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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
‚éã³‚éã³‚éã³‚éã³VVVV< << << << <

 وسـيد  اهللا خلـق  أشـرف  علـى  والسـالم  والصالة العالمين، رب هللا الحمد
 ،^الطـاهرين  الطيبين آله وعلى ،’محمد القاسم أبي والمرسلين؛ األنبياء
  .الدين يوم قيام إلى اآلن من فضائلهم، ومنكري أعدائهم على الدائم واللعن

التقوى وألهمني بالهدى أنطقني رب.  
تعالى، اهللا من بالنصّ باعتبارها اإلمامة إن كمـا  ؛’رسـوله  من ونصب 

 فعـل  إلـى  ترجـع  أنّهـا  إذ الدين؛ أصول من تكون ،^البيت أهل مدرسة في
  .تعالى اهللا أفعال من

 .سـبحانه  وأفعالـه  هؤوأسـما  تعـالى،  اهللا: هو الدين، أصول في والموضوع
 مـن  بنصّ تكون أن فلزم النبوة، خطّ وفي كالنبوة، والخالفة اإلمامة أن فباعتبار

 اهللا ينصـب  أن اإللهـي  واللطـف  العـدل  ومـن  وجـلّ،  عـزّ  منه ونصب تعالى اهللا
 اإلمامـة  تكـون  أن يلـزم  فحينئـذ  نبيـاً،  ويبعـث  رسـوالً  يرسـل  كمـا  إماماً، تعالى

  .الدين أصول من والخالفة والوالية
 ووجـوب  لإلمام، والطاعة والمحبة الوالء وجوب باعتبار اإلمامة أن كما

 فعـل  وكلّ الناس، أفعال من فعل متعلّقها يكون أن تستلزم ومحبته، اإلمام مودة
 فمفهـوم  المكلّفين، أفعال: هو الفقه موضوع نأل بالفقه؛ يرتبط الناس أفعال من
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 أن نـرى  لـذا  الـدين،  فروع من يكون إنّما الوالء،وأ باألحرى، الواليةوأ اإلمامة
 سـبحانه  اهللا مـن  ينصـب  اإلمـام  كان إذا ولكن الدين، فروع من والتبري التولّي

  .الدين أصول مفاهيم من المفهوم هذا سيكون ،وتعالى
 اهللا أفعـال  مـن  فعـل  باعتبارهـا  باإلمامـة  يتعلّق إنّما الليلة هذه في حديثناو

 ولـيس  عقائـدياً،  حـديثاً  حـديثنا  يكون أن فيلزم ،ه سبحانهمن بنصّ وأمر ،تعالى
  .لإلمام والوالء المحبة في كالماً

Ìè†ÃiÌè†ÃiÌè†ÃiÌè†Ãi<<<<íÚ^Úý]íÚ^Úý]íÚ^Úý]íÚ^Úý]VVVV< << << << <

  والشـيعة  السـنّة  الفـريقين  عنـد  العقائديـة  الكتب في اإلمامة مفهوم عرف
 رياسـة : اإلمامـة هـي   أن همـا ـ  وغير ،المواقف وشرح ،التجريد شرح في كما ـ

 مـن  بـنص  ،|اهللا رسـول  عـن  نيابةً نساني،إ لشخص ا؛نيوالد الدين في عامة
  .^البيت أهل مدرسة في هذا.. |رسوله من نصبو تعالى، اهللا

 بيـد  وتـارة  والعقـد،  الحـلّ  أهـل  ورأي بالشـورى  فتـارة  غيرهم؛ عند أما 
 بيـد  أنّـه  اإلمـام؛  لتعيـين  بالنسـبة  االخـتالف  بدأ هنا ومن ..بالتعيين وتارة الناس،

  تعالى؟ اهللا بيدوأ الناس بيد من؟
تعالى؛ اهللا بيد نّهإ: قالوا وأتباعهم ^البيت أهل إن خطّ في اإلمامة ألن 

  .اإلمامة فكذلك تعالى، اهللا بيد النبوة أن فكما للنبوة، اآلخر الجناح وأنّها النبوة،
 وبالشـورى  النـاس،  بفعـل  تتعلّـق  إنّمـا  اإلمامة..   الك :قالوا اإلخوان لكن

 هـذا  علـى  ويبتنـي  الخالف، يبدأ وهنا ،الناس بيد اإلمامة عندهم فكانت بينهم،
 أهـل  مدرسـة  فـي  أنّـه  علـى .. اإلمـام  شـرائط : منها التالية؛ االختالفات الخالف

  باإلمـام؛  تخـتص  ومقامـات  ومنـازل  خاصـة،  زاتمي لإلمام يذكرون ^البيت
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  .فيها أحد يشاركه ال

 تعـالى،  اهللا من بنص اإلمامة أن باعتبار ..)العصمة: (اإلمام مختصات ومن
 وأن األوصـياء،  ثم، األنبياء خلقه من ويصطفي ،بعباده يعلم سبحانه اهللا أن وبما

 نبـي  كـلّ  بعـد  مـن  والوصي ،|اهللا رسول بعد من والخليفة واإلمام الوصي
 مواصـفات  مـن  عنـده  لمـا  يختاره وإنّما به، أعرفوفه اهللا، بيد نصبه يكون نماإ

 ،خاصّة نيابة ينوب الذي اإلمام؛ في فكذلك العصمة، نشترِط النبوة وفي النبوة،
  .أيضاً العصمة نشترط

 أن وكما اللدنّي، بالعلم يمتاز ^البيت أهل مدرسة في اإلمام أن فكما
 فاإلمـام  وتعالى، سبحانه اهللا من بوحي حكيم؛ لدن من اللدنّي العلم عنده النبي
 ولإلمـام  بـالوحي  للنبـي  يكـون  ،اهللا مـن  لهـام إو بإيحاء أنّه إالّ علم، عنده أيضاً

 وكالهمـا  واحـدة،  النتيجـة  فإن وإالّ فحسب، الطريق حيث من فالفرق بإيحاء،
  .اللدنّي العلم من

 كـلّ  فقـد ورد عنـدهم أن  .. المعنـى  هـذا  يوجـد  ال الخلفـاء  مدرسة وفي
 خليفـة  ونيكـ  أن يشـترطون  ال لذا ،)١(لاالحج ربات حتى فالن من أفقه الناس

                                                             

 حكـام اإل: منهـا  مـن كتـب أهـل السـنة؛     مصـادر  عدة في المعنى قريبة بألفاظ الحديث هذا ورد )١(
 ذكـره،  عـدد  علـى  النسـاء  مهـور  فـي  يـزاد  ال بـأن  المنبـر  علـى  عمر أمر وقد( ٢٣٧: ٢ حزم البن
 كـل : وقـال  قولـه  فتـرك ) ٢٠:النسـاء ( }قنطَـارا  إِحـداهن  وآتَيتُم{: تعالى اهللا بقول امرأة رتهفذكّ
  ).أخطأ المؤمنين وأمير أصابت امرأة: (وقال عمر، يا منك أفقه أحد

 بمهـور  تغـالوا  ال أال: « فقـال  الخطـاب  بـن  عمـر  خطب(: ٣٠٠: ١ الزحيلي لوهبة الوسيط تفسير وفي
 أي إليـك  متتجشّـ : يقـول  للمـرأة،  عـداوة  قلبه في ذلك يكون حتى يغالي الرجل فإن نسائكم،

وآتَيــتُم{: يقـول  تعــالى واللَّـه  ؟ هــذا كيـف  النــاس، وراء مـن  امــرأة متـه فكلّ الشــدائد، لـت تحم 
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ننطاراً إِحداهعمر يا منك أفقه الناس كل: (قال ثم عمر فأطرق }ق.(  
 بـن  محمـد  الحسـن وأب أنبـأ  ،الحـافظ  حـازم وأب) وأخبرنـا : (٢٣٣: ٧ للبيهقـي  الكبـرى  السنن في وجاء

 عـن  مجالـد  ثنـا  ،هشـيم  ثنـا  ،منصـور  بـن  سـعيد  ثنا ،نجدة بن أحمد ثنا ،الهروي حمزة بن أحمد
 :وقـال  عليـه  وأثنـى  تعـالى  اهللا فحمـد  الناس عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر خطب :قال ،الشعبي

 اهللا رسـول  سـاقه  يءشـ  مـن  أكثـر  سـاق  أحـد  عـن  يبلغنـي  ال فإنه ،النساء صداق في تغالوا ال أال
 امـرأة  لـه  فعرضت ،نزل ثم المال بيت في ذلك فضل جعلت إالّ إليه سيقوأ وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا كتـاب  بـل  :قـال  ؟قولـك وأ يتبع أن أحق تعالى اهللا أكتاب المؤمنين أمير يا :فقالت قريش من
 كتابـه  فـي  يقـول  تعـالى  واهللا النسـاء  صداق في يغالوا أن آنفا الناس نهيت :قالت ؟ذاك فما تعالى

 مـن  أفقـه  أحـد  كـل  :عنـه  اهللا رضـي  عمـر  فقـال  }وآتَيتُم إِحداهن قنطَارا فَالَ تَأْخُذُوا منْه شَيئًا{
 صـداق  فـي  تغـالوا  أن نهيـتكم  كنـت  ينّـ إ :للنـاس  فقـال  المنبـر  إلـى  رجع ثم ثالثاوأ مرتين عمر

  ).له بدا ما ماله في رجل فليفعل أال النساء
 رسـول  منبـر  الخطـاب  بـن  عمر ركب :قال مسروق وعن: (٢٨٣: ٤ الزوائد مجمع في الهيثمي قهووثّ

 اهللا رسـول  كـان  وقـد  النساء صدق في أكاثركم ما الناس أيها يا :قال ثم وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ،ذلــك دون فمــا درهــم أربعمائــة بيــنهم فيمــا الصــدقات وإنمــا وأصــحابه وســلم عليــه اهللا صـلى 

 رجـل  زاد مـا  أعـرفن  فـال  ،إليهـا  تسـبقوهم  لـم  مكرمةوأ اهللا عند تقوى ذلك في االكثار كانوفل
 تيـ نه المـؤمنين  أميـر  يـا  :فقالـت  قـريش  مـن  امـرأة  فاعترضته نزل ثم :قال ،درهم أربعمائة على

 أنـزل  مـا  سـمعت  أما ت:قال ،نعم :قال ،درهم أربعمائة على صدقاتهم في النساء يزيدوا أن الناس
 وآتَيـتُم { :يقـول  وجـل  عـز  اهللا سـمعت  أمـا  :قالـت  ؟ذلـك  فـأنى  :فقال ؟القرآن في وجل عز اهللا

ناها إِحدنطَارتَأخُذُوا فَلَا ق نهشَيئًا م هتَانًا أَتَأخُذُونَها بإِثمبِينًا والنـاس  كـل  ،غفرا اللهم :فقال ،}م 
 النسـاء  تزيـدوا  أن نهيـتكم  كنـت  إني الناس أيها :فقال المنبر فركب رجع ثم :قال ،عمر من أفقه
 :قـال  :يعلىوأبـ  قـال  .أحـب  مـا  مالـه  مـن  ييعطـ  أن شـاء  فمن درهم أربعمائة على صدقاتهن في

 ضـعف  وفيـه  سـعيد  بن مجالد وفيه ،الكبير في يعلىوأب رواه. فليفعل نفسه طابت فمن :قال وأظنه
  ).وثق وقد

 صـداقها  تجـاوز  امرأة أن يبلغني ال: ةمر وقال: (١٨١: ١ الحديد بيأ البن البالغة نهج شرح في وجاء
: قـال  تعـالى  إنـه  ذلـك،  لـك  اهللا جعل ما: امرأة له منها،فقالت ذلك ارتجعت اإلّ النبي نساء صداق
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 النسـاء  كـل : فقـال  }مبِينًـا  وإِثمـا  بهتَانًا أَتَأخُذُونَه شَيئًا منه تَأخُذُوا فَلَا قنطَارا إِحداهن وآتَيتُم{
 إمـامكم  فأضـلت  أصابت، وامرأة أخطأ إمام من تعجبون أال!  الحجال ربات حتى عمر، من أفقه

 فلـم  بعسـل  مـاء  لـه  فجـدح  فاستسـقاه،  ظمـآن، ووه األنصـار  فتيـان  مـن  بشاب يوما ومر!  ففضلته
 فقـال ) (٣٥:األحقـاف ( }الـدنيا  حياتكُم في طَيباتكُم أَذهبتُم{: يقـول  تعالى اهللا إن: وقال يشربه،

ويـوم  {: قبلهـا  مـا  اقـرأ  القبيلـة،  هـذه  مـن  ألحـد  وال لـك  ليسـت  إنهـا  المؤمنين، أمير يا: الفتى له
 أفقـه  النـاس  كـل : عمر ،فقال}يعرضُ الَّذين كَفَروا علَى النَّارِ أَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم الدنْيا

  !)عمر من
 يعليووأبـ  منصـور  بن سعيد رواه ـ :  للحديث إيراده بعد ـ  قال ٥٨: ٢ سابق سيد للشيخ السنة فقه وفي

  .جيد بسند
 ذكـر  وكـذلك ) قـوي  سـنده (ــ :   للحـديث  إيراده بعد ـ  قال ٢٩٧: ١ للزيلعي األحاديث تخريج وفي

 كـل (: ١١٧: ٢ فـي  أيضـاً  ونيلـ العج وذكـر  قـوي  سنده نأب ٢٦٩: ١ الخفاء كشف في العلجوني
  .)عمر من ـ أفقهوأ ـ أعلم أحد

  وأن النسـاء،  أصـداق  فـي  المغـاالة  عـن  ناهيـا  خطـب  أن بعـد  عنـه  اهللا رضـي  الخطـاب  بـن  عمر قاله
 وآتَيـتُم { يقـول  تعـالى  اهللا سـمعت  أمـا  قـريش  من امرأة له فقالت درهم، أربعمائة على يزدن ال

ناها إِحدنطَارصـلى  النبـي  منبر عمر ركب :قال ،مسروق عن الكبير مسنده في يعلىوأب رواه }ق 
 عليـه  اهللا صـلى  النبـي  كـان  وقد ؟ النساء صدق في إكثاركم ما الناس أيها :قال ثم وسلم عليه اهللا

 تقـوى  ذلـك  فـي  اإلكثـار  كـان وفل ذلك، دون فما درهم أربعمائة بينهم الصداق وأصحابه وسلم
  .درهم أربعمائة على صداق في رجل زاد ما أعرفن فال إليها، تسبقوهم لم مكرمةوأ اهللا عند

 فـي  النسـاء  يزيـدوا  أن النـاس  نهيـت  المـؤمنين  أميـر  يـا : فقالـت  قـريش،  مـن  امرأة فاعترضته نزل ثم
  ؟ درهم أربعمائة على صدقاتهن

  .نعم قال
  ؟ القرآن في اهللا أنزل ما سمعتَ أما: فقالت

  ؟ذلك وأي: قال
 وإِثمـا  بهتَانًـا  أَتَأخُذُونَـه  شَيئًا منه تَأخُذُوا فَلَا قنطَارا إِحداهن وآتَيتُم{ يقـول  اهللا سمعت أما: فقالت

  ؟}مبِينًا
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  ! عمر من أفقه الناس كل ،عفواً اللهم: فقال :قال
 علـى  صـدقهن  فـي  النسـاء  تزيـدوا  أن نهيـت  كنـت  إنـي  الناس، أيها يا: فقال المنبر، فركب رجع ثم

  .أحب ما ماله من يعطي أن شاء فمن درهم، أربعمائة
  .جيد وسنده <فليفعل نفسه طابت فمن> :قال وأظنه: يعلىوأب قال

 وأثنـى  اهللا فحمـد  النـاس  عمر خطب: ولفظه منقطع، إنه :وقال مسروق، بدون سننه في البيهقي ورواه
 سـاقه  يءشـ  مـن  أكثـر  سـاق  أحـد  عـن  يبلغنـي  ال فإنـه  النسـاء،  صدق في تغالوا ال أال: فقال عليه

  .المال بيت في ذلك فضل جعلت اإلّ إليه سيقوأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ؟ قولكوأ عيتب أن أحق اهللا أكتاب المؤمنين، أمير يا: فقالت قريش، من امرأة له فعرضت نزل، ثم

  ؟ ذاك فما اهللا، كتاب بل: قال
 قنطَـارا  إِحـداهن  وآتَيتُم{ كتابـه  في يقول واهللا النساء صدق في يتغالوا أن آنفا الرجال نهيت: قالت

  .}شَيئًا منه تَأخُذُوا فَلَا
  .ـ  ثالثاوأ مرتين ـ عمر من أفقه أحد كل: عمر فقال

 فـي  رجـل  فليفعل أال النساء، صداق في تغالوا أن نهيتكم كنت إني: للناس فقال المنبر، إلى رجع ثم
  .له بدا ما ماله

: لـه  فقالـت  امرأة فقامت نحوه، فذكر عمر، خطبنا :قال السلمي العجفاء أبي عن الرزاق عبد وأخرجه
  .}قنطَارا إِحداهن وآتَيتُم{ يقول اهللا إن عمر، يا لك ذلك ليس

  .فخصمته عمر خاصمت امرأة إن: فقال
  .مسعود ابن قراءة وهي <ذهب من قنطارا> بزيادة المنذر ابن ورواه
 مهـور  فـي  تزيـدوا  ال: عمـر  قـال  :قـال  جـده  عـن  عبـداهللا  بـن  مصـعب  عمه عن بكار بن الزبير ورواه

  .المال بيت في الزيادة ألقيت زاد فمن النساء،
  .أخطأ ورجل أصابت امرأة: عمر فقال بلفظ نحوه وذكر

 كثـرة  عـن  أنهـي  أن أريـد  وأنـا  خرجت لقد: عمر قال :قال بكير عن مرسل لكنه جيد بسند وللبيهقي
  .}قنطَارا إِحداهن وآتَيتُم{ نزلت حتى النساء مهور

  .جيد مرسل :وقال
  .<صداقا أيسركن خيركن>: في الحديث أصل وتقدم
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 الجالسـة  المـرأة  حتـى  تكـون  أن لديهم مانع ال بل الناس، أفقه ’اهللا رسول

  .منه وأفهم وأفقه خليفتهم، من أعلم حجلها في
 فـي  يشـترط  وعنـدنا  ،^البيت أهل مدرسة في همالف بمعنى هنا والفقه

 بـل  ذلـك،  يشـترط  ال الخلفـاء  مدرسـة  وفـي  معصـوماً،  عـادالً  يكـون  أن اإلمام
مثـل   الـدماء،  ويسفك الخمور، يشرب فاسقاً، فاجراً، الخليفة كانول أنّه عندهم

  عندهم. المؤمنين وأمير الطاعة واجب خليفة فإنّه معاوية، بن يزيد
 هنّـ إف والواليـة  الحكم بيده من كلّ بل والفاجر، البر بين عندهم فرق فال

 عالمـاً  فاسقاً،وأ جاهالً عادالً،وأ ظالماً كان سواء ،|اهللا رسول خليفة يصبح
 هـذا  أخـذ ول حتـى  الحكـم،  بيده أنّه العمدة وإنّما ذلك، في فرق فال.. جاهالًوأ

  .اإلمامة بشأن الخالفات بدأت هنا ومن غصباً؟ الحكم
ــ ــي اإلمامــة إنف  والطهــارة، القداســة: تعنــي ^البيــت أهــل مدرســة ف
  .العظمى اإللهية والوالية
 تعـالى،  اهللا سـماء أ فيـه  تتجلّـى  الـذي  األعظم؛ اهللا سما: هو عندنا اإلمامو
  .أسمائه بتمام سبحانه) اهللا( اسم: وهو األعظم؛ االسم فيه ويتجلّى
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صـح  إن محاور ةبثالث تتبلور إنّما ^البيت أهل مدرسة في اإلمامة إن 
 الـدين  فـي  عامة رياسة: عن عبارة تعريفها ألن وأقسام؛ مراتب ةبثالثوأ التعبير،
  .تعالى اهللا من بنص ،’اهللا رسول عن نيابة لشخص والدنيا

                                                                                                                                               

 

 ..<عمر يا منك أفقه الناس كل>: بلفظ آنفا تقدم وكذا
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 مـا  يسـم  ــ  وأ الوصـاية وأ الخالفـة وأ اإلمامةوأ المرجعيةوأ الرياسة هذه

ــئت ــ ش ــارة ـ ــون ت ــة تك ــة مرجعي ــميها ،دنيوي ــالً وأس ــة فع ــية بالمرجعي  السياس
 فـي  مرجعيـة : هـي و أيضـاً؛  المرجعيـة  هذه من أدق إمامة وعندنا ..واالجتماعية

 وأنّه لدنّي، علمه الذي ؛المعصوم اإلمام أن يعنت هيو تشريعية، ووالية ،ينالد
 والمـروج  اهللا، لـدين  الحافظوه ،’اهللا رسول بعد من الخلق وأشرف أفضل

 إلـى  آدم مـن  النبـوة  خـط  علـى  فظاويحـ  الكتاب يحفظ الذيووه له، والمبلغ
  .تكوينية وإمامة عندنا، دينية مرجعية فهذه.. الخاتم

 لــواله بحيــث الخلــق، فــي اهللا ةحجــ اإلمــام أن تعنــي التكوينيــة اإلمامــة
 أهـل  مدرسـة  فـي  بهـا  يعتقـد  التكوينيـة  اإلمامة هذه ،)١(بأهلها األرض لساخت

  .بها المدرسة هذه امتازت وقد ،^البيت
النظــام قاعــدة بــاب مــن تبيينهــا يمكــن التكوينيــة الواليــةوأ اإلمامــة إن 

ــي الحــاكموه األحســن النظــام ألن األحســن؛ ــق، ف  وتعــالى ســبحانه واهللا الخل
 الـذي وه األحسـن  فالنظـام  واألحسـن،  الحسـن  منـه  يصـدر  والـذي  األحسنوه

  .أماماً شيء لكل يجعل
 إمـام،  لهـا  فالحيوانـات  إمام، له يكون أن بد ال الكون هذا في شيء كلّ

                                                             

 لسـاخت  إمـام  بـال  اًواحـد  يومـاً  األرض لوبقيـت >: قال أنّه× الباقر اإلمام عن حديث في ورد )١(
 فـي  وأمانـاً  أرضـه  فـي  حجـة  جعلنـا  وتعـالى  تبـارك  اهللا إن.. عذابـه  بأشـد  اهللا ولعـذّبهم  بأهلها، األرض
 أراد فـإذا  أظهـرهم،  بـين  دمنا ما األرض بهم تسيخ أن من بأمان يزالوا لن األرض، ألهل األرض

 تعـالى  اهللا يفعـل  ثـم  إليـه،  ورفعنـا  بيـنهم  مـن  بنا ذهب ينظرهم، وال يمهلهم ال ثم يهلكهم أن اهللا
ــم ــا به ــاء م ــب ش ــال <وأح ــدين إكم ــام ال ــة وإتم ــديث ٢٠٤: النعم ــاب) ١٤( الح ــادي الب  الح

 ..والعشرون
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 لهـا  تجـد  الحيوانـات  أنـواع  مـن  نوع وكلّ الحيوانات أصناف من صنف وكلّ
 أمامهـا  ألن لماذا؟.. مثلّث شكل على تطير تطير، عندما المهاجرة الطيور ..إماماً
 مثلّـث  شـكل  علـى  فيطيـرون  الطائر، بهذا يقتدون فالكلّ األحسن، بالنظام إمام
 عنـدما  تجـدهم  األرض، فـي  يمشـون  عنـدما  الغـزالن  وكـذلك  هجـرتهم،  عند

  .أمامهم يمشي إمام عندهم يكون أن بد ال يمشون،
 لـه  يكـون  ال مـن  هكُلّـ  الكـون  وإمـام  الكون، كلّ في حاكم المعنى هذا

 الذي التكوينية؛ الكامل اإلنسان هذا وهداية بإمامة يسير باعتقادنا فالكون إمام،
  .الكون إمام يكون

 التـي  تعـالى؛ و سـبحانه  اهللا ألسماء ومجالً ومرآةً مظهراً يكون اإلمام هذا
  . الخلق في تتجلّى

تعالى اهللا إن ،ة فتتجلّى قويالمخلوقـات،  بعـض  فـي  اإللهيـة  والقدرة القو 
 بعـض  فـي  العلـم  فيتجلّـى  علـيم،  تعالى واهللا ..قادرة قوية المخلوقات بعض فتجد

  ..وهكذا مخلوقاته، بعض في اإللهية الرأفة فتتجلّى ،وفؤر تعالى واهللا ..األشياء
   اإللهية؟ األسماء كل فيه تتجلّى من هناك هل لكن

 ،)اسم ألف: (هي ونعرفها إلينا وصلت التي تعالى؛ هللا اإللهية األسماء نإ
: وهـو  األسـماء،  كـلّ  يجمـع  الذي األعظم؛ االسم في تتجلّى اسم األلف وهذه

  ).اهللا(
  علـيم،  يـا : تقـول  وعنـدما  فقـط،  رزقه على يدلّك رازق، يا: تقول فعندما

 فقـط،  قدرته على يدل قادر، يا: وقولك فقط، علمه على يدلّ عالّم، يا عالم، يا
 وكـلّ  وخالقيتـه،  ورازقيتـه  وقدرتـه  علمـه  علـى  يـدل  ،)اهللا يا: (تقول عندما أما

 هذا فيه يتجلّى وتعالى سبحانه اهللا خلق في مخلوق هناك فهل ..اإللهية األسماء
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  األعظم؟ االسم

  .الكامل اإلنسان :هو ؛نعم
الكامل اإلنسان إن أهـل  مذهب فيو اإللهية، األسماء لكل مظهراً يكون 

 اهللا خلـق  مـا  أول>: ’قولـه  حسـب  ؛’المحمدية الحقيقة: هو ^البيت
  .)١(<نوري

 التوحيـد  ويظهر الخلق، كلّ في تسري التي هي المحمدية، الحقيقة هذه
 تعـالى و سـبحانه  اهللا ألن الخلـق؛  فـي  ديـة المحم الحقيقة هذه خالل من اإللهي

 يمكـن  وال لـه،  صـفة  وال لـه،  عنـوان  وال له، اسم ال الغيب وغيب الغيب، غيب
 وحتّـى  وتعـالى،  سـبحانه وه إالّوه ما يعلم وال الغيب، غيب إلى يصل أن للبشر
 مظهـر  أنّـه  ومـع  ،)٢(<األفـالك  خلقت لما لوالك> مرتبة في أنّه مع األعظم النبي

 الحقيقـة  إلـى  يصـل  عنـدما  ذلـك  مـع  لكـن  الكامـل،  واإلنسـان  األعظم، االسم
  .)٣(<معرفتك حق عرفناك ما>: يقول اإللهية والذات اإللهية

 الغيـب،  غيـب  ألنّه وتعالى؛ سبحانه اهللا يعرف أن حدأ ألي يمكن ال منع
 أسـمائه؛  في يتجلّى الغيب هذا ولكن هو، إالّوه ما يعلم فال الغيب، باطنوه بل

 تجلياتـه  عـالم  إلـى  تـأتي  عندما ولكن مسمى، وال اسم ال الغيب غيب في طبعاً
                                                             

, علـي  نـور  منه ففتق, نوري اهللا خلق ما أول: (’اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عنورد  )١(
  .)والمعرفة والعقل األبصار ونور, النهار وضوء والشمس, واللوح العرش خلق ثم

 . ١١٧ ح ،١٧٠: ٥٤ األنوار بحار

)٢( في المجلسي أخرجه خبرال هذا إن: )الحسـن  ألبـي  األنـوار ( كتـاب  عـن ) ١٩٩: ٥٧ األنوار بحار 
 .الفريقين بين والمشهورة المأثورة القدسية األحاديث منووه), ٥: البكري

 .١٣٢: ٤عوالي الآللي  )٣(
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 الكامـل،  اإلنسـان  فـي  ذلـك  كـل  ىويتجلّ ،ىالمسم ىويتجلّ االسم يتجلّى فإنّه
  .األعظم اهللا سمال مظهروه الذي اإلمام؛: أي

واإلمامـة  وصـياً، وأ نبيـاً  يكـون  أن مـن  أعموهـ  العـام  بـالمفهوم  اإلمام إن 
 الخاصــة اإلمامـة  أمـا  النبـوة،  تعـم  التـي  التكوينيـة؛  اإلمامـة : هـي  العـام  بـالمعنى 

 الكائنات؛ كلّ محور يكون أنّه بمعنى التكويني، لإلمام فإنّها الخاصة والخالفة
ال الكائنات ألن وال قطب، من لها بد وال محور، من لها بد  مركـز  مـن  لهـا  بـد. 

 اهللا سـم ا مظهروه الذي اإلمام؛ يكون مانّإ هكلّ العالم وقطب ه،كلّ العالم ومركز
  .األعظم

 هـذه  مـن  مرتبـة  أي يسـأل  وقـد  التكوينيـة،  باإلمامـة  تسـمى  اإلمامة هذه
 شـبهة  وال الشـك  أنّـه  :والجـواب  أحاديثنا؟ خالل من ،^أئمتنا عند المراتب

 فـي  وإمـام  السياسـة  فـي  إمـام  اإلمـام  فـإن  الثالثـة،  المراتـب  عنـدهم  ^أنّهم
 واإلمامـة  التشـريعية  واإلمامـة  التكوينيـة  اإلمامة وله التكوين، في وإمام الشريعة
  .السياسية

  

íãf�íãf�íãf�íãf�<<<<^ãe]çqæ^ãe]çqæ^ãe]çqæ^ãe]çqæVVVV< << << << <

 عليـاً  أن يعتقـدون  اإلمامية نإ: يقال.. أخيراً تُثار ةشبه أدفع أن أريد وهنا
 قبلنـا  حسـن،  .|اهللا رسـول  بعـد  مـن  بالخالفـة  األحقوه ×المؤمنين أمير
  ؟الحـق  هـذا  عـن  تنـازل  الـذي وه ،×المـؤمنين  أميـر  ألـيس  لكن تنزّالً، ذلك
 عـن  وتنـازل  ،الحـق  هـذا  عـن  تنـازل  حـال  كـلّ  علـى  لكن األسباب، تعنينا وال

 ذن. إالخالفـة  لقبِـ  الرابعـة  المـرة  وفـي  وللثالـث  وللثـاني  لألول وخالفته إمامته
 معنـا  تتنـازعون  فلمـاذا  الخالفـة،  يقبـل  لم عصور ةثالث وفي أدوار ةثالث فيوه
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  ؟×المؤمنين أمير إمامة على

 وإمامـة  دنيويـة  رياسـة  بمعنـى  تكـون  تـارة  اإلمامة إن: همجواب في نقول
 اإلمام؛ على تعرض: أي لإلمام؛ عرضية هي إنّما السياسة اإلمامة وهذه.. سياسية

  رمتغيـ  وكـلّ  متغيـر  الـدنيا  ذاتيـة،  ليست الدنيا عرض، كلّها والدنيا دنيوية، ألنّها
  .التغير يقبل ال والكلّي كلّياً، يكون الذاتي ألن ذاتياً؛ يكون ال

 الحيوانيـة  ألن اإلنسـان؛  ذاتيات منوه ناطق حيوان اإلنسان كون أن كما
 عـن  اإلنسـان  يتخلّـى  أن يمكن وال القريب، والفصل القريب الجنس والناطقية

 ذلـك .. مـثالً  ملـك  بـل  بحيـوان،  لـيس  لكـن  إنسـان  عنـدنا  يكـون  كـأن  ذاتياته؛
 ألن ذلـك؛  يمكـن  ال..  ناطقيتـه  عـن  يتخلـى  إنسان عندنا يكون أنوأ مستحيل،

  .ذاتياته من لإلنسان بالنسبة والحيوانية الناطقية
 هذه ها،ييرتد التي كالمالبس دنيوي أمر عليه يعرض إنسان عندنا ولكن

 يمكنـه  بـل  وذاتياتـه،  اإلنسان جوهريات من ليست ألنّها لإلنسان؛ عرضية تعتبر
  .ذاتية وليست عرضية ألنّها مالبسه؛ عن يتخلّى أن

هذا وعلى ،^ألئمتنا بالنسبة عرضية الدنيوية الرياسة بمعنى اإلمامة إن 
 علـى  وحفاظـاً  اإلسـالم،  بيضـة  علـى  وحفاظاً ة،وخاصّ ةعام ولمصالح األساس

 الفارسية اإلمبراطورية هجوم من اإلسالم على وحفظاً آنذاك، المسلمين أرواح
ــة ــذاك، والرومي ــار آن ــي كــان اإلســالم أن باعتب ــه، ف ــاس بدايت ــي والن ــة ف  بداي
 اإلمـام  جلـس  كلّـه  ذلك على حفظاً..  إسالمهم في يتزعزعون وربما إسالمهم،

 السياسـية؛  إمامتـه  عن وتخلّى عاماً، وعشرين ةخمس بيته في ×المؤمنين أمير
  .له عرضية هي التي
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لـه.   عرضـية  ألنهـا  لمـاذا؟ .. عن اإلمامة السياسية يتخلّى أن يمكن اإلمامف

  لإلمام؟ ذاتية هي التي التشريعية؛ إمامته عن اإلمام ىيتخلّ أن يصح هل ولكن
 ويسـتحيل  اإلمـام،  ذاتيات من لإلمام التكوينية واإلمامة التشريعية اإلمامة

ة لست أنا: ما يوماً يقول المعصوم اإلمام أنلماذا؟.. اهللا حج  
جية هذه ألنوالـذاتي  إمامتـه،  ذاتيـات  من وتعالى سبحانه اهللا جعلها الح  

 مـن  ولـيس  الثوابـت  مـن  الذاتي ألن يتغير؛ أن يمكن وال ف،يتخلّ أن يمكن ال
  .يتغير ال فإنّه الكلي أما يتغير، الذيوه الجزئي ..المتغيرات
ىيتخلّ أن لإلمام يمكن لذا ومنطقاً؛ عقالً فيها التغير يستحيل الكليات إن 

 مسـتحيل  ذلـك  ولكـن  وخاصّـة،  عامـة  لمصـالح  السياسـية والسلطة  اإلمامة عن
 لإلمامـة  بالنسـبة  وكـذلك  للشـريعة،  حافظ اإلمام ألن التشريعية؛ لإلمامة بالنسبة

  .األرض لساخت الحجة لوال ألن التكوينية؛
 العصـر  فـي  سـواء  ،السياسـية  اإلمامـة  عـن  ×المـؤمنين  أمير تخلّى فإذا

 ىيتخلّـ  ال فإنّـه  لمصـالح،  الظاهريـة  خالفتـه  عصر فيوأ والثالث، والثاني األول
  .أبداً التكوينية إمامته عن

 اإلمامـة : وهـي  باطنيـة؛  خالفـة  عنـدنا  ألنـه  الظاهرية؟ خالفته :يقال لماذا
 عـزّ  قولـه  فـي  كمـا ؛ تعالى اهللا من وتكوين بجعل باطنية خالفة وهي التكوينية،

 وإنّمـا  فقـط،  دنيويـة  خالفـة  ليست ،)١(}إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً{: وجل
 خليفة الخليفة، هذا حول كلّه يدور حيث الكون؛ هذا على تكوينية خالفة هي
  .للعالم قطباً حينئذ فيكون األرض، في اهللا

                                                             

 .٣٠البقرة:  )١(
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من بـاب التنـزّل فـي    وهـ  ،تخلـى ي اإلمـام  بـأن حال فإن تعبيرنـا   أيوعلى 

 رياســتهن النــاس اعرضــوا عــن إالبحــث ومجــاراة للقــوم؛ إذ األولــى أن يقــال: 
، وقد علم مما سبق أنّه ال يجب على اإلمام تحصيل هذه الرياسـة بـأي   الدنيوية

  .×األنحاء؛ ألنّها عرضية لهمن ونح
 رقت الظاهرية ×المؤمنين أمير خالفةنعم إنلكـن ، هحقّـ  غصب، وس 

 خالفتـه  عـن  ىتخلّـ  قـد  ×طالـب  أبي بن علي المؤمنينأمير  أن يعني ال هذا
وحتى بل ،التكوينيةو التشريعية وإمامته ينتظـر  كـان  ×؛ ألنّـه السياسية إمامته 

 تكوينيـاً ، مضـافاً إلـى كونـه حاكمـاً     سياسـياً  حاكمـاً  يكـون  حتى معه يقوم من
  .تشريعياًو

VíÚ^Úý]<‹�VíÚ^Úý]<‹�VíÚ^Úý]<‹�VíÚ^Úý]<‹�< << << << <

 اإلمامة :يعني ،الثالثة المراحل باعتبار )اإلمام( مفهوم يدور بشأن حديثنا
، وقـد تكلمنـا فـي    التكوينيـة  واإلمامة ،السياسية االجتماعية واإلمامة ،التشريعية

أ بالمرحلـة الثالثـة بنقـل حـديث     المرحلة األولى والثانية، فال نطيل عليكم ونبد
 .  ×عن اإلمام الرضا

  .)١(<للعالم الطالعة كالشمس اإلمام> أنّه قال: ×الرضا اإلمام عن ورد
 ^ى أهل البيـت أعطتعالى  اهللا ولكن ،قليلة كلماته ،قصير حديثهذا 

 ولكـن  قصيرة كلمة :يعني الكلم جوامع ؟ الكلم جوامع معنى ما ،الكلم جوامع
 يمكـن  لكن قصيرة كلمة هي.. والمعرفة العلم من نائخز بطنها وفي ورائها من

                                                             

 .٢٠٠: ١أصول الكافي  )١(



EMNPíÚ^Úý]<‹�<D<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<NM 
 ،السـاعات  عشـرات  نـتكلّم  بل ،المحاضرات عشرات الكلمة هذه عن عملن أن
  لم.الك جوامع سمىت هذه.. أشهر بل

^Ú^Ú^Ú^Ú<<<<ââââçççç<<<<äqæäqæäqæäqæ<<<<äf�Ö]äf�Ö]äf�Ö]äf�Ö]<<<<°e°e°e°e<<<<‹Û�Ö]‹Û�Ö]‹Û�Ö]‹Û�Ö]<<<<°eæ°eæ°eæ°eæ<<<<Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]<<<<íÚ^Úý]æíÚ^Úý]æíÚ^Úý]æíÚ^Úý]æ[[[[< << << << <

مــا ، وحســب اًوجوهــ يحمــل القــرآنأن  تعلمــونوفــي الجــواب نقــول: 
كمـا فـي    الكـريم  القـرآن  ألن؛ متناهية غير القرآن وجوه أن توصلت إليه أرى

 النـاس  بيـد  منـه  طـرف .. األرض إلـى  السـماء  مـن  ممدود حبلٌحديث الثقلين 
 اآلخـر  والطـرف ، ^البيت بأهل يتمثل الذي؛ الكريم القرآن :وهو ،يمسكوه

  تعالى. اهللا بيد
أن  باعتبـار  ــ  الظـاهر  تأخـذ  عنـدما  القـرآن  معانيك بالنسبة لأنّ يعني هذا

 الظاهر ألن؛ شك بال باطن له ظاهر كلّ يجب أن تعلم أن ـ حجة القرآن ظواهر
  ، كمـا بـاطن  دون مـن  ظـاهراً  يكـون  أن يمكن ال، والتضايف سنخ من والباطن

 ةوبنـ وال كـاألبوة  المتضايفة المعاني؛ ألن ظاهر دون من باطناً تجد أن يمكن ال
 بتقـواك و علمـك وب بمعرفتـك أنـت  و، فلكل ظـاهر بـاطن،   والمعلول كالعلةهي 

 بـاطن  إلـى  تصـل  أن تريـد  لهـي اإل بـالعلم و وتعـالى  سـبحانه  اهللا مـن  وبإلهامك
عنه كمـا فـي    يفترقا لن، ^، وهم األئمةالمطهرون إال هيمس ال ؛ الذيالقرآن

  حديث الثقلين.
 كـان وعلى أساس هذا االتحاد بين القرآن والعتـرة يمكـن أن يقـال: إذا    

 ^األئمـة  كـالم  كـذلك ف ،نهايـة  بـدون  معاني ويحمل وجوهاً يحمل القرآن
 : اإلمـام ×الرضـا  اإلمـام  يقـول  عنـدما ف، نهاية بدون أيضا المعاني هذه حملي

 همشـب  هنـاك  أن ه:معنـا  التشـبيه  وكاف ،التشبيه كاف الكاف ،الطالعة كالشمس
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الفـ  التشـبيه  وأداة والمشـبه  المشبه يكون وأينما ،به هومشب  شـبه  وجـه  مـن  بـد..  

  ؟الشبه وجه وه ما
 أيهـا  إلـيكم  الشـرح  ضفـو  ×ه أنّـه معنـا  هـذا و اإلمـام هنـا،   هيذكر لم

 كالشـمس  اإلمـام  لماذا روافكّ، كي ت×المؤمنين أمير شيعة يا إليكم ،العلماء
  ؟الطالعة

 يعنـي  ال هـذا  لكـن ، بـأس  ال ء، بتـدا ا تنصـرف و تتبادر معاني هناك ربما
 أن القاصـر  بفكـري  إليه لتُتوصّ الذي، وخرىاأل المعانيحجب عن ي هأنّ على

 أن الصـعب  مـن و ،الطالعـة  الشـمس  وبـين  اإلمـام  بـين  شـبه  وجه خمسين هناك
 شاء أن الوقت لي يفسح بما الوجوه بعض أذكر هأنّ إالّ ،الوجوه هذه كلّ أذكر

  .اهللا
ــاألفق الشــمس )١( ــاألفق أيضــاً األعلــى، واإلمــام ب  أن كمــاف األعلــى، ب
 كالشـمس  اإلمام كذلكف ها،منويدن أن ألحد يمكن وال األعلى باألفق الشمس
  األعلى. األفق في الطالعة

 ، واإلمـام العـالم  علـى  هاؤضـو  وينتشـر  الجميـع  علـى  تشرقلشمس ا )٢(
 ألن؛ التكوينيـة  هذه اإلمامة ،للجميع هؤضو وينتشر الجميع على يشرق، كذلك

 إمامتـه  فـي  الطالعـة  كالشـمس  مـام فاإل ،الجميـع تكوينيـاً   علـى  تشـرق  الشمس
  .كالشمس للجميع فضلهو علمه حينئذ فيكون ،التكوينية
 يقـف  ال مـا  منهـا  ؛ةعام وعوائد ةجم وفوائد كثيرة خواص للشمس )٣(

 كــذلكو ،بالشــمس علــم لهــم الــذين ؛الخبــرة وأصــحاب الخــواص إالّ عليهــا
 ،غيرهـا  وفـي  نفسـها  فـي  والتنظـيم  للـنظم  وميـزان  مقيـاس  هي الشمس اإلمام..
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 مواقيت تُعرف ال(... ف :الشريف الحديث في ورد كما ،الصالة أوقات كتنظيم
 ومقيـاس  ،لـنظم ا مقيـاس  يكـون  إنّمـا  اإلمـام  كـذلك و ،)١()بالشمس إالّ الصالة
  األشياء. معرفة

 ،العمـى و درمـ الورد يـ  ؛ ألنّـه مسـتقيماً  لشـمس اى إلـ  النظـر  يمكن ال) ٤(
 عـرف ، بـل ي التكوينيـة اإلمامـة   حقيقـة  إلى يصل أن لإلنسان يمكن ال كذلكو

 جوهريـة و الشمس حقيقة أما ..آثارها من الشمس نعرف كما ،آثاره من اإلمام
 ،اإلمام وكذلكإليها،  الوصول الناس ةلعام يمكن الف ،الشمس ماهيةو الشمس

 مهعلّ ومن ،وتعالى سبحانه اهللا :وهو اإلمام، بحقيقة عالماً كان من إالّه يعرف فال
  .  |األعظم كالنبي تعالى اهللا

)٥ الوجودية اآلثار من فيها وما الشمس نور) إن  تعـالى  اهللا مـن  تسـتمد، 
  تعالى. اهللا من النور يستمد اإلمام كذلكو ،بالخلق ال تعالى باهللا ذاتاً قائمة هاوأنّ

 مـن  وغيرهـا  والحرارة والدفء النور من عطائها في مستقلة) الشمس ٦(
 وكـذلك  ،وتعـالى  سـبحانه  اهللا إالّ يعلمها ال التي؛ الربانية والفيوضات تالعطاءا

ن إ :يقـال  كما ،معها فدليلها ،وفوائدها آثارها في البالغة اهللا ةحج هانّفإ اإلمامة،
  .معها دليلها الشمس
 فـي  قـال  كمـا  ،ومجراهـا  منظومتهـا  فـي  الكبـرى  اهللا آية) إن الشمس ٧(

 كـذلك ف، )٢( )لنهارهـا  مبصـرة  آيـة  شمسـها  تعالى اهللا جعل( :الشريف الحديث
يـك  عل السالم: (نقول؛ إذ زيارته في ×المؤمنين أمير موالنا نزور كما اإلمام،

                                                             

 .٣٩٠: ٦٥بحار األنوار  )١(

 ..١٦٧: ١نهج البالغة  )٢(
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  .العظمى اهللا آيات كلّهم ^واألئمة، )١( )العظمى اهللا آية يا

 يحتـاج  والكـل  ،عطائهـا  وفـي  نورهـا  في الكل عن مستغنية الشمس )٨(
 أميـر  علـى إمامـة   العقليـة  األدلـة  مـن  اإلمام، فإن كذلكإلى نورها وحرارتها، و

 هؤواسـتغنا  إليـه  الكـل  احتياج :هو، فصل بال ’اهللا رسول بعد ×المؤمنين
  .الكل في الكل إمام هأنّ على دليلٌ ، وهذاالكل عن

 طلوعهــا مــن النــاس يتعــب الو ،الخالئــق محبوبــة الطالعــة لشــمس) ا٩(
  اإلمام. وكذلك ،فضلها ينكر أن ألحد يمكن وال ،وشروقها
 وكـذلك  الشمسـية،  منظومةال في والمركز المحور) إن الشمس هي ١٠(
  .الخالئق في المحوروه نّهإاإلمام ف
 مجموعتهـــا فـــي لهـــا مثيـــل وال بـــديل وال نظيـــر ال )إن الشـــمس١١(

  اإلمام. كذلكو ،ومنظومتها
 الشـمس  لـوال و ،الطبيعيـة  نجـاة و حيـاة  ومنهـا  وفيها بها ) إن الشمس١٢(

 والحيوانيـة  النباتيـة  الحيـاة ، وانعـدمت  هـم كلّ األحياء لماتاألرض، و لجمدت
 بوجـوده ف ،الكـون  هـذا  في العدم لكان لوالهف اإلمام، كذلك، وهاكلّ واإلنسانية

  .والسماء األرض ثبتت
)١٣(  ــودإن ــمس وج ــوس الش ــافع محس ــت نإو ون ــحاب وراء غاب  الس
 ينتفـع  اإلمام نإ ؛ حيثالمعنى هذا ورد اإلمام غيبة فلسفة في وكذلك، والغيوم
 فكيـف  ،السحاب وراء كانتول الشمس كانتفاع ،غائباً كانوول حتى منه الخلق

كالشـمس اإلمـام   كذلكف ،الشمس تلك من ينتفع األرض في ومن األرض أن 
                                                             

 .١٣٠: ٣إقبال األعمال  )١(
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 واإلنسـان  والحيوانـات  تاتنباوال المعادن نتفعت، طلوعها من الكل ينتفع الطالعة

  منه. ذلك وغير
 اإلمـام  وكـذلك  ،ومكـان  زمـان  كل فيالشمس  طلوع الكل ينتظر )١٤(

  اإلمامة. شمس شروقو ظهوره الكل ينتظر
 وتشـفي  العيـوب  تزيل، بل هي التي عيب بال ذاتُها الطالعة الشمس) ١٥(

لزيــارة الرجبيــة خطابــاً ا فـي  نقــول كمــا اإلمـام،  كــذلكوواألســقام،  األمـراض 
 ،القـرآن  عـدل ، ألن اإلمـام  )١()المـريض  يشفىيجبر المهيض و بكم( :^لهم

  .شفاءال وفي كالمه فيهاإلمام  كذلك، فشفاء فيه القرآن أن فكما
 بيتـه  في الشمس أن الجميع عييد طلوعها وعند الكل مع الشمس )١٦(

  اإلمام. وكذلك ،وشموخها هالعلو ؛الكل عن منفصلة أنّها إالّ
اإلمـام   وكـذلك  ،القمـر  كنـور  ،الكواكب نور منها الطالعة الشمس) ١٧(
 وهـذا  واألرض، واتاالسم نورتعالى  اهللا اإلمام؛ ألن نور من األنوار كلتصدر 

، األظلـم  الليـل  فـي  عـن الشـمس   القمـر  ينوباإلمام، و في ىيتجلّ لهياإل النور
 يكونوا؛ ألنّهم العظام والمراجع الفقهاء الغيبة أيام في عنه ينوب اإلمام كذلكو

  اإلمامة. لشمس القمر بمنزلة
 مخـزون  ومـن  ،واحـدة  جهـة  من وشروقها طلوعها الطالعة الشمس) ١٨(

  .الصمد الفرد األحد، الواحد من عنده ، فإن كل ما×اإلمام كذلكو ،واحد
، جهاتهـا  كل من وتضيء ،النور تُعطي، الشكل كروية) إن الشمس ١٩(

  .نور ذا يكون جهاته كل من اإلمام، فإنّه كذلكو
                                                             

 . ٨٢١مصباح المتهجد:  )١(
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هـا فـي   وأنّ ،وتداعياتها معطياتها في والثقيل البليغ األثر) الشمس لها ٢٠(

فيهـا   أن كمـا ، وةحـار  كانت إذا األحيان بعضفي  الجلد تُحرق مارب مثالً الحر
 ولكـن  للمـؤمنين  رحمـة  يكـون  اإلمـام  كـذلك ، وخسـارة  أيضاً افيه لكن شفاء
  .الكريم كالقرآن،للظالمين خسارة فيه أيضاً

 كالشـمس  اإلمـام  وكـذلك  ،المـاء  وتُسـخن  الجليد تذيب) الشمس ٢١(
 فـي  زيـد ، وتالمعاصـي  زيـل تو ،الـذنوب  ذهبتـ  وواليتـه  تهومحب هحب ،الطالعة
 حسـنة  ×طالـب  أبـي  بن علياإلمام أمير المؤمنين  حب ، فقد ورد إنالثواب

  .)١(سيئة معها تضر ال
 فـال ، الكريم كالقرآن ،أنيق وظاهرها عميق باطنهانعم إن شمس اإلمامة 

أن بد يقـلْ  لـم .. انتبهـوا  الطالعـة  مامـة اإلشـمس   وفـي  اإلمامـة  فـي  قنتعم×: 
 المشـرق  مـن  أعـم  الطالعـة ، والطالعـة  كالشـمس  :قال مانّوإ ،الشارقة كالشمس
 ،للكـل  اإلمـام  ، بـل المغـرب  إلـى وأ المشـرق  إلـى  ينتمـي  ال فاإلمام ،والمغرب
 مـثالً  الظهـر  فـي  الظـاهرة  الشـمس  وعلـى ، نهـار لا رابعـة  فـي  الطالعـة  كالشمس

)، لكن ال يصدق ذلك على الشمس بعد شـروقها  الطالعة الشمس( تعبير دقيص
  قبل غروبها.وأ

 ،بالشمس ذلك يضُر ال لكن ،الشمس نور يرى الواألعمى  األرمد )٢٢(
 كفـر و جاهلية ميتةً مات، زمانه مامإ معرفة عن أعمىكان  مناإلمام، ف كذلكو

 كالشـمس  ة والخالفـة باإلمـام؛ ألنّـه   اإلمامـ ال يضـر إنكـاره   ف، )٢(ونفاق وضالل
                                                             

 .٣٧٥: ١ للقندوزي المودة ينابيع)١(

 | ومـا بمعنـاه  ) عن رسـول اهللا جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف لمو مات منإن حديث: ( )٢(
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  الطالعة وبراهين واليته ساطعة.

 نورهـا و عطائهـا  فـي  حدأ على نتَم فال العطاء في خالصةالشمس  )٢٣(
 ىيتجلّ ؛ إذ×اإلمام وكذلك ،والكرم الجود آية هي ، وإنّماحرارتهاو دفئهاو

  وفيضه. عطائه في لهياإل والكرم الجود
 الفقــه فــيا، وعطائهــ وفــي ذاتهــا فــي رةمطهــ طــاهرة ) إن الشــمس٢٤(

ــن الشــمس اإلســالمي ــ م ــ ،راتالمطه ــثالً الحــائطوأ النجســةاألرض  رتطه ، م
أحاديـث أهـل    وفـي  أحاديثنا في ورد لذاو، للتطهير اًسبب يكون اإلمام كذلكو

عالمـة طيـب الـوالدة وطهـارة      ×سنة الجماعة أن حب اإلمام أمير المؤمنين
  :منها المعنى هذا تثبت أحاديث عدة )١(عساكر ابن أخرجالمولد، فقد 

 أبي بن علي بحب أوالدنا) ننور( نبور كنا: قال الصامت بن عبادة عن ـ ١
 لغيـر  وأنه منا ليس أنه علمنا طالب أبي بن علي يحب ال أحداً رأينا فإذا ،طالب
  .رشدة

 لنعـرف  كنـا  إن: األنصـار  قالـت : قـال  الزنـاد  أبـي  بـن  محبـوب  وعن ـ ٢
                                                                                                                                               

 

 صـحة  آيـة  نعلـم  كمـا ووه واالستفاضـة  التـواتر  حـد  الشـيعة  عنـد الحـديث   مصـادر  فـي قد بلغ 
 ومعتبـرة  السـند  صحيحة المجال هذا في اإلسناد جلّ أن إلى مضافاً ،الصدور حيث من الحديث

 محاسـن  ــ  ٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٢: ١ الكافي(: الروايات هذه من جملة مصادر وإليك ،لالعتماد وقابلة
 ،٦٣ ،٦٢: النعمـاني  غيبـة  ــ  ٣٧٥ ،٢٣١ ،٢٣٠ الـدين  إكمال ـ ٥٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٣ ،٩٢: البرقي

 علـل  ــ  ١١٢: األخبـار  معـاني  ــ  ٢٦٥ ،٢١٩: األخبـار  عيـون  ـ ٢٦٦ ،١٥٣: الكشي رجال ـ ٦٦ ،٦٥
 كنـز  ــ  ٢٦٩ ــ  ٢٨٦: االختصـاص  ــ  ١٥٠: الـدرجات  بصـائر  ـ ١٩٨: األعمال ثواب ـ ١٤: الشرايع

 .)١٥١: الكراجكي

 .٢٨٣: ٤٢تاريخ مدينة دمشق  )١(
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  .طالب أبي بن علي ببغضه أبيه غير إلى الرجل

 لنعـرف  كنا إن: األنصار قالت: قال الزناد أبي ابن عن آخر لفظ وفي ـ ٣
  .طالب أبي بن علي ببغضه أبيه غيرل الرجل

 امتحنـوا  النـاس  أيهـا  يا): وفيه طويل حديث في:....... (قال أنس عن ـ ٤
 أحبـه  فمـن  ،هـدى  عـن  يبعـد  وال ضـاللة  إلىويدع ال علياً فإن ،بحبه أوالدكم

  .منكم فليس أبغضه ومن منكموفه
 علـى  ولده يحمل خيبر يوم بعد من الرجل وكان: مالك بن أنس قال ثم

 أي :بإصـبعه  وأومـأ  تلقـاه  بوجهه إليه نظر وإذا ،عليِ طريق على يقف ثم عاتقه
 خـرق  ال؛ :قـال  وإن قبلـه،  نعـم؛  :الغالم قال فإن المقبل؟ الرجل هذا تحب ابني

  فـيمن  لـي  حاجـة  فـال  )١(بأهلهـا  أبيك تلحق وال بأمك لحقإ :له وقال األرض به
  .طالب أبي بن علي يحب ال

 فنـاء  في طويالً اًحديث عباس ابن عن) ٢٨٩ ص( عساكر ابن ذكر ثم ـ ٥
 ×اإلمام أراد أن بعد إبليس قال حتى هناك إبليس ظهور في وقصتهم الكعبة

 أبـاه  شـاركتُ  قـد  إال أحـد  أبغضـك  ما واهللا طالب؟ أبي ابن يا ولك لي ما: قتله
  .)٢(}واَألوالد اَألموالِ في وشَارِكهم {: تعالى اهللا قاله ما إقرأ ،فيه

 هـذا ): البغـدادي ( الخطيـب  قـال : الحـديث  هـذا  بعـد  عساكر ابن قال ثم
  .األزهر أبي ابن إال ثقات كلهم ورجاله حسن الحديث
 قـال  قتلـه  ×اإلمـام  أراد وحينمـا  الصـفا  عنـد  أخـرى  روايـة  وذكر ـ ٦

                                                             

 كذا في المصدر.) ١(

 .٦٤:اإلسراء )٢(
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 وعـد  يا مني جزاؤك وما): ×اإلمام( لاق. منك جزائي هذا ما: اهللا لعنه إبليس

  .أُمه رحم في أباه شاركتُ إال قط أحد أبغضك ما واهللا): إبليس( قال اهللا؟
  قـريش  بـال  مـا : علـي  بـن  حسـين  بـن  لعلـي  قلت: قال طاووس وعن ـ ٧

  علياً؟ تحب ال
  .العار آخرهم وألزم النار أولهم أورد ألنه: فقال

 هـل أ حب المولد طهارة وعالمة ،رومطه طاهر الطالعة كالشمس فاإلمام
  .^البيت

 هـي  تهااعليف جهة فمن ،سالمقد وفيضها عطائها في أمينة) الشمس ٢٥(
 كالشمس اإلمام كذلك، والقابل جهة من يكون إنّما االختالف ولكن ،للجميع
 ومـنهم  ،سـلمان  مـنهم  ولكـن  ،سـواء  حـد  على للجميع هؤوعطا فعاليته ،الطالعة
 تـه بقابلي واحـد  كـل  اإليمان، من درجات سبعالذي عنده  ؛عمار ومنهم ،أبوذر

 بخـل ي الو ،العطـاء  فـي  سـخي  الطالعـة  كالشـمس  اإلمام نأل ؛إمامه من يستفيد
  .أحد على بنوره

 :يعنـي  بالطيـ  ،والطيـب  الطهر من أعم والنقاء الذات نقية) الشمس ٢٦(
 ،النجاسـة  مقابلهـا  فـي  فالطهارة ،نجساً يكون ال مااهر يعني: الط، ومنه نفري ماال

يجمع الذي :هو النقيف ،الخبيث مقابله في بوالطي مـن  كـلّ ، والطاهرو بالطي 
  اإلمام. كذلك، ونقياً حينئذ فيكون طاهراً باًطي كان

  األرض، وكذلك اإلمام. في اهللا وزينة للخلق زينة الشمس )٢٧(
)٢٨ضرب الشمس عدالة ) إن؛ العـادل  هنّـ فإ اإلمـام،  كذلكو، المثل بها ي

  .فيه لهياإل العدل ىيتجلّ الذي
 اإلمـام  كذلكو ،الظل من الشاخص بها يعرف وبيان تبيان الشمس )٢٩(
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األعظـم   والصـديق  الفـاروق بين الحق والباطـل، و  والفارق المشخصوه يكون

 هـذا  سـرق  ولكـن ، )١(الشـريفة  أحاديثنـا  فـي  ورد كمـا ،×المـؤمنين  أمير هو:
  .لغيره االسم

 أخرى وجوه وهناك بعد، ينته لم الموضوع ولكن انتهى قد الندوة وقت
يمكن أن نشير إليها في ندوات أخرى بشأن وجـه الشـبه بـين الشـمس الطالعـة      

  المعصوم إن شاء اهللا تعالى. واإلمام
 لبِـر ا تطلع على كالشمس كُن: (الشريف الحديث في ورد :أقول وأخيراً

 ذلـك،  شـابه  مـا وأ حزبيـة و قوميـة و فئويـة  فيهـا  لـيس  الشـمس فإن ، )٢()والفاجر
 العلماء وأنتم ويجب أن يكون وريث اإلمام كذلك، اإلمام المعصوم.. ذلكوك

 وهذا ،الخلق على يضيء ،كالشمس العالم يكون أن فالمفروض األنبياء، ورثة
 واألنبيــاء ،األنبيــاء ورثــة العلمــاء أن بمــاو ،الشــريفة أحاديثنــا فــي ورد المعنــى

 حياتـه  فـي  يكـون  انّـ م واحـد  كل أن فالمفروضالطالعة،  كالشمس واألوصياء
 على الجميعمع  والطيب األخالقوسم صلوايف ،والفاجر للبِر الطالعة كالشمس

سواء حد.  
 معرفـة  مـن  واسـع  قسـط  إلى نصل أن يوفقنا أن وتعالى سبحانه اهللا أسأل

 القرآن معرفةو ،^األطهار تناأئم معرفة، و|عزّ وجلّ، ومعرفة رسوله اهللا
                                                             

 علــل، ١١١: القمــي بابويــه ابــن لعلــي والتبصــرة اإلمامــة، ٧٣: للصــفار الــدرجات بصــائرانظــر:  )١(
 بـن  سـليم  كتـاب ، ٤٠١: األخبار معاني، ١٦: ٢ )ليه السالمع(  الرضا أخبار عيون، ١٧٧: ١الشرائع

 مناقـب ، ١٩: الكـوفي  عقـدة  البـن )  ليـه السـالم  ع(  المـؤمنين  أميـر  فضـائل ، ٢٥٦: الهاللـي  قيس
 .١٥٢: ١ الكوفي سليمان بن لمحمد ×المؤمنين أمير اإلمام

 .١٦٧: ٩٥بحار األنوار  )٢(
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  ..والتسديد التوفيق ولكم لي اهللا أسألو الكريم،

 اهللا ورحمــة علــيكم والسـالم  ،ولكــم لــي اهللا وأسـتغفر  هــذا قــولي أقـولُ 
  .وبركاته
  



< << << << <
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 لـم  بشـرع  اإلمام يأتي وهل ،التشريعية اإلمامة من المقصودوه ما سؤال:
  ؟|اهللا رسول به جاء لما حافظ مجرد فقط هأنّ أم ،|النبي به يأت

عنــدما يغيــب عــن اإلمامــة  التشــريعية إمامتــه عــن اإلمــام حجــبوهــل ي
   السياسية؟

 مـن  المخفيـات  يظهـر ولكنّـه   ،جديـد  بشرعٍ يأتي ال إن اإلمام الجواب:
 ذلك مثال، وخاصة لظروف األشياء بعضلم يظهر  هأنّ بمعنى ،|النبي شرع

، حيـث  ‘البـاقر  واإلمـام  الصـادق  ر اإلمامعص في الخمسالتوسعة في متعلّق 
عليـه  يصـدق  مـا  كـل  فـي ، بـل  الحربيـة  الغنيمة في فقط ليس الخمس ظهر أن 
  .الغنيمة

 عصـر  فـي إالّ  هـر ظي لـم ، لكنّـه  اًموجـود  قبـل  مـن  كـان  الحكم هذا ذنإ
 لـم  الزالت اًأحكام هناك أن الشريفة أحاديثنا في عندنا كذلك، و‘الصادقين

  .الخاصة للظروف ، وذلك×األمر صاحب يظهر عندما تظهرس مانّوإ ،تظهر
 نقصـد  مـا نّفإ ،للشـريعة  مبـين وأ ،للشريعة حافظاإلمام  :نقول عندما ذنإف

 أتى هأنّ بمعنى ليس هذاو ،بالفعل الشريعة به الحفاظ على يكون ما المعنى بهذا
 دمحمـ  حـالل : (^كمـا ورد عـنهم   ،|النبـي شـرع  و، بـل ه جديـد  بشرعٍ

  .)١()القيامة يوم إلى أبداً حرام وحرامه ،القيامة يوم إلى أبداً حالل[’] 
                                                             

 .٥٨: ١أصول الكافي  )١(
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 :يعنـي  األعم، المعنى بهذا حافظو، هللشريعة حافظاإلمام  :نقول عندماو

 تظهـر  وإنّمـا  تظهـر  لـم التـي  و ة،الموجـود  الفعليـة  الشـريعة  من يكون ما حافظ
 هأنّـ  ال ،للشريعة مظهراً فيكون وقته في ذلك ويظهر لذلك حافظاً فيكون ،بوقتها

  .|اهللا رسول شريعة قبال في لشريعة مؤسس
 فـي  إمامـاً  يكـون  غيبتـه  فـي ن اإلمـام  إفنقول:  الثانيوأما بالنسبة للسؤال 

 تحفـظ  يمغـ ال وراء الشـمس  أن كمـا ف ،الطالعـة  كالشـمس أيضـاً؛ ألنّـه    التشريع
 الشـريعة  يحفـظ  اإلمام كذلكف ،الموت من عليها ومن األرضية والكرة األرض

  .غيبته في الموت من
 بيـد وأ الناس بيد وه هل اإلمام، تعيين في خالف يوجد هبأنّ قلتم سؤال:

 :الثالثـة  اإلمامـة  تقسيمات جميع يشمل أن يمكن الخالف هذا هلتعالى، ف اهللا
  ؟بالسياسية يختصوأ ،ةيالسياسو ،التكوينيةو ،التشريعية

 كـان  سـواء  المعـاني  بتمـام  اإلمام نصب وتعالى سبحانه اهللاإن  الجواب:
 اهللا بيـد  هـا فكلّ ،التكوينوأ التشريعإمام في و، أالسياسة فيو االجتماع في إماماً

؛ حيث نص علـيهم بعـددهم وأسـمائهم    |من النبي نصبو ،وتعالى سبحانه
واختبـار،   امتحـان  مـورد  كان إنّما السياسية إلى اإلمامة بالنسبة هأنّ وألقابهم، إالّ

 اإلمـام  ألناألشـقياء؛   مـن هم ف وهاأنكر إنو ،السعداء كانوا من ن قبلها الناسإف
  .)١(غرق عنها فتخلّ ومن انج ركبها من النجاة ينةسف

                                                             

 المعتمـر  بـن  وحـنش  أنـا  بينمـا : قـيس  بن سليم قال:  ٤٥٨جاء في كتاب سليم بن قيس الهاللي:  )١(
 مـن  النـاس،  أيهـا : الموسـم  فـي  صـوته  بـأعلى  نـادى  ثـم  البـاب،  بحلقة وأخذ ذروأب قام إذ بمكة

 نبـيكم  سـمعت  إني الناس، أيها.  ذروأب أنا جنادة، بن جندب فأنا جهلني ومن عرفني فقد عرفني
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أن يثبتنــا  وتعــالى ســبحانه اهللا اســألوفــي انتهــاء هــذه النــدوة المباركــة 

فـي   يعطـيكم  ، وأن×وإياكم على والية أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب   
 ورحمـة  عليكم والسالم ،اهللا شاء إن والمعرفة العلم في جديد إلهام لحظة كل
  .وبركاته اهللا

  

                                                                                                                                               

 

 غـرق،  تركهـا  ومـن  نجـا  ركبهـا  من قومه، في نوح سفينة كمثل أمتي في بيتي أهل مثل( : يقول
 فـيكم  تركـت  إنـي (  :يقـول  نبـيكم  سمعت إني الناس، أيها) .  إسرائيل بني في حطة باب ومثل

 .الحديث آخر إلى... ) بيتي وأهل اهللا كتاب: بهما تمسكتم إن ما تضلوا لن أمرين،
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  اإلجابة عن األسئلة العقائدية

  
  
  
  
  
  
  

الشيخ جعفر السبحاني  
  
  
  





  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
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ــد ــالمين رب هللا الحمــ ــارئ ،العــ ــق بــ ــاء  الخالئــ ــين، واألنبيــ  أجمعــ
ــى والســالم والصــالة ،والمرســلين ــذير البشــير عل ــر والســراج ،الن ــد ،المني  العب

 أبــي ،األحمــد المحمــود األمجــد، المصــطفى ،المســدد والرســول دالمؤيــ
ــ القاســـم ــه علـــىالصـــالة والســـالم و |،دمحمـ ــاهرين بـــينالطي آلـ  ،الطـ

ــداة اله ينالمهــدي، ــاموس ماالســي ــدهر ن ــي ال ــر، وول ــن الحجــة األم  الحســن ب
  . )الفرج له تعالى اهللا عجل ( العسكري

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم { قال تعـالى: 
نسأَح يي ه١(}بِالَّت(.  
 يراد كما ها،ب اإليمان يجب ما بالعقائد يرادو ،وشريعة عقيدة إن اإلسالم

 واإليمـان  اإليمـان،  :هو ،العقائد في فالمطلوب ،بها العمل يجب ما الشريعة من
 لكـن  ،بالعقائـد  اإليمـان  إلـى  يدعو فاإلسالم ،روالتفكّ رالتدب ن خاللم يحصل

  .روالتفكّ رالتدب طريق عن
                                                             

 . ١٢٥النحل:  )١(
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 نعـ  عبـارة  اإلسـالم  وخـط  اإلسـالم  نـداء وإن  لوالتعقّـ ر التـدب ثــم ،الًأو 

 ثـم  الًأو اإليمـان  :تقـول ؛ التـي  المسيحية خالف على ،العقل فهمهي بما اإليمان
 يجـب  فالمعـارف األديـان،   وسـائر  اإلسالم بين الفاصل الخط هو هذاو ،لالتعقّ

  .العقل يؤتيه ما على ةمبني كونت أن
 ميـتعلّ  أن ،فمكلّـ  أو زمميـ  إنسـان  وكـلّ  مسـلم  كـلّ  علـى  يجب لذلك

 فهـو  ؛العمليـة  الشـرعية  المسائل وأما ،والبرهنة روالتفكّ رالتدب طريق عن العقائد
محتاطاً أو ،مقلداً أو ،مجتهداً يكون أن بين فيها رمخي.  

 لـه  لمـن  ؛المتقنـة  ةاألدلّـ و العلـم  طريـق  عـن  العقائد تحصيل: هو ففخرنا
 ة، لإلجابةالمبارك الجلسةانعقدت هذه  ذلك ضوءوعلى  ،لالتعقّو رالتفكّ قدرة
 لإلجابـة  مسـتعد  فأناهذه األيام،  أوساطنا في المطروحة ؛العقائدية األسئلة على

 مـا  حسـب ، وتعـالى  تبـارك  اهللا شاء نإ المسائل بهذه صلةعلى األسئلة التي لها 
  .روأتذكّ وأفهم أعلم
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 بالضـروريات  االعتقـاد  وهل ،الدين في الضروري ضابطة هي ما سؤال:
غيـر ضـروري   و اً لشـخص ضروري فيكون األمر ؛ يختلف بين األشخاص،نسبي

  لغيره؟
، الفقـه  إلـى  ينسـب  مـا ورب ،الـدين  إلـى  تـارةً  ينسب الضروري :الجواب

  أيضاً. المذهب ضروريب عندنا ما يعبر عنه وهناك
 الشـيعة  مـثالً ف ..الفقـه  فـي  بالضـرورة  علـم مـا   :هـو ف )،الفقه ضروريأما (

. الفقــه ياتضــرور مــن منهــا تينبــ مــا أو األرض علــىتعــد الســجود  اإلماميــة
، بـل يخـرج   ال بـد للمسـلم االعتقـاد بـه     هـو: األمـر الـذي    )،الـدين  ضروريو(

 يطلقيصح حينذاك أن  الالشخص من دين اإلسالم إن لم يعتقد بضرورياته، و
  .مسلم هأنّ عليه

، ’تـه وخاتمي األكـرم،  الرسـول  ورسـالة  ،وتعالى تبارك باهللا االعتقادف
  . الدين ضروريات من هكلّ، يعد الثالثة األمور هذه حول يحوم وما ،والمعاد

 ضـروري  وغيـر  شـخصٍ  إلـى  بالنسـبة  ضـرورياً  شـيء ال يكون ماربنعم، 
 بـاهللا األصول؛ ألنّها مطلقة وغير نسبية، واإليمـان   هذه في ال لكن ،خرآل بالنسبة
 وجــه علــى ’األكــرم النبــي هبــ جـاء  مــابو ،خــراآل وبــاليوم ،وتعــالى تبـارك 

  ، من هذا القبيل.اإلجمال
 مسـألة ف أما األمور النسبية فتختلف بحسب علم األشخاص ومعرفتهم بهـا، 

 اًمالزمـ ها وكان إنكاره لهـا  أنكر منف اإلسالم، اتضروريمثالً تعد من  الحجاب
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؛ سـيخرج مـن اإلسـالم حسـب الضـوابط المـذكورة فـي كتـب         الرسالة نكارإل

 أسـلم  ، والـذي بعيـدة  بـالد  فـي  الفتاوى، لكن بالنسبة إلى اإلنسان الذي يسكن
 ذاإنّـه إ ف ..الـدين  صـميم  من الحجاب أن يعرف ولم أموراً أخرى، موتعلّ هناك
 الحجـاب  إنكـار  بين مالزمة عنده ليس هألنّ ؟ لماذا ..اًمرتد يكون ال ذلك أنكر

  .الرسالة وإنكار
نـه:  أما (ضـروري المـذهب)، فهـو: مـا يخـرج منكـره مـن المـذهب، وم        

  .^(اإلمامة) في مذهب أهل البيت
 ثـم  أوالً لالتعقّّـ يجـب   العقيـدة  فـي  هأنّـ  تفضلتم ..الشيخ سماحة سؤال:

 ريغيـ  أن فـي اإلسـالم   لـه  يحـق  ال ،مسـلماًً  الفطـرة  على لدو من ولكن اإليمان،
، عقيدتـه  فـي  ريفكّـ  لـم  هأنّ؛ بعذره يقبل وال ،بقتله فيحكم رهاغي وإذا ،عقيدته

كم على هذه الشبهة؟فما هو رد  
 ولد إذا واإلنسان ،مسلّم أمر هذا ،الفطرة على يولد دومول كلّ :الجواب

 فـي  الضـرورية  األمـور  أنكـر ، وبعـد البلـوغ   التوحيديـة اإلسـالمية   الفطـرة  على
 تـارةً كـر  المن فهـذا  ،الرسـالة  إلنكار مالزماً إنكاره يكون حكماً أنكر أو ،الدين

 ة ويكون التشكيك الحاصل في ذهنه بسـبب الشـبهات،  الشبه ذهنه على دخلت
تها؛ بالرجوع إلى أهل العلم، كي تـزول  زالإو ةالشبه برفع يقوم أن هعليحينئذ ف

الحقيقةيقف على و شبهته ..  
ونفترض أن الشبهة بقيت ولم ترتفع حتى بعد الرجوع إلى العلماء، فهنـا  

وابتعـد عـن    سـكت ال يجوز له أن يذيع الشبهات فـي أواسـط المـؤمنين، فـإن     
وال يحكـم   إفساد عقيدة أفراد المجتمع اإلسالمي، فحينذاك ال يعترضـه أحـد،  



EMNQ<Díflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<àÂ<íe^qý]<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<PM 

 

  عليه بحكم. هذا رأي جمهور علماء المسلمين.
   ؟^القرآن الكريم أفضل أم أهل البيت هل سؤال:

 دلع :هو كتاب)ال؛ ألن (فيها النظر إظهار يمكن ال مسألة هذه :الجواب
 كـالم فيـه  ف بينهمـا  التفاضـل  وأما بشـأن  ،الكريم القرآن عدل واألئمة (اإلمام)،

إنّمـا الكتـاب والعتـرة     تقدير كلّ وعلى ،ناطق مامإلا و ،صامت القرآن ى أنعل
 القرآنح يرج شيء هناك وليس ،اآلخر عن حدهماأ رقفتي ال؛ متالزمانثقالن 

  .الكريم القرآن على ^البيت أهل وال ،^البيت هلأ على
 أن علـى  وأجبرنـا  شخص وجاء حرب يوماًً من األيام، حدثت لو سؤال:

 أعـاقبكم..  خسـرتم  وإذا ،كمأكـرم  نتصـرتم ا إذا :وقـال  ،الحـرب  هذه نخوض
  قطعاًً. ظالماًً يكون أجبرنا ذافإ ،الحرب هذه خوض نريد ال :له نقولس نحن

 ب.. إنوتعالى سبحانه اهللاطي وفيهـا  ،الـدنيا  هـذه  في ناأوجد  بـين  حـرب 
ــة ــال ،والفضــيلة الرذيل ــا مضــمونه: وق  ســرتمخ وإذا ،كمأكــرم نتصــرتما إذا م

  ؟باهللا والعياذ ظلماً هذا يعد أال ،بكمعذّأو كمعاقبأ
 ؟بـه  هالمشـب  فـي  بهـذا  هـذا  يقيس كيف، الفارق مع قياس هذا :الجواب

 تبـارك  واهللا ،ختيـار او خيـار فيوجـد   اإلنسـان  فـي أما  ،ختياراو خيار هناك ليس
 أن يمكـن  ؛مختـارين  وجعلنـا  ،الفضـائل  لنـا  وعـرف  الرذائـل  لنـا  عرف وتعالى

 ولـو  ،العـذاب  هـي  النتيجـة  فتكـون  الرذائـل  خترنـا ا فلو ،هذا ونختار هذا نختار
  .الجنة هي النتيجة تكون الفضائل خترناا

 ،مختـار  والفضـائل  الرذائل بين نسانفاإل ،المثال من به لتممثّ ما غير هذاو
 ،وتكـريم  إكـرام  هنـاك  بل ،ظلم يأ هناك وليس ،قينيالطر أحد يختار أن وله
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، عمـال بالنسـبة لأل  خصوصـاً  ،نساناإل على ظلمال ىبمعن تكليفاً ليس التكليفو

 ،بـاآلخرة  العمـل  نفـس  لـه  متجسـ ي بالرذائل يعمل فالذي ،بغاياتها متجست فإنّها
  .حسنة بصور باآلخرةله  الفضائل تجسمت بالفضائل عمل والذي

؛ الصـف  فـي  التلميـذ  مثـل ، مختـارون  ونحـن أعمالنا  نتائج من هاكلّ هذه
 غفلـتَ  ولـو  ه،هـذ  النتيجـة  تكـون  ونجحـتَ  درسـت  لـو  له: المعلم يقول الذي

 إلى بالنسبة ملّمعال من ظلماً ذلك يعد هلتلك.. ف النتيجة تكون ولعبت وشغلت
  الطالب؟ .

 اتضـروري  من التكوينية الوالية وهل ،التكوينية الوالية معنى ما سؤال:
  ؟الدين

ــة :الجــواب ــة الوالي لمعــاجز ا: منهــا، وودرجــات مراتــب لهــا التكويني
 تـأثير  لها ي و اإلمامالنب رادةواألولياء؛ ألن إ األنبياء من تصدروالكرامات؛ التي 

 طـرق  هنـاك ، والتكوينيـة  اإلرادة مراحـل  مـن  مرحلة هذه.. المعجزة قتحقّ في
  .التكوينيةللوالية  خرىودرجات أ

  ؟واإلمامة والرسالة ةالنبو بين الفرق هو ما سؤال:
 وظيفـة ، هو: الذي يوحى إليه، والرسول، هو: الذي يطبق النبي :الجواب

 تبــارك اهللا مــن خــذهأ مــا قيحقّــ، والعملــي الصــعيد علــىالنبــوة فــي الخــارج و
 تعـالى،  اهللا مـن  الـوحي  أخـذ  عتبـار اب؛ رسوالً يكون أن قبل نبي فالنبي ،وتعالى

  باإلبالغ. مأمور هألنّ رسوالً يكونو
ه يستمر بتحقيق ولكنّ ،إليه يوحى ال هألنّ ؛رسوالً وال اًنبي فليس اإلمام امأ

، فإنّه هو الـذي يبـين   النبي بعد عاتقه على كونت النبي وظائفف ،ةالنبووظائف 
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 لـم ع مخـزون نّـه يملـك   ألاألحكام وله الوالية التشـريعية، ولـه السـلطة العامـة؛     
  .النبي

 يسـمع )، أي: الـذي  ثالمحـد ( مقـام  آخـر لإلمـام وهـو:    مقام هناكنعم 
  ه.يعاين وال يرى وال الملك صوت

  ؟روحانياً أو جسمانياً كان |للنبي المعراج هل سؤال:
ال بد أن نشير في معرض اإلجابـة علـى هـذا السـؤال، إلـى أن       :الجواب

يتصور بين الجسمانية والروحانية؛ وهـو األمـر بـين األمـرين، ؛      اًثالث اًقسمهناك 
 )، وهذا اللفظالعبدبلفظ: ( |قد عبرت عن النبي األكرم )١(ألن آية اإلسراء

 )العبـد ( ا، بـل وحـده  الـروح  علـى  يطلق الأيضاً و ،وحده الجسم على يطلق ال
 بجسـمه  المعـراج  ليلـة  فـي  بـه  أسـري  فـالنبي  معـاً،  الروح مع الجسم :عن عبارة

فــي مقـام اإلجابــة علـى هــذا    والـروح  الجســم بـين  يفصــلون الـذين و ،وروحـه 
الشيعة  عندنا المشهوردليل واضح على رأيهم، وب يأتوا أن عليهم كان التساؤل،

  .وروحه بجسمه أسري |هأنّ اإلمامية أيضاً
يمحوا اللَّه ما يشَاُء ويثْبِـتُ  { قوله تعالى: بين تناقض يوجد هل سؤال:

 اللهـم ( أدعية شهر رمضان وهو: في الوارد المقطع وبين ،)٢(}وعنْده أُم الْكتَابِ
 ليلـة  فـي  الحكـيم  األمـر  فـي  المحتـوم  األمر من روتقد تقضي فيما أسألك إني

 فـي  علـي  وأن توسـع  عمري، تطيل أن يبدل وال يرد ال الذي القضاء في القدر
                                                             

 الَّـذي  الْأَقْصَـى  الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد مّن لَيلًا بِعبده أَسرٰى الَّذي سبحان{قوله تعـالى:   )١(
 . ١سورة اإلسراء:  }الْبصير السميع هو إِنَّه آياتنَا من لنُرِيه حولَه باركْنَا

 .٣٩الرعد:  )٢(
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  ؟)١()غيري بي تستبدل وال به تنتصر نمم تجعلني وأن رزقي،

ــواب ــارك هللاإن  :الج ــالى تب ــاء وتع ــرد ال قض وال ي ــد ــ وال ليب غيري،  
 يـأتي  الـذي ؛ ×المهـدي  ، ومنه مثالً: ظهور اإلمـام أبداً ءداالب فيه يحصل وال
 قضـاء ال يكون أمور وهناك.. وظلماً جوراً رضاأل ملئت بعدما ،الزمان آخر في

 هإليـ  بيتسـب  أمـر  هـذا  ..السـعداء  مـن  اإلنسان كونك ،روالتغي للتبديل قابلٌ فيها
 ،السـعداء  مـن  هأنّله  يكتبس خيراً عمالً عمل فلو اإلنسان، أعمال حسب ءداالب

  األشقياء. من فيكون شراً عمالً عملولو 
ولَو أَن أَهلَ الْقُرى َآمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن  { قال تعـالى: 
 يدعو فاإلنسان ،تقديرين هناك أن على شاهدة اآلية ، هذه)٢(}السماِء والْأَرضِ

  .رتتغي وال لتتبد ال سعادةً ولكن ،السعادة له كتبت أن القدر ليلة في
  ؟الدين ألصول المانعو الجامع التعريف هو ما سؤال:

 عليهـا  أتفق التي الثالثة األمور :عن عبارة هي الدين أصولإن  :الجواب
، وقد عبر عنها باألصول نظراً إلـى أن  والمعاد والرسالة التوحيد ؛ أي:المسلمون

 وغيـر  زواج معه،ال ويجوز ،عرضهو دمهو ماله يحترميظهرها يكون مسلماً؛  من
  من األمور. ذلك

يـوم   لنجـاة هـل مجـرد االعتقـاد بهـا يكفـي ل      لكـن  اإلسالم، أصول هذه
إن  هولكنّـ  يحكم بإسـالمه،  الثالثة موراأل هذهأظهر  من الحشر؟ نحن نعتقد أن

 غيـر  عـن  دينـه  أخـذ واإلمامة، و كان ي الواليةكان غير معتقد بالعدل اإللهي، و
                                                             

 .١٠٢: ٣تهذيب األحكام  )١(

 . ٩٦األعراف:  )٢(
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رسول اهللا وأهل بيته (صلوات اهللا عليهم)، لم يكن فيه مالك النجاة يوم القيامة، 
  وفي المسألة تفصيل بين القاصر والمقصّر.

 يوصف العزّ وجلّ  اهللا نأو ،هفيتوقي تعالى اهللا أسماء أن معروف سؤال:
 صـفة فبناء على ذلك هل يصح أن يوصف اهللا سبحانه ب ،نفسه به وصف بما إالّ

  )؟الوجود واجب(
، قطعــاً توقيفيــة نعــم.. األســماء األســماء، غيــر وصــافاألإن  :الجــواب

 وتعـالى  تبـارك  اهللا وايسـم  أن لألشـخاص  لم يجيزو ،الفرصة لم يتيح واإلسالم
 )،الوجـود  واجـب تعبيـر: (  ، وتوقيفيـة  ليسـت فإنّها  ،الصفات أما حلو لهم،ي بما

  .الوجود ضروري هو بمعنى:و ،وتعالى تبارك صفاته منيدرج ض
  ؟والكالم الفلسفة يعلم بين الفرق هو ما سؤال:

أوسع من دائرة علم الكـالم،   دائرة في تبحث إنّهاف الفلسفة امأ :الجواب
 يكــون أن دون ،وجــود هــو بمــا الوجــود دراســة مفهــوم يطــرحفالفيلســوف 

، وغير عرض أم وجوهر ،ماديأم  مجردأو أنّه  اإلمكان، وأ بالوجوب فاًوموص
    ذلك..

، عوارضـه  عـن  يبحـث  ثـم  الفلسفة من الموضوع يأخذ الكالم علملكن 
 العلوم سائر، وهذا حال صفاتهويبحث بشأن  الوجود واجب فمثالً يأخذ مفهوم

 موضـوع  أخـذ وغيرها، ت والكيمياء الفيزياء :مثل التجريبية حسب رأينا، فالعلوم
 فـي  بحثت الذاتية العوارض، والذاتية عوارضه عن بحثت ثم الفلسفة من العلم
  .العلم نفس

  ؟النبي أم اإلمام، فضلمن األ سؤال:
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 فـي شـخص واحـد،    يجتمعـان  مـا رب، ومرتبتـان  ةوالنبو اإلمامة :الجواب

رسوالً  صار ثم اًبين كان الخليلف ،×والنبي إبراهيم الخليل كرسول اهللا|
  ومن بعده وصل إلى مقام اإلمامة.

  وكما قلنا سابقاً أن النبي هو الذي يوحى إليه، والرسـول هـو الـذي يبلّـغ    
ما أوحي إليه، أما اإلمام فهو الذي تكون له الوالية التكوينية والتشريعية، و بهـا  

  .والدنيا دينال في رئاسةيتولّى ال
 ،المراتـب  أفضـل  له كونست في شخص ةالنبو مع اجتمع إذا المقام فهذا

يرى ويصرح  الكلّقطعاً، و |األكرم الخاتم النبي إلى بالنسبة وذلك محقّق
من أفضل| رسول اهللا بأن البيت أهل ةأئم^.  

 مسائلأم  ةيحقيق أمور هي هل ،الدين ما هو رأيكم بشأن أصول سؤال:
  علماء؟ال بين عتباريةا

ا علمـاء  عليهـ  أتفـق ، قـد  واقعيـة  أمـور  :هـي  الـدين  إن أصـول  :الجواب
واألحاديـث الصـحيحة والمعتبـرة     القرآنيـة  واآليـات  ةالعقلي ينهابالبراإلسالم، 

  والمتواترة، وغيرها من األدلّة.
  ،^عشـر  األربعـة  بالمعصـومين  ةمختصّـ  التكوينيـة  الواليـة هل  سؤال:

  ؟÷زينبالسيدة ك ،لنجباءء ااألجال همءأبنا تشمل أنّها أم
 أنـاس  هنـاك  ، بـل بالمعصـومين  خـتص ت ال التكوينيـة  الواليـة  :الجواب

فـي دائـرة    تكوينيـة  واليـة ، فحصـلت لهـم ال  عاليـاً  مقاماً الكمال من بلغوا أتقياء
 واليـة فال ..المحرمـات  عن االنتهاءو بالواجبات عملالو للتقوى نتيجة محدودة؛

هـم فـي قمـة هـذه المقامـات       ^ومراتب، وأهل البيت درجات لها ةتكوينيال
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ه اآلخـرون هـو يقـع فـي     وهم أصحاب هذه الوالية الكلّية حقيقة، وكلّما يملك
  . ^طول واليتهم
الَّذين يقيمـون الصَّـالَةَ   {من المراد أن )١(الوالية آية في المسلّم سؤال:

ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيبــن أبــي  علــياإلمــام أميــر المــؤمنين  :هــو }و
 )يؤتـون ) و (يقيمـون ( كلمتـي  أن هـو  اآليـة ظـاهر   مـن  والمالحظ ،×طالب
 و إيتـاء  الصـالة  أقامـة  معنـى  نفهـم  فكيـف  ،االستمرار يفيدان مضارعان فعالن
  ؟ةمستمر بصورة الزكاة

 ×اإلمـام أميـر المـؤمنين    واليـة  على اآلية بهذه نستدل نحن :الجواب
 أن كلّ إنسان على يجب هأنّ على دليل يدلّ لم، واآلية آخر في الواردة دوبالقي
فالقضية  حال الركوع، ولو لمرة واحدة طول عمره، الزكاة ويؤتي الصالة يقيم

 اعليهــ نطبقــتاو ×اإلمــام أميــر المــؤمنين بشــأن ةخاصّــ واقعــة حصــلت فــي
  .الروايات
Ví³^¤]Ví³^¤]Ví³^¤]Ví³^¤]< << << << <

ــى صــلِ اللهــم ــ عل ــا، وامحمــد وآل دمحم ــق رزقن ــة توفي ــد ،الطاع  وبع
 وسـدد  ،واالسـتقامة  بالهـدى  وأكرمنـا  ،الحرمة وعرفان ،النية وصدق ،المعصية

 عـن  بطوننـا  روطهـ  ،والمعرفـة  بـالعلم  قلوبنـا  وأمـأل  ،والحكمة بالصواب ألسنتنا
 ،والكـافرين  الكفـر  لوأخـذ  ،والمسـلمين  اإلسـالم  دأيـ  هـم اللّ ة،والشـبه  الحرام

  .وبركاته اهللا ورحمة عليكم والسالم
                                                             

 وهم الزَّكَاةَ ويؤتُون الصَّلَاةَ يقيمون الَّذين آمنُوا والَّذين ورسولُه اللَّـه وليكُم نَّما{إقوله تعـالى:   )١(
ونعاك٥٥. سورة المائدة: }ر . 
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
‚éã³‚éã³‚éã³‚éã³VVVV< << << << <

الحمــد هللا رب العــالمين، والصــالة والســالم علــى ســيد األنبيــاء وخــاتم  
المرسلين؛ المصطفى أبي القاسم محمد، وعلـى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين،      

  الهداة المهديين.
  السالم عليكم أخوة اإليمان جميعاً ورحمة اهللا وبركاته.

ة ميالد اإلمـام  هذه الليلة الشريفة من ليالي شهر رمضان المبارك؛ هي ليل
، هـذا اإلنسـان الطـاهر    |الحسن الزكي المجتبى، السبط األكبر لرسـول اهللا 

المقدس العظيم؛ الذي يحترمه المسلمون على اإلطالق، ونحن في هـذه الليلـة   
ــا     ــأن يمــن علــى المســلمين جميعــاً، وعلين ــى اهللا ســبحانه وتعــالى؛ ب نتضــرع إل

ــ   ــود العظــيم؛ اب ــيكم، ببركــة هــذا المول ــر |ن رســول اهللاوعل ــام أمي ، واإلم
؛ بالنصـر والنجـاح والفـالح، إن    ÷والسيدة فاطمة الزهـراء  ×المؤمنين علي
  شاء اهللا تعالى.

(التوحيـد والشـرك مـن منظـور أهـل      اخترنا لهـذه النـدوة عنـوان:    
نظراً ألهمية هـذا الموضـوع، وكونـه أم القضـايا فـي الحقيقـة إن        )؛^البيت

 التعبير، وأيضاً ألن عالمنا اليـوم بحاجـة إلـى البحـث فـي مجـال التوحيـد        صح
  ، قـد يقـع علـى طائفـة إسـالمية عظيمـة بحجـة أنّهـم        اًاإللهي، وأن هنـاك ظلمـ  



QN ......................................................... íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
  ال يتّخذون موقفاً واضحاً وصريحاً وشفافاً من مسألة التوحيد والشرك.

هذه األمـور الثالثـة تطلّبـت أن نخصّـص لهـذا الموضـوع حلقـةً.. طبعـاً         
، فلهـذا نحـن نكتفـي بـإيراد إشـارات      اً، والمجال ليس واسـع الوقت ليس بكبير

إجمالية، وأرجو أن يعذرنا المستمعون لكالمنا؛ ألن هناك أيضاً وقتـاً مخصّصـاً   
  للسؤال والجواب.
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علـى العقائـد، وبالخصـوص علـى مسـألة       ^لقد ركّز أئمة أهل البيت
التوحيد تركيزاً لم يركزوا مثله على شيٍء آخـر، أو جانـب آخـر مـن جوانـب      
العقيدة، كما أنّهم سبقوا غيرهم في هذا المجال؛ إذ أعطوا هذه المسألة الكثيـر  

  من التوضيح واإليضاح والبيان.
ئمـة  فـي مقدمـة أ   ×كان اإلمام أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     و

؛ إذ أعطى هذه المسألة مساحة كبيرة من االهتمام، وهـذا االهتمـام   ^لهدىا
كان في عصر كانت الجاهلية قد أزيلت من الساحة العربية والمجتمع العربـي،  
ولكن يبدو أن بعض البوادر والطالئـع أخـذت تعـود مـن جديـد آنـذاك إلـى        

  .ا وتركيزاًالساحة اإلسالمية، فاقتضى األمر أعطاء هذا األمر اهتمام
خصوصاً بعد الفتوحات التي جاءت بأقوام مختلفـة، وشـعوب وثقافـات    

، متنوعة؛ كان فـي بعضـها الشـرك وفـي بعضـها االنحـراف فـي مسـألة العقيـدة         
بعــد أن اســتلم الحكــم، تــوج خطبــه   ×ولــذلك نالحــظ أن أميــر المــؤمنين 

هللا بمقدمات وتمهيـدات رائعـة توحيديـة، وأخـذ يبـدأ خُطبـه بالحـديث عـن ا        
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  خصّص بعض خطبة في التوحيد. ×تعالى، هذا غير أنّه
مع المجتمع الـذي   ×أحد ويسأل: لماذا يتحدث اإلمام فال يستغرب

مضــى عليــه خمــس وعشــرون ســنة مــن التربيــة اإللهيــة واإلســالمية، وكأنّــه 
  يتحدث إلى مجتمع جديد، لم يتذوق التوحيد؟
، مضـافاً إلـى   ×ت بسـيفه ألن السبب هو: أن فلول الجاهلية؛ التي ولّـ 

، وجهود سائر المسلمين، فإنّها ولألسـف بسـبب بعـض    ’دعوة رسول اهللا
ــيهم      ــادت إل ــاس ع ــود، والن ــذت تع ــد أخ ــة، ق ــباب االجتماعي ــل واألس العل

  جاهليتهم، كأن من شرع اإلسالم قد أفك؛ كما يقول الشاعر.
 ×هذا الشيء وهذه الحالة اشتدت في زمان اإلمام الحسن المجتبـى 

الــذي ذُكــر.  ، حتــى قــال الشــاعر هــذا الكــالم×واإلمــام الحســين الشــهيد
واشتدت أكثر في أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاني، ودخل شـيء مـن   

  الكفر والزندقة والشرك وما شاكل ذلك في عقائد الناس.
وقفوا وقفـة رجـل واحـد فـي مقابـل       ^أهل البيت ومن هنا نجد أن

فلول الشرك والزندقة واإللحـاد، وركّـزوا اهتمـامهم    هذه االنتكاسة، ورجوع 
على تجذير جذور اإليمان باهللا سبحانه، والتوحيد، ومكافحة الشرك، وذلـك  

  قبل أن يعرف غيرهم الخطر الذي يهدد المجتمع اإلسالمي.
وأقولها كحقيقة وأرجو من أخواني الحاضرين والذين يسمعون هـذه  

 ^لو لم تكن جهود أهل البيـت القضية، فالمحاضرة، أن يتحقّقوا من هذه 
في مجال تعميق اإليمان الديني، وتقوية أسـس التوحيـد، ومكافحـة الشـرك     
والزندقة، لعانى المسلمون اليوم في قرننا وعصرنا هذا، مـن مشـاكل عظيمـة،    
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  بل من ردة عقائدية ال يعرف مداها.

توضيحات كثيرة وعميقة وجميلـة فـي    اأعطو ^أهل البيت إن أئمة
هذا المجال، ونبهوا العقول ونوروا األفكـار وأحيـوا النفـوس بـالعلم اإللهـي؛      
الذي رزقوا منه، خصوصـاً فـي مجـال العقائـد، وبصـورة أخـص فـي مجـال         
اإليمان بـاهللا تعـالى، وقـد أعطـوا هـذه التوضـيحات بأشـكال مختلفـة، وفـي          

  مجاالت مختلفة.
في كلّ خطبـة تقريبـاً، أو فـي أكثـر      ×علي ير المؤمنينإن اإلمام أم

يفتتح كالمه بشرحٍ أو مقدمة رائعة جداً بشأن اهللا تعالى،  ×أنّه خطبه، نجد
اً نحـن نعتبـر التوحيـد أوسـع     ومـا ال يليـق بـه، إذ    وصفاته عزّ وجلّ، وما يليق

مــن هــذا الــذي أصُــطلح عليــه اآلن، وهــو: مســألة التوحيــد األفعــالي    دائــرة
والتوحيد الخالقي؛ حسب تعبير بعض الفرق، أو حسب تعبير بعض القـدماء:  

  التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي.
ن كلّ المسائل إوإذا افترضنا التوحيد في دائرة أكبر، فيمكن أن يقال: 

 ^المرتبطة بالحق تعالى هي من مسائل التوحيد، وسنعرف بأن أهل البيت
ف بواسـطة الشـيخ   توحيـد، فهنـاك كتـاب اُلّـ    أعطوا مسـاحة كبيـرة لقضـية ال   

وإن كـان الـبعض    ـالمتوفى سنة ثالث مائـة وواحـد وثمـانون       &الصدوق
في مجال التوحيد، وهذا  ـ ×وهو: اإلمام الرضا ^ينسبه إلى أحد األئمة

الكتاب يجب أن يطبـع إلـى جانـب كتـاب (التوحيـد وصـفات الـرب البـن         
 ،ن التوحيـد بـالمعنى الواسـع   مـ  ^خزيمة) حتى نعرف موقف أهل البيـت 

وموقـف اآلخـرين ممـن يـدعون الــدفاع عـن حـوزة التوحيـد، والـذب عنــه         
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  ومكافحة الشرك.
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ــت   ــل البي ــنهج أه ــز م ــد   ^يتمي ــية التوحي ــي قض ــأنّهم  ف ــرك ب   والش

مهمـة،  ال يحصرون البحث على جانب أو جانبين، بل هناك أشياء أخرى أيضاً 
طريـق   وأهم شيء في مجال التوحيد، هو: أن ال يسلك الباحـث عـن التوحيـد،   

  التوهم.
 عليـه  فقـال  ،والعـدل  التوحيـد  عـن  ×اإلمـام أميـر المـؤمنين    سئلفقد 

  .)١( )همهتتّ ال أن والعدل ،مهتتوه ال أن التوحيد( : السالم
بـين روح  التوحيـد، بـل    ×أمير المؤمنين في هذه العبارة لخّص اإلمام

التوحيد، وهـو: أن ال يـدخل البـاري سـبحانه وتعـالى فـي وهمـك، وال تصـفه         
ــى     ــدل عل ــالى بصــفات ت ــوقين، فمــن وصــف اهللا ســبحانه وتع بصــفات المخل
األبعاض واألجزاء، أو أنّه مكون من جزئي الذات والصفات، فقـد أدخلـه فـي    

ألوهـام، ولـيس   وهمه، واهللا سبحانه وتعالى ال يدخل في وهم أحد؛ ألنّه فـوق ا 
  له زمان وال مكان وال كيفية وال حدود.

إن مشكلة الوهابية والسـلفية الـذين اليـوم يـدعون الـدفاع عـن التوحيـد        
والشرك، هي: أنّهـم يؤمنـون بالكيفيـة، ومـن عقائـدهم أن اهللا سـبحانه وتعـالى        

ــة      ــة الحقيقي ــو الكيفي ــى نح ــره.. عل ــى آخ ــاق، إل ــل وس ــد ورج ــده ي   حتى،عن
النصوص؛ ألنّهم ال يعطون مجاالً للعقل بأن ينفـي التفسـير الخـاطئ    ال يؤولون 

                                                             

 .١٠٨: ٤نهج البالغة  )١(
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ينفـون الكيفيـة بـدليل معقـول،      ^بالنسبة هللا سبحانه وتعالى، بينما أهل البيت
، وكتـاب االحتجـاج؛ الـذي هـو     &كما ورد ذلك في توحيد الشيخ الصدوق
  .مختلف الدياناتوعلماء  ^مجموعة مناظرات ومجادالت بين األئمة
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ــؤال: ــى    س هــل الحكــم باالرتــداد فــي المــذاهب اإلســالمية يرجــع إل
  تشخيص المكلّف، كما يفعل الوهابية، أم إلى الحاكم الشرعي؟

والحكم باالرتداد ليس شيئاً بسيطاً وعادياً حتى يبادر : االرتداد الجواب
كل إنسان باتخاذ الموقف، وصدور الحكـم بالنسـبة لألشـخاص وفـق قناعتـه،      
ولهذا فينبغي أن يثبت هذا عند الحاكم الشرعي، وخصوصـاً فـي هـذا العصـر؛     
الذي أعتاد الناس أن يساعدوا على تسقيط األشخاص، ونزع الحصـانة الدينيـة   

  بسرعة.منهم 
ما هو الفرق بين الشرك فـي خصـوص توحيـد الـذات، وتوحيـد       سؤال:

  الصفات، وتوحيد األفعال؟
: الشرك في توحيد الذات يعني: القول بوجـود إلهـين مطلقـين؛    الجواب

  ألن اإلله صاحب الوجود المطلق.
أما الشرك في الصفات فهو: القول بأن اهللا تعـالى ذاتـه غيـر صـفاته، أي:     

الـذات مضـافة إلـى الحيـاة والعلـم والقـدرة واإلدراك واإلرادة والسـمع        تكون 
ــة،     ــذات اإللهي ــي ال ــه القــول بالتركيــب ف ــزم من والبصــر والصــدق...، وهــذا يل
  والتركيب يالزم االحتياج إلى األجزاء والنقص، واهللا تعالى منزّه عن ذلك كلّه.

  دة.وأما التوحيد في األفعال، فإنّه يرادف التوحيد في العبا
؛ إذ قـال: (كمـال   ×المـؤمنين ما هو المقصود مـن كـالم أميـر     سؤال:
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  ؟)١(اإلخالص نفي الصفات عنه)

: نحن ال ننفي الصفات نهائياً، بل ننفي الصفة التي تكون زائـدة  الجواب
  على الذات، أما الصفات التي هي عين الذات فال ننفيها عن اهللا تعالى.

ابـه: (كشـف الشـبهات)، بتكفيـر     افتتح محمد بن عبد الوهاب كت سؤال:
واألولياء، وشبههم بمشركي قـريش، فكيـف    |المسلمين المتوسلين بالنبي

  واألولياء، وبين من كان يعبد األصنام؟ |نفرق بين المتوسل بالنبي
: مشكلة القوم أنّهـم يعممـون األحكـام مـن دون تحقيـق.. فمـا       الجواب

، لـم يكـن إالّ   |بـي ، وقبـل الن |كان يفعله المشركون فـي زمـن النبـي   
  ، ولم يكن عبادة.مجرد طلب شفاعة

ألرض مـن الشـيعة مـن يعبـد     ومضافاً إلـى ذلـك، ال يوجـد علـى وجـه ا     
وسيلة، ألم يقـل  و، بل نحن نجعل اإلمام واسطة بيننا وبين اهللا تعالى ^األئمة

  ؟)٢(}وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ{الباري سبحانه وتعالى: 
 ^تنجد مضافاً إلى المنظومة الكاملة التي بينها أئمة أهل البيـ  سؤال:

 الفلسفة قـد مت مفـردات ومفـاهيم أخـرى، فمـا هـو      في خصوص التوحيد، أن
  مكم لما جاءت به الفلسفة في هذا الخصوص؟يتقي

  : للفلسـفة طريقـة خاصّـة فـي إثبـات البـاري سـبحانه وتعـالى،        الجواب
لهذا طريقة، لكن علم الكالم كان موضع تأييـد  وال تضاد بينهما، لهذا طريقة و

                                                             

 .١٥: ١نهج البالغة  )١(

 .٣٥سورة المائدة:  )٢(
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؛ ألنّه خليط بين العقل والنقل، ولذلك نحـن نعتقـد أن علـم    ^من أهل البيت
  الكالم أقرب إلى اإلسالم، وعلينا نحـن كمسـلمين أن نقـرأ علـم الكـالم أوالً،     

وال نخوض فـي الفلسـفة، إال بعـد أن ترسـخت أقـدامنا فـي علـم الكـالم؛ ألن         
فة على كل حال طريقة ملتوية، ونحن في هذا العصر نحتـاج إلـى   طريقة الفلس

  .^العلم الذي يكون موضع تأييد األئمة
  ما هي حدود قدرة الخالق من منظور الشيعة؟ سؤال:

: ال حدود لقدرة اهللا تعالى، نعـم.. إن قـدرة اهللا تعـالى ال تتعلـق     الجواب
ة، وعلـى كـل حـال    بالمحاالت، وهذا ليس معناه محدوديـة فـي القـدرة اآللهـ    

القدرة تتعلق بالممكن، وال تتعلق بالمحال، والقدرة إذا أرادت أن تؤثّر فتحتاج 
  إلى شرطين:

  األول: فاعليه الفاعل. والثاني: قابلية المفعول.
وإذا كانـت المشـكلة فـي قابليـة المفعــول، فـال يصـح أن تحسـب علــى        

   تتعلق أرادته بالمحال.الفاعل، وبهذا المعنى نقول: إن اهللا سبحانه وتعالى ال

Ví³^¤]Ví³^¤]Ví³^¤]Ví³^¤]< << << << <

وباإلجابة علـى هـذا السـؤال نخـتم جلسـة هـذه الليلـة، وأتقـدم بالشـكر          
الجزيل لإلخوة العاملين في مركز األبحاث العقائدية مـن كـادر فنـي وعلمـي،     

ة اإلسالم والمسلمين المحقق الشيخ محمد الحسـون  وعلى رأسهم سماحة حج
وإنجاحها، ونسأل اهللا سبحانه  اتعداد هذه الندوعلى ما يبذلوه من جهود في إ

  وتعالى أن يوفقهم لمزيد من اإلنتاج.
اللهم انصر اإلسـالم   على محمد وآل محمد وعجل فرجهم..اللهم صلِ 
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والمسلمين، وأخذل الكفار والمنافقين، وأنصر مـن نصـر الـدين، وأخـذل مـن      

المـؤذّين وأذى   خذل المسلمين، وقـوي وحـدة المسـلمين، وأدفـع عـنهم أذى     
اللهم أجعل كلمتك هي العليـا، وكلمـة    الدين، يا اهللا يا رحمن يا رحيم..أعداء 

مـام العصـر بقيـة اهللا األعظـم، اإلمـام      إأعدائك هي السفلى، وعجل فـي ظهـور   
الحجــة، المهــدي الموعــود، واجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه، والســالم علــيكم   

 ورحمة اهللا وبركاته.
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  وقفات مع دعاء كميل

  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  السالم عليكم أيها اإلخوة المؤمنون ورحمة اهللا وبركاته. 

بارك اهللا لنا ولكم في مستهلّ شهره المبارك، وجعله لنا ولكم شهر خيـرٍ  
وبركة ورحمة ومغفرة، لنـا وآلبائنـا وألمهاتنـا ولـذوي الحقـوق علينـا وإيـاكم        
جميعاً، ولعلمائنا الماضين والشـهداء فـي سـبيله رحمهـم اهللا أجمعـين، وأعـاده       

لغمم وهذه الغواش التي تغشى علينا وعلى المسلمين جميعاً بالفرج ورفع هذه ا
  البالد اإلسالمية، والسيما بالد العتبات المقدسة في العراق الجريح المظلوم.

وبحسن حظّي وبحسن نظر أخي الشيخ أبي جعفر الحسون (حفظـه اهللا)،  
كنيتـه فـي أخبـار أئمتنـا      ـكمـا تعلمـون     ـباعتبار أن محمداً   <أبي جعفر>أقول: 

حيث اختصّت كُنية أبـي قاسـم أو    ،|د رسول اهللاأبو جعفر بع ^األطهار
ــول اهللا   ــم برس ــي القاس ــام      |أب ــياء اإلم ــاتم األوص ــم خ ــاء، ث ــاتم األنبي خ

، ×أي: ليلة النهـار المنسـوب إليـه    ـليلة الجمعة   ـفي هذه الليلة   ×المنتظَر
فكُرِه الجمع بين اسم محمد وكنية أبي القاسـم، ولـذلك نـرى المحمـدين فـي      

يكنّى األول منهم بأبي جعفـر األول، والثـاني بـأبي جعفـر      ^يتأئمة أهل الب
  الثاني.

V‚éã³V‚éã³V‚éã³V‚éã³< << << << <

الحسون دعيت للمشـاركة فـي    الشيخ محمدعلى كلٍ، بحسن نظر أخي 
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هــذا المجلــس المبــارك، فــي هــذا الشــهر المبــارك، فــي بركــة اســتهالل هــذا   

في األجواء المجلس حيث كان في مثل هذه الليلة ليلة الجمعة، وبطبيعة الحال 
حينمـا تُـذكر كلمـة     ^الدينية اإلسالمية الشيعية ألتبـاع مدرسـة أهـل البيـت    

>الجمعة<، والسيما ليلة الجمعـة تتـداعى أو يتـداعى معهـا دعـاء ليلـة الجمعـة،        
الذي علّمه صاحبه كميل بـن زيـاد النخعـي الهمـداني      ×دعاء أمير المؤمنين

ولما فتح البصـرة، ولمـا كـان    إلى البصرة،  |لما خرج من مدينة رسول اهللا
على أهبة متاركة البصرة إلى الكوفة، حيث ترك هذا الجانب من العراقَين إلـى  

  ذلك الجانب منه.

V�^è‡<àe<ØéÛÒ<�^ã�j‰]<gf‰V�^è‡<àe<ØéÛÒ<�^ã�j‰]<gf‰V�^è‡<àe<ØéÛÒ<�^ã�j‰]<gf‰V�^è‡<àe<ØéÛÒ<�^ã�j‰]<gf‰< << << << <

حينذاك ألقى هذا الـدعاء علـى هـذا الصـاحب الـذي قُتـل شـهيداً علـى         
ت علـى  : مـن مـا  |، هذا إلى جانب ما جـاء عنـه  ×الوالء ألمير المؤمنين

، ومعنى مات: أي قُتـل علـى الـدفاع عـن واليـة      )١(حب آل محمد مات شهيداً
، وعلى اإلصرار على الوالية له، وعدم البراءة منه، حيث قُتـل كميـل   ×علي

بن زياد بيد الظلوم العسوف الغشوم الحجاج بـن يوسـف الثقفـي، لكـن لـيس      ا
اليتـه وعـدم   ومصر على و ×بالحجة الظاهرة وأنّه من خواصّ أصحاب علي

البراءة منه، بل وقعت بيد الحجاج ذريعة سياسية جديدة، وهي أنه اشـترك مـع   
في جيش عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بـن قـيس الكنـدي     )٢(اءسائر القُر

                                                             

    . ٤٦٧:  ٣تفسير الكشّاف ) ١(
حيث كان يقال حينئذ للشخص قارئ أو مقرئ ويقصد به معلّـم قـراءة القـرآن الكـريم، وكـان      ) ٢(

مع كون الشخص قارئاً، فكان المعنيـان كـالمتالزمين، ولـم نجـد شـواهد تاريخيـة       يجمتع الفقه 
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الكوفي، والذي سمي بـ (جيش القُراء) خارجاً على عامل بني أمية في العراقَين 
  الحجاج بن يوسف الثقفي.

  أن انضــمامه إلــى هــذا الجــيش إنّمــا كــان ذريعــة، واالّ فلــو  ونحــن نــرى
لم يكن ينضم إلى جانب سائر القـراء فـي جـيش عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن         

خـرى مـن أجـل القضـاء علـى أمثـال       اُاألشعث لكان الحجاج يتذرع بأي ذريعة 
وهـم واليتـه والبـراءة     ×كميل بن زياد النخعي كأصحاب يحملون هـم علـي  

، فعمـال  ×هم من البراءة من عليؤمن أعدائه، على عكس ما كان يريده أعدا
، لكـن األمـور مرهونـة    ×بني أمية كانوا مصرين على استعالم البراءة من علـي 

.ا انضم إلى جيش الكندي ليتذرعِ الحجاج لقتلهبأوقاتها، وحان الوقت لم  
ناسب أو تزامن هذا المجلس مع ليلة الجمعة وأما عن موضوع البحث فت

  جعلني أقترح هذا العنوان: (وقفات مع دعاء كميل بن زياد النخعي).
هذا الدعاء لكميل في البصرة بعـد   ×وحيث كان تعليم أمير المؤمنين

هـذا   ×فقبل أن نقف على مجلس تعليمه أو الخبرين في تعليم علـي  ،فتحها
ــذا الصــحابي  ــدعاء له ــاب )١(ال ــة والجــديرة   الت ــذكر بعــض الوقفــات المهم عي ن

                                                                                                                                               

 

تدلّ على أن شخصاً كان من القراء من دون أن يكون متفقهاً، فغالباً ما كان القُـراء هـم المراجـع    
في المسائل الشرعية والفقهية، وكان كميل بـن زيـاد مـن هـؤالء التـابعين القُـراء المقـرئين، بـل         

ورين بذلك إلـى جانـب كونـه متفقهـاً أو فقيهـاً، أي: مشـتغالً بالمسـائل الفقهيـة الشـرعية،          المشه
  .ممارساً لها، معلماً إياها، ومجيباً عنها. (منه حفظه اهللا)

وإن ادعاهـا بعـض ألنّهـا     |، وال أريد صحبته لرسـول اهللا ×باعتبار صحبته ألمير المؤمنين) ١(
  .لم تثبت. (منه حفظه اهللا)
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  بالمالحظة من المجلد الرابع من موسوعة التاريخ اإلسالمي.

°ßÚö¹]<�Ú_<ÌÎçÚ°ßÚö¹]<�Ú_<ÌÎçÚ°ßÚö¹]<�Ú_<ÌÎçÚ°ßÚö¹]<�Ú_<ÌÎçÚ×<<<<V�^è‡<àe<Äée†Ö]<ÄÚV�^è‡<àe<Äée†Ö]<ÄÚV�^è‡<àe<Äée†Ö]<ÄÚV�^è‡<àe<Äée†Ö]<ÄÚ< << << << <

إلـى جانـب    ـفـي البصـرة     ×من جملة األخبار الشائعة ألمير المؤمنين
مهم ألميـر  خبر آخر ال يخلو من تعليم  ـتعليمه أو قُبيل تعليمه لكميل بن زياد   

في جانب ال يمكن أن يعتبـر علـى حسـاب اإلسـالم مـن الزهـد        ×المؤمنين
الذي قد يصبح فيه بعض االنحـراف، ومـن أولـى وأجـدر مـن أميـر المـؤمنين        

بـالتعليم واإلرشـاد والتصـحيح لمـا يقـع مـن تحريـف فـي المفـاهيم           ×علي
  الفكرية في اإلسالم. 

أو نقـالً عـن المرحـوم     والخبر معـروف عنـدكم نقـالً عـن نهـج البالغـة      
الشريف الرضي (رضي اهللا عنه) فيما جمعه بعنوان نهج البالغة ألمير المـؤمنين  

، فقد كان الربيع بن زياد الحارثي الهمداني وأخوه عاصم ممـن نـزل   ×علي
البصرة مع أبي موسـى االشـعري فـي بـدايات تأسـيس البصـرة، فاسـتعمله أبـو         

وأربعون عاماً، هذا كما في شـرح نهـج    موسى على البحرين وله يومئذ خمس
 الـذي  أن البالغة البن أبي الحديـد المعتزلـي الشـافعي البغـدادي، وقـال: اعلـم      

 زياد بن الربيع أن الخشاب بن أحمد بن اهللا عبد بخط يتهأور الشيوخ عن رويته
  ..)١(جبينه في نشابة صابتهأ الحارثي

بناًء على ما بأيدينا من نسخ نهج البالغـة مـن جمـع     ـأما في نهج البالغة  
استبدل االسم بالعالء بن زيـاد، فـابن أبـي الحديـد      ـالمرحوم الشريف الرضي  

                                                             

  . ٣٥:  ١١ح نهج البالغة البن أبي الحديد ) شر١(
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 اهللا رحمه الرضى ذكره الذي زياد بن العالء يقف كالمالحظة هنا ويقول: وأما
تأريخيــاً  ، تأدبــاً منــه وإالّ فيريــد أن يتنكــر لــه)١(يعرفــه غيــري لعــلّ أعرفــه فــال

وتراجمياً، يقول: هذا ليس صاحب الخبر، وصاحب الخبر هو الربيع بـن زيـاد،   
لكن حصل سهو أو زلة قلـم مـن المرحـوم الشـريف الرضـي، فبـدل أن يقـول        
الربيع بين زياد كتب العالء بن زياد، وإالّ فعدم كونـه العـالء أمـر مفـروغ عنـه      

د الحارثي وأخوه عاصم، وإّنّما ذُكر تأريخياً وتراجمياً، وإنّما كان الربيع بن زيا
  ، وهو غير هؤالء األخوة.×العالء في أعداء أمير المؤمنين

، وعاش بعـد  ×وهذا الربيع جرح في البصرة في ركاب أمير المؤمنين
عشر سنين، فاستعمله زيـاد بـن أبيـه لفتوحـات خراسـان، وبلغـه قتـل         ×علي

 فاقبضـه  خيـر  عنـدك  للربيـع  انك إن حجر بن عدي الكندي، فدعا وقال: اللهم
اسـتجابةً لدعائـه سـنه إحـدى      مـات  حتـى  مجلسـه  من يبرح فلم وعجل، إليك

 كمـا فـي أسـد    ×وخمسين، أي: بعد عشر سنين مـن شـهادة أميـر المـؤمنين    
  .)٢(الغابة

، فأصابته نُشابة كما قلنا، ثـم  ×كان هذا الرجل بالبصرة، والتحق بعلي
، )٣(عائـداً  ×ابة في جبينـه، فأتـاه علـي   طاب وعاش عشر سنين، وكانت اإلص

، فقال له: كيـف تجـدك   )٤(له في داره ×وهذا هو سبب عيادة أمير المؤمنين
                                                             

  . ٣٧:  ١١) شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ١(
  . ٣٨٦:  ١) راجع: أسد الغابة ٢(
  . ١٨٨ – ١٨٧:  ٢) ذكرنا نصّ الحديث عن نهج البالغة ٣(
ت مختصرة على عادة المرحوم الشريف الرضـي اختصـاراً فـي نهـج البالغـة، يقطـع       ء) والتي جا٤(

ــدما ــاراً       مق ــار، واختي ــيء إالّ لالختص ــا ال لش ــاً أواخره ــطها، وأحيان ــاً أواس ــار، وأحيان ت األخب
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 إّ�  بـي  مـا  يـذهب  ال كـان  لـو  المـؤمنين  أميـر  يا أجدني أبا عبد الرحمن؟ قال:

  ذهابه، وذلك من شدة الوجع ألجل النُشابة في جبينه. لتمنّيت بصرى بذهاب
  بها. لفديته الدنيا لي كانت لو قال: عندك؟ بصرك قيمة وما :×قال
 علـى  يعطـي  تعـالى  اهللا إن ذلك، قدر على اهللا ليعطينك جرم ال :×قال

كثيـر، بمعنـى أنّـه تعـالى يجعـل األجـر        تضـعيف  وعنـده  والمصـيبة  األلـم  قدر
  مضاعفاً.

ــام   ــا رآى اإلم ــع واســعة، فلم ــت دار الربي ــه:  ×وكان ــال ل   ســعة داره ق
 كنـت  اآلخـرة  فـي  إليهـا  أنـت  أمـا  الـدنيا؟!  فـي  الـدار  هذه بسعة تصنع كنت ما

هذا المعنـى حتـى ال يجعـل أحـد علـى       ×أحوج، ثم استدرك أميرالمؤمنين
ــؤمنين   ــر الم ــدة أمي ــالم       ×عه ــالم أن اإلس ــذا الك ــن ه ــر   ـم ــف أمي بوص

يكــره ســعة الــدار بــالقول المطلــق،  ـالنــاطق الرســمي لإلســالم    ×المــؤمنين
 فيهـا  وتصـل  الضـيف،  فيهـا  تقـري  اآلخرة، بها بلغت شئت نإ : وبلى×فقال

أي: إذا  اآلخـرة،  بهـا  بلغـت  قـد  أنـت  فإذاً مطالعها، الحقوق منها وتطلع الرحم،
ســواء الواجبــة منهــا أو  ـاســتعملت ســعة الــدار فــي هــذه المخــارج الشــرعية    

  فهذا هو بلوغ اآلخرة بهذه السعة في الدار في الدنيا. ـالمستحبة 

<ÌÎçÚ<ÌÎçÚ<ÌÎçÚ<ÌÎçÚ°ßÚö¹]<�Ú_°ßÚö¹]<�Ú_°ßÚö¹]<�Ú_°ßÚö¹]<�Ú_×<<<<V�^è‡<àe<Ü‘^Â<‚â‡<ÄÚV�^è‡<àe<Ü‘^Â<‚â‡<ÄÚV�^è‡<àe<Ü‘^Â<‚â‡<ÄÚV�^è‡<àe<Ü‘^Â<‚â‡<ÄÚ< << << << <

صــلة األرحــام تــذكّر الربيــع أخــاه عاصــم، إذن!  ×فلمــا ذكــر اإلمــام
                                                                                                                                               

 

  للنصوص البالغية البديعة في البالغة. (منه حفظه اهللا)  
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كمـا فـي نهـج البالغـة      ـالمسـألة بـين الربيـع وعاصـم ولـيس العـالء بـن زيـاد          
عاصم الـذي تخلّـى عـن الـدنيا وتـرك المالئـة اللينـة، أي:         ، ـالموجود بأيدينا  

لينة وال سيما العباءة اللينة، واكتفى من العبادة بالخشـن  القماش اللين والثياب ال
من الصوف، وهي أول بادرة في األخبار اإلسالمية لهـذا العمـل بهـذه الكيفيـة     
محسوباً على اإلسالم والدين، أنا ألبس الصوف فأكون متصوفاً محتسـباً بـذلك   

بق مـن هـذه   األجر عند اهللا!! هذه أول بادرة، ولـيس لنـا أي خبـر مثـل هـذا أسـ      
  البادرة في البصرة.  

وقف  ×ذ أنّهإليرى هل يرضى به أم ال،  ×فشكاه الربيع إلى اإلمام
هذا الموقف بالنسبة للدار الواسعة للربيع بن زياد، موقف التصحيح للزهـد فـي   
اإلسالم، هل الدار تكون واسعة؟ هل هذا يخـالف المنطـق اإلسـالمي والفكـر     

ذا كان مشروطاً فهو مشروطٌ بماذا حتى ال يحسب الديني والمفهوم الديني؟ وا
  على الدنيا ويحسب على اآلخرة؟ 

: علي به، فلما أتاه عبس فـي وجهـه، وهـذا أول مراتـب     ×فقال اإلمام
النهي عن المنكر، وقال له: ياعدي نفسه! أو: يا عدو نفسـه! ولعـل فـي التصـغير     

داً مقصـراً، بـل قاصـراً، أي: أن المفـاهيم     إشارة إلى أنّه لم يعاد نفسه عالماً عامـ 
  اإلسالمية لم تكن يومئذ واضحة كي تتم بها الحجة على الناس جميعاً.

ن هـذا هـو التحريـف فـي     إالخبيـث، أي:   بـك  استهام يا عدي نفسه! لقد
  معنى الزهد في اإلسالم، وهذه من وساوس الشيطان.

وولـدك؟! أتـرى اهللا أحـلَّ لـك الطيبـات       أهلك رحمت : أما×ثم قال
وهو يكره أن تأخذها، أنت أهون على اهللا من ذلك! وهذا قريب من المضمون 
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في أن اهللا إذا رخّص فـي شـيء أحـب أن     ^الوارد في أخبار األئمة األطهار

  .)١(يؤخذ برخَصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه
مأكلك،  وجشوبة ملبسك، ونةخش في أنت فقال له: يا أميرالمؤمنين! هذا

، إذ كـان  ×وكأنّه رآى نوعاً من المفارقة بين فعل وقول أمير المؤمنين علـي 
يشعر بأن عاصم بـن زيـاد لـو كـان يفعـل ذلـك لـم يعـد بعيـداً عـن فعـل أميـر             

ــر المــؤمنين    ×المــؤمنين ــه، وكأنّمــا خطــى خطــوات علــى طريــق أمي وعمل
  .×علي

 أن العـدل  أئمـة  علـى  فرض هللا إن كأنت، لست إنّي : ويحك!×فقال
ـغ  كيال الناس بضعفة أنفسهم روايقدفقـره، فـألغى عاصـم عبـاءة      بـالفقير  )٢(يتبي

الصوف الخشنة، ولبس المالئة، وذكروا في معنى المالئة أنّهـا الثيـاب الرقيقـة    
  الناعمة.

ويبقى هنا عودة على ما ذكرنا أن اسم العالء بن زياد ليس وارداً في هذا 
الخبر من البداية إلى النهاية، ال من قريب وال من بعيد، وأن أبا إسحاق إبراهيم 

بن محمـد بـن إسـحاق الثقفـي الكـوفي األصـفهاني صـاحب كتـاب الغـارات          ا
اد فـي نواصـب   هـ، يذكر فـي ضـمن هـذا الكتـاب العـالء بـن زيـ       ٢٨١المتوفى 

، ولكنّه ليس همدانياً حارثياً، وإنّمـا هـو عـدوي، أي: مـن بنـي عـدي       )٣(البصرة
                                                             

  . ٣٦٠:  ٦٦) راجع: بحار األنوار ١(
) أي: ال يتهيج بالفقير فقره، (يتبيغ) قد يكـون مـن البغـي ولكـن علـى غيـر القيـاس، وقـد حصـل          ٢(

ةيمنـه حفظـه     القلب في الحروف في كثير من الكلمات على أثر أُم) .كثير من القبائل العربية يومئـذ
  .اهللا)

  . ٥٥٨:  ٢) الغارات ٣(
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، فال عالقة له بهذا الخبر، ولعلّه )١(كما عن تقريب التهذيب في حاشية الغارات
  التبس األمر على مصدرٍ نقل عنه المرحوم الشريف الرضي.

�^rŠÖ]<Ý^Ú÷]<�øéÚ�^rŠÖ]<Ý^Ú÷]<�øéÚ�^rŠÖ]<Ý^Ú÷]<�øéÚ�^rŠÖ]<Ý^Ú÷]<�øéÚ×<<<<fÖ]<±c<�¤]<Ùç‘ææfÖ]<±c<�¤]<Ùç‘ææfÖ]<±c<�¤]<Ùç‘ææfÖ]<±c<�¤]<Ùç‘ææVì†’Vì†’Vì†’Vì†’< << << << <

الـدعاء علـى    ×قبل أن نختم حـديثنا بإلقـاء أميـر المـؤمنين     ـيعجبني  
أن نقـف علـى خبـرٍ آخـر مـن هـذه األخبـار الطريفـة          ـصاحبه كميل بن زياد  

الجديرة بالمالحظة في هذه الفترة، أي: فـي فتـرة كـون اإلمـام أميـر المـؤمنين       
منهـا إلـى   في البصرة بعد حرب الجمل وفتح البصرة وقبل االرتحال  ×علي

بإلقاء هذا الدعاء وتلقينه وإمالئه  ـلعلّها   ـالكوفة، أي: في الفترة التي قد أنتهت  
  على صاحبه كميل بن زياد. 

من جملة هذه األمور وصول خبر ميالد اإلمـام زيـن العابـدين علـي بـن      
إلى البصرة، عند فتح كتاب أصـول الكـافي وفـي كتـاب الحجـة       ×الحسين

، ثم |، بل مواليد المعصومين: مولد النبي^األئمةتجدون أبواب مواليد 
، ومولد الحسن والحسـين  ÷، ثم مولد فاطمة الزهراء×مولد أمير المؤمنين

  تجـدون  ×، وفي مولـد علـي بـن الحسـين    ×، فمولد علي بن الحسين‘
كمـا فـي أصـول     ــ  اًبيتاً فريـداً وحيـداً منسـوب    ـوهذا أقدم مصدر فيما بأيدينا   ـ

  إلى أبي األسود الدؤلي البصري: ـالكافي 
٢(التمـائم  عليـه  نيطـت  من ألكرم    وهاشــم كســرى بــين غالمــاً وإن(  

                                                             

  .٥٥٨: ٢غارات ) ال١(
  . ٤٦٧:  ١) أصول الكافي ٢(
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ــت، أي: علّ ــياء أو    نيط ــة: األش ــة، والتميم ــع التميم ــائم، جم ــه التم ــت ب ق

الزخرف الذي كان العرب يومئذ يعلّقونـه علـى األطفـال بـزعمهم دفعـاً آلثـار       
الطفولـة هنـا، وال موضـوعية للتميمـة سـواء كانـت       العين، وإنّما هي كناية عن 

  و غير موجودة. التميمة موجودة أ
ألكرم من نيطت عليه التمائم، يعني: ألكرم الصغار، باعتبار أن التمائم ال 
تُعلّق إالّ على ما دون المراهقين من الصبيان، فهي كناية عن الصـغر والطفولـة،   

منفرداً ال نظير له من قبله وال من بعده، ال وحينما تجدون هذا البيت بيتاً وحيداً 
صدر وال ذيل فقد يتعجب اإلنسان، ما خصوصية أبي األسود الدؤلي في مولد 

في البصرة؟ وحينما نبحث عن الخبـر نعـرف السـبب،     ×اإلمام زين العابدين
وأن البيت لم يكن بيتاً واحداً منفرداً، وإنّما كـان بيتـين مـن الشـعر، ولـم يكـن       

يتان ألبي األسود الدؤلي نفسه، وإنّما كانت لرجـل آخـر مـن قبلـه مـن أهـل       الب
ــاب      ــي ب ــه ف ــاً كــان بعــض العــرب يعيرون ــه فارســية، فأحيان ــت أم البصــرة كان

  ببيتين من الشعر: الخصومات، وهو يجيبهم 
  )٢(األعـاجم  حصّنتها)١(حصان وأمي    ظـالم  وجـدي  سـلمى  أبي ابن أنا

هــا حصَــان، أي: مخلَّصــة مــن اآلفــات والشــرور  أي: أمــي أعجميــة لكنّ
والعاهات، أخلصتها األعاجم، وال أستقبح ذلك، وكان اسمها ميادة، بنـاًء علـى   

  ما نُقل.
                                                             

(منـه  ) ليس الحصان بمعنى الفرس، أو ذكر الفرس، وإنّما الحصان بمعنى الحصـينة والمحتشـمة.   ١(
  .حفظه اهللا)

  . ١٦٨:  ١) خزانة األدب ٢(
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  بـأكرم مــن نيطــت عليــه التمــائم     )٢(بين كسرى وهاشـم )١(ليس غالمأ
 فأبو األسود الدؤلي إنّما وقف على هذا البيت وغيره تغيراً يسـيراً وطبقـةُ  

إلـى البصـرة    ×، والمناسبة وصول خبر والدته×على اإلمام زين العابدين
ودخلَها فـي مفتـتح أو منتصـف شـهر رجـب،       ×بعد أن غَلب أمير المؤمنين

وهــذا هــو المشــهور تأريخيــاً، حينهــا وصــل خبــر مــيالد اإلمــام الســجاد زيــن   
  .×العابدين

د الـدؤلي  وهنا يمكن حلّ مشكلة أخرى، وهي مسألة عالقة أبـي األسـو  
، فــأبو األسـود الـدؤلي بصـري وكاتـب فــي     ×بمـيالد اإلمـام زيـن العابـدين    

البصرة، قبل عبد اهللا بن عباس، وبالعمدة كاتب عبد اهللا بن عباس على البصـرة  
، وعلـى أي حـال فهـو    ×في أيام عمله وأمارته عليها من قبل أميـر المـؤمنين  

؟ هل ولـد اإلمـام زيـن    ×عابدينبصري، ولكن ما عالقته بمولد اإلمام زين ال
في البصرة، أو كان أبـو األسـود حاضـراً يـوم والدة اإلمـام زيـن        ×العابدين
  يوم من األيام؟ فالخبر أبتر. ×، أو حضر لدى اإلمام×العابدين

لكن عندما نقف على هذا الخبر بهذه الكيفية تنحلّ تلك المشكلة أيضاً، 
ألسـود حاضـراً حينهـا هنـاك، وكـان      فإن الخبر وصلَ إلى البصرة، وكـان أبـو ا  

مـن   ـيوم فتحها، فلما رآى أن هذا البيـت الثـاني     ×كاتباً لدى أمير المؤمنين
شديد االنطباق والمصـداق علـى    ـالبيتين من الشعر للطرماح بن ميادة البصري  

                                                             

  ) وهو يقصد نفسه.١(
  ) أي: بين العرب والعجم.٢(
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، ولم يقم هـو  ×أنشده بتغيرٍ يسير تطبيقاً على اإلمام ×اإلمام زين العابدين

  ه.ئبإنشا
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لمـا أراد   ×وأما عن موضـوع بحثنـا لهـذه الليلـة، فـإن أميـر المـؤمنين       
 ابـن  ، وقـال لـه: يـا   )١(الخروج من البصرة اسـتخلف عليهـا عبـد اهللا بـن العبـاس     

 وجهـك،  للنـاس  تبسـط  وأن عليـه،  وليـت  بمن والعدل اهللا بتقوى عليك عباس!
 الشيطان، طيرة فإنّه والغضب! وإياك بحلمك، وتسعهم مجلسك، ليهمع وتوسع
 فهـو  اهللا مـن  قربـك  مـا  أن واعلـم  اهللا، سـبيل  عـن  يصـدك  فإنّـه  والهوى! وإياك

  كثيـراً  اهللا واذكـر  النـار،  مـن  فمقربـك  اهللا مـن  باعـدك  ومـا  النـار،  مـن  مباعدك
  .)٢(الغافلين من تكن وال

لعبــد اهللا بــن عبــاس حــين  ×المــؤمنينهــذه وصــية خاصّــة مــن أميــر 
الخروج من البصرة، لكن هنـاك خطبـة عامـة خطبهـا وداعـاً للبصـرة أو ألهـل        
 البصرة، حمد اهللا فيها وأثنى عليه، وصـلى علـى رسـوله، ثـم قـال لهـم: معاشـر       

 مـا  أمـره  وأطيعـوا  لـه  فاسـمعوا  العباس، بن اهللا عبد عليكم استخلفت قد الناس!
                                                             

) يقول سماحة الشيخ اليوسفي: وقد أراني اآلن جناب الشيخ الحسون في دفتر المركـز موسـوعة:   ١(
ت (عبد اهللا بن عباس، حبر األمة وترجمان القرآن) للعالمـة السـيد مهـدي الخرسـان، وقـد طُبعـ      

مجلـدات، ومـن المقـرر أن تصـدر فـي       ةهذه الموسوعة من قبـل المركـز، وصـدر منهـا خمسـ     
  عشرين مجلّداً كما أخبرني به جناب الشيخ.  

  في واحد وعشرين مجلّداً. ـوهللا الحمد  ـوقد طبعت الموسوعة كاملة  بعد ذلك 
  . ٢٢٤) كتاب الجمل للشيخ المفيد : ٢(
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 أعزلـه  أنّـي  فـاعلموا  الحـق  عـن  زاغ أو فـيكم  أحـدث  فـإن  ورسـوله،  اهللا أطاع
 أظن وأنا إال عليكم أوله لم وإنّي ورعاً، تقياً عفيفاً أجده أن أرجو فإنّي عنكم،

  .)١(ولكم لنا اهللا غفر به، ذلك
  ـال البصـرة زيـاد بـن أبيـه،        ـكما كان من قبل   ـوجعل كاتبهكاتـب عم

وعلى شرطته أبا األسود الدؤلي ظالم بن عمر الكنـاني، كمـا فـي الـدر النظـيم      
، وحيث كانت خراسان تابعة للبصرة فـي الفتـوح، وكـان جعـدة بـن      )٢(للعاملي

، ×هبيرة المخزومي بن فاختة بنت أبي طالـب أخـتُ اإلمـام أميـر المـؤمنين     
وجـه بـه   ، قد لحق به إلى البصرة من الكوفة، ×منينأي: ابن أخت أمير المؤ

وحمـل معـه إليـه مـاالً      ،إلى خراسان، فقدم عليه مرزبان مرو: ماهويه ×علي
علـى وظيفتـه    وكتب له كتابـاً  ،من الخراج على وظيفته، فأنفذ جعدة له شروطه

  .)٣(، هذا بنقل اليعقوبيالمتقدمة
ماهويه قـدم بعـد الجمـل     ونقل الطبري عن المدائني عن ابن اسحاق: أن

، )٤(، فكتب له إلى األساورة والجند ساالرين والدهاقين في مـرو ×على علي
لما توجه إلى الكوفـة نـزل دار ابـن     ×لكن شاهدنا في هذا أن أمير المؤمنين

أخته جعدة ابن أبي هرير المخزومي، لماذا؟ ألن الدار خليت مـن صـاحبها، إذ   
  أرسله من قبله عامالً على مرو.

  
  
  
  
  

                                                             

  . ٢٢٤) كتاب الجمل للشيخ المفيد : ١(
  . ٣٥٧: الدر النظيم) ٢(
  . ١٨٣:  ٢) راجع: تأريخ اليعقوبي ٣(
  . ٥٥٧:  ٣ المصدر السابق) ٤(
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التوجه إلى الكوفة، قام فيهم وفي يده صرة  ×فلما أراد أمير المؤمنين
  كيس فيها نفقته وعليه قميص ورداء، ثم قال لهم في ما قـال: يـا أهـل البصـرة!    

ما تنقمون علي، ثم أشار إلى قميصه وردائه، فقال: واهللا أنّهما لمِن غزل أهلـي،  
ة؟! واهللا ما هـي  ثم أشار إلى الصرة في يده، وقال: ما تنقمون منّي يا أهل البصر

غلتـي بالمدينـة، فـإن أنـا      مـالكم إالّ مـن   يـت إالّ من غلّتي بالمدينة، لـيس مـن ب  
حاشـاك يـا أميـر     ـخرجتُ من عندكم بأكثر مما تـرون فأنـا عنـداهللا مـن الخـائنين       

وخـرج ومعـه األحنـف بـن قـيس       |ثم ركـب بغلـة رسـول اهللا    ،ـالمؤمنين  
، وقـدم الكوفـة فـي    )١(ناس إلى خارج البصرةالتميمي، ومعه بنو تميم، وشيعه ال

  فكان دخوله إليها الثنتي عشرة ليلة مضت منه. ،ـبال خالف  ـ رجب
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ــر         ــل أمي ــن قب ــه م ــاد) وتعليم ــن زي ــل ب ــر (كمي ــى خب ــلنا إل واآلن وص
لهذا الدعاء، لمثل هذه الليالي، لكن ليس فـي البدايـة، بـل لليلـة      ×المؤمنين

الجمعة في النصـف مـن شـعبان، والخبـر خبـران فـي مصـباح الشـيخ الطوسـي          
وفيه بعـض السـند، وبينهمـا بعـض      )٣(، وفي اإلقبال للسيد ابن طاووس)٢(مرسالً

       المـروي فـي كليهمـا أن نـا أنأميـر  الخالف في بعض التفاصيل، لكـن مـا يهم

                                                             

  . ٢٢٤) راجع: كتاب الجمل للشيخ المفيد : ١(
  . ٨٤٤) راجع: مصباح المتهجد : ٢(
  . ٣٣١:  ٣) راجع: إقبال األعمال ٣(
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  ذا الدعاء لليلة النصف من شعبان.علّمه ه ×المؤمنين
دخـل الكوفـة فـي شـهر      ×وهنا يأتي السؤال، وهو أن: أمير المـؤمنين 

رجب بال خالف، فكيف يكون علم كميل دعاًء لليلة النصف من شـعبان فـي   
  البصرة؟  

 والجواب: أن ذلك كان استقباالً منه لليلة النصف من شعبان، فأنا فكّرت
مـن البصـرة    ×كجواب على سـؤال مقـدر، إذا كـان خـروج أميـر المـؤمنين      

ودخوله إلى الكوفة في شهر رجب، أي: قبـل النصـف مـن شـعبان، بـل حتـى       
دخوله إلى الكوفة قبل النصف من شعبان بأكثر من شـهر، فكيـف نجمـع بـين     

  هذا الدعاء لكميل؟ ×هذا وبين تعليم أمير المؤمنين
علّمه لليلـة الجمعـة النصـف مـن      ×الرواية أنّه والجواب: أنّنا نفهم من

شعبان، ال أن التعليم كان في ليلة النصف من شعبان، فليس النصف من شـعبان  
ظرفاً زمانياً للتعليم، وإنّما هو ظرف زماني لقراءته، ولو كان قبل أكثر من شـهر  
ونصف لما كان فـي البصـرة قبـل أن يخـرج مـن البصـرة، وال مـانع مـن ذلـك          

ستقباالً لتلك الليلة واستعداداً لها، وال نجد أي تفصيل فـي أي خبـر عـن تلـك     ا
الليلة نفسها، أي: ليلة النصف من شعبان والتي علِّم الدعاء من أجلها، هل كـان  

، أو أنّـه  ×كميل باقياً فعمل بهذا التعليم في البصرة متخلِّفاً عن أمير المؤمنين
ني ممكن، فقد يكون قد انتقل إلى الكوفة مع إلى الكوفة؟ والثا ×انتقل معه

  ، وإنّما تعلَّم الدعاء في البصرة لليلة النصف من شعبان.×أمير المؤمنين
هذا اختصرنا األمر فيه بهذه الكلمة، فالدعاء ذكره السيد ابـن طـاووس   لف
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، بينما دعاء كميل )١(في كتابه اإلقبال باألعمال الحسنة فيما يعمل مرةً في السنة

عندنا ليس لمرة في السنة بل لكل ليلة جمعـة، لمـاذا؟ ألن أصـل التعلـيم كـان      
لليلة الجمعة النصف من شعبان، فاسترسلوا في ذلـك وتسـامحوا وقـالوا: مـادام     
ليلة النصف من شعبان كان لها عنوانان: عنوان ليلة النصف من شعبان وعنـوان  

فـي كـل ليلـة جمعـة باعتبـار       ليلة الجمعة، فيمكن لنا أن نقرأه برجاء المطلوبية
  نصف الوصف األصلي في تعليم الدعاء.

…^fl}ˆÖ]<Ý^ÏÛÏÖ]<V<{Ö<äËéÖ`i<gf‰æ<]‡�Ú<�^â†Ê…^fl}ˆÖ]<Ý^ÏÛÏÖ]<V<{Ö<äËéÖ`i<gf‰æ<]‡�Ú<�^â†Ê…^fl}ˆÖ]<Ý^ÏÛÏÖ]<V<{Ö<äËéÖ`i<gf‰æ<]‡�Ú<�^â†Ê…^fl}ˆÖ]<Ý^ÏÛÏÖ]<V<{Ö<äËéÖ`i<gf‰æ<]‡�Ú<�^â†Ê< << << << <

نكتفي هنا بهـذا المقـدار، وقبـل أن نخـتم الحـديث ننقـل مالحظـة مـن         
المرحوم الحاج فرهاد ميرزا الوالي من قبل ناصرالدين شاه القاجار على غـرب  

وله مـن أقـدم كتـب المقاتـل      اًكان فرهاد ميرزا عالم ايران بمركزية كرمانشاه،
، مقتل ضخم موسع محقَّـق مـن أكثـر    ×التحقيقية، وهو مقتل اإلمام الحسين

فـي التـاريخ والتـراجم مـن العامـة والخاصـة، باسـم:         اًمعتبـر  اًمن سبعين مصدر
(القمقام الزخار، والصمصام البتّار)، واالسم يشـير إلـى واقعـة القمقـام الزخـار،      
يعني: البحر المـواج، والصمصـام البتّـار، أي: السـيف القـاطع، ويشـير بالسـيف        

تحت  ×القاطع إلى التربة الحسينية التي كان يحملها من جوار مرقد الحسين
السرداب، يعني بذلك الزمان أكثر من سـت درجـات حسـب نقلـه فـي مقدمـة       

  الكتاب.
                                                             

يعني أكثر من الـف وخمـس    ) والكتاب ثالث مجلدات، والمجلد أكثر من خمس مائة صفحة،١(
  مائة صفحة في الطبعة المحقّقة الموجودة الجديدة. (منه حفظه اهللا)
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، وكانـت معـه لمـا    ×كان أخذ تربة مـن جـوار مرقـد اإلمـام الحسـين     
ركب السفينة من األستانا أو إلى األستانا فـي البحـر األبـيض المتوسـط، فهـاج      

فذكّرها أحدهم بهـا،   البحر بهم إلى حد اليأس من الحياة، وهو ال يتذكّر التربة
فأخرجها وفصّل لمن حضر معه في السفينة بأن هذه تربة من جوار مرقد سـبط  

بعــد أن نجــوا  ـ، واشــترط علــيهم التشــيع، ولــم يتخلــف عنــه   |رســول اهللا
بمعجزة حيث رمى بجزء أو قسم من هذه التربة علـى ميـاه البحـر وزال الخطـر     

  و أديـانهم السـابقة إالّ القليـل، االّ ثالثـة    ولم يبق متعنّتاً علـى مـذاهبهم أ   ـعنهم  
  . ـكما يقول هو  ـ

وعلى أي حال، فلذلك لما رجع إلى إيران ترك الرئاسة وجلس متفرغـاً  
لكتابة هذا المقتل، ألنه كان قد نذر كتابة هذا المقتل من قبـل، وذلـك لقضـية    

 ×نعرضت له في كرمانشاه، حيث  كان يحضر مجالس عزاء اإلمام الحسـي 
كرئيس وبشكل رسمي، وكان يحضر معه علماء غير الشيعة، وكـانوا يسـمعون   

ون ما يشاؤون، فلذلك يعاتبوه، ويقولون: هل أبعض الخطباء غير المحقّقين يقر
تحضرون هذه المجالس رسمياً، وبحضـوركم تجبروننـا علـى الحضـور يعنـي      

قُـراء، والقُـراء   تشريفياً لنسمع هذه الكلمات؟ وهو بدوره يحتج علـى أولئـك ال  
يقولون: أعطوننا ما تشاؤون من الكتب المحقّقة كي نقرأ منها، وال أدري لماذا 
لم يشر عليهم ال بكتاب اإلرشاد للشيخ المفيد، وهو اشـتمل علـى أقـدم مقتـل     

طـاووس،  معتبر لعالم من علمائنا المحققين الشيخ المفيـد، وال بكتـاب للسـيد ال   
  وكأنه يرى الساحة فارغه.

ــام    ــاً لإلمـ ــتالً محقّقـ ــذر أن يكتـــب مقـ ــال يجلـــس وينـ وعلـــى أي حـ
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باللغة الفارسية عمدةً، وينقـل   ـوالحمد هللا   ـ، فيخرج بهذا الكتاب  ×الحسين

أحياناً بعـض القطـع عـن المصـادر بالعربيـة، وأخيـراً تُـرجِم هـذا الكتـاب إلـى           
  لف صفحة.أالعربية، والكتاب مطبوع ومنشور في مجلّدين في أكثر من 

<VØéÛÒ<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊæ<]‡�Ú<�^â†Ê<VØéÛÒ<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊæ<]‡�Ú<�^â†Ê<VØéÛÒ<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊæ<]‡�Ú<�^â†Ê<VØéÛÒ<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊæ<]‡�Ú<�^â†Ê< << << << <

المـدفون فـي    ـالحـاج فرهـاد ميـرزا      ـوعلى أي حـال فـإن هـذا الرجـل      
بـاب المـراد حسـب وصـيته، وهـو بـاني        ‘مدخل صحن اإلمامين الكاظمين 

، هذا له كتاب آخـر  ‘، ومذَهب قبتي اإلمامين‘مامين الكاظمينصحن اإل
وهو رجل  ـفوائده المتفرقة في ذلك  كشكول، يعني: فوائد متفرقة، فمن جملة 

يعرف العربية والفارسية والفرنسية والعبرية، ويعرف الخطوط القديمة، أي: أنّه 
أنّـه يقـول: أنـا وقفـت علـى أقـدم        ـكان متخصصاً في قراءة الخطوط القديمـة   

النسـخ لـدعاء كميـل بـن زيـاد مـن مصـباح الشـيخ الطوسـي، وكتـب األدعيـة            
ملة على دعاء كميل بن زياد، وعبـارة: (فلـك الحجـة    المختصرة األخرى المشت

علي في جميع ذلك) هي الصحيحة، ال: (فلك الحمد علي في جميع ذلك)، إذ 
ال يناسب ذلك بالغياً وسياقاً، وألن الخطّ خـطّ كـوفي وبـال نقـط فهـو قريـب       
االلتباس في كلمتي: (الحمد) و(الحجة)، لكـن (الحمـد) لـيس مناسـباً حسـب      

ق والبالغة، (فلك الحمد علي في جميع ذلك) ما معنى: (لك الحمد علـي  السيا
بأن غلبني هواي وعصيتك)، أي: (لك الحمد إن غلبني هواي، ولك الحمـد إن  

  عصيتك)؟!  
ثم في مقابل ذلك: (وال حجة لي في ماجرى علي فـي قضـائك)، وهـذه    

        ة: (فلـك الحجـة علـيـا تؤيـد صـحفـي جميـع ذلـك،     قرينة المقابلـة أيضـاً مم
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والحجة لي فيمـا جـرى علـي فيـه قضـائك)، ومـع األسـف فـي هـذه الكتـاب           
المتداول فيما بين أيدينا، كتـاب (مفـاتيح الجنـان) ذكـر (الحمـد) ولـم يـذكر        
(الحجة)، ولعلّه ألنه لم يكن تأليفاً وتأسيساً من المرحوم المحدث القمي نفسه 

وإنّمـا كـان تهـذيباً وتحريـراً لكتـاب مفـاتيح        ـكما ذكر في مقدمـة الكتـاب     ـ
الجنان المنسوب إلى المرحوم الفاضل الهندي، فلعلّه كان فـي األصـل هكـذا،    

سخ جمع بين النسختين، (لك الحمـد)  اوجرى عليه فيما بعد، وكما نرى فإن الن
في المتن، و(لك الحجة) فوق كملة الحمد، فكلمة الحجة نسـخة بـدل، وهـذه    

أكيد لصحة ما قاله الحاج فرهاد ميرزا، أي: استناداً إلى خبرويته في شهادة أو ت
  قراءة الخطوط القديمة والسيما الخطوط الكوفية القديمة.

Víe‚ßÖ]<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊ<ÄÚ<êŠ×rÛ×Ö<ÌÎçÚVíe‚ßÖ]<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊ<ÄÚ<êŠ×rÛ×Ö<ÌÎçÚVíe‚ßÖ]<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊ<ÄÚ<êŠ×rÛ×Ö<ÌÎçÚVíe‚ßÖ]<ð^Â�<àÚ<ì†ÏÊ<ÄÚ<êŠ×rÛ×Ö<ÌÎçÚ< << << << <

أن  ـمادامـت القضـية متعلقـة بيـوم الجمعـة        ـوبهذه المناسـبة ال يفـوتني    
يشــبه مــا جــاء فــي مفــاتيح الجنــان، أذكــر أن المرحــوم المجلســي لــه موقــف 

فللمرحــوم المجلســي كتــاب: (ســير وســلوك)، وهــي رســالة مختصــرة باللغــة   
الفارسية مطبوعة فـي هـامش رسـالة االعتقـادات للشـيخ الصـدوق فـي ملحـق         
بكتاب شرح الباب الحادي عشر في ما ينفـع اإلنسـان يـوم الحشـر فـي الطبعـة       

اب أيــام الخمـيس والجمعــة فــي  الحجريـة القديمــة، وكـان يــدرس هــذا الكتـ   
امة، الكتاب النجف األشرف كمقدمة لدراسة كتاب شرح تجريد االعتقاد للعلّ

  الكالمي العقائدي األول.
المهم أن المجلسي لما يصـل إلـى مسـألة الفلسـفة والتقيـدات الفلسـفية       
القديمة، ومسـألة الخـرق وااللتيـام، وفلسـفة بطلميـوس واألفـالك أو األكـوان        
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عة، واستحالة الخرق وااللتيام، يقول: الفالسفة أو المتفلسـفون اإلسـالميون   التس

يدرسون هذه الفلسفة، ثم يلتزمون ويتقيدون بها إلى درجة وبحرقة قلب حتى 
إلى دعاء الندبة وقوله: (وعرجت به إلـى   الما يصلو ـويقول: خذلهم اهللا   ـأنّهم  

ك)، فالمرحوم المجلسي بصفته سمائك) يحرفونها: (وعرجت بروحه إلى سمائ
ينسب نسـخة: (عرجـت بروحـه) إلـى      ^غواص بحار أخبار أئمة أهل البيت

    ف أو تحريف هؤالء المتفلسفين في اإلسالم، فيخبـر كغـواص البحـار أنتصر
النسخة لم تكن فيها نسخة ثانية، وإنّما كانت النسخة الوحيدة: (عرجت به إلى 

أن النسـخة   ـار دعـاء كميـل    رعلـى غـ   ـنـان)   سمائك)، ونجد فـي (مفـاتيح الج  
    وفي الحاشية فوق الكلمـة: (وعرجـت بروحـه ،(عرجت به) :األصلية في المتن
خ.ل)، يعني نسخة بدل، وهي على خـالف مـذاق المرحـوم الشـيخ المحـدث      
القمي، ألن المحدث القمي محدث، فهو تابع لـنفس أسـتاذه المرحـوم الحـاج     

لـنفس المرحـوم الشـيخ المجلسـي (رضـي اهللا تعـالى        النوري، وهو تابع بدوره
  عنهم).

ــة مــن    ــا أرجــو المعــذرة للتطويــل، وهنــا جــاء دور األســئلة العقائدي وأن
  اإلنترنيت.
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  الدعاء له أثر تكويني في حياة االنسان؟: هل السؤال األول
مــام هــل يوجــد دليــل تــأريخي معتبــر علــى أن أم اإل الســؤال الثــاني:

  فارسية ومن أحفاد كسرى؟ ×السجاد
كما تعلمون فإن هذه األسئلة ال يمكـن التفصـيل فـي إجابتهـا      :الجواب

  إالّ اختصاراً:
اإلنسان باإلجبـار التكـويني   أما أن الدعاء يكون له أثر تكويني في حياة 

فال يعني هذا أيضاً بدوره أن كلّ األدعية بدورها مشمولة للحديث المعـروف:  
 ا، فالمسألة بين بـين، نحـن نـدعو   )١((ال جبر وال تفويض، ولكن أمر بين أمرين)

، أن يســبب اونطلــب مــن اهللا ســبحانه وتعــالى أن يســير األمــور وفــق مــا نــدعو 
  لسلة العلل والمعلوالت واألسـباب والمسـببات تـؤدي إلـى    األسباب ويجعل س

أو أحياناً ال يخرق بعض سلسلة العلل والمعلوالت بل بـبعض   اما نطلب وندعو
اإلعجازات الخارقة للعادة، وطبعاً هذا اليكون االّ نادراً، لماذا؟ للحديث اآلخر 

الّ إ: أبــى اهللا أن يجــري األشــياء ×الصــادقفــي أصــول الكــافي عــن اإلمــام 
لسـن: أبـى اهللا أن   ، هذا هو نص الحديث وإن كان المشهور علـى األ )٢(بأسباب

يجري األمور االّ بأسبابها، والمعنى اليختلـف، علـى أي حـال فـاألثر اليكـون      
                                                             

  .١٦٠:  ١الكافي  )١(
  .١٨٣:  ١ ) الكافي٢(
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 إالّتكوينياً قطعياً كسائر األمور التكوينية الداخلة في سلسلة العلل والمعلوالت 

  ن ألي دعاء أثـر االّ بمشـيئة اهللا، وهـذا هـو    طلباً من اهللا سبحانه وتعالى، واليكو
ما نرجوه من كل أدعيتنا، ولكن إجابة اهللا واستجابته للدعاء مشـروطة بشـروط   

  االستجابة، وال مجال لتحديدها.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فالدكتور السيد جعفر الشهيدي في كتابه عـن  

رقين وبعـض المتعصّـبين   دفـع اتّهامـات المستشـ    ×حياة اإلمام زين العابـدين 
بأنّهم إنّما تشيعوا من خالل كـون أم اإلمـام    ـوال سيما اإليرانيين منهم   ـللشيعة  

فارسية، والصحيح هو المشهود المعروف في أخبـار   ×السجاد زين العابدين
، طبعاً هناك أقوال متعددة لكن من بينها هـذا الخبـر الـذي    ^هل البيتأئمة أ

 إلى أشرتُ إليه من أن بنات يزدجرد أسرن في أواخر عهد عثمان، وجيء بهن
، وماتتــا ‘لــى الحســنينإ ×المــؤمنين المدينـة، وأهــداهن مــن خــالل أميـر  

، ومؤيدات هذا المعنى كثيرة، وأنا وقفت بمقال في هذا الصدد فـي  )١(نفساوين
، وال يعنـي اآلن شـرح أي شـيء بعـد هـذا      ×حسـين ضمن موسوعة اإلمام ال

جو منكم المعذرة، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا التطويل، أر
  محمد وآله الطيبين الطاهرين.

  

                                                             

  .١٣٦ـ  ١٣٥:  ١× راجع: عيون أخبار الرضا) ١(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــين      ــه الطيب ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــالة عل ــالمين والص ــد هللا رب الع الحم

 الطاهرين.

  بوركتم بهذا الشهر الفضيل الكريم، وتقبل اهللا طاعاتكم وأعمالكم.

<V‚éã³<V‚éã³<V‚éã³<V‚éã³< << << << <

  كنّـا نود أن نخوض في مجال وحديث عـن الحـداثويات أو الحداثـة، و   
قد عالجنا في ندوات ومحاضرات عديدة أسس ومحاور هذا البحـث كأسـس   
  بنيوية تتّكئ عليها هذه البحـوث، وهـي طبعـاً بحـوث متشـعبة، ولكنّهـا تعتمـد       

  .ةعلى أسس ثالث ـعموماً  ـ

“ßÖ]<ìð]†Î<VÙflæù]<Œ^‰ù]“ßÖ]<ìð]†Î<VÙflæù]<Œ^‰ù]“ßÖ]<ìð]†Î<VÙflæù]<Œ^‰ù]“ßÖ]<ìð]†Î<VÙflæù]<Œ^‰ù]< << << << <

وتدعى في هذا المجال األلسنيات أو الهرمنطيقيا بالتعبير الالتيني، وهـي  
عة أدبية وإن كانت ممزوجة ببحوث فلسـفية وثقافيـة كثيـرة، وربمـا السـائد      نز

حالياً في فلسفة الغرب بشكل مركّز هي الفلسفات األلسنية، أي: أنّهم ينطلقون 
  في قراءة الواقع من خالل نفس اللسان.

فهم عندما يعبرون بذلك فإن مقصودهم هو اللسان واللغة البشرية، وهي 
زوا في الحقيقة تعبر عن نمط إدراك اإلنسان، وبالتالي يريدون أن يفصلوا ويمي
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بين ما هـو حقيقـة واقعيـة وبـين مـا هـو تلـوين مـن أداة االنسـان، إذ أن هنـاك           
ــات       ــا، أي: معطي ــي يتلقّاه ــة الت ــات الواقعي ــون المعطي ــان تل ــات لإلنس إدراكي

  المعلومات.
ــات الل     ــالجوا معطي ــدون أن يع ــدما يري ــم عن ــم أنّه ــن ثَ ــيس  وم ــان فل س

مقصودهم اللسان اللغوي والصوتي فحسب، بل مرادهم لغة الذهن البشري في 
تلقّي المعلومات، وهي أعم من كونها لغـة لسـانية أو لغـة ذهنيـة موحـدة عنـد       

  البشر، كـ : الخيال والعاطفة والعقل، وما شابه ذلك.
وبعبارة أخرى: عندما يبحثون عن الفلسفات األلسنية فمقصـودهم لـيس   

فـي   ـخصوص اللسان من بعد أدبي، بل انطلقوا إلى أن هذا البعد األدبي يمثّل  
لغة بشرية مشتركة، ذهنية وحسية، وقوة مدركـة إنسـانية تـم امتزاجهـا      ـالواقع  

  بالفلسفة.
وقد يقال: إذا كانت بعداً أدبياً فكيف تمتزج مع الفلسفة؟ إذ أن الفلسفة 

لخارجيــة، فكيــف تمتــزج جهــة االشــتراك التــي تبحــث عــن الحقــائق العينيــة ا
  يركّزون عليها؟

ــة    ــه هــو آل ــه وأدوات والجــواب: أن األدب أو اإلدراك اإلنســاني بدرجات
 ذإلدراك الواقعيات، وهم يبحثون عن الواقعيات التي تُدرك وتُقتنَص ويسـتحو 

عليها اإلنسان ويقف عليها من خـالل أدوات إدراكـه، فمـن ثَـم ال نسـتطيع أن      
فصل شوؤن وشجون إدراك اإلنسـان ولغـة إدراكـه عـن الواقعيـات؛ ألن هـذا       ن

        ب تجريديـة أنّنـا نعـيش علـى حسـبان الواقـع، والحـال أنالفصل المطلق يسـب  
ما ندركه ممزوج ملون بأدوات اإلدراك اإلنساني، فال بد أن نركّز على أدوات 
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  هذا اإلدراك.
قامت بها الفلسفة اإلسالمية قبل  طبعاً هذه الخطوة التي يقومون بها حالياً

ــان       ــود اإلنس ــزة وج ــذهني وأجه ــود ال ــن الوج ــث ع ــن البح ــرون م ــرون وق ق
وإدراكاته، وكيف تميزه عن الواقعيات، وهناك شجار بين المـدارس المنطقيـة   
      ة القديمة أو حتى اإلسالمية مع المدارس الفلسـفية فـي أنّـه: كيـف يـتمالبشري

تصـبغها أدوات إدراك اإلنسـان علـى المعطيـات      تمييز وضبط التلوينـات التـي  
الحقيقيــة التــي يقتنصــها، وبــأي حجــم يســتطيع اإلنســان أن يــدرك المعطيــات 

  الخارجية مع محدودية أدوات اإلدراك؟
فهذا البحث ليس بالشيء الجديد بالنسبة للفلسفات اإلسالمية والبحوث 

  المية، طبعـاً نحـن  المنطقية اإلسـالمية وكـذلك بالنسـبة لبحـوث المعرفـة اإلسـ      
صـل إثـارة هـذا البحـث يعـود      ال نقول بأنّهم ال يأتون بجديد، بـل نقـول بـأن أ   

  لقرون.
فمثالً: في المدرسة األصولية لدينا بحث بين اإلثبات والثبوت، أي: بـين  
الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وأصل إثارة هذا المطلب كان ألجل الفـرز  

اإلدراك وبين واقعية الواقعيات بما هي هـي عليـه،   والتميز بين تلوينات أدوات 
ومن ثَم وضع ضوابط الواقعيات والواقعية بمـا هـي، ووضـع ضـوابط ومـوازين      

  ألدوات اإلدراك.
فهذه البحوث فـي الحقيقـة مثـارة فـي العلـوم اإلسـالمية بقـوة، وليسـت         
بالشيء الجديد في أصل اإلثارة، فطبيعة البحوث اإلسالمية والحوزوية ليسـت  
منغلقة، بل منفتحة على كل إثـارة وبحـث علمـي جـادّ طبعـاً، إذا كـان هادفـاً،        
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المحور يعتمد على تنفتح أمامه، وهذا  اً وحيادياً، ال تنغلق بل بالعكسموضوعي

  والسبب هو ما مرت اإلشارة إليه. ،ـكما ذكرنا  ـالفلسفات 

‚è‚rjÖ]<h^Ş}<VêÞ^nÖ]<Œ^‰ù]‚è‚rjÖ]<h^Ş}<VêÞ^nÖ]<Œ^‰ù]‚è‚rjÖ]<h^Ş}<VêÞ^nÖ]<Œ^‰ù]‚è‚rjÖ]<h^Ş}<VêÞ^nÖ]<Œ^‰ù]< << << << <

البنية الكبروية األخرى والمجال البنيوي اآلخر الذي يعتمدون عليه فـي  
بحوث الحداثويات هو: خطاب التجديد، أو خطاب عقلنة الخطاب الديني، أو 

قـد مـارس الغـرب هـذا األمـر حتـى تجـاه الديانـة         عصرنة الخطـاب الـديني، و  
  خرى. المسيحية واليهودية، بل وكذا تجاه الديانات االُ

والمجال اآلخر الذي يعتمدون عليه في األساس الثـاني: قضـية التعدديـة    
أو المجال التعددي، والـ (بلوراليسـم التعـددي)، وهـذا المبنـى تقريبـاً هـو فـي        

ددية كمدرسة أضفت بظاللها على كثير مـن بحـوث   أساسه منطقي، وهذه التع
العلوم اإلنسانية عنـد الغـرب، كــ : حقـوق اإلنسـان، الحقـوق السياسـيه العامـة،         

  وبحوث كثيرة كالعالقات الدولية بين الدول بعضها مع بعض، وهلم جراً. 
فقضية البحث هي التعددية كمنطلق منطقي، لكن أضفت بظاللهـا علـى   

  وفلسفات العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.فلسفات الحقوق، 

<íe†rjÖ]æ<Ü×ÃÖ]<íflè…ç¦<VoÖ^nÖ]<Œ^‰ù]<íe†rjÖ]æ<Ü×ÃÖ]<íflè…ç¦<VoÖ^nÖ]<Œ^‰ù]<íe†rjÖ]æ<Ü×ÃÖ]<íflè…ç¦<VoÖ^nÖ]<Œ^‰ù]<íe†rjÖ]æ<Ü×ÃÖ]<íflè…ç¦<VoÖ^nÖ]<Œ^‰ù]< << << << <

المجال البنيوي الثالث الذي يعتمد بحوث حدثويـة هـو: قضـية التركيـز     
على التجربة والعلم، أو مـا يسـمى فـي الثقافـة منـذ عهـد قـديم بــ (العلمانيـة)،          

التجربة والعلوم البشـرية، وفصـلها   وبعبارة أخرى: هو جعل مسارٍ خاصٍ للعلم و
عن التسالمات أو الثوابت الدينية، باعتبار أن العلم إنّما يخضع ويسلّم ويقر بمـا  
أثبتته وبرهنت عليه التجربة والعلوم التجربية، فالمجال الثالث هو النزاع القـديم  
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  نفسه، ولكن بثوب جديد.
يستحوذ عليها وتُجعل والسؤال هنا أنّه: هل يمكن أن توظّف التجربة أو 

بغـض النظـر عـن     ـكميزان ومسار ومنهاج لبحث كل شيء؟ طبعاً هذا البحـث   
  قديم. ـاللغة التي أتيت بها 

داة معرفية لكل أوبعبارة أخرى: التجربة واالستقراء هل يمكن أن يكونا 
داة لمعرفة ما وراء المادة؟ وهـل يمكـن أن   أشيء؟ فهل تكون التجربة المادية 

  غيب بلغة مادية أو ال يمكن؟ نقرأ ال
  هذا هو المجال الثالث الذي بنوا عليه رؤاهم، طبعاً من الحـري أن المهم
ألي باحث أن ال يكون أسير األلفاظ واألسماء، فالعناوين البراقـة ال مـانع منهـا    
      اسـية مـن جهـة أنة فيها، لكن ربما تكمن في البراقيـة بعـض الحساسيوال حس

  ا ينحبس مع تأثيرات العنوان أو األسماء والعناوين.اإلنسان ربم

VovfÖ]<l^éŞÃÚ<ìð]†Î<íéËéÒVovfÖ]<l^éŞÃÚ<ìð]†Î<íéËéÒVovfÖ]<l^éŞÃÚ<ìð]†Î<íéËéÒVovfÖ]<l^éŞÃÚ<ìð]†Î<íéËéÒ< << << << <

 ـعندما يبدأ بأي بحث بشكل حيـادي وموضـوعي     ـيجب على اإلنسان  
الجـذر الخلفـي الحقيقـي وراء أي أطروحـة، وذلـك ألن االطّـالع        ئأن يستقر

 نى الحقيقية التي تعتمـدها أين    واستكشاف الجذر الحقيقي والبأطروحـة يـؤم
  لإلنسان اطّالعاً كافياً بالنسبة لتلك األطروحات أو تلك البنات.

ربما يعلّق الكثير من األخوة على بعـض الدراسـات المتواضـعة البسـيطة     
ن هـذا الكتـاب لـم    أ :التي صدرت منّا، وعلى أي حـال فقـد قـال الكثيـر مـنهم     

مفـردات تطبيقيـة أو بـالتعبير     يعالج مفردات كثيرة، وهو صحيح، فإنّنا لم نعالج
الثقافي: (إسقاطات) هذه البحوث على مفردات جدليـة سـاخنة هـم ذكروهـا،     
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وذلــك ألنّــي لــم أكــن بصــدد معالجــة تطبيــق هــذه المنــاهج واألفكــار علــى    
المفردات اإلسالمية التي هي مثار جدل حالياً بين الغـرب والمسـلمين، أو بـين    

ــة واألطروحــة اإلســال  مية؛ ألنّــي وجــدتُ أن تعرضــي لهــذه  األطروحــة الغربي
التفاصيل يحتاج إلى سلسلة كتب ال بد منها، ولكن كنت في صـدد أكبـر مـن    
هذا، ليس معالجة المفردات فحسب بل معالجة البنى األصلية األساسية الخلفية 

  التي تعتمد عليها هذه البحوث.
ن المعطيات وطبعاً ذكرت أنّنا لسنا بصدد تشطيبها وإقصائها ألن جملة م

فيها متينة وسديدة جداً، وأقصد بها المعطيات البنيويـة، إالّ أن هـذه المعطيـات    
البنيوية كان لها استثمار موجه وتوظيـف هـادف ذو غايـات، فاسـتخدمت فـي      

  توظيفات وأغراض معينة سنشرحها الحقاً.
وعلى كلٍ فلم تكن النتيجة التي توصّلنا إليهـا أنّنـا نريـد أن نُقصـي كـل      

عطياتها التي تنطوي عليها، بل بـالعكس فكثيـر مـن تلـك المعطيـات هـي فـي        م
، سـواء فـي   ^للعقائـد النيـرة لمدرسـة أهـل البيـت     الواقع براهين بلغة حديثة 

أصل أن الـنص يمكـن    ـمثالً   ـالجانب العقدي أو في الجانب المنهجي، ومنها  
  أن يقرأ بقراءات عديدة.

<í‰…‚Ú<‚ßÂ<“ß×Ö<l]ð]†ÏÖ]<�fl‚Ãi<í‰…‚Ú<‚ßÂ<“ß×Ö<l]ð]†ÏÖ]<�fl‚Ãi<í‰…‚Ú<‚ßÂ<“ß×Ö<l]ð]†ÏÖ]<�fl‚Ãi<í‰…‚Ú<‚ßÂ<“ß×Ö<l]ð]†ÏÖ]<�fl‚ÃikéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_<<<<^VVVV< << << << <
هذا الشعار وإن حملته الحضارة الفكرية الغربية فـي هـذا القـرن كأصـل     

يقة شعار بغض النظر عن استثماره واستخدامه تبعاً ألغراض معينة، فهو في الحق
، وتحملت هذه المدرسة الكثير من الطعون مـن  ^حملته مدرسة أهل البيت
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  الشعار.المدارس اإلسالمية األخرى لحملها هذا 
  طبعـاً بموازينهـا   ـوهو شعار أن النص الديني عبارة عن تأويل وقـراءات   

طبعاً هذا هـو الفـارق    ـال بشكل هلوسي وال بشكل غير موزون أو غير منضبط  
بين استخدام األلسنيات بشكل موظّف في السياسـة الغربيـة الثقافيـة فـي سـبيل      

  له.^ مواجهة اإلسالم وبين استخدام مدرسة أهل البيت
وإن كانوا هم قـد استبشـروا    ـلكن أصل فكرة أن النصّ قراءات متعددة  

 ^فمدرسة أهل البيـت  ـوابتهجوا به في زماننا ألنّهم توصّلوا إليه كبنية معينة  
قد دفعت الثمن غالياً في سبيله عبر القرون، وذلـك برفـع شـعارات أن للشـريعة     

 ^تى عرفت مدرسة أهل البيـت ، حاًوبطونوتأويالت  والنصّ القرآني تأويالً
  بالباطنية واإلغراق بالباطنية والخرافية واألسطورية وغير ذلك. 

الثمن غالياً للثبات على مثـل هـذا المبـدأ،     ^بذلت مدرسة أهل البيت
فالموزون بقيـد المـوزون لـيس بالشـيء الجديـد الـذي تُطلعنـا عليـه أطروحـة          

تبعـاً   ^البيـت  لمدرسـة أهـ  الغرب، بل هو المنهج الـذي رفـع شـعاره أتبـاع     
فـالقرآن   .)١(الْعلْمِ} في والراسخُون اللَّه إِلَّا تَأْوِيلَه يعلَم {ومالألصل القرآني: 

يثبت لنفسه تأويل وقراءات عديدة موزونة، والميزان بين القراءة غير الموزونه 
 علَيـك  أَنْزَلَ الَّذي {هووغير الممنهجة وبين القراءة الموزونة هي قوله تعالى: 

تَابالْك نْهاتٌ ماتٌ َآيكَمحم نه تَابِ أُمالْك أُخَراتٌ وتَشَابِها مفَأَم ينـي  الَّذف 
غٌ قُلُوبِهِمزَي ونتَّبِعا فَيم هتَشَاب نْهغَاَء متاب تْنَةغَاَء الْفتابو {ه٢(تَأْوِيل(.   

                                                             

 .٧آل عمران: ) ١(

 .٧آل عمران: ) ٢(
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الكريم ميز لنا بين منهجين، فأصل القراءات المتعددة للنصّ إذن القرآن 

الديني حق، وذلك أمر ضروري، ولكن من يقوم بهـذه القـراءة؟ كيـف تُقـام؟     
وكيف تمارس؟ فهذا ما ميزه لنا القرآن، فهناك تأويل زيغي وهناك تأويل عند 

راءات الراسخين في العلم مـن هـذه األمـة، والمقصـود أيـاً مـا كـان فأصـل القـ         
، وقـد  ^آنيـة، وحقيقـة فـي مدرسـة أهـل البيـت      المتعددة النصـية حقيقـة قر  

الكثيـر فـي سـبيل هـذه الحقيقـة، وتحملـت        ^كابدت مدرسـة أهـل البيـت   
  الطعون تلو الطعون.

مية يطعنـون علـى   ل ثالث عقود كان الكُتَّـاب فـي السـاحات اإلسـال    يفق
ص يذلـك بكـلّ ثمـن رخـ     بالباطنية والتأويلية وما شـابه  ^مدرسة أهل البيت

 ـفي هـذه العقـود األخيـرة      ـوبخيس، إال أن الكُتَّاب أنفسهم أخذوا يتبجحون  
نــون قبــل عقــود فــي مدرســة أهــل  بشــعار القــراءات الدينيــة، فهــم كــانوا يطع 

علـى أنّهـا تـنهج مـنهج التأويـل والباطنيـة، وأنّهـا هـي التـي ولـدت            ^البيت
أنهـم عـادوا ليقولـوا     إّ� ، وما شابه ذلـك،  الصوفية والعرفان في العالم اإلسالمي

لشـيء الجديـد علـى    بأن هذا المنهج منهج حضاري وعلمي، فإذن هذا لـيس با 
  .^مدرسة أهل البيت
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لذلك أقول بأن بعض المعطيات عندهم حقّة، بغض النظـر عـن توظيفهـا    
ثقافيـة معينـة لمواجهـة اإلسـالم، ولتحكـيم سياسـات        الموجه لديهم لسياسات

غربية جديدة، ولتحقيـق الهزيمـة النفسـية عنـد المسـلمين، وبغـض النظـر عـن         
  األغراض التي هم يتوخّونها إلفشاء كثير من فضوالت الغـرب المترديـة، فهـم   
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بعـض   ـلألسف   ـال ينشرون فينا ما يوجب قوتنا، وإنّما يصدرون لنا أو نستورد  
األقالم الثقافية العلمانية في العـالم اإلسـالمي، فنسـتورد مـن صـادرات الغـرب       

  أسباب الضعف أو النقاط المظلمة عندهم، ال نقاط القوة الموجودة لديهم.
يمكـن أن يوظّـف    ـولـو كـان حقـاً      ـألن كل شيء   ؛(أصل) :وأنا أقول

ءات فقـد  رالحق كما قد يوظّف لشـيء باطـل، فأصـل أن الـنصّ الـديني لـه قـ       
أربعــة عشـر قرنــاً إلثباتـه، وهــذا لـيس شــيئاً     ^كابـدت مدرسـة أهــل البيـت   

جديداً، وتطالبنا به األطروحة الغربية حالياً، غاية األمر أن يكون ذلك عند مـن،  
  فهذا أمر آخر. ؟ومع من، وبأي ميزان

<í‰…‚Ú<»<íè�fl‚ÃjÖ]<í‰…‚Ú<»<íè�fl‚ÃjÖ]<í‰…‚Ú<»<íè�fl‚ÃjÖ]<í‰…‚Ú<»<íè�fl‚ÃjÖ]____<kéfÖ]<Øâ<kéfÖ]<Øâ<kéfÖ]<Øâ<kéfÖ]<Øâ^VVVV< << << << <
التعددية كمدرسة منطقية، فالتعددية ونأتي للمجال البنيوي اآلخر، وهو 

يضاً، وقد كابـدت مدرسـة   أ ^رآني ومنهاج عند مدرسة أهل البيتمنهاج ق
الكثيــر فــي ســبيل إرســائه، ســواء علــى صــعيد مــنهج فكــري  ^أهــل البيــت

ومنطقــي وعقائــدي، أو علــى صــعيد مــنهج سياســي، وحقــوق سياســية، كمــا   
ويرمـون بهـا    ون أنفسـهم وصمت بتهم وطعون هي في الواقـع يمارسـها الطـاعن   

  .^على مدرسة أهل البيت
علـى صـعيد الحقـوق     ×وسيرة أمير المـؤمنين  ’فمثالً: سيرة النبي

  السياسية واضحة، وإليك بعض النماذج:
 إّ� لم تنـدرج حاليـاً    ’: حروب النبي’المنوذج األول لرسول اهللا

قي في المنطق الحقوقي، فلم تكـن حـروب عدوانيـة، ولكـلٍّ منهـا غطـاء حقـو       
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حتى فـي بـدء دعوتـه فـي مكـة المكرمـة        ’دفاعي، لم يبنِ الرسول األكرم

  ،والمدينة المنـورة علـى اإلقصـاء المطلـق للطـرف اآلخـر ضـمن حـدود طبعـاً         
  دود فضفاضة، بل ضمن حدود منضبطة.ال ضمن موازين أو ح

العهد األول مع أهـل الكتـاب،    ’ففي المدينة المنورة أبرم رسول اهللا
، ’أت بذرة أول حكومة إسـالمية بيـده  ومع المشركين بعدما ترعرعت ونش

  والكالم كثير طبعاً. 
 إِنَّـا {: ’لعظيمة التي تجسمت حتى في منطقهومن المواقف النبوية ا

أَو اكُملَى إِيى لَعده ي أَوبِينٍ} ضَلَالٍ فطبعاً للموازين التعددية في المنهج )١(م ،
االسالمي والمنهج النبوي والمنهج العلـوي ضـوابط غيـر الضـوابط التـي يريـد       
الغرب أن يوظّفها حالياً القتحام واختـراق مواقـع القـوة فـي العـالم اإلسـالمي،       
وهدم البنية اإلسالمية باسم التعددية وباسم فسح المجال، فهم يتغلّبـون ونحـن   

  ونندحر أكثر فأكثر، وهذا بحث آخر وتوجية موظَّف واستثمار مسيس. ننكفئ 
  حـقٍ قـد    ـكما ذكرت   ـلكن أصل فكرة التعددية فكرة حق فكل فكرة

توظَّف لمآرب وسياسات وأغراض، والحري بالمثقّف وطالب العلم والباحـث  
  في العلوم أن ال يعالج الفكرة فحسب.
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  وصيات كثيرة يجب أن نلتفت إليها:كما أذكر هنا ت
أوالً: إن جذر أي أطروحة يجـب أن ندرسـه بـدل مـا ننهمـك فـي مـتن        

                                                             

 .٢٤: ) سبأ١(
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األطروحة فحسب، وهذا نوع من التحذير الفكري، فإن اإلنسان إذا انهمك فـي  
تفاصيل الفكرة واألطروحة وزواياها الكثيرة وألفاظها وعناوينها فهو أمـر جيـد   

ــاً، ــة      طبع ــة ومقال ــل مقول ــوعية لك ــة الموض ــة الموزون ــن الدراس ــوع م ــذا ن وه
وأطروحة، لكن يجب أن يكون الباحث يقظاً وأن يكون بحثه مهيمناً وإشرافياً 
ومنهجياً، بأن يلحظ أوالً قبل الخوض في التفاصيل أن اهللا يحب معاني األمـور  

وجـذر جـذر    وال يحب سفاسفها، فأوالً يجب أن يالحظ ما هو جذر الفكـرة، 
الفكرة، وذلك ألن منطلقات كلِّ أطروحة هي التي تحدد لك معـالم الصـواب   

  لخطأ، فتكون على وعي كاف ومتين.من معالم ا
التوصــية الثانيــة: يجــب علــى كــلٍ مــن األخــوة البــاحثين فــي أي فكــرة  
وأطروحة أن يلتفت إليها قبل الغوص في تفاصيلها، إذ أنّه قد ينهمـك ويتعـب   

لها، ألن الكثير من التفاصيل تسبب الكلل عند اإلنسان، فمن ثَم تغيـب  فال يكم
عندما يواجه الشـخص مبنـى أو بنـاء معينـاً،      ة، فمثالًقعنه النظرة اإلحاطية العمي

فيدخل فيه ليرى كم غرفة فيه، وكم طابق فيه، وكم أثاث فيـه، وكـم زخـرف    
ب، فعليه أن يحـدد أوالً  فيه، وكم لون فيه، وكم وكم، فلربما يوجب ذلك التع

ــى    موقــع هــذا المبنــى، ويشــرف علــى الخطــوط العامــة، فيجــب أن نلتفــت إل
  الخطوط العامة قبل أن ندخل في الخطوط التفصيلية.

والتعويم ربما يسبب االغتشاش في حلحلة األفكار والمباحث، بخـالف  
، فحينئذ ما لو تركّز على الهيكل العظمي األساسي في الشيء، أو الجذر للشيء

  يب عنك مواقع قوة الشيء أو ضعفه.غتسوف لن 
كما يجب أن نالحـظ بـأن الشـيء هـل هـو فـي نفسـه أطروحـة، أو أنّـه          
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وظّف ألغراض معينة، ويستثمر لغايـات ومـآرب معينـة؟ إذن هـذا لـيس بحثـاً       

  موضوعياً علمياً تجديدياً فحسب، بل قد يكون بحثاً علمياً مسيساً.
ير من البـراعم فـي الشـبيبة اإلسـالمية تنسـاب وتنسـاق       ولألسف إن الكث

وراء هذه اإلثارات الثقافية الخالبة البراقة، لو اطّلع الشاب على األندية الثقافيـة  
واألجواء الجديدة فهذا شيء جيد وضـروري، وينبغـي عليـه أن يلتفـت إليهـا،      

سياسـات  لكنّه إذا لم يتحصن أو يتقوى بهذه التوصيات فلربمـا سـيكون أسـير    
  ثقافية وأالعيب معينة.

فعلى سبيل المثال: افرض اآلن العلم النووي، فهو علم مـن العلـوم الـذي    
يكشف عن قدرة الباري تعالى في الـذرة والنـواة، ومـا لـه أبـداع، ولكـن هـذا        
العلم يمكن أن يوظّف لسالمة البشـرية وسـعادتها والسـلم البشـري واالزدهـار      

مـا يمكـن أن يوظّـف ألجـل سـحق كثيـر مــن       وتجـذير العدالـة بـين البشـر، ك    
القارات البشرية، وشعوب البلدان، طبعاً إنّه علم حقاً، وذلك ألبعـاده التكوينيـة   

  وما شابه ذلك، ولكن يمكن أن يوظّف بطرق مختلفة.
وكــذلك علــم اإلشــعاع الطــاقي، وعلــم الموجــات الطاقيــة اإللكترونيــة  

يمكـن توظيفهـا لصـالح إسـعاد      وغيرها، فهي علوم بشرية جديدة تتفجر، لكن
البشر واستتباب األمن واألمان والسلم والعدالة البشـرية ومزيـد مـن االنتصـاف     
البشري فيما بين بعضهم البعض، كما يمكن أن يوظّـف لغلبـة بعـض الشـعوب     

  خرى.اُوسحق بعض الدول لشعوب دول  على البعض اآلخر،
أنت كمثقف ملتزم بنبلِ وقيمِ وشرف هويتك ووطنك ودينك، ال يمكن 
أن تسبح في هذه الثقافات من دون أن تلتفت إلى هذه التوصية الثانيـة، سـوف   
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يحاسبك التاريخ، وتحاسبك شعوبك، فأي ثقافة ربما تكون محوراً جيداً، لكن 
هذه األطروحة ممن تُدار حالياً، وألي أغراض ترمي، وهي  ينبغي النظر إلى أن

  في صدد مواجهة أي محاور وأي عناصر.
ــذه       ــي ه ــبر ف ــدما يس ــور عن ــذه األم ــى ه ــف إل ــت المثقّ ــب أن يلتف يج
         أو أن ،سـيالـدين مس المجاالت، فإذا كـان الغربيـون هـم الـذين يقولـون بـأن

ه السياسة أو ما شابه ذلـك، فـنحن نقـول أيضـاً: هـل الثقافـات هـذه        ءالدين ورا
ف النتشال التخلف والضعف الموجود عند الشـعوب فـي العـالم الثالـث؟     تُوظَّ

  ل أيضاً يمكن أن نطرحه، ونعكسه فنرده في سلّة األطروحة الغربية.اؤهذا التس
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حتـى علـى سـبيل الحقـوق      ـأعود إلى المجال البنيوي الثاني، فالتعددية  
فـي مـوارد    ’النبـي  أيضـاً اقتفـاًء ألثـر    ×المؤمنين مارسها أمير ـالسياسية  

معارضـــتهم الشـــديدة ألميـــر عديـــدة، فـــالخوارج وبـــالرغم مـــن عنـــادهم و 
 ×إلى حد التواجد في مجلس خطـاب ونـدوة أميـر المـؤمنين     ×المؤمنين

  المعروفة في مسجد الكوفة وإبراز الطعون وما شابه ذلك، وكذلك النقد بلسـان
أو أن يمـارس ضـدهم    ×م يسبب انفعال أميـر المـؤمنين  أن ذلك ل إّ� الذعٍ، 

ة العسـكرية والجسـدية، بـل    األسلوب المسلّح أو األسلوب العسكري والتصـفي 
 ـوا القتال والمواجهة العسكرية  أما لم يبد ـأنه كان يرى أن لهم   ×روي عنه

  حقوقهم من بيت المال، والمساجد مفتوحة لهم.
في البصـرة مـا واجهـه مـن حـرب       ×المؤمنينوكذلك لما واجه أمير 

  الجمل وغيرها وحرب صفين لم يكّفر الطرف اآلخر. 
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 اًوأنا يعجبني مقال لمنظّر استراتيجي في الرياض، يقـول بـأن هنـاك فرقـ    

مــع المعارضــة مــن  ’فــي الخالفــة األولــى بعــد رســول اهللابــين مــا مــورس 
، وهذا ×سة أمير المؤمنينما قابله في مدرتكفيرها والردة عن اإلسالم، وبين 

، ولكـن مـع ذلـك أنصـف فـي هـذه       ^ال ينتمي لمدرسة أهل البيتالكاتب 
، ×على عكس ما فعله علي بن أبي طالبالعبارة، فهو يرى أن ما فعلوه كان 

  فهو لم يستعمل التكفير واإلرهاب وإراقة دماء الطرف اآلخر.
، ^أهل البيتنعم فالتعددية أيضاً ليست بالشيء الجديد على مدرسة 

 ـ ’حتى الذي مارسه رسول اهللا ـفربما يرى الكثير أن أسلوب نشر اإلسالم  
نـوذج،  فـي أن تنجـذب الشـعوب إلـى هـذا الم      ×هو أسلوب أمير المـؤمنين 

  فـي فـتح القلـوب للشـعوب فـي اإلسـالم،       ×وكذلك أسلوب أمير المؤمنين
  رات وبأسلوب القوة وما شابه ذلك.ال فتح المعسك

fl‚ÃjÖ]<…^�fl‚ÃjÖ]<…^�fl‚ÃjÖ]<…^�fl‚ÃjÖ]<…^�V^ãßè‡]çÚæ<íè�V^ãßè‡]çÚæ<íè�V^ãßè‡]çÚæ<íè�V^ãßè‡]çÚæ<íè�< << << << <

لكن هذه التعدديـة طبعـاً لهـا مـوازين وضـوابط، وقـد تُوظَّـف وتُسـيس         
ألجل قلع السياجات الوقائيـة لبنـى المسـلمين واإلسـالم فـي مقابـل اختراقـات        

ــنة، يمنعــون الحجــاب   وتســلّالت الغــرب باســم  ــة، فحصــونهم محصّ التعددي
 الغرب، كـذا تمنـع وتمنـع ..    مية فياإلسالمي وتُمنّع الكثير من القنوات اإلسال

كما يشاؤون، أما بالنسبة إلينا فيأتون باسم التعددية ويتم االسـتخدام الموظَّـف   
قد تكون صحيحة فـي   ـوالمستهدف لبحوث وأطروحات فكرية منطقية براقة  

لكن يتم توظيفها واستخدامها فـي أغـراض وبـرامج سياسـية معينـة       ـحد ذاتها  
  ية.واضحة باسم التعدد
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فمثالً بالنسبة لقضـية الهولوكوسـت حـول اليهـود، فهـم يجرمـون حتـى        
أقالم أبناء شعبهم إذا تعرضوا لها، فكم ألف أو مليون يهودي قتلوا في المانيـا،  

ولكـن مـن يتناولهـا يعـد      كذا هـذه أسـطورة ال يسـتطيع اإلنسـان أن يصـدقها،     
  مجرماً.

ها بنفسها تقودنا إلى ضرورة وكذلك من الثمار التي ذكروها للتعددية أنّ
االرتباط اللدنّي بالغيب بشكل مستمر حتى مـا بعـد خـتم النبـوة ولـو عبـر قنـاة        

وفلسـفي:   )١(ياإلمامة، وذلك ألن أحد مناشئ ودالئل التعددية كمنطلق منطقـ 
  ال يمكن أن يسـتوعب كـلّ شـيء، لـذلك فهـو      ـوبأدواته الحسية   ـأن اإلنسان  

  لطرف اآلخر، فهو محدود في إدراكاته القتناص الحقيقة.ال يستطيع أن ينفي ا
إذن ألجل وصولنا إلحاطة تامة بالواقع نحـن بحاجـة إلـى الغيـب وإلـى      
قدرة اهللا، إجماالً أنا أقصد كمعالجة إجمالية، إذ كما ذكرت لكم دوماً كونـوا  
حريصين على فهم الجذور الخلفية الماورائية ألي أطروحة، ولو تستطيعون أن 

الحظوا جذر الجذر وجذر الجذر بشكل مترامـي إلـى أن تصـلوا إلـى منطـق      ت
واضح انطلقت منه األطروحات، ثم بعد ذلك تسترسـلون فـي األطروحـة شـيئاً     

  فشيئاً فهذا أمر مهم.
<Vífléf’ÃÖ]<íèçÇ×Ö]<í¥�Ö]<Vífléf’ÃÖ]<íèçÇ×Ö]<í¥�Ö]<Vífléf’ÃÖ]<íèçÇ×Ö]<í¥�Ö]<Vífléf’ÃÖ]<íèçÇ×Ö]<í¥�Ö]< << << << <

هذا كبيان إجمالي ذكرته هذه الليلة للمحاور األصلية التـي تنطلـق منهـا    
بحوث الحداثة، ودعونا نطرح مفردة أخرى هنا ضمن المالحظـات المنهجيـة،   

                                                             

مدرسة منطقية أظفـت بضـاللها كمـا ذكـرت فـي العديـد       يقول سماحته: وهي طبعاً في األصل ) ١(
 من البحوث في العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.
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فمثالً: راجت في الفترة األخيرة لدينا في الشرق األوسط بالـذات كتـب كثيـرة    

صـبية (باالنجليزيـة:   ومحاضرات وندوات كثيرة تحمل اسم البرمجة اللغوية الع
NLP أي: بحث األعصاب وبرمجة اللغة العصبية، طبعاً أنا حاولت أن أتقصّى ،(

ن مـ مموادها وبحوثها والكتب التي تصدر، حتى التقيت شخصياً برواد وأوائـل  
تخرجوا في مثل هذه الدورات في بعض البلـدان األوروبيـة ممـن كانـت بيننـا      

  وبينهم صلة.

]<êflßfjè<ë„Ö]<àÚ]<êflßfjè<ë„Ö]<àÚ]<êflßfjè<ë„Ö]<àÚ]<êflßfjè<ë„Ö]<àÚ[ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö[ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö[ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö[ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö< << << << <

أن أي  ،أول ما استوقفني في قضية البرمجة العصبية التي يروج لها حاليـاً 
ــة      ــوم اإلداري ــي العل ــاً ف ــا البرمجــة العصــبية؟! طبع ــالم تتبنّاه ــي الع ــة ف أكاديمي
واألكاديمية هناك بحث حـول البرنـامج المـوزون ألعصـاب المـدير، وكيفيـة       

ا هـذا الكوكتيـل المطـروح حاليـاً     ه ذلـك، أمـ  تعامله مع من يـديرهم، ومـا شـاب   
بمقاســات وتراكيــب معينــة تنتشــر فــي كثيــر مــن نــدوات ومحاضــرات العــالم 

)، والكتـب الكثيـرة التـي    NLPاإلسالمي والعربي تحت اسم البرمجة العصبية (
صدرت في ذلك، كنت أستقصي أن أي جامعة أكاديمية تتبنّى هـذا العلـم، أو   

الفصــل، فحاولــت أن أقــرأ آخــر صــفحات الكتــب   هــذا التخصــص، أو هــذا
الصادرة كي أنظـر المصـادر والمنـابع الموثّقـة التـي تعطـي اعتبـاراً لمثـل هـذا          

  التخصّص الغريب.
حاولت أن أتقصّى زوايا خفية من الصفحات األخيرة لهذه الكتب باللغة 

س هنـاك  فرأيتهـا تعتـرف بـأن لـي     ـوالتي ربما قلّمـا ينتبـه لهـا القـارئ       ـالعربية  
أكاديمية عالمية تتبنّى رسمياً هذا التخصص أو هذا العلم، أي: أن هذا المـزيج  
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  الموجود حالياً لم يوثَّق دولياً حتى من جامعة أكاديمية واحدة في العالم.
وزارات التربيـة فـي العـالم اإلسـالمي إلـى ذلـك؟ أتعجـب مـن          تنتبهأال 

األساتذة اإلسالميين والعرب كيف يصولون ويجولون؟! أين وزارات الثقافة؟! 
أال يسأل هؤالء المحاضرون والكُتَّاب المروجون لهذا التخصُّـص عـن شـرعية    

يحتاج إلـى   هذا العلم؟ ال أقصد الشرعية الدينية بل الشرعية العلمية، فكل علم
  شرعية واعتبار وموافقة ومصادقة من أولياء ذلك العلم. 

دعني أوضح هذه الفكـرة بمثـال: إذا توصّـل طبيـب نابغـة إلـى معالجـة        
مرض معين، وأراد أن يروج هذه العملية الطبية لمعالجة مـرض السـرطان، بـأن    

دون يمارسـها ويدشّــنها وينشـرها فــي أصــقاع شـعبه أو فــي العـالم بأســره مــن     
  ترخيص الجهات العلمية المختصّة في دولته أو في العالم، فهل هذا األمر يعـد

  دول أو حسب قوانين البشرية ككل؟قانونياً حسب قوانين كل ال
طبعا يالحق ويدان، ولو كان هناك ضحايا لنظريته يقاضى عليها، وحتى 

عينـة فيهـا   ذا مارس مثل هـذه العمليـة الطبيـة الم   إأي مستشفى من المستشفيات 
وأصبحت لممارساته ضحايا، فإنّه يالحق من قبـل القـانون، بـل وكـذا يالحـق      
 قانونياً ولو لم تكن هناك ضحايا، فال بد من تـرخيص علمـي، وبعبـارة أخـرى:    

  بد من فلتر علمي تمر عليه النظرية العلمية هذه.ال
تُصـادق   وأكثر من هذا، فلو تبنّت دولة من الدول منهجـاً طبيـاً معينـاً لـم    

عليه األعراف العلمية البشرية، ثم بعد ذلك نتج الكثير من الضـحايا فـي شـعب    
تلك الدولة فلهم أن يقاضوا ويحاكموا دولتهم عنـد المحافـل الدوليـة، وذلـك     
ألن األعراف العلمية لم ترخّص لمثل هذا المنهج فتوى علمية بغضّ النظر عن 
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ترخيص علمي من من الدينية، فال بد البحث الديني والشرعية الدينية والفتوى 

أهل الحلّ والعقد في ذلك التخصّص، واالّ لكان األمر هوجـائي فوضـوي فـي    
العــالم، أو فــي البشــر، أو عنــد العقــالء، فــأن يحمــل الشــخص نظريــة يروجهــا 
وينشرها باسم حرية التعبير والفكر أو حرية الثقافة أمر، ونشر وتدشين وتطبيـع  

  لك الشيء أمر آخر.وعرفنة ورسمنة ذ
انظر إلى المغالطة، هذا الذي نقوله، نحن نقـول: إن البحـوث الثقافيـة أو    
العلمية لـم تعـد بحوثـاً علميـة تجريديـة يـا أخـوان، والكثيـر مـن الممارسـات           
الموجودة في السـاحة الثقافيـة والسـاحة العلميـة موجهـة إلـى أهـداف معينـة،         

وي أياً ما كان، وفي أي موقـع كـان،   وعلى الشاب والمثقف والجامعي والحوز
هداف التي تنحو إليهـا كـل أطروحـة،    أن يكون ذا فراسة وفطنة ويقظة إلى األ

  وكيفية استخدامها.  
طبعاً قد تكون األطروحة في نفسها سليمة وإنّما الكالم فـي اسـتخدامها،   

سـه  حسن، لكن قد يستخدمه الطرف لجني الثمار ولمصـالح لنف  ـمثالً   ـفالعدل  
أما الطرف اآلخر فيمنع من استخدامه، فأي شيء أبهـى مـن العـدل وأي شـيء     
أسلم منه، وهذا أمـر ال غبـار فيـه وال نـزاع عليـه، لكـن االسـتخدام االنحيـازي         

  الموظَّف والمسيس ال يعد عدالة.
ففرق بين حرية التعبير وبين النشر، نشر شيء إلـى اآلن لـم يـرخَّص مـن     

ص في العالم، وفـي ذلـك الشـعب وذلـك المجتمـع، فهـم لـم        قبل أولي التخصّ
ألهداف  ـيصادقوا على صحة هذا الطرح، لكن الطرف اآلخر يريد أن يخترق  

الثقافة والثوابت، يريد اختراق بنى القوة في المجتمـع والشـعب المعـين     ـمعينة  
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ي، يريـد أن  ليزلزلها ويقوضها باسم حرية التعبيـر، أو التعدديـة، أو حريـة الـرأ    
يرسمن (أي: يجعلها أمر رسـمياً) ويعـرفن (أي: يجعلهـا أعرافـاً)، وفـي الواقـع       

  يريد أن يتسلّط عبر هذه األداة باسم حرية الرأي.
حرية الرأي، بينك وبين نفسك! نعم أنت حر، أمـا تريـد أن تطبـع الكـل     

ير الخطير على أمرٍ وتُسير الكل عليه، فيجب أن يشاركوك القرار في هذا المص
  حتى أولي التخصّص في هذا المجال، فال. 

ذكرت لكم يا أخوان أنّه لو كان هناك نابغـة مـن فئـة إنيشـتاين، أو ابـن      
سينا، أو الفارابي، فما لم يصادقه اآلخرون في ذلك التخصّص وبشـكل يصـبح   
عرفـاً تخصّصــياً مرخّصـاً دوليــاً عقالئيــاً حضـارياً بكــل الحضـارات فإنّــه يــدان     

  ويجه ذلك أو استخدامه. لتر
أنا أتعجب حينئذ كيف تكون هذه البرمجة العصبية بصياغتها المطروحة 

من دون تـرخيص دولـي ألكاديميـة واحـدة، فكـل       ـوالرائجة بشكل عجيب   ـ
الدول العربية والمنتديات العربية واإلسالمية فسـحت المجـال لهـذه النـدوات،     
ولو كانت تُطرح هذه الندوات في الغرب بشكل رسمي وتُعطى عليها شهادات 
هناك لشهدت مالحقة قانونية وقضائية عجيبة شديدة وتغريم مالي باهض، أمـا  

هلكات السوق السوداء موجودة، طبعاً هـي ألجـل أهـداف معينـة     هنا فكل مست
ومن دون ترخيص ومصادقة، وتحـت ذريعـة    سنذكرها الحقاً إن شاء اهللا، نعم

بـاهللا   ،أن هذا العلم علم مهنـي، ولـيس علمـاً نظريـاً، والعـذر أقـبح مـن الـذنب        
  عليكم هل هذا عذر أو ليس بعذر؟! 
لها تراخيص أكاديميـة، فهنـاك جامعـات     فالعلوم المهنية في العالم أيضاً
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مهنية وصناعية وفنّية وتقنية وفنونية، مع أن هـذه العلـوم أقسـام مـن منظومـات      
       عـائهم بكونـه علمـاً مهنيـاً لـيس لـهالعلوم، لكن لها جامعات وأكاديميات، فاد
أكاديميات تُرخّص له فهذا ضحك على العقلية العربية واإلسـالمية، وصـل بنـا    

  ية، وذلك تحت ذريعة أن هذا علم.حال للتالعب بالذهنية اإلسالمال
 أنا ال أقول بأن كل ما في هذا العلم خطأ طبعاً، وسـأبين لكـم ـ إن شـاء اهللا ـ     

في ليلة قادمة كيف يستخدم هذا العلم اآلن بشكل مسـيس وموظَّـف فـي ليـل     
  ثقافي لمآرب معينة، وعلى أي حال ال أطيل عليكم. 

  اهللا على محمد وآله الطاهرين.وصلى 
  



 

  
  
  
  

)١٢٩(  
  الحداثة والتوظيف الموجه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أفضـل األنبيـاء والمرسـلين محمـد وآلـه الطيبـين       

  الطاهرين.
  السالم عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة اهللا وبركاته.

V‚éã³V‚éã³V‚éã³V‚éã³< << << << <

تُطرح في بحث الحـداثويات، أو الحداثـة والقـراءات الجديـدة للنصـوص      
والمتون الدينية، ودور العلم والتطور العلمي فـي القـراءة الدينيـة، وفـي تنظيـر بنـى       
ــاً ـ كمــا أشــير إلــى ذلــك ـ        أطروحــات الــدين والنظريــات الدينيــة، تُطــرح حالي

ـــ   >أطروحــة<، أو نســتطيع أن نعبــر عنهــا بأنّهــا >تخصّــص<،  أو ربمــا يعبــر عنهــا بال
>بحوث< تحت عنوان: >البرمجة العصبية< و>لغة البرمجة العصبية< التـي يعبـر عنهـا    

NLP .  
وقد ذكرت بأنه يتم في هذا التخصّـص بحـث مواصـفات اإلداري الجيـد     
الناجح في علوم اإلدارة، كمـا يبحـث عـن النظـام اإلداري وكيفيـة التعامـل بـين        

م هـو بإدارتـه، أو مـن يكفلهـم هـو تحـت مؤسسـته أو        المدير وبـين مـن يرعـاه   
وزارته أو ما شابه ذلك، والمقصود أن فـي العلـوم اإلداريـة هنـاك بحـوث حـول       
الجانب النفسـاني والجانـب المعلومـاتي واإلدراكـي للمـدير الكفـوء النـاجح أو        

  لنظام اإلدارة الناجح.
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األخالقيـة   نعم، هذا البحث موجود، وكذلك فإن الكثير مـن التوصـيات  

مذكورة هناك، كـ : خُلق سلوك مـدير، أو خُلـق سـلوك فـرد أو نظـام لبرنـامج       
العمل، وكذلك بالنسبة إلى نظام العمل نفسه أو نظـام اسـتقاء المعلومـات عنـد     
المدير وكيفية متابعتـه، أو نفـس بحـث األلسـنيات أو قـراءة الـنص كفلسـفات        

  موجودة عند الغرب.عند الغرب، طبعاً هذه بحوث  ديةالتعدألسنية، أو بحث 
بحوث البرمجة العصبية تُطـرح كفَـن ومهـارة ومهنـة، وتقتـبس منهـا أمـور        
عديدة على شكل منظومة مكورة وخليط معين من واضعي مثل هـذا الفـن، وهمـا    
غربيان أحدهما مسيحي واآلخر يهـودي، أحـدهما يـدعى بنـدر، واآلخـر ـ إن لـم        

لـى  ، لكنّـه لـم يوثّـق ـ إ    هذان هما الواضعان لهذا الفن ،گراندرالذاكرة ـ   تخنّي
د الباحـث فـي كتـب البرمجـة     طبعـاً قـد يشـاه   ، ة أبداًفي أكاديمية عالميـ اآلن  

لم توثّقـه   سابقاً ـ ـ كما سبق أشرنا ، ولكن  وسط هذا الفنالعصبية في الشرق األ
  نسانية.اإل أو أكاديمية في العلوم النظرية أومهنية  أوأكاديمية دولية  يأ

طبعاً جملةٌ من القواعد مذكورةٌ في البرمجة العصبية، وكـذا فـي العلـوم    
اإلداريـة الموثّقـة دوليـاً، ومـذكورة أيضــاً فـي األلسـنيات، أي: فـي الفلســفات        

وأيضــاً دوليـاً وأكاديميــاً فــي المــدارس الفلســفية   ،ـــ الهيرمونطيقيــة ـ   األلسـنية 
  األلسنية.

في بحـوث ربمـا نسـميها >السـكوالر<، يعنـي:       ثةٌمنها أيضاً مبحو وجملةٌ
العلمنة أو نظام العلم، وفرزه عن نظـام الـدين، ولكـن مـا ذكـر بهـذه التشـكيلة        

العملـي للمـدارس    أنّـه نـوع مـن البرنـامج التطبيقـي     بواآلليـة نسـتطيع أن نقـول    
الثالث، مدارس الفلسفات األلسنية، والتعددية، والعلمانية >السـكوالر<، يعنـي:   
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ل الدين عن السياسة أو فصل المشهد الحياتي عن المشهد الغيبـي الـديني،   فص
  كأدوات وتطبيقات لقواعد عملية استخلصت من البرمجة العصبية.

Víéf’ÃÖ]<í¥�Ö]<íÇÖVíéf’ÃÖ]<í¥�Ö]<íÇÖVíéf’ÃÖ]<í¥�Ö]<íÇÖVíéf’ÃÖ]<í¥�Ö]<íÇÖ< << << << <

ال يقوم علـى قواعـد مبرهنـة     يعني: واضعوا هذا الفن ال يدعون أنّه علم،
عـدة علـوم وعـدة مجـاالت      علمية وما شابه ذلك، وإنّما هو لفيف انتقـائي مـن  

ن كلّ ما فيـه طـالح، نعـم    إ :وأبحاث صيغت من لغة البرمجة العصبية، وال أقول
أي  فلم يصدر تجاههإالّ أنّنا لو أردنا أن ندرس اعتبار هذا الفن دولياً  ،فيه مواد

  توثيق.
كأن البلدان اإلسالمية والعربيـة   نقول: عوكما ذكرنا لألسف، فإنّنا نستطي

   ،ودب يــة، ولكــل وارد وشــارد، ولكــل مــن هــبمختبــر لكــل نطيحــة ومترد
ة والمختصّــ فــوزارات التربيــة فــي الــدول اإلســالمية والعربيــة والتعلــيم العــالي 

بالجانب العلمي والمهني، هل تُقيد أي أطروحة أو أي فن يتداول فـي أنـديتها   
  أو في جامعاتها أو في صاالتها العلمية؟!

  يكون هذا الفن موثّقاً دولياً؟! أنوهل تتقيد ب
كأن الباب مفتوح على مصراعيه لكلّ من يأتي ببصل يثرمه على رؤوس 

لكتـب الصـادرة   حاولوا أن تنظروا إلى الشهادات التي تُعطـى ل الشرق األوسط، 
         لـيس لهـا أي رة، بمعنـى أنفـة ومـزوربمـا تكـون شـهادات مزي ،في هذا الفن

الجامعـات فـي الـدول العربيـة واإلسـالمية نفسـها لـم         توثيق لجامعة، وحتى أن
  تستطع أن توثّقها، لماذا؟

ــن       ــائي م ــف االنتق ــذا اللفي ــر ه ــنِد أو يعتبِ ــم يس ــي ل ــد دول ألن أي معه
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األلسنيات أو من التعد     دية، أو من السكوالر أو العلمانيـة، لفيـف انتقـائي انتقـاه

 البحث علـى أي باحـث مـن البـاحثين ولكـن      باحثان، واآلن لسنا في صدد سد
  لنُقيم ونزن.

! انتبه إلى الثقافة التي تتعاطاها أيها المثقّف المسلم العربي أو غير العربي
وتستقيها كم درجة اعتبارها؟! وكم هو مصدر وثاقتها؟! وعند من؟! ومـن أيـن   

  والمطارحات في قبالها و...؟! داتهي االنتقاصدرت؟! ثم ما 

�Ïn¹]�Ïn¹]�Ïn¹]�Ïn¹]í¥�Ö]æ<Ìí¥�Ö]æ<Ìí¥�Ö]æ<Ìí¥�Ö]æ<Ì<<<<]]]]ífléf’ÃÖífléf’ÃÖífléf’ÃÖífléf’ÃÖVVVV< << << << <

المفـروض أن المثقّـف المسـلم يشـاهد أي أطروحـة ـ كمـا ذكرنـا فـي          
توصيات البحث الفكري ـ ويالحظ جذر الشيء وجذر جـذره إلـى أن ينتهـي     

  إلى أمور واضحة المنطلق والمصدر.
اللطيف أن الكُتّاب فـي هـذا المجـال، وهـم مـن الـدورة األولـى الـذين         

يقولـون: بـأن سـبب عـدم تبنّـي أي      غربيين تتلمذوا على يدي هذين الباحثين ال
)، هـو أنّـه لـيس    NLPجامعة أكاديمية للبرمجة العصبية (لغة البرمجـة العصـبية   

علماً نظرياً كلّياً، بل علم مهني، فمن ثَم ال يحتاج إلـى توثيـق أكـاديمي، فهـل     
 فـن كـان   ؛يحترمون أنفسهم، سواء في أي شيء دكاترةهذه العبارة تصدر من 

  ؟!ةأو تقني
 محركة للطـائرة يمكـن أن يعتمـدها نظـام      صناعة ماكنةمثالً: افرض أن

من األنظمة لتحرك الطائرة بصورة تقنية وهندسـية، ولكـن مـن دون أن يكـون     
ي إلى سقوط ضحايا ربما كثيرين، فهل يعقـل هـذا   توثيق دولي، ثم يؤد اعليه

  األمر؟!
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كون األمر تقنياً أو مهنياً أو صناعياً أو آلياً أو فناً مـن الفنـون، هـل يغنـي     
ــص        ــى التخصّ ــاج إل ــن دون احتي ــي وم ــق دول ــن دون توثي ــون م ــن أن يك ع

  واالعتبار؟!  
إلـى توثيـق وال إلـى تخصّـص وال إلـى       جوهل هذه المنظومات ال تحتا

  اعتبار؟! كيف يمكن أن يكون ذلك؟!
فكــون األمــر تقنيــاً أو فنيــاً أو مهنيــاً أو صــناعياً ال يعنــي أن العلــم لــيس  

وثيقه من األكاديمية، وكيف يمكن دم لزوم ضرورة تبنظري، وكذا ال يعني ع
أن يصَدرون كتباً في هذا المجال؟! وفـي آخـر الكتـاب لكـي يسـهل       دكاترةل

هروبه من اعتبار هذا الفـن الـذي يقـوم بترويجـه يقـول: ال تُطالبونـا بأكاديميـة        
دولية تتبنّى هذا الفن االنتقائي؛ ألن هذا الفـن والمهنـة لـيس بعلـم نظـري كـي       

  ذلك؟!يحتاج إلى توثيق أكاديمية دولية، وكيف ال يحتاج إلى 

Ü×Â<ñØÓÖ<ì…æ†•<ÐémçjÖ]Ü×Â<ñØÓÖ<ì…æ†•<ÐémçjÖ]Ü×Â<ñØÓÖ<ì…æ†•<ÐémçjÖ]Ü×Â<ñØÓÖ<ì…æ†•<ÐémçjÖ]VVVV< << << << <

ج لهـا وتأخـذ مسـارها    ترو إذا أردت أن ،ة وأي صناعةأي فن وأي مهن
في الطبيعة االجتماعية ال بد أن توثَّق دولياً، وإالّ سوف تكـون لهـا مضـاعفات    
وتداعيات ونتائج مخربـة، إمـا للبيئـة وإمـا ضـحايا بشـرية أو ضـحايا حيوانيـة،         

  وهكذا.
أو غيـر ذلـك،   معـين   ريتصـوي  أراد اإلنسان أن يعتمـد علـى فـن   إذن لو 

هل يمكن أن يعتمد على وثائق هـذا الفـن دوليـاً؟    فتالعب، كان في التصوير و
  كال.

ت المعينـة،  وغيرها مـن اآلال  لو افترضنا وجود آلة مصورة ـ كاالسكنر ـ  
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أن تُعتَمـد  ا هي عليه، فهل يمكن حينئذ متقلب الصورة الحقيقة علكنها كانت 

  شعب؟ دولة وكلّ كآلة توثيقية في المحافل قانونياً ودولياً، وداخل كلّ
     أن يصـدر توثيـق ـداالسـكنر   فـي   ال يمكـن ذلـك، وال ب آلـة مـن   كـ أن

مـن الصـور وغيـر    من صورة مع ما يعكسه  ـ معتمد في مطابقة ما ينتجهت  اآلال
ياً أو فنياً ال بـد لـه مـن    كلّ مجال من المجاالت سواء كان علماً أكاديمذلك، ف
  التوثيق.

واضح بالتالعب على الذهنية اإلسالمية والعربية وغيرها،  زيفه الظاهر أن
فكيف يعني أنّه ال يحتاج إلى توثيـق؟! وكيـف يصَـدرون الشـهادات؟! وهـذه      

ال فــي  اًمعينــ اًالشــهادات عنــدما يعقِّــب اإلنســان مصــدرها ال يجــد لهــا مصــدر
  الجامعات وال في األكاديميات، فكيف يمكن يكون مثل هذا؟!

شـريطة أن   ،دعنا اآلن لندخل في شـيء مـن تفاصـيل هـذا الفـن الـرائج      
         النُخـب البشـرية وتصـادق علـى صـح سـهرته يكون علـى مـوازين ومنـاهج تُد

وسداده، ال أن يستغل كآلية مظلمـة لتنفيـذ مـآرب سياسـية وخروقـات ثقافيـة       
درة.مم  
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هـو أنّـه ال بـد أن     ،من التوصيات للمثقّف اإلسالمي العربي وغير العربي
يلتفت إلى األطروحة الثقافية التي يسـتهدف فيهـا، أي: يجـب أن يقـرأ الثقافـة      
قراءة محضة، كما ال بد أن يقرأ القراءة السياسية، وكذا القراءة األمنية، وأيضـاً  

  الستراتيجية، لم؟!القراءة ا
ألن هذه المجاالت متشابكة مع بعضها البعض، وليس هناك فـرز كامـل   
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  ألن هناك تشابكات دوماً.؛ بالقراءة 
ــالم         ــي اإلس ــالمي ونحــو نب ــدين اإلس ــم يمزجــوا قــراءتهم نحــو ال أل

ــد ــة      |محم ــة والفردي ــة والتاريخي ــية واألمني ــالقراءة السياس ــك ب ــر ذل وغي
  الميتا وغيرها من القراءات؟!والنفسانية والفيزيقية و

  ال بأس بما يمزجوا شريطة أن يكون على أصول ومناهج وموازين.
  ج في التلقّي؟! ح ونُسذِّطِّولماذا نحن نُس

       ألي قراءاتـه ـه إلـى أنى ويسـتيقظ ويتنبعلى المثقّف المسـلم أن يتحـر
أن تكـون   ـ يجـب   ةأطروحة ثقافية ـ ولو كانت سليمة تامة السداد مائـة بالمائـ   

م لمآرب وأهداف معينة، وهل قراءة سياسية، وكيف هي اآلن تُوظَّف وتُستخد
  يستخدموها تجاهنا فحسب؟!

  ولم ال نستخدمها نحن تجاههم؟! 
  وهل هي بنحو متناصف متعادل متوازن؟! 

  جاه؟! ولماذا تستخدم هذه األطروحات أحادية البعد واالتّ
  جاه؟! تّذ بنحو متعاكس االخَتَّلم التُ

هذه توصية للمثقّف المسلم دائماً، بأي لون كـان هـو وموقعيتـه الثقافيـة     
ه لهذه التوصيةوالعلمية فعليه أن يتنب.  

Vl]�^ÏjÂ÷]æ<íéf’ÃÖ]<í¥�Ö]Vl]�^ÏjÂ÷]æ<íéf’ÃÖ]<í¥�Ö]Vl]�^ÏjÂ÷]æ<íéf’ÃÖ]<í¥�Ö]Vl]�^ÏjÂ÷]æ<íéf’ÃÖ]<í¥�Ö]< << << << <
قالوا حول لغة البرمجة العصبية بأن هدفها هـو تغييـر وإزالـة االعتقـادات     

س خيفـةً  الديني كـي نتـوج  واإليمان، طبعاً مقصودهم ليس خصوص االعتقاد 
نحن منهم؛ بل في االعتقـادات العلميـة والسـلوكية وفـي العـادات والمهـارات       
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  والملكات والكفاءات وغير ذلك.

هم يعنونون أن هذه هي فائدة هذا الفن، طبعاً قد تَـم اآلن توظيـف هـذا    
          الفن فـي الشـرق األوسـط عمومـاً وفـي العـالم اإلسـالمي خصوصـاً، وتوظيفـه

  .دف لالعتقادات الدينيةمسته
هذان الباحثان الغربيان ـ أحدهما مسيحي واآلخر غربي ـ مع من يتّصلون 

  وإلى من ينتمون؟
الجيل األول الذي درسوه من المسـلمين هـم عـدد مـن الـدكاترة، وقـد       
انتشروا حالياً في العالم اإلسـالمي، ال أريـد أن أقـول بـأن هـذا الفـن لـيس فيـه         

  ارية ومهنية، لكن هدفه األول هو تغيير االعتقاد واإليمان.مكاسب وفوائد إد
أنـتم دومـاً تنظـرون نظريـة المـؤامرة، فهـل       وهناك مثقّف يسأل ويقـول:  

ة بـل      يصحالغرب ليس لديـه دراسـات ومباحـث سـري علنـة،    القول بأنكلهـا م
 ية ليست موجودة عند األجهزة أو مراكـز الدراسـات الغربيـة   يعني: األمور السر

  أبداً؟!  
هل يمكن أن نأخذ بعفوية ونقول بأن مراكـز الدراسـات لـديهم ليسـت     

ة نية عدائية، وعندهم عـدم نهـب ثـروات وعـدم القتـل وعـدم       في تدبيراتها أي
  تدمير الشعوب أصالً، بل هم مسالمون؟!

أن نقـول حـول نظريـة     بهذا السؤال أقول لـه: مـاذا تُريـد   الذي يواجهني 
رية خيالية أسطورية أو نظرية ميكافيديـة أو نتيجـة عقـدة    المؤامرة، هل هي نظ

النقص؟! فهل هذا جانب من ضعفنا، وهناك جانب رحمة وصفاء بيضاوي جداً 
  في الطرف اآلخر؟!
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  ؟! هكذا أن أنظر للطرف اآلخر دال ب هل
  التاريخ يثبت صفاء نوايا الطرف اآلخر؟ هل الذي نشاهده في سجلّو

ة ـ علـى أن   ليـ بعض هذه األمور يبني ـ كقاعـدة أو  ف عندما يواجه المثقّ
الطرف اآلخر بـريء جـداً ويهـدف إلـى كمـال البشـر وسـعادته، وهـو المنقـذ          
األسمى له، ربما كثير من المثقفين ينظر إلى الرائد الغربي أنّه هو منقذ البشرية، 

  ولكن في هذه الفكرة شيء من التأمل والتدبر.

ï†}_<íé‘çiï†}_<íé‘çiï†}_<íé‘çiï†}_<íé‘çi<<<<VÜ×ŠÛ×ÖVÜ×ŠÛ×ÖVÜ×ŠÛ×ÖVÜ×ŠÛ×Ö< << << << <

 :ة مهمة إلى الذين لديهم انبهار حول الطرح الغربي، نحن ال نقولتوصي
ال يمكـن أن ننكـر تقدمـه     إنّنا ال نستفيد من الغرب في المجاالت التي يقدمها،

       مفي مجاالت تقنية صناعية وفي الجانب المـادي، لكـن هـل الغـرب كلّـه تقـد
  وتطور أو فيه تقهقر وتخلف وتسافل؟!

الشيء، ويجب على المثقـف أن يلتفـت إليـه، ربمـا      يجب أن ننظر لهذا
ه يتغافـل عـن   حصائيات المضيئة عن الغرب كثيراً، ولكنّيقرأ اإلينظر المثقّف و

  حصائيات المظلمة فيه.اإل
حصـائيات مظلمـة عـن الغـرب، ولكـن      لوا لي بأنّك ربما تسرد إالكثير قا

  !حصائيات المظلمة أيضاً عن شعوبنا الشرقية؟تقف على اإلهل 
حصائيات عن ظواهرنا االجتماعية والبيئيـة  تكن لنا إ وأجبتهم بأنّه إن لم

وكذا عن أنفسنا, فهم لديهم إحصائيات عنا، والتي تُطالعنا بهـا األمـم المتحـدة    
أو مراكز الدراسات الغربية، فإنّها ليست إحصائيات مقصورة على المجتمعـات  

ة الجريمـة فـي فرنسـا كـذا هـي فـي       الغربية، فهم عندما يقولون ـ مثالً ـ بأن نسب  
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م، فهذه ليست إحصائية نحن نسردها عن فرنسا مثالً أو عـن بـاريس   لطليعة العا

  حصائيات في الشرق األوسط.افلنا عن اإلمع تغ
فالشرق األوسط ـ بكل صراحة ـ تحت سيطرتهم وإن لـم تكـن بصـورة      

 ف أن يتناسـاه،  مثقّمباشرة، بل عبر كثير من الوسائل، وهذا األمر ال يمكن ألي
بلـدان  الوذلك بعد تفتُّت الخالفة العثمانية واألنظمة والتجزئات التي حلّت فـي  

سالمية، ونتائجها التـي حصـلت علـى يـد الغـرب، وطريقـة البنيـان ومكـون         اإل
األنظمة الذي ال زال بشكل أو بآخر ـ مع اختالف الدرجات ـ تحت سيطرتهم   

  في مناطق من الشرق األوسط.
حصــائيات هــي ليســت فــي الواقــع معزولــة عــن أوضــاعنا، وال عــن  فاإل

مسامعهم، فعندما يعطونا اإلحصائية ال شك أنّهم يسـبرون بشـكل مسـح شـامل     
  .ميداني

Vh†ÇÖ]<àÂ<êÎø}ù]æ<êuæ†Ö]<gÞ^¢]Vh†ÇÖ]<àÂ<êÎø}ù]æ<êuæ†Ö]<gÞ^¢]Vh†ÇÖ]<àÂ<êÎø}ù]æ<êuæ†Ö]<gÞ^¢]Vh†ÇÖ]<àÂ<êÎø}ù]æ<êuæ†Ö]<gÞ^¢]< << << << <

ه عنـدما يقـرأ   ، وهـو أنّـ  إلـى هـذه التوصـية    المثقّـف  ن يلتفتيجب أ مث
ينظر ، فكما يجابيةلى اإلحصائيات اإلإ يختزل نظرته ظواهر الغرب يجب أن ال

إلى التطور الصناعي والتكنلوجي والنـووي واإلشـعاعي والطـاقي وغيرهـا مـن      
فال بد أيضاً أن ينظر إلـى حالـة األسـرة والعائلـة والعشـيرة       ،التطورات الخدمية

  والرحم في الغرب وما شابه ذلك.
ينظَر إليه كيـف  فالجانب الروحي واألخالقي في الغرب أيضاً يجب أن 

هو؟! طبعاً األخالق على الصعيد الفردي واألسري واإلنساني؛ ال علـى الصـعيد   
  القانوني.
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، وهـي أن نظـام الحريـات السياسـية     أيضـاً  نعم هناك مفارقة نحن نُقر بها
والعامة عندهم أقرب إلى التشريع اإلسالمي مـن األنظمـة السياسـية الموجـودة     

قـوا كثيـراً مـن البنـود     شـأن السياسـي هـم حـاولوا أن يطب    في دولنا، يعني فـي ال 
اإلسالمية، بينما نحن في األنظمة اإلسالمية غالباً أقـرب إلـى األنظمـة الملكيـة     
والفراعنة، فليست هناك تشريعات إسالمية بل تشـريعات فرعونيـة أو نمروديـة    

  وغير ذلك من تشريعات الجاهلية البعيدة عن اإلسالم.
المجـال السياسـي بقـدر مـا اقتربـوا مـن تحقيـق البنـود          فمن ثَم هـم فـي  

سـماً  سـالم لـيس ا  اإلسالمية نسبياً حصلوا على ريع تلك البنـود اإلسـالمية، فاإل  
 بقدر ما هو مسمى، وأما بالنسبة للجانب الفردي واألسري واألخالقي فهذا أمر

  آخر.

æ<Øñ^ŠÖ]æ<Øñ^ŠÖ]æ<Øñ^ŠÖ]æ<Øñ^ŠÖ]flèæ‚ã¹]<íÖ]‚ÃÖ]flèæ‚ã¹]<íÖ]‚ÃÖ]flèæ‚ã¹]<íÖ]‚ÃÖ]flèæ‚ã¹]<íÖ]‚ÃÖ]VíVíVíVí< << << << <

نّـدوات العلميـة فـي لنـدن العـام      أتذكر أني كنت مشاركاً فـي إحـدى ال  
ة<، فألقيتُ كثيراً مـن البحـوث   الماضي، وكانت تحت عنوان: >العدالة المهدوي

  والمحاور حول الحداثة والتوظيف في تلك الندوة.
            وسألني سائل مـن العـراق ـ وهـو يعـيش فـي الغـرب حاليـاً ـ فقـال: بـأن

هـم مـن   بل أنـتم فـي الشـرق األوسـط      ،ةال يحتاج إلى العدالة المهدوي الغرب
  يحتاجون إليها.

يقول: >أنتم< كأنّه يتبـرأ مـن أصـوله الشـرقية، فقلـت لـه: تسـمح لـي أن         
  أعقّب على كالمك؟!

  ل.قال: تفضّ
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األنظمة في العالم اإلسالمي من الذي أوجدها؟ ومن الـذي   ن: إفقلت له

ان المسـلم يتنقّـل   يبقيها رغم إرادة الشعوب وسحق إرادتهم؟ هم أم نحن؟! كـ 
ل من أقاصي الصين إلى المغرب، واآلن االتحاد األوروبي هو من يريـد التوصّـ  

  .إلى ذلك
عاشـها المسـلمون    اًا نعيش نحن في ربوع هذه النعمة، ثالثة عشر قرنـ كنّ

، نعـم ال أقـول   ةخمسين أو ستين أو سبعين دولة؛ من دون أي  مضـايقات أمنيـ  
 ك نقاط مظلمة نتيجة ممارسة الحكام من الملوكبأن كلها نقاط مضيئة، بل هنا

  اء وما شابه ذلك.والخلف
فللنظام اإلسالمي أعراف ال الحكـام المسـلمين، وأعـراف اإلسـالم هـي      

ا نعيش فـي ربيـع ونعمـة ورغـد، وهـو الـذي       التي تقيد المسلمين وتكبلهم، كنّ
هذه األنظمة  ل إليه في االتحاد األوروبي، من الذي أقبعنا تحتيريدون التوصّ

  هم أم نحن؟! قلت له: هذه خذها نقطة أولى.
إن الغـرب أبـاد عـدة قـارات وشـعوب،      ـ فقلـت لـه:    ـ وأما النقطة الثانيـة   

وإنّما هم في الواقع  ،انها األصليون هؤالءأتعرف أن القارة األوروبية  ليس سكّ
ا سـكان الغـرب   الرومان وإيطاليـا وتركيـا، أي: أوروبـا الشـرقية والجنوبيـة، أمـ      

األوروبي فهم يشبهون الهنود الحمر أو سكان اإلسكيمو، واآلن في النرويج أو 
ان األصليين الحق في أن يفتحـوا مدرسـة بلغـتهم    في السويد ليس لهؤالء السكّ

إذ لـيس جنسـهم أبـيض أو أحمـر أو أعيـنهم       ؛ األصلية، أبيدوا عن بكرة أبيهم
كيمو، واآلن تجد قلّة منهم ليست لهـم أدنـى   زرقاء، وإنّما هم شبيه بقبائل اإلس

  .ات، هذه إحدى القارمحقوق حتى أنّهم  لم يعترفوا بهويته
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أما القارة الثانية أمريكا الشمالية، قلـت لـه: تعلـم كـم مليـون مـن الهنـود        
الحمر أبيدوا في وثائق ومسـتندات، ثـم أعلنـوا عـن خبـر وجـودهم ألجـل أن        

ذلك، ماذا يعني هـذا؟! هـل الفـائض السـكاني     يسيطروا على ثرواتهم وما شابه 
وه إلى أمريكا الشـمالية وأبـادوا   في بريطانيا أو فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال ضخّ

أولئـك السـكان    ةذلك الشعب؟! وال توجد حاليـاً أدنـى حقـوق اعتـراف بهويـ     
  األصليين.

وكيـف  القارة الثالثة أمريكا الجنوبية: انظر إلى المجازر التـي قـاموا بهـا،    
  أبادوها.. 

حالياً، وأمريكا في الثـروات بخـالف أوروبـا     اًتشاهد أوروبا الغربية جنان
الشرقية، لمـاذا هـذا الفـرق بـين االثنـين وكالهمـا جـنس واحـد؟ ألن ثـروات          
أوروبا الغربية قـد حصـدت وال زالـت تُحصـد مـن أمريكـا الشـمالية وأمريكـا         

مـن مسـتعمرات أخـرى مـن الشـرق      الجنوبية ومن قارة أفريقيا ومـن أسـتراليا و  
  األوسط.

  ستراليا: أبيد السكان األصليين إالّ قلةً منهم.االقارة الرابعة 
انظر مـاذا أرادوا أن يصـنعوا بأفريقيـا الجنوبيـة إن حيـلَ بيـنهم وبـين مـا         
يريدون، ومـا يصـنعون مـن حـروب ومكابـدات ودحـر ونحـر وسـلب ونهـب          

  لثروات الشعب األفريقي.
الدول في العالم اليابان، تعرض على نيجيريا أنّه لو كان بلـدنا  ومن أغنى 

يقبل لبادلنا شعبنا بشـعبكم، فنضـع جـداراً حـول نيجيريـا، فإننـا ال نحتـاج إلـى         
    كلّ المنابع التي يحتاجها اإلنسان فـي العصـر الـراهن للتقـد م العالم مطلقاً؛ ألن
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  ثرواته؟! موجودة في نيجيريا، وهي اآلن شعب مسحوق، أين تذهب

  فلسطين والعراق مـن أغنـى الـدول مـن حيـث الثـروات حاليـاً، ولكنـك        
ال تجد الخدمات البسـيطة موجـودة فـي هـذين البلـدين حتـى مـن الخـدمات         

  األولية، أين اإلنصاف؟!
، )١(هذا مقابل الماليين التي تُحسب اآلن من النفط خـالل أربـع سـنوات   

  واالستبدال ـ  اهللا يعلم ـ بنسل آخر.مقابل تصفية النسل العراقي والتهجير 
أما إيطاليا فميزانيتها تعادل ميزانية مجموع الدول العربية أو أكثـر، قلـت   
 له: هل أن تراب إيطاليا من ألماس أو حجارتها من الذهب أو المعادن العجيبـة 

  الغريبة؟!و
ة وميزانيتهــا الســنوية عــن فكيــف تتفــوق هــذه الدولــة بمســاحتها الحاليــ

  زانيات العالم؟!مي
هل العلم غير المثمن بحد متوفّر لديها فقـط؟! كـال، بـل ألنهـا ال زالـت      

  تسحب وتضخ ثروات الدول المستعمرة.
قلت له: دعنا من هـذه اإلحصـائيات التـي ال نـذكرها نحـن فحسـب بـل        

تقريباً أو سنة  ٢٠٠٠نة يذكرها الغرب أيضاً، طالعتنا األمم المتحدة بإحصائية س
% ٩٠م في أن أربعة بالمائة من الشعب األلماني يملكـون مـا يقـارب    ٢٠٠٠قبل 

من ثروات ألمانيا، هل نحن قلنا بهذه اإلحصائية أم هم الذين قالوها؟! هل هذه 
  هي العدالة؟!

  يسير.أيضاً مع اختالف قريبة نفس هذه النسبة في الشعب األمريكي 
                                                             

  ) ألقيت هذه المحاضرة بعد ما يقارب أربع سنوات من سقوط النظام البعثي في العراق.١(
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موجــودة فــي األمــم عنــدما يراجــع الباحــث المثقّــف هــذه اإلحصــائيات ال
المتحدة أو البنك الدولي يرى أن ثروات الدول الغربية ـ بما فيهـا أمريكـا وكنـدا ـ      
كم بالمئة من الشعب يتملكها في تلك الدول؟! لذلك فإن هناك ظاهرة عجيبـة  

  ن منها بشكل خطير.فون ومتخووية في الغرب حالياً، وهم متوجسمتفشّ
يات أخرى، وقد جرت ثالث إلى العدالة وحرالغربية تتطلّع  إن الشعوب

إحصائيات في العامين الماضيين أقلقت مراكز القرار عند الغربيين كما أعلنوها 
هم ـ ال أنّنا نحن نتقول عليهم ـ إحصائيات حول رؤية الشعب األوروبي بالنسبة 

أتـت اإلحصـائيات بنتـائج مذهلـة     وقـد  للنظام اإلسرائيلي واألمريكي والغربي، 
النماذج الثالثة، ورغم وجود الخدمات المدنية ـ وأكثر مما لـدينا   نددة بهذه وم

  فـــي الشـــرق األوســـط ـ لكـــن مـــع ذلـــك فطـــرة شـــعوب أوروبـــا الغربيـــة    
  ال زالت تتحسس وتتطلّع نحو عدالة وراء ذلك.

قلت له: أسمعت بهـذا اإلحصـائيات؟ ولمـاذا حتـى األمـن االسـتراتيجي       
القرار الغربي يتوجس خيفة منه؟ ألن الشـعوب  الحضاري عند أصحاب مراكز 

األوروبية الغربية هي اآلن تبحث عن مناد مخلّص لها من هـذه العدالـة النسـبية    
إلى عدالة مطلقة، ومن هذه الحرية النسبية إلـى حريـة حقيقـة صـادقة مطلقـة،      
وهذا نوع من اإلرباك األمني الخطير الذي يشعرون به، فما مـن دعـوى يمكـن    

تنتشر وتدب في أفكار البشر إالّ وستتّبعها تلك الشعوب األوروبيـة الغربيـة،    أن
  وبالتالي تهدد أصحاب القوة والنفوذ في األنظمة الغربية.

ونحـن نتعجـب مـن اإلخـوة ـ أي: المثقفـين! ـ عنـدما يطـالعون الغـرب،           
كيف يستمعون أو يصغون إلى اإلحصائيات المضيئة فقط، طبعـاً اإلحصـائيات   



MNP ....................................................... íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
لمضيئة تقدم الجانب التقدمي عند الغرب، وال يمكن أن ينكَـر التقـدم التقنـي    ا

المادي والمهني والفني م منهم أسـباب القـوة تلـك،    ، ويجب أن نتعلّوالصناعي
ــب الروحــي واالجتمــاعي والســلوكي واألســري والقيمــي كلّهــا    ولكــن الجان

  متخلّفة.
المجتمـع الـذي يكـون أكثـره نسـبةً      الشيخوخة تهدد الغرب حاليـاً، أي:  

العجائز سناً من الذكور واإلناث، وإمـا نسـبة الشـباب فمفقـودة عنـدهم، وهـذا       
د الحضارة والدولة والشعب والهوية، فمـن  يشكّل خطراً نسبياً لديهم، كما يهد

يقوم حينئذ باألدوار الكثيرة في حياة المجتمع كبديل, أفضل ما يسـتقبلوه هـو   
كّاني من الدول اإلسالمية لحماية أنفسـهم وشـعوبهم، وسـبب هـذا     الفائض الس

  العامل المهدد الحضاري هو االنفالت األسري والجنسي.
أكابد في سـبيل تربيـة األطفـال؟!    يقول الفرد الغربي ـ كنموذج ـ : مالي   

  مالي أقتصر في النزوة الجنسية على امرأة أو امـرأتين أو ثـالث أو أربـع؟! لـم    و
  الباب مفتوحاً إلى ما ال يحصى؟! ال يكون 

  المرأة تقول أيضاً: لماذا نكابد أصالً في سبيل عيلولة األطفال؟! 
أنظر الحس الالمسؤول إذا كان يتفشّى في المجتمع، فإنه يسبب الـدمار  
   المسؤولية والواجـب البشـري اإلنسان هناك يفقد حس للنسل البشري، أي: أن

  لى كوارث مدمرة لنفس الحضارات والمجتمعات.والحضاري، ويقوده ذلك إ
الشيخوخة ليس باألمر السهل، ال أعلم! هل طالعتم بعـض األنبـاء خـالل    
األسابيع األخيرة في أن ألمانيا ترصد تشجيع مالي عجيب ألجل كثـرة النسـل،   
وتقلّل وظائف المرأة والرجل في سبيل تربية األطفال، هـم يريـدون بـذلك أن    
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ـ كمـا فـي إحصـائيات      النسـل األلمـاني   على نفسها، لمـاذا؟ ألن تحافظ األسرة 
استراتيجية في مراكز البحـوث ـ سـينقرض بعـد كـذا مـن السـنوات ويسـتولي         
األكراد أو األتراك على األغلبية، وسيكون اإلسالم في ألمانيا، وهذا أمر خطير 

  يهددهم، وكذا يهدد فرنسا وبريطانيا.
ست صالحة، وهـذه القـوانين الدينيـة متعجرفـة     قوانين السماء لي نإ :قلتم

ومتحجرة وحابسة للشهوة البشرية وإلطالق حرية الجنس وما شابه ذلك، أولم 
تشاهدون اآلن هذه الظواهر التكوينية التـي تقـودكم إلـى هـذه البـراهين علـى       

حصائيات التي تريـد لـألخ المثقـف    هذه اإلإعجاز التشريع السماوي اإللهي، و
ــى   أن يتــدبره ا يســيراً ليشــاهد كيــف أن التشــريع اإللهــي أجــاز، ويحــافظ عل

الموروث والحضارة واإلنجـاز البشـري، والبيئـة البشـرية تسـعى إلـى الحـرص        
  الالمحدود في االستثراء وفي التصنيع والتوليد.

صحيح أن التصنيع تقدم وتطور، لكن ليس بنحو حرص جنوني إفراطي 
ــات، ويأكــل  إغراقــي إطالقــي، بحيــث يــدمر الب  ــة وطبقــة األوزون والحيوان يئ

لثـروة والطاقـة والقـدرة    جنـون ا و مـادي  األخضر واليـابس، كـلّ ذلـك حـرصٌ    
  والسيطرة.

تنظرون حالياً إلى هذه القـيم السـماوية فهـي تحـرس األرض ومـا فيهـا؛       
ال الحجـة لسـاخت األرض    لـو إليجاد األمـن االجتمـاعي والصـحي والبيئـي، >    

، وهذه القيم السـماوية أصـالً هـي مؤمنـة للحيـاة البشـرية علـى وجـه         )١(<بأهلها
                                                             

بأهلهـا، كمـا   مـام رفـع مـن األرض سـاعة لماجـت      اإل لو أنأنّه قال: > ×عن اإلمام الباقر ي) رو١(
  <.  يموج البحر بأهله
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  األرض.

هذه توصية مهمـة للمثقـف وإن كنـت قـد ابتعـدت عـن جـادة البحـث         
به المثقـف المسـلم   األصلي، ولكن توقّفت على هذه التوصية كثيراً ملياً لكي أنّ

ي: يقـرأ  به نفسي واآلخـرين علـى ضـرورة أن يكـون اإلنسـان موضـوعياً، أ      وأنّ
االحصائيات مجموعة، المضيئة منها والمظلمة، والمشرقة والظالمية كُلّهـا كـي   

  يوازن ويكون حيادياً.

<àÚ<tƒç´<àÚ<tƒç´<àÚ<tƒç´<àÚ<tƒç´Vh†ÇÖ]<»<íéflÞ‚j¹]<íè�†ËÖ]<l^ÂˆßÖ]Vh†ÇÖ]<»<íéflÞ‚j¹]<íè�†ËÖ]<l^ÂˆßÖ]Vh†ÇÖ]<»<íéflÞ‚j¹]<íè�†ËÖ]<l^ÂˆßÖ]Vh†ÇÖ]<»<íéflÞ‚j¹]<íè�†ËÖ]<l^ÂˆßÖ]< << << << <

طبعاً إحدى النزعات األخرى التي ربما ينزلق فيها المثقّـف المسـلم فـي    
يحكم أيضاً نزعة االنفالت الجنسي قراءته للظاهرة الغربية هي أن اإلنسان ربما 

الشهوي، باعتبـار أن الغـرب مرتـع للحريـة الجنسـية وحريـة الشـهوة، ال حريـة         
هيمنة العقل والـروح والنُبـل والتعـالي الروحـي، أي: أنّـه يقابـل إطـالق العقـل         

  والعلم والروح.
أنا أقول: صحيح أن لديهم علوماً في جانـب، لكـن العمـدة فـي البحـث      

هم هي النزعة الفردية السـفلية فـي الفـرد اإلنسـاني، طبعـاً هـذه جاذبـة ألي        لدي
إنسان باعتبار أن اإلنسان أيضاً فيه ميول للشهوة، مـا ال يمكـن ألحـد أن يتنكّـر     

ية التسافل يج لحرية الجانب السفلي الروحي وحربالنسبة إليه، ولكن هذا الترو
   رسة مع الحيوانات، هل هذا تثقيف؟!كالجنس الثالث والرابع والخامس والمما

فـي   أتعلمون بأن هناك ثقافـة التعـاطي الجنسـي لإلنسـان مـع الحيوانـات      
                                                                                                                                               

 

  . ١٢رقم الحديث  ،١٧٩: ١راجع: الكافي 
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غربيــة؟! نعــم هــذه موجــودة لــديهم، مــع الكــالب  المــدارس واألكاديميــات ال
والقرود وغيرها، بل حتى أن هناك بثّاً تلفازيـاً فـي الفضـائيات لـديهم، وهنـاك      

  .ميول نزعية شهوية تجذبهم
صــحيح أن اإلنســان لــيس ملكــاً بعقــل مجــرد وروح مجــردة وعواطــف 
سامية صافية، بل فيـه أيضـاً نزعـات شـهوية وغضـبية وحـرص وميـول، وربمـا         
يكون ذلك في غالبية الفرد اإلنساني إذا لم يمارس التهذيب الـذي نعيشـه فـي    
 شهر رمضان، أو في النوافـل، أو فـي اآلداب الدينيـة وغيرهـا لكـي يـؤثّر علـى       

تفكير اإلنسان واستنتاجاته لنفسه، ولكي ال يكون مياالً لما يطلق عنـان الشـهوة   
  شاء أم أبى.

ونهـج البالغـة فـإن اإلنسـان      |كما في بيانات القرآن وبيانات النّبـي 
ليس ذا قوة واحـدة وطـابع واحـد، وإنّمـا يكـون ذا ألـوان متعـددة، وهـذا هـو          

  اإلنسان الفرد.
ي قواه؟! ربما عنده عقدة جنسية، وربما يريـد  هل اإلنسان متوازن اآلن ف

أن يفجر هذه العقدة في جانب، فعلـى سـبيل المثـال: إن اإلنسـان إذا لـم يكـن       
متوازناً هو في نفسه فإنّه سينحرف عن جادة الطريق، لذلك جعل اهللا عزّ وجـلّ  

  رائداً للبشرية.
 أنّـه قـال فـي وصـف رائـد البشـرية سـيد        ×وروي عن أمير المـؤمنين 

 ملـك  أعظـم  فطيماً كان أن لدن من |به اهللا قرن لقد: >|األنبياء محمد
إلـى   هيـ نب وصل اهللا عزّ وجـلّ أإلى أن  ،)١(<المكارم طريق به يسلك مالئكته من

                                                             

  . ١٩٢الخطبة رقم  ،١٥٧:  ٢) نهج البالغة ١(
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 :فقـال لبشـرية،  اً لورائد اًنموذج حينئذ جعله ،)١(}وإِنَّك لَعلَٰى خُلُقٍ عظيمٍ{مقام
  .)٢(فَخُذُوه} الرسولُ َآتَاكُم {ما

والســؤال هنــا: كيــف يكــون اإلنســان متوازنــاً حينئــذ واســتنتاجه وميولــه 
  الفكري يؤثّر عليه؟

دعوني أذكر لكم تجربة: إن غرق أحدنا في الشـهوات المحلَّلـة فلينظـر    
لنفسه وأنّه كيف يكـون تفكيـره واسـتنتاجه فـي علـم القـانون والحقـوق وفـي         

المجاالت الثقافية المتعددة؟ عليه أن يتزهد فتـرة  البحوث السياسية وغيرها من 
  بترويض نفسه وتهذيبها وتشذيبها ليكون مؤثِّراً.

أنا أذكر هذه الجذور يا إخـوان قبـل الغـوص فـي المفـردات وإن كـان       
هدفي الغوص في المفردات،  والسبب أنّه ـ كما ذكرت في توصية لي ـ يجب   

  الثقافية، وهذا أمر مهم.أن نراعي مالحظة الجذور في اإلطروحات 
  ولم نكمل بحث البرمجه العصبية فإلى بحث قادم إن شاء اهللا.

  .هللا على محمد وآله الطاهريناوصلى 
  

                                                             

  .  ٤) سورة القلم :١(
  . ٧) سورة الحشر: ٢(



 

  
  
  
  

)١٣٠(  
  الحداثة والتوظيف الموجه
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  الشيخ محمد السند
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
بـين  والمرسلين محمد وآل بيته الطيوالصالة والسالم على أفضل األنبياء 

  الطاهرين.
ورحمة اهللا وبركاتهها الحضور الكرام السالم عليكم أي.  

m]‚£]m]‚£]m]‚£]m]‚£]íííí<<<<flqç¹]<Ìé¾çjÖ]æflqç¹]<Ìé¾çjÖ]æflqç¹]<Ìé¾çjÖ]æflqç¹]<Ìé¾çjÖ]æääääVVVV< << << << <

ر ذكَهنـاك توصـيات تُـ    ،في الحديث عـن الحداثـة والتوظيـف الموجـه    
ف عنـدما يخـوض فـي األطروحـات الحداثويـة والتجديديـة،       للباحث والمثقّـ 

مـن أن أحـد    ،صـدده با كنّـ  ض إلى ما، ولكن دعونا نتعرتهاونذكر بقيذكرناها 
أو  بالعلمانيـة  ىـ ما يسـم دية والمدنية العلمية  وليدات الفلسفات األلسنية والتعد

ـ هي:  ن العلميالتمدNLP، أية.: البرمجة العصبي  

ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<àÂ<ˆqçÚífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<àÂ<ˆqçÚífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<àÂ<ˆqçÚífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<àÂ<ˆqçÚVVVV< << << << <

 أو ،ة مهنيـة دوليـة  ال فـي أكاديميـ  ق أكاديمياً، لم يوثَّ ن هذا الفنإ :وقلنا
لـه  ـ لألسـف   ـ و، ورغـم ذلـك    قترخيص علمي موثّ أيله  يسول، علمية دولية

 ااضـع ووحاليـاً،   رقابة علميـة  يأبال في سفوح الدول اإلسالمية والعربية  شارتنا
مسـيحي   ، وهمـا ينـدر گرااآلخر بندر و أحدهما ،شخصانـ كما قلنا  ـ  هذا الفن
  .ويهودي
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يذكران في جملة من تأليفات ، فإنّهما الديني انتمائهماالنظر عن  بغضّو

يـر  يتغ وهـو  ه،ئـ وراغايـة  إلـى  هـدفون  ي ولكنّهم ،مهني ن هذا الفن: أتالميذهما
فون لهـذا الهـدف ولهـذا الموضـوع     يهـد  ن كانوا الإوفهم  ،وإزالة االعتقادات

وإنّمــا تجــاه االعتقــادات فــي العــادات والممارســات   ،تجــاه االعتقــاد الــديني
ف مثل هذا ظَّلكن في الحقيقة يوتجاه الرسوم واألعراف، وسية سدارية المؤاإل

الذيـ  الفن فـ دينيـة  عتقاديـة البحـوث  ـ   ه في األكاديميـات بعترف لم ي ،قحم ي
  .علم مهني هأنّب ونيقول هذا الفنواضعي ، مع أن بحوثهذه الفي نفسه 

Ù^Ó�cÙ^Ó�cÙ^Ó�cÙ^Ó�c<<<<<î×Â<î×Â<î×Â<î×Â<]„â<]„â<]„â<]„âVàËÖ]VàËÖ]VàËÖ]VàËÖ]< << << << <

، اًنظريـ  اًولـيس علمـ   هذا الفـن يقولـون بأنّـه علـم مهنـي      إذا كان واضعو
التـي هـي خـارج آفـاق     ، فكيف يمكن أن يناقش مثل التوحيد والنبوة والمعاد

؟!آفاق علم الجسمو ةالماد  
تتناول  العلوم المهنية الف ة،قة في المادطوار الضياألهي طور من  :المهنة

ة ة خارجـ أداة لبحوث تجريديـ كستخدم المادة، فكيف يقفز بها وتُون شؤ كلّ
  ة؟!نطاق الماد عن

وعــدم مراعــاة األصــول  ،مــن الخلــط العلمــي ســف مــا نشــاهدههــذا لأل
بـه،  أنـديتنا العلميـة والثقافيـة    تُـزرق  ق بها شبابنا وزروالتي ي الموازين العلمية،و

ــ ــدكتورا  نمم ــمة ال ــل س ــ  هيحم ــابه ذل ــا ش ــرين  وك، أو م ــن المحاض ــر م كثي
  .ةمن الجهات المختصّ دولي دوا بترخيص علميلم يتقي نياألكاديمي

 اًمرتبطـ  اًمهنيـ  اًفـون علمـ  يوظّفـإنّهم  ومـن جانـب آخـر     ،هذا من جانـب 
ــة ــوء أو اإلدارة    وإلدارة او بالمهن ــدير الكف ــامج الم ــة وببرن ــوالمؤسس   ءة،الكف
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  وما شابه ذلك.

<ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<ífléf’ÃÖ]<í¥�Ö]<p^�ù]æ<p^�ù]æ<p^�ù]æ<p^�ù]æìfl�^¹]<Ñ^ŞÞ<àÂ<íq…^¤]ìfl�^¹]<Ñ^ŞÞ<àÂ<íq…^¤]ìfl�^¹]<Ñ^ŞÞ<àÂ<íq…^¤]ìfl�^¹]<Ñ^ŞÞ<àÂ<íq…^¤]VVVV< << << << <

ه البيئـة وفـي هـذا    فـي هـذ  أو فن ناجح  علم >البرمجة العصبية< منا أنسلّ
الخارجـة   العقائديـة فلسـفية و الكيف يستخدم لعـالج البحـوث   ولكنّه ، الصعيد

خارجة عن نطـاق عـالم الجسـم وعـالم األرض    والة من رأس، عن نطاق الماد، 
ؤول إليـه األرواح  تومـا سـ   ،قـة والعـوالم  والخلبحث التوحيـد والمعـاد   كذلك و

  .توجيهأو غ مسو ر أومبر يأله الباحث  يجد هذا االستخدام ال وعالم الروح،
 وهـي فـي اإلنسـان،    المعرفية من الحس دواتاألنعالج  نايقولون بأنّفهم 

ذا كـان هـذا العلـم    فـإ ، نيقولوإلى آخر ما  ،رواسب وبيئاتنوائب وتلوينات و
مكن أن يجعل أداة لمعالجة ما هو خارج عن ة، فكيف ياألدوات الحسييعالج 

والخبط. ؟! هذا نوع من الخلطنطاق الحس  

fléf’ÃÖ]<í¥�Ö]fléf’ÃÖ]<í¥�Ö]fléf’ÃÖ]<í¥�Ö]fléf’ÃÖ]<í¥�Ö]V�è‚Ö]<�^ÏjÂ÷]æ<íV�è‚Ö]<�^ÏjÂ÷]æ<íV�è‚Ö]<�^ÏjÂ÷]æ<íV�è‚Ö]<�^ÏjÂ÷]æ<í< << << << <

إن كان فهو و بحث االعتقادات الدينية،حالياً لف ظِّوهذا إضافة إلى أنّه 
 بشـكل حاليـاً   هتوظيفـ لكـن  و ،أيضـاً  خـرى أربما في مجـاالت  سابقاً ف وظِّقد 

خـارج عـن نطـاق     ذلـك  والحـال أن  ز حول االعتقادات الدينيـة، ركَّممكرس و
نإ ،وصالحيات هذا الفن أقكبه  رهص بمرخَّوسليم عن النقد  فن.  

 ـلألسـف   ـ التـي   هـي  و ،آخر ألدوات بحوث الحداثة اآلن مثاالًهنا  وأذكر
نـوع  هنـاك  ما ، يعني كأنّأيضاً ص لهاالمخصَّيقفز بها على نطاقها وعلى مجالها 

ص والتعـويم والخلـط   رفع شعار مبـدأ الالتخصّـ  و ،صمن اإليمان بعدم التخصّ
  .البحوث والمجاالت في كلّ
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األلسـنيات  األلسـنية و  الفلسفاتُ عالجتفقد  ،بحوث النبوةالثاني: ل امثال

ــة ــا الغربي ــن  بمعالجــات وأبحــاث كلّهــذه البحــوثَ  والهرمنطيقي ــة م ــا منطلق ه
  .لفلسفات األلسنيةأصل علم اعن يبحث للباحث أن ولكن الفلسفات األلسنية، 

ــرف   ــد اعت ــيين    فق ــان والفرنس ــانيين واأللم ــفة البريط ــن الفالس ــة م جمل
مارسـوا نشـاطهم   الـذي  من  ،الروسبا الشرقية ووورأمن ، وكذلك والسويديين

إيصـال  طلـق مـن لغـة    نن نـا بأنّ اعترفـوا  مدارس الفلسفية،الهذه المدرسة من  في
مـن صـور ذهنيـة     ثـم  ،مـن أصـوات  سـواء   البشـرية، لغـة  ال المعلومات التي هي

 ةمعلوماتية، وإلى أفكار ودواعي وهواجس نفسـاني،    زيـ تمي فـي وننطلـق حينئـذ 
دراك اإلنساني، ا عن تلوينات اإليزهيرزها وتمبفالواقعية والحقيقة بما هي عليه 

، نعندما تنتقل عبر قنوات اإلدراك اإلنساني كيف تتلو الحقيقة والواقعية أنأو 
فات األدوات اإلدراكيـة  كـي نفـرز بـين تصـر    ، مرسـ ر وتُتـؤطَّ ووكيف تُصـاغ  

ــ  ــي المعلوم ــا  ،اتاإلنســانية ف ــع المعلوم ــين واق ــوت وب ــا ه ــو بم ــ(أي:  ه ة عيني
اإلنسـانية عـن    الـذات إن لـم نفـرز تلوينـات    فـ  )،المعلومات على مـا هـي عليـه   

  ..ط كثيربنقع في خسفإنّنا يات الواقع
هــذه أن هــدف نبيــل مبــدئياً، إالّ أن الكــالم فــي  لــهج هــذا المــنهجيــد! 

، كيـف يمكـن أن   نطاقهـا يكـون هـذا   المـدارس الفلسـفية التـي    المحدودة من 
ستخدم أداة لدراسة أو اكتشاف عوالم وآفاق فـوق أدوات اإلدراك اإلنسـاني   تُ

  وفوق اللسان اإلنساني؟!

<Ùçu<íèõ…<Ùçu<íèõ…<Ùçu<íèõ…<Ùçu<íèõ…<êuçÖ]<êuçÖ]<êuçÖ]<êuçÖ]|æ†Ö]æ|æ†Ö]æ|æ†Ö]æ|æ†Ö]æVVVV< << << << <

بـا الغربيـة   وورأمـن الفالسـفة األميـركيين ومـن     حالياً بحوثاً كثيـرة  تجد 
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يتعبــوا مــن دون أن  ، طبعــاًومــا هــو حقيقتهمــا ،حــول الــوحي والكــالم اإللهــي
أنفسهم للخوض ـ شيئاً مـا ـ فـي علـم الكـالم اإلسـالمي والفلسـفة اإلسـالمية،          

خـرى  اآلفاق األو دة،ظريات الكثيرة الموجوالنو ،التي توجد فيهاحتماالت واال
نـواع  أكيف يصف أقسـام و  ، وأنّهالقرآن وايطالع، فلم سماعهمأالتي لم تطرق 
حشـروا  ا.. حقيقتهـ و النبـوة كذا ماهيـة  و، لهيالوحي اإل هيةماو ،وأنماط الوحي

قةأنفسهم في زاوية ضي.  
  نياإلسـالمي ب اتّـ مـن الك  كثيـر حالياً، وكَتَـب   دراسات كثيرة هناك طبعاً

مـن   الكثيـر ترجمـوا  و ابـات، كتـ   العلمـانيين اإلسـالميين  ب ونيسـم ربما من أو ـ 
لكن إذا الحظها اإلنسان يرى فيهـا  سواء بتسمية أو من دون تسمية،  ،اتهمنظري

فـق فـي معرفـة احتمـاالت النبـوة      واأل الضيق الحجم بتدائياالل الترجنوعاً من 
  ه.تسعلهي وواحتماالت الكالم اإلوآفاقها،  ومعانيها
ــى  نفهــل أ  ــوحي اإللهــي الكــالم اإلمعن هــذه األصــوات  هــولهــي وال

فقط؟! ةوالمعاني الذهني    
لـه مـن وجـود     بمـا  ـ  ×خلق وإيجاد النّبي عيسـى  وجلّ اهللا عزّيصف 

ذلك أن يعني و ،)١(<كلمة اهللاـ على أنّه >  نةة معية وغيبيذات أبعاد روحيجوهر و
كلمـة  ة روحيـ مـن أبعـاد    بما لـه  هوجودوم من اهللا، لّكت ×إيجاد النبي عيسى

ونمـط  ه صـنف  كأنّـ  ؟نمط من الكالم الصـوتي  هذا أيولكن من كلمات اهللا، 
  كما يصف اهللا ذلك في القرآن الكريم. آخر

                                                             

قَاها إِلَـٰى مـريم   إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُه أَلْ{) في إشارة إلى قوله تعالى: ١(
نْهم وحر١٧١: . سورة النساء}و.  
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 ، كالديانـة ةالسـماوي  اتد معالجـة الـديان  صـد أنّكـم ب  اآلنتدعون  ألستم

  ؟!حية أو اليهوديةاإلسالمية أو المسي
ثـم   ،مـاذا يقـول   ف اآلخـر الطـر إلـى   واأن تنظر بد الإذا كنتم كذلك، ف

قة أنـتم  رات ضـي في قوقعة احتماالت وتصـو  اتعيشوأن تناقشوه أو تنقدوه، أما 
حول نفسـها،   اًوتحوك ألياف  جتنسدودة القز ك ثم ،تحملوها عن الطرف اآلخر

  .، هذا غير صحيحوال تدري أين هو الفضاء الواسع العامر البعيد الخارجي
{وكَـذَٰلك أَوحينَـا    :القرآن الكـريم  من باب المثال أيضاً فقد جاء فيو

ورا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنْتَ تَدرِي ما الْكتَاب وال الْإِيمان ولَٰكن جعلْنَاه نُ
وكَذَٰلك أَوحينَا إِلَيك روحا من {: في هذا التعبيردقّقوا  ،)١(نَهدي بِه من نَشَاُء}

الشيء الذي أوحي وأما  ،|هرسولالموحى إليه و ،وحي هو اهللاالمف ،}أَمرِنَا
ومادة الوحي فهي الـروح، وليسـت الـروح كالمـاً، أي: ليسـت       |إلى النبي

ة الـوحي هنـا نفـس هـذا الـروح      مـاد ي صـوتية ومفـاهيم ذهنيـة، ف   صوراً ومعـان 
مـن  و ،عظـيم أعظـم مـن المالئكـة     ، وهـو روح األمري الذي هو روح القـدس 

ة القرآن الكريم فـي عـد  به  فهيعر بدليل ماوذلك  ،سرافيلإجبرئيل وميكائيل و
 هذا الروح األمـري مـرتبط بشـهر رمضـان     ، كسورة النحل مثالً، طبعاًسورمن ال

ل فـي ليلـة القـدر علـى مـن يشـاء اهللا مـن عبـاده         نـزّ وهـو الـذي يت   ،ليلة القدرو
  .فقط ال على من يشاء من أنبيائه ،المصطفين

مـن   ينَزِّلُ الْمالَئكَةَ بِالروحِ{هو الّذي  :مطلع سورة النحـل فقد جاء في 

                                                             

  . ٥٢: سورة الشورى) ١(
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رِهزّنَـ المالئكـة تُ ف ،)١(}أَم بمركبـة  ، أو بطـائرة تعـرج، ولكـن بمـاذا؟ هـل      ل ثـم
 ،عظـيم وعـروج ضـخم   هـذا العـروج   ف ؟! كالّ،بأجنحتها هي أنفسها، أو فضائية

الـروح الـذي    أن هـذا  }ينَزِّلُ الْمالَئكَةَ بِالروحِ{: في سورة النحـل وتُفيد اآلية 
 }ينَـزِّلُ {ـ ل المالئكة وبـه تعـرج    تتنزّ بهـ والذي أعظم من المالئكة   هو خلق

ـ {، بـل  ال حسب؟ورسله ف ء اهللاأنبيامن؟ هل على  على مـن يشـاُء مـن      ىعل
هباد؛ لى يوم القيامةإ ، وذلك}ع رورة المسلمين من ض ألن ليلة القـدر باقيـة   أن

  .لى يوم القيامةإ
وح فيها بِإِذْن ربهِم مـن  تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والر{ وقد جاء في سورة القدر:

 ،شؤون عظيمة مرتبطة بليلة القـدر  ذات ةالروح روح عظيم ههذو ،)٢(}كُلِّ أَمرٍ
  .هاة كلّرض والعوالم السماويدارة األإمرتبطة أصالً ببرنامج و

روح لـى  إبهـا   ىيوح، ةة وحيانيمادهذه الروح الباري تعالى جيد! جعل 
  هـــؤالءولكـــن  الكـــريم، القـــرآن بحســـب نـــصّ وذاتـــه  |الرســـول

و غيـر  أمـور مسـلّمة   هم يعتبرون هذه األالنظر عن أنّبغض ـ وكباحثين غربيين  ـ 
  ؟!هأوجوكمفردات ، أو ال أقل كاحتماالت، لكنّهم هل يدرسونها مةسلّم

أعظم  اًبحرووجوده  |الرسول تجعل ذاتَالكريمة  اتاآلي وصنص
 هـذه الشـؤون فـي سـور عديـدة مـن القـرآن        الـذي لـه   ،العظـيم  من هذا الروح

هـا معلومـة مـن    كأنّ ،لقى في بحرهتُالكريم، فالروح األمري قطرة من القطرات 
  .|زرق بها ذات سيد األنبياءتُجرع وتُالتي المعلومات 

                                                             

  .  ٢:سورة النحل) ١(
  .  ٤:سورة القدر) ٢(
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مخلوقـة  الذات الـ  ذههـ  |لذات الرسـول الكريم القرآن جيد! يرسم 

 |همـن اهللا لـ  الوحيانيـة   هـا جرعاتو هـا أحـد تزريقات إن حيث  ،عظيمة جداًال
؛ وذلـك ألن الـوحي اإللهـي علـى     صـور يحـاء مفـاهيم و  إال  ،يحاء هذا الروحإ

< للكليني رحمه الكافيأصول كتاب >راجعوا ، ^أهل البيتأقسام، يذكرها 
  اهللا.

ــع   ــن أن يراج ــل م ــال أق ــاحثف ــؤالء الب ــوه ــا نصــوصَن ون الغربي  تاآلي
بحـث معنـى الـوحي والنبـوة     فيعيشـون هـذه اآلفـاق مـن      كاحتماالت ووجـوه، 

كما  ،^هل البيتأئمة أسيما مع الشروح المذكورة من  الوالكالم اإللهي، و
فـالعترة   ؛الصـدوق للشـيخ   <توحيد>الأو  <عيون األخبار>و أ <الكافي>في كتاب 

  الكريم. عدل القرآنوهم  ،الثقل الثاني النبوية
هـن  لى آفاق ذإلم يصل  ،لهيمعاني الوحي والكالم اإل أن بعضحتى و

فـي   ^أهـل البيـت   هاذكروقد  ،لى الفالسفةإمين في علم الكالم وال المتكلّ
لهيـة  على يد القـدرة اإل  |تربية الرسول ومنها على سبيل المثال: ،الروايات

  .)١(}وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ{أصبح أن لى إ ،لهيوالصنع اإل
هــذا التكــوين  ، فــي أن×نأميــر المــؤمني كمــا رويــت أحاديــث عــن

ى سـم ي، والـوحي  نوع من أنواعهو عبارة عن  لهيي الملكوتي اإلالتربوي اللدنّ
  .و التسديديأدي يبالوحي التأي

كمـا أنّهـا    ،لى ذهـن العرفـاء  إعديدة لم تصل وأقسام أقسام ؛ هنالك نعم
قد ن كانوا إو ،سالميةسالمي والفسلفة اإلم الكالم اإلفي علغير مذكورة حتى 

                                                             

  . ٤:سورة القلم) ١(
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كثيـرة نهلوهـا مـن     اًأقسـام  سالمية والعرفـان في علم الكالم والفلسفة اإلذكروا 
  جداً.عديدة  اًأقسامهناك  فإنلكن رغم ذلك  ،الرواياتاآليات و

ــت إذن! إ ــاكذا كان ــاالت  هن ــاق واحتم ــال لآف ــث بدرجــة االحتم   ،لبح
مـور  األخـذوا هـذه    <:الفلسـفات األلسـنية  >ال نقـول للبـاحثين الغـربيين حـول     ف

تبحثـون حتـى    فـإنّكم  ،لمـ حتَخذوها كم بل ،مة إيقانيةموضوعة مسلَّأصول ك
  !و غير محتملةأها محتملة نّأعن األسطورة 
 وألـى الكواكـب   إو ألى القمـر  إطالق المركبات الفضائية إ بأن :يقولون

لو نريد  نابأنّخياالً، أتى في كتب قصصية تصورية وتخيلية،  بدؤهكان  ،الفضاء
ع فـي  ل حلزونـي متوسـ  يدور بشكفإنّه  ،لى الكواكبإو طائراً أأن نُطلق جسماً 

و أو المشـتري  ألـى القمـر   إن تمتـد الـدائرة فينطلـق بالتـالي     ألى إ ،سعةدوائر متّ
 ،قصصـي  كاتب مسـرحي  بدأ بهاة خيالي فكرةهذه الفكرة هلم جراً، والمريخ و

يـدرس   ن عادة البحث الغربـي أن فإن ملذلك ها، لكنّها اتُّبِعت رياضياً هي بنفس
  .ةلَالمخيو سطورةلألحتى القيمة العلمية 

 فـي دعـاوى  و يـة، دعاوى قرآنولنا أن نقول هنا: أليست هناك حالياً عدة 
ــنّ ــالس ــن رة ة المطه ــث النأم ــي وحادي ــه أب ــل بيت ــوا ،^ه ــتمالت هافرض  مح

فتجعلـون مــن   ،فقـاً ضـيقاً  أخـذون  تتّ ال أن ،فـق الوســيع درسـوها فـي هـذا األ   وا
  فحسب. الصوتي والمفاهيم الذهنية الكالم  الكالم:

مـن هـذا    ابتَّثم يطالعنا كُ، الكالم والوحي النبوي في هذه الحقائق كلّ
 بحـوث والدوات نظـروا الخلطـة بـاأل   ا ..ةة تجربة بشريبونال بأن :يقولونف ،القبيل
  . ة الفيزيائيةدتكرار حاالت في الماالتي تنتجها  ،ةيالتجرب
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ـ حاليـاً ـ     ة فيزيائيـة مـاد  الـروح، والـروح   ة من سـنخ النبوجيد! إذا كانت 

العلـوم  فـإن   ،كاديميـات الغربيـة  منظومة العلوم الموجودة فـي األ نفس  بحسب
ة المـاد  ؛ نعـم ة، التجربـة ووراء المـاد  شـيء وراء   والمتفيزيقيـا  ألثيريةالروحية ا

دات م خاضـع أل ذلـك العـالَ   ال أن ،ممن ذلـك العـالَ   ر تجربينفعال متكراتتأثر ب
فـي   غريـب وه موجـود بشـكل عجيـب    نّإ :الخلط الذي أقولهو هذا ، والتجربة

  .علوم الحداثويةص في ما يسمى بالأدوات التخصّ

»<ì†‰ù]<l^éÖæöŠÚæ<h^r£]»<ì†‰ù]<l^éÖæöŠÚæ<h^r£]»<ì†‰ù]<l^éÖæöŠÚæ<h^r£]»<ì†‰ù]<l^éÖæöŠÚæ<h^r£]<<<<VÄÛj�]VÄÛj�]VÄÛj�]VÄÛj�]< << << << <

القـراءة المقلوبـة المشـوهة لثوابـت      أيضـاً: لـديهم   موجودمن الخلط الو
قاعدة ـ واقع  في الـ  الحجابف ،المرأةحجاب حول ـ مثالً ـ  ورد  كالذي  ،لدينا

تالعـب نـزوات   لتكـون طعمـاً وفريسـةً     لكي ال ؛ نسياًتشريعية لحماية المرأة ج
  .  الرجال
تكـون بيئـة   أن مـن البيئـة    انسالمي ال يريدالقرآن الكريم والتشريع اإلف

المشـروعة   قنواتـه ولـه   ،سمتـنفَّ  لجـنس لطبعـاً   ،فيها إثارة جنسـية غيـر منتظمـة   
، هـذا صـحيح  كـلّ   ،نسانيالمجتمع اإلوتشذيبه بشكل يبني الحضارة وبه تهذيل
ـ كمـا نشـاهده حاليـاً مـن تهديـد لـبعض األخـوة          على قدم وساق طلقي أنا مأ

  ـ   بالعكسـ الحضارة الغربية  بقولهم ـ : إن  نهيـار افـي حالـة    م الفي حالـة تقـد، 
  .نقود هامشية ى فكرة الحجابلإه التي ربما توج نقودال نأهذا دليل على ف

ن يـتفطّ  ه كيـف ال نّـ فإ ،خـوة مـن أحـد األ   قـول مثـل هـذا ال  لعجـب  نا أتأ
جتمعـاتهم  موض حضـارتهم  يقوخطر لهم اآلن في حالة معالجة لى أنّإويلتفت 

وهــو الشــيخوخة فــي المجتمعــات  ،مأركــان وجــوده د كــلّيهــدو ،تهمهــويو
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نفــالت واســبب هــدم األســرة وذلــك ب ؛غيــر موجــود ابالنســل الشــف ،ربيــةالغ
الحريةات الجنسي.  

 لنُبلالروح والعلم وواات للعقل تكون الحريأن   منبدالً :خرىأبعبارة و
النزعة وات العقل على حساب حريـ   نزوات الجنسـ الحريات بتكون   ،لقيماو

، الرجـل والمـرأة  مـن قبـل    ل المسـؤولية تحمـ إلى عدم ي يؤدما  وهذا ،العقلية
 اننـزو دعنا  و ..، طفالأعباء مسؤولية تربية األل نكابد ونتحملماذا  ن:يقوال فهما

  .التنسيلينعدم وبالتالي  ،لى مكانإ لى غصن ومن مكانإمن غصنٍ 
ـ بغـض النظـر عـن      واجبات الحضاريةوالمسؤوليات ال ىحدهي إذه هو

 النسـل ويتواصـل   يمتـد ن بـأ نسان البشرية اإللطبيعة  الواجبات الدينية واإللهية ـ 
  البشري ويبقى على وجه األرض.

وحضـارة،  مجتمع  يأضرورية لبقاء  أيضاً مسؤولياتسرة مسؤوليات األ
لتجنـيس  ابـواب  أفتح األمر الذي أدى ل ،دة خطرة جداًفي معاناة مهدهم حالياً 

  .ئينواستقبال الالج
مغـازي ومـآرب   بل لهم بـذلك   !خوانايا  )١(لرموش أعيننالم يكن ذلك 

  خـرى يبقوا الطبقـات األ بأن  ،على مجتمعهم و الحفاظحدها هأ ،ومرامي كثيرة
  .خرىف األعراسرة واألل مسؤولية األتتحمعلى األقلّ ـ لة التي تكون شابـ 

  للمــرأة، يجــب عليهــامصــونية  فهــي ،قضــية الحجــابونعــود هنــا إلــى 
ال بشـكل هوجـائي    ،بمهـذّ وم كل مـنظّ تمارس الجنس بشـ هي والرجل ـ أن  

  .وانحاللينفالتي او
                                                             

) أي: أنّهم لم يتحملوا عناء استقبال الالجئـين مـن الـدول العربيـة واإلسـالمية رغبـة بهـم ومحبـة         ١(
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عليـه بالبرهـان وفلسـفات     ن نسـتدلّ أاليحتـاج   ،لهيالتشريع اإلإلى نظر ا

ــدارس   ــة وم ــةاحقــوق ومدرســات تقنيني ــل  ،جتماعي ــا ب ــام تأخــذ بن ــي األرق ف
الموجودة إلى النتيجة، وما نشـاهده مـن الـدمار واألمـور الخطـرة      حصائيات اال

  .لهيالتشريع السماوي اإلهذا خذ بجة عدم األنتياألخرى، هو 
 ،تجميد وتحجير المرأةنوع من الحقيقة  في تقضية الحجاب ليس ؛ذنإف

  لها.وحماية  صيانة نوع وإنّما
، سـت بجسـدها  سـالمي لي المرأة في التشـريع اإل  ةشخصي :خرىأبعبارة و
 :نقــولن عنــدما أنّنــا الشــرقيوخــوة لــيعلم األحاليــاً، و لحضــارة الغربيــةخالفــاً ل

عنصـر  الة الشرقيين فـي قبـال   صدد التركيز على عنصريب نالس< الحضارة الغربية>
  ال زال الريـف الغربـي  فـ  ،بـالعكس بـل   ه،عبـاد وعيـال اهللا   الكـلّ أبـداً، ف  الغربي

والتشـريع  المـدن الغربيـة    حـول كالمنـا  وإنّمـا   ،على العادات القديمـة  ـ حالياً ـ 
  الغربي بصورة عامة بأنّه هل هو التشريع السامي حالياًَ أم ال؟

عتبرنـا  اذا فإنّنـا إ  ،وزن المـرأة وقيمتهـا بلحـاظ جسـدها     ميقي ال فاإلسالم
كمـا تـذبل   ــ   لمرأةتذبل ا لما من ثَفم ،بجسدها وجمالهاوقيمتها قوامية المرأة 

سـالمية  اإلسـرة  بينمـا نحـن فـي األ   مسكينة،  مستهلكتكون كالعلك العندهم ـ  
أكثـر   عائلـة في الواحتراماً  اًاً تأخذ وجاهة ومقامكبر سنّما تترى المرأة كلّمثالً: 
 ،بلحاظ بدنهاليست ة المرأة شخصيف ي،سالماإلالدين م يق؛ ألن هذه هي فأكثر

   .مقامهاومتانتها وعقلها وبلحاظ روحها بل 
رخـص األيـدي    ع الغربـي القـانوني بلحـاظ   شـر نظـرة الم  :و بتعبير آخرأ

بجموع النساء لذلك وا جزف ،نتاج الصناعي أكثر فأكثرالحرص على اإلالعاملة و
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، نتـاج يـزداد اإل ويـدي العاملـة   تـرخص األ كـي  ادين العمل خارج البيت في مي
  فالبحث هو بحث الحرص المادي.

بشـكل إطالقـي إغراقـي     ال لكن ،ذة أمر محبوالتقنية الماديعم؛ التطور ن
كيـان اإلنسـان والمجتمـع، فيكـون بـذلك      خـرى فـي   أحساب موازنـات   علىو

 أن ال  ،نسـان بعاد المختلفة في اإلالتوازن في تنمية األ هوالتكامل إفراط؛ إذ أن
 ايتم  لتركيـز علـى ب سـ تد أخـرى  بعـا أغفـل عـن   نو ،واحـد  عـدهـدم األسـرة   بب  

  .وما شابه ذلك
قيمتهـا   ، فـإن جيـال تربيـة النسـل الجديـد واأل   هل إذا كان واجب المرأة 

  ابتَّـ و الكُأعين والقـانونيين  البـاحثين المشـر   مـن  اًكثيـر يغُـر   رخص بـذلك؟ ست
جيال ا قضية تربية األمأ وغير ذلك للمرأة،وكيل وزارة أو  وزير منصب ـ  مثالًـ 
  !مر الخطير لديهمليست بذاك األف

 فـي  هـل يشـترط   ،جيال عبارة عن صُنع نفـس المجتمـع بأكملـه   تربية األ
   ؟!وتطبيل وتزمير ةوجول ةن يكون له رعد وبرق وصولأعمل  يأخطورة 
شــيخوخة فــي المجتمعــات الســبب بم األســرة كيــف تتهــدإلــى روا ظــنا
لـيس لهـا   ف ،بهـوان ألسرة اهم ينظرون إلى  ،د أصل وجودهمتهد ، فهيالغربية

  .أصل وجودهم ضُقوتُ كيف انظر لكن ،تطبيل وتزمير
 ؟!ملـ ألجيـال، ولكـن   لألم كحاضـنة ومربيـة   نعم؛ ينظر المجتمع بهوان ل

 ،وسطوة وسلطنة عالم ودعايةإعد وبرق وزهو وألن ليس لها تزمير وتطبيل ور
 ،نسـانية ة اإلعتبار التنميـ عدم اهو ، والجريمة من حجم للكن هو في الواقع يقلّ

؟ بيئـة أي  وليدة، والتنمية اإلنسانية نسانيةهو التنمية اإلر التطوليس أهم عوامل أ
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  .ةويترب وليدة بيئة

الحـظ  ـ   بالتشـريع العلمـاني  ـ ع في القـانون الغربـي    شرالم المقصود أنو
بعـد عقـود  واآلن و ،غفل موازنات كثيـرة أو، والتصنيع تاجناإلة في دوافع مادي ،

ــار الســلبية التــي ت هــا  نفــس الحضــارة  نهيــاراجــب وهــم يالحظــون هــذه اآلث
  .المجتمعو
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ــال:  ــر مــن فعلــى ســبيل المث ــالكُهــؤالء كثي ن بعــض أواب عنــدما يقــرتَّ
و النصـوص  أسـالمي  الدين اإل من تنبطونيس ،سالمية حول المرأةاإلالنصوص 

  .حقارة وشؤمدونية، ونظرة نظرة ـ تنظر إلى المرأة أنّها ـ كأنّما سالمية اإل
ــي    ــذلك ف ــر ك ــا يكــون األم ــم ربم ــة المحرنع ــة اليهودي ــيحية أو ف المس

أ ،فةالمحرأنهـن كـذا   لـيس المقـام فـي هـذا المجـال      فسـالمي  ا في الـدين اإل م
  .كذاو

ــم  ــذم للمــرأة    نع ــع وال ــذا التقري ــى ه ــال: انظــر إل ــد يق ــوص ق ــي النص ف
  ..سالميةاإل

ما عنـد أنت نقول في مقام الرد: بأن المراد منه ليس كما ذكرت، فونحن 
فـإذا   مـثالً،  مزاجـك حـار   شرح لك ذلك الطبيـب أن ي ،نلى طبيب معيإتذهب 

  .بكذاوتُصاب بكذا فإنّك السكريات كثيراً أو الدهون  يتتعاط
مور التي توجب األ يتطتعا، فإن مزاجك جاففيقول:  ،خراآليخاطب و

كـذا  ب ، ستصـاب و المشروبات السـائلة أل من المائعات ي البدن وتقلّاف فالجف
  .وكذا
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 كبأنّـ لمراجـع  ليقـول   نأه يريـد  و أنّـ هل أن الطبيب هنا في مقام الذم، أ
لهـا  ن تركيبتـك  أصـدد بيـان   بالطبيب  ، بلالك ؟!أنت كذا كذاوناقص الخلقة 

الرجـل لهـا فسـلجة    طبيعـة  ف ،دوار معينـة أن تالئمهـا  أيجـب   نةدور وطبيعة معي
لـى  صـاحبه إ صـل  ومنهـا ي  كـلّ أيضـاً،   فسـلجة معينـة  طبيعة المرأة كما ل ،معينة

أنحاء وأنماط وصول كلّ من الجنسين إلى الكمال تختلـف عـن   لكن  ،الكمال
  اآلخر.

ل نفـس  ن يلبس الرجأ هل يمكنـ مثالً ـ  الرجل  لباس المرأة وفبالنسبة ل
كـذلك  ف ،نفـس البـدن يختلـف   أن  ، كمـا ال؟ كـ لباس المرأة بنفس المقاسـات 

وال لبـاس المـرأة ينطبـق علـى لبـاس       ،ينطبق على لباس المـرأة  لباس الرجل ال
  .الرجل

دور المـرأة  كـذلك   ا،يستطيعوولم  اللباس ادون يوحأرادوا أهم نّأ فكما
ختلـف  تنمـط  وموضة وشكل و زي الهف ،بدنها وما شابه ذلكوبحسب روحها 

 اأجـرو أنّهم ـ هم بأنفسـهم ـ    حتى  تها مختلفة،فسلج ألن ، وذلكالرجلعن بها 
داًء وأفســلجياً  ختلــففرأوهـا ت  هــا،قلبو هاأعصـاب و المــرأة دراسـات حــول مـخّ  

أو  ،كامــل وذاكهــذا نــاقص : إن نقــول ال، فــوظيفيــاً عــن كيفيــة دور الرجــل
  بالعكس.

ن مـن أ ذار حـ ف !خوانايا ـ ن نقرأ نصوص الدين حول المرأة  أ ناردأذا إ
 إذا كنّـا نظومـة متكاملـة   ن نـدرس الم أ دبـ  ال ى،خـر أ اًونترك نصوصـ  اًرأ نصنق
   دور.. دور طبيعة المرأة هكذا نأصدد بيان ب

أنّه يصفها  ×كما روي عن أمير المؤمنين ،ينبوع العطف والرحمة هي
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 مصـدر  يعنـي  وذلـك   ،)١(<المرأة ريحانة وليست بقهرمانةبقوله: >إن مـور  األأن

لعطوفـة والحنـان والرحمـة    نسـان با تُغـدق فـي بيئـة اإل   ن أتـي يجـب   النسانية اإل
يمتـاز بهـا    ال اتهـذه ميـز  هـذه الميـزة، ف   لرجـل لليسـت  و ،المرأة هي والنعومة

  .ةلى صالبة وبطش وشدإفي الموارد التي تحتاج الرجل رائد نعم ، الرجل
ائي المـدير فـي الموقـع الكـذ     نأ دارةلـم اإل في عإنّهم يدرسون ـ بدقّة ـ   

   .نبنمط معيـ حتى البدني ـ  مزاجهو طبيعتهوكون خُلقياته ت نأيجب 
ليست موجودة  ةيكون له مزاج ومواصفات خاصّ نأالطائرة يجب  طيار

أنـواع   دتعـد  اهذاآلخرين؟! كالّ، في  اًهذا نقصهل يعد  ؟لماذا، نسانإ كلّفي 
  .دور كلٌ لهف ،تلوينات في الخلقةوتنويعات و

 عـن المـرأة   |بـي ر النّعبـ و يأ ،ر القرآن كذا فـي مـورد  عبلماذا ي إذن!
عـن  تعبيـر   بـل  ،تحقير أو دونيـة هذا ليس تعبير  ؟! نقول بأنفي موردبأنّها كذا 

    .طبيعةال
ن فـي  دور معـي بهـا   هـا ليكـون  يعـة  بطجدول فيه إحصائيات، بأن للمرأة 

اليسـتطيع الرجـل أن يشـغل دور    ، فدور في الجانـب اآلخـر  له  الرجلو ،جانب
  فـالمجتمع  ،المجتمـع وسـرة  غـداق روح الحنـان علـى األ   إالمرأة في التربية في 

بحنانهــا ـ يكــون متوحشــاً، واألســرة ـ لــوال أن تفــيض المــرأة    لــوال المــرأة   ـــ 
هـذه ميـزة فـي المـرأة      هـا، ش أفرادلتـوح ـ سرة  وألفتها على أفراد األوعطوفتها 

  جل دور ولها دور آخر.، فللرليست في الرجل
ولكنّكم حيث خلطـتم الحابـل    ،العكسب ، بلدوار اليعني دونيةدد األتع

                                                             

  . ٣الحديث رقم  ،٥١٠ : ٥) الكافي للكليني ١(
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مضــاعفات وأدى إلــى  ،المجتمــع دامهــنواســرة نهيــار األذلــك اب ســب بالنابــل،
  .تقنينات جديدةو سياسات واداركتت نأاآلن يجب و أخرى، تداعياتو

يضـي شـديد علـى    تقنـين تحر  ، عـن الماضـي  سبوعفي األطالعتنا ألمانيا 
بـوا عـن   صات حتى لـو تغي مخصَّ ، ولهم بذلك هكذام باألطفالب واألعناية األ
  ، ولكن لماذا بعد فوات األوان؟!الوظيفة

  ذلك من البداية؟!التشريعات السماوية ألم تقل لكم 
وهناك مثال آخر: على الرجل أن ينفق على زوجته، وهذا ـ طبعـاً ـ نـوع     

تنفـق  كالّ، بل ال بد أن تكابـد هـي ف   ، لكنّهم يقولون:رأةالية للمالحماية الممن 
وليس لها ضمان مالي، والحال أن تأمين الضمان المالي والحمايـة   ،على نفسها

  المالية للمرأة، هذه نوع من النعمة.
، وال أسـتغرق الوقـت   مفرداتي حالياً هو ذكر مقصودوعلى أي حال ف

هنـاك قـراءات مقلوبـة عجيبـة      نا الوقت بذلك، إوال يسمح لن في هذا البحث،
وتزويقهـا وتفسـيرها بشـكل مقلـوب مظلـم       ،سـالمي عن فلسـفات التشـريع اإل  

 ت، بـل ببحـوث ودراسـا   بـون نتائجهـا ال  يجرـ هـم   ـ هـم اآلن   مـع أنّ  ،منكـوس 
  .ة خارجيةحصائيات عينيإب

<íè†¿Þ<íè†¿Þ<íè†¿Þ<íè†¿ÞVíéfŠßÖ]VíéfŠßÖ]VíéfŠßÖ]VíéfŠßÖ]< << << << <

فــي بحــث أيضــاً لها ن نســجأ دبــ خــرى التــي المؤاخــذات األال ىحــدإ
هـي   ،محاورة توصيات وعد، ضمن الحداثة والحداثويات والفلسفات األلسنية

  <.النسبية> :قضية
الكـريم عليهـا   القـرآن  وقد ركّـز   ،نظرية وأطروحة ثاقبة ودقيقة: النسبية
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ويعنـي ذلـك أن    ،)١(}وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ علـيم {قال تعـالى:   ،أيضاً وأشاد بها

قُلْ لَو كَان الْبحـر  {و ،)٢(}وقُل رب زِدنِي علْما{سبي، وقال عزّ وجلّ: العلم ن
     ـهثْلجِئْنَـا بِم لَـوـي وباتُ رمكَل تَنْفَد لَ أَنقَب رحالْب دي لَنَفبر اتمكَلا لاددم

  جداً. األفق واسع كلّ ذلك أنيعني و ،)٣(}مددا

<°e<Ñ†ËÖ]<°e<Ñ†ËÖ]<°e<Ñ†ËÖ]<°e<Ñ†ËÖ]VÜâ‚ßÂ<íéfŠßÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<íéfŠßÖ]VÜâ‚ßÂ<íéfŠßÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<íéfŠßÖ]VÜâ‚ßÂ<íéfŠßÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<íéfŠßÖ]VÜâ‚ßÂ<íéfŠßÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<íéfŠßÖ]< << << << <

النسـبية التـي   و نسبية أخـرى،  القرآن الكريم يطرحون نسبية ويطرحهم 
مبنى تشـكيكي  : أن النسبية وظِّفت لتثبيت يعني ،يطرحونها هم نسبية تشكيكية

  .ب عقم علميوهذا يسب ،اكيطي ريبي شكّسفس
ليست حالـة  والريب  <،الريب>الرحم العلمي هو قضية سباب عقم أأحد 

واســتثمار  جنــي فــت ألجــلظّذا وإالنســبية  ألن وذلــك ؛ادة ســليمةوقّــ علميــة
نوعيــة و هــذه اســتفادة علميــةف ،أكثــر فــأكثروالواقعيــة المكتســبات الصــحيحة 
  .ومثمرة وجادة وناجحة

، بـل  الواقع ليست كلّصحيحة لكنّها المكتسبات العلمية  إذا قيل بأن امأ
مـاذا  ف ،فـت قيمتهـا  يزُوت رأهـد وأهملـت  فإنّهـا   ها صحيحةنّأرغم محدودة، و

  .وهذه آفة الريب ،خرىأفي جني مكتسبات  عدم استثمارهاسينتج  ؟!سينتج
هـذا  و ،ع جـداً قـرِ م ذمدائمـاً بـ  الريب فهو يذم  ،القرآن الكريم انظر إلى
ي لـم  ورسـط و المنطـق األ أالفلسفة اليونانية أن حتى و ،ي القرآنمنهج منطقي ف

                                                             

  .  ٧٦) سورة يوسف : ١(
  .  ١١٤) سورة طه : ٢(
  .   ١٠٩) سورة الكهف : ٣(
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أصــل الريــب  جالمدرســة القرآنيــة المنطقيــة تعــال لكــن ،يعالجــه بــذاك الحــل
ـ فـي الواقـع    ــ   ، وهـذا ة وقوفية نجمد عليهامحطّعلى أنّها المتراء اوالتشكيك و

ولـم   ،ك بالواقعيـة مسـ تتعـن الواقـع لـم    دالئل الـ وبيانـات  ، فـرغم ال عقم علمي
  .تستثمرها للوصول لواقعيات في آفاق أوسع فأوسع

يطـرح   علـى مـا   اًقائمـ بية  يحتى في العلوم التجرـ لوكان المنهج العلمي  
 كـلّ  تولعقمـ  ،األحيـاء علم و الكيمياءو الفيزياء تلعقم في الفلسفات األلسنية

أمـور   فـي سـبيل الوصـول إلـى     هايستثمر نأحد أستطيع ، فال يالعلوم التجريبية
  .آخرى

 يحـثّ و ،القـرآن الكـريم   ذه هـذا يحبـ  و ،يفحصونسان يتسائل اإل ؛نعم
لتسـأل،  تسأل ك ا أنّمأ ،ة الشريفةنّهج المنطقي في القرآن الكريم والسعليه المن

هـذه  ف خـرى أر وتؤخِّ قدمم قدأل وتُتبقى تسثُم  ،تُغادر ولتقف عند السؤال وال
  .سليمة صحيحةفكرية حالة وليست  ،حالة مرضية

جهـازه الهضـمي وغيـر     ه أو معدتـه أو بدنـ  فـي  اًأمراضـ نسـان  إلكما أن ل
قضـية   نفـس  ،يختل التوازن عنده، فدراكلديه أمراض حتى في قوى اإلف ذلك،

لـى  إلكـن لتصـل    ،ممدوح ومحمود في القرآن الكريم أمر فحصوت أن تسأل
 إلــى تصــلجــل أن ال أل ،ك تســأل لتســأل فقــطا أنّــمــأ ،ثباتــاًإو أالحقيقــة نفيــاً 

ن أفقط ألجل  ، بلتامتستوفي الفحص ال تبحث عن الدالئل والوال  ،المطلوب
  .ليست حالة منهجية صحيحة أبداً فهذه ،لائتُثير وتتس

ا مـ أ ،نلى مطلوب معيإتفحص لتصل ول اءتتس نأالمنهج الصحيح  ؛نعم
هـذه  ثم تقول: ال! هذا لم أسأل عنه، واآلخـر ال أريـده و...، ف   ،لتسأل فك تقأنّ
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ح الـدالئل  وتتصـفّ  فحص لتصـل ال وسأإ ،عدم توازنو اضطرابورباك إحالة 

  .ال أنك تقف وتراوح مكانك ،والبيانات والشواهد والبراهين
سـم  اهم يخلطون بين السير والسعي الحثيث العلمي بوالحظ، نظر ا !ذنإ

حـبس  و ،عـن الحقـائق   الفـاحص  ألجل بتـر المسـير العلمـي    الفحصول اؤالتس
، حالـة علميـة   تليس، وهذه التشكيك والترديد والريب ةنسان في مقام ومنزلاإل
  .حالة جهالة :بالعكس بل

عـدم الكسـل   والمتابعـة  والفحص تسأل عن شيء ب ،ل حالة علميةاؤالتس
 كهنـا نـزوة  وهنـا  نـزوة   أن تكـون ا مأ ،تشبع من السعي والفحص عنهف ،والملل

  اً.علميوال بحثاً  اًسعي  يعدال وهو ،تشويشوخلط أوراق ورباك إ فهذا
تعـالى:   يقـول  ،في جملة من اآلياتإلى هذا األمر القرآن الكريم ويشير 

}صْتُمبتَرو كُمأَنْفُس فَتَنْتُم نَّكُملَك١(}و(، نسان يقبع اإل نأالتقوقع وص نفس الترب
إلــى لوصــول والفحــص واو للســؤال أالشــك كوســيلة  ،فــي مقــام الشــك فقــط

دومـاً فـي حالـة ترديـد ورفـض      تظـل   نأا مـ أ ،ي وعلمي جداًأمر صح لحقيقةا
ك قصور في قدرة عندأن يكون  :يعنيـ   ن توازنأتستطيع  نأثبات من دون إو

ـ فلـيس هـذا هـو المـنهج       صو قصـور فـي السـعي للفحـ    أالفحص  وأالموازنة 
  العلمي.

الفرق بـين النسـبية التشـكيكية والنسـبية الحقيقيـة التـي يطرحهـا        فإن لذا 
لكن ليس معنى >ال حـدود   ،الحقيقة ال حدود لها :القرآن يقول، هو أن القرآن

 ك بهتمسبل  ،هذا ليس منطق القرآن، ما استبان لك من الحقيقة لها< أن ترفض
                                                             

  .  ١٤) سورة الحديد : ١(
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  .طبعاً على وفق بينة وظهور ودليل ،ورائه أكثر فأكثر لى ماإلتصل 
: ، فيقول’جرى بين سليمان وداود يصف مافالقرآن الكريم ـ مثالً ـ   

يمان إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَـنَم الْقَـومِ وكُنَّـا    وداوود وسلَ{
يندشَاه هِمكْمحـا  {، )١(}للْمعـا وكْمنَا حا آتَيكُلم احكـ أ صـف فهـو ي  ،)٢(}و

 حكمة وعلم هبأنّ ×حكم سليمانو ،حكام حكمة وعلمأ اهأنّعلى  ×داود
  .داود مما أوتيلكن ما أوتي سليمان أرفع  أيضاً،

 الغيـر  نجيل التوراة واإليصف القرآن كما أن نـور  علـى أنّهمـا   فين محـر
فـي  و ،هـذه النسـبية درجـات   ف ،القـرآن مهـيمن عليهمـا    لكـن  ،)٣(وهدى من اهللا
  .آفاقوالحق سعات 

 يعنـي و ،)٤(}ومن أَصْدق من اللَّه قـيال {أيضاً:  وجاء في القرآن الكريم
 أيعنـي   الو ،|أصدق من رسول اهللا وجلّ اهللا عزّذلك أنالرسـول  ن|  

 لكـن  ،هـا صـدق  كلّف ،ى الصـدق فـي قـول مـن مقاالتـه     يتحر ال ـ  والعياذ باهللاـ 
أوسع فأوسع من  |، وصدق رسوله|هصدق رسولمن أوسع صدق اهللا 

  ، وهلم جراً.أنبيائهصدق 

                                                             

  . ٧٨) سورة األنبياء : ١(
  . ٧٩) سورة األنبياء : ٢(
 يديـه  بـين  لمـا  مصَدقًا بِالْحق الْكتَاب علَيك نَزَّلَ{: |) قال تعالى مخاطباً نبيه الكـريم ٣(

ــزَلَ ــوراةَ وأَنْ ــلَ التَّ ــن * والْإِنْجِي ــلُ م ى قَبــد ــاسِ ه ــزَلَ للنَّ ــان وأَنْ ــورة}الْفُرقَ   . س
  .٣و  ٢آل عمران: 

  .  ١٢٢: سورة النساء) ٤(
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أذكر هذا المطلب األخير وأختم به ـ وإن كان قـد    هذا البحث ظلّفي و
ن طـابع القـرآن ملـو    نأ ثيـرون إثـارة قويـة ـ مـثالً ـ فـي       هـم ي ف ،طال بنا المقام ـ 

، خالقرآن شيء مؤرفإن وبالتالي  <،ريخية القرآنأتـ >ب رون عنهو يعبأ ،ريخأتالب
يخـرج مـن    بيئـة تأريخيـة  إذا نـزل فـي   الوحي أي: جزء من أجـزاء التـاريخ، فـ   

ينحبس ويتقوقع في مـادة  ف ،الزمانوفوق عالم المادة هو تجريده النوري الذي 
بأسـاليب  هـذه اإلثـارة   ـ يكتبون على كلٍ  فإنّهم ـ   ممن ثَو ها،يسجن فيوالزمان 

  هلم جراً.متنوعة ومتلونة و عديدةوعبارات 
 ،يعـالج البيئـة العربيـة   ـ فـي الواقـع    ـ القرآن الكريم  إن :مثالً يقولونفهم 

 ،العربيـة فـي ذلـك الـزمن     قبائليـة تشـريعات مـن التركـة ال    هكثير من تشـريعات و
    األكثر تحضّراً من العرب؟! ممة األبقي إلى متدكيف تف

 فـة النبوي أصيب بهذه التركة الموروثة العربية المتخلِّالقرآني والوحي ف
ي د فـ خمـ أُتقوقع معهـا و ونحبس ابها ومتزج ا فإنّه لذلك ،هاتعالجقوم بمالذي ي

  .خرىأزمانية  بقَم لحعمن يأليصلح  فال ،ريخيةأتلك الحقبة الت
بيئيـة  < و>سـالمي ريخيـة التشـريع اإل  أتبــ > ر عنها ريخية يعبأهذه إثارة تو

وكـذلك تعـابير أخـرى تـدلّ علـى مطلـب        <،سـالمي الموروث في التشـريع اإل 
  واحد، وله إجابات كثيرة.

<ÄÊ�<ÄÊ�<ÄÊ�<ÄÊ�VêÚø‰ý]<Äè†�jÖ]<íé−…`i<íãf�VêÚø‰ý]<Äè†�jÖ]<íé−…`i<íãf�VêÚø‰ý]<Äè†�jÖ]<íé−…`i<íãf�VêÚø‰ý]<Äè†�jÖ]<íé−…`i<íãf�< << << << <

خـوة البـاحثين فـي    ألحد األ أذكر هنا اإلجابة السهلة المتناولة، فقد قلت
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علـم   ، وجـوداً ثابتـاً فـي كـلِّ    البيئـات  كـلّ  يعم اًيكُلّ اًهناك ثابت إن :هذا المجال
  .بيئةو صعيدومجال و

  فقد ال يكون موجوداً.. ؟ه موجودنّمن قال بأ :قالف
 ؟سلسـلة بحـوث العلـوم    تكونـت فكيـف   اًيكن موجـود لم  فقلت له: إن

ر زائـل غيـر   متغيـ مـاذا؟ هـي تبحـث عـن     تبحـث عـن   ـ مثالً ـ  التجريبية   فالعلوم
 ألن ؟!! إذن، هذا ليس علماً، بل صار جهالً؛المفردات والجزئيات شمولي لكلّ

ن نــيمعيومكــان فــي زمــان وفــي بيئــة معينــة ومفــردة معينــة الكــائن كالجزئــي 
أحكـام هـذا   ، تمامـاً  الجزئيـات األخـرى   مختلف معوخصات معينة مغاير مشو

  .يصير جهالًف ،تختلف عن أحكام ذاك
ة يـ تكون هناك معادالت ثابتة كلّ نأ دب ال !صحيح بهذا المعنىطبعاً  :قال

وإنّما البحث في المسيرة العلمية، وكذلك الثوابت العلميـة الثابتـة    ،علم كلّ في
  لذلك العلم.

فقلت له: خذ هذا، وهناك عنصـر آخـر، وهـو أنّـه: هـل نتوقّـع أن تقـف        
  المسيرة العلمية للبشر في يومٍ ما؟

الكيميـاء  وفي الفيزيـاء   المسيرة العلمية لن تقف بفطرتنا أننعلم  ،ال :قال
  دوماً في حالة مواصلة. وهي ،القانونو

نسـتنتج أن   ؟مـاذا نسـتنتج  فن مـع بعـض   ين المقـدمت يهـات فقلت: إذا قرنّـا  
تحيط ويعني ذلك أن هنالك ثوابتَ  ،أكثر فأكثر عن ثابتدوماً نسان يبحث اإل

نسـان فـي   اإل نأالّ إوهذه الثوابت مهولـة مـن حيـث السـعة      ،بالواقعية والحقيقة
  لى.سعاف من الباري تعاإال بإ ـ دوماً ـ تقاصر وعجز عن الوصول إليها
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من  ولدآخر جيل سيـ اآلن ـ  فترضنا  الو ثم أضفت له مثاالً آخر، فقلت: 

عنـد ذاكرتـه وتجاربـه    ذلـك الجيـل   ألم يختزن  ،النسل البشري قبل يوم القيامة
تـدبير  والتنظيم ومن حيث التقنين كلّ مخزونات التجارب البشرية إلى حد ما، 

    ؟نسانيالمجتمع اإل
  : نعم طبعاً.قال

عبـارة عـن   بشـري  نها ذلك الجيل الزب التي يختتلك التجارفهل  :قلتف
  ؟ال ه أويمعادالت ثابتة كلّ

  : نعم.  قال
رائـد مـن البشـرية     لـى إالمعـادالت فيوحيهـا    تلكهل يعلم اهللا  له: قلتف

تصـل لثوابـت    أنجيـال البشـرية يمكـن    األ أن نحتمل كيف ؟|وهو النبي
 خَلَـق  من يعلَم أَال{ال يمكنه ذلك؟ الخليقة  ورب ,البيئات تقنينية شاملة لكلّ

وهو يفاللَّط ؟)١(}الْخَبِير   
أصـل  وبعبارة أخرى: كلّ ذلك يرجع إلى أن لديهم مسائل حرجـة فـي   

يصـف   القرآن الكـريم عنـدما  فإن ولذلك  ته،صفات اهللا وقدرومعرفة التوحيد 
ة بينـه  اسـي لـى حس إيعزيهـا   ال ،التشريعاتالنبوة ووهذه التشكيكات في الوحي 

وما {: نعامسورة األفقد جاء في  ،ي من أنبياء اهللانبري الذي هو وبين الفرد البش
 أَنـزَلَ  مـن  قُلْقَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزَلَ اللَّه علَٰى بشَرٍ من شَيٍء 

{تَابعزّ وجلّ. لى التشكيك في قدرة اهللاإفي الواقع يرجع ، فهو )٢(الْك  

                                                             

  . ١٤) سورة الملك : ١(
  .٩١) سورة األنعام : ٢(
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يؤمنـون  فـال   بحوثاً في كون النبوة تجربة بشرية لحد اآلن،هم يذكرون 
 في فكرهمة ر المقدمات المطويظَّنَتُأصالً،  فمتصر مهيمنٍ بصيرٍ سميعٍ وجودب

 ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ولـيس      مغلـوب علـى أمـره    أي: ،موجـود  الباري تعالى أن على
أكثـر تـأثيراً فـي    أو أكثـر فاعليـة   ــ   لـوقين كبشر مخـ  ونحن ،فاعل والمحيط ب

تعالى مور منهرات األمقد،  قبل يوم القيامة يصل األخير ي الجيل البشرفهل أن
لـى مثـل   إيصـل   والبـاري تعـالى ال   ،البيئات ة تشمل كلّلى تقنينات ثابتة كليإ

  ؟قها صفوة خلقهزري هذه الثوابت وال
هم علمية معرفيـة لـدي  لى مشاكل إترجع نقول بأن هذه التشكيكات فلذا 

تفويضـية فـي مقابـل    النزعـة  البـ أنـا ـ   هها  بهـذه أشـ  و ،في نفس معرفة التوحيـد 
ل جهـود  هـا تُعطّـ  نّأل ؛نزعـة خاطئـة   النزعـة الجبريـة  أن  يحصح ،النزعة الجبرية

 تُلغي دور الباري تعالىها نّأل ؛يضاً نزعة خاطئةأالتفويضية النزعة  نلك ،نساناإل
تفـويض   جبـر وال  ال> :نزعةمرة الناجحة هي النزعة الحيوية المثو بصورة تامة،

تقصي مجال  تشطب وال لكن ال ،ختياركامجال  لك، ف)١(<ما أمر بين أمريننّإو
  .حاطتهإتيار اهللا وقدرته وعلمه وخا

هذا والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمـد وآلـه   
  الطاهرين.

                                                             

بـاب   ،٣٦٢للشـيخ الصـدوق:    ، راجع: كتـاب التوحيـد  ×) روي ذلك عن صادق العترة الطاهرة١(
  .   ٨نفي الجبر والتفويض، الحديث رقم 



 



 

  
  
  
  

)١٣١(  
  الفكر اإلسالمي بين النصّ والعقل

  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ جعفر الهادي
  



 



 

  
  
  

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
الحمــد هللا رب د األنبيــاء وخــاتم العــالمين، والصــالة والســالم علــى ســي

المرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، المصطفى أبـي القاسـم   
  وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ،محمد

  السالم عليكم جميعاً ورحمة اهللا وبركاته .

V‚éã³V‚éã³V‚éã³V‚éã³< << << << <

  .>الفكر اإلمامي الشيعي بين النصّ والعقل<ع بحثنا هو: موضو
المعتقــدات واالعتقــاد والعقائــد؛ كلّهــا أســماء لحقيقــة واحــدة حســب   

يحظـى بمكانتـه   وهـو  المصطلح القديم، أو الفكر حسـب المصـطلح الجديـد،    
وذلك نسان، اإلة في حياة الهامالعمل والسلوك والموقف العملي في  باعتبار أن

هو فرع لما يعتقده اإلنسـان، فاإلنسـان يعمـل بـوحي فكـره ومعتقـده،        الحقيقة؛
ه المعتقـد مـع فـارق بسـيط فـي المعنـى ـ يحظـى بأهميـة          أو سـم ولهذا الفكر ـ  

  ة.خاصّ ةومكان
قــديم؛ ولكــن فــي العصــر الحاضــر أصــبح الوهــذه المكانــة كانــت مــن 

بعد أن أدرك وذلك ة بالغة وقصوى، المعتقد و الفكر ذا أهميمفتاح  البعض أن
حياة اإلنسان هو الفكر، وإذا استطعنا أن نصوغ فكر وعقيدة اإلنسان على النحو 

أن نتوقع منه ما نريـد؛ سـواء فـي جهـة الخيـر أو فـي جهـة        نستطيع  ،الذي نريد
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ولهذا أصبح الفكر والمعتقد في العصر الحاضر أكثر أهمية؛ ألنه أصبح ، الفساد

خصوصاً من قبل القوى الشريرة في العالم ،نةمستهدفاً من قبل جهات معي.  

V�è‚Ö]<†ÓË×Ö<íãflqç¹]<l^Ú^ãi÷]V�è‚Ö]<†ÓË×Ö<íãflqç¹]<l^Ú^ãi÷]V�è‚Ö]<†ÓË×Ö<íãflqç¹]<l^Ú^ãi÷]V�è‚Ö]<†ÓË×Ö<íãflqç¹]<l^Ú^ãi÷]< << << << <

تــارةً ، فإلــى الفكــر والمعتقــدات هتتوجــأن الســهام تالحظــون باســتمرار 
مـن حـذف    الدين والفكر الديني هو أسـاس المشـكالت، فـال بـد     ن: إيقولون

  .الدين من برنامج اإلنسان
أي: الفكـر   ،الحروب والفـتن أساسـاً هـي األديـان    ة ن علّن: إوتارةً يقولو

هذه الحـروب وهـذا الصـدام بـين      الديني الطائفي، والمعتقدات هي مبعث كلّ
فإذا حررنـا اإلنسـان مـن الـدين والمعتقـد؛ وإذا      ، الجماعات والدماء التي تُراق

تنتهـي   ،دينـي  حيـث ال ديـن وال معتقـد وال انتمـاء     ،صنعنا منه إنساناً في الفراغ
 وأن التـأريخ المسـيحي   المسـيحية،  من ةوحديث ةويأتون بأمثلة قديم الحروب،

  وغيرهم. الكاثوليك والبروتستانت رة بينحروباً دينية كثيشهد 
بـين الشـيعة    حـروب والمشـاحنات  كانـت هنـاك ال  أنّه  اًوفي التاريخ أيض

لشوافع ة، وبين السنة أنفسهم، والتاريخ يحفظ الصراعات بين األحناف واوالسنّ
ون، ويذهبون ويحرقون بيوت في خراسان وفي بغداد؛ كانوا يتقاتلون فال يتشفّ

كانوا يستخرجون األموات المساكين مـرة أخـرى ويقتلـوهم    والبعض، بعضهم 
هـذا التـاريخ يشـهد الـذين يسـتخرجون األمـوات مـن القبـور         ، وهم في القبور

  .دينها الءوأكثر هذه المشاحنات ورا ويضربونهم ويحرقونهم،
أن نحرر البشر من عقـدة الـدين،    وال بد ،فإذن الدين هو سبب المشاكل

نين، وهـذا تقصـير   وال يلقون بالالئمـة علـى المتـدي    ،يلقون بالالئمة على الدين
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ن وليس قصور الـدين المتدي، {الَماِإلس اللَّه نْدع ينالد إِن})واإلسـالم هـو   ، )١
  السالم ضد الحرب.
المقولة من أشخاص كثيرين، قد يجتمع ألف نبـي فـي بلـد    ونذكر هذه 

إلـى آخـر    ^وال أميران يجتمعـان، حيـث لـو اجتمـع األنبيـاء مـن لـدن آدم       
ال يوجد بينهم أدنى وأقل حقد وحـرب ومشـاحنات؛   ف |األنبياء وخاتمهم

الهدف واحد ومقد س، لكن اثنين من األمـراء ال يسـتطيعون أن يجتمعـوا،    ألن
شيطنة من الذين يريدون إمحاء الدين من خارطة الحياة، لـذلك  نعم هنا كيد و

نين.يلقون بالالئمة على الدين وينسون دور المتدي  
، حيـث ال يوجـد بيـنهم    ^له أشـخاص كاألنبيـاء  والدين هو الذي يمثّ

وتناقض مطلقاً،  تضاد هنـاك دوائـر فـي العـالم تحـاول ـ وخصوصـاً فـي         إال أن
  .|سمعة الرسول األكرم تشويهعلى الدين، والعصور األخيرة ـ القضاء 

   شاهدنا كيف تجرؤوا وتجاسـروا علـى شخصـيدس سـة، ومـن أقـ   ة مقد
كمـا أنّهـم    ، حيـث نسـبوا إليـه مـا نسـبوا،     |قداسات البشر، وهو رسـول اهللا 

  مة.إلى الكعبة المكرتارةً و ،إلى القرآن الكريمتارةً يسيئون 
مقـاالً  فـي موقـع مسـيحي     صدفة رأيتُ ،قبل أيام من الحرب المفروضة

 ،سـطر بسـطراً   العتـه طف ـ  إلى اآلن معي فـي الـدار  هو وـ عشرين صفحة   يقارب
الشـباب  وهـو أن   فيـه،  لى سبب كتابة المقـال إ يروأشبالجنة، فيه  استُهزِءحيث 

 الشـهادة اختصـار    كانوا يندفعون إلى جبهات القتال رغبةً في الجنة، باعتبـار أن
فكانت الجنـة فيهـا جاذبيـة، والنـاس يـذهبون  للـدفاع عـن         للطريق إلى الجنة,

                                                             

  .١٩:  آل عمران) سورة ١(
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  .هارغبة فيالدين ويقدمون دمائهم وحياتهم ـ خصوصاً الشباب ـ 
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ه باستمرار إلى حلقـات فـي المنظومـة العقائديـة، وألي     جوهناك سهام تُ
ب هذا ؛ لذا يتطلّشيء فيه جاذبية نحو الدين، فهم يحاولون نسفه و اإلساءة إليه

مـن المسـلمين   ن المتدينيوأقصد هنا نين عمل شيء، الوضع الجديد من المتدي
فـي عـالم المسـيحية، طبعـاً المسـيحية غيـر       المتـدينين  في الدرجة األولـى، ثـم   

تحت تأثير الصليبية والصهاينة، حيث يوجد في العـالم  الواقعة المتصهينة وغير 
، ×رين ويحبون الدين والسيد المسـيح من المسيحيين من يختلفون عن اآلخ

القـرآن  ولكـن   ،ن أو علـى حـق  ودونحن اآلن ال نريد أن نقول بأن هـؤالء جيـ  
ــ  ــريم يقس ــيحيالك ــك    م المس ــن ذل ــود م ــون المقص ــد يك ــمين، وق ــى قس ين إل

إجمـاالً حيـث يوجـد    و ،أو بصـورة عامـة   |ين في زمان رسول اهللالمسيحي
  إيمــــان بــــاهللا، ولعلهــــم أيضــــاًنــــوع مــــن المســــيحيين حقيقــــةً عنــــدهم 
  .يقولون بنبوته ال يقولون بألوهية المسيح وال ببنوته هللا، وإنّما

 إِلَـى  {تَعـالَوا أنا أوجه خطابي لهؤالء، أنتم الذين قال اهللا تعـالى فـيهم:   
ةماٍء} كَلوكوا قلـيالً و )١(سون الدين، فتحرأمـام الوضـع    هدافعـوا عنـ  ، أنتم تحب

يستهدف الدين والعقائد الدينية وااللتزام بقيم السماء، ونحن في الجديد الذي 
ا أن نكون علـى  ع منّتوقّفوق األولى ـ ي  ^الدرجة األولى ـ وأتباع أهل البيت 

، ونبدأ بعمل جذري لبيان وتبيين وتنقية الدين ةونواجه هذه المسألة بقوحذر، 
                                                             

  . ٦٢) سورة آل عمران : ١(
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{فَـأَقم  ع الفطـرة،  من الشوائب، وتقـديم الـدين خالصـاً ونقيـاً حتـى يتنـاغم مـ       
، ويتناغم مع المنطـق  )١(وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها}

  والتي تريد القضاء على الدين. ،الصحيح، حتى ال نخدم دوائر الشر في العالم
د الـدين  ت علـى بيـان الخطـر الـذي يهـد     ت وتمركـزَ هذه مقدمـةٌ تناولَـ  

فـي هـذا السـياق،     ، فال بد من مطالعـة بصورة عامة، وخصوصاً الدين اإلسالمي
بالمطالعـة فـي التشـيع، وفعـالً ال يهمنـا وال يـرتبط بنـا         كما أنّنا مكلّفـون حاليـاً  

توضــيح المطلــب بالنســبة للمــذاهب األخــرى، نحــن كمعتنقــي مدرســة أهــل  
  في هذا المجال. نقوم بدورناينبغي أن  ^البيت

المذهب الكامـل الصـحيح؛   ـ في الحقيقة  ـ المدرسة اإلمامية هي  فنقول: 
ألنّنا إذا قلنا >الشيعة< فهـي علـى شـقوق، ونحـن نعلـم أن هنـاك كتـابين حـول         

الفونحـن يهمنـا الـذين     ،ق الشيعية، أحدها للنوبختي واآلخر للقمي األشـعري ر
معروفـه،   يعتقدون في مجال اإلمامة باثني عشر إمامـاً حيـث علمـائهم وكتـبهم    

ومـروراً باإلمـام الحسـن والحسـين وإلـى       ×مذهبهم من اإلمام عليكذلك و
  .^اإلمام المهدي

سـالم،  عـن اإل  منفصـالً  اًوالمذهب الشيعي هو لـيس فـي الحقيقـة مـذهب    
فاإلسالم أساساً ليس مذاهب، بل هو طبعة واحدة، ال طبعـات ونسـخ مختلفـة،    

  قرآن واحد. |الذي جاء به رسول اهللاف
< <

                                                             

  .٣٠) سورة الروم : ١(
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وقد الذي لديه أربعة كتب من األناجيل،  ،خالفاً للدين المسيحيوذلك 
ــت  ل المتعــدجيــجتمــاع بخصــوص األنااعقــد  ــا< بمقــدونيا، وكان دة فــي >نيقي

< إنجيالً, فقاموا بتقليصها، وجعل منها أربعة كتـب دينيـة   ٣٢٠األناجيل أنذاك >
  فقط.

مـن األناجيـل    تجدون أن عدداً كبيراً ،×السيد المسيحإذا نظرتم إلى 
نجـيالً،  إ <٣٢٠أربعة أناجيل بدالً من> ها>مرقس يوحنا< بجعل ثم قامنُسبت إليه، 

تجـد فـي تلـك األناجيـل األربعـة االختالفـات مـن حيـث العبـارات          ومع ذلك 
كـالم واحـد؛ فـالوحي اتّصـال      مع أن ملك الوحي لـم يصـدر منـه إالّ    وغيرها،

وإلقاء األوامر والنواهي اإللهية والحقائق العليا، وهذا ال بد أن  ،السماء باألرض
ــاً،   ــاً وعقالئيـــ   يكـــــون علـــــى نســـــق وشـــــكل واحـــــد ليكـــــون منطقيـــ

  .كما نُسب إلى اهللا سبحانه وتعالى ،وال يكون أربعة أشكال

V^e^Þ†e<Øé¨cV^e^Þ†e<Øé¨cV^e^Þ†e<Øé¨cV^e^Þ†e<Øé¨c< << << << <

صبح خمسة تلو أضيف >برنابا< له  طبعاً هذا بحذف >إنجيل برنابا<، وإالّ
  أنـا عنـدي إنجيـل برنابـا الـذي      ، كتب من األناجيل، و>برنابا< هو األصـح لـدي

من السريانية، ومن نسـخة   مائة سنةترجمه القائد اإليراني >سردار كابولي< قبل 
سنة، بعدها قاموا بشراء تلك النسخة، ثم احتالوا علـى   ثمانين عود تاريخها إلىي

 سـنة ثالثـين  طبعـت قبـل   ثـم   ،األصـلية  أخـذوا النسـخة  ف عائلة هـذا الشـخص،  
بمقدمة آية اهللا السيد محمـود الطالقـاني، وإلـى اآلن توجـد فـي بيتنـا، ونسـخة        
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ا، وإنجيـل برنابـا ضـخم، ويصـرح المسـيح فيـه بـأن        بعربية أيضاً في لبنان لبرنا
هو النّبي الخاتم، وأتمنى لـو أبقـى علـى عهـده ألفـتح       |محمد بن عبد اهللا
وأخدمه ١(سير نعله(.  

 منه، وفي مكـان نسـي ـ طبعـاً ـ      عدة أماكنوجاء اسم النبي ووالده أيضاً في 
أو أحمد, وهذا موجود ومعروف عـن   |اًمحمد :يعني <توسيراكلاالنبي >ب

ل الفعلية موجود بشـكل  >مسيا< أيضاً، وفي األناجي :يقال لهبعض النسخ، ولكن 
  .)٢(بشرأي: المسلي أو الم ،وهو >المعزي< آخر

VÝø‰ý]æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÝø‰ý]æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÝø‰ý]æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÝø‰ý]æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< << << << <

كتـاب واحـد هـو القـرآن الكـريم, ولكـن        إالّ إذن فاإلسالم ليس لديـه 
في حديث االفتراق  |بينالحظ هذه المذاهب وهذه الفرق التي ذكرها النّ

فتصير ثالثـة مـذاهب أو أربعـة مـذاهب أو عشـرة،       ،ةعلى أساس األمور المهم
مائة، >سـتفترق أمتـي إلـى    سـبع  وأما إذا كانت على أسـاس الجزئيـات فتصـبح   

أن هذا الحديث مبهم، لذلك قالوا بـأن هـذا العـدد     ، إالّ)٣(ثالث وسبعين فرقة<
                                                             

 كمـا  االحتـرام  له وقدمت رأيته الفصل الرابع واألربعون ما نصّه: >إنّي ،٩٦) جاء في إنجيل برنابا : ١(
 اهللا لـيكن  محمـد!  يـا  قـائالً:  عـزاءً  امـتألت  رأيتـه  ولمـا  نبوة، روحه يعطيهم اهللا ألن نبي؛ كل رآه

 اهللا، وقـدوس  عظيمـاً  نبيـاً  صـرت  هـذا  نلـت  إذا ألنّي حذائك؛ سير أحلّ أن أهالً وليجعلني معك
  اهللا<. شكر هذا يسوع قال ولما

الحسـيني  ) للمزيد في هـذا المجـال راجـع كتـاب: >بشـارة أحمـد فـي اإلنجيـل< لمؤلِّفـه محمـد           ٢(
ــي      ــة مــن القساوســة وعلمــاء المســلمين حــول بشــارة النب ــارة عــن آراء جمل ــريس، وهــو عب ال

  في اإلنجيل. |األكرم
تـي  سـتفترق أم >قـال:  أنّـه   |عن رسـول اهللا  ، بسنده٢١٣االقتصاد :  ) روى الطوسي في كتاب٣(
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 يقول له: واهللافاآلخر قائالً لماذا لم تأت؟  شخصٌنادى إذا وذلك كما تقريبي، 

الّ ثالثة أشغال.إديه ولكن في األساس ليس ل ة،مائة شغل لدي  
سـالم، فالبقيـة قـد    ، فهو ليس انشـعاباً مـن اإل  من هذا الباب عالتشي ثّرتكو

ع هو اإلسالم الحقيقـي الـذي جـاء بـه     بين ومنفصلين، لكن التشيمتشع  نيكونو
بهـذا األمـر   ، وكل الصحابة اعترفوا ×وعلّمه ألمير المؤمنين |رسول اهللا

ــة:     ــول عائش ــكال، تق ــن األش ــكل م ــنّ >بش ــاس بالس ــم الن ــيأعل ــن  ة عل ــي أب ب
  .)١(<×طالب

  .)٢(وعن عمر بن الخطاب يقول: >أقضاكم علي<
: >ان رسـول  روي عنـه أنّـه قـال   ق الصـادق المصـد   ×نفسه أميـر المـؤمنين  

سمعوا والمسلمون  ,)٣(باب ألف باب< مني ألف باب من العلم يفتح كلّعلّ |اهللا
ن أنـت تُبـي   !يا علـي >: ـ كما في الحديث الشريف ـ    أن النّبي(صلى اهللا عله وآله) قال

  ال نريد أن نُعيدها. ة كثيرة، وهذه األدلّ)٤(<للناس ديني
                                                                                                                                               

 

  .  <فرقة ناجية والباقون في النار ،على ثالث وسبعين فرقة
)١ علـم النـاس بالسـنّ   أقالـت:   ،عن عائشـة  ،عن عطاءفي تاريخه الكبير بسنده ) روى البخاري ة علـي 

    بن أبي طالب.ا
  .٢٢٨: ٣راجع: التاريخ الكبير للبخاري 

 فقـال:  ،|اهللا رسـول  منبر على عمر خطبنا قال: عباس ابن عن ،١١٣:  ٥) جاء في مسند أحمد ٢(
أقضانا. علي  

  . ١رقم الحديث  ،٥٧٢) الخصال للشيخ الصدوق :٣(
 مـا  ألمتـي  تبـين  >أنـت  لعلـي:  قـال  |النّبـي  أن مالـك،  بـن  أنـس  ) روى النيسابوري بسنده عن٤(

  بعدي<. فيه اختلفوا
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، حيـث الطريـق   ×عن طريق أميـر المـؤمنين   ما وصل إذن اإلسالم هو
 | يوجد لدينا من صـحابة رسـول اهللا  الشيعة، وال ليهوصل إ ذيالمطمئن ال

هوإلـى وفاتـ   منذ يوم مـيالده  ×بن أبي طالب من عاش معه مثل علي| ،
 نأ بعــد مولــده ×أمــر والــدة أميــر المــؤمنين |وقــد روي أن رســول اهللا

 ،ويقظتـه  نومـه  فـي  ويراعيـه  ،تربيته أكثر يلي وكان ،فراشه جانب مهده تجعل
  .هذا هو الواقع ،)١(وتحفه لطافهأب ويحبوه ،وكتفه صدره على ويحمله

ع هو اإلسالم الخالص الحقيقـي الـذي   التشيإن  :عندما نقولوعلى ذلك ف
علمــاء  إلــىومــن بعــد أوالده  ،^أوالدهوالمــؤمنين  وصــل عــن طريــق أميــر

مـع  و، ذلـك  علـى ة األدلّـ  إقامـه نحن لسنا بحاجة إلـى  ف، ثم وصل إلينا ،اإلسالم
 بواالنشـعا نلغـي اسـم المـذهب     ىأو حتـ  هـذا المـذهب ـ   سئلنا بـأن   ذلك فإن

وماذا يعتمـد مـن    ؟من أين أخذ ـ  هذا الدين اإلسالمي الذي عليه الشيعة نقول:
  .ل لإلسالم هو الوحيالمصدر األو شك أن الفنقول: آليات؟ 

�×Ÿ<Å]çÞ_�×Ÿ<Å]çÞ_�×Ÿ<Å]çÞ_�×Ÿ<Å]çÞ_VêuçÖ]<êVêuçÖ]<êVêuçÖ]<êVêuçÖ]<ê< << << << <

  ى في ثالثة أشكال:هذا الوحي يتجلّ
ل والصحيح هو القرآن الكريم الذي هـو كلمـات   : األصيالشكل األول

                                                                                                                                               

 

  .  ١٢٢: ٣راجع: المستدرك على الصحيحين 
  . ١١٧) راجع: كنز الفوائد للكراجكي : ١(
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ثم كانت التوضيحات من  ،|هاهللا، واهللا أنزل هذا القرآن الكريم على رسول

  .|الرسول
الّ بـوحي مـن   إم ال يتكلّه باعتبار أنّ ،|ة رسول اهللاسنّ الشكل الثاني:

  .)١(وحي يوحى}{وما ينْطق عن الْهوى إِن هو إِالَّ : اهللا سبحانه وتعالى
أيضـاً   ، وهـم ^: مـا يصـدر عـن األئمـة المعصـومين     الشكل الثالـث 

ة، بل بتعليم ساً عاديين، وال في مدرسة عاديأنا شخصيات ملهمة معلّمة، وليسوا
وهكـذا   ،الثالث ثمالولد الثاني إلى  ×المؤمنين أميرمن من اهللا، ومن آبائهم 

نقـل  > :طبعاً دعنا نقول، بير بالتعليمإن صح التعوهكذا  ،×إلى اإلمام المهدي
   <.وراثة العلم منهمأو > <ليهمإالعلم 

وما جاء عـن أهـل    ة النّبويةالقرآن الكريم والسنّ: ساسهاأعقائد اإلمامية ف
 واسـتفادة لها ن اوتفسير وتبي ،ةالذي هو أيضاً يعود ويرجع إلى السنّ ^البيت

    .هامن
يقول اهللا سبحانه وتعـالى:  لقرآن الكريم، لن اة هي أيضاً تفسير وتبيوالسنّ

  .)٢(}وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ{
حوا أمـوراً  وضّـ  ^واألئمـة  ،ح أمـوراً وضّـ  |النبـي  كما تعلمون أن

  .تقتضي أن يكون هناك آلية ثانية اًهناك نقاط أنالّ إيضاً، أ
ه مـع  أنّـ ـ كالمسـيحيين واليهـود    ـ نين فـي التـاريخ    تجربـة المتـدي   أثبتـت 

 ،ضافة إلى قصـور العلـم البشـري   وباإل ،ي الزمن ومالحظة الطبيعة البشريةدمات
                                                             

  . ٤ـ  ٣) سورة النجم :١(
  .٤٤) سورة  النحل: ٢(
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سبحانه وتعالى اهللاف ،اتاألديان لهزّضت تعر ث في القـرآن الكـريم عـن    يتحد
اليهودين { يقـول: فة ة والنصرانياخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر ينال تَكُونُوا كَالَّذـا  وم دعب

  .)١(عظيم} عذَاب لَهم وأُولَٰئكجاَءهم الْبينَاتُ 

<V±^Ãi<äÖçÎ<ÄÚ<íËÎæ<V±^Ãi<äÖçÎ<ÄÚ<íËÎæ<V±^Ãi<äÖçÎ<ÄÚ<íËÎæ<V±^Ãi<äÖçÎ<ÄÚ<íËÎæ}�ْ��ْ�َ� �	
���ْ��ْ��ْ�َ� �	
���ْ��ْ��ْ�َ� �	
���ْ��ْ��ْ�َ� �	
���ْ�� 
�ُ�َ ��� 
�ُ�َ ��� 
�ُ�َ ��� 
�ُ�َ ��
�ُ����
�ُ����
�ُ����
�ُ����{VVVV< << << << <
 حيـث سـلّم   ،شـيء  ح كـلّ ح، طبعـاً لـم يوضّـ   وضّ |ثم النّبي األكرم

ولـيس  ، )٢(}ديـنَكُم الْيوم أَكْملْـتُ لَكُـم   {إلكمال الدين،  شخاصأإلى  ذلك
ــى  ــك معن ــوا  أنذل ــحاب علم ــك ألن ؛ األص ــانوا   وذل ــاء ك ــحاب والخلف األص

ــ ــ يتحي ــور، ويفس ــي أم ــيررون ف ــ  رون التفس ــاطئ، ولم ــر الخ ــام أمي ــان اإلم  ا ك
اآليـة نزلـت    كـأن  عجيـب!  :يقولونكانوا على خطأ  بعضهم هينب ×المؤمنين

  .اآلن
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم {بة وبين ذن كيف نجمع بين حيرة الخلفاء والصحاإف
ينَكُم؟}د  

لّم الدين نزل كامالً و الجمع هو أنم شخاص، واألشـخاص هـ  أللكن س
، المعصـومون مـن الخطـأ ومـن الزيـادة والنقصـان ومـن        ^علي وأهل البيت

أو  ـ  تين وخمسـين سـنة  ائالمعصية والتالعـب بالـدين، وهـؤالء أيضـاً خـالل مـ      
بصـورة  أجـابوا علـى األسـئلة    وحوا وشـرحوا  نوا ووضّـ بيـ خمس وأربعين سنة  

  تامة.
                                                             

  .١٠٥عمران: ) سورة آل ١(
  .٣: المائدة) سورة ٢(
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ئتين وخمـس  اتمادي الزمن من سـنة مـ  و: وه شيئاً،لكن مع ذلك نالحظ 
سبعين ل الغيبة إليه ـ وأضف ×هو ميالد اإلمام المهديـ ووخمسين أو ستين   

 ،ألـف ومائـة سـنة    ؟إلـى اآلن  سـنة، وكـم   ةوخمس عشريصبح ثالثمائة ف ،سنة
يوجـد   كمـا  عـن شـرح الـدين لـم تنتـه،     ستفهامات والحاجات من األسئلة واال

ات في مجال الفكرمستجد.  
ومــن الكــريم، مــن الــذي يعطــي األجوبــة ويســتفيد مــن القــرآن طيــب! 

 ؛ومـن كلمـات العلمـاء؟ نعـم     ،^وأهـل البيـت   ،|كلمات النّبي األكـرم 
بعضـهم   ى أنحتّـ  ،ن أتقيـاء وناس ورعـ هم أ ، بلالعلماء كبشر ليسوا معصومين

ين، معصـوم  والكـن مـع ذلـك ليسـ    وهـذا ال شـك فيـه،     ،×يحذو حذو اإلمام
  .  ^ن هؤالء األربعة عشروالمعصومف

نسـبة  تكـون  آلية يستفيدون حتى  ومن أي العلماء؟ ماذا يصنعمع ذلك ف
ت تحريـف  حيث تمادي الزمن ومحاوال ؟شتباه قليلة ونادرة عندهمالخطأ واال

من قبل الطغاة والحكام والجبابرة واألنظمة الفاسدة، ومع  هسوء استغاللو الدين
علـى بعـض المنـابر     ارتقـوا من وراء الدين وأخذوا األموال و اوجود ناس أكلو

روا التفاسير.وغي  
{ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه تقـول:  و رتقيتل: كم تأخذ يل ألحدهمق

فـي   تنزلـ  )١(الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللَّه علَٰى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصَامِ}في 
                                                             

  .  ٢٠٤) سورة البقرة: ١(
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{ومن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتغَاَء مرضَات : وقولـه  ،×علي بن أبي طالب
{ادببِالْع ُءوفر اللَّهو  ؟مبن ملجانزل في  )١(اللَّه  

   ؟ل له: كم تعطيقا !نظرا
   .درهم مائة ألف: قال

  يقدر بيع الدين بذلك. ال، ون أبيع دينيأأريد  !قال: قليل
   : ثالثمائة ألف!قال له

قال: هذه اآليـة   |رسول اهللا أن !تاالّ صمإسمعتُ بأذني هاتين و: قال
 }ويشْهِد اللَّه علَٰى ما في قَلْبِهومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنْيا {

ومن النَّاسِ مـن يشْـرِي نَفْسـه ابتغَـاَء     {: وقولـه  ×المؤمنين نزلت في أمير
اللَّه ضَاتر٢(بن ملجمانزل في  }م(.  

لـد  ووهـو لـم ي   هفيـ  تكيف نزلحينها، ف متولد ابن ملجم غيرقد يكون و
  .|نّبيولم يكن  في زمن ال ،في هذا المحيط

لهم دين  مع وجود هذه الشريحة من الناس الذين ال ة،كثيرذلك ونظائر 
خـوف مـن اهللا وال مـن اآلخـرة وال مـن سـوء العاقبـة،         وال ،تقوى وال ورع وال

  في مقابل دريهمات. روا التفاسير الخاطئهلوا وفسروا ثم بدغيحيث 
  ؟×مـــع فقـــدان المعصـــومصـــنع النـــاس حـــال، فمـــاذا ي علـــى أيو

  .في الكتاب العزيز داتحيث تكون لها مؤي ةمن وجود آلي بدال 
                                                             

  .٢٠٧) سورة البقرة: ١(
وواضـع الروايـة هـو سـمرة بـن جنـدب،        ،٧٣:  ٤) راجع: شرح نهـج البالغـة البـن أبـي الحديـد      ٢(

  والمقتَرِح للوضع معاوية بن أبي سفيان.
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 هموقـبل  ^أهـل البيـت  عنـد   العقـل وهـي مسـألة    ،أخـرى وهنا مسـألة  
قـد جـاءت   ، وأسـاس العقـل فـي القـرآن الكـريم      سسأُالقرآن الكريم، حيث 
أَفَـالَ  { :، كما في قوله تعالىأربعمائة مرة ما يقارب هناكمشتقات هذه الكلمة 

لُــونق{، )١(}تَع { لُــونقعضِ ، )٢(أَفَــالَ يالْــأَرو اتاوــمــي خَلْــقِ السف إِن}
بمختلـف التعـابير،   ، وغيرهـا  )٣(واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيات لِّأُولي الْأَلْبـابِ} 

  يه.لحتكموا إ: اوقيل للناس ،أساس العقل سأسف
ن الهـوى ومـن المـؤثرات الخارجيـة     عو القاضي الذي لو سلم العقل هف

علـى   ^في مدرسة أهل البيـت التأكيد نصاف، ولذلك ترون إعدل وقضي بي
هـو الـذي   فالكـريم،   باع للقرآنتّا ، بلاًجديد ئاًوهذا ليس شي ،العقالنية والعقل

د.خصوصاً في مجال العقائد والفكر والمعتقَو ،دور العقل لىهنا عنب  
ه إلـى العقـل   موجـ فـإن الخطـاب فيـه     ،القرآنـي فـي الخطـاب    تلتأملو 

بهــذا  ظــروا إلــى القــرآنتن بالدرجــة األولــى، أرجــو مــنكم فــي هــذه الليلــة أن
 :×المـؤمنين  أميرروي عن لذلك  ؛ من يخاطب؟! يخاطب العقولل؛ المنظار

  .)٤(يثيروا دفائن العقولاء بعثوا ليأن الرسل واألنب
                                                             

  .٤٤) سورة البقرة: ١(
  .٦٨) سورة يس:٢(
  .١٩٠) سورة آل عمران: ٣(
  الخطبة األولى. ،٢٤:  ١) نهج البالغة ٤(

 منسـي  فطرتـه، ويـذكّروهم   ميثـاق  ليسـتأدوهم  ؛ أنبيـاءه  إلـيهم  وواتـر  رسـله،  فيهم وجاء فيها: >فبعث
 



EMOM<DØÏÃÖ]æ<fl“ßÖ]<°e<êÚø‰ý]<†ÓËÖ]<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<MSO 

 

علـى العقـل وربـوا تالميـذهم علـى العقالنيـة،        ^تأهل البيكما أكّد 
 أفصار للعقل سهم كبير إلى جانـب الـوحي، نعـم الـوحي الصـحيح الـذي يقـر       

  .زائد وال ناقص العلى أنّه متواتر القرآن 

Váa†ÏÖ]<Ìè†�<êËÞVáa†ÏÖ]<Ìè†�<êËÞVáa†ÏÖ]<Ìè†�<êËÞVáa†ÏÖ]<Ìè†�<êËÞ< << << << <

القرآن لم ينقص منه حرف ولـم يـزد عليـه     ن<: إة وشيعةسنّ> نا نقولكلّ
تغير في أمـاكن  بال يقول بالتحريف والمنهم ال أحد فخصوصاً الشيعة وحرف، 

 الـذي أوصـانا بحفظـه   و ،|هو الذي نزل علـى رسـول اهللا  فاآليات والسور، 
 |، وهـو الـذي جعلـه   في مكة المكرمـة في شهر رمضان و وقراءته وتالوته

ـ   كمـا فـي حـديث الثقلـين    ـ  له عدالً ^وأهل البيت ،^عدالً ألهل البيت
له  وأهل البيت عدالً ×ألهل البيت عدالً الشيءضع يأن وليس من المعقول 

وهو مكمـا  ــ   ةمـن الناحيـة الصـناعي    مهمـا قـد يقـال   للزيادة والنقصان، و ضٌعر
كموقـف  ونتيجـة  كولكـن   ،شكال فـي ذلـك  إال فـ   يقولون في أبحاث الحوزة

 لم يزد فـي الحـروف وال    |نزل على رسول اهللاما  هوالموجود القرآن فإن
، رفي السورة، ولم ينقص فيه ولم يكـن فيـه تغيـ    في الكلمات وال في اآلية وال

  .في القرآن زيادة ونقيصةبأن من صالح أحد أن يقول  وليس
زيـادة ونقيصـة،    مـا فيه بـأن نجيـل  يب على التوراة واإلعيالكريم القرآن 
الزيــادة القول با بــنــهمونتّالــذين يف، عــدم التحريــف فــي القــرآنونحــن نثبــت 

عليـه أن ال يرمينـا   الذي بيته مـن زجـاج   وإال ف، رد عليهمنريد أن ن والنقيصة ال
                                                                                                                                               

 

  .<العقول دفائن لهم ويثيروا بالتبليغ، عليهم نعمته، ويحتجوا
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 أن يدعنااألفضل من  إذنفمصادره،  هو أيضاً لديه مشكلة في أقدسف ،بحصى

بزيـادة   ـفـي المحصـلة النهائيـة     نقول ـ  نحن  ك والئأول الهللا  نتكلم، والحمد ال
  .أبداً القرآن ونقيصته

¹<Åçq…¹<Åçq…¹<Åçq…¹<Åçq…]<Åç•ç]<Åç•ç]<Åç•ç]<Åç•ç<VovfÖ<VovfÖ<VovfÖ<VovfÖ< << << << <

التـي  هـي  ة النّبوية الصحيحة بعد الوحي وبعد السنّتأتي ذن اآللية التي إف
 ،وهم الطريق اآلمن في الدرجة األولى ،^وصلت إلينا من خالل أهل البيت

  .ةمارات الصحعليه أ إذا كانت عند غيرنا أيضاً يصح كذلك ماو
  الجانب الوحياني.هذا جانب ضوابط إلى  هنالكتوجد كما 

ونسـتفيد مـن    ،نحـتكم إلـى العقـل    الشـيعة حن نف ،هناك جانب عقالنيو
خـرون مـن   األخطاء التي وقع فيها اآلإنّنا لم نقع في فة، ولذلك هذه اآللية القوي

  .األخرىالمذاهب 
 تنـدرج ضـمن األمـور    العقائـد ال  أنبـ الـذين يقولـون    إلـى  نظراذهب وا

العقائدما دخل العقل في و ة،العقلي!   

V†}û]<†ÓËÖ]<‚ßÂ<�]<l^Ë‘V†}û]<†ÓËÖ]<‚ßÂ<�]<l^Ë‘V†}û]<†ÓËÖ]<‚ßÂ<�]<l^Ë‘V†}û]<†ÓËÖ]<‚ßÂ<�]<l^Ë‘< << << << <

كتاب >اليهود، راجع ال النصارى و هما لم يثبت ، فقد أثبتوا هللانظراذهب وا
ـنّ  >بن خزيمة من كتب القرن الثالـث، و ال <التوحيد وصفات الربةكتـاب الس> 

  .في الحجاز مؤخَّراًوالذي طبع  بن حنبل، اهللا بن أحمد لعبد
عضــاء أ تعــالىهللا  فيــه أنو ،مجلــدات ةبعــأرهــذا الكتــاب متكــون مــن 

 قاموا بتحقيـق هـذا الكتـاب،   أنّهم ثم  ،عجيبةأفعال وحركات يقوم بجوارح وو
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كـان أربعـين   أنّـه  والحـال   ،لـف صـفحة  أ صـار ثـم   ،مجلـدين  ثـم  اًمجلدفصار 
األعضـاء والجـوارح وغيـر     اهللا الـذي عنـده  ويعتقدون بـ  ،سوهيدر ، فهمصفحة

  ذلك.
د فـي  اهللا تجسأن بقالوا بل  ،بهذا التفصيل ولواقي لمالنصارى الحال أن و
مـع  حـد  تّأي: ا ،في المسـيح  اهللا حلّ ون بأنواالتحادين والحلوليوقال  ،المسيح

سـلني عـن    :يقول أحدهمكما  ،كلّ شيءبالمسيح، ولكنّهم مع ذلك لم يقولوا 
  .عورةاللحية وال الّإشيء  اهللا عنده كلّف !الّ على اللحية والعورةإشيء  كلّ

 بعـد ذلـك؟!   مـاذا تريـدون  ف أن لديه عورة وهو رجـل، حتى  :آخرقال و
  .)١(}يضَاهئُون قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ{وهم بذلك 
يقولـون   ،ةالفكريـ ة ونتيجة حذف العقل من العمليـة العقائديـ  هي  وهذه

 وقـع فـي   وخلـط بـين العقـل والنقـل     فجـاء اآلخـر   و ،العقل ليس مجاله هنابأن
جسـم وال يشـبه   ب تشـير إلـى أن اهللا لـيس   ة العقليـة  األدلّـ الحال أن و، التناقضات
  رى.نّه ال يوأ ،أحكام الجسم، وليس له المخلوقين
  فمـردود، فإنّـه إن  يـرى فـي الـدنيا     رى فـي اآلخـرة وال  قولهم أنّه يـ  وأما

يعنـي   ومـع ذلـك فمـا    ،معروضـة لـه  ة ؛ ألنّهـا  ق الرؤيـ لـم تتحقّـ  جسم لم يكن ب
  ؟!رى في الدنيارى في اآلخرة وال ينّه ي: إقولكم

V†}û]<†ÓËÖ]<ð^Û×ÃÖ<ívé’ÞV†}û]<†ÓËÖ]<ð^Û×ÃÖ<ívé’ÞV†}û]<†ÓËÖ]<ð^Û×ÃÖ<ívé’ÞV†}û]<†ÓËÖ]<ð^Û×ÃÖ<ívé’Þ< << << << <
م التوحيـد للعـالم   نُعلِّـ واد التوحيد ن وروودالذين يقولون نحن موحإلى 

                                                             

  . ٣٠:ةوبلت) سورة ا١(
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>التوحيـد   :×المؤمنين أميرإن التوحيد هو ما روي عن  :نسه وللجن واإلكلّ
  .كالهما موجود عند الجماعةو ،)١(همه<تتّ ال أن لعدلوا مه،تتوه ال أن

فوقـع فـي التناقضـات     قلـيالً بهـا  يرتّولها عـد ن يأجاء الثـاني الـذي أراد   و
ه لكنـ وهنـا  ال يـرى   فإنّـه ولـذلك  ، يشبه شـيئاً  الواهللا ليس بجسم ن إ :الق ،أيضاً

  .يرى في اآلخرة
فـإن   ،للرؤيـة  ولـم يكـن قـابالً    ،جسـم كيف ذلك؟! إذا لم يكـن ب ولكن 

 ين الـدنيا واآلخـرة،  بـ  الحكم العقلـي وال فرق في  ،صخصّتُة ال ليحكام العقاأل
شـرق  وال ة،خـر اآلدنيا ووال فرق في ذلك بـين الـ   ،أربعةيساوي ثنان اثنان زائد ا

فإنّهـا تصـدق    <أكبر من الجزء الكلّ> :ا، كما في قاعدةبا وآسيورووأ ،غربالو
  .في كل مكان

وفقـاً   ؛يرى ولذلك ال ،يشبه المخلوقين الوجسم ب تعالى ليسيقول: بأنّه 
 سـترون  كـم إنّ(: ولكنّـه لمـا رأى روايـة البخـاري تقـول      ،جيـدة وة معقولة دلّأل

، خاف ون فيهتشكّ أي: ال ،)٢()رؤيته في تضامون ال القمر هذا ترون كما ربكم
وهـو يقـرأ فـي     ،خـرة اآليـرى فـي   اهللا  !نعـم  فقـال:  ،بأن األمـر قـد اخـتلط عليـه    

تــاه! يــا لعائشــة: قلــت قــال: ،مســروق عــننفــس الكــالم  البخــاريرأى هــل أم 
 مـن  ثـالث،  من أنت أين قلت، مما شعري وقف لقد فقالت: ه؟رب |محمد

ثكهنثك من كذب، فقد حدحد ـداً  أنثـم  كـذب،  فقـد  ربـه  رأى |محم 
  .)٣(}اَألبصَارالَ تُدرِكُه اَألبصَار وهو يدرِك {قرأت: 

                                                             

  . ٤٧٠الحكمة رقم  ،١٠٨: ٤) نهج البالغة ١(
  .١٣٩: ١) راجع: صحيح البخاري ٢(
  . ١٠٤واآلية في سورة األنعام :  ،٥٠: ٦) صحيح البخاري ٣(
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  ث؟!هذا الحدي وارم تَلَأ ،من استدالالتنا ههذو
نقــرأ اآليــة  ،أهــل التفــويض نحــن :قــال، فص نفســهخلّيلــواآلخــر جــاء 

نحـراف  ازيـغ و  فيـه القـرآن جـاء فـي عصـر     ولـى اهللا تعـالى،   إض معناهـا  ونفو
، فـي العقائـد   اًجديـد  اًم منهجقدلكي يفي الواقع جاء فهو  ،في العقائد أباطيلو
قـرأ  ا :يقـول كيـف؟   ، ولكـن ى في البداية في القرآن الكـريم هذا المنهج تجلّو

  .لى اهللاإأقرأ اآلية وفوض معناها  ،اآلية وال تسأل عن تفسيرها
 !)١(لـى اهللا إ اض معناهـ نقرأ اآلية ونفو نحن :مام الحرمين الجوينييقول إ

  ما معنى ذلك؟!

<ÄÚ<÷^ÏÞ<ÄÚ<÷^ÏÞ<ÄÚ<÷^ÏÞ<ÄÚ<÷^ÏÞ<êÞ^jÒêÞ^jÒêÞ^jÒêÞ^jÒ >°éÞ^è�^ÏÖ]<˜Ãeæ°éÞ^è�^ÏÖ]<˜Ãeæ°éÞ^è�^ÏÖ]<˜Ãeæ°éÞ^è�^ÏÖ]<˜ÃeæVVVV< << << << <

 فـي  ،دة المعروفـة فات الجيـ صاحب المؤلَّ <سليمان كتاني>مع  أنا بحثتُ
  .نعم :قال ؟أنت مسيحي !أستاذ كتاني :قلت لهف ،في بيروت سالمجال إحدى

ذلك. أريد فهم ؟قانيم الثالثةمعنى األ ما :قلت له  
   ؟!لماذا تسأل، فمعناه واضحإن  :قال

  .ثالثة نعم، نحن :قال ،ثالثة جالسين هنا نحن :قلت له
                                                             

  ما نصّه: ٤٧٣:  ١٨) جاء في سير أعالم النبالء ١(
 التـي  الظـواهر  فـي  العلمـاء  مسـالك  اختلفت: النظامية< >الرسالة كتاب في المعالي [الجويني] أبو قال

 ذلـك  والتـزم  تأويلهـا،  بعضـهم  فـرأى  فحواها، الحق أهل ىعل وامتنع والسنّة، الكتاب في وردت
 وإجـراء  التأويـل  عـن  االنكفـاف  إلـى  السـلف  أئمـة  وذهـب  السـنن،  مـن  يصح وما القرآن، في

 بـه  اهللا ونـدين  رأيـا،  نرتضـيه  والـذي  تعـالى،  الـرب  إلى معانيها وتفويض ،مواردها على الظواهر
  األمة. سلف باعاتّ :عقداً
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 ثالثــة واحــداليعنــي  ة واحــد؟األقــانيم الثالثــ :يقولــون لمــاذا :قلــت لــهف

   ، كيف يكون ذلك؟!ثالثة والواحد
من  لديواآلن  ،ن في سنغافورةيخمسة من القادياني أو ناقشت أربعة كما

هنـا  يوجـد   :^ن يوالـون أهـل البيـت   أصـدقائنا ممـ  بعـض   ال ليق ،مجالتهم
واألديان هب االمذأن عتبار اب ،ربع مائة من القاديانيينأوفيه  ،سم فالنامسجد ب

: أيتـوني بمجالتهـم، فـأتوا بأربعـة     قلت لـه ف ،دهم تبشيرنعويوجد  ةٌ،حرهناك 
منهم، فقلت: لم أتيتوا بهم؟ ال أريد أن يأتوا هم بأنفسهم إلى هنا لكـي يعرفـوا   

  ، ولكنّهم حيث أتوا فأهالً وسهالً.هذا المكان
وما هـي  في هذا المسجد  و حدهم: ماذا تصنعون في هذا المكانألقلت 

  .نحن من العلماء :قال ؟!كمترتب
ومبشِّـرا  { ،أنـا أحمـد   :يقولالقادياني حمد أ !سؤاللدي ب طي :قلت له

 ـدمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسحمـد أنـا  ، أنـا الخـاتم  أ :يقـول كمـا   ،)١(}بِر 
  .ثالثة ييعن ي،المسيح المهدي

  نعم. :قال
واحـد فـي   أو اآلن ثالثة في واحـد  هل نحن  ؟!ثالثة في واحد :قلت لهف

كنّـا  ذا إ ؟واحـد  أوثالثـة  ى ذلـك؟ هـل نحـن    معنـ  ما ه األالعيب!هذ ما ؟!ثالثة
 هـو حمد القاديانية يكون أ ، فكيفثالثةب فليسذا واحد وإ ،واحدب فليسثالثة 

    ؟!×المهدي الموعود وهوحمد وهو أمسيح ال
، نـا مـن عـوامهم   أعفواً أحدهم، فقال:  ثالثة أسئلة أو أربعة على طرحتُ

                                                             

  . ٦) سورة الصف : ١(
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  .قانديتهم وعلمائهمولست من أ
ولمـدة   ،اذهب وآتني بعلمائكم، فـذهب لكـي يحظـر علمائـه     :قلت لهف

  وإلى اآلن لم يأت.خمس سنوات 

°e<Ñ†ËÖ]°e<Ñ†ËÖ]°e<Ñ†ËÖ]°e<Ñ†ËÖ]<<<<<‚u]çÖ]<‚u]çÖ]<‚u]çÖ]<‚u]çÖ]ææææV‚uù]V‚uù]V‚uù]V‚uù]< << << << <

  هما؟ما الفرق بينو ،حدوأن اهللا واأحد اهللا أن معنى  انظروا ما
قام يوم الجمـل إلـى    أعرابياً نروى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد أ

اهللا واحد؟ فحمـل النـاس    ن: إ، فقال: يا أمير المؤمنين أتقول×أمير المؤمنين
  .م القلبأما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقس !عليه، قالوا: يا أعرابي

الـذي يريـده األعرابـي هـو الـذي       : دعـوه، فـإن  ×المؤمنينفقال أمير 
  .نريده من القوم

، اهللا واحـد علـى أربعـة أقسـام     القول فـي أن  إن !: يا أعرابي ×ثم قال
  .، ووجهان يثبتان فيهوجلّ فوجهان منها ال يجوزان على اهللا عزّ

د، يقصد به باب األعـدا  <واحد>فأما اللذان ال يجوزان عليه فقول القائل: 
ه ما ال ثاني له ال يدخل فـي بـاب األعـداد، أمـا تـرى أنّـ       ألن ؛ فهذا ما ال يجوز

  .كفر من قال: ثالث ثالثة
  وقول القائل: هو واحد مـن النـاس، يريـد بـه النـوع مـن الجـنس، فبهـذا        

  .ربنا عن ذلك و تعالى ه تشبيه، وجلّما ال يجوز عليه ألنّ
ائل: هو واحد ليس له في األشياء وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول الق

وجـلّ  ه عـزّ نـا، وقـول القائـل: إنّـ    شبه، كذلك رب  هالمعنـى، يعنـي بـه أنّـ     أحـدي  
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   .)١(وجلّ نا عزّكذلك رب، ال ينقسم في وجود وال عقل وال وهم

<|]�Î]<|]�Î]<|]�Î]<|]�Î]Ö]<†ÓËÖ]<°e<‚éuçjÖ]<»<íÞ…^Ï¹]Ö]<†ÓËÖ]<°e<‚éuçjÖ]<»<íÞ…^Ï¹]Ö]<†ÓËÖ]<°e<‚éuçjÖ]<»<íÞ…^Ï¹]Ö]<†ÓËÖ]<°e<‚éuçjÖ]<»<íÞ…^Ï¹]å�Ææ<êÃé�å�Ææ<êÃé�å�Ææ<êÃé�å�Ææ<êÃé�VVVV< << << << <

ثم  ،الًنجيل أوالتوراة واإله مع وقارنالتوحيد< هذا كتاب >خذ  باهللا عليك
اهللا بـن   لعبـد  <ةكتـاب السـنّ  >و <التوحيـد وصـفات الـرب   >مع كتاب  عد وقارنه

  .حمدأ
أن فـي  رأيكـم   هـو  ما !شيخنا :قلت لهفأنا اقترحت على أحد العلماء هنا 

 ،موضوعه جنبلى إموضوع  كلّنضع و ،ربعة في كتاب واحدالكتب األنطبع 
وهذا ما روي عن أهـل بيـت   مثالً بن خزيمة احمد بن حنبل ورواه أ هذا ما قاله

  .’العصمة والطهارة
والذي يعد كنـزاً،   ،الصدوقللشيخ  <توحيدكتاب ال>نظر هذا اباهللا عليك 

لـى جانـب كتـاب    وإ ،د بـن عبـدالوهاب  لمحمـ  <كشـف الشـبهات  >مع اطبعوه 
، ثـم  الـذي فـي العقائـد   وي ل والثانوخصوصاً المجلد األ ،<بويةمنهاج السنة النّ>
  .التوحيد الخالصهو  همنظروا أيا

<ÄÚ<íËÎæ<ÄÚ<íËÎæ<ÄÚ<íËÎæ<ÄÚ<íËÎæ<oè�^u_<oè�^u_<oè�^u_<oè�^u_<»^ÓÖ]»^ÓÖ]»^ÓÖ]»^ÓÖ]><<<<ææææ<…]çÞù]<…^�…]çÞù]<…^�…]çÞù]<…^�…]çÞù]<…^�><<<<ÝçÏÖ]<…�^’Ú<˜ÃeæÝçÏÖ]<…�^’Ú<˜ÃeæÝçÏÖ]<…�^’Ú<˜ÃeæÝçÏÖ]<…�^’Ú<˜ÃeæVVVV< << << << <

العقل تبعاً للقرآن  على ×وتأكيد أهل البيت ،نتيجة العقالنيةه هي هذ
موسـوعتين حـدثيتين    لـدينا  بـأن لذلك تالحظـون  و ،الصحيح للمنطقالكريم و

والثاني مـن حيـث كثـرة     من حيث الرتبة، ل كتابوأحدهما أيعتبر  معروفتين،
  :حاديثاأل

                                                             

  . ٣رقم الحديث  ،٨٤ـ  ٨٣) التوحيد للصدوق : ١(
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يــذكر العقــل لمــاذا  ،العقــل والجهــل بحــثُ<، وفيــه الكــافيهــو > :األول
   ؟تقريباً مع أنّه كتاب عقائدي صفحة أو ثالثين أو عشرينخمسين والجهل في 

سـاس  أ هـو  العقل ألن ؟ ذلكبكتاب العقل والجهلالكافي ر دولماذا صُ
    .المسألة

 اً،ن مجلـد يمن حيث السعة مائة وعشـر >بحار األنوار<، وهو يبلغ  :والثاني
  .ما هنا صحيح كلّن إ :أنا ال أقول ،مائة صفحةمجلد خمس كلّو

بصـحة الروايـات التـي تخـالف العقـل والتـي أقـر بهـا         ـ مـثالً ـ   فال نقول  
جاء  ×عزرائيل أنالجماعة، ومنها الروايه التي يذكرها صحيح البخاري من 

ثـم   ،أريد أخذ روحك :قال ؟تزورونيأتيت لماذا  :قال لهف ،×موسى لزيارة
  .)١(بصفعة صفعه

  .)٢(ففقع عينهصحيح مسلم: في ويقول 
كتـب الشـيعة، وال نعتبرهـا صـحيحة      وال توجد مثل هكذا روايـات فـي  

  السند.
 بــي النّوالّ عيســى بــن مــريم   إبــن آدم  االشــيطان يطعــن فــي    نثــم أ

                                                             

 ،هفلمـا جـاءه صـكّ    ،’أرسـل ملـك المـوت إلـى موسـى      :قال ،عن أبي هريرة) روى البخاري ١(
فقـل لـه يضـع يـده علـى       ،ارجع إليه :قال ،إلى عبد ال يريد الموت أرسلتني :فرجع إلى ربه فقال

 :قـال  ،ثـم المـوت   :قـال  ؟!ثـم مـاذا   أي رب :قـال  ،شـعرة سـنة   ت يده بكـلّ فله بما غطّ ،متن ثور
  .  ن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجرأفسأل اهللا  :قال ،فاآلن

  .١٣٠:  ٤صحيح البخاري 
  .١٠٠: ٧صحيح مسلم ) ٢(
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من وعشرات  ،اًيرة تاريخمتأخّوكذا الروايات التي فيها بصمة صهيونية و
هذه االنحرافات تجدها في كتبهم، ونحن ليس عنـدنا كتبـاً باسـم >الصـحيح<،     

  ت ال توجد عندنا أيضاً.ولكن هذه الترها
باسـم العقـل والجهـل، حيـث     الكتـاب   ر المجلسـي صدلماذا يمع ذلك و

ثـم بعـدها    ،العقـل والجهـل  عن ل والمجلد األ منخمسين صفحة يتحدث في 
ــن  ــمع ــي  ،العل ــر فف ــحيح وغي ــم الص ــحيح العل ــم  و ،الص ــص العل ــذي يمح ال

خواننـا مـن جميـع    إ اع ونـدعو بالتشـي  لـذلك نحـن نعتـزّ   هو العقل؛  والمعلومات
ض عـر م فاإلسالم  ،النزاعات جانباًواسيات الحس يتركوان أسالمية المذاهب اإل

  إلى هجمات شرسة.
لمـا رأوا   ،تجرؤا على ذلك ،سالماإل يهاجمونالذين  نمن أوأنا مطمئن 

 يسـتطيعوا الـتهجم علـى    ع لـم التشـي  ارأولـو  ، وبعض األشـياء العجيبـة والغريبـة   
  .سالماإل

فـال توجـد لـه    الكـافي  ، أما لبخاري مائة ترجمةفل كتبنا نحن لم تُتَرجم،
في  ينواأليديولوجيرين الغربيين ل ما ظهر للعالم والمفكّأوو ،خمس ترجمات

لـم يـتم تبيينهـا     ^ثقافـة أهـل البيـت    ،كتبنـا  وليسـت هذه الكتب هي الغرب 
                                                             

بنـي آدم يطعـن الشـيطان     كـلّ  :قـال  |أبي هريرة عن النبيعن  ) روى أحمد بن حنبل بسنده١(
  .  ذهب يطعن فطعن في الحجاب ،عيسى بن مريم الّإبأصبعه في جنبه حين يولد 

  .٥٢٣:  ٢راجع: مسند أحمد 
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  .)١(<بعوناالناس لو علموا محاسن كالمنا التّ إن> ،لناسل
ق هذا الحديث في عصرنا الحالي، ولمدطبمائـة  أو خمسين ة يجب أن ي

  .سالملى اإلإش العالم الغربي متعطّ، فسنة
شخص لف أن ومائة وثمان وستأسلم العام الماضي أن في  اليومسمعت 

، ونرى هذا الحشـود  سبتمبر ١١من بعد  تنقل هذا الحادثةاألخبار و في أوروبا،
وكـذلك المصـاحف    ،شـترى الكتـب الدينيـة تُ  ، فعجيـب الل قباالغفيرة وهذا اإل

  التي كانت مرماة ومهجورة في المكتبات.
أصـبحت ت قيمة المرأة في الغرب سقوطاً ال سابق لـه وال نظيـر، ف  طَأسق 

لتغير األمـر،   ^كالحيوانات اآلن، لو عرف الناس قيمة المرأة عند أهل البيت
ولكن كم كتاب كُتب لحد اآلن في هذا الموضوع بعقلية؟ة حضاري  

أقول هذا الكالم لطلبـة العلـوم الدينيـة مـن حرقـة قلـب، فهنـاك مسـائل         
  كثيرة ينبغي العمل فيها.

وخدمة  ،سالم والمسلمينقنا لخدمة اإلن يوفّأنسأل اهللا سبحانه وتعالى 
  .^مدرسة أهل البيت

  
  

                                                             

  . ٦٩رقم الحديث  ،٢٧٥: ١) عيون أخبار الرضا ١(



 



 

  
  
  
  

)١٣٢(  
  منهج دراسة

|ة^ سيرة النبيواألئم  
  )األول قسمال(

  
  
  
  
  

الشيخ علي الكوراني  
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  السالم عليكم أيها األخوة المؤمنون واألخوات المؤمنات.

أبارك لكم هذا الشهر العظيم، أبارك لكم أنكم تالميذ فـي هـذا المعهـد    
اإللهي الذي يربينا على بناء اإلرادة، وأهمها اإلرادة علـى أن ال يفعـل اإلنسـان    

ميعاً لصيام هذا الشـهر وقيامـه، وأن نتعامـل    وأن يمسك، وأسأل اهللا أن يوفّقنا ج
مـن تعظيمـه، وعبـادة اهللا فيـه،      ^معه كمـا كـان يتعامـل نبينـا وآلـه األطهـار      

  والتأمل فيه، وأداء ما أوجب اهللا علينا وما استحب لنا.

V‚éã³V‚éã³V‚éã³V‚éã³< << << << <

ــول مــنهج دراســة الســيرة النبويــة وســيرة أهــل البيــت         موضــوعنا ح
حول مـنهج دراسـة سـيرة    ، وأقدم في هذه الليلة نقاطاً أو أصوالً ^الطاهرين

  .|نبينا محمد
في العالم، فاالسـم األول هـو    |هللا عزَّ وجلَّ أن رفع ذكر نبيه الحمد

، وهــو األكثــر تــأثيراً فــي تــاريخ البشــرية بــاعتراف الجميــع حتــى  |اســمه
ة مـن الصـفر، وبنـى    الماديين، هو يتيم مكة ـ روحي له الفداء ـ الـذي أنشـأ أمـ     

  حضارة ومداً حضارياً في فترة قياسية.
ي شخصية نبينا نبي الرحمة أكبر شخصية مؤثرة في التاريخ وما زالت، ه

  ، والكتابة في سيرته كثيرة ومتنوعة.|محمد
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منعـت ـ إضـافة إلـى كتابـة حديثـه ـ حتـى          |طبعاً السلطة بعد النبـي 
؛ )١(حد حتى في المسجد: قال رسول اهللامجرد التحديث عنه، فمنعوا أن يقول أ

وكانوا يريدون بذلك أن يفلتروا السنة، وعمر يأمر الصحابة بـأن يقلّـوا الروايـة    
  .)٢(عن النبي عند الذهاب إلى األمصار

، |رض وفـاة النبـي  ظهر ذلك بوضوح من مـ هكذا كانت السلطة، وي
من بعده، وال يكتب عهده لما  |قررت قريش أن ال تسمح بأن يوصي فقد

ـ كما في   |حضرهم، فقالوا: ال لن يفيد، فقالقال: >ائتوني< .. ! أشهدهم وأ
، )٣(<بـداً أ بعـده  تضـلوا  لـن  كتابـاً  لكم كتبأ بكتاب ائتونيصحيح البخاري: ـ > 

  قيامة ـ على الهدى وسادة للعالم.اليعني: أنّكم ستكونون بذلك ـ إلى يوم 
                                                             

 اهللا رسـول  قـال  نقـول:  أن نسـتطيع  كنـا  ما يقول: هريرة أبا سمعت قال: سلمة، أبي ) فقد روي عن١(
 السـياط،  نخـاف  كنـا  قـال:  بـم؟!  فسـألته:  سـلمة:  أبو قال عمر، قبض حتى) وسلم عليه اهللا صلى(

  ظهره.   إلى بيده وأومأ
:  ٢ترجمة أبي هريرة الدوسـي، وكـذلك: سـير أعـالم النـبالء       ،٣٤٤:  ٦٧راجع: تاريخ مدينة دمشق 

٦٠٢ .  
) وقد روي فـي ذلـك أن عمـر شـايع بعـض الصـحابة الـذين كـانوا يريـدون العـراق، فقـال لهـم:             ٢(

    .|اهللا رسول أصحاب نحن نعم فقالوا: شيعتكم؟ لم تدرون
 فتشـغلوهم،  باألحاديـث  تصدوهم فال النحل، كدوي بالقرآن دوي لهم قرية أهل تأتون إنّكم فقال:

  .|اهللا رسول عن الرواية وأقلوا القرآن جردوا
وتـذكرة الحفـاظ للـذهبي     ١٢٠:  ٢جامع بيان العلم وفضله  ،٧:  ٦راجع: الطبقات الكبرى البن سعد 

٧:  ١ .  
  . ٣١:  ٤صحيح البخاري ) ٣(
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  فقالوا: كال، ال نريد ذلك، بل نريد السلطة، فال نريد كتابك وال سنّتك.
وال يـؤذن لـه بـذلك،     ولكن ال يسمح له |يريد أن يكتب لهم النبي

وتعني كلمة >ائتوني< أي: التزموا بما سأكتب، وأعلنوا لـي أنّكـم ملتزمـون بمـا     
  سأكتب، إلى آخره.

أبداً، ومنع حتى حديثه، وكم الذين ضُـرِبوا   |تب سيرة النبيفلم تك
اري لهـم  ، لكن كعب األحبار وتمـيم الـد  )١(بسوا ألنهم قالوا: قال رسول اهللاوح

، ويحضـر  )٢(يحدثان عن اليهود والنصـارى  |مجالس في مسجد رسول اهللا
والقصّاصـين، حـدثوا عـن أهـل الكتـاب      )٣(الخليفة تحت منبـر تمـيم أو كعـب   

وانحرافهم والحرج! تلقَّوا منهم ومنعوا كتابة السيرة والسنّة النبوية، بـل وحتـى   
  التحديث عنها.

< <

                                                             

 مسـعود  وأبـي  مسـعود  إلـى  الخطـاب  بـن  عمـر  بعـث  قـال:  أبيـه،  عن إبراهيم، بن سعد ) روي عن١(
 فحبسـهم  ؟!|اهللا رسـول  عـن  تكثرون الذي الحديث هذا ما فقال: الدرداء، وأبي األنصاري

  استشهد. حتى بالمدينة
  . ٣٠٨:  ٣المعجم األوسط للطبراني 
 أكنـتَ  لـه:  وقلـت  هريـرة،  أبـي  عـن  سـلمة،  أبـي  عـن عـن   ،٧:  ١الحفّاظ وروى الذهبي في تذكرة 

 لضـربني  أحـدثكم  مـا  مثـل  عمـر  زمان في أحدث كنت لو فقال: عمر هكذا؟ زمان في تحدث
  .بمخفقته

  ) واألحاديث التي رووها في ذلك كثيرة جداً، مألت كتب الحديث عند أهل السنّة.٢(
 عمـر،  يحـدث  جعـل  العمريـة  الدولـة  فـي  كعـب  أسـلم  لما: كثير ابن ) يقول محمود أبو رية: قال٣(

  .وسمين غثّ من عنده ما ونقلوا عنده، ما استماع في الناس فترخّص عمر، له استمع فربما
  . ١٥٣راجع: أضواء على السنّة المحمدية : 



MUL ........................................................ íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
< <

şÒ<àÚ<Ùflæ_şÒ<àÚ<Ùflæ_şÒ<àÚ<Ùflæ_şÒ<àÚ<Ùflæ_ÿjÿjÿjÿjÿgÿgÿgÿg<<<<Vì�ŠÖ]<»Vì�ŠÖ]<»Vì�ŠÖ]<»Vì�ŠÖ]<»< << << << <

يعدون محمد بن إسحاق المطلبي أول من كتـب السـيرة بعـد سـنة مائـة      
، إال أن المنصور لم يتبنّى سيرته، بل تبنّاهـا مالـك   )١(هجرية وفي زمن المنصور

بن أنس، وكان يطعن محمد بن إسحاق في نسب مالـك ويقـول: مالـک لـيس     ا
، فكان يقـول:  )٣(، وخاصة حيث كان أشقر وعيونه زرق وشواربه طويلة)٢(عربياً

ليس من ذي أصبح مـولى ذي أصـبح، وصـارت تلـك القصـة قضـية اضـطروا        
  . )٤(ألجلها أن يخرجوه من المدينة، فأخرجه حاكم المدينة بمساعدة مالك

فهم لم يتبنّوا سيرته إالّ بعد أن جاء ابن هشام الحميري فطورها وصارت 
ة أو أكثر صارت عندهم سيرة مقبولة للسلطة فتبنّتها، أي: بعد مائة وخمسين سن

  .|، وهكذا وبدأت كتابة سيره|للنبي

kéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_kéfÖ]<Øâ_^<<<<ì�ŠÖ]<àèæ‚iæì�ŠÖ]<àèæ‚iæì�ŠÖ]<àèæ‚iæì�ŠÖ]<àèæ‚iæ<V<V<V<V< << << << <

م الخالفـة  لم يلتزموا، ال بقرار وال بقانون أو مرسـو  ^نعم؛ أهل البيت
                                                             

  للهجرة. ١٥١) سمى كتابه: السير والمغازي، وتوفي عام ١(
 إسـحاق،  بـن  محمـد  مـن  وأيـامهم  النـاس  أعلم بأنسـاب  أحد بالحجاز يكن ) يقول ابن حبان: لم٢(

  أنفسهم. من أنّه يزعم مالك وكان أصبح، ذي من موالي مالكاً أن يزعم وكان
  . ٣٨٢:  ٧راجع: الثقات البن حبان 

[أي: مالـك بـن أنـس]     أنّـه  واحد غير ما نصّه: نقل ٦٩:  ٨) فقد جاء في سير أعالم النبالء للذهبي ٣(
 ال وكـان  أصـلع،  اللحيـة،  عظـيم  واللحية، الرأس أبيض أشقر، الهامة، عظيم جسيماً، طواالً، كان

  .العين أزرق كان: وقيل مثلة، ويراه شاربه، يحفي
  . ٣٨٢:  ٧) راجع: الثقات البن حبان ٤(
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كيـف   ^، وأمـا أنّهـم  )١(بمنع التحديث والتـدوين، فـدونوا وأمـروا بالتـدوين    
، ^دونــوا وكيــف عملــت الســلطة علــى إبــادة مــا دونــه تالميــذ أهــل البيــت
  وحاولوا أن يدونوا هم بعد ذلك إلى آخره، فهذه قضية تم البحث عنها.

<Øâ<Øâ<Øâ<Øâ[ì�ŠÖ]<àèæ‚i<»<ì…æ†•<Õ^ßâ[ì�ŠÖ]<àèæ‚i<»<ì…æ†•<Õ^ßâ[ì�ŠÖ]<àèæ‚i<»<ì…æ†•<Õ^ßâ[ì�ŠÖ]<àèæ‚i<»<ì…æ†•<Õ^ßâ< << << << <

السيرة، فاإلنسـان إذا أراد أن يكتـب السـيرة يواجـه      كالمنا هنا في منهج
مشاكل، منها أنّه: ما هي الحاجة إلى كتابة السيرة مـع مـا وفّرتـه كتـب السـيرة،      
منها كتب السيرة التي تبنّتهـا الحكومـات، والتـي كتبهـا علمـاء شـبه مسـتقلين،        

وهي مئات  والتي كتبها علماؤنا، إضافة إلى المؤلّفات الحديثة في السيرة حالياً
مئات، ومنتشرة بين المسـلمين، ويسـتفيدون منهـا، ومـع كـلّ ذلـك فهـل نحـن         

  بحاجة إلى تأليف كتب السيرة؟
نعم، نحن بحاجة لها؛ ألن كتب السيرة الموجودة فيها نقـص   والجواب:

عن عمد، ومن  |هت صورة رسول اهللاوتحريف وزيادة وتشويه، فهي شو
                                                             

 بـأن  الثمينـة  الفرصة تلك له سنحت حيث ×الصادق محمد بن جعفر اإلمام عهد ) وخاصّة في١(
 مسـجد  فـي  لقـي  إنّـه : الوشـا  علـي  بـن  الحسـن  يقـول  نطاقه، أوسع إلى الحديث ويدون يحدث
محمـد (راجـع: رجـال     بـن  جعفـر  حـدثني  :يقـول  كـلّ  عـالم  تسـع مائـة   واحد عصر في الكوفة

 وتـدريس  تعلـيم  مركـز  والمدينـة  الكوفـة  بـين  تفصـل  التي المسافة بعد مع هذا )،٤٠النجاشي : 
  .×الصادق اإلمام

 وكتابتـه  الحـديث  نقـل  علـى  وتأكيـده  مالـدائ  وحثّـه  الـدائم،  ×الصـادق  اإلمـام  ترغيب إثر وعلى
 تلـك  بـين  من جمعت ولكن وإحصاء مؤلّفيها، إحصاؤها يمكن ال كثيرة كتب وصيانته، صنّفت

 والعقائـد  الفقـه  فـي  ^األئمـة  أصـحاب  مـن  أقـلّ  أو مؤلِّـف  ألربعمائة كتاب أربعمائة الكتب
  األربعمائة. باألصول بعد فيما واشتهرت فقط،
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 نأنّـه قـال: >إ   ×قد روي عـن اإلمـام البـاقر   أول الذين كذبوا عليه صحابته، ف

 بـن  أنـس  كـذبها  لكذبـة [أي: تعذيب النـاس]   العذاب مراءاأل استحلّ من أول
 مراءاأل استحلّ ثم ومن ،الحائط إلى رجل يد سمر ،|اهللا رسول على مالك

  .)١(<العذاب
أمية والحكّام،  وهذا هو خطّ التعذيب الصدامي، وكذا خطّ تعذيب بني

ا حديث كـذب، فهـو   في تعذيب الناس لكذبة كذبها ووضع له أظهروا تفنّنهم
  ليتقرب إلى الحكام. |شوه صورة النبي

خـرى السـيرة   اُهناك تحريف كبير فـي السـيرة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة       
سـلمين نعـرف أن شخصـية رسـول     الموجودة ال تُلبي الحاجة، فبالنسـبة لنـا كم  

ــال     |اهللا ــن تع ــه، ولك ــب عن ــا كت ــم مم ــي أو   أعظ ــذا الغرب ــى ه ــر إل وانظ
  ؟!|لمستشرق، كيف يريد أن يعرف النبيا

ل بـاب هـو بـاب بـدء      يفتح البخاري بعد كتاب اهللا، هذا أصحكتاب! أو
  الوحي، والمتكلّم عائشة، ماذا تقول؟ تقول: 

 قـال:  بقـارئ،  نـا أ مـا  قـال:  اقـرأ،  [وهو في غار حراء]، فقال: الملك جاءه
 نـا أ مـا  قلـت:  اقـرأ،  فقـال:  ،أرسـلني  ثـم  الجهـد،  منّـي  بلغ حتى فغطّني فأخذني
 أقـرأ،  فقـال:  أرسـلني،  ثـم  الجهـد،  منى بلغ حتى الثانية فغطّني فأخذني بقارئ،
 ربـك  باسـم  أقـرأ  فقال: ،أرسلني ثم الثالثة، فغطّني خذنيفأ بقارئ، أنا ما فقلت:

  الذي خلق ... .
 علـى  فـدخل  ،فـؤاده  يرجف وسلم) عليه اهللا (صلى اهللا رسول بها فرجع

                                                             

  . ١٨رقم الحديث  ،٥٤١:  ٢) علل الشرائع ١(
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 ... الـروع  عنـه  ذهـب  حتى لوهفزم لوني!زم لونيزم فقال: ،خويلد بنت خديجة
 عم ابن العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حتى خديجة به فانطلقت
  .)١(الجاهلية في تنصر قد وكان امرأ ،خديجة
 ها مسيحي قسنبياً وهوا : هذقاليس، وفابن عم فالقسيس بعثه !نبي| 

الوحي عدة مرات وهو يريد أن يخـرج للجبـل،    |ال يدري! ثم تأخّر عليه
! طيب، هـذه الصـورة القرشـية، وهـي أول مـا تفـاجئ اإلنسـان        )٢(لماذا؟ لينتحر

  الغربي عندما يريد التعرف على نبي المسلمين، فماذا سيقول عنه؟
مية وإلى العالم بأسـره رسـول   مة اإلسالنحن بحاجة إلى أن نقدم إلى األ

ـ كما هو ـ بعظمته، وأن نفضـح هـذه القرشـيات التـي هـي أسـوأ مـن           |اهللا
  اإلسرائيليات.  

<Ùçu<ovfÖ]<ØÒ^�Ú<Ùçu<ovfÖ]<ØÒ^�Ú<Ùçu<ovfÖ]<ØÒ^�Ú<Ùçu<ovfÖ]<ØÒ^�Úì�‰ì�‰ì�‰ì�‰<<<<fl�ßÖ]fl�ßÖ]fl�ßÖ]fl�ßÖ]<<<<Ý†Òù]Ý†Òù]Ý†Òù]Ý†Òù]|VVVV< << << << <
  المشاكل التي يواجهها الباحث في هذا المجال:  

حتـى عنـد المـاديين الـذين يعترفـون       |عظمة شخصـية النبـي   أوالً:
  عظمته.ب

وبة، الكمية الكبيرة من مواد السيرة، سواء الصحيحة منها أو المكذ ثانياً:
كثيرة، كما أن السيرة متواجدةٌ في مصـادر   |فآيات القرآن في سيرة النبي

  التاريخ والحديث والفقه والتفسير.
                                                             

  . ٣:  ١) صحيح البخاري ١(
  . ٦٨:  ٨) راجع: صحيح البخاري ٢(
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كيف ينبغي أن لسيرة كبيرة جداً، ولكن إذن الثروة التي هي مواد أولية ل

  الباحث وكيف يقرأ ويختار، وكيف يدخل ويرتّب؟ يستوعب
إخوتي األعـزّاء! مـن الضـروري أن تلتفتـوا إلـى النقـاط، كيـف يكتـب         

؟ ومـن أي زاويـة يتنـاول    ^اإلنسان كتاباً أو موضوعاً في سيرة النبي واألئمة
         لـون أيضـاً، فهـم جـواهر، وكمـا أن سيرة أنوار اهللا في األرض؟ فكـلّ نـور لـه

المضلّعة والكريستال المتقنة أضواًء وأنواراً من كلّ ناحية وزاوية فهم لأللماس 
  كذلك.

رية، فيقـرأ فكريـاً عـن رسـول     فمن أي زاوية يبدأ؟ يبدأ من الزاوية الفك
، أو مــن الناحيــة االجتماعيــة ومــن ناحيــة صــفاته الشخصــية، أو مــن   |اهللا

تعامله مع الناس بأنّـه كيـف   الناحية السياسية، أو من ناحية تربوية، أو من ناحية 
  :)١(ينشئ أمة، وكيف يتعامل مع هؤالء الناس الصحراويين؟ يقول الشاعر

  يكفيه شعب من األجداث أحيـاه     هل تطلبون من المختـار معجـزةً  
  فمن أي زاوية يريد أن يكتب؟ هذه مسألة.

Ý†Òù]<�ßÖ]<ì�‰<»<ovfÖ]<sâ^ãßÚÝ†Òù]<�ßÖ]<ì�‰<»<ovfÖ]<sâ^ãßÚÝ†Òù]<�ßÖ]<ì�‰<»<ovfÖ]<sâ^ãßÚÝ†Òù]<�ßÖ]<ì�‰<»<ovfÖ]<sâ^ãßÚ|VVVV< << << << <
يختار أحد المنـاهج أو األسـاليب التـي يكتـب     المسألة األخرى: هي أن 

  فيها، ويمكن تلخيص المناهج إلى خمسة أقسام:
بـأن يقتطـف ويأخـذ مـثالً عـن       منهج االنتقاء والسرد والترتيـب:  ـ   ١

اآليـات، والملـك الـذي قُـرِن بـه مـن لـدن كـان فطيمـاً،           |والدته وطفولته
                                                             

  ) وهو محمود غنيم.١(
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سـفره إلـى الشـام، ثـم     وكفالة عبدالمطلب وتعامله معه، وكفالـة أبـي طالـب، و   
إلى بيتها، وكيف هيأ  ×زواجه من خديجة، وكيف جاء من بيت أبي طالب

يه، وكيف بعث بعد ذلك؟ إلى غير ذلـك، فيأخـذ موضـوعاً    ليرب ×اهللا له علياً
من هذه المواضيع وينتقيه، وكذلك كيف يدخل في الموضوع وكيف يخـرج  

وعـادة مـا تكـون كتـب السـيرة المؤلَّفـة       منه، وهذا هو منهج االنتقـاء والسـرد،   
  كذلك، فتبدأ بالمولد ثم النشأة والبعثة والهجرة والحروب والوفاة، وهكذا ...

وأسلوب االنتقاء والسرد والترتيب هذا هو الذي اتّبعـه قـدماء المـؤلّفين،    
وامتاز بعضهم على البعض اآلخر بالدقّة، وبانطباق العنوان علـى المعنـون، ومـع    

  يراً ما يضع المؤلّفون عناوين ال تنطبق على المعنون.ذلك فكث
أعجبني ابـن قولويـة (رحمـة اهللا عليـه) صـاحب كامـل الزيـارات، هـذا         
اإلنسان الدقيق أراد أن يذهب للبيت الحرام، عندما أراد القراملة إرجاع الحجر 
األسود إلى مكانه، ولكنّه مرض فبعث شخصاً حتى يوصل رسالته؛ ألن الحجر 

ود اليضعه في مكانه إالّ معصوم، فأوصل ذاك الشـخص رسـالته لصـاحب    األس
  .)١(×الزمان

                                                             

  عن ابن قولويه ما نصّه: ،٤٧٦:  ١) فقد جاء في الخرائج والجرائح للراوندي ١(
 فيهـا  القرامطـة  رد التـي  السـنة  وهـي  للحـج، ] وثالثمائـة [ وثالثين تسع سنة في بغداد وصلت فلما... 

 أثنـاء  فـي  يمضـي  ألنـه  الحجـر؛  ينصب بمن الظفر همي أكبر كان البيت، من مكانه إلى الحجر
 زيـن  وضـعه  زمـان الحجـاج   في كما الزمان، في الحجة مكانه في ينصبه وأنه أخذه قصة الكتب

  .  فاستقر مكانه في ×العابدين
 بـابن  المعـروف  فاسـتنبت  لـه،  قصـدت  مـا  لـي  يتهيـأ  ولم نفسي، على منها خفت صعبة علّة فاعتللت

  العلـة أم  هـذه  فـي  المنيـة  تكـون  وهـل  عمري، مدة عن فيها أسأل مختومة، رقعة وأعطيته هشام،
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فــابن قولويــه هــذا يؤكِّــد علــى ضــرورة انطبــاق العنــوان علــى المعنــون، 
وعندما يقول له تلميذه بأن هذا الحديث مسـتوف لشـروط الصـحة فضـعه فـي      

د ذلـك فـي   كامل الزيارات، أبى عن ذلك ولم يضعه حتى توفِّي، ثم أضيف بع
  نهاية الكتاب، هذه هي الدقة، وإلى هذا الحد.

هذا وقد اختلـف المؤلّفـون فـي مـدى تحقّقهـم مـن النصـوص ودقّـتهم         
  وحسن التقسيم والترتيب، إلى آخره.

                                                                                                                                               

 

 أنـدبك  وإنّمـا  جوابـه،  وأخـذ  مكانـه،  فـي  الحجر واضع إلى الرقعة هذه إيصال همي: ؟ وقلت ال
  .  لهذا

 البيـت  لسـدنة  بـذلت  الحجـر،  إعـادة  علـى  وعـزم  بمكة حصلت لما: هشام بابن المعروف فقال: قال
 مـن  مـنهم  معـي  وأقمـت  مكانـه،  فـي  الحجـر  واضـع  أرى بحيث الكون من معها تمكنت جملة
 أسـمر  غـالم  فأقبـل  يسـتقم،  ولـم  اضـطرب  لوضـعه  إنسان عمد فكلّما الناس، ازدحام عنّي يمنع

 لــذلك وعلــت عنــه، يــزل لــم كأنّــه فاســتقام مكانــه، فــي ووضــعه فتناولــه الوجــه، حســن اللــون،
 يمينـاً  عنّـي  النـاس  وأدفـع  أتبعـه،  مكـاني  مـن  فنهضـت  البـاب،  مـن  خارجاً وانصرف األصوات،

 انقطـع  حتـى  تفارقـه،  ال وعينـي  لـي  يفرجون والناس العقل، في االختالط بي ظن حتى وشماالً،
  .  أدركه وال تؤدة على يمشي وهو ،خلفه السير أسرع فكنت الناس، عن

 الرقعـة،  فناولتـه  معـك<،  مـا  >هـات : فقـال  إلـي،  والتفـت  وقف غيري، يراه أحد ال بحيث حصل فلما
 بعـد  منـه  ال بـد  مـا  ويكـون  العلـة،  هـذه  فـي  عليـك  خـوف  ال: له >قل: فيها ينظر أن غير من فقال

    .سنة< ثالثين
  وانصـرف، قـال   وتركنـي  حراكـاً،  أطـق  لـم  حتـى  [أي: الخـوف واالرتعـاد]   الزمـع  علـي  فوقـع : قال

  الجملة. بهذه فأعلمني: القاسم أبو
 وكتـب  قبـره،  إلـى  جهـازه  وتحصيل أمره، في ينظر فأخذ القاسم أبو اعتلّ وستين تسع سنة كان فلما

 تعـالى  اهللا يتفضـل  أن ونرجـوا  الخـوف؟  هـذا  مـا : لـه  ذلـك، فقيـل   فـي  الجـد  واسـتعمل  وصيته،
  .علّته في فمات فيها، خوفت التي السنة هذه: فقال مخوفة، عليك فما بالسالمة،
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بـأن يقـارن الباحـث    المنهج التقليبي مـع شـيء مـن التحليـل:      ـ ٢
  النصوص في روايتين مثالً فيقارن ويرجح ويختار. 

فأقسام السـيرة أكثـر مـن    قسيم السيرة إلى أقسام ومسائل: منهج ت ـ  ٣
، مسائل السيرة النبويـة فـوق المائـة مسـألة، وقـد تكـون        اًثالثين أو أربعين قسم

خمسمائة مسألة، وكل مسألة مـن المسـائل يـتم تقسـيمها إلـى أبـواب وأقسـام        
  ومسائل.
عاً بأن يأخـذ الباحـث موضـو   في السيرة:  منهج تتبع مفهوم خاصّ ـ  ٤

>المـال< مـثالً، ويبـدأ    ، فيأخذ موضوع |داً، ويتتبعه في كلّ حياة النبيواح
ماذا ورث من والديه؟ فورث أم أيمـن مـثالً كمـا ورث بعـض      |بأن النبي

األشياء، وما عن ماليته قبل البعثة؟ وعـن رؤيتـه بالنسـبة إلـى المـال، وعـن مـال        
خير حتى يستخلص منهـا نظريـة   خديجة، وعن غناه وفقره وإنفاقاته، فيتّبعها لأل

  في التعامل مع المال. 
، وكيف كان يتعامل مع أسرته العامة |أو يتّبع ـ مثالً ـ رضاه وغضبه  

ــن المســائل      ــه شــريط م ــرة الطــاهرة، ويتبع ــة العت ــي هاشــم، وأســرته الخاصّ بن
  واألوضاع، فيخرج من تلك األبحاث بنظرية وفوائد. 

ألة الـوحي مـثالً، بأنّـه نـزل     المسائل، كمسوعندنا أمثلة كثيرة في اختيار 
عنــد نــزول  |، مــع إحصــاء حــاالت الــوحي، وحالتــهكــم مــرة |عليــه

  الوحي، وغير ذلك من النصوص في هذا المجال. 
مع الصغار والصبيان واألطفال في كلّ عمره، وهكذا في  |أو تعامله

المأكل والملبس أو المشرب، فهنا مسائل كثيرة لدراسـة السـيرة النبويـة فيهـا،     
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يكون محورها نصوصاً متّفقاً عليهـا علـى أسـاس القـرآن، وصـحيح أن آيـات       

ة، إالّ السيرة في القرآن الكريم فيها كم كبير مـن البحـث والروايـات التفسـيري    
أنّي لم أجد دراسة للسيرة من نصوص القرآن، مثالً: غزوة أحد نزلـت فيهـا مـا    

قليـل، ومعنـى ذلـك أن     يقارب الستّين آية، ولكن لم يتعرض أحد لآليـات إالّ 
  لم تُبحث بعمق على أساس القرآن فحسب.  |سيرة النبي

لـك  مـثالً يغطّـي كـلّ ت    ×عندنا نصوص متّفق عليها، فشعر أبي طالـب 
المرحلة من البعثـة إلـى الهجـرة تقريبـاً، وفيـه أسـماء األشـخاص، واألوضـاع،         
والمواقف، والصراعات وغيرها، وفي كلِّ ذلك سيرة، فلماذا ال تُدرس السـيرة  

أنّه  ×، وقد روي في ذلك عن أميرالمؤمنين×على أساس شعر أبي طالب
 ديـن  علـى  كـان  هفإنّ ،أوالدكم مواوعلِّ موهتعلَّ: >×قال في أشعار أبي طالب

  .)١(<كثير علم وفيه ،اهللا
، ومـن  ^كما يمكن دراسة السيرة على أسـاس نصـوص المعصـومين   

معصـومين مـاذا قـالوا    دون إضافات، وقد بدأت أنا هذا العمل شيئاً فشيئاً، بأن ال
، فكالمهم عندنا كالم معصوم، وعند السنّة محترم، فلـتكن  |في رسول اهللا

  هؤالء وحسب.هناك سيرة من كالم 
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  خرى، وهي أهم الصفات الالزمة للباحث في السيرة: اُعندنا مسألة 
أن تكون له القدرة على تمييز الصحيح مـن المكـذوب الضـعيف،     أوالً:

                                                             

  . ٢١٩والدر النظيم للشامي المشغري :  ،١٣٠راجع: إيمان أبي طالب لفخار بن معد :  )١(
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فال بد أن تكون له خبرة، ويتبنّى منهجاً فيه التصحيح، بإثبات وثاقة الراوي، أو 
  بالصدور والوقوع من القرائن المتعددة، هذا أوالً.الثقة 

  ال بد له من أن يميز بـين القطعيـات، فالحجـة عنـدنا قطعـي العقـل       ثانياً:
، ومـا سـوى ذلـك ظنـون واحتمـاالت،      ^وما ثبت من نصـوص المعصـومين  

والظنون العقلية واالحتماالت ينبغي أن يميز الصحيح منها عـن غيـر الصـحيح،    
  س أنّهم يتّبعون الظنون واالحتماالت.ومشكلة النا

ــاً: ــات،      ثالث ــمية للحكوم ــات الرس ــن الرواي ــه م ــدد موقف ــد أن يح ال ب
فالحكومات تدخّلت في السيرة، وقد ذكرت لكم كيف كذب أنس بن مالـك  

  من أجل مصلحة الحاكم، وكم من مكذوبات من هذا النوع.
تهم، فقد دخلت إذن! ينبغي الحذر من دين الحكومات وسيرتهم وروايا

فيها أهواء مختلفة، وينبغي للباحث الحذر مما تقوله الحكومة كرواية رسـمية،  
فيجب أن تكون عنده متّهمة األصل، ويبحث عـن غيرهـا مـن الروايـات حتـى      

  يصل للحقيقة، وإالّ فال يصل إلى الحقيقة. 
إالّ ال بد أن يحدد الباحث موقفه من أبي بكـر و عمـر وبنتيهمـا، و    رابعاً:

فال يستطيع أن يفهم السيرة أبداً، وذلك ألن قضـية هـؤالء قضـية محوريـة فـي      
السيرة، بل في روايات اإلسالم السنّي، وال يعجب أحد من ذلك ويراه تعصُّـباً،  
فأنا لم أقـل أن الباحـث أو الكاتـب يجـب أن ينتقـد أبـا بكـر وعمـر وحفصـة          

فـي هـذا، وإنّمـا كالمنـا فـي أن      وعائشة أو يعاديهم ويتبرأ منهم، ليس كالمـي  
الباحث في السيرة ال بد له من أن يتّخذ موقفاً، بأنّه هل يخضع لضغوطهم عليـه  

  ا بكر وعمر وعائشة وحفصة أم ال؟ليوالي أب
< <
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أنقل لكم هنا فقرة تحت عنوان: >كيف رد الشيعة غزو المغول< اسمحوا 
  يقول بعض المثقفين: لي أن أقرأها،

>مــن الخطــأ تفســير التــاريخ بعامــل الصــراع المــذهبي وتصــوير أن كــلَّ 
حوادثه كان يحركها الصراع السنّي الشيعي، فالقضية انتهت من يومهـا بعـد أن   
رضي علي وبايع أبا بكـر وعمـر، والقضـية انتهـت يـوم انتهـت الدولـة الدينيـة         

من فكر الجيل المعاصـر الـذي يهـتم     وجاءت الدول العصرية، والقضية انتهت
بالقضايا المعاصرة واليهتم بالتسنّن وال بالتشيع، وال بـالخالف الـذي كـان بـين     
علي وأبي بكر وعمر، والقضية انتهـت حيـث بـدأ العـالم فـي الغـرب والشـرق        
يتشكّل في أوطان ومجموعات بشـرية تتعـايش وتتعـاون وتتّحـد علـى أسـاس       

لحرية والديمقراطيه والمساواة بعيداً عن االنتماء القـومي  الحقوق اإلنسانية في ا
  والديني والمذهبي<.

ويستمر هذا المثقّف قائالً: >إن تفسير تاريخنا وحاضرنا بالعامل المذهبي 
مضافاً إلى أنه خطأ من ناحيه علمية فهو يكون خطراً على المجتمع، حيث يثير 

  .حساسية الماضي ويبثّ الفرقة بين الناس<
يا إخوتي! ليست المسألة مسألة فرقة، نقول لهؤالء: شكراً لكم على هذا 
الكالم الجميل، لكنّه ينطبق فقط على المنفتحين ـ مثلكم ـ على مفاهيم العصـر    

 يخالفهم في الرأي والمذهب، نعم وحقوق اإلنسان والتعددية والتعايش مع من
ينطبق على هؤالء، لكن كم يبلغ هؤالء فـي مجتمعـاتكم حـولكم؟ كـم عـدد      
هؤالء المنفتحين الذين يتكلّمـون هـذا الكـالم؟ إنّهـم نسـبة ضـئيلة، أمـا عامـة         
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الناس وماليينهم الذين يعيشون في العالم اإلسالمي فهذا عندهم كـالم نظـري   
م فـي مـا ينبغـي أن    مفصول عن الواقع، والواقع عنـدهم ضـده تمامـاً، إنّـه كـال     

نكون، نعم ؛ ينبغي أن نتّجه نحن بجهودنا لعدم إثارة خالفات الماضي، ولكـن  
  بشرط أن تعطيني حرية، وال تجبرني على والء فالن وفالن. 

  أو ^يا أخـي! أعطنـي حريتـي ولـك الحريـة بـأن تـوالي أهـل البيـت         
  ال تواليهم. 

أعطيني حريتي، ودعني أتنفّس وأبحث كما يحلو لي، أما إذا أردت أن 
تجبرني على أن أتولّى أحـداً وإالّ فأنـا كـافر وتقتلنـي، فحينئـذ ال يمكننـي أن       

  أتنفّس وأعيش، هذا ليس تعايشاً، إنّما هو قهر. 
مشكلتنا حالياً هي الدكتاتورية، ليس من الحكومات، بل منها ومن أتباع 

والعـزل، فأنـا   الذين يؤمنون بحكـم تـربيتهم بـالجبر والقهـر والتعتـيم       المذاهب
  ، فدعوني أبحث..|باحث في سيرة النبي

إذا شموا منك مساساً بأحد رموزهم فقد كفرت! يا أخي اتركني أبحث، 
  فلك الحرية في ذلك، هذا إرهاب!! |إذا مسست رسول اهللاولكن 

هما في داخـل عقلـك وفـي عمـق     نجبرك أن تتولّى فالناً وفالناً وتعتقد ب
وإالّ فجزاؤك القمع والقهر والحرمان من كلِّ الحقوق المدنية، بل ومـن   ،قلبك

حق الحياة!! يفتون بهـدر دمـك ووجـوب قتلـك، وبـأن أموالـك غنـائم شـرعية         
  حالل زالل لهم!!

ألم تطّلعوا على فتاوى تكفير ماليـين المسـلمين وهـدر دمـائهم، بسـبب      
  ن ما يعتقده أصحاب الفتاوى في أبي بكر وعمر؟أنّهم اليعتقدو
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هالّ اطّلعتم علـى سياسـة طالبـان فـي أفعانسـتان، واأللـوف المؤلَّفـة مـن         
الشيعة الذين أراقـوا دمـائهم وسـبوا بنـاتهم ونسـائهم واسـترقّوهن بسـبب عـدم         

  والئهم ألبي بكر وعمر؟! 
ماعة صدام، أو لم تعرفوا كيف طبق الزرقاوي وحلفاؤه فتاواهم، هم وج

  وما أراقوا من دماء زكية لرجال ونساء وأطفال باسم أبي بكر وعمر؟؟!! 
يقولون لك: هذه مواقف المتعصّبين من الوهابيين السـلفيين، فـال يقـاس    

  عليها الوضع في كافة بالد المسلمين. 
نقول: نشكركم ألنّكـم اعتـرفتم بـأن العامـل المـذهبي عامـل فعـال فـي         

عند هؤالء الذين تسمونهم >المتعصّـبين<، لكـن أال تـرون أن    صناعة األحداث 
  أفكارهم المتعصّبة هي المسيطرة والمتبنّاة في عامة البالد؟! نعم هي كذلك.

بد للباحث من أن يقرر مسـبقاً: هـل يخضـع لهـذا القـرار       والنتيجة أنّه: ال
  هذا، أو ال؟  العام الصادر من طلقاء مكة ومن السقيفة ثم الحكومات في عصرنا

، وهـذا  |وتصوره العام حول شخصية النبـي  عقيدة المؤلِّف خامساً:
مؤثِّر في كلّ إنتاجاته، فإذا كانت نزعتـه ماديـة فسـوف يبحـث عـن الجوانـب       

، وإذا كــان صــوفياً فيبحــث عمــا يتصــوره مــن  |الماديــة فــي حيــاة النبــي
، وإذا كـان  |ياً فسيخرج األحكام مـن سـيرة النبـ   صوفيات، وإن كان فقيه

  سياسياً يبحث الجوانب السياسية، وهكذا. 
إذن! شخصية الكاتب وأفق رؤيته أمران مؤثّران في كتابته ألي موضوع 
من موضوعات السيرة، بل في كلّ إنتاجات الكاتب، سـواء كـان يحمـل هـذه     
العقيدة سابقاً أو حملها من خالل قراءتـه، ويصـعب علـى اإلنسـان إخفـاء هـذا       
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  الذاتي ؛ إذ أن إنتاج الكاتب مطبوع بطابعه عادةً.العامل 
ويعرف شخصيته  |الكاتب عميق االعتقاد برسول اهللالهذا فإذا كان 

بأبعادها المختلفة، فهو قادر على أن يقدم شيئاً، وأن ينتج ويبحث، وأن يكتـب  
  موضوعات من السيرة أكثر من غيره. 
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مهمـة فـي ذهـن الباحـث وعقلـه وروحيتـه، وسـليقته        كما هناك صفات 
  أيضاً يحتاجها في البحث، وهي مؤثّرة للباحث: 

دقّة فهمه لما يقرأ، فعندما يكتب بعضهم يتّضح أنـه قـرأ المطلـب     أولها:
لكنّه لم يفهمه، وهذه مشـكلة غيـر العربـي، فـإذا لـم يـتقن العربيـة فـال يـدرك          

  خصائص هذه اللغة.
ســرعة التقــاط الــذهن، فقــد يكــون الشــخص بطيئــاً فــال يلقــف  :ثانيهــاً

المطلــب بســرعة، وقــد ال يكــون الشــخص قــادراً علــى الــربط بــين األحــداث  
  والمفردات.

بعض األذهان نقية وبعضها غير نقية، فقد يستغرق الباحث فـي الكلّيـات   
آخـر   فينسى الجزئيات، أو يستغرق في الجزئيات فال ينتبه إلـى الكلّيـات، إلـى   

الصفات الذهنية والعقلية المؤثّرة للباحث على إنتاجه، كيف يتناول المواضيع؟ 
كيف يفكّر فيها وكيف يكتبها؟ هل هو عقالني دائماً أو منطقي أبداً في نزعته 
لفهم القضايا وتفسيرها إلقناع القارئ والناس بها؟ أو أنّّه يسير على قدميه سوياً 

  يواصـل فـيخلط واضـحاً بمـبهم؟ فالباحـث النقـي       ثم يعثـر، فيبـدأ منطقيـاً، ثـم    
ال يخلط حقاً بباطل، خالفاً لمن يبتني أفكاراً ضالّة ويخطط عن عمد أو جهـل  
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  إلضالل المسلمين بأفكاره. 

كما أن هناك صفات روحيـة فـي الكاتـب تطبـع علـى كالمـه وكتاباتـه        
آخـر   وإنتاجه، كخصـوبة الـروح، ويقظتهـا ونومهـا، ونشـاطها وخمولهـا، إلـى       

ــة الكاتــب ويفهمهــا،    الصــفات، ويعــرف القــارئ عنــد قراءتــه للكتــاب روحي
فالكتاب يتضمن شخصية مؤلّفه، والقارئ يدركها، ومن هنا قيـل: إقـرا القـرآن    

  لتعرف أن مؤلِّفه ليس من البشر.
وأخيراً هناك صفات في سليقة الكاتب وأسـلوبه، بأنّـه مـثالً كيـف يبـدأ      

ينهيه، فمن أي زاوية يبـدأ بـالفكرة وأي لغـة    الموضوع وكيف يعرضه وكيف 
  وأي طريقة كي يقنع قارئه. 

فالكتابة تتوقّف على مكونات عديدة، كذهن الكاتب وعقالنيته وثروته 
اللغوية، وقدرته األدبية، وثقافته العامة، ومعرفته بالمجتمع والناس، فالسليقة أمر 

  مشكل.
لمتعلِّقة بالسيرة وموضـوعاتها، فقـد   وهناك أمراض شائعة في اإلنتاجات ا

تكون عوجاء أو سيئة، تجد كتباً كثيرة وزنهـا قليـل كمحتواها،كتـاب يتكـون     
 من ثالث مائة صفحة ومطالبه تعادل خمس صفحات ليس أكثر، والباقي علك
وإضافه وخروج عن الموضوع، كما تجد موضوعاً تعب عليه صاحبه لكنّه لـم  

مــه، فيقدمــه بشــكل معــوج ال ينفــع، ويجعــل القــارئ يمــلّ  يعــرف كيــف يقد
  ويتركه. 

يتكلّم أحد العلماء عن السليقة، فيقـول: السـليقة نعمـة إلهيـه كبيـرة، لـو       
كانت تُباع بـأغلى األثمـان الشـتريتها لطالـب العلـم، فيجـب أن تكـون سـليقة         
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تـه  طالب العلم في تعامله مع الناس، وفي ارتقائه المنبر، وفي تبليغـه، وفـي كتاب  
  سليقة عالية.

  أكتفي بهذا أيها اإلخوة األعزاء، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
  



 



 

  
  
  
  

)١٣٣(  
  منهج دراسة

  واألئمة^ النبي|سيرة 
  )الثاني قسمال(

  
  
  
  
  

الشيخ علي الكوراني  
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سـيد الخلـق وعلـى أهـل     

المسـلمين وأئمـة الهـدى، والسـالم      ، سادة األوصياء، أئمة^بيته المعصومين
  عليكم أيها األخوة المؤمنون ورحمة اهللا وبركاته.

< ^ال يمكن استيفاء بحث >منهج دراسة أو كتابة سيرة النبـي واألئمـة  
في جلستين أو ثالث، فهي قضية كبيرة لمسائل كبيـرة، وأرجـو أن أكـون قـد     

ما يواجهه الباحـث فـي   لوفِّقت إلعطائكم صورة ـ ولو مجملة ـ وخطوطاً عامة   
في الليلـة الماضـية، وكيـف ينبغـي علـى الباحـث أن يتنـاول         |سيرة النبي

  ويدون السيرة أو موضوعات في السيرة.
موضوعنا الليلة حول >كيفية كتابة سيرة األئمة المعصومين من أهل بيت 

<، إذا قلنا لكاتب، أو لطالب علمٍ في حوزة، أو أستاذ فـي التـاريخ أو   ^النبي
في السيرة أو في العلوم اإلنسانية أو باحث أكاديمي، بأنّنا نريد منك أن تكتـب  

  لنا عن هؤالء، فأول ما يريد أن يعرفه: >من هم هؤالء؟<.

<ì…æ†•<ì…æ†•<ì…æ†•<ì…æ†•<íÊ†ÃÚ<íÊ†ÃÚ<íÊ†ÃÚ<íÊ†ÃÚíÛñù]íÛñù]íÛñù]íÛñù]^VVVV< << << << <
شـرطٌ أساسـي فـي إمكانيـة الكتابـة       ^ومعنى ذلـك أن معرفـة األئمـة   

ــة، والزهــراء   ــة الرباني ــى العصــمة،   ÷عــنهم، فهــؤالء هــم المنظوم ــنهم بمعن م
، ومعنــى المنظومــة الربانيــة أن اهللا ســبحانه وتعــالى ^واإلمامــة لالثنــي عشــر



NML ........................................................ íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
مســتويات  ^اختــارهم، وأمــا أنّــه تعــالى كيــف اختــارهم؟ فلمعرفــة األئمــة 

  عديدة.
قد يقول لنا السلفيون وخصومنا ـ اآلن ـ : أنتم مغالون، ولكنّا نقـول لهـم:     

  نواصب وفيهم المقصّرون.نحن مقصّرون، وهم فيهم ال
ـ فـي الواقـع ـ أن نعـرف المشـروع اإللهـي         ^معنى معرفة أهل البيـت 

برسالته الخاتمة ولمستقبل الحياة على األرض، هـذا هـو معنـاه، يـذكر الفقهـاء      
أن تعـرف أنّهـم منصـوبون مـن      ^والعلماء أن الحد األدنى من معرفة األئمة

، وأنّهـم معصـومون، وأن تعـرف    |اهللا عزّ وجـلّ، وهـم خلفـاء رسـوله     قبل
  هم. ءعددهم وأسما

         األدنـى، ولكـن ال يمكنـك أن تكتـب عـنهم ـ بهـذا الحـد هذا هو الحد
، أو موضوعاً عن إمام معصوم، ^األدنى ـ فالذي يريد أن يكتب سيرة األئمة 

  ال بد أن يعرف مع من يتعاطى. 
  ب عنهم: أقدم صورة موجزة للتصور الذي يجب أن يملكه الكات

<ì…æ†•<ì…æ†•<ì…æ†•<ì…æ†•<h^Ãéj‰]<h^Ãéj‰]<h^Ãéj‰]<h^Ãéj‰]íÛñúÖ<íflé�ý]<íÖ^‰†Ö]íÛñúÖ<íflé�ý]<íÖ^‰†Ö]íÛñúÖ<íflé�ý]<íÖ^‰†Ö]íÛñúÖ<íflé�ý]<íÖ^‰†Ö]^VVVV< << << << <
هــم المنظومــة الربانيــة بعــد    ال بــد أن يســتوعب الكاتــب قضــيتهم، ف   

في حياتـه فـي أحاديـث عديـدة،      |شّر بهم رسول اهللاوالذين ب |النبي
بشّر بهم بحجة الوداع في خطبة خطبها بعرفة، فذكرهم وبشّر بهـم ؛ اثنـا عشـر    

  إماماً ربانياً، ويعني ذلك أن اهللا عزّ وجلّ حلّ بذلك مشكلة القيادة في األمة.
ة الوداع في يوم الغدير، حيث رفع بيد  |وكذلك في عودتهمن حج

لناس بأن اهللا اختاره، وأمـر المسـلمين أن يبـايعوه ويهنّئـوه،     األول منهم وعرفه ل
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نسـاءه   |يها التهنئة والبيعـة، وأمـر النبـي   ف ×حتى نصبت له خيمة وتلقّى
الالتي كن معه أن يبايعنه، فجئن وبايعن، ونُقل أنّهم وضعوا سـطل مـاء خـارج    

اء عالمـة البيعـة،   الخيمة، فكانت النساء الالتي يأتين للبيعة يغمسن أيديهن بالم
، فهنّئوا األول واهللا سبحانه وتعالى يعلم بعدهم يده عالمة لها ×ويغمس علي

 مـن  إِلَيـك  أُنْـزِلَ  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها {يا: |يجري، ولكنّه قال للنبـي ما ب
كبر إِنو لْ لَما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهرِس اللَّهو كمصعي  ـنالنَّـاسِ  م إِن  لَـا  اللَّـه 

  موضوع آخر. فهو ، وأما أن قريشاً ماذا ستفعل)١(الْكَافرِين} الْقَوم يهدي
وبهذا تمت الصيغة النهائيه الكاملة للرسالة اإللهية، وقـد روي أن اإلمـام   

أمـام الخليفـة    )٢(ديـنَكُم}  لَكُم أَكْملْتُ {الْيوماستشهد بقوله تعالى:  ×الباقر
، قـائالً لـه: مـن    ×هشام بن عبد الملك عندما عجـب هشـام مـن رمـي اإلمـام     

  علّمك هذا الرمي؟ وبعد أن دار بينهما الحديث.
  هذا الحديث، وجاء فيه:  ×روى الطبري الشيعي عن اإلمام الصادق

 أيـام،  ثالثـة  حجبنا دمشق وردنا فلما ،[أي: هشام إلى الشام] أشخصنا.. .
 وجنـده  الملـك،  سـرير  على قعد قد هو وإذا فدخلنا الرابع، اليوم في الن أذن ثم

 )٣(البرجـاس  نصـب  وقـد  حين،متسـلّ  سـماطين  أرجلهـم  علـى  وقـوف  تهوخاصّ
  . يرمون قومه وأشياخ حذاءه،

 منـه  يسـتدنينا  زال مـا  خلفـه  وأنـا ] ×[أي: اإلمام البـاقر  أبي دخل فلما

                                                             

  . ٦٧) سورة المائدة : ١(
  . ٣) سورة المائدة : ٢(
  . ٢٦:  ٦ العرب لسان به. راجع: يرمى الهواء في ) غرض٣(
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 قومـك  أشياخ مع رميت لو !جعفر أبا يا: ألبي فقال ،قليالً وجلسنا حاذيناه حتى

 إذا يصـيب  وال ويخطـئ  يقصـر  أنـه  منـه  اًظنّ بأبي يهتك أن أراد ماوإنّ ،الغرض
  .بذلك منه فيشتفي رمى،

  . <تعفيني أن رأيت فإن الرمي، عن كبرت قد إني>: له فقال
  .أعفيك ال |دمحم هونبي بدينه ناأعزّ نم وحق: فقال

بني من شيخ إلى أومأ ثم ــ   ذلك عندـ  أبي فتناول ك،قوس أعطه أن ةأمي
وسط ورمى انتزع ثم ،القوس كبد في فوضعه سهما منه تناول ثم الشيخ، قوس 

 الرمي تابع ثم نصله، إلى سهمه فوق فشق الثانية فيه رمى ثم فيه، فنصبه الغرض
 مجلسـه،  فـي  يضـطرب  وهشـام  بعـض،  جوف في بعضها أسهم تسعة شق حتى
 الكـ  والعجـم،  العـرب  أرمـى  وأنـت  !جعفـر  أبـا  يـا  أجدت: قال أن يتمالك فلم

  .)١(الرمي عن كبرت قد أنك زعمت
  أبـي  قبـل  أحـداً  ييكنّـ  ال هشـام  وكـان  ،قـال  مـا  علـى  ندامـة  أدركته ثم

 بحذائه واقف وأبي ،رأياً فيه يرتأي إطراقة وأطرق به فهم خالفته، في بعده وال
  .أبي وراء وأنا له، مواجها

 نظـر  غضـب  إذا أبي وكان به، فهم أبي غضب يديه بين وقوفنا طال فلما
 من ذلك هشام نظر افلم وجهه، في الغضب للناظر نيتبي غضبان نظر السماء إلى
 مـن  دنـا  فلمـا  أتبعـه،  وأنـا  سـريره  إلـى  أبي فصعد اصعد، !محمد يا: له قال أبي

 ثم أبي، يمين عن وأقعدني اعتنقني ثم يمينه، عن وأقعده فاعتنقه إليه قام هشام

                                                             

  على سبيل  االستفهام: هالّ زعمت أنّك قد كبرت عن الرمي؟! ٦٧:  ٥) جاء في مدينة المعاجز ١(
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 تسـودها  والعجـم  العـرب  تـزال  ال !محمـد  يـا : لـه  فقـال  ،بوجهـه  أبي على أقبل
   مته؟تعلّ كم وفي الرمي؟ هذا علمك من درك، وهللا مثلك، فيهم دام ما قريش

ــه فقــال ــه، المدينــة أهــل أن علمــت قــد>: أبــي ل  أيــام فتعاطيتــه يتعاطون
   .<إليه عدت ذلك مني المؤمنين أمير أراد افلم تركته، ثم حداثتي،

 فـي  أن ظننـت  ومـا  عقلـت،  مـذ  قـط  الرمـي  هـذا  مثـل  رأيت ما: له فقال
   رميك؟ من جعفر رمي أين الرمي، هذا مثل يرمي أحداً األرض

 |نبيه على اهللا أنزلهما اللذين والتمام الكمال نتوارث نحن اإنّ>: فقال
 لَكُـم  ورضـيتُ  نِعمتـي  علَيكُم وأَتْممتُ دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ {الْيوم: قوله في

لَامينًا} الْإِستخلو ال واألرض، )١(د عنهـا  يقصـر  التـي  األمـور  هـذه  يكمل نمم 
  .)٢(<غيرنا

ويتّضح بذلك أنّه ال بد من أن يكون هناك شخص كامل يسـتطيع فعـل    
يعنـي: أكملتـه لكـم     ديـنَكُم}  لَكُم أَكْملْتُ {الْيومما ال يستطيع الناس فعله، فـ 

  نظرياً وعملياً، نظرياً بإنزال الشريعة والدين اإلسالمي بصورة كاملة.

Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]×<<<<flê×ÛÃÖ]<‚ñ^ÏÖ]flê×ÛÃÖ]<‚ñ^ÏÖ]flê×ÛÃÖ]<‚ñ^ÏÖ]flê×ÛÃÖ]<‚ñ^ÏÖ]<<<<Vàè‚×ÖVàè‚×ÖVàè‚×ÖVàè‚×Ö< << << << <

 ×وأما عملياً فمن يقود هذا الـدين؟ عنـدنا ظـاهرة مـن زمـن إبـراهيم      
وهي أن الدين كان مع قائد له دائماً، فاهللا تعالى كان يعين بعد النبـي نبيـاً آخـر    

وال مـات نبـي أو رسـول إالّ كـان      ×أو وصياً له، فلم ينزل ديناً بعد إبـراهيم 
                                                             

  . ٣) سورة المائدة : ١(
  . ٢٦رقم الحديث  ،٢٣٥ـ  ٢٣٣) دالئل اإلمامة للطبري : ٢(
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يعين أحداً بعده، واإلنسان المعين من اهللا أهـم حتـى مـن الكعبـة، فالكعبـة أمـر       

 مكَـان  لـإِبراهيم  بوأْنَـا  {وإِذْذا يقـول تعـالى عنهـا:    بتجديدها، ما ×إبراهيم
{تي١(الْب(  .  

 إِنِّـي  {ربنَـا ربـه لمـا أكمـل البيـت؟ قـال:       ×ولكن ماذا دعا إبـراهيم 
  .الْمحرمِ} بيتك عنْد زَرعٍ ذي غَيرِ بِواد ذُريتي من أَسكَنْتُ

، ولم يقـل: (إليـه)،   )٢(إِلَيهِم} تَهوِي النَّاسِ من أَفْئدةً {فَاجعلْثم يقول: 
أي: إلى البيت، فالمحور هو اإلمام المعصـوم القائـد لألمـة المسـلمة مـن ذريـة       

  إبراهيم.
أي: مـن ذريـة    ،)٣(لَك} مسلمةً أُمةً ذُريتنَا ومن لَك مسلمينِ {واجعلْنَا

 للنَّـاسِ  جاعلُـك  {انِّـي المبشَّر به رسوالً، منه ذرية مسلمة أئمـة   ×إبراهيم
  .  )٤(إِماما}

فالمحور هو اإلنسان، وهو أهم من الكعبة وأعظـم منهـا، وقـد روي عـن     
 كـانوا  هكـذا أنّه نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبـة فقـال: >   ×اإلمام الباقر

 فيعلمونـا  إلينـا  ينفـروا  ثـم  ،)٥(بهـا  يطوفـوا  أن أمـروا  مـا إنّ !الجاهلية في يطوفون
                                                             

  . ٢٦) سورة الحج : ١(
  . ٣٧) سورة إبراهيم : ٢(
  . ١٢٨) سورة البقرة : ٣(
  . ١٢٤) سورة البقرة : ٤(
 فيعلمونـا  يأتونـا  ثم بها فيطوفوا األحجار هذه يأتوا أن الناس أمر إنّما) وفي حديث آخر: يا سدير! ٥(

  لنا.   واليتهم
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  .)١(<نصرتهم علينا ويعرضوا ،تهمومود واليتهم
وهو مقدمـة الحـج،    ×ويعني ذلك أن تكميل الحج يكون بلقاء اإلمام

واألساس أن تعلن والئك لإلمام وأنّك حاضر ومستعد لنصرته، فالبيـت الحـرام   
ية له ثم لذريته ثم لرسول ال، فكانت الو×لم يكن معروفاً لما جدده إبراهيم

من بعده وليـه اإلمـام    ^، ولما وصلت لرسول اهللا وأهل بيته األطهار|اهللا
هـم   ^، ال زيـد وال عمـرو، فهـؤالء األئمـة االثنـي عشـر      ×صاحب الزمان

  أولياء بيت اهللا، وهم المنظومة الربانية الممتدة إلى يوم القيامة.
قان؟ روى ذلـك أحمـد بـن حنبـل     وأما كيف أن الكتاب والعترة ال يفتر

، )٢(<الحوض علي يردا حتى يفترقا لن همانّأ أخبرني الخبير اللطيف انوغيره: >
طيب! هؤالء االثني عشر كيف يستوعبون العصور؟ يمد في عمـر الثـاني عشـر    

  منهم.
ال يمكننا أن نكتب عـنهم إالّ إذا عرفنـاهم، وأول معـرفتهم     ^فاألئمة

أن نفهم أنّهم أئمة ربانيون عينهم اهللا عزّ وجلّ لقيادة هـذه األمـة، سـواء قبلـت     
  بذلك أو رفضته.

                                                                                                                                               

 

  . ٣رقم الحديث  ،٣٩٣:  ١راجع: الكافي 
  . ٢رقم الحديث  ،٣٩٢:  ١) الكافي ١(
  . ١٧:  ٣) مسند أحمد بن حنبل ٢(

، ٢١٩:  ٤٢ق شـ تـاريخ مدينـة دم   ،٦٧:  ٣المعجـم الكبيـر    ،٢٩٧:  ٢وكذلك راجع: مسند أبـي يعلـى   
  وغيرها من المصادر.
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أن االثنــي عشــر ال يضــرهم مــن خــذلهم، فلهــم   )٢(وروينــا )١(فقــد رووا

فهـم يـؤدون الـذي علـيهم      مكذّبون وال يقبلهم الناس، ولكن ذلك ال يضرهم،
حتى يقتلوا، فإذا وصل األمر إلى الثاني عشر ال يسـمح بقتلـه ويمـد فـي عمـره      

لـم يدرسـوا عنـد أحـد      ^حتى يبلـغ اهللا أمـره، فهـؤالء األئمـة االثنـي عشـر      
  وظهرت منهم هذه العلوم وهذه المعجزات التي يشهد بها الصديق والعدو.

ý]<ÝçãËÚ<h^Ãéj‰]<»<Íøj}÷]ý]<ÝçãËÚ<h^Ãéj‰]<»<Íøj}÷]ý]<ÝçãËÚ<h^Ãéj‰]<»<Íøj}÷]ý]<ÝçãËÚ<h^Ãéj‰]<»<Íøj}÷]Ú^ÚÚ^ÚÚ^ÚÚ^ÚííííVVVV< << << << <

ــة    ــد للكاتــب أن يســتوعب معنــى المقول إذن! هــؤالء نــوع آخــر، فــال ب
؛ فإنّهم نوع آخـر، يقولـون: بشـر مـثلكم؟ نعـم      )٣(المشهورة: >ال يقاس بنا أحد<

بشر مثلنا، لكن الجنبة التي يتلقّى بها النبي وحـي النبـوة واإلمـام وحـي وإلهـام      
وجلّ، ليسوا مثلنـا ولسـنا مـثلهم،     ؛ هذه الجنبة منفتحة على اهللا عزّوعلم اإلمامة

هــذه مســألة أساســية، وعلــى هــذا األســاس عنــدما ننظــر إلــى مــن يكتــب عــن 
                                                             

جاء ذلك من دون تعيين المصاديق في بعض مصادر أهـل السـنّة، فقـد روى مسـلم بسـنده عـن         )١(
 أو خـذلهم  مـن  يضـرهم  ال اهللا بـأمر  قائمـة  أمتـي  مـن  طائفـة  تـزال  أنّه قـال: >ال  |رسول اهللا

  الناس<. على ظاهرون وهم اهللا أمر يأتي حتى خالفهم
  .   ٥٣:  ٦راجع: صحيح مسلم 

عـن   ،٢٠١:  ٣عشر وأنّهم من قريش، ففـي المعجـم األوسـط     اكما ذكرت بعض مصادرهم أنّهم اثن
 خـذلهم<،  مـن  يضـرهم  ال قيماً عشر اثنا األمة لهذه : >يكون|جابر بن سمرة، عن رسول اهللا

 رســول بهــا همــس التــي الكلمــة ألبــي: فقلــت أســمعها، لــم بكلمــة |اهللا رســول وهمــس
  .<قريش من كلّهم> فقال: ؟|اهللا

  . ٣٣٧:  ١واالحتجاج  ،٣٧رقم الحديث  ،٢٨٥) راجع: كمال الدين : ٢(
رقـم الحـديث    ،٧١:  ٢ ×وعيون أخبـار الرضـا   ،٢رقم الحديث  ،١٧٧:  ١) راجع: علل الشرائع ٣(

٢٩٧ .  
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، نرى أن نتيجة الكاتب تكون على حسب فهمه، بعضهم يتصورهم ^األئمة
ــاًء،     ــورهم علم ــر يتص ــبعض اآلخ ــا رووا، وال ــه م ــا رووا ويعجب ــب م رواةً فيكت

المعـروفين عنـدكم، وبعضـهم يتصـور      وبعضهم يتصور أنّهم كأئمة المـذاهب 
  أنّهم أصحاب مدرسة والصحابة أصحاب مدرسة.

<Øâ<Øâ<Øâ<ØâkéfÖ]<Øâ_<í‰…‚²<�fÃjÖ]<flx’èkéfÖ]<Øâ_<í‰…‚²<�fÃjÖ]<flx’èkéfÖ]<Øâ_<í‰…‚²<�fÃjÖ]<flx’èkéfÖ]<Øâ_<í‰…‚²<�fÃjÖ]<flx’è<<<<Vð^Ë×¤]<í‰…‚ÚæVð^Ë×¤]<í‰…‚ÚæVð^Ë×¤]<í‰…‚ÚæVð^Ë×¤]<í‰…‚Úæ< << << << <

وأصــحابه أصــحاب مدرســة، وأهــل الســقيفة  ×عجيــب! يعنــي علــي
؟ هـذا  |بون مخلصون! هكذا فهموا عن النبـي أصحاب مدرسة؟! وأنّهم طي

ومدرسـة   ^وفهـم! التعبيـر بمدرسـة أهـل البيـت      اجتهد وفهم، وذاك اجتهد
، ^، وهـو عنـد أهـل البيـت    |عبير خطير، فالعلم علم رسول اهللالخالفة ت

 )١(وليس ألولئك أي مدرسة، فمدرسة الذي يقول: >كل الناس أفقه مـن عمـر<  
  كيف تكون مدرسة؟! 

:{وفاكهــة فــي قولــه تعــالى )٢(ومدرســة الــذي ال يعــرف معنــى األب
                                                             

  . ٢٣١ية للجاحظ : العثمان ،١٣:  ١٠تفسير الرازي  ،٢٣٣:  ٧) راجع: السنن الكبرى للبيهقي ١(
 بكـر  أبـو  سئل قال: التيمي، إبراهيم عن حميد بن وعبد فضائله في عبيد أبو ) قال اآللوسي: أخرج٢(

 اهللا كتـاب  فـي  قلـت  إذا تقلّنـي  أرض وأي تظلّنـي  سـماء  أي فقـال:  هـو؟  ما األب؛ عن الصديق
    أعلم. ال ما تعالى

 وصـححه  والحـاكم  المنـذر  وابـن  جريـر  وابـن  حميـد  بـن  وعبد منصور بن وسعيد سعد ابن وأخرج
 فقـال:  ،{وأبـاً} : قولـه  إلـى  وعنباً} حباً فيها {فأنبتنا المنبـر:  على قرأ عمر أن أنس: عن وغيرهم

 التكلّـف،  هـو  اهللا لعمـر  هـذا  فقال: يده، في كانت عصا رفض ثم األب؟ فما عرفناه، قد هذا كلّ
 ومـا  بـه،  فاعملوا الكتاب هذا من لكم بين ما ابتغوا األب، ما تدري ال أن عمر أم ابن يا عليك فما
  ربه. إلى فكلوه تعرفوه لم

  . ٤٧:  ٣٠تفسير اآللوسي 
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، والذي يقول: (ال كنتُ لمشكلة ليس لها أبو )٢( مقدار إرث الجدةوال )١(وأباً}

  ية بسيطة، هل تُعد هذه مدرسة؟!فلم يعرف أحكاماً شرع )٣(الحسن)
أفهل نسمي بني أمية أصحاب مدرسـة علميـة وفكريـة؟ نعـم يمكـن أن      

هذه موا وتسلّطوا على هذه األمة، نعبر عنهم بأنّهم أناس انتزعوا السلطة، وتحكّ
  بة بالقوة!ليست مدرسة، إالّ أن يقال بأنّها مدرسة الغل

أصـحاب المدرســة الربانيـة مــع مجازيـة التعبيــر،     ^نعـم، أهـل البيــت  
واآلخرون ليس عندهم مدرسة فكرية، بل مدرستهم مدرسة الهجوم على بيت 

، ومدرسة: (من لم يبايعنا يقتل بالسيف)، هذه مدرسة تقابلها مدرسة ÷فاطمة
اإلنسـان          ،×علي أو القتـال معـه، احتـرم حـق فإنّه لم يجبر أحـداً علـى بيعتـه

  وإرادته.
، ×الخليفة الوحيد الـذي احتـرم اإلنسـان المسـلم هـو أميـر المـؤمنين       

مدرسـة أخـرى تحتـرم المسـلمين     فمدرسة تضطهد اإلنسان المسلم، في مقابل 
  سواء.على 

فـأي واحـد مـنكم     اء! هذه نقطة؛ وهي أنّه كيـف نكتـب؟  إخواني األعز
                                                             

  . ٣١) سورة عبس : ١(
 بكـر  أبـي  إلـى  الجـدة  عن قبيصة بن ذؤيب أنّه قال: جاءت ،٥١٣:  ٢) فقد روى مالك في الموطأ ٢(

 سـنّة  فـي  لـك  علمـت  ومـا  شـيء،  اهللا كتـاب  فـي  مالك: بكر أبو لها فقال ميراثها، تسأله الصديق
  .الحديث. الناس. فسأل الناس، أسأل حتى فارجعي شيئاً، |اهللا رسول

 عمـر  كـان  قـال:  المسـيب،  بـن  سـعيد  عـن  سـعيد،  بن يحيى عن عيينة ابن ) يقول ابن األثير: روى٣(
  الحسن. أبو لها ليس معضلة من يتعوذ

  أبي طالب رضي اهللا عنه.ة علي بن ترجم ،٢٢:  ٤راجع: أسد الغابة 
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بـد أن يعـرف هـذا     ال ،ومن الناس يريد أن يكتب موضوعاً عـن إمـام معصـوم   
وأنّه كيـف   ،حتى شخصيته وعالمه الداخلي هو؟ وكيف يفكّر؟ نالمعصوم؛ م

يعيش، فال يصح أن يقاسوا بغيرهم أبداً، وال يقاس بهم أحـد، بـل نحـن نعتقـد     
، فاألنبيـاء  ^على والية األئمـة  ^اءأن اهللا سبحانه وتعالى أخذ ميثاق األنبي

   ويرويـه   )١(، نـروي ذلـك  ^السابقون كلّهم مكلّفون بوالية النبـي وأهـل بيتـه
  أيضاً. )٢(السنة

                                                             

 وتعـالى  تبـارك  اهللا >إن: قـال  ،×جعفـر  أبـي  عـن  حمـران،  ) فقد روى الكليني ذلك بسنده عـن ١(
 رسـولي،  محمـد  هـذا  وأن بـربكم  ألسـت : فقـال  النبيـين،  علـى  الميثاق أخذ ... الخلق خلق حيث

أنّنـي  العـزم:  أولـي  علـى  الميثاق وأخذ النبوة، لهم فثبتت بلى،: قالوا المؤمنين؟ أمير علي هذا وأن 
 ^علمـي  وخـزان  أمري والة بعده من وأوصياؤه المؤمنين أمير وعلي رسولي، ومحمد ربكم،

ـد  أعـدائي  مـن  بـه  وأنـتقم  دولتي به وأظهر لديني به أنتصر المهدي وأنوكرهـاً،  طوعـاً  بـه  وأعب 
  وشهدنا< .. الحديث. رب يا أقررنا: قالوا

  . ١رقم الحديث  ،٨:  ٢راجع: الكافي 
 بـه  وإيمـانهم  إقـرارهم  وكيفيـة  األنبيـاء،  علـى  أخـذه  الـذي  الميثـاق  حقيقة وجلّ عزّ اهللا بين ) لقد٢(

 آدم بـه  أقـر  الـذي  والميثـاق  األمانـة  أن فيهـا  جـاء  حيـث  ،×آدم قصـة  في كما عليه، وثباتهم
 آدم وجـلّ  عـزّ  اهللا علّمهـا  التـي  الحيـة  األسـماء  عـن  عبـارة  اإللهيـة  الخالفة منصب لنيل وتحمله
 عليهـا،  ومهيمنـة  بهـا  ومحيطـة  وباطنهـا  ملكوتهـا  هـي  بـل  واألرض، السـماوات  مـن  هي وليست

  كما ذكر ذلك علماء السنّة ومفسريهم. ،^بيته وأهل |الرسول هم واألسماء
  ما نصّه:   ،٦٠:  ١يقول السيوطي في الدر المنثور 

 اهللا: قـول  عـن  |النبـي  سـألت  قـال:  علـي،  عـن  رواه بسـند  الفـردوس  مسـند  فـي  الديلمي أخرج
}  ـهلَيع فَتَـاب اتمكَل هبر نم معلـى  اًباكيـ  سـنة  مائـة  بالهنـد  آدم ... مكـث  فقـال:  ،}فَتَلَقَّى آد 

 روحـي؟  مـن  فيـك  أنفخ ألم بيدي؟ أخلقك ألم آدم! يا وقال: جبريل، إليه اهللا بعث حتى خطيئته
 ومـا  قـال:  البكـاء؟  هـذا  فمـا  قـال:  بلـى،  قـال:  أمتي؟ حواء أزوجك ألم مالئكتي؟ لك أسجد ألم
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حنبل يروي في الفضائل في مسنده ـ ولكن يظهـر أنّهـم    وهذا أحمد بن 

 عزّ اهللا يدي بين نوراً وعلي أنّه قال: >كنت |حذفوا ذلك بعدئذ ـ عن النبي 
 مقسـ  آدم تعـالى  اهللا خلـق  افلمـ  عام، آالف بأربعة آدم اهللا يخلق أن قبل وجلّ
، فهـذا مشـروع آخـر يختلـف عـن      )١(علـي<  وجزء أنا فجزء جزئين، النور ذلك

                                                                                                                                               

 

 قابـل  اهللا فـإن  الكلمـات،  بهـؤالء  فعليك قال: الرحمن! جوار من أخرجت وقد البكاء من يمنعني
 أنـت،  اال إلـه  ال سـبحانك  محمـد  وآل محمـد  بحـق  أسـالك  إنـي  اللهم قل: ذنبك، وغافر توبتك
 محمـد  بحـق  أسـالك  إنـي  اللهـم  الرحيم، الغفور أنت إنّك لي فاغفر نفسي وظلمت سوءاً عملت

 التـواب  أنـت  إنّـك  علـي  فتـب  نفسـي  وظلمـت  سوءاً عملت أنت اال إله ال سبحانك محمد وآل
    آدم. تلقّى التي الكلمات فهؤالء الرحيم،

 للنبـي  الواليـة  هـو  الخالفـة  مقـام  بواسـطته  ونـال  بـه  وآمـن  آدم تحملـه  الـذي  الميثـاق  فيكون وعليه
ــ   ونـال  ،×إبراهيم بها ابتلي التي الكلمات في الحال ، وكذلك^البيت وأهل |األكرم

 بهـا  وآمـن  أتمهـا  التـي لمـا   ×إبـراهيم  ميثـاق  هي الكلمات فهذه عند إتمامهن ـ مقام اإلمامة، 
  اإللهية. اإلمامة مقام استحق العالمين رب هللا بواسطتها وأسلم

 ×الصـادق  جعفـر  سـألت : قال المفضّل، عن: المناقب لمات: وفيوقد قال القندوزي في هذه الك
 تلقّاهـا  التـي  الكلمـات  >هـي : اآليـة، قـال   }وإِذْ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات{وجـلّ:   عزّ قوله عن
 والحسـن  وفاطمـة  وعلـي  محمـد  بحـق  أسـألك  رب يـا : قـال  أنـه  وهـو  عليـه،  فتـاب  ربه من آدم

 فمـا  اهللا رسـول  ابـن  يـا : لـه  فقلـت  الرحيم<، التواب هو إنّه عليه اهللا فتاب علي، تبت إال والحسين
 ولـد  مـن  تسـعة  إمامـاً،  عشـر  اثني المهدي القائم إلى أتمهن >يعنى: قال ؟}فَأَتَمهن{ بقوله يعنى

  .<^الحسين
  . ٢٩٠:  ١راجع: ينابيع المودة : 

: ال ابـن جبـر فـي نهـج اإليمـان     حنبـل، ولكـن قـ   ) لم نعثر على نصّ الحديث في مسند أحمد بن ١(
 حبيبـي  سـمعت : قـال  سلمان، إلى رفعه حديثاً مسنده [أحمد بن حنبل] في ما نصّه: وروى ،٣٩١

 بأربعـة  آدم اهللا يخلـق  أن قبـل  وجـلّ  عـزّ  اهللا يدي بين نوراً وعلي >كنت: يقول |اهللا رسول
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  اآلخرين، وال يصح أن يقاس بهم غيرهم.

íé’~�Ö]<Ý^Úý]<“ñ^’}íé’~�Ö]<Ý^Úý]<“ñ^’}íé’~�Ö]<Ý^Úý]<“ñ^’}íé’~�Ö]<Ý^Úý]<“ñ^’}×VVVV< << << << <
فاعتقادنا فيه أن اإلمـام إذا أراد أن يعلـم    ×وأما العالم الداخلي لإلمام

شيئاًَ علمه، فإن قيل: كيف ذلك؟ فنقول: إذا وجه نفسـه وتوجـه لمعرفـة شـيء     
  بعمق أعطاه اهللا القدرة النفسية على أن يعرفه ويستكشفه. 

أال ترون ما روي عن اإلمام الرضا (روحي له الفداء) فـي هـذا المجـال،    
 خرجـت  قـد : قال بالصفواني، المعروف الرحمن عبد بن اهللا عبد فقد روي عن

 مـنهم  وأخـذوا  الطريـق،  علـيهم  اللصوص فقطع كرمان، إلى خراسان من قافلة
 نفسـه،  مـنهم  ليفتـدي  بونهيعذّ مدة أيديهم في فبقي المال، بكثرة هموهاتّ رجالً

 نسائهم، من امرأة فرحمته وه،فشد الثلج، ذلك من فاه وملؤوا الثلج، في وأقاموه
 إلى انصرف ثم الكالم، على يقدر لم حتى ولسانه فمه فانفسد وهرب، فأطلقته

 يرى فيما فرأى بنيسابور، وأنه ×الرضا موسى بن علي بخبر وسمع خراسان،
 عـن  فسـله  ،خراسـان  ورد قـد  |اهللا رسول ابن إن له: يقول قائالً كأن النائم
 وشـكوت  ×قصدته قد كأنّي فرأيت قال: به، تنتفع دواء يعلمك فربما علّتك

 والسـعتر  الكمـون  مـن  خـذ : لـي  فقـال  تـي، بعلّ وأخبرته إليه دفعت كنت ما إليه
  تعافى. فإنك ثالثاً، أو مرتين فمك في منه وخذ ودقّه والملح،

 ،بـه  اعتـد  وال منامـه  في رأى كان فيما يفكّر ولم ،منامه من فانتبه الرجل
 مـن  ارتحـل  قـد  ×الرضـا  موسى بن علي إن: له فقيل نيسابور باب ورد حتى

                                                                                                                                               

 

  علي<. وجزء أنا فجزء جزئين، النور ذلك مقس آدم تعالى اهللا خلق فلما عام، آالف
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 أمـره  لـه  ويصـف  يقصـده  أن الرجـل  نفـس  في فوقع سعد، برباط وهو نيسابور
  :لـه  فقـال  إليـه  فدخل سعد، رباط إلى فقصده الدواء، من به ينتفع ما له ليصف

  حتـى  ولسـاني  فمـي  علـي  وانفسد وكيت كيت أمري من كان اهللا رسول بن يا
  به. انتفع دواء منيفعلّ ،بجهد إالّ الكالم على أقدر ال

 فـي  لـك  وصـفته  مـا  فاسـتعمل  اذهـب  مـك؟! أعلّ ألـم > :×الرضـا  فقال
    .<منامك له

   علي. تعيده أن رأيت إن اهللا! رسول بن يا: فقال الرجل
 فمـك  فـي  منـه  وخـذ  فدقـه  والملح والسعتر الكمون من خذ>: ×فقال

   .<ستعافى فإنك ثالثاً أو مرتين
  .)١(فعوفيت لي وصف ما فاستعملت: الرجل قال

أعطني إنساناً إذا وجهت نفسـك لـه بعمـق وإخـالص عـرف      وأقول هنا: 
ماذا أردت قوله، ثم يجيبك، كيف يجيبك؟ قـادر علـى أن يجيبـك باليقظـة أو     

  خرى.اُبالمنام، فهؤالء شخصيات من نوعية 
áçÚç’Ã¹]áçÚç’Ã¹]áçÚç’Ã¹]áçÚç’Ã¹]^<<<<Ð×¤]æ<�]<°e<íŞ‰]çÖ]<ÜâÐ×¤]æ<�]<°e<íŞ‰]çÖ]<ÜâÐ×¤]æ<�]<°e<íŞ‰]çÖ]<ÜâÐ×¤]æ<�]<°e<íŞ‰]çÖ]<ÜâVVVV< << << << <

  وحـي لهـم الفـداء) فيجـب    إذن! إذا أردنا أن نتحدث ونكتـب عـنهم (ر  
ر فنقول: من أين لهم قصِّـ أوالً ـ أن نفهم أن هؤالء من هم، وال نسترخص وال نُ

هذا؟ هو من عنـد اهللا، عنـدما نطلـب مـنهم شـيئاً يتصـور الـبعض أنّنـا نعبـدهم،          
فعندما أقول: يا موالي يا صاحب الزمان أو يا أمير المـؤمنين أريـد منـك كـذا،     

أعطاك اهللا، فإن طلب الشخص من الوزير شيئاً فهل يعني  أي: أعطني ذلك مما
                                                             

  .١٦، رقم الحديث ٢٢٨:  ٢× ) عيون أخبار الرضا١(



EMOO<D�ßÖ]<ì�‰<í‰]…�<sãßÚ|<íflÛñù]æ^<<KN<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<NNO 

 

أبداً، فاهللا عزّ وجلّ يقـول للـذي يريـد أن    ذلك أنّه ينكر األمير أو الملك؟! أبداً 
يطلب منه شيئاً: أن صالتكم التي هـي أعظـم قربـة لـي ال أقبلهـا إالّ أن تكـون       

مختومة بالتوسل بمحمدد وآل محم^ .  
 رووا عـن عمـر بـن الخطـاب أنّـه كـان يقـول: الـدعاء        ة بل حتى أن السنّ

 يصـلّى  حتـى  شـيء  منـه  اهللا إلـى  يصعد فال واألرض السماء بين معلّق والصالة
 َآمنُـوا  الَّـذين  أَيهـا  {يا، )١(<محمد آل علي: >وعلى .. وعن ،|النبي على
  . )٢(الْوسيلَةَ} إِلَيه وابتَغُوا اللَّه اتَّقُوا

اهللا تعـالى، لكـن مـن يريـد أن      نستطيع أن نتكلم مباشـرة مـع  صحيح أنّنا 
ويمهرها بختم هؤالء، ويـأتيني   يكون دعاؤه أرجى لالستجابة فليختم عريضته

  من هذا الباب، فبهم عرف اهللا، وبهم عبد اهللا، وبهم يرزقون. 

VíÚ^Úý]<Øe^ÏÚ<»<Üâ‚ßÂ<Ù]‚eù]VíÚ^Úý]<Øe^ÏÚ<»<Üâ‚ßÂ<Ù]‚eù]VíÚ^Úý]<Øe^ÏÚ<»<Üâ‚ßÂ<Ù]‚eù]VíÚ^Úý]<Øe^ÏÚ<»<Üâ‚ßÂ<Ù]‚eù]< << << << <

والعجيب أن هؤالء الذين يصفونا بالغلو، انظر بحث األبدال عندهم، من 
  هم األبدال؟ بهم يرزق الناس، وبهم ينصرون، وبهم تمطر السماء، وبهم وبهم.. 
من هم األبدال؟ يعدون صوفياً بواالً على عقبيه مـن األبـدال الـذين بهـم     

، سـرقوا مقامـات أهـل    ^بيتـه يرزق، لكنّه ال يقبل بعلي بن أبي طالب وأهل 
وأعطوها لغيرهم، انظروا إلـى هـذه الحيوانـات المتفجـرة المفخّخـة       ^البيت

حالياً والذين يبعثون بهم إلى العراق، انظروا ماذا ينشـرون عـنهم مـن كرامـات     
وكرامات، كرامات لجماعة ابن الدن والمتطرفين، وشتّى أنواع الكرامات البن 

                                                             

  .٦٥:  ٢حقوق المصطفى للقاضي عياض ) الشفا بتعريف ١(
  .٣٥سورة المائدة : ) ٢(
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  تيمية. 

æ†Ö]<…�^’¹]<ì†nÒæ†Ö]<…�^’¹]<ì†nÒæ†Ö]<…�^’¹]<ì†nÒæ†Ö]<…�^’¹]<ì†nÒflj�iæ<íéñ]flj�iæ<íéñ]flj�iæ<íéñ]flj�iæ<íéñ]V^ãjV^ãjV^ãjV^ãj< << << << <

وهنالك مسألة أخرى، وهي المصـادر التـي يريـد أن يكتـب عنهـا حيـاة       
، فروايــاتهم مبثوثــة فــي مصــادر عديــدة، والــذي فقــدناه أضــعاف  ^األئمــة

وأضعاف ما وصل إلينا، يقال: إن ابن عقدة ـ رحمه اهللا ـ كان عنده ثالث مائـة    
  .)١(|ومائة ألف حديث عن رسول اهللا ^ألف حديث عن أهل البيت

ولكن أين هي؟ أبادوها أو صادروها فبقـي بعضـها، وقـد نقـل عـن ابـن       
وأن كـلّ واحـد    ×عقدة أنّه أرخ ألربعة اآلف رجل ممن روى عن الصادق

، فالذي فقدناه كثير جداً، ومع ذلك تستطيع أن تجد )٢(×منهم ماذا روى عنه
  ^.نا عن أهل البيتالعجائب في ما وصل أو نقله غير

ــن  ــذه     إذن! م ــود ه ــع وج ــر، م ــه األم ــهل علي ــادر يس ــى المص ــع إل يرج
الحواســيب واألجهــزة، يســهل عليــك أن تقــرأ وترجــع وتبحــث وتجمــع فــي   

  موضوعك.

VíÚ^Úý]<Åç•çÚ<»<ovfÖ]<l^èçÖæ_VíÚ^Úý]<Åç•çÚ<»<ovfÖ]<l^èçÖæ_VíÚ^Úý]<Åç•çÚ<»<ovfÖ]<l^èçÖæ_VíÚ^Úý]<Åç•çÚ<»<ovfÖ]<l^èçÖæ_< << << << <

ومع ذلك ال بد أن يعين الباحث أولوية لموضوعه، وإنّما قلت: >أولوية< 
                                                             

  . ٢٢٠:  ٥راجع: تاريخ بغداد  )١(
 أسـماء  كتـاب  منها ،الكبير كتابنا في ذكرناها كتب ) قال العالّمة الحلي في ترجمته البن عقدة: له٢(

 الحـديث  رجـل  لكـلّ  فيـه  وأخـرج  ،رجـل  آالف أربعـة  ×الصـادق  عـن  رووا الذين الرجال
  رواه. الذي

  . ٣٢٢راجع: خالصة األقوال : 
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أيه ويعيد هيكلية موضوعه، فال بـد  ألنّه عندما يقرأ المواد في موضوع سيتغير ر
 |أن يحدد هدفه من الكتابة، وما مر وتقدم فـي الليلـة الماضـية عـن النبـي     

كلّه أيضاً ينطبق هنا، فمن أي زاوية يريد أن يتناول الموضوع؟ ومن أي زاوية 
يريد أن يبحث؟ أو أن هذا الموضوع، من أي ناحية يريد أن يكتب فيه؟ ومـن  

طبه؟ من المهم جداً للذي يكتب عن موضوع أن يعرف مـن يخاطـب،   هو مخا
فهــل يخاطــب الشــباب أو يخاطــب عامــة النــاس، أو المتخصّصــين، أو الــذين  

  عندهم حس مرهف، أو غيرهم؟ فعليه أن يعين مخاطبه من الناس. 
لغة الكتابة أيضاً لغة مؤثّرة، أعتقد أنـه بمقـدار مـا نـتقن ومـا نتعمـق فـي        

ما نجيد لغة الكتابة، يكون توفيقنـا وتـأثير مـا نكتبـه فـي حياتنـا وبعـد        الكتابة و
  وفاتنا. 

<�†‰<�†‰<�†‰<�†‰�Ö]<p�]ç£]�Ö]<p�]ç£]�Ö]<p�]ç£]�Ö]<p�]ç£]<<<<†‘^Â†‘^Â†‘^Â†‘^Â^â^â^â^â<<<<íÛñù]íÛñù]íÛñù]íÛñù]^VVVV< << << << <
، وجوانب حياتهم التي صـادفت  ^إخواني األعزاء! حديثنا عن األئمة

، فقـد  ×ظهورهم للنـاس لقـرنين ونصـف، ثـم بـدأت غيبـة اإلمـام المهـدي        
والت كثيرة في األمة اإلسالمية، عاصـر  حدثت في هذين القرنين والنصف تح

السـقيفة وحكـم أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ثـم السـنوات الخمـس           ^األئمة
، فتحوا عليه فيها ثالثة حروب ولكنّـه  ×والنصف التي حكمها أمير المؤمنين

لستة أشهر حيث واصـل   ×أرسى خُطا العهد النبوي، ثم حكم اإلمام الحسن
، وكيـف  ×مسرح للظالمين، ثم اإلمام الحسينخطّ أبيه، وكيف تنازل عن ال

كلّ التحوالت التـي حـدثت علـى     ^ثار بنو أمية وبنو العباس، عايش األئمة
األمة في هذين القرنين ونصف، وفيها الكثير من الموضـوعات التـي ينبغـي أن    
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  تُكشف ويكتب فيها من أي زاوية أرادها الباحث.

V“ßÖ]<Øé×�V“ßÖ]<Øé×�V“ßÖ]<Øé×�V“ßÖ]<Øé×�< << << << <

مسألة تحليل النصّ، أوصي نفسي وإخواني وهنالك مسألة أخرى، وهي 
، فمرضنا السائد هو التعمـق السـطحي لهـذه    ^أن يتعمقوا في نصوص األئمة

ــق     ــن دون تعمــ ــان مــ ــا كــ ــف مــ ــب كيــ ــح أن نكتــ ــوص، ال يصــ  النصــ

وال فهم، يجب أن تكون الحوزات العلمية مركزاً للعمق، فميزتنـا عمـق الفهـم    
أعرف ما هو السبب، فقد يكون السبب والتحليل، وقد قلّ ذلك في حوزاتنا، ال 

 الجــو العــام اآلن فــي العــالم، وهــو جــو الجرائــد ووســائل اإلعــالم والســطحية 

  ال ينبغي أن  يأخذنا هذا الجو، بل ال بد من أن نتعمق.
رحمة اهللا على الميرزا الشـيرازي، يقـال بـأن القـارئ بـدأ يقـرأ ـ وكـانوا         

على ابن زيـاد،   ÷قال: دخلت زينبون في مجلسه سيرة وليس تعزية ـ ف أيقر
وهي تلبس ثياب خلقه ـ أو مـا بهـذا المعنـى ـ وأراد أن يكمـل، إالّ أن الميـرزا        
استوقفه، فقال: ال .. قف، اصبر حتى نستوعب ونفهم ونُعطي هذه العبارة حقّها، 
ماذا تقول؟ زينب بنت علي بن أبي طالب دخلـت فـي الكوفـة علـى ابـن زيـاد       

ثيــاب خلقــه؟ اصــبر وتكلّــم فــي هــذا الموضــوع، فأقبــل وهــي متنكــرة تلــبس 
أن تتعمقــوا فــي النصــوص المجلــس كلّــه فــي تحليــل هــذا المعنــى ..  علــيكم 

  لتحللوها.
وينبغي أن ال نطيل في التحليل، فمن احتـرام القـارئ أن ال تعيـد العبـارة     
لما تكتب للقارئ، اكتب له فكرة ثانية وكـن معـه كريمـاً سـخياً لمـا تخطـب،       

عطه فكرة أخرى وأخرى، وأما أن التحليل كيف يكون، فذهنية المحلِّل تؤثر أ
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فــي كــون التحليــل تحلــيالً روحيــاً أو عقائــدياً إيمانيــاً، أو أخالقيــاً تربويــاً، أو  
  اجتماعياً أو سياسياً.

فالمهم أي نوع من التحليل تريده؟ تحليل التعبيـر، انظـر لجمـال التعبيـر     
لتجد اللغـه طـوع يديـه، وكيـف يـتكلّم مـع ربـه         ×دينعند اإلمام زين العاب

  ها وأكثرها جاذبية وتهذيب ودقة.بأرقى لغة وأعال

V^ãéÊ<ovfÖ]<êÇfßè<�Ö]<ÙçÏ£]V^ãéÊ<ovfÖ]<êÇfßè<�Ö]<ÙçÏ£]V^ãéÊ<ovfÖ]<êÇfßè<�Ö]<ÙçÏ£]V^ãéÊ<ovfÖ]<êÇfßè<�Ö]<ÙçÏ£]< << << << <

إخواني األعزاء! الموضوع غني، وألفت نظركم هنـا إلـى أهميـة الكتابـة     
فـي  ، نعم هناك كتابات كثيرة، لكننا ما زلنا بحاجة للتأليف ^عن أهل البيت

هــذا المجــال، فهنــاك حقــول بكــر لــم يتطــرق إليهــا، ومــا زالــت جوانــب فــي  
لم تعـرض علـى العـالم، فإنّـك تجـد فـي نصوصـهم الجانـب          ^شخصياتهم

الروحي والتربوي، وجانب العلوم، وجانب الشخصـيه، وجانـب ارتبـاطهم بـاهللا     
  عزّ وجلّ، وجانب مشروعهم الرباني، وأنّهم كيف ينظرون ألنفسهم.

الحقول مثالً تحليل سبب عدم تسـلّم السـلطة مـن قبـل اإلمـام      ومن تلك 
  ، مع أنّها عرضت عليه من المختار وإبراهيم األشتر. ×زين العابدين

مـن ثـورة    ×كنت أتتبـع أنـا فـي هـذه المـدة موقـف اإلمـام الصـادق        
العباســيين، ســميتُ هــذه الثــورة بثــورة اإليــرانيين علــى األمــويين ثــم ســلّموها  

  للعباسيين.  
في األزمـات واألحـداث، والتصـور الـذي يقدمـه       ^كذلك موقفهمو
ــر     ^األئمــة ــى أن يظه ــانيين إل ــتهم كأئمــة رب موها لمهمــد ــي يق ــا الت والرؤي

  .×مهديهم
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الموضـــوع غنـــي، وأنـــا عملـــتُ ســـنين طويلـــة فـــي موضـــوع اإلمـــام 

، وإلـى اآلن أجـد عـدداً مـن المواضـيع المحتاجـة إلـى التحقيـق،         ×المهدي
  ، أنّنـي اشـتغلت  ×ضيع التي أشغلتنا في معجم االمـام المهـدي  وكذلك الموا

  ـ وإلى اآلن ـ في مواضيع كثيرة مهمة عظيمة عن اإلمام (روحي له الفداء).
والطفولـة   ×لو أننا استطعنا أن نكتب إلـى العـالم عـن اإلمـام الحسـين     

إلـى الطفولـة، وأطفالـه،     ×فحسب، ونقدمه إلى العـالم لهـزّ العـالم، كنظرتـه    
، ونطلُّ مـن ذلـك علـى طفولـة يحيـى وعيسـى       ×امله معهم، وطفولته هووتع

  ، فنهزّ العالم بذلك.^ومريم
لم يعرفها العالم، ولـم تستكشـف بعـد، فكـلّ مـا       جواهر ^أهل البيت

كتب عنهم هي كتابات ابتدائية ومواد أولية تنفـع فـي الكتابـة، ويحتـاج األمـر      
ة الذهنيـة واألدبيـة علـى أن يقـدم     إلى من يعرف مقامهم ومن تكون لـه القـدر  

  إلى العالم. ^أهل البيت
kéfÖ]<Øâ_<†’Â<»<à©kéfÖ]<Øâ_<†’Â<»<à©kéfÖ]<Øâ_<†’Â<»<à©kéfÖ]<Øâ_<†’Â<»<à©^VVVV< << << << <

، نعم ال شك بأنّنا دخلنا عصرهم، ^باعتقادي أنّنا في عصر أهل البيت
أنـه أخبـر عنهـا، فقـال:      ×ونحن في المرحلة التـي روي عـن أميـر المـؤمنين    

، فالـدنيا  )١(<ولـدها  علـى  الضـروس  عطـف  شماسـها  بعـد  علينـا  الـدنيا  لتعطفن>
شامسة، والبغلة الشامسة كالناقة المسـنّة، وهـل تعـرف قـدر الناقـة المسـنّة؟ إذا       
أتت بولد تكون عليه حنونة بكيفية غيرعادية، وقـد بـدأ ـ حاليـاً ـ حنـان الـدنيا        

، والعالم ـ حتى أهل السنّة ـ يريدون أن يعرفـوا مـاذا عنـد      ^على أهل البيت
                                                             

  . ٤٧:  ٤) نهج البالغة ١(
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، ومـا هـو مشـروعهم، ومـن هـو مهـديهم، ومـن هـم         ، ومن هم^أهل البيت
  أتباعهم، وما هو مذهبهم.

، ال تنظروا إلى هـؤالء الحثالـة أتبـاع ابـن     ^نحن في عصر أهل البيت
ا، ـ واهللا ـ أنّهـم نواصـب إالّ القليـل القليـل،       نـ تيميـة، هـؤالء حاقـدون ويكرهون   

كلّ ما أتيت  ـ  ^ويكفي دليالً أنّي ـ مع بعضهم الذي يدعي حب أهل البيت 
له بفضيلة أو مقام أو نصّ من بخاريه ومسلمه ال ينبض قلبه، ولكنّي إذا ذكرتُ 
له شيئاً عن يزيد فيقول: صحيح، ولكن هذه غزوة القسطنطينية وقـد غـزا فيهـا،    

  ومغفور له من يغزو القسطنطينية.
ؤولون في أن ، ونحن مس^فالغرب يريد أن يفهم ماذا عند أهل البيت

  هم إلى العالم.نقدم

VÝøÓÖ]<Ý^j}VÝøÓÖ]<Ý^j}VÝøÓÖ]<Ý^j}VÝøÓÖ]<Ý^j}< << << << <
    وأختم كالمي بهذه الجملة: هنالك مثلٌ يقول: ليس الشـاعر مـن يصـف
بستاناً بكامله، وإنّمـا مـن يأخـذ وردةً مـن بسـتان ويـنظم فيهـا قصـيدة طويلـة،          
حددوا موضوعاتكم بدقّة وعمق، وأبرزوها واكتبوا فيها، مثل الموضوع الـذي  

فولة<، وكموضوع >قـدرة اإلمـام علـى تلقّـي     والط ×ذكرته: >اإلمام الحسين
  طلبات الناس ومحبيه<، وموضوع >االرتباط بين المعصوم والناس<.

 لََآيـات  ذَلـك  فـي  {إِنأو مسألة أن المعصوم كيف يرى األشـخاص،  
{ينمستَولْم١(ل( ،رِفُونعي} م} كُلّااهيمرسول )٢(بِس والنصوص الواردة في أن ،

                                                             

 . ٧٥) سورة الحجر : ١(

  . ٤٦) سورة األعراف : ٢(
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ما رجع من المعراج حتى أوتي علـم مـا يكـون، وكـالتي وردت فـي       |اهللا

وأنّه كان على منبر المدائن ونظر إلى أناس فرأى تاريخهم،  ×أمير المؤمنين
فإذا نظر إلى إنسان وأراد أن يعرف شريط مستقبله حتى يدخل الجنـة أو النـار   

كانــات، يـراه، نعـم يــراه، قربـوا هــذه القـدرات للنــاس علـى ضــوء العلـم واإلم      
  ابحوثها وانظروا إلى نصوصها، فهي مسألة مهمة جداً. 

باعتقادي أن عندنا إنتاج كثير مـن حيـث الكميـة، لكـن النوعيـة ليسـت       
 ^جيدة، وأكثر نوعيتـه عاديـة وسـطحية، لـو أنّـا قـدمنا مـذهب أهـل البيـت         

وشخصياتهم وتعاليمهم وخطّهم إلى العالم بأسلوب علمي عميـق مركّـز أدبـي    
ان في مجاالت ق بأنواع اإلنتاجات للصغار والكبار، للنساء والرجال، وللشبومش

ــة والسياســية،    ــة واإلنســانية واألخالقي ــة والتربوي مختلفــة، كالمجــاالت الروحي
  لكانت كتاباتنا مطلوبة بدرجة أولى في العالم.

عظمـاء، ونحـن بحاجـة إلـى نوابـغ ليسـتوعبوا كالمهـم         ^أهل البيت
  هرهم، ويظهروها للعالم.ويسخرجوا من جوا

  أكتفي بهذا، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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  الشوق الهائم في سيرة القائم#
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

     العالمين، والصالة والسـالم علـى أشـرف خلـق اهللا، سـي د الحمد هللا رب
وعلـى آلـه الطَيبـين الطـاهرين، واللَّعـن       ،األنبياء والمرسلين أبي القاسم محمـد 

  ن إلى قيام يوم الدين.الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من اآل
نّي أرغب إليك فـي دولـة   إ>اللهم لتقوى، اأنطقني بالهدى وألهمني  رب

، وتذلّ بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها مـن الـدعاة   وأهله كريمة تعزّ بها اإلسالم
  ، برحمتك يا أرحم الراحمين.)١(لقادة إلى سبيلك<إلى طاعتك وا

 ص شـيعته ة الحميـدة, واجعلنـا مـن خلّـ    أرنا الطلعة الرشيدة, والغـر  هماللّ
سرته والمستشهدين بين يديه، أووتالمذته  هاموأصحابه وخد وأعوانه وأنصاره

بـه  واجعل صالتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة, وحوائجنا به مقضـية, وهمومنـا   
واجعلنـا كمـا تحـب     اللّهـم  اً،ودعائنـا بـه مسـتجاب   رزاقنا به مبسـوطة,  أومكفية، 

وترضى في أيام الغيبة الكبرى، ووفقنا لما تحب وترضى في مثـل هـذا الشـهر    
  المبارك في ضيافتك الكبرى.

†Úù]<gu^‘<àÂ<oè‚£]†Úù]<gu^‘<àÂ<oè‚£]†Úù]<gu^‘<àÂ<oè‚£]†Úù]<gu^‘<àÂ<oè‚£]×VVVV< << << << <
 سـف الزهـراء    حـديث  ،قحديث شـيمحبـوب القلـوب، إالّ  و عـن يو  أن

                                                             

  .٤٥٥:  ٢النجم الثاقب ) ١(
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ددتـه  ما يكون في أبعاد مختلفة، وحديثنا والموضـوع الـذي أع  الحديث عنه إنّ

بيـان   هـو و، ×من الحديث حول صـاحب األمـر   هو في جانب خاصّل حالياً،
  .المباركة سيرته

   ؟في مثل شهر رمضان المبارك ،األياملماذا هذا الحديث في مثل هذه 
رمضان المبارك وبين شهر  مرهناك عالقة وطيدة ووثيقة بين صاحب األ

نتيجة حركة المنظومـة   إذ أن الشهور واأليام والساعات ليست إالّ؛ في كل عام
 ةوحقيقـ  مـا هـي ماهيـة واحـدة    إنّ تـه وماهي تهالزمن وحقيق الشمسية, فمن حيث

م في األيام والشهور من حيـث الفضـيلة والتقـد   إنّما يكون ختالف االو واحدة,
باعتبار ما يحدث   يكونما نّإهذا  ة, وكلّالنحوسالبركة ومن حيث و, رخّوالتأ

في تلك الساعة, وفي ذلك اليوم, وفي تلك الليلة, وفي ذلك الشهر, وفـي تلـك   
  بات لعظمة شهر رمضان المبارك.المسب عتباراب, فيكون وما شابه ذلك السنة,

أخـرى مـن    اًأَن اهللا سبحانه وتعالى أعـد لهـذا الشـهر شـهور     ومن عظمته
ـ حيث العبادة والتقرب، وأنّـه يـأتي الخطـاب مـن     ب, كمثل شهر رجب المرج

  .لعظمة شهر رجبوذلك ؛ )١(<ون؟أين الرجبي> قبل المالئكة:
ـنن واآلداب  |شهر شعبان شهر الرسـول األعظـم   ثمإنو ،, شـهر الس 

  .|نُسب إلى الرسول األعظم
شهر دعيتم فيـه إلـى   > مة لشهر رمضان المبارك,هذا من باب المقد كلّف

ــرى وهــو الصــ )٢(<ضــيافة اهللا ــه , الضــيافة الكب ــي ليالي ــام ف ــي نهــاره والقي   ،يام ف
                                                             

  .١٥٧: ١ النفائس ومنتخب المجالس نزهة) ١(
  .٤٣٥بشارة المصطفى: ) ٢(
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ألن هـذه الليلـة عزيـزة عنـد اهللا وثمينـة       ؛مة لليلـة القَـدر  مقد إّ� ولم يكن ذلك 
  .ويتيمة أيضاً

فجري رجب وشعبان لعمة لشهر رمضان شهشهر رمضان ولياليـه  و ،مقد
ــة   ــة للّيل ــا   مقدم ــدر إنّم ــة الق ــة ليلّ ــدر, وعظم ــ الق ــان ب يه ــاحب الزم   ,×ص

إذ أن  ؛ما كـان لليلـة القـدر مـن عظمـة     لة القدر يلفي ل× لوال وجود الحجةف
 ـ  ربما يكون جبرئيل, أو خلق أعظـم مـن جبرئيـل   هو و ـ  المالئكة والروح األعظم

  .×القدر على ولي اهللا األعظم في ليلة لُزّتنت
الليلـة وعظمتهـا إنّمـا هـي      ههـذ و خير من ألف شـهر, اهللا  ليلة القدر عند

الضـيافة الثانيـة هللا    فـالحج هـو   ،في الحج يكون ذلككما ,×بصاحب الزمان
لـذا ورد عنـد   ؛ رمضـان، وخالصـته فـي عرفـة     شهر سبحانه وتعالى بعد ضيافة 

, وهـذا عنـد كـل    بطل حجهالفريقين: فمن ترك عرفة متعمداً ناسياً ساهياً غافالً 
به على ما أتذكره. المذاهب تقر  

á^ÚˆÖ]<gu^’e<…‚ÏÖ]<í×éÖ<íÛ¿Âá^ÚˆÖ]<gu^’e<…‚ÏÖ]<í×éÖ<íÛ¿Âá^ÚˆÖ]<gu^’e<…‚ÏÖ]<í×éÖ<íÛ¿Âá^ÚˆÖ]<gu^’e<…‚ÏÖ]<í×éÖ<íÛ¿Â×VVVV< << << << <
، ×هناك ارتباط وثيق حقيقي بين شهر رمضان وبـين صـاحب الزّمـان   

من خالل األدعية والزيارات ـ أن الحديث في شهر رمضان يدور حول   ـتجد  ف
اباً يسـتحب اسـتحب   فتتـاح) االدعـاء  (فـإن  كمـا تعلمـون   والحجة (عليهِ السالم)، 

مـا هـو   إنّ االفتتـاح) دعاء (خالصة ومؤكداً في كل ليلة من ليالي شهر رمضان, 
 دولـة  فـي  إليـك  نرغـب  إنـا  اللهـم >رتباطـاً وثيقـاً،   ا× بالحجة نساناإل ارتباط
  .)١(<وأهله االسالم بها تعز كريمة

                                                             

  .٦، رقم الحديث ٤٢٤:  ٣الكافي ) ١(
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القائم فـي   فهناك أمل ورجاء وارتباط وثيق بين المؤمن الصائم في نهاره

في حضرة صاحب األمـر   ليلة أنت في كلّ :أي ،×وبين صاحب الزمان ،ليله
ةحيث تتوججه بحديثك مع الح×.  

أمـر شـيعته بقـراءة هـذا      ×إمام العصر أن في بعض المصادروقد ورد 
أمـر   وهـو  علـى نحـو األمـر الظـاهر,    شهر رمضـان  ليالي ليلة من  في كلّ الدعاء

  .ندبي فيكون من المستحبات المؤكدة
التوحيـد  يبـدأ ب ف ليالي شهر رمضـان،  اإلنسان يقرأ هذا الدعاء في كلّ إن

نتهــي إلــى خــاتم األوصــياء اإلمــام يثــم بعــد ذلــك  ،أوالً، ثــم النبــوة و اإلمامــة
 نفــإذ، ×، فتجــد نهايــة الحــد للــدعاء إنّمــا تكــون مــع الحجــة ×الحجــة

سـيرة  الشوق الهائم فـي  : >خترت هذا الموضوعامن هذه المفاهيم  انطالقاًو
  .<×اإلمام القائم

   :نقاطعدة ، أود أن أشير إلى أدخل في صلب الموضوع قبل أن

Vğ̂uøŞ‘]æ<íÇÖ<ì�ŠÖ]<îßÃÚVğ̂uøŞ‘]æ<íÇÖ<ì�ŠÖ]<îßÃÚVğ̂uøŞ‘]æ<íÇÖ<ì�ŠÖ]<îßÃÚVğ̂uøŞ‘]æ<íÇÖ<ì�ŠÖ]<îßÃÚ< << << << <

أنّـه   إالّ ،سيراً وسيرةً ، ومصدره:السيرة لغةً: من سار يسير النقطة اُألولى:
كَتباً وكتاباً، والكتاب يكتب بمعنـى:  ،مصدر ثاني: من كتب يكتب مثل: كتب 

  .وبالمكت
:  بمعنـى مـا يـدلُ علـى اسـتمرارية السـير، بحيـث        ي >سيرةً<المصدر الثان

أصبح هـذا   سار على نحو :تكون کالملَکة لإلنسان، فيقال: سيرة فالن كذا، أي
  فكانت من سيرته.، السير ملكة له

أذكـر ذلـك    ـ طبعـا   صـطالحي اال ، وأمـا المعنـى  لغويالمعنى هو الهذا و
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الحيـاة   ة ـ : هـو  شاركفي اإلتوأنتم من أهل الفضل والعلم ف على نحو اإلجمال،
 :أي ،بالسيرة الذاتيـة  ذلك عن رإلنسان يعبلعندما يترجم و ،والترجمة للشخص

 الشبابية،و الطفولة،ودور الوالدة، كترجمة الشخص وتقسيم حياته إلى أدوار، 
يذكر  فهوإلنسان الكهولة، ثم الوفاة، فهذه األدوار عندما يترجمها اوالكمال، و

ــالم، ســيرة الشــخص ــذ ف ــن الســيرة حينئ ــال والحركــات   :راد م ــوال واألفع األق
 ةكتصبح ملَ وتكون على نحوٍ ،خالل حياته نسانوالسكنات التي تصدر من اإل

  ويتأسى به. ىحتذوي ىيقتدفعنده، 
سـيرة   :دما نقـول عنـ و ،ترجمتـه الذاتيـة   :سيرة فـالن العـالم الربـاني أي   ف 

مــن الوقــائع  نقصــد بــذلك مــا جــرى فــي حياتــه  فإنّنــا |ألعظــمالرســول ا
، فيكون حينئذ مـا  تقريرٍفعلٍ وو، من قولٍ هاور بارز فيوالحوادث التي كان له د

وما يقر وما يقوله ره يفعلهنّ اإذ أنّه ؛جة لناحةمن الس.  
 جحجـة، فتَحـت  ـ بمعنى قـول المعصـوم وفعلـه وتقريـره      ـ   الشريفة فالسنّة

حيـاتهم  ، و^وامتـداداً لسـيرته سـيرة األئمـة األطهـار      |بسيرة رسـول اهللا 
تقارير وشريفة أحاديث  من ،أقوال وأفعالوسيرتهم الذاتية، أي: ما عندهم من 

إذا فعـل شـخص أمـامهم وسـكتوا عـن ذلـك        :أي ،في مقام اإلقـرار و األفعـال  
وقره يكون من سيرتهم.إنّف روا فعله  

¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<^ßnè‚u¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<^ßnè‚u¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<^ßnè‚u¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<^ßnè‚uíèæ‚ãíèæ‚ãíèæ‚ãíèæ‚ãVVVV< << << << <

 ؟لماذا هذا الحديثلكن قد تتسائل: هي السيرة المهدوية عند ظهوره، و
كفينا السيرة الفاطمية؟ تأما  ؟كفينا السيرة العلويةتأما كفينا السيرة النَّبوية؟ تأما 

السـير، كسـيرة   تلك تختلف عن  السيرة المهدوية ألن؛ ال يكفينا ذلك يا إِخوتنا
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، حتـى يصـل   ’| وسيرة أمير المؤمنين وفاطمة الزهـراء كرمالرسول األ

 !ارجع مـن حيـث أتيـت    :لى أن من شيعته من ينكر عليه ذلك! ويقول لهإاألمر 
أن نعـرف السـيرة    بـد  ال ومـن هنـا  ل السـيرة المهدويـة،   يصعب عليه أن يتقب إذ

هاونتعايش مع للهذه السيرة، حتى نتفاع ئهاد أنفسنا ونوطّالمهدوية ونمه.  
يكــون فــي  ال نعلــم مــا قــد نــانّأل ؛أنفســنا مــن اآلن فيجــب علينــا أن نعــد

نـرى مـن سـيرته مـا لـم يكـن فـي        ، ف×المستقبل وعند ظهور اإلمـام الحجـة  
أن أعـد نفسـي مـن اآلن     بـد  ال ،بحثاً مهماً جداً هذا البحث وجدت علمنا، فلذا

ا نعـيش عصـر   نعلى أن إذ أن العالئم تدلّـ ؛ كما أعتقد   ـ  وأنا في عصر الظهور
  .هوقربالظهور 

ك أو رض تقلّـ أي أبـل   ؟أين استقرت بـك النـوى   ،ليت شعري>فحينئذ 
 ؟حمد سبيل فتلقـى أهل إليك يا بن  ؟ ..، أبرضوى أو غيرها من ذي طوىثرى

ر متى ترانا ونراك وقد نشرت لـواء النصـ   ؟ ..هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى
  .نعرف السيرة المهدوية أن بد اآلن، فال، نحن نعيش هذه الحالة )١(؟<ترى

<^ßjÊ†ÃÚ<^ßjÊ†ÃÚ<^ßjÊ†ÃÚ<^ßjÊ†ÃÚÖÖÖÖíèæ‚ã¹]<ì�Š×íèæ‚ã¹]<ì�Š×íèæ‚ã¹]<ì�Š×íèæ‚ã¹]<ì�Š×VVVV< << << << <

الســيرة المهدويــة قــد جمعــت بــين الســيرة النبويــة والســيرة العلويــة   إن
 نإذلتُ إليـه مـن خـالل األحاديـث الشـريفة،      والسيرة الفاطمية، وهذا ما توصّـ 

ر، وكيـف  كـون فـي هـذا اإلطـا    يإنّمـا   ـ  شـاء اهللا  إنـ موضوعي خالل الليلتـين   
وكيـف   ،قوم دولته العالمية، وكيف تكون سيرته في العـالم تعندما  ×يكون

                                                             

  . ٥٨٢ـ  ٥٨٠: المزار للمشهدي) ١(
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، اًوثالثة عشر نفـر  ةمع ثالث مائو ،ته العلياامع أهله وأصحابه وقياد أيضاًتكون 
مــع جنــده و جيشــه، ، وكــذلك ×الصــفوة والقيــادة األولــى لصــاحب األمــر

 عنـدما يـأتي   ×المهديكون سيرته مع الناس، وكيف يكون اإلمام تكيف و
  .الحج موسم

Ý^Úý]<�‰<àÚ<í×¶Ý^Úý]<�‰<àÚ<í×¶Ý^Úý]<�‰<àÚ<í×¶Ý^Úý]<�‰<àÚ<í×¶×<<<<Vl^è]æ†Ö]<ðç•<î×ÂVl^è]æ†Ö]<ðç•<î×ÂVl^è]æ†Ö]<ðç•<î×ÂVl^è]æ†Ö]<ðç•<î×Â< << << << <

في الحج، فإنّه يأمر الحجاج أن ال  ×اإلمام ةسير لىف عومن هنا نتعر
؛ وذلـك  المطاف لمـن عليـه الطـواف الواجـب     وا عيديأتوا بطواف مستحب، و

  .يمنعهفن يأتي بطواف مستحب الناس، وأما من يريد أ لكثرة
ظهـر اإلمـام وأراد أن    ان إذآلاربمـا  و، ×من سيرة صـاحب األمـر   هذا

سـيدي   ،يطلـب منـه   :ينكـر عليـه ذلـك، أي   ممـن  الـبعض   سـيكون يفعل ذلـك  
ثـم   ،للزيـارة والطـواف الواجـب    ةبعيدبلدة نائية من  جئتُو مرهقأنا  !وموالي

دع الناس يطوفون طوافهم، وأنا ال أطـوف  أنظر إلى الكعبة وأأخرج وأجلس و
  ـ بعد إتيان طوافي الواجب ـ ؟!  المستحب وافطال

، والعيـاذ بـاهللا  ، هـذا الـدين   نُريـد هـذه السـيرة وال    نُريدال  :يقول البعضف
  أيضاً . ×وتجد من ينكر ظهور الحجة

تخـرج بمقـدار متـر علـى     التـي  تجد بعض البيوت أنّك  ×من سيرتهو
ألنّـه   ؛رفبتخريـب وتهـديهم هـذه الشُـ     ×الشوارع واألزقة, هنا يأمر اإلمـام 

عامـة النـاس،   لألنّـه  ؛  وال يجوز ذلـك ، تجاوز على الحق العام من حقوق الناس
للناس، وربمـا بعضـنا   ملكاً من األرض إلى عنان السماء  ان تكون األزقة كلهأو

أتريـد أن تخـرب    ،رجع من حيث ما أتيتا !فيقول سيدي، هذا المعنى لال يقب
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   ؟!الدار هعبت على هذقد تداري وأنا 

ما يـأتي هـؤالء الـذين    ه عنـد نّـ أ ×من سـيرة الحجـة  أيضاً أن أتعلمون 
تجـدهم  ، واآلن قـد تجـدهم  و إلـى  ـ   لشـراء ايضعون البساط في األزقة للبيـع و 

 هنّـ أعلـى   يمنع ذلك ×اإلمام الحجةف هم ـ عندما تأتييفرون خوفاً من البلدية 
ةوكذا من حق  ،ةمن حق العامفي األزقة المار.  

و إلـى  أصـحاب المحـالت،   قبـل   مـن خذ األرصفة تَّتُ وكذا ال يجوز أن
يعـرض   كـي  الشـارع  ننصـف متـر مـ    يؤخـذ  سـالمي اإلسـوق  فـي ال ن تجد اآل

إلزالـة  × هيامـ والبلدية في أ ×يأتي الحجةف، األزقةفي  المارةبضاعته أمام 
  .أن تخرج من دكانك وتأخذ طريق المارةيجوز  الف هذا التجاوز؛

وواقعـا ربمـا    ـ  هـا فـي الحـديث الشـريف    ؤمثل هذه القضايا عنـدما نقر و
هـذه  ل نحـن  هـل نتحمـ  ـ نتسـائل:    كيـف يكـون  اإلنسان عند هذا وأنّه يتوقف 

 يمـأل األرض قسـطاً  ؟! >عين العدالةهي التي و ابه ×ظهر إذا السيرة المباركة
ونسـتعد للسـيرة   أنفسـنا  د مهـ نُ فالبـد أن ، )١(<وجـوراً  كمـا ملئـت ظلمـاً    ،وعدالً

  .المهدوية
اإلنسـان   فالسيرة بمعنـى العمـل الـذي يعملـه    خترتُ هذا الموضوع، الذا 

  .المعنى االصطالحي وهذا هو ،حتى يشتهر بذلك بين الناس

VÄè†ËjÖ]<ÜÓé×Âæ<Ùç‘ù^e<^ßé×ÂVÄè†ËjÖ]<ÜÓé×Âæ<Ùç‘ù^e<^ßé×ÂVÄè†ËjÖ]<ÜÓé×Âæ<Ùç‘ù^e<^ßé×ÂVÄè†ËjÖ]<ÜÓé×Âæ<Ùç‘ù^e<^ßé×Â 

بمنزلـة  هـو  نّمـا  إ كالمهـم القرآن الكريم والعترة الشريفة  لنقطة الثانية:ا
                                                             

  .٩٨: الرسائل العشر للشيخ الطوسي) ١(
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 ( عليــهورد عــن اإلمــام الصــادق وقــد هــذا المعنــى،  تأوضــحالتــي األصــول 
 :أي ،)١(<عــوا، وعلــيكم أن تفرإنمــا علينــا أن نلقــي إلــيكم األصــول > :الســالم)

كالقـانون األساسـي، والقـرآن الكـريم يكـون أصـالً        كالمنا إنّما يكـون أصـالً  
ن صـالة  أأما و ،بهذا المقدار )٢(}أَقيموا الصَّالَةَ{حيث يقول: ؛ أساسياً للقوانين

 وصالة الظهر أربع ركعات فـي الحضـر، وفـي السـفر ركعتـان،      ناركعتالصبح 
  ألنّه إنّما ألقي على لغة األصول. ؛هذا ما ال يذكره القرآن الكريمف

ويبقـى  ، ة الشـريفة السـنّ  علينا إلقاء األصول ويبقى علـيكم التفريـع مـن   و
رج الفـروع التـي   الحوزات العلميـة أن تسـتنبط وتجتهـد وتسـتخ    و على العلماء

 جتهـاد االساسـيان فـي   أألن الزمـان والمكـان عنصـران     ؛تُطابق الزمان والمكان
  أن نستخرج من هذه األصول. ين ـكحوزويـ ، فحينئذ علينا ستنباطواال

ن االستصـحاب  أ ـ  أكثـركم مـن الحـوزويين    ،نتم الحمد هللاأوـ أتعلمون  
العلمية الشيعية خالل ست كل الحوزات علم األصول في الذي يبحث عنه في 

 ،، ثم بعد ذلك الرسائل في نهاية البحـث يبدأ بالمعالمـ والذي   سنوات بالضبط
 فروعهو االستصحابفتجد  ،االستصحابثم الكفاية، ثم درس الخارج لبحث 

إنّمـا يعتمـد   ـ قـد خلـت    التـي  خالل تلك السـنوات   االستصحابوالتحقيق عن 
  .على روايتين معتبرتين فقط

، إالّ روايـة الخفقـة   أن منها مخدوشة السند اك روايات عديدة إالّنعم هن
 ،قلت له : الرجل ينام وهـو علـى وضـوء    :قال ،عن زرارةوالخفقتين، فقد روي 

                                                             

  . ٥٧٥مستطر فات الرسائل:) ١(
  .٣١سورة الروم: ) ٢(
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ال يـنقض اليقـين   .. >؟ فقـال يـا زرارة:   جب الخفقة والخفقتان عليه الوضـوء أتو
  .)١(<ولكن ينقضه بيقين آخر ،بالشك أبداً

 بـه  ستصحاب برواية نصـف سـطر فقـط، وإذا   الهذا األصل ل لقاءبإعلينا 
ست سنوات في حوزاتنا العلمية نبحث عن هذه الرواية ونستخرج ما نسـتخرج  

، )٢(<، وعليكم التفرععلينا إلقاء األصول إليكم>منها من العلوم الجمة والغزيرة، 
حـوزات  ، والمقصـود مـن ال  جتهاداالهذا المعنى باعتبار أن الحوزة بنيت على و

لـذا تجـد الحـوزة     ،االجتهاد وتربيـة المجتهـد والتقليـد والمرجعيـة     :العلمية هو
 فــي األحاديــث التــي تتعلــق باألحكــام الشــرعية وبأفعــالتبحــث غايــة البحــث 

السند ومن حيث ما يسـتفاد مـن تفريعـات    ومن حيث الداللة وذلك ، المكلفين
في كلمات  لم من العلومع هذا المعنى يأتي في كلّ، واهللالى ما شاء إالمسألة و

  موضوع من المواضيع. في كلّ، و^أهل البيت
علينـا أن نُلقـي علـيكم    <، ، وعلـيكم التفـرع  علينا إلقـاء األصـول إلـيكم   >

علـيكم أن تسـتخرجوا   ! أنـتم العلمـاء األعـالم    ،األصول ويبقى علـيكم التفريـع  
 فـي كـلّ   وتستنبطوا من هذه األحاديث الشريفة، فلذا تجد األحاديث الشـريفة 

قـانون أساسـي، ثـم مـن بعـد ذلـك       و كون بنحو أصل موضوعيتما موضوع إِنّ
  هذه نقطة ثانية. ،يكون التفريع

Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<oè‚£]<l÷÷�Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<oè‚£]<l÷÷�Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<oè‚£]<l÷÷�Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<oè‚£]<l÷÷�< << << << <

حـديث   ×مرالحديث عن صاحب األ فإن : كما ذكرتالنقطة الثالثة
                                                             

  . ١١رقم الحديث  ،٨:  ١تهذيب االحكام ) ١(
  ×.وهذا الحديث مروي عن اإلمام الرضا ،٥٧٥) مستطر فات الرسائل : ٢(
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باعتبـار   ؟×كيـف ولـد  فيختلف باعتباره ودالالتـه،   هنّإف ،ذو شؤون وشجون
باعتبـار الغيبـة الكبـرى    ، وموجـود لـى يومنـا حـي    نّـه إ أطول عمره الشـريف، و 

فهنـاك  ، ، وتشرف بلقائـه ×ماماإلبمن لقي  وكذا ءالسفراباعتبار ووالصغرى، 
إن شـاء  ـ في هاتين الجلسـتين    والذي نقصده، ×مواضيع مختلفة عن الحجة

السـيرة   كـذا عـن  و ،×لحجةل عن اهذا البحث المفصّ هو جزء منإنّما  ـ  اهللا
  المهدوية.

Vğ̂éÖ^u<íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<ovfÖ]<ì…æ†•Vğ̂éÖ^u<íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<ovfÖ]<ì…æ†•Vğ̂éÖ^u<íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<ovfÖ]<ì…æ†•Vğ̂éÖ^u<íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÂ<ovfÖ]<ì…æ†•< << << << <

مـن   أنه ما يذكر من السيرة المهدوية، يـا تـرى هـل يعـد     النقطة الرابعة:
  ؟  الترف الفكري

خخـات  نعـيش المف ، األوضاع المتردية يوماً بعـد يـوم  حالياً نعيش  نحنف
؟! االختالف حتى بين الشيعة أنفسهمو نعيش سفك الدماءو، في عراقنا الجريح

نعـيش هـذا الوضـع    اآلن  لـى وإ ،بـين البشـرية  وبـين المسـلمين    مختلفـة تيارات 
  مكفَهِر!ال

 ،القضـايا و ختالفـات هل هناك في مثل هذا العالم المشحون بااليا ترى ف
 ،الرسـالي  الـواعي  الحـر  عـين لإلنسـان  الوتسرق النـوم مـن   ، تثير األعصاب التي

، هـل  الشـيعي اإليمـاني  واإلنساني و يتعايش مع العالم اإلسالميالذي يتفاعل و
، السيرة المهدوية بحث عن مستقبل مجهـول ف ،مثل هذا البحثل هناك ضرورة

  ه؟!من البحوث الترفيوترفاً فكرياً هذا البحث  يعد فيا ترى هل
شـهر تربيـة    شهر رمضانكون  عتباراب اًنقضي وقت مجرد أنوالجواب أنّه 

؛ ألن هـو المقصـود  ، بـل  ال بأس بههذا  ،هذا الموضوعنطّلع على ، فومعلومات
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عتقـد  أ ، إنّـي بطـرح هـذا البحـث    لى اهللا سـبحانه وتعـالى  إتقرب ال المقصود هو

علـى كـل مـؤمن    ذلـك  نه يجب أ على، سهمد نفسي ولو ببري همأن أ بضرورة
 أفضـل ، وكما ورد في الحديث الشريف: >×ينتظر قيام الحجة ممن ومؤمنة

  .وهو االنتظار اإليجابي ،)١(<العبادة انتظار الفرج
ــأن ي واالنتظــار: هــو  عذا كــان يســتعد لضــيافة  إكمــا  ،نفســهالمــؤمن  د

كـذلك نحـن    ،الضـيف  أيضاً الستقبالومن في الدار  نفسه دعكيف ي ،ضيفال
 آبائنـا  ، وعلـى انتظـاره كـلٌّ مـن     ات السـنين منـذ مئـ  وعندنا ضيف عزيز ننتظره

أنفسـنا   دعـ نُ أن بـد  ال ذنإ أجيالنا تنتظر هـذا الضـيف العزيـز،    وربما ،وأجدادنا
 ،اًيكـون نظريـاً وتطبيقـ    مانّإ االستعداد، وهذا ×لظهور صاحب األمرونستعد 
  عملياً.علمياً و

ال العلم لتجد هناك  لو هألنّ ؛عالماًالمؤمن كون ي أن بد ال :أيوالعملي 
كمـا  ـ ربمـا تُخـرج اإلنسـان عـن الصـراط المسـتقيم         ةومضـل  ضـالة دعوات 

عي اللقـاءات  هنـاك مـن يـد   و ،عي السـفارات هنـاك مـن يـد   و ـ  اآلن ها تجد
 عنـد ما يكـون للفـراغ الموجـود    نّإهذا و، ×مع الحجةالمزيفة  يبكاذواأل

  .بعونهفيتّ الناسمن ج سذّالبسطاء وال
 ،الفكر الشـيعي  ترقيةمن  بد الو ،المجتمعو من تثقيف  أنفسنا بد ال ذنإ

، فكـري الترف ال يس منهذا البحث لو ،العملية و من الناحية العلمية هنُثريوأن 
  .نّما هو مقصود بالذاتوإ

                                                             

رقـم الحـديث    ،٢٢٥:  ٥وسـنن الترمـذي    ،٦رقم الحديث  ،٢٨٧) راجع: كمال الدين للصدوق : ١(
٣٦٤٢ .  
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نصـل   ×من وجودنا ومن وجود الحجـة و  ،أن نجعله سبيالً بد الكما 
، رض والسـماء منـه رزق الـورى وبوجـوده ثبتـت األ    بيد، فلى الهـدف المنشـو  إ

 ،×الّ من خالل الحجةإ متُتَ وهذه العبادة ال ،دنا ألجل العبادةجِنّما وإونحن 
<بنا عرف ١(<بد اهللاهللا، وبنا ع(.  

أن  بـد  ال، و×وثيـق بيننـا وبـين صـاحب األمـر      بـاط ارتفحينئذ هنـاك   
 حـول كانـت هـذه الجلسـة    ، ولى وجوده حيـاً إمن والدته و ×نعرف الحجة
كمـا هـو ثابـت فـي      العلقيـة والنقليـة   باألدلـة هذا ما ثبـت  و، ×وجود الحجة

محله.  
سـبحانه   هـو اهللا و ،هـذه النعمـة  ب أن أشـكر مـن أنعـم علـي     بـد  فحينئذ ال

 ،، لـذا يجـب أن أعرفـه   ثانيـاً وبـالعرض   |الرسـول و، وبالـذات  أوالً وتعالى
إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفنـي   ، فإنكاللهم عرفني نفسك>

  .)٢(<.. رسولك
مـن  >، زمنناالنعمة في  ، ثم بعد ذلك ولي|أن أعرف الرسول بد الف

ميتـة كفـر وضـالل ونفـاق،      ،)٣(<مات ميتة جاهليـة  ،مات ولم يعرف إمام زمانه
 ،)٤(ةالسـن الشـيعة و  من في الحديث الشريف عند الفريقينالمعنى وقد جاء هذا 

  .أن أعرف إمام زماني بد فحينئذ ال
                                                             

  . ٩رقم الحديث   ،١٥٢) التوحيد للشيخ الصدوق :١(
  . ٥رقم الحديث  ،٣٣٧:  ١) الكافي ٢(
  . ٣١٧) الرسائل العشر للشيخ الطوسي :٣(
مـام مـات   إمـن مـات بغيـر    |: >رسول اهللا قال :قال ،عن معاوية ،٩٤:  ٤في مسند أحمد ) جاء ٤(

    <.ميتة جاهلية
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ولـي اهللا األعظـم، هـو قطـب عـالم       وكـذا نعمتـي   و ولـي ه :وإمام زماني

وشـكره   ،أن أشـكره  بـد  ثبتت األرض والسماء، فمثل هذا ال هبوجود ،اإلمكان
  .أن أعرفه نقالً بد كما ال أن أعرفه عقالً بد فال ,يتوقف على معرفته

العقل السليم <، فمات ميتة جاهلية ،من مات ولم يعرف إمام زمانه> ن،ذإ
 بـد  ها تدل على أنَّه الوكذلك األدلة من الكتاب والسنة، كلّ ،دةالفطرة الموحو

  ته.سيرعلى ف عرتوأ، ×اإلمام المنتظرأن أعرف 
 ×عندما نتحدث عن أمر مستقبلي بالنسـبة للحجـة   :ثم بعد ذلك نقول

ألن  ؛فـرق واضـح  وال، تهسيربين و× المهديمام دولة اإلفإن هناك فرق بين 
هـا مـن السـيرة،    نّأ نتحـدث عـن الدولـة ونتصـور    ف ،بعض األحيـان ختلط األمر ي

السـيرة،  بـين الدولـة و   فرق فهناك ،ها من الدولةنّأنتحدث عن السيرة ونتصور و
أريد  ال، واالجتماعيةفرق بين السيرة الشخصية الفردية وبين السيرة  يوجدكما 

  ذلك. أبحث عن أن

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�‰ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�‰ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�‰ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�‰×<<<<VíéÂ^Ûjq÷]VíéÂ^Ûjq÷]VíéÂ^Ûjq÷]VíéÂ^Ûjq÷]< << << << <

  .السيرة وليس عن الدولةحديثنا عن أوالً: 
، ولـيس  ×لصـاحب األمـر   االجتماعيـة إنّمـا أبحـث عـن السـيرة      ثانياً:

ما هو أكله  ما هو ملبسه، هـذا  وكيف ينام وكيف يأكل ه نّ، بأالسيرة الشخصية
  ، هـذا )١(مـثالً ومـا شـابه ذلـك     الخشـن  ملبسـه كورد في األحاديـث الشـريفة   ما 

                                                             

 !رجل: أصلحك اهللا قال: حضرت أبا عبد اهللا وقال له ،حماد بن عثمان) روى الكليني بسنده عن ١(
كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك  ×علي بن أبي طالب ذكرت أن
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 أن يبحث عنه بد ، فالأيضاً موضوعي هذان كان إو ث عنهأتحدما ال أريد أن 
   .االجتماعيةإنّما يكون عن السيرة المهدوية  حالياً ولكن موضوعي

  ؟!ما تكون سيرته يا ترىوكيف يتعامل مع المجتمع 
 نّهـا أهل سيرته تكون سيرة نبويـة كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف، أو      

نّمـا  إ ؛وال فاطميـة  علويـة وال  ال نبويةنّها أ، أم ميةسيرة فاط نّهاأ، أو سيرة علوية
ن يكـون  الخـاص يقتضـي أ   ظروفه الخاصة وعصره نأذ إسيرة مختصة بنفسه، 

  به؟سيرة خاصة  ×الحجة عند
  واألولياء. األوصياء وأ من سيرة األنبياءسيرته ليست نعم وكذا 

 ×الظروف التـي يعيشـها اإلمـام   سـت<!، فـ  لي: >دما أقـول ال تتعجب عنـ 
لهـم سـيرتهم    ^؛ظروف األنبيـاء كتختلف عن الظروف التي كانت من قبل 

إنّمـا   |خاتم النّبيـين محمـد  وكذا ظرف عتبار ظروفهم الخاصة، االخاصة ب
، حيـث  ×عصـر أميـر المـؤمنين    مـع تختلـف   ، لذا سيرتهبه ظرف خاص هو

 ةعشر ثالث منها خالل ثالث وعشرين سنّة، |كانت ظروف النّبي األكرم
من يوم البعثة وإلـى  ، في مكة المكرمة، وعشر سنّوات في المدينة المنورةسنّة 

ه يوم رحلتهإلى جوار رب.  
 |أيضاً تختلف عن سـيرة رسـول اهللا   ×سيرة أمير المؤمنين إن ثم

                                                                                                                                               

 

كان يلبس ذلك في زمان ال ينكر  ×علي بن أبي طالب ونرى عليك اللباس الجديد، فقال له: إن
 ^[عليه] ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أن قائمنا أهل البيت

  . بسيرة علي عليه السالم وسار ×إذا قام لبس ثياب علي
  . ٤، رقم الحديث ٤١١: ١ راجع: الكافي
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تبـدأ  ف، وسـيرة أميـر المـؤمنين إنّمـا تكـون منـذُ يـوم الغَـدير         بهلظروفه الخاصة 

 وشهادته من الهجرة ٤٠ة في سنالسيرة العلوية، وإلى يوم رحلته.  
سيرة الفاطمية الوعندنا أيضاً  ،سيرة العلويةالسيرة النّبوية والفحينئذ عندنا 

هل يسير بسـيرة رسـول   يا ترى  ×فصاحب األمر، بعضها عن البعضتختلف 
ــادق   |اهللا ــام الص ــن اإلم ــا روي ع ــيرة  >: ×كم ــار بس ــام س ــول إذا ق رس

إذا قـام  >فـي بعـض األحاديـث:    كما × بسيرة أمير المؤمنين وأ، )١(<|هللا
× ، وسـيرة أميـر المـؤمنين   )٢(<×وسـار بسـيرة علـي    ×لبس ثيـاب علـي  

× كذلك جاء فـي الروايـة عـن الحجـة    و ،|تختلف عن سيرة رسول اهللا
  .)٣(<حسنة أسوة لي |اهللا رسول ابنة وفي:> أنّه قال

إلى الدولة المهدوية من  أشيروع بالتفصيل قبل أن أدخل في هذا الموض
  .ات الشريفة الواردة في هذا البابخالل اآلي

 ذإ ؛كن والتبـر أذكرها للتيم ،بعض اآلياتمن خالل فقط  اًنموذجأذكر 
، ما تبتني على أقطاب ومحاور أوليـة نّإ لدولة المهدويةلمقومات الن الركائز وأ

خـرى  تختلف عن معطيـات الـدول األ   مهدويةكما أن هناك معطيات للدولة ال
باركـة تكـون هنـاك معطيـات     الم تـه دول، وفـي  ×مـام المهـدي  في عصـر اإل 

دم وإلـى  آ، منـذُ  العـالم  ا كـان مـن قبـل مـن الـدول التـي حكَمـتْ       متختلف ع
  .×يوم ظهور صاحب األمر حتىو |الخاتم

                                                             

  . ٥رقم الحديث  ،١٦٨) الغيبة للنعماني : ١(
  . ٤رقم الحديث  ،٤١١: ١) الكافي ٢(
  . ٢٤٥رقم الحديث  ،٢٨٦) الغيبة للطوسي : ٣(
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 ةنّهـا دولـ  أ ×من أهم المحـاور والركـائز فـي دولـة اإلمـام المهـدي      و
 وعـدالً  يمـأل األرض قسـطاً  >عـدل  الها دولـة  نّ، كما أ)١(جميعاً العالم تعم ةعالمي
تتعـايش البشـرية   ، حكومته حكومة أمن وأمـان  ن، إ)٢(<وجورا ملئت ظلماًكما 

  .وأمان منأبما بينها  فيتكون الحيوانات أن حتى  ،من وأمانأها بكلّ
 ،العـراق إلـى الشـام   هـا مـن   ليالمرأة تخـرج بزينتهـا وح   أنوفي حكومته 

ــي ا   ــى أراض ــي عل ــد   تمش ــها أح ــبة ال يعارض ــرة المعشوش ــا لخض ، وال يؤذيه
  ؟وما سبب كل ذلك ،)٤(يتعايش الذئب مع الشاةو، )٣(مفترس

ـ   نحـن الشـيعة   الروايـات علـى مـا عنـدنا فـي     ـ   ×صاحب الزمـان  ألن
  .الشيطان يقتل ويموتن فإ عندما يظهر

<�]<†Úù<äjËÖ^§æ<á^Şé�Ö]<�]<†Úù<äjËÖ^§æ<á^Şé�Ö]<�]<†Úù<äjËÖ^§æ<á^Şé�Ö]<�]<†Úù<äjËÖ^§æ<á^Şé�Ö]±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiVVVV< << << << <

شيطان طلب من اهللا سبحانه وتعالىال ألن  اهللا أن يسـج دمد آلعندما أمره 

                                                             

مـر  هـذا األ إنه إذا تناهت األمور إلى صـاحب  قال: >× ) روى المجلسي بسنده عن أبي عبد اهللا١(
مرتفـع حتـى تكـون الـدنيا      منخفض من األرض، وخفض لـه كـلّ   رفع اهللا تبارك وتعالى له كلّ

كم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرهاعنده بمنزلة راحته، فأي  .>  
  . ٣٢٨:  ٥٢راجع: بحار األنوار 

  . ٢رقم الحديث  ،٦٨) الغيبة للنعماني : ٢(
  . ١٣٧: ١للغائب ) إلزام الناصب في إثبات الحجة ٣(
لو قد قـام قائمنـا ألنزلـت    في ذلك أنّه قال: >× الحراني عن أمير المؤمنين ة) وقد روى ابن شعب٤(

و اصــطلحت  ،وذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد ،خرجــت األرض نباتهــاوأل ،الســماء قطرهــا
  <.السباع والبهائم

  . ١١٥راجع: تحف العقول : 
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قَالَ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَنِـي مـن نَـارٍ     ،ما منَعك أَالَّ تَسجد إِذْ أَمرتُك{: له قالو

  .)٢(رجِيم}اخْرج منْها فَإِنَّك ف{، فقال تعالى: )١(وخَلَقْتَه من طينٍ}
ة اآلف ، وركعـتُ لـك بركـوع سـتّ    جدتُ لـك عبدتك وسـ  !قال: يا ربف

  .ألن عبادته لم تكن خالصة منذ اليوم األول ؛أريد أجرة عبادتي، ف)٣(سنة
اهللا أسـكن   ما يدل على ذلك، وهو ما ملخصـه: أن  ي عن ابن عباسورو

دوا وحسـدوا،  ا دهـراً طـويالً ثـم أفسـ    ، فعبـدو المالئكة السماء، والجن األرض
م جنـداً مـن المالئكـة رأسـهم إبلـيس، وكـان أشـدهم        ، فبعث اهللا إلـيه فاقتتلوا

ن األوديـة  ، فهبطوا األرض وطـردوا الجـن إلـى شـعف الجبـال وبطـو      وأعلمهم
، وأعطــى اهللا إبلــيس ملــك وجزائــر البحــور وســكنوها، وخفــف عــنهم العبــادة

ة في األرض وتارة فـي  بد تار، فكان يعض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنةاألر
ذا إال أني أكرم المالئكة : ما أعطاني اهللا هالجنة، فدخله العجب وقال في نفسه

فـأبى   )٤(}االرضِ خَليفَـةً  فـي إِنّي جاعلٌ { :فقال اهللا تعالى له ولجنـوده ، عليه
يا رب نقتله كما قتلنا  :لمالئكة من رب العالمينا فطلبإبليس أن يسجد آلدم، 

والعالم  ،عالم هألنّ ؛السماء إلى ارفعوهنّما إتقتلوه  ال :جاء الخطاب؟ فبقية الجن
  .رمحتَوير يوقَّ

                                                             

  .١٢سورة األعراف: ) ١(
  .٣٤حجر:سورة ال) ٢(
 يـدرى  ال سـنة،  آالف سـتة  اهللا عبـد  قد أنّه قال في ذلك: >كان× )وقد روي عن أمير المؤمنين٣(

  اآلخرة<. سني من أو الدنيا سني أمن
  .١٩٢، الخطبة رقم ١٣٩: ٢هج البالغة نراجع: 

  .٢٩٨: ١تفسير البحر المحيط ، وراجع تفسيرها في ٣٠سورة البقرة: ) ٤(
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؛ إلى السـماء  أمر اهللا تعالى برفعهفلذا  ؟!أتعلمون أن إبليس أعلم خلق اهللا
 إلى الولي الّإ يعطيه ألن إبليس علم بأن اهللا سبحانه وتعالى عنده علم خاص ال

نسان الكامـل  اإلهو و: األعظم االسمو ،األعظم سماالهو ، ويفةالخلب أو المقر
  .سم اهللا األعظمال اًيكون مظهري الذ

عبد اهللا سبحانه وتعالى من أجل أن و ،عن هذا العلم إبليس فكان يبحث
دم آم لَّــع{ثــم  دم،آن يخلــق أ ة اهللا تعــالى اقتضــتحكمــيــه، ولكــن إليصــل 

ا عبـدتُ اهللا سـبحانه وتعـالى حتـى     نـ أ قـال: وففلس الشيطان،  )١(}هااألسماء كلّ
سـتة  طلب أجـرة العبـادة، فقـال: يـا رب عبـدتك       ، وعندهاالعلمهذا أصل إلى 

  وأنــا عملــتُ لــك ال تضــيع عمــل عامــل، أجرتــي ألنّــكأعطني فــ، ف ســنةاآل
  .ع عمليضال تُف

قَـالَ أَنظرنِـي إِلَـى يـومِ     {، يـد طلـب مـا تر  ا :اهللا سـبحانه وتعـالى   قالف
بيثُوني أريد أن ألنّ لماذا؟ ،أبقىلكي  مجاالً عطنيأأي: لى يوم القيامة، إ )٢(}ع

{قَالَ فَبِعزَّتك ُألغْوِينَّهم أَجمعـين إِالَّ عبـادك مـنْهم    ، دمآدم وأبنـاء  آأغوي 
{ينخْلَص؛ )٣(الْمأنا كنتُ من الجنة خراجيوإضاللي في سبباً  أصبحدم آ ألن ،

وصـل إلـى مرحلـة أن    كان قـد  الشيطان ف، طاووس المالئكة كنتُو، ةالجنّفي 
 لـم الخـاص  ، حتى يصل إلى ذلـك الع ح طاووس المالئكة من شدة عبادتهأصب

لم الوليع.  
                                                             

  .٣١ :سورة البقرة) ١(
  .١٤ :سورة األعراف) ٢(
  . ٨٣ـ  ٨٢: سورة ص) ٣(
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وكَـان الشَّـيطَان لربـه    {، ولكن لـم يصـل وعصـى اهللا سـبحانه وتعـالى     

 ،ونلعـ مو)٢(}رجِـيم  فَإِنَّـك  منْهـا  فَاخْرج{ تعـالى:  عند ذلك قال، و)١(}كَفُورا
دم آ ، حتـى أضـلّ  امـة ي إلـى يـوم القَيِ  نأنظرطرده عن رحمته، لذا قال: يا رب ف

  .دمآوبني 

VovfÖ]<Åç•ç¹<ì�çÃÖ]VovfÖ]<Åç•ç¹<ì�çÃÖ]VovfÖ]<Åç•ç¹<ì�çÃÖ]VovfÖ]<Åç•ç¹<ì�çÃÖ]< << << << <

 دخـل أال أعلم لماذا دخلتُ في هذا الموضوع، ربما رزقكم يقتضـي أن  
عنـد ظهـور    بـوداد ومحبـة وصـفاء    يتعايشونالناس كلهم  والمهم أنّه تجد، هفي

مـن   يسير معهـا و ،الذئب يعيش ويرعى مع الشاةف ،حتى الحيوانات ،×اإلمام
  .ألن الشيطان يموت ؛هذا ما ورد في أحاديثنا الشريفة ها،يأكل أندون 

 ضَلُّ طبعاً تبقى النفس األمارة بالسوء فحينئذمن خـالل الـنفس   نسان اإلي
  ل الشيطان.، وليس من خالاألمارة بالسوء

ــة كــل حــال ىفعلــ ــ مــا هــي ذات مثلــثإنّ ،×الســيرة المهدوي  يثالث
 سـأذكر ،  والسيرة العلوية والسيرة الفاطميةالسيرة النبوية وتتكون من  ضالعاأل

  .قادمةالجلسة الشاء اهللا في  إن ذلك
 هنّأال إ ،حقاق الحقإفيها وفيها العدل فإن عالمية ال تهلى دولإا بالنسبة أمو

هنـاك معطيـات   كمـا أن   ،لصـاحب الحـق   هويعطيـ  غير صـاحبه حق من اليأخذ 
  .األمن واألمان

                                                             

  .٢٧سورة األسراء:) ١(
  .٣٤سورة الحجر: ) ٢(
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عقـل يكـون    كـلّ فالعمـل يتقـدم ويتقـدم حتـى أن     العقول البشرية وأما 
 ن، إ×مـام المهــدي وهـذا يـدلُ علـى العقالنيـة فـي دولـة اإل       ،بـأربعين عقـل  

  .حاكماًهو الذي يكون  العقلاً, وعقالنيحينذاك يكون حكماً الحكم 
أصل ثم  ،بعض اآليات الشريفة في هذا الباب تيمناً وتبركاًلكم أنا أذكر 

ما هـي  > :في الليلة القادمة الموضوع أجعلو إن شاء اهللا، صلب الموضوعإلى 
نبويـة كمـا ورد فـي الحـديث     السـيرة  اليا ترى هل هـي  ف  ؟!<السيرة المهدوية

هــا نّأو أ ،مــا ورد فــي ذلــكســيرة فاطميــة ك أوهــا ســيرة علويــة نّأم أ ،الشــريف
شـاء   نإوهذا ما أذكـره بالتفصـيل    البعض؟كما يتصور  تختلف عن هذه السير

    .اهللا

íèæ‚ã¹]<íÖæ‚Ö]íèæ‚ã¹]<íÖæ‚Ö]íèæ‚ã¹]<íÖæ‚Ö]íèæ‚ã¹]<íÖæ‚Ö]<<<<l^èû]<Øèæ`i<»l^èû]<Øèæ`i<»l^èû]<Øèæ`i<»l^èû]<Øèæ`i<»VVVV< << << << <

{هـو الَّـذي أَرسـلَ     :تعـالى  قوله من اآليات الكريمةوأما بحثنا هنا: ف
 هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسر{شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الد١(ع(.  

 بيـده  نفسـي  والذيقال في هذه اآلية: >× وقد روي أن أمير المؤمنين
 رسـول  محمـداً  وأن اهللا إال إلـه  ال أن بشهادة فيها ونودي إالّ قرية يبقى ال حتى

  .)٢(<وعشياً بكرة اهللا
 :هو<ـ فسر>و أ <سفر>من ـ التفسير  ، وعندنا تفسير القرآن وتأويل القرآن

سفر >أ كـ الوضوح أوالكشف  بمعنى، كشف القناع عن ظاهر األلفاظ القرآنية
                                                             

  .٣٣سورة التوبة: ) ١(
  . ٥٩، رقم الحديث ٦٠: ٥١بحار األنوار ) ٢(
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و أ <سفر>من ما يكون مقلوباً إف ،لى التفسيرإفقلب  ،الصبح اتّضح أي: <،الصبح

  .التفسير هذا معنى <،فسر>
  معـان عاقبـة  أنّـه بمعنـى   منهـا   ،عديـدة فـي القـرآن الكـريم     والتأويل لـه

ومنهـا   ،تعالى في الخـارج سبحانه واهللا  ق الوقوع عندمنها ما كان محقّو ،األمور
يـات فـي القـرآن    اآل نإحيـث   ،ومنها بيان المتشابهات في القـرآن  ،تعبير الرؤيا

اهللا  الّإيعلــم تأويــل هــذه المتشــابهات  وال ،منهــا محكمــات ومنهــا متشــابهات
 تشـابه المبعـون  يتّفمـرض  والذين فـي قلـبهم زيـغ    لكن و ،والراسخون في العلم

ه بعـون مـا تشـاب   يتّهـم  ف ،بين الناسبل م الفتنة بين المؤمنين قتلم ، فلفتنةا ابتغاء
  .من هذه اآليات

مـا يعـرف القـرآن مـن     إنّو المتشـابهات، فالتأويل تارة يأتي بمعنـى بيـان   
ــبوخُ ــه، و ط ــب ــرآن   هيعرف ــزل الق ــن ن ــريم م ــوتهم  الك ــي بي ــد ،ف وآل  محم

 :فهؤالء الراسـخون فـي العلـم كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف        ،|محمد
  .)١(<نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله>

 و،نأخذها من زيـد وعمـر   وال ،^أخذها من أهل البيتنفالمتشابهات 
 ،)٢(<مقعده من النار أبرأيه فليتبور القرآن من فس> نفإ ،رأيومن باب التفسير بال

وهو الكريم،  كل القرآن لى اآليات يعمإمعنى آخر للتأويل بالنسبة  كما هناك
  .باطن القرآن

 نإ> :الشـريف  الحـديث كمـا ورد فـي   ، فبـواطن القـرآن   :التأويل يعنيو
                                                             

  . ١الحديث رقم  ،٢١٣:  ١) الكافي ١(
  . ١٠| كما في >إكمال النقصان< البن إدريس : كرم) روي ذلك عن الرسول األ٢(
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 ،باعتبـار المعـاني القرآنيـة    ،)١(أبطن< سبعة إلى بطن ولبطنه وبطناً، ظهراً للقرآن
اهللا سـبحانه   بيـد  هالقرآن حبل ممـدود طرفـ   ألن ؛متناهية غيرأن البطون بنظري 

  .وتعالى والطرف اآلخر بيد الناس
الدليل علـى ذلـك عقليـاً    و ,هو عبارة عن معاني القرآن الحبل الممدودو

اهللا سبحانه وتعالى هـو الظـاهر   ف له ظاهر :ما تقولعندو ،هذا القرآن له ظاهر نأ
كـل  ف  ،وجود محـض بحـت وبسـيط    هألنّ ؛ول وهو اآلخرهو األو ،هو الباطنو

ـ كمـا عنـد العلمـاء     ـ ن  والظـاهر والبـاط   ،بـاطن سـوى اهللا لـه ظـاهر و    الخلق مـا 
ه ئـ كون الظاهر يكون هناك من ورافأينما ي ،التقابلو فمن باب التضاييكونان 

  .باطن
فـإن   ونخرجـه،  ظـاهر القـرآن  بأخـذ  نعنـدما  ، وفالقرآن الكريم له ظـاهر 

ظـاهر  اللـى بـاطن هـذا    إفتـذهب   ،وراء هـذا الظـاهر   اًهناك باطنـ  أن معنى ذلك
ظاهراً أصبح لهذا الباطن الـذي أصـبح ظـاهراً     هفاذا جعلت ،فتجعل الباطن ظاهراً

والظـاهر لـه   ، لى الباطن الثاني وتخرجه وتجعله ظاهراًإفتأتي  ،آخر باطنثانوياً 
لى أن تنتهـي  إوهكذا  ،الباطن الرابعثم  ،ذن تذهب وراء الباطن الثالثإف ,باطن

  .لى ربك المنتهىإو ،لى اهللا سبحانه وتعالىإ
  فعلمــه ،البــاطنوهــو الظــاهر و ،اآلخــروول واهللا ســبحانه وتعــالى هــو األ

لـى اهللا سـبحانه   إفلـذا كـل شـيء ينتهـي      ه،كمـال العلـم ومطلقـ   وهـو  بال نهاية 
 نأوهـذا يعنـي    ،لـى ربـك  إصل تن إلى أفهذه المعاني القرآنية متتالية  ،وتعالى
علم اهللا  ألن غير متناهية؛كون بواطنه ت نأيلزم ـ كالم اهللا  ـ وهو  الكريم القرآن

                                                             

  . ١٠٧  ٤عوالي الآللي  )١(
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 نأربمـا  ، وى في القـرآن كلها تتجلّ ءهسماوأ هصفاتوقدرة اهللا وسبحانه وتعالى 

 وبواهللا بذاته بال نهايةأبصفاته ن يكـون بـال نهايـة    أكذلك القرآن يلـزم  و ،فعاله
  .بهذا المعنى

 وهذا علمه عند ،ظهار البواطن القرآنية من كل اآلياتإ :نىويل بمعأفالت
الراسخون في العلـم وهـم    ومن ورث ،اهللا سبحانه وتعالى والراسخون في العلم

ألن العلمـاء ورثـة األنبيـاء فاألنبيـاء يعلمـون حقـائق        ؛العلماء األعالم الصـلحاء 
 كتـاب  أن×: >أمير المؤمنينعن المروي كما في الحديث الشريف  ،القرآن

 للعـوام  فالعبارة ،والحقايق واللطائف واإلشارة العبارة على :أشياء أربعة على اهللا
والعلمـاء ورثـة   ، )١(لألنبيـاء<  والحقـايق  لألوليـاء  واللطـائف  للخـواص  واإلشارة
ه مـن بركـة اهللا   وهـذا كلّـ   ،هوبواطنـ  هتأويليفهمون حقائق القرآن وهم األنبياء ف

 ،شـيء ربيـع وربيـع القـرآن هـو شـهر رمضـان        ولكل، ومن بركة شهر رمضان
  .فتتفتح الزهور والورود القرآنية بمعانيها بال نهاية في شهر رمضان المبارك

 يعنـي   هـذه اآليـات الشـريفة   تأويـل  ف ،بهذا المعنىيكون  التأويلفحينئذ
 اًداقهنـاك مصـ  أن  أي: ،بمعنى ذكر المصاديقويل أكما يأتي الت ,اطنوذكر الب

قـد  ه ألنّـ  ؛ال تخـتص بـذلك المصـداق    هاأنّ إالّ ه،شأنبلآلية الكريمة نزلت اآلية 
 حينئـذ أن يلـزم  ؛ ال غيـر ية مختصة بذلك المصداق وحده ذا كانت اآلإف مات،

  .تال يموالقرآن حي اآلن؛ ألن  ةحي لكنّها ،تكون اآلية ميتة
بذلك  يختص الأن نزل في شخص خاص ا ذإالقرآن  أنمن ذلك يلزم و
فهـذا أيضـاً يطلـق     ،ذلك الشـخص لـ  مشابهةكل المصاديق ال يعم بل ،الشخص

                                                             

  .١٠٥: ٤عوالي الآللي ) ١(
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  .ذكر المصاديق أي: بمعنى ،التأويلعليه 
ما يـذكرون هـذه   عنـد ـ كما فـي األحاديـث الشـريفة ـ      ^البيت فأهل

مـن بـاب    أي: ،ولتـه المباركـة  وبد ×مام الحجةها باإللونويؤ كريمةاآليات ال
 :لـذا قـال اهللا تعـالى    ،البـواطن والمعـاني والحقـائق القرآنيـة     وأالمصـاديق  ذكر 

}ونحالصَّال يادبا عرِثُهضَ ياَألر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَد١(}و(.  
عتـذر مـن   أف ،أدركنـي الوقـت  ولكن  ،خرى مذكورةأطبعاً هناك آيات 

ــبحانه  أو ة،خــواإل ــال اهللا س ــالىس ــ  أن وتع ــن خُلّ ــا م ــاحب  يجعلن ــيعة ص ص ش
  .×الزمان

والسـالم علــيكم ورحمــة اهللا  ، اهللا لــي ولكــم سـتغفر أأقـول قــولي هــذا و 
  .اتهوبرك

  
  

                                                             

  .١٠٥سورة األنبياء: ) ١(



 



 

  
  
  
  

)١٣٥(  
  الشوق الهائم في سيرة القائم#

  الثاني) قسم(ال
  
  
  
  
  
  

د عادل العلويالسي  
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  العالمين، والصالة والسالم على أشرف خلـق اهللا، سـي د الحمد هللا رب

القاسم محمد وعلى آلـه الطَيبـين الطـاهرين، واللَّعـن     األنبياء والمرسلين أبي 
  الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من اآلن إلى قيام يوم الدين.

ربي أنطقني بالهدى وألهمني التّقوى، السالم عليـك يـا مـوالي يـا أبـا      
، هذا يوم الجمعـة  يا عين اهللا في خلقه ،لح المهدي، يا حجة اهللا في أرضهصا

  الضيافة فأحسن ضيافتنا. ونحن فيه ضيوفك، وأنت تحبوهو يومك، 
ي الليـل والنهـار،   ما بقيـت وبقـ   يا أبا صالح المهدي، السالم عليك أبداً

سـالمي، عجـلّ اهللا تعـالى     مقـامي، وتسـمع كالمـي، وتـرد     أشهد أنك تشهد
ص شـيعتك وأنصـارك وأعوانـك،    ل مخرجك، وجعلنـا مـن خُلّـ   فرجك وسه

امك، والمستشـهدين بـين   أسرتك، وأصـحابك، وخـد  ومن خيرة تالمذتك، و
  يديك.

>اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسـن، صـلواتك عليـه وعلـى آبائـه، فـي       
هذه الساعة، وفي كل ساعة، ولياً وحافظا، وقائداً، وناصرا، ودليالً وعينا، حتـى  

  ، برحمتك يا أرحم الراحمين.)١(تسكنه أرضك طوعا، وتمتعه فيها طويال<
                                                             

  .٦٣١ـ  ٦٣٠مصباح المتهجد: ) ١(
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  ليكم أيها اإلخوة الحضور ورحمة اهللا وبركاته.السالم ع

¹]¹]¹]¹]†¿jß¹]<ë‚ã†¿jß¹]<ë‚ã†¿jß¹]<ë‚ã†¿jß¹]<ë‚ã×<<<<‚ßÂ‚ßÂ‚ßÂ‚ßÂ<<<<<…çã¶<…çã¶<…çã¶<…çã¶°Û×Š¹]°Û×Š¹]°Û×Š¹]°Û×Š¹]<<<<ï†}ù]<l^Þ^è‚Ö]æï†}ù]<l^Þ^è‚Ö]æï†}ù]<l^Þ^è‚Ö]æï†}ù]<l^Þ^è‚Ö]æVVVV< << << << <

عطفاً على ماسبق في بيان السـيرة المهدويـة، وذلـك مـن خـالل مصـدر       
الحضارة والثقافة اإلسالمية إنّما تبتني وتعتمد علـى   نإثقافتنا اإلسالمية، حيث 

: عنـد جمهـور السـنة   ، وهي الكريم والسنة الشريفةالكتاب : نمصدرين أساسيي
السـنة   ^تعنيولكـن فـي مدرسـة أهـل البيـت      ،(قول النبـي وفعلـه وتقريـره)   

؛ كما يعـم  |وهذا يعم النّبي األعظم ،: قول وفعل وتقرير المعصومالشريفة
  .^عشر من المعصومين يئمة االثناأل

كمفهــوم ـ فعنــدما نتحــدث عــن هــذا الموضــوع وأي موضــوع كــان      
إنّمـا يكـون حـديثنا مـن خـالل القـرآن الكـريم        ـ إسالمي في قاموس اإلسالم  

تــارة يكــون بلغــة  ×واألحاديــث الشــريفة، والحــديث عــن اإلمــام المهــدي
وبحياتـه، وأنّـه إمـام زمانـه، وتـارة       والمؤمن بوجـوده  الشيعي الموالي والمحب

نّهـم  إحيـث   علـى اخـتالف المـذاهب والطوائـف،    المسلمين؛  بلغة كلّ أخرى
وسـيكون  )١(وسـيظهر فـي آخـر الزمـان     المهدي من ولد فاطمـة  يعتقدون بأن ،

ورد فـي عشـرات    ،كمـا )٢(وكنيتـه كنيـة رسـول اهللا    ،|اسم رسول اهللا اسمه
                                                             

رقـم الحـديث    ،٣١٠: ٢سـنن أبـي داود   و ،٤٠٨٦رقم الحـديث  ، ١٣٦٨: ٢راجع: سنن ابن ماجة ) ١(
  . ٥٥٧:  ٤والمستدرك على الصحيحين  ،٤٢٨٤

 مـن  >المهـدي : |اهللا رسـول  قـال : قال األنصاري اهللا عبد بن جابر ) روى الصدوق بسنده عن٢(
 تضـلّ  وحيـرة  غيبـة  بـه  تكـون  خلقـاً،  و خلقـاً  بي الناس أشبه كنيتي، وكنيته اسمي، اسمه ولدي،
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  األحاديث الشريفة.
األديان مـن الملـل    نإوتارة يكون الحديث عن المصلح العالمي، حيث 

الشعوب على اختالف مدارسها الفكريـة والعقائديـة ـ حتـى مـن       وكلّ والنحل
 هـا أنّينكر وجود اهللا سبحانه وتعالى كالشيوعيين؟! وهذا مـن األمـر العجـاب! ـ     

هناك فـي آخـر الزمـان ال بـد أن يكـون مـن مصـلح يصـلح العـالم،           ؤمن بأنت
مــن ضــروريات الــدين  والصــلح العــالمي يعــد ×فموضــوع اإلمــام المهــدي

ها بانتظار ذلـك الموعـود   لمذهب؛ و من الضرورة اإلنسانية، حيث البشرية كلّاو
  .×المنتظر

هذا الحديث اليختصُ بالشيعة فإن ندما نتحدث عن السيرة المهدوية وع
بما أن الجميع يـؤمن  ـ ألنّه حديث عن مستقبل، والحديث عن المستقبل   ؛فقط

اً عامـاً، يعنـي: لكـل    حـديث ن سـيكو  ـ  بوجـوده وبظهـوره وبحتميتـه وضـروريته    
المسلمين على اختالف المذاهب والطوائف، كما يكون لكل البشرية، سـيأتي  

  الّ أنّنـا نأخـذ هـذه السـيرة مـن      إالبشـرية بمثـل هـذه السـيرة     ذلك الذي تنتظـره
  والقرآن الكريم. ×مدرسة أهل البيت

flè�fÖ]<ÌÎçÚflè�fÖ]<ÌÎçÚflè�fÖ]<ÌÎçÚflè�fÖ]<ÌÎçÚë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÚ<íë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÚ<íë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÚ<íë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÚ<í×< << << << <
ورد فـي األحاديـث    إذ وضـرورته؛ ن سـعة هـذا الموضـوع    أردت أن أبي

الكوفة، فهناك جماعـة ـ كمـا فـي      ما يدخلعند× صاحب األمر أنالشريفة 
                                                                                                                                               

 

    .<وظلماً جوراً ملئت كما وقسطاً عدالً يمألها الثاقب كالشهاب يقبل ثم األمم، فيها
  . ١، الحديث رقم ٢٨٦ راجع: كمال الدين وتمام النعمة :
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إلى أحاديث تـدلّ علـى أن   ، ويشير المجلسي )١(الحديث الشريف ـ من البترية 

تكون هناك طائفـة   ربمافهذا مجرد احتمال،  ، لكن)٢(من الشيعة الزيديةالبترية 
  .في المستقبل سمبهذا اال حزبي تيارو

ــ يكونـون فـي     >البترية< بضعة عشرة اآلف ـ كما في الحديث الشـريف  
  .×الكوفة عاصمة اإلمام المهدي

طبعاً أحاديث الكوفة لو أردتم أن تجموعهـا ويكـون التحقيـق فيهـا فـال      
بأس ـ بما أنكم من أهـل العلـم والفضـل والتحقيـق ـ أن تأخـذوا هـذا الجانـب          

وقضـية الكوفـة    ×التي وردت عن اإلمـام المهـدي   أيضاً، فجانب األحاديث
وما يكون في الكوفة، وكون بضعة عشرة اآلف من المقاتلين يحملون السالح 

 !ارجـع مـن حيـث مـا أتيـت      :ويقولون له ×ويقفون في وجه صاحب الزمان
                                                             

 البتريـة،  مـن  ألفـاً  عشر ستة منها فيخرج الكوفة، إلى ويسير×: >... ) في حديث عن اإلمام الباقر١(
 وعمهـم  ثيـابهم،  وشـمروا  جباههم، قرحوا قد الدين، في فقهاء القرآن، قراء السالح، في شاكين
    فيك! لنا حاجة ال ارجع فاطمة، بن يا: يقولون وكلهم النفاق،

 جـزر  مـن  أسـرع  فيقـتلهم  العشـاء،  إلى العصر من االثنين عشية النجف ظهر على فيهم السيف فيضع
  .اهللا..< إلى قربان دماؤهم أحد، أصحابه من يصاب وال رجل، منهم يفوت فال جزور،

  . ٤٥٦ـ  ٤٥٥راجع: دالئل اإلمامة للطبري : 
 سـلمة  ومعـي × جعفر أبي على دخلت: قال سدير، فقد روى المجلسي نقالً عن الكشّي، عن  )٢(

 وعنـد  معهـم،  وجماعـة  النـوا  وكثيـر  حفصـة  أبي بن وسالم الحداد ثابت المقدام وأبو كهيل بنا
 مـن  أونتبـر  وحسـيناً  وحسـناً  عليـاً  نتـولّى ×: جعفـر  ألبـي  فقـالوا  علي، بن زيد أخوه جعفر أبي

  >نعم<.: قال أعدائهم!
 ونأأتتبـر : لهـم  وقـال  علـي،  بـن  زيد إليهم فالتفت: قال أعدائهم! من أونتبر وعمر بكر أبا نتولّى: قالوا

  البترية.   سموا فيومئذ اهللا، بتركم أمرنا بترتم فاطمة؟! من
  . ٣١: ٣٧راجع: بحار األنور 
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الجانب من األحاديث  مثل هذاـ ف  والعياذ باهللاـ )١(نحن في غنى عن بني فاطمهف
ماذا سيكون فـي المسـتقبل عنـد ظهـور      :يفكرنسان ويجعل اإليخيف ويرعب 

المحبـين   طائفـة مـن الشـيعة    حتـى تقـول  ومـاذا سـيحدث    ؟×صاحب األمر
  ؟هذا المعنىالموالين و

<»<íè]æ…<»<íè]æ…<»<íè]æ…<»<íè]æ…ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð^–Îë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð^–Îë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð^–Îë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð^–Î×VVVV< << << << <
أنّـه   ×عن أبي بصير، عـن أبـي جعفـر    ما روي ومن عجائب الروايات

صــحابه ممــن قــد ضــرب قدامــه يقضــي القــائم بقضــايا ينكرهــا بعــض أ>قــال: 
 ثـم يقضـي الثانيـة    ،فيقـدمهم فيضـرب أعنـاقهم    ،×وهو قضاء آدم ،بالسيف

 ،×وهـو قضـاء داود   ،فينكرها قوم آخرون ممن قـد ضـرب قدامـه بالسـيف    
فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضـي الثالثـة فينكرهـا قـوم آخـرون ممـن قـد        

رب أعنـاقهم، ثـم   فيقدمهم فيض ،×وهو قضاء إبراهيم ،ضرب قدامه بالسيف
ويكـون هـذا   ، )٢(<فال ينكرها أحـد عليـه   |يقضي الرابعة وهو قضاء محمد

 ،والحكم هو الذي يمشي في دولتهمن مثل هذا الحديث ب اإلنسانيتعج!  
ئـة  اسـت م  ئـة أو اوربما طالعت فـي هـذا الموضـوع أكثـر مـن خمـس م      

                                                             

 قـام  >إذا: قـال × بسـنده عـن اإلمـام البـاقر     ،٢٦٥: تال النيسابوري في روضة الواعظين) روى الف١(
 مـن  ارجـع : لـه  فيقولـون  التبرئـة،  يـدعون  ألـف  عشـر  بضـعة  منهـا  فيخرج الكوفة إلى سار القائم
 ثـم  آخـرهم،  علـى  يـأتي  حتـى  السـيف  فـيهم  فيضـع  فاطمـة،  بني في لنا حاجة فال جئت، حيث

 عـزّ  اهللا يرضـى  حتـى  مقاتليهـا  ويقتل قصرها، ويهدم مرتاب، منافق كل بها فيقتل الكوفة يدخل
  وجلّ<.  

  .٢٠٧الحديث ، رقم ٣٨٩: ٥٢ألنوار ) بحار ا٢(
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مـاذا   ،ن بعضـها حقيقـةً  نسـان مـ  يقشعر اإل× حديث في سيرة اإلمام المهدي

  وكيف نكون نحن يا ترى؟! ،سيكون وماذا سيحدث في المستقبل

Vðøe†Ò<íÃÎ]çÖ<�è…`jÖ^e<Åçq†Ö]Vðøe†Ò<íÃÎ]çÖ<�è…`jÖ^e<Åçq†Ö]Vðøe†Ò<íÃÎ]çÖ<�è…`jÖ^e<Åçq†Ö]Vðøe†Ò<íÃÎ]çÖ<�è…`jÖ^e<Åçq†Ö]< << << << <
 ، ×المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     أمير عذي الجوشن كان مبن شمر 

فـي تلـك    وأصيب بوجهـه  ،×اإلمامفي حرب صفين في جيش ان يقاتل وك
و الـذي يجلـس علـى    ه شيعته بعد ذلك نجد هذا الذي كان من نلك، )١(الوقعة

  .ويذبحه من القفا ×صدر اإلمام الحسين
؟! نحـن  لذا ليس المسلمون فقط فـي خطـر   !فال ندري ماذا تكون العاقبة

 علـى ، و نحتج )٢(ن نقول: >من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية<اآل
ي مسـلم مـن   أئـذ أسـال   كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء، فحين بأنالقوم 

فمـا   في أرض كربالء وفي يوم عاشوراءك نفسرت ذا تصوإرى يا تُ :لمينالمس
  سيكون موقفك؟
إذ  ؛المحك والمقياس لمعرفة الفرقة الناجية من الفـرق الهالكـة  وهذا هو 

سـتفترق أمتـي علـى ثـالث وسـبعين      >قال: أنّه  |الرسول األعظمروي عن 
  وفرقـة واحـدة ناجيـة،    ،ةالشـيع ة والفريقـان السـنّ   تفـق عليـه  اوهذا مـا  ، )٣(فرقة<

كـانوا فـي معسـكر،     اًلفأعشر  اثناوقيل:  اً،ن ألفوثالث يا ترى في يوم عاشوراء؛ف
كالهما يقـول بـالقرآن    في معسكر آخر، وكالهما من المسلمين، اًوسبعون نفر

                                                             

  . ٢٦٨: راجع: وقعة صفين) ١(
  .  ١٢٠: ٢) الوافي للكاشاني٢(
  .١٠:٢٠٨) السنن الكبرى للبيهقي ٣(
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فـي  أسـأل >الهاشـمي<    !ي مسـلم أأسـأل  ، |بخـتم النّبـوة بمحمـد   والكريم 
فـي  ورى إذا كنت يوم عاشوراء مع مـن تكـون   على أنه يا تُ <المستقلة>فضائية 

  ؟!معسكر من
ون صـالة  ن ألف نفر مسـلم يصـلّ  وفي معسكره ثالثومع يزيد بن معاوية 

ون صـالة الجماعـة   يصلّ اً الذينن نفريسبعال أم مع الجماعة بإمامة عمربن سعد،
    ؟!×أيضاً في ظهر عاشوراء بإمامة اإلمام الحسين

{قفُـوهم   وكل مسلم يسـمعني  ،القنوات يا من تسمعني في !أيها المسلم
{ئُولُونسم م؟! ألم يرد هكذا ،)٢(ن تموتوا<أ>موتوا قبل  ،اهللا يسألك غداً، )١(إِنَّه  

اً أي بلـد إسـالمي؛ سـعودي   مـن  ن نسأل أنفسنا، ونسأل كل مسلم أا فعلين 
ن أن تتباحث معه وتريد أتريد عندما  !له يا مسلمأسا، اًأو إماراتي اًكان أو مصري

 عـن الحقيقـة أيضـاً، سـله سـؤاالً     هو عنها؛ ويبحث ين الحقيقة وتبحث أعرف ت
وكـل أرض  ـ يـوم عاشـوراء     نـت ذا كإ :سـله  ،أفضـل محـك  وهو فقط،  اًواحد

خلف مـن؟ خلـف   تكون مع من تكون؟ صالتك ـ كربالء وكل يوم عاشوراء  
 يأمية وبنـ  يسقيفة ومن بعده بنقبله يوم ال بن سعد ويزيد بن معاوية؛ ومن عمر

   ؟العباس والى يومنا هذا
تُسـأل عـن دينـك،     ،{قفُوهم إِنَّهم مسـئُولُون}  !ها المسلميستُسأل غداً أ

؟ أنت مع من؟ مع هذا المعسكر اليزيدي ومن قبله ومن بعده إمام زمانك، وعن
 يأذلـك  سـل  ؟ يزيـدي و أأنـت حسـيني   ؟ ×و مع معسكر اإلمـام الحسـين  أ

                                                             

  .  ٢٤) سورة الصافات : ١(
  . ٤١١: ٤) الوافي للكاشاني ٢(
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إقامة أدلة وبـراهين وأحاديـث شـريفة،    و، ال يحتاج إلى مباحثة ،شخص مسلم

  وماذا تقول وماذا أقول، وكل شخص ينكر على اآلخر ما يريده أبداً.
ما نحتاجه هو سؤال وجداني ومسألة وجدانيـة؛ إمـا أن تنكـر قضـية      كلّ
أصـالً   :تقـول بـأن  وهـذا أمـر آخـر     ـ  قضية الغـدير  البعض كما أنكرـ عاشوراء  

، أمـا مـن يقبـل قضـية عاشـوراء      سـالمي عاشوراء في التـاريخ اإل واقعة وجد تال
 قـيض نهما علـى طرفـي   نّأل ؛هذا شيء مستحيلفهما على الحق يكلويقول بأن، 

أن يكون اإلنسان في معسكر من  بد ذن الإف، والنقيضان اليجتمعان واليرتفعان
  .المعسكرين

ð^’Ïj‰]ð^’Ïj‰]ð^’Ïj‰]ð^’Ïj‰]<<<<Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_< << << << <
وهذا مـا أريـد    اً،هذا المعسكر موجودسيكون  ×عندما يظهر الحجةو

 حيـث  فـي األحاديـث الشـريفة   ذلـك  ورد فقـد  أذكره في سيرته المباركة،  أن
ــين حــديثاً مــن أصــل   ــة حــدثالثجمعــت ثالث ــرأ هــذه أ تُديث، وودمائ ن أق

موضوع من المواضـيع الـذي تريـد     يأن تجمع في أ بد الإذ  ؛هااألحاديث كلّ
عندما تجمعهـا وتجعـل بعضـها    ، وحاديث في ذلك الباباأل كلَّ ن تبحث عنهأ

صـورة واضـحة    وهـي  ،لى الصورة الحقيقـة الواقعيـة  إمع بعض عند ذلك تصل 
وذلـك كاللوحـات المقطّعـة عنـد األطفـال،       ،شةتكون الصورة مشوفالّ إمبينة و

ها مع بعض اللوحات المقطعةكيف يجعل و رتّبالطفل الذي اليعرف كيف يف
نسـان  اإله يجعـل صـورة رأس   نّـ أتجـد   ،لى الصورة الحقيقةإبعض حتى يصل 

  .وهكذا ،ورجله من فوق ،تحت
أن  بـد  الو ،مـن هـذا البـاب    ×مام الحجـة بـن الحسـن   فقضية سيرة اإل
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بعــد  ليــهإن نتوصــل أومــن ثــم نســتخرج مــا يمكــن  ،كلّهــاحاديــث األ تُطــالع
  .الداللةوخبار من حيث السند التمحيص في األ

<Øâ<Øâ<Øâ<Øâ¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<°e<č�^–i<Õ^ßâ¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<°e<č�^–i<Õ^ßâ¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<°e<č�^–i<Õ^ßâ¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<°e<č�^–i<Õ^ßâ[íèæ‚ã[íèæ‚ã[íèæ‚ã[íèæ‚ã< << << << <
تجدها متهافتـة متضـادة   ما نّإ ×مامحاديث الواردة في سيرة اإلاأل نفإ

 يشـير  ×ـ أن اإلمـام كما سـأقرأ   ـ  هافي بعضورد ذ إ !بعجتفت بداية األمر في
ه رسـول  مـا هـي سـيرة جـد    نّإفي آخر الزمان  ×مام المهديسيرة اإل نألى إ
  .ويعمل بعمله )١(جده يسير بسيرة ني:يع |،هللا

 ه اليسـير بسـيرة رسـول   أنّـ ، ويقـول ب في حديث آخر ينكر هذا المعنـى و
  !فتعجب| )٢(اهللا

ذا إكمـا فـي الفقـه عنـدنا      ،من الجمـع بـين هـذه الروايـات     بد فحينئذ ال
كــذلك فــي مثــل هــذه هــا، بينمــن الجمــع  بــد وردت الروايــات المتعارضــة ال

  .يةئرواالالمباحث 
مـــام اإليشـــير إلـــى أن  ×مـــاماإل نفـــي الروايـــة األخـــرى أتجـــد و

                                                             

  . ٥رقم الحديث  ،١٦٨) الغيبة للنعماني : ١(
 سـمه  الصـالحين  مـن  صـالح : لـه  قلت :قال ،×جعفر أبي زرارة، عن ) روى النعماني بسنده عن٢(

 >هيهـات : قـال  ؟|محمـد  بسـيرة  أيسـير : قلـت  اسـمي<،  >اسمه: فقال ،ـ  ×القائم أريد لي ـ 
 فـي  سـار | اهللا رسـول  >إن: قـال  لـم؟  فـداك!  جعلت:بسيرته<، قلت يسير ما زرارة، يا هيهات

 يسـير  أن معـه  الـذي  الكتـاب  فـي  أمـر  بذاك بالقتل، يسير والقائم الناس، يتألف كان بالمن، أمته
  ناواه<. لمن ويل أحداً، يستتيب وال بالقتل

  . ١٤رقم الحديث  ،٢٣٦راجع: كتاب الغيبة : 
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وفـي   )١(×المؤمنين علي بـن أبـي طالـب    ه أميرسيرة جديسير ب ×المهدي

 ×المـؤمنين  أميـر  نأل؛ ه يسير بسيرة جـد  ه الخرى ينكر ذلك على أنّاُرواية 
  .)٣(فر األحمرجيعمل بال× والحجة )٢(كان يعمل بالجفر األبيض

  .مرمتعارضة في بداية األ افتجده ،الرواياتمن ا يأتينا مغير ذلك مو

<ÄÛ¢]<ÄÛ¢]<ÄÛ¢]<ÄÛ¢]<°e<°e<°e<°e<Víflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<Víflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<Víflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<Víflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_< << << << <
لى ما هو الواقع مـن خـالل   إنصل  حتىة والتحقيق نئذ من الدقّحي بد الف

جـد علـى هـذا الجمـع مـن      اتوتومن خالل الشواهد التـي   ؛جمع هذه الروايات
شـاهد عقلـي كمـا فـي      له مـن  بد الجمع بين األحاديث ال ألن ؛نفس الروايات

  .الفقه
ستبصـار  كاالــ   بينهـا ن نجمـع  أذا كانت هناك أخبـار متعارضـة ونريـد    إ

ن يجمع بين الروايات المتعارضة ويستنتج منها مـا  أأراد  الطوسي؛ حيث لشيخل
                                                             

 لـه  قـال  إذ× اهللا عبـد  أبـي  عنـد  حاضـراً  كنت: قال عثمان، بن حماد ) روى الكليني بسنده عن١(
 القمـيص  يلـبس  الخشـن،  يلـبس  كـان × طالـب  أبـي  بن علي أن ذكرت اهللا! أصلحك: رجل
 أبـي  بـن  علـي  >إن: لـه  فقـال : قـال  الجيـد؟  اللبـاس  عليـك  ونـرى  ذلـك  أشـبه  ومـا  دراهـم  بأربعة
 لبـاس  فخيـر  بـه،  لشـهر  اليـوم  ذلـك  مثـل  لبس ولو ينكر ال زمان في ذلك يلبس كان× طالب

    .بسيرته< وسار× علي لباس لبس قام إذا قائمنا أن غير أهله، لباس زمان كل
  . ١٥رقم الحديث  ،٤٤٤: ٦راجع: الكافي 

 سـمعت : قـال  العـالء،  أبـي  بن الحسين ) عن٣رقم الحديث  ،٢٤٠:  ١) روى الكليني في الكافي (٢(
 داود، >زبـور : قـال  فيـه؟  شـيء  فأي: قلت: قال األبيض<، الجفر عندي >إن: يقول× اهللا عبد أبا

  فاطمة<.   ومصحف والحرام، والحالل^ إبراهيم وصحف عيسى، وإنجيل موسى، وتوراة
 فوعـاء  األحمـر  الجفـر  أنّه قال: >وأمـا × عن اإلمام الصادق ،١٨٦:  ٢في اإلرشاد  ) روى المفيد٣(

  .البيت< أهل قائمنا يقوم حتى يظهر ولن اهللا| رسول سالح فيه
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لفطـرة  و اأالعقـل  و أة و السـنّ أالكتـاب   منيكون فيه الجمع موافقاً وعليه شاهد 
 ،نأخذ بـذلك الجمـع الموافـق والـذي عليـه الشـاهد       علينا أن فحينئذـ   الموحدة

  .كذلك في هذه الروايات المتعارضةو
دراسة تحقيقية في مثل هذه الروايات الـواردة   تكون لنان أحينئذ  بد فال

الـذي كلنـا   وث عـن المسـتقبل   الموضـوع الشـائك الـذي يتحـد     افي مثل هـذ و
 ؟دولـة  يأوشيء ننتظـره   ، أي)١(<نتظار الفرجاأفضل أعمال أمتي > ، فـنتظارهاب

بن رجـع يـا  ا :هناك من يقولفالّ إو ،ن نطّلع عليهاأ بد الفمهدوية السيرة ال ننتظر
  .والعياذ باهللا !الحاجة لنا ببني فاطمةف ،رسول اهللا من حيث ما جئت

íèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<°e<Ñ†ËÖ]íèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<°e<Ñ†ËÖ]íèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<°e<Ñ†ËÖ]íèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<°e<Ñ†ËÖ]VVVV< << << << <
  :لعلوية في نقطتين أساسيتينالنبوية والسيرة ا تفترق السيرة

  .القتال النبوي والقتال العلويحيث  :المقاتلة :ولىالنقطة األ
  .القضاء النبوي والقضاء العلوي :أي ،الحكومة والقضاء :النقطة الثانية

 ،علـى السـيرة المهدويـة   حينئـذ  سـنقف   وقفنا علـى هـاتين النقطتـين    اذإ
أو  ،خــالل ثــالث وعشــرين ســنةهــو مــا كــان  |الرســول األعظــموقضــاء 

  .باألحرى خالل عشر سنوات في المدينة المنورة

Víèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<Ù^jÏÖ]Víèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<Ù^jÏÖ]Víèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<Ù^jÏÖ]Víèç×ÃÖ]<ì�ŠÖ]æ<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<Ù^jÏÖ]< << << << <
  | فهي على قسمين:)٢(وسراياه غزواتهأما 

                                                             

  . ٣رقم الحديث  ،٦٤٤) كمال الدين للصدوق: ١(
 عنـه،  نيابـة  فيـه شخصـاً   يبعـث  مـا  فيها، والسرية |المعركة التي كان يشترك ) ويقصد بالغزوة٢(

 



NSN ...................................................... íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
المقاتلة كانت و ،غيرهمالكفار والمشركين من قريش و مقاتلته مع :والًأ

  .هماألصنام وغيرالمشركين وعبدة مع الكفار و
لـى  إالمشـركين  و كان يدعو الكفارفقد  ،يقاتل على تنزيل القرآن :ثانياً

القتـال  ومحـور   ،القـرآن الكـريم   سـبحانه وتعـالى وبـاليوم اآلخـر و    يمان باهللاإل
 ×المـؤمنين  أميرقتال ولكن  الكريم،  على تنزيل كتاب اهللاما كان نّإبوي النّ

تأويل على  كانأربعين للهجرة سنة دته لى يوم شهاإو |من بعد رسول اهللا
الكفــار  مــع المســلمين المنــافقين ولــيس    كــان قتالــه و ،)١(لقــرآن الكــريم ا

  .والمشركين
تنزيـل  كان يـدور حـول    همحورو ههدفو |النبيقتال موضوع إذن، 

 يقاتـل كـان   ×نالمـؤمني  لكن أميـر  ،هظاهرو هبأصليمان اإلوالقرآن الكريم 
علـى   ه، الباطنـ ووالنـاكثين علـى تأويـل القـرآن الكـريم       المارقين والقاسـطين 

الرجــل يــوم  هــاكمــا قال ،حســبنا كتــاب اهللا كــان يقــول:الكــل الّ فإو ،ظــاهره
 :قـال عنـدما حضـرته الوفـاة     |النبي حيث روي أن ،)٢(الخميس يوم الرزية

                                                                                                                                               

 

ــزوات جمعــت حيــث ــت والســرايا الغ ــالث فكان ــزوة وثمــانين ث ــي وســرية غ ــي عصــر ف  النّب
  .|األكرم

مـنكم   ن>إ :|رسـول اهللا  قـال  :عن أبـي سـعيد قـال    ،٣٣:  ٣) روى أحمد بن حنبل في مسنده ١(
ولكـن   ،ال: >فقـال  ،فقـام أبـو بكـر وعمـر     :قـال  <،من يقاتل على تأويله كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه    

  .  يخصف نعله يوعل <،خاصف النعل
وفـي   |قـال لمـا حضـر رسـول اهللا    : قـال عن ابن عبـاس،   ،٩:  ٧) روى البخاري في صحيحه ٢(

 <،ال تضـلوا بعـده   كتـب لكـم كتابـاً   أهلـم  > :|النبـي  البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال
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في  نأ عرف الرجلف ،<توني بدواة وكتاب ألكتب لكم شيئاً لن تضلوا بعدي>آ
إذا كـان  و ،ه سـيكون مكتوبـاً حينئـذ   لى حديث الثقلين وأنّـ إشارة إهذه العبارة 

كـان مجـرد   إذا بخالف مـا   ،نكاراإليمكن  البصورة رسمية فمكتوباً  الحديث
ذا إفـ  ،وأمثالهمـا  حديث الثقلـين أنكر حديث الغدير و كما ارهيمكن إنكفقول 

  .بنا كتاب اهللاحس )١(الرجل ليهجر نإ :لذا قال ،كتب اليمكن إنكاره
حتى  به! كانوا يؤمنون بكتاب اهللا ويأخذون ،حسبنا كتاب اهللا :قالوانعم؛ 
لى زمان عمـر بـن   إبعد قرن  اًوأحرقت قرن، )٢(الخليفة أمربة النبوية أحرقوا السنّ

في  وهاندو ،ة النبويةلم تكن السنّفالّ إو ،)٣(مرةً آخرىتبت حيث كُ ،العزيز عبد
 )حسبنا كتـاب اهللا ( وعلى ذلك فإن مفهوم  ،ومن بعدهز العزي زمن عمر بن عبد

علـى تأويـل القـرآن    قاتـل   ×بـي طالـب  أعلي بـن  و ،بين القوم اًكان موجود
                                                                                                                                               

 

فـاختلف أهـل    ،اهللا حسـبنا كتـاب   قد غلب عليه الوجع وعندكم القـرآن  |بيالنّ نإ :عمر فقال
 :ومـنهم مـن يقـول    ،كتابا لن تضلوا بعده |بيقربوا يكتب لكم النّ :فاختصموا منهم من يقول ،البيت

    .<قوموا> :|رسول اهللا قال |بيختالف عند النّفلما أكثروا اللغو واال ،ما قال عمر
ن يكتب لهم أوبين  |كل الرزية ما حال بين رسول اهللا الرزية إن :بن عباس يقولاوكان  :عبيد اهللا قال

  .ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم
  . ٢:٤٦٩) تذكرة الفقهاء ١(
 إن :فقــال ،أحاديـث  سـألت القاســم يملـي علــي   :قــال ،عبـد اهللا بــن العـالء  ) روى ابـن سـعد عــن   ٢(

ا أتـوه بهـا أمـر    فلمـ  ،األحاديث كثرت على عهد عمر بـن الخطـاب فأنشـد النـاس أن يـأتوه بهـا      
  .فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديثا :قال ،مثناة كمثناة أهل الكتاب :ثم قال ،بتحريقها

  . ١٨٨: ٥راجع: الطبقات الكبرى 
  انظـر  :إلى أبـي بكـر بـن حـزم     أرسل عمر بن عبد العزيزأن  ،٣٣:  ١) روى البخاري في صحيحه ٣(

  .  العلماء ت دروس العلم وذهابخف إنّيف ،فاكتبه |ما كان من حديث رسول اهللا
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  .وليس على تنزيله

كـان علـى تنزيـل القـرآن مـع الكفـار       ــ إذن ـ    بويـة سيرة النّقتال في الالف
عنـدما بـرز   قال فـي يـوم الخنـدق     |الرسول األعظم روي أن ،والمشركين

لكفـر  إلـى ا سـالم كُلـه   بـرز اإل > :قال ،بن ود العامري ولعمر ×المؤمنين أمير
  .الكفرسالم وبين اإلكان الصراع  ذلك أنيعني ، و)١(<هكُلّ

 ؛سـالم والكفـر  لم يكـن بـين اإل   |رسول اهللا بعدالصراع لكن هذا، و
بـين   ،فـي نفـس المدينـة المنـورة    وكـذا  سـالمية  ما كان فـي نفـس الـبالد اإل   نّإ

 ظـاهره  ،ه منـافق لكنّاً مسلم هتجدن، كالهما من المسلميحيث يمان والنفاق اإل
  .كان الصراع بين الحق والباطل هكذا ،الكفر وباطنه اإلسالم

الباطـل  ، ون الصراع بين الحق والباطلكا |في زمن الرسول األعظم
كان القتال والصـراع   ×المؤمنين في عصر أميرو ،دة األوثاناعبوكان الكفر 

أهـل الباطـل   وبين الباطل ،)٢(<علي مع الحق والحق مع علي> بين الحق إال أن ،
ن اشـرأبت قلـوبهم مـن    البطون ومـ وعبدة األهواء ، بل عبدة األوثان لم يكونوا 

  .حب العجل
 نفاق في عصـر أميـر  ال كانالباطل  الّ أنإالحق والباطل  بينكان الصراع 

 ،نــا أقاتــل علــى التنزيــل: أ|ا مــا ورد عــن رســول اهللاوهــذ ،×المــؤمنين
  .)٣(يقاتل على التأويل ×وعلي

                                                             

  .٢٦٧: ٢) إقبال األعمال ١(
  .٩٧) الفصول المختارة :٢(
  . ٣٢٩) بصائر الدرجات : ٣(
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يقاتـل   |، أي: أنّـه سيرة الرسـول األعظـم   سيرته× وصاحب األمر
من كان كافراً في  ه سيقاتل الكفار اليهود والمسيح وكلّبمعنى أنّ ،على التنزيل

 يعـد فسـالم  فـي مقابـل اإل  يقـف  ه نّـ أالّ إربما يكون موحـداً  بل  ،سالممقابل اإل
ومن يبتَغِ غَير اِإلسالَمِ دينًـا فَلَـن يقْبـلَ    {سالمباإلو كفر بنعمة اهللا ، أي:اًكافر
نْهيلزم ، )١(}م يعنـي  ،سـيرة نبويـة  × مـام المهـدي  اإلسيرة كون تن أفحينئذ: 

  .تنزيل القرآنيقاتل على 
علـى بـواطن القـرآن، فيقاتـل     أي:  ؛يقاتـل علـى التأويـل أيضـاً    ه كما أنّـ 

لـف نفـر   أثالثـين   واكما كـان  لى يومنا هذاإ، وهم الموجودون بكثرة المنافقين
فـي   تكان، و)٢(أهله ةلقلّ الحق طريق في تستوحش الة القلّ، وفي يوم عاشوراء

 ،الحـق هـل  أة مـع  لـذا تجـد الكثـرة معهـم والقلّـ     ف ،×مام الحسـين معسكر اإل
}الشَّكُور يادبع نيلٌ مقَلو{)و، )٣مهأكْثَر} لَا  {ـونلَمعو، )٤(ي مهأَكْثَـر}  لَـا 

{لُونقعنّهذه وه، لى آخرإ، )٥(يمن سنن اهللا التي لن تجد لها تبديالً ، ولهيةإة س
  .وتحويالً

                                                             

  .٨٥: آل عمران) سورة ١(
 فـي  تستوحشـوا  ال النـاس!  ، حيث روي أنّه قال: >أيهـا ×) إشارة إلى ما روي عن أمير المؤمنين٢(

  طويل<. وجوعها قصير، شبعها مائدة على اجتمعوا قد الناس فإن أهله، لقلة الهدى طريق
  . ٢٠١الخطبة رقم  ،١٨١:  ٢راجع: نهج البالغة 

  .١٣: سبأ) سورة ٣(
  . ٣٧) سورة األنعام : ٤(
  . ٦٣) سورة العنكبوت : ٥(
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يقاتـل  × إذ روي أنّـه  ؛سـيرة علويـة أيضـاً   × صـاحب األمـر  فسيرة 

ي وبـواطن القـرآن الـذي    تأويـل القرآنـ  العلى بعد ذلك يقاتل ثم  ،)١(واصبالن
  .)٢(}الْعلْمِ في والراسخُون اللَّه إِالَّ تَأْوِيلَه يعلَم ما{

؛ حيـث روي   ×مـام المهـدي  هناك سيرة فاطمية في سـيرة اإل أن كما 
  ÷.الزهراءفيتأسى بفاطمة ، )٣(أسوة لي |اهللا رسول ابنة وفي :قال× أنّه

Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÚ<�ç’Ï¹]Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÚ<�ç’Ï¹]Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÚ<�ç’Ï¹]Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<àÚ<�ç’Ï¹]< << << << <
 فـال أقصـد   ،ن حديثي عن السـيرة : إي عندما أقولنّفإباألمس ذكرت  وكما

  الخشـن  وملبسـه مأكله و عبادتهكيفية  والشخصية أ أوالفردية  أوالسيرة الذاتية 
هـذا يـرتبط بنـا    و ،جتماعيـة ما حديثي عن السـيرة اال نّإذلك، و وما شابهـ  مثالًـ 

  .ةكأمنحن 

ŽŠÖ]<»<Í‚�]ŽŠÖ]<»<Í‚�]ŽŠÖ]<»<Í‚�]ŽŠÖ]<»<Í‚�]ÿéÿéÿéÿéVì�ñ‚ÃjÚ<…]æ�ù]æ<‚u]æ<†Vì�ñ‚ÃjÚ<…]æ�ù]æ<‚u]æ<†Vì�ñ‚ÃjÚ<…]æ�ù]æ<‚u]æ<†Vì�ñ‚ÃjÚ<…]æ�ù]æ<‚u]æ<†< << << << <
 ،الهـدف واحـد  ، بوية والعلويةالنّ نيرتيالسيرة الفاطمية تختلف عن السو

  .في تعدد األدوار فقطيكون ما االختالف نّإو
مــن آدم  ،حقــاق الحــق وإبطــال الباطــل منــذ اليــوم األول إهــو الهــدف 

عــرف الحــق تعــرف ا>، ×ظهــور الحجــةيومنــا هــذا، وإلــى لــى إو ،بلــيسإو
  ه.ونكون من أهل أن نعرف الحق بد ال، )٤(<أهله

                                                             

  . ٦٧٨:  ٢والغارات للكوفي  ،٢٥٨) راجع: كتاب سليم بن قيس : ١(
  .٧) سورة آل عمران :٢(
  . ٢٤٥رقم الحديث  ،٢٨٦الطوسي: ) الغيبة للشيخ ٣(
  .٣١) روضة الواعظين :٤(



EMOQ<DÜñ^ÏÖ]<ì�‰<»<Üñ^�]<Ñç�Ö]#<<KN<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNSS 

 

 أبطـال  وفـي  هاتوالسيناريوما االختالف في األدوار نّإوفالهدف واحد 
الظروف  ختالفاو السيناريو ظروف حسب لميالف كيفيةتختلف  وربما لم؛يالف

 لنـور ، والحـق والباطـل  ا صـراع بـين  ال ، وهـو لكـن الموضـوع واحـد   و، ةاصّالخ
 ،هابيـل وقابيـل  ، ×مبـراهي إنمـرود و  :بين معسـكرين  ،الخير والشر، ووالظالم

  .لى يومنا هذاإو
 نأ ذإ ؛العلويـة  وبويـة  ختلفت في دورها عن السيرة النّاالسيرة الفاطمية ف

اً،إيجابي الذي كانوية العل والسيرة النبوية خالفاً للنضال في  ،اًنضالها كان سلبي 
كـان   ’المـؤمنين  أميـر و مـن رسـول اهللا   كـلّ ف ،بالسـيف  قتـاالً  و اًمسلحأي: 

علـى التنزيـل    ،المنـافقين وسالم في مقابل أعداء اإل <الفقاري ذ>يحمل السيف 
نضـالها   نإختلـف حيـث   مدورهـا  كان  ÷فاطمة الزهراء لكن ،وعلى التأويل

الطغاة والجبابرة والباطل والظالمين كانت تحارب و ،جهاد بكاءكان جهادها و
وفـي ابنـة   >يقـول:  أنّـه كـان    ×مـر صـاحب األ روي عـن  و، حزاناأليت بفي 

  هـذا ، وينهج هذا المـنهج فـي بعـض الظـروف     فهو ،<لي أسوة |رسول اهللا
  .قرأ لكم مجموعة من هذا الرواياتأجه من الروايات الشريفة وسما أستخرِ

ه سـيرة جـد  بويسـير  تـارة  يعمـل   عندما يظهـر تجـده   ×صاحب األمرف
فـي ظـروف   ـ   ذا بـه إو ،×المـؤمنين  وتارة على سـيرة أميـر   ،|رسول اهللا

كون نضاله في سيرته، فيختلف ـ ي  في عصر خاصو ةمع جماعة خاصوخاصة 
  .إيجابياً ال اً،سلبي نضاالً

الضـلع  حيث  ،متساويةضالع أ وذ× مام المهديث في سيرة اإلثلَّالمف
مـا تكـون   والقاعـدة إنّ  ،الضلع األيسر العلـوي و ،بويقائم هو الضلع النّلليمن األ
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  .^فاطمة الزهراء

 ،النور النبـوي والنـور العلـوي    :هي التي تجمع بين النورين ×والزهراء
  .العصمة النبوية والعصمة العلوية <:عصمة اهللا الكبرى>بين العصمتين و

<Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<àÚ<í×¶<Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<àÚ<í×¶<Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<àÚ<í×¶<Víèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<àÚ<í×¶< << << << <
هذه المعـاني  ونستنبط نستنتج ن نقرأ هذه الروايات وأفحينئذ يبقى علينا 

  .بعد الصالة على محمد وآل محمد ،من هذه الروايات الشريفة
ــاب > ــذكر أوالً كت ــن ــي الحجــة  المحج ــزل ف ــا ن ــي م ســيد هاشــم < للة ف

مائـة وعشـرين آيـة فـي مـا نـزل فـي        م قـي الهـذا الكتـاب   يذكر  ،&البحراني
< ألثـر منتخـب ا أخـرى كــ >  روائيـة   اًبحار األنوار كتبذُكرت في و ،×الحجة
   .وبقي البعض اآلخرباألمس  ، قرأت بعضهاأنا أذكر لكم ست آياتو أيضاً،

وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُـوا الصَّـالحات   { :قال سبحانه وتعالى
هِملقَب نم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي اَألرم ففَنَّهتَخْلسمـام  عن اإل، وروي )١(}لَي

نزلت  :يعني، )٢(<القائم وأصحابه>نزلت في  :قالفي هذه اآلية أنّه  ×الصادق
  .أصحابهو× في الحجةـ ال في تفسيرها ـ هذه اآلية في تأويلها 

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في اَألرضِ أَقَـاموا الصَّـالَةَ وآتَـوا    { :قال تعالىكما 
وفرعوا بِالْمرأَمـورِ  الزَّكَاةَ وةُ اُألمباقع لَّهلنْكَرِ والْم نا عونَهوقـد روي  )٣(}و ،

                                                             

  . ٥٥: سورة النور) ١(
  . ٣٥رقم الحديث  ،٢٤٧) الغيبة للنعماني : ٢(
  . ٤١) سورة الحج : ٣(
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 يملّكهـم  وأصحابه، المهدي في نزلت اآلية >هذه أنّه قال: ×الباقر اإلمام عن
 الظلـم  مـن  أثـر  ال يرى حتى الدين بهم اهللا ويظهر ومغاربها األرض مشارق اهللا

  .×مام المهدياإلبدعه في دولة  ظلم وال ال حيث، )١(والبدع<
ونُرِيـد أَن نَمـن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي اَألرضِ       { :قال تعالىو

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجهـم قـال أنّـه   ×المـؤمنين  عن أمير، و)٢(}و< : 
  .)٣(عدوهم< ويذلّ فيعزّهم جهدهم بعد مهديهم اهللا يبعث محمد آل

وعـن رفاعـة   ، )٤(}ولَه أَسلَم من في السـماوات واَألرضِ { :تعالىقال و
في قوله تعالى في سـورة آل   يقول ×قال: سمعت جعفر الصادق ،بن موسىا

إذا قـام  >قـال:   ،}ولَه أَسلَم من في السماوات واَألرضِ طَوعا وكَرها{ عمران:
 نودي فيها شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً إالّالقائم المهدي ال يبقى أرض 

  .)٥(<رسول اهللا

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íÖæ�ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íÖæ�ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íÖæ�ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íÖæ�×<<<<VÙæ‚Ö]<†}aVÙæ‚Ö]<†}aVÙæ‚Ö]<†}aVÙæ‚Ö]<†}a< << << << <

ســتكون آخــر  ×مــام المهــديدولــة اإل نأ فــي األحاديــث اً وردطبعــ
ثم بعـد  ، ملوكية غيروأسر ملوكية وفئات وأحزاب  وتحكم البالد قبلها ،الدول

                                                             

  ٢٤٤: ٣) ينابيع المودة للقندوزي ١(
  . ٥) سورة القصص :٢(
  . ١٤٣رقم الحديث  ،١٨٤) الغيبة للشيخ الطوسي : ٣(
  .٨٣) سورة آل عمران: ٤(
  . ٢٣٦:  ٣) ينابيع المودة للقندوزي ٥(
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  .×مام المهديتكون دولة اإلذلك 

دولتنـا آخـر الـدول،    أنّه قال: > ×جعفر الباقر أبيمام اإل روي عنفقد 
إذا  لـئال يقولـوا إذا رأوا سـيرتنا:   ؛ أهل بيت لهم دولـة إال ملكـوا قبلنـا    يبقن ول

  .)١(<}والْعاقبةُ للْمتَّقين{: مثل سيرة هؤالء، وهو قول اهللا عز وجلبملكنا سرنا 
 النـاس  مـن  صنف يبقى ال حتى األمر هذا يكون ما> :×كما روي عنه

 القـائم  يقـوم  ثـم  لعدلنا، يناولّ لو اإنّ: قائل يقول ال حتى الناس على واولّ وقد إالّ
  .)٢(<والعدل بالحق

لــى األســر إإشــارة  < فــيأهــل بيــت لــن يبــق> :قــالفــي الحــديث األول 
أصـناف  حيـث هنـاك    <ال يبقـى صـنف مـن النـاس     حتـى >: وهنا قال ،حاكمةال

صـنف   خـرى أ تـارة و، صـنف األغنيـاء تـارة   فقد يحكم تحكم البالد، مختلفة 
  .صنف العلماءوصنف الفقراء  وأيضاً العمال

وبعـض المعـالم والمحـاور التـي      ×مـام المهـدي  دولة اإللهذا بالنسبة 
ثــم بعــد ذلــك نــدخل فــي أصــل الموضــوع   ،رها فــي دولتــهن نتصــوأيمكــن 

  :×مامواألحاديث التي وردت في مسألة سيرة اإل

____flæflæflæflæVğ÷Vğ÷Vğ÷Vğ÷<<<<<íãq]çÚ<íãq]çÚ<íãq]çÚ<íãq]çÚë‚ã¹]<Ý^Úý]ë‚ã¹]<Ý^Úý]ë‚ã¹]<Ý^Úý]ë‚ã¹]<Ý^Úý]×<<<<ÖÖÖÖVíé×â^r×Víé×â^r×Víé×â^r×Víé×â^r×< << << << <

يعنـي أبـا عبـد     ـي، عـن شـيخ مـن الفقهـاء      المكّـ عبـد اهللا بـن عطـاء    عن 
  سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته؟  :لقاـ  ×اهللا

                                                             

  . ١٢٨واآلية في سورة األعراف :  ،٤٧٢) الغيبة للطوسي : ١(
  . ٥٣رقم الحديث  ،٢٨٢) الغيبة للنعماني : ٢(
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دم مـا كـان قبلـه كمـا هـدم      ، يهـ |يصنع كما صنع رسول اهللا>: فقال
    .)١(<أمر الجاهلية |رسول اهللا

 ــن ــرين ولك ــرن العش ــة الق ــى    جاهلي ــة األول ــن الجاهلي ــف ع  ن؛ ألتختل
عـالم  أنّـه   :يعنـي  ،عن علم ال عن جهـل الضالل فيها كون يما نّإالجاهلية الثانية 

يهـدم مـا   ف، |يصنع كما صـنع رسـول اهللا  × فإنّهلذا و ،ومضلّ ضالّ هوو
  .)٢(أمر الجاهلية، ويستأنف اإلسالم جديداً |كما هدم رسول اهللا كان قبله

دين بـ يـأتي   ×هأنّذلك يعني  ، فاليأتي بدين جديدومن هنا يقال بأنّه 
ولما حدث مـن بعـد رسـول    عنه  لكن لبعدناو هنفسبل ال  ،سالميغير الدين اإل

 ^ئمتنـا أوزلزلـوا  غُصـبت  الخالفة الحقّة التي من الظلم والعدوان و |اهللا
 |لذا أحدثوا ما أحدثوا من بعد رسول اهللا ،بهم اهللا فيهاعن مراتبهم التي رتّ

إني : >وسلم) عليه اهللا (صلى النبي قال قال: سعد بن سهل عنكما في البخاري 
 ليـردن  ،أبـداً  يظمـأ  لـم  برِشَـ  ومـن  ،بشرِ علي مر من الحوض، على فرطكم

وبينهم<.. بيني يحال ثم ويعرفوني أعرفهم أقوام علي  
 مـن  سـمعت  هكـذا  فقال: عياش، أبي بن النعمان فسمعني :حازم وأبقال 

 :فيها يزيد وهو لسمعته الخدري سعيد أبي على أشهد فقال: نعم، فقلت: سهل،
 سـحقاً  سحقاً فأقول: ،بعدك أحدثوا ما تدري ال إنّك فيقال: مني؟ إنّهم فأقول:>

  .ول حدث هو حدث السقيفةوأ ك،بعدأحدثوا من نعم ؛ ، )٣(<بعدي رغي لمن
  

                                                             

  . ١٣رقم الحديث  ،٢٣٦) الغيبة للنعماني : ١(
  . ١٣رقم الحديث  ،٢٣٦) الغيبة للنعماني: ٢(
  . ٢٠٨: ٧البخاري ) صحيح ٣(
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ــه  ــي الســيرة أنّ ــاني ف ــلي× الث ــل قات ــى التأوي ــه  ، فقــد وردعل ــي قول ف
أن  )١(}قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصْبح ماؤكُم غَورا فَمـن يـأْتيكُم بِمـاٍء معـينٍ    :{تعالى
يخرج مـن صـلب    هأنّ اهللا تبارك وتعالى عهد إلي إن !يا عمار>قال:  |النبي

قُلْ أَرأَيتُم {:وجلّ وذلك قوله عزّ ،والتاسع من ولده يغيب عنهم ،تسعةالحسين 
يكون له غيبة طويلـة يرجـع   ، }إِن أَصْبح ماؤكُم غَورا فَمن يأْتيكُم بِماٍء معينٍ

الـدنيا   ن في آخـر الزمـان يخـرج فـيمأل    إذا كاف ،عنها قوم ويثبت عليها آخرون
ي وأشـبه  ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيـل وهـو سـمي    وعدالً قسطاً

  .الناس بي
ه مـع  فإنّـ  ،وحزبـه  فإذا كان ذلك فاتبع عليـاً  ،سيكون بعدي فتنة !عماريا 

الحق ٢(<معه والحق(.  
كيـف  فيـريكم  > :قـال  ×المـؤمنين  خطبـة أميـر  مـن   في نهج البالغة:و

  .)٣(<ةويحيي ميت الكتاب والسنّ ،عدل السيرة
، وقـد روي فـي ذلـك عـن أميـر      لـى القـرآن  إيرجع النـاس  × كما أنّه

إذا عطفـوا الهـدى علـى الهـوى،      يعطـف الهـوى علـى الهـدى    ×: >المؤمنين
 ذلك أنّهم يعنيو ،)٤(<ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي

                                                             

  .٣٠) سورة الملك : ١(
  . ١٢١) كفاية األثر للخزار القمي : ٢(
  . ١٣٨الخطبة رقم   ،٢٢: ٢) نهج البالغة ٣(
  . ١٣٨الخطبة رقم  ،٢١: ٢) نهج البالغة ٤(



EMOQ<DÜñ^ÏÖ]<ì�‰<»<Üñ^�]<Ñç�Ö]#<<KN<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<NTO 

 

 ×فيـأتي الحجـة   ،آرائهـم علـى القـرآن الكـريم     ون بآرائهم ويحملـون مليع
ذا عطفـوا القـرآن علـى    إلـى القـرآن فيعطـف الـرأي علـى القـرآن       إويرجعهم 

   .ةيحيي السنّو، الرأي

ÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæ<<<<�^u_�^u_�^u_�^u_èèèèkéfÖ]<Øâ_<okéfÖ]<Øâ_<okéfÖ]<Øâ_<okéfÖ]<Øâ_<o<̂<<<íflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<Ùçuíflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<Ùçuíflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<Ùçuíflèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<ÙçuVVVV< << << << <

يبرزون الحقائق والوقائع ـ الخاصّـة بالمسـتقبل ـ      ^أئمتنا تجدما غالباً 
 ،×من خالل الزيارات الواردة لصـاحب األمـر   ×م المهديماإلفي قضية ا

 تـه رزيا، وول والثانيدعاء  العهد األودعية الواردة كدعاء الندبة ومن خالل األ
تجــد فــي ، فإنّــك فــي ســامراء وغيــر ذلــكو ،آل ياســينزيــارة و ،يــوم الجمعــة

مثالً ف ،لى سيرتهإومن الحقائق × ما يتعلّق بصاحب األمرلى إأدعيتهم إشارة 
ربعين أنسان اإل ذا قرأهإو ،في كل يومقرائته يستحب  :هأنّ العهد الثاني دعاءفي 

  .)١(×يوماً سيكون من أصحاب الحجة
مفــاتيح >كمــا ورد فــي الحــديث الشــريف فــي العهــد الثــاني فــي آخــر 

 )٢(مرهـي كحـل  او ،ة الحميدةوالغر ،اللهم أرني الطلعة الرشيدة> :يقول <الجنان

                                                             

مـن دعـا إلـى اهللا أربعـين     >ه قـال:  أنّـ × عن جعفر بـن محمـد الصـادق   ) روى المشهدي بسنده ١(
ن مات قبله أخرجه اهللا تعالى مـن قبـره، وأعطـاه    إ، ف×بهذا العهد كان من أنصار قائمنا صباحاً

  <.  ئةلف سيألف حسنة، ومحا عنه أكلمة  اهللا بكلّ
  .٦٦٣راجع: المزار للمشهدي :

 (انتهـى)، وإسـناد   الكحـل  لتـرك  فسـدت  إذا مرهـاً  العـين  مرهـت : الجوهري ) قال المجلسي: قال٢(
  مجازاً. المرهاء العين على المرة أطلق أو مجازي إليه الكحل

    . ٢٨٦:  ٨٣راجع: بحار األنوار 
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 وأنفـذ أمـره   ،تهواسلك بي محج ،وأوسع منهجه ،ل فرجهوعج ،إليهبنظرة مني 

  .ه يحتاج لبيان وشرحطبعاً هذا كلّ ،)١(<واشدد أزره
عمران البالد سيكون من سـيرة صـاحب   ؛ ذن إ <:بالدك وأعمر اللهم به>

  ..×األمر
 ،كميلمـا يحيـ  وداعي الرسول لداعي اهللا و استجيبوا <،ي به عبادكبوأح>

  ..×مام المهديما تكون في سيرة اإلنّإقعية والحقيقية فالحياة الوا
 كَسـبتْ  بِما والْبحرِ الْبر في الْفَساد {ظَهروقولك الحـق:  ك قلت فإنّ>
ى باسـم  ، المسـم ك وابـن بنـت نبيـك   لنـا وليـ   فـأظهر اللهـم  ، )٢(النَّاسِ} أَيدي

لى إ )٣(<قهويحقّ الحق ، ويحقمزقه ال يظفر بشيء من الباطل إالّحتى  ،رسولك
  ..آخر الدعاء
حيـث   ×مـام البـاقر  ورد هذا المعنى في الحديث الشريف عن اإل كما
 ،طـوى لـه األرض  تُ ،د بالنصـر مؤيـ  ،ا منصـور بالرعـب  القائم منّـ > :قالروي أنّه 

به دينه  وجلّ ويظهر اللَّه عزّ ،ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب ،وتظهر له الكنوز
 ،عمـر  فـال يبقـى فـي األرض خـراب إالّ     ،ولو كره المشـركون  هعلى الدين كلّ

  .)٤(<ي خلفهفيصلّ ×وينزل روح اللَّه عيسى بن مريم
  منها: ،يمأل االرض قسطاً وعدالً ×في أنّه أحاديث كثيرةهناك و

                                                             

  . ٥٥١) المصباح للكفعمي : ١(
  . ٤١) سورة الروم : ٢(
  . ٥٥٢ـ  ٥٥١نقالً عن مصباح الزائر :  ،١١١رقم الحديث  ،٩٦:  ٥٣) بحار األنوار ٣(
  .٤٦٥: ٢) الوافي للكاشاني ٤(
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وا بالمهـدي  أبشـر > :|، حيـث روي أنّـه قـال   رسـول اهللا ما روي عـن  
، فـيمأل  لنـاس وزلـزال  يخـرج فـي اخـتالف مـن ا     ،رجل من قريش من عترتـي 

رضـى عنـه سـاكن السـماء     ، ويوجـوراً  كمـا ملئـت ظلمـاً    وعـدالً  األرض قسطاً
 |دة محمـ قلوب أم ة، ويمألبالسوي ، ويقسم المال صحاحاًوساكن األرض

ه ؟ فمـا يأتيـ  : من له حاجـة إلـي  فينادي ه يأمر منادياًويسعهم عدله حتى أنّ ،غنى
رجل واحد يأتيه فيسـأله، فيقـول: ائـت السـادن حتـى يعطيـك، فيأتيـه         أحد إالّ
ــول ــاالً   فيق ــي م ــك لتعطين ــدي إلي ــول المه ــا رس ــ: أن ــث، فيق ــي !ول : أح   فيحث

، فيخرج به حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله، فيلقي وال يستطيع أن يحمله
لمـال  إلـى هـذا ا   هـم دعـي  ، كلّد نفسـاً ة محمـ : أنا كنت أجشع أمـ فيقول ،فيندم

أو  ، فيلبث في ذلك سـتاً ا ال نقبل شيئا أعطيناه: إنّفتركه غيري، فيرد عليه فيقول
  .)١(<وال خير في الحياة بعده ،أو تسع سنين أو ثمانياً سبعاً

 ،ويأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر    ،والبدع يميت الباطل ×أنّهثم 
  .)٢(×يحكم بحكم داوود أنّهرواية في وهناك 

sñ^jÞsñ^jÞsñ^jÞsñ^jÞ<<<<VovfÖ]VovfÖ]VovfÖ]VovfÖ]< << << << <
سـيرة  ب ويسـير  ،التأويلو يقاتل على التنزيل ×هأنّ يتّضح من كلّ ذلك

 كمـا يحكـم بحكـم أميـر     |يحكم بحكـم رسـول اهللا  ف ،بي وسيرة الوليالنّ
  ×.المؤمنين

  

                                                             

  .٢٦١: ١٤) كنز العمال ١(
  . ٢٦٥روضة الواعظين : ) ٢(
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بين الح إكمين حيـث  هناك فرقيحكـم  كـان   |الرسـول األعظـم   ن
قضـي بيـنكم بالبينـات    أمـا  إنّ: >قـال  |عنـه أنّـه  روي كمـا   ،نة واأليمـان بالبي
ما رجل قطعت له من مال أخيه فأي ،وبعضكم ألحن بحجته من بعض ،يمانواأل
 يعمـل لم يكـن   |ذلك أنّهيعني و ،)١(ر<ما قطعت له به قطعة من النافإنّ شيئاً

  .بعلمه
 رسول فدعا قبطي، لها عم ابن كان يأتيها إبراهيم أم مارية روي أنلذا و

  . <فاقتله عندها وجدته فإن السيف هذا خذ!  أخي يا>: وقال ،×علياً |اهللا
 المحمـاة  كالسـكة  أرسـلتني  إذا أمـرك  فـي  أكـون !  اهللا رسول يا>:  فقال

   <؟الغائب يرى ال ما يرى الشاهد أم أمرتني، لما أمضي
  . <الغائب يرى ال ما يرى الشاهد بل>: |فقال
 فاخترطـت  عنـدها،  فوجدتـه  بالسـيف،  حاًمتوشّـ  فأقبلـت >: ×علي قال

 قفـاه،  علـى  بنفسه رمى ثم إليها، فرقى نخلة أتى أريده أني عرف فلما ،السيف
  .كثير وال قليل، للرجال مما له ما أمسح، أجب هأنّ فإذا ،برجليه وشغر

 السـوء  عنـا  يصرف الذي هللا الحمد:  فقال، |النبي فأخبرت فرجعت
  .)٢(<البيت أهل

علم بما هـو فـي الواقـع    ي ،كان يحكم بظاهر األمر |ألكرمالرسول اف

                                                             

  . ١رقم الحديث  ،٤١٤: ٧) الكافي ١(
  . ٢٢٠:  ٩) تفسير مجمع البيان ٢(
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  .يمانواأل يحكم بالبينة مأمور بأن هولكنّ
 وجمعها ،المحيرة للعقول واتهقضا قد روِيت عنهف ×المؤمنين أمير أما

 قضـاء أميـر  : >(رحمة اهللا عليـه) فـي كتـاب    تستريد تقي الق الشيخ محمالمحقّ
يحكم بحكم  ،يحكم بعلمه ال بالبينةه أنّ في هذا الكتاب تجدو <،×المؤمنين

ورد هـذا   وقـد  ،نـة يحكمـان بعلمهمـا ال بالبي   اكان فإنّهما ؛’ سليمانوداوود 
  .في األحاديث الشريفةالمعنى 

<»<oè�^u_<»<oè�^u_<»<oè�^u_<»<oè�^u_ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ÜÓuë‚ã¹]<Ý^Úý]<ÜÓuë‚ã¹]<Ý^Úý]<ÜÓuë‚ã¹]<Ý^Úý]<ÜÓu×VVVV< << << << <
 :×اهللا الصـادق  عبـد أبـي  فقـد روي عـن   × وأما عن حكم المهدي

 ،وآمنــت بـه الســبل  ،وارتفــع فـي أيامــه الجـور   ،إذا قـام القـائم حكــم بالعـدل   >
حتـى   ديـنٍ  أهـلُ  ولم يبـق  ،إلى أهله حق كلّ ورد ،وأخرجت األرض بركاتها

ولَه أَسلَم { أما سمعت اهللا عز وجل يقـول:  باإليمان،ويعترفوا  ،سالميظهروا اإل
النـاس بحكـم داود   م فـي  كَوح ،)١(}من في السماوات واَألرضِ طَوعا وكَرها

فـال يجـد    ،وتبدي بركاتها ،األرض كنوزهافحينئذ تظهر  ،|محمد وحكمِ
موضعاً الرجل منكم يومئذ لشمول الغناء جميع المؤمنين؛ ه لصدقته وال لبر..>   

ملكـوا   لهـم دولـة إالّ   بيت أهلُ ولم يبق ،دولتنا آخر الدول إن>ثم قال: 
وهـو قـول    ،إذا ملكنا سرنا بمثل سـيرة هـؤالء   :رتنايقولوا إذا رأوا سي لئالّ ؛ قبلنا

  .)٢(<}والْعاقبةُ للْمتَّقين{ :وجلّ اهللا عزّ
                                                             

  . ٨٣) سورة آل عمران : ١(
  . ١٢٨واآلية في سورة األعراف :  ،٢٦٥) روضة الواعضين: ٢(
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ثـم   ،يعمل بعلمـه أوالً  ×الحجة ذ أنإ؛ ه قدم حكم داود يبدو لي أنّو

  .يأخذ بالنواصي واألقدامف يمانواأل بعد ذلك يعمل بالبينة
يعرف { في قول اهللا تعالى: ×في الحديث الشريف عن أبي عبد اهللاو 

ما يقولـون   !يا معاوية>قال:  )١(}الْمجرِمون بِسيماهم فَيؤخَذُ بِالنَّواصي واَألقْدامِ
  ؟ <في هذا

اهللا تبــارك وتعــالى يعــرف المجرمــون بســيماهم فــي  أنقلــت: يزعمــون 
  .اصيهم وأقدامهم فيلقون في النارفيأمر بهم فيؤخذ بنو ،القيامة

ى معرفــة الخلــق ار تبــارك وتعــالى إلــيحتــاج الجبــ وكيــف> :فقــال لــي
  ؟ <بسيماهم وهو خلقهم

  ؟ قلت: فما ذاك، جعلت فداك
فيــأمر بالكــافر فيؤخــذ  ،ذلــك لــو قــام قائمنــا أعطــاه اهللا الســيماء >فقــال: 

  .)٢(<ثم يخبط بالسيف خبطاً ،بالنواصي واألقدام
عـداء  أعـداء اهللا و أينـتقم مـن   × أنّـه كما ورد في الحـديث الشـريف   

 عـن أميـر   فقـد روي  ،أحاديـث كثيـرة   المجالفي ذلك و ،^ئمةالرسول واأل
مـن   ن أنا وابناي هذان، وليبعثن اهللا رجـالً لُقتَ أل أما واهللا> :قالأنّه  ×المؤمنين

ألهل الضاللة حتـى   ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا، وليغيبن عنهم تمييزاً
  .)٣(<ل محمد من حاجةيقول الجاهل: ما هللا في آ

                                                             

  . ٤١) سورة الرحمن : ١(
  . ٣٠٤) االختصاص للشيخ المفيد : ٢(
  . ١رقم الحديث  ،١٤٣) الغيبة للنعماني : ٣(
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 ×بي جعفر محمـد البـاقر  أعن  ،عن زرارة خرىأ روايةكما أن هناك 
اسـمه  >فقـال:   ،ــ × أريـد القـائم   ـه لي  قال: قلت له: صالح من الصالحين سم

  <.اسمي
  ؟ |قلت: أيسير بسيرة محمد

  <.ما يسير بسيرته !هيهات هيهات يا زرارة>قال: 
  قلت: جعلت فداك، لم؟ 

الناس، والقائم  كان يتألف، ته بالمنسار في أم |رسول اهللا إن>قال: 
فـي الكتـاب الـذي معـه أن يسـير بالقتـل وال يسـتتيب         ريسير بالقتل، بـذاك أمـ  

  .)٢(<لمن ناواه ، ويلٌ)١(أحداً
  .وفي ذلك روايات كثيرة

<Åçq…<Åçq…<Åçq…<Åçq…°e<†Ê^ßjÖ]<íãf�<±c°e<†Ê^ßjÖ]<íãf�<±c°e<†Ê^ßjÖ]<íãf�<±c°e<†Ê^ßjÖ]<íãf�<±c<<<<íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_íèæ‚ã¹]<ì�ŠÖ]<oè�^u_<<<<^ã�×uæ^ã�×uæ^ã�×uæ^ã�×uæVVVV< << << << <
الروايـات فـي هـذا البـاب وفـي كيفيـة       هذه بين االختالفات كثيرة طبعاً 

لكـن هنـا أقـول     ،خـرى اُلى جلسة إيحتاج و ،السيرة ومايتعلق بالسيرة المهدوية
   :باختصار
الوحـدات  >ـ   كمـا فـي علـم المنطـق    ـ يشـترط فيـه     ضوالتنـاق التضاد  نإ
مـا يكـون بـين    نّإف )زيـد لـيس بقـائم   و زيـد قـائم  ( :عندما نقول :يعني ،<الثمانية

بأن موضوع الوحدة منها  ،ذا كان هناك وحدات ثمانيةإ القولين تناقض وتضاد
هذا قائم وهذا لـيس   نوأ ،محمولالوحدة ومنها:  ،زيد يكون موضوع كالهما

                                                             

  بكفره أو نفاقه. منه (حفظه اهللا).يعلم  أنيقتله بمجرد بل  ،ال يستتيب أحداً أن يتوب أبداً) أي: ١(
  . ١٤رقم الحديث  ،٢٣٦) الغيبة للنعماني : ٢(
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  ؛وحـدة الجهـة  ، وة والفعـل حـدة القـو  وو ،والجزء وحدة الكلّو ،محمولبقائم 

من نفـس   )ليس بقائم(و ،من جهة )قائم هأنّ(ن تكون من جهة واحدة أ البد إذ
مـن   )زيد قـائم (ذا كان فإالّ إو ،عند ذلك يكون بين القولين تضادف ،الجهة تلك

  حيئنـذ كـذلك، ف ه فـي الليـل   من جهة أنّ )ليس بقائم(و ؛في النهارقائم ه جهة أنّ
  وباعتبارين.من جهتين  هانّأل ؛ يكون بين القولين تضاد ال

يسـير بسـيرة   التـي تقـول بأنّـه    الروايات من التضاد والتهافت بين فما قيل 
مـا  نّإ غير صحيح، |يسير بسيرة رسول اهللا ال خرىتارة، وأ |رسول اهللا

خـالل ثمانيـة أشـهر مظهـراً     يكـون   ×همـن جهـة أنّـ    ،من جهتينذلك يكون 
ى فـي  اإللهـي يتجلّـ   االنتقـام وهـذا   ،اهللا هو المنتقمف ،هللا سبحانه وتعالىانتقام ال

المخـالفين  والناصـبين  والمشـركين  و ارلذا ينتقم مـن الكفّـ   ،×صاحب األمر
 ،^النبـي  وسـليمان  ويحكم بحكم داود و ،التنزيلوالمنافقين على التأويل و
  .األياموما يكون خالل هذه األشهر نّإهذا  كلّ ،÷يسير بسيرة فاطمة الزهراءو

وما أعظم تلـك   ،×مام المهديدولة اإل ثم بعد ذلك تكون دولة الحق
 اًذإ ،رحمـةً للعـالمين   |هيكون رحمةً للعالمين كما كان جـد حيث الدولة 

 فـال تضـاد   ،وقتـين فـي  وظـرفين  ومـن جهتـين   ، ولكـن  نعمةو رحمةنقمة وهو 
 هذه الروايات بينحينئذ.  

  الجلسة:في آخر بعضها وهناك روايات عديدة وكثيرة أذكر 
 هفليتمنّـ  القـائم  أحـدكم  ىتمنّـ  اإذ>: قال ×اهللا بي عبدأالخبر عن ففي 

  .)١(<نقمة القائم ويبعث رحمة |اًمحمد بعث اهللا فإن ،عافية في
                                                             

  . ٣٠٦رقم الحديث  ،٢٣٣: ٨) الكافي ١(
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 أن العـدل  مـن  القـائم  يظهر ما أول>أنّه قال:  ×وروي عن أبي عبد اهللا
ــادي ــه ين ــة صــاحب يســلّم أن منادي  األســود الحجــر الفريضــة لصــاحب النافل

  .)١(<والطواف
  .كثيرة كما ذكرت لكمواألخبار في هذا الباب 

 إن عافية في ×المهدي اإلمام دولة يرزقنا أن وتعالى سبحانه اهللا أسأل
  اهللا. شاء

 اهللا ورحمــة علــيكم والســالمولكــم،  لــي اهللا واســتغفر هــذا قــولي أقــول
  .   وبركاته
  
  
  

                                                             

  . ١رقم الحديث  ،٤٢٧:  ٤) الكافي ١(



 



 

  
  
  
  

)١٣٦(  
  تعامل أهل البيت^

  مع أصحاب الشرائع والمذاهب األخرى
  
  
  
  
  
  

  الشيخ جعفر الهادي
  
  
  



 



 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصــالة والســالم علــى ســيد األنبيــاء وخــاتم الحمــد هللا رب العــالمين، 

  المرسلين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
  السالم عليكم أخوة اإليمان في كلّ مكان ورحمة اهللا وبركاته.

‚éã³‚éã³‚éã³‚éã³<<<<ovfÖ]<Åç•ç¹ovfÖ]<Åç•ç¹ovfÖ]<Åç•ç¹ovfÖ]<Åç•ç¹VVVV< << << << <
مـع   ^تعامل أئمـة أهـل البيـت   هذه الحلقة تنعقد تحت عنـوان: > 

<، والـذي دعـا إلـى    ديان والمذاهب اإلسالمية األخرىأرباب الشرائع واأل
انتخاب واختيار هذا العنوان، ما نشهده ونسمعه في هذه األيام واآلونـة األخيـرة   

  من اتّهام للمسلمين بأنّهم يسيئون إلى األديان األخرى.

<�fl‚Ãi<�fl‚Ãi<�fl‚Ãi<�fl‚Ãi<á^è�ù]<á^è�ù]<á^è�ù]<á^è�ù]____ææææ<<<<VÄñ]†�Ö]VÄñ]†�Ö]VÄñ]†�Ö]VÄñ]†�Ö]< << << << <
الّ فالـدين  طبعاً تعلمون أن في كلمـة >األديـان< مسـامحة فـي التعبيـر، وإ     

 شرعةً منْكُم جعلْنَا {لكُلٍّواحد والشرائع متعددة، وقد جاء في القرآن الكريم: 
ــا} اجنْهمــدين فهــو واحــد، قــال تعــالى:  )١(و ــدين {إِن، أمــا ال ــد ال ــه عنْ  اللَّ

{الم٢(الْإس(.  
                                                             

  . ٤٨) سورة المائدة : ١(
  . ١٩سورة آل عمران : ) ٢(
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 وجوهر الدين هو اإليمان باهللا واآلخرة وأمور أساسـية أخـرى، كحسـن   

العدل واإلحسان وقبح الظلم، هذا هو أساس الدين، وهـو مشـترك بـين جميـع     
األديان والدعوات اإللهية لألنبياء^، ولذا فليس هناك شـيء اسـمه >أديـان<    

  أو >ديانات<، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم.
فــي >نهــج البالغـة< أنّــه قــال:  × كمـا روي عــن اإلمــام أميرالمـؤمنين   

<هـو  والتسـليم  ،التسـليم  هـو  سالماإل :قبلي أحد ينسبها لم نسبة سالماإل ألنسبن 
 واألداء ،األداء هو قرارواإل ،قراراإل هو والتصديق ،التصديق هو واليقين ،اليقين

  .)١(<الصالح العمل هو
فتعدد األديان هذا مسـامحة فـي التعبيـر، نعـم الشـرائع متعـددة كشـريعة        

اإلسـالمية، أمـا الـدين فهـو الـروح      ، والشـريعة  ×وشريعة عيسى× موسى
  السارية والجارية في جميع الشرائع، وهو واحد.

أحببت التنويه على هذا األمر حتى ال يشكل علينا أحد بأنّه: >لماذا تُعبـر  
أنت باألديان؟<، نحن نقول ذلك مسامحةً وجرياً علـى المـألوف والمعتـاد بـين     

  هم يغفلون أو يتسامحون في التعبير. الكُتَّاب والعلماء، هم يقولون ذلك ولعلّ

V‚éãÛj×Ö<Åçq…V‚éãÛj×Ö<Åçq…V‚éãÛj×Ö<Åçq…V‚éãÛj×Ö<Åçq…< << << << <
وعلى كلّ حال فهناك اتّهام للمسـلمين بـأنّكم تُسـيئون إلـى األديـان، أو      
أنّكم تميلون إلى حذف الطرف اآلخر والشرائع األخرى، ولستم أهـالً للحـوار   

  والنقاش.
                                                             

  . ١٢٥رقم الحكمة  ،٢٩:  ٤) نهج البالغة ١(
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 هذا أوالً، ولذلك سنركّز في قسم من كالمنا على التعامـل مـع أصـحاب   
الشرائع، وأما في القسم الثاني فسنتحدث فيـه عـن تعامـل أهـل البيـت^ مـع       

  أصحاب المذاهب اإلسالمية.

æ<Ø×¹]æ<Ø×¹]æ<Ø×¹]æ<Ø×¹]VØvßÖ]VØvßÖ]VØvßÖ]VØvßÖ]< << << << <
وشـيئاً قبـل ذلـك،    × تعلمون أن المذاهب نشأت من زمن اإلمام الباقر

× ، وحدثت فيما بعد ذلك وفي زمـان اإلمـام الكـاظم   ×ثم اإلمام الصادق
مـاء ـ كالشهرسـتاني ـ كتبـاً فـي هـذا المجـال         مشـارب شـيعية، وقـد كتـب العل    

سموها: >الملل والنحل<، فالملل: األديـان، والنحـل: االنشـعابات واالنشـقاقات     
، يعني: ديـن أبـيكم   )١(إِبراهيم} أَبِيكُم {ملَّةَداخل الملّة الواحدة، فقوله تعالى: 

انتحـل   ، والنحلة موجودة في تعابير أهل البيت^، كقولـه: >مـن  ×إبراهيم
  ، والمراد: االنشعابات داخل الدين الواحد.)٢(التشيع..<

حالياً تُسمى: >األديان والفرق<، وهي تسمية جديدة كانت تسمى سـابقاً:  
>الملل والنحل<، فالقسم الثاني من كالمنا هو >تعامل أئمة أهل البيـت^ مـع   

  اب المذاهب المختلفة اإلسالمية<.أصح

<h^~jÞ]<ÄÊ]æ�<h^~jÞ]<ÄÊ]æ�<h^~jÞ]<ÄÊ]æ�<h^~jÞ]<ÄÊ]æ�<Åç•çÚ<Åç•çÚ<Åç•çÚ<Åç•çÚVovfÖ]VovfÖ]VovfÖ]VovfÖ]< << << << <
يوجد هاهنا أيضاً نوع من االتّهام للشيعة اإلمامية، وهو: أنّهم يلغـون دور  
هذه المذاهب فيحذفوها ويرفضوها واليحاوروها واليحترموهـا، بـل ينظـرون    

                                                             

  . ٧٨) سورة الحج : ١(
  .×عن اإلمام الباقر والحديث مروي ،٣الحديث رقم  ،٧٢٥) راجع: األمالي للصدوق : ٢(
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  إلى أنفسهم فحسب، وهذا األمر دعانا إلى انتخاب هذا العنوان.

للمسـلمين أو  ثم بغضّ النظر عن اتّهام اآلخـرين لنـا، سـواء كـان اتّهامـاً      
للشيعة اإلمامية، باتّخاذ المواقف الرافضة لألديان أو للمـذاهب األخـرى هنـاك    
شيء آخر أيضاً اقتضى هذا البحث ودعانا إلى انتخاب هذا البحـث، وهـو أنّـه:    
>كيف نتعامل مع األديان األخرى؟<، وأنا أطلق كلمة >أديان< مسامحة، بل مع 

امل مع المذاهب اإلسالمية األخـرى؟< التـي   الشرائع األخرى، وثانياً: >كيف نتع
  تؤمن هي األخرى باهللا ورسول اهللا وتشترك معنا في كثير من األمور.

VÄflé�jÖ]<ð^Ïe<fl†‰VÄflé�jÖ]<ð^Ïe<fl†‰VÄflé�jÖ]<ð^Ïe<fl†‰VÄflé�jÖ]<ð^Ïe<fl†‰< << << << <
مـاذا عمـال؟    ‘كان في ذهني مـن زمـان أن اإلمـامين البـاقر والصـادق     

وماذا فعال؟ حيث إنّهما كانا في عصر الجبابرة والطواغيت، كما كانوا يقـابلون  
افسين ورقباء ومخالفين أقوياء جداً اليرحمون أحداً، لكن مع ذلك بقي نهج من

األئمة^ ومذهبهم، وكان أولئـك المخـالفين مـن القسـوة والشـدة والحديـة       
والصرامة بحيث كان بإمكانهم إزاحة عشرين مذهباً عن طـريقهم ؛ لمـا كـانوا    

ت^ بحيـث  يمتلكونه من أدوات البطش والقوة، ولكن مـاذا فعـل أهـل البيـ    
بقي منهجهم؟ واليوم نجد هـذا المـنهج فـي انتشـار والعـالم مقبـل عليـه.. مـاذا         

  فعلوا؟  
هذا يحتاج إلى دراسة، خصوصاً بالنسـبة لرجـال الـدين وهـم المعنيـون      
بهذه المحاضرة وعليهم أن يبحثوا؛ وذلك ألنّـي أحتمـل أو أتصـور أن عصـرنا     

المشــارب والمــذاهب  مــن جهــة كثــرة× اآلن يشــبه عصــر اإلمــام الصــادق
والمسالك وشدة المخالفين وقسوتهم علينا، مضافاً إلى الدوائر العالمية األخرى 
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   واختالط الدين بالسياسة أيضاً.
كانت النزاعات طائفية سابقاً، لكن أضف اليـوم ـ إلـى ذلـك ـ المقاصـد       
االستعمارية والمخاوف االستعمارية من انتشار المذهب، ولهذا من الضـروري  

، وأخـصّ  ‘ن نعرف كيف كان مـنهج أهـل البيـت^ خصوصـاً البـاقرين     أ
لكثرة مجيء اسـمهما فـي مصـادر أخواننـا      ‘وأختار من األئمة^ الباقرين

  أهل السنة تحت عنوان: >محمد بن علي< أو >محمد بن علي الباقر<. 
 |مفصَّـلة حـول حـج رسـول اهللا      رواية× تعلمون أن لإلمام الباقر

  أيضاً ذكر كثير في كتبهم. × ، وللصادق)١(في صحيح مسلم
إن تذهب حالياً إلى كثير من البالد اإلسالمية تُسمي نفسك شـيعياً، ومـع   

فـي مصـادر إخواننـا أهـل      |أن كلمة الشيعة جاءت على لسـان رسـول اهللا  
فإنّهم يتشنّجون عند سماع هـذه الكلمـة، لكـن إن قلـت: >أنـا جعفـري<        ،السنّة

  ألن اإلمام جعفر معروف عندهم. فإنّهم يستقبلونك ؛ 
لذلك إذا زرت بعض البلدان اإلسـالمية فأنـا أرجـح أن ال تـذكر االسـم      
األول بل الثاني، ولما استأنس بك وعرف أنّـك قريـب إليـه فاذهـب بتـأن إلـى       

× االسم األول األصلي، فقل أوالً: >أنا جعفري<؛ ألن اإلمـام جعفـر الصـادق   
بيراً في نفوس السنّة، وانعكس ذلك في كتبهم ومصادرهم، ترك أثراً عجيباً وك

وهو اسم مأنوس لديهم، والحال أن معنى كال االسمين واحد، فالجعفريـة هـم   
  ×.شيعة علي

                                                             

  باب: حجة النبي|. ،٣٩:  ٤) صحيح مسلم ١(
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ÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæ<<<<»<oè‚u»<oè‚u»<oè‚u»<oè‚u<<<<V…çnß¹]<fl…‚Ö]V…çnß¹]<fl…‚Ö]V…çnß¹]<fl…‚Ö]V…çnß¹]<fl…‚Ö]< << << << <
وفي هذا المجال يمكنك مراجعة كتاب رجل من أسيوط، وهـي منطقـة   

  منطقة عريقة، وجالل الدين السـيوطي ن، فهي وفيها حركات إسالمية ومجاهد
هـ ـ من ذاك البلـد، جـالل الـدين هـذا عنـده كتـاب >الـدر          ٩١١ـ المتوفى سنة 

المنثور فـي تفسـير القـرآن بالمـأثور<، وهـو كــ >تفسـير البرهـان< عنـد الشـيعة           
 َآمنُـوا  الَّـذين  {إِناإلمامية تفسير روائي، وقد جاء فيه فـي ذيـل قولـه تعـالى:     

 اكنّـ  :قـال  ،اهللا عبـد  بن جابر عن )١(الْبرِية} خَير هم أُولَئك الصَّالحات واوعملُ
 هـذا  نإ بيـده  نفسـي  والـذي > :|النبـي  فقـال  علـي،  قبـل فأ |النبي عند

 الصَّالحات وعملُوا َآمنُوا الَّذين {إِن ونزلت <،القيامة يوم الفائزون لهم وشيعته
كأُولَئ مه رخَي {ةرِي٢(الْب(.  

أكثر من مفسر نقـل هـذا الحـديث ومـنهم جـالل الـدين السـيوطي فـي         
  تفسيره، فلماذا بعد هذه الحساسية ضد الشيعة؟!

<gf‰<gf‰<gf‰<gf‰<î×Â<ˆéÒ�Ö]<î×Â<ˆéÒ�Ö]<î×Â<ˆéÒ�Ö]<î×Â<ˆéÒ�Ö]<…æ�<…æ�<…æ�<…æ�°Î�^’Ö]°Î�^’Ö]°Î�^’Ö]°Î�^’Ö]‘VVVV< << << << <
فـي هـذه    ‘وعلى كل حال فأنا ركّزت علـى اإلمـامين البـاقر والصـادق    

المحاضرة، وسـوف آتـي باألمثلـة مـنهم وأتحـدث عـن تعـاملهم مـع أصـحاب          
الشرائع وكذلك المذاهب االسالمية األخرى؛ لكونهما قريبين إلى قلوب إخواننا 

قـلّ مـا    أهل السنّة وعقولهم، وكثيراً ما يذكرونهم في مصادرهم، لكنّهم ـ مـثالً ـ   
                                                             

  . ٧) سورة البينة : ١(
  . ٣٧٩:  ٦) الدر المنثور ٢(
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األئمة^ جاءوا نثراً وشعراً في  مع أنّه، بل وكلّ× يعرفون عن اإلمام الرضا
كتـب الحسـكفي، فلـه قصـيدة مفصّـلة، قســم كبيـر منهـا حـول األئمـة االثنــي          

  عشر^، هذا والحال أن الحسكفي عالم حنفي في القرن الخامس.
وقد شرح قصيدته هذه شمس الدين بن طولون، مـن بيـت ابـن طولـون     

الـذي فيـه أصـحاب    المعروف في سوريا، وأتصور أنّه دفن فـي جبـل قاسـيون    
  الكهف ـ كما يقولون ـ .

<VêÞ^fÖù]æ<êÞ^vfŠÖ]<�]<íèa<°e<÷^ÏÞ<VêÞ^fÖù]æ<êÞ^vfŠÖ]<�]<íèa<°e<÷^ÏÞ<VêÞ^fÖù]æ<êÞ^vfŠÖ]<�]<íèa<°e<÷^ÏÞ<VêÞ^fÖù]æ<êÞ^vfŠÖ]<�]<íèa<°e<÷^ÏÞ< << << << <
وحيث سار الكالم بنا إلى سوريا فقد كانت لي سـفرة بصـحبة أسـتاذي    
آية اهللا الشيخ السبحاني إلى سوريا، ودعينا هناك إلى بيت تـاجر سـوري كـان    

شـيخ السـبحاني دمـث    قد تصادق مع سماحة الشيخ في الحج، وال يخفـى أن ال 
األخالق، ذو أسلوب جميل وعلم وافر، يحترم شخصيات المذاهب المختلفة، 
فأنِس به هذا الرجل، وعند ذهابنا إلى بيتـه رأينـا أنّـه قـام بـدعوة خمسـة عشـر        

وكـان   ،رجالً من رجال السنّة ـ إذ يبدو أنّه كان يحب العلم والعلماء والحوار ـ  
لباني، المحدث الذي توفي قبـل عـدة سـنوات ولـه     بينهم الشيخ ناصر الدين األ

نزعة وهابية شيئاً ما، وهو رجل عالم له >سلسلة األحاديث الصحيحة< و>سلسلة 
  األحاديث الموضوعة<.

فكان لسماحة الشيخ لقـاء مـع الجماعـة، وكانـت جلسـة لطيفـة علمائيـة        
حة الشـيخ  مؤدبة مهذّبة جداً، طبعاً كانت لديهم إشكاالت على الشـيعة، وسـما  

    بمفرده أجابهم من القرآن الكريم والسنّة، فعجبوا من هـذا الشـيخ؛ إذ رغـم أن
لغته ليست باألصل لغة عربية كما أنّه شـيعي فـي نظـرهم ـ والشـيعة ال يعرفـون       
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لكن هذا الشيخ ـ وكأنّـه حـافظ للقـرآن ـ يـأتيهم لكـل سـؤال          ،القرآن كثيراً! ـ 

  بجواب من القرآن الكريم. 
انتهت أسئلة الجماعـة وإشـكاالتهم حيـث أجـاب عليهـا كلّهـا       وبعد أن 

سكتوا احتراماً للشيخ، ولم يكن يتكلّم الشيخ األلبـاني أبـداً، ولكنّـه تكلّـم فـي      
النهايــة قــائالً: شــيخنا الســبحاني! لمــاذا أنــتم الشــيعة مشــركون ولــديكم نزعــة  

  شركية؟ 
  فقال الشيخ: وكيف ذلك؟

ــر< و>عبــد  معنــى قــولكم: >عبــفقــال: مــثالً مــا  د الحســين< و>عبــد األمي
    الحسن<، أو >عبد اهللا< و>عبد الغفور< و>عبد الودود<...؟؟!

فأجابه سماحة الشيخ بجرأة وشـجاعة وأدب، فقـال: يـا شـيخنا األلبـاني!      
  أنت إما أن تقرأ القرآن أو ال تقرأه وال تتدبر فيه..

  قال: وكيف ال أقرأ القرآن؟! 
فقال: نحن نعلم عناية أخواننا أهل السنّة بالقرآن، ولكن هل تعلم أن اهللا 

 )١(اللَّه} {عبادسبحانه وتعالى نسبنا إلى نفسه في القرآن أكثر من عشر مرات.. 
 مــنْكُم الْأَيــامى {وأَنْكحــوا...، لكنّــه قــال فــي آيــة أخــرى: و )٢({عبــادي}و

ينحالصَّالو نم كُمادبع {كُمائإِمفنسب بعض الناس إلى أنّهم عبـد فـالن   )٣(و ،
  فهل في القرآن تناقض أو له حلّ؟ ؟اللَّه} {عبادوفالن، ألم يقل هناك 

                                                             

  . ١٢٨و  ٤٠سورة الصافات : ) ١(
  وغيرهما. ،٤٢وسورة الحجر :  ،١٨٦) سورة البقرة : ٢(
  . ٣٢) سورة النور : ٣(
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  فسكت الشيخ األلباني ولم يجب وكأنّه يسمع اآلية اآلن. 
ثم استمر الشيخ السبحاني، وأخذ يقرر له الجواب، فقال: وأمـا الجـواب   

شيخنا! فإن اهللا عندما ينسب الناس إليه على أنّهم عباد اهللا، فذاك علـى وجـه    يا
  الحقيقة، لكنّه حينما ينسب العبادة إلى الناس فهو على وجه المجاز.

 يتَـوفَّى  {اللَّـه ولذلك نظائر كثيرة فـي القـرآن الكـريم، كقولـه تعـالى:      
الْأَنْفُس ينح  {ـاهتوتَّـى ، وقولـه:  )١(مح} ـاءَ  إِذَاج  كُمـدتُ  أَحـوالْم  فَّتْـهتَو 
، فمن المتوفّي؟ أهو اهللا أم المالئكة؟ كذلك عندنا تعبيـرات أخـرى،   )٢(رسلُنَا}

  فيقال: إن هذا على نحو األصالة وذاك على التبعية.
 فَهــو مرِضْــتُ {وإِذَاأو عنــدما ينســب القــرآن الشــفاَء الــى اهللا تعــالى:  

، ونظـائر هـذا   )٤(للنَّـاسِ}  شـفَاءٌ  {فيـه فإنّه يقول في آية أخرى:  ،)٣(يشْفينِ}
  كثيرة في القرآن. 

وعلى وجه اإلجمال فإنّي قد ذكرت ذلك استطراداً لمـا رأيـت فيـه مـن     
  فائدة أذكرها، وبذلك خرجنا عن الموضوع، فأرجو المعذرة.

°Î�^’Ö]<…æ‚Ö<Åçq…°Î�^’Ö]<…æ‚Ö<Åçq…°Î�^’Ö]<…æ‚Ö<Åçq…°Î�^’Ö]<…æ‚Ö<Åçq…’VVVV< << << << <
، وال نذكر باقي ’اقر والصادقنحن في الواقع نُركّز على اإلمامين الب

األئمة^؛ ألنّهم على نفس المنهج، لكن سنحت ألحـدهم فرصـة كـي يبـرز     
                                                             

  . ٤٢) سورة الزمر : ١(
  . ٦١) سورة األنعام : ٢(
  . ٨٠) سورة الشعراء : ٣(
  . ٦٩) سورة النحل : ٤(
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من سجن × ويظهر هذا المنهج، ولم تسنح الفرصة آلخرين، فاإلمام الكاظم

واآلخـر   ٢٨، واآلخر ٢٥إلى سجن إلى سجن، واستشهد أحد األئمة في سن الـ 
، وهـو شـيخ   )١(سـنة  ٦٨اهللا ألن يعـيش   وفّقـه × سنة، لكن اإلمام الصادق ٣٠

  األئمة^ من حيث العمر، هذا أوالً.
وثانياً: لكثرة المذاهب والمشارب فـي عصـره، وحصـول فضـاء للحـوار      
ــم تكــن فــي حيــاة األئمــة اآلخــرين قبــل اإلمــام     والتعامــل، وأجــواء خاصّــة ل

تقريباً؛ لذلك فإنّنا نستشهد بهذين اإلمامين، × وبعد اإلمام الصادق× الباقر
ـ فـي  وإالّ فكلّ األئمة^ كانوا على هذا النهج ـ الـذي سـوف نتحـدث عنـه       

  التعامل بشكل خاصّ وعلى درجة معينة. 
هناك كثير من النماذج والخصوصيات في بحثنا هذا، لكنّنا نريد إضـاءة  
ولمسة للمسألة وبداية لها، وسـتكون التوسـعة واالسـتمرارية مـنكم، وسـيكون      

  األخوة ـ إن شاء اهللا تعالى ـ على همة كبيرة.
ق نقصـدها فـي تعامـل أئمـة     طيب! للمواصلة والمتابعة: هناك عدة شـقو 

أهل البيت^ مع أصحاب الشرائع، وكذلك أرباب المذاهب اإلسـالمية، أمـا   
  مع أصحاب الشرائع فنبحث التعايش أوالً، ثم الحوار.

<�è^ÃjÖ]<�è^ÃjÖ]<�è^ÃjÖ]<�è^ÃjÖ]°Û×Š¹]<�Æ<ÄÚ°Û×Š¹]<�Æ<ÄÚ°Û×Š¹]<�Æ<ÄÚ°Û×Š¹]<�Æ<ÄÚVVVV< << << << <
، ويـدعو  )٢(وأَبنَـاَءكُم}  أَبنَاَءنَـا  نَدع تَعالَوا {فَقُلْيقول القرآن الكـريم:  

                                                             

  . ٤٤) كما في تاج المواليد للشيخ الطبرسي : ١(
  . ٦١) سورة آل عمران : ٢(
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فـالقرآن  ، )١(سـواٍء}  كَلمة إِلَى تَعالَوا الْكتَابِ أَهلَ يا {قُلْلحـوار، أو:  بذلك ل
يحترم ويتأدب في حديثه مع النـاس الـذين عنـدهم شـيء مـن األدب والعقـل       
والحكمة من أصحاب الشرائع، حتى أنّه يقسم النصـارى والرهبـان والقساوسـة    

، لكنّه يوجه خطابه للعقـالء أصـحاب   إلى قسمين، فمنهم من يكون خشناً عنيفاً
  الضمائر اليقظة الحرة، ويدعوهم للحوار والمذاكرة.

فـي المحـدودة الزمانيـة     |وعلى نفس الخط والنهج سار رسـول اهللا 
التي كان يعيش فيها، وواصل أهل البيت^ ذلك، فقـد روي أن اإلمـام أميـر    

[أي: النـاس]   هـم إنّ> لما بعث مالك األشـتر (رحمـه اهللا) قـال لـه:    × المؤمنين
، يعنـي: عليـك أن   )٢(<الخلـق  فـي  لـك  نظيـر  اوإم ،الدين في لك أخ اإم ؛صنفان

تعــاملهم معاملــة األخــوة أو معاملــة النظيــر، فكمــا عنــدك مشــاعر وأحاســيس   
  وعواطف فذاك أيضاً عنده ذلك.

وهـو  |؛ التلميذ المخلص لرسـول اهللا ×هذا أمير المؤمنين علي ،
، ‘نفــس الــنهج ســار اإلمــام البــاقر واإلمــام الصــادقإمــام معصــوم، وعلــى 

الـذي تعامـل ـ أي: تعـايش ـ مـع هـؤالء،        × خصوصاً اإلمام جعفر الصادق
كإنسـان لـه مشـاعر وأحاسـيس     فكان يتأدب معهم ويشفق علـيهم ويعـاملهم   

  وعواطف.
مـرازم،   عـن  ىراجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب سقي المـاء، فقـد رو  

 علـى  فمررنـا  ،والمدينـة  ةمكّ بين ×اهللا عبد أبي مع كنت: قال ،مصادف عن
                                                             

  . ٦٤) سورة آل عمران : ١(
  . ٥٣الكتاب رقم  ،٨٤:  ٣) نهج البالغة ٢(



OLR ....................................................... íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
 ،الرجـل  هـذا  إلـى  بنـا  مـل >: ×فقـال  ،بنفسه ألقى وقد شجرة أصل في رجل
   <.عطش أصابه قد يكون أن أخاف فإني

 أعطشـان > ×:فسـأله  ،الشـعر  طويـل  )١(الفراسـين  مـن  رجـل  فـإذا  فملنا
   <أنت؟

  .  نعم: فقال
 ،وسـرنا  ركبـت  ثـم  وسـقيته،  فنزلـت  <،فاسقه مصادف يا نزل>ا: لي فقال

   !نصراني؟ على فتتصدق !نصراني هذا: فقلت
    .)٢(<الحال هذا مثل في كانوا إذا ،نعم>: فقال

ــا  ــك عشــرات الرواي ــام الصــادق هنال ــن اإلم ؛ ×ت، خصوصــاً فــي زم
ــالتقى    × ألنّــه ــة، ف ــي المدين ــى دمشــق وبغــداد والكوفــة، وكــان ف ذهــب إل

جاء كثيرون لطلب العلم منـه، ال علـم الـدين     بالكثيرين والتقى به كثيرون، بل
فحسب، بل علم الفقه وعلوم مختلفة أخرى، ولهـذا فـإن لكثيـرين قصصـاً مـع      

فيهــا العطــف والرحمــة واألخــالق واألدب، كمــا فيهــا الكثيــر مــن × اإلمــام
النظرة اإلنسانية لإلنسان، لكن ـ مع األسف يا إخواني! ـ هـذه كلّهـا فـي بطـون       

  لغبار.الكتب وعليها ا
<ÄÚ<…]ç£]<ÄÚ<…]ç£]<ÄÚ<…]ç£]<ÄÚ<…]ç£]°Û×Š¹]<�Æ°Û×Š¹]<�Æ°Û×Š¹]<�Æ°Û×Š¹]<�ÆVVVV< << << << <

>مسـألة  القسم الثاني في مجال التعامل مع أرباب الشرائع األخرى هـي:  
  .الحوار<

                                                             

  . قبيلة لقب فرسان جمع ) الفراسين:١(
  . ٤الحديث رقم  ،٥٧:  ٤) الكافي ٢(
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الزنادقـة والطبيعيـون والـدهريون    × فقد كثر في زمن اإلمـام الصـادق  
يحـاورهم بعقالنيـة   × الذين كانوا يقولون: مايهلكنا إالّ الدهر، وكان اإلمـام 

وأسـلم علـى يديـه؛    × اني التقى باإلمام الصادقوأدب وحلم، فكم من نصر
  ألخالقه وأدبه، لفهمه وحفظه لمستوى الحوار.

ــام   ــرم نفســه واآلخــرين، فاإلم ــى المحــاوِر أن يحت كــان × يجــب عل
كذلك، كما يظهر من المصادر التـي ـ لألسـف ـ مظلومـة مـن قبلنـا ومـن قبـل          

  غيرنا.

h^Ş}h^Ş}h^Ş}h^Ş}<<<<íflßŠÖ]<ØâùíflßŠÖ]<ØâùíflßŠÖ]<ØâùíflßŠÖ]<Øâù<<<<æ<íÃé�Ö]<…�^’Ú<í‰]…�<Ùçuæ<íÃé�Ö]<…�^’Ú<í‰]…�<Ùçuæ<íÃé�Ö]<…�^’Ú<í‰]…�<Ùçuæ<íÃé�Ö]<…�^’Ú<í‰]…�<Ùçuğ̂qƒç´<t^rju÷]ğ̂qƒç´<t^rju÷]ğ̂qƒç´<t^rju÷]ğ̂qƒç´<t^rju÷]VVVV< << << << <
 هم ومثقّفـيهم ـ  ؤأنا أهيب بإخواني أهل السنّة المحترمين ـ وخصوصـاً علمـا   

في مصر ولبنان والبالد األخرى القريبـة مـن الحاضـرة االسـالمية فـي العـراق،       
وباسـم اإلسـالم أن يفتحـوا كتـب      |أهيب بهم باسم اهللا وباسم رسـول اهللا 

كتاب االحتجاج< للطبرسي، وهو كتـاب يرقـى   الشيعة، فمن الكتب المظلومة >
  إلى سبعة قرون تقريباً أو أكثر، فيروا ما في هذا الكتاب.

لهذا الكتاب ثالث طبعات: طبعة نجفية، وطبعـة لبنانيـة، وطبعـة حقِّقـت     
وطُبِعت أخيراً في إيران ضمن مجلّدين بإشراف سماحة آية اهللا األستاذ الكبيـر  

ق هـذا الكتـاب وتُجـزَّء موضـوعاته يصـير خمـس       الشيخ السـبحاني، فلـو يحقَّـ   
مجلدات، وهو مليء بالعلم ـ يا إخواني ـ، فلم حرمتم أنفسكم من هـذه الثقافـة     

  اإللهية؟  
اقرأوا وانظروا إن كان فيه غلط أو سوء أدب فضعوه جانبـاً، فأئمتنـا^   

المعلِّــم المربــي صــاحب  |مثــال األدب اإلنســاني، وهــم ذريــة رســول اهللا 
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  خـالق العظيمــة، فمــن المحــال أن يســيؤا األدب إلــى أحــد، وإذا وجــدناهم األ

ـ أحياناً ـ يعترضون بحدية شيئاً ما على زيد أو عمرو فهذا من باب اإلخـالص؛   
ألن الهداية تكون تارة باللطافـة، وتـارة تحتـاج إلـى رعـدة كهربائيـة ليسـتيقظ        

  القلب شيئاً ما.
بعوا هذين المجلدين من االحتجاج، لذلك أرجوكم ـ يا إخواني ـ أن تتا  

ــادق  ــام الص ــم اإلم ــروا قس ــان   ×وتنظ ــف ك ــاور، وكي ــن ح ــال، وم ــاذا ق ، م
  ×.يحاور

يذكر هـذا الكتـاب احتجاجـات اإلمـام أبـي عبـد اهللا جعفـر بـن محمـد          
ف كثيرة مـن أهـل الملـل    في شتّى أنواع العلوم الدينية، مع أصنا’ الصادق

  والديانات.

Ñ�^’Ö]<Ý^ÚþÖ<ÌÎçÚÑ�^’Ö]<Ý^ÚþÖ<ÌÎçÚÑ�^’Ö]<Ý^ÚþÖ<ÌÎçÚÑ�^’Ö]<Ý^ÚþÖ<ÌÎçÚ×<<<<]<ÄÚ]<ÄÚ]<ÄÚ]<ÄÚVíÎ�^ÞˆÖVíÎ�^ÞˆÖVíÎ�^ÞˆÖVíÎ�^ÞˆÖ< << << << <

ابن أبي العوجاء شخصية ماكسة في عصره ومـن ذوي الرقـاب الغليظـة،    
ومعـه حقيبـة كبيـرة مـن اإلشـكاالت، وإذا بـه       × يأتي أمـام اإلمـام الصـادق   

فضـله وعلمـه، وشـاكراً لـه حسـن      بمعترفـاً  × يخرج متصـاغراً أمـام الصـادق   
  استدالله وأدبه.

 شـاكر  وأبـو  العوجـاء  أبـي  ابـن  اجتمـع : قال ،الحكم بن هشاميروى عن 
 الحـرام،  اهللا بيـت  عنـد  المقفـع  وابـن  البصـري  الملـك  وعبـد  الزنديق الديصاني
 كـلّ  نـنقض  تعـالوا : العوجـاء  أبي ابن فقال ،بالقرآن ويطعنون بالحاج يستهزؤن

 هـذا  فـي [أي: فـي السـنة القادمـة]     قابـل  مـن  وميعادنـا  القـرآن،  ربـع  امنّـ  واحد
 نبـوة  إبطـال  القـرآن  نقض في فإن ه،كلّ القرآن نقضنا وقد فيه نجتمع الموضع،
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ذلـك  علـى  فقوافاتّ فيه، نحن ما وإثبات اإلسالم إبطال نبوته إبطال وفي د،محم 
  .وافترقوا

العوجـاء  أبـي  ابـن  فقال الحرام، اهللا بيت عند اجتمعوا قابل من كان افلم :
ا: اآلية هذه في افترقنا منذ رفمفكّ أنا اأموا {فَلَمئَستَياس نْهـا}  خَلَصُوا م١(نَجِي( ،

 اآليـة  هـذه  فشـغلتني  ،شـيئاً  معانيها وجميع فصاحتها في إليها أضم أن أقدر فما
  . سواها ما في رالتفكّ عن

 النَّاس أَيها {يا :اآليـة  هذه في رمفكّ فارقتكم منذ وأنا: الملك عبد قالو
ثَلٌ ضُرِبوا معتَمفَاس لَه إِن ينالَّذ ونعتَد نم وند اللَّه خْلُقُوا لَنا يابلَـوِ  ذُبو 

 الطَّالـب  ضَـعف  منْـه  يسـتَنْقذُوه  لَـا  شَـيئًا  الذُّباب يسلُبهم وإِن لَه اجتَمعوا
{طْلُوبالْمبمثلها اإلتيان على أقدر ولم، )٢(و .  

 فيهِمـا  كَـان  {لَو: اآلية هذه في رمفكّ فارقتكم منذ وأنا: شاكر أبو قالو
   .بمثلها اإلتيان على أقدر لم، )٣(لَفَسدتَا} اللَّه إِلَّا َآلهةٌ

 وأنا البشر، كالم جنس من ليس القرآن هذا إن !قوم يا: المقفع ابن قالو
 سـماءُ  ويـا  مـاَءك  ابلَعـي  أَرضُ يا {وقيلَ: اآلية هذه في رمفكّ فارقتكم منذ

 للْقَـومِ  بعـدا  وقيـلَ  الْجودي علَى واستَوتْ الْأَمر وقُضي الْماُء وغيضَ أَقْلعي
{ينمبمثلها اإلتيان على أقدر ولم بها، المعرفة غاية أبلغ لم، )٤(الظَّال .  

                                                             

  . ٨٠) سورة يوسف : ١(
  . ٧٣) سورة الحج : ٢(
  . ٢٢) سورة األنبياء : ٣(
  . ٤٤) سورة هود : ٤(
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 {قُلْ: فقـال  ،×الصادق محمد بن جعفر بهم مر إذ ذلك في هم فبينما

 ولَو بِمثْله يأْتُون لَا الْقُرَآن هذَا بِمثْلِ يأْتُوا أَن علَى والْجِن الْإِنْس اجتَمعت لَئنِ
كَان مضُهعضٍ بعبا} لكـان  لئن: وقالوا ،بعض إلى بعضهم القوم فنظر، )١(ظَهِير 

 مـا  واهللا محمـد،  بـن  جعفـر  إلى إالّ دمحم وصية أمر انتهت لما حقيقة لإلسالم
  .)٢(بالعجز ينمقر تفرقوا ثم لهيبته، جلودنا تواقشعر هبناه إّ�  قط رأيناه

فهؤالء الذين كانـت لـديهم هـذه النوايـا الشـريرة وبهـذا المسـتوى مـن         
الشقاوة والثقه بالنفس، على أنهم قادرون على معارضة القـرآن الكـريم، كـان    

حوار ظافراً موفّقـاً وهـم   يحاورهم بعلمية وموضوعية، ويخرج من ال× اإلمام
  ×.يحترمون اإلمام

× ويمكنـك أيضــاً مراجعــة الحــوارات المفصّــلة األخــرى بــين اإلمــام 
  وكبار الزندقه.

<àÚ<á^qƒç´<àÚ<á^qƒç´<àÚ<á^qƒç´<àÚ<á^qƒç´Ü¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<…]çuÜ¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<…]çuÜ¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<…]çuÜ¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<…]çu×<<<<ÄÚÄÚÄÚÄÚ<<<<ï…^’ßÖ]ï…^’ßÖ]ï…^’ßÖ]ï…^’ßÖ]VVVV< << << << <

، وال بـأس بـأن يكـون    ×وهنا آتي لك بمثال عن غير اإلمـام الصـادق  
، ×أن نصـرانياً جـاء إليـه   ، فقد روي في الكـافي  ×ذلك من اإلمام الكاظم

  ×..وكان باحثاً عن الحقيقة، فدلّوه على اإلمام
طبعـاً أنـا ال أسـتطيع أن أقـرأ كــلّ الحـديث لطولـه، فـإن قرأتـه ســينتهي         
الوقت، وفيه العديد من المطالب اإللهية والتوحيدية والعقائدية، فـأرجوكم أن  

                                                             

  . ٨٨) سورة األسراء : ١(
  . ١٤٣ـ  ١٤٢:  ٢االحتجاج ) ٢(
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  .)١(تقرأوا الحديث الموجود في الكافي هذه الليلة

                                                             

  .٣الحديث رقم  ،٤٧٧:  ١) نظراً لما في هذا الحديث من المعارف نذكره نقالً عن الكافي ١(
 رجـل  أتـاه  إذ× موسـى  الحسـن  أبـي  عند كنت: قال إبراهيم، بن جعفر بن يعقوب عن فقد روي

 ربـي  وسـألت  شـاق،  وسـفرٍ  بعيـد  بلد من أتيتك: النصراني له فقال بالعريض، معه ونحن نصراني
 وأعلمهم.. العباد خير وإلى األديان خير إلى يرشدني أن سنة ثالثين منذ

 .وجلست لك كفّرتُ سيدي يا لي أذنت إن: قال ثم عصاه، على معتمد قائم وهو قصته فقَصَّ

 .تكفّر أن لك آذن وال تجلس أن لك آذن: فقال

   الكالم؟ في لي تأذن فداك جعلت: قال ثم برنسه، عنه ألقى ثم فجلس،

 .له إالّ جئت ما نعم: قال

 السالم؟ ترد ما أو السالم، صحابي على اردد: النصراني له فقال

 .ديننا في صار إذا فذاك التسليم فأما اهللا، هداه أن صاحبك على×: الحسن أبو فقال

 .   ـ اهللا أصلحك ـ أسألك إنّي: النصراني فقال

 .سل: قال

: فقـال  بـه،  وصـفه  بمـا  وصـفه  ثم به، ونطق محمد على أنزِل الذي تعالى اهللا كتاب عن أخبرني:  قال
 أَمـرٍ  كُـلُّ  يفْـرق  فيهـا  * منْذرِين كُنَّا إِنَّا مباركَة لَيلَة في أَنْزَلْنَاه إِنَّا * الْمبِينِ والْكتَابِ * حم{

   الباطن؟ في تفسيرها ما ]،٤- ١[سورة الدخان :  }حكيمٍ

 الحـروف،  منقـوص  وهـو  عليـه  أنـزِل  الـذي  هود كتاب في وهو ،|محمد فهو }حم{ أما: فقال
 فيهـا {: قولـه  وأمـا  ففاطمـة،  الليلـة  وأمـا  ،×علـي  المـؤمنين  أميـر  فهو }الْمبِينِ الْكتَابِ { وأما

قفْررٍ كُلُّ ييمٍ أَمكحكيم ورجل حكيم فرجل كثير، خير منها يخرج: يقول ،}ح. 

 .الرجال هؤالء من واآلخر األول لي صف: الرجل فقال

 لفـي  عنـدكم  وإنّـه  نسـله،  مـن  يخـرج  ما لك أصف القوم من الثالث ولكن تشتبه، الصفات إن: فقال
 .فعلتم ما وقديماً وتكفروا وتحرفوا تغيروا لم إن عليكم، نزلت التي الكتب

 أقـول  مـا  صـدق  فـي  أقـول  ما تعلم وأنت أكذّبك، وال علمت، ما عنك أستر ال إنّي: النصراني له قال
 يسـتره  وال الخـاطرون  يخطره ال ما نعمه من عليك وقسم فضله، من اهللا أعطاك لقد واهللا وكذبه،

 . ذكرت كما فهو ذكرت، كما الحق ذلك في لك فقولي كذب، من فيه يكذب وال الساترون
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 أم اسـم  مـا  أخبرنـي  الكتـب،  قـرأ  ممن قليل إال يعرفه ال خبراً أيضا أعجلك×: إبراهيم أبو له فقال
 فيـه  مـريم  وضـعت  يـوم  وأي النهـار؟  مـن  سـاعة  مـن  ولكـم  مـريم؟  فيه نفخت يوم وأي مريم؟
   النهار؟ من ساعة من ولكم× عيسى

 .أدري ال: النصراني فقال

 فيـه  حملـت  الـذي  اليـوم  وأمـا  بالعربيـة،  وهيبـة  وهي مرثا، فاسمها مريم أم أما×: إبراهيم أبو فقال
 عيـد  للمسـلمين  ولـيس  األمـين،  الـروح  فيـه  هبط الذي اليوم وهو للزوال، الجمعة يوم فهو مريم
 يـوم  فهـو  عيـداً،  يجعلـه  أن فـأمر  ،|محمـد  وعظّمـه  وتعالى تبارك اهللا عظّمه منه، أولى كان

 النهـار،  مـن  ونصـف  سـاعات  ألربـع  الثالثـاء،  يوم فهو مريم فيه ولدت الذي اليوم وأما الجمعة،
   تعرفه؟ هل× عيسى مريم عليه ولدت الذي والنهر

 .ال: قال

 فأمـا  والنخيـل،  للكـروم  شـيء  بـالفرات  يسـاوي  ولـيس  والكرم، النخل شجر وعليه الفرات، هو: قال
 عمـران  آل وأخرجـوا  فأعـانوه  وأشـياعه  ولـده  قيـدوس  ونـادى  لسـانها  فيـه  حجبـت  الـذي  اليوم

   فهمته؟ فهل كتابه، في وعلينا كتابه في عليك اهللا قصّ ما: لها فقالوا مريم، إلى لينظروا

 .حدث إال اليوم وقرأته نعم: قال

 .اهللا يهديك حتى مجلسك من تقوم ال إذن: قال

   وبالعربية؟ بالسريانية أمي اسم كان ما: النصراني قال

 بالعربيـة  أمـك  اسـم  وأمـا  ألبيـك،  جـدتك  اسم كان وعنقورة، عنقالية بالسريانية أمك اسم كان: فقال
 .عبد للمسيح وليس بالعربية اهللا عبد وهو المسيح، فعبد أبيك اسم وأما مية، فهو

   جدي؟ اسم كان فما وبررت، صدقت: قال

 .  هذا مجلسي في سميته الرحمن عبد وهو جبرئيل، جدك اسم كان: قال

   مسلما؟ كان إنّه أما: قال

 أهـل  مـن  واألجنـاد  غيلـة،  منزله في فقتلوه أجناد عليه دخلت شهيداً، وقتل نعم×: إبراهيم أبو قال
 .الشام

   كنيتي؟ قبل اسمي كان فما: قال

 .الصليب عبد اسمك كان: قال
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فـي  × اية الثانية رويت عن يعقوب بن جعفر، عن اإلمام الكاظموالرو
  .)١(وإسالمهما راهبة، ومعه هبانالر من اليمن نجران أهل من رجل حواره مع

                                                                                                                                               

 

   تسميني؟ فما: قال

 .اهللا عبد أسميك: قال

 كمـا  لـيس  صـمداً،  فـرداً  له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وشهدت العظيم، باهللا آمنت فإنّي: قال
 محمـداً  أن وأشـهد  الشـرك،  أجنـاس  مـن  جـنس  وال اليهـود،  تصفه كما وليس النصارى، تصفه
 النـاس  إلـى  اهللا رسـول  كـان  وأنّـه  المبطلـون،  وعمـي  ألهلـه  به فأبان بالحق أرسله ورسوله، عبده

 وعمـي  اهتـدى،  مـن  واهتـدى  أبصـر،  مـن  فأبصـر  مشترك، فيه كلّ واألسود، األحمر إلى كافة؛
 مـن  قبلـه  كـان  مـن  وأن بحكمتـه،  نطـق  وليه أن وأشهد يدعون، كانوا ما عنهم وضلّ المبطلون،

 وأهلـه،  والـرجس  وأهلـه،  الباطـل  وفارقوا هللا، الطاعة على وتوازوا البالغة، بالحكمة نطقوا األنبياء
 وللـدين  أوليـاء  هللا فهـم  المعصية، من وعصمهم له، بالطاعة اهللا ونصرهم الضاللة، سبيل وهجروا
 ومـن  مـنهم،  ذكـرت  ومـن  والكبير، منهم بالصغير آمنت به، ويأمرون الخير على يحثّون أنصار،

 .العالمين رب وتعالى تبارك باهللا وآمنت أذكر، لم

 حيـث  صـدقتي  أضـع  حتـى  مرنـي : قـال  ثـم  ذهـب،  مـن  عنقـه  فـي  كـان  صليبا وقطع زناره، قطع ثم
 .  تأمرني

 نعمـة  فـي  وهـو  ثعلبـة،  بـن  قـيس  مـن  قومـك  من رجل وهو دينك، مثل على كان لك أخ ههنا: فقال
 .  االسالم في حقّكما عليكما أورد أن أدع ولست وتجاورا، فتواسيا كنعمتك،

 ألـف  وتركـت  وفرسـة،  فرس بين طروق ثالثمائة تركت ولقد لغني، إنّي ـ اهللا أصلحك ـ واهللا: فقال
 .حقي من أوفر فيها فحقّك بعير،

 .حالك على نسبك حد في وأنت ورسوله، اهللا مولى أنت: له فقال

 علـي  صـدقة  من ديناراً خمسين× إبراهيم أبو وأصدقها فهر، بني من امرأة وتزوج إسالمه فحسن
 مخرجـه  بعـد  فمـات  ،×إبـراهيم  أبـو  أخـرِج  حتـى  وأقـام  وبوأه، وأخدمه× طالب أبي بنا

  .ليلة وعشرين بثمان
  . ٥الحديث رقم  ،٤٨١:  ١) الكافي ١(
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  وأما بالنسبة إلى المسلمين فهناك عدة شقوق، وأنا أحاول أن أختصر: 
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ف كـان يتعامـل، وقـد ألّـف المرحـوم السـيد محمـد        كي× بأن اإلمام

فقـط،  × كاظم القزويني كتاباً في خمسة وسبعين مجلداً عن اإلمام الصـادق 
أنهى تأليفه وتوفي، وكان يعاني من السلّ وضيق في التنفس لكنّه كـان  دؤوبـاً   

  في هذا المشروع، وقد طبع منه لحد اآلن عشرون مجلداً.
فـي كتـب إخواننـا أهـل     × ن اإلمـام الصـادق  المجلّد األول والثاني ع

فـي  × ، انظر ما نقـل عنـه  ×السنّة، انظر ماذا يقول مالك عن اإلمام الصادق
تهذيب التهذيب واإلصابة ولسان الميزان البن حجر، والفصـول المهمـة البـن    
الصباغ المالكي وغيرهم، ونرى هنا أن علماء أهل السـنّة القـدامى كـانوا أكثـر     

نصافاً، واآلن أيضاً يوجـد نـاس منصـفين وفـاهمين، لكـن يجـب أن يتجـرأوا        إ
  ويتشجعوا ويذكّروا العالم اإلسالمي بمقام أهل البيت^. 

والمـذاهب األربعـة< ألسـد حيـدر،     × انظر إلى كتاب >اإلمام الصادق
وقد طُبع أخيراً في سبع مجلدات، انظـر مـاذا نقـل عـن علمـاء أهـل السـنّة فـي         

، كلمات لم يقلها حتى بعض الشيعة في حق آل البيت^ ×لصادقاإلمام ا
لمـا يقايسـوا   × ، أولئك يعرفون من هـو اإلمـام الصـادق   ×واإلمام الصادق

  ويقارنوا. 
نحن عشنا في بحبوحة النور من الصغر، فتحنا عيوننا على اإلمام الصادق 

ثـم لمـا   واإلمام علي واإلمام الحسين^، لكن الرجل عاش مدة مع آخـرين،  
  بدأ يقايس ويقارن، أين الثرى من الثريا؟!× عرف اإلمام الصادق
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هم اكما أن كثيراً من إخواننا في الكثير من البالد يتّصلون بنا حاليـاً، ونـر  
في الحج منبهرين في األئمة^ أكثر منّا، إن يتركـوا هـذا اإلرهـاب الفكـري     

امهم ليقـرأوا سـيعرفون   ويعطوا قليالً مـن الحريـة للنـاس ويفسـحوا المجـال أمـ      
  وسيكونون أكثر انبهاراً منّا.
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ــارهم     ــاب االحتجــاج، نصــفه حــوار مــع أهــل الســنّة؛ كب تأمــل فــي كت

  وشخصياتهم، وذلك في مجالين: مجال العقيدة ومجال الفقة.
 زيـاد،  بـن  حسـن كما يوجد ذلك في مصادر أهل السنّة، فقد روي عـن  

   رأيت؟ من أفقه نم: ئلوس حنيفة، أبا سمعتقال: 
 الحيـرة  المنصور أقدمه الم د،محم بن جعفر من أفقه أحداً رأيت ما: قال

 مـن  لـه  فهيئ محمد، بن بجعفر فتنوا قد الناس إن !حنيفة أبا يا: فقال ،إلي بعث
  . مسألة أربعين له فهيأت، الصعاب مسائلك

 دخلنـي  بهمـا،  بصرت افلم يمينه، عن جالس وجعفر جعفر، أبا أتيت ثم
  . فجلست لي، وأذن متفسلّ جعفر، ألبي يدخلني ال ما الهيبة من لجعفر

   <؟ هذا تعرف اهللا، عبد أبا يا>: فقال جعفر، إلى التفت ثم
  . <أتانا قد>: أتبعها ثم<، حنيفة أبو هذا ،نعم>: قال
 فابتـدأت  <،اهللا عبـد  أبـا  نسـأل  مسـائلك  مـن  هـات  !حنيفـة  أبا يا>: قال ثم

 المدينـة  وأهـل  وكـذا،  كـذا  فيهـا  تقولون أنتم>: المسألة في يقول فكان، أسأله
 أهـل  تـابع  وربمـا  تابعنـا  فربمـا  ،<وكـذا  كـذا  نقـول  ونحـن  وكـذا،  كذا يقولون

 منهـا  أخـرم  مـا  مسـألة  أربعـين  علـى  أتيـت  حتـى  ،جميعاً خالفنا وربما المدينة،
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  .  )١(مسألة

ــى أســاس األدب   وعلــى كــلّ حــال؛   ــل أهــل البيــت^ كــان عل تعام
والرحمة والعلم والفهم واالحترام، وإذا أردنا أن نلخّص ونبـرمج لهـذا البحـث    

  فنحتاج إلى فرصة أكبر.
ــذا      ــي ه ــى أن أهــل البيــت^ كــانوا ف ــه اآلخــرين إل نســأل اهللا أن ينب
المستوى من الموضوعية والعمل والدراية والحكمة، وكذا على أتباع مدرسـة  

هل البيت^ أن يعلموا أن أهل البيت^ هكذا أوصلوا التشيع إلينـا كـامالً   أ
  سليماً.

  وفقكم اهللا تعالى، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
  
  

                                                             

:  ٩تـاريخ اإلسـالم للـذهبي     ،٢٥٨:  ٦سـير أعـالم النـبالء     ،٧٩:  ٥) راجع: تهذيب الكمال للمزي ١(
٨٩ .  
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  اإلجابة على أسئلة العقائدية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمــد هللا رب العــالمين، بــارئ الخالئــق أجمعــين، وباعــث األنبيــاء       

البشير النذير والسراج المنير، العبـد المؤيـد،   والمرسلين، والصالة والسالم على 
والرسول المسدد، المصطفى األمجد، المحمـود األحمـد، أبـي القاسـم محمـد      
وعلى آله الطيبين الطاهرين، والهداة المهديين، ال سـيما نـاموس الـدهر وولـي     

  .#العصر الحجة بن الحسن العسكري
{فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لَـا       ،الشَّـيطَان الـرّجِيمِ   من بِاللَّه أعوذُ

{ونلَم١(تَع(.  
تُّ مـ ي كان حواراً واقعياً فيكون السؤال سـؤاالً واقعيـاً   الحوار الهادئ؛ إذا

{فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتُم لَـا   بديننا ودنيانا، وهو من مصاديق هذه اآليـة:  
{ونلَمعي أنّي من مصاديق هذه اآلية، ولكن ما تعلمناه فـي مـنهج   تَعأنا ال أد ،

الذين هم أهل الذكر أوالً وبالذات، ربما يكون مبيناً لمواقفهم  ^أهل البيت
  وآرائهم وأفكارهم في السؤال والجواب.

ــا، وأن     ــا وآخرتن ــى دنيان ــاً إل ــداً راجع ــؤال مفي ــون الس ــل أن يك   فاألفض
ال يخدش في عواطف بعض اإلخوان، فإذا كانت هنـاك أسـئلة بهـذه الصـورة     

                                                             

  .٤٣) سورة النحل:١(
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ة حسـب مـا أفهـم، والعلـم عنـد اهللا تبـارك       وبهذه الشرائط فأنـا مسـتعد لإلجابـ   

  وتعالى.  

Vh^ÏÃÖ]æ<áçßÚö¹]Vh^ÏÃÖ]æ<áçßÚö¹]Vh^ÏÃÖ]æ<áçßÚö¹]Vh^ÏÃÖ]æ<áçßÚö¹]< << << << <
ــؤال: ــالمؤمنين    الس ــد ب ــار أم ال؟ وأقص ــدخلون النّ ــؤمنين ي هــل أن الم

  .×المؤمنين بوالية علي
علـى أن   القرآن الكريم هو الحاكم في هذا الموضوع، ويـدلّ  الجواب:

النّار، سواء أكان مؤمناً  من ترك الصالة أو ترك إحدى الفرائض الكبيرة يدخل
  .أو ال ×بوالية اإلمام أمير المؤمنين

دين فــي النّــار، وأمــا فالــذي نقــول فــي ذلــك هــو أن هــؤالء ليســوا مخلّــ
دخولهم النّار فليس هناك فرق بين من يكون مؤمناً بالوالية أو غير مـؤمن بهـا،   

كـن شـيعة   من ترك الفرائض الكبيرة كالصـالة والزكـاة يـدخل النّـار، ول     وكلّ
ـ بل يمكن أن يقال: بعض الطوائف األخـرى أيضـاً ـ      ×اإلمام أمير المؤمنين

أرواحهـم حتـى يليقـوا     دين في النّار، وهذه النّار ربما تكون لتصفيةليسوا بمخلّ
  .بدخول الجنة

ğ̂flé×Â<flá_<àÚ<�]†₣¹]ğ̂flé×Â<flá_<àÚ<�]†₣¹]ğ̂flé×Â<flá_<àÚ<�]†₣¹]ğ̂flé×Â<flá_<àÚ<�]†₣¹]×<<<<V�]<êÖæV�]<êÖæV�]<êÖæV�]<êÖæ< << << << <

  اهللا؟ : ما هو المعنى المقصود من أن علياً وليالسؤال
هـذا السـؤال واضـح وال يحتـاج إلـى الطـرح، والجـواب عنـه          :الجواب

  ؟!|واضح، ما معنى أن محمداً رسول اهللا
شكلٍ يفس ؟|رون رسول اهللاوبأي  
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{إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا وبأي شكل يفسرون هذه اآلية: 
 تُونؤيالصَّلَاةَ و ونيمقي ينالَّذ  {ـونعاكر ـمه؟ فـالمؤمنون كلّهـم   )١(الزَّكَاةَ و

  أولياء اهللا.
ــاء اهللا<      ــا: >أولي ــالى وقلن ــارك وتع ــى اهللا تب ــع إل ــح إضــافة الجم ــإذا ص ف

مـن اهللا تبـارك وتعـالى     ولـي  فالصحيح أن نقول: >علي ولـي اهللا<، أي: أن عليـاً  
هللا، فاإلضافة ليست بمعنـى الـالم، بـل     للناس، ال أنّه ولي ولـي    مـن اهللا سـبحانه

رسـولٌ مـن اهللا سـبحانه     |تبارك وتعالى إلى المؤمنين، كمـا أن رسـول اهللا  
إلى النّاس، واهللا تبارك وتعالى فوق أن يكون له ولي، وهؤالء النّاس هم الذين 

واليته مجعولـة مـن    يحتاجون إلى ولي أي: أن ،ولي يرشدهم في الحياة، علي
  .اهللا سبحانه إلى الناس

fl‚’jÖ]æ<íèæ‚ã¹]<l]ð^Â�÷]<Ì�Òfl‚’jÖ]æ<íèæ‚ã¹]<l]ð^Â�÷]<Ì�Òfl‚’jÖ]æ<íèæ‚ã¹]<l]ð^Â�÷]<Ì�Òfl‚’jÖ]æ<íèæ‚ã¹]<l]ð^Â�÷]<Ì�ÒV^�<ëV^�<ëV^�<ëV^�<ë< << << << <
ــؤال:  ــ الس ــتطيع أن نُحصّ ــف نس ــة   كي ــاءات الباطل ــن االدع ــنا م ن أنفس

للمهدوية أو التمهيد لها؟ وكيف نكشف المهديفين؟ين المزي  
: كيـف نفهـم   كما يقال مثالً كلي، هذا السؤال سؤالٌ : على كلٍّالجواب

  ا من تزيفات الماديين؟ أن الحق مع اإللهيين؟ وكيف نُخلِّص أنفسن
نفس السؤال في المهدي والمهدوية يحتـاج إلـى دراسـة معمقـة واقعيـة      

، شيء فيه مزيـف وفيـه حـق    ، وكلُّة وتحقيق الحقبالرجوع إلى الكتاب والسنّ
 وذلـك يحتـاج إلـى دراسـة حقيقيـة      والتحقيق هو إزالة الستار عن وجه الحـق ،

                                                             

  .   ٥٥) سورة المائدة :١(
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  وعلمية.

رها المفسرون إلى اآليات الواردة التي فس والرجوع في أول األمر يكون
، ثم الرجوع إلى الروايات الـواردة والمتـواترة مـن    ×في حق اإلمام المهدي

 ^، والصـفات التـي ذكرهـا األئمـة    ^أئمة أهل السـنّة وأئمـة أهـل البيـت    
، وكلها موجود في كتبنا، ومن الكتب المفيدة التي ألّفت في هذه ×للمهدي

مـن   ،، كتاب جميل حول المهدوية)١(ا ألّفه آية اهللا الصافياآلونة األخيرة هو م
  .والمهدوية ×قرأه يعرف مواقف اإلسالم حول المهدي

Â<Øñ÷�Â<Øñ÷�Â<Øñ÷�Â<Øñ÷�î×î×î×î×<<<<Víé~ßŠÖ]<áçÞ^Îæ<‡^rÂý]Víé~ßŠÖ]<áçÞ^Îæ<‡^rÂý]Víé~ßŠÖ]<áçÞ^Îæ<‡^rÂý]Víé~ßŠÖ]<áçÞ^Îæ<‡^rÂý]< << << << <
 ة، فمـثالً: أن كيف يمكن الجمع بين المعجـزة وقـانون السـنخي   السؤال: 

  ؟×هيمالنار سبب للحرارة ال البرودة، وهذا كيف يجتمع مع قصة إبرا
، )٢(}مـا قَـدروا اللَّـه حـق قَـدرِه     :{يقول اهللا سبحانّه وتعالى الجواب:

المعجزة ال تخضع للقوانين الطبيعية، ونحن نخضع ونعترف بـالقوانين الطبيعيـة   
ة، نحن لسنا كاألشاعرة وال كالطوائف األخرى الذين يسـلبون  والقوانين المادي

كلّ تأثير حتى عن األمور المادي هناك تأثيراً لها.ة، نحن نعترف بأن  
فَأَخْرجنَـا  {ينسب اهللا سبحانه تبارك وتعـالى التـأثير إلـى المـاء فيقـول:      

األمور المادية لها تـأثير، وهنـاك رابطـة    ف، يعني: بالماء، )٣(}بِه نحن نعترف بأن
                                                             

  ×) وهو كتابه: منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر١(
  . ٧٤) سورة الحج : ٢(
نَباتَ كُلِّ شَـيٍء فَأَخْرجنَـا منْـه     وهو الَّذي أَنْزَلَ من السماِء ماًء فَأَخْرجنَا بِه{) وهو قوله تعالى: ٣(

لزَّيتُـون  خَضرا نُخْرِج منْه حبا متَراكبا ومن النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان دانِيةٌ وجنَّات من أَعنَـابٍ وا 
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ة بين الماء و رفع العطش، وهذه كلّواقعية، وها أمور مادي ن المعجـزة تكـو  لكن
فوق هذه القوانين، إن هذا السائل يجب أن يعطف نظره إلى أن المعجزة شيٌء 

  واألمور المادية شيٌء آخر.
ة والمعلـول صـلة ورابطـة    ة، وبين العلّاألمور المادية تابعة للقوانين المادي

حقيقية، فنحن إذا شربنا الماء يرفع العطـش، وأمـا إذا أكلنـا  فـال، ويـدلّ ذلـك       
ة، كمـا أن بـين أكـل الخبـز ورفـع      ن الماء ورفع العطـش رابطـة قويـ   على أن بي

الجوع رابطة قوية، هذه كلّها روابط قوية.ة وأمور مادي  
وأما اإلعجاز فهو ال يخضع لهذه القـوانين، بـل يفوقهـا، فبـإرادة مـن اهللا      
تبارك وتعالى يعمل مـن دون أن يكـون هنـاك أي رابطـة بـين النّـار وبـين مـن         

هـا، فهــذا السـائل يجــب أن يعطـف نظـره إلــى أن قُـدرة اهللا تبــارك      يكـون جنب 
  .}ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه{وتعالى فوق هذه المسألة، 

إحياء الموتى ال يمكن في هذا العالم، واألطب اء مهما بلغـوا  نحن نرى أن
ة فـال يقـدرون علـى أحيـاء المـوتى؛ ولكنّـه سـ       من المراتب العالية والقوي بحانه

، يضربون جزًء مـن  )١(}فَقُلْنَا اضْرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِ اللَّه الْموتَى{يقول: 
  البقرة على الميت فيصير حياً، وهكذا وهكذا .. .

ة فــال تكــون معجــزةً، لــو كانــت هــذه األمــور خاضــعة للقــوانين الماديــ 
  واإلعجاز والكرامة فوق هذه القوانين.

  

                                                                                                                                               

 

ا أَثْمـر وينْعـه إِن فـي ذَلكُـم لََآيـات لقَـومٍ       والرمان مشْتَبِها وغَير متَشَابِه انْظُروا إِلَى ثَمـرِه إِذَ 
نُونمؤ٥٧. سورة األعراف : }ي .  

  . ٧٣:  البقرة) سورة ١(
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������������������������ð]†âˆÖ]ð]†âˆÖ]ð]†âˆÖ]ð]†âˆÖ]÷<<<<íÛñù]<î×Â<ĐíflruíÛñù]<î×Â<ĐíflruíÛñù]<î×Â<ĐíflruíÛñù]<î×Â<Đíflru^VVVV< << << << <
نحـن حجـج اِهللا   تقـول:   ×هناك رواية عن اإلمـام العسـكري  السؤال: 

هتنا فاطمة حجةُ اِهللا عل علی خَلقدج علياً، )١(نايو والحال أنَّنا نعتقد أن×  إمام
  ؟حجة على إمامها÷ ، فهل تكون الزهراء÷فاطمة

، |أفضل البشر بعد النّبـي األكـرم   ×نحن نعتقد أن علياً الجواب:
أفضـل   ÷تواترت الروايات، وهي الحجة علينـا، وفاطمـة   هوهذا معتقدنا وعلي

بالنسبة إلـى أوالدهـا، كمـا أن مـا أثـر منهـا مـن الصـحف وغيـر           ×بعد علي
  الصحف كلّها حجة.

ولكن هذه الروايات روايات آحاد، وال يمكن أن تكون مأخذاً للعقيدة، 
ع للقرآن الكريم والروايات المتواترة والمتوافرة، فهذا الحـديث  فالعقيدة تخض

األئمة الهداة فضيلة رابيـة،   أم ÷يجب أن يفسر بشكل يدلّ على فضل فاطمة
  وأما أن تكون حجة شرعية بهذا المعنى فال.

°Š£]<Ý^Úý]°Š£]<Ý^Úý]°Š£]<Ý^Úý]°Š£]<Ý^Úý]×<<<<VífléÏjÖ]æVífléÏjÖ]æVífléÏjÖ]æVífléÏjÖ]æ< << << << <

التقيـة   التقية مع يزيد، فإن ×لماذا لم يستخدم اإلمام الحسين السؤال:
: أن التقيـة دينـي   ^واجبة، وكمـا ورد فـي الروايـات عـن أحـد المعصـومين      

ودين آبائي وأجدادي، وما هو جوابنا لمن يقـول: >كيـف انتصـر الـدين بقتـل      
ولــوال استشــهاده لمــا بقــي الــدين، والحــال أنّــه قُتــل فــي   ×اإلمــام الحســين

                                                             

  .  ٢٥٥: ١٣) راجع: تفسير أطيب البيان ١(
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  المعركة<؟
صل من أصـول اإلسـالم،   ، وهي أ)١(: >التقية ديني ودين آبائي<الجواب

اعترفـوا بهـا، ولكـن     )٢(وقد وردت في القرآن الكريم، وحتى أن علمـاء السـنة  
ـ ولو بقيمة إزالة الدين   ×ة حدود، فال يمكن أن يتّقي ـ حتى غير اإلمام للتقي

وحصره، فالتقية محددة؛ وإذا بلغت التقي٣(ة في رواياتناة الدم فال تقي(.  
ـ  ×ا اإلمام الحسينوأمتقي بمعنـى   ×ة اإلمـام فال معنى أن يتّقي؛ ألن

ير، والبيعة مع هـذا الرجـل توجـب زوال    ير السكّالبيعة ليزيد، ذلك الرجل الخم
                                                             

  . ٤٦٤رقم الحديث  ،١٣٢: ٢) دعائم اإلسالم للنعماني ١(
ة فـي  إلى يوم القيامـة، وال تقيـ   لإلنسانقال: التقية جائزة  ،الحسنعن  ) روى القرطبي بسنده٢(

  ).  إال أن تتقوا منهم تقية(وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: ، القتل
علـى نفسـه    بين الكفار فله أن يداريهم  باللسان إذا كـان خائفـاً   المؤمن إذا كان قائماً وقيل: إن

 ،يـذاء العظـيم  مـع خـوف القتـل أو القطـع أو اإل     إالّ ة ال تحـلّ والتقي باإليمان،وقلبه مطمئن 
ب وال يجيب  إلى التلفظ بكلمة الكفر، بـل  له أن يتصلّ نأومن أكره على الكفر فالصحيح 

  .  يجوز له ذلك
  . ٥٧:  ٤راجع: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 

ة، وقد أطلـق  تقي حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فال يء،ة في كل شالتقي) قال الشيخ الصدوق: ٣(
لَـا :مـن قائـل  وعال  فقال جلّ ،ةاهللا جل اسمه إظهار مواالة الكافرين في حال التقي}  ـذتَّخي 

نُونمؤالْم رِيناَء الْكَافيلأَو نم وند نِينمؤالْم نملْ وفْعي كذَل سفَلَي نم ي اللَّهٍء فإِلَّـا  شَي 
تَتَّقُوا أَن منْهتُقَاةً} م.  

قـال:   أَتْقَـاكُم}  اللَّه عنْد أَكْرمكُم { إِن:وجلّ ل عن قول اهللا عزّئه سأنّ× وروي عن الصادق
<ةأعملكم بالتقي>.  
  <.  خالطوا الناس بالبرانية، وخالفوهم بالجوانية ما دامت اإلمرة صبيانية>×: وقال

  .٥٢راجع: الهداية للشيخ الصدوق : 



ONR ...................................................... íflè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þ<Ä‰^jÖ]<‚�×�]<K 
الدين وخروج الناس عـن الـدين، فلـذلك يجـب أن يقـدم نفسـه وأوالده إلـى        

  المقتل، ويقتل حتى يكون الدين حياً.
: >وعلى اإلسـالم السـالم إذ   ×قاللذلك لما طُلب منه أن يبايع يزيد و

  .)١(مثل يزيد< قد بليت األمة براعٍ
أمراً عاماً فمثالً: نفترض أنه وجد هنالك حـاكم جـائر فـي     توالتقية ليس

مـع زوجتـك    العالم يقول إلمام المسجد أو إلمام البلد: يجب عليـك أن تخـرج  
  بقيمة قتله، لماذا؟في الشوارع، فليس له أن يخرج مع زوجتة سافرةً ولو  سافرةً

ته سافرةً خـروج النـاس مـن الـدين،     ألن في خروج هذا الرجل مع زوج
وأستاذنا السيد اإلمام الخميني (رضوان اهللا عليه) كان له رسالة وافية في التقيـة  

.درسناها عنده  
إن للتقية حدوداً، فمثالً: إذا قيل: اهدم الكعبة وإالّ تُقتَل، فيجب أن نُقتل 

أن  ـ  الذي يفزع إليه الناس ـ  مر العالم أو المجتهداُدم الكعبة، وهكذا إذا وال نه
يشرب الخمر في مأل من النـاس وإالّ يقتـل؛ مـع أن شـرب الخمـر فـي أمـاكن        

ا تُقتـل؟! يجـب أن   ا أن تشرب الخمر وإم: إمإذا قيل لعامي، ولكن خرى جائزاُ
  يشرب الخمر.

 اًواجبة في كل المـوارد مـع أن لهـا أحكامـ    فهذا السائل تصور أن التقية 
  مــة، وهنــاك مســائل األهــمخمســة؛ ربمــا تكــون واجبــة وربمــا محر والمهــم ،

يقف على أن بقـاء يزيـد علـى منصّـة      ×واألصلح والصالح، واإلمام الحسين
الحكومــة فيــه زوال الــدين شــيئاً فشــيئاً، فيجــب أن يــوقظ النــاس لضــرر هــذا   

                                                             

  .  ١٥مثير األحزان : ) ١(
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و كـان بقيمـة قتلـه وقتـل أوالده وأسـرهم، والكتـب       الحاكم، وللقيـام عليـه ولـ   
  شرحت هذه القضية بأفضل البيان. ×المؤلفة حول نهضة اإلمام الحسين

fl‰çjÖ]fl‰çjÖ]fl‰çjÖ]fl‰çjÖ]e<Øe<Øe<Øe<Ø÷]<íÛñù^÷]<íÛñù^÷]<íÛñù^÷]<íÛñù^�m�m�m�m<<<<†�Â†�Â†�Â†�Â^VVVV< << << << <
ن القـرآن وعـدكم   إأحد اإلخوة يقول: قال لي أحد الخصـوم:  السؤال: 

؛ واستدل باآليـة  بالعذاب ألنّكم تطلبون الحاجة من غير اهللا وتتوسلون بأئمتكم
{ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دون اللَّه أَنـدادا يحبـونَهم كَحـب اللَّـه     الكريمة 

{لَّها لبح نُوا أَشَدآم ينالَّذمن سورة البقرة. )١(و  
  طلب الحاجة من غيره سبحانه على قسمين: الجواب:

سبحانه؛ ونجعل الغير نداً هللا تبارك وتعـالى،  تارةً نطلب الحاجة من غيره 
{ومن النَّاسِ من يتَّخـذُ مـن دون   واآلية المباركة التي تفضلتم بقراءتها تقـول 

وهو جمع نِد، فإذا طلبنا الحاجة مـن الـوثن بمـا أنّـه إلـه وبمـا أن       ، اللَّه أَندادا}
مـن اهللا تبـارك وتعـالى فيقضـي     مصيري بيـده، أو أن لـه قـدرة غيبيـة مسـتمدة      

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من {حاجتي فهذا هو الشرك الداخل في اآلية المباركة: 
، أي: نداً هللا تبارك وتعـالى، كمـا يـدخل فـي اآليـة األخـرى:       }دون اللَّه أَندادا

{ينالَمالْع ببِر يكُموإِذْ نُس})فالمشـركون يـوم القيامـة يصـفون أوثـانهم،      )٢ ،
، يعني: نسـاوي بيـنكم وبـين اهللا تبـارك     }إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين{فيقولون: 

ــانهم       ــن أوث ــوائج م ــون الح ــانوا يطلب ــنم ك ــاد الص ــركون وعب ــالى، فالمش وتع
                                                             

  . ١٦٥) سورة البقرة : ١(
  . ٩٨:  الشعراء) سورة ٢(
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الموضوع.هذا في فهذه اآلية نازلة هللا تبارك وتعالى،  وأصنامهم بما أنّهم أنداد  

وأما طلب الحاجة من إنسان له مقام كريم عند اهللا تبارك وتعالى نـدعوه  
هللا تبـارك وتعـالى، فدعائـه دعـاء مسـتجاب،      اونستعين به ونستبصـره أن يـدعو   

  وهذا هو طلب الدعاء من اإلنسان المثـالي، وهـذا يـدخل فـي اآليـة المباركـة:      
  .)١(اللَّه وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ}{يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا 

فالوسيلة تارةً هي العبادة وأخرى تكون االستغفار، وثالثة طلـب الحاجـة   
أن  |أو طلب الـدعاء مـن المـؤمن، وأي مـؤمن أفضـل مـن النّبـي األكـرم        

نطلب منه أن يدعو اهللا تبارك وتعالى إلنجـاز حـاجتي، وكـان ذلـك فـي حيـاة       
واهللا سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا إلى أن نذهب إلـى بيـت   ، |النبي األكرم
وما أَرسلْنَا {ومسجده، فنستغفره، يقول اهللا سبحانه وتعالى:  |النبي األكرم

من رسولٍ إِالَّ ليطَاع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاسـتَغْفَروا  
 ولُاللَّهسالر ملَه تَغْفَراس٢(}و(.  

نـد هللا تبـارك    بمـا أنّـه  فهذا طلب الدعاء من اإلنسان بما أنّـه مخلـوق، ال   
يعمــل بقــدرة اهللا ويشــفي وتُســتجاب دعوتــه بقــدرة اهللا تبــارك  فإنّــه  ،وتعــالى

ـ {هذا داخل في الوسـيلة:  ووتعالى،  م رسـولُ  وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُ
ونتَكْبِرسم مهو ونصُدي متَهأَيرو مهُءوسا رولَو فهـذا السـائل خلـط    )٣(}اللَّه ،

  بين سؤال المشركين وسؤال المؤمنين.
                                                             

  . ٣٥: سورة المائدة) ١(
  . ٦٤:سورة النساء) ٢(
  .   ٥:سورة المنافقون) ٣(
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فالمشركون يسألون أندادهم، ويتصورون أنهم آلهة وبأيديهم مصائرهم 
     يعترفـون   المـؤمنين ال  في الدنيا واآلخرة، وعـزّهم ونصـرهم فـي الحيـاة، لكـن

بالنِدية وال باأللوهية، بل اإلنسـان المثـالي لـه مقـام كـريم عنـد اهللا        |للنبي
  تبارك وتعالى، أمرنا سبحانه إلى أن نذهب إليه ونطلب منه الدعاء. 

، |ن هــذه اآليــة راجعــة إلــى حيــاة النبــي األكــرم إ :وربمــا يقولــون
تلْك إِذًا ؟ {)١(شهداء كلّهم أحياءت و المي |فنتسائل: هل أن النبي األكرم

فما الفـرق بـين    ، ثم إن كان طلب الحاجة من اإلنسان شركاً)٢(}قسمةٌ ضيزَى
  الحياة والممات؟

jß¹]æ<…^¿jÞ÷]jß¹]æ<…^¿jÞ÷]jß¹]æ<…^¿jÞ÷]jß¹]æ<…^¿jÞ÷]<†¿<†¿<†¿<†¿ÖÖÖÖ�çÂç¹]<Ý^Úþ�çÂç¹]<Ý^Úþ�çÂç¹]<Ý^Úþ�çÂç¹]<Ý^Úþ×VVVV< << << << <
وردت روايات في أن أفضـل األعمـال انتظـار الفـرج، فكيـف       السؤال:

  يكون تجسيد االنتظار؟
ة أعمال اإلنسان الذي ينتظر فرج اإلمـام  انتظار الفرج رمزٌ لعام الجواب:

، يقوم بالصالة أوالً، والزكاة ثانياً، واألمر بـالمعروف والنّهـي عـن    ×المهدي
  .×المنكر ودعوة الناس إلى اإليمان حتى يكون عسكراً لإلمام المهدي

لـيس هـو الجلـوس فـي البيـت       ×فالمراد مـن انتظـار اإلمـام المهـدي    
  ، فاالنتظـار بهـذا المعنـى أمـر محكـوم     ×ضع اليد على اليد وننتظر اإلمـام وو

                                                             

ربهِـم  ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحياٌء عنْـد  {) في إشارة إلى قوله تعـالى:  ١(
زَقُونر١٦٩. (سورة آل عمران : }ي.(  

 .  ٢٢سورة النجم : ) ٢(
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  ال فائدة فيه.

واالنتظار البنّاء أنّك إذا كُنـت منتظـراً للضـيف فهـل تجلـس فـي البيـت        
واجبـة الحتـرام الضـيف    العمـال  األوتضع يدك على اليد األخـرى؟! أو تقـوم ب  

  بإفطاره وأكله وشربه.
فـإن االنتظـار    ،مز لألعمال التي يطلبهـا الضـيف  فكما أن االنتظار هنا كر

 ×األمور التي يمكن بها تعجيل أمـر اإلمـام   عبارة عن القيام بكلّ ×لإلمام
, علـى  )١(وخروجه من الغيبة، فلذلك يقول: >أفضل أعمال أمتي انتظـار الفـرج<  

أن >أفضل< هنا كان ملغى مـن التفضـيل، فقـد وردت هـذه العبـارة بكثـرة فـي        
، وهي بمعنى الفضيلة الكبرى و الرابية، وأما >األفضل< بمعنـى  )٢(ورواياتناكتبنا 

  أنّه أفضل كلّ األشياء فهذا ليس مراداً؛ وإالّ يلزم منه التعارض.

Vêe†Â<àe]<‚ñ^ÏÂVêe†Â<àe]<‚ñ^ÏÂVêe†Â<àe]<‚ñ^ÏÂVêe†Â<àe]<‚ñ^ÏÂ< << << << <
يعتقد الشيخ ابـن عربـي أن المعانـد يـدخل النـار ويخلّـد فيهـا،        السؤال: 

  باً، هل هذا صحيح؟ولكن بعد مدة يعتاد على النار واليبقى معذَّ
عربي يقول ذلك فيجب عليه أن يـذكر دلـيالً لهـذا    ابن الشيخ  الجواب:

عربـي  بـن  الشـيخ ا  الموضوع، يجب أن تكون عقيدته مطابقة للكتـاب والسـنة،  
عارف ولكن ليس كلّ ،سالك صحيحاً، فيقول ذلـك بـدون أن يكـون     ما يقوله

  لك.له دليل وبرهان، ورواياتنا تشير إلى غير ذ
                                                             

  .   ٤:  ١) علل الشرائع ١(
ــن بابويــه فــي اإلمامــة   ٢( ــار  ٢١والتبصــرة :) روى هــذا الحــديث علــي ب ، وكــذلك فــي عيــون أخب

  (باختالف يسير).   ٨٧، رقم الحديث ٣٩:  ٢× الرضا



EMOS<Díè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰_<î×Â<íe^qý]<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<OOM 

 

  

Voè‚£]<ÝøÓÖ]<Ü×ÂVoè‚£]<ÝøÓÖ]<Ü×ÂVoè‚£]<ÝøÓÖ]<Ü×ÂVoè‚£]<ÝøÓÖ]<Ü×Â 

: ما هو رأيكم الشريف في علـم الكـالم الجديـد، هـل هـو علـم       السؤال
قــائم بذاتــه أو ال يعــدو كونــه مجموعــة مــن المســائل تختلــف فــي المواضــيع  

  والمناهج وأساليب الدراسة، وبالتالي هي أجزاء من العلوم األخرى؟
هذا المصطلح طرأ جديداً، نحن نعتقد أن هنـاك علمـاً واحـداً     الجواب:

علـم كـان فـي بـدء أمـره       شأن كـلّ  ،باسم علم الكالم، ولكنه يزداد شيئاً فشيئاً
ــة وبتطــور الحيــاة تكــاثرت    أســئلة وقضــايا محــدودة حســب األزمنــة واألمكن

  المسائل ووصلت إلى القمة. 
م هكـذا، العلمـان إنّمـا    كما أن لكـل علـم مسـائل جديـدة، فعلـم الكـال      

 ،يكونان علمين إذا كان هناك اختالف في الموضوع أو المحمول أو في الغاية
ــوع      ــي الموض ــترك ف ــديمها تش ــدها وق ــة جدي ــائل الكالمي ــة المس عام ــع أن م

  طاحه بعلم الكالم اإلسالمي.إ ه، فهذوالمحمول والغاية
م القديم والكالم يقولون: الكالفيريد هؤالء اإلطاحة بالكالم اإلسالمي، 

مسائل جديدة في علم الكالم، هناك كالم واحد و الجديد، بل يجب أن نقول:
مسألة طرحها المسيحيون فـي هـذه اآلونـة     ال علم الكالم الجديد، ولذلك كلّ

  ترجع إما إلى المبدأ أو إلى المعاد أو إلى اإلنسان.
الميـة سـواء   سـائل الك بـين عامـة الم   اًتقدير فـإن هنـاك جامعـ    وعلى كلّ

ة علم الكالم في القـرن األول كانـت عبـارة عـن عـد     فكانت قديمة أو جديدة، 
  مسائل، واآلن وصلت إلى القمة.

كما أن الفلسفة عندما انتقلت من اليونان إلى المحيط اإلسالمي تطورت 
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ضـع لبنتـه األولـى مـن     اوتكاملت، فهكذا علم الكالم تطور وتكامل من لدن و

  وإلى يومنا هذا. ×قبل اإلمام علي
فمثالً: من المسائل الجديدة مسـألة تعـدد القـراءات، وهـل هنـاك قـراءة       
 واحدة للكتب أو قراءات متعددة؟ وهذه مسـألة جديـدة طرحهـا المسـيحيون،    

على المشاكل الموجودة في العهدين؛ ألن العهدين مشـتمالن   وهذا كان ذكاًء
ن لكـل  إن بـذلك أن يقولـوا:   على مسـائل ال توافـق العقـل وال الفطـرة، يريـدو     

  يرجع إلى السفسطة. اوهذإنسان قراءة خاصة بالنسبة إلى العهدين، 
    ـروتعـدد القـراءة    لج من قال بتعـدد القـراءات يريـد أن ي لسفسـطة؛  ألن

بمعنى أن كالم اإلنسان ال يفيد شيئاً، فكلٌ يفهم من كالم اإلنسـان شـيئاً آخـر،    
  عون العلم. فهم الذين يدوأما القائلون بوحدة القراءة 

وهكذا سـائر المسـائل كـالقبض والبسـط، فقـد طرحهـا أخيـراً بعضـهم،         
  .وكلّها مأخوذة من المسيحيين

 أو المعـاد أو مـا أن ترجـع إلـى المبـدأ     إكذلك المسائل األخرى، فهي و
الكتــب الســماوية، فعنــدنا الكــالم كــالم واحــد والمســائل مســائل  اإلنســان أو 

  قديمها وجديدها.متعددة لكن هناك 

VàèçÓj×Ö<ŁäË‘ææ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VàèçÓj×Ö<ŁäË‘ææ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VàèçÓj×Ö<ŁäË‘ææ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VàèçÓj×Ö<ŁäË‘ææ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< << << << <
ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من :{ما المقصود من قول القرآن الكـريم السؤال: 

، فهل المقصود مـن ذلـك أن أصـول العلـوم ـ وحتـى الطبيعيـة منهـا ـ          )١(}شَيٍء
                                                             

  . ٣٨) سورة األنعام :١(
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  موجودة في القرآن الكريم؟
الذي استُشهِد به من اآلية ال يرجع إلى هذا الموضـوع، فقولـه    الجواب:

نازل في الكتاب التكويني بقرينـة مـا    {ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيٍء}تعالى: 
، وهذه قرينة على أن المراد من الكتاب التكويني هـو  )١(}والَ طَائرٍ يطير{قبله:

ة الوجـود، حيـث لـم يتـرك سـبحانه      صفحة الوجود وعالم الوجـود فـي صـفح   
وتعالى شيئاً ممكناً إالّ أوجده، فهذه اآلية التي استُشهِد بها ال ترجع إلى القرآن 

  الكريم الذي هو كتاب تدريبي، هذا أوالً.
وثانياً: القرآن الكريم كتاب الهداية، والمطلوب هو االهتداء بهديه، وأما 

المسائل المادييصـل إليهـا        ة وغير ذلـك ة الحياتي يـة يجـب أنفكلّهـا أمـور ماد
اإلنسان بفكـره وعقلـه، فلـيس الـوحي قائمـاً مقـام العقـل وال مغـنٍ عـن العقـل           

>ولسـت أوصـيكم   أنّـه قـال:    ×والتعقّل، روي عن اإلمـام علـي بـن الحسـين    
  .)٢(، فإنكم بها مستوصون<بالدنيا

وال حاجة فيها  اإلنسان بفكره وعقله وشعوره يصل إلى المسائل الدنيوية
الوحي إنّما يسـتخدم فـي مسـائل ال يصـل إليهـا اإلنسـان بفكـره        ، وإلى الوحي
؛ ألنناقص، فالمعارف والعقائـد واألخـالق واألصـول اإلصـالحية      وعقله عقله

ذلك يتّخذ من القرآن الكريم، وأمـا علـم الفيزيـاء والكيميـاء وغيـر ذلـك        كلّ
ريم، ولـو ذكـر القـرآن الكـريم شـيئاً ممـا       فهذه أمور ال تُطلب من القرآن الكـ 

  يرجع إلى هذه األمور فإنّما هو لهداية النّاس إلى اهللا تبارك وتعالى.
                                                             

  . ٣٨األنعام :) سورة ١(
  . ٥رقم الحديث  ،٢٨٩) األمالي للصدوق : ٢(
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اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيـرِ  {مثالً: أنه سبحانه تبارك وتعالى يقـول:  

بـاب أن يكـون   القرآن الكريم يصور لنـا تلـك المسـألة مـن     ف، )١(}عمد تَرونَها
ذلك طريقاً لهداية الناس إلى قدرة اهللا تبـارك وتعـالى، وهـو الـذي يـذكّرنا بـه       

  .حتى يكون وسيلة لهداية الناس
يقول: هذه المزارع المتكثّرة وهذه الزهور واأللوان المختلفة تُسقى بماء 

، وهـذه مسـألة يـذكرها القـرآن     )٢(واحد، حيث التربة واحدة والزهـور مختلفـة  
ال بما أنّه أستاذ علم الطبيعيـة، بـل لهدايـة النـاس إلـى قـدرة اهللا تبـارك        الكريم 

مـا يحتـاج إليـه اإلنسـان فـي حياتـه        وتعالى، فالقرآن ـ مع السنّة ـ متكفّل لكـلّ   
  لهدايتة وفي معارفه وأخالقه، وأما األمور الدنيوية فالعقل هناك كاف للبشر.

VpŽ‚vŁÛ×Ö<p�^£]<…^ÏjÊ]VpŽ‚vŁÛ×Ö<p�^£]<…^ÏjÊ]VpŽ‚vŁÛ×Ö<p�^£]<…^ÏjÊ]VpŽ‚vŁÛ×Ö<p�^£]<…^ÏjÊ]< << << << <
نرى في برهان الحدوث أنّهـم يسـتدلّون بحـدوث العـالم علـى       السؤال:

وجود المحدث، فإن كان الحادث بما هو حادث يحتاج إلـى المحـدث فهـذا    
  يخالف قولهم بأن هناك افتقار المعلوم؟

هــذا الســؤال أدخلنــا فــي مســألة فلســفية مختلــف فيهــا بــين  الجــواب: 
هـو   ةمـالك الحاجـ  بـأن   حكمـاء الهناك مشربان، يقول مين، فالحكماء والمتكلّ

اإلمكان، يعني: قبل أن يحدث الموجود، إذا نظرنا إلى ماهية الشيء نـرى أنّهـا   
                                                             

  .٢) سورة الرعد : ١(
وفي اَألرضِ قطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ مـن أَعنَـابٍ وزَرع ونَخيـلٌ    {) في إشارة إلى قوله تعالى: ٢(

بعضَها علَى بعضٍ فـي اُألكُـلِ إِن فـي ذَلـك     صنْوان وغَير صنْوان يسقَى بِماٍء واحد ونُفَضِّلُ 
لُونقعمٍ يقَول ٤. سورة الرعد : }آليات .  
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خالية عن الوجود والعدم، فمالك الحاجة إلى العلم هـو اإلمكـان، أي: إمكـان    
  الماهية، والمتكلمون يقولون بأن مالك الحاجة هو الحدوث.

 لكنكون الحدوث مالكاً للحاجة مـع  يقولون: كيف يفون الحكماء يرد
بعـد   أن الحاجة يجب أن تكون قبـل الوجـود؟! والحـدوث وصـف للموجـود     

وجود الشيء، قرر فأمكن فأوجب فوجب فأوجد فوجِد ثم حدث، فالحدوث 
أمر بعد الوجود، والشيء إذا كان موجوداً يكون وجوده بعـد الحـدوث مـالك    

  اإلمكان في عالم الماهية.  الغنى، فيجب أن يكون مالك الحاجة هو

<íÃéfŞÖ]<°Þ]çÎ<íÃéfŞÖ]<°Þ]çÎ<íÃéfŞÖ]<°Þ]çÎ<íÃéfŞÖ]<°Þ]çÎææææV‡^rÂý]V‡^rÂý]V‡^rÂý]V‡^rÂý]< << << << <
ن إ: ذكـرتم أن المعجـزة فـوق الطبيعيـة، ولكـن الـبعض يقـول:        السؤال

أن  المعجزة تخضـع للقـوانين الطبيعيـة، ولكننـا لـم نطّلـع علـى كيفيتهـا، يعنـي         
  المعجزة خارقة للعادة ولسيت خارقة للطبيعة، فما هو تعليقكم؟

المعجـزة   ا السـائل أن يـدرس حقيقـة المعجـزة؛ ألن    علـى هـذ   الجواب:
وصف آلية من آيات اهللا، فاآليات التي تصدر على نحو اإلعجاز من اهللا عبارة 
عما يخرج عن حدود قدرة البشر، واإلنسان بما هـو إنسـان ال يقـدر علـى هـذا      
العمل، ال عن طريق الدراسة وال عن طريق الوراثة، فهذا هو تفصـيلٌ للمعجـزة   

  العمل الصادر من النّبي الذي يدعي النبوة ويكون ادعائه مطابقاً إلعجازه.و
فالمعجزة هو العمـل الـذي يقـوم بـه اإلنسـان خارجـاً عـن إطـار القـدرة          
البشرية وحدود الطاقة البشرية، هذه هي المعجزة، وهو تعريف ناقصٌ والتفسير 

.في محله  
ة فلو خضـعت للقـوانين الماديـ    وأما أن المعجزة خاضعة للقوانين المادية
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ة مكشـوفة، فلـو كانـت    فمعنى ذلـك أنّهـا ليسـت معجـزةً؛ ألن القـوانين الماديـ      

  .القوانين المادية كافيةً إليجاد هذا الشيء فيقوم به األمثل فاألمثل
ألـم ذَلــك الْكتَــاب الَ ريـب فيــه هــدى   :{وتعــالى اهللا سـبحانه يقـول  

{ينتَّقلْمرت بـالحروف المقطعـة   ٢٩ما يقارب ( هنالك، )١(لوفـي  ، ) سورة صُـد
أن إشارة إلى أن مجمع الفصحاء يتفكّرون في القرآن الكريم، و الحروفهذه 

م، فلـو تصـوروا أن هـذا    هب من هذه الحروف التي هـي بأيـدي  هذا القرآن ركِّ
فهذه من عند نفسه، فهو مختلف،  |القرآن مخلوق للبشر وقد جاء به النبي

ة القرآن الكريم، قوموا واصنعوا من هذه المواد كلّهـا باختيـاركم مثـل    هي ماد
هذا القرآن الكريم،  المواد األولية كلّها باختيـار البشـر ولكـنّهم يعجـزون عـن      

  صنع هذا القرآن  الذي ألِّف من مواد كلّنا نعرفها.
يعتمد  قّدالفرق بين المعجزة والصنعة والمصنوع هو أن المصنوع أمر مع

، كاإلنسان الذي وضع رجله على القمر, حيث دخـل القمـر   على قواعد معقّدة
، هـذا هـو العلـم،    يـه حتى ينـزل عل كرسها علماء الطبيعة  بواسطة صناعة عجيبة

وأمــا المعجــزة فهــي ال تحتــاج إلــى أمــر بســيط أيضــاً؛ فــنحن نــرى أن النبــي   
 تكـون باختيـار كـلّ    أسري به إلى السـماء ولكـن بوسـيلة بسـيطة     |األكرم

إنسان، فالمعجزة ال تعتمد على العلم وال على الصنعة، وإنّما على سـبب بسـيط   
  يقدر. يبيكون بأيدي الناس، ولكن الناس ال يقدرون والنّ

؟! ن المعجزة تخضع لقـوانين العـادة  إ: السائلفبأي دليل يقول  ومع ذلك
 عـن  انسـلخ  فقـد  دليـل  غيـر  مـن  يصـدق  أن تعـود  مـن الشيخ الرئيس: >ويقول 

                                                             

  .٢- ١سورة البقرة  :) ١(
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  .)١(<االنسانية الفطرة

<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<í×é‰çÖ]<îßÃÚ<Íøj}]<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<í×é‰çÖ]<îßÃÚ<Íøj}]<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<í×é‰çÖ]<îßÃÚ<Íøj}]<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<í×é‰çÖ]<îßÃÚ<Íøj}]< << << << <
ــه تعــالى   ــه الســؤال: مــا هــو الفــرق بــين الوســيلة فــي قول ــوا إِلَي :{وابتَغُ

:{أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَـى  ، وبين الوسيلة في قوله تعـالى )٢(الْوسيلَةَ}
لْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُون عذَابه إِن عـذَاب ربـك   ربهِم ا

  ؟)٣(كَان محذُورا}
{يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه وابتَغُـوا   الجواب: اآلية األولى للمؤمنين

توسل بـه اإلنسـان للوصـول إلـى أهدافـه،      ي، والوسيلة: عبارة عما إِلَيه الْوسيلَةَ}
واألهداف: عبـارة عـن المغفـرة والسـعادة األخرويـة، والسـعادة األخرويـة مـن         

واتّباع الوحي  |الوسائل حسب القرآن الكريم، وتكون باتّباع النبي األكرم
نُـوا  {يا أَيها الَّـذين آم : ، ثم االسـتغفار امبتعاد عن الحرواإلتيان بالفرائض واال

  .)٤(تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبةً نَصُوحا}
كمـا عليـه القـرآن    أيضاً  |التوسل بدعاء النّبي األكرم :ومن الوسائل

  .)٥(الكريم
                                                             

  . ٣٦٤:  ٢) راجع: الحكمة المتعالية ١(
  . ٣٥سورة المائدة :  )٢(
  ٥٧) سورة اإلسراء : ٣(
  .   ٨) سورة التحريم : ٤(
 لَهـم  واسـتَغْفَر  اللَّـه  فَاستَغْفَروا جاُءوك أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم {ولَوى: ) في إشارة إلى قوله تعال٥(

  .)٦٤(سورة النساء :  رحيماً} تَوابا اللَّه لَوجدوا الرسولُ
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فهـي راجعـة إلـى المشـركين      الثانيـة   وأما الوسيلة التي وردت في اآليـة 

الذين كانوا يعبدون األصنام واألوثـان، فـاهللا تبـارك وتعـالى يـوبخهم، فيقـول:       
تعبدونها هي في نفس الوقت بحاجة إلى وسيلة حتى تتقرب  صنام التيهذه األ

من اهللا تبارك وتعالى، فإذا كان معبودكم محتاجاً إلى الوسيلة فكيـف تعبـدون   
فيها شيء؟ فقراء غير أغنياء وتحتـاجون إلـى مغفـرة     لكم هذه اآللهة التي ليس

  .اهللا تبارك وتعالى
إلـى آخـر    }أُولَئك الَّذين يدعون{اآلية الثانية تصف عمل المشـركين ف
تحتـاج إلـى وسـيلة، فـإذا كـان معبـودكم محتاجـاً         ةلهـة مفتقـر  اآل ذههـ فاآلية، 

الى الغنــي بالــذات وغيــر فليعرضــوا عــن هــذا اآللهــة، ويعبــدوا اهللا تبــارك وتعــ
  المحتاج إلى وسيلة.

íÚç¿ßÚíÚç¿ßÚíÚç¿ßÚíÚç¿ßÚ<<<<<V^Þ‚ñ^ÏÂ<Ùø}<àÚ<íÚ^Úý]<V^Þ‚ñ^ÏÂ<Ùø}<àÚ<íÚ^Úý]<V^Þ‚ñ^ÏÂ<Ùø}<àÚ<íÚ^Úý]<V^Þ‚ñ^ÏÂ<Ùø}<àÚ<íÚ^Úý]< << << << <
وهـذا  ة عامـة،  : رئاسـة إلهيـ  هـا قد ذكرتم في تعريف اإلمامـة أنّ  السؤال:

 روايات مضمونها أن اإلمام يكون قطب الرحى في عالم اإلمكان، فهليخالف 
  جامعاً مانعاً؟هنا يكون التعريف 
ل يرجـع إلـى تعريـف    اة بين التعـريفين، فـالتعريف األو  ال مناف الجواب:

 هو الذي يدير أمور الدين والدنيا، ولـيس مـوكَّالً إلـى    ×اإلمامفمين، المتكلّ
ساء الجمهور، وال يكون موظفاً ألمور اآلخرة ؤعلوم الدنيا فقط حتى يكون كر

سـواء   هو الذي يدير أمـور المجتمـع  ، وإنّما حتى يكون غير مرتبط بأمور الدنيا
  .أخراهمو دنياهم أ
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فهـذا تفسـير    <قطب الرحىـ >بأنّه ك ×وأما ما ذكرت من تفسير اإلمام
ــاني ــي       عرف ــو النّب ــل ه ــان الكام ــل، واإلنس ــان الكام ــق لإلنس ــالم خُل ؛ ألن الع

أن العالم خُلـق لإلنسـان الكامـل،     <:الرحىـ >قطب ، والمراد بأنّه ك×واإلمام
  ال خالف بين االصطالحين.ف ،×واإلنسان األكمل هو اإلمام المعصوم

مون في المسائل عن طريـق  مين الذين يتكلّللمتكلّ لاألووبعبارة أخرى: 
ة والتــاريخ، وهــذا التعريــف تعريــف المــذاكرة والرجــوع إلــى الكتــاب والســنّ

ل إنسان كامل، وأكمل الناس هـم النّبـي   ، بل لك×عرفاني ال يختص باإلمام
  .^واألئمة المعصومون

VÜãé‘^Ã¹<ì^’ÃÖ]<†è�iæ<íÂ^Ë�Ö]VÜãé‘^Ã¹<ì^’ÃÖ]<†è�iæ<íÂ^Ë�Ö]VÜãé‘^Ã¹<ì^’ÃÖ]<†è�iæ<íÂ^Ë�Ö]VÜãé‘^Ã¹<ì^’ÃÖ]<†è�iæ<íÂ^Ë�Ö]< << << << <
أنّـه قـال: >ادخـرتُ شـفاعتي ألهـل       |: روي عـن رسـول اهللا  السؤال
أهـل الكبـائر يشـفع لهـم النّبـي      )١(تي<الكبائر من أم فإذا كان المـراد أن ،| 

  للمعصية؟ ويدفع عنهم العقاب، أفال يكون هذا تبريراً
:{إِن اللَّه يغْفـر  ن اهللا سبحانه وتعالى يقـول إنحن نجيب أوالً: الجواب: 
، فهذا فتح الباب للعتاة والعصاة حتى يـذنبوا ثـم يسـتغفروا،    )٢(الذُّنُوب جميعا}

  فما هو الجواب عن االستغفار وعن الشفاعة؟!  
دي الَّـذين أَسـرفُوا علَـى    {قُلْ ياعباوأنّه سبحانه تبارك وتعالى يقـول:  

   الْغَفُـور ـوه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نالَ تَقْنَطُوا م هِمأَنْفُس
{يمحصـاة  هذا أشبه باإلشـارة الضـوئية الخضـراء بالنسـبة إلـى العتـاة وال      و، الرع

                                                             

  . ٤٦٩) الكافي في الفقة للحلبي :١(
  . ٥٣) سورة الزمر : ٢(
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  حتى يعصوا فما هو الجواب؟!

والجواب: أن االسـتغفار عبـارة عـن بصـيص مـن الرجـاء كـي ال ييـأس         
 فإنّهاإلنسان الغارق في العصيان إذا يئس من رحمة اهللا تبارك وتعالى فاإلنسان، 

يرتكب عامة األمور القبيحة، ألنّه يقول: أنا أدخل النّار ال محالة، فلمـاذا أتـرك   
  لذائذ الدنيا؟!

صٌ مــن الرجــاء تأمــل بــاب االســتغفار  وأمــا إذا كــان راجيــاً وفيــه بصــي 
والغفران، فمن المؤمل أن يترك المعصية في بقيـة أمـوره راجيـاً العفـو، ونحـن      
نفسر االسـتغفار بهـذا المعنـى، فلـيس االسـتغفار كاإلشـارة الضـوئية الخضـراء         
للعصاة والطغاة، بل هو إيجاد الرجاء، فاإلنسان الراجي ربما يرجع عن عصيانه، 

  ير الراجي فيكثر بالعصيان إلى آخر عمره.وأما غ
ن كل شيء م وكان يائساً دمؤب اإلنسان المحبوس إذا حكم عليه بحبسٍ
  ا إذا قيـل لـهـ     :فال يلتزم بقواعد الحبس أبداً، وأمداً أنـت محكـوم بـالحبس مؤب

يمكن أن يخفّـف ويعـدل   فـ ولكنّك إذا كنت مراقباً ومواظباً لضـوابط الحـبس   
د فإنّه يراعـي قواعـد الحـبس شـيئاً فشـيئاً، فهكـذا       د إلى غير المؤبلمؤبحبسك ا

شـيء، وال يلتـزم    لّعمـل كـ  اإلنسان الغارق في المعصـية فإنّـه إذا كـان يائسـاً     
أ بقتل عاما إذا كان راجياً الغفران فربما يتـرك بعـض   بشيء، فيتجرة الناس، وأم

وهكذا الشفاعة. ،األعمال لبقية عمره  
بمعنى أن يجوز للعصاة والعتاة أن يذنبوا أو يكون ذلـك   ستاعة ليفالشف

 ،)١(<الكبـائر  ألهـل  شـفاعتي  خـرتُ اد> ذريعةً للعصيان، وإنّما هو إيجاد رجـاء، 
                                                             

  . ٥٤للشيخ المفيد : ) النكت في مقدمات األصول ١(
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يرتكبــوا بعــض األعمــال لبقيــة  حتــى ال ائر رجــاًءفــي أهــل الكبــ كــأن يوجــد
التربويـة فـي   مـور  مـن األ بنّاء ، فهذا أمر كذلكيرجعوا عن العصيان رهم واعمأ

  عالمنا هذا.
الشفاعة أرنا وتصو ال غيـر صـحيح، فالشـفاعة    شـرط  بال مطلقة شفاعة ن

النّبـي  اهللا تبـارك وتعـالى و  بينـه وبـين    ةصـل الطعـت  قُ تصل إلى اإلنسـان الـذي   
كـون لـه صـلة مـع اهللا تبـارك وتعـالى والنّبـي        ت يجب أنوعليه ف، |األكرم
ال رجـاء   ،مشـروطٌ  ولكن هذا الرجاء ،رجاًءبه  ىفلذلك هذا يؤت ،|األكرم
  .مطلق

ØéÞ<ÌÎ]çÚØéÞ<ÌÎ]çÚØéÞ<ÌÎ]çÚØéÞ<ÌÎ]çÚ<<<<<VíÂ^Ë�Ö]<VíÂ^Ë�Ö]<VíÂ^Ë�Ö]<VíÂ^Ë�Ö]< << << << <
  ؟أم بعدها دخولهم النّار قبلتنالهم الشفاعة  هل السؤال:

وقسـم بعــد   ،قبــل دخـول النّــار  قسـم  الشــفاعة علـى قســمين،  الجـواب: 
واألكثر قبل الدخول، وأما بعد الدخول فإنّما يكون دخولهم فـي   لها، دخولهم

جسـادهم حتـى يكونـوا قـابلين لـدخول الجنّـة علـى        أرواحهـم و ألار تصفيةً النّ
  .)١(حسب الروايات

                                                             

 وإن تفـوتكم  لـن  الجنـة  فـان  الشـيعة!  معاشـر  اهللا ) روي عن الرسول األكرم| أنّه قال: >اتّقـوا ١(
  .  درجاتها< في فتنافسوا أعمالكم، قبائح عنها بكم أبطأت

    ؟ السالم عليه علي ومحبي محبيك من جهنم يدخل فهل: قيل
 وخـالف  ،والمؤمنـات  المـؤمنين  وظلم ،المحرمات وواقع ،وعلي محمد بمخالفة نفسه قذر >من: قال

 أنـت  فـالن  يـا ’: وعلي محمد له يقول طفساً، قذراً القيامة يوم جاء الشرعيات من رسم له ما
ــلح ال طفــــس، قــــذر ــة تصــ ــار، مواليــــك لمرافقــ ــة وال األخيــ ــور لمعانقــ ــان، الحــ   الحســ

 مـن  عليـه  مـا  يعني ـ هيهنا ما عنك يطهر بأن إال هناك ما إلى تصل وال المقربين، اهللا لمالئكة وال
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V±^Ãi<�]<±c<Ñ†ŞÖ]<�fl‚ÃiV±^Ãi<�]<±c<Ñ†ŞÖ]<�fl‚ÃiV±^Ãi<�]<±c<Ñ†ŞÖ]<�fl‚ÃiV±^Ãi<�]<±c<Ñ†ŞÖ]<�fl‚Ãi< << << << <
 ،)١({وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانْتَهوا} اآليـة:   السؤال:
  ؟)٢(<الطرق إلى اهللا بعدد أنفاس الخالئق> :|رسول اهللاما معنى قول 

 كما أن الحديث أيضـاً لـيس لـه   الجواب: اآلية ال صلة لها بهذه الرواية، 
{وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْـه  : اآلية تقولفباآلية الكريمة،  صلة

إذا أمـر يجـب أن يطـاع وإذا نهـى      |الرسـول  على أن تدلُّ ، وهيفَانْتَهوا}
طاع، وأمنّه وصل إلينا عن طريق صحيح فـي  أال أدري فمثل هذا ال ايجب أن ي

  أو ال. الكتب الكالمية والعرفانية
فمـن أراد أن يعـرف اهللا تبــارك    ،الطـرق إلـى اهللا بعـدد أنفــاس الخالئـق    

فالعالم الفيزيائي يعرف اهللا تبارك وتعـالى مـن هـذا    ، وتعالى فهناك طرق كثيرة
        ،حتـى  والطريق، والعـالم الكيميـائي يعـرف اهللا تبـارك وتعـالى مـن صـنعته أن

                                                                                                                                               

 

 الشـدائد  تصـيبه  مـن  ومنهم ذنوبه، ببعض فيعذب ،جهنم من األعلى الطبق إلى فيدخل ـ الذنوب
  هنا .. من يلقطه ثم ذنوبه، ببعض المحشر في
 شيء بقي فان ،عنه به ويكفّر نزعه، فيشتد عليه [أي: الذنوب] بقيت وقد ،موته يقرب من ومنهم

 فيكفّر الذل، به يحضره فيلحقه من فيقل موته، يوم في اضطراب أو بطن له يكون عليه وقويت
 أعظم ذنوبه كانت فان فيطهر، عنه، فيتفرقون ويوضع، يلحد ولما به شيءأتي بقي فان عنه،

 األعلى الطبق في منها طهر وأعظم أكثر كانت فان القيامة، عرصات بشدائد منها طهر وأكثر
  ذنوباً<. الحديث. وأعظمهم عذاباً محبينا أشد وهؤالء جهنم، من

  . ٣٠٧ـ  ٣٠٥× : راجع: التفسير المنسوب لإلمام الحسن العسكري
  .   ٧) سورة الحشر : ١(
  .   ١٥٠) شرح فصوص الحكم  : ٢(
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تَـدلُّ علـى   البعـرةُ  ، >هلـ ميعـرف اهللا تبـارك وتعـالى مـن ع    فإنّـه  اإلنسان البدوي 
راج، وأرضٌ ذاتُ فجـاج،  يدلُّ على المسير، فَسماٌء ذاتُ أبـ األقدامِ أَثَر البعير، و

  < ؟!أفال تَدلُّ على العلّي الخَبير
يغتـرف   كـلٌّ و فمعرفة اهللا تبارك وتعالى بابه مفتوح علـى جميـع النّـاس،   

على اهللا تبارك  شيخ الرئيس يستدلّفإن المن هذا البحر بمقدار معرفته، ولذلك 
يعـرف  فإنّـه  لعـادي  ا الشخص اآلخر اوتعالى بالبراهين والبراهين المختلفة، وأم

خرى، فالطرق إلى اهللا حسب معرفته بعدد أنفـاس  أاهللا تبارك وتعالى من طريق 
  .وهو غير مناسب لهذا المجلس ،الخالئق وهناك معنى آخر عرفاني

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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  اإليمان والكفر في القرآن الكريم

  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ جعفر السبحاني
  
  



 

 



 

 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
األنبيـــاء  باعـــث ،الخالئـــق أجمعـــين بـــارئ ،العـــالمين الحمـــد هللا رب

 ،دالمؤي العبد ،والسراج المنير ،البشير النذيروالصالة والسالم على , والمرسلين
 ,أبـي القاسـم محمـد    ،المحمود األحمـد  ،المصطفى األمجد ،دل المسدووالرس

  .ينله الطيبين الطاهرين الهداة المهديآوعلى 

V‚éã³V‚éã³V‚éã³V‚éã³< << << << <
الْمؤمنُون إِخْوةٌ فَأَصْلحوا بين أَخَـويكُم واتَّقُـوا اللَّـه    إِنَّما {قال تعالى: 

ونمحتُر لَّكُم١(}لَع(.  
ة بـين شخصـين علـى مسـتوى واحـد ودرجـة واحـدة هـي         الرابطة القوي

ة موجودة بين شخصين في درجة ة رابطة قويي>رابطة األخوة<، وليست عندنا أ
إِنَّمـا الْمؤمنُـون   يقـول: {  , ولـذا نـرى أن اهللا سـبحانه    ةرابطة األخو واحدة إالّ

  .}إِخْوة
 نعم رابطة األبـو ة والبنـو    رابطـة بـين    لكنهـا ة , ة رابطـة أقـوى مـن األخـو

, ، واآلخر ابن بمنزلة المعلـول ةأحدهما أب بمنزلة العلّ شخصين على درجتين:
, }نَّما الْمؤمنُون إِخْوةٌإِ{ة فيقول: ه سبحانه يستخدم كلمة األخوولذلك نرى أنّ

                                                             

  .١٠الحجرات: ) ١(
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لهـا   يكون لها أي أثر عملي في الحيـاة, بـل   ال وليست هذه الرابطة رابطة جافة
ة, مثالً : >الكتاب والسنّ ة وآثار خاصة ذكرت فيآثار عملي  اهللا تعـالى حـر م إن

  .من المسلم دمه وماله, وأن يظن به ظن السوء<
مـا أعظمـك وأعظـم    نظـر الـى الكعبـة فقـال : >     |روي أن النبيفقد 

حرمتك , للمسلم أعظم حرمة منك , حرم اهللا دمه وماله وعرضـه وأن يظـن بـه    
ال يجـوز ألحـد أن   ، فـ )٢(, وروي في هذا المعنى عـن ابـن عبـاس   )١(<ظن السوء

  .يظن في قرار نفسه ظن السوء بأخيه
  .  هذه هي آثار األخوة بين المؤمنين وبين المسلمين

†Ói†Ói†Ói†ÓiVá^ŠÞý]<ÜèVá^ŠÞý]<ÜèVá^ŠÞý]<ÜèVá^ŠÞý]<Üè< << << << <
هـذه  و, سواء كـان مؤمنـاً أو غيـر مـؤمن    اإلنسان يكرم اهللا تبارك وتعالى 

ة اإلسالميةاآلية تذكر األخو: } كُميأَخَـو نيوا بحعنـد القتـال والنـزاع    }فَأَصْل 
}اتَّقُوا اللَّه{ في القضاء }و ـونمحتُر لَّكُمه سـبحانه  وتعـالى ربمـا    , ولكنّـ }لَع

ة اإلسالمية , فيجعل لإلنسان بما هو إنسان قيمة من األخو الموضوع أعميجعل 
  .ةشخصيو

  على ذلك األمور التالية: تدلّواإلنسان وديعة إلهية في األرض , ف
إِنِّـي جاعـلٌ فـي    { تعـالى:  إن اإلنسان خليفة اهللا في األرض، قالأوالً: 

  .)٣(}من يفْسد فيها ويسفك الدماء اَألرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها
                                                             

  .٣٤٢: ٣) تخريج األحاديث واآلثار للزيعلي١(
 .٤٠١: ٦) المصنف البن أبي شيبة ٢(

  .٣٠البقرة: ) ٣(
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بـل يعـم    ال يخـتص بأبينـا آدم،   }إِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً{: فقوله
أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيهـا  {المالئكة تعترف وتقـول:   بشهادة أن ؛إنسان كلّ

اك ما السـفّ ولم يكن مفسداً , وإنّكاً , فأبونا آدم لم يكن سفّا, }ويسفك الدماء
والمفسد عبارة عن أوالده , وهذا دليل على أن اإلنسان بمـا هـو إنسـان وديعـة     

  اهللا على األرض له قيمة وله كرامة .
 ه سبحانه أمر بسـجود المالئكـة آلدم , ولكـن يسـتفاد مـن بعـض      نّإ ثانياً:

بشر , يقـول سـبحانه:   بآدم بل يشمل عامة ال اآليات أن السجود لم يكن مختصّاً
}مواْ آلددجاس كَةآلئلْمقُلْنَا ل ثُم نَاكُمرصَو ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَد١(}و(.  

وال يقــول: ولقــد خلقنــا آدم , ، }ولَقَــد خَلَقْنَــاكُم{ يقــول:فــاهللا تعــالى 
 فسجودهم آلدم عبارة عن السجود للبشر كلهم , فآدم كان هناك عنوانـاً لعامـة  

ثُــم {ثـم يقـول:    ،}ولَقَـد خَلَقْنَـاكُم  {ه سـبحانه يقـول أوالً:   البشـر بشـهادة أنّـ   
نَاكُمرصَو مواْ آلددجاس كَةآلئلْمقُلْنَا ل فالسجود  آلدم بعـد خلقتنـا وبعـد    }ثُم ,

ه , وتصـويره تصـوير   تصويرنا , كأن آدم بوجوده الخـاص خلقـة لإلنسـان كلّـ    
ة البشـر بـال فـرق بـين المـؤمن وغيـر       لسـجود لـه سـجود لعامـ    ه , والإلنسان كلّ

  المؤمن .
وسخَّر لَكُم ما فـي السـماوات   {ه سبحانه تبارك وتعالى يقـول:  إنّ ثالثاً:

ونتَفَكَّرمٍ يلَّقَو اتلَآي كي ذَلف إِن نْهيعاً ممضِ جي الْأَرا فم٢(}و(.  
على أن اإلنسان بما هو  هذا يدلّ، والبشر أي: لعامة، }سخَّر لَكُم:{وقوله

                                                             

  .١١االعراف: ) ١(
  .١٣: الجاثية) ٢(
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أو لـم   ،إنسان وديعة إلهية , له كرامة وله مقام , سواء أكان مؤمناً فمقامه أعلـى 
  يكن مؤمناً فله كرامة ذاتية لو لم يخرب كرامته الذاتية بكفره .

فـي الْبـر والْبحـرِ    وحملْنَـاهم   ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{ قال تعـالى:  رابعاً:
, أعم مـن  )١(}ورزَقْنَاهم من الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيالً

  ن يكونوا مؤمنين أو غير مؤمنين.أ
, فـال   على أن لإلنسان عند اهللا قيمة ومقاماً خاصاً ها تدلّهذه اآليات كلّف

ن غير فرق بين المؤمن م ،ان وهدر دمه بال سبب وال جهةيمكن قتل هذا اإلنس
  ه مهدور الدم .إذا ثبت أنّ إالّ ،والكافر

 إِسـرائيلَ  بنِي علَى كَتَبنَا ذَلك أَجلِ { منيقول سبحانه تبارك وتعـالى:  
أَنَّه نا قَتَلَ مـرِ  نَفْسنَفْـسٍ  بِغَي أَو  ـادـي  فَسضِ  فـا  الْـأَرقَتَـلَ  فَكَأَنَّم  النَّـاس 

  .)٢(جميعا}
على كرامة اإلنسان ومقامه عند اهللا تبـارك   هذه بعض اآليات التي تدلّو

أو بعنـوان عـام   سواء بعنوان خاص  ،وتعالى , فمثل هذا الموجود ال يمكن قتله
  إذا أمر اهللا بالقتل فبها وإال فال , فهو سبحانه الذي كرمه .ال من جهة الشرع، ف

<‚è‚ßjÖ]<‚è‚ßjÖ]<‚è‚ßjÖ]<‚è‚ßjÖ]h^jÓÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓjeh^jÓÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓjeh^jÓÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓjeh^jÓÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓje<<<<Üè†ÓÖ]Üè†ÓÖ]Üè†ÓÖ]Üè†ÓÖ]VVVV< << << << <
إننا نرى أنّه سبحانه تبارك وتعالى يندد من يكفِّر اإلنسان بال دليـل، قـال   

يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا ضَربتُم في سبِيلِ اللّه فَتَبينُواْ والَ تَقُولُواْ لمـن  {تعـالى:  

                                                             

 .٧٠) االسراء: ١(

 .٣٢) المائدة: ٢(
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  .)١(}مؤمناً تَبتَغُون عرضَ الْحياة الدنْيا أَلْقَى إِلَيكُم السالَم لَستَ
ليـل  د  أن يـدلّ  أن يكون دمـه محفوظـاً محقونـاً إالّ   فاألصل في اإلنسان 

لـي فيـه هـو    األصـل األو فبمـا أنـه وديعـة إلهيـة     على جواز قتله وإهـدار دمـه، ف  
يقول ولذا , ذلك بدليل شرعي أن يكون إالّ ،الكرامة وصون دمه وماله وعرضه

  .}فَتَبينُوا{تعالى: 

flßŠÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓje<‚è‚ßjÖ]flßŠÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓje<‚è‚ßjÖ]flßŠÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓje<‚è‚ßjÖ]flßŠÖ]<»<á^ŠÞý]<�ËÓje<‚è‚ßjÖ]VíVíVíVí< << << << <
ة النبويـة  لـى السـنّ  ا ما يرجع إوأم ،اتلى اآليات الكريمه يرجع إهذا كلّ

إلى الحرقـات ـ مـن     |بعثنا رسول اهللاعن أسامة بن زيد أنّه قال:  رويفقد 
فصبحنا القوم فهزمناهم , ولحقتُ أنا ورجل من األنصار رجالً مـنهم ,   جهينة ـ 

فلمعنه األنصاري وطعنته برمحي حتى قتلتـه   ا غشيناه قال: ال اله إال اهللا , فكف
ال الـه   :يا أسامة أقتلته بعد مـا قـال  >فقال لي:  ،|ا قدمنا بلغ ذلك  النبي, فلم

    <إال اهللا؟
  ذاً.كان متعوما فقلت: يا رسول اهللا إنّ

   <.ال اله إال اهللا؟ :أقتلته بعد ما قالفقال: >
ي لـم أكـن أسـلمت قبـل ذلـك      يت أنّرها علي حتى تمنّفمازال يكر :قال

  .)٢(اليوم
لي في اإلنسان حفظ كرامتـه ودمـه   األصل األو ذلك دليل على أن كلّو

                                                             

  .٩٤النساء: ) ١(
  .٦٥: ٢١، وراجع: بحار األنوار ٦٨: ١صحيح مسلم ) ٢(
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ب قتلـه أو  در دمـه و وجـو  دليل على هـ   أن يدلّ إالّ ،ما يرجع إليه وماله وكلّ
  .جواز قتله

ا أَيها {ي: اآلية الواردة حول الوليد بن عقبةشأن نزول  وانظروا أيضاً إلى
الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَومـاً بِجهالَـة فَتُصْـبِحوا    

ينمنَاد لْتُما فَعلَى ملـو فكيف يكون تكفير جماعة سبباً لقتـل جماعـة ,   , )١(}ع 
  .الرجل لكان هناك قتل جماعي كثير بقتل هذاأخبر اهللا تبارك وتعالى ال أن 

علــى أن ظـاهرة التكفيـر كانــت فـي عصـر النبــي      هنـاك روايـات تـدلّ   و
لكن بصورة هادئة , والنبـي األكـرم يتنبـأ بـذلك ويصـدر أوامـره        |األكرم
وايـات كثيـرة نحـن    فّر مسلماً فقد كفّر نفسـه , هـذه الر  دة على أن من كالمؤكّ

  :نذكر بعضاً منها
مـا رجـل   أي>: |قـال رسـول اهللا  ، قـال:  أخرج أبو داود عن ابـن عمـر  

  .)٢(كان هو الكافر< ن كان كافراً وإالّمسلم أكفر رجالً مسلماً فإ
إذا كفّـر الرجـل أخـاه    قـال: >  |أن النبي :أخرج مسلم عن ابن عمرو
المخاطَـب  أحد الرجلين كافر , فإذا كـان الرجـل   أي: , )٣(<بها أحدهمافقد باء 

  شخصه.وإالّ يرجع الكفر إلى نفسه و ،كافراً
أنّـه   |أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك عن النبـي كما 

عن المؤمن كقاتله , ومـن قـذف    ما ال يملك وال ليس على العبد نذر فيقال: >
                                                             

 .٦الحجرات: ) ١(

  .٤٦٨٧, حديث: ٤٠٩: ٢بي داود ) سنن أ٢(
 يا كافر. يمان من قال ألخيه المسلم:إ، باب بيان كتاب اإليمان ٥٦: ١صحيح مسلم ) ٣(
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  .  )١(<مؤمناً بكفر فهو كقاتله
ك ظاهرة التكفير ظـاهرة سـيئة ال يمكـن التمسـ     على أن ذلك يدلّ كلّو

  .ون هناك دليل شرعي على قتل الرجلأن يك إالّ، بها
بصـورة   |فظاهرة التكفيـر ظـاهرة حـدثت فـي عصـر النبـي األكـرم       

ــة ــ  هادئ ــد ب ــق أســامة والولي ــةعــن طري ــر   ،ن عقب ــام أمي وبعــده فــي عصــر اإلم
  .×المؤمنين

هم الخوارج |هذه الفكرة بعد رحيل رسول اهللال من أحيا فأو وإن ,
لـو كانـت تلـك الفكـرة     ب هو الذي استأصلهم بهذه الفكرة، فعلي بن أبي طال

شيء ظاهرة سائدة بين المسلمين لم يبق لإلسالم عمود وال حجر وال أي.  

V†•^£]<†’ÃÖ]<»<�ËÓjÖ]<ì†â^¾V†•^£]<†’ÃÖ]<»<�ËÓjÖ]<ì†â^¾V†•^£]<†’ÃÖ]<»<�ËÓjÖ]<ì†â^¾V†•^£]<†’ÃÖ]<»<�ËÓjÖ]<ì†â^¾< << << << <
من الظاهرة التي حصـلت   أشد ،هذه الظاهرة التي ظهرت في عصرنا هذا

اجتمـع   ،فتنة جماعيـة ، فهذه فتنة و×وبعده عصر الولي |في عصر النبي
شـويش فـي اإلسـالم    وللت ،قوم من هنا وهناك لضـرب اإلسـالم  باسـم اإلسـالم    

وبحمـد اهللا  ن المجتمع الغربي  باسـم اإلسـالم،   بعاد اإلسالم ع, وإباسم اإلسالم
تجمعهـم أمـور كثيـرة     ،دونمتوحـ   المسلمون تحت خيمة اإلسالم متواجدون

  . مختلفة

V°Û×Š¹]<°e<l^Ò��¹]V°Û×Š¹]<°e<l^Ò��¹]V°Û×Š¹]<°e<l^Ò��¹]V°Û×Š¹]<°e<l^Ò��¹]< << << << <
 هم تلـك الوحـدات بـين سـائر األمـم،      ال ترى على األرض جماعة تضـم

                                                             

 .  يمان, من أبواب اإلاهللا باب في من يموت وهو يشهد أن ال إله إالّ ١٣٢: ٤) سنن الترمذي ١(
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تجمعهـم روابـط كثيـرة ووحـدات     التـي  ة الوحيـدة  ة اإلسالمية هـي األمـ  األمف
  كثيرة منها:
<، كمـا  اهللا واحـد المسلمين يقولون بالتوحيد ذاتـاً: >  كلّالتوحيد، ف أوالً:

رب ولـيس بعـده   <، وهـو > اهللا هو الخـالق ال خـالق غيـره   >: المسلمين كلّيقول 
ـ <، وهو >المعبود دون غيره<، وربة المسـلمين  هذه هي الرابطة األولى بين عام

  .رة تجمع المسلمين تحت خيمة واحدة, وهناك روابط أخرى ووحدات كثي
ديـة والبوذيـة والهنديـة روابـط     ال ترى بين سائر األمم المسـيحية واليهو 

 وحدات كثيرة جمعت كـلّ وابط , ووحدات مثل هذه الوحدات، مثل هذه الر
جمعت الكل تحـت خيمـة واحـدة    هللا , محمد رسول اهللا<، ا له إالّمن قال: >ال إ

  .وجعلهم تحت سقف واحد
ال فـ  روحياً مشترك بين عامة المسـلمين، االعتقاد بالمعاد جسمانياً و ثانياً:

وهو األصل الثاني  ،وهو معتقد بالمعاد مسلماً تطلق عليه كلمه اإلسالم إالّ تجد
  .لإلسالم

ــاً: د بــن عبــد محمــة النبــي األكــرم المســلمين يعتقــدون بنبــو كــلّ ثالث
  .|اهللا

قولون بشـريعة واحـدة   المسلمين في العالم ي كلّوحدة الشريعة: ف رابعاً:
، ولكـن الشـريعة شـريعة واحـدة،     لفـة نعم منابع الشريعة مختال بشرائع متعددة، 

  .وأن يقضوا بتلك الشريعة الواحدة موايجب على المسلمين أن يتعلّ
  .ةالقران  الكريم كتاب المسلمين عام خامساً:
  .الكعبة قبلة المسلمين عامة :سادساً
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ة النبـي األكـرم   لى سنّة أوليائه التي ترجع إة النبي األكرم وسنّسنّ سابعاً:
  .المسلمين حجة عند كلّ

  .الدين ولغة الثقافة عند المسلميناللغة العربية لغة  ثامناً:
  .مين تحت خيمة واحدة وكلهم مسلمونفهذه الوحدات تجمع المسل

V†Ê^ÓÖ]<àÂ<Ü×Š¹]<ˆéé³<»<…^éÃ¹]V†Ê^ÓÖ]<àÂ<Ü×Š¹]<ˆéé³<»<…^éÃ¹]V†Ê^ÓÖ]<àÂ<Ü×Š¹]<ˆéé³<»<…^éÃ¹]V†Ê^ÓÖ]<àÂ<Ü×Š¹]<ˆéé³<»<…^éÃ¹]< << << << <
فهـذا هـو الـذي ذكـره      ،ا ما هو المعيار في تمييـز المسـلم عـن الكـافر    أم

  .اياتفي غير واحدة من الرو |رسول اهللا
 النـاس  أقاتـل  نأ أمـرت > :قـال  |اهللا رسـول  نففي صـحيح مسـلم: أ  

 الّإ ونفسـه  مالـه  منـي  اهللا عصـم  إال إلـه  ال :قـال  فمن ،اهللا إالّ إله ال :يقولوا حتى
  .)١(<اهللا على وحسابه هبحقّ

يحكم اهللا سـبحانه  ـ لى شهادة المعاد  من قال بالشهادتين ـ منضمة إ  كلّف
بتمـام  محصناً محفوظاً وماله وعرضه تبارك وتعالى عليه باإليمان , ويكون دمه 

فلمـاذا نـرى هـؤالء يقتلـون المسـلمين       ،المعنى , هذا هو المعيار عند المسلمين
  هــم ال يقبلــون بيعــتهمكبــاراً وصــغاراً مــن غيــر ســبب ومــن غيــر دليــل غيــر أنّ 

  وال يتبعونهم؟
 ــو المجــو ــذا ه ــي    هــل ه ــر النب ــذين أخب ــل هــؤالء؟ هــؤالء هــم ال ز لقت

  هم خوارج عصرهم.بأنّ |األكرم
  

  

                                                             

  .١٠٢: ١، وكذلك راجع: صحيح البخاري ٣٩: ١صحيح مسلم ) ١(
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كلمة أو كلمتين  ، وأنا أقرأالتكفير وتركه بذمعلماء اإلسالم قاطبة حكم 

نـددون بـالتكفير علـى وجـه     من علمائنـا ومـن علمـاء سـائر المسـلمين الـذين ي      
  .اإلجمال
يقـول ن علمائنا فالشيخ الجليل األقدم >الفضل بن شـاذان األزدي<  ا مأم :

ونهم الرافضة ما في األرض مـن ذهـب أو فضـة علـى أن     لو جعلتم  للذين تسم
  .)١(ذلك اوا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله ما استحلويستحلّ

ــا الــذين تتّ  ــأن هــؤالء علماءن ــالرفض وتلقّفهــو يقــول ب بــونهم همــونهم ب
ــو د ،بالرافضــة ــاً مــن الــذهب والف ل ــيهم آالف ــوا مســلماً فعــتم إل   ضــة حتــى يقتل
  . ال يقتلونه

كـان فـي عصـر    , و، وهو من أقدم علمائنـا ٢٦٠عام  وقد توفي هذا العالم
  . ^أهل البيت

ونهم الرافضة مـا فـي األرض مـن    لو جعلتم للذين تسميقول ابن شاذان: 
ذلـك   اوا اسـتحلّ وا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله مـ ذهب أو فضة على أن يستحلّ

, في علمه بما يـأتي ومـا يـذر   ـ صلوات اهللا وسالمه عليه  ـ مع إمام مثل علي   إالّ
  . دي الذي ترون أنه يعدل بين الناسوهو المه

, بـل هـي   هذه الفتـوى ال تخـتص بهـذا الرجـل    و, لمائناهذه هي فتوى ع
  علماء االمامية. فتوى كلّ

دون بظاهرة الكفـر  ا من علماء السنّأميقبلونهـا ويـذمونها   والة الذين يند 
                                                             

 .٤٧٥: اإليضاح) ١(
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  :فنذكر بعضهم, فمنهم
  اإلمام األشعري: ـ ١

 أبـي  حضـور أجـل   قـرب  لمـا قال أحمد بن ظاهر السرخسي األشـعري:  
 رأكفّ ال يأنّ أشهد على: فقال فأتيته، دعاني ببغداد، داري في األشعري الحسن

  .)١(واحد معبود إلى نيشيرو الكلّ نأل القبلة، أهل من أحداً
  . شاعرة , وقليل منهم من المقتدرةة من األوأكثر أهل السنّ

  :ـ ابن حزم ٢
 مسـلم  قيفسـ  وال ريكفَّـ  ال أنـه  إلـى  طائفـة  ذهبت قال في من يكفّر:فإنّه 

 بمـا  فـدان  ذلـك  مـن  شـيء  في اجتهد من كل وإن ،فتيا أو اعتقاد في قاله بقول
 أخطـأ  وإن فـأجران  الحـق  أصاب إن، حال كلّ على مأجور هفإنّ الحق هأنّ رأى
 الثـوري  وسـفيان  والشـافعي  حنيفـة  وأبـي  ليلـى  أبي ابن قول وهذا ،واحد فأجر

 مــن المسـألة  هـذه  فـي  قــوالً لـه  عرفنـا  مـن  كــلّ قـول  وهـو ، ×علـي و وداود
  .)٢( أصالً خالفاً ذلك في منهم نعلم ال ،الصحابة
كتـاب كالمـي    وهـو <، كتـاب المواقـف  >القاضي اإليجـي صـاحب    ـ  ٣

  هقـال: جمهـور المتكلمـين والفقهـاء علـى أنّـ       ،سونه ولـه شـرح  ة يدرألهل السنّ
  .)٣(ال يكفّر أحد من أهل القبلة

 :واستدل على مختاره بقوله: إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من
                                                             

  . ٨٨: ١٥عالم النبالء أ) سير ١(
  .٢٤٧: ٣) الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم ٢(
 .٥٦٤: ٣المواقف ) ٣(
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، جهـة ز وال فـي  أو غير متحي ،أو موجداً لفعل العبد ،كون اهللا تعالى  عالماً بعلم
حكم بإسالمه  عن اعتقاد من |لم يبحث النبي، ونحوها ككونه مرئياً أو ال

الخطـأ فيهـا لـيس قادحـاً فـي حقيقـة        ... فعلم أنيها وال الصحابة وال التابعون ف
  .  )١(اإلسالم
 |ولـم يكـن النبـي    ،إسالم من قـال: ال إلـه إالّ اهللا   ه يقبلحاصله أنّو

القرآن حـادث   أن خلوق أو غير مخلوق؟ أوم القرآن هل أنت تقول أن :يسأله
 ،يرى؟ وقـس علـى ذلـك سـائر األمثلـة      رى باآلخرة أو الاهللا ي أن أو قديم؟ أو
, ولـم يكـن للنبـي    |كالمية مختلفة حدثت بعد النبي األكـرم فهذه مسائل 

يـر  , نعم البحـث العلمـي شـيء ولكـن التكف    فيها رأي خاص في مالك اإلسالم
   .ة شيء آخرلهذه البحوث العلمي

: إن اإلقــدام علــى تكفيــر قــال شــيخ اإلســالم تقــي الــدين الســبكي  ـ   ٤
أهـل  المؤمنين عسير جداً , وكل مـن فـي قلبـه إيمـان يسـتعظم القـول بتكفيـر        

اهللا  محمد رسول اهللا , فان التكفير أمر هائل  له إالّاألهواء والبدع مع قولهم ال إ
  .)٢(عظيم الخطر

مخالف الحق من أهـل القبلـة لـيس بكـافر مـا لـم        أنالتفتازاني ذكر  ـ  ٥
واسـتدل   ،يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر األجساد

شـون عـن العقائـد وينبهـون     ومن بعده لم يكونـوا يفتّ  |على قوله بأن النبي
                                                             

  .٥٦٥: ٣) المواقف ١(
، نقــالً عــن ٦٠إليمــان والكفــر فــي الكتــاب والســنة<: ) ذكــر ذلــك ســماحة الشــيخ فــي كتابــه >ا ٢(

 .٥٨والجواهر في بيان عقائد األكابر<: >اليواقيت 
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  .)١(على ما هو الحق
اهللا , ولـم يكـن    لـه إالّ : ال إيقبل إسـالم كـل مـن قـال     |كان النبيف

أو هـل تقـول بعمـران القبـور أو ال؟     يسأله هل أنت تقول بزيارة القبـور أو ال؟  
هذه مسائل كالمية طرحـت علـى   ف ،أبداً و ال؟أأو الشفاعة تقول بالتوسل  وهل

ليست مالكـاً للكفـر    هالكن, لعلماء فيها كلمة ورسائل هي الحق, ولالعلمصعيد 
بالباطـل   , ولـيس كـل اعتقـاد   هـا الحـق والباطـل   هذه المسائل في  , نعمواإليمان

  معياراً للكفر.
  

                                                             

 .٢٦٧: ٢) شرح المقاصد ١(



 

 

< << << << <

<í×ò‰ù]<í×ò‰ù]<í×ò‰ù]<í×ò‰ù]íeçqù]æíeçqù]æíeçqù]æíeçqù]æ< << << << <
آلن مـن خـالل   ال يخفى على أحد بأن الفكر التكفيري ينتشـر ا  :السؤال

, يرة إليجاد التناحر بـين المسـلمين  وتصرف أموال كث، مختلف وسائل األعالم
  في هذا المجال؟ ^فما هي مسؤوليتنا كأتباع مذهب أهل البيت

 فـإن  ،هي دعوة المسلمين الى المشتركات, وسؤوليتنا خطيرةم :الجواب
, وأما عنوان المسـائل  ت هي الدواء الناجع في هذا العصرالدعوة الى المشتركا

ــة ــب     الخالفي ــي الكت ــدارس وف ــي الم ــى ف ــي تبق ــى    ،فه ــز عل ــب التركي فيج
أكثـر  ولو أن المسلمين جمعوا مشتركاتهم لعلموا أن ما يجمعهـم   ،المشتركات

ي التركيـز علـى   عالمـاً هـ  , فوظيفتنا في هذا الحـال قلمـاً وكتابـة وإ   قهممما يفر
  .المشتركات, فنعم المراد ونعم الطريق

ما هي الكيفية المثلى للتعامل مع اآليات التي استظهر منهـا ابـن    :السؤال
وبذلك كفّر السواد األعظم من إيمان المشركين بتوحيد الربوبية،  تيمية وأتباعه

  المسلمين؟
ال نـرى أن  و, الربوبية شيء اتفـق عليـه المسـلمون   التوحيد في  الجواب:

هـؤالء  فاشـتباه عظـيم ,    ، والبن تيميـة وأتباعـه  نكر التوحيد في الربوبيةمسلماً ي
  يخلطون بين التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية.

 ،و اهللا سبحانهالسموات واألرض ه التوحيد في الخالقية : أن خالقمعنى 
  .فون بذلكالوثنية يعترأن حتى و ،لم يخالف ذلك أحد من الموحدينو

أما التوحيد في الربوبية فهؤالء تصورا أن معنى الربوبيـة  هـي الخالقيـة ,    
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, ة هـي اإلدارة والمديريـة والتـدبير   , الربوبيـ مع أن الربوبية ليست هـي الخالقيـة  
, يقـول:  )١(والْأَرضَ} السماوات {خَلَقما يقول: واهللا سبحانه تبارك وتعالى كل

ربدي} {رالربوبيـة عبـارة عـن    , فعلى أن التدبير غير الخالقية هذا يدلّو, )٢(األم
ن هنـاك مـدبر   , ولو كاراهللا هو المدب كل المسلمين معتقدون أنتدبير العالم، و
اتربــد ا} {فَالْمــر ــالى   فإنّ )٣(أَم ــارك وتع ــإذن اهللا تب ــو ب ــا ه ــدبير ف , وإالّم الت

كـان الوثنيـون مشـركين فـي     عـم  االستقاللي بال إذن هـو هللا تبـارك وتعـالى , ن   
  .الربوبية

واتَّخَذُوا مـن دون اللَّـه َآلهـةً    {: بأي دليل يقول سبحانه تبارك وتعالى
العـزة ترجـع الـى    و, ة من الوثنيةكانوا يطلبون العزّألنّهم  ؟)٤(}ليكُونُوا لَهم عزا

كـانوا يطلبـون   فهم , )٥(}لعلهم ينصرون واتَّخَذُوا من دون اللَّه آلهةً{ ،الربوبية
شــركين فــي كــانوا م |, فالمشــركون فــي عصــر النبــيالنصــر مــن األوثــان

همون المسلمين بالشرك يتّ ن يتبعه فهما ابن تيمية وم, وأمالربوبية بمعنى التدبير
أحداً من المسلمين ال يقول بذلك، فالتوسـل طلـب الـدعاء    في الربوبية مع أن ,

  . صلة له بالتدبيرطلب الدعاء الو
هل اإلمامة من أصول الدين أم أصول المـذهب؟ وهـل يعنـي     السؤال :

                                                             

 .٣) يونس:١(

 .٣) يونس: ٢(

 .٥ :النازعات) ٣(

  . ٨١: مريم) ٤(
 .٧٥) يس: ٥(
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  كونها من أصول الدين أن يكون منكرها أو من ال يعتمدها كافراً؟
ها من أصول الدين بمعنى, وليست من أصول الـدين بمعنـى   إنّ الجواب:

  .آخر
واســتمرار  أمـا كــون اإلمامــة مــن أصــول الـدين فألنّهــا تكميــل الرســالة  

, )١(دينَكُم} لَكُم أَكْملْتُ {الْيوم, وهذا المعنى من أصول الـدين،  فة النبوةلوظي
, لـم أقـل: اسـتمراراً    اسـتمرار لوظيفـة النبـوة   , وهـو  عن طريـق اإلمامـة   فإكماله

  .، بل استمرار لوظيفة النبوةللنبوة
ل باإلمامـة  وأما عدم كون اإلمامة من أصول الدين فبمعنى أنّه من لم يقـ 

  .رضه ودمه إال أن يكون له سبب خاصيجب احترام ماله وع
فشاء أال يرى سماحة الشيخ أن ظهور فكر التكفير كان بسبب إالسؤال: 

روا سـالم اهللا  ، التـي تعـد مـن األسـرار كمـا عبـ      بعض الشيعة  ألحاديـث األئمـة  
  . عليهم

كلّه دبر في باريس ، فالتكفير اليوم أمر ظرة نظره بدويةهذه الن: الجواب
, هـؤالء كلّهـم   يـة ال ترجـع الـى هـذا األمـر الصـغير      وواشنطن, هـذه فتنـة عالم  

  .نحن على خفاء وعلى جهل من أسرارهميدبرون األمر في عدة سنين، و
نرى اآلن أن هناك آالفاً من النـاس مـن منـاطق مختلفـة مـن العـالم مـن        

العــراق, ولــم  الشــرق والغــرب كلهــم اجتمعــوا علــى ضــرب ســوريا وضــرب 
أظهـروا أسـرار    فكـون الميـزان أن الشـيعة    ،يجتمعوا على ضرب الصهاينة أبـداً 

                                                             

  .٣: المائدة) ١(
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حصـل  , التكفيـر أمـر   صلة  لهذا التكفير بهذا الموضوع الو ،األئمة غير صحيح
حتـى يرجعـوا    ،بالد المسلمين ومنشآتها, وتهديم اإلسالم ولمسلمينتخريب ال

  .ن شيئاًلمون شيئاً وال يملكوفقراء جهالء ال يع
  .ورحمه وبركاته والسالم عليكم

  

  



 

 



 

 

  
  
  
  

)١٣٩(  
  المنهج بين البحث التأريخي والعقائدي

  األول) قسم(ال
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ محمد السند
  



 

 



 

 

  
  
  

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 .الطاهرين الطيبين بيته وآل محمد على والسالم والصالة

 .محمد وآل محمد على صلّ اللهم

 ئكموأهنّـ  وبركاتـه،  اهللا ورحمـة  الكـرام  الحضـور  هـا أي علـيكم  السالم
  .والخيرات البركات فيه تنال الذي الفضيل العظيم الشهر هذا بمقدم
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  صـل متّ ــ  حـال  ةيـ أ علـى ــ   وهـو  اً،وجديد اًقديم اسحس موضوع هناك
 صـل متّ هـو  بل األخرى، األديان بسائر بلفحسب،  اإلسالم ودين بالمسلمين ال

 .البشرية األمم بسائر أيضاً

 هـا لكنّ األولـى،  الوهلـة  فـي  عقائـدي  عـد ب ذات ليسـت  األمـور  من كثيرف
 مسـارها  فـي  ودخـيالً  ،ناحيـة  مـن  األمـم  ةهويـ  فـي  دخيالً اًعقائدي منحى تأخذ

 موضـوع  ذا وأ اًجغرافيـ  الشـيء هـذا   يكـون  ربمـا  أخـرى،  ناحيـة  من ومنهاجها
 منرقمي زاوية أو ةماد ي نة المعي ـ  أو العقائـد  مـسفـي النظـرة األولـى    ةالهوي، 

 والحضـارة  العقيـدة  صـميم  فـي  دخـيالً ـ آخـر    وبقالـب  بتـأطير ــ   نشاهده لكنّنا
النِ وأ يالملل أو ياألديان سواء البشري، والمنهاج نوالتمدليح.  

Vğ̂qƒç´<íÚfl†Ó¹]<íÓÚVğ̂qƒç´<íÚfl†Ó¹]<íÓÚVğ̂qƒç´<íÚfl†Ó¹]<íÓÚVğ̂qƒç´<íÚfl†Ó¹]<íÓÚ< << << << <
 ن،معـي  جغرافـي  عـد ب فـي  تقـع  <مةالمكر مكةفعلى سبيل المثال: مدينة >
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ذات هذا البعد الجغرافي المعـين   التاريخ أعماق في المدينة هذه وجود كونو
 كـلّ ن إ :أقـول  الة، ونصـراني مسـيحية   دعـوات  هنـاك  :مـثالً ، فهامـاً  أمراً حددي

 إبــراهيم إن :يقــول مــن دعــوى هنــاك ولكــن هــا،يتبنّون نوالمســيحيي النصــارى
 هنسـل  ولـيس  هناك، هاجر هامرأت نيقط ولم الحجاز، إلى يهاجر لم ×الخليل

 لكيمن التساؤالت التي يثيرونها  ذلك شابه ماو الحجاز، في ×إسماعيل من
قطـع النسـب بينهمـا يـؤدي     و ،×إبراهيم والنبي |نبينا بين النسب يقطعوا

 األنبيـاء  لرسـاالت  امتـداد  |األنبيـاء  سـيد  رسـالة أن  أمـام  الطريـق  سـد  إلى
 النبيـين  وصـفوة  سـاللة  مـن  |األنبيـاء  سيد وأن ،^إبراهيم بيالن ورسالة

  .والمرسلين
ه: كيـف  أنّـ نقاشـاً محتـدماً وتسـاؤالت ومبعـدات تاريخيـة ب     هم يثيـرون  

 مـن ــ   القديمـة  الوسـائل  ـ وبتلك) السالم عليه( إبراهيم النبي يتصور أن يهاجر
 وما شابه ذلك. ؟كيلومتر ألف تبعد أكثر من مسافةول الحجاز، إلى فلسطين

 بـل  تاريخيـة،  تسـاؤالت  دمجـر ــ   الحقيقـة  فـي هذه اإلثارات ليسـت ـ   و
 اًطابعـ  ال أديانيـة،  ةوهوي اًطابع تحمل أيضاً عنها واإلجابة أديانية، رسالة تحمل
أو اًتاريخي اًبحت اًجغرافي.  

 مـا  أقـدم  مـن  إنَّهـا  حيـث  المقـدس  بيـت  قبلكان  المكرمة مكّة تواجدف
ستسـاؤالت  هنـاك ولكـن   هـذا،  يومنا إلى(عليه السالم) و آدم منذ للعبادة أس 
 ديـن  فـي  األصالة طابع يمنعوا أنبذلك  يريدونو ،كهذا التساؤل عندهم كثيرة

  المكرمة. مكّة وفي اإلسالم
 هلكنّـ  ،جغرافـي و تـاريخي  لـي األو إطـاره  فـي  أن السـؤال  صحيحفإذن؛ 



EMOU<ë‚ñ^ÏÃÖ]æ<ê−…`jÖ]<ovfÖ]<°e<sãß¹]<D<KM<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<ORU 

 

 عـد وب يـاني األد عـد بالب ومشـبع  ة،يـ والعقائد ةينيالد ةبالهويـ  الحقيقة فيـ  مفعم
التاريخ أعماق في اًرمتجذّيكون  كيف، وأنّه اإلسالم دين ةهوي.  

طبعاً أنا أجبت أحدهم الذي كان يتسائل عن ذلك، فقلت له: لماذا نـزح  
ل واألشـربة فـي الشـامات إلـى     ن رغد العيش وأنيس المالبـس واألكـ  اليهود م

 فـدك فـي   السـنين  مئـات  هاجرة الشمس فـي الحجـاز؟ فتواجـد اليهـود خـالل     
  .طويلة بصمات ، وهذهاآلن إلى نكري ال وغيرها

   من؟ لمجيء يستعدون كانوا
   ؟عبطاً هل كانت هجرتهم ؟الديار تلك إلى ونزحوا هاجروا لماذاو

  السبب؟هو  ماف ،سببأنّهم جاؤوا ل واضح

ــ   الناصـرية  قريـب ــ   أور من يهاجر الذي) السالم عليه(إبراهيم بيالن نإ
يطوي مسافة بيت  يستطيع أن فلسطين، إلى يرجع ثم مصر إلى و، أفلسطين إلى

 العـراق  فـي  الناصـرية  بـين  المسـافة  تحسب حينالمقدس إلى مكّة المكرمة، ف
 مكّــة إلــى فلســطين مــن أطــول تراهــا مصــر إلــى فلســطين ومــن فلســطين إلــى

  أيضاً. بسهولة المسافات تلك يطوي أن يستطيع إذن المكرمة،

<íé−…^jÖ]<…�^’¹^e<Í^Ë~j‰÷]<íé−…^jÖ]<…�^’¹^e<Í^Ë~j‰÷]<íé−…^jÖ]<…�^’¹^e<Í^Ë~j‰÷]<íé−…^jÖ]<…�^’¹^e<Í^Ë~j‰÷]í×ËÆæ<Øãqí×ËÆæ<Øãqí×ËÆæ<Øãqí×ËÆæ<Øãq<<<<VVVV< << << << <
ــن     و ــديث، ولك ــذا الح ــي ه ــوض ف ــدد الخ ــت اآلن بص ــلٍ فلس ــى ك عل

 مصـادر و بكتـ  هـذه  بـأن فيقول:  التاريخي، بالبحث يستخف منأن  المقصود
 عـن  عـد وب غفلـة  فـي  يعـيش  العقائدي، فهـو  البحث في عليها لعوي ال تاريخية
 مصـادر  ليسـت  علـى أنّهـا   التاريخيـة  المصـادر  إلـى  ينظـر  ومـن  تمامـاً،  الحقيقة
 فـي ــ   الكـالم  هـذا ف إليهـا،  سـتند ي علمية مستندات ليست أو، فقهية أو عقائدية
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 فهو وإالّ الظن، حسن على حملناه إن كثيرة غفالت اتهطي في يحملـ  الحقيقة
 .كثيرة دواعي هئورا ومن خطأ،

 أن مـن  وحـذاري  ،تكـون بالبحـث التـاريخي    األديانو األمم ةهوي ؛إذن
فروت ،الخطورة غاية وخطير مثمر منهجهف البحث،هذا  في طيفـي   هنتائج صب
وحضارتها األمم ةهوي كيفف األديان، ةوهوي فرفيه؟!  طيمكن أن ي  

فدعِ عنك المقوالت التي تثار بين الفينة واألخـرى، بـأن يقـال ـ مـثالً ـ :       
 المصـادر  مـن  تليسـ مع أن سيرة الواقدي  الواقدي سيرة إليه! يستند إلى انظر(

فاالسـتناد إلـى المصـادر     ،، وكذلك تاريخ الطبريتاريخي دربل مص ةيالحديث
 المدينـة  تـاريخ التاريخية ـ ولو كانت قديمة ـ ليس استناداً علمياً! كـذلك مثـل     

وهو أقدم من تـاريخ ابـن    ،أو تاريخ ابن زبالة عن المدينة شبة بن لعمر ةرالمنو
  ا؟!)، هـذا مـع أن هـذه الكتـب    شبة، وكتب تاريخية أخـرى، لمـاذا تسـتند إليهـ    

  ـ بحمد اهللا ـ أيضاً تتضمن أسانيد.
 التـي  فـي خطورتهـا بـالخطورة    هتشب التاريخية المصادر حذف محاولةف
 ية، الذالجغرافي المعالم طمس في اإلسالمية واألمة اإلسالم دين ةبهوي تُحدق

 بـالد  أو المنـورة  والمدينـة  المكرمـة  مكّـة  فـي  واألخـرى  الفينة بين حدثي قد
 الجغرافـي  األثـري  معلَـ والم ةالجغرافيـ  البصمة ألن األخرى؛ البلدان أو الحجاز

 .دامغ دليل

ÅøÎÅøÎÅøÎÅøÎ<<<<tƒç´<�é}tƒç´<�é}tƒç´<�é}tƒç´<�é}<<<<V†}aV†}aV†}aV†}a< << << << <
بـأن قـالع خيبـر     خيبـر،  قضـية  عـن  اآلن فمثالً: إذا أراد باحث أن يبحث

 أبـي  بـن  علـي  مـن  عجيبة ةٌوتُفُ هناككانت  أنّه الحقيقة من هلكيف كانت؟ و
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 ينعســكري بمــراقبين أنــت تــذهب أن يكفيــكف! ؟فــي فــتح خيبــر ×طالــب
 الســورب جــةمدج اً، فينظــرون كيــف أنّهــاميــداني اًمســحقلعــة خيبــر  يمســحون
الموجـودة ككمـائن    النخيـل  هذا مع غض النظـر عـن   االختراق، عن المحافظة

  القلعة. يفتحل اإلسالمي الجيش عن الطريق لقطع
ــة، القضــية !انظــر ــدياً هاتســتنطق أن تدأر إذا لكــن جغرافي ــاكف عقائ  هن

  .فحسب خيبر بقعة من هالعمتُ أن يمكنك وعجيبة كثيرة آليات
 كيـف : وقلـت  تعجبت المعالمتلك  شاهدتو خيبر إلى ذهبت عندماأنا 

ــي ــن اســتطاع عل ــي ب ــب أب ــك  فتحهــا؟أن ي ×طال ــوش ألنوذل  وســرايا جي
 بدايـة  فـي يقتَّلـون   كـانوا  خيبـر  لفـتح  |الرسول يندبها كان التي المسلمين

كمــا أن  المســلمين، شــهداء قبــور وهنــاك بخيبــر، المحــيط النخيــل وادي
   .)١(نونهويجب الناس نيجب فرجع اً،فالن أرسل |الرسول

نعم؛ عندما يالحظ الشخص المنظر بنظرة عسكرية بسيطة، يرى أن كـم  
من الصعب أن تُخترق هذه الكمائن في النخيل، فـاليهود اختـاروا فـي الحجـاز     

                                                             

| اهللا رسـول  نـزل  حـين  كـان  لمـا  قـال:  األسـلمي،  بريـدة  ) فقد جاء في تاريخ الطبـري: عـن  ١(
 مـن  معـه  نهـض  مـن  ونهـض  الخطـاب،  بن عمر اللواء| اهللا رسول أعطى خيبر أهل بحصن
 أصـحابه  يجبنـه | اهللا رسـول  إلـى  فرجعوا وأصحابه، عمر فانكشف خيبر، أهل فلقوا الناس،

 اهللا ويحبــه ورســوله، اهللا يحــب رجــالً غــداً اللــواء >ألعطــين :|اهللا رســول فقــال ويجبــنهم،
 فـي  فتفـل  أرمـد،  وهـو  ×عليـا  فـدعا  وعمـر،  بكـر  أبـو  لها تطاول الغد من كان فلما ورسوله<،

 يرتجـز..  مرحـب  فـإذا  خيبـر،  أهـل  فلقـى  نهض، من الناس من معه ونهض اللواء، وأعطاه عينيه،
 وسـمع  بأضراسـه،  منهـا  السـيف  عـض  حتى هامته على علي فضربه ضربتين، وعلي هو فاختلف

  ولهم. له اهللا فتح حتى ×علي مع الناس آخر تتام فما ضربته، صوت العسكر أهل
  . ٣٠٠:  ٢تاريخ الطبري 
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أصعب منطقة عسكرية عن االختراق، فقالع خيبر قالع كثيـرة، وأحـد قالعهـا    
بيوت بعـد  فوق أعلى جبل في المنطقة، وهذا الجبل محاط بثالث طوابير من ال

وادي النخيل، وهي ـ في الواقع ـ بمثابة أسورة حامية عن الوصول إلـى القلعـة،     
التي بنيت من حصـى   وجدرانها فكيف تُختَرق هذه الطوابير الثالثة من البيوت

 ـ ؟ سنة ١٤٠٠ـ أي: ما يقارب  اآلن إلى باقية زالت ام التيالجبال، و

ت أن تسـتنطقها تسـتنتج منهـا    صحيح أنّها بقعة جغرافيـة، لكنّـك إذا أرد  
عدة مدلوالت عظيمة، وهذا برهان جغرافي قائم، ال يحتـاج إلـى سـند وداللـة     

  وقيل وقال.. بل هو واضح بالعيان.
لذلك فإن طمس معالم اإلسالم في بقع الحجاز حالياً يعـد أمـراً خطيـراً،    

التـاريخ  ونوعاً من محو هوية اإلسالم، وكذلك هي قضية االستخفاف بمصادر 
وعدم االكتراث بها بدعوى أنّها ليست مصادر علمية، وسنتعرض لهذا البحـث  

  بشكل مبسوط.
 أو بإعجـاز  النخيـل  وادي اخترق ×طالب أبي بن علي أن لنفترضثم 

وكذلك اخترق البيوت الثالثـة، لكنّـه عنـدما يصـعد الجبـل فـإن        ذلك، شابه ما
جنيق واألسهم وغير ذلـك، ثـم   أصحاب القلعة يسيطرون على من يصعده بالمن

الموجودون في البيوت أو وادي النخيل أيضاً فإن من يريد الصعود يكون فـي  
 ثالثـة  قبـل  مـن وهـو مسـتهدف    ×مرمى نُبلهم وأسـلحتهم، فكيـف يصـعد    

 فـي  والثالثـة  ،النخيـل  وديـة أ فـي  خـرى واأل ،البيـوت  فـي  امجموعات: إحـداه 
  ؟القالع

  !الباب؟ تفتح كيف أنّه:، وهو الرابع العائق تجد ثم
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 صنعه ما على دامغاً قطعياً سنداً زالت ال لكنّها صحيح أنّها بقعة جغرافية،
 فـي  ×جهوزيتـه  وعلـى  خيبـر،  فـي  ×طالـب  أبـي  بـن  علـي  المؤمنين أمير

 .األخرى األطراف وفشل الدولة، نظم في واإلداري والعسكري األمني تدبيرال

 الزمان؛ ذلك في إليها لالتوصّ يمكن حضارة أعظم عدتُهذه  خيبر قلعةو
مـع  وأن تقام فـي الحجـاز،    يمكن جغرافية بقعة حصنوأ أصعب اختاروا ألنّهم
أركانها، فهي ليسـت قصـة عسـكرية     يهدم أن ×المؤمنين أمير استطاعذلك 

  فحسب، بل لها بعد أمني ونظامي وإداري.

������������<<<<<ÜŽÖ^Ã¹]<ÜŽÖ^Ã¹]<ÜŽÖ^Ã¹]<ÜŽÖ^Ã¹]������������<<<<ì…^–v×Öì…^–v×Öì…^–v×Öì…^–v×Ö<<<<�è…^jÖ]æ�è…^jÖ]æ�è…^jÖ]æ�è…^jÖ]æVVVV< << << << <

وغيرهـا مـن البقـاع     والغـدير  بدر ـ كموقع غزوة كثيرة معالم هناك إذن؛
، سند للعقائد وللهوية ولحضـارة  عقائدي ندوس عدبفي الحقيقة  لهاالجغرافية ـ   

  األمة وتاريخها وتاريخ اإلسالم.
تجري مبتوراً ديناً يصير تاريخ بال دين أينبتـر  أن لنـا  كيـف اً، وبذلك دي 

 آثار لمعالم ةالجغرافي أو عن الصورة ؟!ةالتاريخي الصورة عن ةالعقائدي الصورة
  ! األديان؟

 أو تعلـم  حيـث  من وتزيلها لتطمسها اإلسالم آثار إلى تمتد التي األيدي
  أيدي خؤونة. تعلم ال

VäéÊ<šç¤]<ì…æ†•<ï‚Úæ<ê−…^jÖ]<‚ÃŁfÖ]VäéÊ<šç¤]<ì…æ†•<ï‚Úæ<ê−…^jÖ]<‚ÃŁfÖ]VäéÊ<šç¤]<ì…æ†•<ï‚Úæ<ê−…^jÖ]<‚ÃŁfÖ]VäéÊ<šç¤]<ì…æ†•<ï‚Úæ<ê−…^jÖ]<‚ÃŁfÖ]< << << << <
 بعد هذه المقدمة المختصرة في الموازنة اإلجمالية بين الصورة العقائدية

التاريخية، وكذلك الصورة الجغرافية والصورة التاريخية نشير إلـى أن تـاريخ   و
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 ة،واقعيـ متجسـمة   صـورة  هي بل محضة، ةتجريدي صور تليساألمم واألديان 
  .التاريخي عدالب في ةالعيني أبعادها تأخذ

فالبعدان التاريخي والجغرافي ركنان ركينان فـي هويـة الـدين، ولـذلك     
 كيشـد  هذا ألن ؛)١(|بزيارة مشاهد رسول اهللا ^أهل البيتأوصى أئمة 

يجعـل  و أصالة، ذا ويجعلك الحافل، اإلسالم تاريخ بكلّالدين و هوية بأعماق
عمق ذات تكهوي التاريخ. في ممتد  

ونبشـه،   التـاريخ  مـن  فنتخـو  كي النسب معدوميو مبتوري الهوية لسنا
 لألصالة ينتسب والذاك الذي تقلقه األصالة  هونبش التاريخ من فيتخو الذيف

 .بشيء

في عدم الخوض  بها ذرتَعتُدعى، في مبررات ةعد هناكربما تكون  طبعا 
 القـرن  منـذ هـذه المبـررات    كُتبـت في التاريخ وعدم نبشه والبحـث فيـه، وقـد    

  هذا. يومنا إلىو ،والرابع الثالث
 التـاريخ  برصـد  ونيهتمـ  كـانوا  الـذين أن الكثيـر مـن    األمر لطائف ومن

) السـالم  علـيهم ( البيـت  أهـل  أتبـاع الشـيعة و  مـن  وإن لـم نقـل بـأنّهم    ،وكتابته
 أقـلّ  علـى ـ  ةمحبوال نصافاإل ونيكنّ كانوا هملكنّ ،الخاصّ المصطلح بالمعنى

 كتابـة  فـي  نصـاف اإل مـن  اًنوعـ  يحملـون  كـانوا  كما ،^البيت ألهلـ  تقدير
                                                             

 كلّهـا،  المشـاهد  تـأتي  أن تـدعن  ) روي أن اإلمام الصادق (عليه السالم) قال البن أبي يعفور: وال١(
 ومسـجد  إبـراهيم،  أم ومشـربة  يـوم،  أول من التقوى على أسس الذي المسجد فإنّه قبا، ومسجد
  الفتح. مسجد وهو األحزاب، ومسجد الشهداء، وقبور الفضيخ،

، الحــديث الرابــع، وكــذلك األحاديــث األخــرى الــواردة فــي البــاب  ٦٦راجــع: كامــل الزيــارات : 
  السادس.
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  .التاريخ
 أمـام  عوائـق  نّهـا أ عىدتُـ  أسـباب  أو راتمبرهناك  فإن وعلى أي تقدير

  ، وهي:التاريخ بحث في ةوالفكري ةالعلمي الساحة أو المسلم أو اإلنسان خوض

<VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]fléâ]†ÓÖ]<íÊ^Ïmæ<ê−…^jÖ]<ovfÖ]fléâ]†ÓÖ]<íÊ^Ïmæ<ê−…^jÖ]<ovfÖ]fléâ]†ÓÖ]<íÊ^Ïmæ<ê−…^jÖ]<ovfÖ]fléâ]†ÓÖ]<íÊ^Ïmæ<ê−…^jÖ]<ovfÖ]V‚Ï£]æ<íV‚Ï£]æ<íV‚Ï£]æ<íV‚Ï£]æ<í 

 القـراح  فـي  )١(نكَأـ ال الحقيقة ـ في يوجِد التاريخي والفحص البحث نإ
  واجترار تلك الجراح يعود باآلالم السابقة.. القديمة، والجراح

 الكراهيــة ثقافــة إلــى يجــر التــاريخ دراســة معــاودة نإ: وبعبــارة أخــرى
 ، والحـروب البشر بين أو المسلمين بين ةوالمحب السالم ونبذ ،التكفيروالحقد و
 العثمـانيين  أو البوسنا ومسلمي الصرب بين أو ،واإلسالم ةالمسيحي بينالصليبية 
  من هذا القبيل. .و. ،أوربا بالد في تركيا من النازحين

  .ءسي بشكل المشاعرتلهب ـ في الحقيقة ـ  التاريخ نبش معاودةف

ï‚Úï‚Úï‚Úï‚Ú<<<<<…^fjÂ]<…^fjÂ]<…^fjÂ]<…^fjÂ]Vê−…^jÖ]<ovfÖ]Vê−…^jÖ]<ovfÖ]Vê−…^jÖ]<ovfÖ]Vê−…^jÖ]<ovfÖ]< << << << <
ومن اللطيف أن هذا التساؤل والمبرر الذي أثاروه يدلّ علـى أن البحـث   

 صـورةً  دلِّـ وي ألنّـه  المعتبرة، مآخذالو منابعال يضاهي التاريخي ليس بالهين، بل
االسـتخفاف بـه؟! بـل     يمكـن  فكيـف  الـراهن،  الـزمن  أبناء لدى اًوموقف ورؤيةً

 لنـا  نيـثم  وهـذا  بسـهولة،  فيهـا  التالعـب  يمكـن  ال موقوتة قنبلةيمكن افتراضه 
 يتحايـل  عنـه، أو  ويتغافل يتغاضى أو عابث، كلُّ فيه يعبث أمر ال أنّه خطورته،

  عليه.
                                                             

  .١٧٣:  ١فَنَديتْ. لسان العرب  تَبرأَ أَن قبل قشرها: نَكْأً ينْكَؤها القَرحةَ ) نَكَأ١َ(
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ومما يدلّ على أن األمر التاريخي من المصادر الدينيـة المهمـة هـو: أنّـه     
يملي بمواقفه على الجيل الراهن، ويعطيه صوراً ورؤى، فالتـاريخ لـيس بـاألمر    
  السهل كـي تقـول بـأن ذلـك السـند ـ مـثالً ـ سـند تـاريخي، والسـند التـاريخي            

تعتـرف اآلن بأنّـه يجـر بـالويالت     ال قيمة له، وكيف ال تكون له قيمة له وأنت 
  الكثيرة على األمم إن لم يعالَج بمنهج سديد وقويم؟!

Vàâ]†Ö]<àÚˆÖ]<»<�è…^jÖ]<ífléÛâù<tƒç´Vàâ]†Ö]<àÚˆÖ]<»<�è…^jÖ]<ífléÛâù<tƒç´Vàâ]†Ö]<àÚˆÖ]<»<�è…^jÖ]<ífléÛâù<tƒç´Vàâ]†Ö]<àÚˆÖ]<»<�è…^jÖ]<ífléÛâù<tƒç´ 

وهنا أطالعكم بنقطة لتثمين نفس هذا الموقف ـ األمر الذي ينبهنا ويلفتنا  
وهـي: أن مــن   ، ويوجـب إيقاننـا أكثـر فـأكثر بـأن التــاريخ أمـر خطيـر جـداً ـ          

المستندات المهمـة لهويـة األمـم وعقائـدها ومواقفهـا ـ حتـى لـو أتـت أجيـال           
  ة الحاصلة وأجيال الحقة والحقة ـ ما أتابعه من أربع سنين تقريباً، وهي المشاد

  بين اليابان من جهة وكوريا الجنوبية والصين من جهة أخرى.
كا، لكن هناك مشادة على مع أن كوريا الجنوبية مع اليابان حليفان ألمري

قضيالصين تقف مع كوريـا الجنوبيـة فـي    ة تاريخي ة بينهما، وبطبيعة الحال فإن
 قبـورهم  فـي  هـم  الـذين  الجـيش  هذه القضية، وهي: احتفاء اليابـان بجنـراالت  
 يفـ  أسـمائهم  وتـدوين  وتعظـيمهم موتى من الحرب العالمية األولـى والثانيـة،   

  .، وما شابه ذلكفكارهمأ على يخيةتار كإشادة المدرسية، الكتب
  واليابـان  الجنوبيـة  كوريـا  بين الثقافية القطيعة من نوعوحالياً سبب هذا ال

 الصين في اليابانية السفارة على اعتداء محاوالت، وحتى تظاهراتـ الذي أنتج 
 من بدعوىالتاريخية  القضية وهذه، تاريخية قضية ألجل هو ـ الجنوبية كورياو
 جتـأج  عيـد ت سوف الياباني الشعب قبال في والصيني الجنوبي الكوري شعبينال
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ا كوريـ و الصـين  شـعبي  ضـد  اليابـاني  للشعب العدوانية والنفسية بالفزع المنطقة
 اليابـاني  للشـعب  وحقنـات  جرعـات  تعطـي  الجنراالت أولئك فكارفأ ،الجنوبية

العالميـة   فيهـا أثنـاء الحـرب    كـان  التـي  العدوانيـة  الصـورة  نفـس  إلى يعود بأن
  األولى والثانية.

  إذن؛ قد يفجر التاريخ مواقف وحروباً، وهو أمر خطير..

Vê−…^jÖ]<ovfÖ]<»<Ùflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏiVê−…^jÖ]<ovfÖ]<»<Ùflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏiVê−…^jÖ]<ovfÖ]<»<Ùflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏiVê−…^jÖ]<ovfÖ]<»<Ùflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏi< << << << <
جيــد! هــذا هــو العــائق األول، ولكــن فلننظــر هــل هــو عــائق أو فرصــة    

  استثمار؟!
  هذا العائق ينبغي ذكر أمور:   لمعالجة 

 راهنة، وتارةً يـدعى أن تحديـد   مواقف يفجر التاريخ معالجة تارةً: أوالً
 الـراهن  الموقـف  يـؤزِّم  ــ  اآلخـرة ـ أيضـاً    فـي  والنتـائج  المصـير  حول الموقف
 هـم  ومـن  ،ارالنـ  أصـحاب  هـم  مـن > :تقول عندما: مثالًف الدنيا، دار في الحاضر

 نمـ  فـي  ــ  متكلمـون فقهاء والال هاأيال تخوضوا أنتم ـ  : يقال ،؟<ةالجن أصحاب
 هـذا ، فصـحيح أن  العقبـى  لـه  ليس نمو العقبى له نم فيو ،ينجو ال نمو ينجو

أنّه ناظر إلى مستقبل اإلنسان في عالم آخـر  و ،اًمعاصراً وراهنبحثاً  ليس بحثال
 ـ  المستقبلي األمر هذا عن الحديثلكنبنـاء أل السـلمي  التعـايش  موقـف  ريفج 
 أو المـادي  أو العلماني المنهج أصحاب معـ سيما ـ    فدعوه الدنيا، دار في البشر

 ، ــ مـثالً ـ    الناجيـة  الفرقة تحديد في فالخوض، المسلمين من جملة أو ،الغربي
 بصـورة عامـة،   للبشـرية  السلمي التعايش ميؤزِّبشخصه  الناجي هو من تحديدو

 البحث. هذا لنترك إذن ،خصوصاً المسلمين بين أو
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 تـاريخ ال عـن  وتـارة  ،الماضـي  تـاريخ  عـن  تـارة  لكنّنا نقول: نحن نـتكلّم 
وهنـا   المستقبل،كاصطالح موجود في العلوم األكاديمية الحديثة، وعن تاريخ 

  أيضاً! المستقبل تاريخ عن الحديث من فيتخوتجد البعض 
ــورد  ربمــا ــبعضي ــأن  ال ــد الشــيخالحــديث ب  بعــض علــى يحكــم المفي

 هـذا طبعـاً   ،وكـذا  ، أو كـذا ارالن أهل منـ  مثالً على أنّهم ـ  المسلمين جماعات
 الكالم علم في األخروي الجانب في البحثف المفيد، بالشيخ يختص ال البحث

 األديـان  قرفـ  مـن فرقَـة   كـلّ  ، بـل المسـلمين  قرفـ  من فرقة كلّبحث من قبل 
فـي  بحثـوا فقد  الثالثة، ةالسماوي  وهـذا  الهالـك،  هـو  ومـن  النـاجي  هـو  مـن أن  

 كالميـاً  كتابـاً فـال تجـد    ،بـه  ذلـك  حصـر  مـن ال يختصّ بالشيخ المفيـد وأفـك   
أو ألشــعري أو لمعتزلــي ــ مــذهب يســلك مــنأو ل لســلفيــ ةالكراميةوالجهمي 

  يخلو عن هذا البحث. ةوالزيدي ةسماعيليواال ةباضيواأل
  إالّ أنّـه  الراهنـة،  الذهنيـة  علـى  وضـحك  وابتـزازات  مزايـدات  إذن؛ هذه

موجـودة والبحـث    المصـادر  ألن بالعقول في الزمن الـراهن؛  التالعب يمكن ال
 السلمي التعايش يفجر هلف الفقهاء،المتكلّمين و كلّ يتداوله األمرا وهذ ،متاح

  !البشر؟ أبناء بين

Ö]<Ý‚Ö<àÎ^£]<‚éuçÖ]<gâ„¹]Ö]<Ý‚Ö<àÎ^£]<‚éuçÖ]<gâ„¹]Ö]<Ý‚Ö<àÎ^£]<‚éuçÖ]<gâ„¹]Ö]<Ý‚Ö<àÎ^£]<‚éuçÖ]<gâ„¹]†�f†�f†�f†�fVVVV< << << << <
 الوحيـد  اإلسـالمي  والمـذهب  الفرقـة  أنــ   قاطع بضرسـ  لكم دأؤكِّأنا 

 ،الشـمس  وعبـدة  رافّـ حتـى بالنسـبة للك   البشري الدم وحقن بالسلم يؤمن الذي
 كـلّ  بـذلك  أفتـى  ، وقـد ^البيـت  أهـل  مذهب هو ،عبطاً رهدي ال دمهم أنو

 ، خالفـاً ناصـعة  على ذلك بأدلّة كمويأتووغيره،  المفيد كالشيخ اإلمامية علماء
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 .األخرى األديان حتىو ،األخرى اإلسالمية لمذاهبل

 أهـل  مـذهب  هـو  البشري السلم فطرة مع يتناغم الذي الوحيد المذهبف
 عـن  وجـرى؟ أ  ومـاذا  ؟حصـل  مـاذا  ؛التـاريخ  عـن  يبحثون عندماو ،^البيت

الهالك؟ فإن ذلـك ال يعنـي ـ فـي أي حـال مـن        ومن الناجيهو  ومن المستقبل
 .الوثن عابد حتى ،إنسان أي دم في تفريط األحوال ـ أنّه

 فلـيس  كـافر، علـى ال  ^البيـت  أهـل  مذهب فيالكافر< فعندما يطلق >
 أن كمـا  آخر، أمر هذا، والمسلم كرامة ، نعم ليست لهعبطاً دمه رهدي أن معناه
الجاهل كرامة غير كرامة له مالعال  .  

<�‰ù]<ÜÓu<�‰ù]<ÜÓu<�‰ù]<ÜÓu<�‰ù]<ÜÓu<‚â^�<‚â^�<‚â^�<‚â^�Vë†�fÖ]<Ý‚Ö]<àÏu<î×ÂVë†�fÖ]<Ý‚Ö]<àÏu<î×ÂVë†�fÖ]<Ý‚Ö]<àÏu<î×ÂVë†�fÖ]<Ý‚Ö]<àÏu<î×Â< << << << <
 ^البيـت  أهـل  مذهب وغايته عند االبتدائي الجهاد فلسفة أن والشاهد

 أهـل  مـذهب  فـي ف أجمـع،  المسـلمين  مذاهب فقه في موجود هو امع ختلفت
 اإلكـراه عقائـد البشـر بمعنـى     أسلمة على االبتدائي الجهاد ال يرتكز ^البيت

 وإن ،مـن الجهـة التكوينيـة    خياري أمر هذابل  اإلسالم، عقيدة على واإليجاب
يسـلموا، وإنّمـا فلسـفته    و يؤمنـوا  أن ةالتشـريعي  جهـة ال مـن الواجب عليهم  كان
  ية.دفاع

 اصـطالحاً صحيح أنّه ابتدائي  ال دفـاعي، ـ  فلسـفته  إالّ أنـ  ةدفاعيةحقوقي 
 علـى  نجـاع إل ال الظلـم،  أنظمة ودكدكة ،المضطهدين المظلومين نصرة ألجل

ــة، بجعلهــا األنظمــة أســلمةاإلســالم، و عقيــدة  أهــل فقــه بشــهادةوذلــك  عادل
ومرتضـاها وطوسـيها   مفيـدها   مـن  اإلماميـة  علماء كلّ به أفتى الذي ^البيت

 وحلّيها وإلى يومنا هذا، فكلّهم أفتوا بـأن الحـرب إذا وضـعت أوزارهـا يحـرم     
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 بـين  المواجهـة ف ،كتـابي  أو شـمس  عابـد  أو وثـن  عابـد  كـان  ولـو  األسير، قتل
  . اإلسالم عقيدة على األفراد آحاد نجاعإ ألجل وليست ،سياسيين نظامين

 مفعـم  شـاهد  هـذا  لكـن  أبديه، الذي التحليل هذاطبعاً قد تستغربون من 
بـ فقهـائهم  كلّ عندو ^البيت أهل فقه في قطعي ،لَـت   مـا  بعـد الحـرب   أنأف

قتـل   يجـوز  الفـ  سياسـيين  ينِلنظـام  العسـكريين  الجيشين بين أوزارها توضعو
  مسـلم أو أنّـه  وعدم جواز القتل ليس ألنّه  األحوال، من بحالاألسير وهدر دمه 

 علـى  فيـه  يتفَوقون خاصّ مثالً ـ أهل كتاب، بل ألهل الكتاب في الذمة امتياز ـ 
 أنسـان ولكـلّ نظـام، بينمـا     لكلّ لكنّه ذلك، شابه وما المالحدة أو األوثان عبدة
 .المسلمين مذاهب في يوجد ال هذا

 علـيهم ( البيـت  أهـل  مـذهب  فـي  اإلنسـان  دم أن علـى  دامغ شاهد وهذا
 الخـالف هـذا   منشأو ،اًمعتدي اآلخر الطرف يكون أن إالّ عبطاً رهدي ال) السالم

آيتين،  تفسيريوجد في  ما المسلمين مذاهب وسائر ^البيت أهل مذهب بين
 بأصـول  مرتبطتـان  بـل  ،وبـاب الجهـاد   بـالحرب  نتيمختصّوهاتان اآليتان ليستا 

وبعبـارة أخـرى: اآليتـان ليسـتا      ،هـذا النظـام   في المدني والتعايش اإلسالم نظام
 أهل مذهب رؤيةوفقاً ل المدنية بالحالة بل واألمنية، العسكرية بالحالةمرتبطتين 

  .^البيت
 قـال  ،بـدر  أسـارى  فـي  نزلـت  التـي  وهي ،األنفال سورة في األولى اآلية

 تُرِيـدون  اَألرضِ فـي  يـثْخن  حتَّى أَسرى لَه يكُون أَن لنَبِي كَان {ما: تعـالى 
 سبق اللّه من كتَاب لَّوالَ حكيم * عزِيزٌ واللّه اآلخرةَ يرِيد واللّه الدنْيا عرضَ
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كُمسا لَميمف أَخَذْتُم ذَابع * يمظا فَكُلُواْ عمم تُمالَالً غَنِمباً} ح١(طَي(.  
ك هنـا في سبب نزول هذه اآليـة، ف أيها اإلخوة! راجعوا تفاسير المسلمين 

 |اهللا رسول على عترضا فالناً نإ :يقولون المسلمين، مذاهب بين اختالف
فـالمفروض  بـدر،  في وقعة أوزارها الحرب وضع بعد أحياًء األسارى أبقى الَم 
  ! )٢(األسارى أولئك يقتَل أن

 اللّـه  من كتَاب {لَّوالَ :تعـالى  قوله، ف|تصديقه في لتنز هانّإ :وقيل
قبس كُمسا لَميمف {روها، و هكذا ،)٣(األسارى فدية :يعني، أَخَذْتُمفسبهـم  جر 
 ليسو ،أوزارها الحرب توضع أن بعدال يحترم دمه حتى  األسير أن إلى األمر
 اإلسالم ودولةأو بالد  دار اإلسالم الكافر دخل لوف الحرب، عند باألسير اًخاصّ
ه هو الحكم الذي يحكمون فيه علـى األسـير فـي    حكمإن ف اإلسالم يعتنق ولم

  الحرب، فيهدرون دمه كذلك، ويرونهما سواء.
تبيـين   صددب ليست اآلية هذه تشير إلى أن ^البيت أهل روايات بينما

 بـل أن جماعـة مـن المسـلمين     أوزارهـا،  الحـرب  وضـع  بعد بدر أسارىحكم 
حيـث أن االحتفـاظ باألسـارى أثنـاء     و، الحـرب اشـتعال   ثناءأ األسارى استبقوا

الحرب ـ طمعاً في الفداء ـ يولِّد خطـراً، وقـد يكـون كقنبلـة موقوتـة اختراقيـة         
 بـين  والفـرق منعـتهم اآليـة مـن ذلـك،      للمسـلمين  العسـكرية  الجبهة أمنتهدد 

 .كبير المعنيين

                                                             

  .٦٩ـ ٦٧) سورة األنفال:١(
  . ١٦٨:  ٢) راجع: الكشاف للزمخشري ٢(
  ) راجع المصدر نفسه.٣(
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كمــا أنّهــا ليســت  الحــرب، بعــد الكــافر األســير دم بهــدر تــأمر ال اآليــةف
، وإن كانت منسوخة عند غيرهم حيث هناك آية ^منسوخة عند أهل البيت

  األسير. دم هدر دتُفَنِّ أخرى
فاآلية بصدد أنّكـم ال تسـتبقوا األسـارى والحـرب قائمـة مشـتعلة، فهـذا        

 أثنـاء ــ   الغنـائم  فـي  الطمـع كمـا أن   للمسـلمين،  العسـكرية  الجبهـة  أمن يزعزع
  المسلمين. لجبهة العسكرية خططال لفشيـ  الحرب

 فـي هـو ـ    |النبـي هذه اآلية بهذا الصدد، فذاك الذي اعتـرض علـى   
 بن وعقيل المطلب عبد بن العباس قتلو ،هاشم بني أسارى قتل أراد ـ  الحقيقة

 قـريش،  بطـون  كلِّ منالقتلى كانوا  ألن أوزارها؛ الحرب وضع بعد طالب أبي
منهم من المشركين فـي معركـة بـدر كيـت     ها حيث قُتل بطون في خزي وصار

 قتـل في هاشـم،  بنـي  إلـى  المعـرة  وكيت، إالّ من بني هاشم، فهذا أراد أن تصـل 
  الموقف. هذا لتغطية الحرب بعد أساراهم
 تصـديقه،  فـي  نزلـت  اآليـة  أنعـى  دا |اهللا رسـول  علـى  ضالمعترِفـ 

 والبـدائل  الغنـائم  فـي عـدم الطمـع    صـدد لكنّها ليست بهذا الصدد أصـالً، بـل ب  
 الجبهـة  أمـن وفدية األسارى عند اشتعال الحرب؛ إذ يتزلزل بـذلك   واألعواض
  للمسلمين. العسكرية

حـاروا وبـاروا وحاصـوا     هـم  لذلك ؛منسوخة وليست الصدد بهذا اآليةف
 لَقيتُم {فإِذا: تعالى قوله، وهي |محمد سورة في األخرى اآلية معوباصوا 

ينوا الَّذكَفَر بقَابِ فَضَرتَّى [يعني القتال] الرإِذَا ح موهيطرتم : س[أي أَثْخَنتُم
[وليس فيها قتل اإلنسان ولو كان  فداء وإِما بعد منّاً فَإِما الْوثَاق فَشُدواعليهم] 
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 أنبـ  تصـريح  اآليـة  ففـي  ،)١(أَوزَارها} الْحرب تَضَع حتَّى كافراً أو عابد وثـن] 
الحظوا أنتم كلمات مفسـري مـذاهب المسـلمين وخطبـائهم     و قتل،ي ال األسير

   هـذه اآليـة باعتبارهـا     ومتكلِّميهم في الجمع بين هذه اآلية وتلـك، فقـالوا: بـأن
 دم بهدر تفتون فَلم ناسخة كانت إذاطيب!  ،)٢(متأخّرة فهي ناسخة لآلية األولى

   !اإلنسان؟

مـن   فقهـي  البحـث  هـذا كثيـراً، ف على كلٍّ ال أريد أن آخذ من الوقـت  و
أنّنـي أريـد أن أقـرب لكـم ـ أيهـا        والشـاهد أخـرى،   جهـة  مـن  وعقائديجهة 

اإلخوة الكرام! ـ أنّه ليس هناك فتك بفرد مدني بعد الحـرب فـي مـذهب أهـل      
وثن فضالً عن كونه كتابياً، فاآلية الكريمـة   عابدملحداً أو  كان ولو ^البيت

 تكانـ  مهمـا  مـدني  بفـرد  الفتـك  اإلسـالم  ديـن  مةشـي  مـن  لـيس تشير إلى أنّـه  
أن األمـر   إالّ اقتتاليه، عدائية حرب هناك كان إذا فيما الدم يهدر إنّماو عقيدته،

  فدمـه  اإلسـالم  يعتنـق  لـم  إذااألخـرى، فـ   المسـلمين  مـذاهب  يليس كـذلك فـ  
  ـ هدر. الحرب بعد كاألسيرـ 

 كـان  أيـاً  المـدني  الفـرد  دم هدر بعدم يحتفظ المذاهب من مذهب أيف
ــ حيـث    ذلـك  شابه ما أو عسكرية كحربـ  عدوان في يشترك أن إّ�  ه،اعتقاد

   القتل؟! به يستحق
 ويجعـل  البشـر،  لعمـوم  رالنيـ  السـلمي  التراث هذا بمثل يحتفظ الذي من

 وعقلـي  فطـري ، حـواري ، سـلمي ، أمنـي  جـو  ظـلّ  فـي  اًحر اًبحث العقيدة بحث
                                                             

  .٤سورة محمد: ) ١(
  .١٨٦: ٤راجع: تفسير ابن كثير ) ٢(
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  !  مفتوح؟
 ،عليهم فحسـب  مؤاخذة ليست هذهف المسلمين، مذاهببذلك  أخص ال

 التلمـود  في تشريعات من يحملونه ما، ووالكاثوليك البروتستانت على حتى بل
 .وغيرهااألخرى،  القساوسة مقطوعاتو ناتالمدو أو

 هــذا، ^البيــت أهــل مــذهب ســطح أفــق إلــىللتــو  وصــلت البشــرية
 .والحواري. والمنطقي والفكري العقلي الرشد من المستوى

 أو العقيـدة،  علـى  واإلرغـام  لجـاء اإل صددب ليس ^البيت أهل مذهب
 مـن  لـيس  علـى أنّـه   تيار أو فرقة أو شخص إلى نظرت أو حكمتأنا  إذاأنّه: (
 .فمعنى ذلك أنّه مهدور الدم) النجاة أهل

  !البلدان؟ لفتح يوشالج ×طالب أبي بن عليلم يجيش  لماذا يقولون:
، ‘تدابير فتح البلدان كانت بيد علي بن أبي طالـب والجواب: أن كلّ 

 عدوانية سياسة التوسع لم تكن في |الرسوللكنّه ال يروم اإللجاء، فسياسة 
فيبـدأ  ،جماوتهـ  تعتديهي التي  مناطقتلك  تقطنالتي  قبائلال كانت، عيةتوس 

 مـا ف إّ� و القبيلـة،  تلك دولة ونظام |الرسول دولة نظام :نظامين بين صراعال
كـان   |الرسـول  منطـق  فـإن  |النبـي  مـع  وأمـن  سـلم  في يشونداموا يع

اًحواري وهـذا  ،المظلـومين  ويسـتنجد  يسـتنقذ  أن يحاول كان نعم معهم، اًفكري 
 األساسـية  الالئحـة  فـي  حتـى بشـري، وموجـود ـ حاليـاً ـ       منطـق وهو  آخر، أمر

 جماعـة  هناك تكان إذا أنّهب الدولية، والعهود والمواثيق حدةالمتّ األمم مةلمنظّ
 والـدفاع  نصـرتهم أن يقومـوا ب  أخرى ةبشري قطابأل يمكنة مظلومة فمضطهد

  .عنهم
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VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏjÖ<Åçq…VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏjÖ<Åçq…VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏjÖ<Åçq…VÙflæù]<Ðñ^ÃÖ]<ÜééÏjÖ<Åçq… 

  له ويزايد به!  جروي الذي لاألو العائقهو  هذا إذن
 كنـت  المفيـد! إن  الشيخ غيرو المفيد الشيخ على زايدالمالقائد  هاأي أنت

 أو البروتسـتانت  لـدى  الفقـه  أو األخـرى،  اإلسـالمية  المـذاهب  لدى الفقه تفقه
 أهـل  فقـه مثـيالً ل  البشرية فقه في تجد لنفإنّك  الروماناليهود أو  أو الكاثوليك

 أهـل  رؤيـة  رغم البشرية، ةوالمحبالبشري  السلم على في المحافظة ^البيت
 فـإن  ولـذلك اآلخـرة،   فـي  النجـاة  حـول  األخـرى  لتيـارات المعينـة ل  ^البيت

، إسالمية فرقة دم في يخوضوا لم ^البيت أهل أتباعناصع، ف أبيض تاريخهم
  .خرىاأل نحلالو ملللل وذلك خالفاً

<kéfÖ]<Øâ_<ìçÂ�<°e<Ñ†ËÖ]<kéfÖ]<Øâ_<ìçÂ�<°e<Ñ†ËÖ]<kéfÖ]<Øâ_<ìçÂ�<°e<Ñ†ËÖ]<kéfÖ]<Øâ_<ìçÂ�<°e<Ñ†ËÖ]<̂<<<VífléÚ_<�eæVífléÚ_<�eæVífléÚ_<�eæVífléÚ_<�eæ< << << << <

أن  أنصـارهم  مـن  كثيرحاول و ،والعدد ةالعد ^كان ألئمة أهل البيت
 بالظـالمين  طاحـة لإلو ،سـاخنة  مواجهة في للخوض ^يحفِّز أئمة أهل البيت
 أهـل إالّ أن  لألبريـاء، و المدني لنظامل بلبلة إلىجر ذلك  وزعزعة حكمهم ولو

أبداً، فلسانهم لسان حوار ولو أدى ذلك إلـى سـفك   لم يقبلوا بذلك  ^البيت
  .^دمائهم

  م يستطع الخروج على السلطة؟لأ ×اإلمام موسى بن جعفر
 في خليفتان المؤمنين! أمير : يايقول محمد بن إسماعيل لهارون العباسي

 لـك  يجبـى  بالعراق وأنت الخراج، له يجبى بالمدينة، جعفر بن موسى األرض:
  الخراج؟!

  !؟واهللا: فقال
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    واهللا!: فقال
  .)١(ألف بمائة له فأمر

  نعم هذه هي الحقيقة.
  ولـيكن  سـاخنة  حـرب  فـي  ×جعفـر  بن موسى اإلمام يدخل لم لماذا

 .^البيت أهل لدعوة شعاراً ليس ألن ذلك يكون؟ ما

 والفتـك،  والغـدر  والخيانـة  والقتـل  والـدم  كانت بالسـيف  ةأمي بني دعوة
 وأداء الخلـق  وحسن والمحبة والسلم واألمانة بالحكمة ^ودعوة أهل البيت

 سـفكت  ولـو  للسالم مبسوطة فأياديهم ،^البيت أهل هي دعوة األمانة، هذه
 .دماؤهم

 أنتثم يحكم كيف(: العبائر  بعض في المزايد! تأتي فتقول السائل هاأي 
 رؤيـة الرؤيـة   هذهوالجواب: أن  النار؟)، أهل من أنّهم أناس على المفيد الشيخ

 هـدر  يتبنـي  المفيد الشيخ أن ال ،والنصح للبشرية خطرال إشعارهدفها  مستقبلية
 والسـيد  الطوسـي  والشـيخ  مقنعتـه  فـي  المفيـد  الشـيخ  هـو  ،البشـر  مـن  فئـة  دماء

 كـان  ولـو ـ  األسيربأن : يقولونـ  هذا يومنا إلىـ  ماميةاإل أعالم وكلّ المرتضى
                                                             

  .٥٤١: ٢فة الرجال للطوسي (رجال الكشي) ) اختيار معر١(
 بـن  موسـى  عمـي  رأيـت  حتـى  خليفتـين  األرض فـي  أن ظننت أخرى أنّه قال لهارون: ماوفي رواية 

  .٤٨٦: ١بالخالفة. راجع: الكافي  عليه يسلّم جعفر
 إلــى بعمـه  سـعى  الحجــاز الرشـيد  ورد ، مـا نصّــه: .. فلمـا  ٤٣٩: ٣شــهر آشـوب   وفـي المناقـب البـن   

    الخراج؟ هماإلي يجبى خليفتين األرض في أن علمت أما: فقال الرشيد،
    ومن؟ أنا ويلك: الرشيد فقال
  أسراره. الحديث. وأظهر جعفر، بن موسى: قال
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 واألزمـة  العسكرية المواجهة وضعت إذا الكتاب ـ  أهل من ولم يكن وثن عابد
ه، فـالفرد المـدني ال مسـؤولية لـه كـي      دم هدر يجوز فالأوزارها  النظامين بين

  .)١(يهدر دمه
  !ماذا؟ على مزايدةال !إذن
كال،  !البشري؟ التعايش وتلغيم لتفجير دعوة المفيد الشيخ من هناك هل

 فبـريء،  المفيـد  الشـيخ  اأم شعاراتهم،و ناتهممدو فيصحابك أ عن جاء إالّ أنّه
 لك، ذكرتها التي المصادر إلى انظرو ها،ب وتلعب تقتطعها كلمة على تزايد فال

 .^البيت أهل سيرة هذهف

  المســتقبلي التــاريخ مصــير بيــان أو الماضــي التــاريخ عــن التفتــيش! إذن
فـي مدرسـة أهـل     بـداً أ البشـري  السـلمي  التعـايش  يلغـم  وال ريفج وال ميؤزِّ ال

 ،المـوازين  لـديهم  طضـب تُ لـم  حيث ؛اآلخرين عنديكون ذلك  نعم ،^البيت
 ^بعـوهم اتّ لـو ف ،^البيـت  هلأل تركهم عند البشر على الكارثة هي وهذه

، وقد أخـذ الـوعي البشـري فـي هضـم      رائدة وحضارة سلمي أمن للبشر بتلكُ
 هـذه  اً، وإن لـم يكـن عارفـاً بـأن    فشـيئ  شـيئاً  ^البنود وفق مذهب أهل البيت

 أهـل  مـذهب  علـى ال تنطبـق ـ فـي الواقـع ـ إالّ        بنـود هـا  لكنّ لهم، منتسبة البنود
 .^البيت

 التـاريخ،  عـن  البحـث  فـي  الليلـة  هـذه  فـي  مهمـة  نتيجة إلى نتهيناوبهذا ا
                                                             

، فقـد ذكـر فيـه فتـاوى جمـع مـن فقهـاء العامـة فـي أن          ١٩٠:  ٤) راجع: الخالف للشيخ الطوسي ١(
اإلماميـة  القتل من األمور التي يتخير فيها بالنسـبة لألسـير بعـد وضـع الحـرب أوزارهـا، باسـتثناء        

  حيث لم يجعلوا القتل لألسير من األحكام السائغة بعد انتهاء الحرب.
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 .الراهن البشر وعي في التاريخ وخطورة ةأهمي مدى نثمي العائق هذا أنهي: و

 .الطاهرين وآله محمد على اهللا ىوصلّ
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 الوحيد المذهب هو ^البيت أهل مذهب أنب لتمتفضّ :السؤال األول

 ةالدفاعيــ هــو مــا يكــون فــي هــذا المــذهب وأن ،البشــري الســلم مــع المتنــاغم
مع هذا ينسجم فكيف ة،والسلمي مـن  اإلسـالم  نشـر  فـي  |الرسـول  ةمنهجي 

 عليـه ( المهـدي  اإلمـام  ةمنهجيـ  مـع  نسـجم ي وكيـف  ة؟الهجوميـ  حروبـه  خالل
 اإللهي؟ العدل بسط في )السالم

 ابتَّـ والكُ البـاحثين  مـن  الكثيـر  أجراهـا  كثيـرة  أبحـاث  هنـاك  :الجواب
مـن   |الرسـول  حـروب  فـي  النظـر  اأمعنّـ  إذاوإنّنـا   ،في هذا المجـال  الجدد
 بشـكل  البحـث  هـذا  ذكـرت  وقـد  دفاعيـة،  هـا كلّفـإن   القـانوني  المنطـق خالل 

  <.الصحابة عدالة> المنشور كتابي في مخصوص
 لهـا فـإن   ،|الرسـول  حـروب  أولـى  <بدرإذا تأملنا في >غزوة : مثالًف

مـن   وعـدواناً  عنـوةً  صودرت المسلمين أموال ألن اً؛محض اًدفاعي اًحقوقي غطاًء
أبـرزوا  و المدينـة،  أطـراف  علـى  بالغاراتهم  بدأوابل  ة،مكّ أهلقبل قريش و

 عـنهم أوا ويـدر  أموالهم المسلمون يسترجع ولكي العدوانية، المظاهر من اًكثير
 {أُذنمثل هذه الغارات العدوانيـة مـاذا علـيهم أن يفعلـوا؟ جـاء األمـر اإللهـي:        

ينلَّذل قَاتَلُوني موا بِأَنَّهمظُل إِنو لَى اللَّهع نَصْرِهم {يررسـول  فـانبرى  ،)١(لَقَد 
 سـفيان  أبـو  رأسـها  على كان يالت قريشأموال قافلة  من يقتصّ لكي |اهللا

                                                             

  .٣٩سورة الحج: ) ١(
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لمـا دخـل جـيش     لكـن ال لبـدء حـرب،    المغتصبة، المسلمين أموال السترجاع
 |الرسـول  بـدأوا  الـذين  وهم بجيشها، قريش المسلمين قافلة قريش انبرت

الرسول ال يريـد الحـرب وإنّمـا أراد أن يقـتصّ     ، حتى قال قائلهم: بأن بالحرب
 ألمواله.

 ،|الرسول من مبتدأةًـ ميدانياً ـ   حربهذه ال تكنلم  :أخرى بعبارةو
 االصـطالح  إال أنّهـا حسـب   اً،ابتـدائي  اًجهـاد  ىسمت قد الفقهي باالصطالح نعم

  دفاعية. حرب والقانوني الحقوقي
 بين الجهاد االبتدائي والعدوانولألسف ـ : بأن هناك خلطاً  لذلك أقول ـ  

 نصـوص  فـي  لعـدم وجـوده   المصـطلح  هـذا  لم أكن أتناغم مـع  أناو االبتدائي،
جرى الفقهـاء علـى ذلـك، ال سـيما وأنّـه معنـون        لكن الشريفة، والسنّة الكتاب

 أنّـه  االبتـدائي  الجهاد معنى ليس األخرى، وإالّ المسلمين مذاهب فقه أكثر في
 .ةتغطي هي وإنّما عدوان،

 أتـت  التـي  هـي  قـريش  فـإن  ،واضـح  فيهـا  األمرفـ  <أحـد >غـزوة   في أما
  .|الرسول وحاربت

فـاألمر فيهـا واضـح أيضـاً، فقـريش هـي التـي جيشـت          <األحزاب> وأما
  .|الرسول ضداليهود وغيرهم من القبائل 

  الرسـول الثمانيـة   غـزوات  مـن  غـزوة  تجـد  ال<، فنينح> فيكذلك األمر 
 ألجـل ، بل |بمعنى الردع العسكري ـ  ابتُدئت من قبله ـ وإن سميت غزوة 

 .بديعرائع و أمر وهذا مضطراً، اعليه أقدم أو ،نمبطَّ أو تمبي عدوان

 قبـل ــ ربمـا ـ     وقفـوا علـى هـذه الحقـائق     المصـريين  ابتَّـ الكُ مـن  كثيـر 
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 اًعـدوان  تكـن  لـم  |الرسـول  ، الحقائق التي تقول بأن حـروب سنة خمسين
ى  العسكري، بالردع داًءابت تكون قد نعم ،اًابتدائيالمنطـق  فـي  حاليـاً  الذي يسـم 

  لكـن  ،|الرسـول  بهـا  ئيبتـد حيـث   العسـكري<،  الردع بـ >عملية الحقوقي
 لكونه عدواناً ابتدائياً. ال

 مـن  ةالعـد  يعـد  عندماف ،واضح أيضاً فاألمر #الحجة ظهور قضية وأما
 الطـرف  مـن  نوبـذ  إذا هلكنّـ  ،اًأحـد  ينابـذ  أن يريـد  ال هوف ويسير المكرمة ةمكّ

دائمـاً   ^البيـت  أهـل  فـإن توسـع   أخـرى  بعبارةو نفسه، عن يدافع اآلخر فإنّه
 .، نعم إن اعتُدي عليهم يصدون العدوانوالمنطق بالحواريكون 

 ،ةمكّـ  إلـى  المدينـة  مـن  خروجـه  منذ ×الشهداء سيدحركة  إلى نظرا
أنّـه يكـره    ×القتال أبداً، وكـان منطقـه   يبتدئ لم ، فإنّهكربالء إلى مكة ومن

  ، فباب الحوار ما دام مفتوحاً لماذا الجانب العسكري؟)١(ابتدائهم بالقتال
 السـيرة  فـي  الواحـد  خبـر  توجيـه علـى   ةاألدلّـ  علـى  بنـاءً  :الثاني السؤال

                                                             

 بيـوت  حـول  يجولـون  القـوم  حول وقعه عاشوراء: .. وأقبـل  ٩٦:  ٢) جاء في اإلشاد للشيخ المفيد ١(
 ألقـي  كـان  الذي والقصب الحطب في تضطرم والنار ظهورهم في الخندق فيرون ×الحسين

 يـوم  قبـل  النـار  أتعجلـت  حسـين  يـا : صـوته  بأعلى اللعنة) (عليه الجوشن ذي بن شمر فنادى فيه،
    القيامة؟

  الجوشن<. ذي بن شمر كأنه هذا؟ >من: ×الحسين فقال
  نعم.: له فقالوا
  صليا<. بها أولى أنت المعزى! راعية ابن >يا: له فقال
 فـإن  أرميـه  حتـى  دعنـي : لـه  فقـال  ذلـك،  مـن  الحسـين  فمنعه بسهم يرميه أن عوسجة بن مسلم ورام

  .  منه اهللا أمكن وقد الجبارين، عظماء من الفاسق
  .أبدأهم< أن أكره فإني ترمه، >ال: ×الحسين له فقال
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 التاريخيـة  والقضـايا  الفقهيـة  األحكـام  بين قنطب أن يمكن ال حينئذف العقائدية،
 يمكننـا  فكيـف  اإلسـناد،  ضـعيفة  التاريخيـة  القضـايا  أكثـر  أن حـال وال وغيرها،
 التاريخ؟ على االعتماد

 فـي  ينكثيـر لألسف هـذه الرؤيـة موجـودة حاليـاً عنـد األخ و      :الجواب
 خبـر هـو   الشـرعية  األحكـام  إلثبـات  الوحيـد  المصـدر  وكأن العلمية، األوساط
، لدينا بداًال ينحصر به أ المستند، إالّ أن المصادر أحد الواحد خبرنعم  الواحد،

 كتـب ف ذلـك،  وغير بالصدور والوثوق القرائنالتواتر واالستفاضة، لدينا تراكم 
 األوساط في الدراسة عن أبعدت ولألسف التيـ  لةالمطو القديمة الفقه أصول
 ،القضـاء  فـي  حتـى  الشـريعة،  لبيـان  كمنابع كثيرة بمصادر حافلةحالياً ـ   العلمية

 فـي  المتـداول  الجنـائي  التحرير أو ،×المؤمنين أمير أقضية من كثير في كما
  .الواحد خبرب محصورة ونافذته مصدره ليسف ،الراهن العصر

 أو االستفاضةك منه، أعلى هو ما إلى يرقى وال الظنون أحدفخبر الواحد 
 اإلجماليـة،  أو المعنويـة  االستفاضة أو اللفظي، أو معنويال أو اإلجمالي التواتر

واالطمئنـان ومصـادر عديـدة، فـال يظـن األخ أن مصـادر        بالصـدور  أو الوثوق
ومنابع المأخذ الشرعي محصـورة بخبـر الواحـد، إذا ظننّـا بأنّهـا حصـرية بخبـر        

  الواحد فهذه كارثة علمية.
  والحمد هللا رب العالمين.
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  التأريخي والعقائديالمنهج بين البحث 
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بيتــه وآل محمــد والمرســلين األنبيــاء أفضــل علــى والســالم والصــالة
 .الطاهرين يبينالط

 .وبركاته اهللا ورحمة الكرام الحضور هاأي عليكم السالم

 إلى قناتطرفي استمرارنا عن الحديث في المنهج في التاريخ والعقيدة 
ذريعـة  تحـت  التاريخي البحث عن الحديث باب غلق إلى دعوات هناك أن 
التاريخ عن والتنقيب والتفتيش التاريخي البحث أن فئات بين الصراع جيؤج 

فـي الليلـة    مـا  حـد  إلـى  األمـر  هـذا قد أجبنـا علـى   و المسلمين، بين وأ ،البشر
  .اهللا بحمدالسابقة 
 التـاريخي  البحـث  عـن  للحيلولة آخرودليل  بمستمسك كتمسي ربماو

 عبـر  اآلخـر  الـدليل  هـذا ونستطيع أن نصوغ  التاريخ، عن والتنقيب التفتيشو
  عدة صياغات:

VgéÏßjÖ]<àÂ<êãßÖ]<V±æù]<íÆ^é’Ö]VgéÏßjÖ]<àÂ<êãßÖ]<V±æù]<íÆ^é’Ö]VgéÏßjÖ]<àÂ<êãßÖ]<V±æù]<íÆ^é’Ö]VgéÏßjÖ]<àÂ<êãßÖ]<V±æù]<íÆ^é’Ö]< << << << <
 نهـى ــ كمـا يـزعم ـ      الكـريم  القرآن أنهو:  الدليلالصياغة األولى لهذا 

 مـا  لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْكفي قوله تعـالى:   التاريخ في والتفتيش التنقيب عن
، وهذه اآلية تكررت يعملُون} كَانُوا عما تُسأَلُون والَ كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ
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  .)١(مرتين في سورة البقرة
 الصـياغة  بهـذه  معنـى  ينسـج ــ   الـزعم  هـذا  بحسـب ـ  الكريم القرآن نفإ

  وكأنّـه يقـول:   التـاريخ،  فـي  والتنقيـب  التفتيش عن ينهىف الطراز، هذاو الهيئةو
  ؟! تلك أمة قد خلت..).السابقة ألممول لك ما(

 لهـاتين  الصـياغة  هـذه  عشعشـت وقد  ،الكيفية بهذه االستدالل يصوغون
وغيـر   التفسـير  كتبعدة من  إلى بتوتسر قرون،ل المسلمين أذهان في اآليتين

 وصـيغ  سـبك  الـذي  المعنـى  هـذا بحيـث أن   ،أيضـاً  مصـادرنا  كتب التفسير في
  .اآلية هذه معنى ماتمسلّ منـ  باهللا والعياذـ  أصبح

ــى    ــكل عل ــر يش ــرف اآلخ ــى أن الط ــاروحت ــاهير كب ــي المش ــ ف  همنقاش
 قَـد  أُمـةٌ  {تلْـك ول، فيقـول:  األ الصـدر  في تاريخية بحوث عن هموحواريات
   إلى آخر اآلية. خَلَتْ}

يقـول: نعـم تنهانـا     الجـواب  صـدد  فـي وعندما ينبري جملة من المشايخ 
كأنّهـا تقـول:    السـابقة،  األمـم  ارتكبـت  قـد  مـا  وتفتيش متابعةو تعقيد اآلية عن

 وفاة بعد األول الصدر في جرى امع والتنقيب والتفتيش الحديث يعنيكم ماذاب
  .|اهللا رسول

 فـي  والتنقيـب  التفتـيش  عـن  تنهيـان بأنّهمـا   آليتـين ل معنـى ال صـيغ  هكذا
 أحدثتأو  تبكارت ماأنت بها، وب يعنيك ماف ،}قَد خَلَتْ أُمةٌ تلْك{( ،التاريخ

 ما لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ{ألنّهـا   ،ظلّت أو تاهتد ،انحرفت أو استقامت بدلت؟! أو
 أعمـال  عـن  ال ،أعمـالكم  عـن  المسؤولون أنتم: أي ،}كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ

                                                             

  .١٤١و  ١٣٤سورة البقرة: ) ١(
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  ).غيركم
 امـ ع نمعنيـي  وغيـر  مسؤولين غير كنتم، بأنّكم: (إذا المعنى كحبي هكذا

 مـاذا ــ مـثالً ـ     الصـحابي  هـذا أن و التـاريخ  عن ونتبحث فلماذا األوائل، أرتكب
 لمـاذا  ؟الصـحابة  بـين  |اهللا رسـول  وفـاة  بعدوحدث  ؟ وما الذي شجرفعل

 ما ولَكُم كَسبتْ ما لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْكفــ   !؟عن الصغيرة والكبيرة التنقيب
 كَانُوا عما تُسأَلُون ولَا{ ،وبينهم بينكم صلة والذلك،  يعنيكم ال: أي،كَسبتُم}
لُونمعة بو، }يك بنو أميجوا الدليل هذاقد تمسله ورو ةبشد.(  
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وضـع   صـدد ب اآليـة  أنبكيفيـة أخـرى، وهـي: (    الدليل هذا يصاغ وربما

الـذين كـانوا    الصـحابة  وهم ،المسلمين جيل من لاألو للصدر وقدسية ةحصان
، |اهللا رسـول الوحي و وبين بيننا الوصل حلقة باعتبارهم ،|مع الرسول

 أحداث عن التاريخ ملفات فتح، و|بيالن سنّةو القرآن لنا نقلوا الذين همف
 وهـي  ة،طامـ و خطـورة يوجـب   المسـلمين  مـن  لاألو جيـل ال ريوسـ  ومجريات

  إلينا. الوحي نقل زعزعة أو التواتر زعزعة
 جـرى  ماذاوأنّه  ل،األو الصدر أحداث عن ولذلك فال تنقّبوا وال تفتّشوا

 متتقسـ  وكيـف والنظـر،   الـرأي  فـي  خـتالف اال من |اهللا رسول وفاة بعد
، وكيف الفتن أو األحداث من جملةذلك  بعد ، وكيف حدثتوتقابلت اآلراء

 ألن والنهـروان؛  والجمـل  صفين إلى األحداث آلت أن إلى ..الرموز بعض قتل
 ألنوذلـك   الـديني؛  التـراث  فـي  والعقيـدة  اإليمـان  تزعزع ثروي التنقيب عنها

  ل).األو الصدر هم )|اهللا رسول وهو( الوحي وبين بيننا الوصل حلقة
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 وأحد التاريخي البحث آفات من ن(إ :الدليليقال في صياغة هذا  فإذن
 وضـرورة  لـزوم  هـو  التـاريخي  والتفتـيش  والتنقيـب  البحـث  باب سد موجبات

ــة مــا يســتدلّ وعــادةً ،)ســاتالمقد علــى المحافظــة  المــذاهب أئمــة مــن جمل
ـ بهذه اآليـة   غالباً األول الصدر أحداث عن لونيسأ عندما األخرى ـ  اإلسالمية
  الكريمة.  

 وفـي  ،والتاريخية الحديثية اإلسالمية الموسوعات في تبحث أن يكفيك
 تـرى كـي   اآليـة  هـذه  مـن أو جـزء   لفظـة عـن   اإلسـالمية  العلوم كتب مختلف

 التفتـيش  عـن  البـاب  سـد  علـى  والثـاني  لاألو القـرن  فـي  ةكثيرال تستدالالاال
 اآليـة  بهـذه  تمسكاً حداثاأل من |اهللا رسول وفاة بعد جرى اعم والتنقيب
  الكريمة.

 لـه  جـت روالـذي  و ــ  الكريمـة  اآلية لهذه لحصاستُ الذي المعنى ؛فإذن
 الفحـص  عـدم هـو: (ضـرورة    والعباسـية ـ    ةاألمويوال سيما السلطات  السلطات

 مــن لاألووالجيــل  الصــدر تــاريخ ســيما ال التــاريخ، عــن والتنقيــب والتفتــيش
 هـذه فـي   هـي الن مصـاديق  أبـرز فهـم   ،عن ذلـك  ةمالكري اآلية هيلن ؛المسلمين

  .)الوحي وبين بيننا الوصل حلقة هم، والكريمة اآلية

VínÖ^nÖ]<íÆ^é’Ö]VínÖ^nÖ]<íÆ^é’Ö]VínÖ^nÖ]<íÆ^é’Ö]VínÖ^nÖ]<íÆ^é’Ö]<<<<fl�jÖ]<Ý‚Âfl�jÖ]<Ý‚Âfl�jÖ]<Ý‚Âfl�jÖ]<Ý‚Âëëëë<<<<íÞ]�ý]æíÞ]�ý]æíÞ]�ý]æíÞ]�ý]æVVVV< << << << <
لمعنـى   صـوغه ويسـبكه  ي أن الكثيـر  حـاول  الـذي و أيضاً ـ  اآلخر المعنى

 وعـدم  ةاإلدانـ  وعدم القطيعة عدمو يالتبر عدم إلى تدعو اآلية أنهو: ( اآلية ـ 
 األجيـال  أو لاألو الجيـل  مـع ــ ومـا شـابه ذلـك ـ       عـن الل سلوبوأ النفرة إيجاد

  ).المسلمين من السابقة
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 ومـاذا  !يزيـد؟  لفع ماذا :تقولون لماذا( وكأن ما يستنتج من اآلية هو أنّه:
كذلك معاويـة  و !زياد؟ بن اهللا يدالجوشن وعب ذي بن شمرو دسع بن رعم لفع

 مـا  لَهـا  خَلَـتْ  قَـد  أُمةٌ تلْك{ ألن وهلم جـرا؛ ! ؟والمتوكّل وهارون العباسي
 يروالتبـ  القطيعـة  إحـداث فمما تنهى عنه اآليـة هـو    ،}كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ
 نحـن وبيننـا   المسـلمين،  مـن  الثـاني  أو لاألو الجيل بين والهوة والفجوة والنفرة
  .الراهن) الجيل

VíÛÒ^�]<Ý‚Â<VíÃe]†Ö]<íÆ^é’Ö]VíÛÒ^�]<Ý‚Â<VíÃe]†Ö]<íÆ^é’Ö]VíÛÒ^�]<Ý‚Â<VíÃe]†Ö]<íÆ^é’Ö]VíÛÒ^�]<Ý‚Â<VíÃe]†Ö]<íÆ^é’Ö]< << << << <
 اآلخر (وهو بالنسبة للمعنـى السـابق قريـب يتلـو بعضـه الـبعض):       المعنى

  :  المحاكمة عدم
 الصـدر  مـن  الصـحابة  فكأن اآلية تشير إلى أنّه: (من أنـت حتـى تحـاكم   

تفـتح كـي   إلعـراب ا ك مـن موقعـ  نوأيـ  اإلسالم؟! رموز وهم لاألو  التسـج 
 هـذه  توشُـيد  هم،ييـد أ علـى اإلسالم والـدين   قام الذين هؤالء ل،األو الصدر
 تضع كي من فأنت شامخات، وقمم راسيات جبال وهمعلى أكتافهم،  المعالم
وأي موقعية لك؟ أنـت لسـت حكمـاً أو     بينهم، فيما ضيوتق همتحاكمف نفسك

 قاضياً، وتفتيشك في التاريخ سيقودك إلى أن تكون حكماً وحاكماً).. 

 : ماذا فعلتقل وال التاريخي، البحث باب قفلا ؛إذنويقولون إثر ذلك: (
ــد ــة؟ وأ يزي ــت ! معاوي ــين القاضــي لســتفأن ــق، ب ــو والقاضــي الخالئ  رب  ه

  ).!حكماً؟ نفسك بتنصّ فلماذا الدين، يوم مالك ،العالمين

Víèû]<àÚ<äq^jßj‰]<]çÂfl�]<^Ú<“~×ÚVíèû]<àÚ<äq^jßj‰]<]çÂfl�]<^Ú<“~×ÚVíèû]<àÚ<äq^jßj‰]<]çÂfl�]<^Ú<“~×ÚVíèû]<àÚ<äq^jßj‰]<]çÂfl�]<^Ú<“~×Ú< << << << <
 فـي  اًمنبـوذ ــ   السـحر  كعلمـ  اآلن صارفإنّه  التاريخ علم في خضتَ إذاف
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 بنـي  سلطات هتريد ما وهذاذاتاً،  مةالمحر العلوم منو ،بحسب هذا البيان نفسه
 السـابق،  فـي  جـرى  امـ ع شتفتّ الفـ ( الحكومات، من وكثير العباس بنيو ةيأم

 العالميـة  الحروب في شتفتّ إذا كألنّ، والثانية األولى ةيالعالم الحرب في حتى
 أو الغربـي  نالتمـد  تجـاه  ةسـلبي  بنظرة نفسك نحقتُ سوف االستعمار فترات أو

ومـا   رؤيتـك و موقفك على ريؤثّس هألنّفاقفل البحث التاريخي؛  ل،هذا القبي من
 الـدمامل  مـن  اًكثيـر  ريفجو وموبوء، ملغوم ،خطير علم التاريخ علمإلى ذلك، ف

 لَهـا  خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْك بأنالكريم  القرآن خاطبكقد و والجراحات، والقيح
 وراء مـاذا  فـإذن ، يعملُـون}  كَانُوا عما تُسأَلُون والَ كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ ما

وحريمهم  اآلخرين حرمة تقتحم ولماذااآلخرين؟  سرائر عن وتفتيشك تنقيبك
جــدران بيــوت  علــى مــن رتتســو فكأنّــك! وكبيــرة؟ صــغيرة كــلّ عــن شتفــتّف

 مــن ال ،العــالمين رب اتمســؤولي مــن هــذه البيــوت، تلــك وتقــتحم اآلخــرين
األفراد ةمسؤولي(. 

 يوجـب  أنّـه  هـو  التـاريخ  علم راتوطوخ محاذير أحدهم يقولون: (إن ف
 كـلّ ول مصون، الحريم وهذا األفراد، حريم وهتك واالقتحام والتجرئ العدوان

 حرمــة تقــتحمـــ  التــاريخ علــم ـــ بواســطة أنــت فلمــاذا ،ةخاصّــ ةونيمصــ فــرد
  )!اآلخرين؟

<^Ú<î×Â<„Ê]çÞ<^Ú<î×Â<„Ê]çÞ<^Ú<î×Â<„Ê]çÞ<^Ú<î×Â<„Ê]çÞÖ<îÂ�Ö<îÂ�Ö<îÂ�Ö<îÂ�Víèû]<îßÃÚ<Ìè†vjVíèû]<îßÃÚ<Ìè†vjVíèû]<îßÃÚ<Ìè†vjVíèû]<îßÃÚ<Ìè†vj< << << << <
كثيرة  تبك إلى بتتسرـ  ولألسفـ  ةالكريم اآلية هذه أن لكم ذكرت

 أو التفسـير  بكتـ  بعـض أنّها تسربت إلـى   ، وحتىاإلسالمي التراثوكثيرة في 
 إلـى  القـرآن  معاني مسخيتحول  أن بمكان الخطورة منو ،لدينا وغيرها الكالم
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معنـى اآليـة الكريمـة ـ وكمـا       نفـإ  ،)١(مواضـعه  عن الكلم فونيحرفهم  بديهة،
 المعنـى  هذا لكن ،سنشاهد ـ يخالف المعنى الذي سبِك لها مائة وثمانين درجة 

 ،تماماً اآلية معنىل وحرف حتى صار مقابالً فرح اآلية به تنزل الذي األصلي
 الفكـر  فـي  تراثـاً  أصـبح ـ إلـى أن   لآليتين أوـ  لآلية فالمحر المعنى هذا هبدو

 اًإسـالمي  اًفكريـ أنّك ال تشاهد حالياً منتـدى   بحيث اإلسالمية، والذهنية والعقل
  عليـك أن  البحـث  فـي  اًوميزانـ  ضابطةفيه  ويعطوك إال تاريخية بحوث فيه ثارت

 ما ولَكُم كَسبتْ ما لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْكوهو:  أحمر، خطوهو  ،تتجاوزه ال
تُمبالَ كَسو أَلُونا تُسملُون} كَانُوا عمعي. 

ل، األو والصـدر  الجيل ماسي ال األجيال، حريم تقتحم ال؛ إذنفيقولون: (
 ،كسـبت  ومـا  دعهـا  ،مضـت  قـد ف دعها: تعالى البارئفهو حريم مصون ويقول 

  ).األجيال في مضى قدما  يعنيك ما أنت، هتكسب فيما رفكّو
 التحريـف،  سـبل  أخطـر  مـن  القرآن لمعاني والتحريف الطمس هذا نعم

 ة،القطعيـ  المتـواترة  بألفاظهـ وبحمد اهللا ـ مصون عن التحريف   الكريم القرآنف
 مـن  كثيـر إالّ أن السلطات األموية والعباسية عملوا في المعاني، فحرفت كثير و

 وأقصـي  سمـ وطُ ،فالمحـر  لمعنـى ا هدب بحيث مواضعها،و معانيها عن اآليات
  .لآلية الحقيقي األصيل المعنى

 العلـم  وحيـاة  ،بـالعلم  الـدين  حيـاة  مثَـ  ومـن  بمكـان،  الخطورة من وهذا
 علــى تأخــذو ســواعد تنبــرِ لــم إذابالتقليــد، فــ ال والتــدقيق والتنقيــب بــالتحقيق

 ليالً والجهد والجد بالكد أيديها عن رشموتُ واالجتهاد، الجد وكاهلها عواتقها
                                                             

  من سورة النساء. ٤٦) في إشارة لآلية ١(
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 رةالنيـ  حقـائق ال مـن  كثيـر  علـى  تـراكم  الذي الغبار نزيل أن نستطيع لنف ونهاراً
 ^النبيــين حكــم دارس يحيــي أنّــه #اإلمــام وظيفــةأن  مثَــ ومــن للــدين،

 .تنطوي فتحر إذا المعاني ألن الكريم؛ القرآنو

 الكتـب كـذلك أصـبحت   والتـاريخي   البحـث  أصبح االستدالالت بهذه
ــ بـزعمهم    القرآن ألن الموبقات؛ على محقَتَ وفيها منبوذة التاريخية والمصادر

 ذلـك،  إلـى  التاريخي البحثيؤدي  بينما ،هيٍن بأشد ذلك عن ينهىوادعائهم ـ  
 كأننّـا و ،اًمحرمـ  اًخطير اًوعلم المنبوذة العلوم منـ إثر ذاك ـ   التاريخ علم فصار
 العقـول  غلـق  مـن  المسـيحي  العهـد  فـي  الكنـائس  ةوريـ تدكتا قـرون  في نعيش

  .واآلراء واألفكار
 صـدد ب ليسـت  اآلية أن: لنا سيتبين الزعم وهذا المقالة هذه عن لإلجابةو

 علـى  الحـثّ  صـدد هـي ب  بـل  ،فحسـب  والتنقيـب  التـاريخي  البحـث  عـن  هيالن
 لآليـة  كبِوسـ  مسور عياد ما عكس التقليد، ونبذ واالجتهاد التنقيبالفحص و

  .معنى من
قبـل التعـرض لسـياق     منبهـات  ةعدلكم  نذكر روالتفكّ الفكرة لصحوةو

  :اآلية

[ÔÖ„e<ÝçÏè<çâæ<géÏßjÖ]<àÂ<áa†ÏÖ]<îãßè<ÌéÒ[ÔÖ„e<ÝçÏè<çâæ<géÏßjÖ]<àÂ<áa†ÏÖ]<îãßè<ÌéÒ[ÔÖ„e<ÝçÏè<çâæ<géÏßjÖ]<àÂ<áa†ÏÖ]<îãßè<ÌéÒ[ÔÖ„e<ÝçÏè<çâæ<géÏßjÖ]<àÂ<áa†ÏÖ]<îãßè<ÌéÒ< << << << <
 القـرآن  أن فكيف التاريخ، يستعرض كتابهو ـ بنفسه ـ    الكريم القرآن

 ربما وقائع لنا ينقل هأنّ والحال التاريخ، عن والتنقيب التفتيش عن هىين الكريم
  .وجلّ عزّ اهللا إالّ يعلمها لم

 ومـن  ؟×ويوسـف  زليخـا  بـين  جـرى  مـا ب فعلى سبيل المثال: من علم
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  الموارد؟ هذه مثل الكريم القرآنيتتبع  كيفف ذلك؟ أفشى
 {لَـئن ، فيقـول:  وهابيـل  قابيل بين جرى ما لنا الكريم القرآنكما يذكر 

 لم الحوار وهذا ،)١(لَأَقْتُلَك} إِلَيك يدي بِباسط أَنَاْ ما لتَقْتُلَنِي يدك إِلَي بسطتَ
الذي هو الكريم القرآن بل ،راوٍ وال تاريخية ورقة ال لهتسج فحسب. لهسج  

 القـرآن يفتـأ   ماوغيرهم كثير، ف وثمود وعاد األخدود أصحابكذلك و
 الكـريم  القـرآن  ينهـى  كيفف التاريخ، وأدوار حقب لنا ويستعرض إالّ الكريم

 !به؟ يأتي وهو قلُخُ عن

 لِّـأُولي  عبـرةٌ  قَصَصـهِم  فـي  كَـان  {لَقَد :يقول الكريم القرآن أوليس
 يـه تحر ويجـب  هـادف،  علـم  التاريخ أن لنا نيبيفهو ـ بالعكس ـ    ،)٢(اَأللْبابِ}

 .البصيرة نور برةوالع ،برةع فيه ألن فيه؛ التفتيشو التنقيبو

هـو   وجـلّ  عزّ اهللا من العبد يستفيضه وفيض وجوهرة ورزق نعمة أعظمف
 عبرةٌ قَصَصهِم في كَان {لَقَدالبصيرة نورها العبرة، كما يقول تعالى: و البصيرة،

، فهـي  يديـه}  بـين  الَّذي تَصْديق ولَكن يفْتَرى حديثًا كَان ما الْأَلْبابِ لأُولي
 الـذي  التاريخالعبرة في  بل الخيال، نسيج من رومانسيةأو  خيالية اًقصص تليس
  .الحقيقة رهين هو

 بِمـا  الْقَصَـصِ  أَحسـن  علَيك نَقُصُّ {نَحن :تعـالى  الباري يقول أيضاو
 العظيمـة  الكـريم  القـرآن  بيانـات  أبواب أحدذلك أن  يعنيو ،)٣(إِلَيك} أَوحينَا

                                                             

  .٢٨:سورة المائدة) ١(
  .١١١سورة يوسف: ) ٢(
  .٣٠:سورة يوسف) ٣(
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 والـراهنين  للحاضـرين  بـرة ع لتكـون  السـابقين،  الغابرين تاريخ قصص سردهو 
  كذلك لألجيال الالحقة.و

هـذا   فـي  والتفتيش والتنقيب التاريخ علم شرافة أن الكريم القرآن نيبيف
 مكَـ والح بـر الع عظمفـأ  بالعقيـدة،  الصلة وطيدة هي التي العبرة، برةالع هو العلم

 .العقيدة ومنهاج العقيدةفي  وأعظمها ،و .. والسلوك قلُالخُ في تكون

 بـرة، الع وهـي  ،والعقيـدة  التاريخ؛ الصلة الوطيدة هي التي تكون بين إذن
 التـاريخي  المـنهج  أن كيفالحقة إلى أنّه  جلسة فيـ  اهللا شاء إنـ  ضسنتعرو

 ،<بـرة ع مـنهج ذلـك: >  فـوق  فحسـب، بـل هـو    آحـاد  وأخبار أسانيد منهج ليس
بصـيرة   ونـور  عبـرة  ، فهـو يـة نّالظ الحجـج  فـوق  حجـة و دليـل أنّـه:   ومعنى ذلك

 .للعقيدة

اآلية األخرى التي تحثّ على التنقيب في علم التاريخ هـي قولـه تعـالى:    
ى {تلْكنَقُصُّ الْقُر كلَيع نا} مهآئالكـريم  القـرآن  يفتـأ  مـا ف ،)١(أَنب  لنـا  ديعـد  
  . فقومٍ لقومٍ وتاريخاً قصصاً

Ö]æ<íflèæ†ÏÖ]Ö]æ<íflèæ†ÏÖ]Ö]æ<íflèæ†ÏÖ]Ö]æ<íflèæ†ÏÖ]»<áfl‚Ûj»<áfl‚Ûj»<áfl‚Ûj»<áfl‚Ûj<<<<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< << << << <
 المجتمعـات هـي   الكـريم  القـرآن  اصـطالح >القرى< في  من المرادطبعاً 

 بـالعمران  لـيس  القـرآن  اصطالح في نالتمدف دة،موحال غير ناتوالتمد واألمم
 مـن  زالـت  ال التـي  الفراعنـة  حضـارة  ييسـم  الصناعة، فهو وال التكنولوجيا وال

 القـرآن  نتمـد  ألن اً؛نتمـد  هـا يعتبر الو ،<ةقروي> وشامخة قائمة الصناعة حيث
                                                             

  .١٠١) سورة األعراف :١(
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  بالمعرفة. وإنّما بالعمران ليس
 ،والفضـائل  واآلداب قلُوالخُ واإلنسانية المعرفة بحسب نالتمد يقيم فهو

 آليـات  هـذه ف ،ذلـك  شابه وما والفرج والبصر والبطن المعيشة آليات بحسب ال
  .غرائزية حيوانية

 <الفتــك>و <الجــنس> حيــث مــنتكونــوقراطي  تكنولــوجي نظــام فــآخر
نظاماً قروياً همجيـاً حيوانيـاً    القرآن يعتبره ذلك وغير <سالتجس>و <الحروب>و

  غريزياً غابياً، وتخلّفاً ال إنسانية.
 تعـيش  لكن المعيشة أسباب في العمران بدائيةالتي تكون  حاضرةال وأما

واإلنسانية المكارمو لثُالم والمعرفة والفضائل والوفاء ةواألمان والرحمة والتواد 
 مـن  {وجـاء لـذلك ورد فـي سـورة >يـس<:     و ،اًنتمـد  القرآن هايعتبرف اإللهية؛
وكذلك  العمران، حيثكانت قرية من  المدينةتلك  ،)١(رجلٌ} الْمدينَة أَقْصَى

 تكـن  لم اآلية في القريةف ،)٢(}الْقَرية أَصْحاب مثَلًا لَهم واضْرِب{قوله تعالى: 
 ،<القريـة > اهاسـم إالّ أن القـرآن   بـالعمران  عـامرة  مدينة كانت بلحقيقةً،  قرية
قرية بحسب منطق العمران ـ >   التيـ  النجار حبيب حاضرة ىوسم ؛ مدينـة تُعد>

 فهـم  والفطرية، اإلنسانية لثُللم استجابتهمو ،وجلّ عزّ باهللا إيمانهمو لتوحيدهم
  .اإلنسانية الفطرة حيث من نواوتمد رواتحضّ

 :يعنـي  ،علَيك} نَقُصُّ الْقُرى {تلكتعـالى:  وعلى أية حال فعندما يقول 
 مـن  ازدهـرت  بـل  والمكـارم،  قلُـ والخُ اإلنسانية حيث من تزدهر لم التي األمم

                                                             

  .٢٠: سورة يس) ١(
  .١٣: سورة يس) ٢(
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 فـي  شـديدة  خطـوات  خطتف الدماء، وسفك والخداع شوالتوح الغرائز حيث
  .قرى القرآن يهايسمف ذلك،

VovfÖ]<g×’Ö<Åçq…VovfÖ]<g×’Ö<Åçq…VovfÖ]<g×’Ö<Åçq…VovfÖ]<g×’Ö<Åçq…< << << << <
 الْقَصَصَ {فَاقْصُصِيبين في قوله تعالى:  الكريم القرآنفإن  ،وعلى كلٍ

ملَّهلَع {ونتَفَكَّرالوطيـدة  الصلة هو ، والتفكّررالتفكّوهو  التاريخ، علم غاية )١(ي 
 .)٢(<سنة ستين عبادة من خير ساعة رتفكّ> والعقيدة، التاريخ علم بين

 إلـى ــ   ـ مـن خاللـه    تنظـر  مة،جسم لبوس وشرائع ومناهج عقائد التاريخ
 المسـار  وتنتخـب  وتعتبـر  عظتـتّ ف نتائجهـا  إلـى تنظـر   كما ،والطالحمنها  الصالح

 وليـدة  العبرةوالعقيـدة، فـ   التـاريخ  بـين  الوطيـدة  الصـلة  هنا والصحيح، الصائب
 .هاومنهاج العقيدة في الركين والركن المحور وهي التاريخ، في روالتدب رالتفكّ

وعلـى ذلـك    التـاريخي،  لبحـث علـى ا  الكـريم  القرآن حثّ هو هذا إذن
 كَسبتْ ما لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْكاآلية الكريمة:  وتأويل تفسير يمكننا كيفف

 أن والحـال بتشـابه ومتشـابه،    يعملُون} كَانُوا عما تُسأَلُون والَ كَسبتُم ما ولَكُم
 أحـداث  عـن  وآياته سوره في ونهاره ليله في اعلين يتلو لم يزل الكريم القرآن

منه  العبرةعلم التاريخ و على المسلمين ييرب الذي هو :فبالعكس السابقة، ماألم
  والتفكّر فيه.

< << << << <

                                                             

  .١٧٦) سورة األعراف : ١(
  .٢٩٣: ٦٦) بحار األنوار ٢(
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 اآليـة  وبهـذه  باالستدالل حافلة اإلسالمية المذاهب مصادرواللطيف أن 

أن  حتـى  ،فـي علـم التـاريخ ودراسـته     والتنقيـب  التفتـيش  عـن  نهـي لل الكريمة
ــدارقطني ــي ال ــن ف ــرهم رووا   نهس ــي وغي ــنوالطبران ــيالن ع ــال:  |ب ــه ق   أنّ

 كـلّ  خلـف  وصـلوا  الكبـائر،  عملوا وإن بذنب قبلتي أهل من أحداً رواكفِّتُ ال(
 بكـر  أبـي  فـي  تقولوا ال: والرابعة أمير، كلّ معـ  قاتلوا: قال أوـ  وجاهدوا إمام،

 قَد أُمةٌ {تلْك: قولوا ،خيراً إال علي في وال عثمان في وال عمر في وال الصديق
 فـي  الكريمـة  باآليـة  استشـهاد فهـذا   ،))١(كَسبتُم} ما ولَكُم كَسبتْ ما لَها خَلَتْ

 مـن  كثيـر  عنـد  الحديثيـة  مصـادر ال في |بيللن ينسب مزعوم بوين حديث
 .اإلسالمية المذاهب

 األكيـدة  وسـنّته  القـرآن  قلُـ خُ ينـاقض  لآليـة  المسـبوك  المعنى هذا إذن
 إالّــ سـوى القليـل منهـا ـ       السـور  مـن  سـورة  تجد ال ربماف المستمرة، المتكررة

  .تاريخي حدث من عبرة وفيها

<áa†ÏÖ]<ÜvjÏè<]ƒ^¹<áa†ÏÖ]<ÜvjÏè<]ƒ^¹<áa†ÏÖ]<ÜvjÏè<]ƒ^¹<áa†ÏÖ]<ÜvjÏè<]ƒ^¹†�fÖ]<Üè†u<Üè†ÓÖ]†�fÖ]<Üè†u<Üè†ÓÖ]†�fÖ]<Üè†u<Üè†ÓÖ]†�fÖ]<Üè†u<Üè†ÓÖ][[[[< << << << <
 األفـراد،  حريم الكريم القرآن يقتحم كيف ، فيقول:سائل يتسائل ربماو

 لمـاذا فقابيل ارتكب ذنباً ولكـن   ،مثالً قابيل أو زليخاأحداث  في الحديث عن
 القـرآن  وكـأن  !؟هـذا  يومنـا  إلـى  البشرية تاريخ لأو من الكريم القرآنيشهره 

                                                             

: ٣راجـع: االمعجـم األوسـط للطبرانـي     ، وكـذلك  ١٧٤٢، رقم الحـديث  ٤٣ :٢سنن الدار قطني ) ١(
  .٢٢٦: ٦, ولسان الميزان البن حجر ١٧٦ـ  ١٧٥
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 هـذا وحرمتـه وشخصـيته، فهـل     الفـرد ال حريم و البشر حريم يراعي ال الكريم
  !حسنة؟ سياسة الكريم القرآن من التشهيرالتسقيط و

 هحقّـ  زاويـة  مـن  براقَـ وي عتتبي البشري الفرد كان لوف مغالطة، هذه طبعاً
القرآن الكـريم   لقخُ على النكير أو التساؤل هذا لكان الشخصي عدهوب الفردي

 نفسهمأ هم يمتلكوه حق ليس األشخاص حياة في العام الحق إالّ أن محله، في
  البشر. ةلعام حقهو  بل ألنفسهم،

 السـلوك  أن تظـنن  ال !البشـري  الفـرد  هـا أيولتقريب الفكرة يعنـي: أنـت   
 فـي  تعـيش  كإنّـ ف ،فحسـب  نفسـك ك بـ  وينحصـر  رويتسو يتقوقع منك الصادر
ذلـك   يعودس هساخاتّ أو هثتلو أوالماء  وباء أوجبت إذاو الماء، من كبير حوض

  البشرية. كلّ حياةل تهديدوال الخطورةو بالمرض
 فـي  هـا كلّ يةالبشـر  وأجيـال  أدوار يعتبـر  أنّه الكريم القرآن في اللطيفو

، القيامـة  يـوم  فـي  الحشـر  لثُّمتَ نفسك ، وذلكواحد وواد وصعيدواحد  مشهد
 مشـهد  فـي  تجمعهـا  مشـتركات  تعـيش  البشـرية  الشخصـية  أن على في الداللة

  .واحد
 فعـل  ي، فـأل االجتمـاع  وعلم اإلنسانية العلوم بحسبولهذا األمر براهين 

 جيلـه  علـى  مـن خاللهـا   ريـؤثِّ  وتسريبات، وتداعيات جموتَ إنساني فرد أي من
 ةالبشـري  فكـأن  األخـرى،  األجيـال  علـى  رويـؤثّ يتأثّر  المعاصر وجيله المعاصر،

  واحد. ومشهد صعيد في تعيش

VgéÏßjÖ]<ì…æ†•<î×Â<‚�Òöi<‚Â]çÎVgéÏßjÖ]<ì…æ†•<î×Â<‚�Òöi<‚Â]çÎVgéÏßjÖ]<ì…æ†•<î×Â<‚�Òöi<‚Â]çÎVgéÏßjÖ]<ì…æ†•<î×Â<‚�Òöi<‚Â]çÎ< << << << <
 دتؤكّـ  هـا كلّــ سـأذكرها ـ     عديـدة  وقواعد الدين تعاليم جاءت مثَ ومن
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 هعيـ تد مـا  عكـس  الموقـف،  وتحديـد  التاريخ في والتنقيب التفتيش لزوم على
ــة، هــذه ــك( :مــن المقال ــم لســت أنّ ــين نفســك صــبتن كــي بحكَ  النزاعــات ب

  ).الصحابة بين لاألو الصدر في ـ مثالً ـ حدثت التي والمناوشات
 سـنّة و الكريم القرآن من وهاتلقّ المسلمين بين أصيلة عديدة قواعد فهي

 ورؤيتـك  موقفـك  دتحـد  أن يجـب  أنّك على تحث هاكلّو ،|العظيم النبي
 مـن  كـذلك و ،اإلسـالم  صـدر  وقبـل  اإلسـالم  صدر في أحداث من جرى امع

  .الالحقة ماألم إلى السابقة األمم

flgu_<àÚ<Vì‚Â^Îflgu_<àÚ<Vì‚Â^Îflgu_<àÚ<Vì‚Â^Îflgu_<àÚ<Vì‚Â^Î<<<<ØÛÂØÛÂØÛÂØÛÂ<<<<ÝçÎÝçÎÝçÎÝçÎ<<<<Õ±†�_Õ±†�_Õ±†�_Õ±†�_<<<<VÜãÃÚVÜãÃÚVÜãÃÚVÜãÃÚ 

 والمتـواتر  المسـتفيض  القاعدة الخطيـرة والمهمـة، والحـديث    ومن ذلك
 طبعـاً  معهـم)،  أشـرِك  قوم عمل لفظاً ـ الذي يقول: (من أحب  أقول ـ وال معنى
 السـنّة،  أهـل  ماميـة وكـذلك عنـد   مصـادر اإل  فـي  كثيراً مختلفة الحديث ألفاظ

 أحـب  لـو  حتـى  أحـب  مـن  مـع  يحشر ، و>المرء)١(أحببت< من مع ومنها: >أنت
 لكـن  ،)٣(عديـدة  وصـياغات  فهـي الفـاظ  وغيرها،  ،)٢(معه< حشر حجراً أحدكم

                                                             

  .٢٧٦: ٣مسند أحمد ) ١(
  .٤٢: ١تفسير ابن عربي ) ٢(
  ) منهاـ  عند أهل السنّة ـ ال على سبيل الحصر:٣(

 رسـول  يـا : فقال ،|اهللا رسول إلى رجل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود حيث قال: جاء
 مـن  مـع  >المـرء |: اهللا رسـول  فقـال  بهـم؟  يلحـق  ولـم  قوماً أحب رجل في ترى كيف اهللا!

  .أحب<
  .٤٣:  ٨وصحيح مسلم  ،١١٣: ٧راجع: صحيح البخاري 

، عـن رسـول اهللا| أنّـه قـال: >مـن أحـب       ١٨: ٣حاكم في المستدرك على الصـحيحين  وروى ال
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 .واحد المعنى

 وافياً اًتحرير الفقهية الكتب فيـ إلى يومنا هذا ـ   أجدوالمؤسف أنّي لم 
 الحـديث  كتـب  أو ماميـة اإل عنـد  التفسـير  كتب فيربما نجد  نعم البحث، لهذا

  الشريف. الحديث هذا زوايا من جملة إلى وناصعة رائقة تفاسير العقائدية
 غيـر  اإلنسـان  أن :الحـديث  هـذا  يعنـي ما هو معنى هذا الحديث؟  نولك

أرادوا أن  مـا  عكـس  ، وذلـك إنسـاني  فـرد  أي من يصدر عمل أي عن مسؤول
  .معنى من لآلية يصوغوا

 ولَكُـم  كَسبتْ ما لَها خَلَتْ قَد أُمةٌ {تلْكوالمالحظ في اآلية الكريمة: 
 تُسـأَلُون}  {الَأنّـه تعـالى قـال:     يعملُـون}  كَـانُوا  عما تُسأَلُون والَ كَسبتُم ما

ــم يقــل: ( ــالفتحتَســألون البالضــم، ول ــأَلُون} {الَويعنــي  ،) ب ــر أنّكــم :تُس  غي
 تقــول: (ال تَســألوا)، بــل ال اآليــةف بــوا،نقّتُ ال ):تَســألون الومعنــى ( مســؤولين،
 فـي  يكتَـب  ال مـنهم  عمـل  مـن  صـدر  أن مـا  فيعنـي  تُسـأَلُون}  {الَاسألوا، أما 

ألن اآليـة األخـرى    تَسألون)، أنت، ففرق بين الكلمتين، فال تقل: (ال صحيفتك

                                                                                                                                               

 

  قوماً حشر معهم<.
 اهللا هحشـر  قومـاً  أحـب  : >من|النبي قال ـ قال:  ١٩: ٣ـ كما في المعجم الكبير  قرصافة وعن أبي

  زمرتهم<. في
عــن جــابر بــن عبــد اهللا، عــن رســول   ٢٩٧٨الحــديث ، ٤٠٥: ٥وروى الخطيــب فــي تــاريخ بغــداد  

 فحوسـب  زمـرتهم،  فـي  القيامـة  يـوم  حشـر  أعمـالهم  علـى  قومـاً  أحـب  اهللا| أنّه قـال: >مـن  
  أعمالهم<. يعمل لم وإن بحسابهم
  وغيرها كثير.
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 .)١(يتَفَكَّرون} لَعلَّهم الْقَصَصَ {فَاقْصُصِتقول: 

 هـا أي أنت :يقولالمستفيض المتواتر ـ الذي ذكرناه ـ    الشريف الحديثو
 إنفـ  ،إنسـاني  فـرد  أي مـن  فعل تجاه أي الموقف ديتحد عن مسؤول! اإلنسان

 أن يجـب ف اًإيجابي كان وإن ،اًسلبي منه موقفك يكون أن يجب اًسلبي الفعل كان
  اً.إيجابي موقفك يكون

  ! ؟ذلك يعنيني وماقد تقول: 
، وزراً أو أجـراً  إمـا  عملـه،  في كأنت وتُشَر كشارتُ أن يعنيكوالجواب: 

 تَـزِر  {والَ، يقـول تعـالى:   اآلخـر  عمـلُ  أحـد  صـحيفة  في بكتَي أن دون منو
 يكتـب  ولكن أخرى، نفس عبئ تحمل ال أنّك صحيح ،)٢(ى}أُخْر وِزْر وازِرةٌ

 يسـتنقص  أو يـنقص  أن دون مـن  لـذاك،  كتب كما الوزر من أو األجر من لك
  .الشريف الحديث دها هذايشيالتي  مسؤوليةهي ال هذهذاك، و من

 أو مـن هـذا الفعـل،    مأتبـر  هـل ف هابيـل،  قتل قابيل أن مثالً ـ أنا سمعت ـ  
  إليه؟ وأهوى أميل أو معه، أتضامن

ــول  ــديثيق ــوي الح ــتفيض النّب ــواتر المس ــى والمت ــد معن ــذاهب عن  الم
 قابيـل  هفعلـ  ما مع تضامنال إلى شعرة قيد هواك مال إن: عند الجواب اإلسالمية

 مسؤولية هذهو ،طبعاً شيء وزره من ينقص أن دون من وزره، في كشرتُ أنتف
 .عظيمة

 ويزيد وهامان قارون و وثمود وعاد وفرعون األخدود أصحابكلّ من 
                                                             

  .١٧٦: سورة األعراف) ١(
  .١٥: سورة اإلسراء) ٢(
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 نـت ك إذا فعلـوا؟  مـاذا  وغيـرهم،  لوالمتوكّـ  زيـاد  بن اهللا وعبيد سعد بن وعمر
 وإن حسـن ف كـان حسـناً   إن هم،أفعال نتيجة في كشرتُفإنّك  همفعل مع تضامنت
  فهذه مسؤولية عجيبة وعظيمة. ،فسيئ كان سيئاً
 عمـا  تُسـأَلُون  والَ{الكريمـة:   لآليـة  يصـيغوه  أن أرادوا ما عكس هذاو

هـل   ،اًمتبرمـ  أو اًمتضـامن  كـان  إن موقفـك،  عـن  لسـائَ تُ نتفأ ،}يعملُون كَانُوا
  فكـأن اإلنسـان   أحـب،  مـن  مـع  المرءفـ  معهـم؟  تتضـامن  أو أولئك أفعال تدين

  ها في مشهد واحد.عصارالبشرية وأ دهور كلّ بل ،نفسه عصر عيشال ي
 بدنـه  مـن  أرفـع ــ   وجوده مراتب بحسبـ  اإلنسان أن: ذلك في والسبب

تكـون  أفق في بعقلهفهو يعيش  المحدودة، نفسه غرائز من حتى وأرفع ق،الضي 
 الـدنيا  أدوار ليسـت  اًآفاقـ  يعـيش  قلبـه  بحسـب و واحـد،  مشـهد  في البشريةفيه 

لـه حتـى    الكـريم  القـرآن  فيهـا  يسـتعرض  عـوالم  بل فحسب، والالحقة السابقة
 يفْسـد  من فيها {أَتَجعلُ: تعالى الباري وبين المالئكة بين جرت التي سائلةمال

  .)١(ء}الدما ويسفك فيها
 ،! ـ االنسـان  هـا أيــ   أنـت  لك عبرة يعطي لكي بمالئكته؟ اهللا رشهي لماذاف

 مـا  تـرك  فيموقف بعض المالئكة ووقوعهم  من حتى عبرة قلبكو بعقلكخذ 
، خـاطئ أمـر   العـالمين  رب حكـم  علـى  االعتراضفخذ عبرة في أن  أولى، هو

  الدنيا. دار مشهد من أعلى مشهدال هذاو
 تَخَاصُم لَحق ذَلك {إِنر: االنـ  أهل بين يجري ما القرآن لنا يحكيكما 

                                                             

  .٣٠: سورة البقرة) ١(
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كانت كاذبة بينهم وكان بينهم تغـادر وتخـادع،    ةالمود ألن ؟مل ،)١(}النَّار أَهلِ
  فهذا مصيرهم.

ـ وألن درجة من درجات وجود اإلنسان عظيمـة جـداً ـ     الكريم القرآنف
، كثيـرة  عـوالم  علـى  من خاللـه  يشرف اًوأفق ودرجة اًموقع اإلنسان شعييفإنّه 

 العصـور الـراهن و  عصـره  عـن  مسـؤوالً  ال اإلنسـان  تجعلالكثيرة  العوالم وهذه
  .عوالم حداثأ عن مسؤوالً بلفحسب،  والالحقة السابقة

ì‚Â^Îì‚Â^Îì‚Â^Îì‚Â^ÎVVVV<<<<Vg×ÏÖ^e<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]Vg×ÏÖ^e<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]Vg×ÏÖ^e<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]Vg×ÏÖ^e<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù] 

فإن هناك قاعدة دينية رصينة أخرى ال بـد أن نتعـرض لهـا، وهـي      لذلك
 هـي الدرجـة   درجاتهـا  حدفإن أ ،<المنكر عن هيوالن بالمعروف األمر> :قاعدة

عمل قوم أشرك فـي   من أحب> :الشريف الحديث مضمون نفس وهي القلبية،
 .جداً عالٍ أفق في فاإلنسان بقلبه يعيش ،<عملهم

  المنكـر  إنكـار  مراتـب  أدنى البحث ـ :  هذا عواوس وياليتهمـ  الفقهاء قال
  القلب. في ما يكون

   ؟يقصَد بذلك منكر وأيجيد! 
 عـين  امأم الراهن المنكر بلحاظ ليسوالجواب: أن إنكار المنكر بالقلب 

 بـن  يزيـد  أو قابيلقبل  من صدر الذي المنكر حتىيشمل  بل ،فحسب اإلنسان
  .التاريخ طواغيتومن قبل غيرهم من  الجوشن ذي بن رشم أو  معاوية

 إذاأنّـك  : يعنـي  ،بالقلـب  األمـر بالمعروف هو  األمر مراتب أدنىكما أن 
                                                             

  .٦٤) سورة ص : ١(
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 الـذي  المعـروف يشـمل   ، ولكـن أي معـروف؟  بقلبـك  فأحببه معروفاً شاهدت
 أحببهف ،^الشهداء سيدسيد األنبياء وسيد األوصياء وسيدة النساء و من صدر
 .بقلبك

 الفقـه  أبـواب  من كبابـ  المنكر عن هيوالن بالمعروف األمر قاعدة إذن
  بالعصر الراهن أبداً، بل يعم كلّ التواريخ. ينحصر ال ـ اإلسالمي الفقه في

 لمعنـى  التحريـف  هـذا  عن اإلجابة بلحاظـ  اهللا شاء إنـ  صلة وللحديث
  اآلية.

  .الطاهرين وآله محمد على اهللا وصلى
  
  



 

 

  
  
  
  

)١٤١(  
  المنهج بين البحث التأريخي والعقائدي

  الثالث) قسم(ال
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ محمد السند
  



 

 



 

 

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  والصالة والسالم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
  السالم عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة اهللا وبركاته.

Voè‚£]<“~×ÚVoè‚£]<“~×ÚVoè‚£]<“~×ÚVoè‚£]<“~×Ú< << << << <
        ي المـنهج بـين التـاريخ والعقيـدة، وأنكان الحديث يـدور عـن تحـر

انفصاماً بين المنهجين، أو المنهج العلمي في عمـوم بحـوث   هناك من يصور 
المسائل الدينية من الفقه والعقيدة، وأن المـنهج التـاريخي مـنهج كشـكولي     
  يضم كل ما هب ودب، ولـيس قائمـاً علـى مـنهج علمـي، وأن فـي التـاريخ       

وتُتـداعى منـه خطـورات ومحـاذير علـى األمـة أو علـى         ،ما يوجـب طامـات  
  .البشرية
حـول مفـاد اآليـة الكريمـة التـي زُعـم أنّهـا ناهيـة         ـ طبعـاً ـ   الحـديث   ف

ورادعة عن البحث التـاريخي، وأن هـذا البحـث مـن فضـول الكـالم أو مـن        
التعدي على حريم اآلخرين، أو التقحم فـي الشـؤون اإللهيـة؛ ألنّـه نـوع مـن       

ولـيس فعـل   الحكمية والحكم والقضاء على األمـم السـابقة، وهـذا فعـل اهللا     
   المؤرخ يستعرض سجالت وصـحائف البشـر، ويـور ق صـحيفة  البشر، فكأن

ت، فيفتح الملفات، وهذا لـيس مـن شـؤونه؛ إذ أنّـه     صحيفة من تلك السجالّ
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، ليس من الكرام الكاتبين، وليس الحكَم العدل، بل الحكم هو اهللا عزّ وجـلّ 
  به ذلك.علم التاريخ علم الفضول أو علم محرم، وما شا فإذن

تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها مـا  {واستمسكوا في هذه المقالة باآلية الكريمة: 
لُونمعا كَانُوا يمع أَلُونالَ تُسو تُمبا كَسلَكُم متْ وبمفادهـا:   ،)١(}كَس فقالوا بأن

م، (أنّها أمة قد خلت، أي: مضت، فلها صحيفة أعمالها، ولكم صحيفة أعمـالك 
ــيش  ســألون عمــا كــانوا يعملــون ال تُ ــيكم وال يخصّــكم الغــور والتفت ، فــال يعن

  والتنقيب في صحائف أعمالهم).
وقد استعرضنا عـدة أجوبـة سـابقاً، فـي أن القـرآن الكـريم يحـثّ علـى         
التاريخ أيما حثٍّ، في ليله ونهاره، وهناك بعض اآليات في هذا المجال ال بأس 

  آليات التي ذكرناها سابقاً.أن نقرأها أيضاً إضافة ل

Vê−…^jÖ]<ovfÖ]<î×Â<flo�<l^èaVê−…^jÖ]<ovfÖ]<î×Â<flo�<l^èaVê−…^jÖ]<ovfÖ]<î×Â<flo�<l^èaVê−…^jÖ]<ovfÖ]<î×Â<flo�<l^èa< << << << <
رضِ فَينظُروا كَيف كَان عاقبةُ الَّـذين  أَولَم يسيروا في األ{قال تعـالى:  

هِملن قَب٢(}م(.  
قُلْ سيرواْ في اَألرضِ ثُم انظُرواْ كَيـف كَـان عاقبـةُ    {وقال عزّ وجـلّ:  

كَذِّبِين٣(}الْم(.  
ــدة   ــان الصــلة الوطي ــان تبين ــان اآليت ــة وهات ــين علمــالمنهجي ــاريخ ب ي الت

خالصـات علـم التـاريخ هـو مـا تُسـتخلَص منـه رؤى         والعقيدة في أن من قمم
                                                             

  . ٤١و  ١٣٤البقرة : ) سورة ١(
  .٩) سورة الروم : ٢(
  .١١) سورة األنعام : ٣(
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وبصائر للعقيدة، فواضح عند اللبيب أن األمم التـي تنـتهج نهجـاً خاطئـاً كيـف      
ــردى  ــتت ــ  وتنزل ــزّ وج ــل اهللا ع ــم يجع ــة   ق، ث ــذه خالص ــوء، وه ــا الس لّ عاقبته

  واستخالص وعبرة وبصيرة عظيمة جداً من التاريخ.
فالتاريخ الهادف الموجه هو الذي تُستخلص منه رؤى ومناهج عقائدية، 
وكأن القرآن الكريم يقول لنا بأعلى صوته: إن مـادة التـاريخ مصـدر هـام فـي      

  هجها.نإضاءة رؤى العقائد و
لقـرآن الكـريم الصـلةَ فـي المـنهج بـين التـاريخ        انظر كيف يصـور لنـا ا  

بعد ذلك بأن علم التاريخ مذموم أو موصـود بابـه بتوسـط     ثم يقولونوالعقيدة، 
تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم مـا  {تأويل مزعوم لآليتين الكريمتين: 

تُمبكَس{.  
وهـو عكـس مـا رامـوه وزوقـوه      وسنبين اآلن المعنى الصـحيح لآليتـين،   

قـد زوقـت سـلطات بنـي أميـة      وصوروه وفصّلوه من معنى متشابه خاطئ لها، ف
وبني العباس لهاتين اآليتين الكريمتين معنى خاصاً إلسـبات العقـل أو الذهنيـة    
اإلسالمية عن التفتيش والتنقيب في التاريخ؛ وذلك ألن التاريخ يوجب صحوة 

ــم {القــرآن الكــريم: الــذهن البشــري كمــا يقــول   لَّهفَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَع
ونتَفَكَّرا يفعله الظـالمون فـي الوقـت    )١(}يفيوجب إيقاظ الشعوب واألمم عم ،

الراهن، ولكن عندما ينيمون ويسبِتون العقـلَ البشـري فـإنّهم يكونـون قـادرين      
  على فعل ما يرومونه.

لَها مـا كَسـبتْ ولَكُـم مـا     خَلَتْ  تلْك أُمةٌ قَد{فمعنى اآلية الكريمـة:  
                                                             

  . ١٧٦) سورة األعراف : ١(
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تُمبهو عكس ما أرادوا لها من معنى، فمعناها أنّه: يجـب علـيكم التنقيـب     }كَس
والتفتيش عن األمم السابقة، وعدم التقليد والتبعية لهم، بل اتّبعوا الـدليل، كمـا   

  سنأتي على ذلك بشواهد في نفس سياق اآلية.

<î×Â<‚â]ç�<î×Â<‚â]ç�<î×Â<‚â]ç�<î×Â<‚â]ç�]<íèû]<íÖ÷�]<íèû]<íÖ÷�]<íèû]<íÖ÷�]<íèû]<íÖ÷�Víµ†ÓÖVíµ†ÓÖVíµ†ÓÖVíµ†ÓÖ< << << << <
سأقرأ عليكم عشر آيـات قبـل هـذه اآليـة كـي أبـين لكـم جـو اآليـات          
وسياقها؛ ألنّنا إذا أتينا بآية مقتطعة عن سياقها وبترناها فربما ال يلحظ لها معنى، 

تُقـدم تلـك    وإن كان السياق شاهد وقرينة، وإذا أتت قرائن أخرى معاكسـة لـه  
ق هنا ـ على أية حال ـ مؤثِّر، قال تعـالى:    القرائن على قرينة السياق، ولكن السيا

ْإِن هدى اللَّه هو  حتَّٰى تَتَّبِع ملَّتَهم قُل ولَن تَرضَٰى عنك الْيهود وال النَّصَارٰى{
أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّـه مـن   الْهدٰى ولَئنِ اتَّبعتَ 

بِـه   الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حق تالوته أُولَٰئك يؤمنُـون *ولي ولَا نَصيرٍ
ونرالْخَاس مه كفَأُولَٰئ بِه كْفُرن يمـي     *والَّت ـيتموا نِعيلَ اذْكُـرائـرنِي إِسا بي

واتَّقُوا يوما لَّا تَجزِي نَفْس عـن  *َأَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي فَضَّلْتُكُم علَى الْعالَمين
وننصَري ملَا هةٌ وا شَفَاعهلَا تَنفَعلٌ ودا عنْهلُ مقْبلَا يئًا وتَلَـٰى  نَّفْسٍ شَياب إِذو*

، إلـى أن تشـير   )١(}اسِ إِماماتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّإِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَ
القواعد للبيت الحـرام، ودعـائهم بـأن     ‘اآليات إلى إقامة إبراهيم وإسماعيل

دعى بأن يبعث اهللا عزّ  ×تكون في ذريتهم األمة المسلمة، وأن النبي إبراهيم
  .×وجلّ رسوالً في ذريته من نسل إسماعيل

                                                             

 .١٢٣ـ  ١٢٠) سورة البقرة : ١(



EMPM<D<K<flë‚ñ^ÏÃÖ]æ<ê−…`jÖ]<ovfÖ]<°e<sãß¹]O<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<PNM 

 

يسـتعرض القـرآن الكــريم هـذه اآليـات إلــى أن يبـين أن شـريعة النبــي       
وملّته ودينـه هـو اإلسـالم، ال اليهوديـة وال النصـرانية كمـا تـزعم         ×إبراهيم

مـن سـفه    الّومن يرغَب عن ملَّة إِبـراهيم إِ {اليهود والنصارى، يقول تعـالى:  
هي ا نَفْسف إِنَّها ونْيي الدف نَاهاصْطَفَي لَقَدين*وحالصَّال نلَم ةرلْآخ هبر إِذْ قَالَ لَه

ينالَمالْع برتُ للَمقَالَ أَس ملأَس* إِن نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبصَّٰى بِهوو
[أي: أنـتم   أَم كُنـتُم *وأَنـتُم مسـلمون   اللَّه اصْطَفَٰى لَكُم الدين فَلَا تَموتُن إِالّ

شُهداَء إِذْ حضَر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تَعبـدون   اليهود أو النصـارى] 
كإِلَٰه دبي قَالُوا نَعدعن بـا      مإِلَٰه اقـحإِسيلَ واعـمإِسو يماهـرإِب كائآب إِلَٰهو

 ننَحا وداحوونملسم لَه*  تُمـبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه ةٌ قَدأُم لْكت
لُونمعا كَانُوا يمع أَلُونال تُس١(}و(.  

قُلْ ارٰى تَهتَدوا ودا أَو نَصَوقَالُوا كُونُوا ه{بعد ذلك يقول الباري تعالى: 
قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينَـا  وما كَان من الْمشْرِكين*بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً 

     ـيـا أُوتمو اطـبالْأَسو قُـوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنزِلَ إِلَٰى إِبمو
وعيسٰى وما أُوتي النَّبِيون من ربهِم ال نُفَرق بين أَحد منْهم ونَحـن لَـه    موسٰى

ونملس٢(}م(.  
ط اإلسـالم وديـن اإلسـالم، فيقـول:     إلى أن يصل إلى أن صراطهم صـرا 

ولَّـوا فَإِنَّمـا هـم فـي شـقَاقٍ      وإِن تَفَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنتُم بِه فَقَد اهتَدوا {
يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفيغَةً   *فَسـبص اللَّـه نم نسأَح نمو غَةَ اللَّهبص

                                                             

 .١٣٤ ـ ١٣٠: سورة البقرة) ١(

 .١٣٦ـ  ١٣٥: سورة البقرة) ٢(
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ونابِدع لَه ننَحو*  لَكُـمالُنَا وملَنَا أَعو كُمبرنَا وبر وهو ي اللَّهونَنَا فاجقُلْ أَتُح
صُونخْلم لَه ننَحو الُكُمم١(}أَع(.  

أنا أستعرض هنا سياق اآليات عن عمـد، لكـي نـنظّم ـ بعـد ذلـك ـ بيـان         
تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما {هذه اآليات، ونذكر كيف أن لها صلة بقوله تعالى: 

  .} تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُونكَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم وال
أَم تَقُولُـون إِن إِبـراهيم   {مـن سـورة البقـرة:     ٣٩يقول تعالى بعـد اآليـة   

قُلْ أَأَنتُم أَعلَم  وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كَانُوا هودا أَو نَصَارٰى
 أَظْلَم نمو ـا        أَمِ اللَّهمـلٍ عبِغَاف ـا اللَّـهمو اللَّـه ـنم هنـدةً عادشَه ن كَتَممم

تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها مـا كَسـبتْ   {، ثم تتكرر اآلية مرة أخـرى:  )٢(}عملُونتَ
لُونمعا كَانُواْ يمع أَلُونالَ تُسو تُمبا كَسلَكُم م٣(}و(.  

ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها {تي جاءت قبل ذلك جاء فيها: طبعاً اآليات ال
 أَلَم تَعلَـم أَن ه علَىٰ كُلِّ شَيٍء قَـدير* أَلَم تَعلَم أَن اللَّ نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها

ومـا لَكُـم مـن دون اللَّـه مـن ولـي وال        اللَّه لَه ملْك السماوات والْـأَرضِ 
، وهذه اآليات وإن كانت سابقة كثيراً على سياق هذه اآليات، لكنّهـا  )٤(}نَصيرٍ

  أيضاً في نفس هذا السياق.
 ن الباري تعالى فمحصّل االستدالل أنة أدلّـة فـي حجـاج اليهـود      بيعـد

                                                             

 .١٣٩ـ  ١٣٧) سورة البقرة: ١(

 .١٤٠ـ  ١٣٩: سورة البقرة) ٢(

  .١٤١سورة البقرة: ) ٣(
 .١٠٧ـ  ١٠٦: سورة البقرة) ٤(
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تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم مـا  {والنصارى، ثم أتى بهذه القاعدة: 
لُونمعا كَانُواْ يمع أَلُونالَ تُسو تُمبكَس{.  

Vï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<fl�…<»<sruVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<fl�…<»<sruVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<fl�…<»<sruVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<fl�…<»<sru< << << << <
  :اليهود والنصارىفي رد  فمن الحجج واألدلّة التي ذكرها اهللا عزّ وجلّ

ه ئـ ووالية فوق صـالحيات أنبيا صالحية إن هللا عزّ وجلّ  الحجة األولى:
ء أنبياء اهللا وعبيد طائعون لـه،  ، فهؤال^إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

واألنبيـاء العظـام ـ كمـا يـزعم       ×ولنفترض جدالً وحـواراً أن النبـي إبـراهيم   
النصـرانية، ولكـن ألـيس مـن      وأليهوديـة  اليهود والنصارى ـ كانوا علـى نهـج ا   

ما نَنسـخْ  {صالحيات اهللا أن ينسخ ويأتي بآية مثلها أو خير منها؟! قال تعـالى:  
  .}من آية أَو نُنسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها

! ـ إذا استبان لكـم بـالبراهين    لخاتم األنبياء فأنتم ـ أيها اليهود المعاصرين 
ه إبـراهيم وإسـماعيل   ئـ المعجزات من اهللا عزّ وجلّ أنّه تعالى نسخ شريعة أنبياو

، فلم ال تتّبعـون هـذا   |وأتى بشريعة سيد المرسلين ^وإسحاق ويعقوب
  النسخ؟!  

والواليــة الرفيعــة علــى إبــراهيم األعلــى ألــيس اهللا هــو صــاحب الحجــة 
  ؟! ^وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ــدم   ــي ي ــج الت ــى الحج ــذه أول ــود    وه ــاج اليه ــلّ حج ــزّ وج ــا اهللا ع غ به
تلْك أُمةٌ {لها صلة وطيدة بمعنى قوله تعـالى:  وهناك حجج أخرى ، والنصارى
ذكرها اهللا عزّ وجـلّ أستعرضـها بشـكل فهرسـي وأعـود إلـى هـذه         }قَد خَلَتْ

  .الحجة األولى
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ـ كمـا    ×في زمن النبي عيسى إّ� النصرانية لم تكن إن  الحجة الثانية:
ـ كما زعـم    ×في زمن النبي موسى إّ� يزعم النصارى ـ ، واليهودية لم تكن  

، وفي زمن النبي إبـراهيم والنبـي   ‘اليهود ـ ، فما قبل أنبياء اهللا موسى وعيسى 
  لم تكن نصرانية وال يهودية، وهذه من الحجج الواضحة. ^يعقوب

ام وشـيد ـ مـع    هـو الـذي بنـى وأقـ     ×ن النبي إبـراهيم إ الحجة الثالثة:
مكة المكرمة، وذكرنـا بالشـواهد   ـ قواعد البيت الحرام في  ×النبي إسماعيل

أن نزوح اليهود من الشامات ـ من أراضي الجنان التي تغرد بمالذّ الـدنيا ـ إلـى     
كان قبل عشـرات  ك ـ حيث الهجير والتمر والماء ـ   صحراء الحجاز وخيبر وفد

  تاريخي قاطع ودامغ.، وهذا دليل )١(أو مئات السنين
ليس هذا استالل بآية أو رواية يقبلها النصراني أو اليهودي أو ال يقبلهـا،  

فقالعهم وبيوتهم موجودة لحد اآلن،  لذلك بل هو دليل تاريخي مفعم قطعي ،
 من الَّذين عاقبةُ كَان كَيف فَانْظُروا الْأَرضِ في {سيروايقول القرآن الكـريم:  

  ، وهذا دليل ال يمكن أن يختلف عليه أثنان من البشر.)٢(بلُ}قَ
كـان ديـن    ×إذن هناك أدلّة دامغة وكثيرة على أن دين النبي إبراهيم

حجـوا حـول    ^نزح إلى مكة المكرمة، بـل كـلّ األنبيـاء    ×اإلسالم، وأنّه
  .اًبيت اهللا الحرام، فإذن كانت ملّتهم واحدة ونهجهم واحد

Ùçu<oè‚£]Ùçu<oè‚£]Ùçu<oè‚£]Ùçu<oè‚£]<<<<fléuø‘fléuø‘fléuø‘fléuø‘<V�ŠßÖ]æ<Äè†�jÖ]<»<�]<í<V�ŠßÖ]æ<Äè†�jÖ]<»<�]<í<V�ŠßÖ]æ<Äè†�jÖ]<»<�]<í<V�ŠßÖ]æ<Äè†�jÖ]<»<�]<í< << << << <
 ١٠٧في هذه اآليات، من اآلية وأدلّة نعم يذكر اهللا عزّ وجلّ عدة حجج 

                                                             

 ) ذكر ذلك سماحته في الجزء األول من بحثه: المنهج بين البحث التأريخي والعقائدي.١(

 .٤٢سورة الروم:   )٢(
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، وال أريد هنـا أن آخـذ الوقـت    ١٤١إلى  ١٣٤، ثم بعد ذلك من ١٣٤إلى اآلية 
باسـتعراض اآليـات وتفصــيلها، ويهمنـي مـن ذلــك الـدليل األول الـذي ذكــره       

التشـريع والنسـخ هللا عـزّ وجـلّ،     صـالحية  : أن القرآن في صدارة األجوبة، وهو
النسخ والتشـريع لـه تعـالى فكيـف تتمسـكون أنـتم بسـيرة        صالحية فإذا كانت 

حسـب زعمكــم بأنّهــا يهوديـة أو نصــرانية، وال تتمســكون    ×النبـي إبــراهيم 
بوالية اهللا واألدلّـة القائمـة لـديكم علـى واليـة اهللا وصـالحيته التـي هـي فـوق          

ــالحية  ــتبان  ص ــد اس ــاء، وق ــيد     ل األنبي ــا س ــي أبانه ــاجز الت ــة والمع ــم باألدلّ ك
 |أن إرادة اهللا عــزّ وجــلّ كانــت علــى بعــث ســيد المرســلين |األنبيــاء

  بشريعة خاتمة، فكيف ال تتّبعونها وهي ترجع إلى صالحيات اهللا عزّ وجلّ؟!
كـانوا علـى مـا     ^لنفترض أن إبراهيم وإسماعيل وإسـحاق ويعقـوب  

هـم وأدلّـتهم،   ، فلهـم حجج }لْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَهـا مـا كَسـبتْ   {ت، تزعمون
ولكنّكم أنتم أيضاً مرهونون بأدلّة وحجج حاليـاً، فيجـب أن تفحصـوا وتنبـروا     
للتقيد وااللتزام والتأمل والتدبر والتمسك بها، ال أن تتمسكوا بأن األوائل كيف 

  .كانوا فنحن نكون كما كانوا
إلى معنى اآلية فكأنّها تقول: ال تتّبعوا األوائل واألسـالف مـن دون   انظر 

تدبر، بل نقّبوا وفتّشوا وحقّقوا واستمسكوا بالحجج األكبر واألهم، ولو كانـت  
تلك الحجج فوق حجج األنبياء كحجية اهللا عـزّ وجـلّ التـي هـي فـوق حجيـة       

اهللا في النسـخ؛ إذ  صالحية في نبي من األنبياء أن ينصالحية األنبياء، فليس من 
اهللا فـي األلوهيـة أو   صـالحية  النبي، وكذا أن ينفي صالحية فوق صالحية أنّها 

التوحيد في العبوديـة، بـل مـا كـان اهللا ليبعـث نبيـاً يتمـرد هكـذا علـى السـاحة           
  اإللهية.
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إذن صالحيات اهللا وحجيته فوق حجية األنبياء، فكيف تتمسـكون أنـتم   
  األدنى ـ حسب زعمكم ـ وتتركون الحجة األعلى؟!بالحجة 

Vífléflr£]<gi]†ÚVífléflr£]<gi]†ÚVífléflr£]<gi]†ÚVífléflr£]<gi]†Ú< << << << <
انظر إلى مراتب الحجية، وهذا معنى بديع لم أقف عليه في كتب العلوم 
اإلسالمية ككتب األصول أو الكالم، فإن أحد معاني التقليد المـذموم أن تتّبـع   

تهاداً أو اسـتناداً  ة عليا، ولربما يسميه اإلنسان اجية دانية سفلى، وتترك حجيحج
، فهـذا تقليـد أعمـى خـاطئ     حـذار وحـذار   علمياً، لكن القرآن الكـريم يقـول:  

  .مذموم
طبعاً ليس المقصود بذلك كـلّ أنـواع التقليـد، بـل التقليـد المسـتند إلـى        

ما نَنسخْ مـن  {هشاشة في األدلّة، لذلك صدر اهللا عزّ وجلّ الكالم بهذه اآليـة:  
اهللا فـي التشـريع   صـالحية  ، ويعني ذلك }نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها آية أَو نُنسها

اهللا  والنســخ، كيــف تُقــرون بــأن هنــاك نســخاً بــين األنبيــاء ألنّــه مــن فئــة فعــل 
  ؟|وصالحيته وال تُقرونه في سيد األنبياء

ولنفتـرض ـ كمـا تزعمـون ـ أن أنبيـاء اهللا إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحق           
حتـى حجيـة   كـانوا يهـوداً أو نصـارى، ولكـن حجيـة اهللا تنسـخ        ^ويعقوب

  ال يبـرر أن  ـ  لمسـتند ولحجيـة كانـت لـديهم    ـ علـى اليهوديـة     أولئك، فكونهم
ة عـن دليـل وحجيـ    |تنقّبوا أنتم في العصر الراهن المعاصر لسيد الرسـل ال 

، طبعاً نقصـد بهـم   ئة لما كان عليه األسالفطِّأو مخَالحجية خرى رافعة لتلك أ
تبـاع  فين ألوالمحـر  ،سوا اليهوديـة والنصـرانية  الذين أساألسالف ـ ال األنبياء ـ    

 ،وا اليهـود دوهـو ـ بـولس   ـ كروا النصارى  نصّالذين عيسى النبي النبي موسى و
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بـوا عـن   وتنقّأنتم  شواعليكم أن تفتّـ كما يدعون ـ ، ف   استندوا إلى حججالذين 
إذا وبـوا عـن حجـج أعلـى،     نقِّفأنبيـاء أيضـاً   لو كان أولئـك  بل حتى والحجج، 

ولو كان شيخ األنبياء  ،كئوا على حجج أدنىوال تتّ استمسكوا بهافوقفتم عليها 
  ×.كالنبي إبراهيم

لتنقيـب  ره لنا القرآن الكريم في الفحص وامعنى عظيم وبديع يسطّوهذا 
والنصـرانية ألتبـاع النبـي    وعدم التقليد ونبذه في العقيدة، فإن كانـت اليهوديـة   

واستندوا ـ حسب زعمهم ـ لحجـج، لكـن علـيكم أن       ‘موسى والنبي عيسى
تقـوم  و قـد تكـون حججهـم مدخولـة ومخدوشـة،     تفتّشوا وتنقّبوا أنتم أيضـاً، ف 

، فـإن كـانوا   }تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها مـا كَسـبتْ  {، فـ ة والحججلديكم األدلّ
كيـف   ذلك، وأنّهـم  ليس يعنيكمأو محقّين قاصرين أو رين مقصّأو معذورين 

فتّشوا وابحثوا ونقّبـوا وافحصـوا وتعمقـوا فـي حجـج      نهجوا لتنتهجوا ما نهجوا، 
  تُعذَرون أنتم ـ في ما بينكم وبين اهللا ـ فيها، ال أن تتّبعوا أولئك عمياوياً.

æ<géÏßjÖ]æ<géÏßjÖ]æ<géÏßjÖ]æ<géÏßjÖ]Víµ†ÓÖ]<íèû]<»<‚é×ÏjÖ]<„fÞVíµ†ÓÖ]<íèû]<»<‚é×ÏjÖ]<„fÞVíµ†ÓÖ]<íèû]<»<‚é×ÏjÖ]<„fÞVíµ†ÓÖ]<íèû]<»<‚é×ÏjÖ]<„fÞ< << << << <
 ،}ولَكُم ما كَسبتُم{، ثم يقول تعالى: الكريمةبديع لآلية المعنى انظر ال

سألون عمـا كـانوا هـم    : أنتم مسؤولون عن الحجج التي أقيمت لديكم، ال تُأي
، حججهـم ال تنفـع لـديكم    فيـه  نمعذورين أو مقصّـرين أو معانـدين أو محقّـي   

   .شيئاً
فمنطق القرآن نفسه  ،ثارهمآل متّبعون نحنمنهجاً وقد نهج آباؤنا  :لال تق

: اآليـة الكريمـة هكـذا يقـول    الذي ينبذ التقليد في العقائد دوماً ودوماً هنـا فـي   
سواء كان عن عذر أو تقصـير أو قصـور    ،}تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ{
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نسـخ  تُ ألنوالشـريعة قابلـة    ،خنسـ ي ألنالحق قابـل  ف أو عناد، أو حتى عن حق،
ة األدلّـ ف، وجـلّ  وهـو اهللا عـزّ  وأُس الحجـج،  الحجـج   أنتم أمـامكم أم فل، بدوتُ

  .هكذا قائمة عندكم
أمـامكم األنبيـاء مـن    كـان  على التنقيب ولو تحثّ هذه اآلية نظر كيف ا

 ولكـن يقـول:   العـزم  ولـي مـن أ  ×حتى مع كون  النبي إبراهيم، فالعزم وليأ
علـى يـد سـيد     اك بحجـج تـ شـريعته وأ اهللا قـد نسـخ   قـد يكـون   فب، ش ونقِّـ فتِّ

ركهـا وتعـزب عنهـا بذريعـة شـريعة      )، فكيـف تت هللا عليه وآلهالمرسلين(صلى ا
، تهـا لهـا أدلّ أي: ، }تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها مـا كَسـبتْ  {فـ  ،×إبراهيم النبي

} تُمــب ــا كَس ــم م ــدكم ، ف}ولَكُ ــتم عن ــيكم أن تأخــرى اًحججــأن ــوانقّ، وعل   ب
  .تسبتوا إلى ما كان عليه األوائلال تركنوا وال و

أن مـن الخطـأ أن   ة العمياوية لألسالف، وحتى اآلية تنبذ التقليد والتبعيف
، كما تستند إلى حجج لو استندوا إليها، إالّ أن تنقِّح ـ أنت ـ الحجج كيف هي  

العـزم ولـه مقـام     أنبيـاء أولـي  مـن  هـو  و× النبي إبراهيم حول البيان مضى بنا
 ؟: كيـف تسـتند إليـه أنـت    يقول القـرآن الكـريم  مع ذلك وبياء، مرموق في األن

مثلهـا أو خيـر منهـا،    تي بآية غيـر اآليـة   أوليس من صالحيات اهللا أن ينسخ ويأ
تـة،  يوحجاهللا ية وال تستند إلىعليك أن ؟! ×فكيف تستند إلى النبي إبراهيم

ك ، فكيـف تحـثّ اآليـة أكثـر مـن ذلـ      ×ة النبي إبراهيميأعظم من حج فهي
  على التنقيب؟

ن ة لسـن نَـ بيمفهـي   ^،في روايات أهل البيـت انظر إلى هذه اآلية كما 
يجـب أن  بـل   ما كان عليه األسالف،في نبذ  المتّحدة المتّسقةه ووصايا القرآن
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األول مـن   لستم معذورين بأن تقولوا: كيف كان الجيل والرعيـل وأنتم،  بواتنقّ
  كال بل نقّب عن الدليل.فنحن كيف نكون، المسلمين والصحابة 

حيـث ادعـى بأنّهـا    إذن هذه اآلية خَلَست عن اسـتدالل الطـرف اآلخـر،    
فـإن فـي اآليـة    علـى التنقيـب، ولـذلك     تحـثّ ، هـي  بـالعكس بل ذ التاريخ، نبت

 هـا تنقيـب تـاريخي،   كلّ ، وسياق اآليـات ـ التـي فيهـا اآليتـان ـ      متابعات تاريخية
  على التنقيب. وتحثّ

وقد مسخت هاتان اآليتـان عـن    على اإلسالملكن لألسف! مضت قرون 
معنى لتحريف الوهذا الذي نزلتا من أجله في كتب كثير من المسلمين،  امعناه

  اءة النيرة.إبادة لمعانيه الوضّ، وهو القرآن خطر جداً
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أمالحلقـة بيننـا وبـين الـوحي    ل هـم  ا كون الصدر والجيل والرعيل األو ،

نـة فـي ذات   بيو ،ن حجية القرآن الكريم دامغـة بوجـوه مـن الحجـج    فيجاب بإ
ف علـى المسـلمين   كـئ أو تتوقّـ  أرفع من أن تستند أو تتّوهي القرآن الكريم، 

  ل أيضاً.وال على الرعيل األو ،وأجيال المسلمين
ــا: ــ ومنه جــذلك و ج العلميــة،الح ــرار   المالحــمك ــوءات واألس والنب

كثيـرة  اإلعجاز البالغي ووجوه و عن التاريخ الذي لم يكتشفه أحد واإلخبار
  حجة. ١٢المفسرون أحصاها ربما التي من اإلعجاز 

م حـول علـوم   كتـاب قـي  ـ سـنة    ٤٤ قبـل ـ في حـوزة النجـف    وقد صدر 
ن عشـري  ماأحصى فيه ،نفي مجلّدي ركتبه أحد المشايخ من بيت المظفّ القرآن

ة، ولو يطبع هذا الكتـاب  نوع فيه أدلّ من اإلعجاز وكلّ  ـ ن دليالًـ ال عشري  نوعاً
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لـم يحـصِ عشـرين     مفسراً من المفسـرين الظاهر أن  ألن جداً ؛ مرموق فهو أمر
  نوعاً من اإلعجاز في القرآن الكريم.

يكـون الصـدر    كيـف فالمسـلمين،   دة عنـ وغنيـ  إذن حجية القرآن ذاتيـة 
صلة بيننا وبين الوحي؟! كال فالقرآن الكريم معجز في نفسـه، كـان   االول هو ال
أحـدثوا أو لم يكونوا وأ لالصدر األو ،  أو لوابـد   يـل القل إالّ ممـنه  لـم يصـف، 

ى العلم البشري، وال زالـت العلـوم واالكتشـافات كلّمـا ازدادت     القرآن يتحدف
هـو  البشـرية   عنـد ر أكبر كتـاب متـوفّ  ، فـ أكثـر تظهر إعجازيات القرآن أكثـر و 

  .القرآن الكريم وترجماته
عنـد  اتّفاق األمة ال يشكِّل أي معيار للحجية في منهاج أهل البيت^ و

ة حجيـ ل حجية، فيشكِّالذي وجود المعصوم بين األمة هو ، بل ماميةاإلمذهب 
النصـارى واليهـود    ة فقـط فالوفـاق موجـود عنـد    القرآن لـو كانـت وفـاق األمـ    

كــان وبرهــان و وفاقيــات علــى حــقفمــا قيمتهــا؟ إذا كانــت ال، البوذيــة أيضــاًو
  .هذا له قيمتهالمعصوم موجوداً في البين ف

كان المعصوم  سواء و لم يكن معصوم في البين؟تواتر القرآن لفما قيمة 
سـيد األنبيـاء وعلـي بـن أبـي طالـب        وهـم  م،نفس القرآن أو المعصوم المجسـ 

  .هم بالعصمةشهد القرآن في حقّلذين ا ،^ناوفاطمة الزهراء والحسن
التـي شـهد بهـا    ^ عصـمة أهـل البيـت   برهان، كمـا أن  عصمة القرآن ف
هـذا  ف ،ـ برهـان   دليل إعجازهم التي هي بل شهد بها التاريخ وعلومهم ـ  القرآن

سـيدي  بياء وسيد األوصياء وسيدة النساء والتراث الروائي المروي عن سيد األن
، فمـا  هو بنفسه إعجاز علمي وبالغـي ^ نبويةشباب أهل الجنة وعن العترة ال
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فـــي التـــراث الحـــديثي الشـــريف مـــن  قولـــهفـــي القـــرآن الكـــريم ن نقولـــه
  .ل إثبات نفسههو بنفسه يتكفّف، ^المعصومين

ا نستمسـك  لـو كنّـ  وإذن الحلقة بيننا وبين الوحي أرفع مـن وفـاق األمـة،    
ى واليهـود  النصـار حـذو النصـارى، ومـا قيمـة وفـاق      ا نحـذو  بوفاق األمـة لكنّـ  

  .إعجازوالمعيار وجود برهان ودليل  ؟جماعة من البشروفاق والبوذية أو 
فـي المنهـاج ورؤيـة     ^فرق واضح بـين رؤيـة أهـل البيـت    هناك  إذن

لها الصــدر ا وبــين الــوحي ال يشــكّنــالصــلة بينفالمــدارس اإلســالمية األخــرى، 
ول، األورسوم في كتب اإلخـوة آن بالنمط المة للقرلو كنا نريد أن نصيغ حجي 

وهذا نفراً،  ١٢ أو ١٠أو  ٥ وصل األمر بنا إلىل في المدارس اإلسالمية األخرى
  من جمع القرآن وأنّه كيف جمع.نقطع الدليل في اً، فاليس تواتر

اآليات ـ في ر ذكَالتي تُ والمقوالت هذه المزاعم فإذن خلصنا إلى أن أن
التاريخ يوجب زعزعـة الحلقـة بيننـا وبـين     القرآنية أو التفتيش أو التنقيب على 

ال تنهض بدليل علمي أصالً، وال أن اآليـة الكريمـة ناهيـة عـن     ـ   إثبات الوحي
عليـه القـرآن الكـريم،     التـاريخ علـم يحـثّ   ، فعلـم  عكسبـال علم التـاريخ، بـل   

أَولَم يسيروا في { رؤية عقائدية كما قرأنا:هو خالصة علم التاريخ  نإ ويقول:
     هِملـن قَـبم ينـةُ الَّـذباقع كَـان فوا كَينظُرضِ فَيخالصـة البحـث   ف ،}الْأَر

ة نافذة في العقائد، وهي من قمم نتائج البحث التاريخي.التاريخي رؤية بصيري  
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 :وهـو  م التاريخ،لمزعمة األخيرة التي ربما تعنون قبال علواآلن نتعرض ل

ة موثوقـة فيـه، وإنّمـا هـو     أن علم التاريخ علم ال سـندات وال مسـتندات علميـ   (
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  ،ودب كام كشكولي، كتب فيه من هبهل يصح للمسلم أو للفرد البشري فر
هـذه  ف ؟!ةة هشّـ المنصف أن يقيم رأيـاً أو حكمـاً أو منهجـاً أو رؤيـة علـى أدلّـ      

فكيـف يمكـن   ، وال ميـزان وال مصـادر  له  طالمنهج التاريخي ال انضبا، فجهالة
  ).أن نستند إليه؟!

أو  ÷نـة كموقـف الصـديقة   إذا ناقشتهم في مـا جـرى فـي حادثـة معي    ف
، قال: هذا الـنص لـم يثبـت    |بعد وفاة رسول اهللا× لمؤمنينموقف أمير ا

فإذن لم يثبت شيء واضح أو أنّه من المقطوعات أو غير ذلك، أو غير صحيح 
  ؤية حول النهج العلوي أو الفاطمي أو الحسني والحسيني.كي نستخلص منه ر

   ) :حال فـإنّهم يقولـون بـأن بحـث يقـوم بـه     يالبحـث التـاريخ  وعلى أي
قــون األســاطير ويدغــدغون مشــاعر الخيــال ويســتثيرون اصــة، الــذين يزوالقصّ

بنـى  الرؤيـة التـي تُ  فلة، فأين هذا من البحـث العلمـي والعقائـدي،    حفيظة المخي
، وإنّمـا يستمسـك   رؤيـة خرافيـة أسـطورية   ـ فـي الحقيقـة    علـى التـاريخ ـ هـي     

  بالتاريخ الخرافيون األسطوريون!).
أنّهـم   ^أتباع أهل البيـت ومن اللطيف أن أذكر هنا: أنّهم يقولون عن 

هو والباطني ون،باطني الذي يفهـل  ى فـي سـرب أو تحـت سـطح،     ي ويتخفَّخف
الذي يريد أن يأو مـن عنـده    بـاطني حقائق التـاريخ ويطمسـها    يخ وي التارخف

  نزعة إفشاء وإعالن التاريخ؟ 
يكـون   نزعة إفشاء التاريخ والحقائق التاريخيـة  المفروض أن الذي عنده

يئة اإلعـالم  اً علنياً، فالذي يريد أن ينبش التاريخ ويبحثه ويفشيه يؤمن ببجهاري
ومع ذلك فـإن مـن ينـتهج النشـر      ة،ال ببيئة العقلية المسدودوالذهنية المنفتحة، 
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طن يسمى خفي ويبمس ويلذي يط، وابالباطنية ميوصَ ةعالم والكلمة الحقّواإل
  اً!! أو جهوري اًمعلن

<»<íÚfl‚ÏÚ<»<íÚfl‚ÏÚ<»<íÚfl‚ÏÚ<»<íÚfl‚ÏÚÂ<h]ç¢]Â<h]ç¢]Â<h]ç¢]Â<h]ç¢]àààà<<<<Víãf�Ö]Víãf�Ö]Víãf�Ö]Víãf�Ö]< << << << <
فنقول:  ،التاريخ ليس له نهج إلى هذه المزعمة من أن نأتي؛  وأياً ما كان

سابق عمن هو أسـبق وأسـبق:   جيل  عنالحوزات العلمية جيالً  أكابر علماء قال
ــالعلم، والعلــم هــو الحصــن الحصــين للــدين، فــإذا ا ن حصــانإ رتفــع ة الــدين ب

وانتشـار الحقـائق، وإذا   ع عن الدين وحمايته االمستوى العلمي فهو ضمان للدف
زع نتـ وية اإلسـالم،  ثغور الـدين وبيضـ  تُنتهك نخفض المستوى العلمي فحينئذ ا

  .سهولة عليها بكلّ
 أو الثقافـة  العلميـة  واألنديـة  رتفع المستوى العلمي في الحـوزات ما اكلّف

، لـذلك تعشـعش   سالمية كـان هـذا ضـمان لـه    اإل يةالذهنوأو العقلية  اإلسالمية
عـن تلـك    ـ واقٍالحمد هللا  فإنّه ـ و الجهاالت واالنحرافات في الجهل، أما العلم 

 الجهاالت.

 ــا أن ــر بن ــد م ــول:   وق ــريم يق ــرآن الك ــي   الق ــنا أن النب ــو افترض ــى ل حت
ة حجـ  ! ـ ها اليهـود أو النصـارى  أيـ كان على شريعة، وأتتكم أنتم   ×إبراهيم

كيف تف، ×ة النبي إبراهيمأعلى من حجيكون بالحجة األدنى وتتركون تمس
  الحجة األعلى؟!

 فـي كـون الـبعض يـرتبط    مـزاعم  ومن جهة؛ تظهر بين الفينـة واألخـرى   
كون بحجج واهية فـي نفسـها، ولـو    تمسيأو ما شابه ذلك، و #اإلمام الحجةب

حجـج والثوابـت الدينيـة    التـرك  كيـف تُ ولكـن   وزن لتـك الحجـج   افترضنا إن
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؟! فالحرام حـرام وأصـول المحرمـات وأصـول الواجبـات علـى حالهـا،        الدامغة
ثوابـت الـدين    كـلّ وحقن الدماء على حاله، وغيرها من األصول على حالهـا، ف 

، هذا إن تنزّلنا وقلنا بأن لها صـور حجـج   تُلغى مقابل حجج سفاسف في نفسها
   في نفسها؟!

ترك البديهيات العقلية و الثوابت في الفرائض اإللهية التـي هـي   فكيف تُ
العب بها في مزاعم فرق وجماعات ظالميـة تظهـر فـي    تَيففوق حجية األنبياء، 

  ة المسلم أو المؤمن.سام منظومة الحجج في عقليوهذا نتيجة عدم ارت؟ الخفاء
افترض أنّهم ف}، تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ{ :تقول اآلية الكريمة

ك بهـا وال  تمسـ  ة دامغة فوقانية أعلىحج ولكن إذا أتتكون وعلى حجة، محقّ
تتذرـة   اسـتّ بل هم بما استندوا إليه، باعك لتّار انحرافك وع وال تبرند إلـى الحج

علـى حجيتـه    البـاري تعـالى يسـتدلّ   والقبائح في حكم العقل قبـائح،  األقوى، ف
لوهيته أت ثبِفي ،)١(}مٍ لِّلْعبِيدوما ربك بِظَالّ{، فيقول: على العباد بالبديهة العقلية

ز علـى  قفَـ يـ حينئـذ    ـ عقـول البشـر بالبديهـة العقليـة، فكيـف       ل ، ليعـرف بعدلـه 
ثوابت فرائض اهللا؟!وتُقصى  ةالبديهيات العقلي  

ثوابـت  أن  يأتي بدين جديـد  ×اإلماممعنى أن أن  يتخيل البعض ربما
هل أن كيف يمكن أن يكون ذلك؟! ـ والعياذ باهللا ـ ،    تذهب! |سنن النبي

أن أو ذلـك،   اليمكـن  ؟!|أعلى مـن شـأن الرسـول    ×شأن اإلمام الحجة
حينئـذ مـا حـرف    × يبين اإلماموإنّما  حاشا ذلك، تذهب ثوابت فرائض اهللا؟

 د عليهـا، يـ زاثوابت وضروريات الدين يمكـن أن ي  ال أن من ثوابت في الدين،
                                                             

 .٤٦سورة فصلت: ) ١(
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ثوابـت  هـي  إنّمـا   ،×ى اإلمـام المعصـوم  صـالحية أحـد حتـ   هذه ليست من ف
ي بــاآليــة الكريمــة بالنســبة حتــى لحجيــة الن ـ هنــا ـ   نــت   بيفــرائض اهللا، وقــد 

  .×إبراهيم
ممكن أن والفاحشة أو حرمة الزنا ؟! رفعي مكن أنفهل وجوب الصالة ي

 ^عشر ثنيأو إمامة األئمة اال |ة سيد األنبياءأو توحيد اهللا أو نبو ؟!ترفع
  ة ال يمكن أن ترفع.ثوابت ديني كال، بل هييمكن أن ترفع؟ 

معرفة مراتب منظومـة الحجـج أمـر مهـم فـي البصـيرة،       وعلى أية حال ف
تلْك أُمةٌ قَـد خَلَـتْ   { :ليه اآلية الكريمة التي قرأناها في بداية الحديثتشير إ

  .}لَها ما كَسبتْ

<Ì×j§<»<o�<Ì×j§<»<o�<Ì×j§<»<o�<Ì×j§<»<o�jÖ]<sâ^ßÚjÖ]<sâ^ßÚjÖ]<sâ^ßÚjÖ]<sâ^ßÚ^̂̂̂�è…�è…�è…�è…<<<<íãf�Ö]<àÂ<íe^qþÖíãf�Ö]<àÂ<íe^qþÖíãf�Ö]<àÂ<íe^qþÖíãf�Ö]<àÂ<íe^qþÖ<V<V<V<V< << << << <
  وأعود هنا إلى المنهج التاريخي فأقول: هل هـو مـنهج منضـبط؟ التفتـوا    

الوقت ـ نهـج تفكيكـي فـي     يا إخوان! هناك ـ باختصار وفَهرسة مكدسة لضيق  
  الحجج واالستدالل وهناك نهج منظومي.

روي عـن أميـر   فـي مسـار المعرفـة،     ما فتأ يولِّد طامـات  النهج التفكيكي
بهـا   كلمـة حـق يـراد   > أنّه بـين سـبب انحـراف الخـوارج، فقـال:     × المؤمنين

ــل< ــم ي ،)١(باط ــفه ــون تمس ــيء ويترك ــياء، كون بش ــذاو آالف األش ــك  ه تفكي

                                                             

كلمـة حـق   >: )، قـال ال حكـم إال هللا : (ا سـمع قـول الخـوارج   لم أنّه× ) روي عن أمير المؤمنين١(
  <.  يراد بها باطل

 .١٩٨، الحكمة رقم ×أمير المؤمنين ، باب: المختار من حكم٤٥: ٤البالغة نهج 
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  ؟ )١(}أَفَتُؤمنُون بِبعضِ الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ{ وتجزئة،
هو {: تقول اآلية الكريمـة الدين منظومة واحدة، لذلك ذلك، ف يمكن ال

        أُخَـرتَـابِ والْك أُم ـنـاتٌ هكَمحـاتٌ مآي نْـهم تَـابالْك كلَيأَنزَلَ ع يالَّذ
الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون مـا تَشَـابه منْـه ابتغَـاء الْفتْنَـة      متَشَابِهاتٌ فَأَما 
هغَاء تَأْوِيلتابهم بعون المتشابه ويتركون المحكم، ف، لماذا زاغوا؟ ألنّهم يتّ)٢(}و

  الدين منظومة ومجموعة واحدة.حال أن ئوا، كوا وجزّكّف
هـو المـنهج األسـد الصـحيح القـويم      فمي المنهج التجميعي المنظـو  وأما

  منه. بد الذي ال
ك تمسـ أ ؟ فأجيـب: أفهـل  خبر صـحيح أو غيـر صـحيح    :وتقول قد تأتي

أن أعرض الخبر الواحـد   بد بل ال ؟!ةوأترك بقية األدلّفحسب بالخبر الصحيح 
م عنـد  على محكمات الكتاب والسـنّة، وهـذا أمـر مسـلَّ    ـ ة  مهما بلغ من الصحـ 

  أجمع. المسلمين
إلـى القصاصـة    تنظـر إذا  مـا الفائـدة فيهـا؟!    <قصاصـة : >التقول ليوقد 

مجمـوع  ضـمن  اصة تاريخية ص، أما إذا تنظر لقذلك تقولفإنّك بنظرة تجزيئية 
ص بشكل تجزيئـي، ولكـن ال تقـف الدراسـة     محح وينقَّيـ طبعاً  ـ ف  ركام كبير

  ر.هذا خطف ،حاديةوالبحث على النظرة التجزيئية واُأل
 هل التـواتر قيمتـه قيمـة     ن إذن؟التشكّكيف يالتواتر واالستفاضة ثم أن

ية للخبر الصحيح حصرياً ويتركون ارفعون ريعجيب! الخبر الواحد الصحيح؟! 
                                                             

 . ٨٥: سورة البقرة) ١(

  .٧) سورة آل عمران: ٢(
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 التواتر أعلى قيمـةً التواتر، حال أن د القطـع واالطمئنـان والعلـم،    ولِّـ وي  كمـا أن
ق زوخبـر الصـحيح مـ   من الخبر الصحيح الواحد، ولعل ال المستفيض أعلى شأناً

  من رأسه إلى كعبه، بخالف التواتر واالستفاضة.
طـون  ال يفرحاليـاً فـإنّهم   في النهج البشـري  إلى العلم الجنائي حتى انظر 

ذوو و ونتـل، يـأتي البـاحث   قُ اًمظلومـ ــ أن   مـثالً فلنفتـرض ـ   ، أدنى قصاصـة  في
فـتح علـيهم   ولربمـا ان  صغيرة وكبيـرة،  ون كلّون ويتقصّعيتَتبالفحص الجنائي ف

هـي فـي نفسـها    أ بها، نعـم  عبالحقيقة من قصاصة ال ي الحقيقة ورأس خيط ابب
تكـون  قـد   لكن هذه القصاصة حجة احتمالية، إالّقصاصة، تنظر إليها فال تراها 

ــيط ــأتلف    رأس خ ــة، فت ــورة الحقيق ــك ص ــلّ ، وتعطي ــببها ك ــات  بس القصاص
  بشكل عشوائي لديك.المتراكمة 

ن نظرنـا إلـى التـاريخ    النظرة المجموعية مهمة، والتـاريخ غنـي بـذلك، إ   
تقول لي: هذا الخبـر  فهل ، دالالت تختلف درجتهاكمجموع قرائن وشواهد و

علـى   اًخطـر تشـكّل  كيف وهذه نظرة تفكيكية تجزيئيـة و  ؟!متوسط ال أعبأ بها
  .يجب أن تنظر بنظرة مجموعية، بل اإلسالم

´́́́tƒ^tƒ^tƒ^tƒ^<<<<<sãßÛ×Ö<sãßÛ×Ö<sãßÛ×Ö<sãßÛ×Ö<ê−…^jÖ]<ê−…^jÖ]<ê−…^jÖ]<ê−…^jÖ]VêvŞŠÖ]<ë†�ÏÖ]VêvŞŠÖ]<ë†�ÏÖ]VêvŞŠÖ]<ë†�ÏÖ]VêvŞŠÖ]<ë†�ÏÖ]< << << << <
في الشارع الثقافي والعلمي بالمنهج السطحي القشري حالياً نحن مبتلون 

، كُـبِس ÷ بيـت فاطمـة   أنثبـت فـي الخبـر الصـحيح      ؛نعـم  :قولي ،والحشوي
ه اللفظة موجودة أو غير موجودة؟!هذ ويكون البحث عن أن  

مرتزقـة  أن : أي؟ ÷مـة فاط معنـى كـبس بيـت    جيد! والمهم هنا أنّـه مـا  
هـل هـي    هجومهم؟أن يحصل عند  تتوقعماذا ف عسكريين هجموا على البيت،
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  ورود أو ترحاب؟ أو يداس من يداس، فيداس الطفل وتسقط ضحايا.
! ولكـن مـاذا يعنـي كـبس     ندم من كبس بيـت فاطمـة  ؛ هو نعم  يقولون:

ع ملتهـب،  البيت والمجيئ بعسكر والتهديد بحرق البيت؟ يعني ذلـك أن الوضـ  
ولكنّه ال يحلِّل وال يتعمق وال يتدبر، وهذا منهج حشوي قشري، وهنا ال بد من 

  .منهج تحليلي علمي
أو يقطِّع لي مقطوعات، فيقول: بايعني القوم الـذين بـايعوا فالنـاً وفالنـاً،     
جيد فما هي تتمة المقطوعة؟ أنا ذكرت في >اإلمامة اإللهية< في الفصل الثـاني  

لد األول أن كثيراً من هذه المقطوعات التي حاولوا أن يلصقوها بأمير من المج
ات اقتطعوها، ولربما ـ لألسف ـ جـاءت حتـى فـي كتبنـا،       لها تتم ×المؤمنين

: ولمعاوية ه ×مع أن المروي في ذيل هذا الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين
اهللا واختيــار رســول وإن كــان اختيــار .. إن كــان اهللا جعــل الخيــار إلــى األمــة >

لهم وأرشد من اختيارهم ألنفسهم ونظرهم لها، فقد اختارني اهللا  خيراً |اهللا
وهذا صريح في كالم أمير المؤمنين)١(<ةورسوله لألم ،×.  

                                                             

: إن كـان  قـال × ، عن أبي الدرداء وأبي هريـرة أن أميـر المـؤمنين    ٢٩٤: جاء في كتاب سليم) ١(
وكـان اختيـارهم    ـنفسـهم   اهللا جعل الخيار إلـى األمـة فكـانوا هـم الـذين يختـارون وينظـرون أل       

فقـد اختـاروني    ــ  |لهم وأرشد من اختيار اهللا واختيار رسـول اهللا  ألنفسهم ونظرهم لها خيراً
هـم قـد تشـاوروا    ألنّ ؛وبايعوني، فبيعتي بيعة هدى وأنا إمام واجب على النـاس طـاعتي ونصـرتي   

واختاروني. في  
لهم وأرشد من اختيـارهم ألنفسـهم ونظـرهم لهـا،      خيراً |وإن كان اختيار اهللا واختيار رسول اهللا

وأمـراهم بنصـرتي وطـاعتي فـي كتـاب اهللا       ،اهللا ورسوله لألمة واسـتخلفاني علـيهم   فقد اختارني
 المنزل على لسان نبيه المرسل، وذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي.
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وهـذه طامـة   ولألسف هذه التقطيعات موجودة حتى في كتبنا الحديثـة،  
 قصـد بـذلك:  وأ، <البحث التاريخي بحـث مهـم  > :لذلك أقولوالبحث،  هذا في

  .التاريخي المجموعي التحليليالبحث 

<íéËéÒ<»<íjÓÞ<íéËéÒ<»<íjÓÞ<íéËéÒ<»<íjÓÞ<íéËéÒ<»<íjÓÞí‰]…�í‰]…�í‰]…�í‰]…�<<<<V�è…^jÖ]V�è…^jÖ]V�è…^jÖ]V�è…^jÖ]< << << << <
فقـد أعجبنـي أحـد    ذكر لكم هذه الظريفة مـن البحـث التحليلـي،    أوهنا 

األخــوة الــذي كــان يتــردد علــي ونتــداول معــه كيفيــة البحــث والتنقيــب فــي   
ث الذي أنجـزه  األحاديث المرتبطة بالعقيدة وما شابه ذلك، انظر إلى رسم البح

  فقد أعجبني جداً! 
أن هـذا الحـديث   هذا األخ لم يـدرس  ف ،مثالً  انظر إلى حديث الحوض

ة أعطـى شـجرة كاملـة عـن موقعيــ    خبـر صـحيح موجـود أو غيـر موجـود، بـل       
، فقال ـ مثالً ـ : إن البخاري الحديثهذا روى  وأن كم راوٍ ،في كتابه الحديث

موضعاً من كتابه، وبطرق مختلفـة، عـن ثالثـة    نقل حديث الحوض في ثالثين 
  وعشرين صحابياً، وإن مسلم نقل الحديث واحد وخمسين مرة.

  قيامـة، وهو الحديث الذي جاء فيـه أن أكثـر الصـحابة ال ينجـون يـوم ال     
  .)١(النعمفال ينجو منهم إالّ كهمل 

                                                             

 إذا حتى زمرة افإذ قائم أنا >بينا قال: |النبي عن هريرة، ) فقد روى البخاري بسنده عن أبي١(
  قلت: واهللا، النار إلى قال: أين؟ فقلت: هلم، فقال: وبينهم بيني من رجل خرج عرفتهم

 خرج عرفتهم إذا حتى زمرة إذا ثم القهقرى، أدبارهم على بعدك ارتدوا إنّهم قال: شأنهم؟ وما
 إنّهم قال: شأنهم؟ ما قلت: واهللا، النار إلى قال: أين؟ قلت: هلم، فقال: وبينهم، بيني من رجل

 النعم<. همل مثل إالّ منهم يخلص أراه فال القهقرى، أدبارهم على بعدك ارتدوا
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ي ، وهذا المـنهج الـذ  هكذا صنع أيضاً في الغدير  المرحوم األمينيطبعاً 
أن نتّبـع   ، ال خـوان يـا إ  ضـروري  وهـو  منهج مجموعي وتحليلي،بعه األميني اتّ

  .المنهج التفكيكي السطحي القشري التجزيئي
لـك   البحث التاريخي الشبكي المنظومي التحليلي كيف يرسـم إلى انظر 

ذو شـجرة وشـبكة   حديث ، فهو ة حديث الحوض في معارف المسلمينموقعي
تترك هكـذا بحـث مهـم وتبحـث لـي عـن خبـر واحـد         أما أن  ،واسعة وكبيرة 

  .اًعلمي اًهذا ليس بحثف، نعم أو الما ومصدر واحد إ
 اًوتجميعيـ  اًتحليليـ  اًفيـه بحثـ   ألن؟ تـاريخي بحـث ال اللماذا يتخوفون مـن  

)، فنقـول: هـذا   رنـا عـن تـاريخ حـديث الحـوض     أخبِ( فمثالً إن قيل: ،اًوتراكمي
خمسـين  أربعـين أو  عـن  في كتابـه  ئة مرة امـ مثالً ـ  بن حنبل  فقد نقله ا تاريخه،

  عـن المصـادر والمنـابع اإلسـالمية،     لـك الصـورة واضـحةً    وهذا يرسم ،اًصحابي
 ،خبر واحد في مصدر واحـد  ، فإن قلت بأنّه:ةة تفكيكينظرة تجزيئيال أن تنظر 

  هذا ال يعطيك صورة عن الدين.تقبله أو ال ؟ ف
 خمســة وعشــرينعــن حــديث الحــوض بيمــا أن نقــول أن مســلم روى 

أو  <اثني عشر أو أن حديث: >خلفائي، اًعن خمسين صحابيوابن حنبل  اًصحابي
فهـذا يكـون شـبكة تاريخيـة      ،روي كم مرة ومن كم صاحبي <الدواة>حديث 

رسـمها األخ وبحثهـا بحيـث توضـح لـك أصـالة هـذه األحاديـث         لطيفة، وقـد  
أن أئفي ة في عقيدة المسلمين، المهممثالً. تهم اثني عشرم  

<Voè‚u<»<íflé×éÂ^�ý]<ÄÚ<o�<Voè‚u<»<íflé×éÂ^�ý]<ÄÚ<o�<Voè‚u<»<íflé×éÂ^�ý]<ÄÚ<o�<Voè‚u<»<íflé×éÂ^�ý]<ÄÚ<o�<ßm]<êñ^Ë×}ßm]<êñ^Ë×}ßm]<êñ^Ë×}ßm]<êñ^Ë×}^̂̂̂<<<<†�Â†�Â†�Â†�Â>< << << << <

عشر  يفأحاديث االثن حتى إخواننا اإلسماعيلية،في ذلك نحن نخاطب و
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أيضـاً ،   بل روتها المدارس اإلسـالمية األخـرى  ، مامية فقط خليفة لم يروها اإل
الكـاظم واإلمـام    قبل أن يولـد اإلمـام  وكان هذا الحديث في التراث اإلسالمي 

  وقد كُتبت كتب في هذا المجال.،  ‘االرض
قبـل والدة   <عشر ااثن >خلفائيحديث في  كتاباًكتب ليث بن سعد  فهذا

داود الطيالسـي   أبـو  كَتـب ، كمـا   هــ  ١٧٩متوفي سنة الهو و ،×اإلمام الرضا
 مـن ، ويعني ذلك أن كُتُباً كُتبت  ×مام الرضالإل معاصرفي ذلك، وهو  أيضاً
 سالمية في تـواتر واستفاضـة حـديث >خلفـائي    الفريقين ومن المذاهب اإل قبل

وهذه معجـزة  ^، ثني عشراالأئمة أهل البيت  ددكتمل ع< قَبلَ أن يعشر ااثن
ة.علمي  

VovfÖ]<t^jÞVovfÖ]<t^jÞVovfÖ]<t^jÞVovfÖ]<t^jÞ< << << << <
الإذن تبي المنـاهج فـي    أي من أروع وأجـدر وأكفـ  تاريخبحث الن لنا أن

ا حشويه وقشـرية  عن البحث العقائدي لكنّ دبعوأُ ثنيلو استُوالبحث العقائدي، 
  ، وهذه طامة في معرفة الدين.نوتفكيكيون تجزيئيوو

أن  فـي  البحث التاريخي كيف يبصرك ويوقفـك علـى بصـيرة   انظر إلى 
 وهـذه هـي   عراقـة تاريخيـة فـي العقيـدة،    عشـر، يالهـا مـن     االخلفاء واألئمة اثنـ 

  .ضرورة البحث التاريخي
 طامة كبـرى فهذه البحث التاريخي عن البحث العقيدي  ككِّفُولكن إذا 

وهنـاك بحـث    ،تراكميـة  منظوميـه علميـة تحليليـة   ألن البحث التاريخي نزعة  ؛
  كثير كثير في هذا المجال.

  وصلى اهللا على محمد وآله الطاهرين.



 

 

< << << << <

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]< << << << <
  ما هو أهم كتاب تفسيري للقرآن الكريم برأيكم؟ :األول السـؤال
العالمة الطباطبـائي   ئل من قبل بعض الزمالء منسهذا السؤال  الجواب:

تفسـير   :امـة اً أنا لم أكن موجوداً في الجلسة، بل هو نقلها لي ـ فقـال العلّ  ـ وطبع
، ويعني بـذلك روايـات أهـل    البرهان للسيد هاشم البحراني وتفسير نور الثقلين

  البيت^.
  ا! تفسير الميزان وتفاسير أخرى؟!، فقال: سيدنفاستفسر ثانية

  : ها ... ال بأس!فقال
المنبـع   ولكـن بجهـود علمـاء الـدين،     االكتـراث ا هذا ال يعني عـدم  طبع

وهـذا هـو    ،ثم بعد ذلك تأتي جهود العلماء ،األصلي والثقل اآلخر هو المصدر
  بائي، وأنا أتبنّاه أيضاً.امة الطباطجواب العلّ

ــد ب  ــاً ال أقص ــيرِ طبع ــة التفس ــأثورِ دراس ــةَ ال الم ــوية الدراس ــرية الحش قش
  ببراهين.نوها لألدلة التي بي ة واستبيانيةقيتعمتحليلية اسة دروإنّما  جوفاء،ال

 حامـل فقـه إلـى مـن هـو أفقـه       برأنّـه قـال: >   |فقد روي عن النبي
فَلَوالَ نَفَر من كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي       {، وقال تعـالى:  )١(منه<

تدريـه   >حديث، ال أن يرووا فحسب، فـ يفهموا: أي هوايتفقّومعنى ، )٢(}الدينِ
                                                             

  . ٥٦٩، رقم الحديث :  ٤٣٢) األمالي للشيخ الصدوق : ١(
  .١٢٢) سورة التوبة :٢(
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خيـر  ـ أي: تفهمه وتحلِّله وتتعمق فيه وتستنتج منه القواعد واألدلّة والبـراهين ـ   
 أقصـى  إلـى  المـؤمن  يعلـو  للروايـات  بالـدرايات >و ،)١(من ألف حديث ترويه<

  .)٢(<يماناإل درجات
لألسـالف،   ة البحث ونبـذ التقليـد األعمـى   ذكرتم أهمي :الثاني السؤال

  ؟إذا طابق الحق مبرئ للذمة أم ال فهل التقليد األعمى
الشـيخ   عنه حيث نقل ،&أجيب بما أجاب به الشيخ الطوسي الجواب:

 ؛ئر ومجتـر ه مقصّـ ه ينجو ولكنّأنّ :األنصاري في الرسائل، في مبحث االنسداد
باعه عـن  الحق وأن يكون اتّبع ن غير بصيرة، والمفروض أن يتّالحق ع بعألنّه اتّ
الواجـب  ، فلـيس  ن ال ينحرف وال ينزلـق ألن مومؤالبصيرة ضمان  ألن ؛بصيرة
  عـن الحـق،   االنـزالق  ن نفسـك عـن  حصِّـ بل الالزم أن تُفحسب، بع الحق أن تتّ

ةبالبراهين واألدلّ ن اإلنسان نفسه إالّحصِّوال يمكن أن ي.  
مـع   بـاع الحـق  تّولكـن ا ، منه وينجو اإلنسـان بـذلك   بد ال باع الحقنعم اتّ

  واجب. والتحصين ،ة والبراهين توجب التحصيناألدلّ
هـل نسـخ اهللا عقيـدة مـن      |ء النبي محمدبعد مجي :الثالث السؤال

  ذلك؟ليرجى بيان مثال  عقائد األمم السابقة، إذا كانت اإلجابة إيجابية،

                                                             

حـديث تدريـه خيـر مـن ألـف      >ه قـال:  أنّـ × عـن أبـي عبـد اهللا   ) روى الشيخ الصدوق بسـنده،  ١(
الكلمـة مـن    وال يكون الرجل منكم فقيهـا حتـى يعـرف معـاريض كالمنـا، وإن     حديث ترويه، 

    .<لنا من جميعها المخرج كالمنا لتنصرف على سبعين وجهاً
 . ٣، الحديث رقم  ٢معاني األخبار : 

    ×.، نقال عن اإلمام الباقر ٢، الحديث رقم  ١) معاني األخبار للشيخ الصدوق : ٢(
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الجزء الثاني من كتاب اإلمامة في ذكرت ذلك بشكل مبسوط  الجواب:
كثيـرة  سـالمية  إـ لألسف ـ خلط بين الدين والشريعة في كتـب   هناك  ف، إللهيةا

 ^بيانـات أهـل البيـت   ـ كمـا فـي   خ هو الشـريعة   نسالذي يف ،حتى من الكبار
انـات لطيفـة   ببي ×اإلمـام الصـادق   ، وقـد ورد ذلـك عـن    ـ  العلمية والبرهانيـة 

منـذ خلـق اهللا السـماوات     واحـد وحـداني   هـو خ، ونسـ ال يفـ ، أما الـدين  مفعمة
ولَه أَسلَم مـن فـي   { ، قال تعـالى: واألرض إلى يوم القيامة، وهو دين اإلسالم

إبــراهيم ويعقــوب يصــف القــرآن الكــريم لــذلك و ؛)١(}رضِالســماوات واأل
فـي ذلـك   عديـدة ذكرتهـا   فـي آيـات   ^ باإلسالم وعيسى وإسحاق وموسى

  .الموقف
 أصـول  ( العقائـد وأركـان الفـروع   هـي  الدين  دائرةوالسبب في ذلك أن

الفاحشـة والظلـم   فال ينسـخ،  وهذا مـن الـدين   ف )،الواجبات وأصول المحرمات
لـذلك  وكذلك فإن توحيد اهللا مقام، و، ‘منذ آدم إلى الوصي الخاتم انحرام
 فإنفـي بعثـة سـيد األنبيـاء     تليسـ ـ ثـاني ركـن فـي العقيـدة      ـ ة سيد الرسل  نبو 

نبوتـه ألبنائــه قابيـل وهابيــل   × وقبـل أن يعلــم آدم × آدممنــذ ف، فحسـب 
علوشيت أُلزِم بأن يووالية سيد األوصياء |سيد األنبياء ةم أوالده بنبو.×  

مـن   اًليسـت جـزء   ^أن واليـة أهـل البيـت   ـ أيضـاً   أنـا  نـت  بيـ لـذلك   
ل الحظوا الدقّة في تعبير آية الغدير، فلـم يقـ   بل هي ركن في الدين، ،الشريعة

فـإذا  الـدين غيـر الشـريعة،    و ،ديـنكم بـل  ، تعالى: اليوم أكملت لكم شـريعتكم 
  في الدين فقد بعث بها جميع األنبياء^.× كانت والية علي

                                                             

 . ٨٣:سورة آل عمران) ١(
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فالدين ال يوالعقيـدة عبـارة عـن رؤيـة الحقيقـة عـن عـوالم ثابتـة،          خ،نس
؛ الشـرائع ـ وهـي تفاصـيل األحكـام، كتفاصـيل       نعـم  ؟!خنسكيف يمكن أن تُف

  .ا الدين فالخ، أمنستُ ـ زاء الصالة والصوم والعبادات والمعامالتأج
العقيـدة   ألن ؛ز مصـاديق العقيـدة  مـن أبـر  القرآن والسـنّة   :الرابع السؤال

عبارة عن حقائق غيبية يرشد اهللا العباد إليها، فيرجى تبيين كيف يكون التاريخ 
القـرآن وعلـم الحـديث     ل تعتبرون علوموه؟ دتم عليهكما أكّللعقيدة  مصدراً

  من التاريخ؟ جزءاً
في الدين والشرائع ليست نظرية في عـوالم   ذكرتُ أن العقيدة الجواب:

ل خلقـة وبالسـاحة اإللهيـة    وبـأو تجريدية فحسب ـ وإن كانت متّصلة بـاآلخرة   
فـي بيئـة تاريخيـة،     نزل ترجمـان هـذه العقيـدة   أ كثيرة و.. ـ لكن وبعوالم خلقة 

ة كمكّـة المكرمـة وبيـت    بمواقع جغرافي، كما ألصقت |وهي بعثة الرسول
ـ كمـا  هـا   هـذه كلّ و، ^المقدس وكربالء والغـري وكـذا مراقـد أهـل البيـت     

  .رباطات لخيمة الدينيقولون ـ 
نحن فـ  ال ينكـر، مـا  وهـذا  أن في العقيدة جانب تجريدي غيبي صحيح ف

؛طي أو ذو أبعـاد إنّما هو أمر وس لسنا تجريديين أيضاً، لكنّناين ولسنا مادي ب عـد 
ن : إله صـلة وطيـدة بالتـاريخ، نعـم ال نقـول      عدغيبي تجريدي ملكوتي، وب منه

: مـثالً ف ،ق وعالقه بالتاريخلكن له تعلّوذلك،  الوحي تجربة تاريخية أو ما شابه
 ؟! ^ متـى بعثـوا  موسىالنبي إبراهيم وآدم أبا البشر أو النبي النبي إذا قلنا بأن

  تاريخية من بعد وجهة، وسلسلة عقائدية من بعد آخر.فهذه سلسلة 
العقيدة  كما أنأيضاً فيها بف ،جغرافي عد رة مكّة المكرمة والمدينة المنـو
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 هـا أراضٍ كلّ ،الغري وكـربالء و الكوفة نفسهاوبيت المقدس ومسجد الكوفة و
سة.مقد  

متم عن المنهج التفكيكي، فهـل مـرادكم بـه هـو     تكلّ :الخامس السؤال
  التوضيح. انوجو اصطالح خاص بكم؟هو المنهج الفلسفي المعروف، أم 

 وهي التفكيـك عن المدرسة الكالمية الجديدة  اًبعيد ما ذكرته الجواب:
فـي البحـث الرجـالي والتـاريخي      وإنّما هذا البحـث هـو التفكيـك   في العقيدة، 

ات >التجزيئي أو التفكيكـي أو البعثـري   صطالحاال هذهو ،والدرائي واألصولي
أي: البحـث  ، اًتوصل معنى واحـد ، وهي المعنى ألوصل ار عنهأعبأو الشتاتي< 

  .ءبشكل مبعثر مجزّ
صـحيح أو غيـر    ؟انظر هذا المصدر موجود أو غير موجوديأتي فيقول: (

أن  عليك بل تركه إلى غير رجعة؟!)! كيف أاتركه إلى غير رجعةثم  ؟صحيح
  بشكل تاريخي منظومي مجموعي تراكمي رياضي. تنظر

ــدر فال ــهيد الص ــروا   و &ش ــا ذك ــن علمائن ــر م ــه كثي ــراكم   قبل ــية ت قض
 معادلـة وميـزان وبرهـان رياضـي،    وهـي  االحتماالت من جهة الكيف والكـم،  

مع الجانب التحليلي والتعميقي ومـا شـابه    ،أقوى من الظن فكيف تتركها وهي
  .ذلك

  ، وذاك شيء آخر.المدرسة العقائديةتلك  يك ليسفالمقصود من التفك
نتحـاور مـع العلمـانيين وغيـرهم      أنلنـا  يمكـن  كيـف  :السادس السؤال

نّهــم ال يؤمنــون بــالتقنين والتشــريع اإللهــي، مــع أ ســواء فــي التــاريخ أو غيــره؛
سماحتكم تعر خافون من نـبش  ي مضتم لمسألة الفرقة الناجية وأنّهخصوصا أن
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  ذلك؟التاريخ نتيجة ل
عــن التوحيــد مــع العلمــانيين  جــب أن يكــون الحــوارطبعــاً ي الجــواب:

اسـتهلّت  ÷ الصديقة فاطمـة فإن المروي أن  لذلكه في مرحلة سابقة، ولوازم
التوحيـد   بـراهين من لـوازم  ÷ بتخطبتها ببراهين وبيانات في التوحيد، ثم عقّ

بشـهادة بعثـة الرسـل    والتشـهد  ودالئله: >الطاعة، واإلقـرار بالتوحيـد، والعبـادة،    
  .<وغير ذلك |ومنهم سيد الرسل

ثـم   ،الًعـد التوحيـدي أو  الب ثبحالمنهجية المنطقية أن يوالترتيب  ،فإذن
الجانـب التـاريخي       درج معهم في جوانـب أخـرى،  تَي لكـن ال يخفـى علينـا أن

العلمانيــة علــى  ألن ؛فــي الحواريــات مــع العلمــانيينحتــى  مفعــم ومفيــد جــداً
حتـى  ه، وأحداثـ التـاريخ  ون بوقائع درجة واحدة، وكثير منهم يهتم درجات ال

لألنبياء في الشرق األوسـط   أنأنّهم يالحظون ـ حالياً ـ في منهج علماني غربي   
بخـالف  اً، اسـتجابة وأتباعـ  تلقـى دعـواتهم   كمصلحين، وال زالت  اًخاص اًطابع

  .الشرق األقصى واألقصى أالغرب 
كثير مـن البـاحثين العلمـانيين فـي علـم      فيظة قد أثارت هذه الظاهرة حو

م المتحـدة تسـتقي مـن تعـاليم األديـان فـي       مـ األ وكيـف أن  الغربي، االجتماع
 وهذه براهين لطيفـة سس للتشريع الدولي وال زالت رائدة؟! الشرق األوسط كأ

  .علم الحقوق علم القانون أو من جانب علم االجتماع أوأخذناها  سواء
الشـخص   إذا أرادة، لذلك علوم جم فيها أمم حضارة التاريخ عبارة عنف

يكون كيف مثال × ل الجانب األمني أو العسكري في نهضة الحسينحلِّأن ي
يجب هل يأتي المؤرخ أو المحدث أو الفقيه فحسب ويحلّل؟ كال بل ذلك؟! 
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من خروج  ،ة عاشوراءل نهضويحلّة ة عسكرية أو أمنيعقلي يأتي شخص لهأن 
ثــم إلــى كربالءكيــف  ،مــن المدينــة المنــورة إلــى مكّــة  ×ام الحســيناإلمــ

 آخـر فيسـتقرئ   شـخص أو يـأتي   عمـق حينئـذ،   سـيكون فـي البحـث   حدث؟! 
  ل ذلك.الجانب األمني ويحلّ

بقـراءة   |نهضة الرسولغربيين ن الستراتيجييكثير من اال حالياً يحلّل
تفاد من هذه تس؟! |الجانب اإلعالمي عند الرسولوأنّه كيف كان  ،عجيبة

فـي   نـ حتى األكـاديميي األخوة   أن يخوضالمفروض األمور دروس مفعمة، و
  التـاريخ ففـي هـذا الجانـب،    ـ طروحـات الـدكتوراه أو الماجسـتير     أبحـاثهم وأ 

، أمـا الـذي يسـتفيد وينتهـل     اًجامعـ  خ ليس إالّوالمؤر يرتبط بالمؤرخ فقط، ال
أمـا أن نقـرأ   صات المختلفة المتنوعـة،  أصحاب التخصّ فهموينتهج من التاريخ 

وعمليـة البحـث   لنتـائج   نوع من أجهـاض ـ حينئذ  ـ هذا  ف ركاميةالتاريخ بقراءة 
  في التاريخ، ففي التاريخ جواهر وآللئ، وكل متخصّص يستطيع أن يستغني به. 

النظـام  هذا المستبصر الحقوقي و القانوني المصري، عندما يقرأ أعجبني 
أكثـر  فـذاك النظـام    ،|عنـد بعثـة الرسـول   وفي الجاهلية  الحقوقي في مكّة

فيـه  ومن النظام الحقـوقي الموجـود اآلن فـي الـدول العربيـة اإلسـالمية،        عدالةً
شابه ذلك، عليه وما  ال يهتك ستر بيت حتى لو أريد الهجومأنّه مراعاة للمرأة و

  فيختلف الحال إذا قرأ التاريخ شخص قانوني حقوقي.
، وهـو  ق في أي تخصصباحث ومحقِّ لكلّ رثَ قيقة منبعالتاريخ في الحف

 لـذلك ؛ كثيـرة وشـتى  ة فـي علـوم   حضارة وسندات ومستندات وأدلّعبارة عن 
إبادة للهويـة البشـرية وإبـادة لجهـود وتراكمـات القافلـة       يعد  فإن تغيير التاريخ
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  البشرية، كيف يمكن الغاء التاريخ؟!  
الـذين  التـاريخ أولئـك هـم البـاطنيون     ن بفُّوالـذين يسـتخ   إن :قلت لكـم 

ة يال يعتمد السرفهذا  ن ينشر التاريخنهج الخفافيش، أما الذي يريد أ ينتهجون
  ل والمعرفة والبينة شعاراً ودليالً له.بالعكس يعتمد العق والباطنية مسلكاً له، بل

بالنسـبة إلـى قـراءة التـاريخ هـل هـو خـاص باألنبيـاء          السؤال السـابع: 
رفـة  أجـل مع منه أيضاً، ال فقط مـن   غيرهم في االستفادةيشمل أم  واألئمة^

وغيـر   تـاريخ غيـر أهـل البيـت    : هـل نقـرأ   يعني ؟عن المنحرف اآلخر واالبتعاد
  األنبياء^ ونستفيد منه؟

بالتـاريخ   عـاض ات الكريمة التي تـدعو إلـى االتّ  كما قرأنا اآليالجواب: 
، بـل  واألوصـياء واألصـفياء والمصـلحين   تـاريخ األنبيـاء   ال تحصـر ذلـك ب   فإنّها

قُلْ سـيرواْ فـي   { ، قال تعـالى: األقوام األخرىريخ المفسدين وحتى تا تشمل
كَذِّبِينةُ الْمباقع كَان فواْ كَيانظُر ضِ ثُم١(}اَألر(.  

ملـف   كـلّ  ألن؛ ات التـاريخ  القرآن فـي الواقـع يسـتعرض معظـم ملفّـ     ف
كمـا يسـتفيد الحقـوقي    القـانوني يسـتفيد   ف ،تاريخي حافل بثمار ونتاج وبصـائر 

  .اإلداريو
داريـة فـي نظـام    اإلنظريـات  والكثيـر مـن العلـوم اإلداريـة     تستفيد حاليـاً  

ة مم معينة استفادات رشيقة جمـ ب تاريخية ألقمن حلة ونظام المؤسسات الدو
الجانب التربـوي  والوقاية االجتماعية والعمل االجتماعي  فيةكيوذلك ك ،لطيفة

ذلــك، غيــر والعســكري واألمنـي  والجانــب التعليمــي واإلعالمــي واالجتمـاعي  
                                                             

  .١١سورة األنعام: ) ١(
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  منه. يستفاد والكلّ ،ات وصفحات ضخمة جداًالتاريخ حضارة ذات ملفّف
̂   مم ق ،نعم القـرآن   يركِّـز  ولـذلك ؛ التاريخ هم األنبيـاء وأهـل البيـت

أيضا في ، ولكن ال يغفل رينالمطهر شيء على األنبياء واألوصياء والكريم أكث
  ه.وصفحات هملفات كلّ ؛عاظ بالتاريختربيته لنا في االتّ
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  ١٢٦  ..................................  زعات الفردية المتدنّية في الغربنموذج من الن

  ١٢٩  ...................... ................................   ٣/) الحداثة والتوظيف الموجه١٣٠(
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  ١٤٨  ......................................  لنسبية في القرآن والنسبية عندهمالفرق بين ا

  ١٥٢  ..................................................................تأريخية التشريع اإلسالمي

  ١٥٢  .................. ................................  سالميع شبهة تأريخية التشريع اإلدف
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  ١٧٠  ....................................................  لرجوع إلى العلماء وآليات عملهما

  ١٧٢  .................. ................................................................  العقل واإلسالم

  ١٧٣  ...........................................................................  نفي تحريف القرآن

  ١٧٤  ......................................................................رجوع لموضوع البحث

  ١٧٤  ................................................................صفات اهللا عند الفكر اآلخر

  ١٧٥  .................................................................  يحة لعلماء الفكر اآلخرنص

  ١٧٧  ...................................................  وبعض القاديانييننقاش مع >كتاني< 

  ١٧٩  ...................................................................  ألحدالفرق بين الواحد وا

  ١٨٠  ...........................  التوحيد بين الفكر الشيعي وغيره اقتراح المقارنة في

  ١٨٠  .........   وبعض مصادر القوم وقفة مع أحاديث >الكافي< و>بحار األنوار<

  ١٨٥  .. ................................   ) منهج دراسة سيرة النبي| واألئمة^١٣٢(

  ١٨٧  ................................................................................................  تمهيد

  ١٨٨  ................................................  حديث ونشرهنع السلطة من تدوين الم

  ١٩٠  .....................................................................  أول من كَتَب في السيرة

  ١٩٠  ...........................................................  وتدوين السيرة أهل البيت^

  ١٩١  .................. ................................  هل هناك ضرورة في تدوين السيرة؟

  ١٩٣  .....................................  مشاكل البحث حول سيرة النبي األكرم|

  ١٩٤  ........ ................................  منهاهج البحث في سيرة النبي األكرم|

  ١٩٨  ....................................................  الصفات الالزمة للباحث في السيرة
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  ٢٠٠  ...................................................  راسة في الصراع المذهبي وعواملهد
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  ٢٠٧  .. ................................   ) منهج دراسة سيرة النبي| واألئمة^١٣٣(
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  ٢١٦  ................. ................................  ختالف في استيعاب مفهوم اإلمامةاال
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  ٢٢٣  .........................................................  ي مقابل اإلمامةاألبدال عندهم ف

  ٢٢٤  ...........................................................  كثرة المصادر الروائية وتشتّتها

  ٢٢٤  ...................................................  أولويات البحث في موضوع اإلمامة

  ٢٢٥  ..............................................  سرد الحوادث التي عاصرها األئمة^

  ٢٢٦  ......................................................................................  تحليل النص

  ٢٢٧  ...........................................................  الحقول التي ينبغي البحث فيها

  ٢٢٨  ............................................................  نحن في عصر أهل البيت^

  ٢٢٩  .......................................................................................  ختام الكالم

  ٢٣١  ............ ................................   ١/ئم في سيرة القائم#) الشوق الها١٣٤(

  ٢٣٣  ..........................................................  ×الحديث عن صاحب األمر

  ٢٣٥  ................. ................................  ×عظمة ليلة القدر بصاحب الزمان
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  ٢٣٦  ................................................................  معنى السيرة لغة واصطالحاً

  ٢٣٧  ................................................................  يثنا عن السيرة المهدويةحد

  ٢٣٨  .....................................................................  معرفتنا للسيرة المهدوية

  ٢٣٩  .....................................  على ضوء الروايات ×جملة من سير اإلمام
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  ٢٤٦  .................. ................................  االجتماعية ×سيرة اإلمام المهدي
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  ٢٥٩  ............ ................................   ٢/) الشوق الهائم في سيرة القائم#١٣٥(

  ٢٦٢  ..........  جمهور المسلمين والديانات األخرىعند × المهدي المنتظر

  ٢٦٣  ................. ................................  ×موقف البترية من اإلمام المهدي

  ٢٦٥  ....................................................  ×رواية في قضاء اإلمام المهدي

  ٢٦٦  ...........................................................  كربالءالرجوع بالتأريخ لواقعة 

  ٢٦٨  .....................................................  استقصاء أحاديث السيرة المهدوية

  ٢٦٩  ...................................  هل هناك تضاد بين أحاديث السيرة المهدوية؟

  ٢٧٠  ...................................................جمع بين أحاديث السيرة المهدويةال

  ٢٧١  ..............................................  نبوية والسيرة العلويةالفرق بين السيرة ال
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  ٢٧١  ...............................................  السيرة النبوية والسيرة العلوية القتال في

  ٢٧٥  .....................................................  في القتال ×سيرة اإلمام المهدي

  ٢٧٦  .............................................................  المقصود من السيرة المهدوية

  ٢٧٦  .............................................  السير واحد واألدوار متعددة الهدف في

  ٢٧٨  ....................................................  جملة من أحاديث السيرة المهدوية

  ٢٧٩  .................. ................................  آخر الدول ×دولة اإلمام المهدي

  ٢٨٠  ..........................................  للجاهلية ×أوالً: مواجهة اإلمام المهدي

  ٢٨٢  ...........................................  على التأويل ×ثانياً: قتال اإلمام المنتظر

  ٢٨٣  .....................  حول السيرة المهدوية وقفة مع أحاديث أهل البيت^

  ٢٨٥  ......................................................................................  نتائج البحث

٢٨٦  ...................................  ×الفرق بين حكم النبي| وحكم الولي  

  ٢٨٧  ...............................................  ×أحاديث في حكم اإلمام المهدي

  ٢٨٩  ...............  ن أحاديث السيرة المهدوية وحلّهارجوع إلى شبهة التنافر بي

  ٢٩٣  ..   ) تعامل أهل البيت^ مع أصحاب الشرائع والمذاهب األخرى١٣٦(

  ٢٩٥  ......................................................................  تمهيد لموضوع البحث

  ٢٩٥  ......................................................................  ديان أو الشرائعاألتعدد 

  ٢٩٦  ...................................................................................  رجوع للتمهيد

  ٢٩٧  .....................................................................................  الملل والنحل

  ٢٩٧  ............................................................  وضوع البحثدوافع انتخاب م

  ٢٩٨  ....................................................................................  سر بقاء التشيع



Œ†ãËÖ]<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<PQU 

 

  ٣٠٠  ........................................................  وقفة مع حديث في الدر المنثور

  ٣٠٠  .................. ................................  ‘سبب التركيز على دور الصادقين

  ٣٠١  .................. ................................  بين آية اهللا السبحاني واأللبانينقاش 

  ٣٠٣  ................................................................  ’رجوع لدور الصادقين

  ٣٠٤  ..................................................................  التعايش مع غير المسلمين

  ٣٠٦  ....................................................................  الحوار مع غير المسلمين

  ٣٠٧  .....  مصادر الشيعة واالحتجاج نموذجاً ألهل السنّة حول دراسة خطاب

  ٣٠٨  ................................................  مع الزنادقة ×موقف لإلمام الصادق

  ٣١٠  ............................  النصارى مع× نموذجان من حوار اإلمام الكاظم

  ٣١٤  ...............................  تعامل مع غير الشيعة من المسلمينالقسم األول: ال

  ٣١٥  ................................  لحوار مع غير الشيعة من المسلمينالقسم الثاني: ا

  ٣١٧  ........................ ................................   ) اإلجابة على أسئلة العقائدية١٣٧(

  ٣٢٠  .............................................................................  المؤمنون والعقاب

  ٣٢٠  ...........................................................  ولي اهللا ×أن علياً المراد من

  ٣٢١  ..........................................  االدعاءات المهدوية والتصدي لهاكشف 

  ٣٢٢  ...................................................  وقانون السنخية دالئل على اإلعجاز

  ٣٢٤  .............................................حجةٌ على األئمة^÷ فاطمة الزهراء

  ٣٢٤  ..................................................................  والتقية ×اإلمام الحسين

  ٣٢٧  ..........................................................  ثني عشر^التوسل باألئمة اال

  ٣٢٩  ................. ................................  ×االنتظار والمنتظر اإلمام الموعود
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  ٣٣٠  ................. ................................................................  عقائد ابن عربي

  ٣٣١  ..........................................................................  لحديثعلم الكالم ا

  ٣٣٢  .........................................................  القرآن الكريم ووصفه للتكوين

  ٣٣٤  ....................................................................  افتقار الحادث للمحدث

  ٣٣٥  .....................................................................  قوانين الطبيعة واإلعجاز

  ٣٣٧  ...........................................  ف معنى الوسيلة في القرآن الكريماختال

  ٣٣٨  ........................................................  منظومة اإلمامة من خالل عقائدنا

  ٣٣٩  .......................................................  الشفاعة وتبرير العصاة لمعاصيهم

  ٣٤١  ............................................................................مواقف نيل الشفاعة

  ٣٤٢  ..................................................................  ق إلى اهللا تعالىتعدد الطر

  ٣٤٥  ................ ................................   ) اإليمان والكفر في القرآن الكريم١٣٨(

  ٣٤٧  ................................................................................................  تمهيد

  ٣٤٨  ...................................................................................  تكريم اإلنسان

  ٣٥٠  ..........................................  اإلنسان في الكتاب الكريم بتكفيرالتنديد 

  ٣٥١  ..........................................................  لتنديد بتكفير اإلنسان في السنّةا

  ٣٥٣  ........................................................  عصر الحاضرظاهرة التكفير في ال

  ٣٥٣  ..................................................................  المشتركات بين المسلمين

  ٣٥٥  .....................................................  معيار في تمييز المسلم عن الكافرال

  ٣٥٦  ...........................................................  تنديد علماء المسلمين بالتكفير

  ٣٦٠  ................................................................................  األسئلة واألجوبة
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  ٣٦٥  ... ................................   ١/هج بين البحث التأريخي والعقائدي) المن١٣٩(

  ٣٦٧  .............................  العقائدية من التاريخ والجغرافيةكيفية تولّد الهوية 

  ٣٦٧  ......... ................................................................مكة المكرمة نموذجاً

  ٣٦٩  .......................................  ف بالمصادر التاريخية جهل وغفلةاالستخفا

  ٣٧٠  ......................................................................  ذج آخرقالع خيبر نمو

  ٣٧٣  .............................................  س المعالم طمس للحضارة والتاريخطم

  ٣٧٣  ......... ................................  د التاريخي ومدى ضرورة الخوض فيهالبع

  ٣٧٥  .......................  لتاريخي وثقافة الكراهية والحقدالعائق األول: البحث ا

  ٣٧٥  ..............................................................  مدى اعتبار البحث التاريخي

  ٣٧٦  ..............................................  ألهمية التاريخ في الزمن الراهننموذج 

  ٣٧٧  ...............................................  العائق األول في البحث التاريخيتقييم 

  ٣٧٨  ......................................................  المذهب الوحيد الحاقن لدم البشر

  ٣٧٩  ......... ................................  قن الدم البشريحكم األسير شاهد على ح

  ٣٨٥  ...................................................................رجوع لتقييم العائق األول

  ٣٨٥  ......... ................................  وبني أمية الفرق بين دعوة أهل البيت ^

  ٣٨٩  ................................................................................  األسئلة واألجوبة

  ٣٩٣  ... ................................   ٢/) المنهج بين البحث التأريخي والعقائدي١٤٠(

  ٣٩٥  ......................................................  لصياغة األولى: النهي عن التنقيبا

  ٣٩٧  ........ ................................  ثانية: وضع الحصانة للصدر األولالصياغة ال

  ٣٩٨  ....................................................  ة الثالثة: عدم التبري واإلدانةالصياغ



PRN<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚ÞÄ‰^jÖ]<‚�×�]<K<íflè‚ñ^ÃÏÖ] 

 

  ٣٩٩  ..........................................................  الصياغة الرابعة: عدم المحاكمة

  ٣٩٩  .....................................................  من اآلية ملخص ما ادعوا استنتاجه

  ٤٠٠  ..............................................  فذ على ما دعى لتحريف معنى اآليةنوا

  ٤٠٢  ...............................  كيف ينهى القرآن عن التنقيب وهو يقوم بذلك؟

  ٤٠٤  ....................................................  روية والتمدن في القرآن الكريمالق

  ٤٠٦  ......... ................................................................  رجوع لصلب البحث

  ٤٠٧  .....................................  لتحريف معنى اآلية الكريمة حاديثوضع األ

  ٤٠٧  ............................................  لماذا يقتحم القرآن الكريم حريم البشر؟

  ٤٠٨  ......................................................  قواعد تؤكّد على ضرورة التنقيب

  ٤٠٩  ..............................................  أشرِك معهمقاعدة: من أحب عمل قوم 

  ٤١٣  ..............................  المعروف والنهي عن المنكر بالقلبقاعدة: األمر ب

  ٤١٥  ... ................................   ٣/) المنهج بين البحث التأريخي والعقائدي١٤١(

  ٤١٧  ................................................................................  ملخص الحديث

  ٤١٨  .....................................................  آيات تحثّ على البحث التاريخي

  ٤٢٠  .........................................................  شواهد على داللة اآلية الكريمة

  ٤٢٣  ...........................................................  حجج في رد اليهود والنصارى

  ٤٢٤  ...................................  صالحية اهللا في التشريع والنسخ الحديث حول

  ٤٢٦  ...................................................................................  مراتب الحجية

  ٤٢٧  ................. ................................  التقليد في اآلية الكريمة التنقيب ونبذ

  ٤٢٩  ...............................................  من أين استقى القرآن الكريم حجيته؟
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  ٤٣١  ....................................  ون التاريخ سنداً علمياً موثوقاًشبهة في عدم ك

  ٤٣٣  ............................................................  مقدمة في الجواب عن الشبهة

  ٤٣٥  ............................  خ لإلجابة عن الشبهةبحث في مختلف مناهج التاري

  ٤٣٧  ..........................................  ج للمنهج التاريخي القشري السطحينماذ

  ٤٣٩  .............................................................  نكتة في كيفية دراسة التاريخ

  ٤٤٠  ..........................  بحث مع اإلسماعيلية في حديث: >خلفائي اثنا عشر<

  ٤٤١  .......................................................................................  بحثنتاج ال

  ٤٤٢  ................................................................................  ةاألسئلة واألجوب
  ٤٥١  .............. ................................ ................................   هرسالف

 


