن ((يقول: ، )اآلل(تحقيق معرفة 

ده ومن يحذو حذوهم أوالك، صورياً جسمانياً مآالً إليهمن يؤول  :لاألو
  .يةمحمدمن أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة في الشريعة ال

 وهم أوالده الروحانيون من، روحانياً معنوياً مآالً إليهوالثاني: من يؤول 
والحكماء المتألهين المقتبسين من ، واألولياء الكاملين، العلماء الراسخين

  .النسبة الثانية آكد من األولىأن  شكوال  : ــأن قال إلى  ــمشكاة أنواره 
المشهورين من  ئمةكما في األ، على نور وإذا اجتمعت النسبتان كان نوراً

  .)١())العترة الطاهرة
وأهل بيته الذين عناهم الشرع  محمدق آلل وهؤالء هم أصدق المصادي

  .))محمدوآل  محمدعلى  صلّ اللّهم((بالصالة عليهم عندما نقول: 
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

أهل البيت في آية التطهير: هناك من يقول بأن المقصود أهل البيت في آية التطهير: هناك من يقول بأن المقصود أهل البيت في آية التطهير: هناك من يقول بأن المقصود أهل البيت في آية التطهير: هناك من يقول بأن المقصود     أسألكم عن معنىأسألكم عن معنىأسألكم عن معنىأسألكم عن معنى
        وآل جعفر...وآل جعفر...وآل جعفر...وآل جعفر...، ، ، ، وآل عقيلوآل عقيلوآل عقيلوآل عقيل، ، ، ، هم آل علي (سالم اهللا عليه)هم آل علي (سالم اهللا عليه)هم آل علي (سالم اهللا عليه)هم آل علي (سالم اهللا عليه)

        وكيف يتم الرد عليهم؟ وكيف يتم الرد عليهم؟ وكيف يتم الرد عليهم؟ وكيف يتم الرد عليهم؟ ، ، ، ، فما هي حجتهمفما هي حجتهمفما هي حجتهمفما هي حجتهم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 Fقد يعتمد البعض على رواية وردت بهذا المعنى توهم بأن أهل البيت
  كلّهم.. هم هؤالء

ومن أهل ((فعن الحصين أنّه سأل زيد بن أرقم بعد أن روى حديث الثقلين: 
  ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟بيته يا زيد

  .ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من أهل بيته نساؤه :قال
  ؟ومن هم :قال
  .عباسوآل ، وآل جعفر، وآل عقيل، يآل عل: هم :قال
  ؟قةهؤالء حرم الصدكلّ  :قال
  .)١())نعم :قال

ولكن يالحظ في المقام ــ مع غضّ النظر عن البحث السندي ــ أن تطبيق 
حتّى يكون حجة,  �في هذا الحديث لم يرد من النبيF مصداق أهل البيت

 بل هذا الكالم والقول جاء توضيحاً على لسان زيد بن أرقم, وكما هو معلوم فإن
  اجتهاد زيد ال يكون حجة علينا.

هم: أصحاب ، ا وقد تضافرت األحاديث أن مصداق أهل البيتهذ
مما ال يبقي أي شك وريب في المقام بأن المراد من ، عند الفريقين Fالكساء

  الذين نزلت فيهم آية التطهير. Fهم: األنوار الخمسة الطيبة، (أهل البيت)
من ولد  Fثم هناك روايات عديدة عندنا تدخل باقي األئمة

  في مصداق (أهل البيت)؛ فراجع! �الحسين
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
من من من من     FFFFأتى سؤال من أهل السنّة يقول: لم أخرج ذرية الحسن وذرية الحسينأتى سؤال من أهل السنّة يقول: لم أخرج ذرية الحسن وذرية الحسينأتى سؤال من أهل السنّة يقول: لم أخرج ذرية الحسن وذرية الحسينأتى سؤال من أهل السنّة يقول: لم أخرج ذرية الحسن وذرية الحسين

        أهل البيت؟أهل البيت؟أهل البيت؟أهل البيت؟    اآلية ــ آية التطهير ــ يعني أليس هذه الذرية مناآلية ــ آية التطهير ــ يعني أليس هذه الذرية مناآلية ــ آية التطهير ــ يعني أليس هذه الذرية مناآلية ــ آية التطهير ــ يعني أليس هذه الذرية من
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  .)١(�إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً�قال تعالى: 

: (إنّي مخلّف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب اهللا, �وقال
  .)٢(يتي. وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علَي الحوض)وعترتي أهل ب

, وعددهم �فأهل البيت إما أن يكونوا جميع السادة من ذرية فاطمة
  :موربالماليين, وهذا ال يمكن ُأل

منها: أن اآلية وصفتهم بأن إرادة اهللا تعلّقت بإذهاب الرجس عنهم, وأن اهللا 
, ومن المعلوم قطعاً أن السادة واألشراف طهرهم تطهيراً, وهذا صريح في العصمة

  جميعهم غير معصومين.
وألن في الحديث قرنهم بالكتاب العزيز, وأوصى بالتمسك بهم, وأنّه لن 

ألنّه ، لم يتعلّق بجميع السادة �يضلّ من تمسك بهم, ونجزم بأن مراد الرسول
  ليس كلّهم لم يفارق القرآن.
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في آية التطهير، وحديث الثقلين،  Fالبيت فيبقى البحث عن المراد من أهل
  وغيره.

وفي الجواب، نقول: إن الروايات الواردة في شأن نزول آية التطهير ــ كما رواها 
ــ تنص على أنّها نزلت في الخمسة  )١(الشيعة وأهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم

سين)، وبعض من أصحاب الكساء: (النبي محمد, وعلي, وفاطمة, والحسن, والح
مع القرآن ال  �الروايات المفصّلة لحديث الثقلين، فيها: أن الذين تركهم رسول اهللا

، إضافة )٢(�من أوالد الحسين Fيفارقونه هم األئمة االثنا عشر من أهل البيت
, أو كلّهم من بني )٣(إلى الروايات الواردة في كون األئمة اثني عشر كلّهم من قريش

التصريح  F، وورد عن أئمة أهل البيت)٥(ضها التصريح بأسمائهم, وفي بع)٤(هاشم
عن محمد ((هم األئمة االثنا عشر، كما روى الصدوق بطريقه:  Fبأن أهل البيت

ن اآلل؟ : جعلت فداك م�اهللا عبد قال: قلت ألبي، بن سليمان الديلمي، عن أبيها
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  . فقلت: قوله Fةمقال: األئ . قال: فقلت: ومن األهل؟�محمديته ذر قال:
  .))ابنته���  قال: واهللا ما عنى؟ )١(�أَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِ�: وجلّ عزّ

؟ قال: �محمد: من آل �قال: قلت ألبي عبد اهللا، عن أبي بصير((وروى: 
يته. فقلت: أهل بيته؟ قال:ذر ة األوصياء. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب األئم

  قوا بما جاء به من عند اهللا المؤمنون الذين صد ته؟ قال:م. فقلت: من أُالعباء
، وجلّ ك بهما: كتاب اهللا عزّأمروا بالتمس كون بالثقلين اللذينالمتمس، وجلّ عزّ

. وهما رهم تطهيراًالرجس وطه أذهب اهللا عنهموعترته أهل بيته الذين 
  . )٢())�ة بعدهمالخليفتان على اُأل

أذهب اهللا عنهم  الذين ــالمقصود بأهل البيت أن , قطعاًيعطينا هذا كلّ 
بهم,  تمسكته بالموقرنهم رسول اهللا بكتابه ووصى أُ، راًيهالرجس وطهرهم تط

, والحسن, , وفاطمة, وعليالنبي محمد( :هم ــك بهم من تمس لن يضلّ أنّهو
, والجواد, والهادي, والحسين, والسجاد, والباقر, والصادق, والكاظم, والرضا

  .صلوات اهللا عليهم أجمعين )والعسكري, والمهدي المنتظر

IIIIoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcFFFF@@@@´Ôib�Ûaë@åíŠubè½a@åß@Č—�c´Ôib�Ûaë@åíŠubè½a@åß@Č—�c´Ôib�Ûaë@åíŠubè½a@åß@Č—�c´Ôib�Ûaë@åíŠubè½a@åß@Č—�cHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
السابِقُون السابِقُون السابِقُون السابِقُون وووو����يقول الذي خلقنا والذي له تصرف جميع عباداتنا خالصة: يقول الذي خلقنا والذي له تصرف جميع عباداتنا خالصة: يقول الذي خلقنا والذي له تصرف جميع عباداتنا خالصة: يقول الذي خلقنا والذي له تصرف جميع عباداتنا خالصة: 

اَألولُون من الْمهاجِرِين واَألنْصَارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنْهم ورضُوا اَألولُون من الْمهاجِرِين واَألنْصَارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنْهم ورضُوا اَألولُون من الْمهاجِرِين واَألنْصَارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنْهم ورضُوا اَألولُون من الْمهاجِرِين واَألنْصَارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنْهم ورضُوا 
يمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندخَال ارا اَألنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهعيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندخَال ارا اَألنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهعيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندخَال ارا اَألنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهعيمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندخَال ارا اَألنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَعو نْهع����

))))٣٣٣٣((((....        
                                                 

F١F�!?�Z�E٤٠E�W٤٦K� �
F٢����ET�'fא��L�W٩٤�F�b�	h٢�،٣אKXW@���RCא�����Uوא��0�E� �
F٣F��0�+א��E٩E�W١٠٠K� �



٩٩٩٩٩٩٩٩ .............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

هذه اآلية الكريمة تتكلّم عن مهاجرين وأنصار وآخرين اتبعوهم هذه اآلية الكريمة تتكلّم عن مهاجرين وأنصار وآخرين اتبعوهم هذه اآلية الكريمة تتكلّم عن مهاجرين وأنصار وآخرين اتبعوهم هذه اآلية الكريمة تتكلّم عن مهاجرين وأنصار وآخرين اتبعوهم 
بإحسان... هل تدبرت.. هل تفكّرت.. فهل آل البيت من جملتهم ومن ضمنهم بإحسان... هل تدبرت.. هل تفكّرت.. فهل آل البيت من جملتهم ومن ضمنهم بإحسان... هل تدبرت.. هل تفكّرت.. فهل آل البيت من جملتهم ومن ضمنهم بإحسان... هل تدبرت.. هل تفكّرت.. فهل آل البيت من جملتهم ومن ضمنهم 

        أم ال؟أم ال؟أم ال؟أم ال؟
إن قلتَ: نعم، فهذا يعني أنّهم فريق واحد رضي اهللا عنهم جميعاً ال إن قلتَ: نعم، فهذا يعني أنّهم فريق واحد رضي اهللا عنهم جميعاً ال إن قلتَ: نعم، فهذا يعني أنّهم فريق واحد رضي اهللا عنهم جميعاً ال إن قلتَ: نعم، فهذا يعني أنّهم فريق واحد رضي اهللا عنهم جميعاً ال 

لكريمة... لكريمة... لكريمة... لكريمة... فريقان.. وإن قلت: ال، فإنّك تخرج آل البيت من فضل هذه اآلية افريقان.. وإن قلت: ال، فإنّك تخرج آل البيت من فضل هذه اآلية افريقان.. وإن قلت: ال، فإنّك تخرج آل البيت من فضل هذه اآلية افريقان.. وإن قلت: ال، فإنّك تخرج آل البيت من فضل هذه اآلية ا
        فهل فهمت قصدي اآلن؟... أرجو ذلك وأتمناه!!!فهل فهمت قصدي اآلن؟... أرجو ذلك وأتمناه!!!فهل فهمت قصدي اآلن؟... أرجو ذلك وأتمناه!!!فهل فهمت قصدي اآلن؟... أرجو ذلك وأتمناه!!!

وهذه اآلية على سبيل المثال ال الحصر... فاآليات في هذا المعنى وهذه اآلية على سبيل المثال ال الحصر... فاآليات في هذا المعنى وهذه اآلية على سبيل المثال ال الحصر... فاآليات في هذا المعنى وهذه اآلية على سبيل المثال ال الحصر... فاآليات في هذا المعنى 
        كثيرة..كثيرة..كثيرة..كثيرة..

م كلّ من لقيفهل يوجد في كتاب اهللا تبارك وتعالى آية (واحدة) تقسم كلّ من لقيفهل يوجد في كتاب اهللا تبارك وتعالى آية (واحدة) تقسم كلّ من لقيفهل يوجد في كتاب اهللا تبارك وتعالى آية (واحدة) تقسم كلّ من لقيفهل يوجد في كتاب اهللا تبارك وتعالى آية (واحدة) تقس    
النبيالنبيالنبياسمه اسمه اسمه اسمه     مؤمناً به ومات على ذلك إلى فريقين.. فريق اسمه آل البيت وفريقمؤمناً به ومات على ذلك إلى فريقين.. فريق اسمه آل البيت وفريقمؤمناً به ومات على ذلك إلى فريقين.. فريق اسمه آل البيت وفريقمؤمناً به ومات على ذلك إلى فريقين.. فريق اسمه آل البيت وفريق    ����النبي

        الصحابة؟الصحابة؟الصحابة؟الصحابة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
شيء يجب أن نبين: إن اجتماع مفهومين في مصداق واحد ال يعني كلّ  قبل

ومع ذلك فيمكن أن ، غير مفهوم الصحابة Fفمفهوم أهل البيت، اتّحادهما
 Fأنّه من أهل البيت �كما يصدق على علي، يصدقا على مصداق واحد

  حابة.ومن الص
وإن ، وكذلك فإن مفهوم المهاجرين ومفهوم األنصار غير مفهوم الصحابة

 Fومثله يمكن أن يكون من أهل البيت، كان من الصحابة مهاجرون وأنصار
  ن.ومهاجر
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وقد بين في علم المنطق عالقة المفاهيم فيما بينها من جهة صدقها على 

أو التباين، أو المصاديق، كالخصوص والعموم المطلق، أو من وجه، 
  .)١(التساوي

إن من كان من آل ، ومن هنا فنحن نقول جواباً على السؤال األول: نعم
ــ زمن الهجرة  Fوالحسن والحسين، وفاطمة، ــ علي محمدالبيت الذين هم آل 

وهم حائزون على ، ومن جملة المهاجرين، فهو من جملة السابقين األولين
  رضوان اهللا وفضله.

، بحيث كلّ من صدق F نقول: بأن المهاجرين مساوون ألهل البيتولكنّا ال
  عليه الهجرة يكون مثلهم، إذ الهجرة لوحدها ال يلزمها نيل رضوان اهللا لمن هاجرها!

إن الظاهر البدوي من اآلية أن مجرد السبق إلى الهجرة والنصرة كاف ، نعم
ة؛ ولكن هل هذا الظاهر حجة وواف في رضوان اهللا, وأنّه حسنة ال تضر معه سيئ

من سبق إلى الهجرة والنصرة حتّى ولو كلّ  ملزمة, بحيث يجب علينا أن نقدس
  ثبتت عليه المعصية؟

والجواب: إن المراد بالسابقين األولين من أقام على طاعة اهللا, ومات على 
ة , أما من عصى وأساء بعد الهجرة والنصرة فال تشمله مرضا�سنّة رسول اهللا

من يعملْ سوءاً يجزَ بِه والَ يجِد لَه من دون اللَّه ولياً والَ من يعملْ سوءاً يجزَ بِه والَ يجِد لَه من دون اللَّه ولياً والَ من يعملْ سوءاً يجزَ بِه والَ يجِد لَه من دون اللَّه ولياً والَ من يعملْ سوءاً يجزَ بِه والَ يجِد لَه من دون اللَّه ولياً والَ �اهللا؛ كيف وهو القائل: 
؛ )٣(�نَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللَّه سرِيع الْحسابِنَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللَّه سرِيع الْحسابِنَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللَّه سرِيع الْحسابِنَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللَّه سرِيع الْحسابِكلّ كلّ كلّ كلّ     ليجزِي اللَّهليجزِي اللَّهليجزِي اللَّهليجزِي اللَّه�, والقائل: )٢(�نَصيراًنَصيراًنَصيراًنَصيراً

يقول يوم القيامة:  �رسول اهللا إن((وروى البخاري في صحيحه (كتاب الفتن): 
                                                 

F١!uא��E�W�PC2א�W!I*u"���،٧٧�K�0Tא��~)Cא�� �
F٢F�_�)Cא��E٤E�W١٢٣K� �
F٣�E8:Y0!א`�F١٤E�W٥١K� �
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وزاد عن أبي سعيد ، ))فيقول: ال تدري ما أحدثوا بعدك، (أي ربي أصحابي)
  .)١())فأقول: (سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي)((الخدري: 

ولكن ، وليس من شك أن للسابق في الهجرة والنصرة األفضلية على الالحق
ألن في اآلية ، ب عليها شيء آخرهذا شيء والسماح له بالمعصية أو عدم الحسا

وال يصدق على العاصي هللا ، �ورضُوا عنْهورضُوا عنْهورضُوا عنْهورضُوا عنْه�وهو: ، قيد ال بد من االلتفات إليه
  أنّه راضٍ عن اهللا. �والمشاقق لرسول

ونجيب عن سؤالك الثاني: هنالك آيات كثيرة تشير إلى تقدم أهل البيت 
بينما ال يوجد في ، لمباهلةوتذكرهم باالسم كآية التطهير أو تشير إليهم كآية ا

سوى آية الغار التي وردت التسمية ، كتاب اهللا آية واحدة تذكر الصحابة باالسم
وال يمكن أن ، فيها بصيغة المفرد (صاحبه) وال يراد منه المعنى االصطالحي

  يستفاد منها أية مزية لمن أُدعيت له.
ي القرآن, وهذا يدلّ صحابة فال يوجد فالأما نفس التقسيم إلى أهل البيت و

على أن ذكر أهل البيت مع ما أسند إليهم من الفضل العظيم في كتاب اهللا دون 
الصحابة يثبت ما أشرنا إليه آنفاً من أن مجرد الهجرة والنصرة بل والصحبة ال 

العبرة في الثبات على الهجرة والنصرة كلّ  تدلّ على رضوان اهللا, بل العبرة
, فإن استطعت أن تثبت لنا أن جميع المهاجرين واألنصار قد ثبتوا واالقتداء بالسنّة

  فال. �� وإ، على مقتضى رضوان اهللا وأنّهم رضوا عن اهللا حتّى قبضوا فأنت أنت
ثم إن انطباق معنى كلّي على فئة من الناس ال يعني أنّهم جميعاً متساوون من 

، نى والمفهوم عليهمنعم هم متساوون من جهة صدق هذا المع، جميع الجهات
  وأما أن بعضهم ال يصدق عليه مفهوم آخر أخصّ فال يقول به متعلّم فضالً عن عالم.

                                                 

F١�,T��'7;:�9א��E٨�W٨٧�K¤*א��@�+A� �
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وصدق مفهوم السابقين من المهاجرين على مجموعة من الناس منهم أهل 

، بمفهوم آخر أخصّ من األول Fال يعني عدم تميز أهل البيت، Fالبيت
وبالتالي تكون مصاديقها ، اآلخر أو أعم فهذه طبيعة المفاهيم أحدها أخصّ من

حسب االنطباق أخصّ أو أعم, ولك مثالً على ذلك: فإن اهللا اختار العرب من 
 �واختار النبي، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريش من العرب، البشر

العرب كلّ  ن يقول أنإفهل في هذا منافاة؟ أو هل يحق ألحد ، )١(من بني هاشم
  بالفضيلة؟! ــ أستغفر اهللا ــ. �قريش يساوون رسول اهللالّ ك أو

وإن قلت: أنّي اعترف بوجود العموم والخصوص المطلق بين هذه المفاهيم, 
  ولكن هذا غير التباين واالنفصال كما تدعون.

نّنا ندعي التباين واالنفصال بين مفهوم السابقين األولين وبين إقلنا: من قال 
يدخلون تحت السابقين وإن كانوا  Fفإن أهل البيت، Fمفهوم أهل البيت

  مميزين وأفضل منهم.
ولكن دعوانا أوالً: إن السابقين األولين الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنهم 

  في الرتبة. Fال يساوون أهل البيت
وثانياً: عدم صدق السابقين األولين على أولئك البعض الذين كانوا في 

  !تأملوتدعي أنت دخولهم فيهم؛ ف، Fل أهل البيتمقاب، الطرف اآلخر

IIII�a@Þe@áç�a@Þe@áç�a@Þe@áç�a@Þe@áçHHHH@ @@ @@ @@ @
�»&��ل�������ن��« �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        هم آل اهللا؟هم آل اهللا؟هم آل اهللا؟هم آل اهللا؟    FFFFما معنى أن أهل البيتما معنى أن أهل البيتما معنى أن أهل البيتما معنى أن أهل البيت

                                                 

F١!uא��E�Wل�Bzوق،�א	B���W٢٦�F�b�	hא�UC�l@�א�0١١E�،��'a�	��G0א�s١�W٢٠K� �
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ة, وقد أطلق على (األهل) في اللغة: أهل البيت, واألصل فيه: القراب
  .Fوالمراد به هنا األئمة االثنا عشر، )١(األتباع

أو (آل اهللا) ، إذ قيل: (أهل اهللا)، وال فرق في المعنى بين (اآلل) و(األهل)
بل تضاف ، لكن خصّ (اآلل) باإلضافة إلى األعالم الناطقة، عند المحقّقين

  .)٢(لى الكلّفتكون أخصّ من (األهل) التي تضاف إ، إلى األشرف األفضل
هو كناية  ))هم (آل اهللا) Fأهل البيت((ومن هنا يتّضح أن المراد من قولنا:  

عن شدة القرب من اهللا، بالنظر لشرفهم وفضلهم وعلو مقامهم عنده عزّ وجلّ، حتّى 
  أطلق عليهم (أولياء اهللا)، وهم (حججه في أرضه).

IIII_´�bí@Þe@åß@…ì–Ô½a@bß_´�bí@Þe@åß@…ì–Ô½a@bß_´�bí@Þe@åß@…ì–Ô½a@bß_´�bí@Þe@åß@…ì–Ô½a@bßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..وووو    رحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللاوووو    السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        أما بعد, سؤالي أيها األفاضل هو كالتالي:أما بعد, سؤالي أيها األفاضل هو كالتالي:أما بعد, سؤالي أيها األفاضل هو كالتالي:أما بعد, سؤالي أيها األفاضل هو كالتالي:
����سسسالَالَالَالَسيناسلَى إِلْ يع ميناسلَى إِلْ يع ميناسلَى إِلْ يع ميناسلَى إِلْ يع م����

؟ ؟ ؟ ؟ ����, من هو أو من هم؟ هل هو نبي اهللا إلياس, من هو أو من هم؟ هل هو نبي اهللا إلياس, من هو أو من هم؟ هل هو نبي اهللا إلياس, من هو أو من هم؟ هل هو نبي اهللا إلياس))))٣٣٣٣((((
        ؟؟؟؟����محمدمحمدمحمدمحمدأم المقصود بهم هم آل أم المقصود بهم هم آل أم المقصود بهم هم آل أم المقصود بهم هم آل 

                                                 

F١&C2א���'B2א�EL��:*���،�١�W٢٨�،KE.YEF�X[د��� �� �
F٢!uא��E�WK~Zא�!א�sدא!*�� �
F٣F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �



١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
        فهل تدلّ على عصمتهم؟فهل تدلّ على عصمتهم؟فهل تدلّ على عصمتهم؟فهل تدلّ على عصمتهم؟    FFFFمحمدمحمدمحمدمحمدآل آل آل آل     وإن كانواوإن كانواوإن كانواوإن كانوا

        ما هو قول العالّمة الطباطبائي في تفسير الميزان؟ما هو قول العالّمة الطباطبائي في تفسير الميزان؟ما هو قول العالّمة الطباطبائي في تفسير الميزان؟ما هو قول العالّمة الطباطبائي في تفسير الميزان؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
في قوله  �في كتاب (األمالي) بسنده عن اإلمام علي �نقل الشيخ الصدوق

  .)١(اسين)ونحن آل ي �قال: (ياسين محمد �سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�عزّ وجلّ: 
م علَى إِلْ م علَى إِلْ م علَى إِلْ م علَى إِلْ الَالَالَالَسسسس�في قوله تعالى:  عباسوروى أيضاً بسنده عن ابن 

يناسييناسييناسييناسدعلى آل ((قال:  ؟�ي٢())�محم(.  
وقال العالّمة الطباطبائي في (تفسير الميزان): وهو [القول بأن آل ياسين هم 

  .)٣(آل محمد] مبني على قراءة آل ياسين، كما قرأه نافع وابن عامر ويعقوب وزيد
, وبهذه اللغة نزلت )٤(بلغة طي �محمدنا نبي أسماءاسم من  :وياسين

  .)٥(�إِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلين    �والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ     �    يسيسيسيس� :اآلية
                                                 

F١L��א���E�W٥٥٨�F�y٧٢א��F�b�	hא�E٧٤٣KE� �
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بالصراحة, بل تدلّ عليها من باب أنF  وهذه اآلية ال تدلّ على عصمتهم
سالَم علَى سالَم علَى سالَم علَى سالَم علَى �مة، كما في قوله: على الذوات المعصو���  المولى عزّ وجلّ لم يسلّم

ينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْع١(�نُوحٍ ف( :لَى إبراهيم�، وقولهع الَملَى إبراهيمسع الَملَى إبراهيمسع الَملَى إبراهيمسع الَمس�)ى �، وقوله: )٢وسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمس
ونارهوونارهوونارهووناره٣(�و(.  

في احتجاجه على العلماء بمحضر  �فقد روى الصدوق عن اإلمام الرضا
والْقُرآن والْقُرآن والْقُرآن والْقُرآن     �سسسسيييي�: وجلّ أخبروني عن قول اهللا عزّ((قال:  �المأمون، أنّه

: فمن عنى بقوله، �علَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍ    �إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين     �الْحكيمِ الْحكيمِ الْحكيمِ الْحكيمِ 
  ؟�يسيسيسيس�

  .فيه أحد لم يشك، صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، �يسيسيسيس�قالت العلماء: 
داًأ وجلّ عزّ اهللا قال أبو الحسن: فإند من ذلك  عطى محموآل محم

م لم يسلّ وجلّ اهللا عزّ وذلك أن، عقله من���  كنه وصفهال يبلغ أحد  فضالً
سالَم علَى سالَم علَى سالَم علَى سالَم علَى �فقال تبارك وتعالى: ، عليهم على األنبياء صلوات اهللا���  على أحد

ينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْعنُوحٍ فينالَمي الْعلَى إبراهيم� وقال:، �نُوحٍ فع الَملَى إبراهيمسع الَملَى إبراهيمسع الَملَى إبراهيمسع الَمى �وقال: ، �سوسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمى سوسلَى مع الَمس
ونارهوونارهوونارهوونارهو�.  

وال قال: ، يقل: سالم على آل إبراهيم ولم ،ولم يقل: سالم على آل نوح
 :يعنى(سالم على آل ياسين)، : وجلّ وقال عزّ، آل موسى وهارون سالم على
  .)٤())صلوات اهللا عليهم آل محمد

                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W٧٩K� �
F٢F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٠٩K� �
F٣F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٢٠K� �
F٤��e!א��T�'fEن��:��E١� W٢١٤��e!א��y���!A@�ذ�א�*!ق���0�rא��12ن��]�

K�[وא���XW��U0א� �



١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
HH´�bí@ÞeI@áç@åßIHH´�bí@ÞeI@áç@åßIHH´�bí@ÞeI@áç@åßIHH´�bí@ÞeI@áç@åßI@ @@ @@ @@ @


אق�����������«�0
��ن����א��א�«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

����ياسينياسينياسينياسينسالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ ����طرح أحد الوهابية إشكاالً حول آية: طرح أحد الوهابية إشكاالً حول آية: طرح أحد الوهابية إشكاالً حول آية: طرح أحد الوهابية إشكاالً حول آية: 
، وقال: إنّها: ، وقال: إنّها: ، وقال: إنّها: ، وقال: إنّها: ))))١١١١((((

(سالم على إل ياسين)، وليس (آل ياسين)، ألن اهللا ذكر األنبياء وسلّم عليهم، (سالم على إل ياسين)، وليس (آل ياسين)، ألن اهللا ذكر األنبياء وسلّم عليهم، (سالم على إل ياسين)، وليس (آل ياسين)، ألن اهللا ذكر األنبياء وسلّم عليهم، (سالم على إل ياسين)، وليس (آل ياسين)، ألن اهللا ذكر األنبياء وسلّم عليهم، 
        فلماذا يذكر إلياس ويسلّم على آل البيت؟فلماذا يذكر إلياس ويسلّم على آل البيت؟فلماذا يذكر إلياس ويسلّم على آل البيت؟فلماذا يذكر إلياس ويسلّم على آل البيت؟

تأكّدت من إشكاله حول اآلية في مصحف لدي، طبعة مكّة المكرمة، تأكّدت من إشكاله حول اآلية في مصحف لدي، طبعة مكّة المكرمة، تأكّدت من إشكاله حول اآلية في مصحف لدي، طبعة مكّة المكرمة، تأكّدت من إشكاله حول اآلية في مصحف لدي، طبعة مكّة المكرمة، 
        وجدتها فعالً بالهمزة المكسورة..وجدتها فعالً بالهمزة المكسورة..وجدتها فعالً بالهمزة المكسورة..وجدتها فعالً بالهمزة المكسورة..

: إن اهللا لو أراد لقال: سالم على إلياس، وليس: : إن اهللا لو أراد لقال: سالم على إلياس، وليس: : إن اهللا لو أراد لقال: سالم على إلياس، وليس: : إن اهللا لو أراد لقال: سالم على إلياس، وليس: وطُلب منّي الجواب، فأجبتوطُلب منّي الجواب، فأجبتوطُلب منّي الجواب، فأجبتوطُلب منّي الجواب، فأجبت
        إلياسين.إلياسين.إلياسين.إلياسين.

هذا أدنى جواب استطعت أن أفكر به، فهل ما أجبت به صحيح؟ ألنّي هذا أدنى جواب استطعت أن أفكر به، فهل ما أجبت به صحيح؟ ألنّي هذا أدنى جواب استطعت أن أفكر به، فهل ما أجبت به صحيح؟ ألنّي هذا أدنى جواب استطعت أن أفكر به، فهل ما أجبت به صحيح؟ ألنّي 
يستحيل أن أُكذّب باآلية التي احتج بها اإلمام الرضا في مجلس المأمون في الفرق يستحيل أن أُكذّب باآلية التي احتج بها اإلمام الرضا في مجلس المأمون في الفرق يستحيل أن أُكذّب باآلية التي احتج بها اإلمام الرضا في مجلس المأمون في الفرق يستحيل أن أُكذّب باآلية التي احتج بها اإلمام الرضا في مجلس المأمون في الفرق 

        ....����بين العترة واُألمة في كتاب عيون أخبار الرضابين العترة واُألمة في كتاب عيون أخبار الرضابين العترة واُألمة في كتاب عيون أخبار الرضابين العترة واُألمة في كتاب عيون أخبار الرضا
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم ع
واضح، فقد وردت روايات  Fاألمر عندنا نحن أتباع مذهب أهل البيت

  .تشير إلى أن المراد بإل ياسين هم: آل محمد
رسول  �ففي كتاب (سليم بن قيس) في رواية عن اإلمام علي أنّه قال: (إن

  .)٢(�ياسينياسينياسينياسين    سالَم علَى إِلْسالَم علَى إِلْسالَم علَى إِلْسالَم علَى إِلْ�اسمه ياسين، ونحن الذين قال اهللا:  �اهللا
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ ����أرجو منكم اإلفادة بشأن اآلية في سورة الصافات: أرجو منكم اإلفادة بشأن اآلية في سورة الصافات: أرجو منكم اإلفادة بشأن اآلية في سورة الصافات: أرجو منكم اإلفادة بشأن اآلية في سورة الصافات: 

����ينينينينياسين... إِنَّه من عبادنَا الْمؤمنِياسين... إِنَّه من عبادنَا الْمؤمنِياسين... إِنَّه من عبادنَا الْمؤمنِياسين... إِنَّه من عبادنَا الْمؤمنِ
        ؟؟؟؟))))١١١١((((

علماً بأن الهمزة في (ال) هي تحت حرف األلف، فهل هو سيدنا محمد علماً بأن الهمزة في (ال) هي تحت حرف األلف، فهل هو سيدنا محمد علماً بأن الهمزة في (ال) هي تحت حرف األلف، فهل هو سيدنا محمد علماً بأن الهمزة في (ال) هي تحت حرف األلف، فهل هو سيدنا محمد 
        عليه وعلى آله السالم.عليه وعلى آله السالم.عليه وعلى آله السالم.عليه وعلى آله السالم.

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

إن رسم الخط القرآني لـعثمان طه المتداول في شرق العالم اإلسالمي بقراءة 
، بكسر ����م علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينسالَسالَسالَسالَ����حفص عن عاصم لهذه اآلية جاء على هذه الصورة: 

الهمزة وسكون الالم، ورسم الخط القرآني بالخط المغربي على قراءة ورش لهذه 
اآلية جاء على هذه الصورة: (َءالِ ياسين) بفتح ومد الهمزة وكسر الالم، فتكون 
الهمزة بالمد (آل)، وهو رسم الخط القرآني في المصحف المطبوع عن دار 

ريا على قراءة قالون، و(إل) في كلّ خطوط النسخ القرآنية جاءت المعرفة في سو
.د لقراءة المدمفصولة عن (ياسين)، وهو مؤي  

وقد نصّ علماء القراءات والتفسير على أن قراءة نافع، وابن عامر، ويعقوب، 
  .)٢(وورش، وسفينة، وزيد بن علي بالمد، أي: (آل ياسين)
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كما في (المعجم الكبير) ، اءة: (آل ياسين)ووردت روايات في تفسير معنى قر

، اد بن يعقوبعب ثنا، عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري حدثنا((للطبراني: 
سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ ���� :عباس بناعن ، عن مجاهد، عن األعمش، ثنا موسى بن عمير

يناسييناسييناسييناسدنحن آل  :قال، ����ياسورواه عن ابن ، )١())0محمتم في ابن أبي حا عب
  .)٢(تفسيره

أبو جعفر  حدثنا، أخبرني أبو بكر المعمري((قال: ، ورواه الحاكم الحسكاني
ثنا، يالقمثنا، أبي حدحد عن أحمد بن علي، بعبد اهللا بن الحسن المؤد 

محمد عن ، قال: حدثني أبي، بن أبي عمر النهدي محمدقال: أخبرنا ، األصبهاني
في قوله: (سالم  عباسعن ابن : عن أبي صالح، ائببن الس محمدعن ، مروانبن ا

  .))محمدقال: على آل ، على آل ياسين)
وبعدة ، عن أبي صالح، عن الكلبي، عن داود بن علية، ورواه بطريق آخر

  عن مجاهد.، عن األعمش، عن موسى بن عثمان، طرق عن عباد
المجلس الثاني  في أبو جعفر إمالءاً حدثناالمعمري: وقال أبو بكر ((ثم قال: 

عبد العزيز بن يحيى بن  ، حدثناإسحاق بن إبراهيم بن محمد حدثناقال: ، والسبعين
 حدثنا، بن سهل محمد حدثنا، الجلودي البصري أحمد بن عيسى أبو أحمد

عن ، قال: حدثني كادح، وهيب بن نافع حدثنا، يالبلخ الخضر بن أبي فاطمة
في قوله: (سالم على آل  Fعن علي: عن آبائه، أبيهعن ، محمدبن  الصادق جعفر

  .)))ونحن آل ياسين، محمدياسين: ( قال:، ياسين)
                                                                                                                  

�  
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قال: ، عن سليم بن قيس العامري، أبانعن ((بطريقه:  فراتثم رواه عن 
ونحن آله، ياسين رسول اهللا(يقول:  اًسمعت علي(((.  

عن ، فيان الثوريس؛ وعباسعن ابن ، ميمون بن مهرانوأورده بطريقه عن 
  .)١(عباسبن اعن ، عن مجاهد، منصور

ي: أن عمر بن الخطّاب سلمي عبد الرحمن الأبعن ((ورواه الصدوق بطريقه: 
: آل آل ياسين ي:سلمو عبد الرحمن الأبقال ، (سالم على آل ياسين)كان يقرأ: 

  من طرقنا. Fوهو التفسير الوارد عن أهل البيت .)٢())Fمحمد
عن الصادق جعفر بن ، كادحعن ((دوق في أماليه بطريقه: فقد روى الص

سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ ����: وجلّ في قوله عزّ، Fعن علي، عن آبائه، عن أبيهمحمد، 
يناسييناسييناسييناسدياسين (قال:  ؟����ي٣()))ونحن آل ياسين �محم(.  

، على جماعة العلماء عند المأمون �وروى أيضاً احتجاج اإلمام الرضا
أخبروني عن قول ، : نعم�قال أبو الحسن((وفيه: ، بن الصلت بطريقه إلى الريان

علَى صراط علَى صراط علَى صراط علَى صراط     �إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين إِنَّك لَمن الْمرسلين     �والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ     �يسيسيسيس�: وجلّ اهللا عزّ
  ؟�يسيسيسيس� فمن عنى بقوله:، �مستَقيمٍمستَقيمٍمستَقيمٍمستَقيمٍ

  فيه أحد.شك لم ي، �محمد �يسيسيسيس�قالت العلماء: 
   ذلك فضالً من محمدوآل  �اًمحمد اهللا أعطى : فإن�قال أبو الحسن

على ���  م على أحداهللا لم يسلّ وذلك أن، من عقله���  ال يبلغ أحد كنه وصفه
سالَم سالَم سالَم سالَم �وقوله: ، )٤(�سالَم علَى نُوحٍ في الْعالَمينسالَم علَى نُوحٍ في الْعالَمينسالَم علَى نُوحٍ في الْعالَمينسالَم علَى نُوحٍ في الْعالَمين�فقال تبارك وتعالى: ، األنبياء
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ولم يقل: سالم على آل ، )٢(�ننننسالَم علَى موسى وهاروسالَم علَى موسى وهاروسالَم علَى موسى وهاروسالَم علَى موسى وهارو�وقوله: ، )١(�علَى إبراهيمعلَى إبراهيمعلَى إبراهيمعلَى إبراهيم

ل آسالم على ( وقال:، وال على آل إبراهيم، ولم يقل: سالم على آل موسى، نوح
  .)٣())�محمديعني آل ، )ياسين

قال له: ، على الزنديق �احتجاج علي، وروى الطبرسي في احتجاجه
 حيث قال:، �ى به النبياهللا سم ألن، )سالم على آل يس( وكذلك قوله:(((
هم يسقطون قول اهللا: لعلمه بأنّ، �إِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلينإِنَّك لَمن الْمرسلين    �والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ     �يسيسيسيس�

  .)٤()))كما أسقطوا غيره، محمدسالم على آل 
 �سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�على معنى:  Fفهذا استشهاد من أئمة أهل البيت

سورة يس يراد  في �يسيسيسيس� التّفاق أغلب المفسرين على أن، من القرآن الكريم
  .�اسم من أسماء محمد �يسيسيسيس�بشهادة اآلية بعدها، فـ �بها رسول اهللا

أو أن المراد ، )٥(ين)ساآل يمخفّف من ( �إِلْ ياسينإِلْ ياسينإِلْ ياسينإِلْ ياسين�ن إمع أن هناك من قال: 
، ين)ساآل ي: (�إِلْ ياسينإِلْ ياسينإِلْ ياسينإِلْ ياسين�فالمراد بـ، ين) اسم أب إلياسسايأو أن (، )سايإلآل به (

  .)٦(ألنّه من آله �هللا إلياسوهو نبي ا
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وال دليل على أن اسم ، بشهادة سورة (يس) �محمدولكن (ياسين) اسم ل
  وإنّما فرضوه فرضاً على تفسير اآلية.، ياسين �أب إلياس
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 ........خواني الکرامخواني الکرامخواني الکرامخواني الکرامإإإإسادتي وسادتي وسادتي وسادتي و

        ........السالم عليکم ورحمة اهللا وبرکاتهالسالم عليکم ورحمة اهللا وبرکاتهالسالم عليکم ورحمة اهللا وبرکاتهالسالم عليکم ورحمة اهللا وبرکاته
����سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين����: : : : في تفاسيرنا تفسر اآلية المبارکةفي تفاسيرنا تفسر اآلية المبارکةفي تفاسيرنا تفسر اآلية المبارکةفي تفاسيرنا تفسر اآلية المبارکة

بـ(آل بـ(آل بـ(آل بـ(آل ، ، ، ، ))))١١١١((((
أم أم أم أم ، ، ، ، ية تفسر نفس التفسيرية تفسر نفس التفسيرية تفسر نفس التفسيرية تفسر نفس التفسيرنّنّنّنّ، هل توجد تفاسير س، هل توجد تفاسير س، هل توجد تفاسير س، هل توجد تفاسير س))))صلوات اهللا عليهم أجمعينصلوات اهللا عليهم أجمعينصلوات اهللا عليهم أجمعينصلوات اهللا عليهم أجمعين((((محمدمحمدمحمدمحمد

 ها؟ها؟ها؟ها؟ين أجدين أجدين أجدين أجدأأأأال؟ وإن کانت ال؟ وإن کانت ال؟ وإن کانت ال؟ وإن کانت 

 . . . . وشکراًوشکراًوشکراًوشکراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
روهم في تفاسيرهم, ة, وذكره مفسنّهل السأجاء في هذا التفسير روايات عند 

  فمن الروايات:
عبد الرحمن بن  حدثنا((, قال: عباس    ابن    هـ) عن٣٦٠(ت الطبرانيما رواه  ــــــــ١١١١

، عن األعمش, ثنا موسى بن عمير ,اد بن يعقوبعب ثنا ,الحسين الصابوني التستري
 .)٢())0محمدنحن آل  :قال: عباس بناعن  ,عن مجاهد
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١(فه الهيثمي بموسى بن عمير القرشيضع(.  

 ،ادعن عب ،دة طرق) في (شواهد التنزيل) بع٥(ق ولكن رواه الحاكم الحسكاني
 ,فظثني أبو حازم الحاحد عن موسى بن عثمان الحضرمي ال موسى بن عمير, قال:

  .اد بن يعقوبعب حدثنا ,الهيثم بن خلف الدوري أخبرنا ,أخبرنا بشر بن أحمد
بن  محمد أخبرنا أبو عبد اهللا :قال ,أخبرنا أبي ,وأخبرني أبو القاسم الفارسي
  .ادعب حدثنا ,القاسم بن زكريا المحاربي بالكوفة

 ، حدثناهارون موسى بن ، حدثناأخبرنا أبو الشيخ ,وأخبرنا أبو بكر الحارثي
اد بن يعقوبعب.  

وحدثنا الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ، حدثنا أبو بكر بن أبي دارم، حدثنا أبو جعفر 
عن األعمش،  ,الحضرمي اد بن يعقوب، حدثنا موسى بن عثمانحدثنا عب ,الخثعمي

  آل محمد. ، قال: هم)ياسين آل سالم علَى( عن ابن عباس في قوله تعالى: عن مجاهد:
  محمد.نحن هم آل  :الفارسي )أبو القاسم(وقال 

  .0محمدعلى آل  :وقال الحارثي
  .)٢(ادعن عب ،ورواه جماعة سواهم

اد بن يعقوب, ثنا بن الحسين بن حفص, ثنا عب محمدعن  ،ورواه ابن عدي
سالم (في قوله:  عباس،موسى بن عثمان الحضرمي, عن األعمش, عن مجاهد وابن 

آل لَىع يناسي( ، دقال: نحن هم آلمحم)ولكنّ)٣ .ف موسى بن عثمان ه ضع
  ع.و بالتشيالحضرمي بالغلّ
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حدثنا محمد بن علي بن  ورواه ابن البطريق من طريق الحافظ أبي نعيم, قال:
بن  اد بن يعقوب، وحدثنا صباحقال: حدثنا الهيثم بن خلف، قال: حدثنا عب, حبيش

بن  ادقال: حدثنا محمد بن الحسين بن حفص، قال: حدثنا عب محمد النهدي،
عن , يعقوب، قال: حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن األعمش، عن مجاهد

  .)١(�آل محمد قال: ,�سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين� في قوله تعالى: ·ابن عباس
بن ومنه يتضح أن الراوي للحديث موسى بن عثمان الحضرمي ال موسى 

  عمير الكذاب.
ورواه الحاكم الحسكاني من طريق أبي نعيم، وليس فيه موسى بن عثمان وال 

محمد بن  حدثنا ,أخبرنا عقيل بن الحسين، أخبرنا علي بن الحسين األعمش, قال:
حدثنا أبو  ,موسىن حدثنا بشر ب ,عبيد اهللا، حدثنا محمد بن محمود العسكري

عن عبد اهللا بن عباس في , عن مجاهد ,عن منصور ,نعيم، حدثنا سفيان الثوري
  ، يعني على آل محمد، وياسين بالسريانية: �ياسينياسينياسينياسين    آلآلآلآل    سالم علَىسالم علَىسالم علَىسالم علَى� قول اهللا تعالى:

)٢(يا إنسان يا محمد
 

 علَىهـ) في (معاني القرآن) عن تفسير الكلبي, قال: (٢٠٧ما رواه الفراء (ت    ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣(0): على آل محمدياسين آل

إِلْ إِلْ إِلْ إِلْ �قال الفراء عن حيان الكلبي: ((وجاء في المطبوع من (تفسير مقاتل): 
يناسييناسييناسييناسي� فإذا قال0يعني به النبي ،: �يناسلَى إِلْ يع المسيناسلَى إِلْ يع المسيناسلَى إِلْ يع المسيناسلَى إِلْ يع المسالم على :فالمعنى, �س 

، بعه على دينهوآل فرعون من اتّ، بعه على دينهمن اتّ نبيكلّ  وآلُ، 0محمدآل 
�خلُوا َآلَ فرعون أَشَد الْعذَابِخلُوا َآلَ فرعون أَشَد الْعذَابِخلُوا َآلَ فرعون أَشَد الْعذَابِخلُوا َآلَ فرعون أَشَد الْعذَابِأَدأَدأَدأَد� :وجلّ فذلك قوله عزّ

)٥()))٤(.  
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إنّ )،تفسير مقاتل(هذا ليس من  والظاهر أنما أدخله بعض النسف اخ, فصح

بعه على من اتّ نبيكلّ  ابن السائب الكلبي إلى حيان الكلبي, وأضاف: وآل
  فالحظ. الفراء؛ ه ال يوجد في معانيالخ, فإنّ دينه...

, أخبرني أبو بكر المعمري(( لحسكاني في شواهده, قال:ورواه الحاكم ا
عن أحمد ، بعبد اهللا بن الحسن المؤد حدثنا, أبي حدثنا ,قميأبو جعفر ال حدثنا

، ثني أبيقال: حد ,بن أبي عمر النهدي محمدقال: أخبرنا  ,األصبهاني بن عليا
في  ،عباسابن عن , عن أبي صالح ,بن السائب محمدعن ، بن مروان محمدعن 
  .)١())محمدعلى آل  :قال، )ياسين آل سالم علَى( :قوله

  بالسند. )٣()معاني األخبار(و، )٢(في أماليه �وهو عند الصدوق
عن داود بن غلية, عن الكلبي, عن أبي صالح, عن  ورواه الحسكاني مرسالً

  .)٤(عباسابن 
بن  محمدهرة) بطريق شرف الدين في (تأويل اآليات الظا سيدوهو عند ال

 محمدعن إبراهيم بن ، علي بن عبد اهللا بن أسد حدثنا بن الجحام, قال: عباسال
عن أبي ، عن الكلبي، عن داود بن علية، عن زريق بن مرزوق البجلي، الثقفي
أي على آل  :قال، )ياسين آل سالم علَى( :وجلّ في قوله عزّ عباسابن  عن، صالح
  .)٥(محمد
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 ،(شواهد التنزيل) عن ميمون بن مهران ) في٥(ق الحاكم الحسكاني ما رواه    ــــــــ٣٣٣٣
 محمد ) أخبرنا أبو رجاء:أخبرونا عن أبي بكر الخزاعي (قال((, قال: عباسعن ابن 

 ، حدثنابن مخلد محمد حدثناقال: ، عن بالويه، بن حمدويه السنجي في التفسيرا
 عباسعن ابن , عن ميمون بن مهران,  زريبن زياد الج محمدعن ، بن جيهان محمد

�وإِن إِلْياس لَمن الْمرسلينوإِن إِلْياس لَمن الْمرسلينوإِن إِلْياس لَمن الْمرسلينوإِن إِلْياس لَمن الْمرسلين� في قوله:
يقول:  )،ياسين آل سالم علَى( ــإلى قوله: ــ )١(

)٢())محمدسالم على آل 
. 

أخبرنا (( :قالي, السد(شواهد التنزيل) عن  الحاكم الحسكاني في ما رواه    ــــــــ٤٤٤٤
قال:  ,أبو أحمد البصري ، حدثناأخبرنا أبو بكر الجرجرائي ,زيأبو عبد اهللا الشيرا

ثني الحسين بن معاذحد ,ثنا ,سليمان بن داود ثنيحدعن ، الحكم بن ظهير حد
لَى( غفاري غزوان الكوفي) في قوله:ى عن أبي مالك (ال, يالسدع المآل س 

يناسد، (قال:) هو ، )ي٣())ل بيتهوآله أهمحم(.  
  فاسير:ومن الت

أهل  هـ), قال: وزعم أن٢١٠(ت ألبي عبيدة معمى بن المثنى )مجاز القرآن( ــــــــ١١١١
  .)٤(على أهل آل ياسين :أي، )ياسين آل سالم علَى( المدينة يقولون:

اء أ ذلك عامة قروقر هـ), قال:٣١٠(ت بن جرير الطبريال )جامع البيان( ــــــــ٢٢٢٢
فكان بعضهم يتأول ذلك ، بقطع آل من ياسين، �سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين�المدينة: 

  .)٥(محمدبمعنى: سالم على آل 
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    �    يسيسيسيس�    :عن الحسن في قول اهللا قال:، هـ)٣٢٧(ت تفسير ابن أبي حاتمــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

�والْقُرآن الْحكيمِوالْقُرآن الْحكيمِوالْقُرآن الْحكيمِوالْقُرآن الْحكيمِ
 آل سالم علَى(نزع بهذه اآلية ، ثم قال: يقسم اهللا بما يشاء, )١(

يناس٢(على رسوله مه سلّه يري أنّكأنّ )ي(.  
آل  محمدقال: نحن آل ، )ياسين آل سالم علَى(في قوله:  عباسعن ابن وقال: 

  .)٣(ياسين
ة لمن فتح والحج هـ), قال:٣٧٠(ت البن خالويه )ة في القراءات السبعالحج( ــــــــ٤٤٤٤

 0محمدمعناه سالم على آل  :ه جعله اسمين أحدهما مضاف إلى اآلخرالهمزة أنّ
 :واختلف الناس في قولهم ,محمديريد يا  �يسيسيسيس�: ه قيل في تفسير قولهنّأل ،وعليهم

ودليله  ,من كان على دينه :وقيل, معناه من آل إليه بنسب أو قرابة :فقيل ,محمدآل 
�وأَغْرقْنَا َآلَ فرعونوأَغْرقْنَا َآلَ فرعونوأَغْرقْنَا َآلَ فرعونوأَغْرقْنَا َآلَ فرعون�: قوله تعالى

ا أهل فأم, يتهوأهله وذرآله أصحابه  :وقيل, )٤(
 ,تفقلبت الهاء همزة ومد ،األصل في آل أهل نصناعة النحو فأجمعوا أ

؛أويال :ولم تقل، أهيال ،لقلت ،رت آالك لو صغّأنّ ,ة ذلكودليلهم على صح 
)٥(روه على أصله ال على لفظههم صغّألنّ

.  
 ومن قرأ هـ), قال:٣٧٣ت( السمرقندي محمدتفسير السمرقندي لنصر بن  ــــــــ٥٥٥٥

 ,ل مضاف إليهفياسين اسم واآل ,محمد آل :ويقال ,0اًمحمديعني  ،�ل ياسينل ياسينل ياسينل ياسينآآآآ�
)٦(أهله :وقيل، وآل الرجل أتباعه

.  
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وقرأ  هـ), قال:٤٢٧للثعلبي(ت )الكشف والبيان عن تفسير القرآن(تفسير  ــــــــ٦٦٦٦
، دبالم )آل ياسين(فمن قرأ قال: ثم  .بالمد )ل ياسين(آ :ويعقوب ،ونافع ،ابن عامر

        .)١(عن بعضهم محمده أراد آل فإنّ
 هـ), قال:٥٩٧(ت بن الجوزيال في علم التفسير) زاد المسير( فسيرت ــــــــ٧٧٧٧

مقطوعة، ) ل ياسين(آ :زيداً���  ،ويعقوب ،وعبد الوارث ،وابن عامر ،وقرأ نافع
مفصولة، ففيها ) ل ياسين(آا قراءة من قرأ: فأم, إلى أن قال: فجعلوها كلمتين

  قوالن:
 ...دخل فيهموهو ي، أحدهما: أنّهم آل هذا النبي المذكور

  .)٢(قاله الكلبي، 0محمدوالثاني: أنّهم آل 
 ،وابن عامر ،قرأ نافع هـ), قال:٦٧١(ت للفخر الرازي )التفسير الكبير( ــــــــ٨٨٨٨

  .على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين )ل ياسينآ(وب قويع
 قال: ثمففيها وجوه ,ا القراءة األولىأم:  
فكان إلياس آل ياسين ,بن ياسينه إلياس ل: وهو األقرب أنا ذكرنا أنّاألو.  

  .0محمدآل  )ل ياسينآ(    الثاني:
٣(ياسين اسم القرآن والثالث: أن(.  

هـ), قال: ومن قال: ٦٧١تفسير (الجامع ألحكام القرآن) للقرطبي (ت ــــــــ٩٩٩٩
يا رجل، لم يقف عليه, وروي عن ابن عباس وابن مسعود     :�يسيسيسيس�معنى 

، أي: �سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين�في قوله تعالى:  وقالواوغيرهما أن معناه: يا إنسان, 
   .على آل محمد
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إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن �ودليله , 0محمد أسماءوقال سعيد بن جبير: هو اسم من 

ينلسرالْمينلسرالْمينلسرالْمينلسرالْم�
)١( ,د الحميري:قال السي  

ــدة   ــا نفــــس ال تمحضــــي بالنصــــح جاهــ ــدة  يــ ــا نفــــس ال تمحضــــي بالنصــــح جاهــ ــدة  يــ ــا نفــــس ال تمحضــــي بالنصــــح جاهــ ــدة  يــ ــا نفــــس ال تمحضــــي بالنصــــح جاهــ         يــ
        

 ــود ــى المــــــــــــــ ــود علــــــــــــــ ــى المــــــــــــــ ــود علــــــــــــــ ــى المــــــــــــــ ــود علــــــــــــــ ــى المــــــــــــــ ــين��� ��� ��� ���     ةةةةعلــــــــــــــ ــينآل ياســــــــــــــ ــينآل ياســــــــــــــ ــينآل ياســــــــــــــ         آل ياســــــــــــــ
        رين في معنى قال: وقد سرد القاضي عيا ثمفحكى  ،�يسيسيسيس�ض أقوال المفس

 نأذكر  ),سماءألي عند ربي عشرة (قال: ، 0ي أنّه روي عن النبيأبو محمد مكّ
 .منها طه ويس اسمان له

 0قال: سمعت رسول اهللا، ·القرطبي): وذكر الماوردي عن علي( قلت
د: سماءأسماني في القرآن سبعة أاهللا تعالى  يقول: (إنويس، وطه، دوأحم، محم ،

 .قاله القاضي، وعبد اهللا)، والمدثر، والمزمل

مخاطبة  ,وحكى أبو عبد الرحمن السلّمي عن جعفر الصادق أنّه أراد يا سيد
وقال: هو قسم وهو , 0أراد محمداً ،يا إنسان: �يسيسيسيس�وعن ابن عباس:  ,0لنبيه

 .من أسماء اهللا سبحانه
 .يا إنسان :وقيل، يا رجل :يلوق، وقال الزّجاج: قيل معناه: يا محمد

د :�يسيسيسيس�ة: وعن ابن الحنفيقسم أقسم اهللا به  :�يسيسيسيس�وعن كعب: ، يا محم
إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن إِنَّك لَمن �: قال: يا محمد، قبل أن يخلق السماء واألرض بألفي عام

ينلسرالْمينلسرالْمينلسرالْمينلسر٢(...�الْم(. 
 ه، قال0هم آل محمدوفيه وجهان: أحدهما أنّ موضع آخر: وقال أيضاً في

آل ياسين، فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين  هموالثاني أنّ ــاس ابن عب
  وجهان: 
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�طُورِ سينَاَءطُورِ سينَاَءطُورِ سينَاَءطُورِ سينَاَء�    كما قال في موضع:، اآلي ها زيدت لتساويأحدهما: أنّ
)١(, 

�طُورِ سينِينطُورِ سينِينطُورِ سينِينطُورِ سينِين� :وفي موضع آخر
، السالم على أهله دونه فعلى هذا يكون, )٢(

  .له وتكون اإلضافة إليه تشريفاً
في جملتهم فيكون السالم عليه  فيكون داخالً، ها دخلت للجمعنّالثاني: أ 

آل  )آل ياسين(: مين في معاني القرآنقال السهيلي: قال بعض المتكلّ .وعليهم
 .)٣(محمديا     �يسيسيسيس�    :ونزع إلى قول من قال في تفسير، �محمد

به ى هو على تعصّهـ), فحت٧٧٤ّ(ت البن كثير )القرآن العظيم(تفسير     ــــــــ١٠١٠١٠١٠
يعني آل ، �سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين�ضمن األقوال, حيث قال: وقرأ آخرون:  ذكره

  .)٤(0محمد
آل آل آل آل ����    هـ), قال: ومن قرأ٩١١(ت لسيوطيل) تقان في علوم القرآنإلا((((    ــــــــ١١١١١١١١

  .)٥(محمدفقيل المراد آل  ,����يسيسيسيس
وابن  ،والطبراني ،وأخرج ابن أبي حاتم(( , قال:لسيوطيل )المنثور لدر(ا ــــــــ١٢١٢١٢١٢

 محمدنحن آل  :قال، �سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين� :في قوله Ëعباسعن ابن  ،يهمردو
  . )٦())نآل ياسي
واختلف في معنى (( هـ), قال:١٢٥٥(ت لشوكانيل )فتح القدير(تفسير  ــــــــ١٣١٣١٣١٣

: دليله ,0محمدسماء أوقال سعيد بن جبير وغيره: هو اسم من  .هذه اللفظة:..
  :ومنه قول السيد الحميري، �ننننإِنَّك لَمن الْمرسليإِنَّك لَمن الْمرسليإِنَّك لَمن الْمرسليإِنَّك لَمن الْمرسلي�
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ــود         يا نفس ال تمحضي بالنصح جاهدةيا نفس ال تمحضي بالنصح جاهدةيا نفس ال تمحضي بالنصح جاهدةيا نفس ال تمحضي بالنصح جاهدة ــى المــــــــــــ ــود علــــــــــــ ــى المــــــــــــ ــود علــــــــــــ ــى المــــــــــــ ــود علــــــــــــ ــى المــــــــــــ ــين ��� ��� ��� ���     ةةةةعلــــــــــــ ــينآل ياســــــــــــ ــينآل ياســــــــــــ ــينآل ياســــــــــــ         آل ياســــــــــــ

        

 ...محمدعلى آل  :أي، �سالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسينسالم علَى إِلْ ياسين�: ومنه قوله
، 0اًمحمدوالمفسرون: يريد يا إنسان: يعني  عباسقال الواحدي: قال ابن 

د الب اق: معناه ياوقال أبو بكر الورشر...سي ورجديا  :معناه ح الزجاج أن١())محم(.  
 ،وابن عامر ،وقرأ نافع((هـ), قال: ١٢٧٠تفسير (روح المعاني) لآللوسي (ت ــــــــ١٤١٤١٤١٤
باإلضافة، وكتب في المصحف العثماني ) آل ياسين: (وزيد بن علي ،ويعقوب
، إلياس اسم أبي �ياسينياسينياسينياسين� جت على أنوخر ففيه نوع تأييد لهذه القراءة.، منفصالً

وفي الكناية عنه تفخيم له كما في آل إبراهيم عن ، ويحمل اآلل على إلياس
 .هو إلياس نفسه �ياسينياسينياسينياسين� ز أن يكون اآلل مقحماً، على أن، وجو0نبينا

عليه الصالة (آله  )ياسين ل، فـ(آ0فيها اسم لمحمد �ياسينياسينياسينياسين�وقيل: 
أنّه  ،عن ابن عباس ،مردويهوابن  ،والطبراني ،أخرج ابن أبي حاتم). والسالم

نحن آل محمد آل ياسين، وهو ظاهر في  :�م علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينم علَى إِلْ ياسينسالسالسالسال�قال في 
 .)٢())0اسماً له  �ياسينياسينياسينياسين�جعل 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    بسم اهللا الرحمنبسم اهللا الرحمنبسم اهللا الرحمنبسم اهللا الرحمن

        األمين وآله الطاهرين.األمين وآله الطاهرين.األمين وآله الطاهرين.األمين وآله الطاهرين.    محمدمحمدمحمدمحمدوالصالة على والصالة على والصالة على والصالة على 
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فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ ����: : : : في سورة النحلفي سورة النحلفي سورة النحلفي سورة النحل    أما بعد: ما هو تفسير قوله تعالىأما بعد: ما هو تفسير قوله تعالىأما بعد: ما هو تفسير قوله تعالىأما بعد: ما هو تفسير قوله تعالى
����تَعلَمونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمون    إِن كُنْتُم الَإِن كُنْتُم الَإِن كُنْتُم الَإِن كُنْتُم الَ

        ؟؟؟؟كر في هذه اآليةكر في هذه اآليةكر في هذه اآليةكر في هذه اآليةومن هم أهل الذّومن هم أهل الذّومن هم أهل الذّومن هم أهل الذّ، ، ، ، ))))١١١١((((
        ؟؟؟؟فكيف يمكننا التواصل معهم وسؤالهمفكيف يمكننا التواصل معهم وسؤالهمفكيف يمكننا التواصل معهم وسؤالهمفكيف يمكننا التواصل معهم وسؤالهم، ، ، ، فإن كانوا آل البيتفإن كانوا آل البيتفإن كانوا آل البيتفإن كانوا آل البيت

        ....الجزيل لكمالجزيل لكمالجزيل لكمالجزيل لكممع الشكر مع الشكر مع الشكر مع الشكر 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ومن أبرز ، مفهوم عام له مصاديق متعددة �أَهلَ الذِّكْرِأَهلَ الذِّكْرِأَهلَ الذِّكْرِأَهلَ الذِّكْرِ�إن لمعنى 

ولكن وردت روايات من طرق الفريقين ظاهرها ، Fمصاديقه أهل البيت
  .Fتخصيص مفاد هذه اآلية الكريمة بأهل البيت

عن ، عن عبد اهللا بن عجالن((يقه: روى الشيخ الكليني في (الكافي) بطر
    فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ�: وجلّ في قول اهللا عزّ �أبي جعفر

ونلَمتَعونلَمتَعونلَمتَعونلَمقال رسول اهللا، �تَع� :)وجلّ وقوله عزّ، ة أهل الذكرالذكر أنا واألئم :
�أَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهنحن قومه (: �أبو جعفر قال، )٢(�و

  .)))ونحن المسؤولون
: �قال: قلت ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن كثير عن((وروى بطريقه: 

ونحن ، �محمدالذكر (قال:  ؟�تَعلَمونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمون    فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ�
  ).أهله المسؤولون

إيانا (قال:  ؟�مك وسوف تُسأَلُونمك وسوف تُسأَلُونمك وسوف تُسأَلُونمك وسوف تُسأَلُونوإِنَّه لَذكْر لَك ولقَووإِنَّه لَذكْر لَك ولقَووإِنَّه لَذكْر لَك ولقَووإِنَّه لَذكْر لَك ولقَو�قال: قلت: قوله: 
  .)))ونحن المسؤولون، ونحن أهل الذكر، عنى
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فقلت له: جعلت ، �قال: سألت الرضا، عن الوشاء((وروى بطريقه: 

، الذكر نحن أهل(؟ فقال: �تَعلَمونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمون    فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ� :فداك
  ).ونحن المسؤولون

  المسؤولون ونحن السائلون؟ قلت: فأنتم
  .قال: نعم

  علينا أن نسألكم؟ اًحقّ قلت:
  .قال: نعم
  عليكم أن تجيبونا؟ اًقلت: حقّ

أما تسمع قول اهللا ، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، قال: ال
  .)))١(�ذَا عطَاؤنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍذَا عطَاؤنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍذَا عطَاؤنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍذَا عطَاؤنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍهههه�تبارك وتعالى: 

في قول  �عن أبي عبد اهللا، عن أبي بصير((في الصحيح بطريقه:  وروى
 �فرسول اهللا، �وإِنَّه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تُسأَلُونوإِنَّه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تُسأَلُونوإِنَّه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تُسأَلُونوإِنَّه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تُسأَلُون� :وجلّ اهللا عزّ

  .))وهم أهل الذكر، المسؤولون Fالذكر وأهل بيته
قال: كنت عند أبي ، عن أبي بكر الحضرمي((وروى في الموثّق بطريقه: 

اخترت ، فقال: جعلني اهللا فداك، أخو الكميت ودخل عليه الورد �فرجع
  .واحدة لك سبعين مسألة ما تحضرني منها مسألة

  !قال: وال واحدة يا ورد؟
  .قال: بلى قد حضرني منها واحدة

  ؟يوما ه :قال
  من هم؟، �ننننفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَموفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَموفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَموفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَمو�قال: قول اهللا تبارك وتعالى: 

                                                 

F١Fص��E٣٨E�W٣٩K� �
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  .قال: نحن
  قال: قلت: علينا أن نسألكم؟

  .قال: نعم
  قلت: عليكم أن تجيبونا؟

  .))قال: ذاك إلينا
 �أبي جعفرعن ، بن مسلم محمد عن((وروى في الصحيح بطريقه: 

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن � :وجلّ قول اهللا عزّ من عندنا يزعمون أن إن(قال: 
  .هم اليهود والنصارىأنّ �لَمونلَمونلَمونلَمونتَعتَعتَعتَع    كُنْتُم الَكُنْتُم الَكُنْتُم الَكُنْتُم الَ

  إلى دينهم! يدعونكم قال: إذاً
  .)١()))نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون: ــ قال بيده إلى صدره ــ قال 

  وفي مضمونها روايات كثيرة من طرقنا:
ل درجات) في باب بعنوان (في أئمة آمنها: ما أورده الصفّار في (بصائر ال

وعشرون  ذكر فيه ثمان، لذين أمر اهللا بسؤالهم)أنّهم أهل الذكر ا Fمحمد
  .)٢(رواية

قال: ثنا ، حدثه ابن أبي وكيع((وروى الطبري من أهل السنّة في تفسيره: 
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن �عن أبي جعفر: ، عن جابر، عن إسرائيل، ابن يمان

   .)٣())؟ قال: (نحن أهل الذكر)�تَعلَمونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمون    كُنْتُم الَكُنْتُم الَكُنْتُم الَكُنْتُم الَ
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سناده عن إبفي الكافي ((قال العالّمة الطباطبائي في (تفسير الميزان): 

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن �: �قال: قلت ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن كثير
ونلَمالَ تَع كُنْتُمونلَمالَ تَع كُنْتُمونلَمالَ تَع كُنْتُمونلَمالَ تَع د؟ قال: (الذكر: �كُنْتُمونحن أهله المسؤولون...)، محم ،

  الحديث.
، )١(�اً رسوالًاً رسوالًاً رسوالًاً رسوالًقَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرقَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرقَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرقَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْر�: : : : قوله تعالىإلى  � : يشيرأقول

  وفي معناه روايات كثيرة.
، سناده عن عبد الكريم بن أبي الديلمإب، عن البرقي :وفي (تفسير البرهان)

    فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ� :ذكره : قال جلّ�عن أبي عبد اهللا
ونلَمتَعونلَمتَعونلَمتَعونلَمدآل  :وأهله، الذكر :بالكتا( قال:، �تَعمحمF ، عزّ وجلّأمر اهللا 
فقال ، القرآن ذكراً عزّ وجلّى اهللا وسم، الولم يأمر بسؤال الجه، بسؤالهم

وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم �تبارك وتعالى: 
ونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّروقال تعالى:، )٢(�ي �أَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهوأَلُونتُس فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ إِنَّهو�.(  

بأن الذكر هو القرآن ، أقول: وهذا احتجاج على كونهم أهل الذكر
واآليتان في آخر الكالم لالستشهاد ، �لكونهم قوم رسول اهللا، وأنّهم أهله

وفي معنى الحديث ، على ذلك كما صرح بذلك في غيره من الروايات
  ث أُخر.أحادي

قال: قلت ، �عن أبي جعفر، بن مسلم محمدعن  :ي)عياشوفي (تفسير ال
    الَالَالَالَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم � :قول اهللا تعالى من عندنا يزعمون أن نإ :له

ونلَمتَعونلَمتَعونلَمتَعونلَمقال، )دينهمإلى  إذاً يدعونكم( :فقال، هم اليهود والنصارىأنّ �تَع:  قال ثم
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: �قال: قال أبو جعفر، ونحن المسؤولون)، : (نحن أهل الذكرهبيده إلى صدر
  (الذكر القرآن).

  .))في مجلس المأمون...، �أقول: وروى نظير هذا البيان عن الرضا
في نفسه  �فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَمونفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَمونفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَمونفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم الَ تَعلَمون�وأما إذا أُخذ قوله: ((ثم قال: 

ومن شأن القرآن ذلك ــ ومن المعلوم أن المورد ال  ،مع قطع النظر عن المورد
، يخصّص بنفسه ــ كان القول عاماً من حيث السائل والمسؤول. والمسؤول عنه ظاهراً

والمسائل من المكلّفين,  ةمن يمكن أن يجهل شيئاً من المعارف الحقيقيكلّ  فالسائل
وأما ، ا جاهلوالمسؤول عنه جميع المعارف والمسائل التي يمكن أن يجهله

فهو بحسب المصداق خاصّ وهم أهل ، المسؤول فإنّه وإن كان بحسب المفهوم عام
  بيت النبي عليه وعليهم السالم.

المراد بالذكر إن كان هو النبي فهم أهل ، كما في آية الطالق �وذلك أن
، ولقومه �فهو ذكر للنبي، وإن كان هو (القرآن) كما في آية الزخرف، الذكر

 �وقد قارنهم، فهم أهله وخاصّته وهم المسؤولون، م قومه أو المتّيقن من قومهوه
قائالً: (إنّهما لن يفترقا ، وأمر الناس بالتمسك بهما في حديث الثقلين المتواتر، بالقرآن

  .)١())حتّى يردا علَي الحوض)
ا كيفية األخذ من أهل البيتأمF ،ّه في عصر ظهورهم كان بالرجوع فإن

، الرجوع إلى أقوالهم وتعاليمهمفيكون ب، ا في عصر غيبتهموأم، م مباشرةإليه
، الفقهاء الذين يفقهون كالمهمإلى  التبس علينا حال كالمهم فبالرجوع نوإ
ويحلّ، نون لنا مرادهميبيلنا.د مسائقَون لنا ع  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..وووو    رحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللاوووو    السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

    خرىخرىخرىخرىقد ذكروا في الكتب السماوية اُألقد ذكروا في الكتب السماوية اُألقد ذكروا في الكتب السماوية اُألقد ذكروا في الكتب السماوية اُأل    FFFFهل صحيح أن أهل البيتهل صحيح أن أهل البيتهل صحيح أن أهل البيتهل صحيح أن أهل البيت
        وما الدليل على ذلك؟وما الدليل على ذلك؟وما الدليل على ذلك؟وما الدليل على ذلك؟، ، ، ، كالتوراة واإلنجيلكالتوراة واإلنجيلكالتوراة واإلنجيلكالتوراة واإلنجيل

        ودمتم موفقين.ودمتم موفقين.ودمتم موفقين.ودمتم موفقين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ن كتب خاصّة في هذه البشارات من الكتابين المقدسين عند ألّف عدة باحثي

  والعهد الجديد (اإلنجيل).، العهد القديم (التوراة)، اليهود والنصارى
س فقد ذكر الباحث (عودة مهاوش األردني) في كتابه القيم (الكتاب المقد

  تحت المجهر) بعض البشارات التي وردت فيهما:
أقيم لهم نبياً من وسط ((: �محمدمن البشارة ب منها ما جاء في سفر التثنية

  .)١())إخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكلّ ما أوصيه به
يحتم أن يكون ، ))أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم((قال عودة مهاوش: فقوله: 

  .)٢())هذا النبي من أوالد إسماعيل وليس من أوالد إسحاق
لك ، منها: إن اسمه (فارقليط)، في العهدين �شّر بنبيناثم أورد نصوصاً أُخر تب

  .)٣(أن تراجعها في مضانّها
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، فقد أورد ما جاء في سفر التكوين: Fوأما بخصوص البشارات بأهل البيت
وإبراهيم يكون أُمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أُمم األرض، ألنّي عرفته لكي ((

حفظوا طريق الرب ليعملوا براً وعدالً، لكي يأتي يوصي بنيه وبيته من بعده أن ي
  .)١())الرب إلبراهيم بما تكلّم به

أنتم أبناء األنبياء، ((وكذلك ما جاء في أعمال الرسل من العهد الجديد: 
والعهد الذي عاهد به اهللا آباءنا قائالً إلبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل 

  .)٢())األرض
وأما إسماعيل ((لمبارك والكثير بقوله في (سفر التكوين): وقد بين هذا النسل ا

فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً، اثني عشر رئيساً يلد 
  .)٣())وأجعله أُمة كبيرة

فربطها المؤلّف(حفظه اهللا) مع نصّ في اإلنجيل ينصّ على البشارة برسول 
وأنا أطلب ((ألبد، فقال المسيح في (إنجيل يوحنا): وبقائه مع المؤمنين إلى ا �اهللا

  .)٤())من األب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى األبد
(المعزي) مع المؤمنين إلى األبد يقصد منه ما نصّ عليه  �فبقاء رسول اهللا

  العهد القديم من ذرية إسماعيل المباركة وهم أوالده االثنى عشر رئيساً.
الثنا عشر من أهل بيت النبي هم امتداد وبقاء ذلك المعزي فهؤالء األئمة ا

إلى  �الخاتم من بعده وإلى يوم القيامة، أو باألحرى وحتّى نزول عيسى المسيح
  األرض والصالة خلف آخرهم.
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حتّى قال ابن تيمية وتلميذه ابن كثير بأن اليهود لجهلهم حينما يسلمون فإنّهم 

  .)١(ذه الفقرة التي تبشّر باألئمة االثني عشريصبحون شيعة اثني عشرية ألجل ه
، ومن ينتقم له �وقد ذكر المؤلّف أيضاً بعض اإلشارات عن اإلمام الحسين

أعدوا المجن ((من سفر (أرميا)، والنصّ هو:  #من قتلته وهو اإلمام المهدي
 والترس وتقدموا للحرب. أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ.
اصقلوا الرماح، البسوا الدروع... الخوف حواليهم يقول الرب. الخفيف ال ينوص 
والبطل ال ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا! من هذا الصاعد 

  .))كالنيل كأنهار تتالطم أموأجها...
اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج األبطال، ((إلى أن يقول: 

وط القابضان المجن واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم كوش وف
للسيد رب الجنود يوم نقمة لالنتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من 

  .))دمهم
ألن للسيد رب ((ثم تذكر التوراة أن السبب في هذا االنتقام من األعداء هو: 

  .)٢())ر الفراتالجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نه
) باالنجليزية هذا ٤٩وقال: وقد أورد صاحب كتاب (البحث عن الحقيقة ص

؛ )٣(النصّ أيضاً كأحد أدلّة التوراة على خروج صاحب الزمان وقتل أعداء اهللا
  فراجع!
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 Fفقد أضاف في كتابه (أهل البيت، أما الباحث كاظم النصيري الواسطي
قدمة ما أخبر به (يوحنّا) عن اإلمام في الكتاب المقدس) إلى النصوص المت

  .�الحسين
 ك الذي ذبحتإنّ((فقد نقل ما جاء في رؤيا يوحنّا إلى العربية بما معناه: 

مت دمك الطاهر قرباناًوقد وسينال هذا ، ممومن أجل إنقاذ الشعوب واُأل، للرب
ية بأعلى د البطولة والتضحجس هألنّ، ة والكرامة وإلى األبدوالعزّ الذبيح المجد

  .)١())مراتبها
على  من خالل ما جاء �يشير النص العبري إلى اإلمام الحسينثم قال: 

ه وأنّ، أجل اهللا ى بنفسه وأهل بيته منه المذبوح الذي ضحبأنّ )ايوحنّ(لسان 
  .)٢(العصور ة على مرسينال المجد والعزّ

  :Fوأشار إلى ما جاء في (سفر إشعياء) بخصوص اإلمام المهدي
))عليه روح ويحلّ، وينبت غصن من أصوله ىويخرج قضيب من جذع يس 
الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ،

فال يقضي بحسب نظر عينيه وال يحكم بحسب  ولذته تكون في مخافة الرب
بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم باإلنصاف لبائسي األرض ، أذنيه سمع

منطقة  ويكون البر، األرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه يضربو
فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي ، ةمنطقة حقوي متنيه واألمانة

والبقرة والدبة ترعيان تربض ، وصبي صغير يسوقها معاً والعجل والشبل والمسمن
لرضيع على سرب الصل ويمد ويلعب ا، كالبقر يأكل تبناً واألسد أوالدهما معاً
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جبل قدسي كلّ  ال يسوؤون وال يفسدون في، األفعوان رحالفطيم يده على ج

من معرفة لئاألرض تمت ألن ويكون في ذلك اليوم ، كما تغطي المياه البحر الرب
أن القائم راية ىأصل يس ١())اًه مجدمم ويكون محلّاه تطلب اُألللشعوب إي(.  

كما ورد في  �محمدوهو اسم نبينا  )٢(�يسيسيسيس�فظة (يسى) بـإذا فسرنا ل نقول:نقول:نقول:نقول:
  يتّضح المعنى بصورة جلية.، كتاب اهللا العظيم

ثم إن ما ورد في هذا النصّ على لسان إشعياء قد جاءت به روايات متضافرة 
، وأنّه ال يحكم بالظاهر وإنّما بعلمه، �من نزول روح القدس مع المهدي، عندنا

  بحيث يرعى الذئب والغنم معاً.. الخ.، د األرضوأن السالم يسو
في مزاميره عن  �وأما الباحث (تامر مير مصطفى) فقد أورد ما أنشده داود

ها مجد كلّ((: Fوأوالدها األئمة �محمدبنت النبي  �السيدة فاطمة الزهراء
تحضر إلى  بمالبس مطرزة، منسوجة بذهب مالبسها، ابنة الملك في خدرها

، يحضرن بفرح وابتهاج، مات إليكمقد، ي إثرها عذارى صاحباتهاف، الملك
كلّ  تقيمهم رؤساء في، عن آبائك يكون بنوك عوضاً، يدخلن إلى قصر الملك

من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى ، دور فدوركلّ  أذكر اسمك في، األرض
  .)٣())الدهر واألبد

 هماللّ((: �لمهديوابنه ا �اآلخر في مدح النبي محمد �وأورد قول داود
، بالحق يدين شعبك بالعدل ومساكينك، أعط أحكامك للملك وبرك البن الملك

يخلص بني  .يقضي لمساكين الشعب، للشعب واآلكام بالبر تحمل الجبال سالماً
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، فدور يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور، البائسين ويسحق الظالم
أيامه  يشرق في، الغيوث الذارفة على األرض ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل

 ويملك من البحر إلى البحر ومن، الصديق وكثرة السالم إلى أن يضمحل القمر
ملوك ، أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، النهر إلى أقاصي األرض

ويسجد له كلّ ، يقدمون هدية أتقدمة. ملوك شبا وسب ترشيش والجزائر يرسلون
  .)١())د لهمم تتعبكلّ اُأل .وكالمل

على قفا  يدك، اك يحمد إخوتكيهوذا إي((وأورد نبوءة يعقوب البنه يهوذا: 
جثا  يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، يسجد لك بنو أبيك، أعدائك

بين رجليه  ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من، وربض كأسد وكلبوة من ينهضه
  .)٢())وله يكون خضوع شعوب ه)(شيلو حتّى يأتي شيلون

، فهو �) أو (شيلوه) إشارة إلى اإلمام المهديشيلونالظاهر أن لفظة ( نقول:نقول:نقول:نقول:
 الذي يخضع كلّ الشعوب، وإن حملها (تامر مير مصطفى) في كتابه على النبي

  .)٣(�محمد
 �وكذا أورد ما تمثّل ليوحنّا في رؤياه من الظلم الذي سيقع على ولد فاطمة

وظهرت آية عظيمة في ((وعالمة الصيحة في السماء:  �لدها المهديوظهور و
وعلى رأسها إكليل من اثني  السماء امرأته متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها

خرى في آية أُ وظهرت ،ضة ومتوجعة لتلدوهي حبلى تصرخ متمخّ، عشر كوكبا
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ؤوسه سبعة ر هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى، السماء
أمام  والتنين وقف، فطرحها إلى األرض، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء، تيجان

 أن عتيداً فولدت ابنا ذكراً، ى يبتلع ولدها متى ولدتالمرأة العتيدة أن تلد حتّ
 والمرأة، واختطف ولدها إلى اهللا وإلى عرشه، يرعى جميع األمم بعصا من حديد

 ومئتين عد من اهللا لكي يعولوها هناك ألفاًهربت إلى البرية حيث لها موضع م
ميخائيل ومالئكته حاربوا التنين وحارب ، وحدثت حرب في السماء، ين يوماًوستّ

فطرح التنين ، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، ومالئكته التنين
إلى  ه طرحالعالم كلّ القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضلّ ةالعظيم الحي

اآلن صار  :في السماء قائالً عظيماً وسمعت صوتاً، معه مالئكته األرض وطرحت
ه قد طرح المشتكي على إخوتنا ألنّ، وملكه وسلطان مسيحه خالص إلهنا وقدرته

وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة ، وليالً إلهنا نهاراً الذي كان يشتكي عليهم أمام
تالمو ىوا حياتهم حتّشهادتهم ولم يحب ،تها السماوات من أجل هذا افرحي أي

إبليس نزل إليكم وبه غضب  والبحر ألن ويل لساكني األرض، والساكنون فيها
ه طرح إلى األرض اضطهد ا رأى التنين أنّولم، قليالً له زماناً أن عظيم عالماً

فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير ، المرأة التي ولدت االبن الذكر
، ةوزمانين ونصف زمان من وجه الحي زماناً البرية إلى موضعها حيث تعال إلى

فأعانت األرض ، كنهر لتجعلها تحمل بالنهر ة من فمها وراء المرأة ماءفألقت الحي
فغضب ، النهر الذي ألقاه التنين من فمه المرأة وفتحت األرض فمها وابتلعت
نسلها الذين يحفظون وصايا اهللا باقي  مع التنين على المرأة وذهب ليصنع حرباً

  . )١())يسوع المسيحوعندهم شهادة 
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قال (تامر مير مصطفى): والحقيقة أن رؤيا يوحنّا هذه جاءت لتروي لنا 
الجهادية في دفاعهم عن دين  �بإسلوب كنائي ملحمة آل بيت رسول اهللا محمد

  اهللا الحنيف ضد أصحاب الهوى والضالل...
 �ألحداث التاريخية صحة ما جاء في حديث رسول اهللاثم قال: وقد أثبتت ا

. كما إن ما جاء في هذا )١(هذا: (...وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بالء وتشريداً...)
الحديث النبوي الشريف يتطابق تمام المطابقة مع ما جاء في رؤيا يوحنّا الثانية 

بعدها من عنَت وظلم على عشرة التي تتحدث عما ستلقاه المرأة العتيدة ونسلها من 
يد الطغاة والظالمين الذين استحبوا الدنيا على اآلخرة وعملوا بما أملته عليهم 

  أهواؤهم تاركين ما قاله اهللا ورسوله وراء ظهورهم...
إلى أن قال: فهذه المرأة العظيمة عند اهللا والمجاهدة المضطهدة في األرض ما 

، �بنت محمد المصطفى رسول اهللا �راءالصديقة الطاهرة فاطمة الزه���  هي
الذي هو حقّاً شمس اإلنسانية  �فهي قد تسربلت بشمس رسالة أبيها رسول اهللا

 �الساطعة، أما القمر الذي تستند إليه فهو يرمز إلى زوجها علي بن أبي طالب
الذي يتلقى النور من شمس النبوة فيعكسه ليضيء به األرض ويخرجها (في حالة 

شمس عنها) من ظلمات الجهل والضاللة إلى نور اإليمان والمعرفة غياب ال
يزين رأسها  واالستقامة، أما الكواكب االثنا عشر التي تشكّل اإلكليل الذي

  .)٢(�الشريف فهي ترمز إلى األئمة االثني عشر من آل بيت رسول اهللا
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الكبرى وفي النهاية أورد رؤيا يوحنّا التاسعة عشرة بخصوص وقوع الملحمة 

، رأيت السماء مفتوحةثم ((وانتصاره على أعدائه:  �ومجيء المهدي المنتظر
، ويحاربحكم وبالعدل ي، اًصادقو اًيدعى أمينوالجالس عليه  وإذا فرس أبيض

 يعرفه أحد ليسله اسم مكتوب و، كثيرة تيجانرأسه  وعلى، ب الناريعيناه كلهو
األجناد الذين ، اسمه كلمة اهللاى يدعو، هو متسربل بثوب مغموس بدمو، هو��� 

ومن فمه يخرج ، ين بزّاً أبيض ونقياًعلى خيل بيض البسفي السماء كانوا يتبعونه 
يدوس هو و، حديد بعصا من مسيرعاه هوو، مميضرب به اُألاض لكي سيف م

 وعلى فخذهله على ثوبه و، شيءكلّ  على دراغضب اهللا القخط ومعصرة خمر س
  .)١())األرباب لوك ورباسم مكتوب: ملك الم
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
لعدة لعدة لعدة لعدة     ����ة النبية النبية النبية النبيكان موجوداً في العرب قبل بعثكان موجوداً في العرب قبل بعثكان موجوداً في العرب قبل بعثكان موجوداً في العرب قبل بعث    (محمد)(محمد)(محمد)(محمد)يقال بأن اسم يقال بأن اسم يقال بأن اسم يقال بأن اسم 

اإلمام اإلمام اإلمام اإلمام     بلبلبلبلأشخاص قأشخاص قأشخاص قأشخاص ق    فيفيفيفيمستعمالً أيضاً مستعمالً أيضاً مستعمالً أيضاً مستعمالً أيضاً     ))))عليعليعليعلي((((فهل كان اسم فهل كان اسم فهل كان اسم فهل كان اسم ، ، ، ، أشخاصأشخاصأشخاصأشخاص
عليعليعلي؟؟؟؟����علي        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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 Fوالسيما أهل الكساء هي أول أسماء الناس؛ ألنّهم Fأسماء أهل البيت
، وأن أسماء هؤالء �قد تسموا بها من قبل اهللا عزّ وجلّ قبل أن يخلق آدم

  ..)١(الخمسة مكتوبة على ساق العرش قبل خلق السماوات واألرض
من الناحية التاريخية، فالظاهر أن اسم (محمد) وكذلك اسم (علي) قد  أما

من العرب قبل والدتهما المشرفة، فعلي بن أُمية بن  Hتسمى بهما غيرهما 
 )٣(بخمسين سنة، وعلي بن بكر بن وائل �سمي علياً وهو أكبر من علي )٢(خلف

  قرون. بعدة �كان اسمه علي وقد عاش قبل أمير المؤمنين
وعليه فإن ما اشتهر بين الناس من أن محمداً وعلياً أول من تسمى بهما 

اهما بذلك قبل خلق  �وأمير المؤمنين �النبياهللا عزّ وجلّ قد سم ناظر إلى أن
مشهورة في العالم األعلى لدى سكان السماوات  Fبني آدم، فأسماء أهل البيت

وأنّهم سوف  �لموا أن اهللا سيخلق آدممن المالئكة والروحانيين قبل أن يع
  يكونون من ذريته.

IIIIáèöb�c@òibn×áèöb�c@òibn×áèöb�c@òibn×áèöb�c@òibn×FFFF@@@@”ŠÈÛa@óÜÇ”ŠÈÛa@óÜÇ”ŠÈÛa@óÜÇ”ŠÈÛa@óÜÇHHHH@ @@ @@ @@ @

אق�����������«���א������4א�«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
من جهة أُخرى تذكر من جهة أُخرى تذكر من جهة أُخرى تذكر من جهة أُخرى تذكر وووو، ، ، ، كتابات على العرشكتابات على العرشكتابات على العرشكتابات على العرش    تذكر وجودتذكر وجودتذكر وجودتذكر وجودهناك روايات هناك روايات هناك روايات هناك روايات 

        ....لملململمأن العرش هو العأن العرش هو العأن العرش هو العأن العرش هو العببببروايات روايات روايات روايات الالالال
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        فكيف يتم التوفيق بين هذه الروايات؟فكيف يتم التوفيق بين هذه الروايات؟فكيف يتم التوفيق بين هذه الروايات؟فكيف يتم التوفيق بين هذه الروايات؟

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

ظاهر األخبار التي تتحدث عن وجود ثمة كتابات على العرش، ال يدلّ 
  بالضرورة على الكتابة بالقلم والمداد كما هو متعارف بين الناس.

بعد أن يكون هللا تعالى عرش أما (العرش) فالمراد به إما معناه الظاهر؛ إذ ال ي
  جسماني يتعبد به طائفة من خلقه، كما أن له بيتاً ومسجداً.

وإما على نحو التمثيل والتخيل، فالكتابة التي على العرش تنسجم مع المعنى 
األول، وإن كان لها على الثاني وجه صحيح أيضاً، وهو أن (العرش) كناية عن 

يته، والكتابة على العرش ربما دلّت على ما حتّمه اهللا سلطته عزّ شأنه وإحاطته وقيوم
  وقدره منذ األزل مما له عظم شأن وجاللة قدر.

، أو يمين )٢(، أو على قوائم العرش)١(على العرش Fفكتابة أسماء أهل البيت
مزيد عناية اهللا  ، على اختالف الروايات، إنّما تدلّ على)٤(، أو ساق العرش)٣(العرش
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الكتابة  توإنّما جعل، مقامهم وعلو، وعظيم خطرهم، الء الصفوةتعالى بهؤ
، لهم من مزيد االختصاص واالصطفاء عزّ وجلّعلى العرش لما يريد اهللا 

ولذلك ، أعظم شيء خلقه في عالم الجسمانياتإلى  فنسب كتابة أسمائهم
وفي ذلك من ، )١(بسطر من نورقد كتبت  Fأسماءهمأن ورد في األخبار 

  لتشريف لهم والعناية بهم ما ال يخفى على البصير الفطن؛ فتأمل!تمام ا
 فلسفية وعرفانية يمكنك مطالعتها في مضانّها. أُخرىوهناك معان  
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
    فاطر بحقفاطر بحقفاطر بحقفاطر بحق    يايايايا، ، ، ، عليعليعليعلي    عالي بحقعالي بحقعالي بحقعالي بحق    يايايايا، ، ، ، محمدمحمدمحمدمحمد    (يا محمود بحق(يا محمود بحق(يا محمود بحق(يا محمود بحق    ::::الدعاء المشهورالدعاء المشهورالدعاء المشهورالدعاء المشهور

        ........الحسين)الحسين)الحسين)الحسين)    حسان بحقحسان بحقحسان بحقحسان بحقيا قديم اإليا قديم اإليا قديم اإليا قديم اإل، ، ، ، الحسنالحسنالحسنالحسن    محسن بحقمحسن بحقمحسن بحقمحسن بحق    يايايايا، ، ، ، فاطمةفاطمةفاطمةفاطمة
لديلديلديسؤاالن عن هذا الدعاء:سؤاالن عن هذا الدعاء:سؤاالن عن هذا الدعاء:سؤاالن عن هذا الدعاء:    لدي 

 هي مصادر هذا الدعاء؟هي مصادر هذا الدعاء؟هي مصادر هذا الدعاء؟هي مصادر هذا الدعاء؟    ماماماما ــــــــ١١١١

سة سة سة سة لهية المقدلهية المقدلهية المقدلهية المقدوالصفات اإلوالصفات اإلوالصفات اإلوالصفات اإل    Fسة للمعصومينسة للمعصومينسة للمعصومينسة للمعصومينسماء المقدسماء المقدسماء المقدسماء المقداألاألاألاأل    لعالقة بينلعالقة بينلعالقة بينلعالقة بيناااا    ماماماما ــــــــ٢٢٢٢
        ؟؟؟؟هل هي عالقة لغويةهل هي عالقة لغويةهل هي عالقة لغويةهل هي عالقة لغوية    المذكورة.المذكورة.المذكورة.المذكورة.

                                                                                                                  

�  
F٣٠٠E� �د��4، �C�	�� ��T�Q� ،� !A�)�� G0l٤٢� W٣٣٦�[L��� �א���م ��!Q�،

K�Y&Zو� �
F١~J�C2א� r� ~J�א��� E� ،X6D� G0l� W١٣٢�L��א��� �א�'�@ ،F� .B*٢א�E� ،Tאد�Cא��،

���!אو�	, W٢٤٥� ،~��a� L0E� �$ل ~J�C�� ،� @�k$� !dk� G0l٢� W١٥٨� ،��d�
sدא�'�a�G0l�W٨٥K�ووس،�א�	��א�sو���dא� �



١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
        فما وجه االرتباط بين فاطر وفاطمة؟فما وجه االرتباط بين فاطر وفاطمة؟فما وجه االرتباط بين فاطر وفاطمة؟فما وجه االرتباط بين فاطر وفاطمة؟، ، ، ، ذا كانت لغويةذا كانت لغويةذا كانت لغويةذا كانت لغويةإإإإفففف
        ؟؟؟؟فما هوفما هوفما هوفما هو، ، ، ، ذا كانت من نوع آخرذا كانت من نوع آخرذا كانت من نوع آخرذا كانت من نوع آخرإإإإوووو

 ....أفيدونا أفادكم اهللا وشكراًأفيدونا أفادكم اهللا وشكراًأفيدونا أفادكم اهللا وشكراًأفيدونا أفادكم اهللا وشكراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
شيخ فخر الدين الطريحي لل نتخب الطريحي)كتاب (مي جاء ف ::::أوالًأوالًأوالًأوالً

 :هـ)١٠٨٥(ت
فَتَلَقَّى َآدم من ربه فَتَلَقَّى َآدم من ربه فَتَلَقَّى َآدم من ربه فَتَلَقَّى َآدم من ربه �في تفسير قوله تعالى:  )الدر الثمين(وروى صاحب ((

اتمكَلاتمكَلاتمكَلاتمكَل�
  قل ، وقال له: ئيلانه جبرفلقّعليه، سماء األأنّه رأى ساق العرش و: )١(

يا حميد بحق د، يا عالي بحقمحم يا فاطر بحعلي ،ق فاطمة، يا محسن بحق 
  .بحق الحسين اإلحسان، يا قديم الحسن

في  !ئيلاالحسين سالت دموعه وانخشع قلبه، وقال: يا أخي جبر تا ذكرفلم
  ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي؟

  .ر عندها المصائبقصتوئيل: ولدك هذا يصاب بمصيبة اقال جبر
  فقال: يا أخي وما هي؟

ليس له ناصر وال معين، ولو تراه يا آدم ، فريداً وحيداً ريباًغ قال: يقتل عطشاناً
حتّى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان،  ..ة ناصراهقلّ وا ..عطشاه وا :ينادي

 كسببالسيوف، وشرب الحتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفاه، وي���  فلم يجبه أحد
معهم النسوان، سبق في وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان، وء، رحله أعدا

  .علم الواحد المنان
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  .)١())ئيل بكاء الثكلىاجبرمع فبكى آدم 
من  Fوهناك روايات كثيرة بألفاظ مختلفة ورد فيها اشتقاق أسمائهم

  أسمائه:
هذا محمد وأنا المحمود الحميد في : بصيغة: (�ففي تفسير اإلمام العسكري

  .من اسمي أفعالي، شققت له اسماً
وهذا علي، من اسمي. العظيم، شققت له اسماً وأنا العلي  

وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات واألرض، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم 
  من اسمي. فشققت لها اسماً، ا يعرهم ويسيئهمقضائي، وفاطم أوليائي عم فصل

سميهما من اشققت ، وهذان الحسن والحسين وأنا المحسن والمجمل
  .)٢(...)اسمي

هؤالء خمسة اشتققت قاضي النعمان في (شرح األخبار) بصيغة: (ورواها ال
، وأنا يمحمد، وأنا األعلى وهذا عل فأنا المحمود وهذا ،لهم أسماء من أسمائي

  .)٣(...)وهذا حسن، وأنا المحسن وهذا الحسين الفاطر وهذه فاطمة، وأنا اإلحسان
عندي  مههؤالء خمسة من ولدك، لعظيم حقّورواها بصيغة أُخرى: (

 وأنا العلي، ت لهم خمسة أسماء من أسمائي، فأنا المحمود وهذا محمدقاشتق
حسان الحسن، وأنا اإل ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا المحسن وهذاوهذا علي

  .)٤(...)ذا الحسينوه
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 اهللا تعالى لنا من أسمائهاشتق ورواه الحمويني في (فرائد السمطين) بصيغة: (

الفاطر اهللا و، عليأخي و ىعلاألاهللا و، محمد أنامحمود ووجلّ  اهللا عزّف، أسماء
  .)١(...)الحسينو الحسنوابناي محسن اهللا و، فاطمة ابنتيو

هؤالء الصفوة من ورواها الحاكم الجشمي في (تنبيه الغافلين) بصيغة: (
 وأنا العليمحمد، المحمود وهذا  فأنا اهللا، ت أسماءهم من اسميقتقشا، نوري
ولي األسماء ، المحسن وهذا الحسن وأنا، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، علي وهذا

  .)٢(...)الحسنى وهذا الحسين
ورواها السيد شرف الدين األسترابادي في (تأويل اآليات الظاهرة) عن 

أنا  يإنّ !محمديا بصيغة: (، كتاب (تأويل ما نزل من القرآن الكريم) البن الجحام
، اًيته عليفسم من أسمائي وهبت ألخيك اسماً، األعلى العلي أنا���  اهللا ال إله
األعلى. وأنا العلي  

وهبت البنتك ، أنا فاطر السماوات واألرض���  ي أنا اهللا ال إلهإنّ !يا محمد
  .يءيتها فاطمة، وأنا فاطر كلّ شمن أسمائي فسم اسماً

وهبت لسبطيك اسمين من ، أنا الحسن البالء���  ي أنا اهللا ال إلهإنّ !يا محمد
  .)٣(...)يتهما الحسن والحسين، وأنا الحسن البالءفسم أسمائي

انا الخمسة األسماء من فسمورواها الخصيبي في (الهداية الكبرى) بصيغة: (
، واهللا فاطر وهذه فاطمة، وهذا علي واهللا العلي، محمدنا أمحمود و اهللا، فأسمائه

  .)٤(...)واهللا المحسن وهذا الحسين، وهذا الحسن حساناإل ذو واهللا
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ورواها بنفس الصيغة والسند ابن جرير الطبري الشيعي في (دالئل 
  .)٢(وبالصيغة وبعض السند ابن عياش في (مقتضب األثر)، )١(اإلمامة)

ل فأنا المحمود األو اأم :فقالورواها الصدوق في (علل الشرائع) بصيغة: (
، فاطمة والثالث فأنا الفاطر وهذه، لي وهذا عليوالثاني فأنا العامحمد، وهو 

كلّ  حسان وهذا الحسينوالخامس فأنا ذو اإل، والرابع فأنا المحسن وهذا الحسن
  .)٣()يحمد اهللا تعالى

 لي اسماً اهللا تبارك وتعالى شق إنورواه أيضاً في (معاني األخبار) بصيغة: (
 فهو العلي، من أسمائه اسماً علي لك يا وشقمحمد، فهو محمود وأنا ، من أسمائه

األعلى وأنت علي ،المحسن وأنت  فهو، من أسمائه لك يا حسن اسماً وشق
 وشق، حسان وأنت حسينفهو ذو اإل، من أسمائه لك يا حسين اسماً وشق، حسن

  .)٤(...)فهو الفاطر وأنت فاطمة، من أسمائه لك يا فاطمة اسماً
ر عنه بلفظ (شققت م والمعبإليه في الحديث المتقداالشتقاق المشار  إن ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ال المعنى ، وهو مطلق أخذ الشيء من الشيء، استعمل بمعناه اللغوي، )له
 يرادفاالشتقاق في كالم المعصوم ، االصطالحي المعروف عند علماء الصرف

 إن( في الرواية:كما ، في المعنى ولنسميه (اشتقاق معنوي) منه األخذ بالمناسبة
بل ، في اصطالح الصرفيين الروح ليس مشتقاً مع أن، )٥()من الريح لروح مشتقا

 Fسماء المعصومينأ وهكذا فإن هو مناسب في المعنى واللفظ مع الريح.
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المذكورة للمناسبة  سماء اهللا تعالى وصفاتهأعن ) المعنى اللغوي(ة بهذا مشتقّ

بة في المعنى واتحاد بعض إن هذا النوع من االشتقاق بالمناس، ثم المعنوية
مع مالحظة أن هذا االصطالح ، الحروف يسمى باصطالحهم باالشتقاق األكبر

 (أي االشتقاق األكبر) متأخّر عن زمن الرواية.

IIIIòČàöþa@lbÔÛc@d’äßòČàöþa@lbÔÛc@d’äßòČàöþa@lbÔÛc@d’äßòČàöþa@lbÔÛc@d’äßFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
، ، ، ، والصادقوالصادقوالصادقوالصادق، ، ، ، الزكيالزكيالزكيالزكي    ::::بألقاببألقاببألقاببألقاب    FFFFرد موجز عن سبب تسمية األئمةرد موجز عن سبب تسمية األئمةرد موجز عن سبب تسمية األئمةرد موجز عن سبب تسمية األئمةأرغب بسأرغب بسأرغب بسأرغب بس

        وليكن لجميعهم.وليكن لجميعهم.وليكن لجميعهم.وليكن لجميعهم.    ........والرضاوالرضاوالرضاوالرضا
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
فمنها ما يكون ، ال شك وال ريب أن لمنح األلقاب والكنى أسباباً ومناسبات

ما يتعلّق  ومنها، ومنها ما يتعلّق بالخصال النفسانية، من وضع الوالد أو الولي
  وغير ذلك..، باألعراف القبلية
 أنحيث وردت النصوص ب، توقيفيةفهي  Fوألقابهماألئمة سماء وبالنسبة أل

كما في حديث ، كرامة منه لهم، وأتحفهم بها، اهااهللا تعالى هو الذي منحهم إي
بالتهنئة في  �رسولالط جبرئيل على وهبوحديث ، )١(اللوح عن جابر بن عبد اهللا

ووردت أيضاً بإطالق من ، )٢(Hوكذا الحسين من والدة الحسن وم السابعالي
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إنّا : (Fحيث ورد عنهم، صلوات اهللا وسالمه عليهمأو آبائهم ، )١(�رسول
  .)٢()ي أوالدنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهملنكنّ

 رالناس أيضاً قد اهتدوا في كثير من األحيان إلى توفّ يظهر من بعضها أنكما و
  .)٣(فأطلقوها عليهم، Fؤالء األئمةه معاني تلك األلقاب في

أما لماذا اختصّ هذا اإلمام بهذا اللقب وذاك بذاك اللقب مع أنّهم جميعاً 
صادقون وباقرون وكاظمون و... فلعلّه ناظر إلى الظروف التي كان يعيشها 

  .�اإلمام
علم األئمة, فكأنّه عاش في ظرف فسح له المجال لنشر  �فمثالً اإلمام الباقر

خاصّة في كثرة ، ولم يسمعوا به بهذا التفصيل من ذي قبل، أتى بجديد على الناس
وفتقه لمسائل العلم ، لبقره وشقّه للعلم، فعرف بـ(الباقر)، الوقائع وتوسع المسائل

  وكشفه عن خفاياها وكنوزها.، وتعمقه فيها
ه العلماء وانتشرت فيه ، فإنّه عاش في ظرف كثر في�وكذا اإلمام الصادق

العلوم، مما أدى إلى اختالط بين الروايات والفتاوى الصادرة من بعض علماء 
المدارس والمذاهب اُألخرى، فاحتاجت الساحة العلمية إلى من يفرز الفكر األصيل 

لهذا الدور بشكل مركّز,  �على مستوى الرواية عن غيرها، فتصدى اإلمام الصادق
  لثقة به، ولقدرة تمييزه الصحيح من غيره عرف بـ(الصادق).وباعتبار عظمة ا

ومن هنا يتبين أن مثل هذه الظروف كان لها السهم الكبير في ظهور هذه 
من حيث المبدأ كلّهم متساوون  �� وإ، الصفة في هذا اإلمام أو ذاك أكثر من غيره

  في هذه الصفات.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..    ةةةةالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحم

        ما معنى المطلق؟ما معنى المطلق؟ما معنى المطلق؟ما معنى المطلق؟
        بالمطلق؟بالمطلق؟بالمطلق؟بالمطلق؟    FFFFوهل يجوز تسميه أحد المعصومينوهل يجوز تسميه أحد المعصومينوهل يجوز تسميه أحد المعصومينوهل يجوز تسميه أحد المعصومين

        جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
من إرسال الدابة وعدم ، هو اإلرسال وعدم التقييدإن معنى المطلق لغة: 

ستعمل هذا اللفظ ظاهراً بنفس معناه اللغوي كاصطالح في علم اتقييدها, وقد 
علم كلّ  األصول والفقه والكالم والفلسفة ولم يجعل له معنى مصطلح معين في

عنى ما قد يكون في موارد قليلة لم نحصها, بأن يقصد به م���  من هذه العلوم,
  اصطالحي خاص.

ثم إن هذا المعنى (لفظ اإلطالق) توصف به المفاهيم, فإذا وصف به 
مفهوم معين أفاد معنى أن هذا المفهوم ثابت للشيء دون تقييد، سواء أريد منه 
 نة أو غير ذلك, ومن هنا نعرف أنالتقييد زماناً أو مكاناً أو حالة أو صفة معي

ن المفهوم المعين قد يكون مطلقاً من جهة مقيداً صفة اإلطالق تكون نسبية, فإ
 �� من جهة أُخرى, وإنّما وصف بأنّه مطلق وغير مقيد من هذه الجهة األولى وإ

  فهو مقيد من الجهة اُألخرى.
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فوجوب الصالة مثالً مطلق غير مقيد من جهة األكل والشرب, أو جنس 
ها، ولكنّه مقيد بالوقت مثالً أو اإلنسان من ذكر أو أنثى، أو العلم والجهل، وغير

  بالقدرة.
ثم إنّه قد يقال في الفلسفة في صفة وجود واجب الوجود: إنّه (وجود المطلق) 
 حتّى الحد د بأي حدقيد وغير محد د بأيويراد به المعنى اللغوي أي وجود غير مقي

لّه يتبادر من هذا المتخيل, أي ال ماهية له, فإن الماهية هي حد الوجود وقيده, ولع
اللفظ (وجود مطلق) أن اإلطالق استخدم هنا كاصطالح خاصّ بالفلسفة يراد به: أنّه 
وجود بسيط من جميع الجهات، وإن كان هذا االصطالح يرجع إلى المعنى اللغوي؛ 

  فالحظ..! هذا.
 وبالتالي فإنّه إذا صح إطالق لفظة (المطلق) الدالة على معناها الذي أشرنا إليه
على شيء من األشياء فاالستعمال صحيح, كإطالقه على مفهوم اإلمام فنقول مثالً: 

، أي: ليس فوقه إمام, أو نصف به صفة لإلمام مثالً فنقول: ))إن علياً إمام مطلق((
شجاع مطلق، أو عدل مطلق، أو جواد مطلق، أو معصوم مطلق (وإن كانت العصمة 

ار في ذلك هو البحث في علم الكالم عن مشككة ذات مراتب) وهكذا, ولكن المد
  ثبوت هذا المعنى المراد.

بأن نقول: إنّه اإلنسان الكامل المطلق  �فيصح عندئذ أن نطلق على رسول اهللا
إذا وجدنا له معنى صحيحاً, ألنّه ال ���  مثالً، وال نقول: محمد بن عبد اهللا المطلق،

  يطلق على األعيان الخارجية.
د أو يتعارف في االستعمال إطالق لفظة المطلق على أحد ثم إنّه لم ير

  .Fاألئمة
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
لقد دار نقاش بين اإلخوة حول موضوع صحة األعمال بالنسبة إلى اإلنسان لقد دار نقاش بين اإلخوة حول موضوع صحة األعمال بالنسبة إلى اإلنسان لقد دار نقاش بين اإلخوة حول موضوع صحة األعمال بالنسبة إلى اإلنسان لقد دار نقاش بين اإلخوة حول موضوع صحة األعمال بالنسبة إلى اإلنسان 
المسلم، في أنّه هل أن والية أهل البيت شرط في صحة األعمال، وبالتالي يترتّب المسلم، في أنّه هل أن والية أهل البيت شرط في صحة األعمال، وبالتالي يترتّب المسلم، في أنّه هل أن والية أهل البيت شرط في صحة األعمال، وبالتالي يترتّب المسلم، في أنّه هل أن والية أهل البيت شرط في صحة األعمال، وبالتالي يترتّب 
عليها الثواب األخروي، وبدونها تعد األعمال فاقدة لشرطها، ولذلك ال يثاب عليها الثواب األخروي، وبدونها تعد األعمال فاقدة لشرطها، ولذلك ال يثاب عليها الثواب األخروي، وبدونها تعد األعمال فاقدة لشرطها، ولذلك ال يثاب عليها الثواب األخروي، وبدونها تعد األعمال فاقدة لشرطها، ولذلك ال يثاب 

        ....عليها صاحبها، وبالتالي سيكون مصيره إلى النارعليها صاحبها، وبالتالي سيكون مصيره إلى النارعليها صاحبها، وبالتالي سيكون مصيره إلى النارعليها صاحبها، وبالتالي سيكون مصيره إلى النار
ى ى ى ى بمعنى أن اإلنسان يثاب علبمعنى أن اإلنسان يثاب علبمعنى أن اإلنسان يثاب علبمعنى أن اإلنسان يثاب عل، ، ، ، أم أن موضوع الوالية ال دخل له في ذلكأم أن موضوع الوالية ال دخل له في ذلكأم أن موضوع الوالية ال دخل له في ذلكأم أن موضوع الوالية ال دخل له في ذلك

        أعماله لكنّه يحاسب على الوالية بنحو اإلنفراد؟أعماله لكنّه يحاسب على الوالية بنحو اإلنفراد؟أعماله لكنّه يحاسب على الوالية بنحو اإلنفراد؟أعماله لكنّه يحاسب على الوالية بنحو اإلنفراد؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
شرط من  Fفي البدء ينبغي االلتفات إلى أن الموت على والية أهل البيت

ة المعصومين �شروط الشفاعة من قبل النبيواألئمF .في اآلخرة  
: )١(�الَ يملكُون الشَّفَاعةَ...الَ يملكُون الشَّفَاعةَ...الَ يملكُون الشَّفَاعةَ...الَ يملكُون الشَّفَاعةَ...�في قوله تعالى:  �فقد ورد عن اإلمام الصادق

  .)٢(من أذن له بوالية أمير المؤمنين واألئمة من بعده, فهو العهد عند اهللا) �� (...إ
في كتاب (الوسائل) في أبواب مقدمة  �وقد أفرد الشيخ الحر العاملي

 ، ذكر فيهFالعبادات باباً تحت عنوان (باب بطالن العبادة بدون والية األئمة
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جملة من الروايات الصحيحة التي تشير إلى مضمون عنوان الباب، نذكر منها 
  هاتين الروايتين:

  يقول: (كلّ من دان اهللا  �عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر((
عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه, وال إمام له من اهللا, فسعيه غير مقبول, وهو ضالّ 

ــ إلى أن قال ــ: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفرٍ متحير, واهللا شانئ ألعماله 
ونفاق, واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اهللا, قد ضلّوا 
وأضلّوا, فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, ال 

  .))يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضالل البعيد)
قال: (ذروة األمر وسنامه, ومفتاحه, وباب  �زرارة، عن أبي جعفر عن((

األشياء ورضا الرحمن, الطاعة لإلمام بعد معرفته, أما لو أن رجالً قام ليله وصام 
نهاره, وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره, ولم يعرف والية ولي اهللا فيواليه, 

لى اهللا حق في ثوابه, وال كان من ويكون جميع أعماله بداللته إليه, ما كان له ع
  .)١())أهل اإليمان)

مامية أجمعوا على اإل واعلم أن((وقال العالّمة المجلسي(أعلى اهللا مقامه): 
قرار بوالية جميع يمان الذي من جملته اإلة األعمال وقبولها باإلاشتراط صح

ةاألئمF ة ة عليه متواترة بين الخاصّالدالّ خباروإمامتهم، واألأورد))ةوالعام ثم . · 
  .)٢(جملة كثيرة منها بما يكفي للتواتر، بل فوقه

، �نقول: ويكفي في االستدالل على ذلك ما ورد متواتراً عن رسول اهللا
  : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).Fوعنهم
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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..
وهو: ما هو دليل أن األعمال وهو: ما هو دليل أن األعمال وهو: ما هو دليل أن األعمال وهو: ما هو دليل أن األعمال ، ، ، ، لدي صديق سنّي سألني سؤال لم أستطع إجابتهلدي صديق سنّي سألني سؤال لم أستطع إجابتهلدي صديق سنّي سألني سؤال لم أستطع إجابتهلدي صديق سنّي سألني سؤال لم أستطع إجابته

        ؟؟؟؟����بوالية عليبوالية عليبوالية عليبوالية علي ��� ��� ��� ���     تقبلتقبلتقبلتقبلال ال ال ال 
        فهو يريد دليالً من كتب السنّة ودليالً صحيحاً.فهو يريد دليالً من كتب السنّة ودليالً صحيحاً.فهو يريد دليالً من كتب السنّة ودليالً صحيحاً.فهو يريد دليالً من كتب السنّة ودليالً صحيحاً.

        أرجو مساعدتي.أرجو مساعدتي.أرجو مساعدتي.أرجو مساعدتي.

        ب:ب:ب:ب:الجواالجواالجواالجوا
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن من األصول المقررة التي قامت عليها األدلّة المتكثرة عندنا نحن الشيعة 
لألئمة االثني  والوالية ثابتة، بالوالية���  عشرية أن األعمال ال تقبل ااإلمامية االثن

والية  وال يقتصر على قبول، فالشرط شامل لواليتهم جميعاً، كلّهم Fعشر
وكانت واليته الفارق ، وإن كان أولهم وأفضلهم �اإلمام علي بن أبي طالب

  األساس بيننا وبين المخالفين..
  .Fولذا سيكون جوابنا عن مطلق والية األئمة االثني عشر

ثم إن مطالبة هذا الصديق السنّي بكون الدليل من كتب أهل السنّة أو 
  ه ليس على ما ينبغي!حديث صحيح عندهم كما يوحي كالم

وال يصححون مثل ، فأوالً: ال يذكر أهل السنّة مثل هكذا دليل في كتبهم
  لما كانوا أهل السنّة. �� وإ، هكذا حديث
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أن يكون صحيحاً من الناحية العلمية ���  وثانياً: ال يشترط في الدليل
  والشرعية ومطابقاً للقواعد العقلية.

  هم يكون أقوى في اإللزام.لو كان مذكوراً في كتب، نعم
  هذا وسنذكر هنا طريقين إلثبات شرطية الوالية في قبول األعمال:

فال تقبل أعمال ، إن اإليمان شرط قبول األعمال باتّفاق المسلمين األول:األول:األول:األول:
  .�محمدعدا نبينا  Fوال اليهود والنصارى وإن آمنوا باهللا وبقية األنبياء، الكفّار

ن كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمَآن ماًء حتَّى إِذَا ن كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمَآن ماًء حتَّى إِذَا ن كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمَآن ماًء حتَّى إِذَا ن كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمَآن ماًء حتَّى إِذَا والَّذيوالَّذيوالَّذيوالَّذي�قال تعالى: 
أَو أَو أَو أَو     �    جاَءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِجاَءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِجاَءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِجاَءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

وقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضُها وقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضُها وقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضُها وقه موج من فَوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضُها كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَكَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَكَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَكَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَ
  .)١(�فَوق بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍفَوق بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍفَوق بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍفَوق بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ

وقد ثبت عندنا أن الوالية واإلمامة من أصول الدين يجب االعتقاد واإليمان 
ومن أنكرها خرج من الدين يعاقب يوم القيامة وإن عد في الدنيا مسلماً ، بها

و(اإلمامة) في ، وقد فصّلنا الكالم في هذا تحت عنوان (أصول الدين)، ظاهراً
  هذه الموسوعة؛ فراجع!

وبعبارة أُخرى: إن الكبرى ــ وهي: شرطية اإليمان في قبول األعمال ــ ثابتة 
غرى ــ وهي: الوالية واإلمامة من أصول الدين وأركان والص، باتّفاق المسلمين

وهي: ، القبول بنتيجة القياس���  فال مجال، اإليمان ــ ثابتة أيضاً عندنا بأدلّة متكثرة
وال يمكن ، والقياس هنا منتج وصحيح، قضية أن قبول األعمال مشروط بالوالية

  النقاش بصورته.
                                                 

F١F�T�Cא��E٢٤E�W٣٩�،٤٠K� �
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رى، ألن الكبرى متّفق عليها، ونحن نعم، نوقش بمادته من جهة مقدمته الصغ

قد فرغنا في إثبات الصغرى في مبحث اإلمامة، وإذا كان هناك نقاش ما فيرجع 
  إلى ذلك المبحث.

  وهو يرجع إلى األول بنحو ما، وبيانه: الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
ما كان قد شرعه وأحبه وأراده وطلبه ���  إن اهللا عزّ وجلّ ال يقبل من األعمال

الطريق الذي عينه واختاره، فال يجزي المكلّف القيام بعبادات  من عباده، ومن
وأعمال أخذها من غير الطريق الذي اختاره اهللا أو تبرع بها من نفسه، وفي عدم 

  دليل كاف في المقام. �قبول اهللا جلّ وعال عبادة إبليس من دون السجود آلدم
من أي طريق كان؛  والعقل قاضٍ بوجوب طاعة اهللا من حيث ما يأمرنا به، ال

ألنّه كما ثبت وجوب حق الطاعة هللا، كذلك ثبت وجوب طاعة اهللا من حيث 
  يريد، ال من حيث نريد، فتعيين الطريق داخل أيضاً في دائرة حق الطاعة هللا.

  وفي تحديد الطريق الذي اختاره اهللا تعالى لنا نقول:
أوالً  �هو رسول اهللالمعصوم و���  إنّه ال يدلّنا على شرع اهللا عزّ وجلّ

وبالذات، ثم أولي األمر من خلفائه الراشدين المهديين الذين أمرنا باتّباعهم 
كما يرويه الحاكم وصححه: (أنت تبين  �لعلي �والتمسك بهم؛ وقد قال

  .�، وهو أولهم)١(ُألمتي ما اختلفوا فيه بعدي)
ين، وهما كتاب اهللا وعترته أوصى أُمته أيضاً بالتمسك بالثقل �وإن رسول اهللا

موجودان  أهل بيته، وأخبر أُمته بأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض, أي: أنّهما
  وحذّر من لم يتمسك بهما بأنّه سيضل عن سواء السبيل.، إلى يوم القيامة

                                                 

F١2א� E�U;:;Bא��R���ST	+)٣� W١٢٢��0�;Bא�� �?!��@�+A�،�G0� [L���.
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ثم إنّه بين عدد خلفائه، وأنّهم بعدد نقباء بني إسرائيل، كما رواه أحمد عن 
  .)٢(، وإنّهم اثنا عشر خليفة أو أميراً)١(عودابن مس

مصير من ترك إمامتهم ولم يتمسك بهم, حيث قال كما يرويه  �وبين 
, وكما يرويه مسلم: (من مات )٣(أحمد: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية)

, وفي رواية عند الطبراني: (من مات )٤(وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)
  .)٥(إمام مات ميتة جاهلية) وليس عليه

وفسر أهل السنّة (الميتة الجاهلية) كما نقله ابن حجر العسقالني في (فتح 
والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم: حالة الموت كموت ((الباري) بقوله: 

أهل الجاهلية على ضالل وليس له إمام مطاع، ألنّهم كانوا ال يعرفون ذلك, وليس 
ه يموت كافراً بل يموت عاصياً. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره, المراد أنّ

ومعناه: أنّه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً. أو أن ذلك ورد 
. ثم رجح ابن حجر االحتمال الثاني وهو )٦())مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد

  تشبيهه بموت الجاهلي كما هو الظاهر.
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ال تكون  Fذلك يتبين: إن أعمال من لم يأخذ من أئمة أهل البيتلّ ك فمن

وإن ما أداه ، ألنّه لم يأخذها من الطريق الذي نصبه اهللا تعالى له ؛مورداً للقبول
س من غير حقعها جلّ وعال، بالحقيقة هو عبادات نسبها للشارع المقدإذ لم يشر ،

فكيف يقبل عمله بعد ، يكون موحداً فيها وبه ال، فتكون على حد الشرك في العبادة
  ذلك؟!!

وهو عن طريق ، هذا وهناك طريق ثالث يمكن األخذ به إلثبات المطلب
ويمكن لك أن تراجعه ، االستدالل بآيات وروايات حبط األعمال تركنا التفصيل فيه

  في مضانّه إن أحببت.
وهو عدم ، ومن جهة أُخرى هناك أحاديث عند أهل السنّة تثبت هذا الحكم

: (فلو أن رجالً صفن بين �, فقد قالFقبول األعمال لمبغضي علي وأهل البيت
، دخل النار) محمدلقى اهللا وهو مبغض ألهل بيت ، ثم الركن والمقام فصلّى وصام

، )١())هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه((وقال: ، رواه الحاكم
  .)٢(ووافقه الذهبي

, وروى بعده )٣(يثمي في (مجمع الزوائد) ومال إلى تصحيحهوقد أخرجه اله
قال: إلزموا مودتنا أهل  �قائالً: (إن رسول اهللا �أيضاً عن اإلمام الحسن المجتبى

فإنّه من لقي اهللا عزّ وجلّ وهو يودنا دخل الجنّة بشفاعتنا, والذي نفسي بيده ، البيت
  .)٤(بمعرفة حقّنا)���  ال ينفع عبداً عمله
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واضح جداً في عدم نفع عمل أي عبد مهما عمل ما  �وكالم اإلمام الحسن
  وهذا عين ما يدعيه الشيعة وذاته.، �محمدلم يعرف حق آل 

  ::تعليقتعليق

»���6��»���د����א8
دن�����7 �

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بيت عندنا بيت عندنا بيت عندنا بيت عندنا وذلك إن أحاديث محبة أهل الوذلك إن أحاديث محبة أهل الوذلك إن أحاديث محبة أهل الوذلك إن أحاديث محبة أهل ال، ، ، ، ــ إن كالمكم أعاله غير مقنع البتةــ إن كالمكم أعاله غير مقنع البتةــ إن كالمكم أعاله غير مقنع البتةــ إن كالمكم أعاله غير مقنع البتة١١١١

        نحن السنّة أكثر مما هي عندكم.نحن السنّة أكثر مما هي عندكم.نحن السنّة أكثر مما هي عندكم.نحن السنّة أكثر مما هي عندكم.
لمن لمن لمن لمن  ��� ��� ��� ���     ــ السؤال يدور حول أعظم موضوع في حياة المسلم: إنّه ال يقبل عملــ السؤال يدور حول أعظم موضوع في حياة المسلم: إنّه ال يقبل عملــ السؤال يدور حول أعظم موضوع في حياة المسلم: إنّه ال يقبل عملــ السؤال يدور حول أعظم موضوع في حياة المسلم: إنّه ال يقبل عمل٢٢٢٢

ولم يذكر القرآن كلمة واحدة صريحة تدلّ على ولم يذكر القرآن كلمة واحدة صريحة تدلّ على ولم يذكر القرآن كلمة واحدة صريحة تدلّ على ولم يذكر القرآن كلمة واحدة صريحة تدلّ على ، ، ، ، AAAAاعترف بوالية أهل البيتاعترف بوالية أهل البيتاعترف بوالية أهل البيتاعترف بوالية أهل البيت
شيء ولم يذكر أهم شيء في حياة المسلم! فلو كان كالمكم شيء ولم يذكر أهم شيء في حياة المسلم! فلو كان كالمكم شيء ولم يذكر أهم شيء في حياة المسلم! فلو كان كالمكم شيء ولم يذكر أهم شيء في حياة المسلم! فلو كان كالمكم كلّ كلّ كلّ كلّ     مع أنّه ذكرمع أنّه ذكرمع أنّه ذكرمع أنّه ذكر، ، ، ، ذلكذلكذلكذلك

باتّباع األئمة االثني عشر من آل باتّباع األئمة االثني عشر من آل باتّباع األئمة االثني عشر من آل باتّباع األئمة االثني عشر من آل  ��� ��� ��� ���     عملعملعملعمللقال اهللا لنا: إنّه ال يقبل من عبد لقال اهللا لنا: إنّه ال يقبل من عبد لقال اهللا لنا: إنّه ال يقبل من عبد لقال اهللا لنا: إنّه ال يقبل من عبد     صحيحاًصحيحاًصحيحاًصحيحاً
        ....����محمدمحمدمحمدمحمدبيت بيت بيت بيت 

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

هناك جملة متضافرة من األحاديث الصحيحة عند الفريقين تؤكّد على  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ــ محلّ التعليق من وقد ذكرنا بعضها في الجواب ، Fلزوم محبة أهل البيت

  قبلكم ــ.
وإنّك قلت: إن أحاديث محبة أهل البيت عندنا (نحن السنّة) أكثر مما 

  وإقرار يضيق بيننا مساحة المناقشة..، عندكم.. وهذا شيء حسن
الزماً وواجباً عليكم ــ يا أهل السنّة ــ  Fفهنا نقول: إذا كان حب أهل البيت

، وهذا المعنى متضافر ومستفيض في مروياتكم، موأنّه يحرم بغضهم ومعاداته
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فلماذا هذه االزدواجية في المعايير؟! فإن الحب بحسب المفهوم القرآني شرطه 

وهذا المعنى تجده واضحاً ، االتّباع وليس مجرد التعظيم والتوقير المجردين عنه
فالحب في ، )١(�حبِبكُم اللّهحبِبكُم اللّهحبِبكُم اللّهحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي ي�في قوله تعالى: 

المفهوم القرآني شرطه االتّباع وليس مجرد العواطف المجردة عن ذلك.. فهل 
  ؟!Fأهل السنّة يتّبعون أهل البيت

بل نقول في مرحلة سابقة على هذا السؤال: هل أهل السنّة يحبون أهل 
  حقّاً؟ Fالبيت

  فإن قلت: نعم.
هم من بني أُمية وأمثالهم ءي نفس الوقت أعدايودون ف نقول: فلماذا إذاً

  !!)٢(الذين حاربوهم وقتلوهم وشردوهم وأعلنوا سبهم على المنابر
هل تجد معنى للحب ــ في العالم كلّه وعلى مر األزمان واألقوام ــ يجيز مثل 

من حب الشخص وحب عدوه في آن ، هذه التصرفات للجمع بين األضداد
بحيث يمكّنه أن يحب بهذا ، )٣(�لَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهما جعما جعما جعما جع�واحد؟! 

  ويحب باآلخر عدو هذا الشخص ومبغضه ومحاربه؟! ، شخصاً
بل هو يكشف ــ في واقع األمر ــ ، إن هذا السلوك مخالف للشرع والعرف

  عن ضياع حقيقي في فهم الدين وأهله..
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والذي يلجأ إليه البعض إذا ، الهروبي المعروف ولعلّك ستستعين بالجواب
تْ ولَكُم ما كَسبتُم تْ ولَكُم ما كَسبتُم تْ ولَكُم ما كَسبتُم تْ ولَكُم ما كَسبتُم تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسب�وتقول: ، ضاقت به المذاهب

  .)١(� تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُون تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُون تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُون تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُونوالوالوالوال
د فإذا كان البناء على أن تلك أُمة ق، وهذا جواب يسقط المناقشة بالمرة

فلماذا نحن اآلن نتحدث عن مفاهيم تتعلّق بها وقد جاءت بها األحاديث ، خلت
من لزوم الحب وحرمة البغض.. والحال أنّنا ال مناص لنا من تقرير هذه المفاهيم 

لننتهي إلى حقيقة االمتثال بلحاظها.. ، كما هو المطلوب منّا شرعاً وعرفاً وعقالً
هذه المناقشات كلّ ل مة قد خلت... فال حاجةفإذا كان الجواب هو: تلك أُ �� وإ

ووجوب اتّباعهم.. وعلينا أن نضرب هذه  Fفي مسألة لزوم حب أهل البيت
ألن االلتزام بها الزمه بغض أعدائهم  ؛األحاديث النبوية الصحيحة عرض الجدار

ال  بل، كان هذا الحب ناقصاً �� والبراءة من مناوئيهم من بني أُمية وأمثالهم, وإ
، هذا كلّه في بيان مفردة (الحب) في هذا السؤال، حب ــ حقيقة ــ في المقام

  نا آثرنا االكتفاء بهذا المقدار.لكنّوللكالم تتمة 
إن القرآن لم يذكر كلمة واحدة صريحة في حق والية أهل  :قولك ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  .Fالبيت
في اآلية  �ننقول: هذه دعوى باطلة! فالقرآن قد ذكر والية أمير المؤمني

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا �وهي قوله تعالى: ، المعروفة بآية الوالية
ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ و ونيمقي ينوهذه اآلية قد نزلت ، )٢(�الَّذ

رين في عليبإجماع المفس�.  
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لقاضي عضد الدين األيجي في (المواقف)، انظر في ذلك: ما ذكره ا

، وأيضاً ما ذكره الشريف )١())وأجمع أئمة التفسير أن المراد علي((وقوله: 
، )٣(، وما ذكره التفتازاني في (شرح المقاصد))٢(الجرجاني في شرحه للمواقف

، وأيضاً ما )٤(وأيضاً ما ذكره القوشجي السمرقندي في (شرح تجريد اإلعتقاد)
، وكلّ هؤالء من أئمة الكالم )٥(الشهاب اآللوسي في (روح المعاني)ذكره 

والتفسير عند أهل السنّة، قد أجمعوا على أن اآلية المتقدمة نزلت في 
ق بخاتمه على السائل. وقد فصّلنا األمر في ثبوت نزولها  �عليعندما تصد

علي ذه وتصحيح رواياتها تحت عنوان: (آية الوالية) في ه �بحق
  الموسوعة؛ فراجع.

بذلك؛ لمحلّ (إنّما) ���  وهذه الوالية هي والية األمر، إذ ال يليق توجيهها
التي تفيد الحصر.. وقد جاءت ــ هذه اآلية ــ تخبر عن مصاديق والة األمر, 

.. فهؤالء هم الذين بأيديهم األمر، �، وعلي�وهم: اهللا عزّ وجلّ، ورسوله
  ة شؤونهم..وإليهم والية الناس وإدار

  ؟Fوقد تسأل: فأين النصّ على والية باقي األئمة
نقول: نجيبك عن ذلك من حيث العدد، حديثا ابن مسعود وجابر بن 

  سمرة اآلنفان..
ومن حيث االنتساب: حديث الثقلين الذي جاء فيه: (إنّي تارك فيكم 

ا بعدي الثقلين: كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما فلن تضلّو
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أبداً، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علَي الحوض). وهذا 
  .)١(الحديث صحيح رواه أحمد ومسلم والترمذي والحاكم وغيرهم، وله ألسنة متقاربة

فإذا جمعت ــ أيها األخ الكريم ــ بين حديث الخلفاء من بعدي اثنا عشر، 
هدى ونور من أمرك, فحديث الخلفاء اثنا عشر  وحديث الثقلين، النقلبت على

 �يؤكّد وجود اثني عشر إماماً، أو خليفة ــ المعنى واحد ــ يكونون بعد رسول اهللا
وتستمر إمامتهم إلى يوم القيامة.. وحديث الثقلين يخبرنا أن الكتاب والعترة لن 

تلزم أن يكون يفترقا إلى يوم القيامة.. وطريقة الجمع بين األحاديث النبوية تس
في كالمه..  �هؤالء الخلفاء االثني عشر هم العترة الطاهرة التي عناها رسول اهللا

فلن تجد لهذين الحديثين تفسيراً صحيحاً غير ما ذكر لو جبت مشارق  �� وإ
األرض ومغاربها.. فإذا عرفت هذا وعرفت األحاديث الصحيحة التي ربطت حسن 

ـ أيها األخ في اهللا ــ على مصباح هدى من أمرك. العاقبة بمعرفة اإلمام، انقلبت ـ
  فدونك هذه النعمة في البيان فأغتنمها وأبحث عما ينجيك.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 الوالية تعني اتّباع اإلمام وطاعته, ومعلوم ــ حسب ما ثبت في محلّه ــ أن إن
من الطريق الذي نصبه اهللا حجة وهو ���  التكاليف واألحكام عموماً ال تؤخذ

 �، فاتّباع اإلمام بعد رسول اهللاFومن بعده األئمةأوالً  �المعصوم، رسول اهللا
يعني األخذ بما أوضحه من أحكام إلهية, وما بينه من تكاليف مولوية, فإذا شذّ 
اإلنسان عن اتّباع اإلمام وطاعته فسوف يسلك سبيالً آخر يأخذ من خالله أحكاماً 

، �بواسطة النبيال تنسب إلى اهللا تعالى, إذ اإلمام منصوب من قبل اهللا تعالى 
فكلّ ما يفرضه اإلمام مفروضٌ من قبل اهللا تعالى؛ حاكياً عن الواقع الذي ال التباس 

اتّباع وليجةً من دون اهللا وطريقاً غير الواقع, قال ���  فيه, واتّباع غير اإلمام ال يعني
  .)١(�منِين وليجةًمنِين وليجةًمنِين وليجةًمنِين وليجةًولَم يتَّخذُوا من دون اللَّه والَ رسوله والَ الْمؤولَم يتَّخذُوا من دون اللَّه والَ رسوله والَ الْمؤولَم يتَّخذُوا من دون اللَّه والَ رسوله والَ الْمؤولَم يتَّخذُوا من دون اللَّه والَ رسوله والَ الْمؤ�تعالى: 

ألبي الصباح الكناني: (إياكم والوالئج فإن كلّ وليجة دوننا  �قال أبو جعفر
، ومعلوم أن معنى الوليجة هي الدخيلة أو الجهة, )٢(فهي طاغوت, أو قال: ند)

  االنحراف عن الصراط واتّباع الطاغوت.���  فاتخاذ أية جهة دونهم ال يعني
أنّه قال في أثناء كالم له في جمع من المهاجرين  �وعن أمير المؤمنين

 واألنصار في المسجد أيام خالفة عثمان: (فأنشدكم اهللا عزّ وجلّ أتعلمون حيث
، )٣(�يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم�نزلت: 
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كُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ كُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ كُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ كُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ إنّما وليإنّما وليإنّما وليإنّما ولي�وحيث نزلت: 
ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالَ �، وحيث نزلت: )١(�وو اللَّه وند نذُوا متَّخي لَمالَ وو اللَّه وند نذُوا متَّخي لَمالَ وو اللَّه وند نذُوا متَّخي لَمالَ وو اللَّه وند نذُوا متَّخي لَمو
صّة لبعض ؟ قال الناس: يا رسول اهللا: أهذه خا)٢(�رسوله والَ الْمؤمنِين وليجةًرسوله والَ الْمؤمنِين وليجةًرسوله والَ الْمؤمنِين وليجةًرسوله والَ الْمؤمنِين وليجةً

أن يعلمهم والة أمرهم, وأن  �المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر اهللا عزّ وجلّ نبيه
يفسر لهم من الوالية ما فسر لهم من صالتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم, 

(...فنصبني للناس بغدير خم)إلى آخر الحديث. )٣  
  فقال:  �، قال: (نزل جبرئيل على النبيFعن آبائه �وعن أبي عبد اهللا

يا محمد! السالم يقرئك السالم, ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن 
 واألرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام, ولو أن
 لقيني جاحداً لوالية علي عبداً دعاني هناك منذ خلقت السماوات واألرضين ثم

  .)٤(ألكببته في سقر)
، أيضاً، قال: (إن أول ما يسئل عنه العبد إذا وقف بين �وعن أبي عبد اهللا

يدي اهللا جلّ جالله الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام 
بواليتنا ثم المفروض، وعن واليتنا أهل البيت, فإن أقر المفروض، وعن الحج 

 ه, وإن لم يقربواليتنا بين يدي مات عليها قبلت منه صالته وصومه وزكاته وحج
  .)٥(اهللا جلّ جالله لم يقبل اهللا عزّ وجلّ منه شيئاً من أعماله)
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ر أعمال طّؤوأهل بيته من بعده تُ �والية أمير المؤمنين أنتبين  وبذلك

  .تنحرف عن الواقع وعن حكم اهللا تعالىأو  الشخص دون أن تزيغ
  .�وبهذا يمكن تفسير قول أمير المؤمنين

جعلنا اهللا وإيكين بواليته والسائرين على نهجهاكم من المتمس.  

IIIIáèníüëáèníüëáèníüëáèníüëFFFF@@@@IHÞbàÇþa@ÞìjÔÛ@ÂŠ‘IHÞbàÇþa@ÞìjÔÛ@ÂŠ‘IHÞbàÇþa@ÞìjÔÛ@ÂŠ‘IHÞbàÇþa@ÞìjÔÛ@ÂŠ‘RRRRHHHH@ @@ @@ @@ @
  »��#ط+*�א�و�و-����א&و�%����������«

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ين في فضائل أمير ين في فضائل أمير ين في فضائل أمير ين في فضائل أمير ما رأيكم بما رواه العالّمة الحلّي في كتاب (كشف اليقما رأيكم بما رواه العالّمة الحلّي في كتاب (كشف اليقما رأيكم بما رواه العالّمة الحلّي في كتاب (كشف اليقما رأيكم بما رواه العالّمة الحلّي في كتاب (كشف اليق
ا خلق اهللا ا خلق اهللا ا خلق اهللا ا خلق اهللا : لم: لم: لم: لم����اهللاهللاهللاهللا    قال رسولقال رسولقال رسولقال رسول((((((((قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، عن عبد اهللا بن مسعودعن عبد اهللا بن مسعودعن عبد اهللا بن مسعودعن عبد اهللا بن مسعود    ٨٨٨٨صصصص    ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

        ....فقال: الحمد هللافقال: الحمد هللافقال: الحمد هللافقال: الحمد هللا، ، ، ، روحه عطس آدمروحه عطس آدمروحه عطس آدمروحه عطس آدم    تعالى آدم ونفخ فيه منتعالى آدم ونفخ فيه منتعالى آدم ونفخ فيه منتعالى آدم ونفخ فيه من
وعزّتي وجاللي لوال عبدان أريد وعزّتي وجاللي لوال عبدان أريد وعزّتي وجاللي لوال عبدان أريد وعزّتي وجاللي لوال عبدان أريد ، ، ، ، فأوحى اهللا ــ تعالى ــ إليه: حمدتني عبديفأوحى اهللا ــ تعالى ــ إليه: حمدتني عبديفأوحى اهللا ــ تعالى ــ إليه: حمدتني عبديفأوحى اهللا ــ تعالى ــ إليه: حمدتني عبدي

        ....    أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتكأن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتكأن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتكأن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك
        لهي فيكونان منّي؟لهي فيكونان منّي؟لهي فيكونان منّي؟لهي فيكونان منّي؟قال: إقال: إقال: إقال: إ

        ....    قال: نعم يا آدم ارفع رأسك وانظرقال: نعم يا آدم ارفع رأسك وانظرقال: نعم يا آدم ارفع رأسك وانظرقال: نعم يا آدم ارفع رأسك وانظر
نبي الرحمة, علي نبي الرحمة, علي نبي الرحمة, علي نبي الرحمة, علي     محمدمحمدمحمدمحمداهللا اهللا اهللا اهللا  ��� ��� ��� ���     فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش ال إلهفرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش ال إلهفرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش ال إلهفرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش ال إله

        ....    مقيم الحجة. ومن عرف حق علي زكا وطاب. ومن أنكر حقّه لعن وخابمقيم الحجة. ومن عرف حق علي زكا وطاب. ومن أنكر حقّه لعن وخابمقيم الحجة. ومن عرف حق علي زكا وطاب. ومن أنكر حقّه لعن وخابمقيم الحجة. ومن عرف حق علي زكا وطاب. ومن أنكر حقّه لعن وخاب
تي أدخل تي أدخل تي أدخل تي أدخل وأقسمت بعزّوأقسمت بعزّوأقسمت بعزّوأقسمت بعزّ، ، ، ، أقسمت بعزّتي أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصانيأقسمت بعزّتي أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصانيأقسمت بعزّتي أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصانيأقسمت بعزّتي أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصاني

        ....))))))))النار من عصاه وإن أطاعنيالنار من عصاه وإن أطاعنيالنار من عصاه وإن أطاعنيالنار من عصاه وإن أطاعني
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فإن أهل السنّة والجماعة يقولون: بأن الشيعة يقولون: بأن طاعة علي فوق فإن أهل السنّة والجماعة يقولون: بأن الشيعة يقولون: بأن طاعة علي فوق فإن أهل السنّة والجماعة يقولون: بأن الشيعة يقولون: بأن طاعة علي فوق فإن أهل السنّة والجماعة يقولون: بأن الشيعة يقولون: بأن طاعة علي فوق 
        طاعة اهللا سبحانه وتعالى..طاعة اهللا سبحانه وتعالى..طاعة اهللا سبحانه وتعالى..طاعة اهللا سبحانه وتعالى..

        وأنا وبصراحة أجبته لكن أريد أن أعرف رأيكم في هذه الرواية.وأنا وبصراحة أجبته لكن أريد أن أعرف رأيكم في هذه الرواية.وأنا وبصراحة أجبته لكن أريد أن أعرف رأيكم في هذه الرواية.وأنا وبصراحة أجبته لكن أريد أن أعرف رأيكم في هذه الرواية.
مع جزيل الشكر والتمنيات بالتوفيق بحق صاحب العصر والزمان، وشكراً على مع جزيل الشكر والتمنيات بالتوفيق بحق صاحب العصر والزمان، وشكراً على مع جزيل الشكر والتمنيات بالتوفيق بحق صاحب العصر والزمان، وشكراً على مع جزيل الشكر والتمنيات بالتوفيق بحق صاحب العصر والزمان، وشكراً على 

        ن المتابعة.ن المتابعة.ن المتابعة.ن المتابعة.حسحسحسحس
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
روى هذه الرواية عن أخطب خوارزم؛ وهو رواها في  �إن العالّمة

محمد ؛ وهو رواها في (مائة منقبة)، قال: حدثنا أبو )١((المناقب) عن ابن شاذان
بن عبد اهللا، قال:  قال: حدثنا عبد العزيز، �هارون بن موسى التلعكبري

ار قيماز العطّ حدثني جعفر بن محمد، قال: حدثني عبد الكريم، قال: حدثني
اح، بن الجر أبو قمر، قال: حدثني أحمد بن محمد بن الوليد، قال: حدثني ربيع

رسول  قال: قال، حدثني األعمش، عن أبي وائل، عن عبد اهللا بن مسعود :قال
  .)٢(...:�اهللا

عن األعمش، عن ة المصطفى) بطريق آخر: وروى مثلها الطبري في (بشار
ا خلق اهللا آدم ونفخ لم( :�قال: قال رسول اهللا، أبي وائل، عن عبد اهللا بن مسعود

 أن يا :فأوحى اهللا إليه .العالمين ن قال: الحمد هللا ربألهم أفيه الروح عطس آدم، ف
دنيا ما أخلقهما في آخر ال نأتي وجاللي لوال عبدان أريد حمدتني فوعزّ !آدم

  .خلقتك
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أن ارفع رأسك :فأوحى اهللا إليه؟ فمتى يكونان وما سميتهما، يقال: أي رب. 

 رسول اهللا نبي ، محمداهللا���  فرفع رأسه فإذا تحت العرش مكتوب: ال إله
ب من عذّه وأُ�� تو رحم منأي تي أنّأقسم بعزّ، ةمفتاح الجنّ علي، الرحمة

  .)١()عاداه
عن ، عن مكحولبسنده: ، هـ) في (قصص األنبياء)٥٧٣وروى الراوندي (ت

آدم  ن خلق اهللا تعالىأا لم: (�قال: قال رسول اهللا، ·عباسعن ابن ، طاووس
تي فوعزّ، حمدتني !فقال: يا آدم .ن حمدهأفألهمه اهللا ، وقفه بين يديه فعطس

  .ن أخلقهما في آخر الزمان ما خلقتكألوال عبدان أريد  وجاللي
  اسمهما؟ بقدرهما عندك ما !بقال آدم: يا ر

ل السطر: ال أو، فإذا بسطرين من نور ؛انظر نحو العرش !فقال تعالى: يا آدم
ة. والسطر الثاني: آليت على مفتاح الجنّ يوعل، الرحمة نبي ، محمداهللا���  لهإ

  .)٢()ب من عاداهماعذّوأُ، واالهما رحم منأن أنفسي 
فقد ثبت عندنا ، ل أو أحد النصّين اآلخرينسواء ثبت النص األو، وعلى كلٍّ

 ةمن خالل الروايات الكثيرة أنوطاعتهم شرط لقبول األعمال, وهذا  والية األئم
  .أمر مولوي صادر منه سبحانه وتعالى واقع تحت حكومته

اإلمام هي بالتالي طاعة  ؛ألن طاعة ؛ن طاعة اإلمام فوق طاعة اهللاإفال يقال  
فال من قبل المالئكة،  �وحالها في ذلك حال السجود آلدم، لكهللا ألنّه أمر بذ

والطاعة ، ألن اآلمر بالسجود هو اهللا ؛فوق السجود هللا �يقال أن السجود آلدم
وبالتالي لم يقبل اهللا من إبليس ، طاعة هللا سبحانه وتعالى �بالسجود آلدم
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مشروط أنّه ال لّ ك فيكون قبول األعمال ــ كما في، السجود له دون السجود آلدم
وتكون األعمال بالحقيقة متقومة مشروط بالوالية،  بتحقّق شرطه ــ���  يتحقّق

فإذا قبلها اهللا يمكن ، وهي في أعلى رتبة قياساً لألوامر المولوية اُألخر، بالوالية
وإذا لم يقبلها العبد تكون عباداته اُألخر ، أن يغفر للعبد عصيانه لألدنى منها مرتبة

  .تو كال عباداأات صورية عباد
ال شك أن ((بقوله: ، حسن المظفر هذا الحديث محمدوقد شرح العالّمة 

 ؛ بناًء�وكذا اإلقرار بإمامة علي، شرط لإليمان �محمداإلقرار باهللا وبنبوة 
لكن ، أصل من أصول الدين، وأنّها كالنبوة، اهللا ورسوله على أن إمامته بنصّ

ومن لم يقر بها كان ، ومن أقر بها تم إيمانه، قرار باهللا ورسولهاإلقرار بها فرع اإل
  ناقص اإليمان وإن أقر باللّه ورسوله.

كما هو المراد  ــبحقّه  عارفاً عرفت أن من أطاع علياً، فإذا عرفت هذا
بما هو  ــ؛ ألن طاعته له �هللا ورسوله بطاعة علي مطيعاً كان مؤمناً ــبالحديث 

لدخول الجنّة  فيكون صالحاً، مستلزمة لإليمان بهما وطاعتهما ــاهللا تعالى إمام من 
 ــحينئذ  ــ؛ ألن عصيانه أيضاً وعصى بها علياً، وإن عصى اهللا في بعض األحكام

  عصيان مؤمن أهل للغفران.
ومحلّ لدخول ، هللا ورسوله عاصٍ، إلمامته جاحداً كما أن من عصى علياً

في الظاهر؛ ألن طاعته لهما ليست طاعة مؤمن حتّى تكون النار وإن أطاعهما 
لرسالته، كأهل  مقبولة، كمن أطاع اهللا في الظاهر وعصى رسول اهللا جاحداً

  الكتاب.
أقسمت أن أدخل الجنّة من أطاعه (فصح ما في الحديث من قوله سبحانه: 

  أي في الظاهر.، )وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني، وإن عصاني
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وإن عصى ، كان من أهل النجاة والجنّة ا يصح القول بأن من أطاع علياًكم

كان من أهل النار وإن أطاع رسول اهللا في  وأن من عصى علياً، �رسول اهللا
  الظاهر.

  كما هو ظاهر.، �من علي �محمدوذلك كلّه ال ينافي أكرمية 
 منكراً وعصى علياً ،وبالجملة: المراد بالحديث: أن من أطاع اهللا في الظاهر

فهو من أهل ، بحقّه عارفاً وأن من أطاع علياً فهو من أهل النار؛ لعدم إيمانه.، لحقّه
فيكون أهال ، وإن عصى اهللا في بعض الفروع؛ ألن عصيانه عصيان مؤمن، الجنّة

  للمغفرة والرحمة.
وأنّه ، وأن اإلقرار بها شرط لإليمان، �فذلك إشارة إلى إمامة أمير المؤمنين

واتّبعوا غيره  �على علي الذين لم يقروا بالنصّ ال عبرة بطاعة المسلمين ظاهراً
ومعصيتهم ، وإن كانت طاعة اهللا ورسوله وخليفته في الواقع واحدة، وعصوه

  الواقعية معصية واحدة.
بأنّه ، وصفه لعلي في ما كتب على العرش، ويشهد إلرادة اإلمامة من الحديث

فإنّه من ، بالنبوة محمدو، في عرض وصف اهللا تعالى بالوحدانيةمقيم الحجة 
دم؛ آعلّة لخلق  وعلياً اًمحمدإلى تصريحه بأن  مضافاً أوضح ما يدلّ على اإلمامة!

  مة.عن اُأل فضالً، فإنّه دليل الفضل على آدم
 فال بد أن يكون علي سيدها وإمامها، بل علّة خلقها باألولوية، كما

نحن صنائع اهللا، والناس بعد (بكتابه إلى معاوية:  )نهج البالغة(ي ف �قال
  .)١()))صنائع لنا
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  ::تعليقتعليق

»���6�7�����
#�����
  »���د�א�ط�6
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السادة األفاضل..السادة األفاضل..السادة األفاضل..السادة األفاضل..
بعد التحية، هل حقّاً يوجد حديث قدسي في سيدنا علي: (من أطاعك بعد التحية، هل حقّاً يوجد حديث قدسي في سيدنا علي: (من أطاعك بعد التحية، هل حقّاً يوجد حديث قدسي في سيدنا علي: (من أطاعك بعد التحية، هل حقّاً يوجد حديث قدسي في سيدنا علي: (من أطاعك 

        وعصاني دخل الجنّة، ومن أطاعني وعصاك دخل النار)؟وعصاني دخل الجنّة، ومن أطاعني وعصاك دخل النار)؟وعصاني دخل الجنّة، ومن أطاعني وعصاك دخل النار)؟وعصاني دخل الجنّة، ومن أطاعني وعصاك دخل النار)؟
        نرجوا اإلفادة. نرجوا اإلفادة. نرجوا اإلفادة. نرجوا اإلفادة. 

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

:ما مرة طرق، وصيغ أُخر، إضافة لورد هذا الحديث القدسي بعد  
حدثنا علي بن أحمد بن عبد اهللا بن ((فقد روى الصدوق في أماليه، قال: 

أبيه  ه أحمد بن أبي عبد اهللا، عنأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبيه، عن جد
حماد، عن أبي الحسن العبدي، عن األعمش، عن  محمد بن خالد، عن خلف بن
أتاني جبرئيل وهو (: �عباس، قال: قال رسول اهللا عبابة بن ربعي، عن عبد اهللا بن

حبيبي جبرئيل مع ما أنت فيه من الفرح، ما منزلة أخي وابن  فرح مستبشر، فقلت له:
عمبن أبي طالب ي علي ه؟عند رب  

في  ة، واصطفاك بالرسالة، ما هبطتوالذي بعثك بالنبو !فقال جبرئيل: يا محمد
  لهذا.���  وقتي هذا

رحمتي،  نبي األعلى يقرأ عليك السالم، ويقول: محمد اهللا العلي !يا محمد
وعلي وإن  ب من وااله وإن عصاني، وال أرحم من عاداهتي، ال أعذّمقيم حج

  ث.الحدي )١())...)أطاعني
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قال: حدثني ، ·أبي حدثنا((قال: ، ورواه مع بعض االختالف في (الخصال)

قال: ، بن علي محمدي يرفع الحديث إلى بالر يسكيف القمالحسن بن أحمد األ
، األنصاري المروزي محمدعلي بن  حدثنا قال:، ان القوسيبن حس محمد حدثنا
قال: حدثني ، المعروف بأبي زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم الرازي حدثناقال: 

قال: قال ، عباسعن ابن ، عن مجاهد، عن ليث، أحمد بن عبد الحميد الحماني
  الحديث. )١()):...�رسول اهللا

، وابن شهر )٢(ورواه الفتّال النيسابوري في (روضة الواعظين) مرسالً
قمي ، ومحمد بن الحسن ال)٣(آشوب في (مناقب آل أبي طالب) مرسالً أيضاً

في (العقد الفريد والدر النضيد) مرسالً عن عكرمة، عن ابن عباس، عن 
٤(�النبي(.  

بن  محمدأحمد بن  حدثنا((قال: ، ورواه ابن شاذان القمي في (المائة منقبة)
عن ، قال: حدثني علي بن إبراهيم، زياد قال: حدثني أحمد بن، �أيوب الحافظ

يقول:  �بن موسى الرضا قال: سمعت علي، لصلتقال: حدثني الريان بن ا، أبيه
يقول: سمعت أبي  �اًأبي جعفر يقول: سمعت �سمعت أبي موسى

يقول:  �سمعت [أبي الحسين يقول: �اًيقول: سمعت أبي علي �اًمحمد
يقول: [سمعت  �رسول اهللا يقول: سمعت �أمير المؤمنين اًسمعت] أبي علي

تي على بن أبي طالب حج علي ه يقول:جالل يقول:] سمعت اهللا جلّ �جبرئيل
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دخل النار من عرفه وإن أُال ، وأميني على علمي، ونوري في بالدي، خلقي
  .)١())ة من أنكره وإن أطاعنيدخل الجنّأُوال ، عصاني

أبو عبد اهللا  ، وهو)بن أيوب الحافظ محمدورجاله ثقات غير (أحمد بن 
هـ) ٤٠١الجوهري البغدادي (ت اشيعبن بن عبد اهللا بن الحسن  محمدأحمد بن 

روى عنه ابن شاذان عدة روايات في (مائة ، صاحب كتاب (مقتضب األثر)
وتركه النجاشي لما رأى الشيوخ ، اضطرب واختل في آخر عمره، منقبة)

زياد  بن علي العلوي عن أحمد بن محمدولكن تابعه عليه علي بن ، )٢(يضعفونه
فزال ، )٣(لسالت) لجعفر بن أحمد بن علي القميبن جعفر في رواية (كتاب المس

  احتمال اضطرابه في الحديث.
ومن هنا تعرف أن الصيغة األقرب للحديث هي ما ورد بهذا السند المقبول 

فيكون ، ويمكن إرجاع ما ورد من صيغ أخر إلى معنى هذه الصيغة، �عن الرضا
ا لغفران إم، للمواليمعنى ما ورد من عدم العذاب مطلقاً هو عدم دخول النار 

  في اآلخرة. Fاألئمةو �أو لشموله بالشفاعة المذخورة لرسول اهللا، ذنوبه
التوحيد ال يقابله ((هـ) في (مشارق أنوار اليقين): ٨١٣وقال الحافظ البرسي (ت

الذنوب  من يءإذا كان في الميزان ال ينقصه ش علي وكذا حب، أم جلّ قلّ يءش
 ألن، وإذا لم يكن فال حسنة، ه في الميزان فال سيئةبفإذا كان ح، أم جلّ قلّ

وبغضه ، معها سيئة ه حسنة ال يضرحب ألن، والسيئات بغضه، هبالتحقيق حب الحسنات
  ...حسنة سيئة ال ينفع معها
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 اف من الحديث القدسي من الربودليله ما رواه صاحب الكشّإلى أن قال: 

ُأل(ه قال: أنّ العليةالجنّ دخلن وُأل، وإن عصاني اًمن أطاع عليالنار من عصاه  دخلن
واإليمان ، هو اإليمان الكامل علي حب ألن وذلك، وهذا رمز حسن، وإن أطاعني)

دخله له وأُ أغفر له إكراماً يفإنّ ))وإن عصاني((فقوله: ، معه السيئات الكامل ال تضر
  .فو والغفرانالع علي وبحب، ة باإليمانة بإيمانه فله الجنّالجنّ

فال  اًه إذا لم يوال عليوذلك ألنّ؛ )دخلن النار من عصاه وإن أطاعنيوُأل( وقوله:
المضاف  علي الطاعة بالحقيقة حب ألن ؛حقيقة فطاعته هناك مجاز ال، إيمان له

 فمن أحب، ومن أطاع اهللا نجا، فقد أطاع اهللا اًعلي فمن أحب، إليها سائر األعمال
جافقد ن اًعلي. فاعلم أن حب ١())وبغضه الكفر، اإليمان علي(.  

IIIIáèníüëáèníüëáèníüëáèníüëFFFF@@@@@ÂŠ‘@ÂŠ‘@ÂŠ‘@ÂŠ‘ÛÛÛÛÞbàÇþa@ÞìjÔÞbàÇþa@ÞìjÔÞbàÇþa@ÞìjÔÞbàÇþa@ÞìjÔHHHHIIIISSSSHHHH@ @@ @@ @@ @

אق�«�
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

ن ن ن ن ومن مات دوومن مات دوومن مات دوومن مات دو، ، ، ، بالنسبة للحديث الشريف: (من مات دون ماله فهو شهيدبالنسبة للحديث الشريف: (من مات دون ماله فهو شهيدبالنسبة للحديث الشريف: (من مات دون ماله فهو شهيدبالنسبة للحديث الشريف: (من مات دون ماله فهو شهيد
        عرضه فهو شهيد...) الخ.عرضه فهو شهيد...) الخ.عرضه فهو شهيد...) الخ.عرضه فهو شهيد...) الخ.

هل ينطبق على جميع المسلمين المؤمن هل ينطبق على جميع المسلمين المؤمن هل ينطبق على جميع المسلمين المؤمن هل ينطبق على جميع المسلمين المؤمن ؟ ؟ ؟ ؟ على من ينطبق هذا الحديثعلى من ينطبق هذا الحديثعلى من ينطبق هذا الحديثعلى من ينطبق هذا الحديث
يؤمن بوالية أمير المؤمنين وأوالده يؤمن بوالية أمير المؤمنين وأوالده يؤمن بوالية أمير المؤمنين وأوالده يؤمن بوالية أمير المؤمنين وأوالده     هل ينطبق على من الهل ينطبق على من الهل ينطبق على من الهل ينطبق على من ال    ؟؟؟؟والفاسقوالفاسقوالفاسقوالفاسق

        أم ال؟أم ال؟أم ال؟أم ال؟، ، ، ، المعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومين
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وإذا كان نعم وأصبح المخالف شهيداً وله أجر الشهيد فما فائدة الوالية وإذا كان نعم وأصبح المخالف شهيداً وله أجر الشهيد فما فائدة الوالية وإذا كان نعم وأصبح المخالف شهيداً وله أجر الشهيد فما فائدة الوالية وإذا كان نعم وأصبح المخالف شهيداً وله أجر الشهيد فما فائدة الوالية 
        حينئذ؟!حينئذ؟!حينئذ؟!حينئذ؟!

        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.
        جواب:جواب:جواب:جواب:الالالال

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن هذا الحديث بهذا المتن لم يرد في مصادر الحديث، وإنّما ورد الشطر 

  األول منه من طرق أهل السنّة.
عن عبد اهللا بن الزبير وعبد ((فقد روى الطبراني في (المعجم األوسط)، بسنده: 

ن قتل ــ أو قال: من مات ــ دون ماله ، قال: (م0اهللا بن عامر بن كريز: إن رسول اهللا
  .)١())فهو شهيد)

  .)٢(وفي الصحيحين: (من قتل دون ماله فهو شهيد)
 )٣(وقد ورد بطرقنا في (الكافي) بلفظه: (من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد...)

  .)٤(الخ، وفي كتاب (من ال يحضره الفقيه) بلفظه: (من قتل دون ماله فهو الشهيد)
شطر الثاني مما ذكر، فلم نعثر على مصدر له في كتب الحديث، وأما ال

  وإنّما أدخله في الحديث ــ أي: الشطر األول ــ بعض كتّاب أهل السنّة.
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  .)١(نعم، ورد هذا الشطر بلفظ: (من قتل دون أهله فهو شهيد)

  وأما بخصوص ما سألت:
سواء (من قتل)، ، أو الروايات التي يستفاد منها عموم (من مات)فإن هذه 

مخصصة بالروايات الواردة ، بل سواء كان مسلماً أو غيره، كان إمامياً أو غيره
شرط  F.. فاالعتقاد بوالية أهل البيت)الوالية(شرط قبول األعمال هو أن ب

عمل يوم القيامة وليس عنده والية أهل  ومن جاء بأي، في قبول األعمال
وقَدمنَا إلى ما عملُوا من وقَدمنَا إلى ما عملُوا من وقَدمنَا إلى ما عملُوا من وقَدمنَا إلى ما عملُوا من �جاء فيها:  فهو من أهل هذه اآلية التي، Fالبيت

  ؛ نعم يؤخذ له حقّه يوم القيامة ألنّه مظلوم.)٢(�ًعملٍ فَجعلنَاه هباًء منثُوراعملٍ فَجعلنَاه هباًء منثُوراعملٍ فَجعلنَاه هباًء منثُوراعملٍ فَجعلنَاه هباًء منثُورا

IIIIòČä¦a@Þì�†Û@áèß@ÝßbÇ@áèmüaìßòČä¦a@Þì�†Û@áèß@ÝßbÇ@áèmüaìßòČä¦a@Þì�†Û@áèß@ÝßbÇ@áèmüaìßòČä¦a@Þì�†Û@áèß@ÝßbÇ@áèmüaìßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        يدخل الجنّة؟يدخل الجنّة؟يدخل الجنّة؟يدخل الجنّة؟    FFFFمن يوالي أهل البيتمن يوالي أهل البيتمن يوالي أهل البيتمن يوالي أهل البيتكلّ كلّ كلّ كلّ     هلهلهلهل

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

مع التبري من أعداءهم ــ أي: المواالة  Fال ريب أن مواالة أهل البيت
بل هو عمدة ما ، اهللا) ــ عامل مهم ���  الحقيقية الدائرة بين النفي واإلثبات كـ(ال إله

بل يظهر من بعض النصوص حتمية ذاك وإن فعل ، نّةفي الباب للدخول إلى الج
  كذا.. وكذا, أو ما فعل..

                                                 

F١E�!uא��W�	C)�	DE��.'CF�G0١�W١٩٠�K	ز��G0�	:��	C)�� �
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وقد يصل إلى دخول النار ، نعم, ال بد وأن يمر المؤمن بمرحلة تمحيص
  كون قصيرة.تقد ال ، واللبث فيها لمدة

قال:  �ــ كما في (عوالي اللئالي) وغيرها: أنّه �وقد ورد عن رسول اهللا
وهذا ال شك ليس على ، )١(وإن زنى وإن سرق) اهللا دخل الجنّة ���  (من قال ال إله

  هم صلوات اهللا عليهم أجمعين.�� قه.. فكذا فيما يرجع إلى من توإطال
، �عن رسول اهللا، عن أبي ذر((ونظير هذا ما جاء في كتاب (التوحيد): 

  .ةذاك جبرئيل عرض لي في جانب الحرقال: (
  .ةدخل الجنّ شيئاً وجلّ ت ال يشرك باهللا عزّه من ماتك أنّمر أُفقال: بشّ

  وإن زنى وإن سرق؟ !قلت: يا جبرئيل قال:
  .)))قال: نعم وإن شرب الخمر

يعني بذلك: أنّه يوفّق ((حيث علّق الشيخ الصدوق(رحمة اهللا عليه) بقوله: 
  .)٢())للتوبة حتّى يدخل الجنّة

(ال يشرك باهللا عزّ وينبغي التنبيه إلى الشرط الوارد في الرواية، وهو: 
  وجلّ شيئاً)!

وأما أصحاب الكبائر من الشيعة فال ((في (البحار):  �قال العالّمة المجلسي
: �قال، ثم ))استبعاد في عدم دخولهم النار وإن عذّبوا في البرزخ وفي القيامة

وقد ورد في بعض األخبار أن ارتكاب بعض الكبائر وترك بعض الفرائض ((
                                                 

F١� T�d"pא� L0E� G0l� ،L��א���� Lא���� E١� W٣٤�F� b�	hא� �א�!א0[ .B*١٤א��T��� ،E
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ي الشرك فال ينبغي االغترار بتلك األخبار واالجتراء بها على أيضاً داخالن ف

  .)١())المعاصي
نقل ، وغيره )٢(ومع هذا فقد وردت روايات كثيرة جداً في (رجال الكشي)

في الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم  )٣(جملة منها شيخنا المجلسي في (بحاره)
  صلوات اهللا عليهم أجمعين؛ فراجع!

Çc@åß@ñõa�ÛaIÇc@åß@ñõa�ÛaIÇc@åß@ñõa�ÛaIÇc@åß@ñõa�ÛaIoîjÛa@Ýçc@òČàöc@õa†oîjÛa@Ýçc@òČàöc@õa†oîjÛa@Ýçc@òČàöc@õa†oîjÛa@Ýçc@òČàöc@õa†FFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
»��
��
אق$و�1ق���  »�������������א

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أنّني ال أجد في نفسي بغضاً أو أنّني ال أجد في نفسي بغضاً أو أنّني ال أجد في نفسي بغضاً أو أنّني ال أجد في نفسي بغضاً أو  ��� ��� ��� ���     ،،،،منتهج نهجهممنتهج نهجهممنتهج نهجهممنتهج نهجهم، ، ، ، ألهل البيتألهل البيتألهل البيتألهل البيت    أنا موالٍأنا موالٍأنا موالٍأنا موالٍ

وأجدهم ضالّين أسأل اهللا أن يهديهم. ما وأجدهم ضالّين أسأل اهللا أن يهديهم. ما وأجدهم ضالّين أسأل اهللا أن يهديهم. ما وأجدهم ضالّين أسأل اهللا أن يهديهم. ما ، ، ، ، كراهية لمن هو مخالف لنهج أهل البيتكراهية لمن هو مخالف لنهج أهل البيتكراهية لمن هو مخالف لنهج أهل البيتكراهية لمن هو مخالف لنهج أهل البيت
        هو رأيكم؟هو رأيكم؟هو رأيكم؟هو رأيكم؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركا

ما بحثنا من مصادرنا الحديثية ما يوجب البراءة من مجمل  لم نجد في
بل ربما يستفاد من بعض ، المخالفين حتّى عوامهم الجهلة أو المستضعفين

لتزاماً اما أيضاً يستفاد ، وربعمومات جواز معاملتهم ومداراتهم جواز األلفة معهم
                                                 

F١�Tא���א�T���E٣�W٧�	:F�+א��@�+A�،F�@�0١F�b�	hא�E١٧KE� �
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جواز  Fذهب أهل البيتمن بعض األدلّة كجواز الزواج ممن ال تعرف م
مودتهم في أُمور الدنيا، ال أمر الدين؛ ألن الحب في اهللا والبغض في اهللا من 

  أركان اإليمان.
 Fنعم، وردت روايات مستفيضة بوجوب البراءة من أعداء أهل البيت

  ، وممن لديه المعرفة كعلمائهم.Fوأتباعهم وأشياعهم والمبغض لهم
هـ): ٥٩٨طرفات السرائر) البن إدريس الحلّي (تمنها: ما ورد في كتاب (مست

أنّه يضعف عن البراءة من عدوكم، قال: ���  : إن فالناً يواليكم،�وقيل للصادق((
  (هيهات، كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا).

، أنّه قال: (كمال الدين واليتنا والبراءة من �وروي عن الرضا
  عدونا).

واعلم يا بني، أنّه ال تتم الوالية وال تخلص المحبة  ثم قال الصفواني:
بالبراءة من عدوهم، قريباً كان منك أو بعيداً، ���  �وتثبت المودة آلل محمد

الَ تَجِد قَوماً يؤمنُون بِاللَّه الَ تَجِد قَوماً يؤمنُون بِاللَّه الَ تَجِد قَوماً يؤمنُون بِاللَّه الَ تَجِد قَوماً يؤمنُون بِاللَّه �فال تأخذك به رأفة، فإن اهللا عزّ وجلّ يقول: 
ادح نم ونادورِ يمِ اآلخوالْيوادح نم ونادورِ يمِ اآلخوالْيوادح نم ونادورِ يمِ اآلخوالْيوادح نم ونادورِ يمِ اآلخوالْيو     أَو منَاَءهأَب أَو ماَءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه أَو منَاَءهأَب أَو ماَءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه أَو منَاَءهأَب أَو ماَءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه أَو منَاَءهأَب أَو ماَءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه

...متَهيرشع أَو مانَهإِخْو...متَهيرشع أَو مانَهإِخْو...متَهيرشع أَو مانَهإِخْو...متَهيرشع أَو مانَه٢())...)١(�إِخْو(.  
والروايات في ذلك كثيرة؛ راجع (بحار األنوار، للمجلسي/ الجزء السابع 
والعشرون/ أبواب واليتهم وحبهم وبغضهم صلوات اهللا عليهم، وباب وجوب 

  الة أوليائهم ومعاداة أعدائهم).موا
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنون ويدخلون الجنّة؟هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنون ويدخلون الجنّة؟هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنون ويدخلون الجنّة؟هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنون ويدخلون الجنّة؟

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

فرض على المسلمين أنزله اهللا تعالى في كتابه، قال  Fيتإن مودة أهل الب
، فيكون من )١(�الْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ����     قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً�اهللا عزّ وجلّ:

  أبغضهم راداً على اهللا ورسوله ــ نعوذ باهللا ــ
(يا علي! : �أنّه قال لعلي �وقد ورد في كتب الفريقين عن رسول اهللا

هو قسيم الجنّة والنار، فكيف  �. فإذا كان علي)٢(إنّك قسيم الجنّة والنار)
  ؟!Fيدخل الجنّة من يبغضه؟! وهل يسمى مؤمناً من يبغض علياً وآله

  : (يا علي! ال �أنّه قال لعلي �وقد ورد في كتب الفريقين عن رسول اهللا
  .)٣(منافق) ���  مؤمن وال يبغضك ���  يحبك
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بغض علي إن كما ورد في كتب �هو في الواقع بغض لرسول اهللا �ثم ،
، أنّه قال: (من أحبني فليحب علياً, ومن أبغض علياً فقد �الفريقين عن رسول اهللا

  .)١(أبغضني, ومن أبغضني فقد أبغض اهللا عزّ وجلّ, ومن أبغض اهللا أدخله النار)
عن أبي سعيد ((سلم: وروى الحاكم في مستدركه وصححه على شرط م

 ���  : (والذي نفسي بيده ال يبغضنا أهل البيت أحد0الخدري، قال: قال رسول اهللا
  .)٢())أدخله اهللا النار)

, )٣(ليس مؤمناً, بل منافق, وفي بعض الروايات كافر Fإذاً، مبغض علي وآله
  ومصيره النار.

òČàöþa@ČÕyIòČàöþa@ČÕyIòČàöþa@ČÕyIòČàöþa@ČÕyIFFFF@@@@H÷bäÛa@óÜÇH÷bäÛa@óÜÇH÷bäÛa@óÜÇH÷bäÛa@óÜÇ@ @@ @@ @@ @
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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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        أيها المدافعون بالثغور عن مذهب أهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين.أيها المدافعون بالثغور عن مذهب أهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين.أيها المدافعون بالثغور عن مذهب أهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين.أيها المدافعون بالثغور عن مذهب أهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين.

تعلمون أن أهل البيت(سالم اهللا عليهم) ضحوا بالغالي والنفيس ألجل إيصال تعلمون أن أهل البيت(سالم اهللا عليهم) ضحوا بالغالي والنفيس ألجل إيصال تعلمون أن أهل البيت(سالم اهللا عليهم) ضحوا بالغالي والنفيس ألجل إيصال تعلمون أن أهل البيت(سالم اهللا عليهم) ضحوا بالغالي والنفيس ألجل إيصال 
        الدين إلينا.الدين إلينا.الدين إلينا.الدين إلينا.

    ؛؛؛؛عليناعليناعليناعلينا    اًاًاًاًاجباجباجباجبفعل يكون وفعل يكون وفعل يكون وفعل يكون وكلّ كلّ كلّ كلّ     فما هو الواجب علينا اتجاههم؟ مع الدليل علىفما هو الواجب علينا اتجاههم؟ مع الدليل علىفما هو الواجب علينا اتجاههم؟ مع الدليل علىفما هو الواجب علينا اتجاههم؟ مع الدليل على
        ليكون دستوراً يسير عليه شيعتهم ومواليهم.ليكون دستوراً يسير عليه شيعتهم ومواليهم.ليكون دستوراً يسير عليه شيعتهم ومواليهم.ليكون دستوراً يسير عليه شيعتهم ومواليهم.

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

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  على شيعتهم كثيرة: Fإن حقوق األئمة

  :Fمنها: معرفتهم ومعرفة حقّهم
اهللا تبارك وتعالى جعلنا حججه  إن: (�ففي (االختصاص): عن الصادق

ته على اهللا حين أمره ن جحدنا كان بمنزلة إبليس في تعنّفم، على خلقه وأمناء علمه
بعنا كان بمنزلة المالئكة الذين أمرهم اهللا بالسجود ومن عرفنا واتّ، بالسجود آلدم
  .)١()آلدم فأطاعوه

نحن (قال: سمعته يقول: ، �عن أبي عبد اهللا، عن أبي سلمةوفي (الكافي): 
من ، وال يعذر الناس بجهالتنا، معرفتنا ���  ال يسع الناس، الذين فرض اهللا طاعتنا

ى حتّ ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضاالً، ومن أنكرنا كان كافراً، عرفنا كان مؤمناً
فإن يمت على ضاللته ، من طاعتنا الواجبة يرجع إلى الهدى الذي افترض اهللا عليه

  .)٢()يفعل اهللا به ما يشاء
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ي خطبة له يذكر فيها حال ف �عن أبي عبد اهللاوفي (الكافي) أيضاً 
ةاألئمF  :إوصفاتهم)وجلّ اهللا عزّ ن أوضح بأئمنا ة الهدى من أهل بيت نبي

عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن  عن دينه، وأبلج بهم
  .)١(...الخ)إمامه، وجد طعم حالوة إيمانه واجب حق �ة محمدمعرف من أُ

فعلى المؤمن أن يسعى إلى معرفة حقيقة  واألخبار في ذلك كثيرة،
  ومعرفة حقّهم بقدر الوسع والطاقة. Fاألئمة

  :Fومنها: مودتهم ومحبتهم
فقد صرح القرآن أنّه ال يطلب أجراً على الرسالة التي أداها سيد أهل 

المودة في القربى, واألجر عائد على الناس، فليس المنتفع هم ���  البيت شيئاً
  , بل المنتفع هم الناس أنفسهم.Fتأهل البي

آل  عليكم بحب: (�ففي (عيون الحكم والمواعظ) عن أمير المؤمنين
كم فإنّنبيترون إلى قول اهللا:  أال، كمعليكم والموجب على اهللا حقّ اهللا ه حق
  .)٣())٢(�الْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ����     قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراًقُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً�

قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه قُلْ الَ أَسأَلُكُم علَيه �قوله تعالى:  في �جعفرعن أبي الكليني وروى 
. إلى غير ذلك من )٤()F، قال: (هم األئمة�الْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربىالْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ����     أَجراًأَجراًأَجراًأَجراً

  الروايات الكثيرة.
  :Fومنها: طاعتهم واتّباعهم
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ن اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم إِن كُنتُم تُحبوإِن كُنتُم تُحبوإِن كُنتُم تُحبوإِن كُنتُم تُحبو�قال اهللا تعالى: ، فاالتّباع الزم المحبة

 اللّه اللّه اللّه اللّهيمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيويمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيويمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيويمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيوقد أورد الكليني في باب (فرض )١(�و .
  طاعة األئمة) من كتاب الحجة في (الكافي) سبعة عشر رواية؛ فراجع.

  ومنها: التبرؤ من أعدائهم:
قال اهللا تعالى: ، تمع حبهم مع حب عدوهمإذ ال يج، وهو الزم لحبهم أيضاً

�هفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهعا جمهفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهعا جمهفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهعا جمهفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهعا ج٢(�م(.  
ما جعلَ ما جعلَ ما جعلَ ما جعلَ �في قوله: ، �عن أبي جعفر، ففي (تفسير القمي) عن أبي الجارود

هفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل اللَّههفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل اللَّههفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل اللَّههفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل قال: (، �اللَّهال يج�بن أبي طالب قال علي :نا تمع حب
وحب إجوف إنسان نا فيعدو ،ن اهللا لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب 

لنا كما يخلص الذهب بالنار ال كدر  نا فيخلص الحبا محبمأف، هذا ويبغض هذا
نا فليس عدو نا حبن شاركه في حبإنا فليمتحن قلبه فحب فمن أراد أن يعلم، فيه
  .)٣()للكافرين عدووجبرئيل وميكائيل واهللا  همواهللا عدو، ا ولسنا منهمنّ

  إلى غيرها من الروايات.
  على من سواهم: Fومنها: تقديمهم

بمعرفتهم ���  في أنّه ما نبئ نبي �روى الصفّار ستّة طرق عن الصادق
  وفضلهم عمن سواهم:

، عن يونس بن يعقوب، بن عمرو محمدعن ، علي بن إسماعيل حدثنامنها: 
 نبيما من ( :يقول �سمعت أبا عبد اهللا :قال، عن أبي بصير، علىألعن عبد ا

  .)٤()ن سوانابواليتنا وبفضلنا عم���  رسلأُمن رسول  نبئ وال
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  قال:، Fعن آبائه، �وروى الصدوق عن الرضا
  ي).وال أكرم عليه منّ يأفضل منّ ما خلق اهللا خلقاً: (�قال رسول اهللا

؟).فأنت أفضل أم جبرئيل !يا رسول اهللا( :فقلت :�قال علي  
ل أنبياءه المرسلين على مالئكته اهللا تبارك وتعالى فضّ نإ !يا علي( :فقال

لنيوفضّ، بينالمقر ين والمرسلينعلى جميع النبي ،والفضل بعدي لك يا علي 
إو، ة من بعدكولألئمن المالئكة لخدامنا وخد١(...الخ)يناام محب(.  

  :Fذكرهمومنها: إحياء أمرهم و
تجلسون ( لفضيل: قالقال: ، �ففي (قرب اإلسناد): عن أبي عبد اهللا

ثون؟وتحد.(  
  جعلت فداك.، قال: نعم

  أحيا أمرنا. ها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم اهللا منتلك المجالس أحب إن(قال: 
، الذباب فخرج من عينه مثل جناح، أو ذكرنا عنده، من ذكرنا !يا فضيل

  .)٢()نوبه ولو كانت أكثر من زبد البحرغفر اهللا له ذ
قال: سمعت ، عن عبد السالم بن صالح الهروي: �وفي (عيون أخبار الرضا

أحيا أمرنا رحم اهللا عبداً(يقول:  �موسى الرضا بن أبا الحسن علي.(  
  أمركم؟ يوكيف يحي فقلت له:

منا محاسن كال الناس لو علموا فإن، م علومنا ويعلمها الناسيتعلّ(قال: 
  .)٣()التبعونا
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  إلى غير ذلك من الروايات.

  ، وهي من أفضل األعمال:Fومنها: الصالة عليهم
ما في الميزان (قال: ، Hمسلم، عن أحدهما عن محمد بنففي (الكافي): 

الرجل لتوضع أعماله في  وإن، أثقل من الصالة على محمد وآل محمد يءش
  .)١()في ميزانه فيرجح به عهاالصالة عليه فيض �الميزان فتميل به فيخرج

بالبيت وهو  قاًمتعلّ سمع أبي رجالً(قال: ، �عن أبي عبد اهللاوفيه أيضاً: 
قل: ، ناال تبترها ال تظلمنا حقّ !على محمد، فقال له أبي: يا عبد اهللا صلّ هميقول: اللّ

  .)٢()محمد وأهل بيته على صلّ هماللّ
  :Fوذكر مصائبهم ومنها: الفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم،

في حديث األربعمائة خصلة التي علّمها أمير  �ففي خصال الصدوق
، وهو حديث طويل فيه: �ألصحابه، بسنده عن أبي عبد اهللا �المؤمنين

)لع إلى األرض فاختارنا، واختار لنا شيعة، ينصروننا اهللا تبارك وتعالى أطّ إن
ا أولئك منّ، هم وأنفسهم فيناويبذلون أموال، ويحزنون لحزننا، ويفرحون لفرحنا

  .)٣()وإلينا
  قال:، كردين البصري عن مسمع بن عبد الملكوفي (كامل الزيارات): 

 أنت من أهل العراق أما تأتي قبر !: يا مسمع�قال لي أبو عبد اهللا
  ؟�الحسين
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بع هوى هذا يتّ وعندنا من، نا رجل مشهور عند أهل البصرةأقلت: ال 
ن أولست آمنهم ، وغيرهم من أهل القبائل من النصابنا كثير عدوو، الخليفة

  يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي.
  ؟قال لي: أفما تذكر ما صنع به

  .قلت: نعم 
  ؟قال: فتجزع

فامتنع من ، يثر ذلك علَأى يرى أهلي حتّ، ستعبر لذلكأو، واهللا يإقلت: 
  .يستبين ذلك في وجهي ىالطعام حتّ

والذين ، من أهل الجزع لنا ونك من الذين يعدنّإأما ، تكقال: رحم اهللا دمع
  .)١(...مناألخوفنا ويأمنون إذا  ويخافون، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا

، قال: (نفس �وفي (أمالي الطوسي): عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد
ثم المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل اهللا). 

: (يجب أن يكتب هذا الحديث �قال أبو عبد اهللا جعفر بن محمد
  . )٢(بالذهب)

  : ــ وله فضل عظيم ــ Fومنها: انتظار فرجهم
 من مات منكم على هذا(قال: ، �عن أبي عبد اهللاففي (إكمال الدين): 

  .)٣()�له كان كمن كان في فسطاط القائم مر منتظراًاأل
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المنتظر (قال: ، Fأمير المؤمنين عن، عن آبائه، عن أبي عبد اهللاوفيه أيضاً: 
١()ط بدمه في سبيل اهللاألمرنا كالمتشح(.  

من آمن بنا  !يا أبا حمزة( :عن أبي عبد اهللا وفي (تأويل اآليات الظاهرة):
بل واهللا تحت راية ، قتل تحت راية القائم وانتظر أمرنا كان كمن، ق حديثناوصد

  .)٢()�رسول اهللا
  وصلتهم بالمال: Fالخمس لهم ومنها: دفع

ا في مباحثهم الفقهية ورسائلهم ؤنفالخمس حكمه واضح مما ذكره علما
والمواضع التي يعلم  مورفهو يحصل بصرف المال في اُأل Fوأما صلتهم ، العملية

، خاصّة في ترويج الدين ،#اإلمام الحجة رضاو، وبحبهم لها، برضاهم بها
   .وكذلك صلة شيعتهم ومواليهم

من لم يقدر على (: �الصادقروى الصدوق في (من ال يحضره الفقيه): عن 
ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر ، عتنا يكتب له ثواب صلتنايصلتنا فليصل صالحي ش
  .)٣()ثواب زيارتنا صالحي موالينا يكتب له

، وإهداء ثواب Fوهناك حقوق وواجبات أُخرى كثيرة: كزيارة قبورهم
النيابة بالحج والزيارات، وقراءة القرآن عنهم، والدفاع عنهم األعمال لهم، و

وعن مذهبهم وشيعتهم مقابل األعداء، والحفاظ على سرهم، واالتقاء من 
عدوهم. وغيرها تركنا ذكرها روماً لالختصار واعتماداً على فهم المؤمن 

  الموالي لهم.
                                                 

F١E��W�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`٦٤٥F�b�	hن�א�)"zوא�y��z@�א�٦،�א�'EK� �
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
أهل البيت يعتبر شركاً أهل البيت يعتبر شركاً أهل البيت يعتبر شركاً أهل البيت يعتبر شركاً     ااااوهل العمل ألجل رضوهل العمل ألجل رضوهل العمل ألجل رضوهل العمل ألجل رض، ، ، ، أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت    ااااما هو معنى رضما هو معنى رضما هو معنى رضما هو معنى رض

        في العبادة؟في العبادة؟في العبادة؟في العبادة؟
        هناك اشتباه عندي في هذا الموضوع، الرجاء التفصيل في اإلجابة.هناك اشتباه عندي في هذا الموضوع، الرجاء التفصيل في اإلجابة.هناك اشتباه عندي في هذا الموضوع، الرجاء التفصيل في اإلجابة.هناك اشتباه عندي في هذا الموضوع، الرجاء التفصيل في اإلجابة.

        ولكم األجر.ولكم األجر.ولكم األجر.ولكم األجر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
فألجل  Fالمعصومين رضاوأما ما نطلبه من ، د أن تكون العبادة هللا تعالىال ب

وال يعد هذا ، أن األعمال تعرض عليهم ويكونوا بمثابة الميزان في تقييم األعمال
ففي ، اهللا تعالى رضابل رضاهم من ، ألنّه بإذن من اهللا تعالى ؛الطلب لرضاهم شركاً

, )١(�فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منهمفَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منهمفَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منهمفَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منهم� عزّ وجلّ: في قول اهللا �الخبر: عن أبي عبد اهللا
ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون ، فقال: إن اهللا عزّ وجلّ ال يأسف كأسفنا

ألنّه  ؛نفسه وسخطهم سخط نفسه رضافجعل رضاهم ، وهم مخلوقون مربوبون
 Fذا جاء في حقّهم.. ول)٢(فلذلك صاروا كذلك، ء عليه�� جعلهم الدعاة إليه واألد

فإنّهم يدلّون الخلق على ما ، )٣(ء على مرضاة اهللا)�� في الزيارة الجامعة: (واألد
يرضي اهللا تعالى من عقائد وأحكام بما جعلهم اهللا أولياءه على خلقه وأبواباً لعلمه 

  وواسطة بينهم وبينه.
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        وأكون بها وجيهاً عندهم؟وأكون بها وجيهاً عندهم؟وأكون بها وجيهاً عندهم؟وأكون بها وجيهاً عندهم؟    FFFFما هي أفضل األعمال التي أتقرب بها إلى األئمةما هي أفضل األعمال التي أتقرب بها إلى األئمةما هي أفضل األعمال التي أتقرب بها إلى األئمةما هي أفضل األعمال التي أتقرب بها إلى األئمة

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

نذكر لك بعض الروايات التي من خاللها يتّضح لك بعض األعمال التي فيها 
  :Fالمعصومين رضامن اهللا تعالى و القرب
أنّه قال:  �عن رسول، عن آبائه، �روي عن اإلمام الحسن العسكري ــــــــ١١١١

وال ، (وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم [ينقطع] عن إمامه ال يقدر على الوصول إليه
أال فمن كان من شيعتنا عالماً ، يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه

أال فمن هداه ، الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجرهبعلومنا وهذا 
  .)١(كان معنا في الرفيق األعلى)، وأرشده وعلّمه شريعتنا

وبذلك تكون ، فبإمكانك من خالل طلب العلم أن تكون سبباً لهداية اآلخرين
  .Fقريباً من المعصومين

 �ن األئمة بعد رسول اهللاأنّه قال: (... أل �روي عن اإلمام زين العابدين ــــــــ٢٢٢٢
، وثمان من ولدي أئمة أبرار، ثالثة من الماضين وأنا الرابع، اثنا عشر عدد األسباط

  .)٢(من أحبنا وعمل بأمرنا كان معنا في السنام األعلى)
                                                 

F١,!()�٢١٤KEאh	�Q�E��W٣٣٩�F�b*(&�א� �
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أنّه قال: (إن لكلّ إمام عهداً في  �زيارة قبورهم، فعن اإلمام الرضا ــــــــ٣٣٣٣
تمام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم، عنق أوليائه وشيعته، وإن من 

فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعائهم 
  .)١(يوم القيامة)

ومن ، أنّه قال: (من زارنا بعد مماتنا فكأنّما زارنا في حياتنا �وعن الصادق
ومن سر مؤمناً فقد ، حبناجاهد عدونا فكأنّما جاهد معنا, ومن تولّى محبنا فقد أ

  .)٢()�ومن أعان فقيرنا كان مكافأته على جدنا رسول اهللا، سرنا
قال أمير أنّه قال: ( �فقد روي عن أبي جعفر، االتّصاف بصفات شيعتهم ــــــــ٤٤٤٤

المتزاورون في ، تناون في مودالمتحاب، المتباذلون في واليتنا : شيعتنا�المؤمنين
بركة على من ، وإن رضوا لم يسرفوا، ضبوا لم يظلمواإن غ الذين، إحياء أمرنا

  .)٣()خالطوا سلم لمن، جاوروا
وأهل الوفاء ، شيعتنا أهل الورع واالجتهادأنّه قال: ( �وروي عن الصادق

، في اليوم والليلة ةإحدى وخمسين ركع أصحاب، وأهل الزهد والعبادة، واألمانة
كلّ  ون البيت ويجتنبونأموالهم ويحج ونيزكّ، القائمون بالليل الصائمون بالنهار

  .)٤()محرم
؛ )٥(وغير ذلك من الروايات كثير، ذكر بعضها الحر العاملي في (وسائل الشيعة)

  فلتراجع.
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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..
        على اهللا؟على اهللا؟على اهللا؟على اهللا؟    FFFFالبيتالبيتالبيتالبيت    ــ ما هو حق أهلــ ما هو حق أهلــ ما هو حق أهلــ ما هو حق أهل١١١١
له حق على اهللا له حق على اهللا له حق على اهللا له حق على اهللا     FFFFأو وصي من األوصياءأو وصي من األوصياءأو وصي من األوصياءأو وصي من األوصياء، ، ، ، ــ لم ال يوجد أي نبي من األنبياءــ لم ال يوجد أي نبي من األنبياءــ لم ال يوجد أي نبي من األنبياءــ لم ال يوجد أي نبي من األنبياء٢٢٢٢

        وأهل بيته؟وأهل بيته؟وأهل بيته؟وأهل بيته؟    ����محمدمحمدمحمدمحمدسوى نبينا سوى نبينا سوى نبينا سوى نبينا 
وال أعرف المعنى الحقيقي لحقّهم وال أعرف المعنى الحقيقي لحقّهم وال أعرف المعنى الحقيقي لحقّهم وال أعرف المعنى الحقيقي لحقّهم     FFFFــ أنا في دعواتي أدعو بحقّهمــ أنا في دعواتي أدعو بحقّهمــ أنا في دعواتي أدعو بحقّهمــ أنا في دعواتي أدعو بحقّهم٣٣٣٣

        وحرمتهم, هل دعواتي جميعها مردودة علي؟وحرمتهم, هل دعواتي جميعها مردودة علي؟وحرمتهم, هل دعواتي جميعها مردودة علي؟وحرمتهم, هل دعواتي جميعها مردودة علي؟
وعلي وعلي وعلي وعلي ، ، ، ، وعليوعليوعليوعلي    محمدمحمدمحمدمحمدارة: (اللّهم بحق ارة: (اللّهم بحق ارة: (اللّهم بحق ارة: (اللّهم بحق ــ هل يجوز الدعاء تسبقه هذه العبــ هل يجوز الدعاء تسبقه هذه العبــ هل يجوز الدعاء تسبقه هذه العبــ هل يجوز الدعاء تسبقه هذه العب٤٤٤٤

        صلواتك عليهما وآلهما)؟صلواتك عليهما وآلهما)؟صلواتك عليهما وآلهما)؟صلواتك عليهما وآلهما)؟    محمدمحمدمحمدمحمدوووو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ليس ألحد حق باألصالة على اهللا تعالى، ولكن اهللا تعالى هو من  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

أوجب الحق على نفسه، كما في بعض األدعية: (وبحقّهم الذي أوجبت لهم 
  .)١(على نفسك)

 حق دوال ريب أنوآله محم  على اهللا إنّما هو ببذل أبدانهم ونفوسهم
إذ لوال ذلك لما ثبتت قواعد الشريعة ، وأعراضهم في طاعة اهللا ونصرة دينه
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وانتشرت تعاليم اإلسالم. وألجل ذلك فقد جعل اهللا عليه حقّاً, وإنّما يقال: (حقّهم 
  على اهللا) من جهة المقابلة لحقّه عليهم.

، وليال عشر، الفجر ! ربهماللّقد ورد في دعاء كلّ يوم من شهر رمضان: (ف
جبرئيل  ورب، فيه من القرآن وما أنزلت، شهر رمضان ورب، والشفع والوتر

بينوميكائيل وإسرافيل وجميع المالئكة المقر ،إبراهيم وإسماعيل وإسحق  ورب
محمد خاتم  ورب، نوالمرسلي ينوجميع النبي ىموسى وعيس ورب، ويعقوب

هم عليك ك عليهم وبحقّوأسألك بحقّ، ين صلواتك عليه وعليهم أجمعينالنبي
  .)١(...)وعليهم أجمعين يت عليه وآلهك العظيم لما صلّوبحقّ

والظاهر أن المراد من (حقّهم): هو مقامهم وشأنهم عند اهللا، فقد ورد في 
  .)٢(ذي لكم عنده)زيارة عاشوراء: (وأسأل اهللا بحقّكم وبالشأن ال

الذي أوجب حق محمد وآله على نفسه إنّما أوجبه بدرجة أعلى وأكمل  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
من أي حق آخر يمكن يوجبه على نفسه، إذ ال مانع من أن يوجب اهللا تعالى على 
نفسه حقوقاً لألنبياء لقاء قيامهم بمهمة النبوة أو الرسالة، ودعوة الناس إلى توحيده 

، وهو ظاهر Fفعل موسى، وعيسى، وإبراهيم، ونوح، وسائر األنبياء وعبادته، كما
من فقرة الدعاء التي أوردناها آنفاً، ولكن هذا الحق ينزل من حيث الدرجة عن 

  .حق محمد وآله
، يكفي في مقام الدعاء بحقّهم أن يعلم أن اهللا تعالى قد أوجب لهم حقّاً ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  لك الحق.وليس شرطاً أن تُعلم تفاصيل ذ
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لكامل بن إبراهيم عندما ورد  #فقد ورد في (دالئل اإلمامة)، من قول الحجة

، وألهمت أن : (يا كامل بن إبراهيم ــ فاقشعررت من ذلك�على اإلمام أبي محمد
  ــ. لبيك يا سيدي قلت:

فقال: جئت إلى ولي عرف  من���  ةة زمانه، تسأله: هل يدخل الجنّاهللا وحج
  قال بمقالتك؟معرفتك، و

  فقلت: إي واهللا.
  .يةه ليدخلها قوم يقال لهم: الحقّداخلها، واهللا إنّ قال: إذن واهللا يقلّ

  ومن هم؟ !يا سيدي قلت:
قال: هم قوم من حب١(... الخ)ه وفضلهه وال يدرون ما حقّيحلفون بحقّ، هم لعلي(.  

ورد  �على محمد �، ثم تقديم علي�على علي �تقديم محمد رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
يا ، وفيه: (#في مضامين بعض األدعية، كما في الدعاء بعد صالة الحجة القائم

د يا عليمحم ،د اكفياني فإنّ يا يا عليوغيره.)٢(...)كما كافيايمحم ،  

IIIIåí†Ûa@ÝçI@sí†y@óäÈßåí†Ûa@ÝçI@sí†y@óäÈßåí†Ûa@ÝçI@sí†y@óäÈßåí†Ûa@ÝçI@sí†y@óäÈß     ��� ��� ��� ���Čk§aČk§aČk§aČk§aHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
»�����������&�
�»����د������ �

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

        وما المقصود من ذلك؟وما المقصود من ذلك؟وما المقصود من ذلك؟وما المقصود من ذلك؟    ؟؟؟؟))))الحبالحبالحبالحب ��� ��� ��� ���     (هل الدين(هل الدين(هل الدين(هل الدين    ::::هل ورد في مصادرنا الحديثةهل ورد في مصادرنا الحديثةهل ورد في مصادرنا الحديثةهل ورد في مصادرنا الحديثة
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

، عن سهيل بن زيادعنهم ــ أي العدة من أصحابنا ــ  ):الكافي( روى الكليني في
وغالب بن ، لبة بن ميمونوثع، عن علي بن عطية، العن الحسن بن علي بن فضّ

في  �كنت عند أبي جعفر :قال، عن يزيد بن معاوية، وهارون بن مسلم، عثمان
فقال له: ما لرجليك ، فرثا له، فنظر إلى زياد األسود منقلع الرجل، فسطاط له بمنى

  .فرثا له. فكنت أمشي عند عامة الطريق، قال: جئت على بكر لي نضو هكذا؟
ي قد هلكت بالذنوب حتّى إذا ظننت إنّ ي ألم: إنّعند ذلك زياد قال لهو

يكم فرجوت النجاة وتجلى عنّذكرت حب.  
حبب إِلَيكُم حبب إِلَيكُم حبب إِلَيكُم حبب إِلَيكُم �: قال اهللا تعالى .الحب���  وهل الدين: �فقال أبو جعفر

�اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُماِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُماِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُماِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُم
كُم كُم كُم كُم إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِب�: وقال، )١(

اللّهاللّهاللّهاللّه�
�يحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِم�: وقال، )٢(

)٣( ،إن فقال: يا رسول ، �رجالً أتى النبي
: �امين وال أصوم؟ فقال له رسول اهللالصو وأحب، يصلّين وال أُالمصلّ أحب !اهللا

أما أنّها لو  !ما تبغون وما تريدون(وقال: )، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت(
  .)٤()وفزعتم إلينا، وفزعنا إلى نبينا، من السماء فزع كلّ قوم إلى مأمنهم ةعكان فز

، العن صفوان الجم، عن أحمد بن أبي نصر((وروى البرقي في (المحاسن): 
ويحك  !قال: يا زياد، في حديث له �عن أبي جعفر، ءالحذا عن أبي عبيدة زياد

                                                 

F١sא!Mhא�E�F٤٩E�W٨K� �
Fل��"!אن٢$�E�F٣E�W٣١K� �
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ن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم ن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم إِإِإِإِ�، أال ترى إلى قول اهللا: الحب���  وهل الدين

 اللّه اللّه اللّه اللّهكُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفيو�.  
، �حبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُم�: �أو ال ترى قول اهللا لمحمد

  .)١())ينهو الد ، والحب. فقال: الدين هو الحب�يحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِم�وقال: 
عن أبي جعفر محمد بن ((وروى القاضي النعمان في (دعائم اإلسالم): 

إلى رجل منهم قد تشققتا  أتوه من خراسان، فنظر قوماً أن ):علي(صلوات اهللا عليه
  رجاله، فقال له: ما هذا؟

وواهللا ما جاء بي من حيث جئت !المسافة، يا بن رسول اهللا عدفقال: ب  ���
لبيتا تكم أهلمحب.  

  .قال له أبو جعفر: أبشر، فأنت واهللا معنا تحشر
  !قال: معكم، يا بن رسول اهللا

حشره اهللا معنا، وهل الدين���  نا عبدقال: نعم، ما أحب  ���قال اهللا عزّالحب ، 
  .)٢())�إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه�: وجلّ

قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن ، ·حدثنا أبي((ل): وروى الصدوق في (الخصا
قال: ، سعيد بن يسار أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن هاشم، عن

إِن إِن إِن إِن �يقول:  وجلّ اهللا عزّ ؟ إنالحب���  هل الدين(: �قال لي أبو عبد اهللا
اللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبكُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبكُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبكُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونب٣()))�كُنتُم تُح(.  

                                                 

F١�G��א��E١�W٢٦٣�F�b�	h٣٢٧אEK� �
Fم�٢c�8א��
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قال: كنت عند ، عن بريد بن معاوية العجلي((وروى العياشي في تفسيره: 
خرج رجليه وقد أف، عليه قادم من خراسان ماشياً إذ دخل، �أبي جعفر

  .كم أهل البيتحب���  من حيث جئت ما واهللا ما جاءنيأوقال: [تفلقتا]،  تغلفتا
���  معنا، وهل الدينحشره اهللا  نا حجرلو أحب، واهللا(: �فقال أبو جعفر

ن اهللا يقول، إالحب: �اللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبإِن كُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبإِن كُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبإِن كُنتُم تُحاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبوقال: ، �إِن كُنتُم تُح
  ).الحب���  وهل الدين، �يحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِميحبون من هاجر إِلَيهِم�

 ىا نسمنّإ : جعلت فداك�قال: قيل ألبي عبد اهللا، عن ربعي بن عبد اهللاو
  بائكم فينفعنا ذلك؟بأسمائكم وأسماء آ

إِن كُنتُم تُحبون اللّه إِن كُنتُم تُحبون اللّه إِن كُنتُم تُحبون اللّه إِن كُنتُم تُحبون اللّه � :؟ قال اهللالحب���  وهل الدين، أي واهللا(فقال: 
اللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِعاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِعاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِعاللّه حبِبكُمونِي يفَاتَّبِع    كُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفيوكُمذُنُوب لَكُم رغْفي١()))�و(.  

وهناك روايات غيرها في معناها تبين أن الدين واإليمان هو الحب في اهللا 
  والبغض في اهللا.

وفي الحقيقة أن لب اإليمان هو اإلخالص هللا، ومنبع اإلخالص ومبدأه وأُسه 
إرضاء محبوبه، فال يخالفه وال يعصي ���  الحب الحقيقي هللا؛ ألن المحب ال يريد

بالتسليم التام لما يريده سبحانه وتعالى، وهو ���  له طلباً، وال يكون اإلخالص
، فال بدF ، وهو دين كلّ األنبياء�ل اهللاإلسالم الفطري الذي دعا له رسو

من شريعة وعقيدة وأخالق  �من التسليم واألخذ بجميع ما ورد عن رسول اهللا
واتّباع سنّته، وطاعته وطاعة من أمر بطاعته من األئمة(صلوات اهللا عليهم 

  أجمعين).
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 نليس الدي :أي، )الحب���  (وهل الدينوقال المولى المازندراني في شرحه: 

 ���وال يغتفر ، وينتفي بإنتفائه، ألنّه أصل يثبت الدين بثبوته ؛به���  وال يتحقّق، ناحب
الدين هو ، �حبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإليمان وزَينَه في قُلُوبِكُم� :تعالىاهللا قال ، التقصير فيه

، بحكم اآلية ���  واإليمان ال يتحقّق، وصياءأعني اإلقرار باهللا وبالرسول واأل، اإليمان
 .همبحب���  فالدين ال يتحقّق

؛ ألنF اإليمان هو اإلقرار بعلي أمير المؤمنين وأوصيائه :وبعبارة أُخرى
 .)١(بحبهم���  اإلقرار يستلزم اإلقرار باهللا وبرسوله دون العكس، وهو ال يتحقّق

áç†yc@ČkyIáç†yc@ČkyIáç†yc@ČkyIáç†yc@ČkyIFFFF@@@@@ÉuŠí@áèČjyë@LŠ�Ła@Čkz×@ÉuŠí@áèČjyë@LŠ�Ła@Čkz×@ÉuŠí@áèČjyë@LŠ�Ła@Čkz×@ÉuŠí@áèČjyë@LŠ�Ła@Čkz×@@@@@@@@
HČÝuë@ČŒÇ@�a@Čky@µgHČÝuë@ČŒÇ@�a@Čky@µgHČÝuë@ČŒÇ@�a@Čky@µgHČÝuë@ČŒÇ@�a@Čky@µg@ @@ @@ @@ @


אق����������#�«�  »�دق�����د���ون����א
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        أوالً: هل يجب شرعاً أن تكون محبتنا هللا أكبر من باقي خلقه؟أوالً: هل يجب شرعاً أن تكون محبتنا هللا أكبر من باقي خلقه؟أوالً: هل يجب شرعاً أن تكون محبتنا هللا أكبر من باقي خلقه؟أوالً: هل يجب شرعاً أن تكون محبتنا هللا أكبر من باقي خلقه؟
        ثانياً: أن تكون محبتنا للرسول أكبر من باقي األئمة، أو األنبياء، أو عامة الناس؟ثانياً: أن تكون محبتنا للرسول أكبر من باقي األئمة، أو األنبياء، أو عامة الناس؟ثانياً: أن تكون محبتنا للرسول أكبر من باقي األئمة، أو األنبياء، أو عامة الناس؟ثانياً: أن تكون محبتنا للرسول أكبر من باقي األئمة، أو األنبياء، أو عامة الناس؟

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

فمما ال شك فيه أنF ، اهللا تعالى ومحبة المعصومين في ما يتعلّق بمحبة أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  المؤمن يحب اهللا تعالى أكثر من حبه لسائر الناس.
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ولكن ربما يقال: المحبة فرع المعرفة، واإلنسان الذي ال يعرف اهللا تعالى كما 
أكثر  Fينبغي ال يتسنى له أن يحبه كما ينبغي، وبالتالي فمن يحب النبي واألئمة

حبه هللا تعالى، فإن ذلك يرجع إلى عدم معرفته باهللا سبحانه وتعالى بما هو الئق  من
  بمعرفته.

وفي جميع األحوال، فإن محبة المعصوم من محبة اهللا عزّ وجلّ، إذ يرجع 
في نهاية األمر إلى حب اهللا تبارك وتعالى، ولذلك ورد  �حب المؤمن للمعصوم

زيارة الجامعة الكبيرة: (ومن أحبكم فقد أحب اهللا، في جملة من الزيارات ومنها ال
، في إشارة إلى كون محبة اهللا ومحبة المعصوم في )١(ومن أبغضكم فقد أبغض اهللا)

، )٢(بسبيل معرفتنا)���  : (ال يعرف اهللاFطول بعضهما البعض، ويدلّ عليه قولهم
  .Fوفيه حصر المعرفة الموصلة إلى اهللا بمحبتهم

قيل في الفقرة أعاله ينطبق على تفاوت المحبة بين المعصومين  ما ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
 أحد المعصومين (فيمن يؤمن بهم جميعاً) إلى حب أنفسهم، حيث يرجع حب

اإلمام علي ه للرسول �سائرهم، وبالتالي فمن يحبمثالً، فمرد  �أكثر من حب
ولكن �ر المؤمنينبالقياس إلى معرفته بأمي �ذلك غالباً إلى قلّة معرفته بالنبي .

فقد أحب  �في النهاية ال تعارض وال تنافي بين المحبتين، فمن أحب علياً
  الرسول(صلوات اهللا عليه)، والعكس صحيح أيضاً.
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كبعض الخوارج  Fوبغض علي أو سائر األئمة �أما من يزعم حب الرسول

وقد ثبت ، حبهفإنّه كاذب في دعواه! فالمحب ال يبغض حبيب من أ، والمخالفين
النبي هم �باألدلّة القاطعة أنهم ، وأنّهم منه وهو منهم، يحبوقد ندب الناس إلى حب

  ومودتهم في أحاديث متواترة مشهورة.
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�»��.د����א'��
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        اهللا بدأ بكم.اهللا بدأ بكم.اهللا بدأ بكم.اهللا بدأ بكم.    ددددراراراراأأأأومن ومن ومن ومن ، ، ، ، أول الدين معرفتهأول الدين معرفتهأول الدين معرفتهأول الدين معرفته

: (ال : (ال : (ال : (ال Fفقد ورد عنهمفقد ورد عنهمفقد ورد عنهمفقد ورد عنهم، ، ، ، عرف اهللا تعالى من خالل معرفة المعصومعرف اهللا تعالى من خالل معرفة المعصومعرف اهللا تعالى من خالل معرفة المعصومعرف اهللا تعالى من خالل معرفة المعصومأأأأن ن ن ن أأأأريد ريد ريد ريد أأأأ
ولكن ما هي المعرفة التي تحقّق هذا الهدف؟ كيف ولكن ما هي المعرفة التي تحقّق هذا الهدف؟ كيف ولكن ما هي المعرفة التي تحقّق هذا الهدف؟ كيف ولكن ما هي المعرفة التي تحقّق هذا الهدف؟ كيف ، ، ، ، بسبيل معرفتنا)بسبيل معرفتنا)بسبيل معرفتنا)بسبيل معرفتنا) ��� ��� ��� ���     يعرف اهللايعرف اهللايعرف اهللايعرف اهللا

 عرف اإلمام؟عرف اإلمام؟عرف اإلمام؟عرف اإلمام؟أأأأ

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

  :هنالك معرفتان هللا تبارك وتعالى نأشارة إلى من اإل بد ال
ر عنها بأنّها أول والتي يعب، وجلّ يمان به عزّبة على اإلهي المعرفة المترتّ ::::اُألولىاُألولىاُألولىاُألولى

  .الدين (أول الدين معرفته)
: أخبرني عن معرفة �عفرقال: قلت ألبي ج، شارت إليها صحيحة زرارةأوقد 

  اإلمام منكم واجبة على جميع الخلق؟
دبعث  وجلّ اهللا عزّ فقال: إنإلى الناس أجمعين رسوالً �اًمحم ة هللا وحج

 نإقه فبعه وصدواتّ �رسول اهللا محمدفمن آمن باهللا وب، على جميع خلقه في أرضه
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قه ويعرف بعه ولم يصديتّومن لم يؤمن برسوله ولم ، ا واجبة عليهمعرفة اإلمام منّ
 ...هماهما فكيف يجب عليه معرفة اإلمام وهو ال يؤمن باهللا ورسوله ويعرف حقّحقّ

  .الحديث
فينزهه ، هوالتي تتكامل معرفة المؤمن فيها برب، هي المعرفة بعد اإليمان ::::والثانيةوالثانيةوالثانيةوالثانية

ولى ن حصلت لهم المعرفة اُألفكثير مم، عن المثيل والنظير والجسمية وشبه خلقه
وتجري عليه الحوادث من ، مكنةفي األ يحلّ، جساممن األ روا اهللا تعالى جسماًتصو

 وأن يكون مرئياً، الحركة والسكون والمجيء والذهاب واالستواء والستقامة
  ¸¸¸.وما إلى ذلك ...بالعيون

 بد ال، خلقالمن شبه  هتنزيهو تمجيده وتسبيحه وتحميدهاهللا وفألجل توحيد 
وأودع عندهم ، ل من عباده الذين اصطفاهم لنفسهلمعرفة الكم طبقاً عرفن يأمن 

وهؤالء العباد  وخزنة لعلمه...، لوحيه ومهبطاً، لمالئكته وجعلهم مختلفاً، حكمته
حه هه ونسبمونا كيف نعرف اهللا تعالى وننزّقد علّ وأهل بيته محمدالذين هم 

والهم ونقتدي بهمن نقتفي آثارهم ونسير على منأفينبغي ، دهونمج ،ب إلى اهللا ونتقر
هم..بطاعتهم ونتبرأ من عدو.  

إشارة إلى هذه المعرفة التي فيه ، بسبيل معرفتنا)���  (ال يعرف اهللا :Fوقولهم
  فيتكامل بالمعرفة.، يحصل للعبد فيها التنزيه من شوائب الشرك والتجسيم والتشبيه

بآثاره ���  حانه وتعالى ال يعرفاهللا سب وهناك وجه آخر أعلى من ذلك: وهو أن
(صلوات اهللا عليهم محمدوآل  محمدوال أثر له أعظم من ، والدالئل التي تدلّ عليه

فال معرفة أكمل من معرفة اهللا ، وأسماء اهللا الحسنى، فهم التجلّي األعظم، أجمعين)
: (ال يعرف Fفصح أن يقولوا، Fوهي ذواتهم، بأعظم آثاره وبأسمائه الحسنى

ــا ــ معرفته الحقّة    ).بسبيل معرفتنا���  هللا 
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  وهناك روايات يمكن حملها على كال الوجهين:

كنت عند أمير  :قالة، نبات عن األصبغ بن((ففي (بصائر الدرجات) للصفّار: 
األعراف رجال يعرفون ! يا أمير المؤمنين :فقال له، ه رجلءفجا جالساً �المؤمنين

فقال له عل ؟بسيماهم كالبسيماهم نحن نعرف أنصارنا، نحن األعراف :�ي ،
يوم  ونحن األعراف نوقف، بسبيل معرفتنا���  ونحن األعراف الذين ال يعرف اهللا

���  وال يدخل النار، من عرفنا وعرفناه���  ةوالنار فال يدخل الجنّ ةالقيمة بين الجنّ
يعرفوه  ىلعرف الناس حتّاهللا تبارك وتعالى لو شاء  أنوذلك ب، من أنكرنا وأنكرناه

الذي يؤتى  ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه، دوه ويأتوه من بابهويوح
  .)١())منه

جاء ابن الكوا إلى  :يقول �سمعت أبا عبد اهللا :قال، عن مقرن((وفيه أيضاً: 
كُال كُال كُال كُال     وعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونوعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونوعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونوعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُون� !يا أمير المؤمنين :فقال �أمير المؤمنين

ماهيمبِسماهيمبِسماهيمبِسماهيم؟)٢(�بِس  
ونحن األعراف الذين ال يعرف ، نحن األعراف نعرف أنصارنا بسيماهم :فقال

وال ، من عرفنا ونحن عرفناه���  ةفال يدخل الجنّ، على الصراط���  وجلّ اهللا عزّ
ولكن جعلنا ، لعرف العباد نفسه اهللا لو شاء نإ، من أنكرنا وأنكرناه���  يدخل النار

ل علينا عدل عن واليتنا أو فضّ فمن، به وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منهأبوا
وال سواء من ذهب ، الناس به وال سواء من اعتصم، هم عن الصراط لناكبونغيرنا فإنّ

وذهب من ، يفرغ بعضها في بعض ذهب الناس إلى عيون كدرة، حيث ذهب الناس
  .)٣())لها وال انقطاع دال نفا أُمورذهب إلينا إلى عين صافية تجرى ب
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 ففي ما ذكرناه كفاية.، وهناك وجوه أُخر ال نرى حاجة لذكرها
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אن�����������
������2���د�«�«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
عر نحن نقول في الدعاء: (اللّهمعر نحن نقول في الدعاء: (اللّهمعر نحن نقول في الدعاء: (اللّهمعر فني نفسك لم ، ، ، ، فني نفسكفني نفسكفني نفسكفني نفسكنحن نقول في الدعاء: (اللّهمفني نفسك لم فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم فإنّك إن لم تعرفإنّك إن لم تعر

أعرف نبيأعرف نبيأعرف نبيمعرفة المعصومأأأأك...) ويظهر من هذا الدعاء ك...) ويظهر من هذا الدعاء ك...) ويظهر من هذا الدعاء ك...) ويظهر من هذا الدعاء أعرف نبي معرفة المعصومن معرفة المعصومن معرفة المعصومن تابع لمعرفة اهللا تابع لمعرفة اهللا تابع لمعرفة اهللا تابع لمعرفة اهللا     ����ن
        تعالى.تعالى.تعالى.تعالى.

نقول: (من عرفهم نقول: (من عرفهم نقول: (من عرفهم نقول: (من عرفهم     ����وفي زيارة (الجامعة الصغيرة) الواردة عن اإلمام الرضاوفي زيارة (الجامعة الصغيرة) الواردة عن اإلمام الرضاوفي زيارة (الجامعة الصغيرة) الواردة عن اإلمام الرضاوفي زيارة (الجامعة الصغيرة) الواردة عن اإلمام الرضا
شرط شرط شرط شرط     ����يعني معرفة المعصوميعني معرفة المعصوميعني معرفة المعصوميعني معرفة المعصوم، ، ، ، ومن جهلهم فقد جهل اهللا)ومن جهلهم فقد جهل اهللا)ومن جهلهم فقد جهل اهللا)ومن جهلهم فقد جهل اهللا)، ، ، ، فقد عرف اهللافقد عرف اهللافقد عرف اهللافقد عرف اهللا

        لمعرفة اهللا تعالى.لمعرفة اهللا تعالى.لمعرفة اهللا تعالى.لمعرفة اهللا تعالى.    ومقدمةومقدمةومقدمةومقدمة
        فکيف يکون الجمع بين هاتين الجملتين المتناقضتين في الظاهر؟فکيف يکون الجمع بين هاتين الجملتين المتناقضتين في الظاهر؟فکيف يکون الجمع بين هاتين الجملتين المتناقضتين في الظاهر؟فکيف يکون الجمع بين هاتين الجملتين المتناقضتين في الظاهر؟

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

ورد في كتاب (موسوعة العقائد اإلسالمية) للشيخ الريشهري في التعليقة على 
اهللا ومعرفة أهل إن هذه األحاديث تعبر عن التأثير المتبادل لمعرفة ((هذه األحاديث: 

وأهل بيته ــ كما جاء في الحديث أعاله ــ فرع من  �البيت، فمن جهة؛ معرفة النبي
بعد إثبات وجود اهللا, ومن جهة ���  معرفة اهللا, ذلك أن النبوة ال تكتسب معناها

معرفة اهللا, وما لم يهيئوا أرضية التفكّر في  أُخرى؛ ما لم يدعوا األنبياء الناس إلى
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، ال يتوجه أحد صوب معرفة اهللا عزّ وجلّ، ين التوحيد بين ظهراني الناسبراه

عن طريق ���  حينئذ ــ كما بينا ــ ال يتسنى نيل الدرجات العليا من معرفة اهللا
وأهل بيته �تعليمات النبيF .وإرشاداتهم  

على هذا األساس ال تعارض بين الطائفتين من الروايات المشار إليها، أي: في 
لبداية يدعو األنبياء وأوصياؤهم الناس إلى معرفة اهللا على أساس البرهان، وبعد أن ا

عرفوا اهللا سبحانه تدعوهم عقولهم إلى اتّباع رسل اهللا والقادة الربانيين، ويمهد أئمة 
  .)١())الدين األرضية لتعالي اإلنسان وبلوغ الدرجات العليا من مراتب معرفة اهللا

إن لإلنسان ((لهمداني الدرود آبادي في بيان ذلك: وقال السيد حسين ا
فال يصل إلى حقيقة ، بحسب ما له من الجوارح عوالم ودرجات من اإليمان

ومعلوم أنّه ال يمكن ألحد معرفة اإليمان ، بعد إيمان تمام جوارحه���  اإليمان
مان بأي وبيان تعلّق أي مرتبة من اإلي، بتعريف غيره���  المتعلق بتمام جوارحه

بمعرفة تمام األسماء ومعرفة ���  ومعرفة ذلك لما ال يمكن، جارحة من الجوارح
صورها في مراتب نزولها إلى عالم الملكات وعالم األفعال في صورة انفرادها أو 
تركّبها مع اسم آخر أو مع شأن من شؤون اسم آخر أو أسماء متعددة أو شؤون 

لعدم إمكان معرفة  ؛ممن نصبه اهللا تعالى لذلك ���  فال يمكن أخذ ذلك، متعددة
وليس هو بعد رسول ، هللا تعالى أو من عرفه اهللا تعالى ذلك���  ذلك الشخص

ال يمكن ، فهم أبواب اإليمان، Fوأوالده الطاهرين �أمير المؤمنين���  �اهللا
ال رسول كما ق، Fبتعلّم ما يتعلّق بكلّ منها من اإليمان منهم���  إيمان الجوارح

  .)٢()): (أنا مدينة العلم وعلي بابها)�اهللا
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؛ فهو معرفتهم بالنورانية، وأنّهم التجلّي األعظم، Fوأما المراد من معرفتهم
  ومظاهر أسمائه جلّ وعال.

 �ففي حديث سلمان وأبا ذر جندب بن جنادة، أنّهما سأال أمير المؤمنين
  عن معنى معرفته بالنورانية؟

، بالنورانية ى يعرفني كنه معرفتييمان حتّ يستكمل أحد اإله الإنّ((: �فقال
، سالموشرح صدره لإل، يمانفإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن اهللا قلبه لإل

  .ر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب، ومن قصّمستبصراً وصار عارفاً
  !جندب يا سلمان ويا

  !قاال: لبيك يا أمير المؤمنين
معرفتي  وجلّ ومعرفة اهللا عزّ، وجلّ نية معرفة اهللا عزّ: معرفتي بالنورا�قال
ليعبدوا اللَّه ليعبدوا اللَّه ليعبدوا اللَّه ليعبدوا اللَّه  ���� ���� ���� ����     وما أُمرواوما أُمرواوما أُمرواوما أُمروا� وهو الدين الخالص الذي قال اهللا تعالى:، بالنورانية

ةمالْقَي يند كذلتُوا الزَّكَاةَ وؤيوا الصَّالَةَ ويمقينَفَاَء وح ينالد لَه ينصخْلمةمالْقَي يند كذلتُوا الزَّكَاةَ وؤيوا الصَّالَةَ ويمقينَفَاَء وح ينالد لَه ينصخْلمةمالْقَي يند كذلتُوا الزَّكَاةَ وؤيوا الصَّالَةَ ويمقينَفَاَء وح ينالد لَه ينصخْلمةمالْقَي يند كذلتُوا الزَّكَاةَ وؤيوا الصَّالَةَ ويمقينَفَاَء وح ينالد لَه ينصخْل٢()))١(�م(.  
  للتحقيق. ))من عرفهم فقد عرف اهللا...((وربما قيل: إن (قد) في قولهم: 

والمعنى: أن من عرفهم فقد عرف اهللا على الحقيقة، أي: إن معرفتهم تكشف 
عن معرفة حقّة هللا سبحانه وتعالى، وأن الجهل بهم يكشف عن عدم معرفة حقّة 

  باهللا، فهو جاهل باهللا في الواقع.
هذا نقول: سواء كان المراد هو المعنى األول، أي: من طريقهم نصل إلى وبعد 

الثاني: من أن  معرفة اهللا الحقّة؛ ألنّهم حجج اهللا وأولياؤه، وخزّان علمه، أو المعنى
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معرفتهم بالنورانية طريق لمعرفة اهللا، أو المعنى الثالث: من أن المعرفة بهم 

  كاشفة عن المعرفة الحقّة باهللا.
ول: سواء كان هذا أو هذا أو ذاك، فإنّها بالتالي رتبة أو نوع أو سنخ نق

من المعرفة غير تلك المعرفة التي في قوله: (اللّهم عرفني نفسك، فإنّك إن لم 
تعرفني نفسك لم أعرف نبيك...)، يعني: أن الحد الوسط بين القولين مختلف، 

هذه المعرفة غير المراد فال تناقض، الختالل شرط من شروطه، فالمراد من 
  من تلك، إما الختالف الرتبة أو النوع أو السنخ.

IIIIòČàöÿÛ@òí…ìè’Ûa@òÏŠÈ½aòČàöÿÛ@òí…ìè’Ûa@òÏŠÈ½aòČàöÿÛ@òí…ìè’Ûa@òÏŠÈ½aòČàöÿÛ@òí…ìè’Ûa@òÏŠÈ½aFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

�ن������������«�����!����א�»�د;�א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        هل يمكن الوصول إلى معرفة األئمة من ناحية المعرفة الشهودية؟هل يمكن الوصول إلى معرفة األئمة من ناحية المعرفة الشهودية؟هل يمكن الوصول إلى معرفة األئمة من ناحية المعرفة الشهودية؟هل يمكن الوصول إلى معرفة األئمة من ناحية المعرفة الشهودية؟

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

 أي:: المعرفة الحضورية ــ Fإن كنت تقصدين بالمعرفة الشهودية لألئمة
ولكنّه ، مشاهدة األئمة على نحو االنكشاف العرفاني ــ فإن ذلك ممكن في حد ذاته

، اصّةخاصّة الخ���  وتلك رتبة ال ينالها، يفتقر إلى أن يبلغ المؤمن رتبة عين اليقين
وذلك بعد رفع الحجب ، وهي معرفة حضورية تحصل بالكشف والشهود القلبي

  عن القلب.
بحاسة البصر  Fوإن كنت تقصدين بها: إمكان رؤية بعض الناس لألئمة

  فهو ممنوع.، دون بعضهم اآلخر وإن لم يكونوا بتلك الدرجة من اإليمان
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كلّهم أو  Fالبيتأما ما يقوله بعض األشخاص من مشاهدتهم ألئمة أهل 
يكشف عن بصرهم أو ، Fفقد يكون لحاالت خاصّة بتفضّل منهم، بعضهم

ولكن هذا ال يمكن التحقّق منه وإثباته بسهولة من ، بصيرتهم في حالة أشبه باليقظة
إذ ، بل األجدر عدم التصديق به من دون شواهد موضوعية تثبتية، قبل اآلخرين

   ء بالباطل.ربما يكون من باب الدجل واالفترا
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

مع مع مع مع ، ، ، ، لقوا قبل آدم من أنوارلقوا قبل آدم من أنوارلقوا قبل آدم من أنوارلقوا قبل آدم من أنوارما هو رأيكم باألحاديث التي تقول: إن األئمة خُما هو رأيكم باألحاديث التي تقول: إن األئمة خُما هو رأيكم باألحاديث التي تقول: إن األئمة خُما هو رأيكم باألحاديث التي تقول: إن األئمة خُ
المسائل العكبرية) حيث نعت القائلين بهذا المسائل العكبرية) حيث نعت القائلين بهذا المسائل العكبرية) حيث نعت القائلين بهذا المسائل العكبرية) حيث نعت القائلين بهذا مالحظة قول الشيخ المفيد في كتابه (مالحظة قول الشيخ المفيد في كتابه (مالحظة قول الشيخ المفيد في كتابه (مالحظة قول الشيخ المفيد في كتابه (

        )١(القول بالغلو؟القول بالغلو؟القول بالغلو؟القول بالغلو؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 محمدهو كون ، الذي أنكره أنيمكن أن يحمل كالم الشيخ المفيد على 

، كانوا موجودين بهيئاتهم وأجسادهم التي وجدوا فيها في الدنيا محمدوآل 
فذلك باطل بعيد ، كانت قبل آدم موجودة F واتهمأن يكون ذ فأما((فقال: 
  .)٢())حقمن ال
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فالشيخ المفيد يريد أن ينكر القول بتماثل وجودهم السابق والالحق، ومن البعيد 
أن يكون إنكار الشيخ المفيد وجودهم النوري قبل خلق الخلق، فالروايات عندنا 

  كثيرة في ذلك:
إن اهللا خلقنا من نور عظمته، ثم صور ، قال: (�ففي (الكافي) عن أبي عبد اهللا

خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكنّا نحن 
  .)١(خلقاً وبشراً نورانيين...)

يا محمد أنّي  ، أنّه قال: (قال اهللا تبارك وتعالى:�وفي رواية أُخرى عنه
ـ قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي خلقتك وعلياً نوراً ــ يعني أرواحاً بال بدن ـ

  .)٢(وبحري، فلم تزل تهلّلني وتمجدني)
، أنّه قال: (...ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة، �وفي رواية أُخرى عن أبي جعفر

  .)٣(فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع األشياء)
ل: ، قال: (كيف كنتم حيث كنتم في األظلّة، فقا�وفي رواية عن أبي عبد اهللا

ه قدسون يا مفضّل! كنّا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا، في ظلّة خضراء، نسبحه
بدا له في خلق  ، حتّىب وال ذي روح غيرناوما من ملك مقر، دهله ونمجونهلّ

  .)٤(األشياء)
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، أنّه قال: (يا جابر! إن اهللا أول ما خلق، �وفي رواية أُخرى عن أبي جعفر
  هداة المهتدين، فكانوا أشباح نور بين يدي اهللا.وعترته ال �خلق محمداً

  قلت: وما األشباح؟
اً بروح واحدة وهي مؤيدوكان ، النور أبدان نورانية بال أرواح قال: ظلّ
   .)١(روح القدس)

IIII¶¶¶¶†Čàz†Čàz†Čàz†Čàz@@@@éÛeëéÛeëéÛeëéÛeëFFFF@@@@â…e@óÜÇ@�a@lbmâ…e@óÜÇ@�a@lbmâ…e@óÜÇ@�a@lbmâ…e@óÜÇ@�a@lbm����HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 اهللا تاب على آدم بحق نّة في أنأفيدونا رحمكم اهللا من مصادر الس اهللا تاب على آدم بحق نّة في أنأفيدونا رحمكم اهللا من مصادر الس اهللا تاب على آدم بحق نّة في أنأفيدونا رحمكم اهللا من مصادر الس اهللا تاب على آدم بحق نّة في أندأفيدونا رحمكم اهللا من مصادر السدمحمدمحمدمحممحم    

جميعاً, وحبذا لو يكون الرد قوياً, ووافياً جميعاً, وحبذا لو يكون الرد قوياً, ووافياً جميعاً, وحبذا لو يكون الرد قوياً, ووافياً جميعاً, وحبذا لو يكون الرد قوياً, ووافياً     FFFFوعلي وفاطمة والحسن والحسينوعلي وفاطمة والحسن والحسينوعلي وفاطمة والحسن والحسينوعلي وفاطمة والحسن والحسين
        في ذلك.في ذلك.في ذلك.في ذلك.

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

خبرنا أحمد بن أ((: هـ) في مناقبه، قال٤٨٣روى ابن المغازلي الشافعي (ت
، عبيد اهللا بن شوذب أخبرنا أبو أحمد عمر بن، محمد بن عبد الوهاب إجازة

حدثنا محمد ، الحارث قال: حدثني محمد بن سليمان بن، حدثنا محمد بن عثمان
عن ، المقدام بن أبي حدثنا عمرو، حدثنا حسين األشقر، بن علي بن خلف العطّارا
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عن الكلمات  �النبي سئلقال: ، عباسعن عبد اهللا بن ، بيرعن سعيد بن ج، أبيه

وعلي وفاطمة والحسن  محمدسأله بحق (قال:  ؟آدم من ربه فتاب عليه ىالتي تلقّ
  .)١()))فتاب عليه، تُبتَ علي���  والحسين

وثّقه ، بن علي بن خلف العطّار محمدبالتشيع! ف���  ولم يضعف رواته
وعنده من هذا الضرب ((ولكن ابن عدي قال فيه: ، )٢(هالخطيب في تاريخ

؛ ألنّه لم يرض ما رواه من قول عمار بن ياسر في )٣())وهو منكر الحدث، عجائب
يهم ويغلو ، صدوق((والحسين األشقر قال فيه ابن حجر: ، أبي موسى األشعري

لبعض وبين في (تهذيب التهذيب) اتّهامه بالتشيع وإنكارهم ، )٤())في التشيع
  .)٦(فانظر اتهامه بالتشيع والرفض عند المزّي، وأما عمر بن ثابت، )٥(رواياته

 فراتفقد روى ، عباسعن ابن وجاء الحديث في مصادرنا بسند آخر 
 الحسن بن حدثناقال: ، بن القاسم بن عبيد محمد حدثنا((قال: ، في تفسيره الكوفي

 قال:، بن عبد اهللا محمد حدثناقال: ، الحسين بن سواد [سوار] حدثناجعفر قال: 
، سليمان بن مهران األعمش حدثناقال: ، شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني حدثنا

نزلت الخطيئة بآدم  الم(: �قال: قال رسول اهللا، ·عباسعن ابن ، صالح عن أبي
  .كفقال: يا آدم ادع رب، �ة أتاه جبرئيلخرج من الجنّوأُ

  ما أدعو؟حبيبي جبرئيل  قال:
                                                 

F١��~J�C��E~��a�L0E�G0�L��W٣٤٣�F�b�	h٤٤٢אKE� �
Fאد�٢	t0���T�Q�E٣�W٢٦٩�F١٣١٨KE� �
F.٣��א�)�Eل��א�!��_�*e�r�٢�W٣٦٢�F٤٩٠K!�kא��G)hא�G0�U)F���!Q�E� �
F٤�~�Vd+א��~�!�Q�E٢�W٢١٤�F١٣٢٣KE� �
F٥�~�Vd+א��~�VdQ�E٢�W٢٩١�F٥٩٦KE� �
Fل�٦�א�)"�~�VdQ�E٢١�W٥٥٣�F٤٣٣٣�W!uوא��،E�~�Vd+א��~�VdQ٨�W٩�F١١EK� �
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أسألك ب قال: قل: رب من صلبي آخر الزمان الخمسة الذين تخرجهمحق  ���
  .ورحمتني يتبت علَ

  ؟هم ليسم !يا جبرئيل :�فقال له آدم
فاطمة  وبحق، كنبي وصي علي وبحق، كنبي محمد أسألك بحق قل: رب قال:

كبنت نبي ،وبحق علَتبت ���  ،كالحسن والحسين سبطي نبيورحمتني. ي  
وذلك قول اهللا تعالى: ، عليه فتاب اهللا، آدم فدعا بهن� هبن رم مفَتَلَقَّى آد هبن رم مفَتَلَقَّى آد هبن رم مفَتَلَقَّى آد هبن رم مفَتَلَقَّى آد

...لَيهع فَتَاب اتمكَل...لَيهع فَتَاب اتمكَل...لَيهع فَتَاب اتمكَل...لَيهع فَتَاب اتم١(�كَل( ،استجاب ���  وما من عبد مكروب يخلص النية يدعو بهن
  .)٢()))اهللا له

عمش بن سليمان الكوفي في مناقبه بطريقه عن األ محمدورواه باختالف 
أبو سهل قال: ، أحمد بن سليمان حدثناقال: ، عليبن  محمد حدثنا((قال: ، أيضاً

  .)٣(الحديث ))...األعمش عن، وكيع حدثناقال: ، الواسطي
، في كتابه (الخصائص العلوية) عباسورواه النطنزي بسند آخر أيضاً عن ابن 

أخبرني علي بن إبراهيم ((ما هذا لفظه: ، نقله عنه السيد ابن طاووس في (اليقين)
أبو أحمد  حدثناقال: ، يجد حدثناقال: ، قال: أخبرني والدي، القاضي بفرات

إسحاق بن  حدثناقال: ، الدهقان محمدعبد اهللا بن  حدثناقال: ، الجرجاني القاضي
 قال:، عباسعن ابن ، عن مجاهد، نجيح عن ابن أبي، اجحج حدثناقال: ، إسرائيل

فألهمه اهللا:، اهللا تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطسا خلق لم الحمد هللا رب) 
العالمين). فقال له ربك.ه: يرحمك رب  

                                                 

F١F�X!�'א��E٢E�W٣٧K� �
F٢r�(א��sא!?�&)*Q�E�W٥٧�F�b�	h٣٨אE�KX!�'א��XT��� �
F٣�UC��2א�&�E�~J�C��E١�W٥٤٧�F�b�	h٤٨٧אKE� �
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د له المالئكة تداخله العجبجا أسفلم ،خلقت خلقاً !فقال: يا رب ي؟إليك منّ أحب  

  يجب. قال الثالثة فلمثم  قال الثانية فلم يجب.ثم  فلم يجب.
ولوالهم ما خلقتك!، له: نعم وجلّ قال اهللا عزّ ثم  

؟فأرنيهم فقال: يا رب  
  إلى مالئكة الحجب أن ارفعوا الحجب. وجلّ فأوحى اهللا عزّ

ا رفعتفلم ،ام العرشإذا آدم بخمسة أشباح قد.  
هؤالء؟ من !فقال: يا رب  
، ووصيه ينبي أمير المؤمنين ابن عم وهذا علي، ينبي محمدهذا  !قال: يا آدم

قال: يا ، ثم ينبي وولدا وهذان الحسن والحسين ابنا علي، يفاطمة ابنة نبي وهذه
  هم ولدك. ففرح بذلك. !آدم

ا اقترف الخطيئةفلم ،دلك بأأس !قال: يا ربمحم والحسن  وفاطمة وعلي
ا غفرت لي.والحسين لم  

ن ربه كَلمات ن ربه كَلمات ن ربه كَلمات ن ربه كَلمات فَتَلَقَّى آدم مفَتَلَقَّى آدم مفَتَلَقَّى آدم مفَتَلَقَّى آدم م�: وجلّ عزّ فغفر اهللا له بهذا. فهذا الذي قال اهللا
...لَيهع فَتَاب...لَيهع فَتَاب...لَيهع فَتَاب...لَيهع فَتَاب� ،دفنقش عليه: ( ا هبط إلى األرض صاغ خاتماًفلمرسول اهللا  محم

دأمير المؤمنين). ويكني آدم بأبي  وعلي١())محم(.  
 :قال، عباسعن ابن ، وأخرج ابن النجار((قال: ، وفي (الدر المنثور) للسيوطي

  ؟ه فتاب عليهمن رب اها آدملقّعن الكلمات التي ت 0لت رسول اهللاأس
فتاب ي، تبت عل���  وفاطمة والحسن والحسين يمحمد وعل ل بحقأس( :قال

  .)٢()))عليه
                                                 

F١U�:א��E�W١٧٤�F�@�'٣١א�KE� �
F٢�T��C2א�[T	א��E١�W٦٠�KX!�'א��XT��� �
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وأخرج الديلمي في (الفردوس)، وأسنده ابنه في (مسند الفردوس) عن 
علي� :�...لَيهع فَتَاب اتمكَل هبن رم مفَتَلَقَّى آد...لَيهع فَتَاب اتمكَل هبن رم مفَتَلَقَّى آد...لَيهع فَتَاب اتمكَل هبن رم مفَتَلَقَّى آد...لَيهع فَتَاب اتمكَل هبن رم ماهللا أهبط�فَتَلَقَّى آد آدم بالهند  ؟: (إن

  وحواء بجدة.
ــ إلى أن قال ــ : حتّى بعث اهللا إليه جبريل، وقال: يا آدم ألم أخلقك بيدي؟ ألم 

  أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك مالئكتي؟ ألم أزوجك حواء أَمتي؟
  قال: بلى.

  قال: فما هذا البكاء؟
  قال: وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن؟

ك بهؤالء الكلمات، فإن اهللا قابل توبتك وغافر ذنبك، قل: اللّهم إنّي قال: فعلي
أنت، عملت سوًء وظلمت نفسي ���  أسألك بحق محمد وآل محمد، سبحانك ال إله

فاغفر لي، إنّك أنت الغفور الرحيم، اللّهم إنّي أسألك بحق محمد وآل محمد، 
  نفسي فتب علي، إنّك أنت التواب الرحيم.أنت، عملت سوًء وظلمت ���  سبحانك ال إله

  .)١())فهؤالء الكلمات التي تلقى آدم)
 حدثناهـ) في (الفوائد الغرائب الحسان)، قال: ٣٧٥وسنده عند األبهري (ت

حماد بن  قال: حدثنامحمد بن الحسين األشناني، حدثنا أحمد بن رشد الهاللي، 
ن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن السري بن خالد، ع حدثناعمرو النصيبي، 

  : (يا علي! إنّي أوصيك بأمر فاحفظه...0قال رسول اهللاقال: ، ·علي بن أبي طالب
  .)٢())ــ إلى أن قال ــ : قال آدم: يا جبريل! ما يمنعني من البكاء...) الحديث

                                                 

F١� T�'fدوس�א�!?� E٣� W١١١�F�b�	h٤٢٨٨אE� �0�@�א�*�_، ،!uوא�� WC2א� [T	א�T���،
La�:)���١�W٦٠�KX!�'א��XT��� �

Fن٢�)hא�~
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ا وأم((هـ) في (دالئل النبوة) بالوضع، قال: ٤٥٨وحكم عليه البيهقي (ت

حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح  :قال، أبو عبد اهللا الحافظ هالحديث الذي أخبرنا
حدثنا أبو عبد الرحمن يحيى  :قال، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار :قالي، بن هانا
عن جعفر بن ، عن السري بن خالد، اد بن عمرو النصيبيحدثنا حم :قال، بن زهيرا

يا ( :ه قالأنّ، 0عن النبي، ·بن أبي طالب ليعن ع، هعن جد، عن أبيه، محمد
فإنّ، أوصيك بوصية فاحفظها !عليتيك ال تزال بخير ما حفظت وصي ،يا علي! إن 

في  فذكر حديثا طويالً)، والزكاةً، والصيام، الصالة :للمؤمن ثالث عالمات
خرج أُ���  ل الكتابوقد شرطت في أو، وهو حديث موضوع، الرغائب واآلداب

  .)١())أعلمه موضوعاً في هذا الكتاب حديثاً
سنده واه، فيه حماد بن عمرو ((وأخرج السيوطي الحديث عن الديلمي، وقال: 

  .)٢())النصيبي، عن السري بن خالد واهيان
وإلى هنا قد تبين مما سردناه من أسانيد، أن طريق ابن عباس لم ينفرد به 

، مع أنّه لم يضعف )٣(ا زعم الدارقطنيعمرو بن ثابت عن أبيه أبي المقدام كم
الطريق، وإنّما اقتصر على ذكر التفرد، وادعاء الوضع جاء من ابن الجوزي بعد أن 
نقل عدم وثاقة عمرو بن ثابت عن يحيى بن معين، واتّهامه برواية الموضوعات عن 

  !، وقد عرفت أن منشأ ذلك تشيع الرجل)٤(األثبات عن ابن حبان
                                                 

F١�E�X[�'Cא��.
l٧د�Wل�א��٢٢٩��T�0א@��!ض�Eع��ل]���0	(+���@���0�،mQ�?وو
[vCن]�א�E�R���m00�KmC:�FE�i��+)��¹	ًא�0 �

F٢E��� �א�pא�[ ]١٣� W٢١٦�F� b�	h٦٥٧٢א�[+"��� �א�"]�ل، 6CA� W!uوא�� ،E�L
�,	C}٢א�W٣٥٨�F�b�	h٤٢٣٧אKE� �
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إن ضعف بعض طرق الحديث أو إدراج الوضّاع متنه في بعض ومع ذلك ف
موضوعاتهم ال يعني وضعه، ومن هنا تعرف ما في كالم ابن تيمية عندما نسب 

من مجازفة، وبعد عن  )١(الوضع التّفاق العلماء اعتماداً على حكم ابن الجوزي
  الصواب إذا لم يكن كذباً!

  .)٢(كن متواتراً معناًهذا والحديث عندنا مستفيض متناً إذا لم ي

IIIIð†è½a@âbß⁄a@ÞìÓ@óäÈßð†è½a@âbß⁄a@ÞìÓ@óäÈßð†è½a@âbß⁄a@ÞìÓ@óäÈßð†è½a@âbß⁄a@ÞìÓ@óäÈß#HNNNbäČi‰@Éíbä•@å−I@ZHNNNbäČi‰@Éíbä•@å−I@ZHNNNbäČi‰@Éíbä•@å−I@ZHNNNbäČi‰@Éíbä•@å−I@ZHHHH@ @@ @@ @@ @

وج�����������«��»��.د����ن����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        : (نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا)؟: (نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا)؟: (نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا)؟: (نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا)؟����ما معنى قول اإلمامما معنى قول اإلمامما معنى قول اإلمامما معنى قول اإلمام

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ه..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات

خصّوا برحمة من اهللا سبحانه وتعالى،  Fبالنسبة لهذا القول: المراد به أنّهم 
نالوا بها االصطفاء واالجتباء والعلم والكرامة السابغة التي أهلّتهم لمناصبهم 
 ومقاماتهم التي أرادها اهللا لهم.. فكانوا بعد هذا سادة الخلق وقادتهم، والهداة الذين

                                                 

F١!uא�� E� W� ��א�̄(dC��[C�ج ���'C٧א�� W١٣١�L>?א�!א� 	C�� L��א��� �dC2א� ،�s�א��
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هذا المعنى أحاديث كثيرة متضافرة تدلّ على أن أول يستضاء بنورهم، ويشهد ل
، وأن المالئكة تعلّمت بعد ذلك منهم كيفية العبادة )١(شيء خلقه اهللا هو نورهم

, فالخلق من مالئكة وأنس وجن كلّهم صنايع آل )٢(والتقرب إلى اهللا عزّ وجلّ
   بالتعلّم واالقتداء واألسوة. Fمحمد

òČàöþa@Čæc@¿IòČàöþa@Čæc@¿IòČàöþa@Čæc@¿IòČàöþa@Čæc@¿IFFFF@@@@ÔíČ†•ÔíČ†•ÔíČ†•ÔíČ†•ë@Læìë@Læìë@Læìë@Læì@HbäČi‰@Éíbä•@ZóäÈß@HbäČi‰@Éíbä•@ZóäÈß@HbäČi‰@Éíbä•@ZóäÈß@HbäČi‰@Éíbä•@ZóäÈß@ @@ @@ @@ @

�ن������������«���»0د�.��.وאد����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
(سباق اُألمم ثالثة، لم يشركوا باِهللا طَرفةَ عين: علي بن أبي طالب، (سباق اُألمم ثالثة، لم يشركوا باِهللا طَرفةَ عين: علي بن أبي طالب، (سباق اُألمم ثالثة، لم يشركوا باِهللا طَرفةَ عين: علي بن أبي طالب، (سباق اُألمم ثالثة، لم يشركوا باِهللا طَرفةَ عين: علي بن أبي طالب، 

ار مؤمنالنج يقون: حبيبالصد مآلِ فرعون، فَه ياسين، ومؤمن وصاحبار مؤمنالنج يقون: حبيبالصد مآلِ فرعون، فَه ياسين، ومؤمن وصاحبار مؤمنالنج يقون: حبيبالصد مآلِ فرعون، فَه ياسين، ومؤمن وصاحبار مؤمنالنج يقون: حبيبالصد مآلِ فرعون، فَه ياسين، ومؤمن آل آل آل آل     وصاحب
ياسين، وحزقيل مؤمن آلِ فرعون، وعلي بن أبي طالبٍ وهو أفضلُهم). ما ياسين، وحزقيل مؤمن آلِ فرعون، وعلي بن أبي طالبٍ وهو أفضلُهم). ما ياسين، وحزقيل مؤمن آلِ فرعون، وعلي بن أبي طالبٍ وهو أفضلُهم). ما ياسين، وحزقيل مؤمن آلِ فرعون، وعلي بن أبي طالبٍ وهو أفضلُهم). ما 
هي الرتبة والمقام الذي وصل إليه هؤالء الصديقون.. وما هي الصديقية هي الرتبة والمقام الذي وصل إليه هؤالء الصديقون.. وما هي الصديقية هي الرتبة والمقام الذي وصل إليه هؤالء الصديقون.. وما هي الصديقية هي الرتبة والمقام الذي وصل إليه هؤالء الصديقون.. وما هي الصديقية 

            كمقام..كمقام..كمقام..كمقام..
        وما معنى نحن صنايع ربنا؟وما معنى نحن صنايع ربنا؟وما معنى نحن صنايع ربنا؟وما معنى نحن صنايع ربنا؟

        دمتم مشكورين.دمتم مشكورين.دمتم مشكورين.دمتم مشكورين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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مرتبة الصد ذاتها رتبةمن الواضح أن مؤكّدة ، وهي ظاهرة الشموخ، يق بحد
فاهللا وحده والراسخون بالعلم ، ولكن ال يمكن أن يدعي أحد معرفة كنهها، المقام

  أعلم بتلك المراتب والدرجات. ومع ذلك فلنذكر ما يتيسر لنا بيانه:
 ال بل يقال لمن :من كثر منه الصدق، وقيل: يقوالصد((قال الراغب األصفهاني: 

 بل لمن صدق :ده الصدق، وقيلالكذب لتعو بل لمن ال يتأتى منه :، وقيليكذب قطّ
واذْكُر في الْكتَابِ إبراهيم إِنَّه كَان صديقاً واذْكُر في الْكتَابِ إبراهيم إِنَّه كَان صديقاً واذْكُر في الْكتَابِ إبراهيم إِنَّه كَان صديقاً واذْكُر في الْكتَابِ إبراهيم إِنَّه كَان صديقاً � ق صدقه بفعله، قال:بقوله واعتقاده وحقّ

، )٣(�قين والشُّهداِءقين والشُّهداِءقين والشُّهداِءقين والشُّهداِءمن النَّبِيين والصِّديمن النَّبِيين والصِّديمن النَّبِيين والصِّديمن النَّبِيين والصِّدي� :وقال، )٢(�وأُمه صديقَةٌوأُمه صديقَةٌوأُمه صديقَةٌوأُمه صديقَةٌ� :وقال، )١(�نَبِياًنَبِياًنَبِياًنَبِياً
٤())ن األنبياء في الفضيلةيدو هم قوم :يقونفالصد(.  

 يق: المالزموالصد، الصدق خالف الكذب اعلم أن((وقال ابن بطريق: 
 ذكر ذلك أحمد بن، يق: من صدق عمله قولهوالصد، للصدق الدائم في صدقه
اد ر إسماعيل بن حموذكره أبو نص، )المجمل في اللغة(فارس اللغوي في كتاب 

  .)الصحاح(في كتاب  الجوهري
يقوإذا كان هذا هو معنى الصد ،يق أيضاًفالصد يقينقسم ثالثة أقسام: صد 

اًيكون نبي ،يق يكون إماماًوصد ،صالحاً يق يكون عبداًوصد اًمامإوال  اًال نبي.  
ر في الْكتَابِ ر في الْكتَابِ ر في الْكتَابِ ر في الْكتَابِ واذْكُواذْكُواذْكُواذْكُ�فقوله سبحانه وتعالى: ، ل األقسامعلى أو ا ما يدلّمأف

 وقوله، اًيق نبيصدكلّ  وليس، يقصد نبي وكلّ، )٥(�إِدرِيس إِنَّه كَان صديقاً نَبِياًإِدرِيس إِنَّه كَان صديقاً نَبِياًإِدرِيس إِنَّه كَان صديقاً نَبِياًإِدرِيس إِنَّه كَان صديقاً نَبِياً
  .)٦(�يوسف أَيها الصِّديقيوسف أَيها الصِّديقيوسف أَيها الصِّديقيوسف أَيها الصِّديق�تعالى: 
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فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه �فقوله تعالى: ، يق إماماًعلى كون الصد ا ما يدلّمأو

لَيعلَيعلَيعلَييقاًعفر كأُولَئ نسحو ينحالصَّالاِء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نم يقاًهِمفر كأُولَئ نسحو ينحالصَّالاِء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نم يقاًهِمفر كأُولَئ نسحو ينحالصَّالاِء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نم يقاًهِمفر كأُولَئ نسحو ينحالصَّالاِء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نم فذكر ، )١(�هِم
ينالنبي ثنّ، ثمألنّ ؛يقينى بذكر الصدين في الذكر أخصّه ليس بعد النبي ةمن األئم.  

، وحزبيل، بيقين ثالثة: حبيالصد نأهذه األخبار الواردة ب عليه أيضاً ويدلّ
دخل معهما في ، مع هذين المذكورين �اًا ذكر عليفلم، وهو أفضلهم يوعل

عنهما بما ال  �فراده إفأراد ، مامينإوهما ليسا بنبيين وال ، يقينالصد لفظة
يق ، فليس في لفظة الصد)وهو أفضلهم(: �اإلمامة، فقال يكون لهما وهي

، فقد استووا في اللفظ، فأراد )ثةيقون ثالالصد(قال:  �ه ألنّ ؛بينهم تفاضل
، )وهو أفضلهم(فقال: ، وهو استحقاق اإلمامة اختالفهم في المعنىخبار عن اإل

  .معنى الوجه الثالث وهذا، إماماً يقاًصد �تنبيها على كونه 
ه قولهلعم يق هو المالزم للصدق الدائم عليه ومن صدقوإذا كان الصد ،

لم  هألنّ، �بن أبي طالب مير المؤمنين عليهذه اللفظة بأ ن تختصّأفينبغي 
، فقد الزم الصدق ودام عليه، ولم يشرك باهللا تعالى، يعص اهللا تعالى منذ خلق

  .)٢())اختصاص هذه اللفظة به دون غيره فصح، عمله قوله وصدق
والصدق ، الصادق هو من ال يكذب في قوله وال فعله((: �وقال المجلسي

ات يوم عشر مركلّ  ه يقول فيألنّ ؛يوجب العصمة فقط في قراءة سورة الحمد
معصية  وكلّ، اهللا طاعة الشيطان عبادة في مواضع ىوقد سم، �إِياك نَعبدإِياك نَعبدإِياك نَعبدإِياك نَعبد�وأكثر: 

نسان وسائر ما يقول اإل، )٣(�وإِياك نَستَعينوإِياك نَستَعينوإِياك نَستَعينوإِياك نَستَعين�ذلك قوله:  وقس على، طاعة للشيطان
يمان باهللا واليومعيه من اإلويد ل عليهخالص له، والتوكّهللا تعالى واإلا اآلخر، وحب ،
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الصادق حقيقة هو  فظهر أن .ة مشحونة بذلكة والعاموغير ذلك، وأخبار الخاصّ
  .)١())المعصوم

فظهر مما ذكرنا أن أولى مصداق للقب الصديق وأسمى من نال تلك المرتبة، 
جد من يقع في الفضل، فال يو �، فهم تالي رسول اهللاFهم األئمة من أهل البيت

  فيه أحد.  �بينهم وبينه
: �قوله((أما معنى: (صنايع ربنا): فقد قال العالّمة المجلسي في (بحار األنوار): 

(فإنّا صنايع ربنا): هذا كالم مشتمل على أسرار عجيبة من غرائب شأنهم التي تعجز 
  عنها العقول، ولنتكلّم على ما يمكننا إظهاره والخوض فيه.

اصْطَنَعتُك اصْطَنَعتُك اصْطَنَعتُك اصْطَنَعتُك �الملك: من يصطنعه ويرفع قدره، ومنه قوله تعالى:  فنقول: صنيعة
  أي اخترتك وأخذتك صنيعتي، لتنصرف عن إرادتي ومحبتي. )٢(�لنَفْسيلنَفْسيلنَفْسيلنَفْسي

فالمعنى: أنّه ليس ألحد من البشر علينا نعمة، بل اهللا تعالى أنعم علينا، فليس 
  بينهم وبين اهللا سبحانه. بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنايعنا، فنحن الوسائط

ويحتمل أن يريد بالناس بعض الناس، أي المختار من الناس، نصطنعه ونرفع 
  .)٣())قدره

هذا كالم عظيم عال على الكالم، ((وفي (شرح النهج) البن أبي الحديد، قال: 
يقول:  ومعناه عال على المعاني، وصنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدره،

البشر علينا نعمة، بل اهللا تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا ليس ألحد من 
وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، ونحن الواسطة بينهم وبين اهللا تعالى، وهذا 

  .)٤())مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنّهم عبيد اهللا وأن الناس عبيدهم
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أسراء إحسان اهللا  �نبيآل ال((وقال محمد عبده في (شرح نهج البالغة): 

عليهم، والناس أسراء فضلهم بعد ذلك، وأصل الصنيع من تصنعه لنفسك حتّى 
  .)١())خصّصته بك كأنّه عمل يدك

خيرة اهللا، اختارهم  Fثم إن هذا الكالم يؤدي إلى معنى أعمق، وهو: إنّهم 
  من بين الخلق لنفسه جلّ وعال، حيث وردت بذلك روايات كثيرة.

صفوة خلقه، اختصوا من  Fار يساوق االصطفاء واالجتباء، فكانوا واالختي
دون خلقه بكراماته ونعمه، فال يساويهم أحد فضالً، وال يدانيهم قرباً من اهللا 
سبحانه وتعالى، فليس بينهم وبين اهللا واسطة، إذ كانوا صنيعة اهللا لنفسه، وهو 

عالى وبين خلقه، فهم واسطة معنى: (نحن صنائع اهللا)، ومن ثم هم الواسطة بينه ت
الفيض، وهم العلّة الغائية للخلق، خلق الخلق ألجلهم، كما في الحديث القدسي: 
(لوالك لما خلقت األفالك)، و(خلقتك ألجلي، وخلقت األشياء ألجلك)، وهو 

  معنى: (والناس بعد صنائع لنا). 
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

يييةيةذكر كالم ينسب إلى األئمةذكر كالم ينسب إلى األئمةذكر كالم ينسب إلى األئمذكر كالم ينسب إلى األئمFFFFلنا مع اهللا حاالت هو هو ونحن نحن: (لنا مع اهللا حاالت هو هو ونحن نحن: (لنا مع اهللا حاالت هو هو ونحن نحن: (لنا مع اهللا حاالت هو هو ونحن نحن) : ، ، ، ،
        وهو نحن ونحن هو).وهو نحن ونحن هو).وهو نحن ونحن هو).وهو نحن ونحن هو).
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، ، ، ، وحدة الوجودوحدة الوجودوحدة الوجودوحدة الوجودالعبارة.. أال تدلّ على معتقد العبارة.. أال تدلّ على معتقد العبارة.. أال تدلّ على معتقد العبارة.. أال تدلّ على معتقد     وقد أُشكلت علَي فهم هذهوقد أُشكلت علَي فهم هذهوقد أُشكلت علَي فهم هذهوقد أُشكلت علَي فهم هذه
النصارى من حلول اإلله في النصارى من حلول اإلله في النصارى من حلول اإلله في النصارى من حلول اإلله في     وهي شبيهة بعقائدوهي شبيهة بعقائدوهي شبيهة بعقائدوهي شبيهة بعقائد، ، ، ، الخالق مع المخلوقالخالق مع المخلوقالخالق مع المخلوقالخالق مع المخلوق    اتّحاداتّحاداتّحاداتّحادوووو

        البشر؟البشر؟البشر؟البشر؟
        الشكر واالمتنان.الشكر واالمتنان.الشكر واالمتنان.الشكر واالمتنان.كلّ كلّ كلّ كلّ     ولكمولكمولكمولكمجابة، جابة، جابة، جابة، اإلاإلاإلاإلأرجو المساعدة بأرجو المساعدة بأرجو المساعدة بأرجو المساعدة ب

        والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
، ال يوجد له سند Fإلى األئمةبادئ ذي بدء نقول: إن هذا الكالم المنسوب 

  في الكتب الحديثية عند مدرسة أهل البيت، بل خلوها من هكذا متن.
هـ) في ١٠٩١نعم، أورده العرفاء في بعض كتبهم كالفيض الكاشاني (ت

بلفظ: (لنا حاالت مع اهللا هو  �(الكلمات المكنونة) مرسالً عن اإلمام الصادق
، ومنه استقى الباقون؛ )١(هو هو ونحن نحن)فيها نحن، ونحن فيها هو، ومع ذلك 

  .أوالًأوالًأوالًأوالًهذا 
هذا ــ بعد التسليم بصحة النسبة ــ ليس فيه داللة على ما  Fإن قولهم ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  أشرت إليه!
فقولهم: (لنا حاالت مع اهللا هو فيها نحن...) الخ، ناظر إلى المقام الذي يطلق 

الحلول واالتحاد) الذي تزعمه الصوفية ــ عليه العرفاء (مقام الفناء) ــ وهو غير (مقام 
 وجلّ أي: إن لنا مع اهللا تعالى حاالت نكون في هذه الحاالت لشدة االتّصال به عزّ

، إذ تغيب إنياتنا في هذه الحاالت الندكاكها في عظمته، نا هووالقرب منه كأنّ
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، وإذا فعلنا فاهللا تعالى فنكون مظهراً ألمر اهللا وفعله، فإذا قلنا فاهللا تعالى هو القائل بنا

هو الفاعل بنا، فبلحاظ هذه الحاالت يكون فعلنا وقولنا فعل اهللا وقوله، مع أنّه أجل 
وأعلى من أن يتّحد بنا، ألنّنا نحن نحن وهو اهللا، وكذلك نكون كأنّنا اهللا عزّ وجلّ 

  مع إنّنا عبيد له.
ب لإلمام ويشير إلى هذا المعنى ما ورد في دعاء كلّ يوم من شهر رج

ومنه: (وآياتك ومقاماتك التي ال تعطيل لها، في كلّ مكان يعرفك بها  �الحجة
  .)١(أنّهم عبادك وخلقك) ���  من عرفك، ال فرق بينك وبينها

مع اهللا  F: (ال فرق بينك وبينها) يشير إلى تلك الحاالت التي لهم�فقوله
ته، ففي مثل هذه تعالى بحيث تغيب إنياتهم وذواتهم في جالل جبروته وعظم

الحاالت ال يكون ثمة فرق بينه عزّ وجلّ وبينهم من جهة صيرورتهم مظاهراً 
  ألفعاله، ألنّهم واسطة فيضه، ومحلّ مشيته، ومظهر كبريائه؛ فتأمل!

 هذه المقولة وفهم المراد منهاك ادرإيمكن ولتقريب الصورة بشكل أوضح، 
  تالي:المثال الب

لي مع  :شرق عليها الشمس، لها أن تقول بلسان حالهاتحين الفضّية المرآة  إن
ها حين أنّ ���  ها حين لم تشرق عليها تكون كسائر الفلزات،الشمس حاالت، فإنّ

. وكذلك اإلشراق لها أن تقول: أنا الشمس، والشمس أنا، كلّ ذلك بلحاظ اإلشراق
، هي الشمسالشمس  :أي، هي هيوأنا الفلز المظلم،  :أي، لها أن تقول: أنا أنا

أي ، بل هي هي، الشمس حينئذ مرآة حين اإلشراق الشمس شمس ال أن :أي
  ..)٢(مع قطع النظر عن المرآة هي هي
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وقوله: ، والتجلّيحين اإلشراق ، ونحن فيها هو)، (هو فيها نحنفقوله: 
  والتجلّي.مع قطع النظر عن اإلشراق  همتوبلحاظ ذا :أي، (هو هو ونحن نحن)

من  آتية المستمدبل ظهور في مظاهر المر، حادوال اتّ فليس هناك حلول
  .وعلمه وقدرته، أنوار جماله وجالله

وال ، فإنها حينئذ كالنار في فعلها، النار فيومثال آخر: الحديدة المحماة 
والحديدة تحرق بفعل ، النار تحرق بفعلها أن ���  ،فرق بينها وبينها في اإلحراق

وذلك لمجاورتها وقربها من النار بحيث إذا  ،على الحديدة النار الظاهرة
إليه تعالى كقرب  مقربههم بف، حمرة النار ���  نظرت إلى الحديدة لم تر

قابلية كقابلية الحديدة في قبولها لحرارة  ماتهولذإن و، الحديدة إلى النار
، فال محالة تؤثر فيه اآلثار الربوبية من العلم والقدرة والنورانية والفعل، النار

ومقام عبودية  الرب ةوبالعكس مع حفظ مقام ربوبي، تعالى فعله مفيكون فعله
  .)١(العبد

ة قربهم إليه تعالى ظهرت لديهم صفاته لشدF همنّوخالصة القول: إ
مع استثناء رتبة العبودية المشار تعالى، بحيث تالشت عندها الحدود الخلقية، 

  .)٢()هم عبادكأنّ ���  ال فرق بينك وبينها( :Fإليها في كالمهم
 �محمدخاصة لوهي مرتبة ، وهذه المرتبة أعلى المراتب للممكن

  .Fارطهة األاألئمو
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
وهو هو وهو هو وهو هو وهو هو ، ، ، ،  حاالت هو نحن ونحن هو حاالت هو نحن ونحن هو حاالت هو نحن ونحن هو حاالت هو نحن ونحن هوما المقصود من هذه الرواية: (إن لنا مع اهللاما المقصود من هذه الرواية: (إن لنا مع اهللاما المقصود من هذه الرواية: (إن لنا مع اهللاما المقصود من هذه الرواية: (إن لنا مع اهللا

        ونحن نحن)؟ونحن نحن)؟ونحن نحن)؟ونحن نحن)؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  .Fوردت هذه الرواية في كلمات العرفاء بال سند عن لسان أحد األئمة

يأتي بها كشاهد على حضور  �فإن بعضاً منهم كالسيد الخمينيكلّ  وعلى
فبعد أن ذكر أن ، ولياء الشامخينجهة الوحدة مع جهة الكثرة عند الكمل من األ

الحكماء (الفالسفة) لما كان نظرهم إلى الكثرة فذكروا أن الصادر األول هو العقل 
وأن العرفاء الشامخين لما كان نظرهم ، النفس إلى آخر مراتب الكثرة، ثم المجرد

ا الذي وأم((قال: ، إلى الوحدة وعدم شهود الكثرة لم ينظروا إلى تعينات العوالم
 يعطي، ويرى الوحدة بال غفلة عن الكثرة، يشاهد الكثرة بال احتجاب عن الوحدة

وليس ، فهو مظهر (الحكم العدل) الذي ال يتجاوز عن الحد، ذي حق حقّهكلّ 
، وتارة بأن الكثرة هي ظهور الوحدة، فحكم تارة بأن الكثرة متحقّقة، بظالّم للعبد

والفقير الكلّ على المولى والمرتقى بـ(قاب ، ية الكبرىكما نقل عن المتحقّق بالبرزخ
: لنا مع اهللا Fقوسين أو أدنى) المصطفى المرتضى المجتبى بلسان أحد األئمة

  .)١())وهو نحن ونحن هو، حاالت هو هو ونحن نحن
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نقول: من المناسب حسب قواعدهم االلتزام بأن الواقع في هذه المرتبة ال يغفل 
ومنه يظهر ، وال يغفل عن الكثرة بالفناء في الوحدة، غال بالكثرةعن الوحدة باالنش

وتارة بأن الكثرة هي ظهور ، فحكم تارة بأن الكثرة متحقّقة((: + النظر في كالمه
من ���  وما كانت العبارة، بالنظر إلى أول كالمه �ولعلّ هذا هو مراده ، ))الوحدة

حاالت  Fواألئمة �ه المرتبة عند النبينّه ليس في هذ، ثم إضيق التعبير والبيان
كان للحديث: (لنا مع اهللا حاالت هو هو...الخ). ــ  واهللا العالمــ  فربما، دون حاالت

  غير ما ذكره.، معنى آخر
الكالم في إثبات صدور الحديث من معين تلك كلّ  ولكن يبقى الكالم

  ينا من مصادر.وهو صعب حسب ما بأيد، النفوس الكاملة واألرواح الشامخة
  

IIIIóä�§a@õb�þa@áçóä�§a@õb�þa@áçóä�§a@õb�þa@áçóä�§a@õb�þa@áçHHHHIIIIQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..وووو    رحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللاوووو    السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

        ........جلّجلّجلّجلّوووو    شاكرين لكم ما تقدموه لدين اهللا عزّشاكرين لكم ما تقدموه لدين اهللا عزّشاكرين لكم ما تقدموه لدين اهللا عزّشاكرين لكم ما تقدموه لدين اهللا عزّ
شأنه أن يحفظكم لنا شأنه أن يحفظكم لنا شأنه أن يحفظكم لنا شأنه أن يحفظكم لنا النجاة, سائالً الباري جلّ النجاة, سائالً الباري جلّ النجاة, سائالً الباري جلّ النجاة, سائالً الباري جلّ وووو    أبارك لكم عيد الواليةأبارك لكم عيد الواليةأبارك لكم عيد الواليةأبارك لكم عيد الوالية

        إن شاء اهللا تعالى.إن شاء اهللا تعالى.إن شاء اهللا تعالى.إن شاء اهللا تعالى.    وعافية؛وعافية؛وعافية؛وعافية؛    ةةةةصحصحصحصحولجميع اُألمة بولجميع اُألمة بولجميع اُألمة بولجميع اُألمة ب
، ، ، ، تكم كانوا يقولون بأنّهم أسماء اهللا الحسنىتكم كانوا يقولون بأنّهم أسماء اهللا الحسنىتكم كانوا يقولون بأنّهم أسماء اهللا الحسنىتكم كانوا يقولون بأنّهم أسماء اهللا الحسنىون: بأن أئمون: بأن أئمون: بأن أئمون: بأن أئميقول الوهابييقول الوهابييقول الوهابييقول الوهابي

        ؟!؟!؟!؟!ذلكذلكذلكذلكتكم تكم تكم تكم وكيف يقول أئموكيف يقول أئموكيف يقول أئموكيف يقول أئم، ، ، ، وكثير ما يهاجموننا ويتهموننا ببعض التهموكثير ما يهاجموننا ويتهموننا ببعض التهموكثير ما يهاجموننا ويتهموننا ببعض التهموكثير ما يهاجموننا ويتهموننا ببعض التهم
حديث حديث حديث حديث     وهل يوجد هكذاوهل يوجد هكذاوهل يوجد هكذاوهل يوجد هكذا، ، ، ، عليهمعليهمعليهمعليهم    ردردردردلو تكرمتم إيضاح األمر وكيفية اللو تكرمتم إيضاح األمر وكيفية اللو تكرمتم إيضاح األمر وكيفية اللو تكرمتم إيضاح األمر وكيفية ال

        أصالً؟أصالً؟أصالً؟أصالً؟
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        ما يحب ويرضى.ما يحب ويرضى.ما يحب ويرضى.ما يحب ويرضى.قكم اهللا لقكم اهللا لقكم اهللا لقكم اهللا لجزاكم اهللا خير الجزاء, ووفّجزاكم اهللا خير الجزاء, ووفّجزاكم اهللا خير الجزاء, ووفّجزاكم اهللا خير الجزاء, ووفّ

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

  ¸¸ورد عندنا مثل هكذا حديث.، نعم
���  : (نحن واهللا األسماء الحسنى التي ال يقبل اهللا من العباد عمالًفعنهم
   .)١(بمعرفتنا...)

يحتمل أن ((: )الكافي(ازندراني في شرحه على صالح الم محمدمولى القال 
وإنّما نسبها اهللا إليه ألنّه سماهم بها قبل ، Fيراد باألسماء الحسنى أسماؤهم

  كما دلّ عليه بعض الروايات.، خلقهم
وذواتهم القدسية ، ويحتمل أن يراد بها ذواتهم; ألن االسم في اللّغة العالمة

وصفاتهم النورية بينات واضحة لتمام أفعاله عالمات ظاهرة لوجود ذاته وصفاته, 
وإنّما وصفهم بالحسنى مع أن غيرهم من الموجودات أيضاً عالمات ، وكماالته

ولمع منهم من الشرف والجالل ما ال ، وبينات؛ لما وجد فيهم من الفضل والكمال
، حقوال يبلغ إلى كنهه أنظار الفحول, فهم مظاهر ال، يقدر على وصفه لسان العقول

فلذلك أمر سبحانه عباده أن يدعوه ويعبدوه ، وآياته الكبرى، وأسماؤه الحسنى
، بإرشادهم عن تيه الضاللة والفساد ليخرجوا، والتمسك بذيلهم، بالتوسل بهم

  .)٢())والرشاد حقويسلكوا بهدايتهم سبيل ال
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אق�د�.وאد�&�9מ�«�  »�������������א
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

هناك روايات تدلّ على أن األسماء الحسنى لها داللة على أنّها تشير إلى هناك روايات تدلّ على أن األسماء الحسنى لها داللة على أنّها تشير إلى هناك روايات تدلّ على أن األسماء الحسنى لها داللة على أنّها تشير إلى هناك روايات تدلّ على أن األسماء الحسنى لها داللة على أنّها تشير إلى 
        ....FFFFأئمة أهل البيتأئمة أهل البيتأئمة أهل البيتأئمة أهل البيت

        فما رأيكم بهذه الروايات؟فما رأيكم بهذه الروايات؟فما رأيكم بهذه الروايات؟فما رأيكم بهذه الروايات؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
الحسنى ماءسة هم األال إشكال في داللة هذه الروايات على كون األئم ،

ن الوجه في ذلك بعد إيراد بعض تلك الرواياتوسنبي:  
الحسنى التي  سماءنحن األ(: قال، �فقد ورد في خبر عن أمير المؤمنين

  الحديث.، )١()بها أجاب... عزّ وجلّاهللا  سئلإذا 
الحسنى الذين ال يقبل اهللا من  سماءنحن األ(: قال، �وعن أبي جعفر

  .الحديث، )٢()فتنا...بمعر ���  العباد عمالً
ال يقبل اهللا التي الحسنى  سماءاألواهللا نحن (: قال، �عبد اهللاوعن أبي 
  .الحديث، )٣()بمعرفتنا ���  من العباد عمالً
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ويؤيده ما ورد في القرآن الكريم بخصوص األسماء التي علّمها اهللا تعالى 

يشير ، )١(�هؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينهؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينهؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينهؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء �فقوله عزّ وجلّ: ، �آلدم
ومنها ، كما ورد في بعض التفاسير الروائية إلى معاني األسماء ال مجرد األلفاظ

: (إن اهللا تبارك وتعالى علّم �فعن اإلمام جعفر الصادق، Fذوات أهل البيت
، كةعرضهم ــ وهم أرواح ــ على المالئثم  ،أسماء حجج اهللا تعالى كلّها �آدم

بأنّكم أحقّاء بالخالفة في ، �فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالَِء إِن كُنتُم صَادقينفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالَِء إِن كُنتُم صَادقين�فقال: 
ما ما ما ما  ���� ���� ���� ����     سبحانَك الَ علم لَنَاسبحانَك الَ علم لَنَاسبحانَك الَ علم لَنَاسبحانَك الَ علم لَنَا�فقالوا: ، �األرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم

يمكالح يملأَنتَ الع لَّمتَنَا إِنَّكعيمكالح يملأَنتَ الع لَّمتَنَا إِنَّكعيمكالح يملأَنتَ الع لَّمتَنَا إِنَّكعيمكالح يملأَنتَ الع لَّمتَنَا إِنَّكأَنْبِئْ�قال: ، )٢(�ع ما آدأَنْبِئْي ما آدأَنْبِئْي ما آدأَنْبِئْي ما آدي مأَها أَنْبفَلَم هِمائمبِأَس مه مأَها أَنْبفَلَم هِمائمبِأَس مه مأَها أَنْبفَلَم هِمائمبِأَس مه مأَها أَنْبفَلَم هِمائمبِأَس مه
هِمائمبِأَسهِمائمبِأَسهِمائمبِأَسهِمائمبأن ، )٣(�بِأَس وقفوا على عظيم منزلتهم عند اهللا تعالى ذكره فعلموا أنّهم أحق

  الخبر.، )٤(يكونوا خلفاء اهللا في أرضه وحججه على بريته...)
إذا كانت األسماء هي أرواح الحجج اإللهية كلّها كما في الخبر  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

، واألئمة محمدأو األسماء الحسنى هي: أرواح ، فإن أحسن األسماء، تقدمالم
  و(الكافي).، وهذا يؤيد بل يطابق ما صرحت به الروايات المتقدمة في (المحتضر)

IIIIóä�§a@õb�þa@áèãì×@óäÈß@bßóä�§a@õb�þa@áèãì×@óäÈß@bßóä�§a@õb�þa@áèãì×@óäÈß@bßóä�§a@õb�þa@áèãì×@óäÈß@bßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        أنّهم هم األسماء الحسنى؟أنّهم هم األسماء الحسنى؟أنّهم هم األسماء الحسنى؟أنّهم هم األسماء الحسنى؟    ����ما هو تفسير قول اإلمام الصادقما هو تفسير قول اإلمام الصادقما هو تفسير قول اإلمام الصادقما هو تفسير قول اإلمام الصادق
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قال: (إذا نزلت بكم قال: (إذا نزلت بكم قال: (إذا نزلت بكم قال: (إذا نزلت بكم ، ، ، ، ����عن الرضاعن الرضاعن الرضاعن الرضا، ، ، ، عمن ذكرهعمن ذكرهعمن ذكرهعمن ذكره، ، ، ، بن أبي زيد الرازيبن أبي زيد الرازيبن أبي زيد الرازيبن أبي زيد الرازي    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن 
����وللَّه اَألسماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاوللَّه اَألسماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاوللَّه اَألسماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاوللَّه اَألسماُء الْحسنَى فَادعوه بِها����وهو قول اهللا: وهو قول اهللا: وهو قول اهللا: وهو قول اهللا: ، ، ، ، شدة فاستعينوا بنا على اهللاشدة فاستعينوا بنا على اهللاشدة فاستعينوا بنا على اهللاشدة فاستعينوا بنا على اهللا

قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، ))))١١١١((((
قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، بمعرفتنابمعرفتنابمعرفتنابمعرفتنا ��� ��� ��� ���     األسماء الحسنى الذي ال يقبل من أحداألسماء الحسنى الذي ال يقبل من أحداألسماء الحسنى الذي ال يقبل من أحداألسماء الحسنى الذي ال يقبل من أحد    قال أبو عبد اهللا: نحن واهللاقال أبو عبد اهللا: نحن واهللاقال أبو عبد اهللا: نحن واهللاقال أبو عبد اهللا: نحن واهللا

ــ الجزء ����فَادعوه بِهافَادعوه بِهافَادعوه بِهافَادعوه بِها���� ــ الجزء ). المصدر: (بحار األنوار  ــ الجزء ). المصدر: (بحار األنوار  ــ الجزء ). المصدر: (بحار األنوار          ).).).).٥٥٥٥ــ صفحة ــ صفحة ــ صفحة ــ صفحة     ٩١٩١٩١٩١). المصدر: (بحار األنوار 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، بسبيل معرفتهم ���  وال يعرف اهللا تعالى، ء على اهللا�� هم األد Fاألئمة

عومن يكون دليالً ومأحرى أن يصدق عليه أنّه اسم من  عزّ وجلّفاً هللا ر
وهذا األمر ، إذ أن فائدة األسماء هي الداللة والتعريف باهللا عزّ وجلّ، أسمائه

  هذا من جهة.، متحقّق عندهم
كما ورد في ، ومن جهة ثانية: فإن األسماء الحسنى يدعا اهللا تعالى بها فيجيب

قد جعل  Fواألئمة األطهار، �ماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاماُء الْحسنَى فَادعوه بِهاوللَّه اَألسوللَّه اَألسوللَّه اَألسوللَّه اَألس�القرآن الكريم: 
فمن يدعو اهللا ويتوسل بهم ، فهم أبواب إجابة الدعاء، اهللا تعالى لهم هذه المزية

  فشابهوا األسماء الحسنى في هذه الصفة.، إليه عزّ وجلّ تقضى حاجته
لّى اهللا عزّ وجلّ وقد تج، ومن جهة ثالثة: هم مظاهر رحمة اهللا تعالى وقدرته

وقد تجلّت فيه صفة الرحمة ، هو مظهر الرحمة اإللهية �فرسول اهللا، لعباده بهم
رحمةً رحمةً رحمةً رحمةً  ���� ���� ���� ����     وما أَرسلنَاكوما أَرسلنَاكوما أَرسلنَاكوما أَرسلنَاك�قال اهللا عزّ وجلّ: ، وصار مظهراً السم الرحمن

ينالَملِّلعينالَملِّلعينالَملِّلعينالَمتجلّت فيه أُخرىوتلك هي صفة واحدة من جملة صفات ، )٢(�لِّلع ،
  وهكذا سائر األئمة.
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  ::تعليقتعليق

�دא�����د-����א�«
�����������«  
        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

فهل فهل فهل فهل ، ، ، ، ))))نحن واهللا األسماء الحسنىنحن واهللا األسماء الحسنىنحن واهللا األسماء الحسنىنحن واهللا األسماء الحسنى((((من هذا الحديث الشريف: من هذا الحديث الشريف: من هذا الحديث الشريف: من هذا الحديث الشريف:     نطالقاًنطالقاًنطالقاًنطالقاًاااا
        ؟؟؟؟ننننااااحسين يا رحمحسين يا رحمحسين يا رحمحسين يا رحم، ، ، ، حسين يا عزيزحسين يا عزيزحسين يا عزيزحسين يا عزيز    ::::قول مثالًقول مثالًقول مثالًقول مثالًننننن ن ن ن أأأأيجوز يجوز يجوز يجوز 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
سماء أ نأسماء الحسنى) واهللا األليس المقصود من الحديث (نحن 

سماء اهللا الحسنى أظهور معاني  نإما المراد هو: نّإ, وسماء اهللاأهي  Fةئماأل
، مثاله العلياأولذلك صاروا مظاهر صفات اهللا العظمى و، ما يكون بهم وفيهمنّإ

ما هي حقائق نّإ، لفاظ وحروف تنطق على اللسانأد سماء ليست مجرفاأل
شياء من جهة سماء األأآدم  وجلّ فلم يعلِّم اهللا عزّ، وصفات وذوات ومعاني

  !فافهم؛ ما علـّمه معانيها وحقائقهانّإو، لفاظاأل
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..ة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحمالسالم عليكم ورحم

في كثير من األدعية الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات اهللا في كثير من األدعية الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات اهللا في كثير من األدعية الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات اهللا في كثير من األدعية الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات اهللا 
العبارات التالية: (اَللّهم إِنّي أَسأَلُك بِاسمك العبارات التالية: (اَللّهم إِنّي أَسأَلُك بِاسمك العبارات التالية: (اَللّهم إِنّي أَسأَلُك بِاسمك العبارات التالية: (اَللّهم إِنّي أَسأَلُك بِاسمك وسالمه عليهم أجمعين نقرأ مثالً وسالمه عليهم أجمعين نقرأ مثالً وسالمه عليهم أجمعين نقرأ مثالً وسالمه عليهم أجمعين نقرأ مثالً 

        رضَ).رضَ).رضَ).رضَ).لَقتَ بِها السّماوات واَأللَقتَ بِها السّماوات واَأللَقتَ بِها السّماوات واَأللَقتَ بِها السّماوات واَألجلِّ... الَّتي خَجلِّ... الَّتي خَجلِّ... الَّتي خَجلِّ... الَّتي خَالعظيمِ اًألعظَمِ اًألعزِّ األالعظيمِ اًألعظَمِ اًألعزِّ األالعظيمِ اًألعظَمِ اًألعزِّ األالعظيمِ اًألعظَمِ اًألعزِّ األ
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لكم أن تشرحوا لكم أن تشرحوا لكم أن تشرحوا لكم أن تشرحوا     هلهلهلهل    : خلق السماوات واألرض (باالسم)؟: خلق السماوات واألرض (باالسم)؟: خلق السماوات واألرض (باالسم)؟: خلق السماوات واألرض (باالسم)؟معنىمعنىمعنىمعنى    ماماماما
        وتُقربوا المعنى؟وتُقربوا المعنى؟وتُقربوا المعنى؟وتُقربوا المعنى؟

هل لهذه العبارات ومثيالتها الواردة في أدعيتنا وزياراتنا الشريفة, ارتباط هل لهذه العبارات ومثيالتها الواردة في أدعيتنا وزياراتنا الشريفة, ارتباط هل لهذه العبارات ومثيالتها الواردة في أدعيتنا وزياراتنا الشريفة, ارتباط هل لهذه العبارات ومثيالتها الواردة في أدعيتنا وزياراتنا الشريفة, ارتباط 
        , بأنّهم أسماء اهللا الحسنى؟, بأنّهم أسماء اهللا الحسنى؟, بأنّهم أسماء اهللا الحسنى؟, بأنّهم أسماء اهللا الحسنى؟بما ورد عنهمبما ورد عنهمبما ورد عنهمبما ورد عنهم

هذه العبارات في أيهذه العبارات في أيهذه العبارات في أيث, أي    هذه العبارات في أيث, أيأفق تتحدث, أيأفق تتحدث, أيأفق تتحدكيف يكون أهل البيتكيف يكون أهل البيتكيف يكون أهل البيتكيف يكون أهل البيت    ::::أفق تتحدFFFF     هم هم هم هم
        ؟؟؟؟لحسنىلحسنىلحسنىلحسنىأسماء اهللا اأسماء اهللا اأسماء اهللا اأسماء اهللا ا

ال أدري إن كان يصح القول بأنّهم مظاهر األسماء اإللهية! ألن الرواية ال أدري إن كان يصح القول بأنّهم مظاهر األسماء اإللهية! ألن الرواية ال أدري إن كان يصح القول بأنّهم مظاهر األسماء اإللهية! ألن الرواية ال أدري إن كان يصح القول بأنّهم مظاهر األسماء اإللهية! ألن الرواية 
تقول: إنّهم واهللا األسماء الحسنى, ولم تقل: إنّهم واهللا (مظاهر) أسماء اهللا تقول: إنّهم واهللا األسماء الحسنى, ولم تقل: إنّهم واهللا (مظاهر) أسماء اهللا تقول: إنّهم واهللا األسماء الحسنى, ولم تقل: إنّهم واهللا (مظاهر) أسماء اهللا تقول: إنّهم واهللا األسماء الحسنى, ولم تقل: إنّهم واهللا (مظاهر) أسماء اهللا 

        الحسنى؟الحسنى؟الحسنى؟الحسنى؟
 ثم ثم ثم الرواية تتكلّم في أفق عالم الدنيا كي يكون الوصف ثم أن الرواية تتكلّم في أفق عالم الدنيا كي يكون الوصف ال أظن أن الرواية تتكلّم في أفق عالم الدنيا كي يكون الوصف ال أظن أن الرواية تتكلّم في أفق عالم الدنيا كي يكون الوصف ال أظن أن ال أظن

        ق عالم الملك والملكوت.ق عالم الملك والملكوت.ق عالم الملك والملكوت.ق عالم الملك والملكوت.بالمظهر له وجه, بل الكالم هو ما فوبالمظهر له وجه, بل الكالم هو ما فوبالمظهر له وجه, بل الكالم هو ما فوبالمظهر له وجه, بل الكالم هو ما فو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
فكلّ اسم من أسماء اهللا ، إن اإلنسان هو المظهر الجامع لألسماء الحسنى

الحسنى يمكن أن يتجلّى ويظهر في اإلنسان وفي أفعاله ودرجات وجوده بخالف 
وال شك بأن ، جامع (اهللا)ولذا يوصف اإلنسان بأنّه مظهر االسم ال، بقية الكائنات

 اُألنموذج األكمل لإلنسان الكامل الذي هو مظهر اسم اهللا (الجامع) هو النبي
  وأهل بيته الطاهرين. �محمد

بل ذكرت أنّهم هم األسماء ، أنّهم مظاهر Fوإن لم تقل فيهم اتوالرواي
ن يكونوا أ أسماء اهللا الحسنى يلزمه Fفكونهم، فإنّه ال منافاة بينهما، الحسنى
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أو ، ))أنت مظهر الجمال((في شخص جميل:  كما تقول، مظاهر تلك األسماء

  نّه أجلى مصاديق الجمال.أل، ))أنت واهللا الجمال((تقول: 
 Fمأنّهـ وقـد ورد  ، وجـه مظهـر  كـلّ   نأل، انالمظهر والوجه سيأن ، واعلم

جد في الحديث وال يو، عزّ وجلّبهم يكون التوجه إليه  نّهأل ؛)١(وجه اهللا تعالى
 Fهمفــإنّ، ذلـك مخــتص بعـالم الملـك أو الملكـوت وغيرهمـا     إلـى أن   مـا يشـير  

  المظهر والوجه في جميع العوالم.

IIIIóäÈßóäÈßóäÈßóäÈßZZZZ@@@@òČßbnÛa@òàÜØÛaIòČßbnÛa@òàÜØÛaIòČßbnÛa@òàÜØÛaIòČßbnÛa@òàÜØÛaIHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
�»�&و�%�������������א��<מ������س�« �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
وبِسلطان وبِسلطان وبِسلطان وبِسلطان ((((التي ذكرت في دعاء السمات: التي ذكرت في دعاء السمات: التي ذكرت في دعاء السمات: التي ذكرت في دعاء السمات:     ))))مةمةمةمةالكلمة التاالكلمة التاالكلمة التاالكلمة التا((((ما المقصود وما هي ما المقصود وما هي ما المقصود وما هي ما المقصود وما هي 

 ؟؟؟؟))))مّةمّةمّةمّةااااالقُوّة وبِعزَّة القُدرة وبِشَأن الكَلمة التّالقُوّة وبِعزَّة القُدرة وبِشَأن الكَلمة التّالقُوّة وبِعزَّة القُدرة وبِشَأن الكَلمة التّالقُوّة وبِعزَّة القُدرة وبِشَأن الكَلمة التّ
 هن؟ هن؟ هن؟ هن؟ فأتمفأتمفأتمفأتم    ����وهل لهذه الكلمة عالقة بالكلمات التي أنزلها تعالى على أبينا آدموهل لهذه الكلمة عالقة بالكلمات التي أنزلها تعالى على أبينا آدموهل لهذه الكلمة عالقة بالكلمات التي أنزلها تعالى على أبينا آدموهل لهذه الكلمة عالقة بالكلمات التي أنزلها تعالى على أبينا آدم

 ....لكملكملكملكم    جزيالًجزيالًجزيالًجزيالً    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
قُلْ لَو كَان الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قُلْ لَو كَان الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قُلْ لَو كَان الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قُلْ لَو كَان الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنَفد الْبحر �حانه وتعالى: قال اهللا سب

�قَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداًقَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداًقَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداًقَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً
ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في �، وقال تعالى: )٢(

                                                 

F١� Wوق	B��� ،	:F�+א�� W!uא�� E١٥٠،�� W{�Q� m��J� &)*Q� @�0���I�`� ¼�¦��¥Y� ½_§L¥k� ¾.�A
m̄¥d§�¥و��@�k$�!dk�G0l�،~��a�L0Eل�$�~J�C��،٣�W٦٤i
�Pوא���^(Cא��r�@�0�،K� �

F٢�id(א��EF١٨E�W١٠٩K� �
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ةرشَج نضِ ماَألرةرشَج نضِ ماَألرةرشَج نضِ ماَألرةرشَج نضِ ماَألر     أَقْالم أَقْالم أَقْالم أَقْالم نم هدمي رحالْبو نم هدمي رحالْبو نم هدمي رحالْبو نم هدمي رحالْبو اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب
يمكزِيزٌ حع اللَّه إِنيمكزِيزٌ حع اللَّه إِنيمكزِيزٌ حع اللَّه إِنيمكزِيزٌ حع اللَّه إِن�

)١(.  
ه تعالى ال ومن المعلوم أنّ((في (تفسير الميزان):  +قال العالّمة الطباطبائي

إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا     إِنَّما قَولُنَا لشَيٍءإِنَّما قَولُنَا لشَيٍءإِنَّما قَولُنَا لشَيٍءإِنَّما قَولُنَا لشَيٍء�قال:  كما، ما قوله فعله وما يفيضه من وجودوإنّ، م بشق الفميتكلّ
كُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدأَركُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدأَركُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدأَركُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدأَر�

، ة عليه تعالىلكونها آية دالّ ؛كلمة ىما تسموإنّ، )٢(
ى المسيح كلمة في قوله: ومن هنا سم�تُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمإِنَّمتُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمإِنَّمتُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمإِنَّمتُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمإِنَّم�

)٣(.  
وهي من حيث كونها آية ���  ة تقعه ما من عين يوجد أو واقعومن هنا يظهر أنّ

خفاء فيها  ت في عرف القرآن بما داللته ظاهرة الها خصّأنّ���  ،عليه كلمة منه ةدالّ
�والْحق أَقُولُوالْحق أَقُولُوالْحق أَقُولُوالْحق أَقُولُ�كما قال: ، وال تغير وال بطالن

�ما يبدلُ الْقَولُ لَديما يبدلُ الْقَولُ لَديما يبدلُ الْقَولُ لَديما يبدلُ الْقَولُ لَدي�وقال: ، )٤(
)٥( ،

 .)٦())وموارد القضاء المحتوم، �وذلك كالمسيح
ما أو((في (تفسير الصراط المستقيم):  �البروجورديحسين ال السيد وق

، فالمراد بها الوجودات الجامعة المشتملة على الحروف الكونية، الكلمة التكوينية
وكذا أطلقت على عيسى على نبينا وآله وعليه ، Fولذا يطلق على األنبياء والحجج

أَلْقَاها إِلَى أَلْقَاها إِلَى أَلْقَاها إِلَى أَلْقَاها إِلَى     عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُهعيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُهعيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُهعيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُه    إِنَّما الْمسيحإِنَّما الْمسيحإِنَّما الْمسيحإِنَّما الْمسيح�السالم في قوله تعالى: 
ميرمميرمميرمميرم�

كما في ، Fواألئمة بيت أو الموصوفة بالتّامات على النوأطلقت الكلما، )٧(
                                                 

Fن�١�"���EF٣١E�W٢٧K� �
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�وإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلمات�وفي قوله: ، هذه اآلية

قُلْ لَو كَان قُلْ لَو كَان قُلْ لَو كَان قُلْ لَو كَان � :، وقوله)١(
م رحالْبم رحالْبم رحالْبم رحيالْببر اتمكَلاداً ليدبر اتمكَلاداً ليدبر اتمكَلاداً ليدبر اتمكَلاداً لد�

�ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهما نَفدتْ كَلماتُ اللَّهما نَفدتْ كَلماتُ اللَّه�، وقوله: )٢(
وتَمتْ كَلمةُ وتَمتْ كَلمةُ وتَمتْ كَلمةُ وتَمتْ كَلمةُ �، )٣(

كبركبركبركبر�
�وجعلَها كَلمةً باقيةًوجعلَها كَلمةً باقيةًوجعلَها كَلمةً باقيةًوجعلَها كَلمةً باقيةً�، )٤(

)٥( ،�كبةُ رمكَل هِملَيقَّتْ عحكبةُ رمكَل هِملَيقَّتْ عحكبةُ رمكَل هِملَيقَّتْ عحكبةُ رمكَل هِملَيقَّتْ عح�
وأَلْزَمهم كَلمةَ وأَلْزَمهم كَلمةَ وأَلْزَمهم كَلمةَ وأَلْزَمهم كَلمةَ �، )٦(

�التَّقْوىالتَّقْوىالتَّقْوىالتَّقْوى
 .)٨())وغيرها من اآليات الكثيرة، )٧(

ومن هنا يتبين أن المراد من الكلمات في اآليتين كلّ موجودات عالم الوجود 
التي ال يمكن أن تحصى، إذ أن كلّ موجود هو في الحقيقة معبر عن عظمة اهللا 

  باألصل تعبر عن المعنى. وصفاته، كما أن الكلمة اللفظية
لى ومن هنا تطلق الكلمة في بعض األحيان بنوع من االختصاص ع

الموجودات العظيمة ذات المرتبة الكمالية العالية التي هي أتم من غيرها في التعبير 
في القرآن، وأتم  �عن صفاته تعالى كاألنبياء واألولياء، كما أطلقت على عيسى

  .Fوأهل بيته �الكلمات وأشرفها على اإلطالق هو نور نبينا محمد
، Fة على ذوات األئمةوقد أطلقت الكلمة في األدعية والروايات تار

  وأُخرى على نفس الوالية واإلمامة:
هـ) في (مختصر البصائر) ٩ما رواه الحسن بن سليمان الحلّي (ق فمن األول:فمن األول:فمن األول:فمن األول:
اهللا تبارك وتعالى أحد  ن: إ�قال أمير المؤمنينقال: (، �عن اإلمام الباقر
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د في وحدانيتهواحد تفر بكلمة فصارت نوراً متكلّ، ثم ن ذلك النور خلق م، ثم
فأسكنه اهللا في ذلك  م بكلمة فصارت روحاًتكلّ، ثم يتيوخلقني وذر، �اًمحمد

  .)١(...)على خلقه فبنا احتج، فنحن روح اهللا وكلماته، سكنه في أبدانناأو، النور
هـ) عن اإلمام ٤١٣ومنه ما في (االختصاص) المنسوب للشيخ المفيد (ت

ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في ولَو أَنَّما في �ا قوله: وأمقال: (، أكثم لسؤاالت يحيى بن هفي جواب �الهادي
م والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ م والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ م والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ م والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ اَألرضِ من شَجرة أَقْالاَألرضِ من شَجرة أَقْالاَألرضِ من شَجرة أَقْالاَألرضِ من شَجرة أَقْال

اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه�
)٢( ،البحر  أشجار الدنيا أقالم والبحر مداد له بعد سبعة مدد فهو كذلك لو أن

لنفدت قبل أن تنفد كلمات ، فغرق أصحاب الطوفان وناًت األرض عيى فجرحتّ
، وعين الطبرية، وعين برهوت، وعين اليمن، وهي عين الكبريت، وجلّ عزّ اهللا

، وعين باحروان، وحمة إفريقية وتدعى بسالن، المنيات وحمة ماسبذان وتدعى
  .)٣(...)ال تدرك فضائلنا وال تستقصى وبحر بحر، ونحن الكلمات التي

في تفسيره عن اإلمام هـ) ٣٢٩(ت �ا رواه علي بن إبراهيم القميومنه م
لو افتريت  :الق، �فَإِن يشَأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِكفَإِن يشَأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِكفَإِن يشَأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِكفَإِن يشَأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِك�في تفسير قوله تعالى: ، �الباقر

�ويحق الْحق بِكَلماتهويحق الْحق بِكَلماتهويحق الْحق بِكَلماتهويحق الْحق بِكَلماته�، يبطله :يعني، �ويمح اللَّه الْباطلَويمح اللَّه الْباطلَويمح اللَّه الْباطلَويمح اللَّه الْباطلَ�
 بالنبي :يعنى، )٤(

  .)٥(...والقائم من آل محمد ةموباألئ
هـ) في (بصائر الدرجات) عن اإلمام جعفر ٢٩٠ومنه ما رواه الصفّار (ت

شربة من خذ أف ملكاً ام بعثمن يخلق اإلأاهللا إذا أراد  إن، قال: (�الصادق
                                                 

F١�Ws��T	א��!
�B0�!B+5�E٣٢K� �
Fن�٢�"���EF٣١E�W٢٧K� �
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F٤�xT�4א��EF٤٢E�W٢٤� �
F٥�L["�א��&)*Q�E٢�W٢٧٥����$�xT�4א��XT��٢٤K� �
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ال  يوماً فيمكث في الرحم أربعين، مامأوصلها أو دفعها إلى اإل، ثم تحت العرش
ه بعث ذلك الملك الذي كان مفإذا وضعته أُ، يسمع بعد ذلك ، ثميسمع الكالم

    الالالال    وتَمتْ كَلمةُ ربك صدقاً وعدالًوتَمتْ كَلمةُ ربك صدقاً وعدالًوتَمتْ كَلمةُ ربك صدقاً وعدالًوتَمتْ كَلمةُ ربك صدقاً وعدالً� :ويكتب على عضده األيمن، الشربة خذأ
يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبم�

)٢())١(.  
  اجع.فر ؛وفي الباب من البصائر أربعة أحاديث في المعنى غير هذا

في تفسير قوله ، �هـ) عن اإلمام الباقر٣٢٠ي (تعياشومنه ما في تفسير ال
�يرِيد اللَّه أَن يحق الْحق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِينيرِيد اللَّه أَن يحق الْحق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِينيرِيد اللَّه أَن يحق الْحق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِينيرِيد اللَّه أَن يحق الْحق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِين�تعالى: 

تفسيرها ( :الق، )٣(
الْحق الْحق الْحق الْحق     يحقيحقيحقيحق� :ا قولهمأو، يريده ولم يفعله بعد يءه شفإنّ، في الباطن يريد اهللا

هاتمبِكَلهاتمبِكَلهاتمبِكَلهاتمه يعنىفإنّ، �بِكَل: يحق د، آل  حقأومحما قوله: م�هاتمبِكَلهاتمبِكَلهاتمبِكَلهاتمال: كلماته في ق، �بِكَل
  .)٤(...)هو كلمة اهللا في الباطن يعل، الباطن

 #الزيارة لإلمام الحجة منهـ) في (المزار) ٦ومنه ما رواه المشهدي (ق
، لهآو محمدعلى  صلّ هملّالوفيها قوله: (، وهي طويلة، قبل نزول السرداب

 هوانصره على عدو، واعل دعوته، كلمته أظهر هماللّ، ك ما وعدتهجز لوليأنو
وعدواللّ العالمين. ك يا ربدعلى  صلّ همدل آو محمظهر كلمتك أو محم

ةالتام ،٥()بالخائف المترقّ، رضكأفي  بكومغي(.¸¸  
ج) من توقيع خرج من هـ) في (االحتجا٥٤٨ومنه ما رواه الطبرسي (ت

دعاء بعد التسليم على اإلمام الغائب والشهادة بالحجية  فيه الناحية المقدسة ذكر
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وخليفتك ، تك في أرضكعلى حج صلّ هماللّمنه قوله: (، لألئمة واحداً فواحداً
، المؤمنين ولي، والثائر بأمرك، والقائم بقسطك، والداعي إلى سبيلك، في بالدك

، والساطع بالحكمة والصدقحق، ومنير ال، ومجلي الظلمة، رينوبوار الكاف
١(...)المرتقب الخائف، ة في أرضكوكلمتك التام(.  

هـ) في (الكافي) عن جابر بن عبد اهللا ٣٢٩ما رواه الكليني (ت ومن الثاني:ومن الثاني:ومن الثاني:ومن الثاني:
 وجعلت حسيناًجاء في النصّ المكتوب فيه: ( ، حيثاألنصاري في حديث اللوح

، فهو أفضل من استشهد، بالسعادة وختمت له، ته بالشهادةوأكرم، خازن وحيي
  .)٢(...)تي البالغة عندهوحج، ة معهجعلت كلمتي التام، وأرفع الشهداء درجة

وما جاء في الزيارة الجامعة المروية في (من ال يحضره الفقيه): (وبمواالتكم 
  .)٣(تمت الكلمة)

التي رواها  �صادقوما في رواية المفضل بن عمر عن اإلمام جعفر ال
فأخبرني عن  !اهللا بن رسول المفضل: فقلت: ياقال ((الصدوق في (إكمال الدين): 

�وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِهوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِهوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِهوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه�: وجلّ قول اهللا عزّ
  ؟)٤(

إلى يوم  جعلها اهللا تعالى في عقب الحسين، قال: يعني بذلك اإلمامة
  .)٥())...القيامة
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من ربه، وتوافقها مع معنى  �لمات التي تلقّاها آدموأما بالنسبة للك

اآلنفة:  �(الكلمة التامة)، فقد ورد في رواية المفضل عن اإلمام الصادق
    وإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلماتوإِذ ابتَلَى إبراهيم ربه بِكَلمات�: وجلّ اهللا عزّ سألته عن قولقال: ((

نهفَأَتَمنهفَأَتَمنهفَأَتَمنهفَأَتَم�
  ، ما هذه الكلمات؟)١(

 قال: أسألك هوهو أنّ، ه فتاب اهللا عليهاها آدم من ربقّقال: هي الكلمات التي تل
د بحقمحم تبت علَ���  وفاطمة والحسن والحسين وعليه هوفتاب اهللا عليه إنّ، ي 

  التواب الرحيم.
  ؟�فَأَتَمهنفَأَتَمهنفَأَتَمهنفَأَتَمهن�: بقوله وجلّ فما يعني عزّ !بن رسول اهللا فقلت له: يا

ة من ولد الحسينعتس ماماًهن إلى القائم اثني عشر إقال: يعني فأتمF...(()٢(.  
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد ((وروى ابن المغازلي في مناقبه، قال: 

حدثنا محمد بن ، عبيد اهللا بن شَوذَب أخبرنا أبو أحمد عمر بن، الوهاب إجازة
حدثنا محمد بن علي بن ، الحارث قال: حدثني محمد بن سليمان بن، عثمان

عن ، عن أبيه، بن أبي المقدام حدثنا عمرو، حدثنا حسين األشقر، خَلَف العطّار
عن الكلمات التي  �النبي قال: سئل، عن عبد اهللا بن عباس، سعيد بن جبير

  ؟آدم من ربه فتاب عليه ىتلقّ
فتاب ، يتُبتَ علَ���  وعلي وفاطمة والحسن والحسين قال: سأله بحق محمد

  .)٣())عليه
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אق�����������«�
�מ���ن����א��«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
المأمونون على المأمونون على المأمونون على المأمونون على ، ، ، ، ي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به والة أمركي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به والة أمركي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به والة أمركي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به والة أمركاللّهم! إنّاللّهم! إنّاللّهم! إنّاللّهم! إنّ((((
أسألك بما نطق أسألك بما نطق أسألك بما نطق أسألك بما نطق ، ، ، ، المعلنون لعظمتكالمعلنون لعظمتكالمعلنون لعظمتكالمعلنون لعظمتك، ، ، ، قدرتكقدرتكقدرتكقدرتكالواصفون لالواصفون لالواصفون لالواصفون ل، ، ، ، المستبشرون بأمركالمستبشرون بأمركالمستبشرون بأمركالمستبشرون بأمرك، ، ، ، سركسركسركسرك

وآياتك ومقاماتك وآياتك ومقاماتك وآياتك ومقاماتك وآياتك ومقاماتك ، ، ، ، لتوحيدكلتوحيدكلتوحيدكلتوحيدك    وأركاناًوأركاناًوأركاناًوأركاناً، ، ، ، فجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتك، ، ، ، فيهم من مشيتكفيهم من مشيتكفيهم من مشيتكفيهم من مشيتك
أنّهم أنّهم أنّهم أنّهم  ��� ��� ��� ���     ال فرق بينك وبينهاال فرق بينك وبينهاال فرق بينك وبينهاال فرق بينك وبينها، ، ، ، يعرفك بها من عرفكيعرفك بها من عرفكيعرفك بها من عرفكيعرفك بها من عرفك، ، ، ، مكانمكانمكانمكانكلّ كلّ كلّ كلّ     التي ال تعطيل لها فيالتي ال تعطيل لها فيالتي ال تعطيل لها فيالتي ال تعطيل لها في

، ، ، ، ددددأعضاد وأشهاأعضاد وأشهاأعضاد وأشهاأعضاد وأشها، ، ، ، بدؤها منك وعودها إليكبدؤها منك وعودها إليكبدؤها منك وعودها إليكبدؤها منك وعودها إليك، ، ، ، فتقها ورتقها بيدكفتقها ورتقها بيدكفتقها ورتقها بيدكفتقها ورتقها بيدك، ، ، ، عبادك وخلقكعبادك وخلقكعبادك وخلقكعبادك وخلقك
 ��� ��� ��� ���     إلهإلهإلهإلهفبهم مألت سماءك وأرضك حتّى ظهر أن ال فبهم مألت سماءك وأرضك حتّى ظهر أن ال فبهم مألت سماءك وأرضك حتّى ظهر أن ال فبهم مألت سماءك وأرضك حتّى ظهر أن ال ، ، ، ، ادادادادوحفظة ورووحفظة ورووحفظة ورووحفظة ورو، ، ، ، ومناة وأذوادومناة وأذوادومناة وأذوادومناة وأذواد

 ).).).).أنتأنتأنتأنت
 ؟؟؟؟في هذا الدعاءفي هذا الدعاءفي هذا الدعاءفي هذا الدعاء    : من هم والة األمر: من هم والة األمر: من هم والة األمر: من هم والة األمر١١١١سسسس
وواقعية مع مقارنتها بقوانين وسنن وواقعية مع مقارنتها بقوانين وسنن وواقعية مع مقارنتها بقوانين وسنن وواقعية مع مقارنتها بقوانين وسنن     : الرجاء شرح مقطع الدعاء لغة ومضموناً: الرجاء شرح مقطع الدعاء لغة ومضموناً: الرجاء شرح مقطع الدعاء لغة ومضموناً: الرجاء شرح مقطع الدعاء لغة ومضمونا٢٢٢٢ًسسسس

الكون المادالكون المادالكون الماد؟؟؟؟ية المعروفة حالياًية المعروفة حالياًية المعروفة حالياًية المعروفة حالياًالكون الماد 
 ....ولكم خاص دعائنا بالتوفيقولكم خاص دعائنا بالتوفيقولكم خاص دعائنا بالتوفيقولكم خاص دعائنا بالتوفيق

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

تتبع  يدلّ عليهم في هذا الدعاء الشريف هم األئمة المعصومون )والة األمر(
فإن األمر لهم بعد أن ثبتت لهم الوالية ، خاصّة في باب األدعية والزيارات، الروايات

، راضونوالمستبشرون ال، فهم الحاملون لألسرار اإللهية، التشريعية والتكوينية
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والمعلنون ، تهالواصفون لقدروهم ، المسلّمون لما ينزل إليهم من أوامره جلّ وعال

وذلك بسبب ما عندهم من العلم باهللا تعالى وصفاته ، دون سواهم من الخلق، لعظمته
  .بسبيل معرفتهم���  فال يعرف اهللا تعالى، وآياته

بما نطق فيهم(اعي يسأل اهللا تعالى والد( ،ى في حقيقتهم من مشيتهتجلّ :أي ،
وإذا قالوا فعن اهللا ، ألنّهم إذا شاءوا فقد شاء اهللا ؛إرادته ومحلّ، عاء مشيئة اهللاوهم فإنّ

اصطفاهم على الخلق بعلمه بالسر ، ووالة أمره، تراجمة وحيه فكانوا، يقولون
 .المستودع فيهم

 نّهم محلّإ :يأ، المعادن هي أماكن أصول األشياء :)فجعلتهم معادن لكلماتك(
ع عنهم وتشتق عنهمأصول كلمات اهللا تتفر ،من أن تكون  والكلمات هنا أعم
  .كلمات لفظية أو كونية

، Fهئوكلّ ما أوحاه إلى أنبيا، ات اهللا المنزلةعندهم أصول كلم :فعلى األول
 بل بما موجود في اللوح المحفوظ وأُم الكتاب.

ل صادر عن اهللا تعالى نورهم وحقيقتهم هو وعلى الثاني: فإنومن نورهم ، أو
فالكلمات على هذا ، ة لكلّ شيءفهم العلّ، ية صدرت الكائناتمحمدوحقيقتهم ال

حيث أن الكالم هو الكاشف عما في ضمير المتكلّم من ، عبارة أُخرى عن فعل اهللا
وال كاشف أفضل من فعل اهللا عن صفاته من العلم والقدرة ، المعاني والحقائق

، قوله جلّ وعال: (كن) بكلماته نما يصدر عكلّ  فصح أن نصف، عظمة والكمالوال
بما أنّهم ، وهي األصل لكلماته اُألخر، Fوأفضلها كلماته التامات التي هي األئمة

  فكانوا معادن كلماته.، الصادر األول وواسطة الفيض
يستند  م فه، ركن الشيء هو ما يستند إليه ويقوم به ):وأركاناً لتوحيدك(

أم ، أم صفاتياً، توحيداً ذاتياً سواء كان، بل حقيقة التوحيد، إليهم علم التوحيد
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من رام التوحيد من دونهم فقد أشرك من  أم توحيد العبادة، فكلّ، فعالياًأ
بد فيه من وال  .عن طريقهم ومن خاللهم���  حيث ال يشعر، فالتوحيد ال ينال

فبالوصول إلى ، إلى أعلى مراتب التوحيد سواهم إذ لم يصل، االعتقاد بواليتهم
 واليتهم نصل إلى توحيده سبحانه. 

فيه نوع بيان وبسط : )مكانكلّ  وآياتك ومقاماتك التي ال تعطيل لها في(
آيات اهللا تعالى في خلقه يهتدي بهم  فهم، لقوله: (وأركاناً لتوحيدك)

سالكون لوصلوا إلى معنى وهم المقامات اإللهية التي لو سلكها ال، المهتدون
لمن يروم  بد وال، من أن يبلغه سالك أو يصل إليه واصل فاهللا تعالى أجلّ، اإللوهية

من زعم  وقد ضلّ، السلوك إلى اهللا تعالى أن يصل إليهم ألنّهم واسطة الفيض
أليس هم أسماء اهللا الحسنى وأجلى تجلٍّ ألسمائه  الوصول إلى اهللا من دونهم.

وهل توجد آية هللا تعالى أتم من نورهم وقد خلق ، لم اإلمكانوصفاته في عا
وهل لتجلّيهم في ، نورهم قبل خلق الخلق فكانوا محدقين بالعرش مسبحين مهلّلين

مراتب مقاماتهم تعطيل بعد أن كانوا واسطة الفيض اإللهي المنبسط على الكائنات. 
 ) استئنافية.وبهذا المعنى األخير يمكن أن تكون (الواو) في (وآياتك

استمرار  :)أنّهم عبادك وخلقك���  ال فرق بينك وبينها، يعرفك بها من عرفك(
من سار على ���  وال يعرفه، Fبهم���  يعرف اهللا تعالى فال، لبسط معنى ما سبق

فجعلهم مشيته رتب على ما سبق ــ أي: (بما نطق فيهم من ، ثم نهجهم وخطاهم
وجعلهم آياته ومقاماته التي ال تعطيل لها) ــ أنّهم ، حيدهمعادن لكلماته وأركاناً لتو

(ال فرق بينك ، أصبحوا بلحاظ هذه الجهات التي هي عطايا منه جلّ وعال لهم
  ناته.وهم حججه وبي، فإنّهم تجلّ أتم لصفات اهللا تعالى وأسمائه، وبينهم)

أنّهم ، هوليس شيء غير، شيءكلّ  ثمة فرق واحد هو بالحقيقة���  ليس، نعم
ولذا ، ما أعطاهم وجوداً وكماالً���  مخلوقون ممكنون ال يملكون لذاتهم شيئاًعباد 
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إشارة إلى ، قال: (فتقها ورتقها ــ أي: اآليات والمقامات التي عرفنا من هم ــ بيدك)

  ية عن غاية القرب واالختصاص بهوكنا، أن ال شيء لهم في الحقيقة بذواتهم
فهم أول من خلق ، بدؤها منه، نائع ربهم والخلق بعد صنائع لهمهم صفإنّ، عزّ وجلّ 

  .وهم آخر من يبقى بعد فناء الخلق، وعودها إليه، اهللا
فلعلّ ، ويأتي بمعنى المعين والسند، القوة :ضدعال ):أعضاد وأشهادوأيضاً: (

عضاد فهم أ، قيام الكائناتألن بهم  ؛المراد أن لهم من القوة بما يسندون الخلق
لو بقيت األرض  :ولذلك ورد في الحديث .بهم���  الكائنات ال قيام لها في الوجود

وهم أيضاً أشهاد على الخلق تعرض أعمال الخالئق عليهم  .)١(بغير إمام لسافت
 فهم أعضاد الخلق واألشهاد عليه.، ويكونوا شهداء على الناس يوم القيامة

يجازون  نفهم الذي، ): أحسن إليه وأنعمعليه و(من، : منى فالن جازاه)ومناة(
ا يكون إمواإلحسان والجزاء ، بسيماهمكلّ  ألنّهم رجال األعراف يعرفون ؛الناس

  .أو في اآلخرة، في الدنيا من خالل الفيوضات التكوينية التي تصل إليهم
أو ، وهو إما يراد به الذود عن دين اهللا وحريمه، و(الذود): الطرد والدفع

  .�م القيامة عن حوض رسول اهللاذودهم يو
والرائد ، (حفظة ورواد): الحافظ هو الموكّل بالشيء يحفظه ويرعاه ويحرسه

فلعلّ المراد به: أنّهم الحفظة لما دونهم من الممكنات ، الذي يسبق قومه إلى الخير
فبهم مألت سماءك ( بقرينة ما جاء بعدها من قوله:، التي سبقوها بالخير والوجود

م آيات اهللا التي في كلّ : فهم كما تقد)أنت���  تّى ظهر أن ال إلهوأرضك ح
  مجاري الفيض إلى الممكنات على أيديهم.ف، مكان ومقاماته
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، ونسأل اهللا العفو عن الخطأ والنسيان، هذا ما وسعنا بيانه حسب فهمنا القاصر
  الصفح واإلغضاء عما قصرنا عنه من معرفة مقاماتهم. منهم اونرجو

ية المعروفة حالياًوأما ما سألت من المقارنة بين معنى الدعاء والقوانين الماد ،
وما يطرح اآلن ، فإن ما جاء فيه نحو من المعارف اإللهية، فإنّه ال ربط بين األمرين

وعقلنا قاصر اآلن عن الربط ، من نظريات في العلوم الطبيعية مختص بعالم المادة
بل لم تعرف ، مادية لم تصل بعد إلى ما وراء عالم المادةفإن علوم البشر ال، بينهما

  حقيقة عالم المادة فكيف بما وراءه؟!

  ::تعليقتعليق


אق�«�
א������א���»������������و��
2$*�א �

أنّهم عبادك أنّهم عبادك أنّهم عبادك أنّهم عبادك     �� �� �� �� ال فرق بينك وبينها إال فرق بينك وبينها إال فرق بينك وبينها إال فرق بينك وبينها إ((((: : : : ))))صلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليه((((اإلشكال يبقى في قوله اإلشكال يبقى في قوله اإلشكال يبقى في قوله اإلشكال يبقى في قوله 
وجاء قبلها بنفس وجاء قبلها بنفس وجاء قبلها بنفس وجاء قبلها بنفس ، ، ، ، للتأنيث إليهمللتأنيث إليهمللتأنيث إليهمللتأنيث إليهمكيف يعود الضمير (بينها) وهو كيف يعود الضمير (بينها) وهو كيف يعود الضمير (بينها) وهو كيف يعود الضمير (بينها) وهو ، ، ، ، ...)...)...)...)وخلقكوخلقكوخلقكوخلقك

، ، ، ، عائدية الضمير في القول الشريف عائد إلى المشيئةعائدية الضمير في القول الشريف عائد إلى المشيئةعائدية الضمير في القول الشريف عائد إلى المشيئةعائدية الضمير في القول الشريف عائد إلى المشيئة    وكأنوكأنوكأنوكأن، ، ، ، التعبير بخطاب المؤنثالتعبير بخطاب المؤنثالتعبير بخطاب المؤنثالتعبير بخطاب المؤنث
        ؟؟؟؟) هنا استثناء منقطع) هنا استثناء منقطع) هنا استثناء منقطع) هنا استثناء منقطع�� �� �� �� وحرف االستثناء (إوحرف االستثناء (إوحرف االستثناء (إوحرف االستثناء (إ

صلوات اهللا صلوات اهللا صلوات اهللا صلوات اهللا ((((مع التسليم لقول المعصوم مع التسليم لقول المعصوم مع التسليم لقول المعصوم مع التسليم لقول المعصوم     !!!!جابة أعاله غير مقنعجابة أعاله غير مقنعجابة أعاله غير مقنعجابة أعاله غير مقنعوما ورد في اإلوما ورد في اإلوما ورد في اإلوما ورد في اإل
 ........ولكن التسليم أولى وأسلمولكن التسليم أولى وأسلمولكن التسليم أولى وأسلمولكن التسليم أولى وأسلم، ، ، ، ه عقلياًه عقلياًه عقلياًه عقلياًشكل عليشكل عليشكل عليشكل عليأأأأوإن وإن وإن وإن ، ، ، ، واإليمان بما قالواإليمان بما قالواإليمان بما قالواإليمان بما قال    ))))عليهعليهعليهعليه

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

ال (ومعنى ، هو الموجب لتأنيث الضمير، )المقامات(و، يات)اآلـ(التعبير عنهم ب
بلحاظ ما ذكر قبلها في الكالم من الجهات التي إذا عرفوا بها هو  ):فرق بينك وبينها

فاهللا تعالى ال يقاس ، ال من جهة الحقيقةها من عرفك) عرف اهللا في مقام (يعرفك ب
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على ما هو الصحيح من أنّها من  حتّى المشيئة، شياء حتّى ال يكون بينه وبينها فرقباأل

التي ال تعطيل  )والمقامات ياتاآل(بعد في سياق الكالم من أوالمشيئة ، صفات الفعل
ن عوده على القريب وليس على والضمير العائد بحسب قانون النحو العربي يكو، لها

  ا.ذهفال رجحان فيما ذكرتم من عوده على المشيئة ، البعيد
بل ، وليست مجعولة للتعريف، عاله ليست هي الذاتأشرنا أوالمشيئة كما 

ما يعرف اهللا إنّ، )١(شياء بالمشيئة)مجعولة للخلق (خلق اهللا المشيئة بنفسها وخلق األ
ن ال يكون بينها وبينه من جهة أولذلك صح ، تعالى بهذه العالمات والمقامات

فافهم ؛ الداللةأي: العالمة و، معنى اآليويةوهذا ما يدلّ عليه ، التعريف والتعرف فرق
  رحمك اهللا!
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

سألك بما سألك بما سألك بما سألك بما (أ(أ(أ(أ    ::::يرجى بيان معنى العبارة اآلتية التي وردت في دعاء رجبيرجى بيان معنى العبارة اآلتية التي وردت في دعاء رجبيرجى بيان معنى العبارة اآلتية التي وردت في دعاء رجبيرجى بيان معنى العبارة اآلتية التي وردت في دعاء رجب
وآياتك وآياتك وآياتك وآياتك ، ، ، ، وأركاناً لتوحيدكوأركاناً لتوحيدكوأركاناً لتوحيدكوأركاناً لتوحيدك، ، ، ، فجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتكفجعلتهم معادن لكلماتك، ، ، ، نطق فيهم من مشيتكنطق فيهم من مشيتكنطق فيهم من مشيتكنطق فيهم من مشيتك

ال فرق ال فرق ال فرق ال فرق ، ، ، ، عرفكعرفكعرفكعرفك    يعرفك بها منيعرفك بها منيعرفك بها منيعرفك بها من، ، ، ، مكانمكانمكانمكانكلّ كلّ كلّ كلّ     ومقاماتك التي ال تعطيل لها فيومقاماتك التي ال تعطيل لها فيومقاماتك التي ال تعطيل لها فيومقاماتك التي ال تعطيل لها في
(ال (ال (ال (ال     ::::هذا المقطع الشريفهذا المقطع الشريفهذا المقطع الشريفهذا المقطع الشريف    خصوصاًخصوصاًخصوصاًخصوصاً)، )، )، )، نّهم عبادك وخلقكنّهم عبادك وخلقكنّهم عبادك وخلقكنّهم عبادك وخلقكأأأأ ��� ��� ��� ���     ،،،،بينك وبينهابينك وبينهابينك وبينهابينك وبينها

                                                 

F١�Eq:�(���،r�(�١א��W١١٠�F�b�	h٤א.�EK،�0�@�א�Tאدd[�`�X���*7�G��sא�* �



٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

إلى رواياتنا إلى رواياتنا إلى رواياتنا إلى رواياتنا     بذوق عرفاني مستنداًبذوق عرفاني مستنداًبذوق عرفاني مستنداًبذوق عرفاني مستنداً، ، ، ، نّهم عبادك وخلقك)نّهم عبادك وخلقك)نّهم عبادك وخلقك)نّهم عبادك وخلقك)أأأأ ��� ��� ��� ���     فرق بينك وبينهافرق بينك وبينهافرق بينك وبينهافرق بينك وبينها
        ؟؟؟؟الشريفةالشريفةالشريفةالشريفة

        ؟؟؟؟بشرح واسع ووافيبشرح واسع ووافيبشرح واسع ووافيبشرح واسع ووافي، ، ، ، (ال تعطيل لها في كلّ مكان)(ال تعطيل لها في كلّ مكان)(ال تعطيل لها في كلّ مكان)(ال تعطيل لها في كلّ مكان)    ::::وما معنىوما معنىوما معنىوما معنى
 ....VVVVةةةةالبتول الطاهرالبتول الطاهرالبتول الطاهرالبتول الطاهر    بحقبحقبحقبحق    وجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراً

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

لقد شرحنا معنى الدعاء بما وسعنا في السؤال السابق، ولكن نود هنا أن نورد 
  بعض كلمات علمائنا في بيانه:

(ال  :عن معنى العبارة الواردة في دعاء رجب اليومي +سئل السيد الخوئي
  أنّهم عبادك)؟���  فرق بينك وبينها

نفوذ  ها تشير إلى أنّهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال إلى حدلعلّ((فأجاب: 
ألنّهم مربوبون لك، ال حيلة  ؛ف منهم في الكون بإذنك، فهم مقهورون لكالتصر

 .)١())لهم دون إرادتك ومشيتك فيهم بما تشاء، واهللا العالم
 :+جواد التبريزيسئل الميرزا و

(...أسألك بما نطق  :دت في دعاء رجبيرجى بيان معنى العبارة اآلتية التي ور
 وآياتك ومقاماتك، لتوحيدك فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً

���  يعرفك بها من عرفك، ال فرق بينك وبينها،، لتي ال تعطيل لها في كلّ مكانا
 )؟أنّهم عبادك وخلقك

د إلى آياتك الضمير في بينها في قوله: (ال فرق بينك وبينها) يعوفأجاب: 
  .Fالمراد منها األئمة
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فهو إشارة إلى كلمته سبحانه ، (أسألك بما نطق فيهم من مشيتك) :ا قولهوأم

ر عنها في كتابه العزيز بقولهوتعالى، التي عب :� قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم
كُونفَي كُنكُونفَي كُنكُونفَي كُنكُونفَي كُن�

)١(. 
وتعالى في آية التطهير، وفيها داللة واضحة  ويدخل في ذلك ما ذكره سبحانه

ة على أنما امتازوا به األئمF ًا كسبياً عن سائر الناس ليس أمرابل هو أمر مم ،
  تعلّقت به مشيئة اهللا تعالى، كما هو ظاهر آية التطهير أيضاً.

تعلّق المشيئة مسبوق بعلمه سبحانه، على أنّهم كانوا يمتازون عن سائر ، نعم
عطاء ما تعلّقت به مشيئته، كما إأيضاً في إطاعتهم هللا سبحانه وتعالى، لوال الناس 

  .)٢())ورد في دعاء الندبة، واهللا العالم
 أول ثـم إن ((وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء فـي (الفـردوس األعلـى):     

 اهللا خلــق مــا أول( األول الكلّــي والصــادر العقــل هــو إليــه موجــود وأقــرب منــه صــادر
المفهـومي،   الـذهني  الكلّـي  ال العيني الكلّي الخارجي العقل وهو الحديث،) العقل...

  األقدس. وفيضه ظلّ اهللا وهو
 ومركز المطلق السكون عالم الجبروت سماء من الممدود ظلّ اهللا هو نعم،

لَم تَر لَم تَر لَم تَر لَم تَر �، والحركات التغير موطن والناسوت والملكوت الملك عالم إلى، الثبات
بإِلَى ربإِلَى ربإِلَى ربنًاإِلَى راكس لَهعشَاَء لَج لَوالظِّلَّ و دم فكَي نًاكاكس لَهعشَاَء لَج لَوالظِّلَّ و دم فكَي نًاكاكس لَهعشَاَء لَج لَوالظِّلَّ و دم فكَي نًاكاكس لَهعشَاَء لَج لَوالظِّلَّ و دم فكَي ك�

 الذي الكريم اهللا وجه هو وهذا، )٣(
 هياكل على المشرق ونوره األعظم العظيم اهللا اسم وهو أبداً، يفنى ولن يفنى ال

حق بال العرفاء وعند ،الرحماني بالنفس الحكماء عند عليه يطلق الذي الممكنات،
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، يةمحمدال والحقيقة شيءكلّ  وسعت التي رحمته الشرع وفي، به المخلوق
 الجبروت عالم العوالملكلّ  الجامع وهو) نوري اهللا خلق ما أول( األول والصادر

 الكلّية والمادية والمجردة المفارقة العقول وجميع، والناسوت والملك والملكوت
 واألجسام واحواألر وجزئية كلّية كذلك والنفوس، وطولية عرضية والجزئية

 األعظم والروح بالمالئكة، الشرع في عنها يعبر التي األنواع وأرباب، العليا والمثل
 الوجود ذلك من صدرت العوالم هذه. كلّ نوعها ورب المالئكة سيد هو الذي

 وعدة وشدة قوة يتناهى ال بما يتناهى ال ما فوق هو الذي األعلى والمبدأ المطلق
 والوجودات الكائنات لجميع الجامع األول الصادر ذلك شأنه عزّ أوجد، ومدة

    ،اآلباد أبد إلى اآلزال أزل في اإلرادة وصرف، المشيئة بمحض أوجده، الممكنات
�بِالْبصَرِبِالْبصَرِبِالْبصَرِبِالْبصَرِ    كَلَمحٍكَلَمحٍكَلَمحٍكَلَمحٍ    واحدةٌواحدةٌواحدةٌواحدةٌ    �� �� �� �� أَمرنَا إِأَمرنَا إِأَمرنَا إِأَمرنَا إِ    وماوماوماوما�

 �� وإ، األلفاظ نطاق ضيق من والتشبيه، )١(
 عن من الحكاية بنوع الحاكي األعلى مثلال ذلك، وهو من وأرق أدق فالحقيقة

 من يا( الغيوب وغيب والجبروت العظمة بسرادق المحتجبة المقدسة الذات تلك
 أو ،)فعبر شئت ما( األول الصادر أو الكلّي، العقل وذلك ،)هو���  هو ما يعلم ال

 أنّهم�� � وبينها بينك فرق ال، عنه منفصلة غير بمبتدئها متّصلة المحمدية الحقيقة
  .)٢())إليك وعودها منك بدؤها؛ وخلقك عبادك

 Fوقال الشيخ جواد الكربالئي في (األنوار الساطعة) عند بيانه لقرب األئمة
  المعنوي من اهللا:

�األعلــىاألعلــىاألعلــىاألعلــى    المثــلالمثــلالمثــلالمثــل    وللَّــهوللَّــهوللَّــهوللَّــه� القــرب مثــال :قــالوا((
 مــن استضــاءتها فــي المــرآة )٣(

 الشــمس  فــإن ، ةوقابليــ  معنــى  األرض مــن الشــمس  إلــى  أقــرب  هــا فإنّ، الشــمس
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 لشـــدة المــرآة  أن���  ،واحــدة  ونســبة  واحــد  بنســق  األرض وعلــى  عليهــا  تشــرق 
 مــن استشــراقها يكــون األرض عــن بهــا المفــارق الــذاتي صــفائها ألجــل قابليتهــا
 مـا  سـاير  مـن  أو، األرض مـن  غيـره  مـن  أشـد  الشـمس  نور من صافهاواتّ الشمس

  الرقيقة. كاألجسام الشمس عليه طلعت
 المـرآة  بـين  فـرق  ال كالشـمس  تراهـا  حينئـذ  إليهـا  نظـرت  إذا الشديدة قابليةال فلهذه

 فـي  كـاألرض  والمـرآة ، الشـمس  مـن  المـرآة  إضـاءة  أن���  ،اإلضـاءة  فـي  الشمس وبين
ــمس أن ــم الشـ ــرق لـ ــا تشـ ــر عليهـ ــن أكثـ ــراقها مـ ــى إشـ ــن، األرض علـ ــدة ولكـ ــا لشـ  قربهـ

ــا يشـــير القـــرب هـــذا وإلـــى األرض علـــى كانـــت وإن، المعنـــوي للشـــمس ــاء فـــي مـ  دعـ
 فــي لهــا تعطيــل ال التــي (ومقاماتــك: �قولــه مــن رجــب شــهر فــي الــوارد#الحجــة

 وخلقك). عبادك أنّهم���  وبينها بينك فرق ال يعرفك مكانكلّ 

 نــور وبــين بينهــا فــرق ال المــرآة إن: قولــك نظيــر، وبينهــا) بينــك فــرق (ال: �فقولــه
ــث مــن مســتقالً بنفســها لهــا وجــود ال أي الشــمس، مــن مستضــاءة أنّهــا���  الشــمس  حي

  .)١())عبادك) أنّهم����  :قوله من الدعاء في ذكر ما مثل فقر هي بل، االستشراق
فإنّا نورد بعض ما قاله القيصري في (شرح ، ير علمائناوأما ما قيل من غ

 الكامل نساناإل ومرتبة((قال: ، فصوص الحكم) لتقريب المطلب إلى الفهم
 كلّيةال والنفوس العقول من والكونية لهيةاإل المراتب يعجم جمع عن رةعبا

 العمائية بالمرتبة ىويسم، الوجود التتنزّ آخر إلى ،الطبيعة ومراتب والجزئية
 صار والمربوبية، لذلك بالربوبية���  بينهما فرق وال اإللهية للمرتبة مضاهية فهي، أيضاً

   .)٢())اهللا خليفة
                                                 

F١����pא�XT�ز���!k�r��a�)א��Tא���א�E٢٦٨�W٣m��J�،�Kא2�!�0ن�W 

F٢� W8(hص�א�B?��!k� Eא�ول،�٢٤� .B*א�� 0��א2!אQ~�א�)�:]��،�{`� XT�k`

*��?:d��Kوא�Pא��s�FcP7 



٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

áèm…a‰gIáèm…a‰gIáèm…a‰gIáèm…a‰gIFFFF@@@@�a@ñ…a‰g@Þì�@¿�a@ñ…a‰g@Þì�@¿�a@ñ…a‰g@Þì�@¿�a@ñ…a‰g@Þì�@¿HČÝuë@ČŒÇ@HČÝuë@ČŒÇ@HČÝuë@ČŒÇ@HČÝuë@ČŒÇ@@ @@ @@ @@ @
�دאد������
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

إن هللا رجاالً إذا أرادوا إن هللا رجاالً إذا أرادوا إن هللا رجاالً إذا أرادوا إن هللا رجاالً إذا أرادوا ((((((((أود أن أستفسر حول معنى وأصل وصحة قول: أود أن أستفسر حول معنى وأصل وصحة قول: أود أن أستفسر حول معنى وأصل وصحة قول: أود أن أستفسر حول معنى وأصل وصحة قول: 
        ؟؟؟؟FFFFأو أحد األئمةأو أحد األئمةأو أحد األئمةأو أحد األئمة، ، ، ، ����هل قال به النبيهل قال به النبيهل قال به النبيهل قال به النبي، ، ، ، ))))))))أرادأرادأرادأراد

        وهل يجوز ويصح عقائدياً هذا القول؟وهل يجوز ويصح عقائدياً هذا القول؟وهل يجوز ويصح عقائدياً هذا القول؟وهل يجوز ويصح عقائدياً هذا القول؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن هللا عباداً متى ((بل وردت هكذا: ، ذه العبارة في األخبار بهذا اللفظلم ترد ه

  وهي من مقوالت صوفية العامة.، ))أرادوا أراد
  :Fورد قريب من معناها بخصوص أهل البيت، نعم

 اهللا جعل إن: (ه قالأنّ �عن أبي الحسن الثالثروى الصفّار في (البصائر): 
وهو قول اهللا، شاؤه إذا شاء اهللا شيئاًف، إلرادته ة مورداًقلوب األئم: �ا تَشَاُءونموا تَشَاُءونموا تَشَاُءونموا تَشَاُءونمو     ���� ���� ���� ���� 
شَاَء اللَّهي أَنشَاَء اللَّهي أَنشَاَء اللَّهي أَنشَاَء اللَّهي ٢())١(�أَن(.  

: ̧(إن �وروى الحسن بن سليمان الحلّي في (المحتضر): عن اإلمام الصادق
  .)٣(ما يشاء اهللا)���  ال يشاء، اإلمام وكر إلرادة اهللا عزّ وجلّ

                                                 

Fא�١�Eن�)��F٧٦E�W٣٠K� �
F٢�ET	א��!
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يق كتبه بعض محدثي الشيعة بالسند وروى المجلسي عن أبيه من كتاب عت

، ومظاهره فيكم، قال: (...وأما المعاني: فنحن معانيه، �عن اإلمام زين العابدين
ونحن ال ، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، عباده أُموروفوض إلينا ، اخترعنا من نور ذاته

  الخبر.، )١(وإذا أردنا أراد اهللا...)، ما شاء اهللا���  نشاء
في كالمه لكامل بن إبراهيم:  �عن الحجة بن الحسن، ل اإلمامة)وفي (دالئ

بل قلوبنا أوعية لمشيئة ، لعنة اهللا كذبوا عليهم، وجئت تسأله عن مقالة المفوضة(
  .)٢(... الخ)�أَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّه ���� ���� ���� ����     وما تَشَاُءونوما تَشَاُءونوما تَشَاُءونوما تَشَاُءون� :يقول وجلّ واهللا عزّ، فإذا شاء اهللا شئنا، اهللا

فال ، اإلرادتين: إن إرادتهم في طول إرادة اهللا تعالىوسبب عدم تنافي 
   ما شاء اهللا.���  يشاؤون

IIIIČŒämČŒämČŒämČŒäm‰†ÔÛa@òÜîÛ@¿@áèîÜÇ@�ëŠÛaë@òØöý½a@Þ‰†ÔÛa@òÜîÛ@¿@áèîÜÇ@�ëŠÛaë@òØöý½a@Þ‰†ÔÛa@òÜîÛ@¿@áèîÜÇ@�ëŠÛaë@òØöý½a@Þ‰†ÔÛa@òÜîÛ@¿@áèîÜÇ@�ëŠÛaë@òØöý½a@ÞHHHH@ @@ @@ @@ @

و�?�����������«��»��.د����ن����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        ر على من.ر على من.ر على من.ر على من.ورد هذا اإلشكال حول تنزّل الروح في ليلة القدورد هذا اإلشكال حول تنزّل الروح في ليلة القدورد هذا اإلشكال حول تنزّل الروح في ليلة القدورد هذا اإلشكال حول تنزّل الروح في ليلة القد

        هل ما ذكره العلماء في تفسير من تنزل عليه الروح صحيح:هل ما ذكره العلماء في تفسير من تنزل عليه الروح صحيح:هل ما ذكره العلماء في تفسير من تنزل عليه الروح صحيح:هل ما ذكره العلماء في تفسير من تنزل عليه الروح صحيح:
    المعنى تتنزل المالئكة والروح في الليلة بإذن ربهم ألجل تدبيرالمعنى تتنزل المالئكة والروح في الليلة بإذن ربهم ألجل تدبيرالمعنى تتنزل المالئكة والروح في الليلة بإذن ربهم ألجل تدبيرالمعنى تتنزل المالئكة والروح في الليلة بإذن ربهم ألجل تدبير((((((((الطباطبائي: الطباطبائي: الطباطبائي: الطباطبائي: 

        سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).    ٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢////٢٠٢٠٢٠٢٠.(تفسير الميزان .(تفسير الميزان .(تفسير الميزان .(تفسير الميزان ))))))))الكونيةالكونيةالكونيةالكونية    مورمورمورمورأمر من اُألأمر من اُألأمر من اُألأمر من اُألكلّ كلّ كلّ كلّ 
                                                 

F١E�� Tא���א� T��٢٦� W١٤�F�b�	h٢אE�،d:א�����s��7�8אd+?!��r�Tد�@���0�8
�0��T�Cא�:� W!uوא�� ،xO(א�� �����v:B،א{	א�� Wدس�٢٣٠�א�(� א���م��א�'�@

��L���Kא�(M�د �
F٢�E�W,OP���،���א���.
l٥٠٦د�F�b�	h٤٩١אEK� �



٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

����فيهافيهافيهافيها    تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروح����وقوله: وقوله: وقوله: وقوله: ((((((((الطوسي: الطوسي: الطوسي: الطوسي: 
معناه: تنزل المالئكة معناه: تنزل المالئكة معناه: تنزل المالئكة معناه: تنزل المالئكة ، ، ، ، ))))١١١١((((

حتّى يعلمه أهل حتّى يعلمه أهل حتّى يعلمه أهل حتّى يعلمه أهل ، ، ، ، والروح الذي هو جبرائيل بكلّ أمر في ليلة القدر إلى سماء الدنياوالروح الذي هو جبرائيل بكلّ أمر في ليلة القدر إلى سماء الدنياوالروح الذي هو جبرائيل بكلّ أمر في ليلة القدر إلى سماء الدنياوالروح الذي هو جبرائيل بكلّ أمر في ليلة القدر إلى سماء الدنيا
فتنصرف فتنصرف فتنصرف فتنصرف ، ، ، ، وحتّى يتصوره العباد ينزل بأمر اهللا إليهاوحتّى يتصوره العباد ينزل بأمر اهللا إليهاوحتّى يتصوره العباد ينزل بأمر اهللا إليهاوحتّى يتصوره العباد ينزل بأمر اهللا إليها، ، ، ، فيكون لطفاً لهمفيكون لطفاً لهمفيكون لطفاً لهمفيكون لطفاً لهم، ، ، ، سماء الدنياسماء الدنياسماء الدنياسماء الدنيا

.(التبيان .(التبيان .(التبيان .(التبيان ))))))))يهايهايهايهاآمالهم إلى ما يكون منها فيقوى رجاؤهم بما يتجدد من تفضّل اهللا فآمالهم إلى ما يكون منها فيقوى رجاؤهم بما يتجدد من تفضّل اهللا فآمالهم إلى ما يكون منها فيقوى رجاؤهم بما يتجدد من تفضّل اهللا فآمالهم إلى ما يكون منها فيقوى رجاؤهم بما يتجدد من تفضّل اهللا ف
        سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).    ٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦////١٠١٠١٠١٠

، ، ، ، ����تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ����فقال: فقال: فقال: فقال: ، ، ، ، ثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلةثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلةثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلةثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلة((((((((الطبرسي: الطبرسي: الطبرسي: الطبرسي: 
أي: في ليلة القدر إلى أي: في ليلة القدر إلى أي: في ليلة القدر إلى أي: في ليلة القدر إلى ، ، ، ، ����فيهافيهافيهافيها����، ، ، ، يعني: جبرائيليعني: جبرائيليعني: جبرائيليعني: جبرائيل، ، ، ، ����والروحوالروحوالروحوالروح����، ، ، ، أي: تتنزل المالئكةأي: تتنزل المالئكةأي: تتنزل المالئكةأي: تتنزل المالئكة

.(مجمع البيان .(مجمع البيان .(مجمع البيان .(مجمع البيان ))))))))ألذكارألذكارألذكارألذكاراألرض ليسمعوا الثناء على اهللا وقراءة القرآن وغيرها من ااألرض ليسمعوا الثناء على اهللا وقراءة القرآن وغيرها من ااألرض ليسمعوا الثناء على اهللا وقراءة القرآن وغيرها من ااألرض ليسمعوا الثناء على اهللا وقراءة القرآن وغيرها من ا
        سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).سورة القدر).    ٤٠٩٤٠٩٤٠٩٤٠٩////١٠١٠١٠١٠

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

الطبرسي) ، الطوسي، ال يوجد في ما نقلته من عبارات المفسرين (الطباطبائي
ل به وإنّما ذكروا معنى ما تتنزّ، ذكر لمن تتنزّل عليه المالئكة في ليلة القدر

  و سبب تنزّلهم.أ، المالئكة في هذه العبارات
فمن هنا ال إشكال في عباراتهم من الجهة التي سألت عنها! وال إشكال أيضاً 

 ؛ل به المالئكة وسبب تنزّلهم في هذه الليلةمن جهة اختالفهم في معنى ما تتنزّ
ألنّهم أوالً: ينقلون أقواالً متعددة؛ فراجع. وثانياً: إن من الطبيعي وقوع االختالف 

حسب فهمه وترجيحه للظاهر كلّ  في معاني القرآن الكريم بين المفسرين
  وال يلزم من ذلك صحة أقوال الجميع.، واستفادته مما ورد في الروايات
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  فنقول: ، ل المالئكةوأما على من تتنزّ

على خليفته المنصوب من قبل  �ل بعد وفاة النبيإن المالئكة والروح تتنزّ
ةاهللا عزّ وجلّ, ففي عصر األئمF ّل على إمام بعد إمام حتّى وفاة  كانت تتنز

, وهي تتنزل منذ ما ينيف على األلف ومائة وثمانين سنة على �اإلمام العسكري
  .#صاحب العصر والزمان اإلمام الحجة بن الحسن

 �وما تتنزل به المالئكة هي التقديرات اإللهية لكلّ سنة, فعن اإلمام الصادق
سماء الدنيا إلى  والكتبة نزلت المالئكة والروح قال: (إذا كانت ليلة القدر

  .الحديث، )١(.)في تلك السنة..تبارك وتعالى ما يكون من قضاء اهللا وفيكتبون 
من جبرئيل ، إن أعظم من جبرئيلهو : (الروح �الروح فقد ورد عنهأما 

  الحديث. )٢(أعظم من المالئكة...)المالئكة، وإن الروح هو خلق 

  ::تعليقتعليق

»���
אق��
א=�����א��»����������א �

المصدر ألحاديث أهل البيت المصدر ألحاديث أهل البيت المصدر ألحاديث أهل البيت المصدر ألحاديث أهل البيت     ذكرذكرذكرذكرنا دائماً أن ننا دائماً أن ننا دائماً أن ننا دائماً أن نولكن تعودولكن تعودولكن تعودولكن تعود، ، ، ، شكراً لكمشكراً لكمشكراً لكمشكراً لكم
            ....الطاهرينالطاهرينالطاهرينالطاهرين

هل تزودنا بالمصدر لهل تزودنا بالمصدر لهل تزودنا بالمصدر لعن فالن عن عن فالن عن عن فالن عن عن فالن عن     ::::ــ بمعنىــ بمعنىــ بمعنىــ بمعنى    ما أوردتموه من رواياتما أوردتموه من رواياتما أوردتموه من رواياتما أوردتموه من رواياتهل تزودنا بالمصدر ل
            ــ؟ــ؟ــ؟ــ؟    فالنفالنفالنفالن

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

، وأُخرى التي ذكرناها في الجواب السابق الروايتينسند ومتن نذكر لك 
  تؤدي معناهما:

لكُلِّ أَجلٍ لكُلِّ أَجلٍ لكُلِّ أَجلٍ لكُلِّ أَجلٍ �: وقال علي بن إبراهيم في قوله((فقد ورد في تفسير القمي: 
تَابكتَابكتَابكتَابتَابِ    �    كالْك أُم هنْدعثْبِتُ ويشَاُء وا يم وا اللَّهحمتَابِيالْك أُم هنْدعثْبِتُ ويشَاُء وا يم وا اللَّهحمتَابِيالْك أُم هنْدعثْبِتُ ويشَاُء وا يم وا اللَّهحمتَابِيالْك أُم هنْدعثْبِتُ ويشَاُء وا يم وا اللَّهحمثني أبيفإنّ، )١(�يه حد ،

عن أبي عبد ، عن عبد اهللا بن مسكان، لبيعن يحيى الح، النضر بن سويد عن
إذا كانت ليلة القدر نزلت المالئكة والروح والكتبة إلى سماء ( :قال، �اهللا

فإذا أراد اهللا ، وما يكون من قضاء اهللا تبارك وتعالى في تلك السنة الدنيا فيكتبون
أثبت الذي  ثم ن يمحو ما يشاءأمر اهللا أأو يزيده  ر أو ينقص شيئاًيؤخّ م أون يقدأ

  ).أراد
  عنده بمقدار مثبت في كتابه؟ يءش وكلّ :قلت
  .نعم :قال

  ؟بعده يكون يءفأي ش :قلت
  .)٢()))ما يشاء تبارك اهللا وتعالى يحدث اهللا أيضاً، ثم سبحان اهللا( :قال

, عن الحسين بن محمدأحمد بن ((قال: ، وفي (الكافي) للشيخ الكليني
بن مسلم, عن  محمدلعالء بن رزين, عن سعيد, عن فضالة بن أيوب, عن ا

، قال: سألته عن عالمة ليلة القدر؟ فقال: (عالمتها أن تطيب ريحها، Hأحدهما
  فطابت).، وإن كانت في حر بردت، وإن كانت في برد دفئت
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عن ليلة القدر؟ فقال: (تنزل فيها المالئكة والكتبة إلى السماء  سئلقال: و

وأمره عنده موقوف له ، مر السنة وما يصيب العبادالدنيا فيكتبون ما يكون في أ
ويمحو ويثبت وعنده أُم ، فيقدم منه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء، وفيه المشيئة

  .)١())الكتاب)
علي بن محمد, عن عبد اهللا بن إسحاق العلوي, عن محمد ((وفيه أيضاً، قال: 

لي بن أبي حمزة, عن أبي بن زيد الرزامي، عن محمد بن سليمان الديلمي, عن عا
, فلما �في السنة التي ولد فيها ابنه موسى �بصير، قال: حججنا مع أبي عبد اهللا

نزلنا األبواء وضع لنا الغداء، وكان إذا وضع الطعام ألصحابه أكثر وأطاب, قال: 
فبينا نحن نأكل إذا أتاه رسول حميدة، فقال له: إن حميدة تقول: قد أنكرت نفسي 

ما كنت أجد إذا حضرت والدتي وقد أمرتني أن ال أستبقك بابنك  وقد وجدت
فانطلق مع الرسول, فلما انصرف، قال له أصحابه: سرك  �هذا, فقام أبو عبد اهللا

  ؟اهللا وجعلنا فداك، فما أنت صنعت من حميدة
ولقد ، وهو خير من برأ اهللا في خلقه، وقد وهب لي غالماً، قال: (سلّمها اهللا

  ولقد كنت أعلم به منها).، يدة عنه بأمر ظنت أنّي ال أعرفأخبرتني حم
  فقلت: جعلت فداك وما الذي أخبرتك به حميدة عنه؟

قال: (ذكرت أنّه سقط من بطنها حين سقط واضعاً يديه على األرض, 
وأمارة الوصي  �رافعاً رأسه إلى السماء, فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول اهللا

  من بعده).
وأمارة الوصي من ، �ك وما هذا من أمارة رسول اهللافقلت: جعلت فدا

  بعده؟
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أتى آت جد أبي بكأس ، فقال لي: (إنّه لما كانت الليلة التي علق فيها بجدي
فيه شربة أرق من الماء وألين من الزبد وأحلى من الشهد وأبرد من الثلج وأبيض 

اه وأمره بالجماع, فقام فجامع فعلق بجدا أن كانت ، يمن اللبن, فسقاه إيولم
وأمره بمثل ، أتى آت جدي فسقاه كما سقى جد أبي، الليلة التي علق فيها بأبي

أتى ، فقام فجامع فعلق بأبي, ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بي، الذي أمره
فقام فجامع فعلق بي, ولما أن ، آت أبي فسقاه بما سقاهم وأمره بالذي أمرهم به

، أتاني آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم، علق فيها بابني كانت الليلة التي
، فقمت بعلم اهللا وإنّي مسرور بما يهب اهللا لي, فجامعت فعلق بابني هذا المولود

وإذا سكنت ، فدونكم فهو واهللا صاحبكم من بعدي, إن نطفة اإلمام مما أخبرتك
تبارك وتعالى ملكاً يقال  النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشئ فيها الروح بعث اهللا

وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقاً وعدالً الَ وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقاً وعدالً الَ وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقاً وعدالً الَ وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقاً وعدالً الَ �فكتب على عضده األيمن: ، له: حيوان
يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبميملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبه، )١(�موقع واضعاً يديه ، وإذا وقع من بطن أُم

 لى األرض فإنّه يقبضفأما وضعه يديه ع، على األرض رافعاً رأسه إلى السماء
وأما رفعه رأسه إلى السماء فإن منادياً ، علم هللا أنزله من السماء إلى األرضكلّ 

، ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزّة من األفق األعلى باسمه واسم أبيه
، يقول: يا فالن بن فالن! أثبت تُثبت, فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي

وخليفتي في أرضي, لك ولمن ، وأميني على وحيي، وعيبة علمي، وموضع سري
وعزّتي وجاللي ثم  وأحللت جواري,، ومنحت جناني، ك أوجبت رحمتي�� تو

فإذا ، ألصلين من عاداك أشد عذابي وإن وسعت عليه في دنياي من سعة رزقي
السماء انقضى الصوت ــ صوت المنادي ــ أجابه هو واضعاً يديه رافعاً رأسه إلى 
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 ���� ���� ���� ����     إِلَهإِلَهإِلَهإِلَه    الَالَالَالَبِالْقسط بِالْقسط بِالْقسط بِالْقسط هو والْمالَئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً هو والْمالَئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً هو والْمالَئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً هو والْمالَئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً  ���� ���� ���� ����     شَهِد اللَّه أَنَّه الَ إِلَهشَهِد اللَّه أَنَّه الَ إِلَهشَهِد اللَّه أَنَّه الَ إِلَهشَهِد اللَّه أَنَّه الَ إِلَه�يقول: 

يمكزِيزُ الْحالْع وهيمكزِيزُ الْحالْع وهيمكزِيزُ الْحالْع وهيمكزِيزُ الْحالْع ولفإذا قال ذلك أعطاه اهللا العلم األ :قال، )١(�هوالعلم اآلخر و ،
  ).زيارة الروح في ليلة القدر حقواست

  قلت: جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل؟
قال: (الروح هو أعظم من جبرئيل, إن جبرئيل من المالئكة، وإن الروح هو خلق 

. )٣())))٢(�تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروحتَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والروح�أعظم من المالئكة, أليس يقول اهللا تبارك وتعالى: 
عن أحمد بن الحسن, عن  محمد بن يحيى وأحمد بن محمد, عن محمد بن الحسين,

  المختار بن زياد, عن محمد بن سليمان, عن أبيه, عن أبي بصير مثله.
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
ليكم ليكم ليكم ليكم إإإإفي مقادير أُموره تهبط في مقادير أُموره تهبط في مقادير أُموره تهبط في مقادير أُموره تهبط     رادة الربرادة الربرادة الربرادة الربإإإإ((((: : : : لهذه العبارةلهذه العبارةلهذه العبارةلهذه العبارة    بشرح وافبشرح وافبشرح وافبشرح واف    هل لناهل لناهل لناهل لنا

        )؟)؟)؟)؟وتصدر من بيوتكموتصدر من بيوتكموتصدر من بيوتكموتصدر من بيوتكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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 Fناأئمتمن أجل تقريب الجواب إلى ذهن السائل نذكر بعض ما ورد عن 
  بهذا الشأن:

قال:  محمدبن عن معلى محمد، لحسين بن ا((روى الكليني في (الكافي) عن: 
  كيف علم اهللا؟ :�سئل العالم

، روقضى ما قد، فأمضى ما قضى، قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى
كان التقدير، وبإرادته ، وبمشيئته كانت اإلرادة، فبعلمه كانت المشيئة، ما أراد روقد

، م على المشيئةوالعلم متقد، مضاءوبقضائه كان اإل، وبتقديره كان القضاء
  ضاء.موالتقدير واقع على القضاء باإل، واإلرادة ثالثة، ثانية والمشيئة

 فإذا، وفيما أراد لتقدير األشياء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء
والمشيئة في المنشأ ، فالعلم في المعلوم قبل كونه، مضاء فال بداءوقع القضاء باإل

والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها ، هواإلرادة في المراد قبل قيام، عينه قبل
ذوات ، مضاء هو المبرم من المفعوالتوالقضاء باإل، ووقتاً عياناً وتوصيلها

وما دب ودرج ، بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل األجسام المدركات
وطير وسباع من إنس وجن ،ا يدرك بالحواس.وغير ذلك مم  

فإذا وقع العين المفهوم المدرك، ا ال عين لهفلله تبارك وتعالى فيه البداء مم 
وبالمشيئة عرف ، فبالعلم علم األشياء قبل كونها، واهللا يفعل ما يشاء، فال بداء
ز أنفسها في ألوانها وباإلرادة مي، وحدودها وأنشأها قبل إظهارها صفاتها

ناس وبالقضاء أبان لل، لها وآخرهار أقواتها وعرف أوقد وبالتقدير، وصفاتها
شرح عللها وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز  مضاءوباإل، هم عليهاأماكنها ودلّ

  .)١())العليم
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ن أئمتناوقد بيF المشيئة صفة فعلية وبالتالي اإلرادة التي تأتي بعدها ، أن

  فعلية أيضاً:
 قال:، �عن أبي عبد اهللافي (التوحيد) بسنده  �فقد روى الصدوق

  .)١()ة محدثةئالمشي(
خلق األشياء ، ثم ة بنفسهائخلق اهللا المشيقال: ( �وى أيضاً أنّهور

  .)٢()ةئبالمشي
: �قلت ألبي الحسنوروى أيضاً بسنده عن صفوان بن يحيى أنّه قال: 

اإلرادة من المخلوق (قال: فقال:  ؟اإلرادة من اهللا ومن المخلوق أخبرني عن
فإرادته إحداثه ال  وجلّ  عزّا من اهللاوأم، بعد ذلك من الفعل الضمير وما يبدو له

وهي من ، وهذه الصفات منفية عنه، روال يتفكّ، وال يهم، ال يروي غير ذلك ألنه
بال لفظ ، يقول له: كن فيكون، فإرادة اهللا هي الفعل ال غير ذلك، صفات الخلق

  .)٣()ه بال كيفكما أنّ، وال كيف لذلك، رة وال تفكّهم وال نطق بلسان وال
وأن اإلرادة تسبق ، وهي غير اإلرادة، مضى: أن العلم غير المشيئة فتبين مما

وما بعده من صفات ، فالعلم صفة ذاتية، وهو قبل القضاء واإلمضاء، التقدير
  إذ يقول للشيء كن فيكون.، الفعل؛ وتبين أن إرادته إحداثه الفعل

  هذا وقد ورد في الروايات معنى التقدير:
قال: ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي((لكافي): في (ا �فقد روى الكليني

ما شاء اهللا وأراد ���  يءال يكون ش(يقول:  Hجعفر سمعت أبا الحسن موسى بن
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قلت: ما معنى قدر؟ قال: )ابتداء الفعل( :قال ، قلت: ما معنى شاء؟)ر وقضىوقد ،
إذا قضى أمضاه، (ما معنى قضى؟ قال:  ، قلت:)من طوله وعرضه يءتقدير الش(

  .)١()))فذلك الذي ال مرد له
: �قال لي أبو الحسن الرضا قال:، عن يونس بن عبد الرحمن((وروى أيضاً: 

وال بقول ، ةأهل الجنّ القدرية لم يقولوا بقول فإن، ال تقل بقول القدرية! يا يونس
ا لهذَا وما ا لهذَا وما ا لهذَا وما ا لهذَا وما الْحمد للَّه الَّذي هدانَالْحمد للَّه الَّذي هدانَالْحمد للَّه الَّذي هدانَالْحمد للَّه الَّذي هدانَ�ة قالوا: أهل الجنّ فإن، وال بقول إبليس، أهل النار

انَا اللَّهده ال أَنلَو يتَدنَهكُنَّا لانَا اللَّهده ال أَنلَو يتَدنَهكُنَّا لانَا اللَّهده ال أَنلَو يتَدنَهكُنَّا لانَا اللَّهده ال أَنلَو يتَدنَهكُنَّا ل�
قَالُوا ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَا قَالُوا ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَا قَالُوا ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَا قَالُوا ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَا �وقال أهل النار: ، )٢(

ماً ضَالِّينكُنَّا قَووماً ضَالِّينكُنَّا قَووماً ضَالِّينكُنَّا قَووماً ضَالِّينكُنَّا قَوو�
�رب بِما أَغْويتَنِيرب بِما أَغْويتَنِيرب بِما أَغْويتَنِيرب بِما أَغْويتَنِي�وقال إبليس: ، )٣(

ما أقول ، فقلت: واهللا .)٤(
! يا يونس(ر وقضى، فقال: بما شاء اهللا وأراد وقد���  يكون أقول: ال يولكنّ، بقولهم

تعلم ما المشيئة؟ ! يا يونس ).ر وقضىما شاء اهللا وأراد وقد���  ال يكون، ليس هكذا
هي العزيمة (؟ قلت: ال، قال: )فتعلم ما اإلرادة، لهي الذكر األو( قلت: ال، قال:
هي الهندسة ووضع الحدود من (ل: ؟ قلت: ال، قا)ما القدر فتعلم، على ما يشاء
، قال: فاستأذنته أن )برام وإقامة العينوالقضاء هو اإل(، قال: ثم قال: )البقاء والفناء

  .)٥())ةكنت عنه في غفل وقلت: فتحت لي شيئاً، ل رأسهقبأُ
شاءه بالمشيئة المحدثة وأراده من تقادير ، ثم وعليه فما علمه اهللا في األزل

ياء من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق وسعادة ه في األشأُمور
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في ليلة القدر  ينزله على قلوبهم، وغيرها من تقادير الحوادث الكائنة، وشقاء

  حسب ما وردت به الروايات:، لكلّ سنة بتوسط المالئكة والكتبة
عن عن محمد بن مسلم، عن ((في (الكافي):  �فقد روى الكليني

 وإن، عالمتها أن تطيب ريحها فقال: ؟لته عن عالمة ليلة القدرقال: سأ، Hأحدهما
قال: وسئل عن ليلة . فطابت، بردت وإن كانت في حر، كانت في برد دفئت

ما يكون في  كتبونيفقال: تنزل فيها المالئكة والكتبة إلى السماء الدنيا ف ؟القدر
 م منه مافيقد، شيئةوأمره عنده موقوف له وفيه الم، وما يصيب العباد، أمر السنة

  .)١())ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب، ر منه ما يشاءيشاء ويؤخّ
إِنَّا أَنْزَلْنَاه إِنَّا أَنْزَلْنَاه إِنَّا أَنْزَلْنَاه إِنَّا أَنْزَلْنَاه �: وجلّ عن قول اهللا عزّ �وروى عن حمران أنّه سأل أبا جعفر

كَةاربم لَةي لَيفكَةاربم لَةي لَيفكَةاربم لَةي لَيفكَةاربم لَةي لَيف�
سنة في شهر رمضان في كلّ  وهي في، ليلة القدر، قال: نعم؟ )٢(

    فيها يفْرقفيها يفْرقفيها يفْرقفيها يفْرق�: وجلّ قال اهللا عزّ، في ليلة القدر���  م ينزل القرآنفل، واخرالعشر األ
�أَمرٍ حكيمٍأَمرٍ حكيمٍأَمرٍ حكيمٍأَمرٍ حكيمٍكلّ كلّ كلّ كلّ 

يكون في تلك السنة إلى  يءشكلّ  قال: يقدر في ليلة القدر. )٣(
وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق مثلها من قابل خير وشر ،ر في تلك فما قد

  .)٤())فيه المشيئة وجلّ عزّ السنة وقضى فهو المحتوم وهللا
تصدر أعيان تلك األشياء، فهم الواسطة بين مشيئة اهللا وإرادته  Fومنهم

ة ئقلوبنا أوعية لمشيقال: (أنّه  #وبين الممكنات، ولذا ورد عن اإلمام الحجة
�أَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّهأَن يشَاَء اللَّه ���� ���� ���� ����     وما تَشَاُءونوما تَشَاُءونوما تَشَاُءونوما تَشَاُءون� واهللا يقول:، فإذا شاء شئنا، اهللا

)٦())٥(.  
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في  معنى الذي ال بد[الـ]فالمشيئة واإلرادة هما ((مة الطباطبائي: قال العالّ
وهذا ، وقبل الفعل ا بعد العلمه في نفس الفاعل منّقالفعل االختياري من تحقّ

ومن حيث ارتباطه بالفعل ، ى مشيئة بهالمعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسم
١())إرادة ىيسم(.  

قلوب  اهللا جعل إنأنّه قال: ( �ثالثولذا ورد أيضاً عن اإلمام الحسن ال
وهو قول اهللا، هؤوشا فإذا شاء اهللا شيئاً، إلرادته ة مورداًاألئم: �ا تَشَاُءونموا تَشَاُءونموا تَشَاُءونموا تَشَاُءونمو     ���� ���� ���� ����  أَن أَن أَن أَن

شَاَء اللَّهيشَاَء اللَّهيشَاَء اللَّهيشَاَء اللَّه٢()�ي(.  
إن اإلمام وكر إلرادة اهللا عزّ أنّه قال للمفضّل: ( �وعن اإلمام الصادق

فهم أبواب اهللا وواسطة فيضه كما ثبت في ، )٣()ما شاء اهللا���  وجلّ ال يشاء
  محلّه.

بل جاء ، لقلوبهم بأنّها (مورداً إلرادته) �ومنه يتبين لطف وصف اإلمام
المشهدي التعبير في وصف أمير  محمدرواها  �في زيارة ألمير المؤمنين

، . والمجلي بمعنى المظهر)٤(وموضع مشية اهللا)، بـ(ومجلي إرادة اهللا �المؤمنين
  واضح.وهو 

في إحدى خطبه يوم  �وقريب من معناه ما جاء على لسان أمير المؤمنين
، قال: (وأشهدهم خلقه، الغدير من وصف من اختصّهم اهللا لنفسه من عباده

عبيداً ال يسبقونه ، وجعلهم تراجمة مشيئته وألسن إرادته، ووالهم ما شاء من أمره
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ودور اللسان واضح في إظهار ، ادته). فعبر بـ(ألسن إر)١(بالقول وهم بأمره يعملون)

  المعاني.
وهذا المقام الذي رتبهم اهللا فيه ثابت لهم من جهة الوالية التكوينية والوالية 

في قنوته الذي رواه السيد ابن طاووس  �التشريعية؛ فانظر إلى قول اإلمام الحسين
وأنت ، ةلقوولك ا، ولك الحول، ولك المشية، منك البدء هماللّ: (�في مهجه، قال

، إلرادتك ومكمناً، لمشيتك جعلت قلوب أوليائك مسكناً، أنت���  اهللا الذي ال إله
كت من فأنت إذا شئت ما تشاء حر، وجعلت عقولهم مناصب أوامرك ونواهيك

وأبدأت من إرادتك على ألسنتهم ما أفهمتهم به ، أسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم
ي ألعلم وإنّ، عو إليك بحقائق ما منحتهم بهوتد، عنك في عقودهم بعقول تدعوك

ا علّمم٢(...)ا أنت المشكور على ما منه أريتني وإليه آويتنيمتني مم(.  
وكانوا مجلي إرادته ، ومورداً إلرادته، وعية لمشيئة اهللاأفإذا كانت قلوبهم 

القضاء وكان هللا البداء قبل وقوع مور، وتتنزل عليهم المالئكة بمقادير اُأل، ولسانها
إذ يمكن ، كان فيما ينزل إليهم من التقادير شامل لما هو ثابت وممحو، باإلمضاء

، فيمحوه اهللا ويثبت غيره، البداء بما نزل على قلوبهم من التقدير قبل قضاءه عأن يق
 �التي علّمها اإلمام الصادق �وضح عند ذلك ما ورد في زيارة اإلمام الحسين

وما قاله أمير ، )٣(اهللا ما يشاء وبكم يثبت) ليونس بن ظبيان: (وبكم يمحو
   ؛ واهللا أعلم.)٤(في تعليمه ألصحابه: (وبنا يمحو اهللا ما يشاء وبنا يثبت) �المؤمنين
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

التساؤالت عن بعض األحاديث راجياً اإلجابة التساؤالت عن بعض األحاديث راجياً اإلجابة التساؤالت عن بعض األحاديث راجياً اإلجابة التساؤالت عن بعض األحاديث راجياً اإلجابة     أيها األساتذة الكرام عندي بعضأيها األساتذة الكرام عندي بعضأيها األساتذة الكرام عندي بعضأيها األساتذة الكرام عندي بعض
        عليها:عليها:عليها:عليها:
: (إن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء ويدفعها : (إن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء ويدفعها : (إن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء ويدفعها : (إن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء ويدفعها ����ــ قال اإلمام الصادقــ قال اإلمام الصادقــ قال اإلمام الصادقــ قال اإلمام الصادق١١١١

        إلى من يشاء جائز له من اهللا).إلى من يشاء جائز له من اهللا).إلى من يشاء جائز له من اهللا).إلى من يشاء جائز له من اهللا).
٢٢٢٢ــ قال عليــ قال عليــ قال عليل����ــ قال عليل: (أنا األول: (أنا األول: (أنا األووأنا وارث وأنا وارث وأنا وارث وأنا وارث ، ، ، ، وأنا الباطنوأنا الباطنوأنا الباطنوأنا الباطن، ، ، ، وأنا الظاهروأنا الظاهروأنا الظاهروأنا الظاهر، ، ، ، وأنا اآلخروأنا اآلخروأنا اآلخروأنا اآلخر، ، ، ، : (أنا األو

        األرض).األرض).األرض).األرض).
فحين يخرج اإلمام فحين يخرج اإلمام فحين يخرج اإلمام فحين يخرج اإلمام ، ، ، ، : (إن رب األرض هو اإلمام: (إن رب األرض هو اإلمام: (إن رب األرض هو اإلمام: (إن رب األرض هو اإلمام����دقدقدقدقــ قال اإلمام الصاــ قال اإلمام الصاــ قال اإلمام الصاــ قال اإلمام الصا٣٣٣٣

        يكفي نوره وال يفتقر الناس إلى الشمس والقمر).يكفي نوره وال يفتقر الناس إلى الشمس والقمر).يكفي نوره وال يفتقر الناس إلى الشمس والقمر).يكفي نوره وال يفتقر الناس إلى الشمس والقمر).
ويده ويده ويده ويده ، ، ، ، ونحن عين اهللا في خلقهونحن عين اهللا في خلقهونحن عين اهللا في خلقهونحن عين اهللا في خلقه، ، ، ، : (نحن وجه اهللا: (نحن وجه اهللا: (نحن وجه اهللا: (نحن وجه اهللا����ــ قال اإلمام الباقرــ قال اإلمام الباقرــ قال اإلمام الباقرــ قال اإلمام الباقر٤٤٤٤

        المبسوطة بالرحمة على عباده).المبسوطة بالرحمة على عباده).المبسوطة بالرحمة على عباده).المبسوطة بالرحمة على عباده).
قد قد قد قد هل صحيح من أبى ذلك فهل صحيح من أبى ذلك فهل صحيح من أبى ذلك فهل صحيح من أبى ذلك ف، ، ، ، ــ ما معنى: (علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)ــ ما معنى: (علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)ــ ما معنى: (علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)ــ ما معنى: (علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)٥٥٥٥
        كفر؟كفر؟كفر؟كفر؟

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

        ::::)١(بالنسبة للحديث األولبالنسبة للحديث األولبالنسبة للحديث األولبالنسبة للحديث األول
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هما حجة اهللا في األرض, بل الحجة  Hأن النبي واإلمام المعصوم، اعلم

الكائنات والموجودات السماوية واألرضية ألنّهما اإلنسان الكامل, كلّ  اإللهية على
فلوال الحجة ، وهو محور وقطب عالم اإلمكان ،واإلنسان الكامل هو القرآن الناطق

  األفالك من الكواكب والمجرات.كلّ  لساخت األرض بأهلها, بل
، فالحجة المعصوم ــ اإلمام األعم من النبي والوصي ــ هو المحور واألساس

فإنّه من العباد المكرمين الذين ال يسبقون اهللا في قول وال في ، ورضاه من رضا اهللا
الوالية التشريعية كما له  وبهذا فله، فما يفعله إنّما هو بإذن من اهللا سبحانه، هإرادت

، حق الشفاعة وغيرهاباعتبار  كما له الدنيا له اآلخرة، والوالية التكوينية
بإرادة اهللا  ���  أنّه ال يفعل ذلك ���  ،فيضعهما حيث يشاء ويدفعهما إلى من يشاء

وال يسبق ، أي: أجاز اهللا وأذن له ذلك؛ ألنّه معصوم، )فهو (جائز له من اهللا، وإذنه
وال يعطي وال ، ما شاء اهللا ���  وال يشاء، ما أراد اهللا ���  فال يريد، إرادة اهللا ومشيته

فيتم األمر حينئذ لوجود المقتضي وهو ، وهذا ال مانع فيه، بإجازة اهللا ���  يمنع
  ذن اهللا جلّ جالله.وعدم المانع وهو كونه بإ، كونه حجة اهللا

        ::::)١(وأما الحديث الثانيوأما الحديث الثانيوأما الحديث الثانيوأما الحديث الثاني
كما يذكرها علماء ــ  له معان عدة، أنا اآلخر...)، : (أنا األول�قوله
في عالم األنوار واألرواح  �أول من آمن برسول اهللا �منها: إنّه ــ  الحديث

ل من أسلم به، والذركما إنّه هو اآلخر لرسول اهللا، وكذلك في الدنيا فهو أو� ،
وقد فاضت روحه الشريفة في حجر أمير  �فإنّه آخر من كان مع رسول اهللا

  .�محمدفهو األول وهو اآلخر مع النبي األعظم ، �المؤمنين
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ال ، فيحمل معاني دقيقة وعرفانية، أنا الباطن)، : (أنا الظاهر�وأما قوله
ورد في الروايات  أنّه من المعاني المألوفة كما ���  ،ذو حظّ عظيم ���  يلقّاها

والباطن مع ، في نصرته وتأييده �محمد: أنّه الظاهر مع النبي الخاتم �عنه
األنبياء من آدم إلى الخاتم في نصرتهم بواليته العظمى التي أعطاها اهللا سبحانه 

  ومع النبي في الظاهر فهو الظاهر.، إياه؛ فهو مع األنبياء في الباطن فهو الباطن
  فهي على نحوين:وأما الوراثة 

وراثة ملكية: كأن يورث األب ولده قطعة من األرض أو أي شيء آخر 
  يتملّكه اإلنسان.

ها أُمورفإن زمام ، ووراثة ملكوتية معنوية: كوراثة اإلمام المعصوم لألرض
ــ  �في الواقع والباطن وفي ملكوتها وحكومتها إنّما هي بيد اإلمام المعصوم

فهو ، هو سيد األوصياء �وأمير المؤمنين علي، ــ Hوصيأعم من النبي أو ال
 Fوكذلك األئمة، �وارث األرض والحاكم عليها في ملكوتها بعد رسول اهللا

فإن اهللا جعل لهم األرض وأورثهم ، هذا بإذن اهللاكلّ  من بعده يرثون األرض,
  مقاليدها وحكومة ملكوتها وباطنها.

خطبتا البيان لكلمات ضمن عنوان (الغلو/ ل هذه اولك أن تراجع ما بينّاه حو
وكذا ضمن عنوان (اإلمام ، وشرح بعض العبارات)، والتطنجية هل فيهما غلو

تهما �مراده / �عليوالوجوه الممكنة ، من خطبتي البيان والتطنجية وصح
  لفهم خطبة البيان بالرغم من ضعف سندها).

        ::::)١(وأما الحديث الثالثوأما الحديث الثالثوأما الحديث الثالثوأما الحديث الثالث
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ومنها: ، منها: الشيخخمسة،  الرب له معانأن التفسير لقد ورد في اللّغة وف

  .)١(وغيرها، ومنها: المربي، ومنها: المدبر، المالك
بالعرض  أُخرىو، تارة تكون باألصالة وبالذات، ةوالمالكية والمدبري

، فالمالك والمدبر الذاتي األصيل هو اهللا سبحانه فهو رب العالمين، وباإلمكان
ى هذه الربوبية ــ أي المالكية والمدبرية ــ في غيره بإذنه وجعله تتجلّثم  ومن

و(أنا رب اإلبل وللبيت ، والزوجة ربة البيت، فالزوج يكون رب البيت، سبحانه
  كما قالها عبد المطّلب في جواب ألبرهة في قصّة الفيل.، )٢(رب يحميه)

بمعنى المدبرية  أنّه جعل الربوبية ���  ،فسبحانه رب األرض والسماء
فآدم واألنبياء واألوصياء ، والمالكية والمربية لنبيه ووصيه وخليفته في األرض

، أفاض عليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، خلفاء اهللا في السماء واألرض
فإن اهللا سبحانه نور ، ويتجلّى نور اهللا فيهم، فكانوا مظاهراً ألسمائه وصفاته

أن النور اإللهي يتجلّى في  ���  ،كما في آية النور وسورتها السماوات واألرض
  .)٣(�مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصْباحمثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصْباحمثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصْباحمثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصْباح�رسوله وأهل بيته 

والعلم ، وكذلك القرآن أنزله اهللا نوراً، فاإلمام نور كما أن النبي سراج منير
ه والمظهر لغيره, يفيد والنور بمعنى الظاهر بنفس، نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء

الكاشفية ورفع الجهل, وكلّ من كان من مصاديق النور فإنّه يعطينا هذا المفهوم, 
بهذا المعنى يكون نوراً يكشف  �فهو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره, فاإلمام

الحقائق ويزيح الظالم والجهل, كما تفعل الشمس والقمر ذلك في الماديات 
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ربيتها وحكومتها باعتبار أهلها, إنّما هي بيد واألجسام, فربوبية األرض وت
أن ربوبية اهللا أصلية  ���  فهو رب األرض, كما أن اهللا رب األرض, �اإلمام

وذاتية, وربوبية اإلمام فرعية وبالتبع واإلمكان, واإلمكان في حقيقته بالنسبة 
عدماً وال للوجود الذاتي ــ أي: واجب الوجود لذاته وهو اهللا سبحانه ــ يكون 

 ة اإلمام في طول ربوبية اهللا بإذن من اهللا وبجعل منه, فاإلمام ربشيء, فربوبي
يكفي الناس في كشف ، األرض وإذا خرج فإن نوره وعلمه الذي هو من نور اهللا

الحقائق ورفع ستار الظالم والجهل, وكأن الناس ال تحتاج إلى الشمس والقمر 
ن المجاز والكناية لبيان شدة وضوح علم اإلمام في ليلها ونهارها, فلعلّ هذا م

  ونوره وربوبيته على األرض.
        ::::)١(وأما الحديث الرابعوأما الحديث الرابعوأما الحديث الرابعوأما الحديث الرابع

  فنذكر لبيانه مقدمات ثالث:
من عقائدنا الحقّة: إن اهللا سبحانه وتعالى ليس بجسم ــ خالفاً  اُألولى:اُألولى:اُألولى:اُألولى:

وإنّما لم يكن  والوهابية من الحنابلة في الجديد ــ، للمجسمة الكرامية في القديم
واالحتياج عالمة ، جسماً ألنّه لو كان للزم التركيب, والزم التركيب االحتياج

اإلمكان, واهللا سبحانه واجب الوجود لذاته بذاته في ذاته, وليس بممكن, فالقول 
منها احتياج اهللا وافتقاره وهو الغني في الذات, كما ، بالجسمية يلزمه نواهي فاسدة

به العقل السليم كما وهو واجب الوجود لذاته, وهذا ما يقول يلزمه اإلمكان 
  .ة النقلية من اآليات والروايات الشريفةدلّعليه األ
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ال تعارض في الواقع بين الحجة الباطنية وهو العقل والحجة  الثانية:الثانية:الثانية:الثانية:

الظاهرية وهو النبي، فكالهما من الواحد األحد فال يكون بينهما اختالف, بل 
اآلخر, فكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع, ولما كان الشرع  أحدهما يعاضد

وهو الوحي أوسع دائرة فإنّه كلّما حكم به الشرع حكم به العقل إن أدركه, 
فإنّه يسكت وال يخالفه, فإن العقل ال يدرك فلسفة صالة الصبح لماذا  �� وإ

عن به باعتبار تكون ركعتين؟ فحينئذ ال يخالفه بل يسلّم أمره إلى الوحي ويذ
  أنّه الصادق األمين.

إذا شاهدنا تعارضاً بين العقل والسمع (الذي هو النقل من آية قرآنية  الثالثة:الثالثة:الثالثة:الثالثة:
أو حديث شريف) في الظاهر ــ أي االختالف كان ظاهرياً وليس في الواقع ــ 

وهذا ال يصح كما هو واضح, أو نلتزم بحكم ، فحينئذ إما أن نقول بطرحهما
يلزم ترجيح بال مرجح, كما ال يمكن األخذ بهما بظاهرهما معاً ف، أحدهما

أن  ���  الختالفهما وتعارضهما, وال يمكن الجمع بين المتناقضين, فال يبقى لنا
نأخذ بحكم العقل وهو الحجة الباطنية, ونؤول النّقل ــ أي نقول بتأويل الظاهر ــ 

  ةً.ا بالعقل والنقل, وبالحجتين سويوبهذا أخذن
ال ، وأنّه الوجود المجرد المحض، وحينئذ لما ثبت أن اهللا ليس بجسم مطلقاً

فما ينسب إليه من الجوارح في القرآن الكريم أو ، يحيطه اإلنسان بعقله وتصوره
فَأَينَما تُولُّوا فَأَينَما تُولُّوا فَأَينَما تُولُّوا فَأَينَما تُولُّوا �و، )١(�يد اللَّه فَوق أَيديهِميد اللَّه فَوق أَيديهِميد اللَّه فَوق أَيديهِميد اللَّه فَوق أَيديهِم�األحاديث الشريفة, كما في قوله تعالى: 

و فَثَمو فَثَمو فَثَمو فَثَماللَّه هجاللَّه هجاللَّه هجاللَّه ههللا يداً ، )٢(�ج من تأويله, وال يحمل على ظاهره بأن وغير ذلك, ال بد
كما كان لإلنسان, فهذا من التجسيم الباطل والمستلزم للكفر, بل تفسر يد اهللا 
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، أي: استولى، )١(�الرحمن علَى الْعرشِ استَوىالرحمن علَى الْعرشِ استَوىالرحمن علَى الْعرشِ استَوىالرحمن علَى الْعرشِ استَوى�بقدرته, فقدرة اهللا فوق قدرتهم, 
  ويكون له أطيط كأطيط الرحل.، العرش ال أنّه يجلس على

وكذلك باقي األوصاف التي تدلّ بظاهرها على التجسيم, فال بد من تأويلها 
  وأنّها من االستعمال المجازي والكنائي.

وبعد هذا نقول: إن ألسماء اهللا وصفاته مظاهر قابلة إلظهار أحكامها تظهرها 
لهية ال بد لها من مظاهر في خلقه, وتكشف عنها, فإن القدرة اإللهية واليد اإل

 ــ فيكون Hوأتم مظهر للقدرة هو خليفة اهللا في األرض ــ أي: النبي والوصي
واحد منهما يد اهللا في األرض المبسوطة بالرحمة على عباده, ولما كان اهللا كلّ 

أي: يعلم بالمرئيات والمسموعات ويشهد ذلك, فال بد أن يظهر ، يرى ويسمع
وأتم المخلوقات الحامل لعلم اهللا هو ، علم في مخلوقاته بمظهر يكشف عنههذا ال

كلّ  فيكون، Hيعني النبي والوصي، أي: خليفته في األرض، اإلنسان الكامل
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم �، واحد منهما عين اهللا في خلقه وشاهداً عليهم

نُونمؤالْمو ولُهسرونُونمؤالْمو ولُهسرونُونمؤالْمو ولُهسرونُونمؤالْمو ولُهسره بل أمره أن يكون شاهداً على ، )٢(�وورؤية اهللا علمه, وأذن لنبي
خلقه, ألنّه هو الحجة, فإن اهللا يحتج به على خلقه, والزم الحجية الشهود 

كما في البينة الظاهرية ال بد أن تكون الشهادة فيها محسوسة ــ أي من  ـوالحضور
فال بد أن يعلم بما ، هد على الخلقنّه يشإو، فاإلمام حمله اهللا الشهادة، مشاهدة ــ

 وهذا ال يكونيفعله الخلق وإن كان فعلهم في الباطن حتّى تتم الشهادة الحقّة, 
، ألن ه إليه الخلقوجه اهللا الذي يتوجهو أن يكون هو عين اهللا عليهم, و ��� 

، Fوأهل بيته �محمد ���  معنى الوجه، هو: ما يتوجه به إليه، وليس ذلك
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ث أنّه باإلقبال عليهم وطاعتهم يتوجه إلى اهللا، فهم قبلة الخلق إلى اهللا، ألن من حي

منهم، ولذا ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفر  ���  الدين الحق ال يؤخذ
: (إن اهللا أعظم من )١(�وجههوجههوجههوجهه ���� ���� ���� ����     كُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالك�في تفسير قوله تعالى:  �الباقر

دينه، والوجه: الدين يؤتى  ���  لكن معناه: كلّ شيء هالكأن يوصف بـ(الوجه)، و
  منه).

  .)٢(: (نحن وجه اهللا الذي ال يهلك)�وفي أُخرى عن أبي عبد اهللا
الباب  ٥١٥: ٢وفي تفصيل ذلك: انظر (شرح توحيد الصدوق، للقاضي القمي 

  ).�وجههوجههوجههوجهه ���� ���� ���� ����     كُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالككُلُّ شَيٍء هالك�الثالث عشر/ باب تفسير قوله تعالى: 
        ::::)٣(أما الحديث الخامسأما الحديث الخامسأما الحديث الخامسأما الحديث الخامس

, )٥(، أي: يسترها ويغفرها)٤(�يكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُميكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُميكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُميكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم�فالكفر (لغةً) بمعنى الستر، 
  ويأتي الكفر بمعنى الجحود أيضاً وبمعاني أُخرى.

، وهذا )٦(والكفر (اصطالحاً): بمعنى اإللحاد باهللا، أو عدم اإليمان بخاتم األنبياء
  تر على الحق فإن اهللا هو الحق الحقيق.يعني أنّه يس

                                                 

F١B�א��EF��٢٨E�W٨٨K� �
F٢	:F�+א�� E� ���B	وق، W١٤٩�F� b�	h١א� ،٤{�Q� m��J� &)*Q� E� W��½_§L¥k� ¾.�A

¼�¦��¥Y  ���m̄¥d§�¥و�K� �
F٣!uא�� E� WL��وق،�א��	B��� W١٣٦��yא��F١٨E�F�b�	h١٣٤א�،Eل�["�א� 6CA�،

,	C}א� L�[+"���١١� W٦٢٥�F� b�	h٣٣٠٤٥אE� �א�)��.، ،� L���!M��٤� W١٠�،
�t0	אد ��T�Q� ،����~:P٧� W٤٣٣�Fم٣٩٨٤���א� !Y�a�LfE� G0א� ��!Q� E� ،���T�Q
�د��4 �C�	�� ،� !A�)�� G0l٤٢� W٣٧٢� ،٣٧٣� ،xO(א�� �:�א�4�? s��'a�،
�WL(')��١٧٠K� �

F٤F�8�!;+א��E٦٦E�W٨K� �
F٥U٥،�����8M���y:א��?�G0l�،�t�Tس��٥�W٣٥٦،���*!א:Y	A�E,+�@�א��W١٩١K� �
F٦s�;�PB2א�E�،Ld�*�8א�M�W�٢١٣٠K`�	אد��!�6Aא2 �



٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

الثابت نبو من الحق دة خاتم األنبياء ثمفمن لم يؤمن به فقد  �محم
أمير أن كفر, وقد ثبت بقول اهللا ورسوله بالنصوص القرآنية والروائية 

الرسول هو أشرف إن ف، �هو خير البشر بعد رسول اهللا �علياًالمؤمنين 
فيكون أشرف ، �آية المباهلة هو نفس الرسول بنصّ �عليخلق اهللا, و

فقد كفر, وستر  حقفهو خير البشر, ومن أبى عن هذا ال، خلق اهللا بعد رسوله
فهو كافر ب، ما هو الحقواإلمامة والخالفة الحقّة, كما  ماماإل حق من لم أن

 يؤمن برسول اهللا فهو كافر بحق النبية, كما والنبو اهللا فهو من لم يؤمن بأن
اهللا والتوحيد, فيكون بهذا المعنى من الكفر في العقيدة الصحيحة  حقكافر ب
ة بصريح يمان بالوالية من العقيدة السليمة والتامإن اإلمامة واإلف، والتامة

وشأن نزولها ، )١(�الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم�القرآن الكريم وآية اإلكمال 
فمن أبى فقد كفر بأصل ، هو قضية الغدير الثابت متواتراًين فسركما عند الم

  .ةحقّة الماماإل، وهو �النازل على محمدصول الدين ن أم
إن في الحديث الشريف من الكفر العملي, ف )الكفر(ويحتمل أن يكون 

نعم هي نعمة الوالية التي ال تعد وال الخير البشر من الوالية, وأعظم علي  قول
، )٣(�تُحصُوهاتُحصُوهاتُحصُوهاتُحصُوها    الَالَالَالَوإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه �، )٢(�ممتُ علَيكُم نِعمتيممتُ علَيكُم نِعمتيممتُ علَيكُم نِعمتيممتُ علَيكُم نِعمتيوأَتْوأَتْوأَتْوأَتْ�، تحصى

الحب المقارن مع الطاعة, فيلزمهما العمل الصالح,  :والوالية لها شعب, منها
خير  (علي :ومنها، فمن أبى الوالية ومظاهرها وشعائرها ومقوالتها ومعانيها

فهو كافر في مقام العمل كما كان كافر في ، اهللا البشر) فقد كفر وجحد بنعمة
   .مقام العقيدة
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
بن يعقوب الكليني في كتابه (أصول الكافي): باب بن يعقوب الكليني في كتابه (أصول الكافي): باب بن يعقوب الكليني في كتابه (أصول الكافي): باب بن يعقوب الكليني في كتابه (أصول الكافي): باب     محمدمحمدمحمدمحمديذكر إمامكم يذكر إمامكم يذكر إمامكم يذكر إمامكم 

قال: (إن الدنيا واآلخرة لإلمام قال: (إن الدنيا واآلخرة لإلمام قال: (إن الدنيا واآلخرة لإلمام قال: (إن الدنيا واآلخرة لإلمام ، ، ، ، ����): عن أبي عبد اهللا): عن أبي عبد اهللا): عن أبي عبد اهللا): عن أبي عبد اهللا(أن األرض كلّها لإلمام(أن األرض كلّها لإلمام(أن األرض كلّها لإلمام(أن األرض كلّها لإلمام
طبعة الهند ــ طبعة الهند ــ طبعة الهند ــ طبعة الهند ــ     ٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من اهللا) صيضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من اهللا) صيضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من اهللا) صيضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من اهللا) ص

        للتوثيق ــ.للتوثيق ــ.للتوثيق ــ.للتوثيق ــ.
مع أن اهللا تعالى يقول في مع أن اهللا تعالى يقول في مع أن اهللا تعالى يقول في مع أن اهللا تعالى يقول في     بط المسلم المنصف من هذه العبارة؟بط المسلم المنصف من هذه العبارة؟بط المسلم المنصف من هذه العبارة؟بط المسلم المنصف من هذه العبارة؟فماذا يستنفماذا يستنفماذا يستنفماذا يستن

����رضِرضِرضِرضِلَّه ملْك السماوات واَأللَّه ملْك السماوات واَأللَّه ملْك السماوات واَأللَّه ملْك السماوات واَأللللل����محكم آياته: محكم آياته: محكم آياته: محكم آياته: 
فَللَّه اآلخرةُ فَللَّه اآلخرةُ فَللَّه اآلخرةُ فَللَّه اآلخرةُ ����ويقول: ويقول: ويقول: ويقول: ، ، ، ، ))))١١١١((((

����ولَىولَىولَىولَىواُألواُألواُألواُأل
))))٢٢٢٢((((....        

ويذكر نفس اإلمام الشيعي الكليني تحت باب (أن األئمة يعلمون علم ما ويذكر نفس اإلمام الشيعي الكليني تحت باب (أن األئمة يعلمون علم ما ويذكر نفس اإلمام الشيعي الكليني تحت باب (أن األئمة يعلمون علم ما ويذكر نفس اإلمام الشيعي الكليني تحت باب (أن األئمة يعلمون علم ما 
أنّه قال: أنّه قال: أنّه قال: أنّه قال: ، ، ، ، ����وأنّه ال يخفى عليهم شيء): عن أبي عبد اهللاوأنّه ال يخفى عليهم شيء): عن أبي عبد اهللاوأنّه ال يخفى عليهم شيء): عن أبي عبد اهللاوأنّه ال يخفى عليهم شيء): عن أبي عبد اهللا، ، ، ، كان وما يكونكان وما يكونكان وما يكونكان وما يكون

ر، ر، ر، ر، ناناناناوأعلم ما في الجنّة وما في الوأعلم ما في الجنّة وما في الوأعلم ما في الجنّة وما في الوأعلم ما في الجنّة وما في ال، ، ، ، (إنّي ألعلم ما في السموات وما في األرض(إنّي ألعلم ما في السموات وما في األرض(إنّي ألعلم ما في السموات وما في األرض(إنّي ألعلم ما في السموات وما في األرض
م من م من م من م من يعلَيعلَيعلَيعلَ    الَالَالَالَقُلْ قُلْ قُلْ قُلْ ����مع أن اهللا عزّ وجلّ يقول: مع أن اهللا عزّ وجلّ يقول: مع أن اهللا عزّ وجلّ يقول: مع أن اهللا عزّ وجلّ يقول:     !!!!١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠وأعلم ما كان وما يكون) صوأعلم ما كان وما يكون) صوأعلم ما كان وما يكون) صوأعلم ما كان وما يكون) ص

����اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه ���� ���� ���� ����     رضِ الْغَيبرضِ الْغَيبرضِ الْغَيبرضِ الْغَيبفي السماوات واَألفي السماوات واَألفي السماوات واَألفي السماوات واَأل
    الَالَالَالَوعنْده مفَاتح الْغَيبِ وعنْده مفَاتح الْغَيبِ وعنْده مفَاتح الْغَيبِ وعنْده مفَاتح الْغَيبِ ����ويقول: ويقول: ويقول: ويقول: ، ، ، ، ))))٣٣٣٣((((

����هوهوهوهو ���� ���� ���� ����     يعلَمهايعلَمهايعلَمهايعلَمها
        سبحانه وتعالى.سبحانه وتعالى.سبحانه وتعالى.سبحانه وتعالى.    ))))٤٤٤٤((((

        لموضوع وشكراً.لموضوع وشكراً.لموضوع وشكراً.لموضوع وشكراً.أرجو أن ال يكون الرد بحذف اأرجو أن ال يكون الرد بحذف اأرجو أن ال يكون الرد بحذف اأرجو أن ال يكون الرد بحذف ا
                                                 

F١F�X	
�٤٢E�W٤٩Kא�F�xT�4،��E٥E�W١٢٠א2� �
F٢F�8MCא��E٥٣E�W٢٥K� �
F٣F�."Cא��E٢٧E�W٦٥K� �
F٤Fم����E٦E�W٥٩Kא�� �



٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

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

، فغير واضح! إذ لم نعهد ))إن إمامكم محمد بن يعقوب الكليني((أما قولك: 
المعروفون لديك, وهم اثنا عشر إماماً، ولعلّك لم  Fعندنا غير أئمة أهل البيت

يفة. فاطّالعك أكثر سوف تطّلع على أصول اإلمامية التي تعتقد باثني عشر إمام وخل
  يغنيك عن أي إشكال آخر، إن شاء اهللا.

فهي ضعيفة السند بعلي بن أبي  )١(واعلم أن ما ذكرت من رواية في (الكافي)
حمزة البطائني, فالشيعة متّفقة على عدم األخذ برواياته، وتضعيفه عندهم مشهور، 

  .)٢(ولك أن تراجع كتبهم الرجالية في ذلك
رواية فال تعدو أن تكون الرواية مبينة لرتبة اإلمام ومنزلته, فحيث ولو أخذنا بال

أن اإلمام خليفة اهللا في أرضه فله الوالية من قبل اهللا تعالى على أرضه, وال ضير في 
ذلك فإن الخليفة لو ولّى شخصاً عنه في مدينة ما وفوض له الوالية في ذلك فال 

لطانه، فوالية الوالي غير مطلقة، بل في يعني أن الخليفة قد انقبضت يده عن س
  ه، وهو غير خارج عن طاعة الخليفة وسلطانه.�� طول والية من و

وال ، له الوالية بما هو إمام, وخليفة اهللا في أرضهإن وهكذا اإلمام ف
ووالية اإلمام والخليفة ، �ولَىولَىولَىولَىفَللَّه اآلخرةُ واُألفَللَّه اآلخرةُ واُألفَللَّه اآلخرةُ واُألفَللَّه اآلخرةُ واُأل�يتنافى مع سلطان اهللا وملكه 
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فوالية اهللا هي األصل ووالية وفي طولها،  ن والية اهللا تعالىعة ممتفر أو النبي

  .الخليفة بالتبع
تعالى:  وإن ثقل عليك: (أن األرض كلّها لإلمام)، فما تقول في قوله

، )١(�نْفَالُ للَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصْلحوا...نْفَالُ للَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصْلحوا...نْفَالُ للَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصْلحوا...نْفَالُ للَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصْلحوا...يسأَلُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأليسأَلُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأليسأَلُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأليسأَلُونَك عنِ اَألنْفَالِ قُلِ اَأل�
المسلمين من إلى  عن المشركين المراد من األنفال ما شذّ(( عباس:عن ابن ف

فهو، أو متاع، أو عبد، ةغير قتال من داب ؛ )٢())يضعه حيث يشاء، 0إلى النبي
 ض له أمر األنفال يضعها حيث شاء وبما تقتضيه أي: إناهللا تعالى قد فو

  ؟!لسلطانه أو تعطيالً، ىلملك اهللا تعال ، فهل ترى في ذلك سلباً�حكمته
سلب إرادة  :ال تعني، الدنيا واآلخرة لإلمام)إن ( :�وهكذا قول اإلمام

بما منه سبحانه لإلمام , بل هو تفويض أو خروج شيء عن ملكه اهللا تعالى
  .وواليتهته تقتضي حكم

 ي ألعلم ما في السماوات وما في (إنّ :ك تتساءل عن قول اإلمامإنّثم
 بلطفه!من يشاء  إن اهللا تعالى يحبو :فما الضير في ذلك إذا قلنا ؟)٣(..).األرض

منِ منِ منِ منِ  ���� ���� ���� ����     �    اًاًاًاًيظْهِر علَى غَيبِه أَحديظْهِر علَى غَيبِه أَحديظْهِر علَى غَيبِه أَحديظْهِر علَى غَيبِه أَحد    الَالَالَالَعالم الْغَيبِ فَعالم الْغَيبِ فَعالم الْغَيبِ فَعالم الْغَيبِ فَ� :عليك قوله تعالى يخففهل 
هذه اآلية تنافي علم اهللا تعالى دعي بأن أن تلك هل و ؟)٤(�ارتَضَى من رسولٍارتَضَى من رسولٍارتَضَى من رسولٍارتَضَى من رسولٍ

له حباه عبد إذا أخلص طاعته هللا تعالى وتمحض في عبوديته الإن ! بل بالغيب؟
وأعظم ما يحبوه علمه, فهل ترى أعظم طاعة هللا من ، اهللا ببديع لطائفه وكراماته

وأهل بيته �النبيF؟  
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ثم بلحاظ كونه خليفة فإن مقتضى الخالفة أن يطْلع اهللا خليفته على كافّة شؤون 
وعلَّم آدم اَألسماَء وعلَّم آدم اَألسماَء وعلَّم آدم اَألسماَء وعلَّم آدم اَألسماَء �إذ قال تعالى:  �ي خليفته آدمأما ترى قوله تعالى ف، الخالفة

  بلحاظ خالفته وواليته. �إشارة إلى خصوصية آدم، )١(�كُلَّهاكُلَّهاكُلَّهاكُلَّها
ومقتضى خالفته أن يعلّمه ما يحتاجه العباد ، وهكذا اإلمام هو خليفة اهللا تعالى

   وما تقتضيه شؤون خالفته وواليته.

@@@@IIIIòČàöþa@óÜÇ@ÞbàÇþa@āŠÇòČàöþa@óÜÇ@ÞbàÇþa@āŠÇòČàöþa@óÜÇ@ÞbàÇþa@āŠÇòČàöþa@óÜÇ@ÞbàÇþa@āŠÇFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @

�ن�����������«��
�+�����א)  »א���د�א
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        ؟؟؟؟����كيف تعرض أعمال العباد على علي بن أبي طالبكيف تعرض أعمال العباد على علي بن أبي طالبكيف تعرض أعمال العباد على علي بن أبي طالبكيف تعرض أعمال العباد على علي بن أبي طالب
لم يختص بهذه لم يختص بهذه لم يختص بهذه لم يختص بهذه     ����ولماذا اختص بهذه المنزلة دون غيره؟ حتّى النبي محمدولماذا اختص بهذه المنزلة دون غيره؟ حتّى النبي محمدولماذا اختص بهذه المنزلة دون غيره؟ حتّى النبي محمدولماذا اختص بهذه المنزلة دون غيره؟ حتّى النبي محمد

        المنزلة؟! المنزلة؟! المنزلة؟! المنزلة؟! 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أمفي بعض الروايات فهو صحيح. �ا ما يخص عرض األعمال على علي  

، �ولكن لو تفحصت جميع الروايات لوجدتها غير مختصّة بأمير المؤمنين
يقول كما في  �فاإلمام الرضا، في بعض الروايات كمصداق �وإنّما ذكر علي

فقال: ، : أدع اهللا لي وألهل بيتي�للرضاقلت ((قال: ، (أصول الكافي) عن الزيات
قال: ، يوم وليلة)كلّ  (أو لست أفعل؟ واهللا إن أعمالكم لتعرض علَي في
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وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه �فقال لي: (أما تقرأ كتاب اهللا عزّ وجلّ: ، فاستعظمت ذلك

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممعنُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممعنُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممعنُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممبن أبي طالب)١(�ع ٢()))�؟ قال: هو واهللا علي(.  
ولعلّه ، �هنا يثبت العلم لنفسه ويفسر اآلية الكريمة بعلي �م الرضافاإلما

 إليهممتداد ذلك العلم ، أو من باب اذكر ذلك إما من باب أوضح المصاديق
أو إنّه من باب بيان سبب نزول اآلية ، كما في اإلمامة والعصمة وغير ذلك، �منه

داخلون في  Fاألئمةفي ذلك الوقت و �الكريمة واختصاصها بأمير المؤمنين
فاآلية الكريمة ، دخل فيها كذلك �(المؤمنون) ألنّهم المؤمنون حقّاً كما أن علياً

  زمان.كلّ  تبين وتثبت هذا العلم إلمام
اً تثبت دخول النبية �وهناك روايات كثيرة جدوجميع األئمF  في هذه

  .� ص بهاآلية الكريمة وهذه المنزلة والعلم بأعمال العباد وال تخت
وأنّهم شهداء على الخلق) من  Fراجع في ذلك باب (عرض األعمال عليهم

   ).٢٣كتاب (بحار األنوار ج

IIIIáèîYÛìmáèîYÛìmáèîYÛìmáèîYÛìmFFFF@@@@òßbîÔÛa@âìí@áènÈî‘@lb�yòßbîÔÛa@âìí@áènÈî‘@lb�yòßbîÔÛa@âìí@áènÈî‘@lb�yòßbîÔÛa@âìí@áènÈî‘@lb�yHHHH@ @@ @@ @@ @
»�����������@
����1
س����אد«� �

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

منها عند ، في مواقف كثيرة، دوراً كبيراً يوم القيامة Fال شك أن ألهل البيت
  الحساب:

، عن سهل بن زياد، ة من أصحابناعد((فقد روى الكليني في (الكافي) عن: 
قال: قال: ، �عن أبي جعفر ،عن جابر، شمر عن عمرو بن، بن سنان محمدعن 

، لين واآلخرين لفصل الخطاباألو وجلّ إذا كان يوم القيامة جمع اهللا عزّ !يا جابر(
ة خضراء حلّ �فيكسا رسول اهللا، �ودعي أمير المؤمنين، �دعي رسول اهللا

ة حلّ �ويكسا رسول اهللا، مثلها �ويكسا علي، ما بين المشرق والمغرب يءتض
يصعدان ، ثم مثلها �ويكسا علي، بين المشرق والمغربلها ما  يءوردية يض

، ةة الجنّالجنّ فنحن واهللا ندخل أهل، يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، ثم عندها
ى حتّ وجلّ عزّ فيقامون صفين عند عرش اهللا Fينيدعى بالنبي، ثم وأهل النار النار

 بعث رب، النار أهل النارو، ةة الجنّفإذا دخل أهل الجنّ، نفرغ من حساب الناس
ج أهل الذي يزو واهللا فعلي، جهموزو، ةفأنزلهم منازلهم من الجنّ �اًة عليالعزّ
له اهللا فضّ وفضالً، ذكره كرامة من اهللا عزّ، وما ذاك إلى أحد غيره، ةة في الجنّالجنّ

به ومة الجنّ على أهل وهو الذي يغلق، وهو واهللا يدخل أهل النار النار، به عليه ن
  .)١())ة إليه وأبواب النار إليهأبواب الجنّ نأل ؛إذا دخلوا فيها أبوابها

، عن سماعة، عن ابن سعدان، عن ابن سنان، سهل بن زياد((وروى أيضاً عن: 
، والناس في الطواف في جوف الليل �لمع أبي الحسن األو قاعداً قال: كنت

فما كان لهم من ذنب بينهم ، نا حسابهمإلينا إياب هذا الخلق وعلي! يا سماعة(فقال: 
                                                 

F١�r�(א��E٨�W١٥٩�F�b�	h١٥٤אK���:�س���م�א��Cא��b�	F�E� �



٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
وما كان بينه وبين ، فأجابنا إلى ذلك، على اهللا في تركه لنا حتمنا وجلّ وبين اهللا عزّ

  .)١())وجلّ ضهم اهللا عزّوعو، إلى ذلك وأجابوا، الناس استوهبناه منهم
 :بن يوسف معنعناً محمدجعفر بن  حدثنا((قال: ، وفي تفسير فرات الكوفي

الخلق وعلينا  إلينا إياب هذا يقول: إن �قال: سمعت أبا الحسن، صفوانعن 
  .)٢())حسابهم

عن قبيصة بن يزيد  :الفزاري معنعناً محمدحدثني جعفر بن ((وفيه أيضاً: 
... ــ في حديث طويل إلى Hمحمدقال: دخلت على الصادق جعفر بن ، الجعفي

    �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم�قول اهللا تعالى: ي الحمد أسألك عن : لوجه ربأن قال ــ: قلت
 ثم ثم ثم ثممهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع ؟ ما أسألك عن التفسير. قال: قلت: إنّ)فينا التنزيل(؟ قال: )٣(�إِن

 فما كان، إذا كان يوم القيامة جعل اهللا حساب شيعتنا علينا !يا قبيصة، نعم(قال: 
الناس من  وما كان فيما بينهم وبين، من اهللا �محمدبينهم وبين اهللا استوهبه 

داه المظالم أدى يدخلون حتّ، لهم وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه، عنهم �محم
  .)٤())ة بغير حسابالجنّ

عن ، �عباسبن ال محمد((وورد في تفسير (تأويل اآليات الظاهرة) ما رواه: 
عن عبد اهللا بن ، ادعن عبد اهللا بن حم، عن إبراهيم بن إسحاق، أحمد بن هوذة

فما ، وكلنا اهللا بحساب شيعتنا قال: إذا كان يوم القيامة، �عن أبي عبد اهللا، سنان
ضهم بدله سألنا اهللا أن يعو وما كان لآلدميين، كان هللا سألنا اهللا أن يهبه لنا فهو لهم

  .�إِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمثم ثم ثم ثم     �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم� :قرأ، ثم )وما كان لنا فهو لهم، فهو لهم
                                                 

F١�r�(א��E٨�W١٦٢�F�b�	h١٦٧אK���:�س���م�א��Cא��b�	F�E� �
F٢&)*Q�E�r�(א��sא!?�W٥٥١�F�b�	h٧٠٦אK�:k�tא��XT���E� �
F٣F��:k�tא��E٨٨E�W٢٥�،٢٦K� �
F٤r�(א��sא!?�&)*Q�E�W٥٥٢�F�b�	h٧٠٧אK�:k�tא��XT���E� �



٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

عن محمد، بن جعفر بن  محمدعن ، ادسناد إلى عبد اهللا بن حموبهذا اإل
، �إِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمثم ثم ثم ثم     �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم� :وجلّ في قوله عزّ Fهعن جد، أبيه

 سألناه أن يهبه لنا فهو يوم القيامة وكلنا اهللا بحساب شيعتنا، فما كان هللا إذا كان(قال: 
  .)المخالفيهم فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، ثم قال: هم معنا حيث كنّ لهم، وما كان

، �إِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمإِن علَينَا حسابهمثم ثم ثم ثم     �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم� :في قوله �وروي عن الصادق
يناقشهم في ل اهللا أشياعنا أن إذا حشر اهللا الناس في صعيد واحد أج(: �قال

، فنقول: إلهنا هؤالء شيعتنا. فيقول اهللا تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم، الحساب
  .)ة بغير حسابأدخلوهم الجنّ، وغفرت لمسيئهم وقد شفعتكم فيهم

عن ، بن عيسى محمدعن ، الحسين بن أحمد حدثنا: عباسبن ال محمدوقال 
ثهم أحد :�الحسنقال: قلت ألبي ، عن جميل بن دراج، يونس بن يعقوب
ثم ثم ثم ثم     �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم� :أما تقرأ، ث به السفلة فيذيعوهال تحد(بتفسير جابر؟ قال: 
مهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع إِنمهابسنَا حلَيع لإذا كان يوم القيامة وجمع اهللا األ(قال:  قلت: بلى.، )�إِنين و

فيه فأجاز اهللا اهللا حكمنا على فما كان بينهم وبين ، واآلخرين والنا حساب شيعتنا
وما كان بيننا وبينهم ، الناس استوهبناه فوهبوه لنا وما كان بينهم وبين، حكومتنا

١()))من عفا وصفح فنحن أحق(.  
وجاء في الزيارة الجامعة التي رواها الطوسي في (تهذيب األحكام): 

 والحق، زاهق كمر في حقّوالمقصّ، والالزم لكم الحق، فالراغب عنكم مارق(
ة النبو وميراث، وأنتم أهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه، ليكمإوفيكم ومنكم و معكم

  .)٢(...الخ)عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم
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عن ، حدثنا الحسن بن علي((وروى الصفّار في (بصائر الدرجات)، قال: 

يا ( :فقال، �عبد اهللاي دخلت على أب :قال، عن زيد الشحام، أبي الصباح
: قال !نفسي جعلت فداك ينعيت إل :قال)، حدث توبةأو، د عبادةجد !زيد

وكيف لي  :وقلت :قال)، وأنت من شيعتنا، ما عندنا خير لك !يا زيد( :فقال لي
إلينا الصراط والميزان ، أنت من شيعتنا( :فقال لي :قال ؟!شيعتكم نا أكون منأ

ي انظر إليك ورفيقك كأنّ، بكم منكم بأنفسكمرحم أ األنّ ؛وحساب شيعتنا واهللا
  .)١()))ةفي درجتك في الجنّ

عبد  عن أبي، المفضل بن عمروقال البرسي في (مشارق أنوار اليقين): روى 
إِن علَينَا إِن علَينَا إِن علَينَا إِن علَينَا ثم ثم ثم ثم     �    إِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهمإِن إِلَينَا إِيابهم� تعالى: قولههذه اآلية [أي: شرح  في �اهللا

مهابسحمهابسحمهابسحمهابسمن ترى هم؟ نحن واهللا هم !يا مفضلمن هم؟ فقال: (سألته قال: إنّه ف] �ح ،
  .)٢()نا يسألونوعن حب، وعندنا يقفون، وعلينا يعرضون، يرجعون إلينا

أبو علي أحمد بن  حدثنا((قال: ، �وروى الصدوق في (عيون أخبار الرضا
بيت اهللا الحرام في سنة أربع  حج أبي جعفر البيهقي بفيد بعد منصرفي من

حدثني علي بن  :قال، المدني علي بن جعفر حدثنا :قال، ةائثموخمسين وثال
بن  حدثني علي :قال، بن سليمان حدثني داود :قال، بن مهرويه القزويني محمد

عن أبيه ، محمدعن أبيه جعفر بن ، موسى بن جعفر عن أبيه، �موسى الرضا
 عن أبيه علي، عليعن أبيه الحسين بن ، بن الحسين علي عن أبيه، بن علي محمد

: (إذا كان يوم القيامة ولينا حساب �قال رسول اهللا :قال، �بن أبي طالبا
ومن ، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين اهللا عزّ وجلّ حكمنا فيها فأجابنا، شيعتنا
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كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما 
  .)١(أحق ممن عفا وصفح) بينه وبيننا كنّا

وعلَى وعلَى وعلَى وعلَى �ويشير إلى ذلك بعض ما ورد في القرآن الكريم كقوله عزّ وجلّ: 
ماهيمبِس كُال رِفُونعالٌ يرِج افراَألعماهيمبِس كُال رِفُونعالٌ يرِج افراَألعماهيمبِس كُال رِفُونعالٌ يرِج افراَألعماهيمبِس كُال رِفُونعالٌ يرِج افرنّة المأثورة عن ، )٢(�اَألعالذي تكفّلت الس

وآله �النبيF ٣(بتوضيحه(.  
رنا بالرجوع إليهم لمعرفة فإن القرآن والعترة الطاهرة هما الثقالن اللذان أم

تفصيل هذه المسألة  Fوقد ذكروا ، ومعرفة العقائد واألحكام، الحالل والحرام
   في عدد كبير من الروايات.
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

يظهر منه االختصاص يظهر منه االختصاص يظهر منه االختصاص يظهر منه االختصاص ، ، ، ، حديث (لوال وجود الحجة لساخت األرض بأهلها)حديث (لوال وجود الحجة لساخت األرض بأهلها)حديث (لوال وجود الحجة لساخت األرض بأهلها)حديث (لوال وجود الحجة لساخت األرض بأهلها)
        فما هو حكم الخلق الموجودين على غير هذه األرض من كواكب.فما هو حكم الخلق الموجودين على غير هذه األرض من كواكب.فما هو حكم الخلق الموجودين على غير هذه األرض من كواكب.فما هو حكم الخلق الموجودين على غير هذه األرض من كواكب.، ، ، ، باألرضباألرضباألرضباألرض

وقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزّة ما مضمونه: إنّه جلّ وعال لم وقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزّة ما مضمونه: إنّه جلّ وعال لم وقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزّة ما مضمونه: إنّه جلّ وعال لم وقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزّة ما مضمونه: إنّه جلّ وعال لم 
أجل من أجل من أجل من أجل من وآله صلوات اهللا عليهم, فمن وآله صلوات اهللا عليهم, فمن وآله صلوات اهللا عليهم, فمن وآله صلوات اهللا عليهم, فمن     محمدمحمدمحمدمحمدأجل أجل أجل أجل     منمنمنمن��� ��� ��� ���     والوجودوالوجودوالوجودوالوجوديخلق الخلق يخلق الخلق يخلق الخلق يخلق الخلق 
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، ، ، ، سيخلق اهللا الخلق والعوالم التي بعد عالمنا على فرض صحة اآلراء القائلة بذلكسيخلق اهللا الخلق والعوالم التي بعد عالمنا على فرض صحة اآلراء القائلة بذلكسيخلق اهللا الخلق والعوالم التي بعد عالمنا على فرض صحة اآلراء القائلة بذلكسيخلق اهللا الخلق والعوالم التي بعد عالمنا على فرض صحة اآلراء القائلة بذلك

وحسب فهمنا وحسب فهمنا وحسب فهمنا وحسب فهمنا ، ، ، ، ألن من صفات الباري عزّ وجلّ الفيضألن من صفات الباري عزّ وجلّ الفيضألن من صفات الباري عزّ وجلّ الفيضألن من صفات الباري عزّ وجلّ الفيض    ؛؛؛؛والمتصور أن الحق معهموالمتصور أن الحق معهموالمتصور أن الحق معهموالمتصور أن الحق معهم
        القاصر أن علّة خلق الخلق األول هو اتّصاف الواجب بالفيض.القاصر أن علّة خلق الخلق األول هو اتّصاف الواجب بالفيض.القاصر أن علّة خلق الخلق األول هو اتّصاف الواجب بالفيض.القاصر أن علّة خلق الخلق األول هو اتّصاف الواجب بالفيض.

        إن كانت خاطئة.إن كانت خاطئة.إن كانت خاطئة.إن كانت خاطئة.منكم بيان ما خفي عنّا وتصحيح الفكرة منكم بيان ما خفي عنّا وتصحيح الفكرة منكم بيان ما خفي عنّا وتصحيح الفكرة منكم بيان ما خفي عنّا وتصحيح الفكرة     اااانرجونرجونرجونرجو
        وفّقكم اهللا لمراضيه.وفّقكم اهللا لمراضيه.وفّقكم اهللا لمراضيه.وفّقكم اهللا لمراضيه.

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

وهذا ، ذكر (األرض) في الحديث إنّما هو من باب المثال ال االختصاص ــــــــ١١١١
فإن إثبات الشيء ال ينفي ما عداه كما هو ، المعنى يستفاد من مجموع األحاديث

  معلوم.
أول ما  Fوأنوار األئمة �أن نور نبيناوردت عندنا روايات تدلّ على  ــــــــ٢٢٢٢

فأنوارهم كانت سابقة على ، ومنها صدرت باقي األشياء، وأنّها الصادر األول، خُلق
  العرش فما دونه.

وأنّهم واسطة الفيض ، ويؤيده ما استدلّ به على أنّهم مظاهر أسمائه تعالى
المقدمات يثبت بتوسط بعض  ومنها، ومجارية؛ هذا من جهة العلّة الفاعلية

  العلّة الغائية لمطلق الخلق. Fكونهم
، ولعلّه يمكن أيضاً التمسك بظاهر إطالق بعض الروايات على ذلك، نعم

  يعني: كونهم العلّة الغائية لمطلق عالم اإلمكان.
ثم إن تحديد المراد من العوالم اُألخر المفروضة يحتاج إلى تحقيق، 

حجة  Fايات، وقد ورد النصّ على أن األئمةفإن لها معان مختلفة في الرو
  عليها.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟FFFFهل خلق اهللا الخلق من أجل الخمسة أهل الكساءهل خلق اهللا الخلق من أجل الخمسة أهل الكساءهل خلق اهللا الخلق من أجل الخمسة أهل الكساءهل خلق اهللا الخلق من أجل الخمسة أهل الكساء

        هم؟هم؟هم؟هم؟لقوا لهداية الخلق واألخذ بيدلقوا لهداية الخلق واألخذ بيدلقوا لهداية الخلق واألخذ بيدلقوا لهداية الخلق واألخذ بيدجميعاً خُجميعاً خُجميعاً خُجميعاً خُ    FFFFأم أن أهل البيتأم أن أهل البيتأم أن أهل البيتأم أن أهل البيت
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
أَفَحسبتُم أَفَحسبتُم أَفَحسبتُم أَفَحسبتُم �، اهللا سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثاً نلواضح أمن ا

وسخَّر لَكُم وسخَّر لَكُم وسخَّر لَكُم وسخَّر لَكُم �، شياء من أجل اإلنسانوإنّما خلق اهللا األ، )١(�اًاًاًاًأَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثأَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثأَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثأَنَّما خَلَقْنَاكُم عبث
، من أجل تكامله نسانوخلق اإل، )٢(�اًاًاًاًميعميعميعميعرضِ جرضِ جرضِ جرضِ جفي السماوات وما في اَألفي السماوات وما في اَألفي السماوات وما في اَألفي السماوات وما في اَأل    ماماماما

كما نقرأ في  ــ Fأهل البيت أئمةوالهداة هم ، إليههداة إلى  والتكامل يحتاج
 أئمة(السالم على  : ــ�الهاديمام علي اإلالمروية عن  زيارة الجامعة الكبيرة

  .)٣()...براروهداة األ، خيار... وأنتم نور األومصابيح الدجى، الهدى
لكن بما أنّهم خيار الخلق و، لقوا لهداية الخلقخُ Fئمةاأل نذإ

وحججه بينه وبين ، وآياته الكبرى، ه الحسنىؤبل أسما، وأكرمهم على اهللا
كما ورد في بعض ، همألجل والقخُ ــ المخلوقاتكلّ  بمعنى ــالخلق ف، الخلق

، فمن جهة هم أفضل وأكرم الخلق على اهللا، )٤(Fاألحاديث المروية عنهم
                                                 

F١Fن��C��2א�E٢٣E�W١١٥K� �
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ومن جهة أُخرى ال يوجد من هو أولى منهم وأفضل ، لق ألجلهملق خُفالخَ

  لق؛ فالحظ!لهداية الخَ
  .Fكين بوالية أهل البيتاكم من المتمسيجعلنا اهللا وإ
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        : : : : للللالسؤاالسؤاالسؤاالسؤا
أرجو بيان الوجه العلمي أرجو بيان الوجه العلمي أرجو بيان الوجه العلمي أرجو بيان الوجه العلمي ، ، ، ، سادتي األفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما يليسادتي األفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما يليسادتي األفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما يليسادتي األفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما يلي

        واألصولي لذلك:واألصولي لذلك:واألصولي لذلك:واألصولي لذلك:
����ليعبدونليعبدونليعبدونليعبدون ���� ���� ���� ����     نْسنْسنْسنْسإلِإلِإلِِإلوما خَلَقْتُ الْجِن واوما خَلَقْتُ الْجِن واوما خَلَقْتُ الْجِن واوما خَلَقْتُ الْجِن وا����اآلية الكريمة: اآلية الكريمة: اآلية الكريمة: اآلية الكريمة: ما ورد في ما ورد في ما ورد في ما ورد في 

))))١١١١(((( ، ، ، ،
وهذا في واقعه وهذا في واقعه وهذا في واقعه وهذا في واقعه ، ، ، ، FFFFوبين بعض مروياتنا التي تجعل العلّة الغائية أهل البيتوبين بعض مروياتنا التي تجعل العلّة الغائية أهل البيتوبين بعض مروياتنا التي تجعل العلّة الغائية أهل البيتوبين بعض مروياتنا التي تجعل العلّة الغائية أهل البيت

        في اآلية الشريفة.في اآلية الشريفة.في اآلية الشريفة.في اآلية الشريفة.يعارض االنحصار يعارض االنحصار يعارض االنحصار يعارض االنحصار 
        أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.أفيدونا جزاكم اهللا خيراً.

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

إذ بالتدبر سينحل ما ، العلّة الغائية Fال تنافي بين اآلية الكريمة وبين كونهم
  وذلك ببيان مختصر نقدمه إليك:، أشكل عليك

وللعبادة ، دة اهللا تعالىإن اآلية الكريمة تدلّ على أن الغاية من الخلق هي عبا
وهي التي تحقّق العبودية ، فال بد أن المراد والغاية أعالها وأشرفها، مراتب كثيرة

                                                 

F١F�s��TאVא��E٥١E�W٥٦K� �
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من اإلنسان الذي يصل  ���  المحضة الكاملة، فهي المطلوبة باألصل، وهي ال تتأتى
إلى أقصى درجات الكمال بحيث ال يوجد من هو أقرب إلى اهللا منه، فتكون 

، فصح �يقة وجوده، حتّى يصدق عليه صفة العبد، وهو نبينا محمدالعبودية حق
  غاية الخلق. �أن يكون 

: (أول ما خلق �هو أول صادر، كما قال رسول اهللا �بل لما كان نور محمد
اهللا نوري)، فهو أقرب المخلوقات هللا سبحانه وتعالى، فال بد أن تتحقّق فيه أعلى 

هي الغاية من خلق الخلق، وعلي وفاطمة  درجات العبودية المحضة التي
فصح أن يكونوا غاية  �أنوار اشتقوا من نور رسول اهللا Fوأوالدهما األئمة

  الخلق بعد أن تحقّقت العبودية فيهم بأعلى مراتبها.
في اآلية:  �يعبدونيعبدونيعبدونيعبدون�والكالم على نفس السياق وبناء الدليل لو قلنا إن المراد بـ

  (ليعرفون).
وما خَلَقْتُ الْجِن وما خَلَقْتُ الْجِن وما خَلَقْتُ الْجِن وما خَلَقْتُ الْجِن �مختصرة: حيث قال اهللا تعالى في غاية الخلقة:  وبعبارة

اِإلنْسواِإلنْسواِإلنْسواِإلنْسو     ���� ���� ���� ���� وندبعيلوندبعيلوندبعيلوندبعيأي: ليعرفون، وال يوجد أكمل من اإلنسان الكامل، فال �ل ،
  يوجد من يعرفه تعالى بالمعرفة الحقّة غيره، فهو إذن علّة الخلقة.

موعة من كلمات علمائنا فيها ولو أردت نوعاً من التفصيل فسنسرد عليك مج
  حقائق نورية كثيرة كلّ منهم أداها حسب مرتبته من العلم وقدرته على البيان:

، الحكمة هي ما ذكر في الخلق وبما أن((قال آية اهللا الميرزا جواد التبريزي: 
وبضميمة ، �ليعبدونليعبدونليعبدونليعبدون ���� ���� ���� ����     وما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْس�حيث يفصح عنه قوله تعالى: 

الغاية من خلق اإلنس  يعلم أن، �خَلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاًخَلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاًخَلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاًخَلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً� :قوله سبحانه
يعرفون اهللا سبحانه ويعبدونه، ويهتدون بالهدى، والسابقون  هي خلق الذين والجن

 همرب رضا في علم اهللا سبحانه الذين يعيشون في الدنيا وسيلة لكسب على ذلك
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، أجمعين) ة(سالم اهللا عليهمه هم األنبياء واألوصياء واألئموالتفاني في رضا

والسابقون في هذه المرتبة هم نبيد واألئمى اهللا عليهم ة األطهار(صلّنا محم
ة غائيةهم علّالقول أنّ أجمعين) من بعده. وبذلك يصح لخلق العباد، ال بمعنى أن 
هم ود بسبب ما سبق في علمه أنّالوج إفاضة فيض الخالق يحتاج إلى الغاية، بل ألن

  .)١())والغاية من الفيض، واهللا العالم السابقون الكاملون في الغرض
نسان أكمل وأتقن المخلوقات اإل على أن((وقال العالّمة الطباطبائي: 

في جانب العلم  اولئن نم، صنعاً فيهما الجسمانية من السماوات واألرض وما
، وأعلى درجة من غيره مقاماً ا سواه وأرفعمم تاًكان أفضل ذا والعمل نماء حسناً

ومن المعلوم ، اهللا تعالى كما ذكره منه خلقاً وإن كان بعض الخليقة كالسماء أشد
أي: المقصود من اإلنسان كمال الصنع هو المقصود منه إذا اشتمل على ناقص  أن]

المنوية والجنينية نسان المختلفة من نعد مراحل وجود اإل اولذا كنّهو الكامل منه] 
وهكذا.، الكامل ينسان السولوجود اإل مةوالطفولية وغيرها مقد  

ــ  مطلقاً إن كان فيهم من هو أفضلــ نسان فراد اإلأأفضل  وبهذا البيان يظهر أن
على  ال يخلو عن إشارة أو داللة غاية لخلق السماوات واألرض، ولفظ اآلية أيضاً

القصد إلى تمييز من هو أحسن  يفيد أن )٢(�حسن عمالًحسن عمالًحسن عمالًحسن عمالًأَيكُم أَأَيكُم أَأَيكُم أَأَيكُم أَ�قوله:  فإن، ذلك
فمن كان عمله أحسن من ، أو مسيئاً من غيره سواء كان ذلك الغير محسناً عمالً

سواء كانوا محسنين وأعمالهم دون عمله أو مسيئين كان تمييزه منهم  فرادسائر األ
حديث القدسي من ال ما ورد في من الخلقة، وبذلك يستصح هو الغرض المقصود

٣())أفضل الخلق �هفإنّ، (لوالك لما خلقت األفالك) :�هخطابه تعالى لنبي(.  
                                                 

F١MC7!אط�א��E�X�٣�Wس�٤٣٧F١٢٥٨KE� �
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الباعث على إيجاد  نإ((وقال السيد محسن الخرازي في (بداية المعارف): 
ــ ومنه الحديث القدسي: (كنت كنزاً مخفياً  المعرفة الكاملة به تعالى اإلنسان هو

فليكن في كلّ وقت فرد بين  خلق لكي أُعرف) ــفأحببت أن أُعرف، فخلقت ال
 بد واإلمام، فال ه، وال يحصل ذلك في غير النبيهو حقّ آحاد اإلنسان يعرفه كما

ى تحصل المعرفة الكاملة به تعالى كما هو اإلمام بين الناس حتّ أو من وجود النبي
  ه.حقّ

خلق اهللا  لما Fآلهه لوال محمد وة على أنّإليه ترجع الروايات الدالّ ولعلّ
وال ، ما خلق اهللا آدم وال حواء لوال نحن !يا علي(: �الخلق، كما قال رسول اهللا

  .)١()وال السماء وال األرض، ة وال النارالجنّ
ة غائية علّ Fةاألئم ة على أند ذلك ما استفيض من األخبار الدالّويؤكّ

  .)٢())للخلقة
ارة: (ورضيكم خلفاء في أرضه) وقال الشيخ جواد الكربالئي في شرحه لعب

إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في إِنِّي جاعلٌ في �[أي: من مفاد قوله تعالى:  ا ذكروعلم مم((من الزيارة الجامعة: 
الغاية القصوى في إيجاد هذا العالم الكوني ومكّوناته الحسية هي  أن] )٣(�اَألرضِاَألرضِاَألرضِاَألرضِ

معقوالت أي مشاهدة ال، وغاية خلقة اإلنسان ماهية العقل المستفاد، خلقة اإلنسان
 والخالفة، األعلى، والعبودية الذاتية التي هي الفناء في الحق واالتصال بالمأل

وفي الحديث ، �ليعبدونليعبدونليعبدونليعبدون ���� ���� ���� ����     وما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْس�كما قال سبحانه: ، اإللهية
  .)))خلقت األشياء ألجلك وخلقتك ألجلي(القدسي: 
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، رج في مدارج الكمال والسعادة أصنافاًلإلنسان بحسب التد إن((ثم قال: 

وإن قرن بهذا  ...سبحانه فهو مسلماهللا ق األنبياء فيما جاؤوا به من ه إن صدفإنّ
ة الهداةمواالة األئمF... وإن اشتغل مع هذا في أغلب أوقاته بالعبادة ، فهو مؤمن

وشهواتها للدنيا  وإن كان مع ذلك تاركاً ...قت فيه العبوديةأي تحقّ، فهو عابد
 ...وإن عرف مع ذلك األشياء على ما هي عليها بالتحقيق فهو عارف ...فهو زاهد

تعالى مع هذا إلى مقام القرب وأيده باإللهام ونفث الروع اهللا فالعارف إن أوصله 
وإن خصّه مع هذا بنسخ ، وإن خصّه مع هذا بالكتاب فهو رسول ...فهو ولي

فهذه ، ة فهو الخاتموإن مع هذا بخاتمية النبو، زمالشريعة السابقة فهو من أولي الع
  .عشرة كاملة

اإلنسان الكامل هو غاية خلق السماوات وما فيهن م أنوهو منطبق ، وتقد
  .)١())فهو المقصود من الكلّ والغاية للكلّ �على الواحد الختمي وهو نبينا

االختيار في اإلنسان موجود أعطي له  نإ((وقال الشيخ أبو طالب التجليل: 
 ألن، فإن اختار طاعة اهللا كان أفضل الموجودات وأشرفها، طاعة اهللا ومعصيته

، ذوي الشعور وغيره ال يقدرون على طاعة اهللا باالختيار سائر الموجودات من
وإِن وإِن وإِن وإِن � قال اهللا تعالى:، حون اهللا بحسب الخلقةبالفطرة يسب له ها مطيعاًوإن كان كلّ

قت فتعلّ، فأراد اهللا تعالى إبداع أشرف الموجودات، )٢(�سبح بِحمدهسبح بِحمدهسبح بِحمدهسبح بِحمدهيييي ���� ���� ���� ����     من شَيٍءمن شَيٍءمن شَيٍءمن شَيٍء
، الحيوان الذي هو موجود له إحساس وشعور وإرادة مشيئته بإبداع نوع بين أنواع

فأعطاه ، ة اإلدراكأنواعه في اإلحساس والشعور وقو يكون هذا النوع أكمل
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 قال اهللا تعالى:، هللا وعصيانهخصيصة اختيار طاعة ا أعني:، الخصيصة المذكورة
� أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ واَألرو اتاوملَى السانَةَ عضْنَا اَألمرإِنَّا ع أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ واَألرو اتاوملَى السانَةَ عضْنَا اَألمرإِنَّا ع أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ واَألرو اتاوملَى السانَةَ عضْنَا اَألمرإِنَّا ع أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ واَألرو اتاوملَى السانَةَ عضْنَا اَألمرإِنَّا ع

  .)١(�منْها وحملَها اِإلنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهوالًمنْها وحملَها اِإلنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهوالًمنْها وحملَها اِإلنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهوالًمنْها وحملَها اِإلنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهوالً
 لالختيار كونه واجداً ديهي أنومن الب، فخلق اإلنسان وأعطاه هذا االختيار
كان  �� وإ، المعصية لالختيار بالنسبة إلى بالنسبة إلى الطاعة يستلزم كونه واجداً

وقد يختارون ، فأبناء هذه السلسلة قد يختارون الطاعة، على الطاعة مجبوراً
  على وجه األرض. المعصية ما دام هذا النسل باقياً

من إنسان يطيع اهللا باالختيار لمحض  دام باقياًيخلو هذا النسل ما �� أ بد وال
وهو الواصل إلى ما أريد ، وال يخالطها بالمعصية وهو غاية كمال اإلنسانية الطاعة

  إبداع هذا النوع من البشر. من
ولكن ، وهذا وإن كان بمحض االختيار وليس باإلرادة القاهرة من ناحية اهللا

عصر وزمان فرد كلّ  ية اإلنسان فيفي ذر ه يكونيعلم قبل إبداع اإلنسان أنّ اهللا
ه ال م الغيوب يعلم أنّعّ� فلو كان اهللا الذي هو ، هذه المرتبة من الكمال يبلغ

، عصر من األعصار من يبلغ هذه المرتبةكلّ  أبناء هذا النوع الكامل في يكون من
لفترة لقطع السلسلة وأفناهم في عصر ا، عن غرضه بقاء هذه السلسلة خالياً ويكون

نوع اإلنسان عن ذلك الفرد السامي وخلو بإبداع اإلنسان عن كتم  شرع ثانياً، ثم
وهو غاية ، على من يبلغ إلى تلك المرتبة في عصر كان اإلنسان مشتمالً العدم

  ة اهللا عليهم.اإلنسان والمثل الكامل لإلنسانية وحج نوع
شهادة القرآن ب ــنعم! الغرض األقصى من إبداع نوع اإلنسان وخلقه 

 ���� ���� ���� ����     وما خَلَقتُ الجِن واِإلنسوما خَلَقتُ الجِن واِإلنسوما خَلَقتُ الجِن واِإلنسوما خَلَقتُ الجِن واِإلنس�العبودية والطاعة، قال اهللا تعالى:  هوــ الكريم 
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وندعبيلوندعبيلوندعبيلوندعبيق للغرض األعلى إلبداع نوع اإلنسان وخلقته ونشأة فرد منه لم والمحقّ .)١(�ل

به بالجهل د، ولم يلبس العرفان باهللا والمعرفة بالمعصية والعبودية بالتمر يخلط الطاعة
  والجهالة.

 نعم! يصل أفراد اإلنسان إلى الكمال النسبي، ولكن أكمل أفراد نوع اإلنسان
وهذا  ة اإلنسانية.لّعلى شامخ قُ الذي هو الهدف األعلى من الخلقة، هو الذي استقر

مظهر  ة اهللا، وقوله وفعلهالفرد من اإلنسان الذي هو معصوم عن المعصية هو حج
ومعيار أح الحقكام اهللا ومنهجه، وهذا هو السر األزمنة  أي زمان من في عدم خلو

٢())ةعن الحج(.  
ص في ذات اهللا الكاملة ن نظام الوجود يتلخّإ((وقال الشيخ المنتظري: 

مراتب ���  الوجود المطلق والقائم بالذات، وما الموجودات والالمتناهية، فهو
ن أق واالرتباط به، فما أمكن له منها تعلّلفيضه وإشعاعاته، وعين ال ودرجات متنوعة

ليوجد، وجد في قوس النزول بإذن اهللا وإرادته، وتبدأ هذه المراتب من العقل األو 
 نور نأة، وصل بإرادة اهللا بال واسطة، إلى أدنى مراتب الوجود الذي هو المادالمتّ

  .ل إلى المراتب الدنيا عبر الوسائطالوجود يتنزّ
كلّ مرتبة من وفي الحقيقة إن هذه المراتب معلولة للمرتبة التي تسبقها، وإن 

اهللا  ولكن بما أن. اآلن هو قوس النزول من إفاضة اهللا ىعلّة العلل هو اهللا، وهذا حتّ
االستعداد الكامن في  فياض مطلق وال ينقطع عن اإلفاضة، تبدأ المادة بما لها من

الصعود  إفاضة اهللا في قوس و الكمال، فتستمرذاتها بالسير طبقاً للحركة الجوهرية نح
ى حتّ، درجات ومراتب مختلفة فتظهر الكائنات المتنوعة في، بحسب القابليات

  في كمالهم. ولالعقل األ يبرز في نهاية المطاف أفراد كاملون يضاهون
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ليا، هو الثمرة الطيبة الع ــ واإلمام النبي :وبعبارة أُخرىــ نسان الكامل فاإل اًإذ
  .والعلّة الغائية العظمى من عالم المادة وحركتها

بستانه مختلف األشجار، ويقوم بسقيها  الفالح الماهر يزرع في نإ: فمثالً
وتوفير الظروف الالزمة لنموها وتكاملها، وهدفه من ذلك الحصول على الثمار 

والفالح ؛ شاباً ضارةيجني في األثناء ثماراً تافهة وأع ه قدنّأالجيدة والصالحة، برغم 
  ما يريد الثمار لنفسه.ه إنّألنّ، هو غاية الغايات

  .غاية الغايات هو الفاعل نإ :وبعبارة أُخرى
ة وهدايتهافهكذا بالنسبة إلى موجد عالم الطبيعة، فهو يهدف من إيجاد الماد 

ل، يجاد اإلنسان المتكامل الذي يضاهي العقل األوإفي مختلف المسيرات، إلى 
ة الغائية العظمى لنظام التكوين وخلق ة المعصومون، هم العلّفأنبياء اهللا واألئم نذإ

أة، وعالم المادالقدسي اهللا سبحانه هو غاية الغايات، كما جاء في الحديث ن :
فعالم الطبيعة معلول على الدوام، وكما ). خلقت األشياء ألجلك، وخلقتك ألجلي(
اعلية، فهو بحاجة إلى علّة غائية أيضاً، وقد قيل في المعلول بحاجة إلى علّة ف نأ

دخل في  Fةالفاعلية، وعليه يكون لألنبياء واألئم العلّة الغائية هي العلّة ه: إنمحلّ
تكوين هذا العالم وتحوالته وتحركاته، وربمة إلى هذا ما أشارت الروايات المتقد

وأنت (: �األكرم النبيالحديث القدسي الذي خاطب فيه اهللا  المعنى، ومنها
  . )١()))خلقي، وعزّتي وجاللي لوالك ما خلقت األفالك خيرتي من

، تبين من ذلك أن الغاية هي غاية لقوس الصعود في مراتب الكمال ونقول:ونقول:ونقول:ونقول:
، والكلّ يصعد ويصل إلى اهللا بمقداره، ومن الواضح أن العبادة هي أداة الصعود
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مرتبة الفناء في اهللا، أو قاب قوسين أو  والكامل يصل إلى أعلى المراتب، وهي
  أدنى، وهي الغاية ألنّها أشرف المراتب.

وقد تسأل عن ضرورة خلق كلّ هذا الخلق من أجل األكمل الواصل إلى 
  أعلى الدرجات في عالم العقل والمجردات الذي يضاهي الصادر األول؟

لمادة وهي فيكون الجواب: إن ذلك الزم لقوس الصعود من أدنى مراتب ا
الهيولى التامة القابلية ذات االستعداد للتلبس بصور الكمال صورة بعد صورة، 

  حتّى تصل إلى أعلى مراتب التجرد والتكامل.
ة بالماد الطبيعة ما لم توف أن، اعلم((وبعبارة فلسفية قالها صدر المتألهين: 

ق وقد حقّ ،جميع درجات النوع األخس لم يتجاوز بها إلى النوع األشرف
قة في الموجود األشرف يجب أن يندرج فيه جميع المعاني المتحقّ بالبرهان أن

  .)١())الموجود األخس على وجه أعلى وألطف
إذ يحصل من العناصر الكثيرة قليل هو ((وبعبارة مال هادي الشيرازي: 

ء ومن كثير منهما قليل غذا، ومن كثير منه قليل منه يصير غذاء للحيوان، النبات
 ومن كثير منها، ومن كثير منه قليل النطفةي، ومن كثير منه قليل المن، نساناإل

، ومن كثير منه قليل مسلم، ومن كثير منهم قليل العايش والباقي، دقليل المتولّ
ومن كثير منهم قليل ، كثير منهم قليل طالب ومن، ومن كثير منهم قليل مؤمن

 ومن كثير، قير منهم قليل محقّومن كث، ومن كثير منهم قليل عارف، عالم
، ومن كثير منهم قليل أنبياء، ومن كثير منهم قليل مستقيم، منهم قليل عامل

ومن بينهم واحد هو ، العزم امنهم قليل أولو ومن كثير ،ومن كثير منهم قليل رسل
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فهذا الواحد الختمي هو ... أصله وفرعه وسلّمى اهللا عليه وعلى صلّ الخاتم٧
  .)١())والغاية للكلّ كلّمن ال المقصود

 ؛العلّة الفاعلية في قوس النزول Fفإلى هنا تبين أنّه يصح أن يطلق عليهم
وأنوارهم اشتقت من ، الصادر األول �ونور رسول اهللا، ألنّهم واسطة الفيض

وأن يطلق عليهم في قوس الصعود العلّة الغائية ألنّهم أشرف الممكنات ، نوره
   ت الكمال في عالم العقل والتجرد.بوصولهم إلى أعلى درجا

IIIIoîjÛa@Ýçc@óÜÇ@òÈi‰þa@ÝÜÈÛa@Öý�g@òČz•oîjÛa@Ýçc@óÜÇ@òÈi‰þa@ÝÜÈÛa@Öý�g@òČz•oîjÛa@Ýçc@óÜÇ@òÈi‰þa@ÝÜÈÛa@Öý�g@òČz•oîjÛa@Ýçc@óÜÇ@òÈi‰þa@ÝÜÈÛa@Öý�g@òČz•FFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..

، ، ، ، لل األربع للخلق: (الفاعليةلل األربع للخلق: (الفاعليةلل األربع للخلق: (الفاعليةلل األربع للخلق: (الفاعليةبأنّهم العبأنّهم العبأنّهم العبأنّهم الع    FFFFهل يصح أن نطلق على أهل البيتهل يصح أن نطلق على أهل البيتهل يصح أن نطلق على أهل البيتهل يصح أن نطلق على أهل البيت
        والغائية)؟والغائية)؟والغائية)؟والغائية)؟، ، ، ، والصوريةوالصوريةوالصوريةوالصورية، ، ، ، والماديةوالماديةوالماديةوالمادية

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

القدر المعتد به هو جواز إطالق العلّة الفاعلية والعلّة الغائية على أهل 
 مجرى الفيض اإللهي إلى الخلق ولهم الوالية التكوينية في Fألنّهم ؛Fالبيت
ال باالستقالل كما يذهب إليه الغالة المفوضة. وجواز ، اهللا تعالىشيء بإذن كلّ 

، يةمحمدالكمقام الحقيقة هذا اإلطالق إنّما هو باعتبار مقاماتهم العلوية 
                                                 

F١�RC)h_�א�א� ��!k�E١�W٢٠٢K� �
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ووجوداتهم النورية كمقام نور األنوار، ال باعتبار ذواتهم األرضية وأشخاصهم 

  الزمانية.
ألن اهللا تبارك وتعالى قد خلق كلّ فأما صحة إطالق العلّة الغائية عليهم؛ ف

شيء ألجلهم كما هو الثابت من مفاد األخبار، كالحديث القدسي: (لوالك لما 
، وغيرها. فهم إذن غاية ما خلق اهللا تعالى، ولوالهم لما كان في )١(خلقت األفالك)

  الوجود زيد وال عمرو.
 تعالى لتنزّهه عن وأما صحة إطالق العلّة الفاعلية عليهم، فمن جهة أن اهللا

المباشرة، جعل وسائط بينه وبين خلقه، ومن جملة هذه الوسائط الفواعل، ومع هذا 
فاعلون وخالقون، بل اهللا عزّ وجلّ هو الفاعل  Fفال يعني ذلك أن أهل البيت

أنّه سبحانه إنّما يفعل بفعله ومشيئته ال ���  الخالق لما يشاء ال شريك له في خلقه،
: (خلق �ه وتقدس ذاته عن مباشرة عالم اإلمكان، فقد ورد عن الصادقبذاته لتنزّ

ومعنى ذلك أن المباشر للخلق هي  )٢(اهللا المشيئة بنفسها ثم خلق األشياء بالمشيئة)
  محال مشيئة اهللا كما ورد في زيارة الجامعة. Fالمشيئة وهي فعل اهللا عزّ وجلّ، وهم

نريد أن لهم تأثيراً في عالم التكوين ، العلّة الفاعلية Fنّهمإفحينما نقول: 
فإن اهللا قد نسب فعل الخلق إلى بعض أنبيائه فقال في حق ، بإذن اهللا عزّ وجلّ
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، ووكّل بعض مالئكته )١(�وإِذ تَخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذنِيوإِذ تَخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذنِيوإِذ تَخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذنِيوإِذ تَخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذنِي�: �عيسى
، وبعضهم باإلماتة بالرزق كميكائيل، وبعضهم وكّلهم بالحياة كإسرافيل Fالكرام

كعزرائيل.. وورد أنّه إذا أتى على الجنين في بطن أُمه أربعة أشهر (يبعث اهللا ملكين 
الحديث. فإذا  )٢(خالّقين فيقوالن: يا رب ما نخلق؟ ذكر أم أنثى؟ شقياً أو سعيداً؟...)

مة صحت نسبة الخلق إلى بعض مخلوقات اهللا عزّ وجلّ كاألنبياء والمالئكة، فليس ث
  ، فهم خالقون فاعلون بإذن اهللا عزّ وجلّ.Fغرابة في صحة نسبته إلى األئمة

 Fوأما العلّة الصورية والعلّة المادية ففي صحة إطالقهما على األئمة
   واالعتقاد بهما اختالف.

òČàöþaIòČàöþaIòČàöþaIòČàöþaIFFFF@@@@Hæìq…by@æìÓìÜ«@…bjÇHæìq…by@æìÓìÜ«@…bjÇHæìq…by@æìÓìÜ«@…bjÇHæìq…by@æìÓìÜ«@…bjÇ@ @@ @@ @@ @
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

خلوقون حادثون، فكلّ ما سوى اهللا سبحانه وتعالى كغيرهم عباد م Fاألئمة
فهو مخلوق وحادث، وكونهم واقعين في أعلى سلسلة العلل ال يعني أنّهم علّة العلل، 
فعلّة العلل هو اهللا سبحانه وتعالى، فهو العلّة التي ليست معلولة لعلّة أُخرى، وكلّ ما 

  .Fئمة المعصومينعداه سبحانه وتعالى فهو معلول لغيره، وهذا يشمل األ
نعم، بما أنّهم واسطة الفيض ومجاريه، كانوا علّة فاعليه من هذه الجهة، ومن 

 ���� ���� ���� ����     وما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْسوما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنْس�جهة كونهم المصداق األتم واألكمل لقوله تعالى: 
وندبعيلوندبعيلوندبعيلوندبعيكانوا غاية الخلقة.)٣(�ل ،  
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����א��ود�������د�«#���»����������Cل� �

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

    ى اهللا عليهم جميعاًى اهللا عليهم جميعاًى اهللا عليهم جميعاًى اهللا عليهم جميعاًصلّصلّصلّصلّ محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     اًاًاًاًمحمدمحمدمحمدمحمداهللا سبحانه وتعالى اهللا سبحانه وتعالى اهللا سبحانه وتعالى اهللا سبحانه وتعالى     لللللماذا فضّلماذا فضّلماذا فضّلماذا فضّ
فمن أين أتت فمن أين أتت فمن أين أتت فمن أين أتت     مطلقاًمطلقاًمطلقاًمطلقاً    معصومينمعصومينمعصومينمعصومينم بهم وم بهم وم بهم وم بهم وهللا عصمهم ومتحكّهللا عصمهم ومتحكّهللا عصمهم ومتحكّهللا عصمهم ومتحكّذا كان اذا كان اذا كان اذا كان اإإإإأقصد أقصد أقصد أقصد ، ، ، ، مممموسلّوسلّوسلّوسلّ

ي ما خلقت سماء ي ما خلقت سماء ي ما خلقت سماء ي ما خلقت سماء نّنّنّنّإإإإ((((    ::::حيث قال تعالى في حديث الكساءحيث قال تعالى في حديث الكساءحيث قال تعالى في حديث الكساءحيث قال تعالى في حديث الكساء    ؛؛؛؛األفضلية المطلقة لهماألفضلية المطلقة لهماألفضلية المطلقة لهماألفضلية المطلقة لهم
 ؟؟؟؟خخخخلللل) ا) ا) ا) امدحية...مدحية...مدحية...مدحية...    مبنية وال أرضاًمبنية وال أرضاًمبنية وال أرضاًمبنية وال أرضاً

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

إن اهللا تبارك وتعالى علم هة الطاعة خلقه متفاوتون من ج بسابق علمه أن
فانتجب في ، وفضله هواإلخالص واإلقرار بالعبودية وتقديم الشكر له على نعم

هم طاعة له حسبما علم في السابق القدم قبل أن يخلق الخلق أخلص عباده وأشد
فالعصمة رتبة وجودية ، جعلهم أنبياء وأئمة وأوكل إليهم هداية عباده، ثم علمه

بوا إليه وتقر، ألنّهم أخلصوا هللا تبارك وتعالى ؛Fمةها األنبياء واألئحقيقية استحقّ
وكلّ ذلك حدث منهم ، وامتنعوا عن إتيان الذنوب، وانصرفوا عن اآلثام، بالطاعة

ولم ينالوا العصمة والقرب منه تعالى ، فطابق عملهم علم اهللا السابق بهم، ا خلقوالم
النعمة أن جعلهم اهللا عزّ وجلّ وحينما علموا ما أنعم اهللا تعالى به عليهم من ، عبثاً

شكروا اهللا ، القادة والسادة والرؤساء في الدين والداعين إلى صراطه المستقيم
  .تعالى وحمدوه واضطلعوا بالمهام الملقاة على عاتقهم



٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

وجلّّ فلم يكونوا في تقديم مراسم العبودية هللا عز، ا غيرهم من سائر العبادأم 
وقد علم اهللا تعالى ذلك منهم أيضاً في سابق ، نهم درجةكاألنبياء واألئمة فكانوا دو

  .علمه
إذن ال تحسبن ة أنهؤالء األئمF  قد نالوا ما نالوا من اهللا  

، عملهم هو أفضل األعمال من دون أن يكون لهم عمل أو اجتهاد، بل إن وجلّ عزّ
زاهد وال  ال عابد والأحد من المكلفين, فال يدانيهم ، االجتهاد واجتهادهم أشد

عالم، فقد بلغوا في كلّ طاعة الغاية القصوى والدرجة العليا، وكلّ ذلك نتيجة 
  .وإخالصهملعملهم 

IIII�ìÓ@¿@HbãŠßcI@òÄÐÛ@åß@…aŠ½a�ìÓ@¿@HbãŠßcI@òÄÐÛ@åß@…aŠ½a�ìÓ@¿@HbãŠßcI@òÄÐÛ@åß@…aŠ½a�ìÓ@¿@HbãŠßcI@òÄÐÛ@åß@…aŠ½aááááFFFF@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
kÈ–n�ß@kÈ•@bãŠßcIkÈ–n�ß@kÈ•@bãŠßcIkÈ–n�ß@kÈ•@bãŠßcIkÈ–n�ß@kÈ•@bãŠßcIHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @


אق�����������/�מ�«���Dد������א�«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 ........ليكمليكمليكمليكمالسالم عالسالم عالسالم عالسالم ع

 ).).).).(أمرنا صعب مستصعب(أمرنا صعب مستصعب(أمرنا صعب مستصعب(أمرنا صعب مستصعب    ::::روايات أهل البيتروايات أهل البيتروايات أهل البيتروايات أهل البيتفي في في في     أأأأنقرنقرنقرنقر
وكم هي وكم هي وكم هي وكم هي     ؟؟؟؟المعنى المرجو من لفظ (األمر)المعنى المرجو من لفظ (األمر)المعنى المرجو من لفظ (األمر)المعنى المرجو من لفظ (األمر)    هو تحديداًهو تحديداًهو تحديداًهو تحديداً    : ما: ما: ما: ماالسؤال أوالًالسؤال أوالًالسؤال أوالًالسؤال أوالً
 )؟)؟)؟)؟األمراألمراألمراألمر((((ت بلفظ ت بلفظ ت بلفظ ت بلفظ ءءءءالروايات التي جاالروايات التي جاالروايات التي جاالروايات التي جا

، ، ، ، ����ذا كان القائمذا كان القائمذا كان القائمذا كان القائمإإإإوووو، ، ، ، هو القائمهو القائمهو القائمهو القائم    محمدمحمدمحمدمحمدأمر آل أمر آل أمر آل أمر آل     ننننإإإإ    ::::ن نقولن نقولن نقولن نقولأأأأ: هل نستطيع : هل نستطيع : هل نستطيع : هل نستطيع ثانياًثانياًثانياًثانياً
فكيف يكون وليفكيف يكون وليفكيف يكون ولي؟!؟!؟!؟!ون نفسهون نفسهون نفسهون نفسهي كيف يكي كيف يكي كيف يكي كيف يكأأأأ، ، ، ، األمراألمراألمراألمر    فكيف يكون ولي 

        ....قكم اهللاقكم اهللاقكم اهللاقكم اهللاوفّوفّوفّوفّ
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
والمراد به ، )F(شأنهم  :اهذ Fقولهمالوارد في  )أمرنا(معنى لفظ  ::::أوالًأوالًأوالًأوالً

، وعلمهم على ما يظهر من روايات أُخر، واليتهم على ما يظهر من بعض الروايات
  ومقامهم من ظاهر طائفة ثالثة من الروايات.

 حدثنا((قال: ، فة اُألولى: ما رواه الصفّار في (بصائر الدرجات)فمن الطائ
 :�عن أبي جعفر، عن أبيه، انعن حنّ، بن عبد الحميد وأبو طالب جميعاً محمد

 ملك���  به لقد أمست شيعتنا أو أصبحت على أمرنا ما أقر !يا أبا الفضل( :ه قالأنّ
بمقر ،١()))يمانقلبه لإل أو عبد مؤمن امتحن اهللا، مرسل أو نبي(.  

  .Fوال شيء يشمل شيعتهم ويعمهم أظهر وأوضح من واليتهم لألئمة نقول:نقول:نقول:نقول:
عن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، حدثنا محمد بن الحسين((وقال أيضاً: 

قال، �عن أبي عبد اهللا، عن فضل، عثمان اد بنحم: )أمركم هذا ال يعرفه وال  إن
ملك :ثالثة���  به يقر بمقر ،٢()))يمانأو عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإل، مرسل أو نبي(.  

: (أمركم هذا)، ينصرف إلى أوضح مصاديقه وأجالها، �قوله نقول:نقول:نقول:نقول:
  .Fوهو واليتهم 

، بيهأعن ، عن صالح بن ميثمبسنده: ، وروى الطبري في (بشارة المصطفى)
لقد سمعت  !ويحك يا ميثم :فقال، ةقال: بينما أنا في السوق إذ أتاني أصبغ بن نبات

  ا يكون كذلك؟مفأ، حديثاً صعباً شديداً �من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  ؟وما هو :قلت

                                                 

F١�Ws��T	א��!
�B0�E٤٧�F�b�	h٣אF�@�0�E١٢K~B+)��~7�8Y!�E�[نE�r��"+Q�E� �
F٢�B0�E�Ws��T	א��!
٤٧�F�b�	h٤אF�@�0�E١٢K~B+)��~7�8Y!�E�[نE�r��"+Q�E� �



٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

���  حديثنا أهل البيت صعب مستصعب ال يحتمله إن(سمعته يقول:  :قال
  ).أو عبد أمتحن اهللا قلبه لإليمان، أو نبي مرسل، ملك مقرب

حديث أخبرني  !يا أمير المؤمنين :فقلت، �اًفقمت من فورتي فأتيت علي
  !به األصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً

  .فأخبرته وما هو؟ :قال
 إن !؟]عالم[ عامل علم يحتملهكلّ  أو !أجلس يا ميثم :قال، ثم فتبسم :قال

فسد فسد فسد فسد إِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من ي�قال للمالئكة: اهللا تعالى 
فيها ويسفك الدماَء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما ال فيها ويسفك الدماَء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما ال فيها ويسفك الدماَء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما ال فيها ويسفك الدماَء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما ال 

ونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَم�
  فهل رأيت المالئكة احتملوا العلم؟، )١(
  !قلت: هذه واهللا أعظم من ذلك :قال
أحد  أن ال أنزل اهللا عزّ وجلّ عليه التوراة فظن �موسى أن خرىواُأل: قال
وذلك إذ خاف ، في خلقي من هو أعلم منك فأخبره اهللا عزّ وجلّ أن، أعلم منه

فجمع اهللا بينه وبين  :قال، ه أن يرشده إلى العالمفدعا رب :قال، على نبيه العجب
وأقام ، فلم يحتمله غالموقتل ال، فخرق السفينة فلم يحتمل ذلك موسى، الخضر

: فقال، بيدي أخذ يوم غدير خم �نبينا ن فإنا المؤمنووأم، الجدار فلم يحتمله
من عصمه اهللا ���  فهل رأيت احتملوا ذلك، اً مواله)علي نإاللّهم من كنت مواله ف(

به المالئكة  كم بما لم يخصّاهللا تعالى قد خصّ نإأبشروا فثم  منهم؟ فابشروا
 .)٢())وعلمه �حتملتم من أمر رسول اهللاوالنبيين والمرسلين فيما 

  يمكن أن يحمل هذا على معنى (علمهم) في الطائفة الثانية اآلتية. نقول:نقول:نقول:نقول:
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  ومن الطائفة الثانية: ما ورد متواتراً: (أن حديثنا صعب مستصعب):

محمد بن يحيى، عن محمد بن ((منها ما رواه الكليني في (الكافي) عن: 
قال أبو  :قال، عن جابر، الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان

 ال يؤمن به، حديث آل محمد صعب مستصعب إن: �قال رسول اهللا(: �جعفر
 ���بملك مقر ،عليكم من  يمان، فما وردأو عبد امتحن اهللا قلبه لإل، مرسل أو نبي

منه  فالنت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت �حديث آل محمد
د، إلى الرسولو، وه إلى اهللاقلوبكم وأنكرتموه فردماوإنّ، وإلى العالم من آل محم 

الهالك أن يواهللا ما ، منه ال يحتمله، فيقول: واهللا ما كان هذا يءث أحدكم بشحد
  .)١()))نكار هو الكفرهذا، واإل كان

أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن هارون بن ((ومنها ما رواه عن: 
 عند علي ة يوماًكرت التقيذُ(قال: ، �هللابن صدقة، عن أبي عبد ا مسلم، عن مسعدة

ولقد آخا رسول ، ما في قلب سلمان لقتله لو علم أبو ذر، فقال: واهللا، Hبن الحسينا
���  علم العلماء صعب مستصعب، ال يحتمله كم بسائر الخلق، إنبينهما، فما ظنّ �اهللا

أمرسل نبي ،ما صار مان، فقال: وإنّيأو عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإل، بو ملك مقر
  .)٢()))ا أهل البيت، فلذلك نسبته إلى العلماءه أمرء منّألنّ ؛العلماء سلمان من

  ومن الطائفة الثالثة:
: �ما رواه ابن ميثم البحراني في (شرح نهج البالغة) من خطبة ألمير المؤمنين

 .فضلّتالهدى وطلبت ، وطلبت النجاة فهلكت، طلبت السعادة فشقيت ن قريشاًإ((
                                                 

F١�r�(א��E١�W٤٠١�F�b�	h١א~B+)��~7�8d��	F�[نE�_����":?�@�0�EK� �
F٢�r�(א��E١�W٤٠١�F�b�	h٢א�~7�8d��	F�[نE�_����":?�@�0�E~B+)�K� �



٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم � :ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى
متَهيذُرمتَهيذُرمتَهيذُرمتَهيذُر�

بنيانهم فوق البنيان اهللا فأين العدل والنزع عن ذرية الرسول الذين شيد ، )١(
ة أفنان وأعلى رؤوسهم واختارهم عليهم. أال إنودوحة أنا ساقها، أنا شجرتها الذّري ،

تحت العرش قبل خلق البشر  وإنّي من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء كنّا إظالالً
عالية ال أجساما نامية. إن أمرنا صعب  وقبل خلق الطينة التي كان منها البشر أشباحاً

 قلبهاهللا أو عبد امتحن ، أو نبي مرسل، ملك مقرب���  مستصعب ال يعرف كنهه
فأمسكوا تسلموا وردوا  �� وإ، ووضح لكم أمر فاقبلوه فإذا انكشف لكم سراً، لإليمان

  .)٢()))فإنّكم في أوسع ما بين السماء واألرض اهللاعلمها إلى 
وأخبرنا جماعة ((قال: ، وما رواه القطب الراوندي في (الخرائج والجرائح)

بن علي بن  محمدالشيخ و، بن الحسن النيسابوري محمدمنهم: الشيخ أبو جعفر 
 محمدأبو  حدثنا عن الشيخ أبي الحسن بن عبد الصمد التميمي:، عبد الصمد

، بن علي بن الحسين محمدأبو جعفر  حدثنا العمري: محمدبن  محمدأحمد بن 
عن ابن أبي ، عن يعقوب بن يزيد، ارعن الصفّ، بن الحسن بن الوليد محمدعن 
قال: ، �عن أبي عبد اهللا، عبد الرحمان بن كثير نع، عن علي بن الحكم، عمير

بفضلكم الذي جعل اهللا  حدثنا اهللا!يا أبا عبد  فقالوا له:، أناس �أتى الحسين(
  ؟لكم

  كم ال تحتملونه وال تطيقونه.فقال: إنّ
  قالوا: بلى نحتمل.
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ن احتمله إ، فث واحداًحدأُفليتنح اثنان و، قال: إن كنتم صادقين

ثتكم.حد  
فتنحفقام طائر العقل، ث واحداًى اثنان وحد ،على وجهه وذهب ومر ،

  .)١()))وانصرفوا صاحباه فلم يرد عليهما شيئاً مهفكلّ
فإنّها متالزمة وترجع باآلخرة إلى معنى ، واألمر بين هذه المعاني سهل

فمالكها هو رتبتهم ومقامهم الوجودي في أصل الخلقة من كونهم كانوا ، واحد
كانوا  ، حتّىوأنّهم في أعلى المراتب الوجودية للممكنات، العرش أنواراً حول

  واسطة الفيض لها.
وأما عدد الروايات التي جاءت بلفظ (أمرنا)، فقد عددنا أكثر من خمسة 

  عشر رواية، وهناك أُخر يحتاج العثور عليها إلى تتبع أكثر.
حمد بن أحمد، حدثنا م((روى الصفّار في (بصائر الدرجات)، قال:  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

عن جعفر بن مالك الكوفي، عن علي بن هاشم، عن زياد بن المنذر، عن زياد 
، ا عند محمد بن عمرو بن الحسن فذكرنا ما أتى إليهمكنّ :قالبن سوقة، 

أمر آل محمد أمر جسيم مقنع  ت لحيته من دموعه، ثم قال: إنحتّى ابتلّ فبكى
  .)٢())قه القرآنم به وصدال يستطاع ذكره، ولو قام قائمنا لتكلّ

، وأنّه سيبينه عندما يظهر بداللة #على هذا يكون أمرهم غير القائمو
  القرآن. 
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  »����א�و�د�����������ز�ز�«
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

من هذه الكلية مفاد (كان) التامة، من هذه الكلية مفاد (كان) التامة، من هذه الكلية مفاد (كان) التامة، من هذه الكلية مفاد (كان) التامة،     FFFF: (كلّنا محمد)، هل مرادهم: (كلّنا محمد)، هل مرادهم: (كلّنا محمد)، هل مرادهم: (كلّنا محمد)، هل مرادهمFFFFقولهمقولهمقولهمقولهم
        ؟؟؟؟أم مفاد (كان) الناقصةأم مفاد (كان) الناقصةأم مفاد (كان) الناقصةأم مفاد (كان) الناقصة

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

قبل كلّ شيء ال بد أن نوضّح أن هذه العبارة (كلّنا محمد) لم ترد بسند 
صحيح، فقد رواها المجلسي في (بحار األنوار) عن كتاب عتيق ال يعرف اسمه وال 

، بة مضامينهاة أسانيدها وغرالعدم صح ما أفردت لهذه األخبار باباًإنّ((مؤلّفه، وقال: 
  .)١())F علمها إليهم ونرد، ها وال ببطالنهافال نحكم بصحتّ

أخبرنا علي بن الحسين، ((وروى النعماني في (الغيبة)، بسند ضعيف أيضاً، قال: 
ان الرازي، قال: حدثنا محمد بن حس قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار بقم، قال:

د بن علي الكوفي، قال: حدثنا محمثنا  ثناحدد بن يوسف، قال: حدإبراهيم بن محم
  :�ام، عن أبي عبد اهللالشح محمد بن عيسى، عن عبد الرزاق، عن زيد

 محمدعن ، بن علي الكوفي محمدبه  حدثنابن حسان الرازي: و محمدوقال 
هما أفضل الحسن أو : أي�قلت ألبي عبد اهللا قال:، امعن زيد الشح، سنان بنا

  الحسين؟
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 لنا، فكلّلنا يلحق فضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق فضل أوفضل أو ال: إنق

  له فضل.
  .مرتاداً���  ي واهللا ما أسألكفإنّ، في الجواب يقال: قلت له: جعلت فداك، وسع علَ

 فقال: نحن من شجرة برأنا اهللا من طينة واحدة، فضلنا من اهللا، وعلمنا من عند
 .خلقه خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجاب فيما بينه وبين مناء اهللا علىاهللا، ونحن أُ

  أزيدك يا زيد؟
  قلت: نعم.

   نا واحد عند اهللافقال: خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، وكلّ
  .وجلّ عزّ

  ؟فقلت: أخبرني بعدتكم
 لنافي مبتدأ خلقنا، أو وعزّ نا جلّهكذا حول عرش رب، فقال: نحن اثنا عشر

  .)١())سطنا محمد، وآخرنا محمدمحمد، وأو
نعم، ورد في روايات كثيرة متضافرة: إنّهم خلقوا من نور واحد، وطينة 

 أرواحكم ونوركم وأنواحدة، وأن أرواحهم واحدة. ففي (الزيارة الجامعة): (
  .)٢()وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض

من الفضل  Fلهم افرة في أنّه جرى ووردت أيضاً روايات كثيرة متض
في األمر والنهي والحالل والحرام  Fوأنّهم ، �والطاعة مثل ما جرى لرسول اهللا

  .)٣(وطاعتهم واحدة، وحجتهم واحدة، واحد
                                                 

F١E��W�':t٨٧א��F�b�	h١٦אF�@�0�،E٤�ً���`�!4���Cא���["
���EK��Tو,�E�rن]�א� �
F٢Eوق��	B���،m:�*א��n!>o�l�G�٢�W٦١٣�F�b�	h٣٢١٣א���pא�XT��6א��EK� �
F٣E�� L)�M"��� ،Tא���א� T��� W!u٢٥א�� W٣٥٢�F�@�0١٢� E[�E�.>*א�� G�� 8}�x!�� m

��r�8dKא�*<.���א_و�RE�[�Eא����:FI�7mوא�P��������.�����x!!��ل�א� �
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ومفاد ، ن مفاد (كان) التامة هو إثبات أصل وجود الشيءإإذا تبين ذلك نقول: 
  (كان) الناقصة هو إثبات تمامية الشيء وصفاته.

خلقوا من نور  Fن مفاد القسم األول من الروايات من أنّهم وعليه: فيكو
وأنّهم ، وأن حقيقتهم النورية واحدة في أصل الخلقة والنشأة الملكوتية، واحد

  مفاد (كان) التامة.، خلقوا من طينة واحدة
ويكون مفاد القسم الثاني من الروايات من أنّهم في األمر والنهي، 

والحجية، والفضل والشجاعة واحد، مفاد (كان)  والحالل والحرام، والطاعة
  الناقصة.

  .مورواهللا أعلم بحقائق اُأل

áèîÛg@�biì�äß@…‰ë@bß@óäÈßIáèîÛg@�biì�äß@…‰ë@bß@óäÈßIáèîÛg@�biì�äß@…‰ë@bß@óäÈßIáèîÛg@�biì�äß@…‰ë@bß@óäÈßIFFFF@bäÛČëcI@Z@bäÛČëcI@Z@bäÛČëcI@Z@bäÛČëcI@Z@L†Čàª@L†Čàª@L†Čàª@L†Čàª@@@@@@@@
@bäĐ�ëcë@bäĐ�ëcë@bäĐ�ëcë@bäĐ�ëcë@L†Čàª@L†Čàª@L†Čàª@L†Čàª@bãŠ�eë@bãŠ�eë@bãŠ�eë@bãŠ�eë†Čàª†Čàª†Čàª†ČàªHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @


אق�����������«�  ».��מ�
���ن��و�د����א
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        )؟)؟)؟)؟محمدمحمدمحمدمحمدآخرنا آخرنا آخرنا آخرنا محمد، محمد، محمد، محمد، أوسطنا أوسطنا أوسطنا أوسطنا محمد، محمد، محمد، محمد، ما هو تفسير: (أولنا ما هو تفسير: (أولنا ما هو تفسير: (أولنا ما هو تفسير: (أولنا 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
نقتبس  �وردت هذه العبارة في حديث ضعيف منسوب إلى أمير المؤمنين

منه موضع الحاجة: (...األئمة من أوالدي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا ألنّا 
فال تفرقوا  محمدوكلّنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، أولنا ، كلّنا واحد
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أنكر فضلنا الويل لمن كلّ  الويل، اهللاوإذا كرهنا كره ، ونحن إذا شئنا شاء اهللا، بيننا

وخصوصيتنا، وما أعطانا اهللا ربنا؛ ألن من أنكر شيئاً مما أعطانا اهللا فقد أنكر قدرة 
  الحديث. )١(اهللا عزّ وجلّ ومشيته فينا...)

: أيهما �، قال: قلت ألبي عبد اهللاوورد بسند ضعيف أيضاً عن زيد الشحام
أفضل الحسن أم الحسين؟ فقال: (إن فضل أولنا يلحق بفضل آخرنا، وفضل آخرنا 
يلحق بفضل أولنا، فكلُّ له فضل)، قال: قلت له: جعلت فداك وسع علَي في 

طينة مرتاداً، فقال: (نحن من شجرة برأنا اهللا من ���  الجواب فإنِّي واهللا ما سألتك
واحدة، فضلُنا من اهللا، وعلمنا من عند اهللا، ونحن أمناء اهللا على خلقه، والدعاة إلى 
دينه، والحجاب فيما بينه وبين خلقه.. أزيدك يا زيد!) قلت: نعم، فقال: (خلقُنا 
واحد، وعلمنا واحد، وفضلُنا واحد، وكلُّنا واحد عند اهللا عزّ وجلّ)، فقلت: أخبرني 

قال: (نحن اثنا عشر هكذا حولَ عرش ربنا جلّ وعزّ في مبتدأ خلقنا، بعدتكم، ف
  .)٢(أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد)

خلقوا من نور واحد، وأنF  ولكن وردت روايات كثيرة مشهورة من أنّهم
طينتهم واحدة، وأنّهم في الفضل والعلم والطاعة واألمر والنهي والحجية واحد، 

، فعليه ال يجوز التفريق بينهم في �م في ذلك مثل ما جرى لرسول اهللاجرى له
  ذلك. 

                                                 

F١!uא��E�WTא���א�T��L)�M"���،�٢٦�W٦����٧�F�b�	h١אE�،�8d+?!��r�Tد�@���0
K�:א�T�C��0�8d:א�����s��7א� �

F٢L��"Cא�� �':Z� E� W٨٧�F� ��٤א�'�@ �Cא�� �["
�א� �Eن] r� �Tو, ��� E!4� ،!uوא��W
���G0l�W٢٧٧�U:"�ن�א�LI�h،א�+<!�E���zא�.>?E�8d[�`�،Tא���א�T���،
L)�M"���٣٦� W٣٩٩�F� b�	h٩אE� ،� @�0F٤٦� E�G�� �א��BCص G�� �وTد ��
���8d:��Kא�B�دق �
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IIIIá�ìÓ@óäÈßá�ìÓ@óäÈßá�ìÓ@óäÈßá�ìÓ@óäÈßFFFFHán±@bäië@�a@|nÏ@bäiI@ZHán±@bäië@�a@|nÏ@bäiI@ZHán±@bäië@�a@|nÏ@bäiI@ZHán±@bäië@�a@|nÏ@bäiI@ZHHHH@ @@ @@ @@ @
�»�מ������س����א&و�%������������« �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        ختم).ختم).ختم).ختم).    للوليد بن عتبة: (بنا فتح اهللا وبناللوليد بن عتبة: (بنا فتح اهللا وبناللوليد بن عتبة: (بنا فتح اهللا وبناللوليد بن عتبة: (بنا فتح اهللا وبنا    ����من قول اإلمام الحسينمن قول اإلمام الحسينمن قول اإلمام الحسينمن قول اإلمام الحسين

        كيف فتح اهللا تعالى بهم؟كيف فتح اهللا تعالى بهم؟كيف فتح اهللا تعالى بهم؟كيف فتح اهللا تعالى بهم؟

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

  : (بنا فتح اهللا...):Fورد قولهم
، كما عند المفيد، والطوسي، وابن بابويه، والصدوق، وابن �عن رسول اهللا

  .)١(طاووس، وابن حماد، والطبراني، وابن أبي الحديد، وابن ميثم، والمتّقي الهندي
، كما عند سليم، وفرات الكوفي، �مام علي أمير المؤمنينوعن اإل

 والصدوق، والمفيد، وابن جرير الطبري الشيعي، وابن شعبة الحراني، والقاضي
النعمان، والطبرسي، وعلي بن محمد الليثي، والجاحظ، وابن عبد ربه، وابن أبي 

  .)٢(الحديد، والمتّقي الهندي
                                                 

F١�W	:*2א�L���E�E٢٥١�F�y٢٩א��F�b�	hא�Eو٤�،E٢٩٠�F�y٣٤א��F�b�	hא�E٧�،E
� WL��Pא�� L���E٢١�F� b�	hو٢٤א� ،E٦٦�F� b�	h٩٦א� WX!B'+وא�� �א����� ،E٩٢�

F� b�	h٨١א� W�"Cא�� �و`��م G�	א�� �`A"�ل ،E٢٣١�F� �٢٢Fא�'�@ b�	hא� E٣١�،E
�WGC2�0�i�!4+٣٢١א��F�b�	h٤٦٣אF�@�'א��E٢٣�W¤*א��،E٢٢٩��8Mא��8אd2	,،�א2

�١א�و��� W٥٦�� �Zc'א�� �d�� �!k� ،	DE� W@�0٩� W٢٠٦�F� �'Pf١٥٧��d�� �!k�،E
c'�8א��:��G0l��Z٣�W٢٦٥�Fل�١٥٥�["�٤٤٢١٦KEאh	��6CA�،E١٦�W١٩٦�F�bא� �

F٢y:J�G0� 8:���@�+A� E� W١٦٠�F١٧UC��2א�&�E� �'Pf� E��¤*א�� G�� ÂًאTVw�،
sא!?�&)*Q�W٣٦٧�F�b�	h٤٩٩אE�،ل�Bzא�W٦٢٦�F�b�	h١٠א�	F@�א��א�0�E

�  
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  .)١(ت الكوفي، كما عند فرا�وعن اإلمام الحسن

، كما عند ابن أعثم الكوفي، وابن طاووس، �وعن اإلمام الحسين
  .)٢(والخوارزمي

  .)٣(، كما عند فرات الكوفي، والخصيبي�وعن اإلمام زين العابدين
، كما عند الصفّار، والصدوق، والكليني، وفرات �وعن اإلمام الباقر

آشوب، وابن طاووس، الكوفي، والطوسي، والحسين بن عبد الوهاب، وابن شهر 
  .)٤(والحسن بن سليمان الحلّي

                                                                                                                  

�  
� �א�kT�د ،�
�١`}�א2� W٢٤٠�� m�cA�G���� ،m)*��{`� ��rא�	��_ W	kW)2٤٠٦א�

F�b�	h١٣٧א� Wא�!��ل� �$ل G�� �;7�k�،m0!����$دא�ij�،E١١٥�m0א���ل
� T�'f٣א�� W٣٨٩�F١٢٦٦� �אM+Fl�ج ،E١� W٣٣٩�m��M+Fא�)�א_،���א� G0א� R��

�وא�2א����:�ن 8(hא� W١٩٦�F� �٢Fא�'�@ .B*א�� E٤E� ،U:'+وא�� �א�':�ن W١٣٨�
L��6_�א��pא�،~��a�L0E�G0�[L����'Pf�،!*א��	��٤�W١٥٧��G0�[L���~Pf	�א�
~��a� L0E� ،� �Zc'א�� �d�� �!k١� W٢٧٦�F� �'Pf١٦E� ،� �א�"]�ل 6CA١٤� W٥٩٢�
F�b�	h٣٩٦٧٩אKE� �

F١sא!?�&)*Q�E�W٢٨٦�F�b�	h٣٨٥אKE� �
F٢� �א�*+�� E٥� W١٤���א�': Vf10� ��א�': .Y�� �א�)+�@ !Aذ� ،�R�+J� r� 3�dא��

3�*Pא��W١٧�	�6:����B.�א�+��[Kא�*���W٢٦٧�+.�א�VfE�r�،U)hא�': �
F٣sא!?� &)*Q� E� W٢٨٤�F� b�	h٣٨٤אE� ،xO(א�� �א{	א�� Wدس��٢٢٦�א�(� א�'�@

��Kא���م����Lא�(M�د �
F٤s��T	א�� !
�B0� E� W٨٣�F_6p٢אF� �א�'�@ E٣F� b�	hא� E١٠E�G�	א�� �`A"�ل ،

� W�"Cא�� �א�'�@�אh�د,�وא�4!ون،�٢٠אh	�٢٠٦�F�bو`��م E�r�(١א�� W٤٧١�
F� b�	h٤א� L0E� 	���� @�0� E!*��� ،sא!?� &)*Q� W٣٤٨�F� b�	h٤٧٤אE�،

L��Pא��L���E�W٦٥٣�F�b�	h١٣٥٤אE�،s6אM،��`�����א�'�J!���W٦٧:�ن�א2
� ~��a� L0E� �$ل ~J�C�٣� W٣٣٦�!J�'א�� !*�� L0E� ����`� @�0� ،�L���� r� .B?

T���En��،د�	�א�(��W١٠٧��&)*Q�G��n!AV����	["wא���G0س�['�m��J�r�W
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  .)١(كما عند المجلسي، �وعن اإلمام الصادق
  .)٢(كما عند القمي، �وعن اإلمام الرضا

حيث ، ن المراد هو أنّه بهم افتتح اهللا اإلسالم، أوظاهر الجمع بين الروايات
: (بنا �بقوله، )وقع (اإلسالم) أو (الدين) في بعض الروايات مفعوالً للفعل (فتح

: (إن الدين بنا �أو قوله، )٤(: (بنا فتح اهللا الدين)�وبقوله، )٣(فتح اهللا اإلسالم)
وفي بعضها ، )٦(وفي بعض الروايات: (بنا فتح اهللا أولكم وبنا يختم آخركم)، )٥(فتح)

كما أنّه فتحه ، Wأن اهللا يختم الدين بالمهدي �يخبر رسول اهللا
، ا سأله: (يا رسول اهللا! العدل منّا أم من غيرنا؟)عندم �لعلي �قال، بهم

رسول اهللا! أمنّا يا : (�أو عندما سأله ، )٧(بنا فتح اهللا وبنا يختم)، : (بل منّا�فقال
، )٨(يختم اهللا به الدين كما فتحه بنا)، : (بل منّا�فقال، [أم] من غيرنا؟) وأالمهدي 

تدلّ بالمقابلة على أن اإلسالم  #الروايات التي فيها أنّه يختم بالمهديكلّ  بل
، أول اإلسالم وأساسه �ن جدهم رسول اهللاأوهذا واضح حيث ، بدأ بهم

  فبجدهم بدأ اإلسالم وفتح.
                                                 

F١�Tא���א�T���E٢٦�W٢٥٩�F�b�	h٣٦8אd'J�C��]@���א��0�EFK� �
F٢�L["�א��&)*Q�E٢�W١٠٤�KT�Cא����$�&)*Q� �
Fل٣�["�א� 6CA� E� ،� ,	C}א� L�+"��١٦� W١٩٦�F� b�	h٤٤٢١٦אE� ،�אM+Fl�ج،

�L�OP��١�W٣٣٩�m��M+Fא��K_א�)�א�G0א�R��� �
Fא٤�sא!?�&)*Q�Er�(��W٢٨٦�F�b�	h٣٨٥אE�،�L["�א��&)*Q٢�W١٠٤����$�&)*Q

KT�Cא�� �
F٥T�'fא���!k�E�،ن��"Cא��Le����٣�W٣٨٩�F١٢٦٦KE� �
F٦r�(א�� E� ،� q:�(��١� W٤٧١�F� b�	h٥א� !*�� L0E� 	���� @�0� E	["w��G0

[L���K� �
F٧	:*2א�L���E�E�W٢٨٩�F�y٣٤א��F�b�	hא�E٧KE� �
F٨u+C2א�T�'fE�r�TT	א��	���E!�،L�	�"���W@�א�و]ل�٢٥�א�'�W���Tذ�G��m[�Eن��0:�r

���T0Kل�א� �
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قد يكون المراد به اإلشارة إلى ما في الروايات الكثيرة من أن أول ما ، نعم

أو المراد به اإلشارة ، )٢(أن رجوع الخلق إليهم أُخرىوفي ، )١(خلق اهللا تعالى نورهم
   إلى أنّهم علّة الخلق وغايته.
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אق�«��»�������������د����א �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وتسنّموا مواقعهم وتسنّموا مواقعهم وتسنّموا مواقعهم وتسنّموا مواقعهم     FFFFئمةئمةئمةئمةلو افترضنا أن حق الرئاسة الدنيوية لم يغصب من األلو افترضنا أن حق الرئاسة الدنيوية لم يغصب من األلو افترضنا أن حق الرئاسة الدنيوية لم يغصب من األلو افترضنا أن حق الرئاسة الدنيوية لم يغصب من األ
        بموت اإلمام بقدر اهللا المحتوم.بموت اإلمام بقدر اهللا المحتوم.بموت اإلمام بقدر اهللا المحتوم.بموت اإلمام بقدر اهللا المحتوم. ��� ��� ��� ���     ولم يزاحوا عنهولم يزاحوا عنهولم يزاحوا عنهولم يزاحوا عنه، ، ، ، في المجتمع اإلسالميفي المجتمع اإلسالميفي المجتمع اإلسالميفي المجتمع اإلسالمي

عند افتراض ذلك؛ فإن فترة حكم األئمة االثني عشر ستنتهي بعد مدة من عند افتراض ذلك؛ فإن فترة حكم األئمة االثني عشر ستنتهي بعد مدة من عند افتراض ذلك؛ فإن فترة حكم األئمة االثني عشر ستنتهي بعد مدة من عند افتراض ذلك؛ فإن فترة حكم األئمة االثني عشر ستنتهي بعد مدة من 
إذا أضفنا إلى هذا الفرض إذا أضفنا إلى هذا الفرض إذا أضفنا إلى هذا الفرض إذا أضفنا إلى هذا الفرض ، ، ، ، الزمن ال تتجاوز األلف سنة على التقادير العاديةالزمن ال تتجاوز األلف سنة على التقادير العاديةالزمن ال تتجاوز األلف سنة على التقادير العاديةالزمن ال تتجاوز األلف سنة على التقادير العادية

        الحقائق التالية:الحقائق التالية:الحقائق التالية:الحقائق التالية:
        لساخت بأهلها. لساخت بأهلها. لساخت بأهلها. لساخت بأهلها.     �� �� �� �� أوالً: عقيدتنا بأن األرض ال تخلو من حجة وإأوالً: عقيدتنا بأن األرض ال تخلو من حجة وإأوالً: عقيدتنا بأن األرض ال تخلو من حجة وإأوالً: عقيدتنا بأن األرض ال تخلو من حجة وإ

        من سورة األعراف.من سورة األعراف.من سورة األعراف.من سورة األعراف.١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧في اآلية في اآلية في اآلية في اآلية     ����لوقْتهالوقْتهالوقْتهالوقْتها����ثانياً: إن للقيامة أجالً محدداً لقوله تعالى: ثانياً: إن للقيامة أجالً محدداً لقوله تعالى: ثانياً: إن للقيامة أجالً محدداً لقوله تعالى: ثانياً: إن للقيامة أجالً محدداً لقوله تعالى: 
، ، ، ، ����سنة على وفاة النبي األكرمسنة على وفاة النبي األكرمسنة على وفاة النبي األكرمسنة على وفاة النبي األكرم    ١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠ثالثاً: إن القيامة لم تقع حتّى بعد مرور ثالثاً: إن القيامة لم تقع حتّى بعد مرور ثالثاً: إن القيامة لم تقع حتّى بعد مرور ثالثاً: إن القيامة لم تقع حتّى بعد مرور 

        ....FFFFتراضي لحكم األئمةتراضي لحكم األئمةتراضي لحكم األئمةتراضي لحكم األئمةوهي فترة أطول من العمر االفوهي فترة أطول من العمر االفوهي فترة أطول من العمر االفوهي فترة أطول من العمر االف
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(كلّهم أو بعضهم) كان (كلّهم أو بعضهم) كان (كلّهم أو بعضهم) كان (كلّهم أو بعضهم) كان     FFFFعند ذلك أيصح لنا أن نستنتج أن عمر األئمةعند ذلك أيصح لنا أن نستنتج أن عمر األئمةعند ذلك أيصح لنا أن نستنتج أن عمر األئمةعند ذلك أيصح لنا أن نستنتج أن عمر األئمة
، ، ، ، سيمتد ليغطي هذه الفترة وما بعدها حتّى قيام الساعة لئال تخلو األرض من حجةسيمتد ليغطي هذه الفترة وما بعدها حتّى قيام الساعة لئال تخلو األرض من حجةسيمتد ليغطي هذه الفترة وما بعدها حتّى قيام الساعة لئال تخلو األرض من حجةسيمتد ليغطي هذه الفترة وما بعدها حتّى قيام الساعة لئال تخلو األرض من حجة

أم نتسامح في قضية أن األرض ال تخلو أم نتسامح في قضية أن األرض ال تخلو أم نتسامح في قضية أن األرض ال تخلو أم نتسامح في قضية أن األرض ال تخلو ، ، ، ، أم لنا أن نرفع اليد عن ظهور آية األعرافأم لنا أن نرفع اليد عن ظهور آية األعرافأم لنا أن نرفع اليد عن ظهور آية األعرافأم لنا أن نرفع اليد عن ظهور آية األعراف
أم أم أم أم ، ، ، ، يقتل قبل أن تقوم الساعةيقتل قبل أن تقوم الساعةيقتل قبل أن تقوم الساعةيقتل قبل أن تقوم الساعة    #ع وجود أخبار بأن اإلمامع وجود أخبار بأن اإلمامع وجود أخبار بأن اإلمامع وجود أخبار بأن اإلمامخصوصاً مخصوصاً مخصوصاً مخصوصاً م، ، ، ، من حجةمن حجةمن حجةمن حجة

        أن هناك تخريجاً آخر؟أن هناك تخريجاً آخر؟أن هناك تخريجاً آخر؟أن هناك تخريجاً آخر؟
وجزاكم اهللا عن أهل البيت خير جزاء وجزاكم اهللا عن أهل البيت خير جزاء وجزاكم اهللا عن أهل البيت خير جزاء وجزاكم اهللا عن أهل البيت خير جزاء ، ، ، ، أرجو اإلجابة تفصيالً عن السؤالأرجو اإلجابة تفصيالً عن السؤالأرجو اإلجابة تفصيالً عن السؤالأرجو اإلجابة تفصيالً عن السؤال

        المحسنين.المحسنين.المحسنين.المحسنين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  نقول:، رداً على استفساراتكم

  .)١(ذا األمر قطعي بما تواتر من أحاديثإن األرض ال تخلو من حجة, وه ــــــــ١١١١
وكتاب اهللا تبارك وتعالى, وحديث  Fاستحالة االفتراق بين األوصياء ــــــــ٢٢٢٢

ف فيكم ــ أو أنّي تارك فيكم ــ كتاب اهللا الثقلين خير شاهد على ذلك: (إنّي مخلّ
حتّى وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً, وإنّهما لن يفترقا 

, �ال بد من بقائهما معاً حتّى يردا على رسول اهللا , إذن)٢(يردا علَي الحوض)
  وتواتر الحديث قطعي.

إن عدد األئمة الطاهرين صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين هو اثنا عشر  ــــــــ٣٣٣٣
, وهذا أيضاً قطعي بما تواتر من أحاديث في �إماماً وصياً من بعد الرسول األكرم

  .)٣(صلوات اهللا عليهم وسالمه وتحياته: (األئمة من بعدي اثنا عشر) دمحمآل 
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إطالة العمر يمكن أن تكون في كلّ األئمة الطاهرين أو بعضهم أو في  ــــــــ٤٤٤٤

, وكان Fواحد منهم, وهذا له أمثلة كثيرة, كما في الخضر ونوح وعيسى
, وما ذلك ما شاء اهللا من العمر لو لم يقتل �ممكن أن يعيش أمير المؤمنين

, هذا مع عدم اإلخالل بالفترة Fبعزيز, وهكذا بالنسبة لباقي األئمة األوصياء
التي هي ما بين بداية إمامتهم إلى نهاية الدنيا قبل القيامة, واهللا يقضي ما يشاء, 

كَلَمحٍ كَلَمحٍ كَلَمحٍ كَلَمحٍ     واحدةٌواحدةٌواحدةٌواحدةٌ ���� ���� ���� ����     وما أَمرنَاوما أَمرنَاوما أَمرنَاوما أَمرنَا    �إِنَّا كلّ شَيٍء خَلَقنَاه بِقَدرٍ إِنَّا كلّ شَيٍء خَلَقنَاه بِقَدرٍ إِنَّا كلّ شَيٍء خَلَقنَاه بِقَدرٍ إِنَّا كلّ شَيٍء خَلَقنَاه بِقَدرٍ �هو: ���  سبحانه ال إله
  .)١(�بِالبصَرِبِالبصَرِبِالبصَرِبِالبصَرِ
ألنَّا نؤمن بالرجعة  ؛إن األخبار بأن اإلمام يقتل قبل أن تقوم الساعة (ضعيفة) ــــــــ٥٥٥٥

يحكم  �التي ستكون قبل يوم القيامة, بل هناك روايات من أن اإلمام الحسين
(يموت) أرواحنا فداه, وهذه المدة الزمنية خاصّة لألئمة ثم  ,)٢(مدة أهل الكهف

كما في الحديث, ، لطاهرين الحجج التي لو خليت األرض منهم لساخت بأهلهاا
ولذلك فإن الفترة الزمنية التي تمتد إلى يوم القيامة ال بد أن تستوعبها حياة الحجج 

  سواًء أطالت المدة أم قصرت.من حجة،  الطاهرين حتّى ال تخلو األرض
نسانية على العيش سنين طوال ما أضف إلى ذلك كلـّه؛ قدرة (الخلية) اإل ــــــــ٦٦٦٦

لم تهرم وتموت, والعلم الحديث والطب يؤكّد إمكانية المحافظة على الخلية 
التي يتألف منها جسم اإلنسان إذا توفّرت لها ظروف مناسبة, وأن هذا متحصّل 
لدى األئمة الطاهرين المعصومين(سالم اهللا عليهم) بما أودعوا من علم وعصمة 

تقصاء سبل الصحة والعيش ألطول فترة زمنية من دون أمراض يمكنهم من اس
  .وآفات وعلل
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فمن هذه المقدمات يتّضح أن ما فرضته من أقصى مدة زمنية لعمر األئمة زمن 
  والعلم ال يمنع ذلك.، ارهمعموليس من المستحيل عقالً أن تطول أ، افتراضي

وال يمكن ، ة األعرافوأما بقية الفروض فال مقتضى لرفع اليد عن ظاهر آي
يقتل قبل أن تقوم الساعة وترد  #االعتماد على رواية غير ثابتة بأن المهدي

  روايات الرجعة المستفيضة.
  فرضان يمكن تصورهما وال يتعارضان مع الثوابت:���  فلم يبق

  إلى نهاية العالم. Fار األئمةعماألول: أن تطول أ
تحدث الرجعة ويرجعون ، ثم ب العادةارهم حسعمالثاني: أن يكون مقدار أ

   إلى الدنيا إلى نهاية العالم وقيام الساعة.

òČàöþa@…†Ç@‰b–−a@´i@ÕîÏìnÛaIòČàöþa@…†Ç@‰b–−a@´i@ÕîÏìnÛaIòČàöþa@…†Ç@‰b–−a@´i@ÕîÏìnÛaIòČàöþa@…†Ç@‰b–−a@´i@ÕîÏìnÛaIFFFF@@@@@Š’Ç@�qübi@Š’Ç@�qübi@Š’Ç@�qübi@Š’Ç@�qübi@@@@@@@@
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ياسية منحصرة باألئمة االثني عشر.. مع العلم ياسية منحصرة باألئمة االثني عشر.. مع العلم ياسية منحصرة باألئمة االثني عشر.. مع العلم ياسية منحصرة باألئمة االثني عشر.. مع العلم كيف يمكننا تصور أن القيادة السكيف يمكننا تصور أن القيادة السكيف يمكننا تصور أن القيادة السكيف يمكننا تصور أن القيادة الس
        أن الحياة قد تمتد آالف لسنين؟أن الحياة قد تمتد آالف لسنين؟أن الحياة قد تمتد آالف لسنين؟أن الحياة قد تمتد آالف لسنين؟

بعبارة أُخرى: ماذا لو لم يحدث لألئمة ما حدث.. هل كانت أعمارهم بعبارة أُخرى: ماذا لو لم يحدث لألئمة ما حدث.. هل كانت أعمارهم بعبارة أُخرى: ماذا لو لم يحدث لألئمة ما حدث.. هل كانت أعمارهم بعبارة أُخرى: ماذا لو لم يحدث لألئمة ما حدث.. هل كانت أعمارهم 
        ستمتد.. ألن اإلمامة محصورة بهم(سالم اهللا عليهم)؟ستمتد.. ألن اإلمامة محصورة بهم(سالم اهللا عليهم)؟ستمتد.. ألن اإلمامة محصورة بهم(سالم اهللا عليهم)؟ستمتد.. ألن اإلمامة محصورة بهم(سالم اهللا عليهم)؟

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يستلزم أن ال يخلو الزمان بعد رسول  Fألئمة االثني عشرانحصار اإلمامة با

فإنّها ، على خلقه هللاألن األرض ال يجوز أن تخلو من حجة  ؛عن أحد منهم �اهللا
كما هو صريح عدد غير قليل من ، لو خلت عن الحجة طرفة عين لساخت بأهلها

  األخبار.
م في كلّ عصر، وال نعم، يجوز أن تخلو األرض عن بعضهم مع وجود واحد منه

 ية تتحقّق بوجود فرد واحديشترط أن يكونوا بأجمعهم أحياء في كلّ عصر، إذ الحج
  منهم ال جميعهم؛ وبالتالي ينحصر فرض بقاء واستمرار حكومتهم على نحوين:

  أو بعضهم على األقلّ.، Fطول أعمارهم  أ ــأ ــأ ــأ ــ
  إمكانية رجعتهم بعد الموت. ب ــب ــب ــب ــ

تحقّق عقالً إذا فرضنا أن ما وقع في الخارج من ن ممكن اليوكال النحو 
ولكن بالنظر إلى ما ، لم يحصل #قبل المهدي Fشهادة األئمة األحد عشر

الذي هو آخر األئمة يجب  �نعلم بأن اإلمام الثاني عشر Fوقع من شهادتهم 
ى ما عل، شاء اهللا حتّى يرث اهللا األرض ومن عليهاويمتد عمره إلى ما ، أن يبقى حياً

  .�بشّر به رسول اهللا
  وليس ذلك ببعيد عقالً حتّى تستغرب أيها األخ العزيز!

 ــ الذي هو أصدق الكتب ــ على أن فمن الناحية التاريخية يؤكد فالقرآن الكريم 
  الذي ناهز األلف، أو األلفين من السنين. �بعض األنبياء قد أمتد عمره طويالً، كنوح

برهن العلم الحديث على إمكانية إطالة ، يولوجية)ومن الناحية العلمية (البا
بل قد أجريت تجارب في هذا المضمار ، عمر الخاليا الحية إلى أضعاف عمرها

  على جملة من الكائنات الحية وتم التحقّق من األمر.



٣٠٩٣٠٩٣٠٩٣٠٩............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

وبعبارة موجزة: إن بقاء النوع اإلنساني منوط بوجود أحد األئمة االثني عشر 
، وال مانع من أن يمتد عمر آخرهم آالف السنين، لعصر الرسالة في العصور التالية

وهذا يتطلّب أن يجعل اهللا فيه من القابليات ما يؤهله للبقاء إلى زمان الوقت 
، وهو الزمان الذي يأذن اهللا تعالى فيه بإقامة دولة القسط والعدل العالمية، المعلوم

وهي كونه ، Fاألئمةخصوصية ليست متوفّرة لدى سائر  #فلإلمام المهدي
عدم جواز خلو األرض  علىوبما أن سنّة اهللا تعالى قد جرت ، خاتم الحجج اإللهية

فيجب أن يمتد ، )١(]ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديالًولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديالًولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديالًولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديالً[وسنّته تعالى ال تتخلّف: ، من حجة
ي الزَّبورِ من ي الزَّبورِ من ي الزَّبورِ من ي الزَّبورِ من ولَقَد كَتَبنَا فولَقَد كَتَبنَا فولَقَد كَتَبنَا فولَقَد كَتَبنَا ف[حتّى يتحقّق وعد اهللا تعالى:  #عمر اإلمام المهدي

ونحالصَّال يادبا عرِثُهاَألرضَ ي الذِّكرِ أَن عدبونحالصَّال يادبا عرِثُهاَألرضَ ي الذِّكرِ أَن عدبونحالصَّال يادبا عرِثُهاَألرضَ ي الذِّكرِ أَن عدبونحالصَّال يادبا عرِثُهاَألرضَ ي الذِّكرِ أَن عد٢(]ب(.  
في آخر الزمان ليمأل الدنيا قسطاً وعدالً بعدما ملئت  #وهو زمان خروجه

  ظُلماً وجوراً.
أو بعضهم إلى يوم ، Fوهذا ال يتعارض مع وقوع الرجعة لألئمة الباقين 

وبذلك يمكن أن يتحقّق كال ، #وفاة اإلمام المنتظر أو ،القيامة بعد شهادة
   النحوين السابقين.

@ZÝçI@ZÝçI@ZÝçI@ZÝçIbČäß@bßIbČäß@bßIbČäß@bßIbČäß@bßI     ��� ��� ��� ���òzîz•@òíaë‰@HÞìnÔß@ëc@âìà�ßòzîz•@òíaë‰@HÞìnÔß@ëc@âìà�ßòzîz•@òíaë‰@HÞìnÔß@ëc@âìà�ßòzîz•@òíaë‰@HÞìnÔß@ëc@âìà�ßH_H_H_H_@ @@ @@ @@ @

»������������-
��.
�אAو&«� �

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

                                                 

F١F�@6אFא��E٣٣E�W٦٢K� �
F٢F�_�:'א���E٢١E�W١٠٥K� �
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	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
        يتة عادية؟يتة عادية؟يتة عادية؟يتة عادية؟أم أنّه مات مأم أنّه مات مأم أنّه مات مأم أنّه مات م، ، ، ، قد استشهدقد استشهدقد استشهدقد استشهد    ����هل أن رسول اهللاهل أن رسول اهللاهل أن رسول اهللاهل أن رسول اهللا

فإن كان قد استشهد ما هو الدليل.. ولماذا ال نجد المسلمين وخصوصاً نحن فإن كان قد استشهد ما هو الدليل.. ولماذا ال نجد المسلمين وخصوصاً نحن فإن كان قد استشهد ما هو الدليل.. ولماذا ال نجد المسلمين وخصوصاً نحن فإن كان قد استشهد ما هو الدليل.. ولماذا ال نجد المسلمين وخصوصاً نحن 
        الشيعة يهتمون لهذا األمر إن كان قد استشهد؟الشيعة يهتمون لهذا األمر إن كان قد استشهد؟الشيعة يهتمون لهذا األمر إن كان قد استشهد؟الشيعة يهتمون لهذا األمر إن كان قد استشهد؟

ونحن ونحن ونحن ونحن ، ، ، ، وقد مات شهيداً أو مسموماً)وقد مات شهيداً أو مسموماً)وقد مات شهيداً أو مسموماً)وقد مات شهيداً أو مسموماً) ��� ��� ��� ���     منّامنّامنّامنّامضمونه: (ما مضمونه: (ما مضمونه: (ما مضمونه: (ما اً اً اً اً ثم إن هناك حديثثم إن هناك حديثثم إن هناك حديثثم إن هناك حديث
ديث صحيحاً ما ديث صحيحاً ما ديث صحيحاً ما ديث صحيحاً ما ليسوا شهداء أو مسمومين... فإن كان الحليسوا شهداء أو مسمومين... فإن كان الحليسوا شهداء أو مسمومين... فإن كان الحليسوا شهداء أو مسمومين... فإن كان الح    FFFFنجد أن بعض األئمةنجد أن بعض األئمةنجد أن بعض األئمةنجد أن بعض األئمة

هو الدليل على شهادة أو سمهو الدليل على شهادة أو سمهو الدليل على شهادة أو سموالحسنين واإلمام كلّ كلّ كلّ كلّ     هو الدليل على شهادة أو سم والحسنين واإلمام إمام (عدا اإلمام علي والحسنين واإلمام إمام (عدا اإلمام علي والحسنين واإلمام إمام (عدا اإلمام علي إمام (عدا اإلمام علي
        )..)..)..)..FFFFالكاظمالكاظمالكاظمالكاظم

        وتقبلوا دعائي.وتقبلوا دعائي.وتقبلوا دعائي.وتقبلوا دعائي.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بالنسبة للسؤال األول: يمكنك مراجعة ما ذكرناه في هذه الموسوعة تحت 

 دعنوان: (النبيماً).مسمو �/ استشهاده �محم  
وأما ما يخص الرواية المذكورة: فقد رويت بأسانيد متعددة عن اإلمام الحسن 

  .)١(وبعضها صحيحة اإلسناد، Fواإلمام الرضا، واإلمام الصادق، الزكي
نستدلّ ، إمامكلّ  ونحن من خالل هذه الرواية ومن خالل روايات أُخر لوفاة

المعصومين األربعة عشر كلّ  ل: إنعلى أنّهم ماتوا بالسم أو القتل؛ ولذا نحن نقو
  بمعنى القتل في سبيله سبحانه وتعالى.، ماتوا شهداء

                                                 

Fא��!١����*A�E�،[6����W١٦٢אز�G)hא�G��,وT�����،٢٢٧و�)hא�G��_������G
m:fE�R��� [�Cא��G��،xTא��� �c�`�،�L�OP��٢م W١٣٢�!k��א�'�@�א� ،�.B*א�

�א�و]ل ،~��a�L0E� ��C�J~�$ل ،�@�k$� !dk� G0l٢� W٥١��.YE�~
�B��r� .B?
�:�ن�،��Eא���yאz��4��y!١٠٩אh	��E�W١٢٠�F�b���Lא�B	وق،�Fא�':^

�e!א�� T�'fE�� ،� �B��٢	وق W٢٨٧� ،F� @�0٦٦E� ،m:�*א�� n!>o� l� G��،
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، والكاظم، والحسين، والحسن، وفاطمة، تواتر ذلك بخصوص علي، نعم
، فلم تصل الروايات بسمهم إلى حد التواتر Fوأما باقي األئمة، Fوالرضا

   ولكن يحصل من تلك الروايات ظن قوي بذلك.

IIIIáç@Ýçáç@Ýçáç@Ýçáç@ÝçFFFF@@@@_ÕÈ–Ûa@òmì¶@æìÛìà’ß_ÕÈ–Ûa@òmì¶@æìÛìà’ß_ÕÈ–Ûa@òmì¶@æìÛìà’ß_ÕÈ–Ûa@òmì¶@æìÛìà’ßHHHH@ @@ @@ @@ @

�ن�«���»������������1ط������א �

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

        وعجلّ فرجهم يا كريم.وعجلّ فرجهم يا كريم.وعجلّ فرجهم يا كريم.وعجلّ فرجهم يا كريم.    محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدوصلّ اللّهم على وصلّ اللّهم على وصلّ اللّهم على وصلّ اللّهم على 
بصراحة وجدت بعض العلماء األفاضل بصراحة وجدت بعض العلماء األفاضل بصراحة وجدت بعض العلماء األفاضل بصراحة وجدت بعض العلماء األفاضل ، ، ، ، أحباب اهللا وأتباع خيرة خلقهأحباب اهللا وأتباع خيرة خلقهأحباب اهللا وأتباع خيرة خلقهأحباب اهللا وأتباع خيرة خلقه

وآل بيته الطيبين الطاهرين ال يموتون عند وآل بيته الطيبين الطاهرين ال يموتون عند وآل بيته الطيبين الطاهرين ال يموتون عند وآل بيته الطيبين الطاهرين ال يموتون عند     ����محمداًمحمداًمحمداًمحمداًفظهم اهللا يشير إلى أن فظهم اهللا يشير إلى أن فظهم اهللا يشير إلى أن فظهم اهللا يشير إلى أن حححح
حفظكم حفظكم حفظكم حفظكم ــ ــ ــ ــ     وأنا ال أنفي ذلك وال أقره! وهذا طلبي منكموأنا ال أنفي ذلك وال أقره! وهذا طلبي منكموأنا ال أنفي ذلك وال أقره! وهذا طلبي منكموأنا ال أنفي ذلك وال أقره! وهذا طلبي منكم، ، ، ، نفخة إسرافيل في الصورنفخة إسرافيل في الصورنفخة إسرافيل في الصورنفخة إسرافيل في الصور

        اهللا ــ هل أنفي هذه النظرية أم أصدقها وأقر بها؟اهللا ــ هل أنفي هذه النظرية أم أصدقها وأقر بها؟اهللا ــ هل أنفي هذه النظرية أم أصدقها وأقر بها؟اهللا ــ هل أنفي هذه النظرية أم أصدقها وأقر بها؟
 نّة النبيمع رجاء إرفاق دليل من القرآن أو س نّة النبيمع رجاء إرفاق دليل من القرآن أو س نّة النبيمع رجاء إرفاق دليل من القرآن أو س نّة النبيدمع رجاء إرفاق دليل من القرآن أو سدمحمدمحمدمحموإن أمكن وإن أمكن وإن أمكن وإن أمكن ، ، ، ، تهتهتهتهوأهل بيوأهل بيوأهل بيوأهل بي    ����محم

        إرشادي إلى بعض الكتب المختصّة.إرشادي إلى بعض الكتب المختصّة.إرشادي إلى بعض الكتب المختصّة.إرشادي إلى بعض الكتب المختصّة.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
من من من من  ���� ���� ���� ����     ونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِ�قال تعالى: 

شَاَء اللَّهشَاَء اللَّهشَاَء اللَّه؛ وقد اختلف في من هم المستثنون من الصعق:)١(�شَاَء اللَّه  
                                                 

F١F�!�6א��E٣٩E�W٦٨K� �
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فإنّهم إنّما ، سادة المالئكة، وعزرائيل، وإسرافيل، ميكائيلو، فقيل: هم جبرئيل

  يموتون بعد ذلك.
  وحملة العرش.، وقيل: هم هؤالء األربعة

  والزبانية...، ومالك، والحور، وقيل: هم رضوان
  .)١(حتّى أوصلها بعض العامة إلى عشرة أقوال، وقيل غير ذلك

من هذه األقاويل ال يستند إلى  ئاًشي خبير بأن وأنت((وقال العالّمة الطباطبائي: 
٢())االستناد إليه دليل من لفظة اآليات يصح(.  

غير أنّه قد ، ودليل بعضها روايات وردت عن طريق العامة ال يعول عليها عندنا
ورد من طرقنا في كتاب (التوحيد) للشيخ الصدوق في باب تفسير حروف المعجم 

ضع الحاجة: (...ويقول اهللا عزّ وجلّ: نقتبس منه مو �في حديث طويل عن الرضا
�ومالي لكنِ الملِّمومالي لكنِ الملِّمومالي لكنِ الملِّمومالي لكنِ المتنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون: )٣(�لِّم ثم ،�لَّهللَّهللَّهللَّهل     داحالو داحالو داحالو داحالو

، ما يدلّ على أن المجيبين هم أهل خاصّة اهللا تعالى، الحديث )٥(...))٤(�القَهارِالقَهارِالقَهارِالقَهارِ
اعتبر ثم  . ومنوآله محمدوحينئذ فأجلّ المجيبين وأجدرهم بالجواب هم 

ولكن الخبر يشمل جميع أرواح أنبياء اهللا ، )٦(Fالبعض أن المجيبين هم األئمة
ألن لفظ ، مع أنّه ال يستفاد منه عدم شمولهم بموتة الصعق، ورسله وحججه

ونطق األرواح يكون بعد ، الحديث: (ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه)
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حي حتّى المستثنين من موتة كلّ  نها بعد موتفلعلّ الجواب كان م، الموت
  الصعق.

وجهاً على نحو القيل أيده بهذه  +ومن هنا ذكر العالّمة الطباطبائي
 اوأم، ق األرواح بهاما يلحق األجساد بانقطاع تعلّالموت إنّ إن((الرواية: 

هذا  د، ويؤيصالًفاألرواح هم المستثنون استثناء متّ، ها ال تموتاألرواح فإنّ
ة أهل البيتالوجه بعض الروايات المروية عن أئمF(()م . ولكنّ)١ك ترى أنّه عم

وهذا ال ينسجم مع الرواية وأبعد عن حصره ، األرواحكلّ  االستثناء إلى
  .Fباألئمة

 ن بعض العرفاء من هم المستثنون من الصعق على مبانيهم بقولهم: إنوبي
صغرى ووسطى  :ثوقيامات ثال، العقلالجسم والنفس و :ثت ثالآنشلإلنسان 
ه إذا انتقلت النفس من هذه النشأة قبض منها الوجود الطبيعي ال فإنّ، وكبرى

، جودوأنانية ومالكية و فلها هناك أيضاً، الصوري الوجود البرزخي أو األخروي
�ف كَان نموف كَان نموف كَان نموف كَان نمي اَآلوف وى فَهمأَع هذي اَآلي هف وى فَهمأَع هذي اَآلي هف وى فَهمأَع هذي اَآلي هف وى فَهمأَع هذىي همأَع ةرىخمأَع ةرىخمأَع ةرىخمأَع ةرهنا له ال هفمن لم يحص، )٢(�............خ

، المعرفة بذر المشاهدة :ولذا قالوا، لم يحصل له هناك حصاده، بذر البصيرة
كالموت لالنتقال من نشأة الجسم ، اة باسمموضع مسمكلّ  وأسباب انتقاالتها في

ونفخة الفزع لالنتقال من نشأة النفس إلى نشأة العقل ، إلى نشأة النفس الطبيعي
في السماوات ومن في في السماوات ومن في في السماوات ومن في في السماوات ومن في م ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من م ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من م ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من م ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من ويوويوويوويو�: من قوله تعالى خذاًأ

ق واالستثناء بالنسبة إلى من تحقّ، )٣(�من شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِين ���� ���� ���� ����     رضِرضِرضِرضِاَألاَألاَألاَأل
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لِّمنِ الملك اليوم للَّه لِّمنِ الملك اليوم للَّه لِّمنِ الملك اليوم للَّه لِّمنِ الملك اليوم للَّه �: وسمع قوله تعالى، )ن تموتواأموتوا قبل ( :بمضمون

احالواحالواحالواحارِالوالقَه ارِدالقَه ارِدالقَه ارِدالقَه إلى مقام  ونفخة الصعق لالنتقال من نشأة العقل، قبل اآلخرين �د
ونُفخَ في الصُّورِ ونُفخَ في الصُّورِ ونُفخَ في الصُّورِ ونُفخَ في الصُّورِ � :من قوله تعالى خذاًأ، ه إلى اهللا الواحد القهارمر كلّرجوع األ

والمستثنى في اآلية ، �من شَاَء اللَّهمن شَاَء اللَّهمن شَاَء اللَّهمن شَاَء اللَّه ���� ���� ���� ����     فَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِفَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِفَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِفَصَعق من في السماوات ومن في اَألرضِ
بل ف �لِّمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القَهارلِّمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القَهارلِّمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القَهارلِّمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القَهار�وسمع نداء  ن يموتأت قبل من ما

  .)١())...القيمة الكبرى
وتفصيله مبني على أن نفخة الفزع قبل نفخة الصعق، وهو المشهور بين 

  المفسرين.
ولكنّه قد يقال: إن ذلك ال دليل عليه من آيات القرآن الكريم إذا لم 

ويوم ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من في ويوم ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من في ويوم ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من في ويوم ينْفَخُ في الصُّورِ فَفَزِع من في �: ل تعالىاقالعكس؛  يكن ظاهرها
قوله ، فبقرينة �من شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِينمن شَاَء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخرِين ���� ���� ���� ����     السماوات ومن في اَألرضِالسماوات ومن في اَألرضِالسماوات ومن في اَألرضِالسماوات ومن في اَألرضِ

، يظهر أن هذه النفخة نفخة النشور �وكُلٌّ أَتَوه داخرِينوكُلٌّ أَتَوه داخرِينوكُلٌّ أَتَوه داخرِينوكُلٌّ أَتَوه داخرِين�في اآلية:  تعالى
م ليوم القيامة وحضورهم عند اهللا تعالى، ويكون فزعهم مما يرونه من وجمعه

  هول في ذلك اليوم.
عند ختم  �فقد جاء في (الصحيفة السجادية) من دعاء اإلمام السجاد

: ل تعالىاق، و)٢(القرآن: (واكسنا به حلل األمان يوم الفزع األكبر في نشورنا)
وتَتَلَقَّاهم الْمالئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم وتَتَلَقَّاهم الْمالئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم وتَتَلَقَّاهم الْمالئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم وتَتَلَقَّاهم الْمالئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم     يحزُنُهم الْفَزَع اَألكْبريحزُنُهم الْفَزَع اَألكْبريحزُنُهم الْفَزَع اَألكْبريحزُنُهم الْفَزَع اَألكْبر    الَالَالَالَ�

وندتُوعوندتُوعوندتُوعوند٣(�تُوع(.  
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من جاَء بِالْحسنَة من جاَء بِالْحسنَة من جاَء بِالْحسنَة من جاَء بِالْحسنَة �مستثنين في اآلية هم الذين ذكرهم بعد آيتين: المن ثم فإن و
نُونَآم ذئموفَزَعٍ ي نم مها ونْهم رخَي فَلَهنُونَآم ذئموفَزَعٍ ي نم مها ونْهم رخَي فَلَهنُونَآم ذئموفَزَعٍ ي نم مها ونْهم رخَي فَلَهنُونَآم ذئموفَزَعٍ ي نم مها ونْهم رخَي ي عن ؛ وقد روى علي بن إبراهيم )١(�فَلَهالقم

، في خبر أنّه عن عمرو بن أبي شيبة، عن منصور بن يونس، عن ابن أبي عميره، أبي
وأمير ، �وأين رسول اهللا !جعلني اهللا فداك يا أبا جعفر((: �بي جعفرقال أل

 وشيعته على �وعلي �رسول اهللا( :�فقال أبو جعفر وشيعته؟ �المؤمنين
الناس  ويفزع، يحزن الناس وال يحزنون، كثبان من المسك األذفر على منابر من نور

من جاَء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزَعٍ يومئذ من جاَء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزَعٍ يومئذ من جاَء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزَعٍ يومئذ من جاَء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزَعٍ يومئذ � :تال هذه اآلية)، ثم وال يفزعون
نُونَآمنُونَآمنُونَآمنُونَآم� ،فالحسنة واهللا والية علي� قال: ، ثم� متَتَلَقَّاهو راَألكْب الْفَزَع مزُنُهحال ي متَتَلَقَّاهو راَألكْب الْفَزَع مزُنُهحال ي متَتَلَقَّاهو راَألكْب الْفَزَع مزُنُهحال ي متَتَلَقَّاهو راَألكْب الْفَزَع مزُنُهحال ي

. فهؤالء هم المستثنون من نفخة )٢())�ئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدونئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدونئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدونئكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدونالْمالالْمالالْمالالْمال
الفزع، ولم يرد في شيء من األخبار من هم المستثنون من نفخة الصعق، وال يمكن 

  االلتزام على نحو الجزم بأحد األقوال التي ذكرت آنفاً، واهللا أعلم.

  ::تعليقتعليق

�»���و
���.��ل�אد�وא���������د�« �

ويقول ويقول ويقول ويقول ((((قال: قال: قال: قال: ، ، ، ، في حديثفي حديثفي حديثفي حديث    FFFFعن اإلمام الرضا عن آبائه عن عليعن اإلمام الرضا عن آبائه عن عليعن اإلمام الرضا عن آبائه عن عليعن اإلمام الرضا عن آبائه عن علي، ، ، ، في التوحيدفي التوحيدفي التوحيدفي التوحيد
�لمنِ الْملْك الْيوملمنِ الْملْك الْيوملمنِ الْملْك الْيوملمنِ الْملْك الْيوم�: : : : اهللا عزّ وجلّاهللا عزّ وجلّاهللا عزّ وجلّاهللا عزّ وجلّ

)٣( ثم ، ثم ، ثم ، نطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه نطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه نطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه نطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه تتتت، ثم
�للَّه الْواحد الْقَهارِللَّه الْواحد الْقَهارِللَّه الْواحد الْقَهارِللَّه الْواحد الْقَهارِ�: : : : فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون

)٤( ثم ، ثم ، ثم ، زَى�: : : : جاللهجاللهجاللهجالله    يقول اهللا جلّيقول اهللا جلّيقول اهللا جلّيقول اهللا جلّ، ثمتُج موزَىالْيتُج موزَىالْيتُج موزَىالْيتُج موفْسٍ فْسٍ فْسٍ فْسٍ نَنَنَنَكلّ كلّ كلّ كلّ     الْي
�ظُلْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحسابِظُلْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحسابِظُلْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحسابِظُلْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحسابِ    الالالال    بِما كَسبتْبِما كَسبتْبِما كَسبتْبِما كَسبتْ

)٥(
. 
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        هل سند هذه الرواية معتبر والمتن مقبول؟هل سند هذه الرواية معتبر والمتن مقبول؟هل سند هذه الرواية معتبر والمتن مقبول؟هل سند هذه الرواية معتبر والمتن مقبول؟

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

وال إشكال ، )١(هذه الرواية بسند معتبر )التوحيد(في  �روى الشيخ الصّدوق
   .كما بيناه آنفاً، في داللتها

IIIIòČàöþa@‰ìš¡@…bÔnÇüa@¿@ČìÜË@üòČàöþa@‰ìš¡@…bÔnÇüa@¿@ČìÜË@üòČàöþa@‰ìš¡@…bÔnÇüa@¿@ČìÜË@üòČàöþa@‰ìš¡@…bÔnÇüa@¿@ČìÜË@üFFFF@@@@‰bšnyüa@†äÇ‰bšnyüa@†äÇ‰bšnyüa@†äÇ‰bšnyüa@†äÇHHHH@ @@ @@ @@ @
  »��د����א'��
א%�����������«
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
عند احتضار اإلنسان المؤمن يعد من الغلو؛ عند احتضار اإلنسان المؤمن يعد من الغلو؛ عند احتضار اإلنسان المؤمن يعد من الغلو؛ عند احتضار اإلنسان المؤمن يعد من الغلو؛     ����أليس االعتقاد بحضور اإلمامأليس االعتقاد بحضور اإلمامأليس االعتقاد بحضور اإلمامأليس االعتقاد بحضور اإلمام

        في حين أن الحضور فقط للمالئكة؟في حين أن الحضور فقط للمالئكة؟في حين أن الحضور فقط للمالئكة؟في حين أن الحضور فقط للمالئكة؟
وهل وهل وهل وهل ، ، ، ، فهل حضر عند وفاة الصحابة من بعدهفهل حضر عند وفاة الصحابة من بعدهفهل حضر عند وفاة الصحابة من بعدهفهل حضر عند وفاة الصحابة من بعده، ، ، ، ����إذا حضر أمير المؤمنينإذا حضر أمير المؤمنينإذا حضر أمير المؤمنينإذا حضر أمير المؤمنينوووو

حضر وفاة المؤمنين قبل عهد النبيحضر وفاة المؤمنين قبل عهد النبيحضر وفاة المؤمنين قبل عهد النبي؟؟؟؟����حضر وفاة المؤمنين قبل عهد النبي        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ال نعرف وجه الغلو في ذلك! وقد دلّ على هذا المعنى روايات صحيحة 

  صريحة متضافرة في المذهب..
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ال تدخل في الغلو، كاالعتقاد بالحياة ويبتني على مقدمات اعتقادية 
وإن حضور واألولياء والشهداء،  Fالبرزخية بعد الموت، وهي ثابتة لألنبياء

وإنّما بالجسد المثالي البرزخي أو ، عند المحتضر ليس بالجسد المادي Fاألئمة
  النوري.وجودهم 

له قوانين و، وعالم البرزخ المتوسط بين الدنيا واآلخرة ثابت بأدلّة كثيرة
  تختلف عن قوانين عالمنا.

، Fواألئمة من ولده، �وأمير المؤمنين، �والخلقة النورية لرسول اهللا
  صل حد التواتر.تفيها روايات كثيرة 

ورتبتهم الوجودية الملكوتية أعلى وأقدم ، أفضل من المالئكة Fوإن األئمة
تعالى لهم في العوالم  وأن لهم وظائف ومقامات رتّبها اهللا، من جميع الكائنات

وأن ، الوجودية تبعاً لمراتبهم؛ ففي الدنيا ثبت لهم منصب اإلمامة والوالية العظمى
وفي اآلخرة هم ، وأن أعمال العباد تعرض عليهم، بواليتهم���  األعمال ال تقبل

مراتبهم وفي ولهم مرتبة الشفاعة؛ ، والشهود على العباد، أصحاب األعراف
  اسطة الفيض ومظاهر أسماء اهللا الحسنى.الوجودية هم و

فإذا أعطى اهللا سبحانه وتعالى القدرة للمالئكة على الحضور عند 
المحتضر، أفال يمكن أن يعطيها لمن هم أعلى منهم شئناً وأفضل، ولهم كلّ 

  هذه المراتب؟!!
  عند احتضار الصحابة، فيوجد فيه روايات. �وأما حضور أمير المؤمنين

وأنّه يحضر عند المؤمن ، �عند من احتضر قبل عهد رسول اهللاوأما حضوره 
كما ، ونصوص روايات أُخر، فيمكن استفادته من إطالق بعض الروايات، والكافر

لِ � في قوله: �عن أبي جعفر، عن جابر((اشي): في رواية (تفسير العيأَه نم إِنلِ وأَه نم إِنلِ وأَه نم إِنلِ وأَه نم إِنو
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ليس من (قال: ، )١(�ويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيداًويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيداًويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيداًويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيداً    لَيؤمنَن بِه قَبلَ موتهلَيؤمنَن بِه قَبلَ موتهلَيؤمنَن بِه قَبلَ موتهلَيؤمنَن بِه قَبلَ موته ���� ���� ���� ����     الْكتَابِالْكتَابِالْكتَابِالْكتَابِ

من  اًحقّ �وأمير المؤمنين، �رأى رسول اهللا���  األديان يموت أحد من جميع
٢()))لين واآلخريناألو(.   
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        عند تشيع جنازة الميت..عند تشيع جنازة الميت..عند تشيع جنازة الميت..عند تشيع جنازة الميت..    FFFFكيفية وجود األشباح الخمسةكيفية وجود األشباح الخمسةكيفية وجود األشباح الخمسةكيفية وجود األشباح الخمسة

        وهنالك العديد من المتوفّين في الدقيقة الواحدة..وهنالك العديد من المتوفّين في الدقيقة الواحدة..وهنالك العديد من المتوفّين في الدقيقة الواحدة..وهنالك العديد من المتوفّين في الدقيقة الواحدة..
        فكيف يحضرون لجميع األموات..في نفس الدقيقة؟فكيف يحضرون لجميع األموات..في نفس الدقيقة؟فكيف يحضرون لجميع األموات..في نفس الدقيقة؟فكيف يحضرون لجميع األموات..في نفس الدقيقة؟

في جميع المجالس في جميع المجالس في جميع المجالس في جميع المجالس     ����كيف تتواجد سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراءكيف تتواجد سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراءكيف تتواجد سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراءكيف تتواجد سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء
وفي نفس الوقت هنالك الماليين من المجالس التي تقام في نفس وفي نفس الوقت هنالك الماليين من المجالس التي تقام في نفس وفي نفس الوقت هنالك الماليين من المجالس التي تقام في نفس وفي نفس الوقت هنالك الماليين من المجالس التي تقام في نفس ، ، ، ، سينيةسينيةسينيةسينيةالحالحالحالح

        الوقت وفي أماكن مختلفة؟الوقت وفي أماكن مختلفة؟الوقت وفي أماكن مختلفة؟الوقت وفي أماكن مختلفة؟
        فكيف تحضر لجميع المجالس في نفس الوقت؟فكيف تحضر لجميع المجالس في نفس الوقت؟فكيف تحضر لجميع المجالس في نفس الوقت؟فكيف تحضر لجميع المجالس في نفس الوقت؟

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

عند أكثر من محتضر في وقت واحد  Fيجب أن يثبت حضورهم  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ا باحتضار مجموعة أشخاص في وقت واحد في وال يكفي علمن، في عالم البرزخ

                                                 

Fא�١�E_�)C�F٤E�W١٥٩K� �
F٢�E�Lk�[:�CK(�_א�٣٠٣�XT���Eאh	�Q١�W٢٨٤�F�b*(&�א� �
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، في عدة مجالس عزاء في وقت واحد كذلك Fعالمنا! وأن يثبت حضورهم 
  وهذا ما لم يثبت!

مع مالحظة أن قوانين عالم المادة في أبعاد الزمان والمكان ال تنطبق على 
للزمان حتّى لو ثبت أن فيه نحو وجود ، فإن له قوانينه الخاصّة، عالم البرزخ

ولك أن تتعقل ذلك بالنظر إلى ما تراه في النوم من أحداث قد تطول ، والمكان
كما ، ساعات وفي أماكن عديدة وهي لم تأخذ من نومك سوى ثوان أو دقائق

  أثبتها العلم الحديث.
لو ثبت ذلك، فقد قال بعض العلماء: إنّه من الممكن أن يكون لتلك النفوس  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  .)١(النورية أكثر من مثال برزخي تتصرف به في ذلك العالم القدسية واألرواح
وأما إذا ، يحضرون بأجسادهم البرزخية اللطيفة Fهذا كلّه إذا قلنا أنّهم 

ألن عالم المجردات ، كان حضورهم بأرواحهم النورية فاألمر أوضح من ذلك
   مهيمن ومحيط بالعوالم التي تحته وغير خاضع للزمان والمكان.

IIIIáèäß@xŠ±@bß@ñ‰bè�áèäß@xŠ±@bß@ñ‰bè�áèäß@xŠ±@bß@ñ‰bè�áèäß@xŠ±@bß@ñ‰bè�FFFFIHIHIHIHQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @
����ن�«���&�
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

ولكن أريد دليل على ذلك من ولكن أريد دليل على ذلك من ولكن أريد دليل على ذلك من ولكن أريد دليل على ذلك من ، ، ، ، إنّي أعلم أن دم وبول المعصوم طاهرإنّي أعلم أن دم وبول المعصوم طاهرإنّي أعلم أن دم وبول المعصوم طاهرإنّي أعلم أن دم وبول المعصوم طاهر
        كتبنا الشيعية.كتبنا الشيعية.كتبنا الشيعية.كتبنا الشيعية.

                                                 

F١Tא���א� T���E"���،L)�M�٦� W٢٠٢�s�2�0א@�אE�،�!?�(وא��G��2א�G���� ���@�0
�["
��C	�ذ��C�F�KKK	�א�s�2و�T�>Fא� �
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وأنّه وأنّه وأنّه وأنّه ؟ وأن منكرها متسافل في العقيدة ؟ وأن منكرها متسافل في العقيدة ؟ وأن منكرها متسافل في العقيدة ؟ وأن منكرها متسافل في العقيدة FFFFلة ألهل البيتلة ألهل البيتلة ألهل البيتلة ألهل البيتييييوهل هذه فضوهل هذه فضوهل هذه فضوهل هذه فض

        ينقص في حق أهل البيت؟ينقص في حق أهل البيت؟ينقص في حق أهل البيت؟ينقص في حق أهل البيت؟
        أفادكم اهللا؟أفادكم اهللا؟أفادكم اهللا؟أفادكم اهللا؟، ، ، ، هل من الممكن أن تفيدونناهل من الممكن أن تفيدونناهل من الممكن أن تفيدونناهل من الممكن أن تفيدوننا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ودمائهم  Fئمةمدفوعات األالذاتية لطهارة اليمكن االستدالل على 

هم من جميع آثار الرجس ومن جملتها على خلو دلّبآية التطهير التي ت
  المدفوعات والدم.إلى  النجاسة المنسوبة

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت �فقوله تعالى: 
كد لرجس عنهم على وجه المبالغة، حيث أهو نفي ا، )١(�ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً

  ذلك بوجوه:
  ما) الدال على الحصر والتأكيد.(إنّ ــــــــ١١١١
  ).بيذهالم التأكيد في (ل ــــــــ٢٢٢٢
  ية.لفظ (اإلذهاب) الدال على اإلزالة بالكلّ ــــــــ٣٣٣٣
  التعريف بالم الجنس في (الرجس) الذي يستلزم نفيه نفي جميع جزئياته.    ــــــــ٤٤٤٤
  اإلتيان بالمضارع الدال على االستمرار.    ــــــــ٥٥٥٥
  .ختصاصفعول الدال على كمال العناية واالتقديم الظرف على الم ــــــــ٦٦٦٦
  تعظيماً لهم. اإلتيان بأهل البيت ال بأسمائهم    ــــــــ٧٧٧٧
  ختصاص.النداء على وجه اال    ــــــــ٨٨٨٨

                                                 

F١F�@6אFא��E٣٣E�W٣٣K� �
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  .دنسكلّ  اإلتيان بالتطهير الدال على التنزيه عن ــــــــ٩٩٩٩
  اإلتيان بالمصدر تأكيداً.    ــــــــ١٠١٠١٠١٠

اهللا قد  نأعالم بويمكن االستدالل لذلك أيضاً بما ورد في الزيارة الجامعة: (
ة ودنية بطن، ومن كلّ ريبة ونجاس ركم من الفواحش، ما ظهر منها وماطه

  .)١()ورجاسة
مولى لبني قال ل �: أن النبي�وكذلك ما روي في (الكافي) عن أبي جعفر

ما كان (فقال:  !يا رسول اهللا قال: شربته )أين الدم؟(: لما حجمه وشرب دمهبياضة 
بعد ، )٢()فال تعد، من النار لك حجاباً وجلّ وقد جعله اهللا عزّ، ينبغي لك أن تفعل

وأن الحكم إذا ثبت ألحد ، بالقول بعدم الفصل Fية األئمةتسرية الحكم لبق
  المعصومين ثبت للكلّ وأن حكمهم واحد.

أخذت قال له: ( �أن رسول اهللا :) البني بسطامFومثلها ما في (طب األئمة
ولكنّها ، )٣()ك النار أبداًواهللا ما تمس، والفاقة من األوجاع واألسقام والفقر أماناً

  ضعيفة السند.
وأنّها فضيلة  Fهذا، ولكن ال تالزم بين الطهارة الذاتية لهذه اُألمور من األئمة

لهم، وبين جواز مباشرتها، ولذا أفتى مشهور علماء الشيعة بوجوب االجتناب عنها 
  لبولهم ودمائهم. Fتمسكاً بعمومات االجتناب وروايات غسل األئمة

عنها ــ تابع لما يستنبط من فالحكم في هذه المسألة ــ أي وجوب االجتناب 
وال عالقة لها ، األدلّة الفقهية الخاضعة للقواعد المقررة في علمي األصول والفقه

  .Fبنقص العقيدة وتمامها بالنسبة لمقام األئمة المعصومين
                                                 

F١Tא62א�E�،,	d4"���W٢٩٤��["
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אق���«��»����������מ���1ط������א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        ما رأيكم بقول هذا المدعي:ما رأيكم بقول هذا المدعي:ما رأيكم بقول هذا المدعي:ما رأيكم بقول هذا المدعي:

واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤنه من واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤنه من واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤنه من واحكموا بأنفسكم, هل ما تقرؤنه من أوا أوا أوا أوا إليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقرإليكم بعضاً من فقه الشيعة, اقر((((((((
هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك ، ، ، ، اإلسالم في شيءاإلسالم في شيءاإلسالم في شيءاإلسالم في شيء

        وأفظع:وأفظع:وأفظع:وأفظع:
        بول األئمة وغائطهم سبب دخول الجنّة:بول األئمة وغائطهم سبب دخول الجنّة:بول األئمة وغائطهم سبب دخول الجنّة:بول األئمة وغائطهم سبب دخول الجنّة:

بل هما كالمسك بل هما كالمسك بل هما كالمسك بل هما كالمسك ، ، ، ، غائطهم استخباث وال نتن وال قذارةغائطهم استخباث وال نتن وال قذارةغائطهم استخباث وال نتن وال قذارةغائطهم استخباث وال نتن وال قذارةليس في بول األئمة وليس في بول األئمة وليس في بول األئمة وليس في بول األئمة و((((((((
بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم اهللا عليه النار واستوجب دخول بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم اهللا عليه النار واستوجب دخول بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم اهللا عليه النار واستوجب دخول بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم اهللا عليه النار واستوجب دخول ، ، ، ، األذفراألذفراألذفراألذفر
هـ ــ هـ ــ هـ ــ هـ ــ ١٤٠٩١٤٠٩١٤٠٩١٤٠٩(أنوار الوالية آلية اهللا اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكاني (أنوار الوالية آلية اهللا اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكاني (أنوار الوالية آلية اهللا اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكاني (أنوار الوالية آلية اهللا اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكاني ))))))))الجنّةالجنّةالجنّةالجنّة

        ).).).).٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠صصصص
        فساء وضراط األئمة كريح المسك:فساء وضراط األئمة كريح المسك:فساء وضراط األئمة كريح المسك:فساء وضراط األئمة كريح المسك:

وإذا وقع على وإذا وقع على وإذا وقع على وإذا وقع على ، ، ، ، مام عشر عالمات: يولد مطهراً مختوناًمام عشر عالمات: يولد مطهراً مختوناًمام عشر عالمات: يولد مطهراً مختوناًمام عشر عالمات: يولد مطهراً مختوناًقال أبو جعفر: (لإلقال أبو جعفر: (لإلقال أبو جعفر: (لإلقال أبو جعفر: (لإل
وتنام عينه وال ينام وتنام عينه وال ينام وتنام عينه وال ينام وتنام عينه وال ينام ، ، ، ، وال يجنبوال يجنبوال يجنبوال يجنب، ، ، ، األرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتيناألرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتيناألرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتيناألرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين

ونجوه (فساؤه ونجوه (فساؤه ونجوه (فساؤه ونجوه (فساؤه ، ، ، ، ويرى من خلفه كما يرى من أمامهويرى من خلفه كما يرى من أمامهويرى من خلفه كما يرى من أمامهويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ، ، ، وال يتثاءب وال يتمطىوال يتثاءب وال يتمطىوال يتثاءب وال يتمطىوال يتثاءب وال يتمطى، ، ، ، قلبهقلبهقلبهقلبه
ب مواليد ب مواليد ب مواليد ب مواليد كتاب الحجة ــ باكتاب الحجة ــ باكتاب الحجة ــ باكتاب الحجة ــ با    ٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨////١١١١(الكافي (الكافي (الكافي (الكافي ))))))))وضراطه وغائطه) كرائحة المسكوضراطه وغائطه) كرائحة المسكوضراطه وغائطه) كرائحة المسكوضراطه وغائطه) كرائحة المسك

        ....))))))))األئمة)األئمة)األئمة)األئمة)

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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 نّة بخصوص النبيالً عند أهل السهذه المسألة بفروعها طرحت أو إن
فهي ليست ، Fطرحت عند الشيعة بما يشمل األئمة المعصومين، ثم �األكرم

ور عندهم: إن من بل األصل فيها كبار فقهاء العامة؛ إذ المشه، من مختصّات الشيعة
طهارة دمه وبوله وغيرها من مدفوعات جسمه الشريف ــ  �مختصّات رسول اهللا

  سيأتي نقل بعض كلماتهم ــ ووافقهم مجموعة من علماء الخاصّة.
، تمسكاً بظاهر األدلّة، والمنقول عن مشهور الشيعة: وجوب االجتناب عنها

  وإن الدليل على عكسه لم يثبت.
في نجاسة دم رسول ((فقال: ، اإلشكال فيه في (منتهى المطلب)ونقل العالّمة 

ن أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر أومن ، دم مسفوح أنّهإشكال ينشأ من  �اهللا
  .)١())م أيمن شربتهن أُأومن ، نّه بولأ من حيث � عليه. وكذا في بوله

للعموم. ، هوغائط �األقرب نجاسة بول النبيو((وقال في (نهاية األحكام): 
  )...إذن ال تلج النار بطنك(فقال: ، أيمن شربت بوله مأُ أن وروي

 وروي أن، للعموم، ه كذلكفاألقرب أنّ �رسول اهللا ا دموأم:  ــ إلى أن قال ــ
  .)٢()))ال تعد(ه قال: الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه. وروي أنّ أبا ظبية

ه نجس عندنا أنّ �بول النبي((ع): وقال المقداد السيوري في (التنقيح الرائ
ه أنّروي  :. قلنا�أيمن شربته ولم ينكر ذلك  مأُ ألن، طاهر :وقال الشافعي، للعموم

  .)٣())ر في األصولالمثبت يقدم على النافي كما تقر :ه لم ينكر. قلناروي أنّ :أنكر. قالوا
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 ...والغائط) (البول((وقال الشيخ محمد حسن الجواهري عند عده للنجاسات: 

 �النبيى أصناف الحيوان حتّ من سائر (من) كلّ (ما ال) يجوز أن (يؤكل لحمه)
لها:  �ه قالنّإ :وإن قيل، أيمن على شرب بوله مأُ ه أقرنسان، إذ لم يثبت أنّمن اإل

  .)١())فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح)، النار بطنك إذن ال تلج(
إلى المعصومين بعد التسليم  موررى حكم طهارة هذه اُألواستدلّ من س
الحكم ألحد المعصومين فإذا ثبت ، بعدم القول بالفصل �بطهارتها من النبي

  وللنصوص الواردة في أنّهم خلقوا من طينة واحدة ونور واحد.، Fثبت للكلّ 
ك ولكن في داللة آية التطهير على ذلك كفاية بما ال يحتاج فيه إلى التمس

فداللة دخول األلف والالم على الرجس في اإلطالق الشامل للطهارة ، بما تقدم
 )٢(�ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً�فضالً عن التأكيد في قوله تعالى: ، الباطنية والظاهرية تامة

  في آخرها.
ن اهللا إكما في الزيارة الجامعة: (، وقد ورد في الروايات ما يستفاد منه ذلك

ريبة ورجاسة ودنية كلّ  ن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومنطهركم م
  وغيرها.، )٣(ونجاسة)

        وحق الكالم أن نقول: إن في المسألة ثالث جهات:وحق الكالم أن نقول: إن في المسألة ثالث جهات:وحق الكالم أن نقول: إن في المسألة ثالث جهات:وحق الكالم أن نقول: إن في المسألة ثالث جهات:
طهارة جسد المعصوم الذاتية بما يشمل دمه وفضالته وجسده بعد  األولى:األولى:األولى:األولى:

التطهير  الموت بما يقابل الخباثة الذاتية للكلب والخنزير والخمر مثالً. وفي آية
  والروايات داللة قاطعة على ذلك.
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لحكم ومصالح شتّى تمسكاً بالعمومات  ؛وجوب االجتناب عن ذلك الثانية:الثانية:الثانية:الثانية:
إذ ال مالزمة بين الحرمة ، لبولهم ودمائهم Fوروايات غسل المعصومين

كما ورد النهي عن أكل التربة الحسينية ، ووجوب االجتناب وبين الخباثة الذاتية
  .)١(ار الحمصة مع أنّها طاهرة بال ريبزائداً على مقد

للقاسم بن الصيقل عند سؤاله عن  �وما جاء في مكاتبة اإلمام الصادق
  عند وفاته؟ �حين غسل رسول اهللا �غُسل أمير المؤمنين
ر، ولكن أمير المؤمنين �فأجابه: (النبيفعل، وجرت به  �طاهر مطه

  .)٢(السنّة)
والذي تقتضيه القواعد التعبدية: ((ح الفقيه): قال أقا رضا الهمداني في (مصبا

التجنّب عنها في المأكول والمشروب والصالة ونحوها من اُألمور المشروطة 
بالطهارة، فلعلّ حكمته االطّراد في الحكم أو غيره من الحكم المقتضية لالجتناب، 

لة البول عن ال االستقذار، فليس علينا البحث عن تحقيق السبب بعد إطالق األمر بإزا
  .)٣())...الثوب عند إرادة الصالة، والنهي عن شربه، ولم يثبت ما يقتضي التقييد

، من كون Fالثالثة: ثبوت اآلثار التكوينية في هذه األشياء من المعصومين
رائحتها كالمسك األذفر، وحصول الشفاء وعدم المرض عند تناولها، أو اآلثار 

 ر واستلزام دخول الجنّة؛ وهو ما تشير إليهاألخروية من األمن من دخول النا
 (الكافي)روي عندنا في  المرويات العديدة عند أهل السنّة ــ كما سيأتي ــ وما
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الحجام لما حجمه بني بياضة قال لمولى  �رسول اهللاإن  :�عن أبي جعفر
ما كان ينبغي لك أن (فقال: ، يا رسول اهللا قال: شربته )أين الدم؟وشرب دمه: (

  .)١()فال تعد، من النار لك حجاباً وجلّ تفعل وقد جعله اهللا عزّ
اإلمام العشر التي أوردها السائل  عالماتفي  �أبي جعفروما فيه أيضاً عن 

  .)٢(في سؤاله
قال  �رسول اهللالحجام أن طيبة  يأبوما في (طب األئمة) البني بسطام: عن 

ك واهللا ما تمس، والفاقة واألسقام والفقرمن األوجاع  أخذت أماناًله لما شرب دمه: (
  .)٣()النار أبداً

        وأما الكالم في هذه المسألة عند أهل السنّة:وأما الكالم في هذه المسألة عند أهل السنّة:وأما الكالم في هذه المسألة عند أهل السنّة:وأما الكالم في هذه المسألة عند أهل السنّة:
نّة الكثير من األحاديث التي تنص على شرب بول النبيفقد روى أهل الس� 

وقال لهما  ،)٦(، أو غيرهما)٥(، وأُم يوسف بركة)٤(من قبل الصحابة، مثل: أُم أيمن
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(إنّك ال تتجعين بطنك أبداً)، أو(ال تلج النار بطنك)، والكثير من األحاديث �النبي :
ومولى بني )٢(، وسفينة)١(من الحجامة، كابن الزبير �في شرب الصحابة لدم النبي ،

، ومالك والد )٥(، وغالم لبعض قريش)٤(، وأبو طيبة الحجام)٣(بياضة أبو هند الحجام
إما يضحك معهم، أو يقول: (ال تمسك النار)،  �نبي، وكان ال)٦(أبي سعيد الخدري

  أو (أحرزت نفسك من النار).
  .)٧(وكذلك ذكروا: طيب ريح عرقه، وأنّه كالمسك األذفر، وأطيب من المسك
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حكى بعض المعتنين  وقد((وقال القاضي عياض المالكي في (الشفا): 

رض فابتلعت غائطه أراد أن يتغوط انشقت األ ه كان إذاأنّ :0بأخباره وشمائله 
0بة وبوله وفاحت لذلك رائحة طي...  

وهو ، 0هذين الحدثين منه فقد قال قوم من أهل العلم بطهارةإلى أن قال: 
وقد ، حكاه اإلمام أبو نصر بن الصباغ في شامله قول بعض أصحاب الشافعي

البديع (العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه  حكى القولين عن
)، الشافعية المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع في فروع

  .)١())وال غير طيب يكرهيء لم يكن منه ش 0هأنّ :وشاهد هذا
 ابن مالك سنان مصّ وذكر أن((وقال السهيلي المالكي في (الروض األنف): 

م حزور حين وازدرده، وقد فعل مثل ذلك ابن الزبير، وهو غال 0دم رسول اهللا
كما قال لمالك  0دم محاجمه ليدفنه فشربه، فقال له النبي 0أعطاه رسول اهللا

ه قال البن الزبير: . لكنّ)من مس دمه دمي، لم تصبه النار(حين ازدرد دم جرحه: 
. ذكره الدارقطني في السنن، وفي هذا من )ويل لك من الناس وويل للناس منك(

شربته  ك بوله قدلوكذ، دم غيره في التحريميخالف  0دم رسول اهللا الفقه أن
أيمن حين وجدته في إناء من عيدان تحت سريره، فلم ينكر ذلك عليها،  مأُ

حديث نزول الملكين عليه حين غسال  وذلك واهللا أعلم للمعنى الذي بيناه في
  الخ. )٢())...جوفه بالثلج في طست الذهب، فصار بذلك من المتطهرين
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 هذه وفي((الكي في شرحه على (المواهب اللدنية): وقال الزرقاني الم
فمه،  غسلب منهم واحداً يأمر لم هألنّ ؛0 ودمه بوله طهارة على داللة األحاديث

 قال من واستدلّ: المهذّب شرح في النووي قال((، عياض عودة، قاله عن نهاه وال
 دمه، ولم ب، وشر0 حجمه الحجام طيبة أبا المعروفين، أن بالحديثين بطهارتهما

 هذا وشاهد: عياض ، قال))عليها ينكر ، فلم0 بوله شربت امرأة عليه، وأن ينكر
: أي، ))ضعيف طيبة أبي وحديث((طيب،  غير يكره، وال شيء منه يكن لم 0 هأنّ

أنس، وجابر،  حديث من الصحيحين في 0للنبي فحجامته �� الدم، وإ شربه
 رواه(( التي هاألنّ أيمن؛ مأُ: ، يعني))حصحي البول المرأة شرب وحديث((وغيرهما، 
، ))صحيح حسن حديث وهو: قال((، قريباً مر بوله، كما شربت هاأنّ ))الدارقطني

 ألزم, صحيح 0 بوله شربت التي المرأة حديث: الشفاء في عياض قول نحوه
 بأن بتعقّ انتهى، لكن. الصحيح في إخراجه والبخاري مسلماً الدارقطني
ضعيف،  وهو النخعي مالك أبي عن جاء, مضطرب هنّإ: علله في الق الدارقطني

 القاضي إن((: النووي ))، ثم قالقياساً الفضالت لكلّ االحتجاج في كاف(( وذلك
وغيره،  البغوي جزم فضالته، وبه جميع: أي .))الجميع، انتهى بطهارة قال حسيناً

 وابن، والزركشي، والبارزيالسبكي،  الشافعية، وصححه ريمتأخّ من كثير واختاره
الرافعي،  صححه مال خالفاً المعتمد وهو: الرملي والقاياتي، قال، والبلقيني، الرفعة
: بحديث التداوي، ورد على األخبار كغيره، وحمل منه حكمهما إن: النووي وتبعه

 اباالستحب على منها 0 تنزهه ، وحمل)عليها حرم فيما تيمأُ شفاء اهللا يجعل لن(
 من العربي ابن به وقطع، ))العيني قاله كما حنيفة أبو قال وبهذا((النظافة،  ومزيد

  .)١())...األنبياء جميع في ريهممتأخّ بعض وعممه، المالكية
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ونقل الخرشي المالكي في شرحه على (مختصر خليل) قول ابن هارون في 

، أجساد األنبياءوهذا الخالف ال يدخل عندي ((الخالف في طهارة ميتة اآلدمي: 
وقد قيل بطهارة الخارج منه عليه الصالة ، بل يجب االتّفاق على طهارة أجسادهم

انتهى. وفي عبارة أُخرى: والخالف في غير ، فكيف بجسده الكريم، والسالم
  .)١())وأما هم فأجسادهم بل جميع فضالتهم طاهرة، األنبياء

وال يدخل ((كبير) للدردير: وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على (الشرح ال
 ى بالنسبةحتّ فاقاًإذ أجسادهم بل جميع فضالتهم طاهرة اتّ، الخالف أجساد األنبياء

واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل ، الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة لهم، ألن
٢())الصطفائهم من أصل الخلقة، ال حكم إذ ذاك وإن كان، ةالنبو(.  

وكاد ، وقد اخترق بعض الشافعية((نفي في (عمدة القاري): وقال العيني الح
وحاشا شعر ، وجهان 0حيث قال: وفي شعر النبي، أن يخرج عن دائرة اإلسالم

وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضالته ، من ذلكعليه الصالة والسالم  النبي
  !عن شعره الكريم؟ فضالً

واألليق ، وجهان دمهي بوله واح البخاري فوقال بعض شرــ إلى أن قال ــ: 
وأنكر بعضهم على الغزالي ، وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين، الطهارة

  فاق.وزعم نجاستها باالتّ، حكايتهما فيها
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، عليه الصالة والسالم قات النبيى في تعلّقلت: يا للغزالي من هفوات حتّ
منهم، صالة والسالمعليه ال وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي: 

وعبد اهللا بن ، عليه الصالة والسالم وغالم من قريش حجم النبي، أبو طيبة الحجام
والحاكم، والطبراني، البزّاررواه ، عليه الصالة والسالم الزبير شرب دم النبي ،

  وأبو نعيم في (الحلية).، والبيهقي
أنّ ·ويروى عن عليم، وروي أيضاً عليه الصالة والسال ه شرب دم النبي

أُ أنم وأبو ، والطبراني، والدارقطني، ، رواه الحاكم0أيمن شربت بول النبي
  .نعيم

ها شربت وأخرج الطبراني في (األوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنّ
حرم اهللا بدنك على ( :بعض ماء غسل به رسول اهللا عليه الصالة والسالم، فقال لها

  .)النار
كحكم جميع ، عليه الصالة والسالم حكم النبي أن الحقوقال بعضهم: 

  بدليل. فيما يخصّ���  ،فين في األحكام التكليفيةالمكلّ
وال ، عليه الصالة والسالم قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي

وال يلزم أن يكون  !وأين مرتبته من مراتب الناس؟، جاهل غبي���  يقول بذلك
عليه الصالة  والعقل له مدخل في تميز النبي، صوص بالنقل دائماًدليل الخ

وإن ، ه ال يقاس عليه غيرهوأنا اعتقد أنّ، من غيره في مثل هذه األشياء، والسالم
  .)١())اءذني عنه صمأقالوا غير ذلك ف

                                                 

F١�E�,T��א��X	"�٣�W٣٥�F�b�	hא�4*٣٣א��!k�W!uوא��،E�,T������١�W١٦٨��،L��@�א���א�'
�,T�����،.
0���W@����_��٢�W٢?�W.Bو[�E���u�KKKm")���?،��[�א����
.�k�r!��א�4"�

�א� ���Tل !IPQ� r0� ,T��א�� L��� ،9:Q�*2א� X�J!�� ،٢� W١٦٠�b�	hא�F٣� E�@�0
�  



٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
وقال ابن عابدين الحنفي في (حاشية رد المحتار على الدر المختار): 

))صحوبه قال أبو حنيفة، وسائر فضالته] �[شافعية طهارة بوله ة الح بعض أئم ،
ح به البيري في وصر، في المواهب اللدنية على شرح البخاري للعيني كما نقله

ة األئم وعد، على ذلك دلّةافرت األضابن حجر: ت شرح األشباه. وقال الحافظ
ه أنّ، يعلى القار المشكاة لمال . ونقل بعضهم عن شرح]�[ذلك من خصائصه 

الشمائل في  وأطال في تحقيقه في شرحه على، قال: اختاره كثير من أصحابنا
  .)١())ره عليه الصالة والسالمباب ما جاء في تعطّ

 ودمه ففيهما وجهان 0ا بوله وأم((وقال النووي الشافعي في (المجموع): 
، ينوذكر القاضي حسين وقليل منهم في العذرة وجه، مشهوران عند الخراسانيين

وقد أنكر بعضهم على الغزالي ، صاحب البيان عن الخراسانيين ونقلهما في العذرة
الخالف  نأو، فاقالعذرة نجسة باالتّ وزعم أن، طرده الوجهين في العذرة

في العذرة نقله غير  بل الخالف، نكار غلطوهذا اإل، مخصوص بالبول والدم
مام إ وأشار إليه، يان وآخرينكما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب الب، الغزالي

  .كبوله ودمه وغيرهما وجهان 0فقالوا في فضالت بدنه ، الحرمين وآخرون
جميع ما  :قال بعض أصحابنا :ال في شرح التلخيص في الخصائصوقال القفّ

ال وهو شيخ طريقة فهذا نقل القفّ، وليس بصحيح :قال، طاهر 0يخرج منه 
  .الخراسانيين وعليه مدارها
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من ستدلّ وا، كان يتنزه منها 0هبنجاسة هذه الفضالت بأنّ من قال واستدلّ
وشرب دمه  0أبا طيبة الحاجم حجمه أن :المعروفين قال بطهارتها بالحديثين

وحديث أبي طيبة ، فلم ينكر عليها 0بوله امرأة شربت نأو، ولم ينكر عليه
حديث  هو :رواه الدارقطني وقال، وحديث شرب المرأة البول صحيح، ضعيف
  .الفضالت قياساً في االحتجاج لكلّ وهو كاف، صحيح

لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها وال نهاها عن  0ه أنّ :الداللة وموضع
  .العود إلى مثله

ذلك على االستحباب  نإ :عنها 0القائل بالطهارة عن تنزهه وأجاب
  .والنظافة

، طع العراقيونوبه ق، عند الجمهور نجاسة الدم والفضالت والصحيح
  .)١())واهللا أعلم، طهارة الجميع األصح :فقال، وخالفهم القاضي حسين

حكمه حكم جميع  نأ والحق((وقال ابن حجر العسقالني الشافعي: 
ة على وقد تكاثرت األدلّ، بدليل فيما خصّ���  فين في األحكام التكليفيةالمكلّ

  .)٢())ة ذلك في خصائصهاألئم وعد، طهارة فضالته
وطعن بعضهم في االستدالل بحديث الفرك على ((وقال في موضع آخر: 

  .)٣())طاهر دون غيره كسائر فضالته 0النبي يمن بأن، يطهارة المن
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، طاهرة ]�[هذه الفضالت من النبي((وقال الشربيني الشافعي في (اإلقناع): 

لما في  الفاًوهو المعتمد خ، القاضي وغيره حهكما جزم به البغوي وغيره، وصح
  .الشرح الصغير
فقال: ]، �[شربت بوله  بركة الحبشية ألن، ها ليست من النجاسةأنّ :والتحقيق

  حه الدارقطني.صح)، لن تلج النار بطنك(
وفعل مثل ، أبا طيبة شربه ألن ؛طاهر ]�[الترمذي: دم النبي وقال أبو جعفر
جامته ليدفنه فشربه، فقال دم ح ]�[غالم حين أعطاه النبي ذلك ابن الزبير وهو

  .)١()))ه النارمن خالط دمه دمي لم تمس( :]�[له
  .)٢(وعلى هذا كثير من فقهاء الشافعية

وقال عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي في (الشرح الكبير) في مسألة تجريد 
هم قالوا: نجرده نّأفذلك خاص له، أال ترى  0ا النبيفأم((الميت مع ستر العورة: 

روي ذلك عنها من وجه  :رد موتانا كذلك روته عائشة، قال ابن عبد البركما نج
عندهم ولم يكن  تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً صحيح، فالظاهر أن

إلى رأيه  هم كانوا ينتهونه كان بأمره ألنّبل الظاهر أنّ، 0هذا ليخفى عن النبي
ما  نباع غيره، وألوفعله أولى من اتّباع أمره ويصدرون عن أمره في الشرعيات، واتّ
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ه طاهر ألنّ 0النبي في حق من تنجيس قميصه بما يخرج منه كان مأموناً يخشى
اًحي ١())غيره بخالف تاًومي(.  

] في قميص من �وغسله [((وقال ابن مفلح الحنبلي في (شرح المقنع): 
  .)٢())وميتاًألنّه طيب حياً ، واحتمال المفسدة منتفية في حقّه، خصائصه

 لوه وعليهفغس ]�[فقاموا إليه ((وقال البهوتي الحنبلي في (كشّاف القناع): 
رواه أحمد ، ويدلكون بالقميص دون أيديهم، ون الماء فوق القميصقميص يصب

  .)٣())فلم يخش تنجيس قميصه، ها طاهرةفضالته كلّ نداود. وأل وأبو
، قوال من أربع مذاهبكمومع وجود هذه الروايات عندكم وكلّ هذه األ

أال ، بدليل اصطفائهم وعصمتهم الذاتية، األنبياءكلّ  وتعدية بعضكم ذلك ليشمل
يحق لبعض علماء الشيعة الذين أفتوا بالمسألة أن يعمموها إلى أئمة أهل 

وهو آية ، مع وجود نصّ قرآني مطلق يصلح لالستدالل على الشمول، Fالبيت
  هم من روايات خاصّة بمذهبهم.إضافة إلى ما عند، التطهير

وتتقززوا منها على ، وبالتالي فإن االستشناع إما أن يكون في أصل القضية
وإما أن ، فأنتم أولى بالشفعة، نحو الكلّية دون استثناء نبي أو رسول أو وإمام

فال يجوز حينئذ ، تكون سائغة مقبولة وليست ممجوجة أو مستقبحة في الكلّ
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، مذاهبكمكلّ  بعض الشيعة لوجودها بعينها بال فرق عند التهريج بها على

  فيجب أن يكون الموقف واحداً.، فالمسألة مشتركة والقضية واحدة
وأما التشنيع على هذا البعض من الشيعة في خصوص تعديتهم المسألة إلى 

بل الصقاعة! إذ حق ، فهو ال يخلو من التجني، Fاألئمة من أئمة أهل البيت
دئذ يجب أن يكون على أصل مبناهم في اصطفاء األئمة من أئمة أهل البحث عن

  ومنا قشة أدلّتهم وردها.، في ذلك �وعصمتهم ومساواتهم للنبيF ،البيت
ومشهورهم ، ذلك فإن هذه المسألة كما عرفت شاذة عند الشيعةكلّ  وفوق

غماض وال يصح التشنيع على مذهب ما بشواذه واإل، حكموا بوجوب االجتناب
، خاصّة من قبل مستشنع يلتزم مشهور علمائه ومذاهبه بما استشنع به، عن مشهوره

  .))رمتني بدائها وانسلّت((فإنّه يكون مصداقاً للمثل القائل: 
بل أصله من التعصّب ، ويتّضح بهذا أن االستشناع على الشيعة نابع من جهل

  والهوى وما في القلب من حسيكة. 
وكذلك العالمات العشرة ، ))وضراط... كريح المسكفساء ((وأما قوله: 

  ..�لإلمام
فنقول: أما مسألة النجو فهي تدخل فيما تقدم من كالمنا عن فضالت 

ةوتعديتها إ �النبيلى سائر األنبياء واألئمF ،.فال جديد في المسألة  
 �هي كالقول في رائحة عرق وفضالت النبي، والقول في رائحتها الزكية

  فال غرابة في ذلك مطلقاً.، بخالف سائر البشر العاديينالزكية 
النبي وسائر  �ولعلّ منشأ هذه االستغرابات اعتقاد الوهابية وأمثالهم بأن

وال يجوز نسبة شيء لهم خالف ، هم بشر مثلنا Fإخوانه من األنبياء والرسل
قلوبهم من  والتشنيع بها على الشيعة وأئمتهم نابع عما يعتمل في، الطبع البشري

  النصب.
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ــ  �وما قاله هذا المستشكل شاهد على جرأتهم وسوء أدبهم مع أهل بيت النبي
تهم واحترامهم ــ فجعل عنواناً غير موجود في الحديث،  �الذين أوصى النبيبمود

!! أما الرواية ففيها: (ونجوه كريح المسك)، وهذا العنوان يدلّ ))فساء وضراط...((قال: 
  أدبه ودينه هو وأمثاله!على قلّة 

وقد ((ونختم الكالم في هذه المسألة بما نقله القاضي عياض في (الشفا) بقوله: 
أنّه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت  0حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله 

، وأسند محمد بن سعد 0األرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة 
: إنّك تأتي الخالء فال 0خبراً عن عائشة أنّها قالت للنبيكاتب الواقدي في هذا 

نرى منك شيئاً من األذى! فقال: (يا عائشة! أو ما علمت أن األرض تبتلع ما يخرج من 
  .)١())األنبياء فال يرى منه شيء)

وأما بالنسبة لسائر هذه العالمات والخصائص، فكأصل كلّي، نقول: إن 
أهل البيتأو ألحد من ا �ثبتت للنبي لبشر فهي ممكنة في حقF فال ،

يجوز التشنيع حينها! فوقوعها لبشر وإكرامه بها يدلّ على إمكان تحقّقها فيه 
، وإذا كان هناك مجال للنقاش Fوفي غيره، وخصوصاً في مثل أهل البيت
في هذه الخصائص،  �للنبيF فإنّه يجب أن يكون في دليل مساواتهم

، فال يجوز التهريج بإنكارها ورمي من يعتقد �ها لهوحتّى لو قلنا بعدم وقوع
بها بالغلو، خصوصاً مع وصولها إلينا بأسانيد صحيحة وكثيرة وطرق متعددة 

  في كتبنا.
  هذا؛ ولنتكلّم على ما ورد في الرواية بالترتيب:
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مختوناً، ووردت  �مختونين، فقد صرحوا بوالدة النبيF أما مسألة والدة األئمة

وقد تواترت األخبار أن ((، حتّى قال الحاكم في مستدركه: )١(فيه روايات كثيرةعندهم 
  .)٣())ال شك أنّه ولد مختوناً((. وقال ابن الجوزي: )٢())ولد مختوناً مسروراً �رسول اهللا

ــ بفرض صحة حديث والدته((وقال المناوي في (فيض القدير):   �وبفرضه 
، )٤())عد في الوشاح اثني عشر نبياً ولدوا مختونين مختوناً ــ ليس ذا من خصائصه فقد

بل تكلّم عامة الفقهاء على حكم من يولد مختوناً من سائر الناس، هل يجب إمرار 
؟ وتضعيفهم لطرق حديث والدة النبيمختوناً ال ينافي  0الموسى عليه أم يستحب

  .)٥())ا عرفتتسليمهم بإمكانه، كيف وقد سلّموا بوقوعه للناس العاديين! كم
فال ندري بعد هذا كلّه سبب استغرابهم واستبشاعهم إثباتنا ذلك ألئمة 

بعد ورود روايات كثيرة عندنا في وقوعه؟!  �الهدى من أهل بيت المصطفى
  بل األدهى من ذلك واَألمر أنّهم يثبتون ذلك للدجال!
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بد اهللا بن صياد وع((فقد قال المزّي ــ تلميذ ابن تيمية ــ في (تهذيب الكمال): 
، فقال: الدخ، خبئاًخبأت لك  فقال: قد، 0فأتاه النبي، الذي ولد مختوناً مسروراً

وما عشت أراك ، )١())إنّه الدجال :وهو الذي قيل، فقال: اخسأ لن تعدو قَدرك
  الدهر عجباً!!

ا مسألة تشهوقع في ، فهو أمر ممكن وغير مستحيل، د اإلمام حين والدتهوأم
قال سبحانه وتعالى حكاية عن قصّة ، ات والكرامات لألنبياء واألولياءالمعجز

ئكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْه اسمه ئكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْه اسمه ئكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْه اسمه ئكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْه اسمه قَالَت الْمالقَالَت الْمالقَالَت الْمالقَالَت الْمال    إِذْإِذْإِذْإِذْ�: Hمريم وابنها
ويكَلِّم النَّاس ويكَلِّم النَّاس ويكَلِّم النَّاس ويكَلِّم النَّاس     �    ربِينربِينربِينربِينخرة ومن الْمقَخرة ومن الْمقَخرة ومن الْمقَخرة ومن الْمقَواَآلواَآلواَآلواَآل    الْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْياالْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْياالْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْياالْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْيا

ينحالصَّال نمالً وكَهو دهي الْمفينحالصَّال نمالً وكَهو دهي الْمفينحالصَّال نمالً وكَهو دهي الْمفينحالصَّال نمالً وكَهو دهي الْموقال تعالى: ، )٢(�ف� ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه
 دهي الْمف النَّاس سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر دهي الْمف النَّاس سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر دهي الْمف النَّاس سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر دهي الْمف النَّاس سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر

وووالً...والً...كَهالً...كَهالً...كَهي �وقال تعالى: ، اآلية )٣(�كَهف كَان نم نُكَلِّم فقَالُوا كَي هتْ إِلَيي فَأَشَارف كَان نم نُكَلِّم فقَالُوا كَي هتْ إِلَيي فَأَشَارف كَان نم نُكَلِّم فقَالُوا كَي هتْ إِلَيي فَأَشَارف كَان نم نُكَلِّم فقَالُوا كَي هتْ إِلَيفَأَشَار
وقد ثبت في ، )٤(�قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً...قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً...قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً...قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً...    �الْمهد صَبِياً الْمهد صَبِياً الْمهد صَبِياً الْمهد صَبِياً 

وروي ، )٥(مهد بثالثةهريرة حصر من تكلّم في ال يالصحيح عندهم من رواية أب
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، بل )٢(، وأضافوا صاحب اُألخدود فأصبحوا خمسة)١(عن ابن عباس أنّهم أربعة

        ذكروا أنّهم ستّة وسبعة حتّى أوصلوهم إلى العشرة.
واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ �قال ابن حجر في (فتحه) في باب قوله تعالى: 

في الباب عشرة ــ أي البخاري ــ  ثم ذكر المصنّف((: )٣(�انْتَبذَتْ من أَهلها...انْتَبذَتْ من أَهلها...انْتَبذَتْ من أَهلها...انْتَبذَتْ من أَهلها...
والغرض منه ، ة جريج الراهب وغيرهلها حديث أبي هريرة في قصّأو :أحاديث

لم  :لهم (قولهه أووأورده في ترجمة عيسى ألنّ، د موا في المهالذين تكلّ ذكر
يحمل على ن أ���  ،في هذا الحصر نظر :القرطبي قال، ثالثة)���  م في المهديتكلّ

ويحتمل أن يكون كالم ، وفيه بعد، ذلك قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على 0ه أنّ
ه يعكر لكنّ، بغير مهد بالمهد وكالم غيرهم من األطفال داًالثالثة المذكورين مقي

سبعة  ه في األخدود كان ابنمالصبي الذي طرحته أُ نإ :في رواية ابن قتيبة نأعليه 
 إن :وفيه تعقب على النووي في قوله، هد في حديث أبي هريرةح بالموصر، أشهر

والسبب في قوله هذا ما وقع في حديث ابن ، األخدود لم يكن في المهد صاحب
فلم ، أربعة���  م في المهدلم يتكلّ :ان والحاكمحب ار وابنعباس عند أحمد والبزّ
ه وهي مذي قال ُألالرضيع ال وذكر شاهد يوسف والصبي، يذكر الثالث الذي هنا
لقاء أُإا أراد فرعون ماشطة بنت فرعون لمنا علىأف اصبري يا أمة :ه في النارم 
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فيجتمع من هذا خمسة، وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة، الحق ،
  .ه موقوفلكنّ، في حديث عمران بن حصين شاهد يوسف أيضاً ووقع ذكر

���  ،عباسف مثل حديث ابن هالل بن يسا وروى ابن أبي شيبة من مرسل
  .ه لم يذكر ابن الماشطةأنّ

امرأة  أن :ة أصحاب األخدودصهيب في قصّ وفي صحيح مسلم من حديث
يا أمه  :فقال لها، فتقاعست بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي يرضع يءج

  .ك على الحقاصبري فإنّ
وزعم الضحن إف، أخرجه الثعلبي ،م في المهديحيى تكلّ اك في تفسيره أن
  .ثبت صاروا سبعة

وفي سير ، م في المهدإبراهيم الخليل تكلّ نأ :وذكر البغوي في تفسيره
مبارك  0م في زمن النبيوقد تكلّ، م أوائل ما ولدتكلّ 0النبي نإ :الواقدي

ــ بالضاد المعجمة ــ ة للبيهقي من حديث معرض ته في دالئل النبووقصّ، اليمامة
  .)٢(. ونظمهم السيوطي أحد عشر صبياً)١())علمأ واهللا

ويمكن أن ، وبالتالي فثبوت نطق نبي أو إنسان عادي وهو طفل قد وقع فعالً
وما ، أو أنّه غلو، فال يأتي أحد بعد ذلك ويهرج باستحالة ذلك، يحصل مستقبالً

مع ثبوته بالنقل  �ينفي ذلك عن أفضل البشرية بعد رسول اهللا، ثم إلى ذلك
  الصحيح عندنا.
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فالمعنى األقرب أن المراد به ، ))وال يجنب((وأما مسألة عدم الجنابة بقوله: 

عند كبار علماء أهل السنّة وعدوه من  �وقد ثبت ذلك للنبي، (ال يحتلم)
  وهو معصوم منه.، وعلّلوه: بأن االحتالم من الشيطان، �خصائصه

يصبح جنباً من غير ((لمة: قال النووي في شرحه على قول عائشة وأُم س
وفيه ، األنبياء وفيه دليل لمن يقول بجواز االحتالم على((في صحيح مسلم:  ))حلم

هون عنهه من تالعب الشيطان وهم منزّألنّ :قالوا، األشهر امتناعه، مناهخالف قد ،
ويتأووال يجنب من ، من جماع يصبح جنباً :المراد لون هذا الحديث على أن

  .)١())منه تناعهاحتالم الم
وقال في (تهذيب األسماء واللغات) عند ذكره لخصائص رسول 

واختلفوا ــ أي أصحابه الشافعية ــ في جواز االحتالم، واألشهر ((: �اهللا
  .)٢())امتناعه

ونقل ابن حجر في (فتحه) عن القرطبي فيما ذكره من الفائدة الثانية 
ه ألنّ، لك كان من جماع ال من احتالمذ نإ :والثاني((المستفادة من هذا الحديث: 

  .))إذ االحتالم من الشيطان وهو معصوم منه، كان ال يحتلم
[أي: عائشة، أو أُم في قولها [أي: غير القرطبي] وقال غيره ((ثم قال ابن حجر: 

، معنىلالستثناء  لما كان �� إو، إشارة إلى جواز االحتالم عليه، من غير احتالمسلمة] 
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أب وردأب :وأجيب، معصوم منه االحتالم من الشيطان وهو ناالحتالم يطلق على  ن
  .)١())في المنام يءنزال بغير رؤية شوقد وقع اإل، نزالاإل

وقال ابن قدامة في (المغني) عند استدالله لطهارة فرج المرأة بهذا الحديث: 
))ما احتلم ه فإنّ، وهو من جماع 0عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اهللا أن

٢())قطّ نبي(.  
ومن هذا النوع االحتالم ((وقال ابن الصالح عند كالمه على الرؤيا الشيطانية: 

  .)٣())Fفإنّه من الشيطان، ولهذا ال تحتلم األنبياء
واعتبر السيوطي عدم االحتالم خصيصة من خصائص األنبياء؛ ألن االحتالم من 

  .)٤(الشيطان فلم يسلّط عليهم
عن تالعب الشيطان بهم،  Fواألنبياء �هم علّلوه بعصمة النبيوأنت ترى أنّ

، بل في داللة آية Fوقد ثبت عندنا عقالً ونقالً عصمة األئمة من أهل البيت
في ذلك، وما وصلنا من  �التطهير كفاية، فضالً عن أدلّة مساواتهم لرسول اهللا

  روايات عديدة بعضها صريحة في ذكر العلّة.
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مام كتبت إلى أبي محمد أسأله عن اإل :عن األقرع قال((ففي (الكافي): 

يحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما فصل الكتاب: االحتالم شيطنة وقد أعاذ  هل
  .اهللا تبارك وتعالى أولياءه من ذلك

النوم منهم  ة في المنام حالهم في اليقظة ال يغيرحال األئم :فورد الجواب
  .)١())ثتك نفسكالشيطان كما حد ةوقد أعاذ اهللا أولياءه من لم، شيئاً

، فهذا أيضاً قد ثبت ))وتنام عينه وال ينام قلبه((وكذا مسألة النوم في قوله: 
نّة من رواية البخاري: عن جابر، وعائشة، وأنس �للنبي٢(عند أهل الس(.  

نائمة عيناه وال ينام والنبي ((ففيها: ، وفي رواية أنس عداه إلى سائر األنبياء
ومن رواية مسلم عن ، ))أعينهم وال تنام قلوبهم وكذلك األنبياء تنام، قلبه

  .)٤(وعن سفيان، )٣(عائشة
وأبو داود السجستاني عن ، )٦(وعن عائشة، )٥(ورواه أحمد عن أبي هريرة

، ولم ينكره، ولم يقل أحد أنّه غلو، وغيرهم، )٨(والترمذي عن عائشة، )٧(عائشة
  ولم يستقبحه أحد!
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منه، وأخص الناس به، بعد  F، وهم�تنكار إذا أثبتناه ألهل بيتهفما وجه االس
أن وردت به األدلّة عندنا؟ ألم يرد في رواية أنس اآلنفة في البخاري: (وكذلك 

، فأي ضير أن يثبت Fاألنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوبهم)، فإذا ثبت ذلك لألنبياء
  منهم؟وهم ليسوا بأدنى مرتبة  Fلألئمة من أهل البيت

وغيرهما،  )١(بل أنّكم أثبتموه لغير األنبياء واألولياء، إذ يروي أحمد والترمذي
ال قد وصفه النبيالدج ال  �بأنفقال: (تنام عينه وال ينام قلبه)!! فإن ثبت ذلك للدج

 Fمن دون أي استهجان منكم! فلماذا هذا االستهجان حين يوصف أهل البيت
  تحكمون؟!!بهذه الميزة!! فما لكم كيف 

وأما مسألة التثاؤب والتمطي، فهما من المكروهات عموماً، فقد روى أحمد 
كان يكره التثاؤب، وكان ينهى عنه،  �، بأن النبي)٢(والبخاري ومسلم وغيرهم

وكان يقول بأنّه من الشيطان، وأنّه يدخل الشيطان في فيه عند التثاؤب، وأنّه يضحك 
 أن���  ه أن يتمطّى الرجل في الصالة أو عند العشاءمنه الشيطان حين تثاؤبه، ويكر

كان أبعد الخلق عن الشيطان، فقد ثبت أنّه ال يتثاءب  �، وألن النبي)٣(يكون عند أهله
  وال يتمطى أيضاً.
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ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي ((قال ابن حجر في (فتح الباري): 

قط.  0بن األصم، قال: ما تثاءب النبيشيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد 
وأخرج الخطّابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان، قال: ما تثاءب نبي قط، 
ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من 

 كان ال يتمطّى ألنّه من الشيطان، واهللا 0الشيطان، ووقع في (الشفاء) البن سبع أنّه
  .)١())أعلم

وكان ال يتثاءب؛ ألنّه من الشيطان واهللا ((وقال البهوتي في (كشاف القناع): 
. وكذلك كلّ عبد مؤمن بعيد عن الشيطان قريب من الرحمن بمداومة )٢())عصمه منه

قطعاً لعصمتهم، ناهيك عن  Fذكره وعدم الغفلة عن صلته، وهذا ثابت ألهل البيت
  .Fثبوت ذلك من الروايات بحقّهم

وأما مسألة أنّهم يرون من خلفهم كما يرون من إمامهم، فهذه الصفة أيضاً مما 
أقيموا �، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قول رسول اهللا�ثبت للنبي) :

: (أقيموا صفوفكم وتراصّوا فإنّي �، وقوله)٣(الصفوف فإنّي أراكم خلف ظهري)
وربما قال: ، بعدي) إنّي ألراكم من : (فو اهللا�، أو قوله)٤(أراكم من وراء ظهري)
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، )٢(، وفي رواية أُخرى لمسلم: (فإنّي أراكم أمامي ومن خلفي))١((من بعد ظهري)
وفي رواية للحاكم: (إنّكم ترون أنّي ال أراكم إنّي واهللا ألرى من خلف ظهري كما 

  .)٣(أرى من بين يدي)
لشريفة، وهو أمر قد ثبت لما من اهللا عليه من قوة نفسه ا���  وما كان ذلك

بالدليل، وال مانع من ثبوته لغيره من النفوس القوية، كاألنبياء واألئمة من أهل 
، خاصّة إذا كان من لوازم اإلمامة، وقد وردت عندنا روايات تثبت Fالبيت

  ذلك، فلماذا تستكثرون عليهم هذه الخصائص إن كنتم مؤمنين؟! Fلهم
، فقد ))ونجوه كريح المسك((ه الرواية وهي قوله: وأما المسألة األخيرة في هذ

: �تكلّمنا عن هذا األمر آنفاً مفرداً، ولكنّنا نحب أن نعلّق على تعليقهم على قوله
، كما عنونوا بذلك هذه الرواية كاملة، ))فساؤه وضراطه وغائطه(((ونجوه) بقولهم: 

عنوان: (فساء وضراط وجعلوا عالمات اإلمام العشر التي يتميز بها ويختص، تحت 
  األئمة كريح المسك).

فنقول لهؤالء: إنّكم واهللا سيئوا األدب بشكل ال يتصور، وال خالق لكم حينما 
 المجمع على عدالتهم وإمامتهم في الدين والتقى، Fتستهزؤن بأئمة أهل البيت

كما يفعل شيخ ، وتتجرأون في القدح بهم ألجل إغاضة أتباعهم وشيعتهم
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بن تيمية، فهذا األسلوب الوقح يدلّ على خبث سريرة وبغض حقيقي النواصب ا

داخلي ال تستطيعون البوح به؛ ألنّه مخالف حتّى لمذهبكم من وجوب حب أهل 
وتوقيرهم وإكرامهم، ومخالف لطريقة علماء أهل السنّة عند كالمهم  Fالبيت

  في هذه المسألة، ولكن كلّ إناء بالذي فيه ينضح!!
: إن الرواية تذكر النجو وهي الريح والفضالت كما فسرها أهل ومن ثم نقول

اللغة، ولكنّهم لسخافتهم يذكرون ألفاظاً مستقبحة في عرفنا ويومنا، ليؤذوا به أتباع 
ال يضرهم مذمة أمثال هؤالء واستهزاؤهم,  F، ولكن أهل البيتFأهل البيت

بياء اهللا تعالى، فهل يستطيع ولسائر أن �وقد ذكرنا ثبوت هذه الصفات كلّها للنبي
هؤالء أن يعنونوا بهذا العنوان وعلى هذا الشكل من االستهزاء، حينما يذكرون هذه 

؟!! أم أن جميع العلماء قد ذكروا ذلك بالكناية �اُألمور وهذه الصفات لرسول اهللا
وخصائصه وعظمته وعصمته وخلوه من المنفرات وإثبات  �واألدب في مدحه

  !�يدة لهالصفات الحم
فأين هؤالء النواصب الجهلة من أولئك األعالم الذين تعاملوا مع هذه 
الروايات بكلّ احترام وأدب ودين، يا من ال يملك شيئاً سوى الحقد والبغض 

على المأل كما في صحيح مسلم  �والنصب والشيطنة والنفاق!! فقد قال رسول اهللا
ة وب�وغيره على لسان عليي: (والذي فلق الحباّألم 0رأ النسمة إنّه لعهد النبي 

  .)١(منافق)���  مؤمن، وال يبغضني���  إلي أن ال يحبني
ويكملون ، �عندنا عترة النبي وأهل بيته ينوبون عنه Fوكذلك فإن األئمة

فهم منه ، ويقودون اُألمة على صراط مستقيم وإلى طريق الهداية والجنّة، مسيرته
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وهم طاهرون ، �ة المنصّبون من اهللا بعده إذ ال نبي بعدهوهم األئم، وهو منهم
ه، رون بنصّ القرآنمطهرون ال يفارقونه إلى ���  ومع القرآن الذي ال يمسالمطه

شيء وصفة كلّ  فأثبت لهم، يوم القيامة كما نص على ذلك في حديث الثقلين
  خاتم النبيين وسيد الرسل أجمعين. �ألنّه ؛حاشا النبوة �له

  ولكن: لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن ال حياة لمن تنادي!!

  ):):١١((  تعليقتعليق


�ن����������«�������א�«� �

        فكيف نرد عليهم؟فكيف نرد عليهم؟فكيف نرد عليهم؟فكيف نرد عليهم؟، ، ، ، إن حديث أُم أيمن ضعيفإن حديث أُم أيمن ضعيفإن حديث أُم أيمن ضعيفإن حديث أُم أيمن ضعيف    ::::يقول أهل السنّةيقول أهل السنّةيقول أهل السنّةيقول أهل السنّة
        هل يمكن إعطانا مصدر الحديث الذي تصححه.هل يمكن إعطانا مصدر الحديث الذي تصححه.هل يمكن إعطانا مصدر الحديث الذي تصححه.هل يمكن إعطانا مصدر الحديث الذي تصححه.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..كم ورحمة اهللا  السالم علي

عدة أحاديث مرت اإلشارة إليها في أصل  �النبي إن في قضية شرب بول
  والمعروف منها حديثان:، الجواب

  ، )٢(والطبراني، )١(رواه الحاكم، وفيه أن الشاربة كانت أُم أيمن األول:األول:األول:األول:
عن ، عن أبي مالك النخعي، بطرقهم عن شبابة بن سوار، )٤(والطبري، )٣(وأبو نعيم

أُم أيمن. وهذا الطريق ضعيف بأبي مالك  عن، عن نبيح العنزي، األسود بن قيس
  كان متروك الحديث.، واسمه عبد الملك بن الحسين، النخعي
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قال الدوري عن ابن معين: ليس ((قال فيه ابن حجر في (التهذيب): 

وقال أبو زرعة وأبو ، الحديث ضعيف منكر :وقال عمرو بن علييء، بش
ليس بثقة وال  :النسائي لوقا، ضعيف :ضعيف الحديث. وقال أبو داود :حاتم

  يكتب حديثه.
وقال الحاكم أبو ، متروك الحديث :قلت: وقال األزدي والنسائي أيضاً

  .)١())ليس بالقوي عندهم: أحمد
  وهي أن نبيح العنزي لم يلحق أُم أيمن.، وفي السند علّة أُخرى

أيمن  مأُ نأ :(حديث)((قال ابن حجر العسقالني في (التلخيص الحبير): 
الحسن بن  .ولم ينكر عليها، )ال تلج النار بطنك نإذ( :فقال، 0شربت بول النبي
 من حديث أبي، وأبو نعيم، والطبراني، والدارقطني، والحاكم، سفيان في مسنده

  ...أيمن معن أُ، زىنعن نبيح الع، عن األسود بن قيس، مالك النخعي
 وأبو مالك، )كي بطنكلن تشت( :ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ إلى أن قال:

  .)٢())أيمن مونبيح لم يلحق أُ، ضعيف
، يرويه أبو مالك النخعي((وسئل الدارقطني عن حديث أُم أيمن؟ فقال: 

عن األسود ، عن أبي مالك، واختلف فرواه شهاب، واسمه عبد الملك بن حسين
، مانوخالفه سلم بن قتيبة وقرة سلي، عن أًم أيمن، عن نبيح العنزي، بن قيسا

عن أًم ، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن يعلى بن عطاء، فروياه عن أبي مالك
  .)٣())واالضطراب فيه من جهته، وأبو مالك ضعيف، أيمن
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هذا ولكن ابن عساكر أورد طريق سلم بن قتيبة عند أبي يعلى الموصلي، هكذا: 
، السلمي بن منصورقرئ على إبراهيم  :قالت، المجتبى فاطمة بنت ناصر مأخبرتنا أُ((

، سلم بن قتيبة نا، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، أنا أبو يعلى، أنا أبو بكر بن المقرئ
 معن أُ، بن عبد الرحمناعن الوليد ، عن يعلى بن عطاء، عن الحسين بن حريث

. وبنفس السند عن أبي يعلى )١())...فخارة يبول فيها 0كان لرسول اهللا: قالت، أيمن
، والبويصري في )٣(، والسيرة النبوية)٢(ورده ابن كثير في (البداية والنهاية)الموصلي أ
  .)٥(، وابن حجر العسقالني في (المطالب العالية))٤((اإلتحاف)

هـ) لم يلحق يعلى ٢٤٤ولكن هذا السند فيه سقط؛ ألن الحسين بن حريث (ت
يروي عن هـ) ٢٠١هـ) حتّى يروي عنه، وال سلم بن قتيبة (ت١٢٠بن عطاء (تا

الحسين بن حريث، فالحسين متأخّر بطبقة عنه، إذ هو من طبقة محمد بن أبي بكر 
هـ)، فال بد أن يكون الطريق في األصل طريقان: محمد بن أبي بكر ٢٣٤المقدمي (ت

المقدمي عن سلم بن قتيبة، والحسين بن حريث عن راوٍ آخر، وهما ــ أي: سلم بن 
ــ يروي ان عمن روى عن يعلى بن عطاء، فيكون السقط في السند قتيبة والراوي اآلخر 

  راويان.
ولعلّ هذا الطريق هو الذي أورده ابن حجر العسقالني في اإلصابة، وفيه 

أخرج ابن السكن من طريق عبد الملك بن حصين ((بعض التصحيف، قال: 
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(وهو أبو مالك النخعي)، عن نافع بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أُم 

  .)١(الحديث ))أيمن، قالت:...
وفي السند علّة أُخرى، فإن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي لم يلحق أُم أيمن، 

الوليد بن عبد الرحمن الجرشي مولى آلل أبي سفيان، من ثقات ((قال ابن حبان: 
  . )٢())أهل الشام، ال يصح له عن أبي أُمامة وال غيره من الصحابة سماع

  ه أن الشاربة بركة موالة أُم حبيبة.وفي الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
، وابن )٦(، وابن عبد البر)٥(، والطبراني)٤(، وابن أبي عاصم)٣(رواه البيهقي

، بطرقهم عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن )٨(، وابن عساكر)٧(المقرئ
  حكيمة بنت أُميمة، عن أُمها أُميمة.

بن حنبل، عن يحيى بن معين،  ورواه الطبراني أيضاً عن عبد اهللا بن أحمد
  .)٩(حجاج... الخ، وفيه أن الشاربة اسمها برة خادم أُم سلمة
رواه ((، وقال الهيثمي: )١٠(وهذا الطريق صححه الحاكم ووافقه الذهبي

وكالهما  الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد اهللا بن أحمد بن حنبل وحكيمة
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، )٣(صحيحهوأخرج لها في ، )٢(في ثقاتهوحكيمة ذكرها ابن حبان ، )١())ثقة
والطريق في إلزامات الدارقطني على البخاري ومسلم في (ذكر رجال من 

رويت أحاديثهم من وجوه ال مطعن في ناقليها  0الصحابة رووا عن النبي
مذهبهما وعلى ما قدمنا ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزم إخراجها على 

قال: أُميمة بنت رقيقة روى عنها ابن المنكدر ، ا)ذكره وما أخرجاه أو أحدهم
  .)٤(وابنتها حكيمة

وحديث هذه المرأة التي شربت بوله ((قال القاضي عياض في (الشفا): 
  .)٥())صحيح ألزم الدارقطني مسلماً والبخاري إخراجه في الصحيح
فروي بإسناد جيد ((وقال ابن الصالح في (شرح مشكل الوسيط) للغزالي: 

  .)٦())يمة بنت رقيقة إحدى الصحابياتعن أُم
 ف طريق أُموقال ابن حجر العسقالني في (التلخيص الحبير) بعد أن ضع

 0النبي نأأخبرت  :اق عن ابن جريجخرى رواه عبد الرزّوله طريق أُ((أيمن: 
ليس فيه  فجاء فإذا القدح، هيوضع تحت سريرثم  كان يبول في قدح من عيدان

رض أحبيبة جاءت معها من  مكانت تخدم أُ، بركة :يقال لها فقال المرأة، يءش
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 مة يا أُصح( :قال، شربته :قالت ؟)البول الذي كان في القدح أين( :الحبشة
ى كان مرضها الذي حتّ !مرضت قط فما، يوسف مى:أُوكانت تكنّ)، يوسف

  .ماتت فيه
، معين وتابعه يحيى بن، عن محمد بن عيسى بن الطباع، وروى أبو داود

عن أُ، عن حكيمة، عن ابن جريج، اجكالهما عن حجها نّ، أها أُميمة بنت رقيقةم
 وهكذا، قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل 0كان لرسول اهللا :قالت

والحاكم، انرواه ابن حب ،ورواه أبو ذر جه على الهروي في مستدركه الذي خر
، تينأهما قضيتان وقعتا المرنّ، أبن دحيةحه اوصح، للشيخين لزامات الدارقطنيإ

أيمن  ميوسف غير بركة أُ مبركة أُ نأح ووضّ، وهو واضح من اختالف السياق
  .)١())واهللا أعلم، موالته

وقال ابن دحية في ((وكالم ابن دحية ذكره ابن الملقّن في (البدر المنير)، قال: 
عدل) ابن جريج، قال: أُخبرت أن كتاب (اآليات البينات): رواه عبد الرزّاق عن (ال

يوضع تحت سريره، (قال: فوضع تحت  0النبي كان يبول في قدح من عيدان، ثم
سريره)، فجاء (فأراده)، فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال المرأة يقال: لها بركة 

(أين البول الذي كان في  [كانت تخدم ُألم حبيبة] جاءت معها من أرض الحبشة:
قال: (صحة يا أُم يوسف) ــ وكانت تكنى أُم يوسف ــ فما ، الت: شربتهالقدح؟) فق

  .))مرضت قطّ حتّى كان مرضها الذي ماتت فيه
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قال ابن دحية: إن كان عبد الرزاق، قال: أُخبرت، فقد أسنده يحيى بن معين عن 
  .)١())حجاج، عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أُمها أُميمة

دحية في (اآليات البينات) المطبوع، وال طريق عبد  ولكنّا لم نجد كالم ابن
الرزّاق في مصنّفه، حتّى نالحظ السند، فيبقى عل إرساله، وكذا أورده القسطالني 

، ولذا ضعف األلباني هذه الزيادة ــ )٢(في (المواهب اللدنية) مرسالً عن عبد الرزّاق
ــ إلرسالها�أي قوله   .)٣(: (صحة يا أُم يوسف) 

òČàöþa@pbÐ•@åßIòČàöþa@pbÐ•@åßIòČàöþa@pbÐ•@åßIòČàöþa@pbÐ•@åßIFFFF@@@@HæìàÜn°@ü@áèČãcHæìàÜn°@ü@áèČãcHæìàÜn°@ü@áèČãcHæìàÜn°@ü@áèČãc@ @@ @@ @@ @
�»ط�!�א�ق���« �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
مام عشر عالمات: يولد مام عشر عالمات: يولد مام عشر عالمات: يولد مام عشر عالمات: يولد لإللإللإللإلقال: قال: قال: قال: ، ، ، ، ����أورد الكليني رواية عن اإلمام أبي جعفرأورد الكليني رواية عن اإلمام أبي جعفرأورد الكليني رواية عن اإلمام أبي جعفرأورد الكليني رواية عن اإلمام أبي جعفر

مطهمطهمطهوال وال وال وال ، ، ، ، صوته بالشهادتينصوته بالشهادتينصوته بالشهادتينصوته بالشهادتين    وقع على راحته رافعاًوقع على راحته رافعاًوقع على راحته رافعاًوقع على راحته رافعاً    وإذا وقع على األرضوإذا وقع على األرضوإذا وقع على األرضوإذا وقع على األرض، ، ، ، مختوناًمختوناًمختوناًمختوناً    راًراًراًراًمطه
ويرى من خلفه كما يرى ويرى من خلفه كما يرى ويرى من خلفه كما يرى ويرى من خلفه كما يرى ، ، ، ، ىىىىوال يتمطّوال يتمطّوال يتمطّوال يتمطّ    وال يتثاءبوال يتثاءبوال يتثاءبوال يتثاءب، ، ، ، ام عينه وال ينام قلبهام عينه وال ينام قلبهام عينه وال ينام قلبهام عينه وال ينام قلبهوتنوتنوتنوتن، ، ، ، يجنبيجنبيجنبيجنب

(الكافي (الكافي (الكافي (الكافي ))))))))............بستره وابتالعهبستره وابتالعهبستره وابتالعهبستره وابتالعه    لةلةلةلةككككونجوه كرائحة المسك واألرض موونجوه كرائحة المسك واألرض موونجوه كرائحة المسك واألرض موونجوه كرائحة المسك واألرض مو، ، ، ، من أمامهمن أمامهمن أمامهمن أمامه
        باب مواليد األئمة).باب مواليد األئمة).باب مواليد األئمة).باب مواليد األئمة).، ، ، ، كتاب الحجةكتاب الحجةكتاب الحجةكتاب الحجة    ٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨////١١١١

أنّه قال: (ال ينام في مسجدي أنّه قال: (ال ينام في مسجدي أنّه قال: (ال ينام في مسجدي أنّه قال: (ال ينام في مسجدي ، ، ، ، ����وأورد شيخ الطائفة الطوسي: عن رسول اهللاوأورد شيخ الطائفة الطوسي: عن رسول اهللاوأورد شيخ الطائفة الطوسي: عن رسول اهللاوأورد شيخ الطائفة الطوسي: عن رسول اهللا
ال يحلّ ال يحلّ ال يحلّ ال يحلّ ، ، ، ، وقال: إن اهللا أوحى إلي أن اتّخذ مسجداً طهوراًوقال: إن اهللا أوحى إلي أن اتّخذ مسجداً طهوراًوقال: إن اهللا أوحى إلي أن اتّخذ مسجداً طهوراًوقال: إن اهللا أوحى إلي أن اتّخذ مسجداً طهوراً، ، ، ، ب فيه أحدب فيه أحدب فيه أحدب فيه أحدأحد وال يجنأحد وال يجنأحد وال يجنأحد وال يجن

، بحار ، بحار ، بحار ، بحار ١٥١٥١٥١٥////٦٦٦٦)(التهذيب )(التهذيب )(التهذيب )(التهذيب FFFFأنا وعلي والحسن والحسينأنا وعلي والحسن والحسينأنا وعلي والحسن والحسينأنا وعلي والحسن والحسين ��� ��� ��� ���     أن يجنب فيهأن يجنب فيهأن يجنب فيهأن يجنب فيهألحد ألحد ألحد ألحد 
        ).).).).١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨////٢٥٢٥٢٥٢٥األنوار األنوار األنوار األنوار 
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        أليست الروايتان متناقضتين؟!!أليست الروايتان متناقضتين؟!!أليست الروايتان متناقضتين؟!!أليست الروايتان متناقضتين؟!!

 ��� ��� ��� ���     فاألولى تقول: إن األئمة ال يجنبون. والثانية تقول: ال يحلّ ألحد أن يجنبفاألولى تقول: إن األئمة ال يجنبون. والثانية تقول: ال يحلّ ألحد أن يجنبفاألولى تقول: إن األئمة ال يجنبون. والثانية تقول: ال يحلّ ألحد أن يجنبفاألولى تقول: إن األئمة ال يجنبون. والثانية تقول: ال يحلّ ألحد أن يجنب
        من هم أئمة في المسجد, والتي تدلّ على أنّهم يجنبون؟من هم أئمة في المسجد, والتي تدلّ على أنّهم يجنبون؟من هم أئمة في المسجد, والتي تدلّ على أنّهم يجنبون؟من هم أئمة في المسجد, والتي تدلّ على أنّهم يجنبون؟

        وما معنى نجوهم؟وما معنى نجوهم؟وما معنى نجوهم؟وما معنى نجوهم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن معنى ال يجنب في الرواية األولى، أي: ال يحتلم، فيمكن أن يطلق أحدهما 

ة عن على اآلخر تجوزاً, والذي يؤكّد ذلك أن الرواية في عالمات اإلمام الوارد
  .)١(جاءت بـ(ال يحتلم) �الرضا

وقال المازندراني في (شرح أصول الكافي): أي ال يلحقه خبث الجنابة، كما 
من الجنابة واالحتالم ّ�ً إنّه يجب عليه الغسل، أو ال يحتلم ألن ���  يلحق غيره

  .)٢(يطلق على اآلخر تجوزاً
خبر األول وغيره، أو أنّه ال أي: ال يحتلم كما مر في ال((وفي (بحار األنوار): 

 يلحقه خبث الجنابة وإن وجب عليه الغسل تعبداً، ويؤيده ما سيأتي في أخبار
النبي قال: (ال يحلّ ألحد أن يجنب في هذا المسجد�كثيرة أن ،  ��� أنا وعلي

  .)٣())وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي)
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س من مختصاتهم، بل يشاركهم في ذلك األنبياء, وقد ثم إن عدم االحتالم لي
ثبت هذا عند أهل السنّة أيضاً, ويعلّلون ذلك كما نعلّله بأن االحتالم من الشيطان، 

  وهو ال يتسلّط عليهم.
قال كتبت إلى أبي محمد أسأله ، إسحاق، عن األقرععن ((روى الكليني: 

ل الكتاب: االحتالم شيطنة وقد يحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما فص مام هلعن اإل
ة في المنام حال األئم :أعاذ اهللا تبارك وتعالى أولياءه من ذلك، فورد الجواب

وقد أعاذ اهللا أولياءه من لمة الشيطان ، النوم منهم شيئاً رال يغي، حالهم في اليقظة
١())ثتك نفسككما حد(.  

و: عدم حلّ المقاربة ال وأما الرواية الثانية، فالمقصود بعدم حلّ الجنابة ه
االحتالم في المسجد، فيرتفع التعارض بين الروايتين، فيحق لهؤالء األربعة الدخول 
إلى المسجد وهم في حال الجنابة؛ ألنّهم مطهرون بنص آية التطهير، فال يلحقهم 

  خبث الجنابة.
  .)٢(أما (النجو): ففي (لسان العرب): ما يخرج من البطن من ريح وغائط

IIIIòČàöþaòČàöþaòČàöþaòČàöþaFFFF@@@@pbÌÜYÛa@Éîº@æìàÜÈípbÌÜYÛa@Éîº@æìàÜÈípbÌÜYÛa@Éîº@æìàÜÈípbÌÜYÛa@Éîº@æìàÜÈíHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        يعلمون جميع الّلغات؟يعلمون جميع الّلغات؟يعلمون جميع الّلغات؟يعلمون جميع الّلغات؟    FFFFهل يصح القول بأن األئمةهل يصح القول بأن األئمةهل يصح القول بأن األئمةهل يصح القول بأن األئمة

                                                 

F١E��r�(١א��W٥٠٩�F�b�	h١٢א�،E�	����@�0[L���G0�G)hא�	["w�L0E�K� �
F٢�T�uC��G0l�،@!���د]²F�X���E١٥�W٣٠٦�KE(�ن�א� �
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ذلك؛  إن األخبار في هذا األمر كثيرة مشهورة بلغت حد التواتر، واألمر بين في

  وارثوا علم األنبياء واألوصياء، فليس غريباً أن يعلموا جميع اللغات. Fألن األئمة
أنّهم  Fوقد نقل الصفّار خمس عشر رواية في باب (في األئمة، هذا

أنّهم يعرفون األلسن  Fوسبعة في باب (في األئمة، يتكلّمون األلسن كلّها)
ون الكتب التي نزلت على األنبياء أم يقرأنّه Fوثالثة في باب (في األئمة، كلّها)

  منها:، باختالف ألسنتهم التوراة واإلنجيل وغير ذلك)
قال: أرسلت إلى أبي ، عن علي بن مهزيار، بن عيسى محمد حدثناــــــــ١١١١

متعجباً! فقلت له: مالك يا بني؟  يغالمي وكان سقالمياً, فرجع الغالم إل �الحسن
فظننت أنّه إنّما ، كلّمني بالصّقالنية كأنّه واحد منّاقال: كيف ال أتعجب! ما زال ي

  .)١(دار بينهم
محمد عن ، عن ابن أبي القاسم وعبد اهللا بن عمران، محمدأحمد بن  حدثنا ــــــــ٢٢٢٢

يا عمار أبو  :�قال لي أبو عبد اهللا :قال، عن عمار الساباطي، عن رجل، بشيربن ا
 ما رأيت نبطياً، علت فداكج :قلت، فكساه فكسحه بساطورا لهمسلم فظلّ

  .)٢(لسان وبكلّ !يا عمار :فقال، أفصح منك
: قال، عن رجل من أهل بيرما، عن إسماعيل بن مهران، النهدي حدثناــــــــ٣٣٣٣
ذكرت ، ثم ى بلغت األعوصعته وخرجت حتّفود �عند أبي عبد اهللا كنت
ض ن أسأله عن بيوأوكنت أردت ، هلهألي فرجعت إليه والبيت غاص ب حاجة

                                                 

F١E�s��T	א��!
�B0�W٣٥٣��6_�א�(pدسא�F�@�0١١E�F�b�	h٣אEK� �
F٢E�s��T	א��!
�B0�W٣٥٣��6_�א�(pدس،�אF�@�0١١E�F�b�	h٤אEK� �
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، بناحل، ديوك الماء :يعنى، دعا نامينا، البيض :يعنى، ياتب :فقال لي ؟الماء ديوك
  .)١(تأكل ال :يعنى

كان ألبي الحسن غلمان  :قال، عن ياسر الخادم، بن جزك محمد حدثنا ــــــــ٤٤٤٤
فسمعهم بالليل ، قريباً منهم �أبو الحسن وكان، روم ةسقالبي في البيت

وليس ، سنةكلّ  ويقولون: إنّا كنّا نفتصد في، ةيتراطنون بالسقالبية والرومي
إلى بعض األطباء فقال له: أفصد لهذا  �نفصدها هنا, فلما كان من الغد وجه 

فافتصدت فورمت ، تفتصد أنت ال !يا ياسر :قالثم  كذا, ولهذا عرق كذا. قعر
، ألم أنهك عن ذلك :فقال، فأخبرته ؟مالك! يا ياسر :فقال لي، فأحضرت، يدي

، ن ال أتعشىأوأوصاني ، أو وضع :قال، هلم يدك فمسح يده عليها فبرأ عليها
  .)٢( يعلَ أغافل فأتعشى فيضرب، ثم أتعشى[ال] فكنت بعد ذلك ما شاء اهللا 

عندهم جميع  Fفي (الكافي) روايتين في باب (إن األئمة �وأورد الكليني
ونها على اختالف ألسنتها)، وفي الكتب التي نزلت من عند اهللا عزّ وجلّ وأنّهم يعرف

  تسعة روايات في هذا الباب، منها: �(االختصاص) المنسوب للمفيد
بن خالد  محمدو، عن الحسين بن سعيد، بن عيسى محمدأحمد بن  ــــــــ١١١١
قال: ، عن أخي مليح، عن يحيى بن عمران الحلبي، بن سويد عن النضر، البرقي

له  وقد بعث غالماً �ي عبد اهللاكنت عند أب قال:، حدثني أبو يزيد فرقد
ه ى ظننت أنّالرسالة فال يحيرها حتّ رفرجع إليه فجعل يغي، أعجميا في حاجة

  .)٣(أفهم عنك يفإنّ، لسان شئت م بأيفقال: تكلّ، سيغضب عليه
                                                 

F١E�s��T	א��!
�B0�W٣٥٤��6_�א�(pدس،�אF�@�0١١E�F�b�	h٦אEK� �
F٢E�s��T	א��!
�B0�W٣٥٨��6_�א�(pدسא�F�@�0١٢E��b�	h٤אK� �
Fص٣�B+flא�E�W٢٨٩��["
�"�ن��:�]א��(�Gوא��t�F�s`ن�[א��K� �
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عن ، عن أحمد بن الحسن الميثميخطّاب، بن الحسين بن أبي ال محمد ــــــــ٢٢٢٢

قال: جئنا إلى باب أبي ، ن أكيل النميريعن موسى ب، الفزاري أبان بن عثمان
، فسمعنا صوتاً يقرأ بالعبرانية فبكينا حيث سمعنا الصوت، نستأذن عليه �جعفر

فدخلنا فلم نر عنده أحداً. ، فظننّا أنّه بعث إلى رجل من أهل الكتاب ليقرأ عليه
أهل فظننّا أنّك بعثت إلى رجل من ، فقلنا: أصلحك اهللا سمعنا صوتاً بالعبرانية

قلنا: وما الكتاب استقرأته, فقال: ال ولكنّي ذكرت مناجاة إليا فبكيت من ذلك. 
معذبي بعد طول قيامي لك  أتراك !كانت مناجاته؟ فقال: جعل يقول: يا رب

اك ومعذبي بعد صالتي لكوعبادتي إي ،ي فأوحى اهللا إليه أنّ، أعماله دوجعل يعد
عبدك وفي  وأنا، بعد نعم، تقول: ال وما يمنعك أن !فقال: يا رب، بكلست أعذّ

  .)١(وفيت به ي إذا قلت قوالًفأوحى اهللا إليه أنّ، قبضتك
.والروايات في ذلك كثيرة ليس هنا محلّ جمعها وإيرادها؛ فراجع ثم   

IIIIgggg@Öý�@Öý�@Öý�@Öý�þaþaþaþaČàöČàöČàöČàöÛ@òÛ@òÛ@òÛ@ò@ÅÐ@ÅÐ@ÅÐ@ÅÐIIIIIIIIâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇHHHHHHHH@@@@@Š×‡@†äÇ@Š×‡@†äÇ@Š×‡@†äÇ@Š×‡@†äÇggggâbßâbßâbßâbß@@@@HŠ�eHŠ�eHŠ�eHŠ�e    


אق�����������«�
-����א#�)�א  »��د�א
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

، ، ، ، سم المعصومسم المعصومسم المعصومسم المعصوماااايراد يراد يراد يراد إإإإبعد بعد بعد بعد     ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((    ةةةةق لفظق لفظق لفظق لفظإطالإطالإطالإطالرفت الشيعة على رفت الشيعة على رفت الشيعة على رفت الشيعة على تعاتعاتعاتعا
ن نسأل هل كان المعصوم نفسه يورد هذا اللفظ عندما يذكر اسم ن نسأل هل كان المعصوم نفسه يورد هذا اللفظ عندما يذكر اسم ن نسأل هل كان المعصوم نفسه يورد هذا اللفظ عندما يذكر اسم ن نسأل هل كان المعصوم نفسه يورد هذا اللفظ عندما يذكر اسم أأأأولكن نريد ولكن نريد ولكن نريد ولكن نريد 

    ����مير المؤمنينمير المؤمنينمير المؤمنينمير المؤمنينأأأأبيه بيه بيه بيه أأأأعن عن عن عن     ����مام الحسينمام الحسينمام الحسينمام الحسينم اإلم اإلم اإلم اإلعندما يتكلّعندما يتكلّعندما يتكلّعندما يتكلّ    خر؟ مثالًخر؟ مثالًخر؟ مثالًخر؟ مثالًآآآآمعصوم معصوم معصوم معصوم 
        ؟؟؟؟))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((    ::::فهل كان يقولفهل كان يقولفهل كان يقولفهل كان يقول

                                                 

Fص١�B+flא�E�W٢٩٢�8Y	C�F��dQ�t��3c+fא�R����d_���!³و��א��':�~+AK� �
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ة الروائية المعتبرة في كتبنا الحديثية ة الروائية المعتبرة في كتبنا الحديثية ة الروائية المعتبرة في كتبنا الحديثية ة الروائية المعتبرة في كتبنا الحديثية دلّدلّدلّدلّذكر األذكر األذكر األذكر األمنكم منكم منكم منكم     اااانرجونرجونرجونرجو، ، ، ، نعمنعمنعمنعمكان كان كان كان ذا ذا ذا ذا إإإإ
        ؟؟؟؟ربعة)ربعة)ربعة)ربعة)(ويا حبذا لو كان الدليل من الكتب األ(ويا حبذا لو كان الدليل من الكتب األ(ويا حبذا لو كان الدليل من الكتب األ(ويا حبذا لو كان الدليل من الكتب األ

         الراوي هو من كان يلصق هذا اللفظ بعد ذكر اسم المعصوم؟الراوي هو من كان يلصق هذا اللفظ بعد ذكر اسم المعصوم؟الراوي هو من كان يلصق هذا اللفظ بعد ذكر اسم المعصوم؟الراوي هو من كان يلصق هذا اللفظ بعد ذكر اسم المعصوم؟    ننننأأأأم م م م أأأأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

من ، خرآمام إم عن عندما يتكلّ، ))عليه السالم(( ة:لفظ Fةئمورد عن األ
  :ذلك

عن ، بن يحيى محمدروى الكليني بسند صحيح في (الكافي): عن  ــــــــ١١١١
قال: سألته عن ، �عن أخيه أبي الحسن، عن علي بن جعفر، العمركي بن علي

ال  ))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم(((( كان أبي(ه هل تقبل شهادته؟ فقال: السائل الذي يسأل في كفّ
  .)١()يقبل شهادته إذا سأل في كفه

، )٢(.. الخ).))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم(((( كان أبيعلي بن جعفر بلفظ: (وهو في مسائل 
..) .))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم(((( كان أبيورواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) بالسند، بلفظ: (

  .)٣(أيضاً
عن محمد، عن أحمد بن ، بن يحيى محمدروى الكليني في (الكافي): عن  ــــــــ٢٢٢٢

: إن امرأتي �سنقال: قلت ألبي الح، عن عبد اهللا الكاهلي، علي بن الحكم
 فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً، نهاهماأوامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم ف

فإذا مات لنا ميت لم ، تمنعناه يءش فألي وإن لم يكن حراماً، نتركه حتّىفانهنا عنه 

                                                 

F١�E�r�(٧א��W٣٩٧�F�b�	h@�١٤א�0�،E���د��d4א��G��[د!K� �
F٢�E��G0�L���.
�)��W!*٢٨٧�F�b�	h٧٢٧אsدא�d4א��EK� �
F٣�Eم��(Fא��~�VdQ٦�W٢٤٤�F�b�	h٦٠٩אs�C[:'@�א��0�،EK� �
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 (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)كان أبي ، تسألني عن الحقوق( :�قال: فقال أبو الحسن، يجئنا أحد

  .)١()فروة تقضيان حقوق أهل المدينة مي وأُميبعث أُ
كان ورواه الصدوق بسند آخر عن الكاهلي في (من ال يحضره الفقيه) بلفظ: (

  .)٢(..).))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم(((( أبي
، بن عيسى بن محمدروى الحميري القمي في (قرب اإلسناد): عن أحمد  ــــــــ٣٣٣٣

وسألته قال: ، �في سؤاالته عن الرضا، بن أبي نصر البزنطي محمدعن أحمد بن 
�وَآتُوا حقَّه يوم حصَاده وال تُسرِفُواوَآتُوا حقَّه يوم حصَاده وال تُسرِفُواوَآتُوا حقَّه يوم حصَاده وال تُسرِفُواوَآتُوا حقَّه يوم حصَاده وال تُسرِفُوا� :وجلّ عن قول اهللا عزّ

  سراف؟أيش اإل، )٣(
  ها من قبلكم؟أوقال: هكذا يقر

  قلت: نعم.
  قال: افتح الفم بالحاء.

  قلت: حصاده.
 دقسراف في الحصاد والجداد أن يصّيقول: من اإل ))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((ي وكان أب
  .)٤(جميعاً الرجل بكفيه

عن ابن محمد، عن أحمد بن ، بن يحيى محمد((ورواه الكليني في (الكافي): 
  .)٥())...يقول (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)كان أبي ( :بلفظ، �عن أبي الحسن، أبي نصر

الحسن بن محبوب، عن جميل ((روى الصدوق في (من ال يحضره الفقيه):  ــــــــ٤٤٤٤
يقول: كان رسول  �عبد اهللا قال: سمعت أبا، بن صالح، عن محمد بن مروانا

                                                 

F١�r�(א�� E٣� W٢١٧�F�b�	h@�٥א�0� ،E[Qوא� �':B2א� .Y�� ��R���~Äאp&אن ��ذ���
ª12אK� �
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F٥�E�r�(٣א��W٥٦٦�F�b�	hאد٦א	pد�وא�Bh@�א�0�EK� �



٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

يقول: ما من أحد  ))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((وقد كان أبي ...، ال يفطر ى يقال:يصوم حتّ �اهللا
، يفعل كذا وكذا �كان رسول اهللا من رجل يقال له: وجلّ أبغض إلى اهللا عزّ

 ه يرى أنكأنّ، الصالة والصوم على أن أجتهد في وجلّ فيقول: ال يعذبني اهللا عزّ
  .)١())عنه من الفضل عجزاً ترك شيئاً �رسول اهللا

ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن عد((ورواه الكليني في (الكافي): 
  .)٢())...يقول (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)وقد كان أبي (: ... بلفظبن محبوبا

، عن ·حدثنا محمد بن علي ماجيلويه((روى الصدوق في (األمالي)، قال: ــــــــ٥٥٥٥
د بن أبيعملقاسم، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبيه، عن عبد اهللا بن ا ه محم

، قال: �المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اهللا الصادق
القلب ليواقع  أفسد للقلب من الخطيئة، إن يءش ، يقول: ما(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)كان أبي (

  .)٣())...)الخطيئة
بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، محمد ((ورواه الكليني في (الكافي): 

  كان أبي(: بلفظ �زيد، عن أبي عبد اهللا عن محمد بن سنان، عن طلحة بن
  .)٤())...)يقول (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم) 

 (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)كان أبي (: وقد رواه الطوسي في (األمالي) بسند الصدوق بلفظ
  .)٥(...)يقول
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عن محمد بن علي، عن الحسن  أحمد،(( :)الكافي(روى الشيخ الكليني في  ــــــــ٦٦٦٦

، فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في جالساً �قال: كنت مع أبي الحسن، بن الجهما
فقال لي: انظر بين كتفيه، فنظرت فإذا  .فنزعته .ده وانزع قميصهحجري، فقال لي: جر

في أحد كتفيه شبيه بالخاتم داخل في اللحم، ثم قال: أترى هذا؟ كان مثله في هذا 
  .)١())عليه السالم)عليه السالم)عليه السالم)عليه السالم)((((وضع من أبي الم

أبي من كان (: ورواه عن الكليني الشيخ المفيد في (اإلرشاد)، بلفظ
  .)٢()(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)

         أبيمن كان (: وفي (المستجاد من اإلرشاد) للعالّمة الحلّي، بلفظ
  .)٣(أيضاً )،(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)

بي ألكان ذا (مثل ه: ورواه النباطي العاملي في (الصراط المستقيم)، بلفظ
  .)٤()(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)

للشيخ الطبرسي كما في (الكافي)، ورواه اإلربلي في  )٥(وفي (إعالم الورى)
  كما في (اإلرشاد). )٦((كشف الغمة)

هذا وهناك روايات أُخرى تحتاج إلى بحث وتقصٍ الستخراجها؛ فراجع 
!ثم   
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IIIIŽí@a‡b½Ží@a‡b½Ží@a‡b½Ží@a‡b½òČàöþa@óÜÇ@áYÜ�òČàöþa@óÜÇ@áYÜ�òČàöþa@óÜÇ@áYÜ�òČàöþa@óÜÇ@áYÜ�FFFF@H@H@H@H@ @@ @@ @@ @
  »�د��ن����א��ن��«
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

 يقول البعض: لماذا نقول: علي يقول البعض: لماذا نقول: علي يقول البعض: لماذا نقول: علي ؟؟؟؟))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((يقول البعض: لماذا نقول: علي        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  بعد وفاتهم؟ Fإذا كان سؤالك عن جواز التسليم على األئمة

  بل هو مستحب.، فنقول: التسليم على جميع المؤمنين جائز
  فرق بين الحي والميت؟بال وإن قبل

ويردون ، يسمعون كالمنا، أحياء عند ربهم يرزقون : إن األئمةفنقول
، أنّه قال: (من سلّم علَي في شيء من األرض أبلغته �فقد ورد عن النبي، جوابنا

  .)١(ومن سلّم علَي عند القبر سمعته)
إنّك تسمع  ،الماً: (...عارفاً ع�وورد عندنا في زيارة أمير المؤمنين علي

والَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً والَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً والَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً والَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً �لقوله تعالى: ، وترد سالمي، كالمي
زَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحبزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَح٣())٢(�ب(.  

ودون غيره من ، وإن كان سؤالك عن سبب تخصيصهم بالسالم دون غيرهم
م؟األلفاظ كالترضّي والترح  

                                                 

F١E��WL��Pא��L���E١٦٧�F�b�	h٢٧٩א�Eدس�א�(�yא��K� �
F٢$�EF٣ل��"!אن�E�W١٦٩K� �
F٣E�� Wووس�a� G0l� ،!
�א�6א ��'B�١٣٦�&�E�sאT�ز�� .>?�r� Wدس�א�(� .B*א�� ،
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سالَم سالَم سالَم سالَم �: الكريم تعالى في القرآنسبحانه و فنقول: ذلك منّا اتّباعاً لما قاله اهللا

يناسلَى إِلْ يعيناسلَى إِلْ يعيناسلَى إِلْ يعيناسلَى إِلْ يد، وآل ياسين آل ، )١(�عوتمييزاً لمن عصمهم اهللا تعالى محم
لما رأينا اهللا عزّ وجلّ قد خصّ في القرآن من ، وطهرهم واصطفاهم عن غيرهم

هئره من أنبيااصطفاه وطهF .بالسالم في أكثر من آية   

IIII@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓIIIIIIIIâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇHHHHHHHH@@@@âbß⁄a@á�ü@bãŠ×‡@†Èiâbß⁄a@á�ü@bãŠ×‡@†Èiâbß⁄a@á�ü@bãŠ×‡@†Èiâbß⁄a@á�ü@bãŠ×‡@†ÈiHHHH@ @@ @@ @@ @
»���6�  »���د����1�ط�ن�����7
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        ؟؟؟؟))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((لماذا تقولون عن علي(كرم اهللا وجهه): لماذا تقولون عن علي(كرم اهللا وجهه): لماذا تقولون عن علي(كرم اهللا وجهه): لماذا تقولون عن علي(كرم اهللا وجهه): 

        يح وشكراً.يح وشكراً.يح وشكراً.يح وشكراً.أرجو التوضأرجو التوضأرجو التوضأرجو التوض

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

وواحدة من تلك السبل هو ، إن سبل االحترام والتقدير والتقديس متعددة
ن من حق إو، بذكر السالم عليهم كلّما ذكروا Fإعطاء خصوصية للمعصومين

ما  أولئك األشخاص الذين نالوا تلك المراتب العالية أن يعظّموا ويقدسوا بكلّ
وقد تعلّمنا هذا األسلوب من االحترام من خالل القرآن الذي سلّم على ، يستحقّون

وخصّهم ، )٢(�وسالَم علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياًوسالَم علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياًوسالَم علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياًوسالَم علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياً�بقوله:  �عيسى
                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �
F٢F�8�!��E١٩E�W١٥K� �
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، )١(�سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�في قوله تعالى:  Fبه كما خص أنبياءهاهللا عزّ وجلّ 
قُلِ الْحمد للَّه وسالَم علَى عباده الَّذين اصْطَفَى قُلِ الْحمد للَّه وسالَم علَى عباده الَّذين اصْطَفَى قُلِ الْحمد للَّه وسالَم علَى عباده الَّذين اصْطَفَى قُلِ الْحمد للَّه وسالَم علَى عباده الَّذين اصْطَفَى �وحثّنا القرآن عليه بقوله تعالى: 

شْرِكُونا يأَم رخَي آللَّهشْرِكُونا يأَم رخَي آللَّهشْرِكُونا يأَم رخَي آللَّهشْرِكُونا يأَم رخَي ٢(�آللَّه(.  
وفي التسليم ألولئك ((قال صاحب (الميزان) في معرض شرحه لهذه اآلية: 

جهات التمانع والتضاد لما ما في نفس المسلم من كلّ  العباد المصطفين نفي
عندهم من الهداية اإللهية وآثارها الجميلة ــ على ما يقتضيه معنى السالم ــ ففي 

  .)٣())األمر بالسالم أمر ضمني بالتهيؤ لقبول ما عندهم من الهدى وآثاره...

IIII@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓ@ZbäÛìÓIIIIIIIIâý�Ûa@áèîÜÇâý�Ûa@áèîÜÇâý�Ûa@áèîÜÇâý�Ûa@áèîÜÇHHHHHHHH@@@@bà×@òČàöÿÛbà×@òČàöÿÛbà×@òČàöÿÛbà×@òČàöÿÛ@@@@ð‰b‚jÛa@¿@…‰ëð‰b‚jÛa@¿@…‰ëð‰b‚jÛa@¿@…‰ëð‰b‚jÛa@¿@…‰ëHHHH@ @@ @@ @@ @

����א��ود��������������«���»ز�
�Eא �

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

        لألئمة ال يجوز..؟لألئمة ال يجوز..؟لألئمة ال يجوز..؟لألئمة ال يجوز..؟    ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((ن قول: ن قول: ن قول: ن قول: إإإإبماذا نرد على الذين يقولون بماذا نرد على الذين يقولون بماذا نرد على الذين يقولون بماذا نرد على الذين يقولون 
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

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

مطالعة وثقافة إسالمية!! أما من كان نستغرب ممن يقول ذلك إن كان له أدنى 
وأما من ينكر ذلك لهوى ونفس أمارة ، جاهالً فال كالم معه حتّى يسأل أو يتعلّم

                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �
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بالسوء ونصب دفين فليتب وليستغفر اهللا تعالى من عدم تقبله لهذا الحكم اإللهي 

  .�ولنصبه العداء ألهل بيت رسول اهللا
من ضروريات الدين ومن  Fفجواز الصالة والسالم على أهل البيت

  بديهيات اإلسالم.
فهم ليسوا كغيرهم من ، في هذا المجال Fوهناك خصوصية ألهل البيت

أُمته بهم واتّفقت اُألمة على  �وخصوصاً بعد أن أوصى رسول اهللا، الناس
الختصاصهم بهذه  ؛إكرامهم وتعظيمهم وحفظ حقّهم وعدم قياسهم على غيرهم

ورحمه وعترته وأهل  �هارتهم وكونهم قرابة رسول اهللاوهي ط، المزية والفضيلة
  .Fبيته

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت �وقد قال تعالى فيهم: 
  , فبين تعالى منزلتهم واختصاصهم.)١(�ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً

تَه يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا تَه يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا تَه يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا تَه يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن اللَّه ومالئكَإِن اللَّه ومالئكَإِن اللَّه ومالئكَإِن اللَّه ومالئكَ�وقال تعالى أيضاً: 
وعلّم أُمته كيفية الصالة  �, فبين رسوله األمين)٢(�صَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماًصَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماًصَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماًصَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماً

فكيف ، وقالوا له: يا رسول اهللا! قد عرفنا كيف نسلّم عليك، حينما سألوه �عليه
كما صلّيت  محمدوآل  محمدللّهم صلِّ على ا :: (قولوا�الصالة عليك؟ فقال

  .�به Fفألحق آله، )٣(على آل إبراهيم)
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، و(آل ياسين) هم آل محمد، كما عن )١(�سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�وقال تعالى: 
  .)٣(Fفي إثبات فضل أهل البيت F، واستشهد بها أئمتنا)٢(ابن عباس

    �    وتَركْنَا علَيه في اَآلخرِينوتَركْنَا علَيه في اَآلخرِينوتَركْنَا علَيه في اَآلخرِينوتَركْنَا علَيه في اَآلخرِين�ئه، فقال تعالى: وقد سلّم اهللا سبحانه وتعالى على أنبيا
ينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع الَمسينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع الَمسينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع الَمسينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع الَموقال تعالى: )٤(�س ،�رِيني اَآلخف هلَيكْنَا عتَرورِيني اَآلخف هلَيكْنَا عتَرورِيني اَآلخف هلَيكْنَا عتَرورِيني اَآلخف هلَيكْنَا عتَرو    �     الَمس الَمس الَمس الَمس

سالَم علَى موسى سالَم علَى موسى سالَم علَى موسى سالَم علَى موسى     �    في اَآلخرِينفي اَآلخرِينفي اَآلخرِينفي اَآلخرِين    ماماماماوتَركْنَا علَيهِوتَركْنَا علَيهِوتَركْنَا علَيهِوتَركْنَا علَيهِ�، وقال تعالى: )٥(�علَى إبراهيمعلَى إبراهيمعلَى إبراهيمعلَى إبراهيم
هوهوهوهوونارونارونارونة أهل البيت)٦(�اروأئم ،F ال يقصرون في الفضل عن األنبياءF فقد سلّم ،

اهللا جلّ وعال في كتابه على من اصطفاه وعصمه، وقد ثبت بالدليل القاطع عندنا 
، وجواز السالم على المسلم حين حضوره �اصطفاء وعصمة األئمة من آل محمد

صه بأحد من المسلمين أو عدة منهم أو غيابه وحياته أو موته متّفق عليه، وتخصي
  داخل تحت اختيارات المسلِّم لما يجده من اختصاص وأهليه لمن يخصّه بالسالم.

ولو نظرنا إلى فعل المسلمين وسيرتهم، لوجدنا أنّهم كانوا وال زالوا يميزون 
صلّى ((: �بـ(السالم عليهم)، وكذلك بقولهم في الصالة على النبيF أهل البيت

  ، وحتّى السلفيين كرشيد رضا واأللباني ومن قبلهم كالشوكاني.))عليه وآله وسلّماهللا 
، ومن المتقدمين البخاري الذي أطلق هذا القول وخصّص أهل البيت به

والسلف  وهو من أئمة المحدثين، والذي يعتبر من أبعد الناس عن الشيعة والتشيع
                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �
F٢.�6C+א�� 	Yא�k� E� ،� L��();��٢� W١٦٥�� ��١٦٩�F�b�	h٧٩١���٧٩٧אE� ،�&)*Q

�&�A�G0٤א�W�8א�)'&،�٢٢M��K']�س��Y	���GאOP��١١�W٥٦��G0א��L،�א2 �
F٣�Eא�L���،وق��	B��W٦٢٢�F�b�	h٨٤٣אE�،Kن��א���yא�+��[�وא�(' �
F٤F�s�?�Bא��E٣٧E�W٧٨�،٧٩K� �
F٥F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٠٨�،١٠٩K� �
F٦F�s�?�Bא��E٣٧E�W١١٩�،١٢٠K� �



٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
عندهم بعد كتاب اهللا تعالى، وإليكم عند السنّة، وكتابه أصح وأقدس وأهم كتاب 

  ما ذكره في صحيحه:
على صالة الليل والنوافل من غير  0صحيح البخاري/ باب تحريض النبي ــــــــ١١١١

اً 0إيجاب وطرق النبي١(ليلة للصالة (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)فاطمة وعلي(.  
باب إذا وهب ديناً على رجلٍ: قال شعبة، عن الحكم: هو جائز ووهب  ــــــــ٢٢٢٢

  .)٢(لرجلٍ دينه (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)علي الحسن بن
يوم أحد؟ فقال:... فكانت  0، أنّه سئل عن جرح النبي·عن سهل ــــــــ٣٣٣٣
  .)٣(تغسل الدم... (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)فاطمة
(عليهما (عليهما (عليهما (عليهما عن الزهري، قال: أخبرني علي بن الحسين: أن حسين بن علي ــــــــ٤٤٤٤

  .)٤(المغنم يوم بدر... أخبره: أن علياً قال: كانت لي شارف من نصيبي من السالم)السالم)السالم)السالم)
 Àعن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أُم المؤمنين ــــــــ٥٥٥٥

سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة  0ابنة رسول اهللا (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)أخبرته: أن فاطمة
  .)٥(أن يقسم لها ميراثها... �رسول اهللا

  .)٦(...(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)طمةإن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فا ــــــــ٦٦٦٦
  .)٧(اشتكت ما تلقى من الرحى... (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)إن فاطمة ــــــــ٧٧٧٧
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ودعت على من  0فأخذت من ظهره (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم). حتّى جاءت فاطمةــــــــ٨٨٨٨
  .)١(صنع ذلك...

  .)٢(يشبهه... (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)، وكان الحسن بن علي0رأيت النبي ــــــــ٩٩٩٩
  .)٣(شكت ما تلقى من أثر الرحى... ها السالم)ها السالم)ها السالم)ها السالم)(علي(علي(علي(عليحدثنا علي: أن فاطمة ــــــــ١٠١٠١٠١٠
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من  (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)أن فاطمة ــــــــ١١١١١١١١

٤(...0النبي(.  
  .)٥(...0بنت النبي (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)إن علياً قال:... فلما أردت أن أبتني بفاطمة ــــــــ١٢١٢١٢١٢
يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما والعباس أت (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)عن عائشة: أن فاطمة ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  .)٦(أرضه من فدك وسهمه من خيبر...
  .)٧(تغسله... 0بنت رسول اهللا (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)كانت فاطمة ــــــــ١٤١٤١٤١٤
أرسلت إلى أبي بكر  0بنت النبي (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)عن عائشة: أن فاطمة ــــــــ١٥١٥١٥١٥

  .)٨(...0تسأله ميراثها من رسول اهللا
: دونك ابنة (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)ال لفاطمةوق، فتناولها علي فأخذ بيدها ــــــــ١٦١٦١٦١٦

  ...)٩(عمك
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  .)١(في شكواه الذي قُـبض فيه... (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)فاطمة 0دعا النبي ــــــــ١٧١٧١٧١٧
(عليها (عليها (عليها (عليها جعل يتغشاه. فقالت فاطمة 0عن أنس قال: لما ثقل النبي ــــــــ١٨١٨١٨١٨
: (يا أنس أطابت (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم): وأكرب أباه... فلما دفن قالت فاطمةالسالم)السالم)السالم)السالم)
  .)٢(التراب) 0م أن تحثوا على رسول اهللاأنفسك

  .)٣(: الذاريات: الرياح(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)قال علي ــــــــ١٩١٩١٩١٩
: أن جبريل يعارضني 0: (أسر إلي النبي(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)عن فاطمة ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
  .)٤(سنة...)كلّ  بالقرآن
ما قاله البخاري في صحيحه:  Fوأهم مورد يعمم السالم على األئمة ــــــــ٢١٢١٢١٢١

٥(يعني مثنى أو ثالث أو رباع، (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)بن الحسين وقال علي(.  
  .)٦(تشكو إليه...) 0أتت النبي (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)حدثنا علي: (أن فاطمة ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
تسأله  0أتت النبي (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)عن علي بن أبي طالب: أن فاطمة ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣

  .)٧(خادماً...)
  .)٨(د كالب الماءعلى سرج من جلو (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)وركب الحسن ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤

                                                 

F١�,T��'7;:�9א��E٥�W١٣٨�،[vC@��!ض�א��00�KmQ�?وو� �
F٢�,T��'7;:�9א��E٥�W١٤٤�،[vC@��!ض�א��00�KmQ�?وو� �
F٣�,T��'7;:�9א��E٦�W٤٨�Ks��TאVא��XT��� �
F٤�,T��'7;:�9א��E٦�W١٠١�،[vCא��Rض�א��!$ن���!��.�Oن���A�@�00K� �
F٥�,T��'7;:�9א��E٦�W١٢٤���(Cא��@�+A�،K]0TE�G��!�AE6وج�+��l�@�0� �
F7;:�9א٦�E�,T��'�٦�W١٩٢�s��*Cא��@�+A�،K�d0:^�زو��r�XE!2@��".�א�0� �
F٧�,T��'7;:�9א��E٦�W١٩٣�s��*Cא��@�+A�،KXE!2دم�א�f�@�0� �
F٨�,T��'7;:�9א��E٦� W٢٢٣�	:B�9وא�
�0Vא��@�+A�،{�Qل�א���J�@�0� W�.FEF

KE!;'א��	7�8:(�� �



٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣............................................. c)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YEc)�8א�d:��F�^:'א��.YE0�E0م�E0م�E0م�E2م�2�2�2�ص�zא�RC�RCאz�ص�RCאz�ص�RCאz�ص  

عمدت إلى ، الدم يزيد على الماء كثرة (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)فلما رأت فاطمة ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥
  .)١(فرقا الدم 0حصير فأحرقته وألصقتها على جرح رسول اهللا

  .)٢()فضحكت... 0أسر إلي النبي( :(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)وقالت فاطمة ــــــــ٢٢٢٢٦٦٦٦
: (مرحباً (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)طمةلفا 0قال البخاري: وقالت عائشة: قال النبي ــــــــ٢٢٢٢٧٧٧٧

  .)٣(بابنتي...)
، (عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)(عليه السالم)لما مات إبراهيم((عن عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء، قال:  ــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨

  .)٤(: (إن له مرضعاً في الجنّة)0قال رسول اهللا
  .)٥(فلم يجد علياً في البيت... (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)بيت فاطمة 0جاء رسول اهللا ــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩
عنده  0إنّا كنّا أزواج النبي((دثتني عائشة أُم المؤمنين: ح، عن مسروق ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠

  .)٦())تمشي... (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)فأقبلت فاطمة، جميعاً لم تغادر منّا واحدة
  .)٧(شكت ما تلقى في يدها من الرحى...) (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)عن علي: (أن فاطمة ــــــــ٣١٣١٣١٣١
تيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أ (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)أن فاطمة والعباس((عن عائشة:  ــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢

  .)٨())، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر...0من رسول اهللا
 (عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)(عليها السالم)طرقه وفاطمة 0إن علياً بن أبي طالب قال: إن رسول اهللا ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣

  .)٩(...0بنت رسول اهللا
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  .)١(بره...أخ (عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)(عليهما السالم)عن علي بن حسين: أن حسين بن علي ــــــــ٣٤٣٤٣٤٣٤

  فهل بعد هذا لناصبي أن يعترض؟!!
مع األخذ بنظر االعتبار عدم إطالق البخاري أو غير البخاري على أحد من 

عليها السالم((، أو ))عليه السالم((قول:  0الصحابة أو أزواج النبي((!!  
وبين غيرهم، ومنه يتبين أن ما قاله ابن كثير في  Fوبهذا بان الفرق بينهم

 ·اًاخ للكتب أن يفرد عليوقد غلب في هذا في عبارة كثير من النس(( تفسيره:
وهذا وإن ، ))))كرم اهللا وجههكرم اهللا وجههكرم اهللا وجههكرم اهللا وجهه(((( :أو، الصحابة من دون سائر ))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم(((( :بأن يقال

هذا من  نإف، ى بين الصحابة في ذلكولكن ينبغي أن يسو، كان معناه صحيحاً
، )٢())عثمان أولى بذلك منهفالشيخان وأمير المؤمنين ، التعظيم والتكريم باب

وبين غيرهم قطعاً، ولما أقمنا  Fزخرف من القول، لثبوت الفرق بين أهل البيت
من الدليل على ذلك آنفاً، وأما ما قاله من أفضلية من سبق أمير المؤمنين علي بن 

 �عليه، فدعوى ال نصدقه عليها، بل نقطع بخالفها، وأن علياً �أبي طالب
  .�بعد رسول اهللاأفضل الخلق 

  قيب:قيب:تعتع

1�ط�ن��«����
�»��و���د �

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
الذين شملتهم آية التطهير تلحق الذين شملتهم آية التطهير تلحق الذين شملتهم آية التطهير تلحق الذين شملتهم آية التطهير تلحق     ����عند ذكر أحد من أهل بيت النبي األعظمعند ذكر أحد من أهل بيت النبي األعظمعند ذكر أحد من أهل بيت النبي األعظمعند ذكر أحد من أهل بيت النبي األعظم

، أو ، أو ، أو ، أو ))))))))عليها السالمعليها السالمعليها السالمعليها السالم((((((((، أو فاطمة ، أو فاطمة ، أو فاطمة ، أو فاطمة ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((، مثل: علي ، مثل: علي ، مثل: علي ، مثل: علي ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((عبارة عبارة عبارة عبارة 
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. فإلحاق هذه العبارة بتلك األسماء . فإلحاق هذه العبارة بتلك األسماء . فإلحاق هذه العبارة بتلك األسماء . فإلحاق هذه العبارة بتلك األسماء ))))))))السالمالسالمالسالمالسالم    عليهعليهعليهعليه((((((((، أو الحسين ، أو الحسين ، أو الحسين ، أو الحسين ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((الحسن الحسن الحسن الحسن 
يستهجنها ويستنكرها الكثير من المسلمين، لقصور فهم منهم، وعدم معرفتهم بكتب يستهجنها ويستنكرها الكثير من المسلمين، لقصور فهم منهم، وعدم معرفتهم بكتب يستهجنها ويستنكرها الكثير من المسلمين، لقصور فهم منهم، وعدم معرفتهم بكتب يستهجنها ويستنكرها الكثير من المسلمين، لقصور فهم منهم، وعدم معرفتهم بكتب 

        الحديث أو غيرها من كتب التاريخ والتفسير والشروح.الحديث أو غيرها من كتب التاريخ والتفسير والشروح.الحديث أو غيرها من كتب التاريخ والتفسير والشروح.الحديث أو غيرها من كتب التاريخ والتفسير والشروح.
فمنهم ينكرها بحجة: هل أصحاب تلك األسماء كانوا أنبياء أو رسالً؟ أم ماذا فمنهم ينكرها بحجة: هل أصحاب تلك األسماء كانوا أنبياء أو رسالً؟ أم ماذا فمنهم ينكرها بحجة: هل أصحاب تلك األسماء كانوا أنبياء أو رسالً؟ أم ماذا فمنهم ينكرها بحجة: هل أصحاب تلك األسماء كانوا أنبياء أو رسالً؟ أم ماذا 

        ؟!؟!؟!؟!))))))))عليهم السالمعليهم السالمعليهم السالمعليهم السالم((((((((كانوا حتّى يقال: كانوا حتّى يقال: كانوا حتّى يقال: كانوا حتّى يقال: 
ففي هذه الكلمة القصيرة أود اإلشارة إلى كتب الحديث التي تلحق جملة ففي هذه الكلمة القصيرة أود اإلشارة إلى كتب الحديث التي تلحق جملة ففي هذه الكلمة القصيرة أود اإلشارة إلى كتب الحديث التي تلحق جملة ففي هذه الكلمة القصيرة أود اإلشارة إلى كتب الحديث التي تلحق جملة 

        وهي كما يلي:وهي كما يلي:وهي كما يلي:وهي كما يلي:، ، ، ، بتلك األسماءبتلك األسماءبتلك األسماءبتلك األسماء    ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((
        إذا خرج من موضعه: إذا خرج من موضعه: إذا خرج من موضعه: إذا خرج من موضعه:     قصرقصرقصرقصر(صحيح البخاري): كتاب تقصير الصالة/ باب ي(صحيح البخاري): كتاب تقصير الصالة/ باب ي(صحيح البخاري): كتاب تقصير الصالة/ باب ي(صحيح البخاري): كتاب تقصير الصالة/ باب ي

ذه ذه ذه ذه ــ عليه السالم ــ فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هــ عليه السالم ــ فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هــ عليه السالم ــ فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هــ عليه السالم ــ فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له ه    ييييوخرج علوخرج علوخرج علوخرج عل
                ....    قال ال حتّى ندخلهاقال ال حتّى ندخلهاقال ال حتّى ندخلهاقال ال حتّى ندخلها        ....    الكوفةالكوفةالكوفةالكوفة

        ::::ËËËË(صحيح البخاري): كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب الحسن والحسين(صحيح البخاري): كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب الحسن والحسين(صحيح البخاري): كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب الحسن والحسين(صحيح البخاري): كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب الحسن والحسين
    محمد، حدثنامحمد، حدثنامحمد، حدثنامحمد، حدثناقال حدثني حسين بن قال حدثني حسين بن قال حدثني حسين بن قال حدثني حسين بن ، ، ، ، بن الحسين بن إبراهيمبن الحسين بن إبراهيمبن الحسين بن إبراهيمبن الحسين بن إبراهيم    محمدمحمدمحمدمحمدحدثني حدثني حدثني حدثني 

نس بن مالك ــ رضي اهللا عنه ــ أتي عبيد اللّه بن زياد برأس نس بن مالك ــ رضي اهللا عنه ــ أتي عبيد اللّه بن زياد برأس نس بن مالك ــ رضي اهللا عنه ــ أتي عبيد اللّه بن زياد برأس نس بن مالك ــ رضي اهللا عنه ــ أتي عبيد اللّه بن زياد برأس أأأأعن عن عن عن محمد، محمد، محمد، محمد، عن عن عن عن ، ، ، ، جريرجريرجريرجرير
فقال فقال فقال فقال         ....    وقال في حسنه شيئاًوقال في حسنه شيئاًوقال في حسنه شيئاًوقال في حسنه شيئاً، ، ، ، فجعل ينكتفجعل ينكتفجعل ينكتفجعل ينكت، ، ، ، السالم فجعل في طستالسالم فجعل في طستالسالم فجعل في طستالسالم فجعل في طستالحسين عليه الحسين عليه الحسين عليه الحسين عليه 

            ....    وكان مخضوباً بالوسمةوكان مخضوباً بالوسمةوكان مخضوباً بالوسمةوكان مخضوباً بالوسمة، ، ، ، 0000نس كان أشبههم برسول اللّهنس كان أشبههم برسول اللّهنس كان أشبههم برسول اللّهنس كان أشبههم برسول اللّهأأأأ
(صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: 

        ::::����مثنَى وثُالَثَ ورباعمثنَى وثُالَثَ ورباعمثنَى وثُالَثَ ورباعمثنَى وثُالَثَ ورباع    ����    
وقوله وقوله وقوله وقوله         ....    مثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباع    الم ــ يعنيالم ــ يعنيالم ــ يعنيالم ــ يعنيا السا السا السا السوقال علي بن الحسين ــ عليهموقال علي بن الحسين ــ عليهموقال علي بن الحسين ــ عليهموقال علي بن الحسين ــ عليهم

        ....    مثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباعمثنَى أو ثُالَثَ أو رباع    ::::يعنييعنييعنييعني، ، ، ،     ����    اُولي أجنِحة مثنَى وثُالَثَ ورباعاُولي أجنِحة مثنَى وثُالَثَ ورباعاُولي أجنِحة مثنَى وثُالَثَ ورباعاُولي أجنِحة مثنَى وثُالَثَ ورباع����جلّ ذكره: جلّ ذكره: جلّ ذكره: جلّ ذكره: 
إلى إلى إلى إلى     ����    لبعولَتهِنلبعولَتهِنلبعولَتهِنلبعولَتهِن ���� ���� ���� ����     والَ يبدين زِينَتَهنوالَ يبدين زِينَتَهنوالَ يبدين زِينَتَهنوالَ يبدين زِينَتَهن����    (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب (صحيح البخاري): كتاب النكاح/ باب 

            ::::����رات النِّساِءرات النِّساِءرات النِّساِءرات النِّساِءلم يظهروا علَى عولم يظهروا علَى عولم يظهروا علَى عولم يظهروا علَى عو����    ::::قولهقولهقولهقوله
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قال اختلف النّاس بأى قال اختلف النّاس بأى قال اختلف النّاس بأى قال اختلف النّاس بأى ، ، ، ، عن أبي حازمعن أبي حازمعن أبي حازمعن أبي حازم، ، ، ، سفيانسفيانسفيانسفيان    ، حدثنا، حدثنا، حدثنا، حدثناقتيبة بن سعيدقتيبة بن سعيدقتيبة بن سعيدقتيبة بن سعيد    حدثناحدثناحدثناحدثنا

وكان وكان وكان وكان ي، ي، ي، ي، اعداعداعداعدالسالسالسالس    لوا سهل بن سعدلوا سهل بن سعدلوا سهل بن سعدلوا سهل بن سعدأأأأفسفسفسفس، ، ، ، يوم أحديوم أحديوم أحديوم أحد    0000شيء دووي جرح رسول اللّهشيء دووي جرح رسول اللّهشيء دووي جرح رسول اللّهشيء دووي جرح رسول اللّه
    حدحدحدحدأأأأ    اساساساسالنالنالنالن    فقال وما بقي منفقال وما بقي منفقال وما بقي منفقال وما بقي من، ، ، ، بالمدينةبالمدينةبالمدينةبالمدينة    0000بيبيبيبين أصحاب النن أصحاب النن أصحاب النن أصحاب النمن آخر من بقي ممن آخر من بقي ممن آخر من بقي ممن آخر من بقي م

وعلي يأتي بالماء وعلي يأتي بالماء وعلي يأتي بالماء وعلي يأتي بالماء ، ، ، ، ا السالم ــ تغسل الدم عن وجهها السالم ــ تغسل الدم عن وجهها السالم ــ تغسل الدم عن وجهها السالم ــ تغسل الدم عن وجههكانت فاطمة ــ عليهكانت فاطمة ــ عليهكانت فاطمة ــ عليهكانت فاطمة ــ عليه، ، ، ، علم به منّيعلم به منّيعلم به منّيعلم به منّيأأأأ
            ....    فحرق فحشي به جرحهفحرق فحشي به جرحهفحرق فحشي به جرحهفحرق فحشي به جرحه، ، ، ، فاخذ حصيرفاخذ حصيرفاخذ حصيرفاخذ حصير، ، ، ، على ترسهعلى ترسهعلى ترسهعلى ترسه

بي بي بي بي النالنالنالن    (صحيح مسلم): كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت(صحيح مسلم): كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت(صحيح مسلم): كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت(صحيح مسلم): كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت
        الم:الم:الم:الم:السالسالسالسالة والة والة والة وا الصا الصا الصا الصعليهعليهعليهعليه

يث يث يث يث اللاللاللالل    كالهما عنكالهما عنكالهما عنكالهما عن، ، ، ، وقتيبة بن سعيدوقتيبة بن سعيدوقتيبة بن سعيدوقتيبة بن سعيد، ، ، ، بن عبد اللّه بن يونسبن عبد اللّه بن يونسبن عبد اللّه بن يونسبن عبد اللّه بن يونس    أحمدأحمدأحمدأحمد    حدثناحدثناحدثناحدثنا
مليكة مليكة مليكة مليكة بي بي بي بي أأأأ بن  بن  بن  بن اهللاهللاهللاهللا    عبد اللّه بن عبيدعبد اللّه بن عبيدعبد اللّه بن عبيدعبد اللّه بن عبيد    ، حدثنا، حدثنا، حدثنا، حدثناليثليثليثليث    حدثناحدثناحدثناحدثنان يونس ن يونس ن يونس ن يونس قال ابقال ابقال ابقال اب، ، ، ، بن سعدبن سعدبن سعدبن سعداااا

على المنبر وهو يقول: (إن بني على المنبر وهو يقول: (إن بني على المنبر وهو يقول: (إن بني على المنبر وهو يقول: (إن بني     ����سمع رسول اللّهسمع رسول اللّهسمع رسول اللّهسمع رسول اللّه    نّهنّهنّهنّهأأأأ    حدثهحدثهحدثهحدثهن ن ن ن أأأأي، ي، ي، ي، يميميميمي التي التي التي التالقرشالقرشالقرشالقرش
ال ال ال ال ثم ثم ثم ثم     هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال أذن لهمهشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال أذن لهمهشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال أذن لهمهشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال أذن لهم

أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم أن يحب ابن أن يحب ابن أن يحب ابن أن يحب ابن  ��� ��� ��� ���     ال أذن لهمال أذن لهمال أذن لهمال أذن لهمثم ثم ثم ثم     أذن لهمأذن لهمأذن لهمأذن لهم
        فإنّما ابنتي بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها).فإنّما ابنتي بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها).فإنّما ابنتي بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها).فإنّما ابنتي بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها).

        مسند أبي هريرة:مسند أبي هريرة:مسند أبي هريرة:مسند أبي هريرة:    ٨٩٩٠٨٩٩٠٨٩٩٠٨٩٩٠(مسند أحمد): ح (مسند أحمد): ح (مسند أحمد): ح (مسند أحمد): ح 
قال: قال قال: قال قال: قال قال: قال ، ، ، ، عن أبي هريرةعن أبي هريرةعن أبي هريرةعن أبي هريرة، ، ، ، عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه، ، ، ، سهيلسهيلسهيلسهيل    ، حدثنا، حدثنا، حدثنا، حدثناوهيبوهيبوهيبوهيب    ، حدثنا، حدثنا، حدثنا، حدثناعفّانعفّانعفّانعفّان    حدثناحدثناحدثناحدثنا
لّه ورسوله يفتح اللّه عليه لّه ورسوله يفتح اللّه عليه لّه ورسوله يفتح اللّه عليه لّه ورسوله يفتح اللّه عليه يوم خيبر: ألدفعن الراية إلى رجل يحب اليوم خيبر: ألدفعن الراية إلى رجل يحب اليوم خيبر: ألدفعن الراية إلى رجل يحب اليوم خيبر: ألدفعن الراية إلى رجل يحب ال    0000رسول اللّهرسول اللّهرسول اللّهرسول اللّه

فما أحببت اإلمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن فما أحببت اإلمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن فما أحببت اإلمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن فما أحببت اإلمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن     ::::فقال عمرفقال عمرفقال عمرفقال عمر    ::::قالقالقالقال
يدفعها إلي فلما كان الغد دعا علياً ــ عليه السالم ــ فدفعها إليه فقال قاتل وال تلتفت يدفعها إلي فلما كان الغد دعا علياً ــ عليه السالم ــ فدفعها إليه فقال قاتل وال تلتفت يدفعها إلي فلما كان الغد دعا علياً ــ عليه السالم ــ فدفعها إليه فقال قاتل وال تلتفت يدفعها إلي فلما كان الغد دعا علياً ــ عليه السالم ــ فدفعها إليه فقال قاتل وال تلتفت 

ى يشهدوا أن ى يشهدوا أن ى يشهدوا أن ى يشهدوا أن نادى يا رسول اللّه عالم أقاتل قال حتّنادى يا رسول اللّه عالم أقاتل قال حتّنادى يا رسول اللّه عالم أقاتل قال حتّنادى يا رسول اللّه عالم أقاتل قال حتّثم ثم ثم ثم     حتّى يفتح عليك فسار قريباًحتّى يفتح عليك فسار قريباًحتّى يفتح عليك فسار قريباًحتّى يفتح عليك فسار قريباً
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منّي دماءهم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منّي دماءهم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منّي دماءهم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منّي دماءهم     0000رسول اللّهرسول اللّهرسول اللّهرسول اللّه    اًاًاًاًمحمدمحمدمحمدمحمداللّه وأن اللّه وأن اللّه وأن اللّه وأن  ��� ��� ��� ���     ال إلهال إلهال إلهال إله

        ....    بحقّها وحسابهم على اللّه عزّ وجلّبحقّها وحسابهم على اللّه عزّ وجلّبحقّها وحسابهم على اللّه عزّ وجلّبحقّها وحسابهم على اللّه عزّ وجلّ    ��� ��� ��� ���     وأموالهموأموالهموأموالهموأموالهم
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        (سنن أبي داود): كتاب الصالة/ باب الرجل يصلّي عاقصاً شعره (سنن أبي داود): كتاب الصالة/ باب الرجل يصلّي عاقصاً شعره (سنن أبي داود): كتاب الصالة/ باب الرجل يصلّي عاقصاً شعره (سنن أبي داود): كتاب الصالة/ باب الرجل يصلّي عاقصاً شعره 
        ::::٦٤٦٦٤٦٦٤٦٦٤٦ح ح ح ح 

بن جريج، حدثني بن جريج، حدثني بن جريج، حدثني بن جريج، حدثني حدثنا الحسن بن أبي علي، حدثنا عبد الرزاق، عن احدثنا الحسن بن أبي علي، حدثنا عبد الرزاق، عن احدثنا الحسن بن أبي علي، حدثنا عبد الرزاق، عن احدثنا الحسن بن أبي علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ا
أنّه رأى أبا أنّه رأى أبا أنّه رأى أبا أنّه رأى أبا ، ، ، ، يحدث عن أبيهيحدث عن أبيهيحدث عن أبيهيحدث عن أبيهي، ي، ي، ي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرعن سعيد بن أبي سعيد المقبرعن سعيد بن أبي سعيد المقبرعن سعيد بن أبي سعيد المقبر، ، ، ، بن موسىبن موسىبن موسىبن موسى    عمرانعمرانعمرانعمران

مر بحسن بن علي ــ عليهما السالم ــ وهو يصلّي قائماً وقد غرز مر بحسن بن علي ــ عليهما السالم ــ وهو يصلّي قائماً وقد غرز مر بحسن بن علي ــ عليهما السالم ــ وهو يصلّي قائماً وقد غرز مر بحسن بن علي ــ عليهما السالم ــ وهو يصلّي قائماً وقد غرز     0000بيبيبيبيى النى النى النى النرافع مولرافع مولرافع مولرافع مول
ضفره في قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباً فقال أبو رافع أقبل على ضفره في قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباً فقال أبو رافع أقبل على ضفره في قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباً فقال أبو رافع أقبل على ضفره في قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباً فقال أبو رافع أقبل على 

يعني يعني يعني يعني         ....    يطان)يطان)يطان)يطان)الشالشالشالش    يقول: (ذلك كفليقول: (ذلك كفليقول: (ذلك كفليقول: (ذلك كفل    0000ضب فإنّي سمعت رسول اللّهضب فإنّي سمعت رسول اللّهضب فإنّي سمعت رسول اللّهضب فإنّي سمعت رسول اللّهصالتك وال تغصالتك وال تغصالتك وال تغصالتك وال تغ
        ....    يطان يعني مغرز ضفرهيطان يعني مغرز ضفرهيطان يعني مغرز ضفرهيطان يعني مغرز ضفرهالشالشالشالش    مقعدمقعدمقعدمقعد
    وأخيراً نودوأخيراً نودوأخيراً نودوأخيراً نود    أن ننبأن ننبأن ننبالطبعات الحديثة حذفتأن ننب الطبعات الحديثة حذفته بأن الطبعات الحديثة حذفته بأن الطبعات الحديثة حذفته بأن بعد بعد بعد بعد     ))))))))السالم عليهمالسالم عليهمالسالم عليهمالسالم عليهم((((((((    ::::ه بأن

        على اهللا حسابهم.على اهللا حسابهم.على اهللا حسابهم.على اهللا حسابهم.، ، ، ، أسمائهم! وهذا دأبهمأسمائهم! وهذا دأبهمأسمائهم! وهذا دأبهمأسمائهم! وهذا دأبهم
واهللا وليواهللا وليواهللا وليالتوفيق.التوفيق.التوفيق.التوفيق.    واهللا ولي        

IIII@Zïm‰bjÇ@´i@ÖŠÐÛa@Zïm‰bjÇ@´i@ÖŠÐÛa@Zïm‰bjÇ@´i@ÖŠÐÛa@Zïm‰bjÇ@´i@ÖŠÐÛaIIIIIIIIâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇâý�Ûa@éîÜÇHHHHHHHH@L@L@L@LëëëëIIIIIIIIéäÇ@�a@ï™‰éäÇ@�a@ï™‰éäÇ@�a@ï™‰éäÇ@�a@ï™‰HHHHHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
�و
����א��ود����««  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

، عند ذكر اإلمام ، عند ذكر اإلمام ، عند ذكر اإلمام ، عند ذكر اإلمام ))))))))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنه((((((((، و، و، و، و))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((ما الفرق في ذكر: ما الفرق في ذكر: ما الفرق في ذكر: ما الفرق في ذكر: 
        علي؟علي؟علي؟علي؟

        فهل هناك اختالف في العبارتين؟فهل هناك اختالف في العبارتين؟فهل هناك اختالف في العبارتين؟فهل هناك اختالف في العبارتين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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، صيغة خبرية استفدنا داللتها إلى الطهارة والعصمة ))لسالمعليه ا((إن لفظة: 

المستفاد  Fوشمولها لألئمة، من اختصاص السالم في القرآن الكريم على األنبياء
  .)١(�سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�من قوله تعالى: 

 �وقد نقل ابن حجر الهيتمي في (الصواعق) عن الفخر الرازي: إن أهل بيته
  ي خمسة أشياء:يساوونه ف

سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ سالَم علَى إِلْ �وقال تعالى: ، قال: السالم عليك أيها النبي، ــ في السالم
يناسييناسييناسييناسي�.  

  ــ وفي الصالة عليهم في التشهد.
  .)٣(�ًتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيرا    ويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُم�وقال: ، أي: يا طاهر، )٢(�طهطهطهطه�ــ في الطهارة قال تعالى: 

  .وفي تحريم الصدقة ــ
  .)٤(�فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّهفَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّهفَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّهفَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه�قال تعالى: محبة، وفي ال ــ

  .)٦)(٥(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ ���� ���� ���� ����     أَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراً    الالالال    قُلقُلقُلقُل�وقال: 
اهللا عن شخص  رضافهو صيغة خبرية تشير إلى ، ))رضي اهللا عنه((وأما لفظ 

صارت دعاء بصيغة ولكنّها بعد أن أصبحت تطلق على المعصوم وغيره ، ما
اهللا  رضاعن  إخبار حتميوليس فيه ، أي: نسأل اهللا أن يرضى عن فالن، اإلخبار

وال يوجد دليل يدلّ على هذه الحتمية ولخصوص أفراد ، سبحانه عن شخص ما
                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �
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F٥E�F�xT�4٤٢א�E�W٢٣K� �
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معينين سوى عمن ثبتت عصمتهم وطهارتهم، ومن هنا أصبح من الالزم التفريق 
رضي ((دون:  ))عليه السالم((لمعصوم بلفظ: بين المعصوم وغيره بأن يقرن اسم ا

  .))اهللا عنه

  ::تعليقتعليق

»�������������
  »زא�
�����و
        أنّها للعصمة والطهارة؟!أنّها للعصمة والطهارة؟!أنّها للعصمة والطهارة؟!أنّها للعصمة والطهارة؟!    ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((أنا أتساءل: لماذا حكمت على: أنا أتساءل: لماذا حكمت على: أنا أتساءل: لماذا حكمت على: أنا أتساءل: لماذا حكمت على: 

        هل يوجد دليل على ذلك؟هل يوجد دليل على ذلك؟هل يوجد دليل على ذلك؟هل يوجد دليل على ذلك؟
هي هي هي هي     ))))))))السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم((((((((أو أو أو أو ، ، ، ، ))))))))السالم عليكالسالم عليكالسالم عليكالسالم عليك((((((((وووو، ، ، ، ))))))))عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((((((وما الفرق بين وما الفرق بين وما الفرق بين وما الفرق بين 

سالم؛ وكلّ المسلمين عندما يرى بعضهم البعض يبدأ بالتحية: (السالم سالم؛ وكلّ المسلمين عندما يرى بعضهم البعض يبدأ بالتحية: (السالم سالم؛ وكلّ المسلمين عندما يرى بعضهم البعض يبدأ بالتحية: (السالم سالم؛ وكلّ المسلمين عندما يرى بعضهم البعض يبدأ بالتحية: (السالم تحية اإلتحية اإلتحية اإلتحية اإل
        عليكم ورحمة اهللا وبركاته...)؟عليكم ورحمة اهللا وبركاته...)؟عليكم ورحمة اهللا وبركاته...)؟عليكم ورحمة اهللا وبركاته...)؟

        ليس من المعقول يكون العالم كلّه معصومين؟!ليس من المعقول يكون العالم كلّه معصومين؟!ليس من المعقول يكون العالم كلّه معصومين؟!ليس من المعقول يكون العالم كلّه معصومين؟!
        وما هي؟وما هي؟وما هي؟وما هي؟، ، ، ، أكثر من معنىأكثر من معنىأكثر من معنىأكثر من معنى    ))))))))السالمالسالمالسالمالسالم((((((((هل يوجد لـ كلمة: هل يوجد لـ كلمة: هل يوجد لـ كلمة: هل يوجد لـ كلمة: 

        شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
كما هو ، هو المولى سبحانه وتعالى �محمدالسالم على آل مصدر القول ب

وسالمه سبحانه على شخص ، )١(�سالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسينسالَم علَى إِلْ ياسين�الوارد في بيان قوله تعالى: 
معناه الحكم بنزاهته وطهارته, فال يمنح المولى السالم ألحد في حال الدنيا من 

، أن تصدر منه الذنوب والدته إلى مماته وهو مشتمل على الذنوب أو يحتمل
                                                 

F١F�s�?�Bא��E٣٧E�W١٣٠K� �
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في آيات عديدة من السالم على نوح وإبراهيم وموسى  Fفاختص ذلك باألنبياء

  .Fوهارون وعيسى
كما أنّه سبحانه ال يعقل أن يأمر العباد بالصالة والسالم على جماعة من الناس 
وهم مشتملون على الذنوب, ويمكن أن تصدر منهم الذنوب، كما هو الشأن في آية 

يشاركونه فيها حسبماً سمعته من ابن  Fالتي ثبت أن آله �على النبيالصالة 
حجر في النص الوارد في الجواب اآلنف, فمرادنا من السالم عليهم هو ذلك السالم 
الذي أراده اهللا تعالى لهم، وهو غير تسليم بعضنا على بعض الذي يراد به التحية 

سالم واألمن والمودة بين المسلمين وأدب المعاشرة كسنّة إسالمية توحي لوقوع ال
   مع بعضهم، إضافة إلى ما يترتب عليه من مسألة أدبية ظاهرية كما في كلّ تحية.

IIIIoîjÛa@Ýçc@¿@òzîz•@pbíaë‰oîjÛa@Ýçc@¿@òzîz•@pbíaë‰oîjÛa@Ýçc@¿@òzîz•@pbíaë‰oîjÛa@Ýçc@¿@òzîz•@pbíaë‰FFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
�و
�א�د;�«�
�ن������������א���«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

واللعنة الدائمة على أعداءهم واللعنة الدائمة على أعداءهم واللعنة الدائمة على أعداءهم واللعنة الدائمة على أعداءهم ، ، ، ، وآله الطاهرينوآله الطاهرينوآله الطاهرينوآله الطاهرين    محمدمحمدمحمدمحمداهللا على اهللا على اهللا على اهللا على     ىىىىوصلّوصلّوصلّوصلّ
        ....يوم الدينيوم الدينيوم الدينيوم الدينإلى إلى إلى إلى     أجمعينأجمعينأجمعينأجمعين

 ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
وسؤالي وسؤالي وسؤالي وسؤالي ، ، ، ، FFFFنورد لكم بعض األحاديث من كتب علماء شيعة أهل البيتنورد لكم بعض األحاديث من كتب علماء شيعة أهل البيتنورد لكم بعض األحاديث من كتب علماء شيعة أهل البيتنورد لكم بعض األحاديث من كتب علماء شيعة أهل البيت

ح هذه ح هذه ح هذه ح هذه صحصحصحصحوهل وهل وهل وهل     ؟؟؟؟حديثحديثحديثحديثكلّ كلّ كلّ كلّ     ةةةةصحصحصحصحدرجة درجة درجة درجة     ييييما هما هما هما ه    ::::األحاديث هواألحاديث هواألحاديث هواألحاديث هو    ههههحول هذحول هذحول هذحول هذ
 مع ذكر المصادر في ذلك؟مع ذكر المصادر في ذلك؟مع ذكر المصادر في ذلك؟مع ذكر المصادر في ذلك؟، ، ، ، يةيةيةيةمامماممامماماإلاإلاإلاإلاألسانيد كبار علماء األسانيد كبار علماء األسانيد كبار علماء األسانيد كبار علماء 
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محمد محمد محمد محمد     ::::بصائر الدرجاتبصائر الدرجاتبصائر الدرجاتبصائر الدرجات    ::::٧٦٧٦٧٦٧٦صصصص    ٨٢٨٢٨٢٨٢حديث رقمحديث رقمحديث رقمحديث رقم    ٢٣٢٣٢٣٢٣بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء  ــــــــ١١١١
، ، ، ، اد بن عيسىاد بن عيسىاد بن عيسىاد بن عيسىعن حمعن حمعن حمعن حم، ، ، ، بن معروفبن معروفبن معروفبن معروف    عباسعباسعباسعباسالالالالحدثنا حدثنا حدثنا حدثنا ، ، ، ، صفّارصفّارصفّارصفّارالحسن بن فروخ الالحسن بن فروخ الالحسن بن فروخ الالحسن بن فروخ البن بن بن بن اااا

ه أن يحيى ه أن يحيى ه أن يحيى ه أن يحيى سرسرسرسرمن من من من : : : : ����جعفرجعفرجعفرجعفرأبي أبي أبي أبي     عنعنعنعن، ، ، ، حمزة الثماليحمزة الثماليحمزة الثماليحمزة الثماليأبي أبي أبي أبي     عنعنعنعن، ، ، ، عن حزيرعن حزيرعن حزيرعن حزير
قضيب من قضيب من قضيب من قضيب من ، ، ، ، عدن منزليعدن منزليعدن منزليعدن منزلي    جنّةجنّةجنّةجنّةي ي ي ي ربربربرب    جنّةجنّةجنّةجنّةويموت مماتي ويدخل ويموت مماتي ويدخل ويموت مماتي ويدخل ويموت مماتي ويدخل ، ، ، ، حياتيحياتيحياتيحياتي

، ، ، ، الهدىالهدىالهدىالهدى    أئمةأئمةأئمةأئمةهم هم هم هم فإنّفإنّفإنّفإنّ، ، ، ، من بعدهمن بعدهمن بعدهمن بعده    ئمةئمةئمةئمةواألواألواألواأل    اًاًاًاًل عليل عليل عليل عليي بيده فليتوي بيده فليتوي بيده فليتوي بيده فليتوربربربرب    قضبانها غرسها اهللاقضبانها غرسها اهللاقضبانها غرسها اهللاقضبانها غرسها اهللا
اهللا أشكوا من اهللا أشكوا من اهللا أشكوا من اهللا أشكوا من ، إلى ، إلى ، إلى ، إلى فهم عترتي من لحمي ودميفهم عترتي من لحمي ودميفهم عترتي من لحمي ودميفهم عترتي من لحمي ودمياً، اً، اً، اً، وعلموعلموعلموعلم    اًاًاًاًأعطاهم اهللا فهمأعطاهم اهللا فهمأعطاهم اهللا فهمأعطاهم اهللا فهم

عاداهم من أُمعاداهم من أُمعاداهم من أُمال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتي، ، ، ، ن ابنين ابنين ابنين ابنيواهللا ليقتلّواهللا ليقتلّواهللا ليقتلّواهللا ليقتلّ، ، ، ، تيتيتيتيعاداهم من أُم. 

، ، ، ، صفّارصفّارصفّارصفّاربن الحسن بن فروخ البن الحسن بن فروخ البن الحسن بن فروخ البن الحسن بن فروخ ال    محمدمحمدمحمدمحمد    ::::))))١٠١٠١٠١٠((((    ٧١٧١٧١٧١ــــــــ    ٧٠٧٠٧٠٧٠صصصصبصائر الدرجات بصائر الدرجات بصائر الدرجات بصائر الدرجات  ــــــــ٢٢٢٢
عن عن عن عن ، ، ، ، عن فضالة بن أيوبعن فضالة بن أيوبعن فضالة بن أيوبعن فضالة بن أيوب، ، ، ، عن الحسين بن سعيدعن الحسين بن سعيدعن الحسين بن سعيدعن الحسين بن سعيد، ، ، ، محمدمحمدمحمدمحمدبن بن بن بن     حدثنا أحمدحدثنا أحمدحدثنا أحمدحدثنا أحمد

قال قال قال قال     ::::يقوليقوليقوليقول    ����سمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللا    ::::قالقالقالقال، ، ، ، عن أبان بن تغلبعن أبان بن تغلبعن أبان بن تغلبعن أبان بن تغلب، ، ، ، بن سالمبن سالمبن سالمبن سالم    محمدمحمدمحمدمحمد
    جنّةجنّةجنّةجنّةى ى ى ى جنّة ربجنّة ربجنّة ربجنّة ربن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل ن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل ن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل ن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل أأأأمن أراد من أراد من أراد من أراد : : : : ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

، ، ، ، ههههعدوعدوعدوعدوه وليعاد ه وليعاد ه وليعاد ه وليعاد وليوليوليولي    وليتولّوليتولّوليتولّوليتولّ، ، ، ، طالبطالبطالبطالبأبي أبي أبي أبي     بنبنبنبن    ييييبيده فليتولّ علبيده فليتولّ علبيده فليتولّ علبيده فليتولّ عل    ربىربىربىربى    عدن غرسهاعدن غرسهاعدن غرسهاعدن غرسها
هم عترتي من لحمى ودمى أعطاهم اهللا فهمي هم عترتي من لحمى ودمى أعطاهم اهللا فهمي هم عترتي من لحمى ودمى أعطاهم اهللا فهمي هم عترتي من لحمى ودمى أعطاهم اهللا فهمي م األوصياء من بعده فإنّم األوصياء من بعده فإنّم األوصياء من بعده فإنّم األوصياء من بعده فإنّوليسلّوليسلّوليسلّوليسلّ

يم اهللا يم اهللا يم اهللا يم اهللا أأأأوووو، ، ، ، تي المنكرين لفضلهم والقاطعين صلتيتي المنكرين لفضلهم والقاطعين صلتيتي المنكرين لفضلهم والقاطعين صلتيتي المنكرين لفضلهم والقاطعين صلتياهللا أشكو من أُماهللا أشكو من أُماهللا أشكو من أُماهللا أشكو من أُمإلى إلى إلى إلى ، ، ، ، وعلميوعلميوعلميوعلمي
 .ال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتيال أنالهم اهللا شفاعتي، ، ، ، ن ابنين ابنين ابنين ابنيليقتلّليقتلّليقتلّليقتلّ

خبار خبار خبار خبار : عيون األ: عيون األ: عيون األ: عيون األ٨١٨١٨١٨١صفحة صفحة صفحة صفحة     ١١٠١١٠١١٠١١٠حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٢٢٢٢٣٣٣٣لجزء لجزء لجزء لجزء بحار األنوار ابحار األنوار ابحار األنوار ابحار األنوار ا ــــــــ٣٣٣٣
    عن غياث بنعن غياث بنعن غياث بنعن غياث بن، ، ، ، عميرعميرعميرعميرأبي أبي أبي أبي     عن ابنعن ابنعن ابنعن ابن، ، ، ، عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه، ، ، ، عن عليعن عليعن عليعن علي، ، ، ، الهمدانيالهمدانيالهمدانيالهمداني    ::::للصدوقللصدوقللصدوقللصدوق

عن معنى عن معنى عن معنى عن معنى     ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنينأمير أمير أمير أمير     سئلسئلسئلسئل    عن الحسينعن الحسينعن الحسينعن الحسين، ، ، ، عن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه، ، ، ، عن الصادقعن الصادقعن الصادقعن الصادق، ، ، ، إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم
من العترة؟ فقال: من العترة؟ فقال: من العترة؟ فقال: من العترة؟ فقال:     ))))ف فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتيف فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتيف فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتيف فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتيي مخلّي مخلّي مخلّي مخلّإنّإنّإنّإنّ((((    ::::قول رسول اهللاقول رسول اهللاقول رسول اهللاقول رسول اهللا

، ، ، ، تاسعهم مهديهم وقائمهمتاسعهم مهديهم وقائمهمتاسعهم مهديهم وقائمهمتاسعهم مهديهم وقائمهم، ، ، ، الحسينالحسينالحسينالحسين    سن والحسين واألئمة التسعة من ولدسن والحسين واألئمة التسعة من ولدسن والحسين واألئمة التسعة من ولدسن والحسين واألئمة التسعة من ولدأنا والحأنا والحأنا والحأنا والح
 .حوضهحوضهحوضهحوضه    ����كتاب اهللا وال يفارقهم حتّى يردوا على رسول اهللاكتاب اهللا وال يفارقهم حتّى يردوا على رسول اهللاكتاب اهللا وال يفارقهم حتّى يردوا على رسول اهللاكتاب اهللا وال يفارقهم حتّى يردوا على رسول اهللا    ااااال يفارقوال يفارقوال يفارقوال يفارقو
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عن عن عن عن ، ، ، ، : الصدوق في أماليه: عن أبيه: الصدوق في أماليه: عن أبيه: الصدوق في أماليه: عن أبيه: الصدوق في أماليه: عن أبيه١٥١٥١٥١٥حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٤٠٤٠٤٠٤٠بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء بحار األنوار الجزء  ــــــــ٤٤٤٤

منصور منصور منصور منصور عن عن عن عن ، ، ، ، عن يونس بن عبد الرحمنعن يونس بن عبد الرحمنعن يونس بن عبد الرحمنعن يونس بن عبد الرحمن، ، ، ، عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه، ، ، ، عن ابن عيسىعن ابن عيسىعن ابن عيسىعن ابن عيسى، ، ، ، الحميريالحميريالحميريالحميري
سري بي إلى سري بي إلى سري بي إلى سري بي إلى أأأأا ا ا ا : لم: لم: لم: لم����قال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللا، ، ، ، FFFFعن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه، ، ، ، عن الصادقعن الصادقعن الصادقعن الصادق، ، ، ، الصيقلالصيقلالصيقلالصيقل

السماء عهد إليالسماء عهد إليالسماء عهد إليالسماء عهد إلي    ي في عليربي في عليربي في عليربي في عليدفقال: يا فقال: يا فقال: يا فقال: يا ، ، ، ، ثالث كلماتثالث كلماتثالث كلماتثالث كلمات    ربدمحمدمحمدمحمي ! فقلت:! فقلت:! فقلت:! فقلت:محميلبيك ربيلبيك ربيلبيك ربلبيك رب ، ، ، ،
 ....ويعسوب المؤمنينويعسوب المؤمنينويعسوب المؤمنينويعسوب المؤمنين، ، ، ، لينلينلينلينالمحجالمحجالمحجالمحج    وقائد الغروقائد الغروقائد الغروقائد الغر، ، ، ، قينقينقينقينإمام المتّإمام المتّإمام المتّإمام المتّ    اًاًاًاًعليعليعليعلي    إنإنإنإن: : : : فقالفقالفقالفقال

    ::::ار (صاحب كتاب بصائر الدرجات)ار (صاحب كتاب بصائر الدرجات)ار (صاحب كتاب بصائر الدرجات)ار (صاحب كتاب بصائر الدرجات)بن الحسن بن فروخ الصفّبن الحسن بن فروخ الصفّبن الحسن بن فروخ الصفّبن الحسن بن فروخ الصفّ    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن  ــــــــ٥٥٥٥
، ، ، ، ����عبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا    ييييببببأأأأعن عن عن عن     ل بن عمر الجعفي:ل بن عمر الجعفي:ل بن عمر الجعفي:ل بن عمر الجعفي:عن المفضّعن المفضّعن المفضّعن المفضّ، ، ، ، بن الحسينبن الحسينبن الحسينبن الحسين    محمدمحمدمحمدمحمد    حدثناحدثناحدثناحدثنا

لديان الناس يوم لديان الناس يوم لديان الناس يوم لديان الناس يوم     ����طالبطالبطالبطالب    ييييببببأأأأبن بن بن بن     ييييأمير المؤمنين علأمير المؤمنين علأمير المؤمنين علأمير المؤمنين عل    ننننإإإإ    قال سمعته يقول:قال سمعته يقول:قال سمعته يقول:قال سمعته يقول:
ه ه ه ه نّنّنّنّأأأأوووو، ، ، ، حد قسمينحد قسمينحد قسمينحد قسمينأأأأعلى على على على  ��� ��� ��� ���     القيمة وقسيم اهللا بين الجنّة والنار ال يدخلهما داخلالقيمة وقسيم اهللا بين الجنّة والنار ال يدخلهما داخلالقيمة وقسيم اهللا بين الجنّة والنار ال يدخلهما داخلالقيمة وقسيم اهللا بين الجنّة والنار ال يدخلهما داخل

 بر.بر.بر.بر.ككككالفاروق األالفاروق األالفاروق األالفاروق األ

    حدثناحدثناحدثناحدثنا    ::::بن الحسن بن فروخ الصفّاربن الحسن بن فروخ الصفّاربن الحسن بن فروخ الصفّاربن الحسن بن فروخ الصفّار    محمدمحمدمحمدمحمد    ::::))))٦٦٦٦((((    ٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤بصائر الدرجات صبصائر الدرجات صبصائر الدرجات صبصائر الدرجات ص ــــــــ٦٦٦٦
، ، ، ، عن هشام بن الحكمعن هشام بن الحكمعن هشام بن الحكمعن هشام بن الحكم، ، ، ، عن يونسعن يونسعن يونسعن يونس، ، ، ، عن يحيى بن أبي عمرانعن يحيى بن أبي عمرانعن يحيى بن أبي عمرانعن يحيى بن أبي عمران، ، ، ، إبراهيم بن هاشمإبراهيم بن هاشمإبراهيم بن هاشمإبراهيم بن هاشم

ي تارك فيكم ي تارك فيكم ي تارك فيكم ي تارك فيكم إنّإنّإنّإنّ((((: : : : ����عن قول النبيعن قول النبيعن قول النبيعن قول النبي    ����با جعفربا جعفربا جعفربا جعفرأأأأسألت سألت سألت سألت     ::::قالقالقالقال، ، ، ، سكافسكافسكافسكافعن سعد اإلعن سعد اإلعن سعد اإلعن سعد اإل
الثقلين فتمسالثقلين فتمسالثقلين فتمسلَلَلَلَهما لن يفترقا حتّى يردا عهما لن يفترقا حتّى يردا عهما لن يفترقا حتّى يردا عهما لن يفترقا حتّى يردا عنّنّنّنّإإإإكوا بهما فكوا بهما فكوا بهما فكوا بهما فالثقلين فتمسيييفقال أبو فقال أبو فقال أبو فقال أبو     ::::قالقالقالقال)؟ )؟ )؟ )؟ الحوضالحوضالحوضالحوض    ي

 ....عليه حتّى يردا على الحوضعليه حتّى يردا على الحوضعليه حتّى يردا على الحوضعليه حتّى يردا على الحوض    ا يدلّا يدلّا يدلّا يدلّال يزال كتاب اهللا والدليل منّال يزال كتاب اهللا والدليل منّال يزال كتاب اهللا والدليل منّال يزال كتاب اهللا والدليل منّ    ::::جعفرجعفرجعفرجعفر
بن الحسن بن بن الحسن بن بن الحسن بن بن الحسن بن     محمدمحمدمحمدمحمد    ::::) بصائر الدرجات) بصائر الدرجات) بصائر الدرجات) بصائر الدرجات٤٤٤٤((((    ٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤بصائر الدرجات صبصائر الدرجات صبصائر الدرجات صبصائر الدرجات ص ــــــــ٧٧٧٧

، ، ، ، عن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيد، ، ، ، عن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشير، ، ، ، بن الحسينبن الحسينبن الحسينبن الحسين    محمدمحمدمحمدمحمد    حدثناحدثناحدثناحدثنا    ::::فروخ الصفّارفروخ الصفّارفروخ الصفّارفروخ الصفّار
ى قد تركت فيكم الثقلين كتاب ى قد تركت فيكم الثقلين كتاب ى قد تركت فيكم الثقلين كتاب ى قد تركت فيكم الثقلين كتاب نّنّنّنّ: إ: إ: إ: إ����سول اهللاسول اهللاسول اهللاسول اهللاقال: قال رقال: قال رقال: قال رقال: قال ر، ، ، ، ����عن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا

 ....فنحن أهل بيتهفنحن أهل بيتهفنحن أهل بيتهفنحن أهل بيته، ، ، ، اهللا وأهل بيتياهللا وأهل بيتياهللا وأهل بيتياهللا وأهل بيتي
حديث حديث حديث حديث ، ، ، ، المؤمن كفو المؤمنةالمؤمن كفو المؤمنةالمؤمن كفو المؤمنةالمؤمن كفو المؤمنة    باب أنباب أنباب أنباب أن    ٥٥٥٥من كتاب الكافي للكليني الجزء من كتاب الكافي للكليني الجزء من كتاب الكافي للكليني الجزء من كتاب الكافي للكليني الجزء  ــــــــ٨٨٨٨

عن عن عن عن ، ، ، ، بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمدعن أحمد بن عن أحمد بن عن أحمد بن عن أحمد بن ، ، ، ، بن يحيىبن يحيىبن يحيىبن يحيى    محمدمحمدمحمدمحمد: : : : ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤    ــــــــ    ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣صفحة صفحة صفحة صفحة     ١١١١رقم رقم رقم رقم 
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قال: كنت عند قال: كنت عند قال: كنت عند قال: كنت عند ، ، ، ، ماليماليماليماليعن أبي حمزة الثعن أبي حمزة الثعن أبي حمزة الثعن أبي حمزة الث، ، ، ، عن مالك بن عطيةعن مالك بن عطيةعن مالك بن عطيةعن مالك بن عطية، ، ، ، الحسن بن محبوبالحسن بن محبوبالحسن بن محبوبالحسن بن محبوب
فرحب به أبو فرحب به أبو فرحب به أبو فرحب به أبو ، ، ، ، فدخل عليه فسلّمفدخل عليه فسلّمفدخل عليه فسلّمفدخل عليه فسلّم، ، ، ، إذ استأذن عليه رجل فأذن لهإذ استأذن عليه رجل فأذن لهإذ استأذن عليه رجل فأذن لهإذ استأذن عليه رجل فأذن له    ����أبي جعفرأبي جعفرأبي جعفرأبي جعفر

ي خطبت إلى موالك ي خطبت إلى موالك ي خطبت إلى موالك ي خطبت إلى موالك إنّإنّإنّإنّ، ، ، ، فقال الرجل: جعلت فداكفقال الرجل: جعلت فداكفقال الرجل: جعلت فداكفقال الرجل: جعلت فداك، ، ، ، وأدناه وساءلهوأدناه وساءلهوأدناه وساءلهوأدناه وساءله    ����جعفرجعفرجعفرجعفر
فالن بن أبي رافع ابنته فالنة فردفالن بن أبي رافع ابنته فالنة فردفالن بن أبي رافع ابنته فالنة فردب عنّفالن بن أبي رافع ابنته فالنة فردب عنّني ورغب عنّني ورغب عنّني ورغي وازدرأني لدمامتي وحاجتي ي وازدرأني لدمامتي وحاجتي ي وازدرأني لدمامتي وحاجتي ي وازدرأني لدمامتي وحاجتي ني ورغ

لبي تمنيت عندها لبي تمنيت عندها لبي تمنيت عندها لبي تمنيت عندها ققققمةٌ غُص لها مةٌ غُص لها مةٌ غُص لها مةٌ غُص لها وقد دخلني من ذلك غصاصة هجوقد دخلني من ذلك غصاصة هجوقد دخلني من ذلك غصاصة هجوقد دخلني من ذلك غصاصة هج، ، ، ، وغربتيوغربتيوغربتيوغربتي
: اذهب فأنت رسولي إليه وقل له: يقول لك محمد بن : اذهب فأنت رسولي إليه وقل له: يقول لك محمد بن : اذهب فأنت رسولي إليه وقل له: يقول لك محمد بن : اذهب فأنت رسولي إليه وقل له: يقول لك محمد بن ����فقال أبو جعفرفقال أبو جعفرفقال أبو جعفرفقال أبو جعفر، ، ، ، الموتالموتالموتالموت

عليعليعليبن أبي طالب    علي بن أبي طالببن الحسين بن علي بن أبي طالببن الحسين بن علي بن أبي طالببن الحسين بن علي بن الحسين بن عليFFFF ج منجح بن رباح موالي ابنتكج منجح بن رباح موالي ابنتك : زوج منجح بن رباح موالي ابنتك : زوج منجح بن رباح موالي ابنتك : زوزو :
فالنة وال تردفالنة وال تردفالنة وال تردبرسالة أبي جعفربرسالة أبي جعفربرسالة أبي جعفربرسالة أبي جعفر    مسرعاًمسرعاًمسرعاًمسرعاً    ه، قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاًه، قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاًه، قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاًه، قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاًفالنة وال ترد���� ، ، ، ،

فلمفلمفلمقال أبو جعفرقال أبو جعفرقال أبو جعفرقال أبو جعفر، ، ، ، رجلرجلرجلرجلا أن توارى الا أن توارى الا أن توارى الا أن توارى الفلم����إن :إن :إن :قال له     : إنقال له رجالً كان من أهل اليمامة يقال له رجالً كان من أهل اليمامة يقال له رجالً كان من أهل اليمامة يرجالً كان من أهل اليمامة ي
وكان رجالً وكان رجالً وكان رجالً وكان رجالً ، ، ، ، متجعاً لإلسالم فأسلم وحسن إسالمهمتجعاً لإلسالم فأسلم وحسن إسالمهمتجعاً لإلسالم فأسلم وحسن إسالمهمتجعاً لإلسالم فأسلم وحسن إسالمه    ����أتى رسول اهللاأتى رسول اهللاأتى رسول اهللاأتى رسول اهللا    يبريبريبريبرجوجوجوجو

لحال لحال لحال لحال     ����فضمه رسول اهللافضمه رسول اهللافضمه رسول اهللافضمه رسول اهللا، ، ، ، وكان من قباح السودانوكان من قباح السودانوكان من قباح السودانوكان من قباح السودان، ، ، ، عارياًعارياًعارياًعارياً    قصيراً دميماً محتاجاًقصيراً دميماً محتاجاًقصيراً دميماً محتاجاًقصيراً دميماً محتاجاً
اهرغربته وعاهرغربته وعاهرغربته وعاهرجري عليه طعاماً، ، ، ، غربته وعجري عليه طعاماًوكان يجري عليه طعاماًوكان يجري عليه طعاماًوكان يلمن تمر بامن تمر بامن تمر بامن تمر با    صاعاًصاعاًصاعاًصاعاً    وكان يللصاع األوللصاع األوللصاع األووكساه وكساه وكساه وكساه ، ، ، ، لصاع األو

حتّى حتّى حتّى حتّى ، ، ، ، فمكث بذلك ما شاء اهللافمكث بذلك ما شاء اهللافمكث بذلك ما شاء اهللافمكث بذلك ما شاء اهللا، ، ، ، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليلوأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليلوأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليلوأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل، ، ، ، شملتينشملتينشملتينشملتين
كثر الغرباء ممكثر الغرباء ممكثر الغرباء ممبهم بهم بهم بهم     ن يدخل في اإلسالم من أهل الحاجة بالمدينة وضاقن يدخل في اإلسالم من أهل الحاجة بالمدينة وضاقن يدخل في اإلسالم من أهل الحاجة بالمدينة وضاقن يدخل في اإلسالم من أهل الحاجة بالمدينة وضاقكثر الغرباء مم

أن طَهر مسجدك وأخرج من المسجد أن طَهر مسجدك وأخرج من المسجد أن طَهر مسجدك وأخرج من المسجد أن طَهر مسجدك وأخرج من المسجد     ����فأوحى اهللا عزّ وجلّ إلى نبيهفأوحى اهللا عزّ وجلّ إلى نبيهفأوحى اهللا عزّ وجلّ إلى نبيهفأوحى اهللا عزّ وجلّ إلى نبيه، ، ، ، المسجدالمسجدالمسجدالمسجد
باب باب باب باب  ��� ��� ��� ���     سد أبواب من كان له في مسجدك بابسد أبواب من كان له في مسجدك بابسد أبواب من كان له في مسجدك بابسد أبواب من كان له في مسجدك بابومر بومر بومر بومر ب، ، ، ، من يرقد فيه بالليلمن يرقد فيه بالليلمن يرقد فيه بالليلمن يرقد فيه بالليل

عليعليعليوال يرقد فيه غريب.، ، ، ، ����ومسكن فاطمةومسكن فاطمةومسكن فاطمةومسكن فاطمة، ، ، ، ����علي نُبفيه ج نروال يرقد فيه غريب.وال يم نُبفيه ج نروال يرقد فيه غريب.وال يم نُبفيه ج نروال يرقد فيه غريب.وال يم نُبفيه ج نروال يم 

وأقر مسكن وأقر مسكن وأقر مسكن وأقر مسكن ، ، ، ، ����عليعليعليعليباب باب باب باب  ��� ��� ��� ���     بسد أبوابهمبسد أبوابهمبسد أبوابهمبسد أبوابهم    ����فأمر رسول اهللافأمر رسول اهللافأمر رسول اهللافأمر رسول اهللا: : : : قالقالقالقال
        ............على حالهعلى حالهعلى حالهعلى حاله    ����فاطمةفاطمةفاطمةفاطمة
ي ي ي ي وأمالوأمالوأمالوأمال، ، ، ، عيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضا    ::::ومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسيومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسيومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسيومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي ــــــــ٩٩٩٩

سدوا سدوا سدوا سدوا : : : : ����قال: قال النبيقال: قال النبيقال: قال النبيقال: قال النبيFFFF ، ، ، ،عن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه، ، ، ، ����عن الرضاعن الرضاعن الرضاعن الرضا، ، ، ، الصدوق: بإسناد التميميالصدوق: بإسناد التميميالصدوق: بإسناد التميميالصدوق: بإسناد التميمي
        ....باب عليباب عليباب عليباب علي��� ��� ��� ���  األبواب الشارعة في المسجداألبواب الشارعة في المسجداألبواب الشارعة في المسجداألبواب الشارعة في المسجد
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	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
: : : : ٨٠٨٠٨٠٨٠صصصص    ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٢٣٢٣٢٣٢٣بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء  ــــــــ١٠١٠١٠١٠

عن عن عن عن     FFFFعن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه، ، ، ، عن الرضاعن الرضاعن الرضاعن الرضا، ، ، ، الصدوق عيون أخبار الرضا: بإسناد التميميالصدوق عيون أخبار الرضا: بإسناد التميميالصدوق عيون أخبار الرضا: بإسناد التميميالصدوق عيون أخبار الرضا: بإسناد التميمي
النبيالنبيالنبيوفاطمة والحسن  ��� ��� ��� ���     ألحد يجنب في هذا المسجدألحد يجنب في هذا المسجدألحد يجنب في هذا المسجدألحد يجنب في هذا المسجد    يحلّيحلّيحلّيحلّال ال ال ال     قال:قال:قال:قال:، ، ، ، ����النبي وفاطمة والحسن أنا وعلي وفاطمة والحسن أنا وعلي وفاطمة والحسن أنا وعلي أنا وعلي

 .ييييهم منّهم منّهم منّهم منّومن كان من أهلي فإنّومن كان من أهلي فإنّومن كان من أهلي فإنّومن كان من أهلي فإنّ، ، ، ، والحسينوالحسينوالحسينوالحسين
: : : : ٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧صصصص    ٩٩٩٩حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٤٢٤٢٤٢٤٢من كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء من كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء من كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء من كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء  ــــــــ١١١١١١١١

عن البزنطي وابن أبي عمير عن البزنطي وابن أبي عمير عن البزنطي وابن أبي عمير عن البزنطي وابن أبي عمير ، ، ، ، عن علي، عن أبيهعن علي، عن أبيهعن علي، عن أبيهعن علي، عن أبيه، ، ، ، من علل الشرائع للصدوق: الهمدانيمن علل الشرائع للصدوق: الهمدانيمن علل الشرائع للصدوق: الهمدانيمن علل الشرائع للصدوق: الهمداني
حد انهزم أصحاب حد انهزم أصحاب حد انهزم أصحاب حد انهزم أصحاب أأأأا كان يوم ا كان يوم ا كان يوم ا كان يوم قال: لمقال: لمقال: لمقال: لم، ، ، ، ����عن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا، ، ، ، عثمانعثمانعثمانعثمان    عن أبان بنعن أبان بنعن أبان بنعن أبان بن، ، ، ، معاًمعاًمعاًمعاً

وكان وكان وكان وكان ... ... ... ... وأبو دجانةوأبو دجانةوأبو دجانةوأبو دجانة، ، ، ، ����علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب ��� ��� ��� ���     حتّى لم يبق معهحتّى لم يبق معهحتّى لم يبق معهحتّى لم يبق معه    ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
عليعليعليما حملت طائفة على رسول اهللاما حملت طائفة على رسول اهللاما حملت طائفة على رسول اهللاما حملت طائفة على رسول اهللاكلّكلّكلّكلّ    ����علي����    استقبلهم ورداستقبلهم ورداستقبلهم وردحتّى أكثر فيهم حتّى أكثر فيهم حتّى أكثر فيهم حتّى أكثر فيهم ، ، ، ، همهمهمهماستقبلهم ورد

القتل والجراحات، حتّى انكسر سيفه، فجاء إلى النبيالقتل والجراحات، حتّى انكسر سيفه، فجاء إلى النبيالقتل والجراحات، حتّى انكسر سيفه، فجاء إلى النبييا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا    فقال:فقال:فقال:فقال:    ����القتل والجراحات، حتّى انكسر سيفه، فجاء إلى النبي!!!!    إنإنإنإن    
سيفه ذا الفقار، فما زال يدفع به سيفه ذا الفقار، فما زال يدفع به سيفه ذا الفقار، فما زال يدفع به سيفه ذا الفقار، فما زال يدفع به     ����الرجل يقاتل بسالحه وقد انكسر سيفي، فأعطاه الرجل يقاتل بسالحه وقد انكسر سيفي، فأعطاه الرجل يقاتل بسالحه وقد انكسر سيفي، فأعطاه الرجل يقاتل بسالحه وقد انكسر سيفي، فأعطاه 

هذه لهي هذه لهي هذه لهي هذه لهي     إنإنإنإن    !!!!وقال: يا محمدوقال: يا محمدوقال: يا محمدوقال: يا محمد    ����حتّى أثر وأنكر، فنزل جبرئيلحتّى أثر وأنكر، فنزل جبرئيلحتّى أثر وأنكر، فنزل جبرئيلحتّى أثر وأنكر، فنزل جبرئيل    ����عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا
لك، فقال النبي المواساة من عليلك، فقال النبي المواساة من عليلك، فقال النبي المواساة من عليلك، فقال النبي وأنا منكما، : وأنا منكما، : وأنا منكما، : وأنا منكما، ����ي وأنا منه، فقال جبرئيلي وأنا منه، فقال جبرئيلي وأنا منه، فقال جبرئيلي وأنا منه، فقال جبرئيله منّه منّه منّه منّ: إنّ: إنّ: إنّ: إنّ����المواساة من علي :

 ....عليعليعليعلي��� ��� ��� ���     ذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتى ��� ��� ��� ���     ال سيفال سيفال سيفال سيف    من السماء:من السماء:من السماء:من السماء:    ياًياًياًياًوسمعوا دووسمعوا دووسمعوا دووسمعوا دو
    ٩٩٩٩حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٤٢٤٢٤٢٤٢ومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء ومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء ومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء ومن كتاب بحار األنوار للعالّمة المجلسي الجزء  ــــــــ١٢١٢١٢١٢

    بنبنبنبناااا    عنعنعنعن، ، ، ، : من كتابي معاني األخبار وأمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه: من كتابي معاني األخبار وأمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه: من كتابي معاني األخبار وأمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه: من كتابي معاني األخبار وأمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧صصصص
، ، ، ، يريريريرعمعمعمعمأبي أبي أبي أبي     عن ابنعن ابنعن ابنعن ابن، ، ، ، الصهبان جميعاًالصهبان جميعاًالصهبان جميعاًالصهبان جميعاًمحمد بن أبي محمد بن أبي محمد بن أبي محمد بن أبي اب وابن يزيد واب وابن يزيد واب وابن يزيد واب وابن يزيد والخطّالخطّالخطّالخطّأبي أبي أبي أبي 

أتى أتى أتى أتى     أعرابياًأعرابياًأعرابياًأعرابياً    إنإنإنإن    ::::قالقالقالقال، ، ، ، FFFFههههعن جدعن جدعن جدعن جد، ، ، ، عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه، ، ، ، عن الصادقعن الصادقعن الصادقعن الصادق، ، ، ، عن أبان بن عثمانعن أبان بن عثمانعن أبان بن عثمانعن أبان بن عثمان
ك ك ك ك كأنّكأنّكأنّكأنّ    لقد خرجت إليلقد خرجت إليلقد خرجت إليلقد خرجت إلي    !!!!محمدمحمدمحمدمحمديا يا يا يا     ::::فقالفقالفقالفقال، ، ، ، رسول اهللا فخرج إليه في رداء ممشقرسول اهللا فخرج إليه في رداء ممشقرسول اهللا فخرج إليه في رداء ممشقرسول اهللا فخرج إليه في رداء ممشق

    !!!!محمدمحمدمحمدمحمديا يا يا يا     ::::فقالفقالفقالفقال، ، ، ، ابن الفتى أخو الفتىابن الفتى أخو الفتىابن الفتى أخو الفتىابن الفتى أخو الفتى، ، ، ، أنا الفتىأنا الفتىأنا الفتىأنا الفتى    !!!!يا أعرابييا أعرابييا أعرابييا أعرابي، ، ، ، نعمنعمنعمنعم    ::::����فقالفقالفقالفقال، ، ، ، فتىفتىفتىفتى
أمأمأمعزّ وجلّعزّ وجلّعزّ وجلّعزّ وجلّأما سمعت اهللا أما سمعت اهللا أما سمعت اهللا أما سمعت اهللا     ::::و الفتى؟ فقالو الفتى؟ فقالو الفتى؟ فقالو الفتى؟ فقالفكيف ابن الفتى وأخفكيف ابن الفتى وأخفكيف ابن الفتى وأخفكيف ابن الفتى وأخ، ، ، ، ا الفتى فنعما الفتى فنعما الفتى فنعما الفتى فنعمأم    
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�إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    قَالُوا سمعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَهقَالُوا سمعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَهقَالُوا سمعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَهقَالُوا سمعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَه�    ::::يقوليقوليقوليقول
ا ا ا ا وأموأموأموأمإبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم،     فأنا ابنفأنا ابنفأنا ابنفأنا ابن، ، ، ، )١(

أخو الفتى فإنأخو الفتى فإنأخو الفتى فإنذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتىذو الفقار وال فتى ��� ��� ��� ���     ال سيفال سيفال سيفال سيف    ::::حدحدحدحدأأأأنادى من السماء يوم نادى من السماء يوم نادى من السماء يوم نادى من السماء يوم     منادياًمنادياًمنادياًمنادياً    أخو الفتى فإن    
 ��� ��� ��� ��� عليعليعليفففف، ، ، ، علي علي علي علي أخي وأنا أخوهأخي وأنا أخوهأخي وأنا أخوهأخي وأنا أخوهعلي. 

    ٣٩٣٩٣٩٣٩حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٢٢٢٢ون أخبار الرضا للصدوق الجزء ون أخبار الرضا للصدوق الجزء ون أخبار الرضا للصدوق الجزء ون أخبار الرضا للصدوق الجزء من كتاب عيمن كتاب عيمن كتاب عيمن كتاب عي ــــــــ١٣١٣١٣١٣
    نعم األب أبوكنعم األب أبوكنعم األب أبوكنعم األب أبوك    !!!!محمدمحمدمحمدمحمديا يا يا يا ::::����قال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللا    ::::قالقالقالقال، ، ، ، *وبهذا اإلسنادوبهذا اإلسنادوبهذا اإلسنادوبهذا اإلسناد ::::٣٤٣٤٣٤٣٤صصصص

        ....����طالبطالبطالبطالبأبي أبي أبي أبي     بنبنبنبنعلي علي علي علي ونعم األخ أخوك ونعم األخ أخوك ونعم األخ أخوك ونعم األخ أخوك ، ، ، ، الخليلالخليلالخليلالخليل    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم
: : : : هذا هو سند الحديث المذكور في عيون أخبار الرضا للصدوقهذا هو سند الحديث المذكور في عيون أخبار الرضا للصدوقهذا هو سند الحديث المذكور في عيون أخبار الرضا للصدوقهذا هو سند الحديث المذكور في عيون أخبار الرضا للصدوق    (*)

بمرو الرود في بمرو الرود في بمرو الرود في بمرو الرود في     ييييفقيه المروزفقيه المروزفقيه المروزفقيه المروزبن الشاه البن الشاه البن الشاه البن الشاه ال    ييييبن علبن علبن علبن علمحمد محمد محمد محمد أبو الحسن أبو الحسن أبو الحسن أبو الحسن حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا 
أبو أبو أبو أبو حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا     ::::قالقالقالقال، ، ، ، بن عبد اهللا النيسابوريبن عبد اهللا النيسابوريبن عبد اهللا النيسابوريبن عبد اهللا النيسابوري    محمدمحمدمحمدمحمدأبو بكر بن أبو بكر بن أبو بكر بن أبو بكر بن حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا     ::::قالقالقالقال، ، ، ، دارهدارهدارهداره

حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي     ::::قالقالقالقال، ، ، ، بالبصرةبالبصرةبالبصرةبالبصرة    ييييبن عامر بن سليمان الطائبن عامر بن سليمان الطائبن عامر بن سليمان الطائبن عامر بن سليمان الطائ    أحمدأحمدأحمدأحمدالقاسم عبد اهللا بن القاسم عبد اهللا بن القاسم عبد اهللا بن القاسم عبد اهللا بن 
ربع ربع ربع ربع أأأأسنة سنة سنة سنة     ����بن موسى الرضابن موسى الرضابن موسى الرضابن موسى الرضاحدثني علي حدثني علي حدثني علي حدثني علي     ::::قالقالقالقال، ، ، ، تينتينتينتينائائائائين ومين ومين ومين ومفي سنه ستّفي سنه ستّفي سنه ستّفي سنه ستّ

    ::::قالقالقالقال، ، ، ، بنيسابوربنيسابوربنيسابوربنيسابور    ييييبن بكر الخوربن بكر الخوربن بكر الخوربن بكر الخور    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    أبو منصور بنأبو منصور بنأبو منصور بنأبو منصور بن    ثناثناثناثناحدحدحدحدوووو    ....وتسعين ومائةوتسعين ومائةوتسعين ومائةوتسعين ومائة
جعفر بن جعفر بن جعفر بن جعفر بن حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا     ::::قالقالقالقالي، ي، ي، ي، الخورالخورالخورالخور    محمدمحمدمحمدمحمدبن هارون بن بن هارون بن بن هارون بن بن هارون بن     إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    إسحاقإسحاقإسحاقإسحاقحدثنا أبو حدثنا أبو حدثنا أبو حدثنا أبو 

بن عبد اهللا الهروي بن عبد اهللا الهروي بن عبد اهللا الهروي بن عبد اهللا الهروي     حدثنا أحمدحدثنا أحمدحدثنا أحمدحدثنا أحمد    قالقالقالقال، ، ، ، بنيسابوربنيسابوربنيسابوربنيسابور    ييييبن زياد الفقيه الخوربن زياد الفقيه الخوربن زياد الفقيه الخوربن زياد الفقيه الخور    محمدمحمدمحمدمحمد
حسين بن حسين بن حسين بن حسين بن أبو عبد اهللا الأبو عبد اهللا الأبو عبد اهللا الأبو عبد اهللا ال    حدثنيحدثنيحدثنيحدثنيوووو    ....HHHHبن موسىبن موسىبن موسىبن موسى    ييييعن الرضا علعن الرضا علعن الرضا علعن الرضا عل، ، ، ، الشيبانيالشيبانيالشيبانيالشيباني

بن مهرويه بن مهرويه بن مهرويه بن مهرويه     محمدمحمدمحمدمحمدبن بن بن بن     ييييعلعلعلعلحدثنا حدثنا حدثنا حدثنا     ::::قالقالقالقال، ، ، ، الرازي العدل ببلخالرازي العدل ببلخالرازي العدل ببلخالرازي العدل ببلخ    ييييشنانشنانشنانشناناألاألاألاأل    محمدمحمدمحمدمحمد
    ::::قالقالقالقال، ، ، ، ����بن موسى الرضابن موسى الرضابن موسى الرضابن موسى الرضاعلي علي علي علي     عنعنعنعن، ، ، ، اءاءاءاءعن داود بن سليمان الفرعن داود بن سليمان الفرعن داود بن سليمان الفرعن داود بن سليمان الفر، ، ، ، القزوينيالقزوينيالقزوينيالقزويني

حدثني حدثني حدثني حدثني     قالقالقالقال، ، ، ، بن محمدبن محمدبن محمدبن محمد    جعفرجعفرجعفرجعفرحدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي     ::::قالقالقالقال، ، ، ، موسى بن جعفرموسى بن جعفرموسى بن جعفرموسى بن جعفرحدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي 
حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي     ::::قالقالقالقال، ، ، ، سينسينسينسينبن الحبن الحبن الحبن الح    ييييحدثني أبي علحدثني أبي علحدثني أبي علحدثني أبي عل    ::::قالقالقالقالي، ي، ي، ي، للللبن عبن عبن عبن ع    أبي محمدأبي محمدأبي محمدأبي محمد

                                                 

F_١�א��':�E�F٢١E�W٦٠K� �
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وهذا وهذا وهذا وهذا     ....عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا، ، ، ، �بن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالب    ييييحدثني أبي علحدثني أبي علحدثني أبي علحدثني أبي عل    ::::قالقالقالقالي، ي، ي، ي، الحسين بن علالحسين بن علالحسين بن علالحسين بن عل

اإلسناد اختصره المجلسي في كتابه بحار األنوار تحت مسماإلسناد اختصره المجلسي في كتابه بحار األنوار تحت مسماإلسناد اختصره المجلسي في كتابه بحار األنوار تحت مسمى (األسانيد الثالثة)ى (األسانيد الثالثة)ى (األسانيد الثالثة)ى (األسانيد الثالثة)اإلسناد اختصره المجلسي في كتابه بحار األنوار تحت مسم ، ، ، ،
        ....FFFFوكذلك الشيخ هادي النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيتوكذلك الشيخ هادي النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيتوكذلك الشيخ هادي النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيتوكذلك الشيخ هادي النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيت

النجفي في كتابه موسوعة أحاديث النجفي في كتابه موسوعة أحاديث النجفي في كتابه موسوعة أحاديث النجفي في كتابه موسوعة أحاديث     ح هذا اإلسناد الشيخ هاديح هذا اإلسناد الشيخ هاديح هذا اإلسناد الشيخ هاديح هذا اإلسناد الشيخ هاديصحصحصحصحوقد وقد وقد وقد 
موسوعة أحاديث أهل موسوعة أحاديث أهل موسوعة أحاديث أهل موسوعة أحاديث أهل     ::::وهذا هو المصدر مع ذكر تعليقهوهذا هو المصدر مع ذكر تعليقهوهذا هو المصدر مع ذكر تعليقهوهذا هو المصدر مع ذكر تعليقه، ، ، ، FFFFأهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت

من كتاب عيون أخبار الرضا من كتاب عيون أخبار الرضا من كتاب عيون أخبار الرضا من كتاب عيون أخبار الرضا     ::::٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١صصصص    ٩٩٤٠٩٩٤٠٩٩٤٠٩٩٤٠حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٨٨٨٨البيت الجزء البيت الجزء البيت الجزء البيت الجزء 
قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول     ::::قالقالقالقال، ، ، ، FFFFعن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه، ، ، ، ����بأسانيده الثالثة عن الرضابأسانيده الثالثة عن الرضابأسانيده الثالثة عن الرضابأسانيده الثالثة عن الرضا    ::::للصدوقللصدوقللصدوقللصدوق

قال الشيخ هادي قال الشيخ هادي قال الشيخ هادي قال الشيخ هادي     ....اهللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهااهللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهااهللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهااهللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها    إنإنإنإن    ::::����اهللاهللاهللاهللا
        ....الرواية صحيحة اإلسنادالرواية صحيحة اإلسنادالرواية صحيحة اإلسنادالرواية صحيحة اإلسناد    ::::النجفيالنجفيالنجفيالنجفي

فهل يصبح بذلك جميع األحاديث التي هي (بأسانيده الثالثة عن فهل يصبح بذلك جميع األحاديث التي هي (بأسانيده الثالثة عن فهل يصبح بذلك جميع األحاديث التي هي (بأسانيده الثالثة عن فهل يصبح بذلك جميع األحاديث التي هي (بأسانيده الثالثة عن 
    ؟؟؟؟لتصحيح الشيخ النجفي لهالتصحيح الشيخ النجفي لهالتصحيح الشيخ النجفي لهالتصحيح الشيخ النجفي لها، ، ، ، ها صحيحة اإلسنادها صحيحة اإلسنادها صحيحة اإلسنادها صحيحة اإلسناد) كلّ) كلّ) كلّ) كلFFFFّعن آبائهعن آبائهعن آبائهعن آبائه    ����الرضاالرضاالرضاالرضا

 حوا ذلك اإلسناد؟حوا ذلك اإلسناد؟حوا ذلك اإلسناد؟حوا ذلك اإلسناد؟صحصحصحصحوهل هنالك علماء آخرون وهل هنالك علماء آخرون وهل هنالك علماء آخرون وهل هنالك علماء آخرون 

ي في كتابه بحار ي في كتابه بحار ي في كتابه بحار ي في كتابه بحار وقد ذكر نفس هذا الحديث األخير: العالّمة المجلسوقد ذكر نفس هذا الحديث األخير: العالّمة المجلسوقد ذكر نفس هذا الحديث األخير: العالّمة المجلسوقد ذكر نفس هذا الحديث األخير: العالّمة المجلس
: من كتاب عيون أخبار الرضا : من كتاب عيون أخبار الرضا : من كتاب عيون أخبار الرضا : من كتاب عيون أخبار الرضا ١٥١٥١٥١٥صصصص    ٤٤٤٤حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم     ٤٣٤٣٤٣٤٣األنوار الجزء األنوار الجزء األنوار الجزء األنوار الجزء 

    ::::����قال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللاقال: قال رسول اهللا، ، ، ، FFFFللصدوق باألسانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائهللصدوق باألسانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائهللصدوق باألسانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائهللصدوق باألسانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه
إنإنإنعن الرضا عن     اهللا ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها.اهللا ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها.اهللا ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها.اهللا ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها.    إن :عن الرضا عن صح :عن الرضا عن صح :عن الرضا عن صح :صح

        ....مثلهمثلهمثلهمثله    FFFFآبائهآبائهآبائهآبائه
ات كثيرة هذه ات كثيرة هذه ات كثيرة هذه ات كثيرة هذه وار مروار مروار مروار مروقد ذكر العالّمة المجلسي في كتابه بحار األنوقد ذكر العالّمة المجلسي في كتابه بحار األنوقد ذكر العالّمة المجلسي في كتابه بحار األنوقد ذكر العالّمة المجلسي في كتابه بحار األن

نفس نفس نفس نفس     فهل معنى ذلك أنفهل معنى ذلك أنفهل معنى ذلك أنفهل معنى ذلك أن، ، ، ، ))))))))مثلهمثلهمثلهمثله    FFFFعن الرضا عن آبائهعن الرضا عن آبائهعن الرضا عن آبائهعن الرضا عن آبائه    صح:صح:صح:صح:((((((((: : : : العبارةالعبارةالعبارةالعبارة
هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح     وهل قصد من ذلك بأنوهل قصد من ذلك بأنوهل قصد من ذلك بأنوهل قصد من ذلك بأن    ؟؟؟؟سناد آخرسناد آخرسناد آخرسناد آخرإإإإالحديث ورد بالحديث ورد بالحديث ورد بالحديث ورد ب

اإلسناد المذكور كذلك هو اإلسناد المذكور كذلك هو اإلسناد المذكور كذلك هو اإلسناد المذكور كذلك هو     أنأنأنأنأيضاً إلى أيضاً إلى أيضاً إلى أيضاً إلى يشير يشير يشير يشير     أنّهأنّهأنّهأنّهأم أم أم أم     ؟؟؟؟اإلسناد باإلسناد اآلخراإلسناد باإلسناد اآلخراإلسناد باإلسناد اآلخراإلسناد باإلسناد اآلخر
 د آخر صحيح؟د آخر صحيح؟د آخر صحيح؟د آخر صحيح؟الحديث قد روي بإسناالحديث قد روي بإسناالحديث قد روي بإسناالحديث قد روي بإسنا    جانب أنجانب أنجانب أنجانب أنإلى إلى إلى إلى ، ، ، ، صحيحصحيحصحيحصحيح
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

عن أبي ، عن أبي حمزة الثمالي :بسنده، الصفّار هالحديث األول: روا ــــــــ١١١١
  .)١(الخ) من سره أن يحيا حياتي...(: �جعفر

  .لوثاقة رجاله بحسب القواعد الرجالية عند اإلمامية ؛حديث صحيح اإلسناد
قال: سمعت أبا ، بان بن تغلبأعن  :بسنده، الصفّار هالحديث الثاني: رواـ ـ ـ ـ ــــ٢٢٢٢

  .)٢(الخ) من أراد أن يحيا حياتي...( :�يقول: قال رسول اهللا �عبد اهللا
  . وهو مستفيض بل كالمتواتر لكثرة أسانيده.لوثاقة رجاله ؛حديث صحيح اإلسناد

عن غياث بن  :بسنده، )العيون(الصدوق في  هروا الحديث الثالث: ــــــــ٣٣٣٣
سئل أمير المؤمنين عن معنى قول (عن الحسين: ، ئهعن آبا، عن الصادق ،إبراهيم

  .)٣(الخ) ف فيكم الثقلين...ي مخلّإنّ: �رسول اهللا
  ومضمونه قطعي متواتر.، لوثاقة رجاله ؛حديث صحيح اإلسناد

عن منصور  :بسنده، الحديث الرابع: ما رواه الصدوق في األمالي    ــــــــ٤٤٤٤
: لما أسري �قال رسول اهللا(قال: ، Fعن آبائه، �الصادق عن، الصقيل

  .)٤(الخ) بي...
 خرلهذا الحديث أسانيد أُ أن���  .)٥(الصيقل لجهالة منصور ؛ضعيف إسناده

  يمكن أن تعضده وإن كانت ضعيفة أيضاً.
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 �لصدور روايات كثيرة تصف أمير المؤمنين ؛المتن ثابت قطعي، نعم

بل أكثر.، التواتر بهذه األوصاف من طرق الفريقين تصل إلى حد  
المفضل اختالف، من جهة االختالف الواقع في  )١(في سند رواية الصفّار ــــــــ٥٥٥٥

  من تضعيفه على المشهور، وتوثيقه عند المتأخّرين وهو األصح.بن عمر ا
ل بن عن المفضّ بال واسطة يرو مبن الحسين ل محمدهناك رأي من أن ، نعم

  ق أُخر كثيرة.المتن ثابت قطعي من طر ، ولكن)٢(عمر
يحيى وإبراهيم للخالف في  ؛على أقلّ التقاديرحسنة اإلسناد  )٣(الرواية ــــــــ٦٦٦٦

ومع ذلك ، كانا في أعلى درجات المدح وإن، تهماعلى عدم ثبوت وثاق بناًء
  قطعي الداللة. �وتفسير اإلمام الباقر، فحديث الثقلين متواتر

  الكالم فيها كسابقتها. و، صحيحة اإلسناد لوثاقة رجالها )٤(الرواية ــــــــ٧٧٧٧
علي  باب���  وما ذكر فيها من سد األبواب ؛صحيحة اإلسناد )٥(الرواية ــــــــ٨٨٨٨

  متواتر مقطوع.
  .)٧()�و(عيون أخبار الرضا، )٦(رواية الصدوق في (األمالي) ــــــــ٩٩٩٩

، فإنّه لم يذكر التميميبن علي بن العباس الحسن بن عبد اهللا بضعيف  سندها
الراوي لنسخة عن  التميميبن علي بن العباس عبد اهللا أبيه في كتب الرجال، وب

  ، فهو مجهول لم يرد فيه مدح.�الرضا
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  ولكن متن الرواية ثابت كما في سابقتها.
أيضاً، حكمها حكم سابقتها، ومتنها  )١(رواية الصدوق في (األمالي)ــ ــ ــ ــ ١٠١٠١٠١٠

  كذلك ثابت قطعي بطرق كثيرة. 
، حسنة، بل صحيحة على األصح؛ )٢()رواية الصدوق في (علل الشرايعــ ــ ــ ــ ١١١١١١١١

  لوثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، ومتنها ثابت.
 ١١٩، وفي معاني األخبار (معاني األخبار: )٣(رواية الصدوق في (األمالي)ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢

أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى). حسنة السند، في أعلى  �باب في معنى قول النبي
فاية ترضّي الصدوق على الحسن بن درجات الحسن، أو صحيحة من جهة ك

أحمد بن إدريس القمي األشعري، وكونه من شيوخ اإلجازة في توثيقه أو ال. 
  والمتن كما في السابق.

، هي من طرق صحيفة )٤(األسانيد الثالثة المذكورة عند الصدوق ــــــــ١٣١٣١٣١٣
 المعروفة، وتختلف هذه الطرق في عدد األحاديث المروية تحتها، فإن �الرضا

سند كلّ  ولم يصح، نسخة مختلفة كماً ونوعاً عن اُألخرى �راوٍ عن الرضا لٍّلك
  وظاهرها أنّها عامية.، بانفراده

ن اهللا يغضب إالكثير من أحاديثها صحيحة بطرق أُخر؛ منها حديث: (، نعم
ولذا نسب الشيخ هادي النجفي الصحة إلى ، لغضب فاطمة ويرضى لرضاها)
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والمقصود أسانيد أُخر ، ))الرواية صحيحة اإلسناد((فقال: ، الرواية ال إلى السند

  لهذه الرواية.
للحديث اًفهو ليس تصحيح )البحار(ا كالم صاحب وأم ، (صح) كلمة بل أن

 !فالحظ ؛اختصار لصحيفة الرضا

IIII@ómc@Ýç@ñ‰ì�@ÞëŒã@sí†y@¿@ð‹ì¦a@åia@ðc‰@ómc@Ýç@ñ‰ì�@ÞëŒã@sí†y@¿@ð‹ì¦a@åia@ðc‰@ómc@Ýç@ñ‰ì�@ÞëŒã@sí†y@¿@ð‹ì¦a@åia@ðc‰@ómc@Ýç@ñ‰ì�@ÞëŒã@sí†y@¿@ð‹ì¦a@åia@ðc‰@@@@@@@@
@¿@¿@¿@¿oîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcoîjÛa@ÝçcFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
من من من من ، ، ، ، FFFFفي أهل البيتفي أهل البيتفي أهل البيتفي أهل البيت    ))))هل أتىهل أتىهل أتىهل أتى((((يرى ابن الجوزي بأن حديث نزول سورة يرى ابن الجوزي بأن حديث نزول سورة يرى ابن الجوزي بأن حديث نزول سورة يرى ابن الجوزي بأن حديث نزول سورة 

 ��� ��� ��� ���     على ذلكعلى ذلكعلى ذلكعلى ذلك    ولو لم يدلّولو لم يدلّولو لم يدلّولو لم يدلّ، ، ، ، شك في وضعهشك في وضعهشك في وضعهشك في وضعه    هذا حديث الهذا حديث الهذا حديث الهذا حديث ال    يقول:يقول:يقول:يقول:، ، ، ، الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعات
        األشعار الركيكة واألفعال التي يتنّزه عنها أولئك السادة.األشعار الركيكة واألفعال التي يتنّزه عنها أولئك السادة.األشعار الركيكة واألفعال التي يتنّزه عنها أولئك السادة.األشعار الركيكة واألفعال التي يتنّزه عنها أولئك السادة.

وقال أحمد بن حنبل: وقال أحمد بن حنبل: وقال أحمد بن حنبل: وقال أحمد بن حنبل: ، ، ، ، ال يساوي شيئاًال يساوي شيئاًال يساوي شيئاًال يساوي شيئاً    ههههتتتتين: أصبغ بن نباين: أصبغ بن نباين: أصبغ بن نباين: أصبغ بن نباععععقال يحيى بن مقال يحيى بن مقال يحيى بن مقال يحيى بن م
حرحرحردقنا حديث قنا حديث قنا حديث قنا حديث حردمحمدمحمدمحمبن كثيربن كثيربن كثيربن كثير    محم ، ، ، ،ا أبو عبد اهللا السمرقندي فال يوأما أبو عبد اهللا السمرقندي فال يوأما أبو عبد اهللا السمرقندي فال يوأما أبو عبد اهللا السمرقندي فال يوثق وثق وثق وثق وأم

        ).).).).٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢////١١١١الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعات.(.(.(.(بهبهبهبه
هل تؤيهل تؤيهل تؤيدون قول ابن الجوزي؟دون قول ابن الجوزي؟دون قول ابن الجوزي؟دون قول ابن الجوزي؟هل تؤي 

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

ا وقد بينّ، Fفي أهل البيت )هل أتى(شك في صحة حديث نزول سورة  ال
  .)١(ةوجهه في أجوبة األسئلة السابقة بصورة مفصّل
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تهوأما ال نلتزم بصحوجعل ذلك ذريعة ، ا ذكر الخبر مع األشعار وغيرها مم
، وال مطابق ل الخبر، فهذا ليس من شأن العلماء المنصفين األتقياءصللطعن في أ

  لقواعد الصناعة في هذا الفن.
في أصل الخبر بسبب ذلك السند،  أسانيده والطعن أحدوكذلك نقل الخبر ب

ومن هنا  العناد والتعصّب.���  وال سبب له !وكم لهذا من ابن الجوزي من نظير
  . )١(رد كالمه في هذا الحديث سبطه في تذكرته

ذا الحظت كلمات القوم في الرجال الذين طعن فيهم ابن الجوزي في إإنّك  ثم
 .Fورواية فضائل أهل البيت، شيعالت���  هذا السند، لم تجد دليالً للطعن

فهو من التابعين، وأخرج عنه ابن ماجة، وروى عنه ، صبغ بن نباتهألاأما 
تكلّم فيه غير واحد، وكلّ ، و)٢(لعجلياقه بعض األعالم كجماعة من األكابر، ووثّ

ان: وروايته لفضائله، كقول ابن حب �علي شيعةكلماتهم تعود إلى كونه من 
))علي لطّا، فأتى ب�بن أبي طالب فتن بحبمن  امات في الروايات فاستحق

ألن عامة ما يرويه  ؛لم أخرج له هاهنا شيئاً((وقول ابن عدي: . )٣())أجلها الترك
 فهذا هو السبب في ترك بعضهم حديثه.! )٤())عن علي ال يتابعه أحد عليه

ل في كالم ابن عدي بعد ذلك:  ثمث عن األصبغ ((تأمثقة فهو وإذا حد
عنه  يألن الراو ؛ما أتى اإلنكار من جهة من روى عنهنّإعندي ال بأس بروايته، و
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مثاله عندما يريدون رد حديث أضطراب منه ومن الالتعرف ، )١())لعلّه يكون ضعيفاً

 !!التشيع���  رجل بال دليل وسبب
د بن كثير فكذلك، فابن حنبل يقول: وأمحيى بن وي، )٢())خرقنا حديثه((ا محم

  .)٣())سمعت أنا منه هو شيعي لم يكن به بأس...((معين يقول: 
بد وأن يترك  وال، لكن تشيعه يسبب ألحمد أن يخرق حديثه، فالرجل ثقة

وهو يروي عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن عبد اهللا بن  !حديثه
خير ا، من لم يقل :0قال: (قال رسول اهللا، �مسعود، عن علي فقد ، لناسعلي

  .)٤()كفر
ر، ونحن ال اهللا ا أبو عبد وأمالسمرقندي فقد جرحه ابن الجوزي جرحاً غير مفس

  ث.سببه نفس رواية هذا الحديأن نشك في 
وللمزيد: راجع كتاب (تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات) للسيد الميالني، 

   الجزء الثاني.
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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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والعن أعدائهم والعن أعدائهم والعن أعدائهم والعن أعدائهم ، ، ، ، وعجلّ فرجهموعجلّ فرجهموعجلّ فرجهموعجلّ فرجهم    محمدمحمدمحمدمحمدوعلى آل وعلى آل وعلى آل وعلى آل     محمدمحمدمحمدمحمداللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على 
        أجمعين إلى قيام يوم الدين..أجمعين إلى قيام يوم الدين..أجمعين إلى قيام يوم الدين..أجمعين إلى قيام يوم الدين..
        وبعد..وبعد..وبعد..وبعد..، ، ، ، هذا المركز المبارك تحية طيبةهذا المركز المبارك تحية طيبةهذا المركز المبارك تحية طيبةهذا المركز المبارك تحية طيبة    إلى إخواننا العاملين فيإلى إخواننا العاملين فيإلى إخواننا العاملين فيإلى إخواننا العاملين في

نحن نعلم أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم كان لديهم أعمال يعملون بها نحن نعلم أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم كان لديهم أعمال يعملون بها نحن نعلم أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم كان لديهم أعمال يعملون بها نحن نعلم أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم كان لديهم أعمال يعملون بها 
مثالً نبينا إبراهيم كان بزازاً, نبينا مثالً نبينا إبراهيم كان بزازاً, نبينا مثالً نبينا إبراهيم كان بزازاً, نبينا مثالً نبينا إبراهيم كان بزازاً, نبينا ، ، ، ، ويشتغلون بها لكسب رزقهم وتأمين قوت يومهمويشتغلون بها لكسب رزقهم وتأمين قوت يومهمويشتغلون بها لكسب رزقهم وتأمين قوت يومهمويشتغلون بها لكسب رزقهم وتأمين قوت يومهم

        إدريس خياطاً, نبينا آدم مزراعاً, نبينا نوح نجاراً.. الخ.إدريس خياطاً, نبينا آدم مزراعاً, نبينا نوح نجاراً.. الخ.إدريس خياطاً, نبينا آدم مزراعاً, نبينا نوح نجاراً.. الخ.إدريس خياطاً, نبينا آدم مزراعاً, نبينا نوح نجاراً.. الخ.
وهو عن عمل وهو عن عمل وهو عن عمل وهو عن عمل ، ، ، ، لي وهو: كثيراً ما يخطر في ذهني وال أجد اإلجابة عنهلي وهو: كثيراً ما يخطر في ذهني وال أجد اإلجابة عنهلي وهو: كثيراً ما يخطر في ذهني وال أجد اإلجابة عنهلي وهو: كثيراً ما يخطر في ذهني وال أجد اإلجابة عنهسؤاسؤاسؤاسؤا

يكسبون يكسبون يكسبون يكسبون     نوانوانوانوااألئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم: ماذا كانوا يعملون؟ كيف كااألئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم: ماذا كانوا يعملون؟ كيف كااألئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم: ماذا كانوا يعملون؟ كيف كااألئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم: ماذا كانوا يعملون؟ كيف كا
        رزقهم؟ ومن أين كانوا يأتون باألموال لشراء حاجياتهم اليومية مثالً؟رزقهم؟ ومن أين كانوا يأتون باألموال لشراء حاجياتهم اليومية مثالً؟رزقهم؟ ومن أين كانوا يأتون باألموال لشراء حاجياتهم اليومية مثالً؟رزقهم؟ ومن أين كانوا يأتون باألموال لشراء حاجياتهم اليومية مثالً؟

..جعلكم اهللا ذخراً لنا ووفّقكم اهللا لخدمة مذهب الحق..جعلكم اهللا ذخراً لنا ووفّقكم اهللا لخدمة مذهب الحق..جعلكم اهللا ذخراً لنا ووفّقكم اهللا لخدمة مذهب الحق..جعلكم اهللا ذخراً لنا ووفّقكم اهللا لخدمة مذهب الحق        
        ب:ب:ب:ب:الجواالجواالجواالجوا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
عدة روايات يظهر منها أن األئمة كانوا  )١(أورد الكليني في (الكافي)

  ونحن ننقلها لك:، يعملون
عن الفضل بن شاذان ، بن إسماعيل محمدو، عن أبيه، علي بن إبراهيم ــــــــ١١١١
 �اهللاعن أبي عبد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن أبي عمير، جميعاً

 دقال: إنعلي بن الحسين محم بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أنF  يدع
  فأردت أن أعظه فوعظني. Hبن علي محمدخلفاً أفضل منه حتّى رأيت ابنه 

  فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟
                                                 

F١� r�(א�� E٥� W٧٣�� ��٧٧��4:�א2 @�+A� ،0� �אJl+	א_ G�� ~Ä� ��� @�0�["
����r
�١���١٦EKאh	��F�bא�+!ض���!زق �
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قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد 

جالً بادناً ثقيالً وهو متكّئ على غالمين أسودين أو موليين، فقلت بن علي وكان را
في نفسي: سبحان اهللا شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في 
طلب الدنيا، أما ألعظنه، فدنوت منه فسلّمت عليه، فرد علَي السالم بنهر [ببهر] وهو 

قريش في هذه الساعة على هذه يتصاب عرقاً، فقلت: أصلحك اهللا شيخ من أشياخ 
الحال في طلب الدنيا، أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت 

  تصنع؟!
فقال: (لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في [طاعة من] طاعة 
اهللا عزّ وجلّ، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنّما كنت أخاف أن لو 

  نا على معصية من معاصي اهللا).جاءني الموت وأ
  فقلت: صدقت يرحمك اهللا أردت أن أعظك فوعظتني.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن شريف بن سابق، عن  ــــــــ٢٢٢٢
قال: (كان أمير المؤمنين(صلوات اهللا  �الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد اهللا

يمصّ النوى بفيه  �عليه) يضرب بالمر ويستخرج األرضين، وكان رسول اهللا
أعتق ألف مملوك من ماله  �ويغرسه فيطلع من ساعته، وإن أمير المؤمنين

  وكد يده).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد اهللا الدهقان، عن درست، عن  ــــــــ٣٣٣٣

في بعض طرق المدينة في  �عبد األعلى مولى آل سام، قال: استقبلت أبا عبد اهللا
حر، فقلت: جعلت فداك حالك عند اهللا عزّ وجلّ وقرابتك من يوم صايف شديد ال

وأنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: (يا عبد األعلى  �رسول اهللا
  خرجت في طلب الرزق ألستغني عن مثلك).
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علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، وسلمة  ــــــــ٤٤٤٤
: (أن أمير �الشحام، عن أبي عبد اهللا صاحب السابري، عن أبي أسامة زيد

  أعتق ألف مملوك من كد يده). �المؤمنين
أحمد بن أبي عبد اهللا، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن  ــــــــ٥٥٥٥

أنّك  �قال: أوحى اهللا عزّ وجلّ إلى داود �: (أن أمير المؤمنين�أبي عبد اهللا
 �ال تعمل بيدك شيئاً، قال: فبكى داودنعم العبد لوال أنّك تأكل من بيت المال و

  أربعين صباحاً، فأوحى اهللا عزّ وجلّ إلى الحديد: أن لن لعبدي داود فأالن اهللا 
درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل كلّ يوم  عزّ وجلّ له الحديد، فكان يعمل

  ثالثمائة وستّين درعاً فباعها بثالثمائة وستّين ألفاً، واستغنى عن بيت المال).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن  ــــــــ٦٦٦٦

وتحته وسق من  �، قال: (لقى رجل أمير المؤمنين�زرارة، عن أبي جعفر
نوى، فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء اهللا، قال: 

  فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة).
يم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن عمار علي بن إبراه ــــــــ٧٧٧٧

وضع حجراً على  �: (أن رسول اهللاHالسجستاني، عن أبي عبد اهللا، عن أبيه
  الطريق يرد الماء عن أرضه، فواهللا ما نكب بعيراً وال إنساناً حتّى الساعة).

اط محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسب ــــــــ٨٨٨٨
فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟  �بن سالم، قال: دخلت على أبي عبد اهللا

: (عمل الشيطان ــ �فقلت: صالح ولكنّه قد ترك التجارة، فقال أبو عبد اهللا
اشترى عيراً أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى  �ثالثاً ــ أما علم أن رسول اهللا

    رِجالٌ الَ تُلْهِيهِم تجارةٌ والَ بيع عنرِجالٌ الَ تُلْهِيهِم تجارةٌ والَ بيع عنرِجالٌ الَ تُلْهِيهِم تجارةٌ والَ بيع عنرِجالٌ الَ تُلْهِيهِم تجارةٌ والَ بيع عن�لّ: دينه وقسم في قرابته، يقول اهللا عزّ وج
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...كْرِ اللَّهذ...كْرِ اللَّهذ...كْرِ اللَّهذ...كْرِ اللَّهالقوم لم يكونوا يتّجرون، كذبوا ولكنّهم  )١(�ذ يقول القصاص: إن

لم يكونوا يدعون الصالة في ميقاتها، وهو أفضل ممن حضر الصالة ولم 
  يتجر).
عن عبد اهللا بن  عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ــــــــ٩٩٩٩

كان يخرج ومعه أحمال  �، قال: (إن أمير المؤمنين�سنان، عن أبي عبد اهللا
النوى، فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: نخل إن شاء اهللا، فيغرسه فلم 

  يغادر منه واحدة).
سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن  ــــــــ١٠١٠١٠١٠

يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق،  �رأيت أبا الحسنأبيه، قال: 
فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: (يا علي! قد عمل باليد من هو خير 

، وأمير �منّي في أرضه ومن أبي)، فقلت له: ومن هو؟ فقال: (رسول اهللا
ين كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيF المؤمنين وآبائي

  والمرسلين واألوصياء والصالحين).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن  ــــــــ١١١١١١١١

وإذا هو في حائط له بيده مسحاة وهو يفتح بها  �جابر، قال: أتيت أبا عبد اهللا
  الماء، وعليه قميص شبه الكرابيس كأنّه مخيط عليه من ضيقه.

ل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عدة من أصحابنا، عن سه ــــــــ١٢١٢١٢١٢
أبي ألفاً وسبعمائة دينار، فقال له:  �عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبد اهللا

(أتّجر بها)، ثم قال: (أما إنّه ليس لي رغبة في ربحهاـ وإن كان الربح مرغوباً فيه، 
فربحت له فيها مائة  ولكنّي أحببت أن يراني اهللا عزّ وجلّ متعرضاً لفوائده). قال:

                                                 

F١F�T�Cא��E٢٤E�W٣٧K� �
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 �لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار. قال: ففرح أبو عبد اهللا، ثم دينار
قال: فمات أبي والمال )، رأس ماليفقال لي: (أثبتها في ، بذلك فرحاً شديداً

اهللا وإياك إن لي عند أبي عافانا ( :فكتب �أبو عبد اهللا فأرسل إلي، عنده
قال: فنظرت ، انمائة دينار أعطيته يتّجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد)ألفاً وثم محمد

في كتاب أبي فإذا فيه ألبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار وأتّجر له فيها مائة 
  عبد اهللا بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.، دينار

، عن النضر بن سويد، عن أبيه، عن أحمد بن عبد اهللا، عدة من أصحابنا ــــــــ١٣١٣١٣١٣
قال: ، عن أبي عمرو الشيباني، قال: حدثني جميل بن صالح، عن القاسم بن سليمان

وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق  �رأيت أبا عبد اهللا
فقال لي: (إنّي أحب أن ، فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، يتصاب عن ظهره

  يتأذّى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن  ــــــــ١٤١٤١٤١٤

فقال: إنّي ال أحسن أن أعمل عمالً  �زرارة، قال: إن رجالً أتى أبا عبد اهللا
بيدي، وال أحسن أن أتّجر، وأنا محارف محتاج، فقال: (اعمل فاحمل على 

ى عاتقه قد حمل حجراً عل �رأسك واستغن عن الناس، فإن رسول اهللا
 فوضعه في حائط له من حيطانه، وإن الحجر لفي مكانه وال يدرى كم عمقه

  أنّه ثم [بمعجزته]).��� 
، عن الحسين بن سعيد، بن عيسى محمدعن أحمد بن ، عدة من أصحابنا ــــــــ١٥١٥١٥١٥

قال: سمعت أبا عبد ، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزةمحمد، عن القاسم بن 
ليعلم  ؛ألعمل في بعض ضياعي حتّى أعرق وإن لي من يكفينييقول: (إنّي  �اهللا

  اهللا عزّ وجلّ إنّي أطلب الرزق الحالل).
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علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن محمد بن إسماعيل،  ــــــــ١٦١٦١٦١٦

سبعمائة دينار  �عن محمد بن عذافر، عن أبيه، قال: دفع إلي أبو عبد اهللا
شيء أما على ذاك ما بي شره، ولكن أحببت أن وقال: (يا عذافر اصرفها في 

يراني اهللا عزّ وجلّ متعرضاً لفوائده)، قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت 
له في الطواف: جعلت فداك قد رزق اهللا عزّ وجلّ فيها مائة دينار، فقال: 

   (أثبتها في رأس مالي).
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
 ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

مة المحقّق السيد عبد الحسين شرف مة المحقّق السيد عبد الحسين شرف مة المحقّق السيد عبد الحسين شرف مة المحقّق السيد عبد الحسين شرف العالّالعالّالعالّالعالّ    ههههيطرحيطرحيطرحيطرح    لدي إشكال في فهم مالدي إشكال في فهم مالدي إشكال في فهم مالدي إشكال في فهم ما
ذكر في مراجعة رقم ذكر في مراجعة رقم ذكر في مراجعة رقم ذكر في مراجعة رقم بحاثه في كتاب المراجعات؛ إذ يبحاثه في كتاب المراجعات؛ إذ يبحاثه في كتاب المراجعات؛ إذ يبحاثه في كتاب المراجعات؛ إذ يأأأأفي في في في     ����الدين الموسويالدين الموسويالدين الموسويالدين الموسوي

        ::::٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤ــ صــ صــ صــ ص    ٨٢٨٢٨٢٨٢
        ::::لم ينعقد إجماع ولم يتالش نزاعلم ينعقد إجماع ولم يتالش نزاعلم ينعقد إجماع ولم يتالش نزاعلم ينعقد إجماع ولم يتالش نزاع((((((((

ة ة ة ة وصحوصحوصحوصح، ، ، ، والعالنية شيءوالعالنية شيءوالعالنية شيءوالعالنية شيء    يق والنصح له في السريق والنصح له في السريق والنصح له في السريق والنصح له في السرزرة الصدزرة الصدزرة الصدزرة الصدااااإصفاقهم على مؤإصفاقهم على مؤإصفاقهم على مؤإصفاقهم على مؤ
    لعليلعليلعليلعلي    فإنفإنفإنفإن، ، ، ، وهما غير متالزمين عقالً وشرعاًوهما غير متالزمين عقالً وشرعاًوهما غير متالزمين عقالً وشرعاًوهما غير متالزمين عقالً وشرعاً، ، ، ، عقد الخالفة له باإلجماع شيء آخرعقد الخالفة له باإلجماع شيء آخرعقد الخالفة له باإلجماع شيء آخرعقد الخالفة له باإلجماع شيء آخر

وهو وهو وهو وهو ، ، ، ، سلطة اإلسالمية معروفاًسلطة اإلسالمية معروفاًسلطة اإلسالمية معروفاًسلطة اإلسالمية معروفاًة أهل الة أهل الة أهل الة أهل الزرزرزرزرواألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في مؤاواألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في مؤاواألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في مؤاواألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في مؤا
        ....الذي ندين اهللا بهالذي ندين اهللا بهالذي ندين اهللا بهالذي ندين اهللا به
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وأنا أذكر لك جواباً عموأنا أذكر لك جواباً عموأنا أذكر لك جواباً عمإإإإ    ::::وحاصلهوحاصلهوحاصلهوحاصله، ، ، ، ا قلتا قلتا قلتا قلتوأنا أذكر لك جواباً عمنننن    من رأيهم أنمن رأيهم أنمن رأيهم أنة     من رأيهم أنة اُألمة اُألمة اُألماُألم
، ، ، ، وتحفظ ثغورهاوتحفظ ثغورهاوتحفظ ثغورهاوتحفظ ثغورها، ، ، ، وترأب صدعهاوترأب صدعهاوترأب صدعهاوترأب صدعهاا، ا، ا، ا، بدولة تلم شعثهبدولة تلم شعثهبدولة تلم شعثهبدولة تلم شعثه��� ��� ��� ���     اإلسالمية ال مجد لهااإلسالمية ال مجد لهااإلسالمية ال مجد لهااإلسالمية ال مجد لها

، ، ، ، برعايا تؤازرها بأنفسها وأموالهابرعايا تؤازرها بأنفسها وأموالهابرعايا تؤازرها بأنفسها وأموالهابرعايا تؤازرها بأنفسها وأموالها ��� ��� ��� ���     وهذه الدولة ال تقوموهذه الدولة ال تقوموهذه الدولة ال تقوموهذه الدولة ال تقوم، ، ، ، وتراقب أُمورهاوتراقب أُمورهاوتراقب أُمورهاوتراقب أُمورها
ن أمكن أن تكون الدولة في يد صحابها الشرعي وهو النائب في حكمه ن أمكن أن تكون الدولة في يد صحابها الشرعي وهو النائب في حكمه ن أمكن أن تكون الدولة في يد صحابها الشرعي وهو النائب في حكمه ن أمكن أن تكون الدولة في يد صحابها الشرعي وهو النائب في حكمه فإفإفإفإ

ر ذلك فاستولى ر ذلك فاستولى ر ذلك فاستولى ر ذلك فاستولى وإن تعذّوإن تعذّوإن تعذّوإن تعذّ، ، ، ، ن ال غيرن ال غيرن ال غيرن ال غيرنيابة صحيحة فهو المتعينيابة صحيحة فهو المتعينيابة صحيحة فهو المتعينيابة صحيحة فهو المتعي    ����عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا
ف ف ف ف على سلطان المسلمين غيره وجبت على اُألمة مؤازرته في كلّ أمر يتوقّعلى سلطان المسلمين غيره وجبت على اُألمة مؤازرته في كلّ أمر يتوقّعلى سلطان المسلمين غيره وجبت على اُألمة مؤازرته في كلّ أمر يتوقّعلى سلطان المسلمين غيره وجبت على اُألمة مؤازرته في كلّ أمر يتوقّ

عصا عصا عصا عصا     شقشقشقشق    وال يجوزوال يجوزوال يجوزوال يجوز، ، ، ، وحفظ بيضتهوحفظ بيضتهوحفظ بيضتهوحفظ بيضته، ، ، ، وحماية ثغورهوحماية ثغورهوحماية ثغورهوحماية ثغوره، ، ، ، اإلسالم ومنعتهاإلسالم ومنعتهاإلسالم ومنعتهاإلسالم ومنعته    عليه عزّعليه عزّعليه عزّعليه عزّ
بل يجب على اُألمة أن تعامله وإن بل يجب على اُألمة أن تعامله وإن بل يجب على اُألمة أن تعامله وإن بل يجب على اُألمة أن تعامله وإن ، ، ، ، المسلمين وتفريق جماعتهم بمقاومتهالمسلمين وتفريق جماعتهم بمقاومتهالمسلمين وتفريق جماعتهم بمقاومتهالمسلمين وتفريق جماعتهم بمقاومته

كان عبداً مجدع األطراف معاملة الخلفاء بالحقكان عبداً مجدع األطراف معاملة الخلفاء بالحقكان عبداً مجدع األطراف معاملة الخلفاء بالحقفتعطيه خراج األرض فتعطيه خراج األرض فتعطيه خراج األرض فتعطيه خراج األرض ، ، ، ، كان عبداً مجدع األطراف معاملة الخلفاء بالحق
ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ، ، ، ، ومقاسمتها وزكاة األنعام وغيرهاومقاسمتها وزكاة األنعام وغيرهاومقاسمتها وزكاة األنعام وغيرهاومقاسمتها وزكاة األنعام وغيرها

ال إشكال في براءة ال إشكال في براءة ال إشكال في براءة ال إشكال في براءة بل بل بل بل ، ، ، ، كالصالت والهبات ونحوهكالصالت والهبات ونحوهكالصالت والهبات ونحوهكالصالت والهبات ونحوه، ، ، ، نتقالنتقالنتقالنتقالوسائر أسباب االوسائر أسباب االوسائر أسباب االوسائر أسباب اال
ذمذمذمكما لو دفعها إلى إمام الصدق والخليفة كما لو دفعها إلى إمام الصدق والخليفة كما لو دفعها إلى إمام الصدق والخليفة كما لو دفعها إلى إمام الصدق والخليفة ، ، ، ، ة المتقبل منه بدفع القبالة إليهة المتقبل منه بدفع القبالة إليهة المتقبل منه بدفع القبالة إليهة المتقبل منه بدفع القبالة إليهذم

بالحقبالحقبالحقة الطاهرين من بنيه، ، ، ، بالحقواألئم ة الطاهرين من بنيههذا مذهب عليواألئم ة الطاهرين من بنيههذا مذهب عليواألئم ة الطاهرين من بنيههذا مذهب عليواألئم هذا مذهب علي............((((((((.... 
لعلي واألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في لعلي واألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في لعلي واألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في لعلي واألئمة المعصومين من بنيه مذهباً في     فإنفإنفإنفإن((((((((    ::::قولهقولهقولهقوله    ::::اإلشكال األولاإلشكال األولاإلشكال األولاإلشكال األول

هذا مذهب هذا مذهب هذا مذهب هذا مذهب ((((((((وووو، ، ، ، ))))))))و الذي ندين اهللا بهو الذي ندين اهللا بهو الذي ندين اهللا بهو الذي ندين اهللا بهوهوهوهوه، ، ، ، ة أهل السلطة اإلسالمية معروفاًة أهل السلطة اإلسالمية معروفاًة أهل السلطة اإلسالمية معروفاًة أهل السلطة اإلسالمية معروفاًزرزرزرزرمؤامؤامؤامؤا
 ....))))))))علي واألئمة الطاهرين من بنيهعلي واألئمة الطاهرين من بنيهعلي واألئمة الطاهرين من بنيهعلي واألئمة الطاهرين من بنيه

، ، ، ، الم المستبدالم المستبدالم المستبدالم المستبدظظظظفي الخروج على الفي الخروج على الفي الخروج على الفي الخروج على ال    ين اعتقادنا في مدرسة أهل البيتين اعتقادنا في مدرسة أهل البيتين اعتقادنا في مدرسة أهل البيتين اعتقادنا في مدرسة أهل البيتأأأأفففف
با عبد اهللا با عبد اهللا با عبد اهللا با عبد اهللا أأأأورمزنا موالنا سيد الشهداء ورمزنا موالنا سيد الشهداء ورمزنا موالنا سيد الشهداء ورمزنا موالنا سيد الشهداء ، ، ، ، صالح في اُألمةصالح في اُألمةصالح في اُألمةصالح في اُألمةومفهوم اإلومفهوم اإلومفهوم اإلومفهوم اإل

، ، ، ، ����ييييمة جدمة جدمة جدمة جدما خرجت للصالح في أُما خرجت للصالح في أُما خرجت للصالح في أُما خرجت للصالح في أُنّنّنّنّإإإإ    ::::وشعارهوشعارهوشعارهوشعاره، ، ، ، ))))صلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليهصلوات اهللا عليه((((الحسينالحسينالحسينالحسين
لم ومؤازرة أهل لم ومؤازرة أهل لم ومؤازرة أهل لم ومؤازرة أهل ظاظاظاظاساسيات الملحمة الحسينية في عدم السكوت على الساسيات الملحمة الحسينية في عدم السكوت على الساسيات الملحمة الحسينية في عدم السكوت على الساسيات الملحمة الحسينية في عدم السكوت على الأأأأوووو

 ؟!؟!؟!؟!السلطةالسلطةالسلطةالسلطة
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والصحاح في ذلك متواترة والسيما من طريق العترة والصحاح في ذلك متواترة والسيما من طريق العترة والصحاح في ذلك متواترة والسيما من طريق العترة والصحاح في ذلك متواترة والسيما من طريق العترة ((((((((    ::::قولهقولهقولهقوله    ::::اإلشكال الثانياإلشكال الثانياإلشكال الثانياإلشكال الثاني

بل مذهبهم في عدم الخروج بل مذهبهم في عدم الخروج بل مذهبهم في عدم الخروج بل مذهبهم في عدم الخروج ، ، ، ، نّة ومصادرهمنّة ومصادرهمنّة ومصادرهمنّة ومصادرهمحاديث أهل السحاديث أهل السحاديث أهل السحاديث أهل السأأأأواستشهاده بواستشهاده بواستشهاده بواستشهاده ب؟ ؟ ؟ ؟ ))))))))الطاهرةالطاهرةالطاهرةالطاهرة
 )؟!)؟!)؟!)؟!سالم اهللا عليهمسالم اهللا عليهمسالم اهللا عليهمسالم اهللا عليهم((((ه مذهب أهل البيته مذهب أهل البيته مذهب أهل البيته مذهب أهل البيتنّنّنّنّأأأأليه على ليه على ليه على ليه على على السلطان الظالم والصبر ععلى السلطان الظالم والصبر ععلى السلطان الظالم والصبر ععلى السلطان الظالم والصبر ع

يا يا يا يا     ::::قالواقالواقالواقالوا    ).).).).تنكرونهاتنكرونهاتنكرونهاتنكرونها    أُمورأُمورأُمورأُمورستكون بعدي أثرة وستكون بعدي أثرة وستكون بعدي أثرة وستكون بعدي أثرة و((((    ::::����وقد قالوقد قالوقد قالوقد قال((((((((: : : : ٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥قوله صقوله صقوله صقوله ص
    ممممون الحق الذي عليكون الحق الذي عليكون الحق الذي عليكون الحق الذي عليكتؤدتؤدتؤدتؤد((((    ::::����قالقالقالقال    ؟؟؟؟ا ذلكا ذلكا ذلكا ذلككيف تأمر من أدرك منّكيف تأمر من أدرك منّكيف تأمر من أدرك منّكيف تأمر من أدرك منّ    !!!!رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

    ����خليلي رسول اهللاخليلي رسول اهللاخليلي رسول اهللاخليلي رسول اهللا    إنإنإنإن    ::::يقوليقوليقوليقول    ····وكان أبو ذر الغفاريوكان أبو ذر الغفاريوكان أبو ذر الغفاريوكان أبو ذر الغفاري، ، ، ، وتسألون اهللا الذي لكم)وتسألون اهللا الذي لكم)وتسألون اهللا الذي لكم)وتسألون اهللا الذي لكم)
يا يا يا يا     ::::وقال سلمة الجعفيوقال سلمة الجعفيوقال سلمة الجعفيوقال سلمة الجعفي. . . . أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع األطرافأوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع األطرافأوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع األطرافأوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع األطراف

    ؟؟؟؟فما تأمرنافما تأمرنافما تأمرنافما تأمرنا، ، ، ، ناناناناهم ويمنعوننا حقّهم ويمنعوننا حقّهم ويمنعوننا حقّهم ويمنعوننا حقّأرايت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقّأرايت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقّأرايت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقّأرايت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقّ    !!!!نبي اهللانبي اهللانبي اهللانبي اهللا
في في في في     ����وقالوقالوقالوقال، ، ، ، ))))ما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتمما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتمما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتمما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتماسمعوا وأطيعوا فإنّاسمعوا وأطيعوا فإنّاسمعوا وأطيعوا فإنّاسمعوا وأطيعوا فإنّ((((    ::::����فقالفقالفقالفقال

وال يستنون وال يستنون وال يستنون وال يستنون ، ، ، ، ة ال يهتدون بهداية ال يهتدون بهداية ال يهتدون بهداية ال يهتدون بهداييكون بعدي أئميكون بعدي أئميكون بعدي أئميكون بعدي أئم((((    ::::····حديث حذيف اليمانحديث حذيف اليمانحديث حذيف اليمانحديث حذيف اليمان
قال قال قال قال ، ، ، ، ))))وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسوسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسوسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسوسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ، ، ، تيتيتيتيبسنّبسنّبسنّبسنّ

تسمع وتطيع تسمع وتطيع تسمع وتطيع تسمع وتطيع ((((قال: قال: قال: قال:     ؟؟؟؟كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلككيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلككيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلككيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك    ::::قلتقلتقلتقلت    ::::حذيفةحذيفةحذيفةحذيفة
لألملألملألمحديث حديث حديث حديث في في في في     ����قولهقولهقولهقولهومثله ومثله ومثله ومثله ، ، ، ، ))))ي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعلألم

ومن أنكر ومن أنكر ومن أنكر ومن أنكر ، ، ، ، ئئئئفمن عرف برفمن عرف برفمن عرف برفمن عرف بر، ، ، ، عرفون وتنكرونعرفون وتنكرونعرفون وتنكرونعرفون وتنكرونستكون أمراء عليكم فتستكون أمراء عليكم فتستكون أمراء عليكم فتستكون أمراء عليكم فت((((    ::::سلمةسلمةسلمةسلمة    ممممأُأُأُأُ
والصحاح في ذلك متواترة والسيما والصحاح في ذلك متواترة والسيما والصحاح في ذلك متواترة والسيما والصحاح في ذلك متواترة والسيما     ).).).).واواواواال ما صلّال ما صلّال ما صلّال ما صلّ((((    ::::قالقالقالقال    ؟؟؟؟أفال نقاتلهمأفال نقاتلهمأفال نقاتلهمأفال نقاتلهم    ::::قالواقالواقالواقالوا، ، ، ، ))))سلمسلمسلمسلم

        ؟!؟!؟!؟!))))))))من طريق العترة الطاهرةمن طريق العترة الطاهرةمن طريق العترة الطاهرةمن طريق العترة الطاهرة
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ن بي اًهناك فرق أننفسه بالسيد قد ذكر  نإفنقول: ، بالنسبة لإلشكال األول

اإلسالم وعدم انهيار الدين التي تتعلّق بحفظ النصح والموازرة في بعض اُألمور 
  .وعقالً شرعاً لمن استولى عليهاوبين صحة عقد الخالفة ، والمسلمين
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أو ولده الطاهرين قد  �اإلمام أمير المؤمنين نإ :ن يقولأفالسيد يريد 
بل الخطر الخارجي المحدق مقا ام غير الشرعيين في زمانهمنصحوا ووازروا الحكّ

  .باإلسالم والمسلمين
 ونذكر هنا أمرين:

فإذا ، �الحق في حكومة المسلمين بالنيابة عن النبيF إن لألئمة األول:األول:األول:األول:
غصب منهم هذا الحق فهم يدافعون عنه بالمقدور عليه حسب الظروف 

  الموضوعية في وقتها.
فإن مذهبهم ال يجيز إضعاف ، ولفيما إذا لم يستطيعوا تحقيق األمر األ الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

أو يستغلّوا ، المسلمين وفل شوكتهم أمام العدو الخارجي بحجة أن حقّهم مغصوب
  ذلك للوصول إلى السلطة.

أمر يتوقّف عليه عزّ اإلسالم كلّ  ومن هنا قيد السيد المناصحة والمؤازرة في
ازرتهم في تدعيم ال نصيحتهم ومناصرتهم ومؤ، ومنعته أمام الخطر المحدق به

سلطتهم وحكومتهم الفاسدة بما يوحي بوجود حجة شرعية لهم في غصب الحكم 
  كما يريد أن يستدلّ به المخالف.

ا الخروج والقيام ضدلم تكن  هو متوقّف على شروطف، من غصب الحكم وأم
  متوفّرة في أغلب األحيان:

، وقبول الناس، األنصارمن وجود ، أولها: القدرة عليه بتوفّر مستلزمات النصر
  وغيرها.

من إرجاع اإلسالم والمسلمين إلى الطريق ، ثانيها: حصول الغاية المتوخّاة منه
وعدم شق عصا المسلمين وإضعافهم بما يؤدي إلى ، الصحيح المطلوب شرعاً

  إنهيار دولتهم وذهاب اإلسالم من أصله.
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عيد تصب في طريق ثالثها: إمكانية الحصول على فوائد ولو على المدى الب

  والحفاظ على أساسياته ومبادئه اإللهية السامية.، إبقاء اإلسالم حياً
بالنظر إلى الهدف األسمى من بقاء اإلسالم ، رابعها: تقديم األهم على المهم

حفاظاً على هذا الهدف  بالقيامفإذا أمكن إرجاع الحق إلى أهله ، والحفاظ عليه
قدور ذلك وداهم اإلسالم خطر خارجي تعين وإذا لم يكن بالم، األسمى فهو

النصح والمؤازرة لمن تسلّط على الحكم والدفاع عن اإلسالم بما يتوقّف عليه 
وإذا كان الخطر نابعاً من الداخل بتسلّط من يسعى إلى هدمه أو حرفه ، حفظ بيضته

يمكن تداركه كما في حكومة يزيد جاز الخروج  أو وقوع ما ال، عن مساره العام
  .�عليه كما فعل اإلمام الحسين

إن السيد بعد أن ذكر مذهب أهل  فنقول:، وأما بالنسبة لإلشكال الثاني
، بخصوص المناصحة والمؤازرة وعدم جواز شق عصا المسلمين Fالبيت

جواز عدم  استشهد بأحاديث معروفة عند أهل السنّة أخذوا منها مذهبهم في
كي ال يعطي فرصة ، جة مع الخصمالخروج على السلطان من باب المحاج

، Fللمخالف لالعتراض بالتعريض واالستهجان لما ذكره من مذهب أهل البيت
وال يأمرون ، يخرجوا على السلطان الجائر �� بأنّه كيف جاز لهم وهم أئمة بأ

  بأن مثله موجود عندكم بأحاديث صحيحة.، بالمعروف وينهون على المنكر
السي باب  هنا دوبعبارة أُخرى: إن ر  المشاغبة منسدالخصم بدفع إشكال مقد

بأن هذا موافق ، Fفيما لو حاول االعتراض على ما ذكره من مذهب أهل البيت
وأن عدم الخروج في حال عدم توفّر ، لمذهبكم وأحاديثكم العديدة الصحيحة

وإن اختلف الحكم ، موجود مثله عندكم Fالشروط الذي هو مذهب أهل البيت
فإن مذاهب أهل السنّة ، اً وتقييداً وسعة وضيقاً باختالف حدود الموضوعإطالق

بل ممنوعاً، عمالً بعيداًقت دائرة جواز الخروج بما يجعله ضي.  
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فإنّه أوالً سلب الحق الشرعي من الحكّام  Fوأما مذهب أهل البيت
ظ على جوز الخروج عليهم مع مراعاة األهم والمهم في الحفا، ثم المتسلطين

  مبادئ اإلسالم وبقاء دولة المسلمين ووحدتهم.
والصحاح في ذلك ((ثم قال السيد بعد أن أورد األحاديث من أهل السنّة: 

من  �ويريد بها الدالّة على ما ذكره ، ))سيما من طريق العترة الطاهرة متواترة وال
 �� وإ، هل السنّةال ما ربما يوهمه ظاهر العبارة من موافقتها لمذهب أ، Fمذهبهم 

الذي  Fكيف تصبح دليالً على ما أجاب به من حاصل رأي ومذهب أهل البيت
  قدمه أول الكالم في هذه المراجعة.

وسيرة أصحابهم عالوة على  F: بأن سيرتهم +ونحن نظيف إلى ما قاله 
الروايات المشار إليها تظهر بوضوح جواز ابداء النصح وبذل المؤازرة لحكّام 

الخروج عليهم في أرجحية وعدم ، ر في طريق حفظ اإلسالم والمسلمينالجو
، األهم والمهم ةحسب المتغيرات الوقتية ومراعا، في موارد أُخر ، وأولويتهموارد

  بعد الفراغ عن داللتها على عدم كونهم حكّام شرعيين في رتبة سابقة.
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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..

بعد لثم أناملكم الشريفة, أبعث لسماحتكم تساؤالتي التالية آمالً أن أحظى بعد لثم أناملكم الشريفة, أبعث لسماحتكم تساؤالتي التالية آمالً أن أحظى بعد لثم أناملكم الشريفة, أبعث لسماحتكم تساؤالتي التالية آمالً أن أحظى بعد لثم أناملكم الشريفة, أبعث لسماحتكم تساؤالتي التالية آمالً أن أحظى 
        باإلجابة الوافية:باإلجابة الوافية:باإلجابة الوافية:باإلجابة الوافية:
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ركات ركات ركات ركات ــ هل كان األئمة األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم يشجعون الحــ هل كان األئمة األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم يشجعون الحــ هل كان األئمة األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم يشجعون الحــ هل كان األئمة األطهار صلوات اهللا وسالمه عليهم يشجعون الح١١١١

الثورية الشيعية المتعددة التي حدثت في زمانهم؟ وما موقفهم صلوات اهللا وسالمه الثورية الشيعية المتعددة التي حدثت في زمانهم؟ وما موقفهم صلوات اهللا وسالمه الثورية الشيعية المتعددة التي حدثت في زمانهم؟ وما موقفهم صلوات اهللا وسالمه الثورية الشيعية المتعددة التي حدثت في زمانهم؟ وما موقفهم صلوات اهللا وسالمه 
        ذي النفس الزكية؟ذي النفس الزكية؟ذي النفس الزكية؟ذي النفس الزكية؟    محمدمحمدمحمدمحمدعليهم من حركة إبراهيم وعليهم من حركة إبراهيم وعليهم من حركة إبراهيم وعليهم من حركة إبراهيم و

ــ ما األسباب التي دعت األئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم لعدم انتهاج ــ ما األسباب التي دعت األئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم لعدم انتهاج ــ ما األسباب التي دعت األئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم لعدم انتهاج ــ ما األسباب التي دعت األئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم لعدم انتهاج ٢٢٢٢
        المقاومة المسلّحة؟المقاومة المسلّحة؟المقاومة المسلّحة؟المقاومة المسلّحة؟

        ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحم
لو كانوا يرون مصلحة في تأييد بعض الحركات التي قام بها  Fإن األئمة ــــــــ١١١١

, كانوا يدعمونهم باليد واللسان في حدود التقية, ولكن بما Fبعض أوالد األئمة
أن أكثر التحركات لم تكن صالحة ومثمرة, والبعض القليل منها وإن كانت على 

اً في هذا المجالولكن لم تعط النتائ، حقج المتوقعة منها, لم يظهروا تأييداً علني ،
وصاحب فخّ ، ·كحركة زيد بن علي، وإن بينوا أحقّية أصحابها ونزّهوا قادتها

والبعض اآلخر منهم الذي كان يدعي أنّه صاحب الحق في الحكومة ، مثالً
، ول إليه اُألموركان هو النصح وبيان العواقب وما ستؤ �فموقف اإلمام، والوالية

  وإذا اضطر كان يبين بأنّهم ليسوا أصحاب الحق المدعى.
ذي النفس الزكية يجب أن ينظر إليه من هذه  محمدوخروج إبراهيم و

ولكن لما أغلظوا له اضطروه ، نصحهم وبين لهم عاقبة األمر �الزاوية, فاإلمام
ا  كان يعلم وأخبرهم بما، إلى التصريح بأنّهم ليسوا أصحاب الحقعنده من مم

 �أخبار بمقتلهم على يد أبي جعفر المنصور، وال يمنع ذلك من أن يترحم اإلمام
  .)١(عليهم ويرق لهم ويحزن عليهم
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السبب الوحيد في هذا المجال هو عدم استجابة الخط العام في المجتمع  ــــــــ٢٢٢٢
, �ؤمنينلفكرة اإلمامة, ويؤيد هذا الموضوع عدم رضوخهم لحكومة أمير الم

, وأخيراً استشهاد أبي �وانحيازهم إلى جانب معاوية في مجابهته لإلمام الحسن
وعدم وقوفهم معه في وجه يزيد بن معاوية، وخذالنهم لزيد بن  �عبد اهللا الحسين

ن ثاروا ·عليوعدم خروج أهل المدينة مع الحسين بن علي الفخّي، وغيرهم مم ،
واضحاً على أن عامة الناس يفضّلون البقاء تحت  من آل البيت. كلّ هذا كان دليالً

القليل منهم.���  إمرة الطواغيت وال يستجيبون للحق  
وفي هذه الظروف ال يمكن اتّخاذ أسلوب الكفاح المسلح؛ ألنّه ال يثمر النتيجة 

  المتوخّاه, وتبقى الخسائر في األرواح واألموال على أرض الصراع دون ثمرة. 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أو أو أو أو ، ، ، ، يتوارثون كتاباً مختوماًيتوارثون كتاباً مختوماًيتوارثون كتاباً مختوماًيتوارثون كتاباً مختوماً    FFFFأن األئمةأن األئمةأن األئمةأن األئمة    في (الكافي) الشريففي (الكافي) الشريففي (الكافي) الشريففي (الكافي) الشريف
 ��� ��� ��� ���     لم يفعلوا شيئاً وال يفعلونلم يفعلوا شيئاً وال يفعلونلم يفعلوا شيئاً وال يفعلونلم يفعلوا شيئاً وال يفعلون    FFFFب أن األئمةب أن األئمةب أن األئمةب أن األئمةكتاب الحجة/ باكتاب الحجة/ باكتاب الحجة/ باكتاب الحجة/ با    ١١١١(ج(ج(ج(ج....خواتيمخواتيمخواتيمخواتيم

فتحها فتحها فتحها فتحها     ����وأن الحسينوأن الحسينوأن الحسينوأن الحسين، ، ، ، منهم ويمضي ما فيهامنهم ويمضي ما فيهامنهم ويمضي ما فيهامنهم ويمضي ما فيهاكلّ كلّ كلّ كلّ     بعهد من اللّه) يفتحهابعهد من اللّه) يفتحهابعهد من اللّه) يفتحهابعهد من اللّه) يفتحها
معك معك معك معك  ��� ��� ��� ���     أن قاتل فاقتل وتُقتل واخرج بأقوام للشهادة ال شهادة لهمأن قاتل فاقتل وتُقتل واخرج بأقوام للشهادة ال شهادة لهمأن قاتل فاقتل وتُقتل واخرج بأقوام للشهادة ال شهادة لهمأن قاتل فاقتل وتُقتل واخرج بأقوام للشهادة ال شهادة لهم    ::::فوجد فيهافوجد فيهافوجد فيهافوجد فيها

وأن وأن وأن وأن ، ، ، ، أن اصمت وأطرقأن اصمت وأطرقأن اصمت وأطرقأن اصمت وأطرق    ::::فتحها فوجد فيهافتحها فوجد فيهافتحها فوجد فيهافتحها فوجد فيها    ����وأن زين العابدينوأن زين العابدينوأن زين العابدينوأن زين العابدين، ، ، ، ففعلففعلففعلففعل
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فسر كتاب اللّه وصدق أباك وورث فسر كتاب اللّه وصدق أباك وورث فسر كتاب اللّه وصدق أباك وورث فسر كتاب اللّه وصدق أباك وورث ، ، ، ، فتح الخاتم الخامس فوجد فيهفتح الخاتم الخامس فوجد فيهفتح الخاتم الخامس فوجد فيهفتح الخاتم الخامس فوجد فيه    ����الباقرالباقرالباقرالباقر

        ابنك واصطنع اُألمة...ابنك واصطنع اُألمة...ابنك واصطنع اُألمة...ابنك واصطنع اُألمة...
اب والمفكّرين اإلسالميين من اب والمفكّرين اإلسالميين من اب والمفكّرين اإلسالميين من اب والمفكّرين اإلسالميين من وهكذا ترى أين يقع ما يقوم به بعض الكتّوهكذا ترى أين يقع ما يقوم به بعض الكتّوهكذا ترى أين يقع ما يقوم به بعض الكتّوهكذا ترى أين يقع ما يقوم به بعض الكتّ

إنّهم يعرضون إنّهم يعرضون إنّهم يعرضون إنّهم يعرضون ، ، ، ، تحليل تاريخ األئمة واستنباط اآلراء والمواقف من سيرتهمتحليل تاريخ األئمة واستنباط اآلراء والمواقف من سيرتهمتحليل تاريخ األئمة واستنباط اآلراء والمواقف من سيرتهمتحليل تاريخ األئمة واستنباط اآلراء والمواقف من سيرتهم
حو يفهمه القارئ كتفسير للحدث وتعليل حو يفهمه القارئ كتفسير للحدث وتعليل حو يفهمه القارئ كتفسير للحدث وتعليل حو يفهمه القارئ كتفسير للحدث وتعليل في كتاباتهم وتحليالتهم على نفي كتاباتهم وتحليالتهم على نفي كتاباتهم وتحليالتهم على نفي كتاباتهم وتحليالتهم على ن    مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل

هل ذلك لهم؟ أين يقع ذلك من الروايات التي تتحدث عن هل ذلك لهم؟ أين يقع ذلك من الروايات التي تتحدث عن هل ذلك لهم؟ أين يقع ذلك من الروايات التي تتحدث عن هل ذلك لهم؟ أين يقع ذلك من الروايات التي تتحدث عن ، ، ، ، لعمل المعصوملعمل المعصوملعمل المعصوملعمل المعصوم
        الكتاب والخاتم المختوم؟الكتاب والخاتم المختوم؟الكتاب والخاتم المختوم؟الكتاب والخاتم المختوم؟

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

أدواراً قاموا بأدائها قد حددها اهللا تعالى لهم على شكل وصايا  Fإن لألئمة
ووجود هذه ، وغيره من الروايات، حديث الخواتيم المذكورةكما في ، وأوامر

التي يؤدونها خالل مراحل حياتهم الشريفة  Fالوصايا ال يعني أن أفعال األئمة
بحيث ال يليق للمفكّرين ، مقدرة مقضية سلفاً بغض النظر عن الظروف الواقعية

  والعلماء أن يخرجوا من دراستها بنتائج أو ثمرات...
إمام من خالل الدراسة والنظر ال كلّ  ثانية: فإن تحليل سلوك ودور وبعبارة

في  Fألن سلوك األئمة ؛إشكال فيه وال منافاة له مع مضمون تلك الوصايا
وبالتالي فإن ، الخارج مطابق للظروف الموضوعية التي يواجهونها في الحياة الدنيا

والمتغيرات ال تعارض  التصرفات أو ردود األفعال التي تأتي طبقاً للظروف
والتحليالت التي يقوم بها ، مضامين الوصايا اإللهية واألوامر الغيبية التي أنيطت بهم

العلماء والمفكرون إنّما تنصب على السلوك الظاهري لإلمام الذي تحكمه قوانين 
والذي يكون مترتباً على الظواهر الخارجية والظروف ، االجتماع البشري

  الموضوعية.
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�ن�����������«���»��د-����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
، ، ، ، لماذا تزوج بعض أئمتنا األطهار من زوجات غير صالحات مع علمهم بذلكلماذا تزوج بعض أئمتنا األطهار من زوجات غير صالحات مع علمهم بذلكلماذا تزوج بعض أئمتنا األطهار من زوجات غير صالحات مع علمهم بذلكلماذا تزوج بعض أئمتنا األطهار من زوجات غير صالحات مع علمهم بذلك

        ؟؟؟؟من أم الفضلمن أم الفضلمن أم الفضلمن أم الفضل    ����وزواج اإلمام الجوادوزواج اإلمام الجوادوزواج اإلمام الجوادوزواج اإلمام الجواد، ، ، ، من جعدةمن جعدةمن جعدةمن جعدة    ����كزواج اإلمام الحسنكزواج اإلمام الحسنكزواج اإلمام الحسنكزواج اإلمام الحسن
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ويعلمان بأن اهللا ، يعلمان بسبب موتهما Hكان اإلمام الحسن واإلمام الجواد

يعلم  �كما كان رسول اهللا، قد كتب عليهما أن يتزوجا بامرأتين غير صالحتين
  ومع ذلك فقد تزوجها.، بحقيقة بعض أزواجه

واقب يحول بين النبي أو اإلمام وبين اجتناب ما قدر اهللا فلو كان العلم بالع
لكنّهما أقدما تسليماً من دون أن يوجب ذلك ، تعالى له وقضاه لما أقدما على فعله

  وال يعني الجبر.، بالقضاء اًفالتسليم يقتضي االختيار عن رض، جبراً
سم كما قال ألهل بيته: (إنّي أموت بال((: �ولذلك ورد أن اإلمام الحسن

فقالوا: ومن يفعل ذلك؟ قال: (امرأتي جعدة بنت األشعث بن ، �مات رسول اهللا
قالوا: أخرجها من منزلك وباعدها ، ويأمرها بذلك)، فإن معاوية يدس إليها، قيس

، من نفسك. قال: (كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئاً؟ ولو أخرجتها ما قتلني غيرها
  وكان لها عذر عند الناس).

وجعل يمنّيها بأن يعطيها ، ذهبت األيام حتّى بعث إليها معاوية ماالً جسيماًفما 
وحمل إليها شربة سم لتسقيها ، مائة ألف درهم أيضاً ويزوجها من يزيد
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، فانصرف إلى منزله وهو صائم، فأخرجت له وقت اإلفطار ــ وكان �الحسن

بها، وقال: (يا عدوة اهللا، يوماً حاراً ــ شربة لبن، وقد ألقت فيها ذلك السم، فشر
قتلتيني قتلك اهللا، واهللا ال تصيبين منّي خلفاً، ولقد غرك وسخر منك، واهللا 

يومين، ثم مضى، فغدر معاوية بها ولم يف لها  �يخزيك ويخزيه)، فمكث
  .)١(بما عاهد عليه

 �وزواج الجواد �وزواج الحسن �ومع ذلك لم يكن زواج رسول اهللا
  خالياً من الحكمة والمصلحة! من أولئك النسوة

فقد تزوج ببعض من نسائه لدفع غائلة بعض المتربصين به  �أما رسول اهللا
  الدوائر من المنافقين، وكسب والء بعض كبراء قريش أو تحييدهم على األقل.

من جعدة، فكان بدافع الحد من مؤامرات ودسائس  �وأما زواج الحسن
وجهاء الكوفة، فكانت مصاهرة هذا الرجل فيها  األشعث بن قيس زعيم كندة وأحد

في الكوفة، خاصّة بعد أن عرض بنفسه ابنته على أمير  Fمصلحة لوضع أهل البيت
، ففي رد مثل األشعث في مثل ذلك الوضع )٢(�ليزوجها للحسن Fالمؤمنين

  عواقب ال تحمد.
محجوراً عليه فقد حمله المأمون على الزواج بابنته قهراً، وكان  �وأما الجواد
االتهامات التي تأخذه  ، فأراد المأمون أن يخفف من غلواء�بعد وفاة والده

الزواج من  �فطلب من الجواد، ة من قبل العلويينوخاصّ، �بقتل الرضا
   ابنته.

                                                 

F,�١	9،���!אو�
C��،E�J~�$ل�٧�L0E،�א�'�@�א�����bאh	��E١�W٢٤١F�bאz!א
��وאp!א
�@�k$�!dk�G0l�،~��a٣�W١٧٥K[L���G0�G)hא�	["w�L0E�����`�@�0�،� �

F٢�:Aא�ذ�@�+A�E_�،,ز�pא�G0l�Wذ���،�٣٤�Gل����C2ق�א�:��r�L��@�א���א�'
�C[:'��@�;7E�G�0K� �
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم أيها األكارم..السالم عليكم أيها األكارم..السالم عليكم أيها األكارم..السالم عليكم أيها األكارم..

لم كان األئمة سالم اهللا عليهم أجمعين يقبلون عطايا الحكّام مع لم كان األئمة سالم اهللا عليهم أجمعين يقبلون عطايا الحكّام مع لم كان األئمة سالم اهللا عليهم أجمعين يقبلون عطايا الحكّام مع لم كان األئمة سالم اهللا عليهم أجمعين يقبلون عطايا الحكّام مع 
أنّها قد تكون من بيت المال، وبالتالي الواجب عدم أخذها ألنّها أنّها قد تكون من بيت المال، وبالتالي الواجب عدم أخذها ألنّها أنّها قد تكون من بيت المال، وبالتالي الواجب عدم أخذها ألنّها أنّها قد تكون من بيت المال، وبالتالي الواجب عدم أخذها ألنّها 

        للمسلمين.للمسلمين.للمسلمين.للمسلمين.
وكما هو معروف أن اإلمام علياً (سالم اهللا عليه) أمر برد األموال وكما هو معروف أن اإلمام علياً (سالم اهللا عليه) أمر برد األموال وكما هو معروف أن اإلمام علياً (سالم اهللا عليه) أمر برد األموال وكما هو معروف أن اإلمام علياً (سالم اهللا عليه) أمر برد األموال 

من بيت المال في أيام عثمان؛ أي أن أخذ تلك األموال حرام. من بيت المال في أيام عثمان؛ أي أن أخذ تلك األموال حرام. من بيت المال في أيام عثمان؛ أي أن أخذ تلك األموال حرام. من بيت المال في أيام عثمان؛ أي أن أخذ تلك األموال حرام.     المأخوذةالمأخوذةالمأخوذةالمأخوذة
فكيف نوفّق بين فعل اإلمام عليفكيف نوفّق بين فعل اإلمام عليفكيف نوفّق بين فعل اإلمام علية سالم اهللا عليهم     ����فكيف نوفّق بين فعل اإلمام علية سالم اهللا عليهم وبقية األئمة سالم اهللا عليهم وبقية األئمة سالم اهللا عليهم وبقية األئموبقية األئم

        أجمعين؟أجمعين؟أجمعين؟أجمعين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  يمكن اإلجابة على سؤالك من عدة وجوه:

ألموال حرام على نفس األموال ال يعني أن أخذ تلك ا �رد اإلمام أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
هو اإلمام المنصوص  �لينفقها في الوجوه المقررة لها شرعاً, بل اإلمام �اإلمام

عليه الذي يجب أن تسلّم له كلّ مقاليد اُألمور, وكذلك األمر بالنسبة لبقية 
  فإن تصرفاتهم صحيحة من هذا المنطلق. Fاألئمة

ا بالنسبة لإلمام عليفعله كان العت �أم راضه على تصرفات عثمان الذي فإن
كان ينفق األموال في غير أماكنها الصحيحة، بل على قرابته والمحسوبين عليه، 

  .�وهذا يظهر واضحاً في بداية خالفة اإلمام
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خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة، فقال:  �إن علياً((فعن ابن عباس: 

   أعطاه من مال اهللا فهو مردود في(أال إن كلّ قطيعة اقطعها عثمان، وكلّ مال 
فإن الحق القديم ال يبطله شيء ولو وجدته وقد تزوج به النساء وفرق ، بيت المال

ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه ، فإن في العدل سعة، في البلدان لرددته إلى حاله
  .)١())أضيق)

  موال.تلك األكلّ  عن حقّه لما استطاع إرجاع �فلو لم يترفّع اإلمام
حقوقاً خاصّة بهم عند خلفاء عصورهم كما قال الشاعر  Fإن لألئمة ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  دعبل الخزاعي في محضر اإلمام:
ــماً  ــئهم فــــــــي غيــــــــرهم متقســــــ ــماً أرى فيــــــ ــئهم فــــــــي غيــــــــرهم متقســــــ ــماً أرى فيــــــ ــئهم فــــــــي غيــــــــرهم متقســــــ ــماً أرى فيــــــ ــئهم فــــــــي غيــــــــرهم متقســــــ         أرى فيــــــ

        
        ))))٢٢٢٢((((وأيــــــــديهم مــــــــن فيــــــــئهم صــــــــفراتوأيــــــــديهم مــــــــن فيــــــــئهم صــــــــفراتوأيــــــــديهم مــــــــن فيــــــــئهم صــــــــفراتوأيــــــــديهم مــــــــن فيــــــــئهم صــــــــفرات        

يأخذون تلك األموال استنقاذاً لحقّهم وإن  Fفاألئمة، فأقره اإلمام على ذلك        
الشيء ���  لك األموال في وجوه الخير وال يبقون ألنفسهمكانوا ينفقون جميع ت

  القليل.
لديهم  Fواقعة من تلك الوقائع نرى أن األئمةكلّ  إذا رجعنا إلى ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

مثل اإلنفاق على أيتام ، السبب الخاص الذي يرجح لهم أخذ تلك األموال
فع له في صلحه على معاوية من أن يد �أو ما أشترطه الحسن، الطالبيين
  .)٣(وهكذا، عام مبلغاً من المالكلّ  وأصحابه

                                                 

F١�L�6+"���،�Zc'א���d���!k�W!uא��E١�W٢٦٩�mQ�"�A�G���F�8JT١٥KE� �
F٢�,[6"���،ل�א�)"�~�VdQ�W!uא��E٢١�W١٥١�F٤١٤١�e!م�א��א�����!Q�E�K� �
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
عندما يأتي أحد من اليهود عندما يأتي أحد من اليهود عندما يأتي أحد من اليهود عندما يأتي أحد من اليهود     ����مام عليمام عليمام عليمام عليفي بعض الروايات يروون عن اإلفي بعض الروايات يروون عن اإلفي بعض الروايات يروون عن اإلفي بعض الروايات يروون عن اإل

فهل هذه شتائم؟ فهل هذه شتائم؟ فهل هذه شتائم؟ فهل هذه شتائم؟ ، ، ، ، أو (ثكلتك أُمك)أو (ثكلتك أُمك)أو (ثكلتك أُمك)أو (ثكلتك أُمك)، ، ، ، أو (ويحك)أو (ويحك)أو (ويحك)أو (ويحك)، ، ، ، ليسأله, فيجيب اإلمام: بـ(ويلك)ليسأله, فيجيب اإلمام: بـ(ويلك)ليسأله, فيجيب اإلمام: بـ(ويلك)ليسأله, فيجيب اإلمام: بـ(ويلك)
        وما معناها؟وما معناها؟وما معناها؟وما معناها؟

        ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.ونسألكم الدعاء.، ، ، ، وشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إنّها  :في (لسان العرب): (ويح): كلمة تقال رحمة. وعن الليث: (ويح): يقال

رحمة لمن تنزل به بلية... و(ويح) كلمة ترحم وتوجع. وقد يقال بمعنى المدح 
  والعجب. وعن سيبويه: و(الويح) زجر لمن أشرف على الهلكة.

 :و(الويل): يقال لمن وقع في الهلكة ــ وعن األزهري: وقد قال أكثر أهل اللغة
والفرق بين (ويح) و(ويل):  ن (الويل) كلمة تقال لكلّ من وقع في هلكة وعذاب,إ

أن (ويالً) تقال لمن وقع في هلكة أو بلية ال يترحم عليه, و(ويح) تقال لكلّ من 
  .)١(وقع في بلية يرحم ويدعى له بالتخلّص منها
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ومن خالل ما ذكره اللغويون نالحظ أن كلمة: (ويحك) و(ويلك) ليست من 

لوصف الذي يستحقّه من الترحم وإعطاءه ا، بل هي بيان لحال السامع، الشتائم
أو يصدر منه فعل فيبين له اإلمام استحقاقه بهذا الفعل أو القول الهالك ، والتوجع

  والبلية.
نالحظ أنّهم يستخدمون هذه الكلمة عندما  Fومن خالل متابعة كالم األئمة

ففي (الكافي) عندما سأل رجل اإلمام: عن ربك متى ، يصدر كالم يستحق ذلك
, فاإلمام يريد أن يقول )١(ن؟ فقال: (ويلك! إنّما يقال لشيء لم يكن: متى كان)كا

للسائل: إنّك بكالمك هذا قد وقعت في هالك حين كان كالمك يلزم منه عدم 
  وجود اهللا آناً ما.

: (ويلك! إنّما �وكذلك عندما يقال لإلمام أمير المؤمنين: أنبي أنت؟ فيقول
  .)٢()�محمدأنا عبد من عبيد 

يستحق اإلجابة بـ(ويلك) التي تعني: أن القائل  اًبكونه نبي �فوصف اإلمام
  وقع في هلكة باعتقاده هكذا اعتقاد.

أجاب: (ويلك! ليس بسحر ولكن ، بالسحر �وعندما أتّهم اإلمام الحسن
، هالك واضح���  فاعتقاد المتّهم بأن اإلمام ساحر ما هو، )٣(دعوة ابن نبي مستجابة)

  لك جاءت إجابة اإلمام بـ(ويلك).لذ
وأما (ثكلتك أُمك): ففي (النهاية في غريب الحديث واألثر) نقالً عن أبي 

أي: فقدتك, ، قال لبعض أصحابه: (ثكلتك أُمك) 0أنّه((فيه: ، موسى المديني
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كأنّه دعا عليه ، ورجل ثاكل وثكالن، وامرأة ثاكل وثكلى، والثكل فقد الولد
أو ، فإذاً الدعاء عليه كال دعاء، أحدكلّ  والموت يعم، ه أو قولهبالموت لسوء فعل

يكون من ويجوز أن ، تزداد سوءاًلئال  ؛أراد: إذا كنت هكذا فالموت خير لك
، كقولهم: تربت يداك، األلفاظ التي تجري على ألسنة العرب وال يراد بها الدعاء

   .)١())وقاتلك اهللا
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אق���������������د���ن��«��»وאد-����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
ولكن هناك ولكن هناك ولكن هناك ولكن هناك ، ، ، ، عدم التصديق بهعدم التصديق بهعدم التصديق بهعدم التصديق به    ووووههههة، ة، ة، ة، ئمئمئمئمألألألألااااي طعن بي طعن بي طعن بي طعن بأأأأنا معروف في نا معروف في نا معروف في نا معروف في ؤؤؤؤمبدمبدمبدمبد

كثر مع كثر مع كثر مع كثر مع أأأأولكن نريد التوضيح ولكن نريد التوضيح ولكن نريد التوضيح ولكن نريد التوضيح     ة..ة..ة..ة..ننننها بيها بيها بيها بيفيفيفيفي    ننننأأأأولو ولو ولو ولو ، ، ، ، ها طعنها طعنها طعنها طعننّنّنّنّأأأأروايات قد يفهم منها روايات قد يفهم منها روايات قد يفهم منها روايات قد يفهم منها 
في في في في     ةةةةا الوهابيا الوهابيا الوهابيا الوهابيممممق بهق بهق بهق بهعن حديثين تشدعن حديثين تشدعن حديثين تشدعن حديثين تشد    ةةةةوهي عباروهي عباروهي عباروهي عبار    لو سمحتم..لو سمحتم..لو سمحتم..لو سمحتم..    ةةةةمثلمثلمثلمثلضرب األضرب األضرب األضرب األ

 ::::اً عليهااً عليهااً عليهااً عليهاجد ردجد ردجد ردجد ردأأأأولم ولم ولم ولم ، ، ، ، مواقعهممواقعهممواقعهممواقعهم
    ، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدههههـ وعن المفيد، عن ابن قولويـ وعن المفيد، عن ابن قولويـ وعن المفيد، عن ابن قولويـ وعن المفيد، عن ابن قولوي ٨٨٨٨ [٩١٤٩١٤٩١٤٩١٤] ــــــــ١١١١

غير غير غير غير     ــــــــ    ����با الحسن الثالثبا الحسن الثالثبا الحسن الثالثبا الحسن الثالثقال: رأيت أقال: رأيت أقال: رأيت أقال: رأيت أ، ، ، ، اهللا ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمياهللا ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمياهللا ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمياهللا ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي
مرمرمرصغيراًصغيراًصغيراًصغيراً    يبول ويتناول كوزاًيبول ويتناول كوزاًيبول ويتناول كوزاًيبول ويتناول كوزاً    ــــــــة ة ة ة مرويصب ،ويصب ،ويصب ،الماء عليه من ساعتهالماء عليه من ساعتهالماء عليه من ساعتهالماء عليه من ساعته    ، ويصب. 

ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن  ٤٤٤٤ [٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩] ــــــــ٢٢٢٢
    ����اهللاهللاهللاهللا    قال: بال أبو عبدقال: بال أبو عبدقال: بال أبو عبدقال: بال أبو عبد، ، ، ، ال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيمال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيمال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيمال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيمفضّفضّفضّفضّ
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بيده بيده بيده بيده     ::::قالقالقالقال، ، ، ، ما انقطع شخب البولما انقطع شخب البولما انقطع شخب البولما انقطع شخب البولفلّفلّفلّفلّ    ــــــــ    كوزكوزكوزكوز أو قال:أو قال:أو قال:أو قال:    ــــــــ    وأنا قائم على رأسه، ومعي إداوةوأنا قائم على رأسه، ومعي إداوةوأنا قائم على رأسه، ومعي إداوةوأنا قائم على رأسه، ومعي إداوة

هكذا إليهكذا إليهكذا إليأ مكانهأ مكانهأ مكانهأ مكانه، فناولته الماء، فتوضّ، فناولته الماء، فتوضّ، فناولته الماء، فتوضّ، فناولته الماء، فتوضّهكذا إلي. 

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

م عن مقدار : فهي تتكلّ)١(المروية في تهذيب الشيخ الطوسي أما الرواية اُألولى
عن  في نفس الباب خرأُيات حه رواكما توضّ، ر من البولالماء الذي يكفي للتطه

قال: سألته كم يجزي من الماء في االستنجاء من البول؟ ، �أبي عبد اهللا الصادق
  .)بمثلي ما على الحشفة من البلل(فقال: 
ن يغسل موضع خروجه أدنى ما يجزيه لطهارته من البول أو(: ، قال�عنهو

  .)بالماء بمثلي ما عليه من البول
 ؟!فأين اإلشكال، كثر بكثيرأغير يستوعب هذا المقدار والكوز الص نأومن الواضح 

فال ندري ما هو إشكال الوهابية على ، )٢(المروية في (الكافي) أما الرواية الثانيةو
م أ ؟!هل هو من جهة وجود شخص قريب منه قائم على رأسه !مضمون هذه الرواية

  خر!آ يءم شأ ؟!م في الوضوء هناكأ ؟!لطلبه الماء منه
مام أف هو ستر العورة وعدم التكشّ ــ قضاء الحاجةــ أي:  األمر افي هذ فالمهم

من من األ ف معحد يبول أو يقضي حاجته دون تكشّأنسان من إالناس، وقرب 
زمان التي يعزّ فيها وجود األبنية في تلك األ نظره ال إشكال فيه، خصوصاً

  .�لمقام اإلمام يئاًولذلك ال يعتبر األمر مس، ة بقضاء الحاجةالعامة الخاصّ
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وأما ما يحاوله بعض المشنعين من نسبة التكشّف لإلمام أو النظر إلى عورته 
من األجنبي من خالل هذه الروايات، فهو كذب وعدم فهم نابع مما يعتمل في 
صدورهم من نصب، ومحاولة التشنيع على الشيعة وأئمتهم ولو بالتمسك 

  .بالحشيش
ابية ذلك علينا مع وجود روايات مماثلة عندهم وفي ثارة الوهإعجب من ثم ال

ن حسبوا هذه الروايات إكثر إساءة من هذه أبل ، صح كتبهم كالبخاري ومسلمأ
 :خذ مثالً، فمسيئة لمقام المعصوم

تى سباطة قوم خلف أنتماشى ف 0نا والنبيأرأيتني ((قال: ، عن حذيفة
فجئته فقمت عند  ليإفأشار حدكم فبال، فانتبذت منه، أحائط فقام كما يقوم 

 .)١())عقبه حتّى فرغ
يشير إلى ، ثم بأنّه يبول قائماً �ر رسول اهللاية التي تصواانظر إلى هذه الرو

 �للنبي البول واقفاًنسبة مع عدم وجود مثل هذا الفعل (، حذيفة بأن يقترب منه و...
 !!الشيعة اتفي رواي )Fأو األئمة

، لو حملناه على الوضوء المتعارف ال في رواية الشيعة أما الوضوء بعد التبولو
هون من رواية حذيفة في البخاري باللفظ أفهو أيضاً على االستنجاء بعد البول، 

لالثاني المكمرة للفظ األوأ(( :وهو قوله، لة والمفسسباطة قوم فبال  0تى النبي
 :فقال، فتنحيت فبال قائماً((: وفي لفظ مسلم، ))أدعا بماء فجئته بماء فتوضّ، ثم قائماً

   .))يهدنه، فدنوت حتّى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفّأ
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........أو ما شابهأو ما شابهأو ما شابهأو ما شابه، ، ، ، ب تحتها اسم إمامب تحتها اسم إمامب تحتها اسم إمامب تحتها اسم إمامما هو رأيكم بالصور التي تنشر والتي يكتما هو رأيكم بالصور التي تنشر والتي يكتما هو رأيكم بالصور التي تنشر والتي يكتما هو رأيكم بالصور التي تنشر والتي يكت

        ؟ ؟ ؟ ؟ هل هي مطابقة للواقعهل هي مطابقة للواقعهل هي مطابقة للواقعهل هي مطابقة للواقع

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

، كالعباس، وعلي األكبر، F، أو بعض أهل البيتFإن الصور للمعصومين
تكون غالباً باالعتماد على ما يصوره الرسام في مخيلته, وذلك بعد قراءة ما روي من 

  , فيفرغ ذلك في قالب الرسم.Fأحاديث في وصفهم
هذا, وتعتمد بعض الصور على بعض اآلثار القديمة التي يقال بأنّها نحتت على 

  .�الحجر لتبين مالمح المعصوم
وعلى كلّ حال, ال يمكن االعتقاد بأنّها مطابقة للواقع، ومع ذلك فقد أفتى 

, مع Fلى أهل البيتالفقهاء بجواز اقتنائها ما دام المقصود منها شد قلوب الناس إ
  عدم وجود المحذور منه.
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*
ال ينـال عهـدي الظـالمين، آيـة     آيـة  آيـة التطهيـر،    :نظر ــ ما يتعلّق بهـذا الموضـوع   ا

ة، أهل البيـت المباهلة، آية المود/    اإلمـام المهـدي   ...  ×بـالمعنى الخـاص، اإلمـام علـي
لـــوالك لمـــا خلقـــت حـــديث ســـاء، كطهيـــر، حـــديث ال، أبـــوبكر، حـــديث الت#المنتظـــر

أنـا وأنـت، عائشـة     الّمـا عـرف اهللا إ   يعلـ  يـا األفالك، حديث نزلونا عن الربوبيـة، حـديث   
   اب، المباهلة.ان، علم المعصوم، عمر بن الخطّبي بكر، عثمان بن عفّأبنت 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        لدي عدد من األسئلة أرجو اإلجابة عليها:لدي عدد من األسئلة أرجو اإلجابة عليها:لدي عدد من األسئلة أرجو اإلجابة عليها:لدي عدد من األسئلة أرجو اإلجابة عليها:

على جميع األنبياء ماعدا أبا على جميع األنبياء ماعدا أبا على جميع األنبياء ماعدا أبا على جميع األنبياء ماعدا أبا     FFFFكيف يمكن أن نثبت عقلياً أفضلية األئمةكيف يمكن أن نثبت عقلياً أفضلية األئمةكيف يمكن أن نثبت عقلياً أفضلية األئمةكيف يمكن أن نثبت عقلياً أفضلية األئمة
        عليه وآله أفضل الصالة والسالم؟عليه وآله أفضل الصالة والسالم؟عليه وآله أفضل الصالة والسالم؟عليه وآله أفضل الصالة والسالم؟    محمدمحمدمحمدمحمدالقاسم القاسم القاسم القاسم 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لقد قرر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أنّه ال مجال  واب السؤال األول:واب السؤال األول:واب السؤال األول:واب السؤال األول:جججج

  .)١(إنّما األمر فيه راجع إلى النقل، للعقول في هذا الباب
ولعلّ المراد أنّه ال يخلو برهان في هذه المسألة من أن تكون أحد مقدماته 

  حتّى لو كانت مقدماته اُألخر عقلية.، شرعية نقلية
القول: إن الداللة العقلية تأتي بعد التحقيق والتدقيق في معنى  ومن هنا يمكن

فيكون ، اإلمامة الكبرى والوالية العظمى وثبوت إنّها أعلى المراتب الكمالية
بما لهم من اإلمامة والوالية أفضل الخلق قاطبة من الرسل واألنبياء  Fاألئمة

  والمالئكة فما دونهم.
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اً وأعلى مرتبةً من غيرها حسب ترتبها في أو أن وسائط الفيض أقدم وجود

بما ثبت لهم نقالً من كونهم أبواب الرحمة  Fالتوسط، ومن ثم يثبت التقدم لألئمة
  اإللهية وأن مقادير الخلق تجري على أيديهم.

أو أن المتقدم في الخلقة والصادر األول من دون واسطة بينه وبين علّة العلل 
التوسط، ومن ثم تثبت لهم األشرفية بما ثبت نقالً من أن أشرف وجوداً ممن وجد ب

  أول ما خلق اهللا أنوارهم.
كان أعلم األولين واآلخرين، فيكون  �أو أن األعلم أفضل، وأن نبينا

من أهل بيته أفضل من غيرهم لما ثبت من أنّهم ورثوا كلّ علم جدهم  Fاألئمة
  .�رسول اهللا

خذ ويستمد ــ بما له من نفس مستعدة ــ من نورانية وروحانية أو أن كلّ ولي إنّما يأ
مواله، فما ينعكس في نفس ولي اإلنسان الكامل والحقيقة المحمدية يكون أكمل وأتم 

 �موالي وخلفاء رسول اهللا Fمما ينعكس في نفوس موالي اآلخرين، وأئمتنا
  فسه أكمل من غيرهم.والقائمين مقامه، فما ينعكس على مرائي نفوسهم من مرآة ن

وأما األدلّة النقلية في الموضوع فهي متضافرة: كآية المباهلة, وحديث الطير, 
, وحديث: (علي خير البشر), وغيرها, مما #خلف المهدي �وصالة عيسى

  .�سوى نبينا Fعلى جميع األنبياء Fتؤكّد لنا أفضلية أئمتنا

@@@@HÝîšÐnÛa@óÜÇ@òYÛ…þaIHÝîšÐnÛa@óÜÇ@òYÛ…þaIHÝîšÐnÛa@óÜÇ@òYÛ…þaIHÝîšÐnÛa@óÜÇ@òYÛ…þaI@ @@ @@ @@ @
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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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        ؟؟؟؟����على األنبياء, دون النبي محمدعلى األنبياء, دون النبي محمدعلى األنبياء, دون النبي محمدعلى األنبياء, دون النبي محمد    FFFFعلى أي أساس، أو بماذا يمتاز األئمةعلى أي أساس، أو بماذا يمتاز األئمةعلى أي أساس، أو بماذا يمتاز األئمةعلى أي أساس، أو بماذا يمتاز األئمة

        وهل يختلف علماؤنا حول أفضليتهم؟وهل يختلف علماؤنا حول أفضليتهم؟وهل يختلف علماؤنا حول أفضليتهم؟وهل يختلف علماؤنا حول أفضليتهم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ضل من جميع الذي عليه أكثر علمائنا المتأخّرين أن األئمة االثني عشر أف

  األنبياء حتّى أولي العزم، والدليل عليه وجوه:
: (إن اهللا تبارك وتعالى �ما رواه المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اهللا أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 د وعليخلق األرواح قبل األجساد بألفي عام، فجعل أعالها وأشرفها أرواح محم
رض والجبال فغشيها ، فعرضها على السموات واألFوالحسن والحسين واألئمة

نورهم، فقال اهللا تبارك وتعالى للسموات واألرض والجبال: هؤالء أحبائي 
وأوليائي وحججي على خلقي وأئمة بريتي، ما خلقت خلقاً أحب إلي منهم، ولمن 

  هم خلقت جنّتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري...�� تو
نظرا إلى منزلة محمد وعلي إلى أن قال: فلما أسكن آدم وحواء الجنّة... ف

، فوجداها أشرف منازل أهل وفاطمة والحسن والحسين واألئمة من بعدهم
سكما إلى ورفعا رؤاجالله:  لمن هذه المنزلة؟ فقال اهللا جلّ !ناربيا فقاال: الجنّة، 

وفاطمة والحسن والحسين  سم محمد وعلياسهما فوجدا و، فرفعا رؤيساق عرش
بعدهم ةواألئم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور فقاال: ، جالله ار جلّالجب

ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك !نايا رب ،فقال  ؟أشرفهم لديك وما، هم إليكوما أحب
  .)١(...)جالله: لوالهم ما خلقتكما اهللا جلّ
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كلّ  أكمل من علوم Fما استفاض في األخبار من أن علم األئمة ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

حرف ، وذلك أن من جملته علم االسم األعظم وهو ثالثة وسبعون حرفاً ،األنبياء
وأمره أن يعلّمها  �واثنان وسبعون علّمها لرسوله، منها استأثر به اهللا تعالى نفسه

  ألهل بيته.
ونوح خمسة عشر ، ن حرفاًيفأعطي آدم خمسة وعشر، Fوأما باقي األنبياء

  .)١(وعيسى حرفين، عة أحرفوموسى أرب، وإبراهيم ثمانية أحرف، حرفاً
لما  �إن القرآن الكريم أشار إلى أن األنبياء لو بعثوا في زمان النبي ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

ومقتضى اإليمان واالتّباع هو االمتثال لكلّ ما يأمر به ، اإليمان به واتّباعه���  وسعهم
شيءكلّ  واتّباعه في �النبي ،ة �وقد نصّ النبيعلى إمامة األئمF  وأمر

  باتّباعهم.
، فهل يسعهم مخالفتهم وعدم Fفلو فرضنا أن األنبياء كانوا في زمان األئمة

  اتّباعهم؟
  والتابع أم المتبوع؟، وحينئذ نسأل: أيهما أفضل اإلمام أم المأموم

األحوال. فليس كلّ  فهي ثابتة في، في هذا الحال Fوإذا ثبتت أفضلية األئمة
  سائر األنبياء ال عقالً وال شرعاً. على Fهناك ما يمنع من أفضليتهم

فقد روى ابن شاذان ، وأنّهم من نور واحد، �إن نورهم من نور النبي رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
بالسند عن أبي ، والموفّق الخوارزمي في (مقتل الحسين)، القمي في(مائة منقبة)

بي إلى  سرييقول: ليلة أُ �سمعت رسول اهللاقال: ، �سلمى راعي رسول اهللا
قلت: ، �َآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهَآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهَآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهَآمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه� جالله: ال لي الجليل جلّالسماء ق
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من محمد، قال: صدقت يا ، )١(
  .بطالب؟ قلت: نعم يا ر بن أبي رها. قال: عليتك؟ قلت: خيمخلفت في أُ

لك  طالعة فاخترتك منها فشققتاي اطلعت إلى األرض إنّ !محمدقال: يا 
  .محمدفأنا المحمود وأنت ، كرت معيذُ �� ذكر في موضع إفال أُ، من أسمائي اسماً

ثم افأنا ، فشققت له اسما من أسمائي، اًاطلعت الثانية فاخترت منها عليلعلي 
  .وهو علي، علىاأل

من  ةوفاطمة والحسن والحسين واألئم اًتك وخلقت عليي خلقإنّ !محمديا 
، األرضينوعرضت واليتكم على أهل السماوات وأهل ، ولده من سنخ نوري

... ومن جحدها كان عندي من الكافرين، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين
  .)٢(الحديث

عدا على األنبياء ما  Fهذا وقد وقع الخالف بين أصحابنا في أفضلية األئمة
  جدهم:

، أفضل من باقي األنبياء ما خال أُولي العزم Fفذهب جماعة إلى أنّهم
  وذهب بعضهم إلى مساواتهم.

على أُولي  Fوكما ذكرنا سابقاً فإن أكثر المتأخّرين على أفضلية األئمة
  العزم وغيرهم. وهو الرأي الصحيح!

واألئمة على  �وهناك الكثير من األدلّة على أفضلية اإلمام أمير المؤمنين
أعرضنا عن ذكرها خوف اإلطالة.  �جميع األنبياء والمرسلين ما خال رسول اهللا
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) للسيد ةوللتعرف على المزيد راجع كتاب (دفع المناواة عن التفضيل والمساوا

  هـ).١٠٠١حسين بن الحسن الكركي (ت
  نذكره بنقاط:، ويمكن أن نستدلّ على األفضلية بشكل آخر

 Fإلمكان العقلي ألن يكون هناك شخص أفضل من األنبياءأن نثبت ا ــــــــ١١١١
  وال يلزم منه محذور.، فهو ليس بعزيز على اهللا، وهذا واضح، حتّى أولي العزم

وهو أمير  �أن نثبت الوقوع والوجود لمثل هذا الشخص بعد النبي ــــــــ٢٢٢٢
كما ، ةما عدا النبو �منها مساواته للنبي، بأدلّة عديدة، أول األئمة �المؤمنين

، أفضل �فنفسه وهو علي، أفضل �, والنبي�فهو نفس النبي، في آية المباهلة
وكذلك ، ))أحب الخلق إلى اهللا عزّ وجلّ �علي((ومنها حديث الطائر ومفاده 

باألنبياء. �أحاديث تشبيه علي  
من خالل ما تواتر من  #خر وهو المهديآأن نثبت وقوع األفضلية إلمام ــــــــ٣٣٣٣

  خلفه وأنّه من أتباعه. �صالة عيسى
أو ، لعدم القول بالفرق ؛Fأن نوسع ما ثبت أعاله حتّى يشمل بقية األئمة ــــــــ٤٤٤٤

أو بما دلّ ، أو أنّهم نور واحد، ببعض ما أوردناه آنفاً ككونهم خلقوا من نور واحد
  وغير ذلك مما ورد في األخبار.، على تساويهم في الفضل والعلم

IIIIòČàöþa@âbÔßòČàöþa@âbÔßòČàöþa@âbÔßòČàöþa@âbÔßFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
�����1�و!�א��و�����א��ن�«�"����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بحجة وبرهان!بحجة وبرهان!بحجة وبرهان!بحجة وبرهان! ��� ��� ��� ���     المعروف أن المسلم ال يقول في دينه كالماًالمعروف أن المسلم ال يقول في دينه كالماًالمعروف أن المسلم ال يقول في دينه كالماًالمعروف أن المسلم ال يقول في دينه كالماً
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ــ أثابه اهللا ــ في كتابه (الحكومة اإلسالمية  ــ أثابه اهللا ــ في كتابه (الحكومة اإلسالمية فما حجة وبرهان قول السيد الخميني  ــ أثابه اهللا ــ في كتابه (الحكومة اإلسالمية فما حجة وبرهان قول السيد الخميني  ــ أثابه اهللا ــ في كتابه (الحكومة اإلسالمية فما حجة وبرهان قول السيد الخميني  فما حجة وبرهان قول السيد الخميني 

أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نبي أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نبي أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نبي أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نبي إن من ضرورات مذهبنا إن من ضرورات مذهبنا إن من ضرورات مذهبنا إن من ضرورات مذهبنا ((((((((): ): ): ): ٥٢٥٢٥٢٥٢صصصص
        ....))))))))مرسل!!مرسل!!مرسل!!مرسل!!

        وشكراً!وشكراً!وشكراً!وشكراً!
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  نصوص في هذا المعنى. Fورد عندنا عن المعصومين

حيث قال ، Fمنها ما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة التي يزار بها جميع األئمة
، وأعلى منازل المقربين، م أشرف محلّ المكرمين: (فبلغ اهللا بك�اإلمام المعصوم

، وال يسبقه سابق، وال يفوقه فائق، حيث ال يلحقه الحق، وأرفع درجات المرسلين
وال صديق ، وال نبي مرسل، حتّى ال يبقى ملك مقرب، وال يطمع في إدراكه طامع

، فاجر طالحوال مؤمن صالح وال ، وال دني وال فاضل، وال عالم وال جاهل، وال شهيد
عرفهم جاللة  ���  ،وال خلق فيما بين ذلك شهيد، وال جبار عنيد وال شيطان مريد

وثبات ، وصدق مقاعدكم، وتمام نوركم، وكبر شأنكم، وعظم خطركم، أمركم
وقرب ، وخاصّتكم لديه، وكرامتكم عليه، وشرف محلّكم ومنزلتكم عنده، مقامكم

  .)١(منزلتكم منه)
أو ، ملك مقرب ���  ال يحتمله، إن حديثهم صعب مستصعبوورد عنهم أيضاً: (

  .)٢(أو عبد امتحن اهللا قلبه لإليمان)، نبي مرسل
                                                 

F١m:�*א��n!>o�l�G��E�،وق�	B��٢�W٦١٤��Mhא�@�+A�F�b�	h٣٢١٣אKE� �
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  فكيف بمقامهم أنفسهم؟، فإذا كانت هذه درجة حديثهم

ما ورد ، وأنّه ال مقام لغيرهم فوقهم، ثم إن أوضح ما يدلّ على علو مقامهم
وإن اهللا خلق أنوارهم ، محدقين حول العرش أنواراًكانوا متواتراً من حديث كونهم 

ومنه انشقت أنوار ، أول صادر �محمدأو ما ثبت بالعقل والنقل أن نور ، قبل الخلق
  وأنّهم وسائط الفيض.، Fعلي وفاطمة واألئمة

نفس رسول  �ويكفي في االستدالل على ذلك: بما في آية المباهلة من أن علياً
بضعة من رسول  �وأن فاطمة، مثله �فعلي، ل الخلقأفض �ورسول اهللا، �اهللا
وقد أجملنا تحت ، �وهم من نور جدهم رسول اهللا، نور واحد Fوأن األئمة، �اهللا

   !هذا العنوان في أجوبة عديدة بعض مقاماتهم بما يكفي في إثبات ذلك؛ فراجع

IIIIoîjÛa@Ýçc@òîÜšÏcoîjÛa@Ýçc@òîÜšÏcoîjÛa@Ýçc@òîÜšÏcoîjÛa@Ýçc@òîÜšÏcFFFF@@@@ñ†îÔÇ@ÕÜ¨a@óÜÇñ†îÔÇ@ÕÜ¨a@óÜÇñ†îÔÇ@ÕÜ¨a@óÜÇñ†îÔÇ@ÕÜ¨a@óÜÇHHHH@ @@ @@ @@ @

אق��«���������1אA
א�ط��1ذ&�
�א«� �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
        السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..السالم على العاملين في مركز األبحاث العقائدية..

على الخلق واجب من ضروريات على الخلق واجب من ضروريات على الخلق واجب من ضروريات على الخلق واجب من ضروريات     FFFFهل االعتقاد بأفضلية أهل البيتهل االعتقاد بأفضلية أهل البيتهل االعتقاد بأفضلية أهل البيتهل االعتقاد بأفضلية أهل البيت
        المذهب؟المذهب؟المذهب؟المذهب؟

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

 ؛مجموع على سائر الخلق واجبمن حيث ال Fاالعتقاد بأفضلية أهل البيت
وهو أفضل الخلق قطعاً للنصوص المتكاثرة لدى ، هو أحدهم �ألن رسول اهللا

بهذا اللحاظ المجموعي أفضل الخلق,  Fالطرفين. وحينئذ يكون أهل البيت
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جاز االعتقاد بتقدم وأفضلية المفضول على  �� ويجب االعتقاد بهذه األفضلية؛ وإ

  الفاضل وهو باطل.
بإنفراده أفضل  Fيبعد أن يكون االعتقاد بأن كلّ واحد من أهل البيتوال 

هو مقام نفس رسول  �الخلق كذلك، وتشير إلى ذلك آية المباهلة، فمقام علي
أفضل الخلق، وحينئذ  F، ومقام سائر أبنائه مقامه.. فيكون علي وأبناؤه�اهللا

  لوات اهللا عليهم.فوجوب االعتقاد بكونهم أفضل يسري إلى كلّ واحد منهم ص
ة خاصّ، )١(وآله األطهار �ويدلّ عليه أيضاً جملة من األخبار المروية عن النبي

  ما ورد في كون أنوارهم أول ما خلق اهللا.
ويجب أن تعتقد أن اهللا تعالى لم يخلق خلقاً أفضل ((: �قال الشيخ الصدوق

ا لهم إقراراً به لمليه، وأوالخلق إلى اهللا وأكرمهم ع ئمة، وأنّهم أحبمن محمد واأل
لَى�ين أخذ اهللا ميثاق النبيقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهلَىوقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهلَىوقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهلَىوقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهاهللا ، )٢(�و وأن

عطى ما أعطى كلّ أنبياء في الذر، وأن اهللا تعالى إلى األ �تعالى بعث نبيه محمداً
إلقرار به. وأن اهللا تعالى خلق جميع ما خلق له نبي على قدر معرفته نبينا وسبقه إلى ا

وال ، وال الجنّة وال النار، ، وأنّه لوالهم لما خلق اهللا السماء واألرضFوألهل بيته
  .)٣())وال المالئكة وال شيئاً مما خلق، صلوات اهللا عليهم أجمعين، آدم وال حواء

إلمامية بحيث كون هذا االعتقاد من ضروريات مذهب ا ربما نوقش في، نعم
وذلك لوجود بعض من خالف من  ؛يكون غير المعتقد به خارجاً عن المذهب

  اإلمامية القدماء في ذلك.
                                                 

F١�E!uא��Wא��T��Tא��L)�M"���،�٢٦�W٢٩٧�،8d�:>*Q�@�0Fא���R���Rو���_�:'�
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من آل  Fقد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة((: �قال الشيخ المفيد

وأوجب ، �محمدنبياء سوى نبينا على سائر من تقدم من الرسل واأل �محمد
وأبى القولين ، Fنبياء سوى أولي العزم منهمل على جميع األفريق منهم لهم الفض

. وهذا باب ليس Fنبياء كلّهم على سائر األئمةفريق منهم آخر وقطعوا بفضل األ
وقد جاءت ، ل فيه إجماعاألقوافي إيجابه والمنع منه مجال وال على أحد  لللعقو

في أمير المؤمنين �آثار عن النبي� ة واوذرة يته من األئمألخبار عن األئم
وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق األول ، الصادقين أيضاً من بعد

  .)١())في هذا المعنى
اعلم أنّه ال خالف بين أصحابنا(رضوان اهللا ((وقال السيد نعمة اهللا الجزائري: 

نّما الخالف وإ، لألخبار المتواترة Fعلى سائر األنبياء �عليهم) في أشرفية نبينا
على األنبياء ما عدا  Fبينهم في أفضلية أمير المؤمنين واألئمة الطاهرين

فذهب جماعة إلى أنّهم أفضل من باقي األنبياء ما خال أولي العزم ، �جدهم
رين إلى أفضلية وأكثر المتأخّ، وبعضهم إلى المساواة، Fفإنّهم أفضل من األئمة

��.)٢())وهو الصواب، على أولي العزم وغيرهم Fاألئمة �
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אق����������«��  »��و�دא�������א
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمداللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على 
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        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عنوانه: (آية المباهلة) للمؤلّف عنوانه: (آية المباهلة) للمؤلّف عنوانه: (آية المباهلة) للمؤلّف عنوانه: (آية المباهلة) للمؤلّف ، ، ، ، المباركالمباركالمباركالمباركلقد كنت أقرأ كتاباً في موقعكم لقد كنت أقرأ كتاباً في موقعكم لقد كنت أقرأ كتاباً في موقعكم لقد كنت أقرأ كتاباً في موقعكم 
السيد علي الحسيني الميالني, وقرأت فيه تحت عنوان (داللة آية المباهلة على السيد علي الحسيني الميالني, وقرأت فيه تحت عنوان (داللة آية المباهلة على السيد علي الحسيني الميالني, وقرأت فيه تحت عنوان (داللة آية المباهلة على السيد علي الحسيني الميالني, وقرأت فيه تحت عنوان (داللة آية المباهلة على 

إمامة عليإمامة عليإمامة عليا يقول:����إمامة عليا يقول:).. وسنقتبس مما يقول:).. وسنقتبس مما يقول:).. وسنقتبس مموسنقتبس مم ..(        
كما أشرنا إلى كما أشرنا إلى كما أشرنا إلى كما أشرنا إلى ، ، ، ، وعلي نفس رسول اهللا بحسب الروايات الواردة بتفسير اآليةوعلي نفس رسول اهللا بحسب الروايات الواردة بتفسير اآليةوعلي نفس رسول اهللا بحسب الروايات الواردة بتفسير اآليةوعلي نفس رسول اهللا بحسب الروايات الواردة بتفسير اآلية((((((((

رسول اهللا, رسول اهللا, رسول اهللا, رسول اهللا, فكان علي نفس فكان علي نفس فكان علي نفس فكان علي نفس ، ، ، ، علياًعلياًعلياًعلياً ��� ��� ��� ���     ولم يخرج رسول اهللاولم يخرج رسول اهللاولم يخرج رسول اهللاولم يخرج رسول اهللا، ، ، ، مصادر تلك الرواياتمصادر تلك الرواياتمصادر تلك الرواياتمصادر تلك الروايات
فيكون المعنى فيكون المعنى فيكون المعنى فيكون المعنى ، ، ، ، نفس رسول اهللا بالمعنى الحقيقي غير ممكننفس رسول اهللا بالمعنى الحقيقي غير ممكننفس رسول اهللا بالمعنى الحقيقي غير ممكننفس رسول اهللا بالمعنى الحقيقي غير ممكن    كون عليكون عليكون عليكون علي    أنأنأنأن    �� �� �� �� إإإإ

وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في مثل هذه وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في مثل هذه وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في مثل هذه وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في مثل هذه ، ، ، ، المجازي هو المرادالمجازي هو المرادالمجازي هو المرادالمجازي هو المراد
فأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي فأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي فأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي فأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي ، ، ، ، الموارد كما تقرر في كتبنا العلميةالموارد كما تقرر في كتبنا العلميةالموارد كما تقرر في كتبنا العلميةالموارد كما تقرر في كتبنا العلمية

المساواة مع المساواة مع المساواة مع المساواة مع     أنأنأنأن��� ��� ��� ���     ،،،،����مورد هو أن يكون علي مساوياً لرسول اهللامورد هو أن يكون علي مساوياً لرسول اهللامورد هو أن يكون علي مساوياً لرسول اهللامورد هو أن يكون علي مساوياً لرسول اهللافي مثل هذا الفي مثل هذا الفي مثل هذا الفي مثل هذا ال
        رسول اهللا في جميع الجهات وفي جميع النواحي حتّى النبوة؟ ال.رسول اهللا في جميع الجهات وفي جميع النواحي حتّى النبوة؟ ال.رسول اهللا في جميع الجهات وفي جميع النواحي حتّى النبوة؟ ال.رسول اهللا في جميع الجهات وفي جميع النواحي حتّى النبوة؟ ال.

وتبقى بقية مزايا وتبقى بقية مزايا وتبقى بقية مزايا وتبقى بقية مزايا ، ، ، ، فتخرج النبوة باإلجماع على أنّه ال نبي بعد رسول اهللافتخرج النبوة باإلجماع على أنّه ال نبي بعد رسول اهللافتخرج النبوة باإلجماع على أنّه ال نبي بعد رسول اهللافتخرج النبوة باإلجماع على أنّه ال نبي بعد رسول اهللا
علي علي علي علي     موجودةً فيموجودةً فيموجودةً فيموجودةً في، ، ، ، وكماالت رسول اهللاوكماالت رسول اهللاوكماالت رسول اهللاوكماالت رسول اهللا، ، ، ، وخصوصيات رسول اهللاوخصوصيات رسول اهللاوخصوصيات رسول اهللاوخصوصيات رسول اهللا، ، ، ، رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

        بمقتضى هذه اآلية المباركة.بمقتضى هذه اآلية المباركة.بمقتضى هذه اآلية المباركة.بمقتضى هذه اآلية المباركة.
فآية المباهلة تدلّ على عصمة علي بن فآية المباهلة تدلّ على عصمة علي بن فآية المباهلة تدلّ على عصمة علي بن فآية المباهلة تدلّ على عصمة علي بن ، ، ، ، من خصوصيات رسول اهللا: العصمةمن خصوصيات رسول اهللا: العصمةمن خصوصيات رسول اهللا: العصمةمن خصوصيات رسول اهللا: العصمة

        أبي طالب قطعاً.أبي طالب قطعاً.أبي طالب قطعاً.أبي طالب قطعاً.
فعلي أولى فعلي أولى فعلي أولى فعلي أولى ، ، ، ، من خصوصيات رسول اهللا: أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهممن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهممن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهممن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم

        بالمؤمنين من أنفسهم كرسول اهللا قطعاً.بالمؤمنين من أنفسهم كرسول اهللا قطعاً.بالمؤمنين من أنفسهم كرسول اهللا قطعاً.بالمؤمنين من أنفسهم كرسول اهللا قطعاً.
، ، ، ، أفضل البشر والبشريةأفضل البشر والبشريةأفضل البشر والبشريةأفضل البشر والبشرية، ، ، ، الخالئقالخالئقالخالئقالخالئق    من خصوصيات رسول اهللا: أنّه أفضل جميعمن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أفضل جميعمن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أفضل جميعمن خصوصيات رسول اهللا: أنّه أفضل جميع

فكان أشرفهم رسول فكان أشرفهم رسول فكان أشرفهم رسول فكان أشرفهم رسول ، ، ، ، منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى العالم وخلق الخالئق كلّهامنذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى العالم وخلق الخالئق كلّهامنذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى العالم وخلق الخالئق كلّهامنذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى العالم وخلق الخالئق كلّها
        وعلي كذلك.وعلي كذلك.وعلي كذلك.وعلي كذلك.، ، ، ، بن عبد اهللابن عبد اهللابن عبد اهللابن عبد اهللا    محمدمحمدمحمدمحمداهللا اهللا اهللا اهللا 
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وسنبحث إن شاء اهللا في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل األئمة على وسنبحث إن شاء اهللا في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل األئمة على وسنبحث إن شاء اهللا في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل األئمة على وسنبحث إن شاء اهللا في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل األئمة على 

أدلّة أُخرى أيضاً ــ تدلّ على أن أدلّة أُخرى أيضاً ــ تدلّ على أن أدلّة أُخرى أيضاً ــ تدلّ على أن أدلّة أُخرى أيضاً ــ تدلّ على أن وسترون أن هذه اآلية المباركة ــ وهناك وسترون أن هذه اآلية المباركة ــ وهناك وسترون أن هذه اآلية المباركة ــ وهناك وسترون أن هذه اآلية المباركة ــ وهناك ، ، ، ، األنبياءاألنبياءاألنبياءاألنبياء
        ....����علياً أفضل من جميع األنبياء سوى نبيناعلياً أفضل من جميع األنبياء سوى نبيناعلياً أفضل من جميع األنبياء سوى نبيناعلياً أفضل من جميع األنبياء سوى نبينا

، ، ، ، فحينئذ حصل عندنا تفسير اآلية المباركة على ضوء األحاديث المعتبرةفحينئذ حصل عندنا تفسير اآلية المباركة على ضوء األحاديث المعتبرةفحينئذ حصل عندنا تفسير اآلية المباركة على ضوء األحاديث المعتبرةفحينئذ حصل عندنا تفسير اآلية المباركة على ضوء األحاديث المعتبرة
بحكم بحكم بحكم بحكم ، ، ، ، حصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم المفضول على الفاضلحصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم المفضول على الفاضلحصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم المفضول على الفاضلحصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم المفضول على الفاضل

        هذه األحاديث المعتبرة.هذه األحاديث المعتبرة.هذه األحاديث المعتبرة.هذه األحاديث المعتبرة.
وعلي أولى وعلي أولى وعلي أولى وعلي أولى ، ، ، ، ل اهللا أولى بالمؤمنين من أنفسهمل اهللا أولى بالمؤمنين من أنفسهمل اهللا أولى بالمؤمنين من أنفسهمل اهللا أولى بالمؤمنين من أنفسهمرسورسورسورسو، ، ، ، وناهيك بقضية األولويةوناهيك بقضية األولويةوناهيك بقضية األولويةوناهيك بقضية األولوية

        بالمؤمنين من أنفسهم.بالمؤمنين من أنفسهم.بالمؤمنين من أنفسهم.بالمؤمنين من أنفسهم.
وفي جميع بحوثنا هذه ــ وإلى آخر ليلة ــ سترون أن األحاديث كلّها وإن وفي جميع بحوثنا هذه ــ وإلى آخر ليلة ــ سترون أن األحاديث كلّها وإن وفي جميع بحوثنا هذه ــ وإلى آخر ليلة ــ سترون أن األحاديث كلّها وإن وفي جميع بحوثنا هذه ــ وإلى آخر ليلة ــ سترون أن األحاديث كلّها وإن 

كلّها تصب في كلّها تصب في كلّها تصب في كلّها تصب في     ، لكن، لكن، لكن، لكناختلفت مداليلهااختلفت مداليلهااختلفت مداليلهااختلفت مداليلها، ، ، ، اختلفت أسانيدهااختلفت أسانيدهااختلفت أسانيدهااختلفت أسانيدها، ، ، ، اختلفت ألفاظهااختلفت ألفاظهااختلفت ألفاظهااختلفت ألفاظها
علي بعد رسول اهللا علي بعد رسول اهللا علي بعد رسول اهللا علي بعد رسول اهللا وهو خالفة وهو خالفة وهو خالفة وهو خالفة ، ، ، ، وهو إمامة عليوهو إمامة عليوهو إمامة عليوهو إمامة علي، ، ، ، وهو أولوية عليوهو أولوية عليوهو أولوية عليوهو أولوية علي، ، ، ، مصب واحدمصب واحدمصب واحدمصب واحد

        بال فصل.بال فصل.بال فصل.بال فصل.
بد وأنّكم تتذكّرون حديث الغدير: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بد وأنّكم تتذكّرون حديث الغدير: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بد وأنّكم تتذكّرون حديث الغدير: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بد وأنّكم تتذكّرون حديث الغدير: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟     الالالال

        قال: فمن كنت مواله فهذا علي مواله).قال: فمن كنت مواله فهذا علي مواله).قال: فمن كنت مواله فهذا علي مواله).قال: فمن كنت مواله فهذا علي مواله).، ، ، ، قالوا: بلىقالوا: بلىقالوا: بلىقالوا: بلى
هو نفس المفهوم الذي تجدونه هو نفس المفهوم الذي تجدونه هو نفس المفهوم الذي تجدونه هو نفس المفهوم الذي تجدونه ، ، ، ، نفس المعنى الذي قاله في حديث الغديرنفس المعنى الذي قاله في حديث الغديرنفس المعنى الذي قاله في حديث الغديرنفس المعنى الذي قاله في حديث الغدير

كلّ كلّ كلّ كلّ     التيالتيالتيالتي، ، ، ، مات والممهداتمات والممهداتمات والممهداتمات والممهداتوبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدوبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدوبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدوبالنظر إلى ما ذكرنا من المقد، ، ، ، في آية المباهلةفي آية المباهلةفي آية المباهلةفي آية المباهلة
.(آية .(آية .(آية .(آية ))))))))ال يمكن الخدشة في شيء مما ذكرتال يمكن الخدشة في شيء مما ذكرتال يمكن الخدشة في شيء مما ذكرتال يمكن الخدشة في شيء مما ذكرت، ، ، ، واحد منها أمر قطعي أساسيواحد منها أمر قطعي أساسيواحد منها أمر قطعي أساسيواحد منها أمر قطعي أساسي

        ).).).).����داللة آية المباهلة على إمامة عليداللة آية المباهلة على إمامة عليداللة آية المباهلة على إمامة عليداللة آية المباهلة على إمامة علي، ، ، ، ٣٠٣٠٣٠٣٠ــ ــ ــ ــ     ٢٨٢٨٢٨٢٨المباهلة: المباهلة: المباهلة: المباهلة: 
بأن بأن بأن بأن ــ ــ ــ ــ     حسب ما هو يقولحسب ما هو يقولحسب ما هو يقولحسب ما هو يقولــ ــ ــ ــ     ألنّي فهمتألنّي فهمتألنّي فهمتألنّي فهمت    ؛؛؛؛ونطلب من سماحتكم التوضيحونطلب من سماحتكم التوضيحونطلب من سماحتكم التوضيحونطلب من سماحتكم التوضيح

النبيالنبيالنبيالنبي����    واإلمام عليواإلمام عليواإلمام عليوال متساويان, أي بمعنى: ليمتساويان, أي بمعنى: ليمتساويان, أي بمعنى: ليمتساويان, أي بمعنى: لي    ����اًاًاًاًواإلمام علي أفضل من علي وال س النبي أفضل من علي وال س النبي أفضل من علي وال س النبي أفضل من علي س النبي
أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من     ����إنّما متساوون.. والذي أعرفه أن رسول اهللاإنّما متساوون.. والذي أعرفه أن رسول اهللاإنّما متساوون.. والذي أعرفه أن رسول اهللاإنّما متساوون.. والذي أعرفه أن رسول اهللامحمد، محمد، محمد، محمد، علي أفضل من علي أفضل من علي أفضل من علي أفضل من 

اإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي����!!!!        
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, , , , ����محمدمحمدمحمدمحمدوقد يكون الجواب: بأن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا وقد يكون الجواب: بأن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا وقد يكون الجواب: بأن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا وقد يكون الجواب: بأن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا 

.أفضل من اإلمام علي النبي وهذا يدلّ على أن.أفضل من اإلمام علي النبي وهذا يدلّ على أن.أفضل من اإلمام علي النبي وهذا يدلّ على أن.أفضل من اإلمام علي النبي وهذا يدلّ على أن        
أوضح من أوضح من أوضح من أوضح من     ئاًئاًئاًئاًلكن نريد من سماحتكم شيلكن نريد من سماحتكم شيلكن نريد من سماحتكم شيلكن نريد من سماحتكم شي، ، ، ، مممموأقول: قد يكون هذا هو المفهووأقول: قد يكون هذا هو المفهووأقول: قد يكون هذا هو المفهووأقول: قد يكون هذا هو المفهو

محمد، محمد، محمد، محمد، ألن هذا قد يقال أيضاً: إن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا ألن هذا قد يقال أيضاً: إن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا ألن هذا قد يقال أيضاً: إن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا ألن هذا قد يقال أيضاً: إن األئمة أفضل من جميع األنبياء عدا نبينا ؛ ؛ ؛ ؛ ذلكذلكذلكذلك
، ، ، ، هم متساوونهم متساوونهم متساوونهم متساووننّنّنّنّ؛ أل؛ أل؛ أل؛ ألاًاًاًاًمحمدمحمدمحمدمحمداألنبياء ما عدا األنبياء ما عدا األنبياء ما عدا األنبياء ما عدا كلّ كلّ كلّ كلّ     أفضل منأفضل منأفضل منأفضل من    يعني اإلمام علييعني اإلمام علييعني اإلمام علييعني اإلمام علي    ::::ييييأأأأ

هكذا قد هكذا قد هكذا قد هكذا قد ، ، ، ، ����) يدلّ أنّه أقل من النبي) يدلّ أنّه أقل من النبي) يدلّ أنّه أقل من النبي) يدلّ أنّه أقل من النبيمحمدمحمدمحمدمحمدوليس معنى عندما يقال: (عدا نبينا وليس معنى عندما يقال: (عدا نبينا وليس معنى عندما يقال: (عدا نبينا وليس معنى عندما يقال: (عدا نبينا 
        يقال.يقال.يقال.يقال.

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
اإلمام علي د أناًما ذكره السي� في جميع مزاياه وكماالته ما  �مساوٍ للنبي

التي يمكلها ذلك وبذلك يصير واضحاً أن الذي يملك جميع المزايا ، عدا النبوة
يكون أفضل, وال ، ودة عند اآلخر وهي النبوةغير موج أُخرىومع ذلك لديه ميزة 

المقصود منها مساواة النبي يتبادر من العبارة التي ذكرتها بأن� مطلقاً �لعلي ،
ليس لدينا  إنّا كما، أن يصرح بذلكله  كان ال بدأراد المساواة المطلقة  إنّه لوف

إلى  فلوضوح ذلك ال يحتاج، على جميع خلقه �خالف في أفضلية النبي
  التصريح به في تلك العبارة.

، : أن من الواضح أن المساواة ليست حقيقة من جميع الجهاتوبما ومن هنا
وإنّما هو تعبير مجازي عن شدة القرب ، حقيقة �ليس نفس النبي �وأن علياً

والمماثلة هي ، ر عنها بالمماثلةرها بعض علمائنا وعبفس، في الكماالت والمكانة
  فيما يمكن فيه المساواة؛ فتأمل!التساوي 
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

ورد عندهم من روايات ورد عندهم من روايات ورد عندهم من روايات ورد عندهم من روايات يحاول بعض المخالفين أن يشنّع على الشّيعة بما يحاول بعض المخالفين أن يشنّع على الشّيعة بما يحاول بعض المخالفين أن يشنّع على الشّيعة بما يحاول بعض المخالفين أن يشنّع على الشّيعة بما 
اإلمام علي مفادها أناإلمام علي مفادها أناإلمام علي مفادها أناإلمام علي قال: (ولقد أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أحد من قبليقال: (ولقد أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أحد من قبليقال: (ولقد أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أحد من قبليقال: (ولقد أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أحد من قبلي، ، ، ، ����اًاًاًاًمفادها أن ، ، ، ،

وهو مروي في وهو مروي في وهو مروي في وهو مروي في ، ، ، ، ومولد اإلسالم... الخ)ومولد اإلسالم... الخ)ومولد اإلسالم... الخ)ومولد اإلسالم... الخ)، ، ، ، وفصل الخطابوفصل الخطابوفصل الخطابوفصل الخطاب، ، ، ، علّمت المنايا والبالياعلّمت المنايا والبالياعلّمت المنايا والبالياعلّمت المنايا والباليا
        وربما غيرها..وربما غيرها..وربما غيرها..وربما غيرها..، ، ، ، كتاب (الكافي) و(بصائر الدرجات)كتاب (الكافي) و(بصائر الدرجات)كتاب (الكافي) و(بصائر الدرجات)كتاب (الكافي) و(بصائر الدرجات)

لمخالفين الذين يزعمون أن لمخالفين الذين يزعمون أن لمخالفين الذين يزعمون أن لمخالفين الذين يزعمون أن فكيف تردون بارك اهللا فيكم على هؤالء افكيف تردون بارك اهللا فيكم على هؤالء افكيف تردون بارك اهللا فيكم على هؤالء افكيف تردون بارك اهللا فيكم على هؤالء ا
هذا من الغلو في األئمة، مدعين أن علم المنايا والباليا مما اختصّ به اهللا عزّ هذا من الغلو في األئمة، مدعين أن علم المنايا والباليا مما اختصّ به اهللا عزّ هذا من الغلو في األئمة، مدعين أن علم المنايا والباليا مما اختصّ به اهللا عزّ هذا من الغلو في األئمة، مدعين أن علم المنايا والباليا مما اختصّ به اهللا عزّ 

إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزِّلُ الْغَيثَ إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزِّلُ الْغَيثَ إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزِّلُ الْغَيثَ إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزِّلُ الْغَيثَ �وجلّ، مستندين إلى قوله تعالى: وجلّ، مستندين إلى قوله تعالى: وجلّ، مستندين إلى قوله تعالى: وجلّ، مستندين إلى قوله تعالى: 
ذَا تَكْسب غَداً وما تَدرِي نَفْس بِأَي ذَا تَكْسب غَداً وما تَدرِي نَفْس بِأَي ذَا تَكْسب غَداً وما تَدرِي نَفْس بِأَي ذَا تَكْسب غَداً وما تَدرِي نَفْس بِأَي ويعلَم ما في اَألرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماويعلَم ما في اَألرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماويعلَم ما في اَألرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماويعلَم ما في اَألرحامِ وما تَدرِي نَفْس ما

�أَرضٍ تَموتُأَرضٍ تَموتُأَرضٍ تَموتُأَرضٍ تَموتُ
  ؟)١(

: (أعطيت خصاالً ما سبقني إليها : (أعطيت خصاالً ما سبقني إليها : (أعطيت خصاالً ما سبقني إليها : (أعطيت خصاالً ما سبقني إليها ����وكيف تردون على من يزعم أن في قولهوكيف تردون على من يزعم أن في قولهوكيف تردون على من يزعم أن في قولهوكيف تردون على من يزعم أن في قوله
ن ذلك ن ذلك ن ذلك ن ذلك إإإإيقول: يقول: يقول: يقول:     ����ألن علياًألن علياًألن علياًألن علياً    ؛؛؛؛����أفضل من النبيأفضل من النبيأفضل من النبيأفضل من النبي    ����دليل على أن علياًدليل على أن علياًدليل على أن علياًدليل على أن علياً، ، ، ، أحد قبلي)أحد قبلي)أحد قبلي)أحد قبلي)

        لم يعط ذلك؟لم يعط ذلك؟لم يعط ذلك؟لم يعط ذلك؟    ����فقوله هذا يفيد أن رسول اهللافقوله هذا يفيد أن رسول اهللافقوله هذا يفيد أن رسول اهللافقوله هذا يفيد أن رسول اهللا، ، ، ، يعطه أحد قبلهيعطه أحد قبلهيعطه أحد قبلهيعطه أحد قبله    لملململم
ودمودمودمتم موفّتم موفّتم موفّتم موفّودمقين ومسدقين ومسدقين ومسددين لكلّ خير وصالحدين لكلّ خير وصالحدين لكلّ خير وصالحدين لكلّ خير وصالحقين ومسد....        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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إن هذه الفقرات المذكورة في اإلشكال وردت في روايات مستفيضة مفصّلة 

، والمستشكل اقتطعها ليبني إشكاله على ما Fوأوالده �عن أمير المؤمنين
  ما ورد في الروايات بكاملها.توهمه، وغفل عن داللة ومفاد 

وإليك ما تيسر لنا إيراده من الروايات مع بعض البيان على ما ورد فيها، ليتّضح 
  الجواب على ما يطرحه المستشكل من إيهام:

عن أبي عبد روى الكليني في (الكافي) بسنديه عن المفضّل بن عمر،  ــــــــ١١١١
تهي عنه، جرى له من عنه أن آخذ به وما نهى �قال: ما جاء به علي، �اهللا

جميع من خلق اهللا  الفضل على �ولمحمد، �الفضل مثل ما جرى لمحمد
، رسوله ب على اهللا وعلىمن أحكامه كالمتعقّ يءب عليه في ش، المتعقّوجلّعزّ

باب  �الشرك باهللا، كان أمير المؤمنين والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد
 ةئمبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك يجري ألمنه، وس���  اهللا الذي ال يؤتى

 ته البالغةوحج، بعد واحد، جعلهم اهللا أركان األرض أن تميد بأهلها الهدى واحداً
 )صلوات اهللا عليه(على من فوق األرض ومن تحت الثرى، وكان أمير المؤمنين

وأنا صاحب ، كبروأنا الفاروق األ، ة والنارأنا قسيم اهللا بين الجنّ ما يقول: كثيراً
وا به لي جميع المالئكة والروح والرسل بمثل ما أقر تولقد أقر، العصا والميسم

 �رسول اهللا وإن، مثل حمولته وهي حمولة الرب ولقد حملت على، �لمحمد
منطقه، ولقد  ويستنطق واستنطق فأنطق على حد، فأكسى يدعى فيكسى، وادعى

علمت المنايا والباليا، واألنساب وفصل ، قبليأحد  ما سبقني إليها أعطيت خصاالً
، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، ابشر بأذن اهللا وأؤدي الخطاب

  .)١())عنه، كلّ ذلك من اهللا مكنني فيه بعلمه
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 �على أفضلية رسول اهللا �وأنت ترى أن الرواية نصّ من اإلمام الصادق

يستشكل بفقرة من هذه الرواية يقتطعها على  على كلّ الخلق، فال يمكن ألحد أن
أفضلية علي� اإلمام�على النبي ه ثالثاً بعد اهللا جلّ  �، فضالً على أنيعد

يعبر بظاهر كالمه على تلوه لرسول  �. ثم إن أمير المؤمنين�جالله ورسوله
 تولقد أقر: (�بعده، أال تراه يقول �هو األول وهو �، وأن رسول اهللا�اهللا

دلي جميع المالئكة والروح والرسل بمثل ما أقرولقد حملت على، �وا به لمحم 
مثل حمولته وهي حمولة الرب ،يدعى فيكسى، وادعى �رسول اهللا وإن 

، والمقيس أدنى مرتبة من �يقيس نفسه ويمثلها برسول اهللا �...)، فهو فأكسى
أن ما عنده من العلم هو تعليم المقاس عليه، وفي نهاية كالمه يخبر صلوات اهللا عليه 

  من اهللا سبحانه وتعالى.
 �ما جرى لرسول اهللا Fهذا، وفي الرواية داللة على أنّه جرى لكلّ األئمة

  .�وأمير المؤمنين
قال: دخلت أنا وسليمان وروى أيضاً في (الكافي) بسنده عن سعيد األعرج،  ــــــــ٢٢٢٢

ما جاء عن أمير  !سليمانفابتدأنا فقال: يا ، �بن خالد على أبي عبد اهللا
جرى له من الفضل ما جرى لرسول ، عنه ىيؤخذ به وما نهى عنه ينته �المؤمنين

  ...اهللا الفضل على جميع من خلق �ولرسول اهللا، �اهللا
ولقد ... ة والنار: أنا قسيم اهللا بين الجنّ�وقال: قال أمير المؤمنينإلى أن قال: 

  .)١())ت علم المنايا والباليا...، علملم يعطهن أحد قبلي أعطيت خصاالً
  وداللتها كسابقتها.
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عن أبي ، الحلوانيوروى أيضاً في (الكافي) بسنده عن ابن الصامت  ــــــــ٣٣٣٣
، : ما جاء به آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه�قال: فضل أمير المؤمنين، �جعفر

  ...�محمدوالفضل ل، �ما لرسول اهللا �الطاعة بعد رسول اهللا جرى له من
ال يدخلها ، ة والنارن الجنّي: أنا قسيم اهللا ب�وقال أمير المؤمنينأن قال:  إلى

ي والمؤد، مام لمن بعديأنا اإلو، وأنا الفاروق األكبر، على حد قسمي���  داخل
ه أنّ���  ي وإياه لعلى سبيل واحدوإنّ، �أحمد���  ال يتقدمني أحد، قبلي ن كانعم

  .)١())...: علم المنايا والباليالستّولقد أعطيت ا، باسمه هو المدعو
  عليه. �على تقدم رسول اهللا �وهذه فيها نصّ صريح من أمير المؤمنين

ن عم، عن يزدان بن إبراهيموروى الصفّار في (بصائر الدرجات) بسنده  ــــــــ٤٤٤٤
قال أمير المؤمنين :يقول سمعته :قال، �عن أبي عبد اهللا، ثه من أصحابهحد: 
خال  اهللا تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحد قبلي لقد أعطاني، واهللا

 وعلمت، جري لي السحابأو، وعلمت األنساب، لقد فتحت لي السبل :�اًمحمد
  .)٢())...وفصل الخطاب، المنايا والباليا

قبل حصولها  �المعاني لرسول اهللاهذه، وهذه فيها نصّ صريح على حصول 
ح بأنّ �بل في رواية عنه، �لعليدمها من ه تعلّيصرعندما أعطاه  �محم

  حرفاً يفتح ألف حرف.
، �محمدالفضل ل :ه قالأنّ، �عبد اهللافقد روى الصفّار مرفوعاً إلى أبي 

م على الخلق جميعاًوهو المقد ،مه أحدال يتقد ،وعلي� م من بعدهالمتقد... 
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مني ال يتقدو ...ة والنارنا قسيم بين الجنّأ :أمير المؤمنين قال نأو إلى أن قال:

دعى ، ثم أفيستنطق يدعى، ثم ليدعى فيكسا �رسول اهللا نأو، �حمدأ���  أحد
مت علّ: ولقد أعطيت السبع التي لم يسبقني إليها أحد ...نطق على حد منطقهأف

من المغانم بين بني  وقسمة الحق، وتفسير الكتاب، والحكومة بين العباد، األسماء
يفتح  ولقد أعطيت حرفاً، وقد علمنيه المبارك���  يءالعلم شمن  يفما شذ عنّ، آدم

ة فيه من العلم ما لم يسبقها إليه أحد خاصّ ولقد أعطيت زوجتي مصحفاً، لف حرفأ
  .)١())من اهللا ورسوله

وفي معناها ما رواه الصفّار عن األصبغ بن نباتة في قصّة المرأة الجرية التي ال 
٢(ابما فيه �تحيض التي أخبر علي(.  

من هذه المعاني جرى على  �وأمير المؤمنين �نقول: وما جرى لرسول اهللا
، ورد ذلك في �واحداً فواحد، وأن هذا العلم متوارث من رسول اهللا Fاألئمة

  روايات: 
كتب  :قال، ن عبد الرحمن بن أبي نجرانمنها: ما رواه الصفّار في (البصائر) ع

 �محمداً نإ :�بن الحسين قال علي :قال ،رسالة وأقرأنيها �الرضا أبو الحسن
 ونحن أمناء اهللا، ا أهل البيت ورثتهكنّ �ا قبض محمدفلم، رضهأفي  مين اهللاأكان 
. وروى بعدها ثالث )٣())...وأنساب العرب، علم الباليا والمنايا عندنا، رضهأفي 

  .)٤(بمعناها Fروايات عن الباقر والرضا والسجاد
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، عن سدير الصيرفيفي (إكمال الدين) بسنده  �دوقما رواه الص :ومنها

أبي عبداهللا على موالنا  ل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلبقال: دخلت أنا والمفضّ
بال جيب مقصر  وقوعليه مسح خيبري مط، على التراب فرأيناه جالساً �الصادق
   ...الثكلى هوهو يبكي بكاء الوال، الكمين

 قال:، وخوفه تفخ منها جوفه، واشتد منهازفرة ان �قال: فزفر الصادق
المشتمل على  صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب كم نظرت في كتاب الجفرلوي

 الذي خصّ، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة والرزايا الباليا والمنايا علم
وغيبته وإبطاءه  غائبنامولد  منهلت ، وتأمFة من بعده واألئم اهللا به محمداً

  .)١())...طول عمرهو
هذه حقيقة ما جاء في رواياتنا من أن هذه العلوم أخذت وراثة عن رسول 

، ندع عنك وصلت إلى ولده واحداً فواحد، ثم �علّمها علياً، وأنّه أصلها �اهللا
دون  �إحسان إلهي ظهير على الشيعة من أنّهم يخصونها بعلي ما يزعمه

ل من كذب، �النبيل من ، هذه الكذبة على الشيعة وظهير هذا هو أواقتطع وأو
وتبعه ناصر القفاري في كتابه ، )٢(يروها كاملة ليروج زخرفههذه الروايات ولم 

  وغيره.، )٣((أصول مذهب الشيعة)
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، وأن ما ورد في الروايات من Fأما ما زعمه من غلو الشيعة في األئمة

وأنّهم نسبوا لألئمة صفات خصائص األئمة هو مما اختص به اهللا جلّ وعال، 
 �األلوهية والربوبية، فقد علمت مما أوردنا من الروايات أن علياً

، وتعلّم الغيب �ينصّون على أن علمهم هو تعلّم من اهللا ورسوله Fواألئمة
بتعليم اهللا سبحانه وتعالى غير علم الغيب المختص باهللا جلّ وعال، وتعليم اهللا 

وليائه ال إشكال فيه قطعاً، وال يعد من مشاركة العبد سبحانه وتعالى الغيب أل
  هللا جلّ وعال في صفاته.

ومع ذلك قال اهللا تعالى في كتابه ، فالخالقية من أوضح صفات األلوهية �� وإ
ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بَِآية ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بَِآية ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بَِآية ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بَِآية �: �المجيد حكاية عن نبيه عيسى

بِإِذْن اللَّه بِإِذْن اللَّه بِإِذْن اللَّه بِإِذْن اللَّه     م أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيه فَيكُون طَيرام أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيه فَيكُون طَيرام أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيه فَيكُون طَيرام أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيه فَيكُون طَيرامن ربكُمن ربكُمن ربكُمن ربكُ
برصَ وأُحيِي الْموتَى بِإِذْن اللَّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون برصَ وأُحيِي الْموتَى بِإِذْن اللَّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون برصَ وأُحيِي الْموتَى بِإِذْن اللَّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون برصَ وأُحيِي الْموتَى بِإِذْن اللَّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون وأُبرِئ اَألكْمه واَألوأُبرِئ اَألكْمه واَألوأُبرِئ اَألكْمه واَألوأُبرِئ اَألكْمه واَأل

�ن في ذَلك لََآيةً لَكُم إِن كُنْتُم مؤمنِينن في ذَلك لََآيةً لَكُم إِن كُنْتُم مؤمنِينن في ذَلك لََآيةً لَكُم إِن كُنْتُم مؤمنِينن في ذَلك لََآيةً لَكُم إِن كُنْتُم مؤمنِينفي بيوتكُم إِفي بيوتكُم إِفي بيوتكُم إِفي بيوتكُم إِ
إِذْ قَالَ اللَّه يا إِذْ قَالَ اللَّه يا إِذْ قَالَ اللَّه يا إِذْ قَالَ اللَّه يا �وقال تعالى: ، )١(

 سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نى ابيسع سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نى ابيسع سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نى ابيسع سِ تُكَلِّموحِ الْقُدبِر تُكدإِذْ أَي كتداللى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نى ابيسع
نْجِيلَ وإِذْ تَخْلُق نْجِيلَ وإِذْ تَخْلُق نْجِيلَ وإِذْ تَخْلُق نْجِيلَ وإِذْ تَخْلُق الْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلالْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلالْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلالْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلمتُك الْكتَاب ومتُك الْكتَاب ومتُك الْكتَاب ومتُك الْكتَاب والنَّاس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّالنَّاس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّالنَّاس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّالنَّاس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّ

 ا فَتَكُونيهرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم ا فَتَكُونيهرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم ا فَتَكُونيهرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم ا فَتَكُونيهرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه ناَألمو هاَألكْم رِئتُبا بِإِذْنِي وراَألطَيو هاَألكْم رِئتُبا بِإِذْنِي وراَألطَيو هاَألكْم رِئتُبا بِإِذْنِي وراَألطَيو هاَألكْم رِئتُبا بِإِذْنِي ورصَ طَيرصَ برصَ برصَ برب
بِالْبينَات بِالْبينَات بِالْبينَات بِالْبينَات كَفَفْتُ بنِي إِسرائيلَ عنْك إِذْ جِئْتَهم كَفَفْتُ بنِي إِسرائيلَ عنْك إِذْ جِئْتَهم كَفَفْتُ بنِي إِسرائيلَ عنْك إِذْ جِئْتَهم كَفَفْتُ بنِي إِسرائيلَ عنْك إِذْ جِئْتَهم     بِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْبِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْبِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْبِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْ

�سحر مبِينسحر مبِينسحر مبِينسحر مبِين ���� ���� ���� ����     فَقَالَ الَّذين كَفَروا منْهم إِن هذَافَقَالَ الَّذين كَفَروا منْهم إِن هذَافَقَالَ الَّذين كَفَروا منْهم إِن هذَافَقَالَ الَّذين كَفَروا منْهم إِن هذَا
فهذا كالم اهللا عزّ وجلّ يصف ، )٢(

ويخبرهم ، ويبرأ المرضى، ويحيي الموتى، بأنّه يخلق الطير من الطين �عيسى
فهل يجرؤ إلهي ظهير والقفاري باتهام القرآن ، بإذن اهللا، تهمبالغيب ما في بيو
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، نّه سحرإإنكاراً وكفراً  �بالغلو؟! ولكن كما أخبر اهللا عن اليهود وقولهم لعيسى

  إنكاراً وجحداً: إنّه كذب! Fكذلك هؤالء يقولون عما ورد في روايات أهل البيت
عنوان (علم المعصوم)؛ للغيب في  Fولقد فصّلنا الجواب عن تعلّم األئمة

  فليراجع!
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  »א0ز
.�����א&و�%���������������د��و�«�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        ........FFFFبارك اهللا بكم على جهودكم المبذولة لنصرة أهل البيتبارك اهللا بكم على جهودكم المبذولة لنصرة أهل البيتبارك اهللا بكم على جهودكم المبذولة لنصرة أهل البيتبارك اهللا بكم على جهودكم المبذولة لنصرة أهل البيت

سؤالي: ما صحسؤالي: ما صحسؤالي: ما صحنوار النعمانية الجزء نوار النعمانية الجزء نوار النعمانية الجزء نوار النعمانية الجزء الرواية من حيث السند, األالرواية من حيث السند, األالرواية من حيث السند, األالرواية من حيث السند, األة هذه ة هذه ة هذه ة هذه سؤالي: ما صح
، قال: ، قال: ، قال: ، قال: 0000اهللا ثراه عن النبياهللا ثراه عن النبياهللا ثراه عن النبياهللا ثراه عن النبي    طيبطيبطيبطيبروى الصدوق روى الصدوق روى الصدوق روى الصدوق ((((((((: : : : يقوليقوليقوليقول    ١٦١٦١٦١٦    األول الصفحةاألول الصفحةاألول الصفحةاألول الصفحة

فقيل: فقيل: فقيل: فقيل: ، ، ، ، أشاركه فيها)أشاركه فيها)أشاركه فيها)أشاركه فيها)ولم ولم ولم ولم     ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً    عطي عليعطي عليعطي عليعطي علي، وأ، وأ، وأ، وأمشاركي فيهامشاركي فيهامشاركي فيهامشاركي فيها    وعليوعليوعليوعلي    ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً    (أعطيت(أعطيت(أعطيت(أعطيت
وعلي وعلي وعلي وعلي يا رسول اهللا! وما الثالث التي شاركك فيها علي؟ فقال: (لواء الحمد لي يا رسول اهللا! وما الثالث التي شاركك فيها علي؟ فقال: (لواء الحمد لي يا رسول اهللا! وما الثالث التي شاركك فيها علي؟ فقال: (لواء الحمد لي يا رسول اهللا! وما الثالث التي شاركك فيها علي؟ فقال: (لواء الحمد لي 

وأما الثالث التي وأما الثالث التي وأما الثالث التي وأما الثالث التي     ....والجنّة والنار لي وعلي قسيمهماوالجنّة والنار لي وعلي قسيمهماوالجنّة والنار لي وعلي قسيمهماوالجنّة والنار لي وعلي قسيمهما، ، ، ، والكوثر لي وعلي ساقيهوالكوثر لي وعلي ساقيهوالكوثر لي وعلي ساقيهوالكوثر لي وعلي ساقيه، ، ، ، حاملهحاملهحاملهحامله
وأعطي فاطمة وأعطي فاطمة وأعطي فاطمة وأعطي فاطمة ، ، ، ، أعطيت لعلي ولم أشاركه فيها: فإنّه أعطي شجاعة ولم أعط مثلهأعطيت لعلي ولم أشاركه فيها: فإنّه أعطي شجاعة ولم أعط مثلهأعطيت لعلي ولم أشاركه فيها: فإنّه أعطي شجاعة ولم أعط مثلهأعطيت لعلي ولم أشاركه فيها: فإنّه أعطي شجاعة ولم أعط مثله

وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما) وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما) وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما) وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما) ، ، ، ، الزهراء زوجة ولم أعط مثلهاالزهراء زوجة ولم أعط مثلهاالزهراء زوجة ولم أعط مثلهاالزهراء زوجة ولم أعط مثلها
        انتهى.انتهى.انتهى.انتهى.

        وقال: فيها غلو بعلي بن أبي طالب!وقال: فيها غلو بعلي بن أبي طالب!وقال: فيها غلو بعلي بن أبي طالب!وقال: فيها غلو بعلي بن أبي طالب!، ، ، ، تشكل عليهاتشكل عليهاتشكل عليهاتشكل عليهانقلها لي البعض, واسنقلها لي البعض, واسنقلها لي البعض, واسنقلها لي البعض, واس
        وقال أيضاً: هل هذا معناه أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول اهللا؟!!وقال أيضاً: هل هذا معناه أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول اهللا؟!!وقال أيضاً: هل هذا معناه أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول اهللا؟!!وقال أيضاً: هل هذا معناه أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول اهللا؟!!

        فما الجواب بارك اهللا بكم؟فما الجواب بارك اهللا بكم؟فما الجواب بارك اهللا بكم؟فما الجواب بارك اهللا بكم؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الظاهر أن ما أورده الجزائري من الحديث وقع فيه التصحيف فهذا المتن: 

لم نعثر عليه في غير (األنوار النعمانية)! وال يوجد  )١(اعة ولم أعط مثله)(أعطي شج
  .�في ما وصلنا من تراث الشيخ الصدوق

، فأقدم مصدر ورد �وما وجد من النصوص في الروايات يختلف عما أورده 
، وفيها باإلسناد، قال رسول �فيه الحديث، هو الصحيفة الواردة عن اإلمام الرضا

ي وما مقلت: فداك أبي وأُ، مثلهن ما أعطيت ك أعطيت ثالثاًإنّ !علييا : (�اهللا
زوجتك فاطمة، وأعطيت مثل  مثلي، وأعطيت مثل : أعطيت صهراً�أعطيت؟ قال

  .)٢()ولديك الحسن والحسين
)، بأسانيده عن الصحيفة �هـ) في (عيون أخبار الرضا٣٨١ورواه الصدوق (ت

  .)٣() أيضاًمثلي أعطيت صهراًبمتن: (
ولم أعط)،  مثلي أعطيت صهراًهـ) بمتن: (٤٦٠وكذا رواه الشيخ الطوسي (ت

  .)٤(عن آباءه �في أماليه بسنده إلى داود بن سليمان الغازي عن الرضا
هـ) في (روضة ٥٠٨الفتال النيسابوري (ت �ورواه بالمتن نفسه مرسالً عن النبي

  ، و(معارج )٦(لسمطين)هـ) في (نظم درر ا٧٥٠، والزرندي الحنفي (ت)٥(الواعظين)
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  .)١(الوصول) 

، �بسنده إلى صحيفة الرضا )٢(هـ) في مناقبه٥٦٨الخوارزمي (تأيضاً ورواه  
  .�بطريق ابن مردويه إلى صحيفة الرضا )٣()�وفي (مقتل الحسين

وإنّما رواه ، �فلم يروه الصدوق، ما أصل الحديث الذي نقله الجزائريأو
أنّه قال: ، �(الروضة) و(الفضائل) عن رسول اهللاهـ) في ٦٦٠ابن شاذان القمي (ت

فقيل له: ، )ولم أشاركه فيها ثالثاً وأعطي علي، مشاركني فيها وعلي أعطيت ثالثاً(
 لي لواء الحمد وعلي(فقال:  ؟وما هي الثالث الذي شاركك فيها علي !يا رسول اهللا

ا الثالث الذي أعطي أم اقسيمهم ة والنار وعليوالجنّ، ساقيه والكوثر وعلي، حامله
وأعطي فاطمة زوجته ولم ، مثله مثلي ولم أعط ولم أشاركه فيها: أعطي حمواً علي

  .)٤()مثلهما ولداً وأعطي الحسن والحسين ولم أعط، أعط مثلها
  .)٥(وفي (الفضائل): (فأنّه أعطي رسول اهللا صهراً ولم أعط مثله)

تصحيف من (صهراً) في بقية  ومن الواضح أن (حمواً) في رواية (الروضة)
  .)٦(ما وصحف في (البحار) إلى (فأنّه أعطي ابن عم مثلي)، كالروايات
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هـ) في ٤٠٦فقد رواه أبو سعد الخركوشي (ت، وورد من طرق أهل السنّة أيضاً

  .)٢(هـ) في (الرياض النضرة)٦٩٤وعنه المحب الطبري (ت، )١((شرف المصطفى)
أبا الحسن بن مهروية ، الخركوشي مع هوأضاف ابن شهر آشوب إلى روات

  .)٣(هذا، القزويني
وبما أوردناه من طرق الحديث ومتونه ــ وبأجمعها مصادر قبل والدة 

 �وأن الجزائري، الجزائري ــ يتّضح عدم ورود هكذا نصّ في مصادرنا الحديثية
  فال إشكال على متن الحديث من هذه الجهة.، أورده مصحفاً عن مصدره

وكذلك ، �على جميع زوجات النبي �فضلية السيدة فاطمة الزهراءوأما أ
، �فإنّه وإن انفرد بهم علي، على غيرهما الوارد في المتن Hالحسن والحسين

وأن ، يمكن أن يفضّل أيضاً بالقول: أن له بنتاً ليست مثلها لعلي �أن رسول اهللا �� إ
وبه ال ، ذا التفضيل من وجه ال مطلقاًله أحفاداً ليس لعلي مثلهم؛ وبالتالي يكون ه

أفضلية رسول اهللا وبل الثابت عندنا ه، �على الرسول �تتم أفضلية علي� 
مطلقاً. �على علي  
في ذهنه المريض  �� فال مجال للقول بما تخرصه إحسان إلهي ظهير إثم  ومن

م ويحترم راً يعظّأصالً وجذ القوم ال يجعلون النبي نا لنرى بأنوإنّ((فقال: ، الحقود
بل هم يعظّ، ألجله ونسبته إليه عليوجعله ، ه أخذ ابنتهألنّ ؛مونه ويحترمونه لعلي

                                                 

�F١� E2�3א!k�R*PB٥�W٣٠٦�F�b�	hو$ل�٢٢٥٣א�U)hوא�G)h@�?<.�א�0�،E
�AKא�':^ �

�F٢� E� X!>Cض�א��٣א�!�� W١٧٣�L0E� G0� [L���UC��2א�&�E�~J�C��r� �א�'�@�א�!א0[ ،
mB
�Bf�rدس��א�(�.B*א��،~��aK� �

�F٣� E�~��a�L0E� �C�٣�J~�$ل W٥٥�mQوא�)��r�.B?�،i
�Pوא���^(Cא��r�@�0�،
[vC���K� �



٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
وناصره قريبه وحبيبه. لذلك كلّ من اقترب من علي ده ودخل في وساعده وأي

شيعته هو األفضل واألعلى ال غير، وعلى ذلك اخترعوا تلك الرواية الغريبة العجيبة 
  .))...ضوعة الباطلةالمكذوبة والمو

ثم نقل ما أورده الجزائري في (األنوار النعمانية) واتّهم المجلسي بأنّه زاد في 
ة مثلها، الزوجة) ولم أعط كنّ متك (أُوخديجة كنّ(((البحار) المطبوع في الهند: 

ومثلي رحيمك وال رحيم لي مثل رحيمك (أب الزوج)، وجعفر شقيقك وليس لي 
، ونحن لم نعثر على هذا الكالم ))ك وأنى لي مثلهاملهاشمية أُشقيق مثله، وفاطمة ا

  في طبعتي (البحار) الحجرية والحروفية!
وهذه الروايات ((ثم عقّب باتهامه علماء الشيعة والكذب عليهم كعادته، فقال: 

اً ون عليهم يعدت على حقيقة معتقدات القوم بأنّدلّ ــومثلها كثيرة كثيرة  ــت إن دلّ
د حون بأفضليته على رسول اهللا سيهم يصرالفرع، كما أنّ ]�[نال ونبياألص

   .)١())فيه وهذا ظاهر بين، ال شك ]�[الخلق 
فأنت ترى أنّه نقل رواية واحدة عن الجزائري لم يروها أحد قبله، فأين 

الروايات الكثيرة الكثيرة التي زعمها التي تدلّ على تفضيل علماء الشيعة لعلي� 
بما هو ظاهر  �، فضالً عن تصريحهم بأفضليته على رسول اهللا�رسول اهللاعلى 

  ال شك فيه؟!!
لماذا يبتر كالم الجزائري  �� فهل يشك بعد ذلك بكذب الرجل على الشيعة! وإ

بعد أن أورد هذه الرواية، حيث أن الجزائري تنبه إلى ما في الفقرة المعنية من 
 ، فقال:�ة من اعتقادهم بأشجعية رسول اهللاظاهر يعارض ما عليه إجماع الشيع
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وينبغي أن يراد في الشجاعة هنا إعمالها وممارسة الحروب والدخول فيها ال مبدأها ((

للنبي ة القلب والجرأة على اقتحام الحروب؛ ألنا كان  �من قوالحظّ األوفر. نعم، لم
هو الملك والسلطان لم يباشر الحروب بنفسه المباركة، بل تصد١())�ى لها علي(.  

IIIIñ…Č†Ènß@kmaŠß@òßbßfiÛñ…Č†Ènß@kmaŠß@òßbßfiÛñ…Č†Ènß@kmaŠß@òßbßfiÛñ…Č†Ènß@kmaŠß@òßbßfiÛHHHH@ @@ @@ @@ @
  »���د�������א��ود������������«�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

بأن له النبوة واإلمامة, فكذلك بأن له النبوة واإلمامة, فكذلك بأن له النبوة واإلمامة, فكذلك بأن له النبوة واإلمامة, فكذلك     FFFFيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمة    ����إذا كان النبي محمدإذا كان النبي محمدإذا كان النبي محمدإذا كان النبي محمد
        اإلمامة!اإلمامة!اإلمامة!اإلمامة!بأن له النبوة وبأن له النبوة وبأن له النبوة وبأن له النبوة و    FFFFيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمةيمتاز عن األئمة    ����النبي إبراهيمالنبي إبراهيمالنبي إبراهيمالنبي إبراهيم

        ؟؟؟؟FFFFأفضل من أئمتناأفضل من أئمتناأفضل من أئمتناأفضل من أئمتنا    ����فهل هذا يدلّ على أن نبي اهللا إبراهيمفهل هذا يدلّ على أن نبي اهللا إبراهيمفهل هذا يدلّ على أن نبي اهللا إبراهيمفهل هذا يدلّ على أن نبي اهللا إبراهيم
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
المتحصّل من ظاهر الروايات، والواضح القطعي من كلمات العلماء والعرفاء، 
 أن األولياء يتفاوتون في درجاتهم، فهناك ولي أفضل من ولّي، ومرادنا هنا الوالية
التي هي رتبة اإلمامة، فهناك إمام أفضل من إمام، فنحن نقول: إن أفضل األولياء 

الحسن والحسين�هو علي ثم ،Hالذي هو أفضل  �، وأفضل منهم رسول اهللا
  وأقرب ولي هللا سبحانه وتعالى.
وإن كانوا يشتركون في الوالية التي هي مرتبة  Fومن هنا نقول أيضاً: إنّهم

رتبتهم ���  ،�اهللا إبراهيم اإلمامة مع نبي إنF  في الوالية واإلمامة أعلى من رتبة
  ، إذ الوالية واإلمامة رتبة مشككة ال متواطئة.�نبي اهللا إبراهيم
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، ومنشأ اإلشكال ناتج من توهم أن المؤثر في األفضلية هي جهة الكم فقط

وهي جزء من ــ ومن هنا يكون للنبوة ، فتكون بمجموع الكماالت مع النبوة
  تأثير في األفضلية وجوداً وعدماً.ــ  المجموع

على فرض التساوي في باقي ���  وهذا وهم باطل! إذ ال يكون تاماً
  الكماالت، فإذا وجدت النبوة ارتفعت رتبة الفضيلة وإذا انتفت نقصت.

للكم تأثير في الفضيلة، والحق إذ لهما ، فللكيف تأثيره أيضاً، أنّه كما أن
فرب ولي وإمام أفضل بجميع كماالته من ، المدخلية معاً في تحديد رتبة الفضيلة

من جهة أن نوع كماالته ، دون نبوة من ولي وإمام بجميع كماالته مع النبوة
  وشدتها مؤثر في رفع درجة فضيلته على فضيلة ذلك النبي اإلمام.

فرب مرتبة والية ، ككةولذا نحن نقول: بما أن الوالية واإلمامة رتبة مش
وإمامة بجميع كماالتها أعلى منزلة وأفضل من مرتبة والية وإمامة أُخرى بجميع 

  حتّى وإن كانت أحدها النبوة؛ فتأمل جيداً!، كماالتها

  ):):١١((  تعليقتعليق

������������������د«�
  »�و�س����1
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

الية واإلمامة رتبة مشكّكة ال الية واإلمامة رتبة مشكّكة ال الية واإلمامة رتبة مشكّكة ال الية واإلمامة رتبة مشكّكة ال بقولكم: إن الوبقولكم: إن الوبقولكم: إن الوبقولكم: إن الوــ ــ ــ ــ     جازاكم اهللاجازاكم اهللاجازاكم اهللاجازاكم اهللاــ ــ ــ ــ     ما الذي عنيتموهما الذي عنيتموهما الذي عنيتموهما الذي عنيتموه
        متواطئة؟متواطئة؟متواطئة؟متواطئة؟

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

  هو: التفاوت في الشدة والضعف.، التشكيك بحسب االصطالح الفلسفي
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والذي أردنا قوله هنا: إن الوالية التي هي رتبة اإلمامة ليست مرتبة 

الختالف  Fئمةواحدة، بل مراتب متعددة، فلذا يحصل التفاضل بين األ
  .رتبهم في الوالية

  ):):٢٢((  تعليقتعليق

  »��و���د
����א&و�%����������«�
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..

        السادة األفاضل تحية عطرة..السادة األفاضل تحية عطرة..السادة األفاضل تحية عطرة..السادة األفاضل تحية عطرة..
        سؤالي: ما معنى رتبة مشكّكة ال متواطئة؟سؤالي: ما معنى رتبة مشكّكة ال متواطئة؟سؤالي: ما معنى رتبة مشكّكة ال متواطئة؟سؤالي: ما معنى رتبة مشكّكة ال متواطئة؟

مأجورين ويعطيكم مأجورين ويعطيكم مأجورين ويعطيكم مأجورين ويعطيكم ، ، ، ، أرجو أن تشرحوها لنا أكثر مع جزيل الشكر واالمتنانأرجو أن تشرحوها لنا أكثر مع جزيل الشكر واالمتنانأرجو أن تشرحوها لنا أكثر مع جزيل الشكر واالمتنانأرجو أن تشرحوها لنا أكثر مع جزيل الشكر واالمتنان
        ....محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدالعافية ببركة العافية ببركة العافية ببركة العافية ببركة 

        اب:اب:اب:اب:الجوالجوالجوالجو
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن الوالية التي هي اإلمامة: هي رتبة وجودية كمالية لنفس اإلمام، تمثل 
درجة قربه وفنائه في اهللا سبحانه تعالى، وهي ليست رتبة واحدة، بل رتب 
متعددة, وهذا االختالف في الرتب يسمى تشكيكاً, فهناك ولي وإمام مرتفع 

وقربه من اهللا عن ولي وإمام آخر، فكلّهم نالوا مرتبة اإلمامة،  بدرجة واليته
ثم تفاوتوا في درجاتهم الكمالية الوجودية بشدة قربهم وفنائهم في اهللا 
سبحانه تعالى, حتّى وصل نبينا إلى درجة قاب قوسين أو أدنى، وطبقاً لهذا 

  التفاوت اختلفت درجاتهم.
  ها مراتب متعددة كالنور والوجود.والتشكيك يطلق على حقيقة واحدة ل
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

أفضل أفضل أفضل أفضل     ����محمدمحمدمحمدمحمدفالنبي فالنبي فالنبي فالنبيFFFF ، ، ، ، من الثابت قطعاً وجود تفاضل بين المعصومينمن الثابت قطعاً وجود تفاضل بين المعصومينمن الثابت قطعاً وجود تفاضل بين المعصومينمن الثابت قطعاً وجود تفاضل بين المعصومين
من اإلمام عليمن اإلمام عليمن اإلمام عليوهما أفضل من سائر المعصومينوهما أفضل من سائر المعصومينوهما أفضل من سائر المعصومينوهما أفضل من سائر المعصومين، ، ، ، ����من اإلمام عليFFFF....        

فما معنى األفضلية؟ وفيم يتفاضلون؟ وهل مقتضى التفاضل أن يكون فما معنى األفضلية؟ وفيم يتفاضلون؟ وهل مقتضى التفاضل أن يكون فما معنى األفضلية؟ وفيم يتفاضلون؟ وهل مقتضى التفاضل أن يكون فما معنى األفضلية؟ وفيم يتفاضلون؟ وهل مقتضى التفاضل أن يكون 
النبيالنبيالنبيأكثر معرفة واعتقاداً باهللا عزّ وجلّ؟أكثر معرفة واعتقاداً باهللا عزّ وجلّ؟أكثر معرفة واعتقاداً باهللا عزّ وجلّ؟أكثر معرفة واعتقاداً باهللا عزّ وجلّ؟    �النبي        

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

ــ على أن المراد من األفضلية هو  تتبعهناك شبه اتّفاق بين علمائنا ــ حسب ال
القاصر أن هذا هو مراد  تتبعويظهر من ال، اهللا تعالىكثرة الثواب وأقربية المنزلة من 

  علماء أهل السنّة أيضاً.
هو في الحقيقة ، إن الفضل المذكور((ي في كتاب (التفضيل): كقال الكراج

وزيادة الفضل هو ، عظمة المنزلة عند اهللا سبحانه المقتضية نعمة الفاضل في المعاد
فالواصل إلى الفاضل في اآلخرة من ، ستحقهاارتفاع المنزلة المقتضي زيادة نعيم م

  أكثر من الواصل إلى المفضول.، النعيم
  ومنازل الفضل تتحصّل بشيئين:

فإنّه ال شك في أن ، الثوابحق أحدهما: خطير األعمال التي متعاظمة معها مست
كما أن العقاب على ، الثواب على الطاعات يتفاوت بحسب تفاوت الحسنات

  بقدر اختالف السيئات. المعاصي يختلف
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وال لبس في أنّه سبحانه يختصّ ، واآلخر: التفضيل من اهللا تعالى واالختصاص

  برحمته من يشاء.
والسبيل إلى معرفة فضل الفاضل شيئان: أحدهما: طارق السمع. واآلخر: 

  .)١())االعتبار
 ، وأنFوهذا السيد حسين الكركي الموسوي عند تعرضه للتفاضل بين األئمة

  .)٢())بمعنى أنّهما أكثر ثواباً((أفضل من بين باقي األئمة، قال:  Hالحسين والمهدي
عند ذكره لتفضيل األنبياء واألولياء ، باقر المازندراني محمدوأيضاً العالّمة 

ولياء أفضل من هذا الباب معقود لبيان أن األنبياء واأل((قال: ، على المالئكة
  .)٣())المالئكة بمعنى أكثر ثواباً

كالعلم والشجاعة والسخاء ، والتفاضل يقع في جميع الفضائل والعبادات
   وغيرها.، الجهاد وكثرة العبادة والصبركووغيرها 

IIIIòîÜšÏþa@Šíì–mòîÜšÏþa@Šíì–mòîÜšÏþa@Šíì–mòîÜšÏþa@Šíì–mHHHH@ @@ @@ @@ @
  »מ/�
��ض�«�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ولكن ولكن ولكن ولكن ، ، ، ، ����محمدمحمدمحمدمحمدال ال ال ال الثابت لدينا أن أئمتنا أفضل من األنبياء والرسل ما خالثابت لدينا أن أئمتنا أفضل من األنبياء والرسل ما خالثابت لدينا أن أئمتنا أفضل من األنبياء والرسل ما خالثابت لدينا أن أئمتنا أفضل من األنبياء والرسل ما خ

        فأين األفضيلة؟فأين األفضيلة؟فأين األفضيلة؟فأين األفضيلة؟، ، ، ، بل يسمعهبل يسمعهبل يسمعهبل يسمعه، ، ، ، اإلمام ال يري الوحياإلمام ال يري الوحياإلمام ال يري الوحياإلمام ال يري الوحي
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
مالك األفضيلة وجود الصفات الكمالية من العلم والقدرة والشجاعة وغيرها 

  وكونهم أكثر قرباً وعبادة، Fبنحو أفضل وأكمل وأتم في األئمة األطهار
وصدور األعمال والطاعات واآلثار ، ومعرفة وإخالصاً هللا تعالىوخضوعاً وخشوعاً 

وليس مالك األفضيلة رؤية ، والبركات والمعاجز والكرامات أكثر من غيرهم
  أو نزول الوحي وعدمه.، الملك وعدمها

IIIIČïÜÇ@ÝîšÐm@êìuëČïÜÇ@ÝîšÐm@êìuëČïÜÇ@ÝîšÐm@êìuëČïÜÇ@ÝîšÐm@êìuë����@@@@õbîjãþa@óÜÇõbîjãþa@óÜÇõbîjãþa@óÜÇõbîjãþa@óÜÇHHHH@ @@ @@ @@ @
  »����������אن��
����د���د-���«�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

  األنبياء؟كلّ  هل علي بن أبي طالب أفضل من
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بوجوه كثيرة, منها  Fعلى األنبياء �أمير المؤمنين ةيلفضعلى أ استدلّ

  الوجوه الثالثة اآلتية:
  .�والنبي �مسألة المساواة بين أمير المؤمنين األول:األول:األول:األول:

قوله في دلّ على المساواة تاب أوالً, بآية المباهلة, حيث تلك بالكنستدلّ لذ
�وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم�تعالى: 

ألن  ؛�نفس النبي �وأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَا�وليس المراد بقوله: ، )١(

                                                 

�F١Fل��"!אن�$�E٣E�W٦١K� �
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���  �ه لم يكن غيره اإلنسان ال يدعو نفسه, بل المراد به غيره, وأجمعوا على أنّ

, وال �هي نفس النبي �دلّت اآلية على أن نفس علي, ف�علي بن أبي طالب
فالمراد أن هذه ، يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس

في النبوة ���  النفس مثل تلك النفس, وذلك يقتضي االستواء في جميع الوجوه,
 ة, لقيام الدالئل على أندواألفضلياً وما كان  �اًمحمكان نبيكذلك,  �علي

 دوالنعقاد اإلجماع على أناًمحم� فيبقى فيما وراءه �كان أفضل من علي ,
 �فيلزم أن يكون عليF ،أفضل من سائر األنبياء �اًمحمدن إثم  معموالً به,

  أفضل من سائر األنبياء.
ا المساواة بين أمير المؤمنين والنبيوأمH  نّة, فهناك أدلّة كثيرةمن الس

ث صحيحة معتبرة, متّفق عليها بين الطرفين, صريحة في هذا المعنى, أي: وأحادي
  في النبوة واألفضلية.���  في أن أمير المؤمنين والنبي متساويان,

من تلك األحاديث, حديث النور: (كنت أنا وعلي نوراً بين يدي اهللا تعالى 
قسم ذلك النور جزأين فلما خلق اهللا آدم ، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام

(فجزء أنا وجزء علي)ا كان رسول اهللا، )١فهما مخلوقان من نور واحد, ولم� 
كذلك, فهو أفضل من جميع األنبياء. �أفضل البشر مطلقاً فعلي  

  باألنبياء السابقين.  �تشبيه أمير المؤمنين الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
, وإلى نوح قوله: (من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه �ورد عن رسول اهللا

في حلمه, وإلى يحيى بن زكريا في زهده, وإلى موسى بن  إبراهيمفي فهمه, وإلى 
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فهذا الحديث يدلّ على ، )١(عمران في بطشه, فلينظر إلى علي بن أبي طالب)

 هماجتمع فيه ما تفرق فيإذ األنبياء السابقين,  على �أفضلية أمير المؤمنين
يكون أفضل ، يه ما تفرق في غيرهفمن الصفات الحميدة, ومن اجتمعت 

  .منهم
  .�أحب الخلق إلى اهللا مطلقاً بعد النبي �كون علي الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

وهذا ما دلّ عليه حديث الطير: (اللّهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من 
, �بعد النبي الخلق إلى اهللا سبحانه وتعالى حبأ �وإذا كان علي، )٢(هذا الطير)

  )٣(من األنبياء.فيكون أفضل 
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        ....محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمداللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على اللّهم صلّ على 

ية ية ية ية يستشكل بعض اإلخوة بقول الشيخ المفيد: إن جماعة كثيرة من أهل اإلماميستشكل بعض اإلخوة بقول الشيخ المفيد: إن جماعة كثيرة من أهل اإلماميستشكل بعض اإلخوة بقول الشيخ المفيد: إن جماعة كثيرة من أهل اإلماميستشكل بعض اإلخوة بقول الشيخ المفيد: إن جماعة كثيرة من أهل اإلمام
قالوا بأفضلية األنبياء على اإلمام عليقالوا بأفضلية األنبياء على اإلمام عليقالوا بأفضلية األنبياء على اإلمام عليقالوا بأفضلية األنبياء على اإلمام علي����....        

والشيخ المفيد والشيخ المفيد والشيخ المفيد والشيخ المفيد ، ، ، ، فيقولون: لماذا تستشكلون علينا هذا القول وقد قاله كثير منكمفيقولون: لماذا تستشكلون علينا هذا القول وقد قاله كثير منكمفيقولون: لماذا تستشكلون علينا هذا القول وقد قاله كثير منكمفيقولون: لماذا تستشكلون علينا هذا القول وقد قاله كثير منكم
        روى ذلك في رسالته (تفضيل اإلمام علي على األنبياء)؟!روى ذلك في رسالته (تفضيل اإلمام علي على األنبياء)؟!روى ذلك في رسالته (تفضيل اإلمام علي على األنبياء)؟!روى ذلك في رسالته (تفضيل اإلمام علي على األنبياء)؟!

        ن حالنا حال بعض قدماء اإلمامية؟ن حالنا حال بعض قدماء اإلمامية؟ن حالنا حال بعض قدماء اإلمامية؟ن حالنا حال بعض قدماء اإلمامية؟إإإإفكيف نرد عليهم وهم يقولون فكيف نرد عليهم وهم يقولون فكيف نرد عليهم وهم يقولون فكيف نرد عليهم وهم يقولون 
        ....����علماء الشيعة على أفضيلة اإلمام عليعلماء الشيعة على أفضيلة اإلمام عليعلماء الشيعة على أفضيلة اإلمام عليعلماء الشيعة على أفضيلة اإلمام علي    وحبذا تذكروا مصادر إجماعوحبذا تذكروا مصادر إجماعوحبذا تذكروا مصادر إجماعوحبذا تذكروا مصادر إجماع

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

 أو بقول أحد من علمائنا، وال نأخذ بالتقليد، نحن في العقيدة نلتزم الدليل ــــــــ١١١١
فال فرق عندنا إذا قام الدليل على شيء إن خالف فيه بعض ، إذا أخذنا بدليله��� 

  الشيعة أو لم يخالفوا.
ن جماعة كثيرة من اإلمامية قالوا بأفضلية األنبياء إ((: �لم نجد قول المفيد ــــــــ٢٢٢٢

ختلف أهل اإلمامية وا((بل قال في الرسالة المشار إليها ما نصّه: ، ))�على علي
، ولم يقل اإلمامية، الحظ! قال: متكلّميهمــ فقال كثير من متكلّميهم ، في هذا الباب

وقال ، أفضل منه على القطع والثبات Fإن األنبياء ــولم يقل: أكثر ، وقال: كثير
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جمهور أهل اآلثار منهم والنقل والفقه بالروايات وطبقة من المتكلّمين منهم 

، الحظ! كون القائل بهذا القول أكثر من أولئك المتكلّمينــ  الحجاج وأصحاب
المتكلّمين وطبقة من  يشمل أهل الحديث والفقه وثانياً: هو، فأوالً قال: جمهور

 محمد �أفضل من كافّة البشر سوى رسول اهللا �هنّإ : اج ــجالح أصحابو
  .)١())بن عبد اهللا فإنّه أفضل منها

إن الشيخ المفيد ــ وهو يعد من المتكلّمين أيضاً ــ قد رد على من قال  ــــــــ٣٣٣٣
على جميعهم في  �وأثبت فضله، �على أمير المؤمنين Fبتفضيل األنبياء

  .باألدلّة المحكمة الرسالة نفس هذه
ن قال بذلك من هؤالء ممإنّه لم يصلنا اسم وال كتاب وال نصّ ثم  ــــــــ٤٤٤٤

  هذا. �المتكلّمين سوى ما عرفته من قول المفيد
، من أهل السنّة ومن الشيعة القائلين به نرفضهنحن ال نقبل هذا القول و ــــــــ٥٥٥٥

  .وهو المعول، ونرده بالدليل
 �بل الضرورة من قول اإلمامية: على أنّه، صّل والمنقولبل اإلجماع المح ــــــــ٦٦٦٦

وال ينافي وجود شذاذ ، والمالئكة Fمن جميع األنبياء �أفضل بعد رسول اهللا
األنصاري  إبراهيمالشيخ  ذكرهكما ، خالفوا فيه كغيره من ضروريات المذهب

  الزنجاني في تعليقاته على (أوائل المقاالت).
لمرتضى ادعى فيه اإلجماع من اإلمامية في الرسالة وذكر أيضاً: أن الشريف ا

�تلميذ المفيد �والشريف المرتضى، (الباهرة في العترة الطاهرة)
)٢(.  

  وقد جاءت بذلك روايات كثيرة تعسر عن الحصر.

                                                 

�F١UC��2א�&�E�.:>*Q�E�W١٩�،���rKא2(����0:�ن��JEאل�א�4: �
�F٢sl��2א�.
�:���E�E�W٣١٥�FوאQ٦٨EK� �
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
    HHHHيستشكل علينا البعض حول أنّه كيف يكون اإلمامان الحسن والحسينيستشكل علينا البعض حول أنّه كيف يكون اإلمامان الحسن والحسينيستشكل علينا البعض حول أنّه كيف يكون اإلمامان الحسن والحسينيستشكل علينا البعض حول أنّه كيف يكون اإلمامان الحسن والحسين

فكيف فكيف فكيف فكيف ، ، ، ، ها بعمر الشبابها بعمر الشبابها بعمر الشبابها بعمر الشبابأهل الجنّة كلّأهل الجنّة كلّأهل الجنّة كلّأهل الجنّة كلّ    ننننأأأأومن المعروف ومن المعروف ومن المعروف ومن المعروف ، ، ، ، سيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّة
وأمير وأمير وأمير وأمير ، ، ، ، ����وال يكون رسول اهللاوال يكون رسول اهللاوال يكون رسول اهللاوال يكون رسول اهللا، ، ، ، سيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّةسيدا شباب أهل الجنّة    HHHHيكون الحسنانيكون الحسنانيكون الحسنانيكون الحسنان

        !!!!سيدي شباب أهل الجنّة؟سيدي شباب أهل الجنّة؟سيدي شباب أهل الجنّة؟سيدي شباب أهل الجنّة؟    ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين
سيدا شباب أهل سيدا شباب أهل سيدا شباب أهل سيدا شباب أهل     ::::HHHHالحسنينالحسنينالحسنينالحسنين    بأنبأنبأنبأن    ����فما هو معنى قول رسول اهللافما هو معنى قول رسول اهللافما هو معنى قول رسول اهللافما هو معنى قول رسول اهللا

 الجنّة؟الجنّة؟الجنّة؟الجنّة؟

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

 نأال يعني ، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة نأب �تصريح النبي نإ
 �راد النبيأما نّإو، في الجنّة ينليسا شاب �وكذلك هو  �منيناإلمام أمير المؤ

مام أمير هذا اللقب لإل ضفبحيث لم يF ،ن فضل الحسن والحسينن يبيأ
: �حيث قال، فضل من الحسنينأ �اًاإلمام علي نأمع وضوح  �المؤمنين

  ).بوهما خير منهماأأهل الجنّة وشباب الحسن والحسين سيدا (
تهما ال تتجاوز ادفضلية الحسن والحسين وسيأ نإلى أصلة تشير ة متّفهناك قرين

إ :�هبقول �اإلمام عليمة مسلّقطعية وهناك قرينة منفصلة ، باهما خير منهماأ ن
  .الخلق على جميع �فضلية الرسولأ فيلدى الجميع 
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אق�����������«��»��"מ����
����א �

        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 
وتصحيح وتصحيح وتصحيح وتصحيح ، ، ، ، من طرقنامن طرقنامن طرقنامن طرقنا) ) ) ) (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة    ::::حديثحديثحديثحديثصحة صحة صحة صحة 

ذا ذا ذا ذا ه ليس للشيعة حديث صحيح بهه ليس للشيعة حديث صحيح بهه ليس للشيعة حديث صحيح بهه ليس للشيعة حديث صحيح بهنّنّنّنّأأأأعي عي عي عي ال يدال يدال يدال يدبعض الجهبعض الجهبعض الجهبعض الجه    ننننألألألأل    ؛؛؛؛هذه الرواياتهذه الرواياتهذه الرواياتهذه الروايات
 ؟؟؟؟الخصوصالخصوصالخصوصالخصوص

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

فقد جمعنا من طرقه بروايات الشيعة ، في كتب الشيعة ورد الحديث متواتراً
فيها الصحيح والموثّق والحسن ، بعضها بطرق متعددة، اإلمامية بحدود مائة رواية

  منها:، والضعيف والمرسل
حدثني محمد بن ((قال: صحيحة ابن قولويه في (كامل الزيارات)، 

جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، قال: 
وال تجفوه، فإنّه سيد شباب أهل  �: (زوروا الحسين�قال أبو عبد اهللا

 �، وهي تنصّ على كون اإلمام الحسين)١())الجنّة من الخلق وسيد الشهداء)
كذلك؛ لإلجماع وعدم  �ام الحسنسيد شباب أهل الجنّة، فيكون اإلم

  القول بالفصل.
                                                 

F١�E�WsאT��6א��.��A٢١٧�hאb�	�F٣١٦EK� �
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ــ موثّقة الحميري في (قرب اإلسناد): عن أبيه، عن الحسن بن ظريف، عن 

 :�قال: قال رسول اهللا، �، عن أبيه�الصادقجعفر الحسن بن علوان، عن 
)١()ة، وأبوهما خير منهمادا شباب أهل الجنّالحسن والحسين سي(.  

الحاكم أبو محمد  وحدثنا(()، قال: �ن أخبار الرضاــ حسنة الصدوق في (عيو
، عن الفضل بن شاذان، ه أبي عبد اهللا بن شاذانعن عم، ·جعفر بن نعيم بن شاذان

  الرواية. )٢())...�عن الرضا
باثنتي عشر رواية: روى الصدوق أربعة  �ــ وقد نُقل الحديث عن اإلمام علي

، والطوسي اثنين )٥(، وسليم بن قيس اثنين)٤(، و(إكمال الدين))٣(منها في (الخصال)
، والطبرسي في )٨(، والطبري في (المسترشد))٧(، والخزّاز في (كفاية األثر))٦(في أماليه

، ورويت بعض هذه الروايات بعدة )١٠(، وفرات الكوفي في تفسيره)٩((االحتجاج)
  طرق في عدة مصادر.

  ، )١١(الصدوق ثالثة في (األمالي)بأربع روايات: روى  �ــ نُقل عن اإلمام الحسن
                                                 

F١�Wد�Cא���@!J�E١١١�F�b�	h٣٨٦אEK� �
Fن٢�:��E��e!א��T�'fE��٢�W١٣٥�F�b�	h٣אF�@�0�E٣٥EK� �
F٣�Wل�Bzא�E٥٥٠�F�b�	hو٣٠א�،E٥٥٥�F�b�	hو١א�E٥٧٥�F�b�	h١אEK� �
F٤�W�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`�E٦٦٩�F�b�	h١٤אEK� �
F٥�Wy:J�G0�8:���@�+A�E١٩٧�،٢٣٦K� �
F٦�WL��א���E٢٤٨�F�b�	hو٤٣٦א�،E٣١٢�F�b�	h٦٣٤אEK� �
F٧�W!א������*A�E٢٢٢K� �
F٨�W	kW)2א�E٦١١�F�b�	h٢٧٨אEK� �
Fج�٩�M+Flא�E١�W٢٦١K� �
F١٠�Wr�(א��sא!?�&)*Q�E١١٢K� �
F١١�WL��א���E٢٤٥�F�b�	hو٢٦٢א�،E٦٥٢�F�b�	h٨٨אEK� �
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  ، وروي بعضها في مصادر أُخر.)٢(، والطبرسي في (االحتجاج))١(و(إكمال الدين)

  .)٣(�و نقله سليم بن قيس الهاللي عن اإلمام الحسين
: ابن قولويه في (كامل �ونقله عن اإلمام زين العابدين علي بن الحسين

، وذكرت هذه الروايات )٦(و(التوحيد) )٥(، والصدوق في (األمالي))٤(الزيارات)
  في مصادر أُخر. �عنه

، والطبرسي في )٧(: الحميري في (قرب اإلسناد)�ونقله عن اإلمام الباقر
  .)٨((االحتجاج)

باثني عشر رواية: رواه عنه علي بن أسباط في  �ــ نُقل عن اإلمام الصادق
بأربع  في (كامل الزيارات)، وابن قولويه )١٠(، والحميري في (قرب اإلسناد))٩(نوادره

وابن ، )١٤(و(إكمال الدين)، )١٣(و(الخصال)، )١٢(والصدوق في (األمالي)، )١١روايات 

                                                 

F١�W�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`�E٣١٦�F�b�	h٢אEK� �
Fج�٢�M+Flא�E١�W٤١٧K� �
F٣�Wy:J�G0�8:���@�+A�E٣٢٣K� �
F٤�WsאT��6א��.��A�E١٤٨�F�b�	h١٧٤אEK� �
F٥�WL��א���E٣٧٩�F�b�	h٤٨١אEK� �
F٦�W	:F�+א��E٢٥�F�b�	h٢٢אEK� �
F٧�Wد�Cא���@!J�E١١١�F�b�	h٣٨٦אEK� �
Fج�٨�M+Flא�E١�Wو�٦٦�،!�	tא���'Pf١�W١٩٥�[L���X	k�C���xT�4م�א���K� �
F٩�W!4���[+)א��7ل�א��Eط�١٢٥�'�E�G0�L���Tאد��K� �
F١٠�Wد�Cא���@!J�E١٠٠�F�b�	h٣٣٦אEK� �
F١١.��A� E�� WsאT��6١٤٨א��F� b�	hو١٧٤א� ،E٢١٧�F� b�	hو٣١٦א� ،E٣٨٣�

F�b�	hو٦٢٩א�،E٥٥٤�F�b�	h٨٤٣אEK� �
F١٢�WL��א���E١٨٧�F�b�	h١٩٦אEK� �
F١٣�Wل�Bzא�E٣٠٥�F�b�	h٨٤אEK� �
F١٤�W�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`�E٢٥٨K� �
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، وابن شهر آشوب في )٢(، والمفيد في (األمالي))١(بسطام في (طب األئمة)

  .)٣((المناقب)
، وابن )٤(: ابن شعبة الحراني في (تحف العقول)�ونقله عن اإلمام الكاظم

  .)٥(ي (مهج الدعوات)طاووس ف
بسبع روايات: رواه الصدوق في (عيون أخبار  �ونُقل عن اإلمام الرضا

، وداود بن سليمان )٧(، وفي (إكمال الدين) بروايتين)٦() بأربع روايات�الرضا
  .)٨(�الغازي في مسنده عن الرضا
  .)٩(، الطبرسي في (االحتجاج)�ونقله عن اإلمام الجواد

  .)١٠()�في (تفسير اإلمام العسكري �يوورد عن اإلمام الهاد
بخمس روايات في (تفسير اإلمام  �وورد عن اإلمام العسكري

  .)١٢(ابن طاووس في (جمال األسبوع) �؛ ونقله عنه)١١()�العسكري
  .)١٣(المشهدي في مزاره #نقله عن الحجةو

                                                 

F١�W�["
�a�E٧٠K~�א� �
F٢�WL��א���E٢١�F�b�	h٢אEK� �
F٣�@�k$�!dk�G0א�~J�C��E٢�W١٦٦K� �
F٤�Wل����ij�E٤٠٥Kא� �
F٥�Wsدא�'���d��E٢٤٠Kא�	��א�sو���dCא� �
F٦�e!א�� T�'fE� ��:�ن E��١� W٢٧٤�F�b�	hو٦٧א� ،E٢� W٣٠�F�b�	hو١٢א� ،E٢�W

٣٦�F�b�	hو٥٦א�،E٢�W١٣٠�F�b�	h١אEK� �
F٧�W�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`�E٢٦٠�F�b�	h٦�،٧אEK� �
F٨�e!א��	C)��E��W٦٣�F�b�	h٢٢אEK� �
F٩Flא�Eج��M+٢�W٢٤٧K� �
F١٠�E,!()�٧٨EKאh	�Q��W١٥٨�F�b*(&�א���م�א� �
F١١�E,!()�٦٦١K،�و٤٥٩،�و٤٣٢،�و٢٥٥،�وQ��W٢١٢*(&�א���م�א� �
F١٢�Wل�א��'�ع���E٢٩٨K� �
F١٣�WTא62א�E٥١٠�F�XT�٩ز�EK� �
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، وابن طاووس في )١(: ابن قولويه في (كامل الزيارات)Fونقله عن األئمة

  .)٣(، و(مهج الدعوات))٢(لسائل)(فالح ا
بستّ روايات: رواه عنه الصدوق في أماليه بأربع  ·ونُقل عن ابن عباس

  .)٦(، والمفيد في (اإلرشاد))٥(، وابن شاذان القمي في (مائة منقبة))٤(روايات
، وأحد قدماء )٧(ونقله عن جابر بن عبد اهللا األنصاري: الصدوق في أماليه

  .)٩(، والطوسي في أماليه)٨(الرسول وعترته) المحدثين في (ألقاب
، )١١(، والطوسي في أماليه)١٠(، الصدوق في (إكمال الدين)·ونقله عن سلمان

  .)١٢(ويوسف بن حاتم الشامي في (الدر النظيم)
، وفرات الكوفي في )١٣(: الخزّاز في (كفاية األثر)·ونقله عن أبي ذر الغفاري

  .)١٤(تفسيره

                                                 

F١�WsאT��6א��.��A�E٥١٥�F�b�	h٨٠١א�e!א��XT�ز��E�K� �
F٢�W.
���c?�E٢٨٦Kא�(� �
F٣�dCو��sא��	א���d��E��Wsدא�'�٢٣٨Kא� �
F٤�WL��א���E١١٢�F�b�	hو٩٠א�،E١٧٦�F�b�	hو١٧٨א�،E٥٢٤�F�b�	h٧٠٩א�،E

�٧٨٧EKאh	�٥٧٥�F�bو �
F٥�W�'�C���
���E:��١٩��א����'�C2אK� �
Fد�٦�kTא��E١�W٣٧K� �
F٧�WL��א���E٧٤�F�b�	h٤٢אEK� �
F٨�WmQWא�!��ل�و��@���E�E١٦K� �
F٩�WL��א���E٥٠١�F�b�	h١٠٩٥אEK� �
F١٠�"A`�E�W�"Cم�א��و`��G�	٢٦٣ل�א��F�b�	h٩אEK� �
F١١�WL��א���E٦٠٨�F�b�	h١٢٥٤אEK� �
F١٢�W8:uCא��[T	א��E٣٢٣K� �
F١٣�W!א������*A�E٣٨,T�*tא��Tذ�L0E�G��_������،K� �
F١٤�Wr�(א��sא!?�&)*Q�E٣٧١�F�b�	h٥٠٣אEK� �
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  .)١(الخزّاز في (كفاية األثر)، رنقله عن عمار بن ياسو
  .)٢(الخزّاز في (كفاية األثر) بروايتين، نقله عن زيد بن أرقمو
وعن حذيفة وكعب بن ، )٣(المفيد في أماليه، نقله عن حذيفة بن اليمانو
  .)٤(الطوسي في أماليه، عجرة
  .)٥(الصدوق في أماليه، نقله عن عبد الرحمان بن سمرةو
  .)٦(المفيد في كتاب (الجمل)، نقله عن حجر بن عديو
  .)٧(ابن طاووس في (اللهوف)، نقله عن عن أبي برزة األسلميو
  .)٨(الطوسي في أماليه، Àنقله عن أُم سلمةو
والطبرسي في ، )٩(المفيد في أماليه :�نقله عن زينب بنت عليو

  .)١٠((االحتجاج)
  .)١١(أبو الفتوح الرازي في تفسيره، نقله عن عائشة بنت أبي بكرو
  .)١٢(الصدوق في (الخصال)، ·بن الحنفية محمدنقله عن و

                                                 

F١�W!א������*A�E١٢٤�!����G0T�"��G��_�����K� �
F٢�W!א������*A�E١٠٠�،١٠١K� �
F٣E��WL��٢٣א���F�b�	h٤אEK� �
F٤�WL��א���E٥٥٨�F�b�	h١١٧٢אEK� �
F٥�WL��א���E٧٨�F�b�	h٤٥אEK� �
F٦�W."pא�E١٣٨K� �
F٧�W3�*Pא��R�+J�r�3�dא���E١٠٥K� �
F٨�WL��א���E٣١٥�F�b�	h٦٤٠אEK� �
F٩�WL��א���E٣٢٢�~Cز���'Pf���?�(א��rK� �
Fج�١٠�M+Flא�E٢�W٣٤�~Cج�ز��M+Fא��	�6��R��K� �
F١١pوض�אT�Eن��Cpو��אTن�و�C٤�W٣٠٩�EL�T�?Fل��"!אن�$�XT��K� �
F١٢�Wل�Bzא�E٣٢٠�F�b�	h@�א�(+]�١א�0�EK� �
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  .)١(فرات الكوفي في تفسيره، ·نقله عن زيد بن عليو
والحسن البصري كما في ، )٢(رواه مرفوعاً سليم بن قيس الهاللي في كتابهو

وأحمد بن ، )٤(وعبد اهللا بن الحسن كما في (علل الشرائع)، )٣((غيبة النعماني)
  .)٥((إكمال الدين)إسحاق كما في 

، )٦()�منها: عن المأمون في (عيون أخبار الرضا، روي مرسالً فكثير وأما ما
وابن ، )٨(ورواه الشيخ الطوسي في (تهذيب األحكام)، )٧(بن الوليد محمدو

وعلي بن ، )١٠(والمفيد بروايتين في (المزار)، )٩(طاووس في (إقبال األعمال)
  .)١١(إبراهيم القمي في تفسيره

، وطرقها منفصلة ال تلتقي، فهذه الروايات بهذه الطرق يقترب عددها من المئة
  بل ما فوق التواتر.، فيثبت بذلك التواتر في جميع الطبقات

وأنّه نابع من عدم ، ما ادعاه المستشكل ليس له أي نصيب من الصحةأن فتبين 
  اإلطالع والجهل.

                                                 

F١�Wr�(א��sא!?�&)*Q�E٤٧٥�F�b�	h٦٢٠אEK� �
F٢�Wy:J�G0�8:���@�+A�E٢٧٥K� �
F٣�W�':tא��E٦٥�F�b�	h١אEK� �
Fوق�٤	B���،]
�١٢EKאh	����E١�W٢٠٩�F�b.�א�4!א �
F٥�،�"Cم�א��و`��G�	ل�א��"A`�E�Wوق	B��٤٦٤�F�b�	h٢١אEK� �
F٦�e!א��T�'fEن��:��Eوق��	B���،٢�W٢٠٢K� �
Fوق�٧	B���،m:�*א��n!>o�l�G��E٢�W٦٠٢�F�b�	h٣٢١٠אEK� �
Fم�٨�(Fא��~�VdQ�E٦�W٥٧�[L���G0�U)hم�א�א���XT�ز��K� �
Fل�٩�ل�א��"�'J`�E١�W١٣٨���++?l_�א�د�K� �
F١٠�WTא62א�E٧٧�UC��2א�&�E�XT�ز��hא�XT�ز��،U)�K� �
F١١�L["�א��&)*Q�E٢�W٣٣٨K� �



٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢  .......................................................������������������������������	
��
	��א������א���
	��א������א���
	��א������א��� F٨٨٨٨EEEEجFجFجFج����א������א�
عند االستدالل هذا الحديث أو غيره نّة لنا عندما نذكر طرق السنّأوال يخفى 

، ليست معتبرة عندهم رواياتنا وطرقنا نأعتبار ابو، والمناظرة معهم فمن جهة اإللزام
   .عيما ندلعندنا  صحيحاً نا ال نجد طريقاًنّأال 

IIIIòČàöþa@Ý™bÐm@¿@òíaë‰òČàöþa@Ý™bÐm@¿@òíaë‰òČàöþa@Ý™bÐm@¿@òíaë‰òČàöþa@Ý™bÐm@¿@òíaë‰FFFF@@@@Ý�Ü�nÛbiÝ�Ü�nÛbiÝ�Ü�nÛbiÝ�Ü�nÛbiHHHH@ @@ @@ @@ @
�دא������������������د«�&���«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
هو هو هو هو     FFFFورد في أحد المجالس الحسينية أن تسلسل األفضلية بالنسبة لألئمةورد في أحد المجالس الحسينية أن تسلسل األفضلية بالنسبة لألئمةورد في أحد المجالس الحسينية أن تسلسل األفضلية بالنسبة لألئمةورد في أحد المجالس الحسينية أن تسلسل األفضلية بالنسبة لألئمة

اإلمام علياإلمام علياإلمام عليويليه الحسن والحسينويليه الحسن والحسينويليه الحسن والحسينويليه الحسن والحسين، ، ، ، اإلمام علي ثم ، ثم ، ثم ، اإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدياإلمام المهدي، ثم ثم ، ثم ، ثم ، زين العابدين وأوالده زين العابدين وأوالده زين العابدين وأوالده زين العابدين وأوالده ، ثم
        ....FFFFالسبعة إلى الحسن العسكريالسبعة إلى الحسن العسكريالسبعة إلى الحسن العسكريالسبعة إلى الحسن العسكري

        وجه األفضلية؟وجه األفضلية؟وجه األفضلية؟وجه األفضلية؟    فهل هذا الطرح مقبول؟ وإذا كان كذلك فما هوفهل هذا الطرح مقبول؟ وإذا كان كذلك فما هوفهل هذا الطرح مقبول؟ وإذا كان كذلك فما هوفهل هذا الطرح مقبول؟ وإذا كان كذلك فما هو
أم بالقابليات واالستعدادات أم بالقابليات واالستعدادات أم بالقابليات واالستعدادات أم بالقابليات واالستعدادات ، ، ، ، أم بالدور المسند للمعصومأم بالدور المسند للمعصومأم بالدور المسند للمعصومأم بالدور المسند للمعصوم، ، ، ، هل هو بالعلمهل هو بالعلمهل هو بالعلمهل هو بالعلم

        أم ماذا؟أم ماذا؟أم ماذا؟أم ماذا؟، ، ، ، الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية
أرجو اإلجابة ألن هذا المفهوم جديد عندي وتوثيقه في عقيدتي يحتاج إلى أرجو اإلجابة ألن هذا المفهوم جديد عندي وتوثيقه في عقيدتي يحتاج إلى أرجو اإلجابة ألن هذا المفهوم جديد عندي وتوثيقه في عقيدتي يحتاج إلى أرجو اإلجابة ألن هذا المفهوم جديد عندي وتوثيقه في عقيدتي يحتاج إلى 

        دعمكم.دعمكم.دعمكم.دعمكم.
        بارك اهللا بكم ونسألكم الدعاء.بارك اهللا بكم ونسألكم الدعاء.بارك اهللا بكم ونسألكم الدعاء.بارك اهللا بكم ونسألكم الدعاء.

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

، ها تبقى أخبار آحادلكنّو، يب في الفضل هو مضمون بعض األخبارهذا الترت
  خبار أُخر مضمونها يعارض هذا الترتيب في الفضل.وفي مقابلها أ



٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
عن  �سأل النبي ·فقد ورد في كتاب (سليم بن قيس) أن سلمان الفارسي

: �أفضلية المهدي على أبيه بهذا اللفظ: يا نبي اهللا! المهدي أفضل أم أبوه؟ قال
  .)١(لألول مثل أجورهم كلّهم ألن اهللا هداهم به)، (أبوه أفضل منه

في ضمن كالم  �فاطمةقال ل، �أن النبي، وفيه أيضاً: عن سليم عن سلمان
رسول  فقال يت أفضل؟هؤالء الذين سم فأي !يا رسول اهللا((: طويل بعد أن سألته

 تي بعد عليمل أُتي، وحمزة وجعفر هذان أفضمأفضل أُ : أخي علي�اهللا
 ــابني وسبطي الحسن والحسين وبعد األوصياء من ولد ابني هذا وبعدك وبعد 

، منهم المهدي. والذي قبله أفضل منه ــ �بيده إلى الحسين �رسول اهللا وأشار
ه إمامهمن اآلخر ألنّ ل خيراألو ،واآلخر وصي ٢())..ل.األو(.  

  ضمون الطائفتين السابقتين:يعارض م �كما ورد خبر عن اإلمام الصادق
  هما أفضل الحسن أو الحسين؟: أي�قلت ألبي عبد اهللافعن زيد الشحام، قال: 

قال: إن فضل أوله  لنا، فكلّلنا يلحق فضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق فضل أو
  فضل.

ع علَقال: قلت له: جعلت فداك، وسي واهللا ما أسألكفإنّ، في الجواب ي  ���
  .مرتاداً

 اهللا، فقال: نحن من شجرة برأنا اهللا من طينة واحدة، فضلنا من اهللا، وعلمنا من عند
خلقه، أزيدك  ونحن أمناء اهللا على خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجاب فيما بينه وبين

  يا زيد؟
                                                 

�F١y:J�G0�8:���@�+A�E�W٤٢٩�F٦٢[vCא���"�A�E��K!4��q�lא�m
��E�Gو7:� �
�F٢� E� Wy:J� G0� 8:��� @�+A١٣٤�[vCא�� ��"!cA���nم G�� X&fא�� �u;א��� r
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  قلت: نعم.

  .وجلّ عزّ نا واحد عند اهللافقال: خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، وكلّ
  ؟تكمأخبرني بعد فقلت:

في مبتدأ خلقنا وعزّ نا جلّفقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش رب ،لناأو  
  .)١(محمدوآخرنا محمد، وأوسطنا محمد، 

، ولكنّها ال تخرج عن كونها أخبار آحاد أيضاً، وأخبار أُخرى بهذا المعنى
  فيقع التعارض بين هذه الطوائف الثالث من الروايات؛ واهللا أعلم. 

IIIIòíaë‰òíaë‰òíaë‰òíaë‰ZZZZ@@@@õaì�@ÝšÐÛa@¿@áçõaì�@ÝšÐÛa@¿@áçõaì�@ÝšÐÛa@¿@áçõaì�@ÝšÐÛa@¿@áçHHHH@ @@ @@ @@ @

�ن���������«�����ن����א�«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        علي وشأنه).علي وشأنه).علي وشأنه).علي وشأنه).��� ��� ��� ���     : (كلّنا في الفضل سواسية: (كلّنا في الفضل سواسية: (كلّنا في الفضل سواسية: (كلّنا في الفضل سواسية����قال اإلمام جعفر الصادققال اإلمام جعفر الصادققال اإلمام جعفر الصادققال اإلمام جعفر الصادق
        وأخي خير منّي).وأخي خير منّي).وأخي خير منّي).وأخي خير منّي).، ، ، ، وأُمي خير منّيوأُمي خير منّيوأُمي خير منّيوأُمي خير منّي، ، ، ، : (أبي خير منّي: (أبي خير منّي: (أبي خير منّي: (أبي خير منّي����وقال اإلمام الحسينوقال اإلمام الحسينوقال اإلمام الحسينوقال اإلمام الحسين

واإلمام واإلمام واإلمام واإلمام ، ، ، ، قال: إن الحسن خير منهقال: إن الحسن خير منهقال: إن الحسن خير منهقال: إن الحسن خير منه    ����تناقض؛ ألن اإلمام الحسينتناقض؛ ألن اإلمام الحسينتناقض؛ ألن اإلمام الحسينتناقض؛ ألن اإلمام الحسين    فهل هنالكفهل هنالكفهل هنالكفهل هنالك
        قال: كلّنا في الفضل سواسية؟قال: كلّنا في الفضل سواسية؟قال: كلّنا في الفضل سواسية؟قال: كلّنا في الفضل سواسية؟    ����الصادقالصادقالصادقالصادق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
. �لم نعثر في مصادرنا الحديثية على متن الرواية األولى عن اإلمام الصادق

  يوجد في الروايات ما هو قريب منه:، نعم
                                                 

�F١�E�WL��"C���،�':t٨٧א��F�b�	h١٦אF�@�0�،E٤KE� �
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مر والفهم والحالل نحن في األ(: �قال رسول اهللا، قال: �الصادق فعن اإلمام

، وقوله: )١()فلهما فضلهما �وعلي �ا رسول اهللاواحد، فأم والحرام نجري مجرى
)ا رسول اهللافأم� فهو من كالم اإلمام الصادقفلهما فضلهما �وعلي (�.  

ال: ق، Fأيضاً في جواب الشيخ الذي سأله عن التفاضل بينهم �وعنه
  .)٢(ولكن بعضنا أعلم من بعض)، (نحن في الفضل سواء

 �فاإلمام، وبالجمع بين هذه الروايات يمكن حلّ التعارض الظاهري بينها
وجهات أُخرى هم ، في الفضل فيها يريد أن يشير إلى جهات هم متساوون

   فيرتفع التعارض.، وهذا ينسجم مع الحديث الثاني، مختلفون فيها

IIIIòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaFFFFIHIHIHIHQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @

�ن�����������«���)����אط�Gא�!�  »ز�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        بالفضل سواء؟بالفضل سواء؟بالفضل سواء؟بالفضل سواء؟    FFFFهل أئمتناهل أئمتناهل أئمتناهل أئمتنا
أو اإلمام أو اإلمام أو اإلمام أو اإلمام ، ، ، ، ����ما تفسير بعض األحاديث التي تفضّل علياًما تفسير بعض األحاديث التي تفضّل علياًما تفسير بعض األحاديث التي تفضّل علياًما تفسير بعض األحاديث التي تفضّل علياً، ، ، ، إذا كان كذلكإذا كان كذلكإذا كان كذلكإذا كان كذلك

        على البقية؟على البقية؟على البقية؟على البقية؟    #الحجةالحجةالحجةالحجة
على آخر؛ على آخر؛ على آخر؛ على آخر؛     اًاًاًاًإمامإمامإمامإمامــ ــ ــ ــ     ال شعورياًال شعورياًال شعورياًال شعورياًــ ــ ــ ــ     هل أنا مذنبه عندما أفضّلهل أنا مذنبه عندما أفضّلهل أنا مذنبه عندما أفضّلهل أنا مذنبه عندما أفضّل، ، ، ، وإذا كان كذلكوإذا كان كذلكوإذا كان كذلكوإذا كان كذلك

أكون أكثر فرحاً وأكثر أكون أكثر فرحاً وأكثر أكون أكثر فرحاً وأكثر أكون أكثر فرحاً وأكثر     HHHHأو الحجةأو الحجةأو الحجةأو الحجة، ، ، ، على سبيل المثال: في والدة اإلمام الحسينعلى سبيل المثال: في والدة اإلمام الحسينعلى سبيل المثال: في والدة اإلمام الحسينعلى سبيل المثال: في والدة اإلمام الحسين
        إلبداء هذا الفرح.. ما الوجه الشرعي والعقائدي في ذلك؟إلبداء هذا الفرح.. ما الوجه الشرعي والعقائدي في ذلك؟إلبداء هذا الفرح.. ما الوجه الشرعي والعقائدي في ذلك؟إلبداء هذا الفرح.. ما الوجه الشرعي والعقائدي في ذلك؟    اًاًاًاًاستعداداستعداداستعداداستعداد
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الخمسة أصحاب لقد وردت بعض الروايات التي تشير إلى أفضلية 

  .)١(على باقي األئمة األطهار(صلوات اهللا سالمه عليهم) Fالكساء
  .)٢(أنفسهم Fوأيضاً ورد ما يشير إلى التفاضل بين أصحاب الكساء

  وهذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء من عباده, وهللا الحكمة والحجة البالغة.
ن مولد إمام آخر وأما حالة الفرح التي تنتاب المؤمن بمولد إمام ما أكثر م

ترتبط بالدور ، وأحياناً عقائدية، فهي نتاج عوامل مختلفة ثقافية وتاريخية، غيره
المتميز لذلك اإلمام وبحسب الظروف التي سمحت له دون غيره, وهي حالة 

, إذ يعتبر الوالء Fطبيعية بشرط أن ال تؤدي إلى خلل عقائدي في الوالء لألئمة
  على حد سواء. واالعتقاد بهم Fباألئمة

IIIIòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaòČàöþa@´i@Ý™bÐnÛaFFFFIHIHIHIHRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @

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

، ، ، ، FFFFكما هو الحال بين األنبياء والرسلكما هو الحال بين األنبياء والرسلكما هو الحال بين األنبياء والرسلكما هو الحال بين األنبياء والرسل    FFFFهناك تفاوت في مستويات األئمةهناك تفاوت في مستويات األئمةهناك تفاوت في مستويات األئمةهناك تفاوت في مستويات األئمة
        فما هو سبب هذا التفاوت بين المعصومين؟فما هو سبب هذا التفاوت بين المعصومين؟فما هو سبب هذا التفاوت بين المعصومين؟فما هو سبب هذا التفاوت بين المعصومين؟
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        بالتفصيل مع األدلّة؟بالتفصيل مع األدلّة؟بالتفصيل مع األدلّة؟بالتفصيل مع األدلّة؟    FFFFالمعصومين األربعة عشرالمعصومين األربعة عشرالمعصومين األربعة عشرالمعصومين األربعة عشر    وما هو سلّم التفاوت بينوما هو سلّم التفاوت بينوما هو سلّم التفاوت بينوما هو سلّم التفاوت بين

        ؟؟؟؟FFFFبينهمبينهمبينهمبينهم    ����وما هو موقع فاطمة الزهراءوما هو موقع فاطمة الزهراءوما هو موقع فاطمة الزهراءوما هو موقع فاطمة الزهراء
        ؟؟؟؟FFFFأفضل من جميع األنبياءأفضل من جميع األنبياءأفضل من جميع األنبياءأفضل من جميع األنبياء    ����جميعهم مع فاطمة الزهراءجميعهم مع فاطمة الزهراءجميعهم مع فاطمة الزهراءجميعهم مع فاطمة الزهراء    FFFFوهل األئمةوهل األئمةوهل األئمةوهل األئمة

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

، نبياءإن اإلقبال على اهللا واالنقطاع إليه مثلما يتفاوت بين الناس يتفاوت بين األ
فبالمقدار الذي يقبل فيه العبد على ربه ويتقرب فيه يحصل ، وكذلك بين األوصياء

ق على غيره, وإقبال عليوقربه منه، مثالً على اهللا �على الدرجة التي تأهله للتفو ،
  فصار أفضلهم. Fكان يفوق باقي األئمة، وعبادته له

جعلته يفوق باقي  التي للمنزلة العظيمة �عليدرك استحقاق ولكي ن
واهللا، ما أكل علي بن : (�ه, قالفي حقّ �الصادقاإلمام قرأ قول ن ئمةاأل

وما عرض له أمران من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله،  �أبي طالب
 نازلة قطّ �وما نزل برسول اهللا، عليه في دينههما أخذ بأشد���  اًكالهما هللا رض

وإن ، من هذه اُألمة غيره �ما أطاق أحد عمل رسول اهللاو، دعاه فقدمه ثقة به��� 
كان يعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنّة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب 

عتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه اهللا والنجاة من النار مما كد أهذه, ولقد 
  بيديه ورشح منه جبينه...).

أهل بيته أحد أقرب شبهاً به في لباسه : (وما أشبهه من ولده وال �ثم يقول
ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من  �ولقد دخل أبو جعفر، �وفقهه من علي بن الحسين

، ورمضت عيناه من البكاء، فرآه قد اصفر لونه من السهر، العبادة ما لم يبلغه أحد
، صالةوورمت ساقاه وقدماه من القيام في ال، وانخرم أنفه من السجود، ودبرت جبهته
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: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء, فبكيت رحمة له، فإذا هو �وقال أبو جعفر

يفكّر فالتفت إلي بعد هنيهة من دخولي، فقال: يا بني! أعطني بعض تلك الصحف التي 
فأعطيته، فقرأ فيها شيئاً يسيراً ثم تركها من يده  �فيها عبادة علي بن أبي طالب

  .)١()�يقوى على عبادة علي بن أبي طالب تضجراً، وقال: من
أفضل منه في العبادة،  �يقر بأن علي بن أبي طالب �فهذا علي بن الحسين

وهو المعروف عنه بشدة العبادة وكثرتها، وهذا التفاوت في االنقطاع إلى اهللا يجعل 
  كال منهم بدرجة تغاير درجة اآلخر.

أعلى الناس درجة النبي األعظم والثابت أن�علي فاطمة �، ثم ثم ،
، ثم بعد هؤالء الخمسة أصحاب الكساء يأتي H، ثم الحسن والحسين�الزهراء
ويجعله  �واحداً بعد واحد على الترتيب، ومنهم من يقدم اإلمام المهدي �األئمة

  على الترتيب بعده. �بالمرتبة األولى بعد أصحاب الكساء ثم األئمة
من الروايات ما يدلّ على عظمتها واستحقاقها لتلك  �طمةوقد ورد في حق فا
، قال: (ولقد كانت صلوات �في خبر مصحف فاطمة �المرتبة، فعن أبي جعفر

اهللا عليها طاعتها مفروضة على جميع من خلق اهللا، من الجن واإلنس، والطير والوحش 
  .)٢(والبهائم، واألنبياء والمالئكة)

تزوجها لَما كان لها  �: (... لوال أن أمير المؤمنينأنّه قال �وعن أبي عبد اهللا
  .)٣(كفؤ إلى يوم القيامة على وجه األرض من آدم فما دونه)

                                                 

�F١E��	:*"���،د�kT٢א��W١٤١�U)hא�G0�[Lم����א���.
�>?�K� �
�F٢�E�W,OP���،���א���.
l١٠٦د�F�b�	h٣٤א�"a�?�E�K� �
�F٣�q:�(���،r�(א��E١�W٤٦١F�b�	h@��١٠،�א�0�E�"a�?�	����،Uuא��א���eوT�،

�W,T�0�):Cل�א��א_���١٤٨*+]!Y6א���"a�?�~J�C��!Aذ�r�y���K� �



٤٦٩٤٦٩٤٦٩٤٦٩.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
وأنّها أفضل خلق اهللا ، Fوأنّها أفضل من األنبياء، Vوبذلك تتّضح منزلتها

  .�وعلي �محمدبعد رسول اهللا 

IIIIÜšÏcÜšÏcÜšÏcÜšÏc†è½a@âbß⁄a@òî†è½a@âbß⁄a@òî†è½a@âbß⁄a@òî†è½a@âbß⁄a@òîðððð#HHHH@ @@ @@ @@ @
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�ن���  »����������א
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ولكن ما ترتيبه حسب األفضلية بين األئمة ولكن ما ترتيبه حسب األفضلية بين األئمة ولكن ما ترتيبه حسب األفضلية بين األئمة ولكن ما ترتيبه حسب األفضلية بين األئمة ، ، ، ، هو اإلمام الثاني عشرهو اإلمام الثاني عشرهو اإلمام الثاني عشرهو اإلمام الثاني عشر    #اإلمام الحجةاإلمام الحجةاإلمام الحجةاإلمام الحجة
        أم أنّه ال يتقدم على آبائه مكانة وفضالً؟أم أنّه ال يتقدم على آبائه مكانة وفضالً؟أم أنّه ال يتقدم على آبائه مكانة وفضالً؟أم أنّه ال يتقدم على آبائه مكانة وفضالً؟، ، ، ، ؟ فهل يفوق األئمة التسعة فضالً؟ فهل يفوق األئمة التسعة فضالً؟ فهل يفوق األئمة التسعة فضالً؟ فهل يفوق األئمة التسعة فضالFFFFًاألطهاراألطهاراألطهاراألطهار
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
على باقي األئمة من  �هناك روايات يستفاد منها أفضلية اإلمام المهدي

  ..�ذرية الحسين
 محمدأخبرنا ((قال: ، ومن تلك الروايات: ما ورد في كتاب (الغيبة) للنعماني

، بن هالل أحمد حدثناقال: ، أبي وعبد اهللا بن جعفر الحميري حدثناقال ، بن هماما
، سعيد بن غزوان حدثنيقال: ، أبي عمير سنة أربع ومائتينبن  محمد حدثناقال: 

: (إن اهللا �قال: قال رسول اهللا، Fعن آبائه، عن أبي عبد اهللا، عن أبي بصير
واختارني ، واختار من الناس بني هاشمشيء شيئاً...) إلى أن يقول: (كلّ  اختار من

وتكمله اثني عشر ، نواختار منّي ومن علي الحسن والحسي، وعلياً من بني هاشم
  .)١())وهو قائمهم)، وهو أفضلهم، إماماً من ولد الحسين تاسعهم باطنهم وهو ظاهرهم
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وعن سلمان ، �وروي مثله عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا

  .)١(أيضاً
ولكن الشيخ الطوسي في (الرسائل العشر) له تأويل في إرجاع الضمير في 

على باقي  #ول بداللة الخبر على أفضلية اإلمام المهدي(أفضلهم) بما يرفع الق
  :ألسحيث يF ،األئمة من ذرية الحسين

))وصف النبي يقول في آخرها: ، في أخبار كثيرة �لصاحب الزمان �إن
أعلى الشيعة المذكورين؟ ، على من ترجع الكناية، أفضلهم)، أحكمهم، (قائمهم

  .))أم على من ليس بمذكور في الكالم؟
ألصحابنا فيه تأويالن: أقواهما: أن الهاء ترجع إلى أهل ((فيقول في الجواب: 

والثاني: أنّه أفضل الشيعة أمير المؤمنين ، فكأنّه أعلم أهل زمانه وأفضلهم، زمانه
  .)٢())Fوالحسن والحسين

وهذا الجواب األخير فيه إبهام! فإن كان المقصود أفضل شيعة أمير المؤمنين 
نّه لم أمع ، رجع إلى أفضلية المعصوم على غير المعصومين، Fنوالحسن والحسي

وإن كان المقصود أن األفضل من األئمة هم أمير ، يرد ذكر للشيعة في الرواية
فلعلّه يقصد أن فقط هؤالء أفضل من اإلمام صاحب ، Fالمؤمنين والحسن والحسين

  .Fبقية األئمةنّه أفضل من أحيث ، �ويأتي بعد ذلك صاحب الزمان، �الزمان
بل هم جميعاً بمرتبة ، Fوهناك أخبار يفهم منها أن ال تفاضل بين األئمة

قال: قلت ألبي ، زيد الشحامعن ((فقد روى النعماني: ، واحدة وفي الفضل سواء
  الحسين؟ الحسن أو : أيهما أفضل�عبد اهللا
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فكلّ ، اوفضل آخرنا يلحق فضل أولن، فقال: إن فضل أولنا يلحق فضل آخرنا

  له فضل.
في الجواب فإنّي واهللا ما سألتكع علَقال: قلت له: جعلت فداك وس ي  ���

  مرتاداً.
وعلمنا من عند ، فضلنا من اهللا، واحدة ةفقال: نحن من شجرة برأنا اهللا من طين

والحجاب فيما بينه وبين خلقه. ، والدعاة إلى دينه، ونحن أمناء اهللا على خلقه، اهللا
  زيد؟ أزيدك يا

  قلت: نعم.
  .عزّ وجلّوكلّنا واحد عند اهللا ، وفضلنا واحد، وعلمنا واحد، فقال: خلقنا واحد

  فقال: أخبرني بعدتكم؟
أولنا ، في مبتدأ خلقنا جلّ وعزّفقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا 

  .)١())محمدوآخرنا ، محمدوأوسطنا ، محمد
ه دخل هو نّأ، �مام الحسينعن اإل في (إكمال الدين) وكذلك ورد

نتما من إمامين سبطين فقال لهما: (بأبي أ �على رسول اهللا �والحسن
واختار من صلبك يا حسين تسعة ، أمكماومن أبيكما ومن  ياختاركما اهللا منّ

  .)٢()سواء م في الفضل والمنزلة عند اهللا تعالىكوكلّ، تاسعهم قائمهم، أئمة
في بعض  Fخبار أُخر تثبت التفاضل بين األئمةلكن هذه األخبار تُعارض بأ

  :غيرهاالمجاالت دون 
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: (نحن في األمر قال �رسول اهللا أن �) عن أبي عبد اهللالكافيففي (

فلهما  �وعلي �فأما رسول اهللا، والحالل الحرام نجري مجرى واحد فهموال
  .)١(فضلهما)

أنّه قال: (يا أبا  �أبي عبد اهللاعن ، أبي بصيرعن في (بصائر الدرجات) و
  .)٢(وبعضنا أعلم من بعض)، ! كلّنا نجري في الطاعة واألمر مجرى واحدمحمد
: األئمة بعضهم أعلم من بعض؟ سئلأيضاً بعدما  �عن أبي عبد اهللافيه و

  .)٣(وعلمهم بالحالل والحرام وتفسير القرآن واحد)، قال: (نعم
المجلسي في ما قاله على  من هذه األخبارالمراد  حمللكن يمكن أن ي

المراد أنّه قد يكون األخير أعلم من األول في وقت إمامته بسبب ما (((البحار): 
لئال يكون آخرهم أعلم من ، فيض إلى روح األول أيضاًن أوإ، يتجدد له من العلم

  .)٤())كما ستقف عليه, ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من غالة الشيعة، أولهم
بما  Fإلى ما روي عنهم ))كما ستقف عليه((حار) بقوله: ويشير صاحب (الب

يدلّ على أن أولهم ال بد أن يكون عنده علم آخرهم؛ ولعلّه لهذا الخبر قال من قال 
، �والخبر هو عن أبي عبد اهللا، على الترتيب الذي هم عليه Fبأفضلية األئمة

بمن ثم  ،بأمير المؤمنين ثم ،بدأ برسول اهللا���  قال: (ليس شيء خرج من عند اهللا
  .)٥(وال يكون آخرهم أعلم من أولهم)، ليكون علم آخرهم من عند أولهم، بعده
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  منها:، في الفضل على آراء Fوالحصيلة: إنّهم

  في الفضل سواء. Fإنّهم ــــــــ١١١١
وحتّى ، �في الفضل على الترتيب الذي هم عليه من اإلمام عليF إنّهم ــــــــ٢٢٢٢

  .#المهدي
باقي ثم  ،#المهديثمH،  الحسنانثم  ،�اإلمام علي إن أفضلهم ــــــــ٣٣٣٣
  على الترتيب. Fاألئمة

في الفضل  من بعض الجهاتوللجمع بين هذه األخبار يمكن القول: بأنّهم 
  .متفاضلون أُخر اتوفي جه، سواء

IIII@HÞìšÐ½a@âČ†Ôm@|jÓI@´i@ÕîÏìnÛa@HÞìšÐ½a@âČ†Ôm@|jÓI@´i@ÕîÏìnÛa@HÞìšÐ½a@âČ†Ôm@|jÓI@´i@ÕîÏìnÛa@HÞìšÐ½a@âČ†Ôm@|jÓI@´i@ÕîÏìnÛa@@@@@@@@
a@òîÜšÏcëa@òîÜšÏcëa@òîÜšÏcëa@òîÜšÏcëð†è½a@âbß⁄ð†è½a@âbß⁄ð†è½a@âbß⁄ð†è½a@âbß⁄#HHHH@ @@ @@ @@ @
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  »����������א��ود���.��
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

فرضية (إمامة المفضول مع وجود األفضل) غير جائزة وباطلة في معتقد فرضية (إمامة المفضول مع وجود األفضل) غير جائزة وباطلة في معتقد فرضية (إمامة المفضول مع وجود األفضل) غير جائزة وباطلة في معتقد فرضية (إمامة المفضول مع وجود األفضل) غير جائزة وباطلة في معتقد 
        الشيعة االثنا عشرية.الشيعة االثنا عشرية.الشيعة االثنا عشرية.الشيعة االثنا عشرية.
على على على على     #وبين عقيدة أفضلية اإلمام المهديوبين عقيدة أفضلية اإلمام المهديوبين عقيدة أفضلية اإلمام المهديوبين عقيدة أفضلية اإلمام المهدي، ، ، ، اعتقاد بطالنهااعتقاد بطالنهااعتقاد بطالنهااعتقاد بطالنهاين ين ين ين كيف نجمع بكيف نجمع بكيف نجمع بكيف نجمع ب

        ما خال أصحاب الكساء؟ما خال أصحاب الكساء؟ما خال أصحاب الكساء؟ما خال أصحاب الكساء؟    FFFFجميع األئمةجميع األئمةجميع األئمةجميع األئمة
كان أفضل من اإلمام كان أفضل من اإلمام كان أفضل من اإلمام كان أفضل من اإلمام     ����ول: إن اإلمام الحسن الزكيول: إن اإلمام الحسن الزكيول: إن اإلمام الحسن الزكيول: إن اإلمام الحسن الزكيأعني: نحن نقأعني: نحن نقأعني: نحن نقأعني: نحن نق

    ����مفروض الطاعة على الحسينمفروض الطاعة على الحسينمفروض الطاعة على الحسينمفروض الطاعة على الحسين    إماماًإماماًإماماًإماماً    ����لذلك كان اإلمام الحسنلذلك كان اإلمام الحسنلذلك كان اإلمام الحسنلذلك كان اإلمام الحسن، ، ، ، ����الحسينالحسينالحسينالحسين
        ــ ألنّه إمام صامت ــ وباقي أهل األرض.ــ ألنّه إمام صامت ــ وباقي أهل األرض.ــ ألنّه إمام صامت ــ وباقي أهل األرض.ــ ألنّه إمام صامت ــ وباقي أهل األرض.
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وكان اإلمام وكان اإلمام وكان اإلمام وكان اإلمام ، ، ، ، كان إمام زمانهكان إمام زمانهكان إمام زمانهكان إمام زمانه    ����) كيف نقول بأن اإلمام الحسن العسكري) كيف نقول بأن اإلمام الحسن العسكري) كيف نقول بأن اإلمام الحسن العسكري) كيف نقول بأن اإلمام الحسن العسكري١١١١

        ؟!؟!؟!؟!����أفضليته على أبيهأفضليته على أبيهأفضليته على أبيهأفضليته على أبيه    ــ إمام صامت ــ بالرغم منــ إمام صامت ــ بالرغم منــ إمام صامت ــ بالرغم منــ إمام صامت ــ بالرغم من    مأموممأموممأموممأموم    #المهديالمهديالمهديالمهدي
    #في تفضيل اإلمام المهديفي تفضيل اإلمام المهديفي تفضيل اإلمام المهديفي تفضيل اإلمام المهدي    اااا) وما هي الروايات التي يعتمد الشيعة عليه) وما هي الروايات التي يعتمد الشيعة عليه) وما هي الروايات التي يعتمد الشيعة عليه) وما هي الروايات التي يعتمد الشيعة عليه٢٢٢٢

        ؟؟؟؟FFFFعلى آبائه الثمانيةعلى آبائه الثمانيةعلى آبائه الثمانيةعلى آبائه الثمانية
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 قاعدة عقلية قبل أن تكون شرعية أو  ))قبح تقديم المفضول على الفاضل((إن

ما ورد من بيانات أن نقول: إن من هنا يمكن و، نقلية, والقواعد العقلية ال تخصّص
، ه الثمانية(سالم اهللا عليهم أجمعين)ئعلى آبا #في أفضلية اإلمام المهدي

األفضل  #أنّه ، في حياتهما معاً �يوبالخصوص على أبيه الحسن العسكر
 �يه المنصب بعد وفاة أبيه اإلمام العسكريتولّوالتي تبدأ ب، بلحاظ إمامته الفعلية

  فهو األفضل صلوات اهللا عليهما.، وأما في زمن حياة وإمامة أبيه، شرةمبا
بلحاظ عصر  Fه الثمانيةئأفضل من آبا #وأيضاً يحتمل أن يراد بأنّه

بداللة ما سيرد ، الظهور الذي سيقوم فيه بالسيف ويقيم دولة الحق اإللهية العالمية
  في الرواية القادمة من لفظة: (وهو قائمهم).

رواه ابن عياش فيمكن لنا أن نذكر لكم ما ، عنهالروايات التي سألت وأما ا
عبد اهللا بن إسحاق بن عبد  محمدأبو  حدثنا((قال: ، ضب األثر)تالجوهري في (مق

 إبراهيم حدثنا :قال، أحمد بن عبيد بن ناصح حدثنا :قال، الخراساني المعدل العزيز
 عن شهر، آدم عن أبيه، بن آدم محمد احدثن :قال، الحسن بن يزيد الهمدانيبن ا
 Hوالحسين بن علي �ا مع رسول اهللاكنّ :قال، عن سلمان الفارسي، حوشببن ا

وأنت ، د من سادةأنت سي !يا أبا عبد اهللا( :وقال، س في وجههإذ تفر، على فخذه
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مامهم أعلمهم أحكمهم إ، تاسعهم قائمهم، ة تسعةمام أبو أئمإ أخو، مامإمام بن إ
  .)١()))فضلهمأ

 :قال، وغيره الصيداني محمدبن عثمان بن  محمدثني حد((قال: ، وروى أيضاً
 :قال، سليمان بن حرب الواشجي حدثنا :قال، القاضي إسماعيل بن إسحاق حدثنا
 قال :قال، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، عن عمرو بن دينار، بن زيد حماد حدثنا

ومن ، ومن الليالي ليلة القدر، ختار من األيام يوم الجمعةاهللا ا نإ( :�رسول اهللا
واختار من ، والحسين الحسن يواختار من عل، اًواختارني وعلي، الشهور شهر رمضان

  .)٢()))أحكمهم علمهمأتاسعهم قائمهم ، سين حجج العالمينالح
: الق، Fعن آبائه �عن أبي عبد اهللا(( :النعماني في (الغيبة) بسندين وما رواه

شيء شيئاً, اختار من األرض كلّ  : (إن اهللا عزّ وجلّ اختار من�قال رسول اهللا
مكّة, واختار من مكّة المسجد, واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة, 
واختار من األنعام إناثها ومن الغنم الضأن, واختار من األيام يوم الجمعة, واختار من 

الي ليلة القدر, واختار من الناس بني هاشم, واختارني الشهور شهر رمضان, ومن اللي
وعلياً من بني هاشم, واختار منّي ومن علي والحسن والحسين, وتكملة اثني عشر 

وهو أفضلهم وهو قائمهم, ، وهو ظاهرهم، إماماً من ولد الحسين, تاسعهم باطنهم
  .)٣()))ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

فحتّى لو قلنا بتساويهما في ، Hوأما التفاضل بين اإلمامين الحسن والحسين
، إذ ال قبح عقلي في تقديم المساوي، فإن القاعدة على حالها لم تنخرم، الفضل

  وإنّما القبيح تقديم المفضول على الفاضل؛ فتأمل!
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أودأودأودة هذا الحديث اآلتيأأأأن ن ن ن أأأأ    أودة هذا الحديث اآلتيسأل عن صحة هذا الحديث اآلتيسأل عن صحة هذا الحديث اآلتيسأل عن صحوهل روي من طرق الشيعة؟وهل روي من طرق الشيعة؟وهل روي من طرق الشيعة؟وهل روي من طرق الشيعة؟، ، ، ، سأل عن صح 

        : : : : ٦٧٢٨٦٧٢٨٦٧٢٨٦٧٢٨    الطبراني ــ المعجم األوسط ــ باب الميمالطبراني ــ المعجم األوسط ــ باب الميمالطبراني ــ المعجم األوسط ــ باب الميمالطبراني ــ المعجم األوسط ــ باب الميم
عن عن عن عن ، ، ، ، سفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينة    نانانانا، ، ، ، ثنا الهيثم بن حبيبثنا الهيثم بن حبيبثنا الهيثم بن حبيبثنا الهيثم بن حبيب، ، ، ، بن رزيق بن جامعبن رزيق بن جامعبن رزيق بن جامعبن رزيق بن جامع    محمدمحمدمحمدمحمد    حدثناحدثناحدثناحدثنا

في شكاته التي في شكاته التي في شكاته التي في شكاته التي     0000قال: دخلت على رسول اهللاقال: دخلت على رسول اهللاقال: دخلت على رسول اهللاقال: دخلت على رسول اهللا، ، ، ، عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه، ، ، ، علي الهالليعلي الهالليعلي الهالليعلي الهالليعلي بن علي بن علي بن علي بن 
فرفع رسول فرفع رسول فرفع رسول فرفع رسول ، ، ، ، رتفع صوتهارتفع صوتهارتفع صوتهارتفع صوتهاااااقال: فبكت حتّى قال: فبكت حتّى قال: فبكت حتّى قال: فبكت حتّى ، ، ، ، فإذا فاطمة عند رأسهفإذا فاطمة عند رأسهفإذا فاطمة عند رأسهفإذا فاطمة عند رأسه، ، ، ، قبض فيهاقبض فيهاقبض فيهاقبض فيها

ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من ، ، ، ، فقال: حبيبتي فاطمةفقال: حبيبتي فاطمةفقال: حبيبتي فاطمةفقال: حبيبتي فاطمة، ، ، ، طرفه إليهاطرفه إليهاطرفه إليهاطرفه إليها    0000اهللاهللاهللاهللا
        ....بعدكبعدكبعدكبعدك

ختار منها أباك ختار منها أباك ختار منها أباك ختار منها أباك اااافففف، ، ، ، طالعةطالعةطالعةطالعةاااارض رض رض رض لع على األلع على األلع على األلع على األطّطّطّطّاااااهللا اهللا اهللا اهللا     أما علمت أنأما علمت أنأما علمت أنأما علمت أن    !!!!قال: يا حبيبتيقال: يا حبيبتيقال: يا حبيبتيقال: يا حبيبتي
أن أن أن أن     وأوحى إليوأوحى إليوأوحى إليوأوحى إلي، ، ، ، ختار منها بعلكختار منها بعلكختار منها بعلكختار منها بعلكااااطالعة فطالعة فطالعة فطالعة فاااالع على األرض لع على األرض لع على األرض لع على األرض طّطّطّطّاااا، ثم ، ثم ، ثم ، ثم فبعثه برسالتهفبعثه برسالتهفبعثه برسالتهفبعثه برسالته

        ....اهاهاهاهنكحك إينكحك إينكحك إينكحك إيأُأُأُأُ
لم يعط أحداًً قبلنا وال لم يعط أحداًً قبلنا وال لم يعط أحداًً قبلنا وال لم يعط أحداًً قبلنا وال ، ، ، ، ونحن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصالونحن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصالونحن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصالونحن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصال    !!!!يا فاطمةيا فاطمةيا فاطمةيا فاطمة

المخلوقين إلى المخلوقين إلى المخلوقين إلى المخلوقين إلى     وأحبوأحبوأحبوأحب، ، ، ، وأكرم النبيين على اهللاوأكرم النبيين على اهللاوأكرم النبيين على اهللاوأكرم النبيين على اهللا، ، ، ، تعطى أحد بعدنا: أنا خاتم النبيينتعطى أحد بعدنا: أنا خاتم النبيينتعطى أحد بعدنا: أنا خاتم النبيينتعطى أحد بعدنا: أنا خاتم النبيين
وشهيدنا خير وشهيدنا خير وشهيدنا خير وشهيدنا خير ، ، ، ، وهو بعلكوهو بعلكوهو بعلكوهو بعلك، ، ، ، هم إلى اهللاهم إلى اهللاهم إلى اهللاهم إلى اهللاوأحبوأحبوأحبوأحب، ، ، ، ي خير األوصياءي خير األوصياءي خير األوصياءي خير األوصياءووصيووصيووصيووصي، ، ، ، وأنا أبوكوأنا أبوكوأنا أبوكوأنا أبوك، ، ، ، اهللاهللاهللاهللا

الشهداء وأحبالشهداء وأحبالشهداء وأحبلبلبلبلبوهو حمزة بن عبد المطّوهو حمزة بن عبد المطّوهو حمزة بن عبد المطّوهو حمزة بن عبد المطّ، ، ، ، هم إلى اهللاهم إلى اهللاهم إلى اهللاهم إلى اهللالشهداء وأحب ، ، ، ،وهو عموهو عموهو عموهو عم    أبيك وعمأبيك وعمأبيك وعمبعلكبعلكبعلكبعلك    أبيك وعم ، ، ، ،
    بن عمبن عمبن عمبن عمااااوهو وهو وهو وهو ، ، ، ، ا من له جناحان أخضران يطير في الجنّة مع المالئكة حيث يشاءا من له جناحان أخضران يطير في الجنّة مع المالئكة حيث يشاءا من له جناحان أخضران يطير في الجنّة مع المالئكة حيث يشاءا من له جناحان أخضران يطير في الجنّة مع المالئكة حيث يشاءومنّومنّومنّومنّ

وهما سيدا وهما سيدا وهما سيدا وهما سيدا ، ، ، ، بناك الحسن والحسينبناك الحسن والحسينبناك الحسن والحسينبناك الحسن والحسينااااوهما وهما وهما وهما ، ، ، ، ا سبطا هذه اُألمةا سبطا هذه اُألمةا سبطا هذه اُألمةا سبطا هذه اُألمةومنّومنّومنّومنّ، ، ، ، ككككوأخو بعلوأخو بعلوأخو بعلوأخو بعل، ، ، ، أبيكأبيكأبيكأبيك
        ....وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهماوأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهماوأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهماوأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما، ، ، ، شباب أهل الجنّةشباب أهل الجنّةشباب أهل الجنّةشباب أهل الجنّة
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منهما لمهدي هذه اُألمة إذا صارت الدنيا منهما لمهدي هذه اُألمة إذا صارت الدنيا منهما لمهدي هذه اُألمة إذا صارت الدنيا منهما لمهدي هذه اُألمة إذا صارت الدنيا     والذي بعثني بالحق إنوالذي بعثني بالحق إنوالذي بعثني بالحق إنوالذي بعثني بالحق إن    !!!!يا فاطمةيا فاطمةيا فاطمةيا فاطمة

كبير كبير كبير كبير     فالفالفالفال، ، ، ، وأغار بعضهم على بعضوأغار بعضهم على بعضوأغار بعضهم على بعضوأغار بعضهم على بعض، ، ، ، عت السبلعت السبلعت السبلعت السبلوتقطّوتقطّوتقطّوتقطّ، ، ، ، وتظاهرت الفتنوتظاهرت الفتنوتظاهرت الفتنوتظاهرت الفتن، ، ، ، هرج ومرجهرج ومرجهرج ومرجهرج ومرج
فيبعث اهللا عند ذلك منهما من يفتح حصون فيبعث اهللا عند ذلك منهما من يفتح حصون فيبعث اهللا عند ذلك منهما من يفتح حصون فيبعث اهللا عند ذلك منهما من يفتح حصون ، ، ، ، ر الكبيرر الكبيرر الكبيرر الكبيروال صغير يوقّوال صغير يوقّوال صغير يوقّوال صغير يوقّ، ، ، ، يرحم الصغيريرحم الصغيريرحم الصغيريرحم الصغير

يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في ، ، ، ، وقلوباً غلفاً يهدمها هدماًًوقلوباً غلفاً يهدمها هدماًًوقلوباً غلفاً يهدمها هدماًًوقلوباً غلفاً يهدمها هدماًً، ، ، ، الضاللةالضاللةالضاللةالضاللة
        ....يمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراًيمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراًيمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراًيمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراً، ، ، ، أول الزمانأول الزمانأول الزمانأول الزمان

وذلك وذلك وذلك وذلك ، ، ، ، ييييف عليك منّف عليك منّف عليك منّف عليك منّاهللا أرحم بك وأرأاهللا أرحم بك وأرأاهللا أرحم بك وأرأاهللا أرحم بك وأرأ    فإنفإنفإنفإن، ، ، ، ال تحزني وال تبكيال تحزني وال تبكيال تحزني وال تبكيال تحزني وال تبكي    !!!!يا فاطمةيا فاطمةيا فاطمةيا فاطمة
، ، ، ، جك اهللا زوجك وهو أشرف أهل بيتي حسباًجك اهللا زوجك وهو أشرف أهل بيتي حسباًجك اهللا زوجك وهو أشرف أهل بيتي حسباًجك اهللا زوجك وهو أشرف أهل بيتي حسباًوزووزووزووزو، ، ، ، ي وموقعك من قلبيي وموقعك من قلبيي وموقعك من قلبيي وموقعك من قلبيلمكانك منّلمكانك منّلمكانك منّلمكانك منّ

وقد وقد وقد وقد ، ، ، ، وأبصرهم بالقضيةوأبصرهم بالقضيةوأبصرهم بالقضيةوأبصرهم بالقضية، ، ، ، وأعدلهم بالسويةوأعدلهم بالسويةوأعدلهم بالسويةوأعدلهم بالسوية، ، ، ، وأرحمهم بالرعيةوأرحمهم بالرعيةوأرحمهم بالرعيةوأرحمهم بالرعية، ، ، ، وأكرمهم منصباًوأكرمهم منصباًوأكرمهم منصباًوأكرمهم منصباً
        ....سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتيسألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتيسألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتيسألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي

خمسة خمسة خمسة خمسة ��� ��� ��� ���     مة بعدهمة بعدهمة بعدهمة بعدهلم تبق فاطلم تبق فاطلم تبق فاطلم تبق فاط    0000نبينبينبينبيا قبض الا قبض الا قبض الا قبض الفلمفلمفلمفلم    ::::طالبطالبطالبطالبأبي أبي أبي أبي     بنبنبنبنعلي علي علي علي قال قال قال قال 
        ....0000ألحقها اهللا به ألحقها اهللا به ألحقها اهللا به ألحقها اهللا به حتّى حتّى حتّى حتّى     وسبعين يوماًوسبعين يوماًوسبعين يوماًوسبعين يوماً

د به الهيثم بن د به الهيثم بن د به الهيثم بن د به الهيثم بن تفرتفرتفرتفر، ، ، ، سفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينة ��� ��� ��� ���     لم يرو هذا الحديث عن علي بن عليلم يرو هذا الحديث عن علي بن عليلم يرو هذا الحديث عن علي بن عليلم يرو هذا الحديث عن علي بن علي
 .حبيبحبيبحبيبحبيب

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

  ب الجواب على شكل نقاط:نرتّس
بن  محمد حدثنا((ل: قا، روى الطبراني هذا الحديث في (المعجم الكبير) أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

عن علي بن علي ، سفيان بن عيينة ناث، ثنا الهيثم بن حبيب، المصري رزيق بن جامع
وقال ، الحديث؛ وفي (المعجم األوسط) بالسند )١())...قال:، عن أبيه، الهالليالمكّي 
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د به سفيان بن عيينة تفر���  م يرو هذا الحديث عن علي بن عليل((في آخره: 

؛ ونقله عن )٢(؛ ورواه عن الطبراني أبو نعيم في (معرفة الصحابة))١())حبيب الهيثم بن
(األربعون في المهدي) ألبي نعيم الحافظ الكنجي في (البيان في أخبار صاحب 

  .)٣(الزمان)
) في موضعين، قال بعد األول: مجمع الزوائد(الهيثمي في  حافظالوأخرجه 

هم بهذا وقد اتّ، فيه الهيثم بن حبيبو، الطبراني في األوسط والكبير رواه((
وفيه الهيثم بن ، رواه الطبراني في الكبير واألوسط((؛ وقال بعد الثاني: )٤())الحديث

  .)٥())هم بهذا الحديثوهو متّ، منكر الحديث :أبو حاتم قال، حبيب
، وهو غير الهيثم بن حبيب أبو الهيثم بن حبيبضُعف هذا الحديث ب ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

، الذي وثّقه شعبة )٦(�ي الكوفي من أصحاب اإلمام الصادقغسان الصيرف
، وذكره ابن حبان في )٧(وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم

  في تابعي التابعين. )٨((الثقات)
فالذي في سند الحديث هو أبو سالم الهيثم بن حبيب بن غزوان الخراساني 

  .)٩(مالك بن أنس المصري المتأخّر رتبة عن ذاك، روى عن
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هـ) في مختصره لكتاب (الرواة عن ٦٦٢وأورده الحافظ الرشيد العطّار (ت

؛ وهو )٢(، وكذا القاضي عياض في (ترتيب المدارك))١(مالك) للخطيب البغدادي
  .)٣(شيخ محمد بن زريق الذي روى عنه الطبراني

رواية في وقد تبرع الذهبي باتهامه لما انفرد عن سفيان بن عيينة بهذه ال
الهيثم بن حبيب عن سفيان بن عيينة بخبر باطل ((، قال في (الميزان): #المهدي

ما طمس اهللا على قلبه من ���  . وال دليل له في اتهامه)٤())في المهدي، فهو متّهم فيه
! وأنت ستعرف قيمة ما وصم الذهبي به الهيثم بن #إنكاره للحديث في المهدي

صلة الزمنية بينهما أكثر من خمسة قرون، ولم يسبقه أحد حبيب عندما تعرف أن الفا
ر أأما الهيثم بن حبيب فلم ((هـ) في (مجمع الزوائد): ٨٠٧في اتهامه! قال الهيثمي (ت

خطأ في أوإن ، )٥())انحب قه ابنوقد وثّ، هم بخبر رواهم فيه غير الذهبي اتّمن تكلّ
وكذا توهم ، لصيرفي ال الخراسانيفإن ابن حبان وثّق ا، نسبة توثيقه البن حبان

فإن أبا حاتم وثّق الصيرفي ولم ، )٦(في ما نسبه ألبي حاتم من أنّه منكر الحديث
  .)٧(يذكر هذا بشيء
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فإن علياً ، وحاولوا تضعيف الحديث من جهة علي بن علي الهاللي وأبيه

إلى  ولكن الحافظ ابن حجر صحح السند، من هذا الحديث���  وأباه لم يعرفا
سناد صحيح إروى عن ابن عيينة ب الهيثم بن حبيب آخر.((قال: ، سفيان بن عيينة

أورده الطبراني في ، المهدي وغير ذلك ظاهر البطالن في ذكر طويالً خبراً
قاله صاحب ، هم بههو المتّ فالهيثم، بن جامع عنه زريقبن  محمداألوسط عن 

وأن ، الذهبي كما صرح به ابن حجر . وقد عرفت أن االتهام جاء من)١())الميزان
، الخبر ليس ظاهر البطالن وإنّما رده الذهبي لما يعتمل في صدره من النصب

  ال يعني كونه كذّاباً. به توثيق ولكنبن زريق شيخ الطبراني وإن لم يأت  محمدو
ولم يذكروا بجرح ، ذلك أن رجال السند مسكوت عنهمكلّ  وتلخّص لك من

وهذا ما ، نا أن نبحث عن متابعات لهذا الحديث من طرق أُخرىفل، وال تعديل
  سنذكره في النقطة الالحقة..

وأبي سعيد ، لقد ورد الحديث بطرق أُخر عن أبي أيوب األنصاري ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
  وعمار بن ياسر:، وجابر بن عبد اهللا األنصاري، وسلمان الفارسي، الخدري

علي بن أبي طالب) عن أبي  هـ) في (مناقب٤٨٣رواه ابن المغازلي (ت ــــــــ١١١١
بن  محمدأخبرنا أبو غالب ((قال: ، أيوب األنصاري مع بعض االختالف في المتن

أبا �أحمد بن سهل النحوي دالفتح  إذناً أنثهم محمبن الحسن البغدادي حد ،
بن عبد  محمد حدثناوأنا أسمع:  الخُلدي جعفر بن نُصير محمدقال: قرئ على أبي 

عن ، عن قيس، حسين األشقر حدثنا، بن مرزوق محمد حدثنا، ليماناهللا بن س
مرض  �أن رسول اهللا :األنصاري عن أبي أيوب، ة بن ربعييعن عبا، األعمش
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الحديث؛ وعنه ابن بطريق  )١())...تعوده) صلّى اهللا عليها(مرضةً فدخلت عليه فاطمة

هـ) ٦٦٤ابن طاووس (توالسيد ، )٢()صحاح األخبارهـ) في (عمدة عيون ٦٠٠(ت
  .)٣(في (الطرائف)

وعنه الكنجي الشافعي ، )٤(هـ) في الصغير٣٦٠وأخرجه مختصراً الطبراني (ت
هـ) في ٦٩٤(ت والطبري، )٥(هـ) في (البيان في أخبار صاحب الزمان)٦٥٨(ت

  .)٧(هـ) في (جواهر العقدين)٩١١، والسمهودي (ت)٦((ذخائر العقبى)
) في أماليه بسنده عن عبد السالم بن صالح هـ٤٦٠ورواه الشيخ الطوسي (ت

الموفّق ، ؛ وكذا روى بعضه عن أبي الصلت الهروي)٨(عن حسين األشقر، الهروي
في  هـ)٧٢٦(ت وعنه العالّمة الحلّي، )٩(هـ) في (المناقب)٥٦٨الخوارزمي (ت
  .)١٠((كشف اليقين)

قال: ، هـ) في (مناقب أمير المؤمنين)٣بن سليمان الكوفي (ق محمدورواه 
بن منصور  محمدوأحمد بن حازم الغفاري و بان الهاشميأخضر بن  حدثنا((

 عن، عن قيس بن الربيع، يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا قالوا:، المرادي
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 �قال: مرض النبي، عن أبي أيوب األنصاري، عن عباية بن ربعي، األعمش

  .)١())...مرضة
حدثنا محمد بن (((الخصال)، قال: هـ) في ٣٨١ورواه الشيخ الصدوق (ت

قال: ، أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا، ·إبراهيم بن إسحاق الطالقاني
قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن ، الحماني قال: حدثنا يحيى، حدثنا عمر بن المختار

  .)٢())...قال:، األعمش، عن عباية بن ربعي األسدي، عن أبي أيوب األنصاري
هـ) في (المسترشد): عن يحيى بن عبد ٤وروى طرفاً منه ابن جرير الطبري (ق

هـ) في (شرح ٣٦٣، والقاضي النعمان (ت)٣(الحميد، قال: حدثنا قيس بن الربيع... الخ
  .)٤(األخبار): عن يحيى بن عبد الحميد، بإسناده عن أيوب األنصاري

يان في أخبار صاحب هـ) في (الب٦٥٨رواه الحافظ الكنجي الشافعي (ت ــــــــ٢٢٢٢
أخبرنا الحافظ أبو عن الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري، قال: ((الزمان) بسنده: 

ــ وأنا أسمع بمدينة حلب ــ الدمشقي قراءة عليه  اج يوسف بن خليل بن عبد اهللالحج
 الفتحيعرف بويرج بإصبهان، أخبرنا أبو قال: أخبرنا أبو الفتح ناصر بن محمد بن أبي 

يل بن الفضل السراج، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أخبرنا إسماع
شيخ أهل الحديث وقدوتهم في النقل أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  الحافظ

، بن سعيد محمدأحمد بن  حدثنا الشافعي المعروف بالدارقطني، مهدي بن مسعود
عن أبي ، سهل بن سليمان حدثنا ،إسحاق بن يزيد بن محمدإبراهيم بن  حدثنا

  ؟ فقلت له: هل شهدت بدراً، الخدري قال: أتيت أبا سعيد، هارون العبدي
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 �في علي �رسول اهللا ا سمعته منمم يءأال تحدثني بش :فقال: نعم، قلت

مرض مرضة نقه منها، فدخلت عليه  �رسول اهللا وفضله، فقال: بلى أخبرك: إن
من  �ا رأت ما برسول اهللا، فلم�ن يمين رسول اهللاوأنا جالس ع تعوده �فاطمة

  ...الضعف خنقتها العبرة
. وعنه )١())وقال في آخره: هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل

  .)٢(هـ) في (الفصول المهمة)٨٥٥حسب الظاهر ابن الصباغ المالكي (ت
ائل هـ) في (ينابيع المودة) عن كتاب (فض١٢٩٤وأخرجه القندوزي (ت

 )٣(الصحابة) للسمعاني، عن أبي سعيد الخدري، قال: دخلت فاطمة على أبيها...
  الحديث.

هـ) في (شرح األخبار)، ظاهره عن أبي ٣٦٣وأخرجه القاضي النعمان (ت
  الحديث. )٤(إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري...

هـ) في (دالئل اإلمامة)، ٥لطبري (قوذكر السند كامالً وروى بعضه ابن جرير ا 
 عبد الجبار بن شيران حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، قال: حدثنا((قال: 

أسلم وشعيب بن واقد،  بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا الحكم بن
دري، قال: أبي سعيد الخ قاال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن

ي خلفه عيسى ة الذي يصلّمهذه اُأل والذي نفسي بيده، إن مهدي :�قال رسول اهللا
  .)٥())من هذا، وقال: من هذا، �ضرب منكب الحسينثم  ا.منّ
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عن (كفاية الطالب)  )١(هـ) في (كشف الغمة)٦٩٣وأخرجه اإلربلي (ت

  ولم نعثر عليه في (كفاية الطالب).، للكنجي
في (شرح إحقاق الحق) عن (الرسالة القوامية  +لمرعشيوأورده السيد ا
بإسناده عن ، هـ)٤٨٩مخطوط) ألبي المظفّر السمعاني (ت/ في مناقب الصحابة
  .)٢(عن أبي سعيد الخدري، أبي هارون العبدي

عن أحمد ((بما أخبره جماعة: ، هـ) في كتاب (الغيبة)٤٦٠ورواه الطوسي (ت
، عن الحسين بن سعيد األهوازي، عيسى بن محمدعن أحمد بن ، بن إدريسا

عن أبي سعيد الخدري في ، هارون العبدي عن أبي، عن الحسين بن علوان
  .)٣())...يا بنية! :�لفاطمة �رسول اهللا قال: قال، حديث له طويل اختصرناه

سمعت سلمان ((قال: ، بن قيس الهاللي عن سلمان الفارسي سليمــ رواه ٣
مرضه الذي قبض فيه.  في �بين يدي رسول اهللا اًالفارسي يقول: كنت جالس

  .)٤())...�فدخلت فاطمة
  .)٥(هـ) في (إكمال الدين) عن سليم باختالف يسير٣٨١ورواه الصدوق (ت

هـ) في تفسيره، معنعناً عن عبد اهللا بن عباس، ٣٥٢ورواه فرات الكوفي (ت
المرضة التي  �ا أن مرض النبيوهو يقول: لم ·سمعت سلمان الفارسي((قال: 

 )٦())...�ودخلت عليه فاطمة الزهراء، فجلست بين يديه دخلت، قبضه اهللا فيها
  الحديث.
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أخبرنا جماعة، عن أبي ((هـ) في (األمالي)، قال: ٤٦٠ورواه الطوسي (ت

فيروز بن غياث الجالب بباب األبواب، قال: حدثنا  المفضل، قال: حدثنا محمد بن
الباني، ويعرف بفضالن صاحب الجار، قال: حدثني  محمد بن الفضل بن المختار

بن ظهير الفزاري الكوفي، عن ثابت بن أبي صفية  أبي الفضل بن مختار، عن الحكم
القاسم بن عوف، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة،  أبي حمزة، قال: حدثني أبو عامر

لذي في مرضه ا �، قال: دخلت على رسول اهللا·الفارسي قال: حدثني سلمان
  الحديث. )١())...فيه قبض

هـ) في (كفاية األثر) عن جابر بن عبد اهللا ٤٠٠رواه الخزّاز القمي (ت ــــــــ٤٤٤٤
حدثنا عبد : ، قال�أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد اهللا الشيباني((األنصاري: 

أبو عبد اهللا الغني الحسن بن : قال، الرزاق بن سليمان بن غالب األزدي با يارح
 :حدثنا ابن أبي شيبة، قال :الحميري، قال حدثنا عبد الوهاب بن همام: لمعالي، قا

الربيع، عن القاسم بن حسان، عن جابر بن عبد اهللا  بن ، عن الركينحدثنا شريك
فيها، فإذا فاطمة عند  في الشكاية التي قبض �كان رسول اهللا قال:، األنصاري

  حديث، باختالف في ألفاظه عما مضى.ال )٢())...رأسه، قال: فبكت حتّى ارتفع صوتها
هـ) في (كفاية األثر) عن عمار بن ياسر باختالف ٤٠٠رواه الخزّاز القمي (ت ــــــــ٥٥٥٥

: حدثنا هارون بن موسى، قال :حدثني علي بن الحسن بن محمد، قال((وزيادة، قال: 
 موسى بن حدثنا :حدثني عبد اهللا بن معبد، قال :حدثني محمد بن علي بن معمر، قال

عن ، عن أبي الطفيل، عن أسلم، هالل حدثني عبد الكريم بن :قال، إبراهيم الممتع
ارعم ،ا حضرت رسول اهللاقال: لم� الحديث. )٣())...�الوفاة دعا بعلي  
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ما أوردناه يتبين لك أن الحديث مروي بطرق مختلفة عند كلّ  ومن خالل

تضعيف أحد طرقه ال قيمة لها بعد في تبعه  وأن محاولة الذهبي ومن، الشيعة والسنّة
عديدة؛ وأما ما روي من فقرات الحديث مقطوعة عن أُخر أن جاءت به أسانيد 

 وقتاً وجهداً كبيراً لتتبعهاأصل الحديث الطويل ففيها أسانيد كثيرة جداً تتطلب 
  واهللا الموفّق. اً مستقال؛فوجمعها بحيث تبلغ مصنّ

IIII´ßì–È½a@óÜÇ@ŠÐÈuë@ñŒà§@òîÜšÏc@ü´ßì–È½a@óÜÇ@ŠÐÈuë@ñŒà§@òîÜšÏc@ü´ßì–È½a@óÜÇ@ŠÐÈuë@ñŒà§@òîÜšÏc@ü´ßì–È½a@óÜÇ@ŠÐÈuë@ñŒà§@òîÜšÏc@üFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
  »����������א�و�د�����2א��ن���«�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

يستند بعض علمائنا األفاضل على روايات تفيد بأن سلسلة المراتب من حيث يستند بعض علمائنا األفاضل على روايات تفيد بأن سلسلة المراتب من حيث يستند بعض علمائنا األفاضل على روايات تفيد بأن سلسلة المراتب من حيث يستند بعض علمائنا األفاضل على روايات تفيد بأن سلسلة المراتب من حيث 
أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ثم ثم ثم ثم     ،،،،على النحو اآلتي: الرسول األعظمعلى النحو اآلتي: الرسول األعظمعلى النحو اآلتي: الرسول األعظمعلى النحو اآلتي: الرسول األعظم    FFFFاألفضلية بين المعصوميناألفضلية بين المعصوميناألفضلية بين المعصوميناألفضلية بين المعصومين

بقية األئمة عليهم الصالة بقية األئمة عليهم الصالة بقية األئمة عليهم الصالة بقية األئمة عليهم الصالة ثم ثم ثم ثم     ،،،،المهديالمهديالمهديالمهديثم ثم ثم ثم     ،،،،الحسينالحسينالحسينالحسينثم ثم ثم ثم     ،،،،الحسنالحسنالحسنالحسنثم ثم ثم ثم     ،،،،راءراءراءراءوالزهوالزهوالزهوالزه
: (نحن ولد : (نحن ولد : (نحن ولد : (نحن ولد ����ومن تلك األحاديث ما ورد عن النبي األعظمومن تلك األحاديث ما ورد عن النبي األعظمومن تلك األحاديث ما ورد عن النبي األعظمومن تلك األحاديث ما ورد عن النبي األعظم، ، ، ، والسالم أجمعينوالسالم أجمعينوالسالم أجمعينوالسالم أجمعين

        والمهدي).والمهدي).والمهدي).والمهدي).، ، ، ، والحسينوالحسينوالحسينوالحسين، ، ، ، والحسنوالحسنوالحسنوالحسن، ، ، ، وعليوعليوعليوعلي، ، ، ، وحمزةوحمزةوحمزةوحمزة، ، ، ، سادة أهل الجنّة: أناسادة أهل الجنّة: أناسادة أهل الجنّة: أناسادة أهل الجنّة: أنا    المطّلبالمطّلبالمطّلبالمطّلبعبد عبد عبد عبد 
وي الشريف إلقرار سلسلة وي الشريف إلقرار سلسلة وي الشريف إلقرار سلسلة وي الشريف إلقرار سلسلة وسؤالنا األول: إذا اعتمدنا هذا الحديث النبوسؤالنا األول: إذا اعتمدنا هذا الحديث النبوسؤالنا األول: إذا اعتمدنا هذا الحديث النبوسؤالنا األول: إذا اعتمدنا هذا الحديث النب

.. وهل يجعله .. وهل يجعله .. وهل يجعله .. وهل يجعله ����فبماذا نفسر ورود ذكر حمزةفبماذا نفسر ورود ذكر حمزةفبماذا نفسر ورود ذكر حمزةفبماذا نفسر ورود ذكر حمزة، ، ، ، المراتب على النحو المذكورالمراتب على النحو المذكورالمراتب على النحو المذكورالمراتب على النحو المذكور
        ؟؟؟؟FFFFذلك مقدماً في األفضلية على بقية المعصومينذلك مقدماً في األفضلية على بقية المعصومينذلك مقدماً في األفضلية على بقية المعصومينذلك مقدماً في األفضلية على بقية المعصومين

أما السؤال الثاني: فهل حقّاً أنّه لم يرد شيء في الروايات في أفضلية سائر أما السؤال الثاني: فهل حقّاً أنّه لم يرد شيء في الروايات في أفضلية سائر أما السؤال الثاني: فهل حقّاً أنّه لم يرد شيء في الروايات في أفضلية سائر أما السؤال الثاني: فهل حقّاً أنّه لم يرد شيء في الروايات في أفضلية سائر 
        فيما عدا ما ذكر.فيما عدا ما ذكر.فيما عدا ما ذكر.فيما عدا ما ذكر.    FFFFاألئمة بعضهم على البعض اآلخراألئمة بعضهم على البعض اآلخراألئمة بعضهم على البعض اآلخراألئمة بعضهم على البعض اآلخر

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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سادة أهل  المطّلب: (نحن ولد عبد بهذا المتنن الحديث الوارد اعلم أ

ورد من ، والمهدي)، والحسين، والحسن، وجعفر، وحمزة، وعلي، الجنّة: أنا
وحكم عليه ، وفي سنده ضعف، )١(طرق أهل السنّة برواية أنس بن مالك

  بعضهم بالوضع.
ن الحديث ورد من طرقنا في (كتاب سليم بن قيس) بأطول مما رواه أنس، ولك

عن سلمان، قال: كانت قريش إذا عن أبان، عن سليم، ((وفيه ما يرفع اإلشكال: 
من أهل البيت قطعت حديثها. فبينما هي جالسة إذ  جلست في مجالسها فرأت رجالً

فبلغ ، ل نخلة نبتت في كناسة)كمث �� أهل بيته إ د فيقال رجل منهم: (ما مثل محم
 الناس، ثم ى اجتمعخرج فأتى المنبر فجلس عليه حتّ فغضب، ثم �ذلك رسول اهللا

قام فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم من أنا؟ قالوا: أنت رسول اهللا. !ها الناسقال: أي  
قال: أنا رسول اهللا، وأنا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم، ثم 

  ى انتهى إلى نزار.نسبه حتّ مضى في
نسعى بين يدي اهللا قبل أن يخلق اهللا آدم  ا نوراًي وأهل بيتي كنّقال: أال وإنّ ثم

ا خلق آدم فلم حت المالئكة لتسبيحه.ح سبوكان ذلك النور إذا سب، عام بألفي
حمله في ثم  .صلب آدمأهبط إلى األرض في ثم  ،وضع ذلك النور في صلبه

في  لم يزل ينقلناثم  قذفه في النار في صلب إبراهيم.ثم  ،صلب نوحالسفينة في 
 وأكرم المغارس منبتاً، ى أخرجنا من أفضل المعادن محتداًحتّ، أكارم األصالب

  لم يلتق أحد منهم على سفاح قط.، هاتماآلباء واُأل بين
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 حسنوجعفر وحمزة وال ة: أنا وعليأال ونحن بنو عبد المطّلب سادة أهل الجنّ

  والحسين وفاطمة والمهدي.
اهللا نظر إلى أهل األرض نظرة فاختار منهم رجلين: أحدهما أنا فبعثني أال وإن 

 ووزيراً وخليالً خذه أخاًأن أتّ وأوحى إلي، بن أبي طالب واآلخر علي، اًونبي رسوالً
وخليفة اًووصي.  

عاداه عاداه اهللا. ال  ومن ،مؤمن بعدي، من وااله وااله اهللاكلّ  ه وليأال وإنّ
كافر. هو زر األرض بعدي وسكنها، وهو كلمة  �� يبغضه إ وال ،مؤمن �� ه إيحب

يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم �، اهللا التقوى وعروته الوثقى
ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِهونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِهونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِهونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه�

)١(.  
ة ثانيةاهللا نظر نظر أال وإن ،فجعلهم، من أهل بيتي اًفاختار بعدنا اثني عشر وصي 

هم ، ما غاب نجم طلع نجمكلّ، مثل النجوم في السماء، بعد واحد تي واحداًمخيار أُ
ة هداة مهتدونأئم ،هم حجج ، هم كيد من كادهم وال خذالن من خذلهمال يضر

، ومعادن حكمته، وحيهوتراجمة ، وخزان علمه، وشهدائه على خلقه، اهللا في أرضه
ال ، معهم هم مع القرآن والقرآن، من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا

  .الحوض يى يردوا علَيفارقونه حتّ
  .)٢())ــات ثالث مر ــاشهد  هماللّ، اشهد همفليبلغ الشاهد الغائب. اللّ

على من أهل البيت  Fففي هذا الحديث داللة واضحة على أفضلية األئمة
: �وقال، ...)ا نوراًي وأهل بيتي كنّأال وإنّ: (�إذ قال رسول اهللا، حمزة وجعفر

)اهللا نظر نظرة ثانية أال وإن ،خيار  فجعلهم، من أهل بيتي اًفاختار بعدنا اثني عشر وصي
  ).بعد واحد تي واحداًمأُ
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ويظهر من هذا الحديث بطوله أن ما روي عن أنس على ضعفه مقتطع من 

على  Fيذكر فيها فضل أهل بيته وفضل األئمة �طويلة لرسول اهللاخطبة 
لكن ال يتوهم منها أن ، وأن غيرهم من بني عبد المطّلب لهم الفضل أيضاً، الخلق

  .Fهئأفضل من أوصيا Ëحمزة وجعفر
عن  �وقال، )١(وصف الرسل بسادة أهل الجنّة �ثم إنّه ورد عن رسول اهللا

أنّه قال:  �وروي عن علي، شباب أهل الجنّة): (سيدا Hالحسن والحسين
  .)٢()ة المخلصونسادة أهل الجنّو(، )قونة األسخياء والمتّسادة أهل الجنّ(

، Hومن المعلوم تفاوت الفضل بين هذه الفئات: الحسن والحسين
 بل حصول التفاوت بين أفراد، والمخلصون، والمتّقون، سخياءواأل، Fوالرسل

سخياء والمتّقون وال األ، في الفضل سواء Fس الرسلفلي، فئة على حدةكلّ 
بل ، فعلم من ذلك أن رتبة السيادة في الجنّة ليس على درجة واحدة، والمخلصون

، جنّةمن سادة أهل ال Ëجعفرو فال مانع من أن يكون حمزة، هي مشككة متفاته
  .Fهم األئمة األوصياء منهما فضل وأعلى رتبةأوهناك سادة 

 �على ضعفها لو سلّمنا بصدورها عن رسول اهللاــ  رواية أنســ  فهذه الرواية
كما في روايات خلقتهم ، Fال تعارض ما ورد في أفضلية األئمة االثني عشر

 وأنّهم جرى لهم ما جرى، �ووراثتهم لعلوم رسول اهللا، النورية قبل الخلق
اهللا.. إلى غير ذلك  وأن الراد عليهم كالراد على، وأن طاعتهم واجبة، �لرسول اهللا

  مما ثبت لهم من مقامات ومنازل في الروايات الكثيرة.
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فيكون المراد من هذه الرواية والروايات القريبة منها ــ سيأتي بعضها في كالم 

هو إثبات فضلهم على الناس يوم ، ــ في فضل حمزة وجعفر �العالّمة المجلسي
اصّة األئمة المعصومين من أهل نبياء واألوصياء خالقيامة ما عدى الرسل واأل

  وما ثبت بالدليل تخصيصه باألفضلية عليهم.، Fالبيت
 عن أصبغ بن نباتة((ويبين لنا هذا المعنى ما أورده الكليني بسنده: 

يوم افتتح البصرة وركب بغلة رسول  �قال: رأيت أمير المؤمنين، الحنظلي
  قال: ثم  ،�اهللا

  لخلق يوم يجمعهم اهللا.أيها الناس! أال أخبركم بخير ا
فإنّك كنت  حدثنافقام إليه أبو أيوب األنصاري, فقال: بلى يا أمير المؤمنين! 

  تشهد ونغيب؟
ال ينكر ، فقال: إن خير الخلق يوم يجمعهم اهللا سبعة من ولد عبد المطّلب

  جاحد.���  وال يجحد به، كافر���  فضلهم
  منين! سمهم لنا لنعرفهم؟فقال: يا أمير المؤ، �بن ياسر عمارفقام 

، �محمدوإن أفضل الرسل ، فقال: إن خير الخلق يوم يجمعهم اهللا الرسل
نبيها حتّى يدركه نبي, أال وإن أفضل  أُمة بعد نبيها وصيكلّ  وإن أفضل

 داألوصياء وصيأفضل الخلق بعد األوصياء عليه وآله السالم محم أال وإن ,
, وجعفر بن أبي طالب له المطّلبفضل الشهداء حمزة بن عبد الشهداء, أال وإن أ

جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة, لم ينحل أحد من هذه اُألمة جناحان غيره, 
، Fوالسبطان الحسن والحسين والمهدي، وشرفه �اّمحمدشيء كرم اهللا به 

  .ا أهل البيتاهللا من شاء منّ يجعله
تال هذه اآلية ثم :�نمونمونمونمو     هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي        
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ذَلك الْفَضْلُ ذَلك الْفَضْلُ ذَلك الْفَضْلُ ذَلك الْفَضْلُ     �    من النَّبِيين والصِّديقين والشُّهداِء والصَّالحين وحسن أُولَئك رفيقًامن النَّبِيين والصِّديقين والشُّهداِء والصَّالحين وحسن أُولَئك رفيقًامن النَّبِيين والصِّديقين والشُّهداِء والصَّالحين وحسن أُولَئك رفيقًامن النَّبِيين والصِّديقين والشُّهداِء والصَّالحين وحسن أُولَئك رفيقًا    

�من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليمامن اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليمامن اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليمامن اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليما
)٢()))١(.  

  ستشهاد.لخبر وإن كان ضعيفاً لكنّه يصلح لالوهذا ا
والمراد ((قال المجلسي في (مرآة العقول) في شرحه للحديث المذكور: 

بـ(الرسل) أولوا العزم أو األعم منهم وممن له كتاب من غيرهم, أو جميع األنبياء 
ن والمراد بالشهداء من استشهد م، واألوصياء وهم النبيون والصديقون واألوصياء

غير األنبياء واألوصياء بقرينة المقابلة. فالمراد بقوله: (أفضل الشهداء), أفضلهم من 
(خضيبان) أي: ملونان ، غير المعصومين, فال ينافي فضل الشهداء من األئمة عليهم

(وجناحان) بالرفع على ما في النسخ حكاية ، (لم ينحل) أي: لم يعط، بلون دمه
ويمكن حمله على أنّه لم ينحل أحد قبله أو من ، احين)فالظاهر (جن �� للسابق, وإ

كما ورد في ، Hبن أمير المؤمنين عباسجملة الصحابة, فال ينافي إعطاؤهما ال
أو في ، إما في الجسد األصلي في اآلخرة في جنّة الخلد، وإعطاء الجناحين، الخبر

ضاً في البرزخ, أو الجسد األصلي أي، الجسد المثالي في البرزخ في جنّة الدنيا
وكذا (المهدي) منصوب ، و(السبطان) مبتدأ خبره محذوف, أي: منهم السبطان

  بفعل مضمر يفسره يجعله.
فالسبعة: النبي ،وجعفر.، وحمزة، والمهدي، والحسين، والحسن، وعلي  

, أو المراد Fوكونهم (خير الخلق) إما إضافي بالنسبة إلى غير سائر األئمة
وعلي أفضل ، أفضل األنبياء �بالنسبة إلى صنفهم, فالنبيمنهم كلّ  خيرية

وحمزة وجعفر أفضل ، Fوالحسنان والمهدي أفضل األئمة، األوصياء بال واسطة
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أو هو ، ر األئمة بذكر أولهم وآخرهمئالشهداء غير المعصومين, واكتفى من ذكر سا

  كما سيأتي.، مأو من أخبار المخالفين ذكر إلزاماً عليه، محمول على التقية
وعلى بعضها: لمن لم ، وعلى بعض الوجوه: المراد بـ(الصالحين) سائر األئمة

  أو لم يصر عليها وعلى الصغائر.، يرتكب كبيرة
و(رفيقاً) تميز عن النسبة, وذلك إشارة إلى حسن ، (أولئك) إشارة إلى الذين

  .))أو الفضل صفة ذلك والظرف خبر، حال رفيقهم, والفضل خبر
وأقول: قد روي مثل هذا الخبر من طرق المخالفين, روى ((قال المجلسي:  ثم

يرفعه إلى أبي أيوب األنصاري: ، السيد في الطرائف من مناقب ابن المغازلي الشافعي
قال: (يا فاطمة! إنّا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من  �إن رسول اهللا

ــ أو قا ــ وال يدركه أحد من اآلخرين غيرنااألولين واآلخرين من قبلنا  نبينا ، ل: األنبياء 
ووصينا أفضل األوصياء وهو بعلك, وشهيدنا أفضل الشهداء ، أفضل األنبياء وهو أبوك

ك, ومنّا من له جناحان يطير بهما في الجنّة حيث شاء وهو ابن عم، وهو حمزة عمك
  .)١())سي بيده مهدي هذه اُألمةومنّا والذي نف، بناكومنّا سبطا هذه اُألمة وهما ا

IIIIòČàöþaòČàöþaòČàöþaòČàöþaFFFF@@@@ñŒ»ë@ŠÐÈu@åß@ÝšÏcñŒ»ë@ŠÐÈu@åß@ÝšÏcñŒ»ë@ŠÐÈu@åß@ÝšÏcñŒ»ë@ŠÐÈu@åß@ÝšÏcHHHH@ @@ @@ @@ @

���$و�1«�#��������������«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
أنا أنا أنا أنا ، ، ، ، سادة أهل الجنّةسادة أهل الجنّةسادة أهل الجنّةسادة أهل الجنّة    المطّلبالمطّلبالمطّلبالمطّلبيقول: (نحن ولد عبد يقول: (نحن ولد عبد يقول: (نحن ولد عبد يقول: (نحن ولد عبد     ����بما أن رسول اهللابما أن رسول اهللابما أن رسول اهللابما أن رسول اهللا

        ).).).).٦٥٦٥٦٥٦٥////٥١٥١٥١٥١والمهدي). (البحار والمهدي). (البحار والمهدي). (البحار والمهدي). (البحار ، ، ، ، والحسينوالحسينوالحسينوالحسين، ، ، ، الحسنالحسنالحسنالحسنوووو، ، ، ، وجعفروجعفروجعفروجعفر، ، ، ، وعليوعليوعليوعلي، ، ، ، وحمزةوحمزةوحمزةوحمزة
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أفضل أفضل أفضل أفضل     ËËËËفأين باقي أئمة أهل البيت من سادة أهل الجنّة؟ وهل حمزة وجعفرفأين باقي أئمة أهل البيت من سادة أهل الجنّة؟ وهل حمزة وجعفرفأين باقي أئمة أهل البيت من سادة أهل الجنّة؟ وهل حمزة وجعفرفأين باقي أئمة أهل البيت من سادة أهل الجنّة؟ وهل حمزة وجعفر

باإلضافة إلى الرواية باإلضافة إلى الرواية باإلضافة إلى الرواية باإلضافة إلى الرواية     ؟؟؟؟من باقي األئمة عند اإلمامية؟ أم ما هو معنى تلك الروايةمن باقي األئمة عند اإلمامية؟ أم ما هو معنى تلك الروايةمن باقي األئمة عند اإلمامية؟ أم ما هو معنى تلك الروايةمن باقي األئمة عند اإلمامية؟ أم ما هو معنى تلك الرواية
        التالية: (علي بعدي أفضل أُمتي, وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي)؟التالية: (علي بعدي أفضل أُمتي, وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي)؟التالية: (علي بعدي أفضل أُمتي, وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي)؟التالية: (علي بعدي أفضل أُمتي, وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي)؟

        ....محمدمحمدمحمدمحمدوآل وآل وآل وآل     محمدمحمدمحمدمحمدوصلّى اهللا على وصلّى اهللا على وصلّى اهللا على وصلّى اهللا على 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وفي سندها ، وردت من طرق أهل السنّة برواية أنس بن مالكالرواية األولى 

، من طرقهم )٢(والطوسي في (الغيبة)، )١(في (األمالي) الصدوقرواها ، ضعف
لروايات الكثيرة التي تشير لضة ال تكون معارف، هماعن )٣(ها صاحب (البحار)اورو

  .�هم أفضل الخلق بعد رسول اهللا Fإلى أن األئمة المعصومين
وسيتضح أكثر بما سنورده ، فقد أوضحناه في سؤال سابقالرواية وأما معنى 

  مبتسرة في السؤال.الرواية الثانية التي ذكرت مبتورة من 
ورواها الصدوق ، ·ليم بن قيس في كتابه عن سلمان الفارسيفقد روى س

كنت جالساًسمعت سلمان الفارسي يقول: ((قال: ، ليمفي (اإلكمال) بسنده إلى س 
ا رأت ما فلم، �مرضه الذي قبض فيه. فدخلت فاطمة في �بين يدي رسول اهللا

  ى جرت دموعها على خديها.خنقتها العبرة حتّ من الضعف �برسول اهللا
  ما يبكيك؟ !: يا بنية�فقال رسول اهللا

  الضيعة من بعدك. أخشى على نفسي وولدي !الت: يا رسول اهللاق
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ا أوما علمت إنّ !: يا فاطمة ــواغرورقت عيناه بالدموع  ــ �فقال رسول اهللا

، الفناء على جميع خلقهم ه حتّوإنّ، اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا أهل بيت
طالعة فاختارنيإلع إلى األرض اطّ اهللا تبارك وتعالى وإن اًمنهم فجعلني نبي،  ثم

 خذه أخاًوأن أتّ، اهجك إيوأمرني أن أزو، بعلك لع إلى األرض ثانية فاختاراطّ
وبعلك ، فأبوك خير أنبياء اهللا ورسله تي.مأُ وأن أجعله خليفتي في، اًووصي ووزيراً

لع إلى األرض اطّثم  يلحقني من أهلي. ل منوأنت أو، خير األوصياء والوزراء
فأنت  ولدك وولد أخي بعلك منك. من عة ثالثة فاختارك وأحد عشر رجالًطالا

ةدة نساء أهل الجنّسي ،وأنا، ةدا شباب أهل الجنّوابناك الحسن والحسين سي 
ل أو هم هادون مهديون.كلّ، أوصيائي إلى يوم القيامة وأخي واألحد عشر إماماً

في منزل ، ن ولد الحسينتسعة مثم  ،الحسينثم  ،الحسن، األوصياء بعد أخي
منزل إبراهيم وآل ثم  ،وليس منزل أقرب إلى اهللا من منزلي، ةالجنّ واحد في

  إبراهيم.
وخير أهل ، تيمجك خير أُاك أن زومن كرامة اهللا إي أن ــيا بنية  ــأما تعلمين 

وأصدقهم ، وأكرمهم نفساً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً، أقدمهم سلماً، بيتي
  .هم اجتهاداًوأشد، وأزهدهم في الدنيا، اًوأجودهم كفّ، قلباً وأشجعهم، اناًلس

  وفرحت. �لها رسول اهللا بما قال �فاستبشرت فاطمة
قال لها رسول اهللا ثم�إن : بن أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب نوافذ لعلي ،
سبقه إلى أحد ولم يكلّ  إيمانه باهللا وبرسوله قبل ليست ألحد من الناس: ومناقب

تي يعلم جميع متي وليس أحد من أُنّاهللا وس وعلمه بكتاب، تيمذلك أحد من أُ
م مالئكته ولم يعلّ، يعلمه غيري وغيره ال مني علماًاهللا علّ ألن ؛علمي غير بعلك

ففعلت ذلك. فليس أحد من ، اًعلي مهاي وأمرني اهللا أن أعلّمه إيما علّوإنّ، ورسله
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 وإن، زوجته ــيا بنية  ــك وإنّ ه غيره.لمي وفهمي وفقهي كلّتي يعلم جميع عمأُ

بالمعروف ونهيه عن  وأمره .تيمابنيه سبطاي الحسن والحسين وهما سبطا أُ
  مه الحكمة وفصل الخطاب.ثناؤه علّ اهللا جلّ وإن، المنكر

لين وال من األو ا أهل بيت أعطانا اهللا سبع خصال لم يعطها أحداًإنّ !يا بنية
ي خير ووصي، د األنبياء والمرسلين وخيرهماآلخرين غيرنا: أنا سي من حداًأ

حمزة  :أعني، وشهيدنا خير الشهداء، ووزيري بعدي خير الوزراء، الوصيين
يعم.  

د الشهداء بل سي، ؟ قال: الد الشهداء الذين قتلوا معكسي !قالت: يا رسول اهللا
  ألوصياء.لين واآلخرين ما خال األنبياء وااألو من

يطير بهما ، وذو الجناحين المضرجين، وجعفر بن أبي طالب ذو الهجرتين
دا شباب أهل وسي، تيمة. وابناك الحسن والحسين سبطا أُالمالئكة في الجنّ مع

 ة الذي يمأل اهللا به األرض قسطاًممهدي هذه اُأل ــوالذي نفسي بيده  ــ اة. ومنّالجنّ
  .وجوراً كما ملئت ظلماً وعدالً

  ؟يت أفضلهؤالء الذين سم فأي !: يا رسول اهللا�قالت فاطمة
وحمزة وجعفر هذان أفضل ، تيمأفضل أُ : أخي علي�رسول اهللا فقال

وبعد األوصياء من  وبعدك وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين تي بعد عليمأُ
الذي منهم المهدي. و ــ �بيده إلى الحسين �رسول اهللا وأشار ــولد ابني هذا 

ا أهل بيت ل. إنّاألو واآلخر وصي، ه إمامهمن اآلخر ألنّ ل خيراألو، منه قبله أفضل
  .)١(..اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا.
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اللة على واضح الد Fفما ورد في هذه الرواية بخصوص األئمة االثني عشر

  .Hوعلي وفاطمة �رسول اهللاأفضليتهم على الخلق بعد 
ر(رضوان اهللا عليهما) فضلهما الذي ال ينكر ما خال األنبياء لحمزة وجعف، نعم

 وفاطمة وعلي �رسول اهللاوهما (رضوان اهللا عنهما) أفضل اُألمة بعد ، واألوصياء
  كما ورد في متن الرواية.، Fوالتسعة المعصومين والحسن والحسين

IIIIČïÜÇ@ÝîšÐmČïÜÇ@ÝîšÐmČïÜÇ@ÝîšÐmČïÜÇ@ÝîšÐm����@@@@�Ë@óÜÇ�Ë@óÜÇ�Ë@óÜÇ�Ë@óÜÇêêêêHHHH@ @@ @@ @@ @

����د����א��ود��«����«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

اً شافياً على تفضيل اإلمام عليأريد رداً شافياً على تفضيل اإلمام عليأريد رداً شافياً على تفضيل اإلمام عليأريد رداً شافياً على تفضيل اإلمام عليعلى أبي بكر وعمر؟على أبي بكر وعمر؟على أبي بكر وعمر؟على أبي بكر وعمر؟    ����أريد رد        

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

على غيره  �نا رضوان اهللا عليهم أدلّة كثيرة تثبت أفضلية عليؤأقام علما
وال يسع ، ي ذلك كتب كثيرةوألّفوا ف، سواء الثالثة الذين استخلفوا أو غيرهم

العالّمة(أعلى اهللا مقامه) ذكر  ولكن، المجال هنا إليراد أدلّتهم لكثرتها وتنوعها
نورد هنا ، في كتبه �منهجاً علمياً للمفاضلة وتصنيفاً ممتازاً لفضائل أمير المؤمنين

ملخصاً منه إذا طبق على ما ورد من جزئيات الفضائل تثبت أفضلية اإلمام علي� 
  بصورة واضحة قاطعة.

  :لخصهفي (كشف اليقين) ما م مةالعالّقال 
  وبعدها:، وحينها، الفضائل تنقسم إلى: ما قبل والدته



٤٩٧٤٩٧٤٩٧٤٩٧.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
وأنّه ، منها: اإلشارة إليه في الكتب السابقة، قبل والدته عديدة �وفضائله 

وأن واليته ، وأن اسمه مكتوب على ساق العرش، خلق ورسول اهللا من نور واحد
  به إلى اهللا عزّ وجلّ. Fوتوسلهم، على األنبياءأخذت 

وانّه ولد من ، منها: والدته في الكعبة، ة أيضاًعديدحين والدته  �وفضائله 
  به. �واعتناء رسول اهللا، وقراءته للقرآن حين الوالدة، هاشميين

وهي إما أن تكون حاصلة باعتبار ، عد والدته فكثيرة جداًب �وأما فضائله 
أو ، واآلثار المكتسبة إما أن تكون نفسية، أو تكون خارجة عنه، آثارهأفعاله و

  بدنية:
وأشجعهم ، هل زمانهأعلم أوأنّه ، فالنفسية كثيرة: كإيمانه وسبقه إلى اإلسالم

وسخاءه وحسن خلقه ، وأنّه أورعهم وأزهدهم، وإخباره بالغيب، �بعد رسول اهللا
  .هوحلمه واستجابة دعائه ودين

وجمعه بين الفضائل ، وسبقه لكلّ خير، وجهاده، لك: كعبادتهوالبدنية كذ
، �وصعوده على كتف رسول اهللا، واختصاصه بحمل البراءة، وبالغته، المتضادة
  وغيرها.

، �وتزويجه فاطمة، وأما الخارجية فيعسر حصرها: كنسبه الشريف
األبواب، �ومؤاخاته للنبي بابه���  وسد ،مباهلةفي ال �وكونه نفس النبي ،
 �وانّه وصي رسول اهللا، نّه مولى المؤمنينأو، ن الحق معهأو، ووجوب مودته

وأنّه أحب الخلق إلى ، وأنّه بمنزلة هارون من موسى، نّه أمير المؤمنينأو، وخليفته
اهللا بعد النبي� ،منافق أو ابن زنا���  وأنّه ال يبغضه، �وأنّه خير الخلق بعد النبي ،

، وأن ابناه سيدا شباب أهل الجنّة، وأنّه صاحب اللواء يوم القيامة، العربنّه سيد أو
 يوأنذرالنظر إلى وجهه عبادة... ، وأنّه قسيم الجنّة والنار، من صلبه �ة النبي وأن
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وللتفصيل يرجع إلى كتاب العالّمة (كشف اليقين في فضائل ، كثيرال كثيرالوغيرها 

  أمير المؤمنين).
، بالمقايسة بين فضائل ومثالب المتقابلين آخر إلثبات األفضلية وهناك طريق

فيه وما حصل  �ل رسول اهللاقوأالتي نزل بها القرآن و �فتذكر فضائل علي
وتقارن مع مثالب غيره المذكورة في القرآن وأقوال ، عليه من فضائل باالعتبار

فيهم وما ثبت فيهم من مثالب باالعتبار. �النبي  
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
لدي سؤال بخصوص غزوة الخندق: لماذا نركّز على الخلفاء الثالثة أنّهم لدي سؤال بخصوص غزوة الخندق: لماذا نركّز على الخلفاء الثالثة أنّهم لدي سؤال بخصوص غزوة الخندق: لماذا نركّز على الخلفاء الثالثة أنّهم لدي سؤال بخصوص غزوة الخندق: لماذا نركّز على الخلفاء الثالثة أنّهم 

        قتل عمرو بن ود العامري.قتل عمرو بن ود العامري.قتل عمرو بن ود العامري.قتل عمرو بن ود العامري.ضمن الجنّة لمن يضمن الجنّة لمن يضمن الجنّة لمن يضمن الجنّة لمن ي    ����والرسولوالرسولوالرسولوالرسول، ، ، ، جبناءجبناءجبناءجبناء
وأبو ذر الغفاري(رضوان وأبو ذر الغفاري(رضوان وأبو ذر الغفاري(رضوان وأبو ذر الغفاري(رضوان ، ، ، ، ييييمحمدمحمدمحمدمحمدالسؤال: أين بقية الصحابة أمثال سلمان الالسؤال: أين بقية الصحابة أمثال سلمان الالسؤال: أين بقية الصحابة أمثال سلمان الالسؤال: أين بقية الصحابة أمثال سلمان ال

ضمن لهم الجنّة قبل ضمن لهم الجنّة قبل ضمن لهم الجنّة قبل ضمن لهم الجنّة قبل     ����لماذا لم يقاتلوا عمرو بن ود؟ علماً أن الرسوللماذا لم يقاتلوا عمرو بن ود؟ علماً أن الرسوللماذا لم يقاتلوا عمرو بن ود؟ علماً أن الرسوللماذا لم يقاتلوا عمرو بن ود؟ علماً أن الرسول، ، ، ، اهللا عليهم)اهللا عليهم)اهللا عليهم)اهللا عليهم)
        ....����أن يقاتله أمير المؤمنينأن يقاتله أمير المؤمنينأن يقاتله أمير المؤمنينأن يقاتله أمير المؤمنين

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

في دعوته لمبارزة عمرو  �لتاريخ والسيرة أنّه لم يجب النبيمن الثابت في ا
بن عبد ود العامري في يوم الخندق أي أحد من الصحابة سوى أمير المؤمنين ا
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, فالكلّ متساوون في هذا المقام من ناحية التقاعس عن �علي بن أبي طالب

في هذا الموقف. �إجابة نداء النبي  
الخلفاء الثالثة في هذا المورد ــ وربما في  ولكن الذي يجعل التركيز على

غيره من الموارد أيضاً ــ أن البعض يصر على تفضيل الخلفاء الثالثة على أمير 
وبغيره من الموارد أيضاً التي ، , مما يستدعي االستشهاد بهذا المورد�المؤمنين

م فيها عليعلى غيره من الصحابة من دون منازع. �يتقد  
بأفضلية  قرونفهم م، Ëوأبي ذر، كرت من الصحابة كسلمانوأما من ذ

فال موجب لالستدالل عليهم بهذه الواقعة أو غيرها.. ، وتفضيله عليهم �علي
  واهللا الموفق للصواب.
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�ن«��������א�����������«  
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

يقول علييقول علييقول عليبرجل يفضّلني على برجل يفضّلني على برجل يفضّلني على برجل يفضّلني على     ييييمراراً وتكراراً على منبر الكوفة: (ال أوتمراراً وتكراراً على منبر الكوفة: (ال أوتمراراً وتكراراً على منبر الكوفة: (ال أوتمراراً وتكراراً على منبر الكوفة: (ال أوت    ····يقول علي
، ، ، ، ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢////٤٩٤٩٤٩٤٩، ، ، ، ٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤////٤٧٤٧٤٧٤٧، ، ، ، ٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤////١٠١٠١٠١٠جلدته حد المفتري). (البحار جلدته حد المفتري). (البحار جلدته حد المفتري). (البحار جلدته حد المفتري). (البحار  ��� ��� ��� ���     وعمروعمروعمروعمرأبي بكر أبي بكر أبي بكر أبي بكر 

، ، ، ، ٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣رجال الكشي رجال الكشي رجال الكشي رجال الكشي ، ، ، ، ٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧، ، ، ، ٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢، ، ، ، ٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣الصوارم المهرقة الصوارم المهرقة الصوارم المهرقة الصوارم المهرقة ، ، ، ، ١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢////٣٣٣٣الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم 
معجم معجم معجم معجم ، ، ، ، ٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢كفاية األثر كفاية األثر كفاية األثر كفاية األثر ، ، ، ، ١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧الفصول المختارة الفصول المختارة الفصول المختارة الفصول المختارة ، ، ، ، ١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧////٢٢٢٢عيون أخبار الرضا عيون أخبار الرضا عيون أخبار الرضا عيون أخبار الرضا 

        ).).).).٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦    ــــــــ١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣////٨٨٨٨الخوئي الخوئي الخوئي الخوئي 
        اً هذا هو قول اإلمام علي سالم اهللا عليه؟اً هذا هو قول اإلمام علي سالم اهللا عليه؟اً هذا هو قول اإلمام علي سالم اهللا عليه؟اً هذا هو قول اإلمام علي سالم اهللا عليه؟هل حقّهل حقّهل حقّهل حقّ

        أرجو من سماحتكم النظر في المسألة والتوضيح.أرجو من سماحتكم النظر في المسألة والتوضيح.أرجو من سماحتكم النظر في المسألة والتوضيح.أرجو من سماحتكم النظر في المسألة والتوضيح.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يتشبث بها  Fى أئمة أهل البيتهناك جملة من األحاديث المنسوبة إل

، جملة وتفصيالً قد أجاب عنها علماؤنا، المشكّكون لتمرير غاياتهمالمخالفون و
بها الطرف المخالف  فقد كانوا يذكرون مثل هذه األحاديث التي يحتج

  .وتناقضها هاعليها وكشف زيف بالرد ليقوموا
لني أحداً يفضّ : (ال أجد�عليعن اإلمام  زعومالحديث الم ها هذاومن

نا في كتبهم أصحابالمفتري), فقد ذكره  جلدته حد���  على أبي بكر وعمر
 لتأنّك تأمالمخالف, ولو  حجةللرد عليه ودحض التي ورد بعضها في السؤال 

لعلمتم بأن أصحابنا كانوا في معرض الرد على هذا الحديث ، جيداً في هذه المسألة
  !�� ليس إ، وأمثاله

إن نّة ال من مرويات الشيعة  ثمهذا الحديث أصله من مرويات أهل الس
  اإلمامية! وهو حديث باطل من وجوه:

لم يذكره أصحاب الكتب الستّة وال المسانيد! ، نّه حديث آحادأ الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:
 بن طلحة محمدفبعضها ضعيف ورد من طريق ، وإنّما له طرق ال تخلو من إشكال

يروي عن ، وهو مضعف، Fخلفاء الثالثة مع أهل البيتالمولع بتحسين صورة ال
  .)١(وكان الناس يكذّبونه، وله أحاديث منكرة، هيلاجالم

الحكم بن عن ، أبي عبيدة الحكم فرواه مرة عن: وقد اضطرب في إسناده
من دون  �علي عن، ومرة عن أبي عبيدة بن الحكم، )٢(�عن علي، لجح
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 يمن دون توسط أب �عن علي، عن أبيه، الحكمعن ومرة ، )١(توسط أبيه الحكم

أبي  عن عبد الرحمن بن، عن حصين بن عبد الرحمن، وأُخرى عن شعبة، )٢(عبيدة
فهو ، �؛ والحكم بن جحل البصري لم يثبت سماعه عن علي)٣(�عن علي، ليلى

وابنه أبو عبيدة أمية بن الحكم ال ، وأبوه مجهول لم يذكروه، )٤(من السادسة
  .)٦(عن أبيه أمية بن الحكم عن أبيه الحكم مهجعفال ينفع ما رواه ، )٥(يعرف

بل كذّبوه  ؛)٧(ازالبزّ فيه حفص بن سليمان، عن الحكموهناك طريق آخر 
  .)٨(اتّهموه بوضع الحديث

وعن سويد بن ، عمرو بن المنهالعن ، ورواه الحسن بن عمارة البجلي
يروي ما ال ، ي المنصور على بغدادالبجلي كان قاض بن عمارة والحسن، )٩(غفلة
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ومن قرأ متن ما نقله ابن  .)١(متروك الحديث، متّهم بالكذب والوضع، أصل له

عمارة رأى إمارات الوضع الئحة فيه لما تضمن من الكذب الواضح المخالف لما 
  ورد في األخبار القطعية.

ير اإلمام وعبد الملك هذا ذابح سف، )٢(عن سويد، ورواه عبد الملك بن عمير
قالوا ، تولّى القضاء في الكوفة لبني أُمية، )٣(عندما أُلقي من فوق القصر �الحسين

فال ، وضعفه أحمد جداً، مدلّس غير حافظ، مضطرب الحديث جداً، عنه مخلّط
  .)٤(يفيد توثيق اآلخرين له

، وهو حديث سلمة بن كهيل، طريق ثالث مردد بين الثقة والضعيفهناك و
  عن سويد بن غفلة به.، الزعراء أو زيد بن وهبعن أبي 

وقال ، )٥(قال البخاري: ال يتابع على حديثه، بن هاني وأبو الزعراء اسمه عبد اهللا
. فالنتيجة: إنّه )٦(ابن المديني: ال أعلم روى عنه سوى سلمة بن كهيلالنسائي و
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المديني مقدم  ألن قول البخاري وابن ؛)٢(وابن حبان، )١(ضعيف وإن وثّقه العجلي

  على قولهما كما هو مقرر في مصطلح علم الحديث.
اء هو عبد اهللا عرالبرقاني ال يفيد بعد أن نصّ من سبقه على أن أبا الز هحاولوما 

وتمسك ابن حجر بقوله وبتوثيق البوشنجي ، بن هاني ال حجية بن عدي الكنديا
  .)٣(قلّة تحقيق

وعطية ، )٤(عن سويد عطاء بن رباح، وهناك طريق رابع رواه عطية بن عطية
قال فيه الذهبي: عن عطاء ال يعرف وأتى بخبر موضوع ، بن عطية مجهولا

  .)٥(طويل
 إثمسويد بن غفلة راوي  نّه قد أجمع أهل األثر من أصحابنا اإلمامية على أن

واعتبروه ، �وبه ردوا الخبر الذي رواه عن علي، هذا الحديث كان كثير الغلط
  .)٦(قال ذلك الفضل بن شاذان فيما نقله عنه الشيخ المفيد، يات الناصبةمن روا

فأبو الحصين األسدي ، )٧(عن أبي الحصين مرسالً، أبو بكر بن عياشورواه 
فال يؤمن ، وهو ناصبي مشهور، �لم يرو عن علي، عثمان بن عاصم بن حصين

نّة، �في روايته عن عليقول: وهو عندهم من نــ  قال فيه العجلي: كان صاحب س
وقال أبو بكر بن عياش: سمعت ، وقال في موضع آخر: كان عثمانياً ــ �يكره علياً
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 ــ أبا الحصين يقول: ما سمعنا هذا الحديث حتّى جاء هذا من خراسان فنعق به

  .)١(فاتّبعه على ذلك الناس، (من كنت مواله فعلي مواله) ــ: يعني: أبا إسحاق
  مرسالً. �كيف يؤخذ بروايته عن علي نقول: من كان هكذا

وأبو عطية ، )٢(�عن علي، عن أبي عطية جابر بن حميد، ورواه األعمش
  لم يذكروه.، جابر بن حميد مجهول

  .)٣(�عن علي، عن علقمة، عن إبراهيم النخعي، وروي عن أبي معشر
ل): قال في (العل، أبو معشر كما بينه الدارقطني أرسله، والصحيح أنّه مرسل

ها أبو بكر نبي ة بعدمخير هذه اُأل( :قال، عليعن وسئل عن حديث علقمة بن قيس ((
ولو كنت ، المفتري عليه ما على، لني عليهما فهو مفتريفمن وجدت فضّ، وعمر

واختلف عنه، يرويه إبراهيم النخعي :فقال، )مت لعاقبتتقد ،اج بن فرواه الحج
، ورواه مغيرة بن مقسم، ن عليع، عن علقمة، عن إبراهيم، معشر عن أبي، دينار

عن ، عن أبي معشر، عن مغيرة، التيمي بن عبد العزيز محمدفرواه ، واختلف عنه
، عن مغيرة مرسالً، عن إبراهيم، وخالفه مروان بن شجاع، عن علي إبراهيم مرسالً

                                                 

�F١E��,[6"���،ل�א�)"�~�VdQ١٩�W٤٠٦�F٣٨٢٨KE� �
�F٢E��!A�)��G0l�،�4د���C�	����T�Q٤٤�W٣٦٥�F٥٢٠٦KE� �
�F٣E6م��F�G0l�،RI١١א���W٢٨٦�F٢٢٣٨�W87���L0E�G0l�،�[C)̄א��،E٤٦٦��b�	hא

F٩٩٣� W87��� L0E� G0l� ،!AVوא�� &AV+وא�� !IAV2א� ،E٨٩��C�	�� ��T�Q� ،
� !A�)�� G0l� �٣٠د��4، W٣٧٠�Fو٣٣٩٨� ،E٤٤� W٣٦٥�F�7ل�٥٢٠٦E� �!k� ،E

�،�[C)̄א��.YEد��א�+�L
�(�c��٨�W١٤٧٩�F�b�	hא��،�٢٦٧٨א	د�وא{��+�lא�،E
� L�d:'��١� W٣٦١��.
�>?� ،@�IPzא� G0� !"�� !(0� L0E� 3c�+א�� @�0

�.'CF�G0l�،�0�;B١א��W٣٣٦�F�b�	h٤٨٤א�G0�	DE�G0א���	'��،�[C)̄א��،E
� .'CF٢� W٥٨٨�F�b�	h١٣٩٤א� W8:��L0��،G�	kא�!א� _�*�zא� .
�>?� ،E١٤٠�

F� b�	h١٦٩א،�[Mא�� �0:�ن r� �[Mhא� ،E�� L��d*7א�� �א����8 L0�٢� W٣٦٩�
F�b�	h٣٢٧אKE� �



٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥٠٥.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
، )١())قول من قال عن أبي معشر وأرسله :األشبه بالصوابو ،عشرم ولم يذكر فيه أبا

بعد هذا؟! )٢(نه األلبانيوال نعرف كيف حس  
ثنا الهيثم بن ، داديهنا عقبة بن سنان ال، بن يونس الكديمي محمدورواه 

قال: سمعت علياً... ، عن عبد اهللا بن سلمة، عن عمرو بن مرة، عن األعمش، اخدش
ه أحمد وخالف، )٤(كان يضع الحديث على الثقات، الكديمي كذّاب محمد. و)٣(الخ

، عن رجل، فروياه عن األعمش، وإبراهيم بن أحمد بن مروان، بن حامد بن سفيانا
  �عن علي.، عن عبد الخير

نا أبو بكر ، المقري مركذلك أخبرنا علي بن أحمد بن ع((قال الخطيب: 
بن  محمدنا علي بن أو ،الذراع أبو بشر سنانبن  نا عقبة، نا أحمد بن حماد، الطلحي

قال: حدثني إبراهيم بن أحمد بن ، إمالًء، نا عبد الصمد بن علي، لمعدلعبد اهللا ا
نا الهيصم بن شداخ ، قال: حدثني عقبة بن سنان بن سعد الهدادي، مروان الواسطي

سبق رسول (قال: ، �عليعن ، عن عبد خير، عن رجلٍ، نا األعمش، العبدي
قال أحمد بن حماد: ، براهيمخر حديث إآهذا ، )ث عمروثلّ، ى أبو بكروصلّ، 0اهللا

المفتري  فعليه حد وعمر ي على أبي بكرلّيصفمن ، وقال: مننه [عقبة] فهو ما شاء اهللا
عن عبد خير. ، رجلٍ ال يعرففخالفه اثنان عن ، )٥())الشهادةمن الجلد وإسقاط 

حيث رواه عن حصين ، فدلّسوه، ولعلّ هذا الرجل هو شعيب بن ميمون الواسطي
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يروي المناكير عن ، وشعيب بن ميمون مجهول، )١(لرحمن عن عبد خيربن عبد اا

عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حصين، . وأصله رواه هشيم)٢(المشاهير
  وسيأتي.، )٣(عمر في تفضيل أبي بكر

ولم ، الزناد ممن ضعف نبوا، )٤(عن أبيه، ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد
  .)٥(يحتج بحديثه
   .وهو مرسل، )٦(اهللا بن كثير ن شهاب عن عبدورواه اب

فأي حديث هذا اجتمع عليه الوضّاعون والكذّابون والضعفاء  نقول:نقول:نقول:نقول:
وقد تقرر ، والمجاهيل؟!! وكيف يكون مثل هذا الحديث متواتراً كما زعمه بعض

اعين في أسانيد حديث في علم مصطلح الحديث ان اجتماع الكذّابين والوضّ
  قويه.يسقط الحديث ال ي

فقد أورده ، وكذّبه �لقد رد هذا الحديث اإلمام الصادق جه الثاني:جه الثاني:جه الثاني:جه الثاني:ووووالالالال
 يسألونه �أتى قوم أبا عبد اهللا((قال: ، الكشي بسنده: عن ميمون بن عبد اهللا

  .ال :قلت ؟من القوم أتعرف أحداً :فقال لي، وأنا عنده، الحديث من األمصار
  !؟يفكيف دخلوا علَ :فقال
  .ن أخذوا الحديثمم وجه ال يبالونكلّ  يطلبون الحديث منهؤالء قوم  :قلت

  ؟هل سمعت من غيري من الحديث :فقال لرجل منهم
  .نعم :قال
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  ؟ثني ببعض ما سمعتفحد :قال
  .ثكلم أجئ أحد، سمع منكما جئت ألنّإ :قال

ثني ل أن تحدوتتفضّ :قال، ثني ما سمعتن يحدأذاك ما يمنعه : خروقال لآل
  ؟ث به أحداًتحد ثك حديثه أمانة العل الذي حدجأ، بما سمعت

  .ال :قال
  .شاء اهللا نإى نفيد بك ما اقتبست من العلم حتّ فاسمعنا بعض :قال
���  ه حاللالنبيذ كلّ :قال، محمدعن جعفر بن ، ثني سفيان الثوريحد :قال

  .سكتثم  ،الخمر
  .زدنا :�فقال أبو عبد اهللا

من ال يمسح  :ه قالأنّ، علي بن محمدعن ، ثهن حدعم، ثني سفيانحد :قال
ومن لم يأكل ، ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع، على خفيه فهو صاحب بدعة

ة وذبايحهم فهو ضالالجريث وطعام أهل الذم ،شربه عمر نبيذ زبيب  فقد :ا النبيذأم
في  ثالثاً، ينعلى الخفّ فقد مسح عمر :ينا المسح على الخفّوأم، فرشحه بالماء

 نإكلوها ف :فقال، �كلها عليأفقد  :ا الذبايحوأم، وليلة في الحضر ويوماً، السفر
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم �: اهللا تعالى يقول

ملٌّ لَهح كُمامطَعوملٌّ لَهح كُمامطَعوملٌّ لَهح كُمامطَعوملٌّ لَهح كُمامطَعو�
)١(،  سكتثم.  
  .ازدن :�فقال أبو عبد اهللا

  .ثتك بما سمعتقد حد :فقال
  ؟سمعت هذا الذي كلّأ :قال
  .ال :قال
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  .زدنا :قال
ق الناس بها وأخذوا أشياء صد :قال، عن الحسن، عمرو بن عبيد حدثنا :قال

، ومنها الحوض، ومنها الميزان، منها عذاب القبر، بما ليس في الكتاب لها أصل
وال ، فال يعمله فيثاب عليه ن الخير والشرينوي الرجل م، ةومنها الني، ومنها الشفاعة

  .اًفشر اًن شرإو فخيراً ن خيراًإبما عمل ���  يثاب الرجل
  .ى نسمعحتّ أن كف �فغمزني أبو عبد اهللا، فضحكت من حديثه :قال
  ؟أو من الباطل من الحق !ما يضحكك :فقال، فرفع رأسه إلي قال

كيف حفظت  !باًحكني منك تعجما يضنّإو ؟!وأبكى، أصلحك اهللا :قلت له
  .فسكت ؟هذه األحاديث

  .زدنا :�فقال له أبو عبد اهللا
على  �اًه رأى عليأنّ، المنكدر بن محمدعن ، ثني سفيان الثوريحد :قال

 حد ألجلدنهعلى أبي بكر وعمر  لنيلئن أتيت برجل يفضّ :منبر الكوفة وهو يقول
  .المفتري

  .زدنا :�فقال أبو عبد اهللا
وبغضهما ، يمانإبكر وعمر  أبي حب :ه قالأنّ، عن جعفر، ثني سفيانحد :فقال

  .كفر
  .زدنا :�قال أبو عبد اهللا

، أبطأ عن بيعة أبي بكر �اًعلي أن :عن الحسن، ثني يونس بن عبيدحد :فقال
فقال ، هممت أن أضرب عنقك واهللا لقد، عن البيعة ما خلفك يا علي :فقال له عتيق

ال تثريب :قال، ال تثريب !خليفة رسول اهللايا  :�له علي.  
  .زدنا :�قال له أبو عبد اهللا



٥٠٩٥٠٩٥٠٩٥٠٩.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن  نأ :عن الحسن، ثني سفيان الثوريحد :قال

م من صالة الصبحإذا سلّ �يضرب عنق علي ،م بينه وبين نفسهأبا بكر سلّ وأن، 
 ال تفعل ما أمرتك !يا خالد :قالثم.  

  .زدنا :�أبو عبد اهللاقال له 
بن أبي  علي ود :ه قالأنّ، محمد عن جعفر بن، ثني نعيم بن عبد اهللاحد :قال
ولم يشهد يوم الجمل ، حشفهن هن ويأكل منل بظلّيستظّ ينبعه بنخيالت طالب أنّ

  .ثني به سفيانوحد .وال النهروان
  .زدنا :�قال أبو عبد اهللا

بن أبي طالب  ا رأى عليلم :ه قالأنّ، مدمحعن جعفر بن ، ادعب حدثنا :قال
 !يا أبه :قال له الحسن، هلكت! يا بني :قال البنه الحسن، يوم الجمل كثرة الدماء

مر يبلغ األ لم أدر أن! يا بني :�فقال علي ؟أليس قد نهيتك عن هذا الخروج
  .هذا المبلغ

  .زدنا :�قال له أبو عبد اهللا
ا قتل أهل لم �اًعلي أن: محمدجعفر بن  عن، ثني سفيان الثوريحد :قال

  .ةالجنّ جمع اهللا بيني وبينهم في :قالثم  ،بكى عليهم، صفين
  فأردت أن، وكدت أن أخرج من مسكي، وعرقت، فضاق بي البيت :قال

  .فكففت �ذكرت غمزة أبي عبد اهللاثم  ،أقوم إليه وأتوطأه
  ؟من أي البالد أنت :�فقال له أبو عبد اهللا

  .من أهل البصرة :قال
  ؟تعرفه، محمدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن الذي تحد فهذا :قال
  .ال :قال
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  ؟قط منه شيئاً فهل سمعت :قال
  .ال :قال
  ؟فهذه األحاديث عندك حق :قال
  .نعم :قال
  ؟سمعتها فمتى :قال
  .ال أحفظ :قال
  .ها أحاديث أهل مصرنا منذ دهر ال يمترون فيهانّأ���  :قال

 :فقال لك، ث عنهحدلو رأيت هذا الرجل الذي تُ :�بو عبد اهللاقال له أ
  ؟قههل كنت تصد، ث بهاحدي كذب ال أعرفها ولم أُالتي ترويها عنّ هذه

  .ال :قال
  ؟!لم :قال
  .ولو شهد أحدهم على عنق رجل لجاز قوله، ه شهد على قوله رجالألنّ :قال
  .يعن جد، ثني أبيبسم اهللا الرحمن الرحيم حد :اكتب :قال
  ؟ما اسمك :قال
خلق اهللا األرواح قبل ( :قال �رسول اهللا نإ ؟ما تسأل عن اسمي :قال

وما تناكر ، أسكنها الهواء فما تعارف منها ائتلف هيهناثم  ،األجساد بألفي عام
كذب علينا أهل البيت حشره اهللا يوم القيامة أعمى  ومن، اختلف هيهناثم  منها

  .)ن لم يدركه آمن به في قبرهإو، جال آمن بهن أدرك الدإو، يهودياً
  .ال تبرح :فقال، وغمزني، ضع لي ماءاً !يا غالم

  .الحديث الذي سمعوا منه وقام القوم فانصرفوا وقد كتبوا
قال، ه خرج ووجهه منقبضإنّ ثم: أما سمعت ما ي؟ث به هؤالءحد  



٥١١٥١١٥١١٥١١.......................................... �EEمc)�8א�d:��F��["
 YE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
"]���8d:��Fא�(cمYE�EE.�א�':^�Q�F*<:.�א�
  ؟أصلحك اهللا ما هؤالء وما حديثهم :قلت
ي ما لم أقل ولم والحكاية عنّ يعندي الكذب علَ عجب حديثهم كان :قال

ال أمهل اهللا  !ما لهؤالء! قناهلو أنكر األحاديث ما صد :وقولهم، ي أحديسمعه عنّ
  .وال أملى لهم، لهم

إ :قال لنا ثمن اًعلي� ا أراد الخروج من البصرة قام على أطرافهالم،  قالثم: 
  .فيك الداء الدوي، ها عذاباًوأشهد، رعها خراباًوأس، لعنك اهللا يا أنتن األرض تراباً

  ؟وما هو يا أمير المؤمنين :قيل
وفيه سخط اهللا ، أهل البيت وبغضنا، كالم القدر الذي فيه الفرية على اهللا :قال

  .)١())علينا واستحاللهم الكذب، وكذبهم علينا أهل البيت، �هنبيو
نسبها ثم  ،عمر بحق أبي بكرصادرة من  إن أصل هذه المقولة الوجه الثالث:الوجه الثالث:الوجه الثالث:الوجه الثالث:

الوضّاعون إلى علي�:  
نا  ــ غندرــ بن جعفر  محمدعن (( :فقد روى ابن حزم في (المحلّى) بسنده

الجارود بن العالء  أن :عن ابن أبي ليلى، عن حصين بن عبد الرحمن، شعبة
عمر  :فقال رجل من ولد حاجب بن عطارد، خير من عمر قال: أبو بكر، العبدي

وقال: قلت ، برجله ى شغرة الحاجبي حتّبالدر فضرب، فبلغ عمر، ر من أبي بكرخي
وكان أخير الناس في ، 0صاحب رسول اهللا أبا بكر نإ !عمر خير من أبي بكر

  .)٢())المفتري عليه حد من قال غير ذلك وجب، كذا وكذا
حصين عن ، عن شعبة، بن طلحة محمدوهذا الطريق هو الطريق الذي أوردناه عن 

  ؛ فراجع وتأمل!�منسوباً إلى علي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بن عبد الرحمنا
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عن حصين ، هشيم عن، في (شرح أصول اعتقاد أهل السنّة) لكائيلألاورواها 

  .)١(عن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بن عبد الرحمنا
وروى ، )٢(باسععن ابن ، ابن عساكر بطريقه عن عطاء بن أبي رباح اورواه
، عن الشعبي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن المدائني((البالذري: 

، قال: كان عمر يكتب إلى عماله: من فضّلني على أبي بكر فاضربوه حد المفتري
  .)٣())أو قال أربعين سوطاً

  منهم:، ما ذكره بعض علماء الشيعة: : : : رابعرابعرابعرابعالوجه الالوجه الالوجه الالوجه ال
هذا قال: ف، ح األخبار في فضائل األئمة األطهار)القاضي النعمان في (شر

ال يجب على من فضّل مفضوالً  على  ؛الحديث ال يصح ما فيه من الباطل, والحدل
لم يكن ذلك مما يوجب فضله عليه, وقد ، ولو قال: أفضل الناس أبو بكر، فاضل

أصدق من : (ما أقلّت الغبراء وال أظلّت الخضراء من ذي لهجة �قال رسول اهللا
وهذا من المتعارف ، �أبي ذر), فلم يكن أبو ذر بهذا القول أصدق من رسول اهللا

وال يعني بذلك أنّه ال ، وأجود الناس، في الكالم أن يقول الرجل: فالن أكرم الناس
  .)٤(أكرم وال أجود منه

الحديث نفس  فإن، وبعد((قال: ، �كما نقله عنه المفيد، والفضل بن شاذان
وليس من العدل ، كان عدالً في قضيته �ألن اُألمة مجمعة على أن علياً ؛متناقض
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وعلي بن ، ألن هذا جور على لسان اُألمة كلّها، أن يجلد حد المفتري من لم يفتر

  .)١())عندنا بريٌء من ذلك �أبي طالب
مع في مناظرته ي عباسالمأمون ال عن) �الصدوق في (عيون أخبار الرضاو

أجلد الحد  :�أنّه قال: كيف يجوز أن يقول علي، لكالم وأهل الحديثعلماء ا
ياً لحدود اهللا عزّ وجلّ، على من ال يجب عليه الحدعامالً بخالف ، فيكون متعد

أمره! وليس تفضيل من فضّله عليهما فرية, وقد رويتم عن أبي بكر أنّه قال: وليتكم 
أم علي على ، بو بكر على نفسهفأي الرجلين أصدق عندكم: (أ، ولست بخيركم

  .)٢(أبي بكر)!! مع تناقض الحديث في نفسه
ه لو كان هذا الحديث مع أنّ((: قال، في (الفصول المختارة) �الشيخ المفيدو

على  المفتري واجباً يكون حد لوجب أن، ه القوموتأويله على ما ظنّ، صحيحاً
 �ل أمير المؤمنينفضّ قد �رسول اهللا ألن ؛وحاشا له من ذلك، �رسول اهللا

 وسد، بحكم اهللا في المباهلة نفسه وجعله، فآخى بينه وبين نفسه، على سائر الخلق
 �دة نساء العالمينإنكاحهم ابنته سي كبراء أصحابه عن ورد، بابه���  أبواب القوم

ه اهللا ورسوله ويحب ه يحبوأخبر أنّ، رهيؤخّ ها ولممه في الواليات كلّوقد، وأنكحه
ه منه وأنّ، مولى من كان مواله من األنام هوأنّ، الخلق إلى اهللا ه أحبوأنّ، اهللا ورسوله

، ةدي شباب أهل الجنّأفضل من سي �هوأنّ، بمنزلة هارون من موسى بن عمران
اذلك  وغير، حربه حربه وسلمه سلمه وأنيطول شرحه إن ذكرناه. مم  

فضله  لى نفسه إذ أبان عنع قد أوجب الحد �أن يكون  وكان يجب أيضاً
لم  �أنا عبد اهللا وأخو رسول اهللا(: حيث يقول، �على سائر أصحاب رسول اهللا
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 .)سنين يت قبلهم سبعصلّ، اب مفتركذّ���  وال يقولها أحد بعدي، ها أحد قبلييقلّ

أنا خير منك  بل(فقال:  .: أبو بكر وعمر خير منكوقد قال له، لعثمان �وفي قوله
  .)ت اهللا قبلهما وعبدته بعدهماعبد، ومنهما

يته وأشياعه وجميع ذر، �على ابنه الحسن قد أوجب الحد وكان أيضاً
وقد قال ، في اعتقادهم فضله على سائر الصحابة ه ال ريبفإنّ، وأنصاره وأهل بيته

لقد قبض في هذه (: �التي قبض فيها أمير المؤمنين صبيحة الليلة �الحسن
وهذه المقالة متهافتة  ).لون بعمل وال أدركه اآلخرونواأل الليلة رجل ما سبقه

١(اًجد(.  
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