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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ونبينـا أبـي القاسـم    والصالة والسالم على سيدنا ، الحمد هللا رب العالمين

ولعنـة اهللا علـى أعـدائهم    ، محمد وعلى آل بيته الطيبين الطـاهرين المعصـومين  
  أجمعين من اآلن إلى قيام يوم الدين.

‚éã³‚éã³‚éã³‚éã³VVVV< << << << <

يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ    {قال اهللا في كتابه: 
كُنـتُم   والرسـول إن  تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللّه وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن

  . )١(}تُؤمنُون بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيالً
مـا  حين، إن مسألة اإلمامة مـن أهـم المسـائل ومـن أهـم الحقـائق الدينيـة       

ة فـي القـرآن الكـريم والسـنّ    األسـس الدينيـة   نبحث عـن األسـس االعتقاديـة و   
بال شك نعتقد بأن اإلمامة و، ن اإلمامة من أهمها وأركانهاالنبوية نرى بوضوح أ

بـل الـدليل مـن    ، ه دليـل هذا تـوهم غلـط ال يـدل عليـ    ف، ليست من فروع الدين
, علـى أن اإلمامـة مـن أصـول الـدين      ـواآليات القرآنية تدل بوضوح   القرآن ـ 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مـن ربـك   {تعـالى:  والدليل على ذلك قوله 
                                                             

  .٥٩النساء:  )١(
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الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّم١(}و(.  
والرسـول   المهمة ـ إن لم تبلّغ هذه الرسالة : |لماذا يقول اهللا للرسول

عني ذلك مره الشريف وبعد مجاهدات كثيرة ـ فما بلّغت رسالته؟ ي في أواخر ع
إبـالغ  > :م لجميـع أفعالـه  والمـتم ، جهـوده غيـر تامـة   و، أن جميع أعمالـه باطلـة  

  .فمن الواضح جداً أن اإلمامة من أصول الدينولذا ، <اإلمامة
ي في هذا المجلس الشريف فهو: >إثبـات اإلمامـة مـن    بحثوأما موضوع 

آنيـة  المسـائل القر وسنقدم قبل اإلثبات مقدمة نافعة لكثير من ، القرآن الكريم<
  .ال لخصوص مسألة اإلمامة فقط

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚVVVV< << << << <

ن القرآن كل مطلب يريـده اهللا تبـارك وتعـالى    هل من الضروري أن يبي
أم أن القـرآن كتـاب حقائقـه مرهونـة     ، بوضوح وبالداللـة المطابقيـة الواضـحة   

في القرآن حقائق كثيرة موجودة، ر فيهبالتدب وال يصل اإلنسان الـى هـذه   ، وأن
  ر في القرآن الكريم؟لحقائق إال عن طريق التدبا

: إن ة األخيـرة  فـي بعـض المجـالس    بعض من المنحرفين في اآلونيقول 
ولـم تـدل آيـة بالداللـة المطابقيـة علـى مسـألة        ، ح بهـا القـرآن  اإلمامة لم يصر

ء مـن عـدم   فهـذا تـوهم ناشـي   ، تقام حجة من القرآن على اإلمامـة فال ، اإلمامة
فمـن لـه حـظ مـن     ، وعـدم االرتبـاط بـه   ، م األنس بالقرآن الكريموعد، العلمية

ر فـي  فة علـى التـدب  أن الكثير من الحقائق القرآنية متوقّ القرآن يعلم ـ بال شك ـ  
                                                             

 .٦٧) المائدة: ١(
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، كل شيء بكل وضوح وبكل لفـظ سـاذج  ن عادياً يبي ليس كتاباًالقرآن, وهو 
ر اآليات اآلمـرة بالتـدب  فة على ذلك  فما معنى هذه إذا قلنا بأن الحجة متوقّفإنّنا 

  !في القرآن الكريم؟
ر فـي  ليها إال بعـد التـدب  من يريد الوصول إلى حقيقة  التوحيد لن يصل إ

مـن يريـد    كمـا أن ، ق األلفاظ و الدالالت المطابقيةعن طريال ، لقرآن الكريما
لن تلك األسماء بالذات فوكيفية ارتباط ، أن يصل الى أسماء اهللا تبارك وتعالى

 :قال تعـالى ، ال حتى في آية واحدة، نجميع القرآر في إليها إال بعد التدب يصل
 أَم الْقَـولَ  يـدبروا  {أَفَلَـم , )١(أَقْفَالُهـا}  قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرَآن يتَدبرون {أَفَال

ماَءها جم لَم أْتي ماَءهَآب {ينل٢(الْأَو( ,}تَابك أَنْزَلْنَاه كإِلَي  كـاربوا  مربـديل 
هات٣(}َآي(.  

الحقـائق خُفيـت   بمعنـى أن   وذلك، اآليات آمرة بالتدبر في القرآن هذهف
، هـا دبر عد أن تصعدوا من ظاهر األلفـاظ إلـى  ب األلفاظ, وتصلون إليهادبر هذه 

  .تصلوا الى حقائق القرآنف
 أُم هـن  محكَمـاتٌ  َآياتٌ منْه{: بـأن ينادي هو من وأيضاً أليس القرآن 

نـه أهـل التحقيـق فـي     والمحكمـات علـى مـا بي   ، )٤(متَشَـابِهاتٌ}  وأُخَر الْكتَابِ
وإذا اسـتفدنا مـن ظـاهر    ، صول الفقه تشمل نصوص القرآن وظـواهره مباحث أ

                                                             

  .٢٤) محمد: ١(
 .٦٨) المؤمنون: ٢(

 .٢٩) ص: ٣(

 .٧) آل عمران: ٤(
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فهذا ، ن من محكمات القرآن فهي حجة لنااآليات الشريفة مسألة اإلمامة فتكو
كمـا  ـ له بعض المنحرفين فـي اآلونـة األخيـرة فـي بعـض اإلذاعـات        الذي تخي

وهـو  , غيـر صـحيح   قرآن لم ينصّ على مسألة اإلمامـة ـ  سمعتُ من يقول بأن ال
من يقـرأ  ف، , وعدم فهمهوصول إلى القرآن, وعدم األنس بهناشىء عن عدم ال

دة في دبر اآليات وفـي  حقائق القرآن موجو هذه اآليات التي ذكرتها يعلم بأن
ر في القرآنالتدب.  

V†Úù]<êÖæ_<íèa<l÷÷�V†Úù]<êÖæ_<íèa<l÷÷�V†Úù]<êÖæ_<íèa<l÷÷�V†Úù]<êÖæ_<íèa<l÷÷�< << << << <

  بعد هذه المقدمة أقول:
 دون ضم آية أونستفيد من بعض آيات القران الكريم مسألة اإلمامة من 

آيات متعددة وال يسع المجال للتكلم حتى في آيـة   ـ طبعاً ـ , ولدينا  إليهارواية 
  .واحدة

لـى بعـض النكـات فـي هـذه اآليـة       إجمـاالً إ وفي هـذا الموضـوع نشـير    
يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـواْ الرسـولَ   {: الشريفة في سورة النسـاء 

 إِلَى اللّه وهدٍء فَري شَيف تُمفَإِن تَنَازَع نكُمرِ مي اَألملأُو١(والرسول}و(.  
أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه  آي{ :ن اآليةهناك بحث في القسم األول مف

نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطوهو أنّه، }و:  
وطبعـاً األمـر بطاعـة اهللا    ، طاعة اهللا تبـارك وتعـالى   ـ  بحسب اآلية جب ـ ت

وجـوب   ولكـن ، فيكون أمـراً إرشـادياً  ، ا يدركه العقلبل مم، ليس أمراً مولوياً
                                                             

 .٥٩: النساء) ١(



EMPNÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<íÚ^Úý]<D<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<MM 

بمعنـى أن اهللا تبـارك وتعـالى    ، أولـي األمـر يكـون أمـراً مولويـاً     طاعة الرسول و
نفهـم مـن   أنّنـا  ا ال ريب فيه ومم، طاعة أولي األمروأوجب علينا طاعة الرسول 

أن وجـوب طاعـة أولـي األمـر معلـول ألمـر اهللا تبـارك         منها هذه اآلية ونستفيد
  .|وليس معلوالً ألمر النبي، وتعالى

Víèû]<»<á^jjÓÞVíèû]<»<á^jjÓÞVíèû]<»<á^jjÓÞVíèû]<»<á^jjÓÞ< << << << <

: نستفيد من هذا القسـم مـن اآليـة بطـالن مـا ذكـره بعـض        النكتة األولى
قرب رحيله ـ على ما هو موجود في صحاحهم ـ حيث    |أصحاب الرسول

, فإذا كانت اآلية تدل علـى وجـوب طاعـة الرسـول     )١(قالوا: (حسبنا كتاب اهللا)
ا لـيس  ا أمر بـه ممـ  ؟ اآلية ظاهرة في إطاعة الرسول في م|فما معنى طاعته

  .موجوداً في القرآن الكريم
بما أمـر اهللا تبـارك   ـ بعنوان اإلبالغ والتبليغ  ـ يأمر   |إذا كان الرسول

  إطاعة هللا تبارك وتعالى؟  بل هي، ى به فهذا ليس إطاعة للرسولوتعال
ما معنى إطاعة الرسول؟ وبحسـب التعبيـر العلمـي والفنـي مـا هـو       ولكن 

إلطاعة الرسول؟ هل الموضوع ما أمـر اهللا تعـالى بـه ونهـى     الموضوع والمتعلَّق 
إطاعة الرسـول بمعنـى أن مـا    بل ، هذا داخل في إطاعة اهللا، ؟ العنه فبلّغه النبي

يـاً مـن اهللا تبـارك    أمر به الرسول ولم يوجد في القـرآن الكـريم ولـم يكـن وح    
ذا يبطـل  وهـ ، ـ تجـب إطاعتـه    |أمر صـادر مـن ذات الرسـول    وتعالى ـ بل 

  .قيدة (حسبنا كتاب اهللا)ع
                                                             

 .٧ :٩) صحيح  البخاري١(



MN<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<flè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þfl�×�]<K<í†�^ÃÖ]<‚ 

كـالم هـذا   لـى  إ قبـل أن أصـل  ـ معتقـداً بـه ـ    طبعاً أنا أقول هـذا الكـالم    
ن بـأ  فهو يصرح أيضاً بذلك فيقول، في روح المعاني المفسر العامي (اآللوسي)

م قطعـاً لتـوه  ناء بشأنه عليه الصالة والسـالم و عت: (ا}أَطيعواْ الرسولَ{ :في قوله
فاآللوسي يصرح بأن (حسبنا كتـاب  ، )١()امتثال ما ليس في القرآنأنه ال يجب 

  .هذه هي النكتة األولى، اهللا) مخالف لهذه اآلية الشريفة
إطاعة الرسول وإطاعة أولي األمر قد جعلتـا فـي جنـب     إن :النكتة الثانية

، ^علـى عصـمة الرسـول وأولـي األمـر      وهذا يـدلّ ، إطاعة اهللا تبارك وتعالى
الخطـأ عنـد    أن يوجب اهللا تبارك وتعالى إطاعة الرسول مع وجـود هل يمكن ف

ذلـك  باطـل ومـع   أن يأمر الرسول بـأمر   فكيف يمكن، الرسول؟ ال يمكن ذلك
  .أيضاً لى أولي األمروهكذا األمر بالنسبة إ، أوجب اهللا طاعته؟ كال وحاشا

ه أدنـى إنصـاف وأدنـى حـظ مـن      هذه مسألة واضحة جداً لمن يكون لـ 
وأن أولي األمر ، بوضوح على أن الرسول معصوم من الخطأ  اآلية تدلّف، العلم

  معصومون من الخطأ أيضاً.

íµ†ÓÖ]<íèû]<»<†Úù]<çÖæ_<Üâ<àÚíµ†ÓÖ]<íèû]<»<†Úù]<çÖæ_<Üâ<àÚíµ†ÓÖ]<íèû]<»<†Úù]<çÖæ_<Üâ<àÚíµ†ÓÖ]<íèû]<»<†Úù]<çÖæ_<Üâ<àÚ[[[[< << << << <

صـلوات اهللا  ( نحن اإلمامية نعتقد بأن أولـي األمـر هـم األئمـة الطـاهرون     
  يقولون؟ ولكن أهل السنة ماذا ، )عليهم أجمعين

بـأن   فبعضـهم يقـول:  ، ر وتطبيـق هـذا العنـوان   هم على اختالف في تفسي
، صــاحب األمــر والحكومــة :أي، المعنــى اللغــوي المقصــود مــن أولــي األمــر 

                                                             

  .٦٥:٣) روح المعاني ١(
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أمـراء  , أو )٢(, أو أمـراء السـرايا  )١(وبعضهم يوسع فيقول: بأنّهم أمـراء الحكومـة  
  . بأنهم رؤساء األحزاب , وبعض يوسع أكثر من ذلك فيقول:البالد

فيقـول بـإن دائـرة أولـي األمـر موسـعة       ، على ذلكوينصّ صاحب المنار 
عتـه بجنـب   , فمدير الجرائد ـ بحسب اعتقـاده ـ طا  )٣(فتشمل حتى مدير الجرائد

, األحزاب التي نرى كيف يتعـاملون مـع   األحزاب , وكذا مدراءإطاعة الرسول
نـاس  دين الناس ومع الناس في هذا اليوم في بالدهم, فال قيمة للناس ولدين ال

  .حزبهم وأفكارهم فقط, والقيمة األساسية لهم أنفسهم ولعندهم
هـؤالء األشـخاص؟ بـال شـك      ومع ذلك كيف يمكن أن اهللا يأمر بطاعـة 

  .لهذه الكلمات من األباطي

ÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæÄÚ<íËÎæ<<<<<�ŠËi<�ŠËi<�ŠËi<�ŠËië‡]†Ö]<†~ËÖ]ë‡]†Ö]<†~ËÖ]ë‡]†Ö]<†~ËÖ]ë‡]†Ö]<†~ËÖ]<<<<íµ†ÓÖ]<íèüÖíµ†ÓÖ]<íèüÖíµ†ÓÖ]<íèüÖíµ†ÓÖ]<íèüÖ<V<V<V<V< << << << <

ذهـب الـى أن    ـلـى بطـالن هـذه  األباطيـل      هـه إ بعد تنبـ والفخر الرازي  
هـذا مـع أنّـه يصـرح فـي تفسـيره       ، ر هم أهل الحل والعقدأولي األمالمراد من 

                                                             

 إن :يقـول  مـن  النـاس  ومـن فقـال:  ، ذلـك  ٢٦٤: ٢) ذكر الجصاص في كتابه أحكام القـرآن  ١(
 لمـن  خطـاب  وهـذا ، بالعدل األمر ذكر قدم ألنه ؛ األمراء همأنّ ههنا األمر أولي من األظهر
 وهـم  األمـر  أولـي  بطاعـة  األمر عليه عطف ثم، والقضاة األمراء وهم األحكام تنفيذ يملك

  .مرضيين عدوالً داموا ما عليهم يحكمون الذين األمر والة
  .٤٤ :١٠) راجع: تفسير الرازي ٢(
ما نصّه: هم أهـل الحـل والعقـد الـذين تثـق بهـم األمـة مـن          ١٥٢ :٥) يقول في تفسير المنار ٣(

العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة وكـذا رؤسـاء   
وطـاعتهم حينئـذ هـي    ، العمال واألحزاب ومـديروا الجرائـد المحترمـة ورؤسـاء تحريرهـا     

 طاعة أولي األمر.



MP<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<flè‚ñ^ÏÃÖ]<p^�ù]<ˆÒ†Ú<l]æ‚Þfl�×�]<K<í†�^ÃÖ]<‚ 

، يجب أن يكونوا معصومين مـن الخطـأ  بأن مقتضى اآلية أن أولي األمر الكبير 
 أن وثبـت ، الجـزم  سـبيل  علـى  األمر أولي بطاعة أمر تعالى اهللا أن فثبتيقول: (

، الخطـأ  عـن  اًمعصوم يكون أن وجب الجزم سبيل على بطاعته اهللا أمر من كل
، )١()معصوماً يكون وأن بد ال اآلية هذه في المذكور األمر أولي أن قطعاً فثبت

  وهذا أمر مهم جداً.، فهو يقبل هذه الكبرى
م من المسـلَّ  ح بأنهذا العالم السني والمفسر الكبير عند أهل السنة يصرف

أولي األمر يجب أن يكون  المفروض في هذا اآلية أن من يدخل تحت عنوان
إلبطـال  , ولكن ألجل المخالفة الشديدة لإلمامية يسعى ويحاول كثيراً معصوماً

  .قول بأن المراد أهل الحل والعقداإلمامية وي قول
 كـل  أن وثبت، الجزم سبيل على األمر أولي بطاعة يقول في تفسيره: (أمر

, فهـو  )٢(الخطأ) عن معصوما يكون أن وجب الجزم سبيل على بطاعته اهللا أمر من
ثم قال بـأن  ، في كالمه هذا يستدل على وجوب أن يكونوا معصومين عن الخطأ

, ونحـن عـارفين بهـم قـادرين علـى      فيما إذا كان المطاع معروفـاً  اإلطاعة تتحقق
, فهـو يقـول بـأن طـاعتهم مشـروطة بمعـرفتهم       )٣(الوصول إليهم واالستفادة منهم

كان هذا تكليفاً بما  مأوجب علينا طاعتهم قبل معرفته وقدرة الوصول إليهم, فلو
وكان هذا األمر سبباً لعدم تسليمه بما يقوله اإلماميـة بالنسـبة الـى أولـي     ، ال يطاق

  .والعقداألمر وذهابه إلى أن أولي األمر هم أهل الحل 
                                                             

  .١٤٤:١٠) تفسير الرازي ١(
  .١٤٤ :١٠) تفسير الرازي ٢(
 .١٤٤: ١٠تفسير الرازي ) ٣(
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: ما الدليل على ذلك؟ هو يقول بأن اإلطاعـة ال معنـى لهـا    له نقولونحن 
وأهل الحل والعقد معروفون عند الجميع في ، كان المطاع معروفاً عندناإذا  إالّ

   .معرفتهمالوصول إليهم و لناسويمكن ل، كل زمان
اهللا علـيهم أجمعـين)   : نحن ندعي أن األئمة الطاهرين (صلوات له فنقول

فلمــاذا تنكــرون  ، عــرفهم النبــي بالروايــات المتــواترة والكثيــرة    ، معروفــون
وبأسـماء آبـائهم   ، ح بأسـمائهم النبـي وصـر   همالناس؟ قد ذكرمعروفيتهم عند 

عتنـى بـه      ، هذا األمر موجـود فـي الكتـب   و، هاتهموأمفمـا ذكـره ال يصـح أن ي
قد بدليل عدم معرفتهم غيـر  والذهاب الى أن المراد بهم أهل الحل والع، أصالً

ات ة الواضـحة وبالروايـ  عي أننـا نعلـم بهـم ونعـرفهم باألدلّـ     نحن نـد فـ ، صحيح
  .هذا أوالً، المعتبرة الموجودة عندهم وعندنا

شيعة أن فـي كـل زمـان    , ويعتقد الجمع مة >أولي األمر<إن كلثم قال: (
  .)١()الظاهر خالف الفرد على الجمع , وحملإمام واحد

يقول بـأن الشـيعة يعتقـدون    ، بال شكك بأدلة سخيفة جداً يتمسوهو هنا 
وكلمة (أولي ، }أُولي اَألمرِ{ :والحال اآلية تقول، ام واحدأن في كل زمان إم

  .المفردال يمكن أن يستعمل الجمع في و, األمر) جمع
فهـذا عنـوان عـام    ، عي اسـتعمال الجمـع فـي المفـرد    ال ند والجواب: أنّنا

إِنَّما ولـيكُم اللّـه ورسـولُه والَّـذين     { :في آية الواليـة  كعنوان >الذين أمنوا<
في كـل  و, هذا عنوان عام في بعض اآليات كعنوان >ذوي القربى<, و)٢(وا}آمن

                                                             

 .١٤٥ :١٠) تفسير الرازي ١(

 .٥٥ :) المائدة٢(
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م في العنوان العاف، , وليس هذا خالف الفصاحة والبالغةان له مصداق معينزم
الجمـع قـد اسـتعمل فـي      , نعـم إذا ادعينـا أن  كل زمان له مصداق فريـد معـين  

  ,نــدعي ذلــكنــا ال , ولكنالفصــاحة والبالغــة يخــالفأمــر قبــيح  المفــرد فهــو
  .وال تدعي الشيعة ذلك

: إذا كـان المـراد مـن    ل الثالث على بطالن كالم الروافضالدليثم قال: (
فَـإِن  {فلمـاذا قـال اهللا تعـالى بعـد ذلـك      ، أولي األمـر هـم األئمـة المعصـومون    

لـى اهللا  ؟ فلماذا لم يقل: فردوه ا)١(}تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ
  والرسول وأولي األمر؟ 

فأنـت   لى أهل الحـل والعقـد؟  لماذا لم يقل: فردوه إ :أقول ـ نقضاً عليه ـ  
, فإذا كانوا معصومين فيجب مراد من أهل الحل والعقد معصومونتعتقد بأن ال

   لماذا لم يقل بذلك؟!, فورد االختالف الرجوع إليهم أيضاًفي م
دقيقة جداً ال ا الجواب األساسي فهنا نقطةوأم بد ل فيها في هذه من التأم

لـو  ف, ليس له مفهـوم أصـالً   }فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ{, فإن قوله تعالى: اآلية
  .ي أنه ال يجوز الرجوع إلى غيرهمام فهذا يعنكان له مفهو

مورد يذكر اسم الرسـول يلحـق بـه     القرآن الكريم في كل أنا أعتقد أن
دليل خاص على االختصاص بـه كوجـوب نافلـة الليـل      , إال إذا دلّأولي األمر

 :, ولكن مع قطع النظر عن الدليل الخاص نحن نرى في كثير مـن المـوارد  مثالً
فَأَن للّه خُمسـه وللرسـولِ   {أو , )٢(}إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ{

                                                             

 .٥٩:) النساء١(

 .٥٥:) المائدة٢(
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هنـاك عنـاوين   في كثير مـن المـوارد فـي القـرآن الكـريم      ف, )١(}ولذي الْقُربى
فـي  ذلـك  , و لم يذكر الرسول>أولي األمر< ملحقة ب أو, كعنوان >ذوي القربى<

 الْأَنْفَـالِ  عنِ {يسأَلُونَككقوله تعـالى:  , لى البيانه ال يحتاج إموارد من جهة أنّ
  .)٢(والرسولِ} للَّه الْأَنْفَالُ قُلِ

لكن لمن هي بعـد  , واألنفال هللا والرسول؟ فهل لهذه اآلية مفهوم :فنسأل
د المفهوم نا ال نستفينّه ليس لغيرهما أبداً أم أعلى أنّ ن اآلية تدلّالرسول؟ هل أ

  ملحق بالرسول؟  من هذه اآلية بل >أولو األمر<
 فَردوه إِلَـى اللّـه  { وكذلك، طبعاً نحن نعتقد أنه ليس لهذه اآلية مفهوم

  .لى غيرهماليس معناه عدم جواز الرد إ }والرسولِ
, ومفهومهـا عـدم جـواز الـرد إلـى      وممفهشخص بأن اآلية لها  ا أصرإذو
  . ي التناقض في اآلية صدراً وذيالًيعنـ طبعا ـ فهذا غيرهما 

, طاعة الرسول وأولي األمـر إن اآلية قد أمرت بطاعة اهللا و :توضيح ذلك
, ر ملحق بالرسول في جميع المـوارد النقطة السابقة بأن أولي األمطبعاً قلت في 

أَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ    {في هذا المـورد   <أطيعوا>لكن سر عدم تكرار كلمة 
  بمنزلة نور واحد.  هو أنّهما }الرسولَ وأُولي اَألمرِ

أمـر بطاعـة    أن اهللا :ـ وهي نقطة علميـة دقيقـة ـ   : النقطة األخرى  نقول هنا
هل األمر بإطاعة أولـي األمـر مطلـق أم ال؟    ف، الرسول وكذلك طاعة أولي األمر

, وال يجوز ألمر أمروا بكل شيء فتجب إطاعتهميعني لو أن أولي ا، نعم مطلق
                                                             

 .٤١) االنفال:١(

 .١: االنفال) ٢(
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  فما معنى ذلك ؟، ف عنهمالتخلّ
فـي مـورد النـزاع والتنـازع بشـيء تجـب       معناه أن أولي األمـر إذا أمـروا   

جـواز   ومفهومـه عـدم  ، قلنا بأن القسم الثاني من اآليـة لـه مفهـوم    إذاف، طاعتهم
, فصـدر اآليـة   التناقض بين صدر اآلية وذيلهـا لى أولي األمر فيحصل الرجوع إ

ميـع  طاعـة أولـي األمـر علـى نحـو اإلطـالق فـي ج       بوضوح على وجوب  يدلّ
 ،, أمـا ذيـل اآليـة فينفـي جـواز الرجـوع إلـيهم       الموارد حتى في مـورد التنـازع  

  فكيف يمكن الجمع بين الصدر والذيل؟ 
, من اآلية ليس لـه مفهـوم أبـداً    نصل من هذه النكتة الى أن القسم الثاني

عدم جـواز الرجـوع إلـى     }فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ{قوله تعالى: ليس معنى ف
هما معدن ومخزن اهللا والرسول من جهة أنّاسم نعم وجه التصريح ب، أولي األمر

يقولـون: كـل مـا     ^وأساس لجميع األحكام, وأولو األمـر األئمـة الطـاهرون   
, ويمكـن أن نسـتدل   )١(نقوله في الفقه وغيـر الفقـه يوجـد فـي القـرآن الكـريم      

  بالقرآن الكريم. 
  على األحكام بالقرآن: ^استدالل األئمة

ــن ــوا إيمك ــ كم أن ترجع ــات وت ــى الرواي ــددة أن  ل ــات متع ــي رواي روا ف
األئمـة   سأل بعض األصحاب في بعـض المـوارد  و، ن بذلكحويصر األئمة^

  . الحكم سألوا عن الدليل من القرآنالطاهرين عن بعض األحكام وبعد بيان 
  .معه أكلت ما يفعله بمن علمت ولو، نفسه كناكح

  نهيه؟ اهللا كتاب من |اهللا رسول ابن يا لي نفبي: السائل فقال
                                                             

  .٢٤٢:٢) راجع: بحار االنوار ١(
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 اممـ  هو، )١(الْعادون} هم فَأُولَئك ذَلك وراَء ابتَغَى {فَمنِ اهللا قول: فقال
  .)٢(ذلك وراء

عدم ذكر أولي األمر في هذا القسم مـن اآليـة أن جميـع المعـارف      سرف
  .أرجعوا الناس إليها ^واألئمة الطاهرون، ةموجودة في الكتاب والسنّ
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أولـي األمـر    : أنتم تقولون أن المراد مـن فنقول، نسأل الفخر الرازيوهنا 
ئي+ هنا كالم لطيف دقيـق للسـيد العالمـة الطباطبـا    و، هم أهل الحل والعقد

, فهـو يقـول: مـن المـراد بأهـل الحـل والعقـد؟ هـل المـراد          في تفسـير الميـزان  
األشخاص كل واحد واحد من األشخاص من أهـل الحـل والعقـد يكـون مـن      

نتـابع التـاريخ    به الواقع والوجدان, ففي كل زمان حينمامعصومين؟ فهذا يكذّال
وجد فيما بينهم من يكون في العصر اإلسالمي وقبله فإن أهل الحل والعقد ال ي

  .)٣(هذا باطلف، معصوماً

                                                             

 .٧) المؤمنون: ١(

  .×الرضانقالً عن فقه ، الحديث األول، ٣٠ :١٠١) بحار األنوار ٢(
  .٣٩٢: ٤بالمعنى من تفسير الميزان ما أشار إليه سماحته نقل ) ٣(

  ونصّ إشكال السيد الطباطبائي ما يلي:  
، معصـوماً  مـنهم  واحـد  واحـد  كـل  فيكـون ، الهيئـة  هـذه  أفـراد  العصـمة  بهـذه  المتصـف  >فهل

 األمـة  بهـذه  يمـر  لـم  أن البديهي من لكن اآلحاد؟ إال المجموع ليس إذ؛ معصوم فالجميع
 أمـور  مـن  أمـر  إنفـاذ  علـى  معصومون كلهم، والعقد الحل أهل من جماعة فيه يجتمع يوم

  الخارج.. في له مصداق ال بشيء اهللا يأمر أن المحال ومن، األمة
 كانـت  وإن بموصـوفها  الصـفة  قيـام  الهيئـة  بتلـك  قائمـة  حقيقيـة  صفة وهي العصمة هذه أن أو
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إذا  ؟فخر الـرازي أيها اليا بالعصمة في أهل الحل والعقد من الموصوف 
إذا أردت و، بـه التـاريخ والوجـدان   فهـذا يكذّ منهم كل واحد واحد أن  أردتَ

, فإن الهيئة اإلجتماعيـة  هيئة االجتماعية االعتباريةال <أهل الحل والعقد>بعنوان 
هل يصح ف، العصمة أمر حقيقي واقعيف، اإلتصاف باألمر الحقيقي ن لهاال يمك

يصـح أن   الهيئـة ال ف، كـال أن يقال بأن الهيئة الموجودة هنا من أهل الشجاعة؟ 
يمكـن أن يتصـف    نعم كـل واحـد واحـد مـن األشـخاص     ، توصف بالشجاعة

  .جاعةبالش
  ا باطلين.صارن األوال ناالحتماالف

فــي كــل زمــان  تريــدون أن أهــل الحــل والعقــد طبعــاًفمــاذا تريــدون؟ 
بل بسـبب عامـل   ، بمعنى أن العصمة ليست من أنفسهم، يصونهم اهللا من الخطأ
  .الىوتعخارجي من اهللا تبارك 

هـو   نسألكم: ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل والعقد؟ طبعاًهنا ف
تأملوا هذه النقطـة  , بل عامل من سنخ العوامل اإللهية ,ليس من العوامل العادية

  فهي مهمة جداً.
، ن سبباً لعصمة أهل الحل والعقـد االحتمال الثالث أن العامل اإللهي كاف

                                                                                                                                                

 

 سـائر  على يجوز ما والمعصية الشرك من عليهم يجوز بل معصومين غير واالفراد االجزاء
 الضـالل  إلـى  داعيـا  يكـون  وأن الخطـأ  فيـه  يجـوز  الفـرد  يـراه  الـذي  فـالرأي ، الناس أفراد

 وكيـف ، محـال  أيضـاً  وهـذا  ؟ لعصـمتها  المـذكورة  الهيئـة  رأته إذا ما بخالف، والمعصية
ــور ــاف يتص ــوع اتص ــاري موض ــفة اعتب ــة بص ــي، حقيقي ــاف أعن ــة اتص ــة الهيئ  االجتماعي

  بالعصمة<.
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أي: يجب أن يكون أهل الحل والعقـد بـوزان    ,هو الذي ندعيه : هذاهنا نقولو
يجـب  ، خاص العاديين في المجتمع البشـري , ال من سنخ األشالقرآن والرسول

وهـو الـذي   ، رآن الكـريم ويعيشـون معـاش القـرآن    ن يتلـون القـ  أن يكونوا مم
فهم األئمة المعصومونعيهند ,.^  

لى هـذه النتيجـة   ها يصل إالً فير قليالمنصف حينما يقرأ هذه اآلية ويتدب
, وهم المعصومون مـن  ^وهي أن أولي األمر هم األئمة الطاهرون, الواضحة

كما أنّنا نستفيد مـن اآليـة أن   ، , وهم الذين تجب إطاعتهم أحياًء وأمواتاًالخطأ
   .كما تجب إطاعة أولي األمر أحياًء وأمواتاً ؛طاعة الرسول تجب حياً وميتاً

  .العالمين والحمد هللا رب

Víeçqù]æ<í×ò‰ù]Víeçqù]æ<í×ò‰ù]Víeçqù]æ<í×ò‰ù]Víeçqù]æ<í×ò‰ù]< << << << <

كيف يصح بـأن يكـون عنـوان أولـي األمـر خاصـاً بأهـل         السؤال األول:
  وفي نفس الوقت يكون عنواناً له أفراد في كل زمان؟، ^البيت

قلـتُ ـ بعـد االسـتدالل بهـذه اآليـة الشـريفة ـ إن أولـي األمـر            :الجـواب 
نعم بحسب اللغة والعـرف  , ^بالقرائن المتعددة منحصرون باألئمة الطاهرين

ولكن ما هو مراد ، يمكن استعمال هذه الكلمة  بالنسبة إلى األشخاص العاديين
  اهللا تبارك وتعالى؟

وبهـذا المقـدار   ، قلنا: يجب أن يكونوا معصومين كما يعتقده أهل السـنّة 
المصـاديق   ونحـن بينّـا  ، نحن نتفق مع أهل السنّة, ولكن الخالف في المصاديق

  .الصحيحة
وإن الخالفـة والسـلطنة   ، السؤال الثاني: قلتم: إن اإلمامة أعم من الخالفة
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قيـادة النـاس وسـكتوا عـن      ^فلمـاذا رفـض بعـض األئمـة    ، شأن من شؤونها
  حقهم؟

ولكن هذا ، لم أذكر هذا الكالم في خطابي في هذه المحاضرة :الجواب
م المستحقّون ه ^واألئمة الطاهرون، فاإلمامة لها ثبوت وإثبات، أمر صحيح

  .كما لهم الوالية والخالفة الباطنية، للوالية والخالفة الظاهرية
طبعـاً  ، لكن بالنسبة إلى الخالفة الظاهرية فهي متوقّفة على وجود شروط

ولكن كانوا واجبي اإلطاعـة وقـولهم فـي جميـع األمـور      ، في زمانهم لم توجد
  .ظاهريةوالحجية ووجوب الطاعة ليسا منوطين بالخالفة ال، حجة

فهل يوجد هذا في ، ذكر أسماء جميع األئمة |السؤال الثالث: النبي
  مصادر أهل السنّة كما عند األمامية؟

ويوجد في مصادر اإلماميـة   )١(نعم يوجد في مصادر أهل السنّة :الجواب

                                                             

، سلمى أبي عن بسنده، ١٤٦: ١ ×الحسين مقتل كتابه في الحنفي الخوارزمي ذلك ) ذكر١(
 أُسري ليلة: يقول |اهللا رسول سمعت: قال، )وآله عليه اهللا صلّى(اهللا  رسول إبل راعي

 ربـه}  مـن  إِلَيـه  أُنـزِلَ  بِمـا  الرسـولُ  {آمـن : وعـال  جلّ الجليل لي قال، السماء إلى بي
  ).٢٨٥:البقرة(
  .والمؤمنون: قلت
  أمتك؟ في خلّفت من! محمد يا صدقت: قال

  .خيرها: قلت
  طالب؟ أبي بن علي: قال

  ..رب يا، نعم: قلت
ـــَقت، منهــا فاخترتــك، اطالعــة األرض إلــى اطّلعــت إنّــي! محمــد يــا: قــال  مــن اســماً لــك فشق
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  أيضاً.
إِنِّي جاعلُـك  {في اآليـة:   ×السؤال الرابع: هل إن إمامة النبي إبراهيم

  ؟|بمنزلة النبوة؟ وما هي منزلتها في مقابل نبوة نبينا )١(}إِماماًللنَّاسِ 
                                                                                                                                                

 

  .محمد وأنت المحمود فأنا، معي ذُكرتَ إالّ موضع في أُذكَر فال، أسمائي
اً فاخترت، الثانية اطّلعت ثموهو األعلى فأنا، أسمائي من اسماً له وشققت، علي ـد  يا، عليمحم !

 مـن  نـور  سـنخ  مـن  ولده من واألئمة والحسين والحسن وفاطمة علياً وخلقت خلقتك إنّي
 مـن  عنـدي  كـان  قبلها فمن، األرض وأهل السماوات أهل على واليتكم وعرضت، نوري

  .الكافرين من عندي كان جحدها ومن، المؤمنين
 جاحـداً  أتـاني  ثـم ، البالي كالشن يصير أو، ينقطع حتّى عبدني عبيدي من عبداً أن لو! محمد يا

  بواليتكم. يقر حتّى له غفرت ما، لواليتكم
  تراهم؟ أن أتحب! محمد يا

  .رب يا، نعم: قلت
  .العرش يمين عن التفت: لي فقال

 وجعفـر ، علي بن ومحمد، الحسين بن وعلي، والحسين والحسن وفاطمة بعلي أنا فإذا، فالتفت
، محمـد  بـن  وعلـي ، علـي  بـن  ومحمـد ، موسـى  بـن  وعلـي ، جعفـر  بن وموسى، محمد بن

 يعنـي ( وسـطهم  فـي  وهو، يصلّون قياماً نور من ضحضاح في والمهدي، علي بن والحسن
  .دري كوكب كأنّه، )المهدي

 الواجبـة  الحجـة  إنّـه  وجاللـي  وعزّتـي ، عترتـك  مـن  الثـائر  وهـو ، الحجج هؤالء! محمد يا: قال
  .أعدائي من والمنتقم، ألوليائي

، ٢الحـديث  ، ٩٣البـاب  ، ٣٨٠: ٣المـودة   ينابيع في الحنفي القندوزي رواه أيضاً الحديث وهذا
 رواه وأيضـاً ، الحـديث  ...أوصـياؤك  وهم عبادي على حججي هؤالء! محمد يا: قال: وفيه

  .٥٧١الحديث ، ٣١٩: ٢السمطين  فرائد في الشافعي الحمويني الشيخ
 فــي كمــا، فــرداً فــرداً وأوردتهــم ومنــاقبهم^ األئمــة فضــائل ذكــرت أُخــرى كتــب وهنـاك 

 .الحنفي الجوزي ابن لسبط) ٣٧٣: ٢الخواص  تذكرة(

  .١٢٤) البقرة: ١(
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وإن ، ×اإلمامة فـي قضـية إبـراهيم كانـت أفضـل مـن نبوتـه        :الجواب
  .له شأن بحسب النبوة كما له شأن بحسب اإلمامة |النبي

ر الرازي في تفسيره حول اسـتعمال  في معرض رد الفخ :السؤال الخامس
ول: لقد استعمل خطاب الجمع فـي المفـرد فـي اللغـة     خطاب الجمع للمفرد يق

فعنـدما نخاطـب فـرداً ونقـول لـه: السـالم       ، وليس هو أمـراً قبيحـاً  ، العربية كثيراً
  أو كيف حالكم؟ أليس هذا أمراً طبيعياً؟ فما هو جوابكم؟، عليكم

معنـى  ، إن هذه الموارد ليست من استعمال الجمـع فـي المفـرد    :الجواب
ــ  ــع ف ــتعمال الجم ــداً    اس ــرداً واح ــد ف ــع ونري ــظ الجم ــرد أن نســتعمل لف ي المف

ولكن قلت في جواب الفخر الرازي: لـم  ، كاستعمال لفظ اإلنسان في زيد مثالً
، بـل اسـتعمل الجمـع فـي الجمـع     ، يستعمل الجمع في المفرد في هذه المـوارد 

  .ولكن المراد أحد المصاديق في كل زمان
لماذا اإلصرار من قبل الشيعة علـى االسـتدالل بـالقرآن     :السؤال السادس

مع أن الكثير من المفاهيم الرئيسية الدينية غير موجودة في القرآن؟ هـل  ، فقط
  ؟و معنى آخر في (حسبنا كتاب اهللا)أم ه، هو مجارات ألهل الخالف

هذا أمر صـحيح حسـب الروايـة المتـواترة: >إنـي تـارك فـيكم         :الجواب
, طبعـاً ال يجـب وجـود كـل شـيء فـي القـرآن        )١(اهللا وعترتـي< الثقلين كتـاب  

حيـث  ، ولكن بما أن أهل السنّة يقولون بأن مسألة اإلمامة بهذا المقدار، الكريم
                                                             

المسـتدرك  ، ٤٣٢:٢سـنن الـدارمي   ، ١٤:٤منها: مسند أحمد  عديدةمصادر حديث الثقلين ) ١(
مجمـع الزوائـد   ، ١٤٨:٢السنن الكبـرى للبيهقـي   ، ١٤٨:٣، ١١٠:٣على الصحيحين للحاكم 

  . ٤١٨:٧المصنف البن أبي شيبة ، ١٦٢:٩
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لماذا لـم يـتكلم عنهـا اهللا تبـارك وتعـالى؟      ، يدعي الشيعة أنها من أصول الدين
فمـن هـذه   ، وبعضهم يقول: لماذا لم يذكر أسـماء األئمـة فـي القـرآن الكـريم     

الجهة نحن نصر على أن مسألة اإلمامة توجـد فـي آيـات متعـددة مـن القـرآن       
  .الكريم من دون احتياج إلى ضم رواية

لــم تقــل اآليــة فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اهللا  :الســؤال الســابع
تَنَازَعتُم فـي  {وإنما قالـت:  ، فلم تقل أولي األمر، والرسول وأولي األمر منكم

  .فتشمل حتى لو تنازعنا في أولي األمر }شَيٍء
تَنَـازَعتُم  {فَـإن  ، هذا أحد االحتماالت في هذه اآلية الشـريفة  :الجواب

ولكن بحسب رأيي هذا المطلـب فـي تفسـير    ، أي: في أولي األمر، }في شَيٍء
شـامل لجميـع المـؤمنين حتـى      }تَنَـازَعتُم {فَإن فخطـاب  ، اآلية ليس بصحيح

فهنا بحث دقيق في أن  المخاطب من؟ هل هم بعض المؤمنين؟ أم ، أولي األمر
  أولو األمر خاصة؟ أم جميع المؤمنين؟ 

والمراد مـن  ، يشمل جميع األشخاص }تَنَازَعتُم في شَيٍء{فَإن خطاب 
أي: فـإن حصـل تنـازع بـين المـؤمنين      ، في شيء من أمور الـدين  }في شَيٍء{

فـال ينحصـر بـين المـؤمنين     ، بعضـهم مـع بعـض   أو بين المـؤمنين  ، وأولي األمر
  وال ينحصر بين المؤمنين في خصوص أولي األمر.، وأولي األمر فقط

وهنا بحث في أن الذي يقدر علـى رد التنـازع إلـى اهللا والرسـول وحـل      
وواقفـين علـى   ، فهـم علـى اطـالع بـالقرآن    ، التنازع بالرد هم أولو األمر خاصة

فهـم يقـدرون علـى الـرد إلـى اهللا      ، د فـي السـنّة  وجميع ما ور، جميع  المعارف
  .والرسول
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لكـن هـذا العنـوان    ، سـلّمنا بـأن أولـي األمـر عنـوان كلـي       :السؤال الثامن
  فما تعليقكم على ذلك ؟، بحسب ظاهر اآلية مصداقه المفرد الكلي

فرق بين أن ، ولكن لم يستعمل في المفرد، نعم مصداقه المفردالجواب: 
  .رد وبين استعمال الجمع في المفرديكون مصداقه المف

ما المالك في تحديد كون األمر من فروع الـدين أو مـن    :السؤال التاسع
  أصوله ؟

أنـا  ، الجواب: المالك هـو التصـريح الـذي صـرح بـه اهللا تبـارك وتعـالى       
فهـذه  ؟ )١(رِسـالَتَه}  بلَّغْـتَ  فَما تَفْعلْ لَم {وإِنأتسائل: لماذا قال اهللا سـبحانه:  

بعد جهود كثيرة ومجاهدات متعددة وتعب في  |اآلية في آخر عمر النبي
فهـذا األمـر لـيس مـن فـروع الـدين ولـيس حكمـاً مـن          ، جميع حياته الشـريفة 

  .بل هو أساس الدين، األحكام أو مسألة من المسائل العادية
على أهمية ؟ طبعاً هذه قرينة )٢(النَّاسِ} من يعصمك {واللَّهلماذا يقول: 

  .هذا األمر وليس إالّ اإلمامة
ألن العقل  ؛أمر إرشادي }أَطيعواْ اللّه{ قلتم بأن األمر في :السؤال العاشر

أمـر   }أَطيعواْ الرسولَ{بأن األمر في  وقلتم، يحكم بوجوب طاعة اهللا عزّ وجلّ
هـذا  أال يستقلّ العقل بالحكم بوجوب طاعة الرسـول؟ فكيـف يكـون    ، مولوي

  ؟جلّ مع أن كليهما يحكم به العقلأمراً مولوياً دون إطاعة اهللا عزّ و
، بالنسبة إلى وجوب طاعة الرسول فال يحكـم بهـا العقـل   ، كال :الجواب

                                                             

 .٦٧) المائدة: ١(

 .٦٧) المائدة: ٢(
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وموضوع إطاعة الرسول ، قلت بأن موضوع طاعة اهللا هو ما أمر اهللا به ونهى عنه
  ع إطاعـة أولـي األمـر هـو    كما أن موضـو ، هو ما أمر به الرسول ولم يأمر به اهللا

يعنـي دائـرة إطاعـة اهللا ودائـرة إطاعـة الرسـول       ، ما أمروا به وإن لم يأمر بـه اهللا 
  .ودائرة إطاعة أولي األمر تختلف كل واحدة منها عن األخرى

، إذا قلنا بأن إطاعة الرسول في ما أمر به اهللا فهذه ليست إطاعـة للرسـول  
ما أمر به الرسول ولـم يـأمر بـه اهللا فهـذه     ولكن في ، هذه في الحقيقة إطاعة اهللا

   .إطاعة الرسول خاصة
لماذا تجب علينا إطاعـة الرسـول؟ مـا الـدليل علـى ذلـك؟ العقـل        ، حسناً

فهذا يرجع إلى إطاعـة  ، يدرك بأن ما يبلِّغه الرسول من جانب اهللا تجب إطاعته
جــوب ولكـن مــا يـأمر بــه الرسـول بعنوانــه ال يوجـد مــالك عنـد العقــل لو     ، اهللا

ومن أجل ذلك يكون األمر بالنسبة إلى إطاعة الرسول ، إطاعته في هذه الدائرة
 ^ونحـن نسـتفيد مـن هـذه اآليـة الشـريفة أن األئمـة الطـاهرين        ، أمراً مولوياً

وكمـا أن اهللا فـوض إلـى النبـي     ، مشـرع  |كما أن الرسـول ، مشرعون أيضاً
ياتنـا أن مـا فوضـه اهللا إلـى     ورد أيضاً فـي روا ، مسألة التشريع بحسب الروايات

  .^النبي فوضه إلى األئمة
وهنـا خـالف حتـى بـين     ، فهذه اآلية تـدلّ أيضـاً علـى مسـألة التفـويض     
فهم ، هم أفضل من ذلك، االمامية أن األئمة هل هم مبلِّغون ومبينون فقط أم ال

  .مشرعون؟ نحن نعتقد بأن لهم التشريع
  بهذه اآلية الشريفة:ى االستدالل ونضيف هذه النكتة إل

إذا سأل سائل: لماذا أوجب اهللا إطاعة الرسول وإطاعـة أولـي األمـر فـي     
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  ، جنب إطاعة نفسـه؟ إن اهللا حكـيم ال يـأمر مـن غيـر حكمـة ومـن غيـر مـالك         
فلمـاذا جعـل إطاعـة الرسـول     ، ال يأمر عن هوى كمـا يـأمر اإلنسـان عـن هـواه     

  وإطاعة أولي األمر في جنب إطاعة نفسه؟
إن المالكات التي في أوامر اهللا تبارك وتعـالى موجـودة عنـد     :والجواب

ال يـأمر عـن    ×يعنـي أن اإلمـام  ، ^وهي موجودة عند األئمـة ، |النبي
بل يأمر ، أو عن جهة التمنّيات النفسانية واإلرادات الشخصية مثالً، جهة نفسانية

   .بما أن األحكام تابعة للمصالح والمفاسد
شيعة والمعتزلة نفس المالكات عنـد اهللا تبـارك وتعـالى    بحسب اعتقاد ال

, فإذا أمر بشيء ـ و إن لم يوجـد فـي القـرآن ـ      |هي موجودة عند الرسول
  .تجب طاعة الرسول فيه أيضاً

نفسـها   ×السؤال الحادي عشر: هل أن اإلمامة في قضـية النبـي إبـراهيم   
  ؟^األئمة أم تختلف؟ وإذا كانت تختلف كيف نستفيد عصمة ^في أئمتنا

، من هذه اآليـة الشـريفة   ^الجواب: نحن نستفيد عصمة النبي واألئمة
فـي   :أي، فهذا مطلق }أَطيعواْ الرسولَ{يعني إذا كان اهللا تبارك وتعالى يقول: 

وهـذا يـدل بوضـوح    ، وكذلك في ما أمر به أولو األمر، جميع ما أمر به الرسول
نفـس اإلمامـة عنـد     ×عنـد إبـراهيم   طبعاً ال ندعي أن اإلمامة، على عصمتهم

 ةاإلمامـ  ونحن نعتقد بأن هـذه ، ههذا بحث آخر له مجالف، ^األئمة الطاهرين
  .×أفضل من عنوان اإلمامة عند إبراهيم
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
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وأفضل ، العالمين الحمد هللا ربنـا      الصالة وأتمالسـالم علـى سـيدنا ونبي
د وآله الطيبين الطاهرينوهادينا وشفيعنا محم.  

ال بد لي أن أشكر أوالً سماحة سيدنا المرجع السـيد الحسـيني السيسـتاني    
(مد ظله) الذي أمر بإنشاء هذا المركز وغيره من المراكـز التـي أدت دوراً مهمـاً    

وهو ـ حفظـه اهللا ـ    ، وخدمت اإلسالم والمسلمين، في نشر العلم والثقافة والعقيدة
  يعمل بصمت.

وال بــد لنــا أن نشــكر أخانــا مــدير هــذا المركــز ســماحة الشــيخ محمــد  
س هـذا المركـز المملـوء إيمانـاً     ونستذكر جميعاً مؤسـ ، الحسون دامت بركاته

نـا الراحـل المرحـوم العالمـة     أخا الشـيخ محمـد أخا  ، ووالية من قرنه إلى قدمه
  .الشيخ فارس حسون (قدس اهللا نفسه الزكية)
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ــوص      ــوذج للص ــن) نم ــد الحس ــخص (أحم ــذا الش ــزاء! ه ــواني األع إخ
(اتخـذوني   :فهو يقول للناس، الكاملين الذين يريدون أن يكونوا آمرين للناس

 فهـم ينصـبون أنفسـهم   ، وأطيعـوني) ، نداً ألهل البيت ولألنبيـاء وللمراجـع  ، نداً
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 مـن  يتَّخذُ من النَّاسِ {ومنمن اتّخذ نـداً:   واهللا عزّ وجلّ يقول في كلّ، أنداداً
وند ا اللَّهادأَنْد مونَهبحي بكَح {١(اللَّه(.   

ــاً مغرمــون بأحمــد الحســن  ــه كحــبيحب، فــالبعض حالي ــذين ، اهللا ون وال
سـونهم  ونهم ويقديحبـ  هموالوهابيـة ومـا شـابه    أغرموا في ابن تيميـة وابـن بـاز   

ــر ــاتويق ــم بالكرام ــلّو، ون له ــي و   ك ــه للنب ــزة أو كرام ــذكر معج ــا ت ــل م أه
ألنهـم   ؛و نسـبتها لجمـاعتهم تنشـرح قلـوبهم    لكـن لـ  ، فيهـا  البيت^ يناقشون

ونهميحب.  
أذكر لـك فضـائل يزيـد بـن معاويـة؟       هل تريد أنأنا قلت لعالم وهابي: 

لـى قاعـدة   أشـير إ  وهنـا ، أشربوا حبهمهؤالء ف، فرح وانشرح ،قال لي: (قل قل)
  <.مام والمأموم: >تَناسب اإلوهي قاعدة، مهمة

íÛñù]æ<�ßÖ]<íè÷æíÛñù]æ<�ßÖ]<íè÷æíÛñù]æ<�ßÖ]<íè÷æíÛñù]æ<�ßÖ]<íè÷æ^VVVV< << << << <
ها اإلخوةأي! فهـم نـور اهللا فـي األرض   ، ا^ وجـود عظـيم  نا وأئمتنـ نبي ،

ذلك يعني و، اهللا ميثاق األنبياء على طاعتهمأخذ ، ولهم وجود أعظم من األنبياء
المبتــدئ أمــام  بين مثــل الطالــبيكونــون مــؤد وا أمــامهمإذا جلســأن األنبيــاء 

  .مون منهميتعلَّف، بل أكثر، المرجع
̂ , ووالية علي بن أرسول اهللا| والية جـوهرة   بي طالب واألئمـة

هي مدلَّلة ولها شـروطها؛  ، ى لكل أحد, وال تسكن في كلّ قلبعظيمة ال تعط
ها الذي ال يستحقّو، ية والجوهرة الثمينة يعطاهاهذه الوال من استحقفإن لذلك 

                                                             

 . ١٦٥البقرة: ) ١(
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ب منـه  لـى أن تُسـل  بالتـدريج إ  الواليـة  اً فتذهبإذا كان ظاهره موالي، ال يعطاها
   .لى اهللا ليس فيها واليةوال كرامة.. صحيفة أعماله تُرفع إ، عند االحتضار

، فيتـو تشبه حـق ال وهي ، ^ جوهرة غالية عظيمة جداًوالية أهل البيت
^ صحائف الناس التـي فيهـا واليـة أهـل البيـت     ال تكون في مشهد القيامة ف

فأهل البيت^ يحاسبون أهل الوالية ، بل هي خاصة، صحف المحشر ضمن
  .إذن هناك تناسب بين اإلمام والمأموم، وهم مسؤولون عنهم

تعجبـك  ، أعرف دكتوراً أزهرياً مؤدبـاً مثقفـاً اسـمه (علـي عبـد الـرزاق)      
  أبحث عن المذهب الحق.أنا وهو يقول: ، شخصيته

واليـة أهـل   أين وصلت يا دكتور فـي مسـألة   فقال له شخص ذات مرة: 
  ؟البيت^

  . أنا في الليلة الفالنية بقيت إلى صالة الفجر لم أنم، اهللا ذكّرتنيوقال: 
  ؟  : لماذاقال له

ه يـدخل  فرأيت أنّ، ^ني فكرت بما عمله فالن مع أهل البيتألنّ قال:
  عليه حتى أذّن مؤذن فقمت وصليت. فأخذت أبكي، نار وأنا أحبهال

   .ممنوع أن يخطو أكثر من ذلكف، وانتهى األمر
ن جوهرة واليته ليسـت  لك، ×حق مع أمير المؤمنينحسناً عرفت أن ال

  .محروم منهاوهو مكتوباً أن يضمها بين جناحيه في قلبه  ليس، مكتوبة لك

íÊ†vßÚ<l^Ò†uíÊ†vßÚ<l^Ò†uíÊ†vßÚ<l^Ò†uíÊ†vßÚ<l^Ò†uVVVV< << << << <

حركات المنحرفة فـي العـراق المعـروف منهـا فـي السـاحة       أن ال نالحظ
وأصـبحت  واحـدة لهـا جمهـور    ف منها حركـة  عرلماذا تُ ولكن، تسع حركات
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  .بوضوحالوهابية تبنّتها  حة؟ ألنحركة مسلّ
) الذي يسمونه (اإلمام الرباني) أنا كنت أعرفه بالخالص المرسومي(هذا 
؛ يـتكلم  ننصت إليهكان يأتينا ولم ، ماًحيث كان معل ١٩٦٤ أو ١٩٦٣منذ عامي 

هـذا  ، فقـط  حولـه بعـض األشـخاص   و، لحـد اآلن كـذلك  والزال ، كالماً هـراء 
  ، تبنّـه ت الوهابيـة لـم   هـم؟ ألن نم حركتـه وهـو أقـدمهم كلّ   لمـاذا لـم تَـ   الشخص 

  .وما غذته مالياً
وأسـس حركـة جنـد    ، ه بسرعةوكان في أوربا تبنّالذي رعاوي گبينما ال

 هنطفته كانـت محفوظـة وأنّـ    وأن، ×ه ابن اإلمام عليعي أنّوكان يد، السماء
، جماعـة مسـاكين فكـانوا يؤمنـون بـه      وسـيطر علـى  ، وغير ذلكاإلمام المهدي 

 فقالوا:، ل قُتل؟ قيل: نعم قتل: هوبعد أن قُتل قال بعض المسجونين من جماعته
  زمان)!!ليس هو صاحب ال (إذن

هــذه أن الناحيــة السياســية ل أوالً  اء! يجــب أن تعرفــوا إخــواني األعــز 
  يجب أن نُعلمهم بذلك.ولذلك ، الحركات تغلب العلم والمنطق

VÄflé�jÖ]<h†–Ö<¼éŞ~jÖ]VÄflé�jÖ]<h†–Ö<¼éŞ~jÖ]VÄflé�jÖ]<h†–Ö<¼éŞ~jÖ]VÄflé�jÖ]<h†–Ö<¼éŞ~jÖ]< << << << <

ه , وأنّـ ×وأنّـه سـفير اإلمـام    ,ه اليمـاني عي أنّإذا كان أحمد الحسن يد
، ه ابن اإلمـام وأنّ، ـ يوصيه بالحكم   ×ني بعد اإلمام المهدييعـ وصي اإلمام  

  الصرف المالي لدى أتباعه؟هذا الثراء والغنى و فمن أين
بح مـن  : كـان هنـاك شـيخ أصـ    فـي قال لي األخ الثقة عبـد الحسـين الحل  

   .ما أنا أعرفهوتعرفه ك، فقلت: أنت فالن، جماعته, وأراد أن يقنعني
، قـت معـه  أنـا حقّ ف، وهـو علـى حـق   ، قال: ال ال.. كالم هذا الشخص حق
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  .وكان حقاً
, )١(وقيمة سـيارتك سـبعة دفـاتر    معه وهو على حق!!قت نعم حقّ: قلت له

  من أين لك هذا؟ ريته بكذا مبلغ!! وبيتك اشت
بها أبرارها قال: إذا أقبلت الدنيا فأحق.   

  ل علينا نحن؟! قبِقلت: أقبلت عليكم فقط؟ لماذا لم تُ
، قائالً: وذهبت إلـى بيتـه ذات يـوم إذ بينـي وبينـه قرابـة      الحلفي  ويستمر

فهـو يـدعو   ، لى أين تذهبون؟ انصحي ابنـك وقد كانت كوالدتي: إ هقلت ألمف
 )٢(اهلة فـي التنّومـة  المب لىهذا عنده ارتباط, وأنا دعوته إ وأن، بهذا ×لإلمام

ندها جواب إالّ أنها قالـت  وليس ع، مت معها فسكتتتكلّ، وهرب من المباهلة
   م عليه.ال تتكلّف، وهو سيد، هذا حق، أخيراً: ال ال
، ومـن الموسـاد  ، دول الخلـيج  اكز مـن هناك مر يجب أن نعرف أنإذن 

ــن ــي آي أي وم ــيع    الس ــذهب التش ــرب م ــة ض ــون كيفي ــم، يبحث ــون  ه يبحث
هــي أن قــوة الشــيعة اآلن فــي و، لــى نتيجــةويظهــر أنّهــم وصــلوا إ، طــونويخطّ

, قديســـهم للمرجعيـــة وااللتفـــاف حولهـــا, وبت×ســـيم اإلمـــام الحســـينمرا
  .×المهدي وانتظارهقاد باإلمام وبااللتفاف حول االعت

أحــد هــذه ب أحــد يطــرح فكــرة شــاذة تمــس أيو، هنــاك ثالثــة أركــان
ن (حارث الضـاري) أرسـل (أحمـد الحسـن)     وبلغني أ، األركان يقوونه مباشرة

                                                             

 ) أي: ما يبلغ سبعين ألف دوالر.١(

بلدة عراقية في محافظة البصرة جنوب العراق إلى الشرق مـن مدينـة البصـرة علـى      التنومة )٢(
 .ضفاف شط العرب قرب الحدود العراقية اإليرانية
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وقـد كـان   ) بنـدر ( هم جـاءوا بــ  أنّبـ  واآلن يقـال ، وأن مصاريفه منه، إلى (بندر)
ص متخصّـ  جـاءوا بـه ألنّـه   ، العائلـة الحاكمـة  نـت لـه مشـاكل مـع     وكا، مطروداً

  .ومكافحة التشيع وإيران، بضرب الشيعة
ةإذن المسألة سياسية قبل أن تكون فكري.  

البصـري بتنظـيم القاعـدة,     الالـدج  كما هناك وثيقـة تشـير إلـى ارتبـاط    
   ه فهو قاعدة.ادام حارث الضاري يتبنّ ماف، فيمكن تبنّيه من قبلهم
 مصري السفياني قبل يخرج>ه أنّفي صحيح السند  اًحديثوقد ورد عندنا 

  ي الممدوح.غير اليمانوهو في خط السفياني  وهذا اليماني، )١(<ويماني
أن تـــأثير مـــن ذلـــك يظهـــر وقـــد ، ! المصـــري مـــذكور أوالًالحظـــوا 

هذا و، كان له الدور األول، (ابن الدن) من البداية كان كثيراًعلى  )الظواهري(
  .السفياني خط بني أمية بالضبطخط 
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  :منها، على بطالن دعوة أحمد الحسنعديدة ة أدلّهناك 
) رأيـه فـي   أحمـد الحسـن  (فليعطنـا   :لو قلنا لجماعة أحمد الحسـن  :أوالً

م مون ضد مراجع الشـيعة فقـط؟ فليـتكلّ   تكلّماذا لم يتكلّم ضدهم ويل، الوهابية
عن األنظمة وحكومة العراق وإيـران  م ه يتكلّإنّ، وعقائدهمالوهابية  ضد شيوخ

  .اًخفيومعنى ذلك أن هناك أمراً ، رهايكفّف، فقط
ويبحث عن أي شيء يمكن أن يؤيد ، عند (أحمد الحسن) حركة :ثانياً

                                                             

 . ٤٤٤الحديث رقم ، ٤٤٧) الغيبة للشيخ الطوسي: ١(
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ــه ــه ب ــة   وقــد ، حركت ــل أن يثــور بوجــه الحكوم ــه قب ــب مخــول من جــاءني طال
  .)١(ويهرب
  فبعث مخوالً.، الً من قبلكابعث لي شخصاً مخو :قلت لهف
أريـد أن أعـرف مـن الـذي يضـع النصـوص والمواضـيع فـي          :قلت لـه ف

    موقعكم؟
  ا اإلمام أحمد الحسن نفسه أو أنا.إمقال: 

ت هـي ليسـ  و، رواية نقلتموها من بحار األنـوار  عندكمحسناً إذن فقلت: 
يظهر ابـن النبـي    وعندها( :صوفيها هذا الن، رواية وإنما حديث سطيح الكاهن

قتم ذلـك  طبثم ، مة (النبي) ووضعتم (ابن المهدي)فأنتم أزلتم كل، )٢(المهدي)
  !!ها ووضعها؟أريد أن أعرف من الذي قصّ، على أحمد الحسن

! هات حديثاً في تقليـد  فقال: يا شيخ كوراني، شخص منهم صلاتّ :ثالثاً
والــالزم علــيكم أن ، المراجــع باطــلحســن يقــول: تقليــد أحمــد الف، المراجــع

  . تأخذوا دينكم منّي
فهـم  ، الشـعوب  ة فـي كـلّ  قالئيـ هذه قاعـدة ع ، قلت له: الدليل هو العقل

مـن الخبـراء فـي القـانون     , ويأخـذون  يرجعون إلى أهل الخبرة في أي شـريعة 
                                                             

 ×كيف انكسر؟ إذا كان اإلمـام المهـدي  ) يقول سماحة الشيخ (حفظه اهللا): وهنا أتسائل: ١(
لـى  إمـارات وبعـدها   لـى اإل إيتـه وهـرب وخـرج    آية فكيف انكسـرت ر آعقد له ر هو من

مـن جماعتـه خمسـون أو سـبعون      الرياض, وقتل مائة شخص في البصرة والعمارة, وقُتـل 
 ؟!! شخصاً

الباب الحادي عشر: فيما أخبر به الكهنـة وأضـرابهم ... فيمـا    ، ١٦٣: ٥١) راجع: بحار األنوار ٢(
  هن.قاله سطيح الكا
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  .والشريعة
   .من الثقلينأي: ، من النقل بل، قال: ال أريد من العقل

  الً أم النقل؟ أو العقل :قلت له
   .قال: النقل

 علـى  هللا إن، م رتبةًفهو مقد، ت النقل؟ إنّما عرفته بالعقلقلت: بماذا عرف
 واألنبيــاء فالرســل الظــاهرة افأمــ، باطنــة وحجــة ظــاهرة ةحجــ :تــينحج النــاس

هـــذا الحـــديث روي عـــن اإلمـــام ، )١(فـــالعقول الباطنـــة اوأمـــ، ^واألئمـــة
يعنـي اآلن أخـذ    فقلـت: ، وأخـذت أشـرح لـه   ، من حديثـه لهشـام  × الكاظم

الشــيعة أحكــامهم الشــرعية مــن مــراجعهم باطــل؟ وأعمــالهم غيــر صــحيحة؟   
  زواجهم باطل؟وصالتهم باطلة؟ و

   .قال: نعم باطل
 جــوا قلــت: يــا مســاكين مــاذا فعلــتم بأنفســكم؟ آبــاؤكم وأمهــاتكم تزو

ل بـي,  صـ ثم أخـذ يتّ ، م, وأخذ يتكلّفدهش، فتاواهم فأثبتُّم أنّكم أوالد شبهةب
, وشـرحت لـه   م رتبـةً نـت لـه بـأن العقـل مقـد     بيف، ويقول: اشرح لي عن العقـل 

مـن النقـل, لكـن أردت أن     ة علـى التقليـد  عنـدنا أدلّـ  فـنحن  ، األحاديث أيضـاً 
   .ضون العقل؛ إذ ال عقل لهم, ألنهم يرفأفهمه

يحتـوي علـى خمـس     ) حصـلت عليـه أخيـراً   CDهنـاك قـرص (   رابعاً:
فسمعت عشر دقائق أو سبعاً ، ألسمع هذه الخطبقلت: ، حمد الحسنخطب أل

  فقط, وقلت: يكفي! فقد سمعت أخطاء كثيرة.
                                                             

 . ١٢الحديث ، باب العقل والجهل، ١٦: ١الكافي  ) راجع:١(
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فـإذا لـم   ، , ويريد بذلك الـ (حجة) بضـم الحـاء  جة) بكسر الحاءح( قال:
  كيف يكون ابن اإلمام؟ يكن يعرف اللغة العربية

فـي  بضم الـالم   )١(سبلَنَا} لَنَهدينَّهم فينَا جاهدوا {والَّذين :قرأ اآليةكما 
(سـبلنا)   لمـاذا رفعـتَ  ، ال يعرف أن يقرأ اآليـة ، )٢(ها مفتوحةوالحال أنّ، (سبلنا)

  اطع؟! گيابن 
يوجـد حـديث صـحيح السـند عـن ابـن الحضـرمي (رضـوان اهللا         وأيضاً 

 ا خرجتلم ×وأبان بن تغلب على اإلمام الصادق في أنّه دخل، تعالى عليه)
كـان  و، وصنعوا ثورة ضد بني أمية، لى الكوفةوا إجهواتّ، المسودة من خراسان

مثل أبي مسلم وأبي سـلمة  الخراسانيين  فقربوا، شعارهم (الرضا من آل محمد)
فطلب ابن الحضرمي ، ×من اإلمام الصادق وتقربوا، الخالل وبكير بن ماهان

  ؟ بماذا يأمرهم، األمر× وأبان من اإلمام
 رجـل  علـى  اجتمعنـا  قـد  رأيتمونـا  فـإذا  بيـوتكم  فـي  اجلسوا> ×:قالف

ـ  ، )٣(<إلينا بالسـالح  وافانهددج بتشـديد    ال البصـرة قرأهـا  لكـن (وا إلينـافانهـد) :
  ! )٤(الدال

, وال يعـرف القـرآن   فإذا كان ال يعرف اللغة العربيـة, وال يعـرف النحـو   
                                                             

 ٦٩:) العنكبوت١(

فقيـل  ، هـا وتنوينالتاء بضم  }{في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَعالكريمة: يقال أن أحداً قرأ اآلية ) ٢(
 !!له: لماذا ترفع التاء؟ قال: أذن اهللا أن ترفع

 ٢٠٣:) الغيبة للنعماني٣(

  وإذا قُرِئت بتشديد الدال تكون بمعنى: انكسر.، يأتي (نَهد ينهد) بمعنى نهض) ٤(
 .   ٣٣٣: ٥وتاج العروس ،  ٥٢٥: ٢راجع: الصحاح للجوهري 
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  فمن أين علمه إذن؟ 
يـا قتلـة الحسـين! يـا قتلـة      > :قائالًخاطب أهل العراق وهو يشتمهم كما ي

 وفاطمـةَ ، رسـول اهللا يشـهد لـي   ، لماذا لم تؤمنوا بي ؟! اهللا يشـهد لـي  ، أجدادي
  قالها بالفتح. <الزهراء

 {تلْـك ءة اآليـة:  , وقرا) بفتح الالمهوهو القرآن كلّومن أخطائه: قوله: (
  ولم يقرأ بها أحد!، بفتح الضاد )١(ضيزَى} قسمةٌ إِذًا

  ! له ـ بفتح الالم ـ الى النار)له: (يتبوأ الطريق الذي يؤهوقو
  .ال (وجدتُه).، ه) بفتح التاءوجدتَ(يقول: ف، م عن نفسهيتكلّكما 

إذا كـان هـذا مسـتواه العلمـي هـل يكـون       فـ  كم يفتح الفعـل المضـارع!  
    !إماماً؟

بـن اإلمـام   اأحمـد  إذا كـان  فقلت لـه:  ، عنه سألت ذلك المخول خامساً:
  ووصيه فهو يحكم بعده؟ 

  .  قال: نعم
  . ى أباه؟ فليحكم بعدهلماذا ال يصبر؟ لماذا تخطّقلت له: 

  . رواية (الوصية) تأمر اإلمام بأن يوصي له توجدقال: 
  . قلت: حسناً فليصبر, ثم يوصي له اإلمام

  ؟ حكم األرض ويمألها قسطاً وعدالًأهو يثم قلت: 
  قال: نعم!

  .يه هو المهدن أنّوتبي، بيهذن انتفت الحاجة ألفقلت له: إ
                                                             

 . ٢٢:) النجم١(
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، ه يدعي المهدويةل على أنّبعض النصوص من كالمه ما يدفي  سادساً:
  .×ه المهديم وكأنّفهو يتكلّ

يقول في هذا الشريط الذي يحتوي على خمس خطب: (لي كم سابعاً: 
   توفّقت ألن أراه في منامي)!ومن لقاء مع اإلمام 

عنـدك   وأ, قد بعثك فالمفروض أن تـراه كـل يـوم   إذا كنت ابنه و :أقول
يتـه مـرة أو   فكيـف تريـد أن تثبـت بأنّـك رأ    ، معه ـ على األقل ـ جلسة أسبوعية  

  .افترائهلى كذبه وع هذا يدلّو !في اليقظة؟أو  في المنام؟! مرتين
 ها الطلبة ؛ يا طلبة النجـف وقـم! أال  أي قال أحمد الحسن: (اشهدوا ثامناً:

  والرؤى حجة).، يكفيكم ثالثمائة رؤيا
فـإذا  ، هي ضدك حجة أيضاًفحجة لمصلحتك إذا كانت الرؤيا  :له قولن

على جماعتك أن , ويجب ك شيطان فهذه حجة أيضاًأنّ في المنام رأى شخص
  يساعدوه على قتلك.

ك فعنـدما تظهـر ضـد    لصالحكة عندما تظهر إذا كانت االستخارة حجو
  . أيضاًة حجتكون 
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الحسن ذات مـرة: (أال تـؤمن بـالقرآن؟) وكـأنّني     قال لي مبعوث أحمد 
   فاجر!

   .أنا أؤمن بالقرآن :قلت لهف
  قال: أال تؤمن باالستخارة؟ 

   اذا؟! بل أؤمن باالستخارة أيضاً.قلت: لم
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إذا ( :يقـول اإلمـام أحمـد   ، ر في أن تتّبع أحمـد الحسـن  قال: طيب استخ
  .معنا الكوراني سوف نغلب الدجالين)جاء 

  ن؟ هم الدجالومن وقلت: 
  قال: يعني المراجع !

فــالمراجع أوليــاء اهللا والحـافظون لعلــوم أهــل  ، والحـال أنّــه هــو الـدجال  
  البيت^.  

قضـى  فقـد  مه وما حر ا ما أوجبه اهللاأم، فقلت: االستخارة على المباحات
 أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضَى إِذَا مؤمنَة وال لمؤمنٍ نكَا {وماقال تعالى: ، اهللا فيه
كُوني مةُ لَهريالْخ نم {مرِه١(أَم(.  

ف، ا في المباح فعندك طريقانأمب وتسلك هذا راً هل تذهإذا كنت متحي
  .ح باالستخارةذهنك ترجقبل ح من رجفبدل أن تُ، الطريق أو ذاك

فأخذ القرآن وسأل ، ذات مرةأحد اإلخوان جالساً في مجلسنا كما كان 
  ج؟هل أنت متزو :قائالً أحد أتباع أحمد الحسن

    .قال: نعم
  قال: وصاحبك؟ 

  .قال: أعزب
استخر ف، ؤثر أخاك بها؟ حسناً هذا القرآنق زوجتك وتطلِّقال: لماذا ال تُ

  .اآلن
أال تـؤمن   :قـال لـه  ف، أخونـا القـرآن ووقـف عنـد رأسـه فاضـطرب      أخذ 

                                                             

 . ٣٦) سورة األحزاب: ١(
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وتريد من الشيخ أن يسـتخير  ، أنت ال تستخير في أمر طالق زوجتك !بالقرآن؟
  !ويتبع صاحبك؟، في ترك دينه

  .هؤالء جماعة ال منطق لهم
الفاضـل العالمـة السـيد محمـد     منهم يناقشون أخانـا  كان هناك جماعة و

ل نقاشـه:  شرف الـدين خـال   فقال ذاك الشخص للسيد، شرف الدين حفظه اهللا
  .وسترى مناماً الليلةنعطيك دعاء أو ورداً طيب! 

قل خمسمائة مـرة قبـل أن تنـام: بطـيخ      :أنا أقول لك، كال السيد: قال لهف
  وسترى في المنام كومة من البطيخ.. بطيخ بطيخ.

، هللاحمـد  وقـد انفضـحوا فـي العـراق ب    ، هم يستعملون أسـاليب اإليحـاء  
لهـم عطايـا   , ووحسينيات فـي العـراق   ومكاتب ولكن مع ذلك عندهم صحيفة

فهنـاك  ، وفي غيرهـا ، ومكتب في مصر، هجرمكاتب في الم ملديه كما، للطلبة
  نفقات كثيرة جداً.
 )بنـدر أمـوال السـحت مـن (   هـا مـن   ؟ إنّهـذه  أموال السحتمن أين لك 

ولـن  ، ×لشـيعة باإلمـام المهـدي   ق ثلمـة فـي عقيـدة ا   الناصبي ألجل أن يحقّ
ة خاصّـ ووإخواننا في البالتوك ، والحمد هللاجماعته  فُضحتوقد ، ذلكيستطيع 

  .فكانت حجتهم داحضةوفضحوهم ، قاموا بأدوار رائعةـ في غرفه الغدير 
  .وصلى اهللا على محمد وآل محمد، أكتفي بهذا
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 #هـل يصـح أن نلغـي إمكـان رؤيـة اإلمـام المهـدي       السؤال األول: 
  عي السفارة كأحمد الحسن؟باً لظهور من يدواللقاء به تجنّ

وقــد وقــع فــي هــذا اإلشــكال بعــضُ  ، يصــح ذلــك كــال الالجــواب: 
المـروي عـن   حـديث  لاه األحاديـث الصـحيحة ك  ويكفـي فـي رد  ، المعاصرين

 مـن  غيبته في له دغيبة, وال ب األمر من هذا لصاحب ال بد> ×:اإلمام الصادق
يلتقــي × إذن هــو، )١(وحشــة< مــن بثالثــين ومــا ,طيبــة المنــزل ونعــم، عزلــة

  بثالثين.
 واألخـرى  قصـيرة  إحداهما: غيبتان والحديث اآلخر الذي يقول: >للقائم

 يعلـم  ال واألخـرى ، شـيعته  خاصـة  إالّ فيها بمكانه يعلم ال األولى الغيبة، طويلة
  .)٢(<مواليه خاصة إالّ فيها بمكانه

ع علي بن محمد السمري هي ة في توقيالمشاهدة والرؤيا المنفيوالمراد ب
هناك كبار وأوليـاء  و، مشاهدة التي ال تقترن بادعاء شيءد المجر >السفارة<, ال

  .منهمفنقبل ، عوا شيئاًولم يد ×هثقاة شاهدو
                                                             

  . ١٦الحديث ، ٣٤٠: ١) الكافي ١(
  . ١٩الحديث ، ٣٤٠: ١) الكافي ٢(
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 إخوانك أجر اهللا أعظم !السمري محمد بن علي يا> :الحظوا نص التوقيع
 أحـد  إلـى  تـوصِ  وال أمـرك  فـاجمع ، أيـام  سـتة  وبين بينك ما تمي كفإنّ، فيك

 اهللا إذن بعـد  إالّ ظهـور  فـال ، ةالتامـ  الغيبـة  وقعت فقد، وفاتك بعد مقامك فيقوم
 المشـاهدة  عـى اد فمـن  أال، المشـاهدة  عييـد  من شيعتي وسيأتي ..ذكره تعالى

  .)١(<مفتر ابكذّ فهو والصيحة السفياني خروج قبل
ــيعتي< أي:    ــأتي ش ــى >ي ــا معن ــد وهن ــن ي ــفارة م ــو الس ــك وه ، عي موقع

وهـذا صـحيح  ، ة في التوقيع بظهور سياقها هي السـفارة فالمشاهدة المنفي ،  فـأي
 لـو قـال   حتـى فيه سفارة × إنسان يدعي سفارة ـ وكلّ مقام خاصّ من اإلمام 

ه قبـل  نحـن نـرد  ـ فني بأخذ هاتين الكلمتين وتبليغهمـا للنـاس)    : (اإلمام كلّمثالً
لى أن ودعـه فهـذا   ف به وما عرفه إوسأله وتشر أنّه رآها أم، السفياني والصيحة

، ×فوا برؤيتـه تشـر ، أنا أعرف بعضهم وهو ثابت من ثقاة وأولياء، نهال مانع م
  .فال مانع من ذلك

لماذا نعاتب التابعين ألحمد الحسن فقط مع أنّهم كبقيـة  السؤال الثاني: 
النــاس فــي إيــران والبلــدان األخــرى حيــث أن عــوام النــاس يأخــذون كــالم   

  فلمـاذا ، مراجعهم وعلمائهم بدون تدبر وال دليل, بـل باالعتمـاد والحـب فقـط    
  ال نعمم العتاب للكلّ؟

ى من مرجع تقليده بإرجـاع أهـل   يأخذ الفتوفهذا ، هناك فرقالجواب: 
كمـا  ، )٢(<لى رواة حديثناا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إوأم>، إليه× البيت

                                                             

  .٣٦٥الحديث رقم ، ٣٩٥) الغيبة للشيخ الطوسي: ١(
  .٢٨٣: ٢) االحتجاج للطبرسي ٢(
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منـه فتـواه التـي    يأخذ ف، فإن الجاهل يرجع إلى العالم، أنّه يأخذها بحكم العقل
  .  فهمها من الشريعة

أ، باعه في العقائد ويرون له منصباًده أتحمد الحسن فيقلّا أوأما المرجع م
ه سوف يبقـى حيـاً   , وأنّوأن اإلمام بعثه، ه ابن اإلماموأنّ، فال يدعي أن له منصباً

وغيـر ذلـك مـن االدعـاءات     ، ويحكم ويوصي بـه مـن بعـده   ، إلمامحتى يأتي ا
  .ففرق بين هذا وذاك، الكاذبة

وهـي  ، ما قولكم في عمدة دليل دعوة أحمد بن كـاطع السؤال الثالث: 
  ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة؟الوصية التي 

جاء فـي حـديث الوصـية: >.. فليعهـد بهـا إلـى علـي بـن         ، نعمالجواب: 
ــ  × كر األئمة إماماً إماماً, ثم قال: >فليعهد ـ أي المهدي , ثم ورد ذالحسين<

  فهنا نقول:، بها إلى ولده<
حـر  ال كمـا يقـول  رواتهـا عاميـان    , وفـي كالمالرواية  في سند هذه أوالً:

  .العاملي (رضوان اهللا عليه)
ق باإلمـام وبمـا بعـد ظهـوره,     تتعلّـ  ت فهـي وصـح الروايـة  ت لو تم ثانياً:

يحكم بعـدد سـني    أنّه وهنا نقول: كم يحكم اإلمام؟ في رواية، وإقامته لدولته
  .)١(سنين ٣٠٩أهل الكهف 

 لهـي اإلمر فـاأل ، تقرب وفاته يعهد كما أمره اهللا عندماوبعد ظهوره  ؛إذن
فلماذا جرها أحمد الحسن إلى هذا الوقت؟ ، أو أمر جده له يتعلّق بذلك الوقت

فإذا صرت ابنه وعهـد لـك   ، لى أن يقيم اإلمام دولتهلماذا قفز؟ نقول له: اصبر إ
                                                             

 . ٤٣٦رقم الحديث: ، ٤٥٦) راجع: دالئل اإلمامة للطبري الشيعي: ١(
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  هؤالء يتشبثون بالطحالب.فأهال وسهالً! 
ه ابـن  عي أنّأحد يد ك ابن اإلمام؟ هل نصدق كلّما الدليل على أنّ :ثالثاً

ل الكالماإلمام المهدي الذي سوف يعهد له بعد دولته وحكمه؟ هذا أو.  
أحـد   ×ما قولكم فـي أن األئمـة بعـد اإلمـام المهـدي      السؤال الرابع:

  ؟)١(وقد ذكرت في بعض الروايات أن المهديين بعد المهدي أحد عشر، عشر
، قال: (أئمـة)  ×اإلمام الصادقولم يرو أن ، الرواية موجودةالجواب: 

لـى رتبـتهم   لوات اهللا عليهم أجمعـين) ال يصـل إ  المعصومون األربعة عشر (صف
 همولكـنّ ، اتهممن ذريفهم مهديون ، يأتون بعدهم ويحكمون أحد حتى الذين

̂  أئمتنا هؤالء األئمة اإلو، بل يقتدى بهم، ليسوا أئمة وال يوجـد  ، ثنـى عشـر
العـدل اإللهـي مائـة ألـف     أئمة غيرهم إلى يوم القيامة حتى لو اسـتمرت دولـة   

  د بإمامة هؤالء^.ها تعتقفكلّ، سنة
هـم أهـل هـدى ويمكـن أن     ن ذكروا في السـؤال أنّ منعم يمكن القول ع

لههم ليسوا أئمةلكنّ، مواي.  

                                                             

 . ٥٠٤الحديث ، ٤٧٨) راجع: الغيبة للشيخ الطوسي: ١(



  



  
  
  
  

)١٤٤(  
  حكمها و أدلّتها، تأريخها، التقية

  
  
  
  
  
  
  

  لم الداوريالشيخ مس
  





  
  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
والصالة والسالم علـى سـيدنا ونبينـا حبيـب إلـه      ، الحمد هللا رب العالمين

  .|العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
ــد  ــد وآل محم ــى محم ــين الطــاهرين  ، اللّهــم صــلّ عل ــه الطيب ــى آل وعل

 رب اشْرح لي صَدرِي ويسر لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي{، المعصومين
  .)١(}يفْقَهوا قَولي

‚éã³‚éã³‚éã³‚éã³VVVV<<<<< << << << <

وهـذا الموضـوع   ، تهاريخها وأدلّوتا من جهة معناهاالتقية  بحثنا اليوم في
انقسـموا إلـى   و، ختالف فيهـا بـين المسـلمين   ة التي طال االمن المواضيع المهم

، أثبتوها وجعلوها من سمات أحكام الـدين  ـ  هم اإلماميةفجماعة ـ و، قرف عدة
روا وعبـ ، أنكروها وقالوا بأنَّها بدعةـ  ةوهم أكثر من أهل السنّـ أخرى   وجماعة

بحثاً دقيقـاً  فالمقام يتطلّب البحث في هذا الموضوع ، بأنَّها شعبة من النفاقعنها 
شـبهة   ـ إن شـاء اهللا ـ  بقـى   توال ، تى نرى الصواب في هذا األمرح علمياً تحليلياً

  .ح كمال الوضوحوضَّن هذه المسألة وتُبرهوتُ، وال إشكال
                                                             

  .٢٨ـ ٢٥) سورة طه: ١(
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البحث يقع في نقاط ثالثة: وكما أشرنا فإن  
  وتفسيرها.التقية  في معنى أوالً:
  في تاريخها. ثانياً:
  تها.متها وحكفي أدلّ ثالثاً:

]<îßÃÚ<V±æù]<íŞÏßÖ]]<îßÃÚ<V±æù]<íŞÏßÖ]]<îßÃÚ<V±æù]<íŞÏßÖ]]<îßÃÚ<V±æù]<íŞÏßÖ]V^â�ŠËiæ<ífléÏjÖV^â�ŠËiæ<ífléÏjÖV^â�ŠËiæ<ífléÏjÖV^â�ŠËiæ<ífléÏjÖ< << << << <

قـي  قـى يتّ تّ(اهي مصدر أو أسم مصدر مـن  و، من التقوى التقية اتُّخدت
قـدام علـى الشـيء الـذي     ظ والحـذر وعـدم اإل  بمعنى التحفّ هيو، يةً)تقوقاًء اتّ

ا ضررا دنيويـ إ، باإلنسان يضرظ وحفـظ  التقوى بمعنـى: الـتحفّ  فـ ، اًأخرويـ  اً أوم
  بالدين والدنيا.ة تكون مضرعمال أرتكاب وإتيان النفس من ا

VífléÏjÖ]<Ý^ŠÎ_VífléÏjÖ]<Ý^ŠÎ_VífléÏjÖ]<Ý^ŠÎ_VífléÏjÖ]<Ý^ŠÎ_< << << << <

ة إلى  متقسـ   أقسامالتقيـة    مها العلماء والفقهاءكما قسـا  العظام ـ فالتقيإم
ــة أوخ ــة أو مداراتي ــة وفي ــة و، كتماني ــة والمداراتي ــى  أيضــاً تنقســمانالخوفي إل

من الخوف فيهـا اال منشأ ون الكتارة ي الخوفية قسمين؛ ألن نـثالم  ق بـين  والتفـر
: يكون موجباً للتفرق والتشـتّت بـين المسـلمين وتنـثلم     أي، سالميمجتمع اإلال

خـوف مـن    هـو و، لكفار على المسـلمين الغلبة لكون وبذلك ت، بذلك وحدتهم
قابـل المخـالفين   عـدم إظهـار الحـق فـي م    التقية وفحينئذ ال بد من ، هذه الجهة

  ة.أقسام التقيوهذا القسم من أوجب ، اختالف حتى ال يكون هناك
عـن  نفسـه  رف صَـ  بـأن × هذا القسم اإلمام أمير المـؤمنين  وقد مارس

لمسـلمين  ألن ا ؛المسـلمين  بيننثالم وهو عدم اال، ه لهذا الغرضه فلم يأخذحقّ
، ضـمحالل اإلسـالم  ويريـدون ا مـراقبين  كـان الكفـار   و، ل اإلسالمفي أوكانوا 
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ورد فـي كلماتـه   ذلك ولـ ، انصرف عن حقّـه واتّقـى لهـذا الغـرض    × فاإلمام
لكنّهـا  ، حقّه في فدك فهو قادر على أخذ÷ بأنَّه إذا أرادت ÷باً للزهراءخطا

  .)١(ال تسمع األذان بعد ذلك
علــى الـنفس والعــرض واألمــوال  الخـوف   مـن الخوفيــة:  القسـم الثــاني و
  بتالء بين المسلمين.ا محلّ وهو، ةموجب للتقيال الخطيرة

واالعتمـاد  لمؤاخاة با تارة تكون المداراةف، أيضاً على قسمين تيةوالمدارا
كما ورد فـي  ، ممدوحوهذا أيضاً مستحسن و، واكتساب المودة بين المسلمين

 ثواب الصالة في الصـف في جماعة المخالفين يعدل  الصالةثواب أن رواياتنا 
ــول اهللا األو ــف رس ــهم    موكــذلك أُ، )٢(|ل خل ــي مجالس ــور ف ــا بالحض رن

  .)٣(هذه األمور المتعارفة شييع جنائزهم وأمثالساجدهم وتوم
وذلك نظير ، وتارة تكون المداراتية لتهيئة النفوس وإعدادها لقبول الحق

يأخـذ  فيتصابى مع الصبي ـ في كثير من األحيان  ـ اإلنسان ف، التصابي مع الصبي
وذلـك ألن  ، خـالف الحـق   على بقوله ويعمل بأوامره ويعتني بكالمه وإن كان

                                                             

 أن× وقـد روى عنـه  مـا نصّـه:   ، ١١٣: ١١) جاء في شرح نهج البالغـة البـن أبـي الحديـد     ١(
 محمـداً  شـهد أن : >أنفسمع صوت المؤذّ، على النهوض والوثوب ضته يوماًحر÷ فاطمة

ه مـا أقـول   فإنّـ  :قـال ، ال :قالت ؟!زوال هذا النداء من األرض كأيسر :فقال لها، <رسول اهللا
  لك.

ل األو ى معهم في الصـف من صلّ>قال:  ×عن أبي عبد اهللا، ٣٨٠: ٣) فقد جاء في الكافي ٢(
 <.  ى خلف رسول اهللا|صلّكان كمن 

، واشـهدوا جنـائزهم  ، عودوا مرضـاهم أنّه قال: >× ) وقد ورد في ذلك عن اإلمام الصادق٣(
  <.. الحديث.وا معهم في مساجدهموصلّ، واشهدوا لهم وعليهم

 .١٨: ١محاسن البرقي 
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  قوله في ما بعد.يكمل عقله وينضج ويقبل 
عـداد األذهـان والنفـوس لقبـول     ذه الجهة مداراة إلقد يكون من هوهذا 

ة، الحقة المداراتيوهو القسم الثاني من التقي.  
، هنـاك أمـور ثقيلـة علـى العقـول      تتكون فيما إذا كانـ أيضاً والكتمانية 

ــ ــ ف ــول ال تتحم ــلّ بعض العق ــعب ل ك ــر ص ــد ، أم ــعب  > ورد أنوق ــديثنا ص ح
هــا عــن كتمانمــن  هــذه األحاديــث الصــعبة المستصــعبة ال بــدف، )١(مستصــعب<

عـن   يرتـد ألمكن أن  وإالّ، هالاليتحم فال تقال لمن، النفوس والعقول الساذجة
  ة.أيضاً قسم من التقي هذأو، اإلسالم

  .تكون على هذه األقسام الخمسةـ كما ذكرنا فالتقية ـ 

<�…]çÚ<�…]çÚ<�…]çÚ<�…]çÚVífléÏjÖ]<»<ð^ßnj‰÷]VífléÏjÖ]<»<ð^ßnj‰÷]VífléÏjÖ]<»<ð^ßnj‰÷]VífléÏjÖ]<»<ð^ßnj‰÷]< << << << <

إذا  :مـثالً ف، فيها وهي موارد االستثناء ةجوز التقيكما أن هناك موارد ال ت
فـال تجـوز    سهم وأعراضـهم أنفمن جهة  ضرر على المؤمنينو كان هناك خطر

  .التقية حينئذ
ة فـي  التقيـ : >اإلسـتثناء فـي كتابنـا   اً من مـوارد  رداثني عشر موذكرنا قد و

الضـمحالل الـدين    ت التقية موجبةإذا كانومنها: ما ، ^< مذهب أهل البيت
  د بدعة في الدين فال تجوز حينئذ.أو إليجا

وهذه هي النقطة األولـى  ، وعلى أي حال فهذا معني التقية وهذه أقسامها
  على نحو االختصار.

                                                             

حـديثنا صـعب    إن>قـال:  ، ×أبـي عبـد اهللا   نعـ بسنده ، ٤٠١: ١) روى الكليني في الكافي ١(
  <..له إال صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخالق حسنةال يحتم، مستصعب
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وكونها أُحدثت ، اليوم ةوليدأن التقية ليست النقطة  يتبين من خالل هذه
جـذور وأمـد طويـل     الهـ بل ، من الشيعة اإلمامية| بعد رسول اهللاوابتُدعت 

  ^. األنبياء السابقونها حيث مارس
العامــة عنـد  قـد يسـتفاد مــن التـاريخ وكــذلك مـن اآليـات والروايــات      و
  قتـل قابيـل ألخيـه هابيـل    بعـد  ف، ×آدمالنبـي  زمـن  مـن  كانت ها أنّ ةوالخاصّ

فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ {: حيث جاء في اآلية الشريفة، لذي كان وصياً آلدمـ ا
رِينالْخَاس نم حفَأَصْب فَقَتَلَه يهأُ ـ  )١(}أَخر آدم بأن يوصـي إلـى ابنـه شـيث     م

بأن يكتم  لكنّه أمره، بذلك× آدمعمل ف، عنده علم النبوة ن يودعوأ، هبة اهللا
 عـن أخيـه   خفـي أمـره  ويأن شيث كان يمـارس التقيـة    ورد لذلكو، األمرهذا 
  .قابيل

منـا  ونحـن نكتفـي بروايـة واحـدة     ، روايات كثيرة في هذا البابوهناك 
  ورواية من أهل السنّة:
 ×عن أبي عبد اهللابسنده ، في قصص األنبياءرحمه اهللا  روى الراوندي

عطـاك العلـم الـذي كـان     ن أبي قد أإفقال له: ، ×قابيل أتى هبة اهللا إن>قال: 
، بنـه فغضـب علـي   ولكـن قتلـت ا  ، بـه منـك   وأنا كنت أكبر منك وأحـق ، عنده

ا عندك من العلم الـذي  مم شيئاً تك واهللا إن ذكروإنّ، عليفآثرك بذلك العلم 
فاسـتخفى  ، أخاك ك كما قتلتُتفتخر علي ألقتلنّول، ر به عليكبتك أبوك لتورث

                                                             

 .٣٠) سورة المائدة:١(
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ــة اهللا بمــا كــان عنــده   ــ هب ــة قابي ـ والقــول ولــذلك   ، لمــن العلــم لتنقضــي دول
  .<لنا في ابن آدم أسوة ألن ة؛يسعنا في قومنا التقي كما في الرواية ـ× إلمامل

ة السـنّ ـ واهللا  ـ فجـرت   ، اًث هبـة اهللا ولـده بالميثـاق سـر    فحـد ثـم قـال: >  
نوا وكـا ، خذه يتوارثونهـا عـالم بعـد عـالم    ومن يتّ، من هبة اهللا في ولده ةبالوصي

١(الحديث، <يوماً ةسن ة كلّيفتحون الوصي(.  
  من طرقنا كثيرة.وهذه األحاديث 

 ن(إ :قـال ، روى الطبـري فـي تاريخـه بسـنده    وأما من طـرق العامـة فقـد    
وكتـب  ، ×وأوصى إلى ابنه شيث، مرض قبل موته أحد عشر يوماً ×آدم
تهوصي ،أل ؛وولـده  ته إلى شيث وأمره أن يخفيه من قابيلثم دفع كتاب وصين 

فاسـتخفى شـيث   ، ه آدم بـالعلم منـه حـين خصّـ    قابيل قد كان قتل هابيل حسداً
  .)٢()وولده بما عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به

وكذلك ابن األثير في ، )٣(ونقله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المنتظم
  .  )٤(الكامل

ه.× آدمابن زمن  منذ ثابتة ة كانتفالتقيووصي  
فَجعلَهـم  {اهللا تعـالى:   قـال ، ×وبعد ذلك نصـل إلـى إبـراهيم الخليـل    

قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلهتنَا إِنَّـه لَمـن   *كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعون جذَاذاً إِالّ
                                                             

 .٧٠) قصص األنبياء للراوندي: ١(

 .١:١٠٧) تاريخ الطبري ٢(

 .٢٢٧: ١) المنتظم في تاريخ األمم والملوك ٣(

 .٤٩: ١) الكامل في التاريخ ٤(
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ينمالظَّال* مهذْكُرنَا فَتًى يعمقَالُوا سيماهرإِب قَالُ لَهنِ *ييلَى أَعع قَالُوا فَأْتُوا بِه
وندشْهي ملَّهالنَّاسِ لَع*يماهرا إِبنَا يتهذَا بِآللْتَ هقَالُوا أَأَنتَ فَع*  لَـهلْ فَعقَالَ ب

قُوننطإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهةأيضاً ما× فإبراهيم، )١(}كَبِيررس التقي ،
  ة.الخاصّة ومن العام كلّ قد روى ذلكو

الصـالة   عليـه (لم يكـذب إبـراهيم   قال: (، بعدة طرقروى البخاري قد و
{إنِّـي  قولـه  ، وجـلّ  ثنتين مـنهن فـي ذات اهللا عـزّ   ، ثالث كذبات الّإ )السالمو

يمق{وقوله ، )٢(}سمهكَبِير لَهلْ فَعذا} ببينا هو ذات يوم وسـارة إذ   :وقال، )٣(ه
، مرأة من أحسن الناسامعه  ههنا رجالً نإ :فقيل له، أتى على جبار من الجبابرة

 !يـا سـارة   :قـال ، فأتى سارة !أختي :قال؟ من هذه :فقال، فأرسل إليه فسأله عنها
هـذا سـألني عنـك فأخبرتـه      نإو، ليس على وجه األرض مؤمن غيري وغيـرك 

  .)٤()بينيفال تكذّ، ك أختينّأ
  تقيةً.× فثالثة أمور صدرت من النبي إبراهيم

ــاء واالثعلبــي  كــذلك رواهــا ــر فــي قصــص األنبي ــن كثي ــي و ب الطبــري ف
سـاره  الطبري إلى ذلك أن هذا الجـائر أراد أن يصـل إلـى     وأضاف، )٥(تاريخه

  .)٦(فيبست يده إلى صدره
                                                             

  .٦٣ـ  ٥٨) سورة األنبياء: ١(
 .  ٨٨) سورة الصافات: ٢(

 . ٦٣) سورة األنبياء: ٣(

 .١١٢: ٤) صحيح البخاري ٤(

  . ١٧٢: ١تاريخ الطبري ، ٩٤: ١قصص األنبياء البن كثير ، ١٤٨: ٨) راجع: تفسير الثعلبي ٥(
  . ١٧١: ١) راجع: تاريخ الطبري ٦(
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  قة وثابتة.القضية محقّف كلٍّوعلى 
، أبـي بصـير   في صحيحةة أيضا وردت هذه القضية وفي روايات الخاصّ

إي >قـال:   !؟قلـت: مـن ديـن اهللا   ، <من دين اهللالتقية > :×قال أبو عبد اهللا :قال
واهللا مـا  ، )١(}أَيتُها الْعير إِنَّكُم لَسـارِقُون {ولقد قال يوسـف:  ، واهللا من دين اهللا
  .)٢(<واهللا ما كان سقيما سقيم}إنِّي { ولقد قال إبراهيم:، كانوا سرقوا شيئاً

ة هـا سـنّ  ة فإنّعليك بالتقي>قال: ، ×الصدوق عن الصادق وكذلك روى
  .)٣(×<إبراهيم الخليل

  وهي كثيرة في هذا المقام أيضاً.، وغيرها من الروايات
وقـد ورد فـي   ، فقـد مـارس التقيـة أيضـاً    ، ×وبعد ذلك النبـي يوسـف  

أظهـر ديـن   × النصوص عندنا وكذلك يستفاد من نصوص العامة أن يوسف
جميـع الخـزائن وملـك    ك ملـ ف، وأعطـاه الخـزائن  ، حتى اطمأن الملك بهالملك 

  قومه.به الملك وكذلك فآمن ، أظهر اإليمانوبعد ذلك ، الملك أيضاً
لطبرسـي فـي   رواها الشـيخ ا  ×وهناك رواية صحيحة عن اإلمام الرضا

فجمـع فـي السـبع    ، أقبـل يوسـف علـى جمـع الطعـام     >جاء فيهـا:  ، مجمع البيان
ا مضــت تلــك الســنون وأقبلــت فلمــ، فكبســه فــي الخــزائن، الســنين المخصــبة

فبـاعهم فـي السـنة األولـى بالـدراهم      ، أقبل يوسف علـى بيـع الطعـام   ، المجدبة
صـار فـي مملكـة     إالّبمصر وما حولهـا دينـار وال درهـم    والدنانير حتى لم يبق 

                                                             

  .  ٧٠) سورة يوسف: ١(
  . ٢١٧: ٢) الكافي للكليني ٢(
 . ٣٨٦) معاني األخبار: ٣(
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حتـى لـم يبـق بمصـر ومـا       ي السنة الثانيـة بـالحلي والجـواهر   وباعهم ف، يوسف
السـنة الثالثـة بالـدواب     وباعهم في، صار في مملكته لي وال جوهر إالّحولها ح

، صارت في مملكته إالّوال ماشية  دابةٌ والمواشي حتى لم يبق بمصر وما حولها
حتى لم يبق بمصر عبد وال أمة إال صار  واإلماء ي السنة الرابعة بالعبيدوباعهم ف

  مملكته..في 
ي مـن ملـك   لني رب! ما ترى فيما خوها الملكأي :ثم قال يوسف للملك.. 

مـن  ولـم أنجهـم   ، ي لم أصـلحهم ألفسـدهم  فإنّ، ر علينا برأيكأش، مصر وأهلها
  . اهللا تعالى أنجاهم على يدي ولكن، البالء ألكون بالء عليهم

  . الملك: الرأي رأيك قال له
ي قـد أعتقـت أهـل    هـا الملـك أنّـ   ي أشهد اهللا وأشهدك أي: إنّقال يوسف

هـا الملـك   ورددت عليـك أي ، ورددت علـيهم أمـوالهم وعبيـدهم   ، هـم مصر كلّ
ــك   ــريرك وتاج ــك وس ــير إالّ ، خاتم ــى أن ال تس ــي عل ــم إال ، رتيبس وال تحك

  .بحكمي
وال أحكم ، بسيرتك ير إالّذلك لزيني وفخري أن ال أس : إنقال له الملك

 ولقـد جعلـت سـلطاناً   ، وال اهتـديت لـه  ، ولوالك مـا قويـت عليـه   ، بحكمك إالّ
، ك رسـوله وأنّـ ، اهللا وحـده ال شـريك لـه    وأنا أشهد أن ال إله إالّ، ال يرام عزيزاً

  .)١(<ك لدينا مكين أمينفإنّ، فأقم على ما وليتك
األمير دينَه وكذلك وبممارسته للتقية أن يدخل × نعم؛ تمكّن يوسف

  جميع رعيته.
                                                             

 . ٤٢٠: ٥) تفسير مجمع البيان ١(
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اذْهبا إِلَـى  {تعـالى:  سبحانه وقال اهللا فقد ، ×موسىاهللا وكذلك كليم 
وورد فـي  ، )١(}فَقُوال لَه قَوالً ليناً لَّعلَّـه يتَـذَكَّر أَو يخْشَـى   *فرعون إِنَّه طَغَى

يــاه وقــوال لــه يــا أبــا كنّأي: ، }فَقُــوال لَــه قَــوالً لينــاً{: ا قولــهأمــالروايــات: >
، عي األلوهيـة ن مع أنَّـه كـان يـد   باللسان الليالتقية  مارسا معهيعني: ، )٢(<مصعب

وهذه تقية طبعاًة مداراتي.  
نعـم  ، غير هذا المـورد للتقية في لم نظفر بممارسته  ×موسىوبالنسبة ل

  .نألنَّهم كانوا في شدة وضيق من جهة فرعو ؛ةقيمارس أصحابه الت
فقــد كــان يمــارس التقيــة لســنوات ، مــؤمن آل فرعــونمــن جملــتهم: و
وقَالَ رجلٌ مؤمن مـن آلِ فرعـون   { :فيـه  تعالىسبحانه وقال اهللا وقد ، عديدة

انَهإِيم كْتُمبن كثير فـي قصصـه  اوذكر ، )٣(}ي       هـذا الشـخص كـان ابـن عـم أن
  .)٤(منهم على نفسه وكان يكتم إيمانه من قومه خوفاً، لفرعون
وفـي تـاريخ   ، وكـذلك حكـاه السـهيلي   ، ناسـمه شـمعا   :قال الدارقطنيو

نَّـه  وقيـل: إ ، وكـان نجـاراً   : هو حزقيـل وقال الثعلبي، )٥(اسمه حيزور الطبري أن
                                                             

  .٤٤) سورة طه: ١(
 .٦٧: ١) علل الشرائع ٢(

  .٢٨) سورة غافر: ٣(
  . ٥٦: ٢) قصص األنبياء ٤(
 الّـ إبالشـين المعجمـة    ـ ف شـمعان   عـر ال ي <:المؤتلـف >قال الدارقطني فـي  ) قال ابن حجر: ٥(

 :وقيـل ، حزقيـل بـن برحايـا    :وقيـل ، اسـمه حيـزور   :وعن الطبـري ، حه السهيليوصح، هذا
  .حربيال

 .٣٠٦: ٦راجع: فتح الباري: 
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مخلصـاً يكـتم إيمانـه إلـى أن ظهـر       وكـان مؤمنـاً  ، كان خازناً لفرعون مئة سنة
مـرةً مـن   × وقـد نجـى موسـى   ، )١(موسى على السـحرة فـأظهر حزقيـل أمـره    

أرى  ن:بلسـان لـي   حزقيل لـه قال ، ه في أمر موسىقوم لما شاور فرعونف، القتل
  موسى من القتل. أن ال تقتله! فنجى

تعـالى  اهللا فقـد قـال   ، أيضاً: آسية امرأة فرعون× من أصحاب موسىو
رعـون إِذْ قَالَـتْ رب ابـنِ لـي     وضَرب اللَّه مثَالً لِّلَّذين آمنُوا امرأَةَ ف{عنهـا:  

ينممِ الظَّالالْقَو ننِي منَجو هلمعو نوعرن فنِي منَجو نَّةي الْجتاً فيب كند٢(}ع(.  
التقيـة لـزمن    ومارسـت ، كانت مؤمنة مخلصة وكانت تكتم إيمانهـا إنّها 

فـي  | النبـي  وجـات مـن ز  هـا تكـون  أنّ بعـض الروايـات  وجـاء فـي   ، طويل
  .)٣(الجنة

 مخلصـة  وكانت مؤمنة، )٤(كانت من بني إسرائيلوقيل: إن امرأة فرعون 
ي يومها تصلّففتبرز ، ل في قضاء حاجتهااً وحتى كانت لتعلّوكانت تعبد اهللا سر

مـرأة  ت على تلك الحالة حتى قتـل فرعـون ا  وكان، في مبرزها خوفاً من فرعون
                                                             

  .١٦٣: ١٣) راجع: بحار األنوار ١(
  .١١) سورة التحريم: ٢(
رسول اهللا| دخل علـى خديجـة وهـي فـي      أن :عن ابن عباس) جاء في البداية والنهاية ٣(

قالـت: يـا رسـول    ، ي السالمفقال: يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فاقرئهن منّ، مرض الموت
جني مريم بنت عمران وآسية بنـت مـزاحم   ولكن اهللا زو، قال: ال ؟جت قبليوهل تزو !اهللا

  .وكلثم أخت موسى
 . ٧٤: ٢البداية والنهاية 

 . ٨: ٢) قصص األنبياء ألبن كثير ٤(
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  .)١(لحزبي
وغيـره كثيـرون مـن    ، ×الخضر:من كان يكتم إيمانهوأيضاً من جملة 

  ×.أصحاب موسى
قـال اهللا سـبحانه تعـالى    ، وكذلك ممـن مـارس التقيـة أصـحاب الكهـف     

وكشـفت روايـات الخاصّـة    ، )٢(}إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدىعنهم: {
  إيمانهم ويتّقون.والعامة عن أن هؤالء الفتية كانوا يكتمون 

قـال: >مـا   ×: وقد ورد في موثقة درسـت الواسـطي عـن أبـي عبـد اهللا     
أن كـانوا يشـهدون األعيـاد ويشـدون     ، بلغت تقية أحد تقية أصـحاب الكهـف  

كما هناك روايات كثيـرة فـي هـذا البـاب     ، )٣(الزنانير فأتاهم اهللا أجرهم مرتين<
  .)٤(من طرقنا

فـي زي  ، قال: (فخرجوا في عيد عظـيم ف، ومن طريق العامة روى الثعلبي
فقـذف اهللا  ، وأخرجوا معهم آلهتم التي كـانوا يعبـدونها مـن دون اهللا   ، وموكب

واحد منهم  فى كلّفآمنوا وأخ، وكان أحدهم وزير الملك، في قلوبهم اإليمان
  .)٥()اإليمان عن صاحبه

                                                             

 .١٦٤: ١٣) راجع: بحار االنوار ١(

  .١٣) سورة الكهف: ٢(
 .٢١٨: ٢) الكافي للكليني ٣(

فكيـف لـو   >فقـال:  ، ه ذكـر أصـحاب الكهـف   أنَّـ مـن  × عـن أبـي عبـد اهللا   : مـاروي  ) منها٤(
ظهروا لهـم  أفـ ، فوهم الشرك بـاهللا العظـيم  كلّ ؟!ف أصحاب الكهف قومهمفوكم ما كلّكلّ

  <.. إلى آخر الحديث.يمان حتى جائهم الفرجوا اإلوأسر، الشرك
  الكاهلي.كتاب عبد اهللا بن يحيى ، ١١٤راجع: األصول السنة عشر: 

  .الطبعة الرابعة ٤١٩قصص األنبياء المسمى عرائس المجالس: ) ٥(
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فـي زمـن النبـي    وكـان  ، أيضاً ممن كان يمارس التقية مؤمن آل ياسينو
واضْرِب لَهم مثَالً أَصْحاب الْقَرية إِذْ جاءهـا  {: وجـلّ  قال اهللا عزّ، ×عيسى

لُونسركُم    *الْمفَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـي ثزَّزْنَا بِثَالا فَعموهنِ فَكَذَّباثْنَي هِملْنَا إِلَيسإِذْ أَر
لُونسر١(}م(.  

× فأرسـل عيسـى  ، اسـو بِوح اوذُفأخـ ، أُرسل شخصان إلى قـومٍ كفـار  
وبـذلك  ، طمأنوا بـه هم حتى اعبادة آلهت أظهرو، ةهذا الثالث مارس التقيو، ثالثاً

  الباقي. إليمان وصار سبباً، نثنياإل نجى
كان شمعون إذا دخل الملك علـى الصـنم   فقال: ، رواه من العامة الثعلبي

ذلك  بعدو، )٢(تهمه على ملّوا أنّحتى ظنّ، عخل بدخوله ويصلّي كثيراً ويتضريد
  .أظهر اإليمان

 كانـت  ÷من زمن آدم إلـى عيسـى  و |زمان النبيوعلى كلّ فقبل 
فأين نحن مما يقال بأن التقية من النفاق؟! ، ارستهاممتمت جارية وثابتة والتقية 

فهل األنبياء^ منافقون؟! وهل كانت تقيتهم نفاقاً كما يقوله بعـض الجهـالء   
  قّلون شيئاً؟! الذين ال يتع

  ة.هذا هوتاريخ التقيعلى أي حال فو
، ومورست من قبل عمـار ، ثابتةالتقية  كانتأيضاً  |وفي زمان النبي

  كما تعلمون. )٣(فعمل بالتقية ونزلت فيه اآلية الشريفة
                                                             

  .١٦- ١٣) سورة يس:١(
  . ٨:١٢٥) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٢(
ولَٰكن من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمان {) وهي قوله تعـالى:  ٣(
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كمـا يظهـر مـن    فقد مـارس التقيـة   ، ×بالنسبة إلى أبي طالبوكذلك 
  .)١(|النبي ومن أبياته التي ذكرها في الروايات

مـر  على ولها جذور  تاريخياًفالتقية ثابتة ، |بعد النبيالحال وكذلك 
  .وبدعاً من اإلمامية وليدة اليوموليست ، الزمن والدهور
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لـى  سـتدالل ع فـيمكن اال  ةأمـا مـن جهـة األدلّـ    و، هذا من جهـة التـاريخ  
ة  ةمشروعية األربعـة وأنّهـا حكـم مـن أحكـام اهللا سـبحانه وتعـالى باألدلّـ       التقي ،

غيــر العقــل المســتقل و، اع والعقــلجمــوكــذلك اال، ة الشــريفةبالكتــاب والســنّ
  المستقل.

فقـد ورد مـا   ة الشـريفة  وأمـا السـنّ  ، فكما ذكرنا بعض اآلياتالكتاب أما 
>ال أن ورد حيـث  ، علـى مـا أحصـينا    يقارب سبعين رواية في مشـروعية التقيـة  

٢(ة لـه< دين لمن ال تقي( ،  ـةالتقي< ضـرورة  فـي كـلّ  وأن>)شـيء   فـي كـلّ  أو > )٣
  .)٤(يضطر إليه ابن آدم<

نّها ال تحتاج إلى المالحظة في أروايات وفيها صحاح مع هذه مجموعة 
  ؛ ألنّها متواترة.السند

                                                                                                                                                

 

يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم غَضَب هِملَيا فَعربِالْكُفْرِ صَد حن شَر١٠٦. سورة النحل:}م.  
 .١٤:٦١) رجع نهج البالغة ١(

 .٢:١٢٨) من ال يحضره الفقيه للصدوق ٢(

 .٢١٩: ٢) الكافي ٣(

 .٢٢٠: ٢) الكافي ٤(
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  وتاريخياً أيضاً. سيرةًثابتة وأنّها ، اإلمامية على ذلككما ذكرنا إجماع 
  نَّـه فاإلنسان إذا رجع إلى عقله هل يحكم عقلـه السـليم بأ  ، وكذلك عقالً

يترك نفسه ويهـدر دمـه   ـ عمل من األعمال   مقابل حكم من األحكام أوـ وفي 
  .يقتل؟! هذا خالف العقلل

ضـرر  هنـاك  أنَّـه إذا كـان   مـن  ورد وثبت في اإلسالم هذا إضافة إلى ما 
ـ فإنَّـه  صومه او القيـام فـي الصـالة     أعماله ـ كوضوئه أو   بعض اإلنسان فيعلى 

فكيـف  ، حـال كونـه عالمـاً بأنّـه مضـر     تـى بـه   إذا أبل يكون حراماً ، يسقط عنه
ألجــل عمــل جزئــي مــن قتــل وي القــول بجــواز أن يهــدر اإلنســان دمــهن يمكــ

  ؟!بالنسـبة إليـه  ة غيـر مشـروعة   التقيـ بـل تكـون   ، ةجب عليه التقيوال ت، األعمال
  .أمراً معقوالًذلك  ليسولذلك ال معنى 
بن باز مـن علمـاء   امن باب المثال نذكر فتوى و، األمثلة في ذلك كثيرةو

أن األرض تتحرك وتدور عتقد ا إذا اإلنسان أفتى بأنفإنّه ، السلفيينأهل السنة 
 وإالّ، اب فهوتفإن ، حول الشمس ـ بما يوجب الليل والنهار ـ فإنّه يكون كافراً  

  .)١(هذه الفتوى مكتوبة في مجموعة فتاواهو، يجب قتلهف
 )الميكـروب ( الجرثـوم  أنإذا اعتقـد   اإلنسان بأن أيضاً له فتوى أخرىو

 تـاب فهـو وإالّ   فإن، مشركاً باهللا سبحانهمبدعاً يكون فإنّه للمرض الموجب  هو
  .يجب قتلهف

هـذه الفتـاوى السـخيفة    أن ال يتّقي اإلنسان ويهدر دمـه أمـام   عقل هل يف
فأكثر المسلمين بل  إذا كان كذلك ؟!مزيفةتها أدلّتكون  وأالتي ليس لها دليلٌ 

                                                             

 .٢٢٨: ٩) راجع: مجموع فتاوى ابن باز ١(
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هـو  الميكـروب   وأن، كيقولـون بـأن األرض تتحـر   بـل  ، بـذلك  هم ال يقولجلّ
يـأبى اهللا  ف، وإن كان سببه هو اهللا سبحانه وتعالى هنتشارالمرض واالذي يوجب 

أن يكون  بد فال وعلى ذلك، فهو سبب لألمراض، أن يجري األمور إال بأسبابها
  فهل يعقل أن يقول اإلنسان بذلك؟، أكثر المسلمين ـ بل كلّهم ـ مهدوري الدم

وهو أمـر  ، ـ تفصيلكما ذكرنا  ـ ة  التقيفي الكالم حول فوعلى كلّ حال 
ومـن سـمات    صـميم الـدين   فـي كونـه مشـروعاً   نقاش فـي  واضح ال شبهة وال 

   حكام الدين اإلسالمي.أ
يهـدينا ويهـدي   وأن ، اهللا سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد الجميـع  نرجو من

  جميع المؤمنين إن شاء اهللا.
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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بعـد  ة والمؤمنـون بالتقيـ   ×: هل يعمـل اإلمـام المهـدي   األول السؤال
  ؟ظهوره (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)

إلــى زمــان اإلمــام المســتفاد مــن الروايــات أن التقيــة تكــون  الجــواب:
  ة.تقيهناك بعد ذلك ال تكون و، ×المهدي

حتمال وجـود الضـرر؟   التقية الخوفية بمجرد ا هل تجب الثاني:السؤال 
ة؟وما هو مقدار الضرر الذي تجب بسببه التقي  

الضرر ـ علـى العـرض والـنفس والمـال ـ      حتمال المقصود هو ا ب:اجوال
  ومعتبراً عند الشارع.معتداً به يكون مقداره و عقالئياً الذي يكون

هـل يجـوز   ف فرديـاً التقيـة   اصـل مـن  : إذا كان الضرر الحالثالث السؤال
يلزمـه الشـرع    وة أك بالتقيـ لقبول الضرر عـدم التمسـ   للفرد فيما لو كان مستعداً

  ؟بالعمل بها المقدس
عدم التمسـك بالتقيـة   بعضها ال يجوز له ففي ، تختلف الموارد الجواب:

تكـون مسـتحبة   كمـا قـد   قـد تكـون واجبـة    والتقيـة  ، يكون مخيراً فـي بعـض  و
واستعداد المكلـف لقبـول الضـرر مـن عدمـه غيـر       ، ومحرمةومباحة ومكروهة 

  بل ال بد من العمل بأمر الشرع.، معتبر
ما هو مصدر تشخيص مصداق ضرورة وجوب التمسـك   السؤال الرابع:
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  بالتقية؟ هل هي مسالة شخصية أو عرفية أو غير ذلك؟
كـان اخـتالف فالملجـأ هـو      وإذا، الضـرر ضـرر عرفـي طبعـاً     الجواب:

 العرف.

كيف تنسجم التقية مع مبدأ إبالغ األنبياء ^ لـدين   السؤال الخامس:
اهللا عزّ وجلّ؟ هل كان األنبياء دائماً متمسكين بالتقيـة؟ ونحـن نـرى بـأن أكثـر      

  األنبياء سفكت دمائهم واستشهدوا في سبيل نشر العقيدة اإللهية؟
وردت رواية في هذا المجال بـأن األنبيـاء ^ علـى قسـمين:      الجواب:

والمستعلون هم الذين ال تجب علـيهم  ، )١(بعضهم مستخفون وبعضهم مستعلون
وأما سـفك دمـاء األنبيـاء ^    ، والمستخفون هم من تجب التقية عليهم، التقية

بـد  ال، استثنيتناك اثنا عشر مورداً فكما ذكرنا ه، فكان في موارد استثناء التقية
  فيها من عدم التقية.

هل تجوز التقية للشـيعة فـي قبـال مـن ال يخـاف منـه        السؤال السادس:
  ظلماً؟

وهـو أمـر مستحسـن ومسـتحب     ، نعـم وهـي التقيـة المداراتيـة     الجواب:
  فتجــوز التقيــة أيضــاً فــيمن، والمــداراة علــى قســمين، مــداراةً ولــيس بواجــب

  ال يخاف منه ظلماً مداراةً.
 نرى فـي التـاريخ الشـيعي أن الكثيـر مـن علمـاء الشـيعة        السؤال السابع:

فكيف يكـون  ، في حياتهمالتقية  ستشهدوا في سبيل عقيدتهم حيث لم يراعواا
                                                             

 .١١٥:  ٨) راجع: الكافي ١(
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  ذلك؟
هناك بدعـة فـي   أن يرون  ممن جهة أنّهذلك يمكن أن يكون  الجواب:

، في التقيـة  خييرمن موارد التكما قد يكون ، فيكون من موارد االستثناء، الدين
، ختـاروا الشـهادة علـى الحيـاة    أنّهـم ا  ×أمير المؤمنين كما ورد في أصحاب

  .الشهادةالتقية و ن بينوكانوا مخيري
كمـا ورد  ، بالنسبة إليهم فهو مستحب، التقية: >التخيير< من جملة أقسامف

ميــثم التمــار وغيــره مــن أصــحاب أميــر  فــي ســبب عــدم ممارســة التقيــة مــن  
ولكن في الواقع إمـا  ، فعلوا كما فعل عماري ولم، الذيم لم يتّقون× المؤمنين

رون فـي  هم مخيـ وإما أنّ، قواقوا أو لم يتّسواء اتّوسيستشهدون ن أنّهم مستهدفو
ستشـهاد لهـم فيـه درجـات فاختـاروا      اال ورأوا أن، االستشـهاد  ة أوالعمل بالتقيـ 
  لهذا الغرض.التقية  الشهادة على

  
  





  
  
  
  

)١٤٥(  
  حكم زيارة األولياء

  في الشريعة اإلسالمية
  
  
  
  
  
  

  الشيخ مسلم الداوري
  





  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
الحمد هللا رب   العالمين, والصالة والسالم علـى سـيلـه  إنـا حبيـب   دنا ونبي

ــ   ــم المصــطفى محم ــي القاس ــالمين أب ــاهرين  الع ــين الط ــه الطيب ــى آل بيت د وعل
  المعصومين.
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 يســتة أو لجــائزة وشــرعي اهــأنّهــل موضــوع بحثنــا هــو زيــارة القبــور و
  كذلك؟ ويقع الكالم في موضعين: 

  مطلق المؤمنين.قبور في زيارة الموضع األول: 
في زيارة النبي األعظم واألئمـة الطـاهرين صـلوات اهللا     الموضع الثاني:

  زيارة قبور األنبياء^.وكذلك عليهم أجمعين, 

<ì…^è‡<ÜÓu<ì…^è‡<ÜÓu<ì…^è‡<ÜÓu<ì…^è‡<ÜÓu<Ð×ŞÚ<Ð×ŞÚ<Ð×ŞÚ<Ð×ŞÚV…çfÏÖ]V…çfÏÖ]V…çfÏÖ]V…çfÏÖ]< << << << <

ا الموضع األول  أم زة ومشـروعة أو  كانت جائهل زيارة القبور ـ وهو أن
لم يكن مورداً للخـالف وال شـبهة فـي الجـواز     هذا الحكم ف ـ  ؟كذلك لم تكن

ن بعـدهم, وكانـت سـيرة    منذ زمن الصحابة وبعـد ذلـك فـي زمـن التـابعين ومـ      
سـيرة سـائر األديـان وجميـع العقـالء علـى       بـل  األصحاب وعملهم على ذلك, 

رجـل باسـم  أن جـاء  لـى  إمن هـذه األزمنـة    ذلك, ولم يكن أمراً منكراً في أي  
، د بـن عبـد الوهـاب   محمـ ـ ال في النسب  ـ ن بعده شقيقه في رأيه  تيميه وم ابن
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, حتـى أن  من عاصـرهم خالفهم كثير مفزيارة القبور,  حرمةب أنكرا ذلك وقاالف
الشيخ سليمان أخـو محمـد بـن    كتب  كماعبد الوهاب والد محمد أنكر ذلك, 

بعض ه لشذوذ فهمل وذلك، يرجع عن فتواهلم  هلكنّ، هكتاباً في رد عبد الوهاب
  .الروايات
  ال نريـد إطالـة الكـالم فـي تـاريخ هـذا الحكـم حتـى         فـنحن  على كلٍو

، بل نريد أن يكـون البحـث علميـاً حتـى المقـدور     ، لفظياً ال يكون بحثنا جدلياً
إلثبات دعـواهم وفتـواهم ؟ وهـل     ةكافيها أنّهل تهم فنرى أدلّـ الً  أوفنالحظ ـ  

  أو ال؟بذلك تكون ناهضة 
�Ö�_�Ö�_�Ö�_�Ö�_V…çfÏÖ]<ì…^è‡<íÚ†u<î×Â<íée^âçÖ]<íV…çfÏÖ]<ì…^è‡<íÚ†u<î×Â<íée^âçÖ]<íV…çfÏÖ]<ì…^è‡<íÚ†u<î×Â<íée^âçÖ]<íV…çfÏÖ]<ì…^è‡<íÚ†u<î×Â<íée^âçÖ]<í< << << << <

  أهم أدلّة الوهابية على حرمة زيارة القبور ثالثة:
ل:الدليل األو ه قاعدة أصـولية مفادهـا أنّـ    وهيك بأصالة الحرمة, التمس

ز حـر دليل شـرعي علـى جـواز أمـر أو عـدم جـوازه أو لـم ي       هناك إذا لم يكن 
زيـارة القبـور مـن     ناثـر ذلـك: إ   قـالوا ف، األصـل هـو الحرمـة   الجواز فمقتضـى  

  , فــإذاترخيصــه لهــالــى إذن الشــارع وإالعبــادات, والعبــادات توقيفيــة تحتــاج 
  .فمقتضى األصل هو الحرمة هرز إمضاء الشارع وإذنحلم ن

ه لــم يثبــت عــن أنّــ <اقتضــاء الصــراط المســتقيم>فــي كتــاب بــل ذُكــر 
فـي ذلـك    وال روى أحـد ، بـر مخصـوص  حديث واحد في زيارة ق النبي|

مــا روى ذلــك مــن جمــع الموضــوع  ال أهــل الصــحاح وال غيــرهم, وإنّ، شــيئاً
دليـل علـى رخصـة الشـارع      أوحـديث  أي ه لم يكن هناك عى أنّفاد، )١(وغيره

                                                             

 .٢٧٣منكي في الرد على السبكي: ) راجع: الصارم ال١(
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  ر.زيارة القبول
روايات وأحاديث في الحكم بحرمة زيارة القبور, وهـي   :الدليل الثاني

ة رواياتعد:  
لـى ثالثـة مسـاجد:    إ ال تشـد الرحـال إالّ  >ما ورد عن النبـي|:   منها:

  .<المسجد الحرام ومسجد الرسول| هذا ومسجد األقصى
  .)١(وقد ذكرت هذه الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم

 لعـن ، وثنـاً  قبري تجعل ال اللهم> جاء فيها: رواية عن النبي| :ومنها
, وبهـذا المضـمون وردت روايتـان    )٢(<مسـاجد  أنبيـائهم  قبـور  اتّخـذوا  قوماً اهللا

  أيضاً.
ــا: ــي|:  ومنه ــن النب ــري   >ع ــوا قب ــداً وال تجعل ــري عي ــوا قب ال تجعل

  .)٣(<صنماً
ه كـان إذا قـدم مـن سـفر لـم      أنّـ  مـن  ما ورد عن عبد اهللا بن عمـر  ومنها:

ثـم يـأتي قبـر    ، ي فيـه ركعتـين  يدخل على أهلـه حتـى يـدخل المسـجد فيصـلّ     
  .)٤(م عليه وعلى أبي بكر وعمرالنبي| فيسلّ

ه: لـو كانـت   أنّـ  االسـتدالل والوجـه فـي   ، كوا بفعل عبد اهللا بن عمرفتمس
                                                             

، وكـذلك راجـع:   بـاب فضـل الصـالة فـي مسـجد مكـة والمدينـة       ، ٥٦:٢صحيح البخاري ) ١(
 .١٠٢:  ٤صحيح مسلم 

لعن اهللا اليهود والنصـارى إتخـذوا قبـور أنبيـائهم     >وفي رواية أخرى: ، ٢٤٦:٢مسند أحمد ) ٢(
 .٢١٨:  ١<. راجع: مسند أحمد مساجد

 .٤٥٣:١سنن أبي داود ) ٣(

 .٢١١:١الرياض النضرة ) ٤(
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ثـم ذهـب إلـى    ، لزيـارة النبـي  ـ الً  أوـ جائزة ومشروعة لجـاء    زيارة النبي|
  فيه. ىالمسجد وصلّ
  وا بها على المنع من زيارة القبور.استدلّالتي الروايات هي فهذه 

 االسـتدالل بعـدم الفـرق بـين السـالم علـى النبـي|       الدليل الثالث: 
الصالة تبلغ النبي بال فرق بـين أن يكـون    نإف، بعيدأو قريب  منوالصالة عليه 
  بـل ، ليس فيـه فضـيلة  ـ إذا كان قريباً ـ  فمجرد مشاهدة األحجار  ، قريباً أو بعيداً

ا الفضـيلة لإليمـان   مـ وإنّ، ال فضيلة أيضاً بمشاهدة النبي| فـي زمـن حياتـه   
  فليس هناك فرق بين القريب والبعيد.، أوامرهوالعمل ب، االعتقاد بهبالنبي, و
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، ناهضة ومثبِتَة لمدعاهم أنّهادلة ونرى هل هذه األل في أن نتأملنا  بد ال
على حرمة زيارة القبور أو ال؟ اك بهوهل يمكن التمس  

äqæ<÷äqæ<÷äqæ<÷äqæ<÷<<<<VÄß¹]æ<íÚ†£]<íÖ^‘`e<ÔflŠÛj×ÖVÄß¹]æ<íÚ†£]<íÖ^‘`e<ÔflŠÛj×ÖVÄß¹]æ<íÚ†£]<íÖ^‘`e<ÔflŠÛj×ÖVÄß¹]æ<íÚ†£]<íÖ^‘`e<ÔflŠÛj×Ö< << << << <

ا أمـ وهو أصالة الحرمة وأصـالة المنـع     ـ  لالدليل األو الً: هـل  فنسـأل أو
أنّـه نحـو   الفناء والعـدم, أو  من  هو نحوالموت عندنا وعند المسلمين جميعاً  أن

 وهـل   أدنى إلـى عـالم أرقـى؟    من عالمتكاملٍ وترقأن   صـلة األخـو ة ة والبنـو
ة والصداقة تنقطع بمجرد الموت وخروج الروح مـن البـدن أو تكـون    والرحمي

  ؟حتى بعد الموت باقيةهذه الصلة 
خـروج الـروح لـيس موجبـاً      بأنـ  ةشكال وال شبهإبال ال بد من القول ـ  

كـالتراب   وأت كاألحجـار واألخشـاب   , بأن يكون اإلنسان المؤمن الميللزوال
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ترق وتكامل, وتكون الصلة بين الميـت وبـين   ت الموبل ، فانياً, فال يكون مثالً
  الروح باقية.

 كما أنصلة األبووبذلك , تكون باقيةة والصداقة ة واألخوعامل تَكيف ي
ويقـال بعـدم وجـود فائـدة وأثـر      ، التراب أوت المؤمن معاملة األحجار مع المي

  !؟له
؟ )١(<اًت كحرمتـه حيـ  حرمـة المـؤمن الميـ   : >| بـأن يعن النب ألم يرِد

 الزائل الفانييعامل المؤمن الميت معاملة  فكيف، فاقتّمورد لالالحديث هذا و
  ة قيمة؟ , وال تقام له أيئاًفال يساوي شي

ن  من ذلك فعل وأهمالميـت   وضـع إذا فإنّـه  مع أمـواتهم,  بعض الوهابيي
في القبر يصب بعـد  فـال يبقـى منـه أثـراً     , بتمامـه ة فيمحي ذلك الميت عليه ماد

  ؟ هت وهتكاً لجناية على المي ت هذه, أليسأيام
تجوز هذه الجنايـة عليـه؟!   هل فخارج القبر فعل ذلك الفعل والميت إذا 

قد ثبت في األحكام اإلسالمية أن الميت المؤمن كـالجنين ال تجـوز الجنايـة    و
هانـة  فإ، ه, فإذا جنى أحد عليه تكون عليه الديـة أو الغـرم باصـطالحهم   في حقّ

   !الميت؟ كيف يقومون بهذا الفعل في حقوبذلك , محرمةت المؤمن يالم
ة الميت المؤمن محترم, وال تنقطع صلة األخوفمن الثابت أن  على كلٍو

العمومات الواردة ـ ة بينه وبين اآلخرين, واألبو ـ في في اآليات والروايات   وأن
  .ت أيضاًالميتشمل المؤمن والرحم وضرورة صلتهم احترام األب واألخ 

  . الًهذا أو، ال مجال ألصالة الحرمة في هذا الموضوعفبناء على ذلك و
                                                             

 . ٥٦) راجع: الوهابيون والبيوت المرفوعة للسنقري : ١(
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، أحيـاء بـأرواحهم   المـوتى  يعتقدون بـأن أيضاً هم إنّب يقال فقدثانياً: وأما 
 التراب فاألجسـاد ال تكـون إال كـ   ، تنقطعبين األرواح واألجساد العالقة إالّ أن

  مثالً.
لنــا فــي الروايــات واألحاديــث ذا تأمفإنّنــا إ، هــذا أيضــاً لــيس بصــحيحو

إلـى يـوم القيامـة وال     باقيـة تكـون  الواردة نرى أن العالقة بين الـروح والجسـد   
  نا على ذلك فضالً عن الروايات.هناك آيات كثيرة تدلّو, تنقطع بينهما

 وما يشَاُء من يسمع اللَّه {إِنما ورد في قوله تعـالى:   ة اآلياتمن جملو
أن يكون لمن في القبور قابلية للسـماع   دب الف, )١(الْقُبورِ} في من بِمسمعٍ أَنْتَ

حتى يقال: ما أنت بممن في القبور. عٍسم  
 ربهِـم  إِلَى الْأَجداث من هم فَإِذَا الصُّورِ في {ونُفخَ: قوله تعالى: وأيضاً

لُوننْسا * قَالُوا يلَنَا ييو نثَنَا معب ننَا مقَدرذَا ما هم  ـدعو  نمحالـر  قصَـدو 
{لُونسر٢(الْم( ،بعفي) ون يكـ إذن ، محل رقودهم)أي: ث األموات من مراقدهم

  قد.اارتباط بين الروح وبين المرهناك 
  .ات فكثيرة أيضاًوأما الرواي، هذا من جهة اآليات

لـع النبـي   قـال: اطّ ، عن أنس بن مالك ما ورد في صحيح البخاري منها:و
فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقيـل لـه: أتـدعو أمواتـاً؟     ، على أهل القليب

                                                             

 .٢٢ ) فاطر:١(

 .٥٢و  ٥١ يس:) ٢(
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  .)١(<هم ال يجيبونما أنتم بأسمع منهم ولكنّ>فقال: 
ربيعـة ويـا   يا عتبة بن ربيعـة ويـا شـيبة بـن     >ناداهم:  ه|وورد أيضاً أنّ

ي قـد  ة بن خلف ويا أبا جهل بن هشام, هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإنّأمي
يـا رسـول اهللا هـل تنـادي قومـاً قـد        .... , فقـالوا:  <ي حقـاً وجدت ما وعدني ربـ 

  .)٢(<هم حقن ما وعدهم ربألقد علموا >ماتوا؟ فقال: 
  د الموت.مجرال ينقطع ب االرتباط بين الروح والجسد ن بذلك أنتبييف

مـا مـن رجـل    >قـال:  ، ما ورد في كنز العمال عن رسول اهللا| ومنها:
م عليه إالّبقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّ يمر ٣(<عليه السالم عرفه ورد(.  

م ما مـن رجـل يـزور قبـر حميمـه فيسـلّ      >ما في كنز العمال أيضاً:  ومنها:
هـذه  و, )٤(<عليه السالم وأنس به حتى يقوم مـن عنـده   رد عليه ويقعد عنده إالّ

ها ترد رواية واضحة الداللة أيضاً على أن الروح مرتبطة بالجسد وفي القبر, وأنّ
  .بمن يزورهاالسالم وتأنس 
 ال {قُـلْ رواية عن الرازي فـي الكشـاف فـي ذيـل قولـه تعـالى:        ومنها:

أَلُكُمأَس هلَيا عرإِالّ أَج دوي ةَالْمى} فبأال ومـن مـات علـى    >: جاء فيهـا ، )٥(الْقُر
حب إد فُتح في قبره بابـان  آل محم      آل  لـى الجنـة, أال ومـن مـات علـى حـب

                                                             

 والقليب بئر ببدر.،  ١٠١:٢صحيح البخاري) ١(

 .١٧٨:٤بن أبي الحديد إلشرح نهج البالغة ) ٢(

 .٤٢٥٥٦حديثال , ٦٤٦:١٥كنز العمال) ٣(

 .٤٢٦٠١, حديث ٦٥٦:١٥كنز العمال) ٤(

 .٢٣الشورى:) ٥(
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١(<د جعل اهللا قبره مزاراً لمالئكـة الرحمـة  محم( القبـر يكـون مـزاراً    , فيتبـي ن أن
  يكون من أبواب الجنة.كما 

والروايات من قفال مورد للشبهة. لنا في ذلك كثيرة جداًب  
إضـافة إلـى   ، كما ذكرنـا  مةالعمومات هنا محكَّ فبناء على ذلك نقول:

سيرة العقالء وسيرة األصحاب كانت جارية على ذلـك, فـال معنـى ألصـالة      أن
  من القول بالجواز هنا حتى يأتي النهي والدليل على الحرمة. بد بل ال، الحرمة
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 إن ال توجد رواية صحيحة علـى  ( :هأنّمن  وجهما ورد في ذيل هذا الثم
ــور  ــارة القب ــواز زي ــخيف  )ج ــالم س ــو ك ــد ، فه ــا وق ــي كتابن ــا ف ــي :ذكرن  (النب

علـى جـواز زيـارة     الدالّـة  الروايات من العديدووجوده النوري)  األعظم|
وبعضـها واردة فـي   ، العامة والخاصّةوذلك من طرق ، األمر بزيارتهاالقبور, بل 

  صحاحهم وسننهم.
عـن رسـول   ومسند أحمـد  في صحيح مسلم  ما جاء :من تلك الرواياتو

  .)٢(<فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور> قال:، اهللا|
 :جـاء فيهـا  ، عـن النبـي|  ، عن أبـي هريـرة  وردت رواية أخرى كما 

  .)٣(<ر بالموتها تذكّنّإف، فزوروا القبور>
ي كنـت  انّـ >قال: ، عن رسول اهللا|، بريدةعن  نسائيأخرج ال كذلك

                                                             

 .٤٦٧الكشاف:) ١(

 .١٤٥:  ١، مسند أحمد  ٦٥:٣صحيح مسلم) ٢(

  .٣٢٣٤ي زيارة القبور، الحديث رقم بلب ف،  ٨٧:٢سنن أبي داود) ٣(
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  .)١(<ولتزدكم زيارتها خيراً، زيارة القبور فزوروها ثالثة:نهيتكم عن 
 رسـول  قـال: إن ، أيضاً روى ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود

، الـدنيا  في تُزهد فإنّها، فزوروها، القبور زيارة عن نهيتكم قال: >كنت| اهللا
  .)٢(اآلخرة< وتذكّر

 زيـارة  عـن  قـال: >نهيـتكم  ، عـن النبـي|  ، كذلك عن أنس بن مالـك 
  .)٣(هجراً< تقولوا وال فزوروها، العين وتدمع القلوب ترق أنّها لي بدا ثم، القبور

جمعنا منها أربعـة وعشـرين روايـة مـن     ، والروايات في هذا الباب كثيرة
أبـو  ، أبـو ذر الغفـاري  ، مـنهم: ابـن عبـاس   رواها كثير من الصحابة ، طرق العامة

علـي أميـر   ، زيـد بـن ثابـت   ، أنس بـن مالـك  ، زيد بن الخطاب، سعيد الخدري
، وحتـى عائشـة  ، أم سـلمة ، طلحة بن عبيـد اهللا ، جابر بن عبد اهللا، ×المؤمنين

  فقد ورد عنها أربع روايات تدلّ على مشروعية زيارة القبور.
صـحيح مسـلم عـن عائشـة أنّهـا       ومن جملة هذه الروايـات: مـا ورد فـي   

 يخـرج  )٤()| اهللا رسـول  مـن  ليلتهـا  كان كلّما| (اهللا رسول قالت: كان
 مـا  وآتـاكم ، مـؤمنين  قوم دار عليكم >السالم فيقول:، البقيع إلى الليل آخر من

 بقيـع  ألهـل  اغفـر  اللهـم ، الحقـون  بكـم  اهللا شاء إن وإنّا مؤجلون غداً توعدون
                                                             

 .٣١١:٨سنن النسائي) ١(

، السـنن الكبـرى    ٣٧٥:  ١المسـتدرك علـى الصـحيحين    ،  ٥٠١:  ١) راجع: سنن ابـن ماجـة   ٢(
 .٧٧:  ٤للبيهقي 

 .٢٥٠:  ٣) مسند أحمد ٣(

 ) كذا في المصدر.٤(
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  .)١(الغرقد<
فأحس النبي بأنّها ، أخرى أنّه| رجع ورجعت عائشة قبلهوفي رواية 

 ربك فقال: >إن، فقال لها بأن جبرئيل أتاه، فسألت النبي عن ذلك، جائت خلفه
٢(فتستغفر لهم< البقيع أهل تأتي أن يأمرك(.  

  بل استحباب ذلك.، فهذه الروايات وغيرها تدلّ على جواز زيارة القبور
<oè�^uù]<l÷÷�<oè�^uù]<l÷÷�<oè�^uù]<l÷÷�<oè�^uù]<l÷÷�VÔÖ„e<†Úù]<æ_<…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<î×Â<íÖ]‚Ö]VÔÖ„e<†Úù]<æ_<…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<î×Â<íÖ]‚Ö]VÔÖ„e<†Úù]<æ_<…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<î×Â<íÖ]‚Ö]VÔÖ„e<†Úù]<æ_<…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<î×Â<íÖ]‚Ö]< << << << <

  المحصَّل من الروايات التي جائت عن العامة أمور:
إالّ أن النبي| نسخ هـذا  ، إن زيارة القور كان منهياً عنها أوال األول:

ولعلّ الوجه في ذلك: أنّهم كانوا يـزورون ـ أوالً ـ موتـاهم المشـركين      ، الحكم
ثم لما انتشر المسـلمون  ، فنهى النبي| عن ذلك، هموالكافرين ويفتخرون ب

  ورخّص لهم بذلك.، ومات قسم منهم أذن لهم النبي| بزيارتهم
  إن النبي| أمر بزيارة القبور. الثاني:
، إن النبـي| كـان يـذهب بنفسـه لزيـارة القبـور فـي البقيـع         الثالث:

  ويستغفر لهم.، ويسلّم على أهلها
كانت تذهب لزيارة حمزة في كـلّ جمعـة    ÷إن فاطمة الزهراء الرابع:

  .)٣(العامة دركما جاء في بعض مصا، وتصلِّي وتبكي عنده
                                                             

  باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها.، ٦٣: ٣) صحيح مسلم ١(
 .٦٤: ٣راجع: صحيح مسلم ) ٢(

 اهللا رسـول  بنـت  فاطمـة  كانـت : قـال ، أبيـه  عـن ، محمـد  بن جعفر عن، عيينة ابن ) روي عن٣(
  .جمعة كلّ حمزة قبر تزور وآله) عليه اهللا (صلى
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  زيارة القبور تذكِّر الموت.إنّ  الخامس:
  إن زيارة القبور والصالة ألهلها استغفار لهم.  السادس:

  إن زيارة القبور عبرة للزائر. السابع:
  دنيا وتذكِّر اآلخرة.إن زيارة القبور تزهد في ال الثامن:
  إن زيارة القبور تزيد خيراً. التاسع:
  إن زيارة القبور ترق القلب وتُدمع العين. العاشر:

نبغي ذكره ـ  رجحان عدم الحجر ـ أي: الفحش أو ما ال ي  الحادي عشر:
  عند زيارة القبور.

  رجحان عدم ذكر ما يسخط الرب عند زيارة القبور. الثاني عشر:
، رجحان عدم التلفظ بشيء سوى الخير عند زيارة القبـور  عشر:الثالث 

  فإن الميت يتأذّى بما يتأذّى به الحي. 

íÛñù]<àÚ<…çfÏÖ]<ì…^è‡<á^vq…<»<á^jè]æ…íÛñù]<àÚ<…çfÏÖ]<ì…^è‡<á^vq…<»<á^jè]æ…íÛñù]<àÚ<…çfÏÖ]<ì…^è‡<á^vq…<»<á^jè]æ…íÛñù]<àÚ<…çfÏÖ]<ì…^è‡<á^vq…<»<á^jè]æ…^VVVV< << << << <

ومن باب التبـرك والتـيمن نـذكر    ، وأما روايات الخاصّة فهي كثيرة جداً
  روايتين:

 كنـت : قال، أحمد بن دمحم ما رواه الكليني بسنده عن الرواية األولى:
 فقـال ، بزيـع  بـن  إسـماعيل  بن محمد قبر إلى بالل بن علي مع فمشيت، )١(بفيد

                                                                                                                                                

 

 . ٦٧١٣الحديث رقم ،  ٥٧٢:  ٣المصنّف للصنعاني 

  ) وهي قلعة في طريق مكّة.١(
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 أخيه قبر أتى >من: قال، ×الرضا عن القبر هذا صاحب لي قال بالل: بن علي
 يـوم  أمن مرات سبع الْقَدرِ} لَيلَة في أَنْزَلْنَاه {إنَّا وقرأ: القبر على يده وضع ثم

  .)١(الفزع< يوم أو األكبر الفزع
  والرواية صحيحة سنداً وواضحة من جهة الداللة.

 {إنَّـا  عنـده  فقـرأ ، مـؤمن  قبـر  زار وفي رواية الصدوق رحمـه اهللا: >مـن  
{٢(القبر< ولصاحب له اهللا غفر، مرات سبع أَنْزَلْنَاه(.  

ما رواه الشيخ الصدوق فـي الفقيـه بسـنده الصـحيح عـن       الرواية الثانية:
   نزورهم؟ الموتى×: اهللا عبد ألبي قلت: أنّه قال، محمد بن مسلم

  نعم.: فقال
   أتيناهم؟ إذا بنا فيعلمون: قلت
   إليكم. ويستأنسون بكم ويفرحون بكم ليعلمون إنّهم واهللا إي: فقال
   أتيناهم؟ إذا نقول شيء فأي: قلت: قال
، أرواحهـم  إليـك  وصـاعد ، جنـوبهم  عـن  األرض جـاف  >اللّهم: قل: قال

 وتـؤنس ، وحـدتهم  به تصل ما رحمتك من إليهم وأسكن، رضواناً منك ولقّهم
  .)٣(قدير< شيء كل على إنّك، وحشتهم به

  وأمثال هذه الروايات من طرقنا كثيرة أيضاً.
فبعد وجود هذه الروايات من طرقهم الكثيرة ومن طرقنا أيضاً فإن ادعاء 

                                                             

 الحديث التاسع.  ، باب: زيارة القبور،  ٢٢٩:  ٣) الكافي ١(

 األول.الحديث ، باب زيارة قبر المؤمن، ١٢١الهداية للشيخ الصدوق: ) ٢(

 .٥٤٠، رقم الحديث ١٨٠: ١من ال يحضره الفقيه ) ٣(
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  عدم وجود وال حديث واحد على جواز زيارة القبور واضح الوهن والبطالن.

V…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<Ý‚Â<î×Â<í�Ö]‚Ö]<oè�^uù]<í‰]…�V…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<Ý‚Â<î×Â<í�Ö]‚Ö]<oè�^uù]<í‰]…�V…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<Ý‚Â<î×Â<í�Ö]‚Ö]<oè�^uù]<í‰]…�V…çfÏÖ]<ì…^è‡<‡]çq<Ý‚Â<î×Â<í�Ö]‚Ö]<oè�^uù]<í‰]…�< << << << <

أما الدليل الثاني ـ وهي الروايات التي اسـتدلّوا بهـا علـى عـدم الجـواز ـ        
ورد في اثنين منهـا أنّـه: (ال تُشـد الرحـال إالّ     ، ول: بأن هذه األحاديث سبعةفنق

، إلى ثالثة مساجد..) وهم فهموا منها عدم جواز شد الرحال إلى زيـارة القبـور  
  بل إلى أي مكان سوى هذه المساجد الثالثة.

فالظاهر من هذه الروايـات أن المعصـوم يريـد    ، لكنّه معنى سخيف جداً
ــ ــة واالهتمــام بهــا لشــأنها   الترغي ــارة هــذه المســاجد الثالث ب والحــثّ علــى زي

وإالّ فـإن اإلنسـان يشـد الرحـال إلـى      ، ال أنّه ال يشد الرحال إالّ إليها، وعظمتها
فهـل يكـون شـد    ، صلة الـرحم أو للتجـارة أو أداء الـدين وغيـر هـذه المـوارد      

لكــن لالهتمــام بهــذه  ،لــيس محرمــاً بــال إشــكال، الرحــال هــذا محرمــاً؟! كــال
  المساجد الثالثة وردت هاتان الروايتان.

وثانياً: على فرض تسليم أن يكون هناك نهي عن شـد الرحـال   ، هذا أوال
، ال أنّــه عــام بالنســبة لكــلّ مكــان، فيقصــد بهــا شــد الرحــال بالنســبة للمســاجد

ــه  فبمناســبة ذكــر المســاجد فــي المســتثنى فــإن المســتثنى منــه أيضــاً يقصَــد   ب
وعلى ذلك يكون الدليل أخصّ ، ال أنّه ال تُشد الرحال إلى أي مكان، المساجد

مع أنّه ال يمكن القول به أيضاً فإن اإلنسان إذا كـان علـى فرسـخ    ، من المدعى
      من مسجد وقامت صالة الجمعة هناك فيقولـون بوجـوب الحضـور وأنّـه ال بـد

  ر الجمعة.من شد الرحال والذهاب إلى ذلك المسجد لحضو
كما إذا كان مسجداً في بلد مجاور فال إشكال في جواز شد الرحال إليه 
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  والصالة فيه.
وهكذا الكالم بالنسـبة للـروايتين   ، فاالستدالل بهذا الحديث غير صحيح

  اآلخرتين اللتين ذكرناهما.
وعلى فرض أن تكون هذه الروايات الثالثة ـ إضافة إلى عمل ابن عمر ـ  

فقد ذكرنـا  ، تقاوم تلك الروايات الكثيرة التي ذكرناها من طرق العامةتامة فال 
فكيف تقاوم هذه الروايات التي ذكروها ـ مع  ، أربع وعشرين رواية في الجواز

  ما فيها من ضعف الداللة وعدمها ـ على معارضة تلك الروايات.
  وعلى كلٍ فهذا الوجه غير صحيح أيضاً.

�ßÖ]<î×Â<ÝøŠÖ]<ïæ^Šjè<Øâ�ßÖ]<î×Â<ÝøŠÖ]<ïæ^Šjè<Øâ�ßÖ]<î×Â<ÝøŠÖ]<ïæ^Šjè<Øâ�ßÖ]<î×Â<ÝøŠÖ]<ïæ^Šjè<Øâ|<<<<[‚éÃfÖ]æ<gè†ÏÖ]<àÚ[‚éÃfÖ]æ<gè†ÏÖ]<àÚ[‚éÃfÖ]æ<gè†ÏÖ]<àÚ[‚éÃfÖ]æ<gè†ÏÖ]<àÚ< << << << <

وأما الوجه الثالث الذي ذكروه ـ وهو أن الصالة والسـالم تتسـاويان مـن     
وتَصالن إلى النبي| سواء كان الشـخص قريبـاً أو بعيـداً ـ     ، القريب والبعيد

  فهذا ال يمكن التفوه به.
|ولكن هل يكون السالم من البعيد متسـاوياً  ، نعم؛ السالم يبلغ النبي

  عب نفسه فيزور النبي| ويحضر في مسجده؟! هذا ال يتم عقالً.. مع من يت
، فاإلنسان إن سلم على أخيه من بعيد ولـو مـن خـالل االتّصـال الهـاتفي     

هل يتساوى ذلك مع من ذهب إلى بيـت أخيـه أو مجلسـه فـزاره هنـاك وسـلّم       
  عليه مشافهة؟! التساوي في ذلك ليس عقالئياً.

VovfÖ]<sñ^jÞVovfÖ]<sñ^jÞVovfÖ]<sñ^jÞVovfÖ]<sñ^jÞ< << << << <

فهــذه األدلّــة الثالثــة كلّهــا واهيــة وضــعيفة وال يمكــن   بنــاء علــى ذلــك
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والصـحيح ـ كمـا ذكرنـا باألدلّـة القطعيـة الكثيـرة مـن اآليـات          ، االعتماد عليها
ــين األحيــاء واألمــوات أمــر راجــح       والروايــات ـ أن زيــارة القبــور والتــزاور ب

يل مـن  إالّ قل، وقد أفتت المذاهب بجواز ذلك بل استحبابه أيضاً، ال إشكال فيه
  الحنابلة وهم الوهابيون فإنّهم أفتوا بحرمته..

ــتم حيــث جــوزتم العمــل بســائر المــذاهب   ــا نقــول لهــم: أن   لمــاذا، وهن
وتقولون في من يـزور قبـر مـن    ، ال تجيزون العمل وفق مذاهبكم في هذا األمر

  وخصوصاً إذا كان من األولياء: هذا األمر بدعة وشرك؟! ، المؤمنين
كم تنسبون البدعة والشـرك إلـى هـذا الرجـل المـؤمن      ماهو الوجه في أنّ

الذي يريد زيارة قبر مؤمن أو ولي من أولياء اهللا من باب االستحباب والتقـرب  
  إلى اهللا؟!  

  هذا والحمد هللا رب العالمين.
الحمد هللا الـذي جعلنـا مـن المتمسـكين بواليـة أميـر المـؤمنين واألئمـة         

  الطاهرين^.
  هللا وبركاته.والسالم عليكم ورحمة ا
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إذا كان الجسـد يفنـى بعـد فتـرة مـن الـزمن فهـل تبقـى          السؤال األول:
فكيـف ينسـجم   ، الروح مالزمة للقبر حتى يزار القبر؟ وإذا كان الجـواب: نعـم  

  هذا مع عالم البرزخ؟
قد تبين مما ذكرنا أن االرتباط بين الروح والجسد يبقى حتـى   الجواب:

  وهذا هو عالم البرزخ. ، يوم القيامة
زيارة قبور األموات هل يسمع الميت كالم الزائر أم  عند السؤال الثاني:

  فصوت الزائر ال يصل إليها؟، ال؛ ألن روحه قد انتقلت إلى مكان آخر
يتّضـح مـن الروايـات التـي قرأناهـا أن الميـت يسـمع ويفهـم          الجواب:

  بل يكون أسمع من األحياء.، ويأنس ويألف بزيارة الحي له
هل يجوز إهداء الحج مثالً لعدد من األموات؟ وما هـي   السؤال الثالث:

  األعمال المستحب عملها للميت؟
يستحب االتيان بـالحج وإهـداء ثوابـه للمـؤمنين واألئمـة^      الجواب: 

ويمكـن لإلنسـان أن   ، فقد وردت رواية فـي ذلـك  ، ÷وكذلك فاطمة الزهراء
  والمؤمنين.  يهدي كلّ عمل مستحب ألولياءه وأقربائه وأرحامه من األموات

هل تقصدون من األمر بزيارة القبور وجـوب الزيـارة أو    السؤال الرابع:
  استحبابها؟
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نعم قد يقـال بـأن   ، نقصد بذلك استحبابها ولم نقل بأنّها واجبة الجواب:
  زيارة قبر النبي| واجبة كفايةً كوجوب زيارة الكعبة وجوباً كفائياً.

هل هما ، قبر والحشر يوم القيامةالعذاب والنعيم في ال السؤال الخامس:
  من مختصّات الروح أم الروح والجسد المادي المعروف؟

وال بد أن تُعلَـم  ، الظاهر أن الروح مرتبطة بالجسم نحو ارتباط الجواب:
  كيفية هذا االرتباط في عالم البرزخ. 

هل يشعر الميت بأحوال أهلـه إن كـانوا خيـرأ أو ال؟     السؤال السادس:
  برئ اإلنسان ذمته من شخص متوفى؟وكيف ي

وينتظـر مـنهم أن   ، يشـعر ويعلـم بـأحوال األحيـاء بـال إشـكال       الجواب:
فهل انشغال الذمة مـالي  ، أما أنّه كيف يبرئ ذمته، يكونوا صالحين وأن يصلوه

أو غير مالي؟ إن كان مالياً فال بـد أن يرضـي أهلـه وإن لـم يكـن فـي األمـوال        
  قرآن له وإهداء أمور الخير إليه.ته وقرائة الفباالستغفار له وصل

  
  





  
  
  
  

)١٤٦(  
  عصر الظهور والدولة الكريمة

  األول) القسم(
  
  
  
  
  
  

  السيد عادل العلوي

  





  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
والصـالة والسـالم علـى أشـرف خلـق اهللا سـيد       ، الحمد هللا رب العـالمين 

وعلـى آلـه الطيبـين الطّـاهرين واللّعـن      ، األنبياء والمرسلين أبـي القاسـم محمـد   
رب ، الدائم على أعدائهم و منكـري فضـائلهم مـن اآلن إلـى قيـام يـوم الـدين       

  أنطقني بالهدى وألهمني التقوى.

  حمة اهللا وبركاته:السالم عليكم جميعا ور
<íµ†ÓÖ]<íÖæ‚Ö]æ<…çã¿Ö]<†’Âíµ†ÓÖ]<íÖæ‚Ö]æ<…çã¿Ö]<†’Âíµ†ÓÖ]<íÖæ‚Ö]æ<…çã¿Ö]<†’Âíµ†ÓÖ]<íÖæ‚Ö]æ<…çã¿Ö]<†’Â>< << << << <

إلـى أن الحـديث سـيكون     يمكن أن ينتقل المخاطب مـن هـذا العنـوان   
  وعلى ضوء السياسة ثانياً.، على ضوء العقائد أوالً

  نسلّط الضوء على العقائد. فإنّنا، لكن مقصودي إنّما هو الضوء األول
ظهــور فــي الثقافــة عصــر الهنــا ســؤال يطــرح نفســه: مــا المقصــود مــن و

مـن الكلمـات المتداولـة علـى لسـان       الشيعية؟ ألن عصر الظهور ويـوم الظهـور  
  فما هو المقصود من ذلك؟، أتباع مذهب أهل البيت^ دائماً

ــل      ــة أه ــات مدرس ــى معطي ــي عل ــيعية تبتن ــة الش ــون أن الثقاف ــتم تعلم أن
بمعنـى  ، ا اإلسـالمية البيت^في أصولها العقائدية وفروعها الفقهيـة وأخالقهـ  

̂ ، أن الشيعي عندما يتكلّم بثقافته ، إنّما يتكلّم منطلقاً من مدرسة أهل البيـت
الـذي ورد بخبـر متـواتر يفيـد العلـم والقطـع عـن        ، وانطالقاً من حديث الثقلين
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ونـصّ الخبـر   ، وعند الفريقين السنّة والشـيعة ، رسول اهللا| في مواطن كثيرة
مــا إن ، ف فــيكم الثقلــيني مخلّــإنّــ>م| قــال: الشــريف أن الرســول األعظــ

ى هما لـن يفترقـا حتّـ   وإنّ، كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي :واكتم بهما لن تضلّتمس
١(<الحوض يردا علي(.  

تبتني الثقافـة الشـيعية اإلسـالمية علـى كتـاب اهللا       هذا المعتقد وبناء على
وكـذلك  ، وفعلـه وتقريـره  بقولـه  ، والسنّة النبوية المتمثلـة بـالنبي األعظـم|   

  ل بالعترة الهادية بقولهم وفعلهم وتقريرهم.تتمثّ
  فما المقصود بعد ذلك من عصر الظهور في الثقافة الشيعية؟

VíflÚ^â<íÚfl‚ÏÚ<æ<fi|^jËÚVíflÚ^â<íÚfl‚ÏÚ<æ<fi|^jËÚVíflÚ^â<íÚfl‚ÏÚ<æ<fi|^jËÚVíflÚ^â<íÚfl‚ÏÚ<æ<fi|^jËÚ< << << << <
أود أن أشـير إلـى موضـوع يمكـن أن     ، قبل أن أدخل في أصل الجواب

، ث فـي علـوم شـتّى   حبي فهو، كما أنّه موضوع أصولي ومنطقي، يكون عرفانياً
فمـا أطرحـه كمفتـاح    ، في علوم شـتّى وال مـانع مـن ذلـك    مسألة تُبحث فلربما 

وإنّما يكون أفقاً جديداً بالنسبة إلى أهل العلـم والحضـور   ، للدخول في البحث
مع أنّه يمكن من هذا المفتـاح بيـان أن كـلّ المفـاهيم اإلسـالمية      ، من الفضالء

، تكون مندرجة في هذا التقسيم الربـاعي  اإلسالموالمعاني التي نستخرجها من 
  ومن تلك المفاهيم و المعاني: عصر الظهور.

بيـان  و، فالمفهوم من معنى عصر الظهور أيضـاً لـه هـذا التقسـيم الربـاعي     
  فنقول:، ذلك يتّضح بعد شرح المقدمة

هــو العــالي والحســن وتعــالى فــي ذاتــه وصــفاته وأفعالــه  إن اهللا ســبحانه
                                                             

 .١٤: ٣ ومسند أحمد،  ٣: ١) التبيان في تفسير القران الكريم للشيخ الطوسي١(
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  .وهو كلّ شيء، لجمال والجاللوالبهاء وا
، في >الهوهوية< كما يعبر بهذا االصطالح في العرفان و>غيـب الغيـب<  و

  ال رسم وال اسم وال وسم في ذات اهللا سبحانه وتعالى.، يقال: ليس هو إالّ هو
، فاهللا سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن واألول واآلخر والعالي والحسن

 >سبحان ربي األعلى<. :وهو األعلى، كما أنّه هو األحسن

ألن األعلـى إنَّمـا هـو تفضـيل مـن      ، فكيف يكون هو العالي وهو األعلى
كما يقال بأنّه ال تفضـيل فـي   ، العالي وقد تُقرر أنّه ال تفضيل في الذات اإللهية

وفـي  ، وكذلك في األفعال اإللهية، الصفات اإللهية وفي مقام التوحيد الصفاتي
في دعاء السحر من شهر  و سلب التفضيل نشاهده أيضاً، يد األفعاليمقام التوح
ي أسألك هم إنّاللَّ، ئبهائك به بأبهاه وكلّ ي أسألك من بهائكهم إنّاللّرمضان: >
ي هم إنّاللَّ، جاللك جليل ه وكلّي أسألك من جاللك بأجلّهم إنّاللَّ، هببهائك كلّ

جمالـك   جملـه وكـلّ  أجمالـك ب  ي أسـألك مـن  هـم إنّـ  اللَّ، هأسألك بجاللك كلّـ 
  .)١(<هي أسألك بجمالك كلّنّإ هماللَّ، جميل

مع ، بناء عليه يقال في الذات اإللهية: إنّما هو حسن مطلق ومطلق الحسن
ومن أَصْدق من {فاهللا سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين: ، القول بأنّه األحسن

  .)٢(}اللَّه قيلًا
فكلّ ما كان ، أحسن الحديث هللا سبحانه وتعالى غيرهاففي هذه اآلية و 

  في اهللا فهو الحسن واألحسن.
                                                             

 . ٨٤٤, ح٥٥٩) مصباح المتهجد: ١(

  .١٢٢) سورة النساء: ٢(
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  ــو ــن أن نتص ــة ال يمك ــذات اإللهي ــح أن ال ــيل فاتّض ــا التفض ــا، ر فيه   إنّم
ولكن ما سوى اهللا سبحانه وتعالى يمكـن أن نتصـور فيـه    ، ال يعلم ما هو إالّ هو

أن يكون ذ وال، التفضيل كما هو الحق دلك.ب  
لكن حيث أن كلّ عالٍ ـ ال بد من  ، اهللا سبحانه وتعالى هو العاليفإن لذا 

فـاهللا سـبحانه وتعـالى هـو     ، باب التضايف والمقابلة ـ أن يكون في قباله الـداني  
واهللا ، طبعـاً ال يقـاس بـاهللا أحـد    ، العالي وما سواه من الخلـق يكـون هـو الـداني    

خلقـه فـإن اهللا سـبحانه    ولكن بالنسبة إلى ، سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف
مـن حيـث التعريـف ومـن     ، الوجود اإللهي هو واجب الوجوب لذاتـه وتعالى و

حيث الحد ـ وذلك بعد تسليم أن الوجود يصدق على اهللا سبحانه وتعالى كمـا   
ود ظاهر لنفسـه وظـاهر لغيـره إالّ    والوج، فكلّه وجود، يصدق على ما سوى اهللا

  . وما سواه ممكن الوجود لذاته ـ، ب الوجوب لذاتهن اهللا واجأ
إنّمـا   &ينوبناء على الفلسفة المشّـائية والحكمـة المتعاليـة لصـدر المتـأله     

بمعنى أن يكـون أحـدهما مقـدماً    ، يكون الوجود من الكلّي المقول التشكيكي
ويـة,  أخّر أو باألولفالوجود اإللهي مقدم على ما سواه بالتقـدم والتـ  ، على اآلخر
وإنّمـا االخـتالف   ، ما به االشتراك هو عين ما به االمتياز فـي الوجـود   باعتبار أن

  وباألولوية والتقدم والتأخر.، بالشدة والضعف
فحينئذ يقال: إن وجود اهللا سبحانه وتعالى أولـى مـن وجـود غيـره بهـذا      

حـادث  وال، وأنّه مقدم على وجود غيره؛ ألنّه قـديم ومـا سـواه حـادث    ، المعنى
فيكـون االخـتالف   ، وأنّه أشد وجوداً من وجود غيـره ، مسبوق بالغير أو بالعدم

  حينئذ في المراتب بالنسبة إلي الكلّي التشكيكي.
أذكـر   بإعتباركم من أهل العلمـ والكلّي المشكّك في مقابل الكلّي المتواطئ  
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إنّمـا  حتّى أدخل في أصل الموضـوع ـ وهـذا المقـول التشـكيكي      ، هذا المعنى
أو بـاألحرى: األفقيـة   ، يكون االخـتالف فيـه فـي المراتـب الطوليـة والعرضـية      

  فيكون اختالفها في المراتب من حيث الشدة والضعف.، العموديةو
ثم بعد ذلك ، فسيكون الداني في مقابل العالي، فإذا قيل: (اهللا هو العالي)

ــي       ــه ف ــة وندخل ــذات اإللهي ــن ال ــالي م ــرج الع ــدما نخ ــات  عن ــاحة الممكن س
، نسبية اًأمور فسيكون في هذه كلّها، والموجودات والمصنوعات والمخلوقات

والــذات المطلــق) إنّمــا هــو فــي اهللا ، والكمــال المطلــق، يعنــي (مطلــق الكمــال
  وما دون اهللا سبحانه تعالى فإنّه من األمور النسبية.، فحسب

ثم بعد ذلك نخرج من ، يوقبال العالي هو الدان، فلذا يقال: اهللا هو العالي
نقـول: فـي سـاحة الممكنـات     ف، الساحة اإللهية وندخل فـي سـاحة الممكنـات   

ومن هنا يتولّد عندنا معنى التكثّر في ، كما هناك دان وأدنى، هناك عالٍ وأعلى
فيقال فيما نحن ، والتكثّرات كلّها ترجع في العرفان إلى الوحدة، مقابل الوحدة

والعـالي واحـد؛ ألن اهللا هـو    ، متكثرة إنّما رجعت إلى العاليفيه: هذه المعاني ال
، ولكن عنـدما انفصـل هـذا المعنـى والمفهـوم عـن اهللا سـبحانه وتعـالى        ، العالي

فهـذه  ، فصار عندنا: (الداني والعالي واألعلى واألدنى)، فحينئذ تكثّرت المعاني
حيـث   ؛ة اإلمكـان المعاني األربعة في كلّ المفاهيم الوجودية الممكنة في دائـر 
علـى أنّـه إمـا أن    ، إنّه ما من معنى إالّ وتجد أنّه يدخل في هذه المعاني األربعـة 

  أو أدنى.، أو أعلى، أو دانياً، يكون عالياً
وإذا أردنا أن نأتي بالصيغة الجديدة بالنسبة إلى هـذه الكلمـات األربعـة    

  فيمكن أن يقال: إن المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام:
  أن يكون معنى عاماً ويقابله معنى خاص.إما 
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  وإما أن يكون معنى أعم ويقابله معنى أخص.
فالذي يقابل المعنى العام عبـارة عـن معنيـين: المعنـى العـام يقابلـه تـارة        

عبـارة عـن معنيـين أيضـاً،      كما أن الّذي يقابل الخاص، األعم وأخرى الخاص
فـي كـلّ مفهـوم مـن المفـاهيم      معـان   ةفصار عنـدنا أربعـ  ، العام واألخص وهما

سواء كان مفهوماً دينياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافيـاً أو اجتماعيـاً   ، الوجودية
، الخـاص ، األعـم ، حيث تجده ال يخلو من هذه المعاني األربعة: (العام، أو طبياً

  األخص).
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  فنقول: ،لظهور<موضوع >عصر اندخل حينئذ في صلب 
إن المستفاد من الروايات الشريفة بالنسبة إلى هذا الموضوع في مدرسـة  

وأنّه من ولد ، وأنّه المنتظر× اإليمان باإلمام المهدي هو أوالً أهل البيت^
كـلّ  ف، فيه عنـد كـلّ المـذاهب اإلسـالمية     فهذا مما ال شك، ÷فاطمة الزهراء

وذلـك مثـل: ابـن خلـدون     ، إالّ ما شذّ وندر المذاهب اإلسالمية يعتقدون بذلك
وإالّ فالمطلب مما أجمـع عليـه المسـلمون    ، حيث يعتقد بضعف هذه الروايات

، في معتقداتهم قاطبة سواء كان أشعري المذهب أو معتزلياً أو عدلي المـذهب 
كلّهم يعتقدون على أن في آخر الزمان يأتي  وكذا في مدرسة أهل البيت^

  .)١(<وجورا كما ملئت ظلماً، ا وعدالًيمأل األرض قسطً>، انمن يصلح الزم
ويبقى االختالف كما تعلمون من ، فهذا مما ال خالف فيه بين المسلمين

  حيث إنَّه ولد أم لم يولد؟
                                                             

 .٤٥ح ،٧٨ للصدوق: ) األمالي١(
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فهـذا ممـا ال يمكـن أن    ، ×أما أصل الموضوع وفكرة اإلمام المهـدي 
  بذلك. وكلّ مسلم ـ سنّي وشيعي ـ يعتقد، ينكر بين المسلمين

وتأمر باالنتظـار إلـى    فحينئذ الروايات التي صدرت عن رسول اهللا|
 ولـدي  مـن  التاسـع  تقول: >فيو، يوم يظهر فيه من >يمأل األرض قسطاً وعدال<

البيـت   أهـل  قائمنا وهو السالم عليه عمران بن موسى من وسنّة من يوسف سنّة
يعتقـد بهـا   ، الخـالص  واليوم الموعـود يـوم  ، )١(واحدة< ليلة في أمره اهللا يصلح

يبدأ عصـر الظهـور؛    |فمنذ ظهور هذه الروايات من رسول اهللا ،كلّ مسلم
  ألن مقدمة الظهور هو االنتظار المبدوء من زمن صدور الخبر.
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  لماذا أعتقد بيوم الظهور وعصر الظهور؟
ومصــدق عــن رســول اُخبــرت بخبــر صــادق ، ألنّــي منتظــر لــذلك اليــوم

 عصر الظهـور  ذا بما أنّي منتظر لذلك اليوم فإنفل، اهللا| أنّه يأتي ذلك اليوم
  .قد بدأ

  فعصر الظهور بحسب التقسيم الرباعي المذكور ينقسم إلى:
 عصر الظهور بالمعنى األعم.) ١

 عصر الظهور بالمعنى العام.) ٢

 عصر الظهور بالمعنى الخاص.) ٣

 بالمعنى األخص.عصر الظهور ) ٤

ــن الشــبهات        ــرة الجديــدة أعتقــد أن الكثيــر م وبهــذه المقولــة والفك
                                                             

 . ٣٢٩:  ٣ ) كشف الغمة في معرفة األئمة١(
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واآلن قد يطرح على بعـض  عقيدة االنتظار، والمشاكل سوف تحلّ بالنسبة إلى 
 ،الفضائيات أن عصر الظهور ليس عصرنا هذا ويحتمل أن يكون بعد ألف سنة

  يكون على أربعة أقسام: إالّ أن عصر الظهور، فعليه نحن نعتقد بعصر الظهور
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فيبدأ زمـان عصـر الظهـور    ، ن رسول اهللا|وذاك منذ صدور الروايات ع
  منذ ذلك العصر و يمتد؛ ألن تحقّق عصر الظهور يكون في آخر الزمان.

، وأما أنّّه متى يبدأ آخـر الزمـان؟ يقـال: يبـدأبختم النبـوة بمحمـد|      
وعندما نريد أن نعبر عـن رسـول   ، دليل على ذلك أنّه يقال: نبي آخر الزمانوال

  اهللا| ماذا نقول؟
  نقول: نبي آخر الزمان قد بعث.

فإذن التعبير عن النبي   بدايـة آخـر    ووصفه بآخر الزمان كاشـف عـن أن
ومنـذ ذلـك اليـوم يبـدأ عصـر      ، الزمان إنَّما يكون منذ بعثة النبـي األكـرم|  

فعصر الظهور بالمعنى األعـم إنّمـا   ، إالّ أنَّه عصر الظهور بالمعنى األعم، الظهور
وعصــر األئمــة االثنــي عشــر^ إلــى غيبــة اإلمــام  هـو مــن عصــر النبــي| 

وهـذا الـدور نسـميه بعصـر الظهـور بـالمعنى       ، يعني الغيبة الكبرى× المهدي
̂ انظروا إلى روايات أهـل  ، وكلّ في ذلك الدور كان منتظراً، األعم ، البيـت

  .)١(<ولو أدركته لخدمته طيلة حياتي× >حيث قال اإلمام الصادق
وكـلّ  ، وكذلك أصـحاب األئمـة كـانوا كلّهـم منتظـرين لعصـر الظهـور       

  واحد يدخل على اإلمام ويقول:هل عصركم هذا؟
                                                             

 .٤٦ح ، ٢٥٢الغيبة للنعماني: ) ١(
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، الولـد السـابع مـن ولـدي    ، سيأتي الولد الخـامس مـن ولـدي   ، فيقول: ال
  حسب األئمة^.

واالنتظار معناه أنّهـم ينتظـرون   ، ى أن الكلّ كان بانتظارإذن هذا يدلّ عل
فهـذا عصـر الظهـور    ، و قد بدأ عصر االنتظار من زمـنهم بهـذا المعنـى    ،الظهور

  بالمعنى األعم.
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  متى يبدأ عصر الظهور بالمعنى العام؟
مـا نعتقـده فـي مدرسـة     ك ـ  ×لصاحب األمر فإن، بداية الغيبة الكبرى

الغيبـة  هـي  سـنة تقريبـاً    ٧٠، غيبة كبرى، ن: غيبة صغرى^ ـ غيبتي أهل البيت
 إنّما تكون لكن بدايتها، والغيبة الكبرى علمها بيد اهللا سبحانه وتعالى، الصغرى

  نهاية الغيبة الصغرى.
م منذ الغيبة الكبـرى وال يعلـم نهايتهـا إال    فيبدأ عصر الظهور بالمعنى العا

  اهللا.
كلّ من أراد أن يوقّت بالنسبة إلـى عصـر الظهـور    ، ف)١(>كذب الوقاتون<
عند و، وأبين عصر الظهور بالمعنى الخاص واألخص، بالمعنى العام فهو كاذب

، ذلك يتبين عصر الظهور بالمعنى العام ونحن في أي عصـر مـن عصـر الظهـور    
يـا تـرى نحـن فـي     وهل ، لكن بال شك لم نكن في عصرالظهور بالمعنى األعم

  عصر الظهور بالمعنى العام أو الخاص أو األخص؟ فذاك يتبين قريباً.
                                                             

 .٣ح، ٣٦٨:  ١ ) الكافي١(
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فـي دولتـه   × ذلك عندما يظهر الحجة، عصر الظهور بالمعنى األخص
وأنّـه كيـف يكـون؟    ، الكريمة التي تبينت معالم ومالمح هذه الدولـة الكريمـة  

  هذا ما سوف اُبينه غداً إن شاء اهللا. سيكون؟وماذا 
ويظهر ، وتقوم دولته، عندما يظهر الحجة فعصر الظهور بالمعنى األخص

>بقيـة اهللا خيـر    من مكّـة المكرمـة معتمـداً علـى بـاب بيـت اهللا الحـرام ويقـول:        
  .  )١(لكم<

، من القياديين في عصره ويلتحقون بركبه ٣١٣ويأتي ، فيعلن عن ظهوره
كمـا ملئـت   ، ا وعـدالً يمـأل األرض قسـطً  × >هنا ينطلق اإلمـام المهـدي  ومن 
ــالمعنى األخــص ، <وجــورا ظلمــاً ــدما يظهــر  ، وهــذا عصــر الظهــور ب ــي عن يعن
خـذ  وفـي العـراق يتّ  ، ينطلق من مكّة إلى أن ينتهي سيره إلى العراق× اإلمام

  ص.فهذا عصر الظهور بالمعنى األخ، الكوفة الكبري عاصمة لدولته العالمية
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ــرة      ــات المعتب ــاص بالرواي ــالمعنى الخ ــور ب ــر الظه ــدنا عص ــت عن ــد ثب ق
ــاً    ــده أيض ــا نعتق ــذا م ــحيحة وه ــل    ، والص ــة قب ــات حتمي ــاك عالم ــن أن هن م

، باعتبــارأقوال أئمتنــا^ لكــي يبقــى األمــل فــي المســتقبل ، ×ظهوراإلمــام
وأن تنتظـر األمـة ذلـك اليـوم الـذي      ، يجابيوتبقى هذه الجذوة من االنتظار اإل

ــالمي   ــط الع ــه القس ــون في ــه ، يك ــون في ــالمي و  يك ــدل الع ــة  الع ــة العالمي العدال
                                                             

 .٢ح، ٤١٢:  ١) الكافي١(
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ــا ، االجتماعيــة ــا   ،لكــي يبقــى هــذا األمــل فين فأئمتنــا^ ألجــل ذلــك أعطون
أهل البيت^ ـ كنفس األئمـة ـ مظلـوم      لمذهب أن كلّ متّبِعٍحيث ، عالمات

األعداء المنافقين الذين يظهـرون  و ن من األعداء الكفرةمضطهدو فهم، مقهور
فهـؤالء  ، كذا ممن يفجر نفسه من أجـل قتـل شـيعي   و، اإلسالم ويبطنون الكفر

و هكــذا إلــى ظهــور ، متواجــدون دائمــاً مــن األيــام الســابقة وإلــى يومنــا هــذا 
ــة ــوداً × الحج ــى موج ــذا المعن ــيكون ه ــل   ، س ــاع أه ــه أن أتب ــب علي و يترتّ

  كأئمتهم من المضطهدين دائماً.البيت^ 
اللَّهـم إنّـا نشـكو    > في دعاء االفتتـاح: ، نقرأ في كلّ ليلة من شهر رمضان

  .)١(وقلّة عددنا<، وكثرة عدونا، وغيبة ولينا، إليك فقد نبينا
وكثرة العـدو إلـى ظهـور    ، هذه القلّة العددية إلى ظهور الحجة موجودة

وبـال شـك أن هـذا    ، ×الـدعاء مـن الحجـة   الحجة موجـودة أيضـاً؛ ألن هـذا    
  الدعاء صدر من الناحية المقدسة.

يقول لنا: أنتم القلّة وأعداؤكم الكثرة و هذه األقلّيـة بالنسـبة إلـى    × فالحجة
فبناء علي هذا المطلب كـم لـدينا مـن الشـيعة مـن أتبـاع       ، مليار من البشر الموجود ٦

  .هو يساوي ثلث المسلمينو ،مليوناً ٣٠٠أهل البيت^؟ كمية الشيعة عبارة عن 

V…çã¿Ö]<l^ÚøÂV…çã¿Ö]<l^ÚøÂV…çã¿Ö]<l^ÚøÂV…çã¿Ö]<l^ÚøÂ< << << << <

  الروايات بالنسبة إلى عالمات الظهور وعالمات االنتظار على نحوين:
  عالمات غير حتمية.

                                                             

 .٤٩٢ح، ٣٦٦: ) مصباح المتهجد١(
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 عالمات حتمية.

فكمـا هنـاك   ، قبل ظهور اإلمام وقبـل قيـام القيامـة   ، مثالً: أشراط الساعةف
قبـل قيامـه هنـاك    × المهدي كذلك بالنسبة إلى اإلمام، أشراط الساعة حتمية

ومجموعـة هـذه العالمـات الحتميـة مـا      ، عالمات حتمية بما فيهـا هـذه العالمـة   
يمكـن  سة منها من المسلّمات القطعية وخم، يقرب سبعة على اختالف األقوال

فهـذه  ، الصـيحة السـماوية)  و، الخسف بالبيداء، أن يذكر منها (خروج السفياني
فبعـد السـنتين يكـون    ، الشـريفة تتحقّـق خـالل سـنتين    العالمات في األحاديث 

  عصر الظهور بالمعنى األخص.
هناك يمكنك و، ضمن سنتين سيكون عصر الظهور بالمعنى الخاصإذن 

وال يجوز لـك التوقيـت إلـى عصـر     ، التوقيت؛ ألن التوقيت ورد من األئمة^
ب >كـذ  ،مـا دمـت فـي عصـر الظهـور بـالمعنى العـام        الظهور بالمعنى الخـاص 

أنّـه إذا  و، شـرائط وعالمـات حتميـة   لنـا   ^األئمـة وقّت أما عندما ، الوقّاتون<
يوجـد منـع عـن     فـال × كانت هـذه العالمـات فـال محـال مـن ظهـور اإلمـام       

  وهذه العالمات إنّما تتحقّق في سنتين تقريباً. التوقيت بهذا المعنى،
ون فـي  والذين يكونـ ، وحينئذ عندنا عصر الظهور بالمعنى الخاص ثابت

طبعــاً ، ذلــك العصــر ســيدركون حتمــاً ويقينــاً عصــر الظهــور بــالمعنى األخــص
يعني من بقي على قيد الحياة ولـم  ، المقصود ليس جميعهم بل المراد معظمهم

كمـا  ـ ويكون إبادة المجتمع والنّاس  تقوم الحروب ألن  يقتل في ذلك العصر؛
ها أن الرايات الخراسـانية  و مفاد، خالل هذه السنتينـ هو موجود في الروايات  

ة والصراع الموجود والحروب أمر قطعيما يكـون الفـرد   ، والرايات السفيانيفرب
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ويبقـى عنـدنا   ، سيدرك عصر الظهـور بـالمعنى الخـاص   لكن الذي يبقى ، قتيالً
  عصر الظهور بالمعنى العام والذي نحن فيه اآلن.

مـن عصـر   و بة الكبـرى لمعنى العام من يوم الغيفنحن في عصر الظهور با
ألنّـه   ؛أوإلى يوم غد ال نـدري ، الشيخ الكليني والشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا

ويكون قد وصل عصر الظهـور  ، ×ربما في ليلة واحدة يصلح اهللا أمر الحجة
وواحـدة مـن   ، شـهر رمضـان هـذا   فربما تأتي هذه العالئم في ، بالمعنى الخاص

  هذه العالمات موجودةحتمية.

Ìñ^¾æÌñ^¾æÌñ^¾æÌñ^¾æ<<<<íflr£]<…çã¿Ö<àè†¿jß¹]íflr£]<…çã¿Ö<àè†¿jß¹]íflr£]<…çã¿Ö<àè†¿jß¹]íflr£]<…çã¿Ö<àè†¿jß¹]×VVVV< << << << <
تصور في عصـر الظهـور بـالمعنى العـام للمنتظـر مسـؤوليات ووظـائف        تُ
مـا   :من أنّـه  وهذا هو البحث الذي يبحثه علماء األخالق وفقهاء الشيعة، خاصّة

راً فـي عصـر الظهـور بـالمعنى     هي الوظائف التي يجب على كلّ من كان منتظـ 
  العام؟

هـل   ، بالمعنى العام الذي >كذب فيه الوقّاتون<يا ترى في عصر الظهور 
  سنة؟ ١٠٠٠يعني ذلك على أنّه يطول هذا العصر بما فيه من الوظائف إلى 

، ربما بين ليلة وضحاها يكون عصر الظهـور بـالمعنى الخـاص   ، ال ندري
 لكن كلّ سنة بل كلّ يوم للمنتظـر الحقيقـي ال بـد أن يكـون عنـده فيـه حالـة       

ــ  ــار اإليج ــة ابي واالنتظ ــزام بالوظيف ــور   و، االلت ــوطّئ لظه ــد وي ــه يمه ــال أنّ الح
  ؟!نأين الممهدون؟! أين الموطّئو، ×الحجة

ومعنـى  ، فرديـةً طين ذلك توطيناً نفسياً وتوطئـةً اجتماعيـةً و  بد من تو فال
هو الكنايـة عـن أن   ، >إنّي من المنتظرين ولو ببري سهم< في الحديث الشريف
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مــة لظهــور بكــلّ مــا يكــون مقدوبالســالح العصــري و قــوىالتتتســلّح بــالعلم و
  .×الحجة

<…^¿jÞ÷]<†â^¿Ú<…^¿jÞ÷]<†â^¿Ú<…^¿jÞ÷]<†â^¿Ú<…^¿jÞ÷]<†â^¿Ú<V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<ì�‰<»<V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<ì�‰<»<V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<ì�‰<»<V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<ì�‰<»< << << << <

لذا تجد من السلف الصالح من كان ينام ويبيـت حاضـراً عنـده سـالحه     
وجدت هذا المعنى موجوداً فـي سـنة    من علماء السنّةو ،حتّى يوجد هذا األمر

وعنـدما  ، عند النوم سيفه تحت وسادتهيضع ماء السنّة أيضاً كان أحد عل، ٢٥٠
سأل: لما ذلك؟ي  

فربما يظهر في عصري فيكون ، ×يقول: منتظراً لظهور اإلمام المهدي
أي هذا يدلّ على أنّه  لكن على، لسيفطبعاً تقول: اآلن ال يحتاج ل، سيفي معي

 بيتـك؟ كما تنتظر ضيفاً عزيزاً فانظر كيـف تهيـئ   ، دائماً ينتظرو في حالة انتظار
   ـة سـتزورنا    ولماذا كـلّ هـذه التشـريفات؟ ألنة مهموسـيكون عنـدنا   ، شخصـي

الـذي هـو   ، ة هللا سـبحانه وتعـالى  فكذلك هذه الشخصـية العالميـة المهمـ   ضيفاً، 
وهــو اإلنســان الكامــل الــذي تتجلّــى فيــه أســماء اهللا ، مظهــر الســم اهللا األعظــم

  .الحسنى وصفاته العليا
أن يكــون المســلم هــو الــذي ينتظــره   قّــع أحــدوال يتو، الكــلّ ينتظــرهف
وحتّى باعتقادي كلّ الكائنات تنتظـر  ، النِحلبل كلّ األديان والملل و، فحسب

 الـذي  اهللا وجـه  أيـن ، يـؤتى  منـه  الذي اهللا أين باب>، ×اإلمام صاحب األمر
  .)١(<والسماء األرض أهل بين صلالمتّ أين السبب، األولياء يتوجه إليه

                                                             

 .٥٠٩:  ١ ) إقبال األعمال١(
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وأئمتنــا^ ذكــروا العالئــم المــذكورة فــي ، الظهــورنحن فــي عصــر فــ
تباع مـذهب أهـل البيـت^ أن    أليمكن  ئم حتّىإنّما ذكروا العالو، الروايات

وتَواصَــوا {، ويتحملــوا اآلالم مـن التشــريد والقتـل  ، يعيشـوا األمــل بالمسـتقبل  
وهـو  ، ×هـدي فيتواصون بالحق وهو اإلمـام الم ، )١(}بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ

 الحـق، كما يتواصون بالصـبر علـى هـذا    أبرز مصاديق الحق في يومنا هذا، من 
فعليه ننتظر ذلـك  ، وأن اهللا ال يخلف وعده، أن ننتظر ذلك اليوم الموعود بمعنى

  اليوم المبارك.

^â<fiÙ]ö‰^â<fiÙ]ö‰^â<fiÙ]ö‰^â<fiÙ]ö‰VčÝVčÝVčÝVčÝ< << << << <

يسـتوجب أن   انتظارنا كمسـألة اجتماعيـة  هل أن يبقى هنا سؤال: يا ترى 
بد أن  أو ال، ما إذا كان هناك مجتمع شيعي بأن يؤسس دولة إسالميةنؤكّده في

ا نرغـب إليـك فـي دولـة     إنّـ  هماللَّ:>كما في دعاء االفتتاح ننتظر الدولة الكريمة
وتجعلنا فيها من الـدعاة  ، بها النفاق وأهله وتذلّ، بها اإلسالم وأهله تعزّ، كريمة

فهـل   ،)٢(<وترزقنا بهـا كرامـة الـدنيا واآلخـرة    ، والقادة إلى سبيلك، إلى طاعتك
أو يحق لنا أن نؤسس دولـة إسـالمية مقدمـة لتلـك     ، ننتظر تلك الدولة الكريمة

  الدولة الكريمة؟

Víµ†ÓÖ]<íÖæ‚×Ö<íÚfl‚ÏÚ<ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]Víµ†ÓÖ]<íÖæ‚×Ö<íÚfl‚ÏÚ<ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]Víµ†ÓÖ]<íÖæ‚×Ö<íÚfl‚ÏÚ<ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]Víµ†ÓÖ]<íÖæ‚×Ö<íÚfl‚ÏÚ<ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]< << << << <

البحث مطروح على الساحة عند أتباع أهل البيـت^ فضـال عـن بقيـة     
                                                             

 .٣ ) سورة العصر:١(

  . ٥٨١) مصباح المتهجد: ٢(
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تشـكيل دولـة إسـالمية أو ال؟     ه يا ترى هل يمكنعلى أنّ، المذاهب اإلسالمية
  .إن شاء اهللا سيكون غداًوالجواب ، مقدمة أذكر

  أكتفي بمقدمتين:
ينتظـر ألنّـه   ، ةدامسـ من ينتظر شروق الشمس فـي ليلـة    ولى:المقدمة االُ

وهنـا نقـول:   ، وسيسفر الصـباح وتشـرق الشـمس الطالعـة    ، صباحسيكون هناك 
يعيش  من الوجدان ومن الفطرة أنهل من المعقول و، الشرعو فضالً عن الدين
  أن يفعل ذلك؟ يحق لههل  الظالم بانتظار شمس مشرقة؟اإلنسان العاقل 

لـذا  ، فبما أنّي منتظر لتلك الشمس الوضّاءة الّتي تشرق على كـلّ الكـون  
 حكومـة الظـالمين  و وأبقى أعيش الجـور  ،في هذا الظالموأبقى أعيش  أنا فعالً

  الكريمة المباركة بدون أي إقدام؟!وأنتظر تلك الدولة ، نالمنافقيو
، يا ترى هل من المعقول ومن الوجدان أن اإلنسان الذي ينتظـر الشـمس  

حتّـى يـرى مـن    ، ولو بشمعة واحدة ضعيف، ال يضيء لنفسه ولو بسراج ضئيل
  أو في هاوية أو في بئر؟، وال يقع في حفرة، حتّى ال يصطدم بجدارو، حوله

، شمعة وإن كنت منتظـراً لشـروق الشـمس   بدمن سراج و يقول: ال العقل
  هذا أوالً.، ال منافاة في ذلكف

قرأتم في المنطـق أن القيـاس   ، وهي مقدمة خطيرة جداً المقدمة الثانية:
متى ما سلمت هذه القضايا ـ الصغرى والكبرى ـ سلمت ، قول مؤلّف من قضايا

أي مقدمـة مـن المقـدمات مـن     فـ ، ألخس المقدماتوأن النتيجة تابعة ، النتيجة
  كيف؟، إذا كانت فاسدة فإن النتيجة فاسدة ال محال، الصغريات والكبريات

ثم قلنا: خمسة بإضافة خمسة ، فإذا قلنا: اثنان بإضافة اثنين يساوي خمسة
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وعشرين بإضافة عشـرين  ، وعشرة بإضافة عشرة يساوي عشرين، يساوي عشرة
  ؟هذه النتيجة صحيحة أو خاطئة، ينيساوي أربع

  لماذا؟ ولكن النتيجة خاطئة،، الكلّ يقولون: صحيحة
ن االثنــيفــي المقدمــة األولــى  لمقدمــة األولــى كانــت فاســدة؛ ألنألن ا

، أربعة بإضافة خمسة يساوي تسـعة و، بإضافة اثنين يساوي أربعة وليس خمسة
بإضـافة عشـرين يسـاوي     تسعة عشـر و، تسعة بإضافة عشرة يساوي تسعة عشرو

  وليس بأربعين.، تسعة وثالثين
، فحينئذ تكون هذه النتيجة فاسـدة أيضـاً  ، بما أن المقدمة األولى فاسدةف

  أن نقول: يا ترى ما هي الدولة اإلسالمية؟ وهنا تصل النوبة إلى
ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<Ìè†ÃiífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<Ìè†ÃiífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<Ìè†ÃiífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<Ìè†ÃiVVVV< << << << <

دولــة إذا  الدولــة اإلســالمية و حقيقتهــا باعتبــار عنصــرين أساســين: كــلّ
إنّما ، أردت أن تعرف أنّها إسالمية أو علمانية أو ليبرالية أو غير إسالمية كافرة

  يكون عبارة عن عنصرين:
  القانون. :العنصر األول

، والسـلطة القضـائية  ، >السـلطة التنفيذيـة  ، منفّـذ القـانون   العنصر الثـاني: 
المعروفـة اآلن فـي المصـطلحات    وهـذه السـلطات الـثالث    ، والسلطة التقنينيـة< 

  السياسية في عصرنا هذا.
فـإذا كانـت   ، فالدولة اإلسالمية إنّما تكـون بقانونهـا ومنفّـذها اإلسـالمي    

أن النتيجـة  يا ترى ، أومن ينفّذه كان علمانياً، إحدي هذه القوانين غير إسالمية
  دولة إسالمية أو غير إسالمية؟تكون 
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فـنحن وإيـاكم علـى موعـد     ، شـاء اهللا بالتفصـيل  هذا ما سأذكره غـداً إن  
فحينئـذ الدولـة   ، بـأن المقدمـة تابعـة ألخـس المقـدمات     ، لجواب هـذا السـؤال  

إذا كانـت  ، اإلسالمية التي تتشكّل من قـانون إسـالمي ومـن المنفّـذ اإلسـالمي     
مقدماته غير إسـالمية يـا تـرى تكـون النتيجـة إسـالمية أو ال؟ ومـا الفـرق بـين          

  لة اإلسالمية والدولة الكريمة في آخر الزمان؟الدو
وأعتقد أن ملح المحاضرات اإلسـالمية  ، هذا ما سأذكره غداً إن شاء اهللا

؛ ألنّه لوال دمه الشريف لما كانت مثل هـذه المجـالس   ×ذكر اإلمام الحسين
  .وهذه األمسيات الرمضانية المباركة
وعلـى  ، ك يـا أبـا عبـداهللا   >السالم علي ×:فنكتفي بزيارة اإلمام الحسين

عليـك منّـي سـالم اهللا أبـداً مـا بقيـت وبقـي اللّيـل         ، األرواح الّتي حلّت بفنائـك 
وعلـى  ، السـالم علـى الحسـين   ، وال جعله اهللا آخر العهد منّي لزيارتكم، والنّهار

  .)١(وعلى أصحاب الحسين<، وعلى أوالد الحسين، علي بن الحسين
  بظهور الحجة.، إشف صدر الحسين، بحق الحسين، يا رب الحسين

واجعلنا مـن خلّـص شـيعته وأنصـاره     ، وسهل مخرجه، اللَّهم عجل فرجه
  ومن خيرة تالمذته وأصحابه وخدامه.، وأعوانه والمستشهدين بين يديه

  

                                                             

  . ٣٣٢: ) كامل الزيارات١(



  
  
  

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]VVVV< << << << <

مـن ضـروريات   × هل االعتقاد بوالدة اإلمام المهدي السؤال األول:
  الدين؟

اليـوم أكملـت لكـم    {بمعنى، من ضروريات الدين الكامل الجواب:
وإكمـال الـدين إنّمـا كـان بواليـة أميـر       ، )١(}دينكم وأتممت عليكم نعمتي

، ×عشر هو اإلمام المهـدي لثاني واإلمام ا، المؤمنين واألئمة االثني عشر^
باعتبار ما نعتقد حسـب األدلّـة   × بد أن يكون مولوداً وابن اإلمام الحسن الو

مـن أن اإلمـام يكـون ابـن اإلمـام      ، القاطعة مـن الروايـات المعتبـرة والصـحيحة    
باعتبــار الــدين ، بــد أن نعتقــد بــذلك فعليــه ال، مباشــرةً× الحســن العســكري

  الكامل.
 والدتـه؛ و ×امـل اإليمـان باإلمـام المهـدي    الدين الك فمن ضروريات

  مباشرة.× ألنّه ابن اإلمام الحسن العسكري
تـوفّي ولـم يولـد لـه     × العسكري فال يصح أن يقال: إن اإلمام الحسن

فعليه البد مـن  ، هذا شيء غير معقول، أو يولد له ولكن بعد آالف السنين، ولد
وإمامـة أهـل   ، ×ن الـذي فيـه أهـل البيـت    قد بالدين الكامل وهو الديعتَأن ي

وبهـذا المعنـى يكـون مـن     ، البد وأن يعتقد بوالدة اإلمـام المهـدي  ، ×البيت
                                                             

 .١ح، ١٩٩: ١ ) الكافي١(
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  ضروريات الدين.
ومـن يبتَـغِ غَيـر    {أما الدين الذي يكون بمعنى الدين اإلسالمي العـام:  

نْهلَ مقْبينًا فَلَن يلَامِ دعنـدنا >اإلسـالم    هذا إسالم بالمعنى ف )١(}الْإِس العـام؛ ألن
وهـذه  ، وبـالمعنى األعـم<  ، وبالمعنى األخـص ، وبالمعنى العام، بالمعنى الخاص

تنطبـق علـى كـلّ المفـاهيم عنـدنا حتّـى       ، المفاهيم األربعة كمـا ذكرتهـا لكـم   
>الهدى والضالل على ضوء الثقلين  وهذا ما ذكرته بالتفصيل في كتابي، التشيع

عنـدنا التشـيع    هذا المعنى وهذه النظرية من أنرت وذك، الكتاب والعترة^<
والتشــيع ، والتشــيع بــالمعنى الخــاص، والتشــيع بــالمعنى العــام، بــالمعنى األعــم

  بالمعنى األخص.
ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينًا فَلَن يقْبلَ {ـ اإلسالم بالمعنى العام  فإن عليهو

نْهفي مقابل  ـ)٢(}م    ة لـيس مـن ضـرورياته أن يـؤمة والنصرانين بـوالدة  اليهودي
فهـم ال يؤمنـون بـوالدة    ، كمـا نجـد اآلن عنـد المسـلمين    ، ×اإلمام المهـدي 
ونجـري علـيهم أحكـام    ، ومع ذلك يعـدون مـن المسـلمين   × اإلمام المهدي

  أحكام المسلمين العامة.وكذلك نجري عليهم ، الطهارة والمواريث
ــه يمكــن القــول ب  ــن   وعلي ــيس م ــالمعنى العــام ل التفصــيل: إن اإلســالم ب

ولكن اإلسالم الكامـل بـالمعنى   ، ×ضرورياته اإليمان بوالدة اإلمام المهدي
فـبال شـك مـن ضـرورياته اإليمـان       ×الخاص الذي فيه والية أمير المـؤمنين 

بوالدة اإلمام المهدي.×  
                                                             

 . ٨٥ ) سورة آل عمران:١(

 . ٨٥: آل عمرانسورة ) ٢(
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منصّباً مـن   ×ة يعتقدون باإلمام المهديهل أبناء العام السؤال الثاني:
  عقيدتهم بالشورى؟ ىأم يكون األمر عل، قبل اهللا سبحانه وتعالى

حسـب مـا عنـدهم فـي الروايـات أنّـه منصـوص مـن قبـل اهللا           الجواب:
تـدلّ علـى أنّـه     ألن عندهم روايات كثيرة عن رسول اهللا| سبحانه وتعالى؛
 من قبـلِ  |صّ على رسول اهللاكما نُ، ينصّ الخبر على ذلك، من ولد فاطمة

هــذا نــصّ ، عيســى بــن مــريم: أنَّــه ســيأتي مــن بعــدي نبــي اســمه أحمــد| 
به يعنـي ينصّـ  ، ×كذلك عندما يـنصّ النبـي علـى اإلمـام المهـدي     ، وتنصيب

  وليس من قبل الشورى آنذاك. ،حينئذ لإلمامة
ما هو الدليل من الكتاب أو السنّة على المعـاني األربعـة    السؤال الثالث:

  ا للمفاهيم الوجودية الممكنة؟الّتي ذكرتموه
 ولم يكن لهذا المعنى دليل خاصّ أو، الدليل هو استنباط ذلك الجواب:

ربمـا لـم يسـبقني أحـد     ، هذا استنباط واجتهاد، رواية تقسم لنا المفاهيم األربعة
أ، وإنّما هو من اجتهاداتي التـي  أنا لم أسمع ولم أقر، طرحتهاتي بهذه النظرية الّ

ترتفـع  م ومـن ثَـ  ، ن الروايات واألحاديـث الشـريفة فـي هـذا البـاب     ستفدتها ما
 خـاصّ  أما وجود الدليل كـنصّ، هذا التقسيم الذي ذكرتهالكثير من الشبهات ب

كمـا  ، هذه المفاهيم األربعة كن نستوحي من مجموع الرواياتول، فليس عندنا
لوحـدة والتكثّـرات   أن الدليل العقلي يؤيد ذلك باعتبار أن الكثرة ترجـع إلـى ا  

ثـم  ، ويقابلـه الخـاص  ، والوحدة إنّما تكون من المعنى العام، تنطلق من الوحدة
>التكثّـرات< كلّهـا ترجـع إلـى      فــ ، بعد ذلـك يكـون األعـم واألخـص ويتكثّـر     

  كما أن الوحدة من طرق التكثّرات.، الوحدة
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يقتُل  #ما مدى صحة األحاديث الدالة على أن اإلمام السؤال الرابع:
  ؟)١(<د لرحملو كان من آل محمعند ظهوره عدداً كبيراً حتّى يقال: >

بـد مـن هندسـة     وال، الروايات فـي هـذا البـاب علـى أصـناف      الجواب:
ف واالنقالب الذي كان من بعد باعتبار أن الظر ؛مقطّعةها أعتقد أنّو، الروايات

وا الصــورة لــى األعقـاب ســبب ألهــل البيـت^ أن يــذكر  رسـول اهللا| ع 
  إالّ أنّها مقطّعة. ،بحقيقتهااإلسالمية 

، مثال لذلك: هذه الصور المقطّعة اآلن عنـد األطفـال الـذين يلعبـون بهـا     
الذي يجمع بين الصور يجعل كـلّ شـيء   هو والطفل ، يضعها الفرد أمام الطفل

  في محلّه.
، فكذلك أحاديث أهل البيت^ ـ بال تشبيه ـ كـهذه الصـورة المقطّعـة    

عنـد ذلـك تكـون الصـورة     ، من خبير يأتي ويجعل كلّ قطعة في محلّهـا  بد فال
فإذا أردنا أن نأخذ جانباً من الصورة أو اثنين أو عشرة ، جميلة وواقعية وحقيقية

، خرى التي تكون مكملة لهذه الصورةوال ننظر إلى الروايات االُ، من الروايات
ذا تجـد الكثيـر مـن    فلـ ، ي إشـكال فحينئـذ نقـع فـ   ، ومكملة لهذا الهيكـل العـام  

 ن لم يكن من أهل الخبرة يدلي دلوه فيزيد فـي الطـين بلّـة   اإلشكاالت وأنم ،
مـثالً يأخـذ بروايـة ويفسـر     ، فهو لم يكن من ذوي الخبرة ويريد أن يظهر علماً

  .هذه الرواية
يـات علـى بعـض    ووجدت بعض هذه الظواهر ممن يريد أن يطبـق الروا 

ويـأتي بمثـل   × بالحجة اًخاصّ اًله ارتباط فيدعي أنليلى، من يدعي الوصل ب
                                                             

 .١١٣ ح، ٣٥٤: ٥٢ ) بحار األنوار١(
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أنّـه أنـا   ها علـى نفسـه و  على صاحبها أويطبق هاويحاول أن يطبق، هذه الروايات
  .والحال أنّه هناك روايات أخرى تفسر، المقصود من هذه الروايات

كـذلك الحـال فـي الروايـات تفسـر      ، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضـاً ف
كما من عالج تلك الروايات المتعارضة  بد للعالم والخبير هنا فال، ا بعضاًبعضه

وأن يـأتي بكـل   ، للفقيه المجتهـد أن يسـتنبط الحكـم    دب في الفقه اإلسالمي ال
وفيهــا عــام ، فــي الروايــات ناســخاً ومنســوخاًألن  ؛الروايــات فــي ذلــك البــاب

مـن   بـد  فـال ، روايـات متعارضـة  فيهـا  ، مجمل ومبـين و، مطلق ومقيدو، وخاصّ
هذا المعنى فـي الفقـه يجـري فـي األحكـام      و، عالج تلك الروايات المتعارضة

بالنسـبة   في كلّ مجـاالت الحيـاة  و يجري في األخالقياتكما ، العقائدية أيضاً
  إلى روايات أهل البيت^.

أن يسـتنبط لنـا مـا يسـتفاد مـن هـذه       ــ   وهـو >المجتهـد<  ـ بد للخبيـر    فال
فـي الحـديث    كمـا ورد ، )١(<صـول وعلـيكم التفريـع   علينا إلقـاء االُ >، الروايات
  الشريف.

، ×هل يوجد هناك دليل قرآني على والدة الحجة السؤال الخامس:
  سواء كان نصّاً أو استنباطاً؟

الذي هـو أعظـم   ، هل يوجد دليل على والدة رسول اهللا| الجواب:
  كتاب اهللا؟هل يوجد نصّ من ، ×من اإلمام المهدي

أو فـي أيـة   ، ولـد فـي أي يـوم    |ال يوجد دليـل علـى أن رسـول اهللا   
  وكذا متعلّقة باألحاديث الشريفة.، هذه القضايا متعلّقة بالتاريخ، ساعة

                                                             

  .١٧٣، ١ ) جامع أحاديث الشيعة:١(
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 سـعادة و حياةو القرآن كتاب قانونف، أن يعزّز القرآنمن لمؤمن وال بد ل
وكيف ولد ، ة كان ذلكساع وفي أي، ال يذكر فيه متى كانت الوالدة، هدايةو

  وماذا جرى.، وماذا صار، ×اإلمام المهدي
والقرآن يقـول:  ، في األحاديث الشريفةو هذه قضايا ستكون في التاريخ

يقول القرآن: من كان ، ما نسأل عن أولي األمر فعند، عليكم بإطاعة أولي األمر
  .فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، مطهراً فهو ولي أمركم

  ؟#ما هو الدليل العقلي على وجود الحجة السادس:السؤال 
، الحجـة أول شـيء فـي الخلـق    إن اهللا سـبحانه وتعـالى جعـل     الجواب:

بـد أن يكـون لهـذا الكـون      وحينئـذ ال ، أيضاً وآخر شيء في الخلق هو الحجة
ن يمثّل اهللا سبحانه وتعالى بد لهذا الكون م ال، حولهيدور الكلّ ، محورو حجة

الحيـوان يمثّـل القـدرة    فهـل  وإالّ ، بد وأن يمثّلـه اإلنسـان الكامـل    ال، ي خلقهف
الجمـادات هـي   ، ال ، والنبات يمثل القـدرة اإللهيـة؟  أو العلم اإللهي؟ ال اإللهية

التي تمثل القدرة اإللهية والعلم والحلـم والكـرم اإللهـي وأسـماء اهللا وصـفات      
ولَقَـد كَرمنَـا   {أشرف المخلوقات: ، نال, يبقى شيء واحد وهو اإلنساكاهللا؟ 
  .)١(}آدم بنِي

  وقال سبحانه وتعالى: إن هذا خليفتي في األرض.
بــد أن يكــون هنــاك مــن يــدير دفّــة الشــؤون وهــو اهللا ســبحانه   فــإذن ال

فـي  فـي المجـردات و   بد وأن يكون من يمثّلها وهذه اإلدارة اإللهية ال، وتعالى
                                                             

  .٧٠) سورة اإلسراء: ١(
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كتـاب األلفـين فـي     مـة الحلـي&  للعالّو، ×وهو اإلمـام عالم المحسوسات 
وألـف دليـل   ، كتاب األلفـين فيـه ألـف دليـل عقلـي     ، ×إمامة أمير المؤمنين

فيعرف األدلـة العقليـة إلثبـات وجـود     ، فعلى األخ أن يطالع هذا الكتاب، نقلي
  اإلمام.

  ؟#ما هي عقيدة الوهابية في اإلمام السؤال السابع:
بد في آخر الزمـان أن   يعتقدون بما نعتقد من أنّه ال هداهم اهللا الجواب:

روي عـن  و، وهو من ولد فاطمـة  ،<يكون هناك >من يمأل األرض قسطاً وعدالً
  .)١(>اسمه اسمي وكنيته كنيتي< :أنّه قال رسول اهللا|

انبرى له مجموعة مـن  × حتّى من أراد أن ينكر وجود اإلمام المهدي
وهـذه  ، ال يمكـن أن ينكـر  ي عصر متأخر على أنّه أمر مسلّم كتّاب الوهابيين ف

  ولكن يبقى يا ترى أنّه ولد أو لم يولد؟، عقيدة إسالمية ال يمكن أن تنكر
هللا نعتقـد   ونحـن الحمـد  ، طبعاً عند الوهابيين يعتقدون على أنّه لـم يولـد  

  ونتفيأ بظلّه ووجوده المبارك.، بوالدته
من عالمات  من مغربها عالمة القيامة أو طلوع الشمس السـؤال الثامن:

  الظّهور؟
ولكن هـل يـا تـرى أنّهـا مـن      ، الظّهور اتعالمأنّها من الظاهر  الجواب:

هذا ما يمكن الرجوع ألجله إلى الروايـات  ، العالئم الحتمية أو من غير الحتمية
  والبحث قيد التحقيق.، وتمحيص الروايات في ذلك

                                                             

 .٢ ، ح٤٦٩ : ١) الكافي١(
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  عصر الظهور والدولة الكريمة

  )ثانيال القسم(
  
  
  
  
  
  

  السيد عادل العلوي





  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
العـالمين  الحمد هللا رب،       دوالصـالة والسـالم علـى أشـرف خلـق اهللا سـي 

  طاهرين.ن اليبيه الطآلوعلى  ،دالمرسلين أبي القاسم محمواألنبياء 
  التقوى.ألهمني بالهدى و رب أنطقني

بهـا   بها اإلسالم وأهلـه وتـذلّ   دولة كريمة تعزّفي ليك اا نرغب نّإهم اللّ>
  .)١(<النفاق وأهله

نعطف الكالم على ما سبق حيث ذكرت البارحة بأن عصرالظهور الـذي  
  .ه واحد من هذه المعاني األربعةالروايات يمكن أن يطلق ويراد من يستفاد من

V…çã¿Ö]<†’Â<êÞ^ÃÚV…çã¿Ö]<†’Â<êÞ^ÃÚV…çã¿Ö]<†’Â<êÞ^ÃÚV…çã¿Ö]<†’Â<êÞ^ÃÚ< << << << <

يمكن أن يكون المراد منه عصر الظهور بالمعنى األعـم،   المعنى األول:
؛ حيث جاء الوعد اإللهـي منـذ زمـن آدم    |وهو يبدأ من بعثة النبي األكرم

بل لعبـاده الصـالحين، وأن   إلى يوم الخاتم، وأن اهللا سيرث األرض فـي المسـتق  
هــا قســطاً وعــدالً بعــدما ملئــت ظلمــاً وجــوراً، ود يملئالــوارث المصــلح الموعــ

بهــذا الموعــود، وأنّــه مــن ولــد فاطمــة الزهــراء، اســمه اســم   |فــأخبرالنبي
فمنذ ذلـك العصـر   ×وكنيته كنيته، إلى آخر ما قال في أوصافه |النبي ،

                                                             

 .٤٢٤:٣) الكافي ١(
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  .ويوم الظهور الذي يستلزمه عصر الظهور بدأ االنتظار
فبدأ من هذا الزمن عصر الظهور بالمعنى األعم، وكان كلّ واحد من صـحابة  

|حتى فاطمة الزهـراء  النبي واإللهي يعيشون االنتظار لهذا الخبر النبوي ÷
حيث ورد أنّهـا نـادت ـ حينمـا عصـرت بـين الجـدار والبـاب ـ : >يـا مهـدي<،            

  فكانت بانتظار.
آنذاك، واسـتمر هـذا العصـر ويـوم االنتظـار      فهذا عصر الظهور للصحابة 

  إلى الغيبة الكبرى، وجاء دور عصر الظهور بالمعنى العام.  
عصـر الظهـور بـالمعنى العـام، وبدايتـه الغيبـة الكبـرى،         المعنى الثـاني: 

ونهايته عند اهللا، ونحن اآلن في هذا العصر، وبناء عليه فـنحن إذا قلنـا بأنّنـا فـي     
 )١(الوقّـاتون<  بذاً، وذلـك خالفـاً لمـن قـال: إن >كَـ     عصر الظهور لم نقل شطط

          يستلزم أن تكـون هـذه المقولـة غيـر صـحيحة؛ إذ أنّـك توقّـت لنفسـك عصـر
  الظهور.

لكن هذا الكالم غير وارد حيث إن عصر الظهور بهـذا المعنـى ممـا ورد    
 في األخبار والروايات الشريفة، ودلّت هذه األخبار علـى أن كـلّ منتظـر ـ فـي     

  حالة انتظاره ـ يكون عصره عصر الظهور؛ ألنّه ينتظر يوم الظهور.
فحينئذ نقول: نحن في عصر الظهور، وهذا كـالم صـحيح، بـل ال بـد أن     
نعيش هذا العصر، أي: يلزم أن يعيش كلّ واحد مـن المنتظـرين لدولـة اإلمـام     

آخر الزمـان حالـة االنتظـار فـي عصـرالظهور؛ لـذا نجـد هـذا          في #المهدي
حيث دعموا هذه الروحية بروايات وعالئـم غيـر    ^مطلب عند أهل البيتال

                                                             

 .٣٦٨: ١ ) الكافي١(
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حتمية تنطبق على كلّ زمان؛ لكي يعيش التابع لهـم هـذه الروحيـة، حتـى أنّنـا      
أن بعض علمائنا من السلف الصالح كـانوا يعيشـون واقعـاً عصـر الظهـور،       نجد

لشـدة   يظهـر بـين ليلـة وضـحاها، ولـم يكـن ذاك إالّ       ×وكأن صاحب األمر
  قرب بعض هذه العالئم بعصر الظهور بالمعنى الخاص.
، حيـث يكتـب لولـده    )١(اقرأوا كتاب ثمرة المهجـة للسـيد بـن طـاووس    

وسـتراه،   ×السيد محمد ما معناه: ياولدي أنا على يقين بأنّك ستدرك الحجة
أطلب منك أن تقبل يده نيابة عنّي؛ ألنّي أرى العالئم بنحـو تفيـد أنّـه سـيكون     

  ظهور في يومك.ال
يقـرب   قبـل مـا   جد أن السيد بن طاووس قد رحل إلى جـوار ربـه  نلكن 

سنة، وكذلك نجد العالمة المجلسي، بل حتى في زمـان مؤسـس الحـوزة     ٧٠٠
، عنـدما خرجـت الميـاه مـن     الشيخ عبد الكـريم الحـائري   العلمية بقم المقدسة

ر شـديدة علـى أن   السراديب قالوا: عصرنا عصـر الظهـور، وكانـت حالـة انتظـا     
سوف يكون بين ليلـة وضـحاها؛ ألن إحـدى العالئـم      ×ظهور اإلمام الحجة

  خروج الماء في قم. 
واآلن عنــدما ينظــر اإلنســان إلــى الدولــة اإلســالمية فــي إيــران والوضــع 

الواحـدة تلـو    ^الشيعي في العـالم وهـذه االنتصـارات لمـذهب أهـل البيـت      
م يأمـل أن يكـون عصـره عصـر الظهـور،      األخرى في لبنان والعراق وكلّ العال

، ونحـن نعـيش هـذه الحالـة     ×الحجـة  وربما بين ليلة وضحاها يصلح اهللا أمر
  بالفعل.

                                                             

 ) واسمه: كشف المحجة لثمرة المهجة الذي كتبه بعنوان الوصية لولده.١(
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فالمطلوب منّا حسب الروايات الواصلة أن نعيش هذه الحالـة الروحانيـة   
  واألمل بالمستقبل القريب إن شاء اهللا، فهذا عصر الظهور بالمعنى العام.

يتحقّق عصـر الظهـور بـالمعنى الخـاص عنـدما       ابع:المعنى الثالث والر
تتحقّق العالئم الحتمية، حيث هناك خمس أو ستّ عالئم حتميـة إذا تحقّقـت   

بين سنة إلى سنتين بال شك، وعند ذلك يكون عصـر الظهـور    ×يظهر اإلمام
بالمعنى األخص، وهو عصر الحكومة اإلسالمية والدولـة اإلسـالمية التـي كـلّ     

لة من شهر رمضان المبارك يرغب إلى ربه فـي دعـاء االفتتـاح    موالٍ في كل لي
إنّـا نرغـب إليـك فـي دولـة       رزَألن ي ق هذه الدولة الكريمة إن شاء اهللا: >اللّهـم

  كريمة<.
طبعاً يكون عصر الظهور بالمعاني الثالثـة األولـى عصـر االنتظـار أيضـاً،      

كانـت   ^يعني كلّ واحـد فـي هـذه الـدورات مـن المنتظـرين حتـى األئمـة        
عندهم حالة انتظار، وكذا األمر بعـد ذلـك فـي عصـرنا هـذا، بـل هكـذا عصـر         
الظهــور بــالمعنى الخــاص حيــث يكــون اإلنســان منتظــراً إالّ أن الوظــائف        

  .والمسؤوليات تختلف آنذاك
لى مسؤولياتنا في عصر الظهور بالمعنى العام حيث ن بالنسبة إوكالمنا اآل

  نكون في هذا العصر المبارك.

V^ã¹^ÃÚæ<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<xÚøÚV^ã¹^ÃÚæ<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<xÚøÚV^ã¹^ÃÚæ<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<xÚøÚV^ã¹^ÃÚæ<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<xÚøÚ< << << << <

أذكر هذا البحث كمقدمة حتى أصل إلـى الدولـة الكريمـة وأنّـه لمـاذا      
نرغب في تلك الدولة ولماذا يكون هناك خنوع بشري بالنسبة إليها؛ حيث كلّ 

  البشرية ترغب في هذه الدولة المباركة؟
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دل المنتظَـر؟  فما معنى هذا الطموح المستمر قبـل الظهـور المؤمـل والعـ    
ويسـأل بعـد ذلـك بأنّـه ـ فـي أيـام ظهـوره وحكومتـه العالميـة ـ مـاذا سـتكون               

  المسؤولية؟ وما هو دور المؤمن والمؤمنة في هذا العصر؟
أما مالمـح الدولـة اإلسـالمية فبالنسـبة إلـى نفـس (الدولـة) يبحـث عـن          

فـي اللغـة،    المعنى اللغوي لها، فيقال: يـأتي هـذا اللفـظ علـى ثالثـة معـان كمـا       
 بــين نُــداوِلُها األيــام {تلْــك:بمعنـى التــداول والتناقــل كمــا فــي قولــه تعــالى 

وبمعنى القسمة فتكون دولة األغنياء بمعنى قسمة األغنياء كمـا فـي    ،)١(النَّاسِ}
  القرآن الكريم، ويأتي هذا اللفظ أيضاً بمعنى القهر والغلبة.

لهــم إنّـا نرغـب إليـك فـي دولــة     والظـاهر مـن هـذا الـدعاء الشـريف: >ال     
فـي هـذه الدولـة الكريمـة تكـون الغلبـة لإلسـالم        فكريمة< هو المعنى الثالث، 

  ويكون النفاق وأهل النفاق في قهر اإلسالم.
فهذا هو التفسـير اللغـوي للدولـة، وأمـا المعنـى المصـطلح فقـد اختلـف         

ا أركاناً ـ ليست علماء السياسة واالجتماع فيه؟ خلطوا في تعاريفهم حتى أدخلو
هي في واقعها مـن الدولـة ـ فيـه كـالوطن والحكومـة واألمـة ومـا شـابه ذلـك،           
والتعريف األقرب إلى الصواب هو أن الدولة عبارة عـن إطـار سياسـي لألمـة؛     
أية أمة كانت، إطـار سياسـي يحـامي األمـة ويحـافظ علـى مصـالحها الخاصّـة         

ظ األمـة مـن حيـث المصـالح العامـة      والعامة، ويكون المراد مـن الحفـاظ حفـا   
والخاصّة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى ومصداق خارجي.  

فحينئذ يلزم أن تكون الدولة عبارة عن إطـار سياسـي تتمـايز بـه الـدول      
                                                             

 .١٤٠) آل عمران:١(
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وكذلك تتمايز األمم به؛ ألن لكلّ أمة إطارها السياسي الخاصّ لحفاظ منافعهـا  
  .ومصالحها وحمايتها

ع هذا الـدعاء الشـريف:   اصطالحاً وهو الذي يتناسب مهذا معنى الدولة 
إنّا نرغب إليك في دولة كريمـة تعـزّ بهـا اإلسـالم وأهلـه<؛ إذ فـي هـذا         >اللّهم

الدعاء يدلّ حرف (في) على الظرفية، أي: إنّما تكون حكومة اإلسالم متحقّقة 
فيهـا مـن   في هذه الدولة واإلطـار السياسـي القـاهر المقتـدر، يجعلنـا اهللا تعـالى       

  ويرزقنا فيها كرامة الدنيا واآلخرة. ،الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله
فالمراد من الدولة في هذا الدعاء الشريف ـ بعد كون الحجة هو الظـاهر   
   المتبــادر مــن األلفــاظ ـ هــذا المعنــى، يعنــي: أن يكــون هنــاك إطــار حكــومي

  مصالحه ومنافعه.وسياسي يكون الشعب في هذا اإلطار ورعايته؛ لحفظ 
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ثم تصل النوبة للبحث عن الدولـة اإلسـالمية فنقـول: الدولـة اإلسـالمية      
ـ كما ذكرت في األمس إجماالً ــ    غالباً ما تكون مركبة من عنصرين أساسيين

حيث يكون العنصر األول هو القانون، والعنصر الثاني منفّـذ القـانون، وعنـاوين    
غيرهـا ـ تأخـذ     وأإسـالمية   ماليـة، الدول ـ سواء كانت الدولة اشـتراكية، رأس   

  محتواها ومغزاها ودعمها من العنصرين األساسيين: القانون ومنفّذه.
إلسـالم وحكومـة   فإذا كان القانون إسالمياً ومـن ينفّـذ القـانون يـؤمن با    

  هناك من الكتّاب اإلسالميين من يعتقد بـأن اإلسالم فالدولة إسالمية، حيث إن
اإلسالم ليس دولةً، بل ينحصر دوره فـي أنّـه ديـن وأمـة، لكـن أولئـك الـذين        
يعتقدون بأن اإلسالم دين ودولة ويريـدون أن ينفّـذوا القـانون اإلسـالمي فـي      
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ون الدولــة دولــة إســالمية؛ لكــي يجــري المجتمعــات يشــتَرط عنــدهم أن تكــ
  القانون اإلسالمي.

أما إذا كان القانون علمانياً أو شـيوعياً (اشـتراكياً)، وكـان منفّـذ القـانون      
  علمانياً ومن غير اإلسالميين فحينئذ يجب أن تكون الدولة غير إسالمية.

ا إذن؛ المــائز والفــارق بــين الدولــة اإلســالمية وغيــر اإلســالمية هــو هــذ 
المعنى، وأن القانون ومنفّذ القـانون إذا كانـا بإطـار إسـالمي فحينئـذ يجـب أن       

  .تكون الدولة إسالمية، وإالّ فليس من الالزم أن تكون الدولة كذلك
 لَم {منهذا من حيث قانون الحكم اإلسالمي، وأما من حيث المنفِّذ، فـ 

كُمحا يأَنْزَلَ بِم اللَّه  ـكفَأُولَئ  ـمه  {ونرالْكَـاف ، ـكأُولَئ}  ـمه  ونمالظَّـال{ 
  .)١(الْفَاسقُون} هم {أُولَئكو

وهذه خالصة الفرق بين الدولة اإلسالمية والدولة غير اإلسـالمية وبيـان   
  مالمح الدولة اإلسالمية.

<…çÇÖ]<ØfÎ<íÚfl‚ÏÚ<…çÇÖ]<ØfÎ<íÚfl‚ÏÚ<…çÇÖ]<ØfÎ<íÚfl‚ÏÚ<…çÇÖ]<ØfÎ<íÚfl‚ÏÚVíéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<àÚ<�ç’Ï¹]<»VíéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<àÚ<�ç’Ï¹]<»VíéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<àÚ<�ç’Ï¹]<»VíéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<àÚ<�ç’Ï¹]<»< << << << <

لـى  أن أشـير إ  الدولة اإلسالمية، أودقبل أن ادخل في هذا المعنى وبيان 
ألن الوجـود   ؛وهي أن الوجود الناقص خير مـن العـدم   ،مسألة عقالنية وفلسفية

 اتكـون لهـ  ت بـاألمس ـ   ومقولـة التشـكيك ـ كمـا ذكـر      ،من الكلّي التشكيكي
م والتأخّمراتب ودرجات تختلف باألولوية والتقدوذلك  ة والضعف،ر، وبالشد

لذي يكون بحقيقته واحداً، وهو الظاهر لنفسه والمظهـر لغيـره،   ا كالنور الحسي
                                                             

 . ٤٧و  ٤٥ـ  ٤٤) المائدة: ١(
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وتبدأ هذه المراتب مـن  لكن تكون له مراتب طولية وعرضية، أفقية وعمودية، 
  .ونرى بهنور الشمس الذي نعيش عود الشخاط إلى أن ننتهي ب

  فالوجود يكون من الكلّي التشكيكي وله مراتـب مختلفـة، فحينئـذيقال:   
تقابل الملكة وعدم الملكـة والتقابـل    باعتباروذلك  ؛العدم هو ما يقابل الوجود

التناقضي، فهذا التقابل التناقضي إنّما يكون بين أمرين وجودي وعدمي بحيث 
  يرتفعان كما في علم المنطق. يجتمعان وال ال

 ،مـا فـي مقابـل الوجـود عبـارة عـن العـدم        فبناء على هذا يلزم أن يكون
بمـا أن الوجـود لـه مراتـب كـالوجود األكمـل       و ،فيكون عنـدنا وجـود وعـدم   

إذ أن  ؛والكامل، الناقص واألنقص فهذه المعاني األربعـة موجـودة فـي الدولـة    
  المفاهيم. في كلّ كقاعدة عامةتجري ـ كما ذكرت ـ هذه المعاني 

لــى األكمــل والكامــل، النــاقص واألنقــص ينقســم إضــح أن الوجــود فاتّ
: الوجــود دة عقالنيــة فلسـفية قاعـ والعقــالء ك ويقــول الفالسـفة ويقابلـه العـدم،   

األمر بـين الوجـود النـاقص وبـين      إذا دار :أي ،الناقص واألنقص خير من العدم
  العدم فبال شك يكون الوجود الناقص خيراً من العدم.

األمر بين الوجود الكامل والنـاقص فيصـير الوجـود الكامـل      إذا دار ؛نعم
ود األكمـل والنـاقص يكـون الوجـود األكمـل      األمر بـين الوجـ   خيراً، وإذا دار

ويعد ذلك الوجود الكامل شـراً قبيحـاً عنـد المقايسـة هنـا وإن كـان فـي         ،خيراً
  .نفسه خيراً

دة، فهـذا مفهـوم تشـكيكي لـه مراتـب متعـد       )الدولة(فعليه عندما نقول: 
أن محتواهـا   الدولـة  الفرد األكمل له هي الدولـة اإلسـالمية، ومـن معـالم هـذه     
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 ،رين هـدفين لهـا  ياستها ونظامهـا إنّمـا يـدور حـول الحـالل والحـرام المعتبـ       وس
  .صطالح اليومي يعتبران استراتيجيتهاوباال

ــر  ذا كــان الهــدفلكــن إ ــدأ غي ــق والمب ــت  أو ين،مقدســ أو المنطل كان
المبـدأ والهـدف غيـر مقدسـة فيلـزم حينئـذ عـدم  قداسـة          اآلليات التي توصل

كاملة بـل   سة ودولةذه الدولة اإلسالمية لم تكن مقدالدولة اإلسالمية، يعني ه
  .ناقصة

رأس الـ سـواء  ـ اإلسـالمية عامـةً     الـدول غيـر  وهناك قاعدة سياسـية عنـد   
، فإذاكان الهدف إعانـة  )أن الهدف يبرر الوسيلةـ وهي: (المالية أو االشتراكية  

ف هـذا الهـدف علـى شـرب الخمـور وتأسـيس مصـانع الخمـور         الفقراء وتوقّـ 
وهـو صـنع    ،لنا الوسيلة الفاسدة يقولون: بما أن الهدف عندنا مقدس فلذا يبررف

 ؛الخمور وإفساد الناس، لكن يمنع في الدولـة اإلسـالمية هـذا المعنـى المحـرم     
  حيث إن الدولة اإلسالمية تبتني على الحالل والحرام.
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الحـالل مـا أحلّـه النـاس والحـرام مـا حرمـه         :تقولغير اإلسالمية دول ال
لى االنتخابات التي هي من قبل الجماهير وتميز بـين  األمر إ ولذا نفوض ،الناس

: يقال في الدولـة اإلسـالمية  الحالل والحرام وبين الممنوع وغير الممنوع، لكن 
 اللَّـه  أَنْـزَلَ  بِمـا  يحكُـم  لَـم  {ومن: لى اهللا سبحانه وتعالىيفوض األمر إإنّما 

كفَأُولَئ مه {ونر١(الْكَاف(.  
                                                             

 .٤٤) المائدة:١(
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 ،معالم ومالمح الدولة اإلسالمية دور الحالل والحرام فيها من أبرز ؛إذن
الهدف، واآلليات التي تكون بين المبدأ وبد من قداسة وطهارة الهدف  وأنّه ال
لح فـي إدارة الـبالد   لـى انتخـاب األصـ   المعايير القرآنيـة بالنسـبة إ   نجد مومن ثَ

لـزوم كـون    :بد مـن رعايـة هـذه العنـاوين التـي منهـا       وال ،والكفاءات اإلدارية
 {هـلْ  :وأن يكون عالمـاً ، )١(منْكُم} َآمنُوا الَّذين اللَّه {يرفَعِألنّه  ؛الرجل مؤمناً

مجاهداً بـدليل قولـه    وأن يكون، )٢(يعلَمون} لَا والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي
وكـذلك يلـزم أن يكـون    ، )٣(الْقَاعـدين}  علَى الْمجاهدين اللَّه {فَضَّلَ: تعالى

فنجد أن هذه المعـايير هـي التـي    ، )٤(أَتْقَاكُم} اللَّه عنْد أَكْرمكُم {إِن: قياً ألنّهمتّ
  .تحكم في إدارة الدولة اإلسالمية

حكومة المعنويات، يعني تكون الماديـات   هوو خر،آ اًكما أن هنا معيار
بخــالف الــدول األخــرى حيــث تجعــل   ، وذلــكفيهــا فــي خدمــة المعنويــات 

فـي خدمـة   ـ حتـى الـدين    ـ ما فـي هـذا الـوادي      المعنويات واألخالقيات وكلّ
كنت مرتاحاً في هذه الدولـة مـع هـذه     إذاهم يقولون: المادة وراحة اإلنسان، ف

  ألن الهدف يبرر الوسيلة. ؛فال إمضاء للمعنويات الّفبها، واالمعنويات 

VíéÚø‰ý]<ì…^–£]<îju<ìçv’Ö]<àÚVíéÚø‰ý]<ì…^–£]<îju<ìçv’Ö]<àÚVíéÚø‰ý]<ì…^–£]<îju<ìçv’Ö]<àÚVíéÚø‰ý]<ì…^–£]<îju<ìçv’Ö]<àÚ< << << << <

 مـن أبـرز المعـالم التـي توجـد فـي الدولـة اإلسـالمية وغيـر          هذه األمور
                                                             

 .١١) المجادلة:١(

 .٩) الزمر:٢(

 .٩٥) النساء:٣(

 .١٣) الحجرات:٤(
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بد فـي بـدايتها وتشـكيلها مـن      اإلسالمية، فحينئذ نقول: إن الدولة اإلسالمية ال
المجتمـع الـذي يعـيش فيـه اإلنسـان      ألن  ؛ثورة ونهضة، ومن انقالب وصـحوة 

الحـاكم  المسلم ربما يكون مجتمعاً طاغوتياً وقانونه قانوناً طاغوتياً، ربما يكون 
بد من ثورة ونهضة تجعل العالي سافالً والسـافل   اً طاغوتياً، فإذن الفيه دكتاتور

لّ دولـة  كـ  م يقـال: لى قانون إسالمي، ومن ثَوتُبدل القانون الالإسالمي إ ،عالياً
ثم بعد ذلـك يـأتي دور    ،بد وأن تكون في مقدمتها صحوة إسالمية إسالمية ال

حيـث   ؛بمعنى التخطيط والتطبيق على ضوء اإلسـالم  النظام اإلسالمي الذي هو
ثم بعد ذلـك ينفّـذ ويطبـق هـذا التخطـيط الـذي        ،بد وأن يخطّط إن اإلنسان ال

  يأخذه من اإلسالم.
وأخيـراً   ،ثم البلد اإلسـالمي  ،تأتي الدولة اإلسالميةثم بعد هذه الصحوة 

ألن حضـارة اإلسـالم    ؛الحضارة اإلسالمية التي تأخذ الـدنيا كلّهـا فـي يـومٍ مـا     
الناس، فعليه يجب أن تكـون هـذه    موجودة عند كلّفطرة اإلنسانية الحضارة ال

ةالدولة دولة عالمي.  
ثم بعد ذلـك   ،اإلسالميةوهذا إجمال ما أردت أن أبينه في مجال الدولة 

يصـل  و ،×دولة صـاحب الزمـان   :يعني ،الدولة الكريمة اإلسالمية يأتي دور
  ه ما الفرق بين الدولتين؟لى أنّالكالم إ
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يـا تـرى هـل يمكـن     ور بـالمعنى العـام،   ونحن باالنتظار فـي عصـر الظهـ   
الـذي سـيظهر    ×اإلمـام المهـدي  تشكيل دولة إسـالمية علـى ضـوء مـذهب     

  بالمستقبل ويمأل األرض قسطاً وعدالً؟
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نقول: أثبت الواقع بعد الثورة اإلسالمية التي انطلقت من إيران أنّه يمكن 
فحينئذ تختلفت المسؤوليات والتكاليف والوظـائف الشـرعية فـي     ،هذا المعنى
  هذا العصر.

إذ لـم   ي زمـنٍ مـا؛  فـ الفقهاء والسلف الصالح  كان يختلف دورنعم ربما 
 أسـيس ت^ بجمع من أتباع أهل البيـت  يكن دورهم بهذا المستوى بأن يفكّر

 لكن ثبت فـي يومنـا هـذا أن    ،^دولة إسالمية على ضوء مذهب أهل البيت
ـ كمـا فـي كـالم الفالسـفة       دليل على إمكان الشـيء  وأدلّممكن، هذا المعنى 

  .وقوعهـ  والمناطقة
لـى مـن   إن سوف تختلـف النظـرة بالنسـبة    فقد وقع هذا األمر ونجح، إذ

>اللّهم إنّا نرغب إليك فـي دولـة    :ليلة من شهر رمضان يقرأ هذا الدعاء في كلّ
ألنّنا نطمح بدولـة   ؛لى دولةه ال نحتاج إلى الذهن أنّما يتبادر إكريمة<، لكن رب

لـى أن  إكريمة إسالمية مائة بالمائة، فحينئذ ننتظر ونصبر علـى الهضـم والظلـم    
ولكن عندما نالحظ الواقع الملمـوس الـذي نعيشـه اآلن فـي      ،تأتي تلك الدولة

أن انتشار المذهب والتشيع مـن خـالل هـذه الفضـائيات فـي العـالم        يومنا، نجد
نكون بـذلك مـن المـوطّئين والممهـدين      ناوأنّ ،×الحجة يعتبر تمهيداً لظهور

وربمـا مسـؤولية    ،سبق عماللدولة الكريمة، فنعرف أن مسؤوليتنا اليوم تختلف 
  رجال اليوم. مسؤولية ختلف أيضاً عنترجال الغد 

وهل نفكّر بدولة إسالمية ؟ نتفاعل مع دولة إسالميةعلينا أن يا ترى هل ف
 ×لكـي تكـون مقدمـة لظهـور الحجـة      ^؛على ضوء مـذهب أهـل البيـت   

حتـى   ــ  &الخمينـي  ـ كمـا قـال اإلمـام   × وصورة أو نسيماً من دولة اإلمام
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ص العـالمي الـذي يمـأل    نأمل أكثر فأكثر علـى أن يـأتي ذلـك المنقـذ والمخلِّـ     
  ؟األرض قسطاً وعدالً

Vh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�c< << << << <

     النتيجـة تتبـع أخـس ذكرت باألمس قاعدة منطقية في القياس، وهـو أن
المقدمات، فحينئذ ربما يقول المستشكل: سيدنا! الدولـة اإلسـالمية التـي أنـت     

قانون إسالمي ومنفّذ إسالمي حتى تكون دولة إسالمية،  تقول بها ال بد لها من
 أما إذاكانت مقدمة واحدة في مكان مـن األمكنـة غيـر إسـالمية والقـانون هـو      

كـان   أو ،من القوانين الوضعية السابقةوالقانون الذي كان قبل الثورة اإلسالمية 
ّاشـتراكي   أو ذ غير مسلم أو ال يعتقد بحكومة اإلسالم ألنّه رجل علمـاني المنف

تكـون دولتـك   ، فالنتيجة تابعة ألخس المقـدمات تكون وما شابه ذلك، فحينئذ 
  غير إسالمية!!حينئذ 

تطبيقهـا فـي   يمكـن   ال، لكن : إن هذه القاعدة صحيحةونقول في جوابه
، نحـن نـتكلم عـن    التشـكيكي  إذ أن ما نحـن فيـه مصـداق للكلـي     ما نحن فيه؛

األكمل منها تكون قوانينه إسـالمية مائـة    الوجودو ،وجود دولة لها أفراد أربعة
حيـث   ×ومنفّذوها من المسـلمين والقيـاديين مـن أصـحاب الحجـة      ،بالمائة

فهذه دولة إسالمية مائة بالمائة في مقدماتها ونتيجتهـا،   يديرون أمر العالم كلّه،
ربـوع األرض   يظهر فيهـا اإلسـالم علـى كـلّ    الدولة التي  هذه فنحن نرغب في

  حتى أنّك تسمع في القرى النائية والجزر البعيدة الواقعة فـي البحـار شـهادة أن   
هـذه الدولـة    فحينئذ يلـزم أن تكـون  اهللا،  رسول| اهللا وأن محمداً ال إله إالّ

  .تمالفرد األكمل واأل اإلسالمية الكريمة هي
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كان من  إذاهذا في يومنا ، فلكن الوجود الناقص مع ذلك خير من العدم
كان يمكنك ـ أنـت الـذي تتبـع صـاحب       إذا الممكن تشكيل دولة إسالمية أو

ـ أن تقـول    كريمة<اللّهم إنّا نرغب إليك في دولة: >وتقرأ هذا الدعاء× األمر
فـي أي مجـال حكـومي     أو ،مؤسسـة أو  كلمتك وأن يعلو صوتك فـي برلمـان  

ـ  اقتصادي أو اجتمـاعي، فـال  أو  سياسيبمفـروض  وهـذا  ودك أن تثبـت وجـ   د
فقيه شئت، عليك من الشرع، اسأل أي العقيـدة  مـن بيـان  من يـتمكّن   حيث إن  

لـى طاعـة   ألن أكون من الـدعاة إ  #أنّي أفكّر في دولة اإلمام المهدي وهوـ 
 وأنــا أنتظــر فــي عصــر االنتظــار والظهــور بــالمعنى العــام تلــك الدولــةَ ،اهللا فيهـا 
أن  )١(م راع وكلّكم مسـئول عـن رعيتـه<   لكن يمكنني بمقتضى >كلّك الكريمةَ

يجب عليه بمقتضى كلّ  ـ  لى سبيلهأكون من الدعاة إلى طاعة اهللا ومن القادة إ
حتى ولوكان في بـؤرة الظلـم    ،هذا البيان أن يكون له صوت وكلمة أينما كان

  والجور.
نرغب إليك > :د وأن تقول قولك، لماذا؟ ألن أئمتنا علّموناب بناء عليه فال

  .في دولة كريمة<
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  هو دوري في هذه الدولة الكريمة؟لربما يقال: ما وهنا 
لـى سـبيل اهللا   من القـادة إ  وثانياً ،الً أن أكون من الدعاة لطاعة اهللايلزم أو

 ؛ ألن الشـخص حيث بينهما من جهة النسبة المنطقية عموم وخصوص من وجه
                                                             

   .٥١٥:٥) بحار األنوار  ١(
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داً وليس داعياً، وربما يكون داعياً ولـيس قائـداً، فعليـك أن تجمـع     قديكون قائ
بينهما وتكون داعياً وقائـداً، ال بـد مـن أن نـدعو إلـى طاعـة اهللا ونقـود النـاس:         

  .)١(وفُرادى} مثْنَى للَّه تَقُوموا أَن بِواحدة أَعظُكُم {إِنَّما
فألن اهللا سـبحانه وتعـالى يحـب القيـام الجمعـي قبـل        ؛أما القيام الجمعي
ه نحـن نكـون مـن    د وأن نفكّر بمثل هذه العقلية وأنّـ ب القيام الفردي، فحينئذ ال

هـذا   ثم بعد ذلـك أطلـب مـن ربـي     ،لى سبيلهإلى طاعة اهللا ومن القادة الدعاة إ
  من الرزق المعنوي الموعود لنا.  ألن هذا الدور المقام؛
 :سمت األرزاق في األخبار والروايات الشريفة على أربعـة أقسـام  قد انقف

الرزق الموعود)، والرزق و(الرزق المضمون، الرزق المقسوم، الرزق اإلنفاقي، 
ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجـاً ويرزُقْـه مـن    { :كما في قوله تعالى الموعود

بتَسحثُ ال يي٢(}ح(.  
لكن مع ذلك جعـل البـاب مفتوحـاً لزيـادة      ،رزقكم برزق مقسومإن اهللا 

حيث  ؛أن تسأل اهللا من رزقه وفضله، وهذا يسمى بالرزق الموعود وهو ،الرزق
بـأن تكـون   وإن أقسـمت  ـ زيادة الرزق  الغناء ووعدكم بأن من يدعوني ألجل 

ـ     {فــ   ،فأنـا أغنيـه   معيشته في فقـر ـ   تُ وعنـده أُم  يمحـو اللّـه مـا يشَـاء ويثْبِ
  .)٣(}الْكتَابِ

هذا بحث مفصّل في الرزق اإللهـي وكيفيـة ذلـك فـي القضـاء والقـدر،       
                                                             

 .٤٦) السبأ:١(

 .٣) الطالق:٢(

 .٣٩) الرعد:٣(
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كرامـة   فحينئذ من الرزق الموعود أن يرزقنا اهللا تعالى في هذه الدولة الكريمـة 
سـواء   ؛مجـاالت الحيـاة   كرامة الدنيا يعنـي االسـتقامة فـي كـلّ     الدنيا واآلخرة،

إذاكــان فعليــه وأو العباديــة،  األخالقيــة أو األمنيــة أو السياســية أو االقتصــادية
لى سبيله يجـب ذلـك   اً إلى اهللا سبحانه وتعالى وإبإمكانك أن تكون قائداً وداعي

 ،وفُرادى} مثْنَى للَّه تَقُوموا أَن بِواحدة أَعظُكُم {إِنَّما ،عليك وإن كنت وحيداً
  .معنى في مجتمعاتناد من إقامة هذا الب فال

لـى تثقيـف أمتنـا وجماعتنـا بهـذه الثقافـة مـن خـالل         ن نحن بحاجة إاآل
لــم تكــن الظــروف لتســمح لهــم بــأن يبينــوا  ^ألن أئمتنــا ؛األدعيــة الشــريفة

وأنّه كيف يمكن أن يعيش اإلنسان كريماً فـي حياتـه    بما هي حقائق، الحقائق
لـم   ،إلـى سـبيل اهللا  لى طاعـة اهللا قائـداً   إ كيف يمكن أن يكون داعياًو ومماته،

للظـروف الحرجـة التـي     األدعيـة؛ مـن خـالل    يكن يمكنهم أن يبينوا ذلـك إالّ 
  كانوا يعيشون فيها آنذاك من قبل الطغاة والجبابرة وخلفاء الجور.

نستكشـف ونسـتنبط   ـ نستشف ومن خالل األدعية والزيارات  ـ لذا نحن  
مضان المبـارك فـي لياليـه وأمسـياته المباركـة      مؤمن ومؤمنة في شهر ر أن كلّ

تعـزّ بهـا    ،ودعائـه: >اللّهـم إنّـا نرغـب إليـك فـي دولةكريمـة        يقول في مناجاته
 ،لـى طاعتـك  ها مـن الـدعاة إ  وتجعلنا في ،وتذلّ بها النفاق وأهله ،اإلسالم وأهله

ء هـذا دعـاء ومـن ورا   ، فوترزقنا بها كرامة الدنيا واآلخـرة<  ،لى سبيلكإ والقادة
  .هذا الدعاء تسجيل للعلم والمعرفة والعمل والتطبيق إن شاء اهللا

=Ýø‰ý]<Øe^Ïè<Ñ^ËßÖ]=Ýø‰ý]<Øe^Ïè<Ñ^ËßÖ]=Ýø‰ý]<Øe^Ïè<Ñ^ËßÖ]=Ýø‰ý]<Øe^Ïè<Ñ^ËßÖ]< << << << <

هنا نقطة مهم عل ثمالنفـاق فـي قبـال اإلسـالم    ة في هذا الدعاء حيث ج ،
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  لكفر في مقابل الدولة اإلسالمية؟لماذا لم يجعل ا
 ذ النادر، أي:: النافبحسب المعنى اللغوي: العزيز >تعزّ بها اإلسالم وأهله<

عـزّة  ويراد منه أن كلمته نافـذة تُسـمع،    ،هذا عزيز القومفإن قيل: نافذ الكلمة، 
مـثالً إذا كـان   فربـوع األرض،   اإلسالم كلمته نافذة فـي كـلّ  أن اإلسالم يعني 

 ،الحـالل مـا أحلّـه اهللا    :واإلسـالم يقـول   ،الحالل مـا أحلّـه النـاس    :الغرب يقول
تنعزل عن ف، أمامه فر ستكون مقهورة ذليلة ال قيمة لهافحينئذ كلمة النفاق والك

بسياسـته وال  بفلسـفته وال  ى بكلمة المنـافق والكـافر، ال  رضَالمجتمع وال ي  بـأي 
  علم شيطاني. ألن العلم الذي يكون من الكافر ؛آخر شيء

وهذا المقطع يعني أنّـه   ،ن الكفربطيسالم ورالفرد اإليظهِأن النفاق يعني 
ر اإلسـالم  ظهِـ ستكون دول في مقابل الدولة الكريمة المهدوية المثلى العلنيـة تُ 

ـ فتكون من الدول المنافقـة، وعليـك أن تفكّـر فـي يومـك هـذا         ؛تبطن الكفرو
فكـر اإلمـام    بـأن أيـة دولـة تكـون فـي إطـار      ـ فـي عصـر الظهـور      أنّكوالحال 
  ئذ تعرف ما هو دورك.حين؛ وي إطار النفاقوأية دولة تكون ف ،×المهدي

أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يوفّقنا لما فيه الخير والسعادة وأن نكون مـن  
  .على حقيقتها إن شاء اهللا ^الذين يحملون علوم القرآن وأهل البيت

والســالم علــيكم ورحمــه اهللا  ،أقــول قــولي هــذا واســتغفر اهللا لــي ولكــم
  وبركاته.
  



  
  
  

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]< << << << <

فـي الشـريعة    مقبـول  هل القول بأن الهدف يبرر الوسـيلة  السؤال األول:
  وهل هذه المقولة صحيحة؟ ،اإلسالمية

الحكومـة اإلسـالمية عـن غيرهـا هـو أن       أنا ذكـرت أن امتيـاز   :الجواب
غير اإلسـالمية هـي التـي تقـول بـأن      ، والحكومات يبرر الوسيلة الهدف فيها ال
د مــن ســالمة الهــدف والمبــدأ بــ الوســيلة، فــنحن نعتقــد بأنّــه ال الهــدف يبــرر

د وأن تكـون فـي إطـار    بـ  فكلّهـا ال  ،لى الهـدف ة من المبدأ إت الموصلواآلليا
  . فالوإالّ ،تكون الدولة عند ذلك إسالمية الحالل كي

ــاني:  ــؤال الث ــينتهج  الس ــل س ــة  ه ــام الحج ــة  ×اإلم ــه الكريم  دولت
  ارفة حالياً في األصعدة الدولية؟االنتخابات الجماهيرية المتع

 ه ينتخـب أم ال؛ أنّـ ـ إن شـاء اهللا   ـ د من االنتظار حتى نـرى   ال ب :الجواب
 هـذا   ذكـرت أنا طبعا ، ×األمر يكون حسب الظروف التي يعيشها اإلمامألن

تحـت عنـوان:   الموضوع في إحـدى محاضـراتي فـي هـذا المكـان المقـدس،       
ذكرت معــالم الدولــة عنــد فــ ،×)لــى دولــة اإلمــام القــائم (الشــوق الهــائم إ

حسـب الروايـات    االقتصادي واالجتمـاعي  من األمنيكون س وما ،×ظهوره
التي في هذا الباب، وفيه كذلك بحث بالنسبة إلى تعامله السياسي في حكومتـه  

  لى هذا الموضوع.إوالرسالة هذه كاملة بالنسبة المثلى آنذاك، 
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عد دليالً على مشـروعية  دفع األفسد بالفاسد تُهل قاعدة  السؤال الثالث:
  اسدة؟الدولة الف

نحصر يإنّما والدليل على مشروعية الدولة الفاسدة،  ليس دليالً الجواب:
 إذا، فـ لدولة الفاسدةللعمل في افي مشروعية عمل اإلنسان الذي يكون مضطراً 

كن أن يؤخـذ بهـذه   كان اإلنسان فـي دولـة فاسـدة واضـطر للعمـل هنـاك فـيم       
  القاعدة الفقهية.

بهـذه القاعـدة فـي القضـايا السياسـية       ذالمرجعية الدينية في العراق تأخـ 
الجارية في العراق وتختار أهون الفسادين، والحمـد هللا نجحـت بهـذه القاعـدة     

 وكذلك األمر في البالد األخـرى حيـث يأخـذ    ،في العملية السياسية في العراق
وإذا  ،إذا دار األمر بين الخير والشر يأخذ بالخير، فاإلنسان باألفضل في الوجود

هـذه القاعـدة مناسـبة    فن الشر واألشر فنراه يأخذ بالشـر وأهـون الشـرين،    دار بي
لكن ال تدلّ علـى مشـروعية    ،لمقام العمل والتطبيق ومجابهة الحكومة الفاسدة

  .الحكومة الفاسدة
الموقـف الصـحيح مـن األحاديـث الشـريفة التـي       ما هـو   السؤال الرابع:

  نهت عن القيام في عصر الغيبة؟
د بـ  فـال  ؛هذه األحاديث صدرت في ظروف مختلفـة متفاوتـة   الجواب:

 ظرف الحديث من حيث الصدور ومـن حيـث التطبيـق؛   للناظر فيها أن يالحظ 
عمومات وخصوصات في هذه األحاديث باعتبار أن في أحاديـث أهـل    فهناك
هـذا التعـارض وضـع مـن قبـل أعـدائهم       كـان   وإنّما ،تعارضاً أحياناً^ البيت

هو الـذي   ×أخرى؛ حيث روي أن اإلمامأنفسهم^ تارة م قبلهتارة، ومن 
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ل بـ محاصـرون مـن ق  نّهـم  أل ؛)١(ألقى الخالف بين الشيعة حفاظـاً علـى أنفسـهم   
^، كما أهل البيت أتباع األعداء والسلطات الحاكمة التي توجه الضوء على

 روايات ـ يذم زرارة ـ كما في بعض ال  ×اإلمامكان  :مثالًفي يومنا هذا أيضاً، ف
٢(×من أقدس الرواة وأعظمهم ومن حواريي اإلمـام الصـادق  زرارة  مع أن( ،

حفاظاً عليه، كمـا أن ذلـك موجـود فـي يومنـا هـذا       × اإلمام ومع ذلك يذمه
 حيث يذم شخص في المجتمع الذي يكون مضطهداً؛ حفاظاً عليه.

حيـث   وعلى كلّ حال فالرواية التي وردت في مقدمة الصحيفة السـجادية ـ  
 قيـام  إلـى  البيت أهل امنّ يخرج وال خرج ماقال: >× أن اإلمام الصادق روي
 فـي  زيادة قيامه وكان ،البلية اصطلمته إالّ حقاً ينعش أو ظلماً ليدفع أحد قائمنا

عنهـا: صـحيح أن هـذه الروايـة      &ـ يقـول السـيد اإلمـام     )٣(<وشيعتنا مكروهنا
موجودة لظروف خاصّة، لكن لو فرضنا أن هذه الرواية صـحيح السـند ـ وهـي     
كذلك ـ فحينئذ هناك روايات أخرى تعارضـها، كمـا أن هنـاك قضـايا أخـرى       
تعارضها، وفي مقام التعارض ال بد أن نجمـع بينهمـا، فعنـدنا األمـر بـالمعروف      

قيام في مقابل السلطان الظـالم، فمـاذا نفعـل بهـذه     والنهي عن المنكر، وعندنا ال
                                                             

 أبـي  عـن  خديجـة،  أبـي  سالم ) في إشارة إلى ما ورد في بعض األحاديث، منها ما روي عن١(
 أصـحابنا  وبعـض  المسـجد  دخلـت  ربمـا : فقـال  حاضـر،  وأنا إنسان سأله: قال× اهللا عبد

 واحـد  وقـت  علـى  صـلوا  لـو  بهـذا  أمرتهم >أنا: فقال الظهر، يصلي وبعضهم العصر يصلون
  برقابهم<. فأخذوا عرفوا

 .١٣٧ :٤وسائل الشيعة 

  .٣٥٨ ) اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي):٢(
  .٢٠ ) الصحيفة السجادية:٣(
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  اآليات وهذه الروايات؟!
ورائها  فال بد حينئذ من معالجة ذلك على أن الرآية التي تقوم وليس من

يـة تكـون مـؤثّرة فـي زيـادة محنـة       آأمل بأن تكون هي الحاكمة فربما هذه الر
حينئـذ تحـت هـذه     ها فـال تـدخل  صـحتّ لرآية التي أثبتت جدارتها واو ،الشيعة

مر إلى الفقيه العادل الـذي يجمـع   يرجع األأخيراً و ،الطائفة من الروايات النافية
  بين هذه الروايات المتعارضة.

حقّـة قليلـون إلـى يـوم     أن أتباع الفرقة الباألمس  قلتم السؤال الخامس:
ة تأسـيس الدولـة اإلسـالمية المقتـدرة فـي      يـ فكيف يمكن  لهـذه األقلّ  الظهور،

  ؟العالم بصورة عامة
الشـيء  هـذه   وقـع  وقـد  مكان الشـيء وقوعـه،  أدلّ دليل على إ الجواب:

أهـل  مـذهب  علـى ضـوء    ، وذلـك يـتهم أقلّ وتشكّلت الجمهورية اإلسالمية مـع 
  مبنى والية الفقيه.^ والبيت

بل هـي فـي مقابـل كـلّ      ،بأن القلّة ليست في مقابل المسلمين هناونقول 
ن أن أعـدائنا منحصـرو   ر<ثُـ وأعـداءنا كُ  ءأقالّمن >أنّنا ليس المقصود ف ،البشرية

ومـن كـان يفجـر نفسـه ليقتـل أبنـاء أهـل        فقـط،   ^في مخالفي أهـل البيـت  
مـــن اليهـــود والنصـــارى  أعـــدائنابـــل  ^ وأيتـــام آل محمـــد|،البيـــت

الءكلّهم ؤهــوالقــوميين،  والمجــوس، مــن الشــيوعيين واالشــتراكيين والبعثيــين
  .عنوان الطاغوتية والدكتاتوريةيحملون كلّهم أعداء هذه المدرسة، و

ترضى وهي رافضة ألعدائها، فمـا يقـال مـن أن     ة الفهذه المدرسة الحقّ
 ،الظلـم مهمـا كـان الظـالم     ونرفضـ منه أنّهم يأتباع هذه المدرسة روافض يراد 
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: لستَ أنت مـن أهـل   له ظالماً نقولذا كان ، فإ×حتى ولو كان من أبناء نوح
أن  نرضـى بابنـه   الفـنحن   ولو كنت ابنه، فكيف بمن يكون من أصـحابه،  نوح

الفاسـقين، فحينئـذ نقـول:    والظلمـة   ه كـان مـع  ألنّ ؛يكون من هذا البيت النّبوي
 |بل ولوكان ابن رسول اهللا ،نحن نرفض الظالم حتى ولوكان صحابياً مثالً

  إذا كان ظالماً ولم يكن في خطّ أبيه.
ض الظلم والظالم والطغاة ومـا شـابه ذلـك، ومثـل     إذن هذه المدرسة ترف

يرغبـون  إنّمـا  حيث إن أكثر النـاس   ؛تكون قليلة األتباع دائماً ما هذه المدرسة
ــي  ــذّ ف ــتهيات والمل ــدون أن ات والمش ــوا و يري ــوا ويغنّ ــوا ويرقص ــأكلوا يطبل ي

، والــخ.. الحــرم ويقتلــوا وينتهكــواالــبالد  روايــدموويتجــاوزوا علــى اآلخــرين 
وال  الظـالم، ال نقبل الظلـم و  ال اك في قبال هذه الجماعة طائفة قليلة تقول:وهن

كـلّ  وال الفجور وال الرذائل، فبهذه الكلمات الحقّة يتكالب الفسق، ال الجور و
يخطّطـون كـلّ يـوم    ولـذا فـإنّهم   أعـدائك،  مـن  هوالء الناس عليك ويصبحون 

ثـر، وأن يتكالـب   وأعـدائك ك ألجل أن يقضوا عليك، فتكـون بـذلك فـي قلّـة     
      قبـرك يشـع العالم كلّه عليك يدلّ على حقّانيتك، وإذا به تجـد فـي األخيـر أن

د وأن بـ  فـال ، )١(نوراً وتنطح منارتك السحاب والحال أن عدوك تأكله الكالب
 يجعـل اإلنسـان المـؤمن     ، وهذا الـذي واقعحقيقة وووحكمة، يكون هناك سر

أعتقـد بـأن   ولـذا  للظهور؛ هذه كلّها مقدمات ويصمد ويقاوم في إيمانه ودينه، 
وهـذه البشـائر هـي التـي      ،وذلـك قريـب إن شـاء اهللا    ،عصر الظهورهذا عصرنا 

                                                             

 ) في إشارة إلى نبش قبر صدام من قبل أقربائه ورمي جثّته امام الكالب.١(
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  .)١(الصَّابِرِين} يحب {واللَّه ،نقاوم ونصمدنؤمن وتجعلنا 
 لـة المعطّ اإلسالمية األحكام ما هو مدى إمكان تفعيل السؤال السادس:

  في زمن الغيبة؟
د أن يفكّركلّ فال ب، )٢(>كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته< :الجواب
>اللّهم إنّا نرغب إليك في دولة كريمـة<   :حينما يقرأ هذا الدعاء يفكّركلّ أحد

  بأنّه ماذا يكون نتاج ذلك؟ ،المترتّبة من بعده في اآلثار
 تحمل الحق، وهي عبارة عن هذه القضيةأنا أذكر رؤوس أقالم بالنسبة ل

رتـق الفتـق،   شـعب الصـدع،   بعد المعرفة، بلوغ الحق مع القصور، لـم الشـعث،   
إغناء العائل، قضاء دين المدين، جبـر الفقيـر، سـد     تكثير القليل، إعزاز الذليل،

، فـك  )كنايـة عـن العـزّة    (وفيـه  الخلّة واالحتياج، تيسـير العسـير، بيـاض الوجـه    
جابة الدعاء، إعطاء السـؤل، بلـوغ   األسير، إنجاح الطلبات، إنجاز المواعيد، است

اآلمال في الدنيا واآلخرة، العطاء فوق الرغبة، شفاء الصدور، ذهاب الغـيظ مـن   
االنتصار على عـدو اهللا وعـدو المـؤمنين    ولى الوحدة بالحق، إالقلوب، الهداية 

>اللّهم إنّا نرغب إليك فـي دولـة    :و..، فهذه كلّها حاجات تأخذها بعد أن تقول
مـن  وفبهذه العناوين تُخلق لك عقلية بأن تفكّر دائماً بهـذا المسـتوى،    ،كريمة<

 ة أخرىثماألحكام المعطّلة يمكننا أن نحييها مر حتى يأتي صـاحب   ،تجد أن
  لة.السنن المعطّ الكتاب وكلّ ويحيي كلّ× األمر

                                                             

 .١٤٦) آل عمران:١(

 .٥١٥:٥) بحار األنوار  ٢(
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
الحمد هللا ربّ العالمين، وأفضل الصالة وأتم السـالم علـى سـيدنا ونبينـا     

 الطاهرين. وهادينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين

  السالم عليكم أيها اإلخوة المؤمنون ورحمة اهللا وبركاته.

V‚éã³æ<íÚfl‚ÏÚV‚éã³æ<íÚfl‚ÏÚV‚éã³æ<íÚfl‚ÏÚV‚éã³æ<íÚfl‚ÏÚ< << << << <
ال بد لي أوالً أن أبارك لكم شهر اهللا العظيم، هذا الشهرالذي هـو حافـل   
بأنواع العطايـا والمواهـب السـنية، وبأمجـاد ذكرياتنـا اإلسـالمية، عقـد رسـول         

لمسلمين، وعرج به| في هـذا الشـهر،   اهللا| في هذا الشهر األخوة بين ا
  وأيضاً كانت معركة بدر فيه.

موضوعنا أيها اإلخوة األعزّاء التتّسع له ساعة أوسـاعتان، فـإذا أردنـا أن    
نقدم قراءة جديدة عـن حـروب الـردة أو الفتوحـات اإلسـالمية ال بـد لنـا مـن         

الليلـة بعـرض   ساعات حتّى نستعرض أمهات مسائلها، لكنّـي أكتفـي فـي هـذه     
فهرس من هذه المواضيع، وأختار في الليلة اآلتية ـ إن شاء اهللا ـ أهـم المسـائل     

  المفصلية من هذه القراءة الجديدة.
حيـث روي  × لفت انتباهي قبل مدة طويلة ما روي عن أميرالمـؤمنين 

أنّه قال: >فما راعني إالّ انثيال الناس على فالن يبايعونه، فأمسـكت يـدي حتّـى    
ــن      ر ــق دي ــى مح ــدعون إل ــالم، ي ــن اإلس ــت ع ــد رجع ــاس ق ــة الن ــت راجع أي
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محمد|، فخشيت إن لم أنصر اإلسـالم وأهلـه أن أرى فيـه ثَلمـاً أو هـدماً،      
تكون المصيبة به علي أعظم من فوت واليتكم التي إنَّما هي متاع أيـام قالئـل   

ضـت فـي   يزول منها ما كان،كما يزول السراب، أو كمـا يتقشّـع السـحاب، فنه   
، وفي روايـة:  )١(تلك األحداث حتّى زاح الباطل وزَهق، واطمأن الدين وتنهنه<

  .)٢(>لوال أنّي فعلت ذلك لباد اإلسالم<
إذن، بعــد أن عرفنــا وقــوع حــوادث واعوجاجــات إبــان رحيــل رســول  
اهللا| من األمة بهذا الكالم الشريف، يتّضح أن هناك كثيـراً مـن األحـداث    

جل؛ ألن تاريخنا كتب بحبر الحكّام، واألحاديث المروية عن اإلسالمية لم تس
أهل البيت^ أغار عليها الظالمون وأحرقوها ولم يصل إلينا منهـا إالّ القليـل،   
وهذا القليل المبارك والثروة التي ترونهـا اآلن عـن أهـل البيـت^ معشـار مـا       

ابن أبي عقدة & بي ن ثالثمائة ألـف  روى عنهم الرواة، ويكفي بياناً لذلك أن
حديث عن رسول اهللا|، ومعنى ذلـك أن معـدل المجلّـد الواحـد إذا كـان      

صــفحة، واحتــوى كــلّ مجلّــد علــى ألفــي حــديث أو ألــف وخمســمائة   ٥٠٠
مجلّــداً، ودون عــن أهــل البيــت^ أيضــاً  ٢٠٠حــديث، فســيكون المجمــوع 

فقـط،  × أربعمائة ألف حديث، وكتب أربعة آالف راوٍ عن اإلمـام الصـادق  
  فضالً عن روايات باقي األئمة، فأين كتبنا اآلن؟

  الجواب: إنّها صودرت من ناحية الحكومة.
إذن هناك أحـداث لـم تصـل إلينـا، وأذكّـركم بقـول الشـيخ الشـعراوي         

                                                             

  .٦٢، حديث ١١٩: ٣) نهج البالغة ١(
 .٤١٢) المسترشد:٢(
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بعد دفنها، وحينما طالع الكالم الذي ‘ عندما قرأ وداع أمير المؤمنين للزهراء
كي فيه ما جرى عليـه وعلـى ابنتـه    لرسول اهللا|ـ يش× قاله أمير المؤمنين

  ـ حيث قـال: توجـد أحـداث بعـد رسـول اهللا|، هـي قـد وقعـت        ÷فاطمة
وال بد أن نكشفها، قالها في تلفاز مصر، وبمجرد ذلـك تكتـب بعـض الجرائـد:     

  هل تشيع الشعراوي؟
فبناء على هذا الذي عملوه، إذا قلتَ: أريد أن أفهـم مـاذا جـرى؟ فإنّـك     

  شيعياً ! وهذا يعني أن التعتيم استمر إلى يومنا هذا.تصير بمجرد ذلك 
إذن تاريخنـا كتـب بأيـدي الحكّـام ورواة الحكّـام، فتاريخنـا حكـومي،        
والتعتيم المتعمد أيضاً حكومي، وإذا أردت أن تخرج مـن هـذا التعتـيم تصـير     

  رافضياً.
يصف حالة حكومات قـريش  × ثم رأيت كالماً آخر ألمير المؤمنين
  ×:وقريش بعد النبي| والفتوحات، يقول

ولــوال أن قريشــاً جعلــت اســمه ذريعــة إلــى الرياســة وســلّماً إلــى العــزّ  >
واإلمرة، لما عبدت اهللا بعد موته يومـاً واحـداً، والرتـدت فـي حافرتهـا، وعـاد       
قارحها جذعاً، وبازلهـا بِكـراً، ثـم فـتح اهللا عليهـا الفتـوح، فـأثْرت بعـد الفاقـة،          

ونها من اإلسالم ما كان سـمجاً،  وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عي
وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً وقالت: لوال إنَّـه حـق لمـا    
كـان كــذا، ثــم نسـبت تلــك الفتــوح إلــى آراء والتهـا، وحســن تــدبير األمــراء    
القائمين بها، فتأكّد عند النَّاس نباهـة قـوم وخمـول آخـرين، فكّنـا نحـن ممـن        

ت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتّى أكل الدهر علينا وشرب، خمل ذكره، وخب
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ومضت السنون واألحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعـرف ونشـأ كثيـر ممـن     
  .)١(اليعرف..<

ينفـتح علينـا بـاب وهـو أنّـه       ×إذن، من هذين النصين ألمير المـؤمنين 
  يقرأ!يجب أن نقرأ ماذا حدث؟ ويا للهول!! ماذا يكتشف اإلنسان عندما 
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حينما يقرأ االنسان يجد أنّه بعد ستّين يوماً من وفاة النبي| تعاظمت 
الردة، حيث كانت هناك ردة حقيقية، وأيضاً امتنعت قبائل عن بيعة أبـي بكـر؛   

ة، هو الخليفة، اتّهموها لهذا الرد بـالرد × ألنَّهم كانوا يعتقدون أن اإلمام علياً
  فهي (ردة مكذوبة على هؤالء الذين امتنعوا عن بيعة أبي بكر).

أقـوى ردة   وبالنسبة لالرتـداد الحقيقـي فقـدكانت ردة طليحـة األسـدي     
حقيقية، وقد اجتمعت معه قبائل عديدة، جمع أربعين ألف مسلّح، وبدأ بادعاء 

ن فيه عشرون ألفـاً،  كيلو متراً من المدينة، كا ٢٠النبوة، ففتح معسكراً على بعد 
وبعث له قائداً، وهو ابن أخيه (حبال)، وكان فارساً مشهوراً، فأخذ يضغط على 
من ولي األمر بعد النبي|، ثـم بـذكائهم العسـكري خطّطـوا للهجـوم علـى       

  المدينة عندما أرسل جيش أسامة للحرب.
كان لطليحة جواسيس داخل المدينة بـين المسـلمين، فقـالوا لـه: جـيش      

ذهب للحرب خارج المدينة، وبعثوا له بعد اإلخبار وفداً، وعلي بن أبـي  أسامة 
معتزل آنذاك عن خالفـة رسـول اهللا| حيـث كـانوا قـد عزلـوه       × طالب
  عنها.

                                                             

 .٤١٤، حديث ٢٩٩: ٢٠) شرح نهج البالغة١(
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والمهم أنّه بعد ستّين يوماً من وفاة النبي| كان هجوم عشرين ألـف  
  مهاجمٍ على المدينة، إالّ أن هذا الهجوم قد صُد، ولكن كيف؟

المدينـة وقـد خـرج أبـو بكـر مـع        كـان علـى أنقـاب   × أن عليـاً قيل بـ 
المسلمين، فقال جيش المهاجمين فيما بينهم: (قُتـل حبـال)، ويقصـدون بـذلك     
قائدهم، ثم فروا بعد شيوع الخبر لـديهم؛ لكـن كيـف قُتـل؟ وكيـف فـر نحـو        

ألفـاً   ١٢عشرين ألفاً هجموا علـى المدينـة؟ حيـث كـان عـدد سـكان المدينـة        
  ما توفّي النبي|.عند

  هو الذي خطّط لذلك.× يقولون بأن اإلمام علي
  ثم لما أرسل أبو بكر خالد بن الوليد ليقاتل طُليحـة، ووصـل خالـد إلـى    

ما يقرب بزّاخة التي كان فيهـا معسـكر طليحـة، رأى فـي طليعـة المسـير اثنـين        
ل مقتولين في الطريق، فخاف ورجع إلى عدي بن حـاتم الـذي كـان قـد أرسـ     

إلى نزيلة وطيء، فأخرج عدي بن حاتم نزيلة من معسكر طليحة، وكون جيشاً 
من طيء ونزيلة مع خالد واألنصار، وبعد انتظام الجيش ذهبوا مرة أخـرى إلـى   

  طليحة، وقاتلوه حتّى انهزم وهرب إلى الشام، وكفى اهللا شره.
بوة من وكانت المعركة األصعب معركة مسيلمة الكذّاب الذي ادعى الن

  قبيلة بني حنيفة، ومركزهم في نجد.
ولكن أين كانت نجد؟ يذكرون في التـاريخ أنّهـا حجـر اليمامـة، وهـي      

  الرياض، ويذكرون مكان المعركة ما يبعد اآلن أربعين كيلومتراً عن الرياض.
نجد وهوازن وبنو حنيفة مقاتلون أشداء في ميدان الحرب، ذهب إلـيهم  

كـان يعـرف أن خالـد بـن     × ار، مع أن أمير المؤمنينخالد بن الوليد واألنص
الوليد ال يقاتل بنفسه وليس أهالً للحرب، وأنا أثبت أن خالداً لـم يبـرز ألحـد    
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  أبداً، ال في الجاهلية وال في اإلسالم، ولم يضرب بسيف في معركة أبداً.
أوصـاه أبــو بكــر أن قاتــل بنفســك وال تتّكـل علــى غيــرك، ولكــن أميــر   

كان يعرف أن هـذا ال يـدبر األمـور، فأرسـل أبـا دجانـة وعمـار        × لمؤمنينا
وثابتَ بن قيس، الذين كلّ واحد منهم بطـل وشـجاع فقامـت معركـة اليمامـة      

  على أكتافهم، وكان خالد بخالفهم حيث نُصب فسطاطه في آخر الجيش.
 انهزم المسلمون مرات، وانهزم خالد مرتين، وقد ثبـت أنّـه هـرب، فهـل    

هذا مقاتل؟! وهل هو قائد؟! والحال أن الذي تثبت في الحرب هو عمار حيث 
صعد إلى تلٍّ ينادي: إلي إلي، أنا عمار بن ياسر، أين تفـرون؟ كمـا تثبـت أبـو     
دجانة وثابت بن قيس، وأخيراً حملوا على األعداء حيث أجبروهم أن يدخلوا 

الطرفين هناك، وخالد بقي فـي   إلى حديقة مسورة واسعة، فكانت المعركة بين
  الفسطاط.

يذكر المحبـون لخالـد بـن الوليـد أنَّـه خـرج مشـهِراً سـيفه الـذي يلمـع           
كالبرق، بحيث لو ضربت به الصخرة لقدها !! ثم ذهـب ليـدخل فـي الحديقـة     
لكون المعركة قائمة فيها، فلقي في الطريـق رجـالً مـن بنـي حنيفـة سـاباً ذلـك        

الد واشتبك معه، ولما كان كـلّ منهمـا راكبـاً وقعـا علـى      الرجل أمه، فغضب خ
 وأخرج خنجراً وطعنه، وفي النهاية خلّص خالد نفسه، ثم األرض، فقام الحنفي

  خرج ووجد فرسه هارباً ورجع إلى الخيمة ال سالماً وال غانماً!
  فبالجملة برز له شخص لم يستطع خالد قتله، بل هو وقع عليه.

خالداً برز فـي الحـرب أمـام مسـيلمة، وكـان مسـيلمة        هذا مضافاً إلى أن
كاشفاً رأسه فارساً مقاتالً، فحينما برز إليه خالد تكلّم معه وفاوضه، وقال: مـاذا  

  أعطيك؟! فهنا سؤالٌ: أين المبارزة من خالد؟!
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ثم قلنا أنّه قد برز مسيلمة لخالـد بـن الوليـد مكشـوف الـرأس، فبعـد أن       
سـيلمة، قـال خالـد ألحـدهم: أرنـي مسـيلمة، فـذهبوا        انجلت المعركـة وقتـل م  

  للقتلى، وعندما رأى أحدهم قال: هل هذا مسيلمة؟
قال: ال، وذهبوا إلى ثان فقال: ال، وكذا إلى ثالـث، إلـى أن وصـلوا إلـى     
رجل ضعيف أصفر، فقال خالد: هذا مسيلمة؟ فقيل: نعم، فلو كان خالد مقاتالً 

مة، فأنت ترى من نفس نصوصهم أن رواة في ميدان الحرب لكان يعرف مسيل
  السلطة يكذبون لمدح زيد وعمرو، ويتهافتون ويكتشف كذبهم من كالمهم.

ما ذكرته لكم خالصة من معركـة الـردة والهجـوم علـى المدينـة، وأمـا       
.|ة األسود العنسي في اليمن، فهذه قد وقعت في زمن النبيقضي  

قُتل األسـود العنسـي فـي صـنعاء، وجـزى اهللا الفُـرس المسـلمين الـذين          
تحملوا ثقل مسؤلية قتله خيراً، كـان النبـي| قـد عـالج قضـيته، لكـن هـذه        
القضايا لم تكن بشيء يذكر، حتى أن أخطـر المتنبئـين (سـجاح) التـي ادعـت      

وتزوجـت   النبوة لم تكن تمثّل خطراً، حيث جاءت هذه المـرأة إلـى مسـيلمة،   
معه، وبقيت ثالثة أيام عنده، وأعطاها أمـواالً ثـم ذهبـت، وبعـد ذلـك تفرقـت       
جماعتها وقالوا: إنَّها في البصرة، وإنَّها تابت، وطليحة أيضاً تاب، حيـث كانـت   

  له مشاركات في الفتوحات، سوف أذكرها. 
كـة  فلم يكن أهم أحداث حركة الردة االّ رد الهجوم على المدينـة، معر 

بزّاخة قرب حائل، وهكذا معركة الرياض في اليمامة، هذه هي أهم المعـارك،  
  ولكن يا تُرى من قام بها وخطّط لها؟ 

  وتالميذه، وهذا أمر واضح.× إن الذي قام وخطّط هو أمير المؤمنين
يقولون: إن أبا بكر خرج للحرب، ولكنّي تتبعت روايـات مشـاركة أبـي    
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ة صـحيحة السـند عـن الزُهـري عـن عـروة عـن        بكر أو خروجه فوجدت روايـ 
عائشة، تقول: خرج أبي شاهراً سيفه، راكباً على راحلته إلى ذي القصـة، فجـاء   

  .)١(يأخذ بزمام راحلته، فقال: إلى أين.....× علي بن أبي طالب
والرواية الثانية بهذا الشأن عن عائشة أيضاً، تقول: إنَّه خرج ولكنّه خاف 

أرجعه ـ كما فـي الخبـر األول ـ وال     × ، فال اإلمام علي)٢(على المدينة ورجع
  أرجعه غيره، فكيف تقولون بأنّه شارك وقاتل؟

إذن تكتشف أنَّه ال بد أن تدرس النصّ ويكـون لـك تتبـع حتّـى تجـده؛      
  هذه خالصة حروب الردة.

Vl^uçjËÖ]<hæ†uVl^uçjËÖ]<hæ†uVl^uçjËÖ]<hæ†uVl^uçjËÖ]<hæ†u< << << << <

بن حارثة حروب الفتوحات هي التي بدأت بفتح العراق؛ حيث أن مثنّى 
الشيباني وبني شيبان ـ وهي قبيلة في الناصرية من العراق ـ وحالفائهم مـن بنـي     
عجل بن لجيم وفدوا إلى الحج، والتقى بهم النبـي|، فقـال لهـم: خـذوني     
  إلى العراق واحموني كي اُبلّغ رسالتي؛ حيث منعتني قريش أن اُبلّغ رسالة ربي.

وقـالوا لرسـول اهللا|: إلـى مـاذا      هؤالء كانوا ثالثة رؤساء، فتكلّموا
  تدعو يا أخا بني هاشم؟

قرأ عليهم من القرآن، وبين لهم عقائـد اإلسـالم، فـأعجبوا وقـالوا: إنّـك      
  تدعو إلى مكارم األخالق.

 ثم قالوا: قد أعطينا لكسرى عهداً، وهذا األمر تكرهـه الملـوك؛ فـال نسـتطيع    
                                                             

 .٣١٦: ٣٠) تاريخ مدينة دمشق١(

 .١٦٣:٢٥) تاريخ مدينة دمشق ٢(
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  ط.أن نحميك من جهة كسرى، ولكن نحميك من العرب فق
فقال لهم: ما أسأتم إذ صدقتم العذر، ولكن هذا الدين ال يقوم به إالّ من 
يحيط به في جميع جوانبه، ولكن أخبركم أنّكـم سـترثون كسـرى، فـأعطوني     

  وعداً بأنَّكم إذا ملكتم أرض كسرى وكنوزه أن تذكروا اهللا كثيراً.
  .)١(فقالوا: وإن ذلك لك يا أخا قريش

<fl�ßÖ]<…^f}c<Ð�Ï�<fl�ßÖ]<…^f}c<Ð�Ï�<fl�ßÖ]<…^f}c<Ð�Ï�<fl�ßÖ]<…^f}c<Ð�Ï�|VVVV< << << << <
دارت األيام حتّى وقعت حادثة نعمان بـن المنـذر، حادثـة ملـك الحيـرة      
هذه حادثة عجيبة، وتُعد مـن التـدبيرات اإللهيـة لبدايـة الفتوحـات اإلسـالمية،       
حيث غضب عليه كسرى وبعث عليه، وكانت لكسرى آنذاك أربعة آالف من 

لعـرب كـي   الدروع والسيوف وغيرها، فعرض نعمان بـن المنـذر عائلتـه علـى ا    
يحموها، لكنّهم لم يقبلوا، ثم جاء إلى بني شيبان وعرض عليهم حفـظ عائلتـه   
فقبلوا، وذهب بعد ذلك إلى كسرى كي يلقي عليه القبض، فحبسه كسرى في 
خانقين ثم قتله، وأرسل كسرى شخصاً إلى بني شيبان قائالً لهم: أعطونا عائلـة  

ن لم تعطونـا عائلتـه نرسـل إلـيكم     عبدي نعمان بن المنذر، وقال رسوله أيضاً: إ
  جيشاً فنُبيدكم! فلم يقدموهم لهم.

وخالصة األمر: أنَّهم قرروا الحرب، وبذلك صارت قضية ذي قـار التـي   
وقعت بعد بدر بأربعة أشهر، فلما وصـل جـيش كسـرى وكـان مـن الـالزم أن       

  يقابلهم هذا القوم، تسائلوا فيما بينهم لتعيين الشعار لهم.
  هم: هذا الهاشمي الذي لقيتموه في مكّة، ما اسمه؟فقال أحد

                                                             

  .١٧٧: ٣) البداية والنهاية ١(
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  قالوا: اسمه محمد|.
فقال: ليكن شعاركم مسمى بمحمد|، فكان شـعارهم بهـذا االسـم،    

  ووضعوا خطّة فانتصروا بذلك على جيش كبير لكسرى.
ثم قالوا: نبعث لمحمد| ربع الغنائم، وكانوا يبعثون ربع الغنائم حتّى 

وذُكر فيها الخمس، فقالوا فيمـا بيـنهم: ابعثـوا لـه الخمـس،       نزلت سورة األنفال
  فأرسلوا وفداً للخمس وأسلموا.

واغتنم مثنّى بن حارثة الشيباني الفرصةَ عنـدما انكسـر كسـرى علـى يـد      
هرقل، مضافاً الى أن ابن كسرى ـ يعنـي شـيرويه ـ قتـل أبـاه فاضـطرب النظـام         

ن حارثة فرصةً، وأخذ يغير على حاميـات  الفارسي بذاك أيضاً، فاغتنمها مثنّى ب
  .)١(كسرى ويوسع فيها حتّى بعد وفاة الرسول|

ويتّضح بذلك أن الذي فتح العراق هو مثنّى بن حارثـة الشـيباني (رضـي    
اهللا عنه)، حتّى أن أبا بكر كان معجباً به، ويقـول: مـن هـذا الـذي تأتينـا أخبـار       

  فتوحاته ولم نعرفه؟!
حارثـة (رضـي اهللا عنـه) مـن الصـحابة، بعـد أن وفـد إلـى         كان مثنّى بن 

الخلّص، مضافاً الـى  × رسول اهللا| وأسلم، ويعد من شيعة أمير المؤمنين
  في حرب الجمل.× أنَّه كان من أوالده من استشهد مع أمير المؤمنين

نعم، أوصى أبو بكر قبل وفاته عمـر بمثنّـى بـن حارثـة , لكـن عمـر لـم        
، فكانـت لعمـر   )٢(ال: (لـئن وليـت ألعزلنّـه وأعـزل خالـداً)     يعجبه مثنّى حيث قـ 

                                                             

 .١٨: ٣) راجع: التذكرة الحموانية ١(

 .٩٨: ٣) تاريخ الطبري ٢(
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  .)١(عداوة مع خالد أيضاً؛ ألن خالداً كسر ساق عمر في شبابه
كما كان يدعي عمر أن أمه مـن بنـي مخـزوم, حيـث كانـت قبيلـة بنـي        
مخزوم قبيلة كبيرة، إالّ أن خالداً كان يقول: إنّها ليست مـن بنـي مخـزوم، بـل     

ال بني مخزوم لقيها عند المزبلة، ثم رباها واعتنى بها وأسماها أم كان أحد رج
، فلذلك أول مـا قـام بـه عمـر     )٢(شملة، وكان عمر يجن من ذلك التعبير عن أمه

  بعد أبي بكر أن كتب عزل خالـد، وكتـب إلـى أبـي عبيـدة: إذا أكـذَب نفسـه       
  .)٣(ـ يعني: أكذب ما قاله في أمي ـ يبقى، وإالّ ال يبقى

وعلى أي حال فقد نفّذ عمر رأي أبي بكر فيما أوصـى، وأرسـل لمثنّـى    
بن حارثة الشيباني أبا عبيدة الثقفـي عـم المختـار، وكـان إنسـاناً مخلصـاً، ولـم        

  يرسل الفرس جيشاً أبداً إلى أن وصل أبو عبيدة للحرب.
وأبـي  وليكن معلوماً أن أول جيش أرسله الفُرس لقتال مثنّى بـن حارثـة   

عبيدة والمسلمين ـ يعني في معركة النمـارق ـ كـان بعـد مجـيء خالـد للعـراق         
للهجرة التـي كـان فيهـا خالـد بـن الوليـد مقـيم         ١٣وذهابه إلى الشام، أي: سنة 

  الشام، فتجد هنا العجائب! حيث ترى أن خالداً هو الذي فتح العراق!!
وران بنـت كسـرى   وننقل هنا عن الطبري النصّ الذي يقول فيه: كانت بـ 

بعـد   ١٤حيث جعلوها وصية، وجاؤوا بيزدجرد، ولم يرسلوا أي جيش إالّ سنة 
  .)٤(أن خرج خالد إلى الشام

                                                             

 .٦٢٧:١٦) راجع: تاريخ مدينة دمشق ١(

 .٣٥٥: ٦) راجع: البداية والنهاية ٢(

 .٢٣: ٧) البداية والنهاية: ٣(

  .٦٣٣: ٢) راجع: تاريخ الطبري ٤(
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  إذن من كان يقاتله خالد؟! 
     ــم ــرى، ث ــارك كب ــات ومع ــن فتوح ــرأتم ع ــمعتم أو ق ــوا إذا س   التتعجب

  ال تجدون لها أصالً أبداً.
  هـذا     كما اخترعوا لخالد معركة في كاظمـة قـرب الكويـت، وقـالوا: إن

  !!)١(القائد الفارسي برز له خالد وقتله
والحال أنَّه ال يوجد جيش فارسي في كاظمة، وال جاء خالد عن طريـق  

  البصرة إلى العراق، بل جاء عن طريق الحائل.
ومع هذا تجد بعض المؤرخين أكّدوا على ذلك ! فهذا كلّـه كـذب فـي    

اخترعوها لخالد، منها معركته مع سبعين ألـف  كذب، وقد تجد ثالثين معركة 
من الفُرس، حتّى صـبغوا الفـرات مـن دم الفُـرس، والحـال أنّـك ال تجـد لهـذه         

  المعركة أي أصل أبداً.
بل األمر بخالف ما قالوا، حيـث كـان يـذهب خالـد إلـى المنـاطق التـي        

لح مع قبض حررها مثنّى، وكان يطالب الحاميات الفارسية فيها بعقد اتفاقية ص
األموال عنهم، وبالنسبة الى بعض المناطق المحـررة األخـرى كـان يغيـر عليهـا      
أويبعث أحداً ليغير عليها، فال تتعجبوا عندما تجدون حوالي ثالثين موقعـة فـي   

.وال جيش فارسي جندي فتح العراق مكذوبة من أصلها! فلم يقاتل خالد أي  
عتبـة بـن غـزوان فـي مواقعـه،       بل أكثر من خالد مـن حيـث األكاذيـب:   

  فضائله وفتحه البصرة وميسان أي: (العمارة)!!
فعتبة بن غزوان تـزوج بنـت الحـارث بـن كنـدة، الـذي كـان طبيبـاً فـي          

                                                             

 .٣٧٨: ٦) راجع: البداية والنهاية ١(
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السموم ومستقراً في الطائف، وقد عالج كسرى مـن السـموم، فكـم كـان عـدد      
  جيش عتبة بن غزوان في البصرة ليمكن له فتحها؟ ثالثمائة رجلٍ.

مع ذلك حينما يقال:كيف فتح البصرة وبأي شكل؟ يجاب بأنّه: عنـدما  و
خرج إليهم خرجـوا عليـه بالمسـاحي! فـأين جـيش كسـرى؟! أمـا هـؤالء فقـد          
خرجوا ليدافعوا عن أراضيهم، وعقدوا صلحاً مع عتبة بـن غـزوان، فـال يوجـد     

  صرة؟!جيش فارسي وال حاميات فارسية في البصرة، فهل يعد هذا فتحاً للب
وبذلك يتّضح أن كلّ المعارك التي حـدثت فـي البصـرة وميسـان، كـان      
هناك تعمد وكذب لتكبير وتضخيم األحداث الواقعة فيهـا، وال بـد لنـا مـن أن     

  نعرف واقع األمر.
ثم استمر فتح العراق مع أبي عبيدة الذي خاض معركة مهمة، وقد جـاء  

ومعـه مثنّـى بـن حارثـة الشـيباني، فصـار       من الحجاز بما يقـارب ألفـي مقاتـل،    
مجموعهم سبعة آالف مقاتل حينما خاضوا معركة النّمـارق، ثـم خاضـوا بعـد     
ذلك معركة جسر الكوفـة عنـد الحيـرة، وهـذه هـي المعركـة التـي خسـر فيهـا          
المسلمون أربعة آالف شهيد؛ ألنَّهـم عبـروا إلـى مكـان غيـر مالئـم، وتلقّـاهم        

  بيدة كما قتل أخو مثنى. الفُرس وقتل فيها أبو ع
ثم ثار مثنّى لمعركة الجسر، وأرسل عمر جرير بن عبد اهللا البجلي، فلمـا  

  بلغ قريباً من مثنّى بن حارثة، كتب له مثنّى: أقبِل إلي، إنّما أنت لي مدد.
فكتب إليه جرير: إنّي لست فاعالً إالّ أن يأمرني بـذلك أميـر المـؤمنين،     

، ثـم سـار جريـر نحـو الجسـر فلقيـه مهـران بـن بـاذان عنـد           أنت أمير وأنا أميـر 
النخيلة، فاقتتلوا قتاالً شديداً، وشد منذر بن حسان على مهران فطعنه فوقع عـن  
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  .)١(دابته، وهجم عليه جرير بن عبد اهللا فاحتز رأسه، فاشتركا جميعاً في سلبه
جــو  ولمــا تــوفّي مثنّــى قــالوا: كــان موتــه مــن جراحــه! فوقــع موتــه فــي 

مشكوك، حيث أن بعض الناس قُتلوا في الفتوحات ويشك االنسان في قـتلهم،  
فمثالً: أول من بدأ في الحرب المؤدية إلى فتح إيران هو عالء بن الحضـرمي،  
  كان والياً على البحرين، واختار ما كـان مخالفـاً لمختـار عمـر، فلمـا بلـغ عمـر       

ليـه، وبعـث إليـه فعزلـه وتوعـده،      ما صنعه العالء بن الحضرمي، اشـتد غضـبه ع  
وأمره بأثقل األشياء عليـه، وأبغـض الوجـوه إليـه، فقـال: إلحـق بسـعد بـن أبـي          

  .)٢(وقّاص
فجاء العالء بن الحضرمي إلى العراق، ومـات أثنـاء الطريـق، وكـان قـد      

  حدث هنا شك في موته؛ ألنَّه خالف عمر قبل ذلك.
، حيث اعترضوا على عمر هكذا جماعة بالل الذين كانوا ثالثين شخصاً

، ومـا دارت  )٣(في الشام، فصعد عمر المنبر، وقال: اللَّهم اكفني بـالل وأصـحابه  
!! ام إالّ وكلّهم ماتوا من دعاء عمراألي  

إخواني األعزّاء، خالصة شريط األحداث: أن ثقل فتح العراق قـام علـى   
م يضرِب بسيف ولـم  أكتاف مثنّى بن حارثة الشيباني، وسعد بن أبي الوقّاص ل

      يشارك في المعركة قط، والذي قاد المعارك هاشـم بـن عتبـة المرقـال الشـيعي
والموالي ألهل البيـت^، مـع نخبـة مـن الـذين جـاؤوا مـن اليرمـوك، حتّـى          

                                                             

 .٢٠٤: ٢) راجع: الثقات البن حبان ١(

  .٩٧: ٧) راجع: البداية والنهاية ٢(
 .٤٥٦: ١٩) راجع: المجموع ٣(
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  يشاركوا في القادسية في العراق.
نعم؛ قامت الحروب والفتوحات على أكتاف كـلّ مـن هاشـم بـن عتبـة      

ار وسلمان واألبطال اآلخرين الذين هم من تالمـذة أميـر   المرقال وحذيفة وعم
، وقد أنكروا أدوارهـم، وهـم مـا يقـارب خمسـين شخصـية مـن        ×المؤمنين

فــارس وقائــد، هــؤالء هــم الــذين قامــت علــى أكتــافهم معــارك فــتح العــراق   
والبويض والقادسية وفتح المدائن ومعركة جلـوالء التـي كانـت مـن المعـارك      

  الكبرى.
المعـارك التـي حـدثت داخـل إيـران، مـن معركـة نهاونـد،         كذلك تلك 

ومعركة فتح أصفهان في وسط إيران، ومعركة فتح خراسان وما ورائها، حيث 
إن هذه كلّها قامت علـى أيـدي هـؤالء األبطـال الـذين عـتّم التـاريخ أو سـرق         

  أدوارهم وأعطى تلك المفاخر إلى غيرهم.
أ األمر بفتح فلسطين في معركـة  أما في سوريا وفتح الشام وفلسطين، فبد

وشيعته ثأراً لغزوة مؤتة ولجعفر حيث × أجنادين، التي جعلها أمير المؤمنين
  استشهد في هذه الحرب.

المطّلب وأيضاً كان خالد بـن سـعيد بـن     بدأ معركةَ أجنادين حفيد عبد
العاص بطالً فيها، هذا الرجلَ األموي النسـب، الشـيعي العقيـدة الصـلب، الـذي      

  ان أول المعترضين على السقيفة وأبي بكر.ك
فكان خالد بن سعيد بـن العـاص وهاشـم المرقـال وغيـرهم مـن األبـرار        
 مشاركين في أجنادين عندما كان جيش الروم متشكّالً من ثمانين ألف، وأريد

  أن أفهم هنا: أين كان خالد بن الوليد وأبو عبيدة؟!!
عيد بن العاص علـى الخيـل   حينما بحثت في التاريخ وجدتُ خالد بن س
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وهو يحثّ المسلمين على الجهاد، وكذا زبير بن عبد المطلب الذي برز للـروم  
، ولكـن أيـن   )١(وقال: (خذها وأنا ابن عبد المطلب)، فأثبته وقطـع سـيفه الـدرع   

كان أولئك اآلخرون؟ وجدت أن خالداً وأبا عبيدة كانوا في آخر النَّاس، فـإذا  
  من المعركة كانوا يرجعونه.أراد جندي أن يهرب 

وتالميـذه، بخـالف اآلخـرين    × القادة الميدانيون هـم أميـر المـؤمنين   
  الذين يأخذون االسم الذي لغيرهم ويدعون البطوالت.

V†’Ú<xjÊV†’Ú<xjÊV†’Ú<xjÊV†’Ú<xjÊ< << << << <

ثم نصل اآلن إلى فتح مصـر، فنجـد العجـب العجـاب، حيـث لـم تكـن        
ع المقَوقس وقالوا له: معركة في فتح مصر أبداً , حيث إن أهل مصر اجتمعوا م

  .)٢(أعط لنا صلحاً مع المسلمين، فأرادوا صلحاً وعقدوه
أما البعض فقالوا: إن عمر بن العاص اخترع معارك فـي فتوحـات مصـر،    

  وهذه كلّها أكاذيب ـ كما سنستعرض لنماذج من ذلك ـ .
  نكتفي بهذا ونستمع إلى أسئلتكم.

  
  

                                                             

 .١٣٨: ٢٨) راجع: تاريخ مدينة دمشق ١(

 .١١٢: ٧) راجع: البداية والنهاية ٢(



  
  
  

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]VVVV< << << << <

أوالده × كيـف نـرد علـى شـبهة تسـمية اإلمـام علـي        السؤال األول:
  بأسماء الخلفاء الثالثه؟ وأن هذه الشبهة يروج لها في هذه األيام كثيراً؟

ــواب: ــن       الج ــمية م ــة بتس ــاء الثالث ــماء الخلف ــوا بأس ــام ليس أوالد االم
، وإنَّمــا كــان عنــده ابــن ســماه عثمــان علــى اســم أخيــه عثمــان بــن ×اإلمـام 

مضعون، وعنده أيضاً ابن باسم عمر، وهو نفس الصـبي الـذي طلـب عمـر بـن      
,وليس له ولد اسمه أبو بكر, ثم إن أحد مشـايخهم  )١(الخطاب أن يسميه بنفسه

  سألني في الهاتف من الرياض: ماذاتقول عن تسمية علي ألبنه عمر؟
فقلت له: أنتم تسمون بسعود والحال أنّكم تكفّـرونهم, والحـاكم يجـب    

  أن يداري الحاكم.
قال: هنا فرق بيننا وبين اإلمام علي.×  

       كـان  × قلت: أنـت تـداري الحـاكم ألغـراض دنيويـة، واإلمـام علـي
  دينية، وهذاهو الفرق.يداري الحاكم ألغراض 

هل للفتوحات الواقعة في عهد الخلفاء الثالثة وأيام بنـي   السؤال الثاني:
  العباس دور في تشويه صورة اإلسالم؟

هناك بحث تاريخي في فوائد ومضار الفتوحات، وكذا بحـث   الجواب:
                                                             

  .٧٥٥: ٢) راجع: تاريخ المدينة البن شبة ١(
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ل بها أو ال؟ أنا بحثت فـي الفصـل األو  × فقهي بأنّه هل أذن اإلمام المعصوم
  الجانب الفقهي والقانوني في هذه المعارك. )١(من الفتوحات

لم يأذن ولم يشـارك، وإنَّـه   × وأكثر فقهائنا يقولون: إن أمير المؤمنين
كان يتدخّل إلنقاذ الموقف فحسب، وبعـض آخـر مـن علمائنـا يـرى أن أميـر       

بهذا  أذن في الفتوحات؛ ألن فوائدها تغلب مضارها، وأنا أخذت× المؤمنين
  الراي وأيدته.

وأرى أن المجموع الكلّي من الفتوحـات كـان بمصـلحة اإلسـالم، وإالّ     
  ، ولما كان ليتحمل مسؤليتها.×لما أذن بها أمير المؤمنين

نعم؛ الفتوحات فيها آثار سلبية وجرائم، وهي التي سـببت ردة فعـل مـن    
ان إسـالماً حكوميـاً،   الشعوب على اإلسالم؛ ألن اإلسالم الذي وصل إلـيهم كـ  

  ولم يصل لهم إسالم أهل البيت^.
  
  

                                                             

 اإلسالمية)، ويقع في مجلدين.) واسمه: (قراءة جديدة في الفتوحات ١(



  
  
  
  

)١٤٩(  
  قراءة جديدة في الفتوحات اإلسالمية

  )ثانيال القسم(
  
  
  
  
  
  

  الشيخ علي الكوراني
  





  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
نـا  دنا ونبيالم علـى سـي  السـ  تـم ،وأفضل الصالة وأالعالمين رب الحمد هللا

د وآوحبيبنا وشفيعنا محماهرينبين الطّله الطي.  
  .خوة المؤمنون ورحمة اهللا وبركاتهها اإليالسالم عليكم أ

fl�<�Ö]<hæ†£]fl�<�Ö]<hæ†£]fl�<�Ö]<hæ†£]fl�<�Ö]<hæ†£]VìĆ�†Ö^e<kéVìĆ�†Ö^e<kéVìĆ�†Ö^e<kéVìĆ�†Ö^e<ké< << << << <

قضية كبيـرةٌ    ةة حروب الرديت بهذا االسم قضـيكـذا  و ،واسـعةٌ التي سم
ة الفتوحات اإلقضيوما وراء النهر إلـى باكسـتان   يران وإالعراق ة من فتح سالمي

، وكتبـت فيهـا عـدة    فريقيالسطين والشام ومصر وما ورائها إلى أف، وفتح الهندو
  .كتببحوث و

ة نريـد أن نبـين الوجـه اآلخـر عـن      لحـروب الـرد   القراءة الجديـدة  وفي
، وهو ةهو الذي نهض بحروب الرد ×اًين عليمير المؤمنأ نالمسألة، فنقول: إ
بعــدوه عــن وعزلــوه وأ هضـد  خــذوا موقفــاًتّهــم انَّرغـم أ  ســالمالـذي حفــظ اإل 

| منـذ أن بعـث،   النبـي  ة التي أسسـها سالميت اإلوكذلك الفتوحا ،الخالفة
بـالد كسـرى وقيصـر    وعـده   وجـلّ  اهللا عـزّ  نحيث أخبر األمةَ من أول األمر بأ

  .سالماً لتحمل العرب لرسالة اإلضروري هذا اإلخبار كان وكنوزها، بعد أن
  .سالمى يمتد اإلحتّوأن يكون  دب ال هناك دافع دنيوي إذن

تمـت بـه لـم    ة بالشـكل الـذي   حروب الرد نهنا، وهو: أ تسائليقع قد و
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ة، حـروب الـرد   تكن حروب ردة في الواقع، إنّما كانـت هنـاك حـروب باسـم    
ميـر  ووقفت إلى جانب أخالفت السقيفة التي قبائل قاتلوا أو قتلوا فيها رؤساَء ال

، كما أن الفتوحات قبائل من كندة و بيلة بني تميم، ومن أهمها ق×المؤمنين
 ي، فبـأ شـكالت كبيـرة وكثيـرة   لم تكن بالشكل المطلوب، حيث توجد فيهـا إ 

هم لنفــوذهم وعخضــياًً وبوشــع اًناســوجــه شــرعي يهــاجم المســلمون دولــة وأ 
  عزّ وجلّ؟ذن من اهللا ، فهذا يحتاج إلى إوحكمهم وسلطانهم

  والذي يقولوه أمر صـحيح؛ ألن   اس علـى  تسـليط النَّـ   الـذي يملـك حـق
  ، فهو الذي يسلّط رسله على من يشاء.وجلّ عزّم لكهم وخالقهاخرين هو ماآل

 وقـد عقـدت فصـالً    ،الفتوحـات ة في شرعي منعقداً من هنا كان البحثو
ســلبياتها  نــتفــي الفتوحــات وبي والقــانوني بيــان الجانــب الفقهــيفــي كتــابي ل

  وإجابياتها.
قـوم علـى اسـتقراء نفـس     كتابي هذا ـ قراءة جديدة في حروب الردة ـ ي  

الذين قامت على أ مصادر السلطة كتافهم حـروب  وما كتبته السلطة إلثبات أن
ـا السـلطة فلـم    وتالمذته× مير المؤمنينهم أ ،ة وحروب الفتوحاتالردوأم ،

، الثـاني  فـراد معـدودون كـانوا فـي الصـف     إالّ أمقـاتلون  شـجعان و كن فـيهم  ي
  .×مير المؤمنينفالذين فتحوا البالد هم تالميذ أ

  : هذا البحث يحتاج إلى تنسيق.خوانيقول بعض اإل
 ٢٥٠ غ ما يقاربفيه، وهو يبلة حروب الردو الكتاب هذا كلّنقول: نعم، 

ــفحة ــ  ،ص ــات مجلّ ــروب الفتوح ــلّان، دوح ــ ك ــي مجلّ ــفحة ٤٥٠د ف ها كلّ،ص
  .مورذه األهلتوثيقات ومفردات 
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لكـن   ،عمر بن الخطّاب هو الذي فتح إيران أن :من المعروف بين النّاس
لـى عـدم   في تلـك األجـواء إ   أنا أثبتُّ أن عمرخاف ثالث مرات وأفضى األمر

كـذلك عاقـب   ووعزلهم عمر  همالفتح، والذين فتحوا البحرين إلى شيراز عاقب
مثنّـى بـن حارثـة الشـيباني الـذي فـتح أكثـر        ، كما عزل )١(عزلهو الي البحرينو

هم نالقادة الـذين عيـ  أن في ظروف غير طبيعية، ثم  منهما مات كلٌّو، )٢(العراق
 التالميـذ هـم   اًميـداني الحروب  يكونوا مقاتلين، بل الذين قادوالم  الوالة هؤالء

  .×مير المؤمنينالمخلصون أل
ى بـن حارثـة   مثنّـ مـن قبـل   يران من جهة البحرين إذن عمر أوقف فتح إ

مقاتـل، بعـث   لـف  ) أ١٥٠ـ (في نهاوند بجيشهم رس عندما جمع الفُ، والشيباني
ـ رسالة إلى الخليفة عمر وأخبره فيها   الكوفةآنذاك واليعمار بن ياسر ـ وكان  

  .)٣(!غيثونيد أصحاب محمباألمرِ، فأخذت الرعدةُ عمر ونادى: يا أ
   ؟وهنا من الذي نهض في هذه القضية، و قام باألمر أحسن قيام

: (ال كنـت لمعضـلة   من هنا قال عمـر ، و×اًعليكان  الذي نهض باألمر
ة فـي  ن القـادة ووضـع الخطّـ   ط وعيالذي خطّ× هو، ف)٤()بو الحسنليس لها أ

، وقادهـا مـن بعـده    استشـهد  ثـم  ،نقـرِ قادها النعمـان بـن الم   تيمعركة نهاوند ال
                                                             

 .٧:٩٧) راجع: البداية والنهاية ١(

 .٩٨: ٣) راجع: تاريخ الطبري ٢(

 .٢٩١ :٢) راجع: الفتوح ٣(

  .٣١١: ١) مناقب آل أبي طالب ٤(
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  ).فتح الفتوحبـ ( تسمى هذه المعركة وكانت ،بن اليمانيحذيفة 
  ، لكـن ×ميـر المـؤمنين  اتّجاه الفتوحات هـو أ دفع بو الذي عمل  إذن؛

تلـك  خطاء والتجاوزات التي وقعت في األو ماتالظال له يتحمنَّال يعني ذلك أ
مـا وقـع   في دين اهللا، فالفرس  ويدخل حصلن ييريد أ× ، بل كانالفتوحات

الحكومـة  من قبـل   المنصوبين فاتحينالقادة المن ظلم وقتل واضطهاد من قبل 
  مسؤوليتهه.× مير المؤمنينأل نهم ال يتحمعيالذي الخليفة ، ونتهمعيالتي 

<‚Ö^}<íflé’~�<‚Ö^}<íflé’~�<‚Ö^}<íflé’~�<‚Ö^}<íflé’~�”^ÃÖ]<àe<‚éÃ‰<àe”^ÃÖ]<àe<‚éÃ‰<àe”^ÃÖ]<àe<‚éÃ‰<àe”^ÃÖ]<àe<‚éÃ‰<àe<<<<VD�]<ä·…EVD�]<ä·…EVD�]<ä·…EVD�]<ä·…E<<<<< << << << <

خالـد   بهة الشام، وفيها من القادة: خالد بن سعيد، ويعتبـر لى جثم نصل إ
مير المؤمنينألصين من المخل×.  

األشـتر، فهـو رجـل     بمرتبـة  ميزان العسـكري البـ ته: أنّه يعد قصّوخالصة 
، كما يعـد  له غبار قدام ال يشقه شجاع منَّ، ومن المعروف ألى هذا الحدمعتبر إ

عـداء  ومـن كبـار أ   اًغنيـ و اًكـان ثريـ  ، أبـوه سـعيد بـن العاص,   ةميني أمن كبار ب
النبي.|  

منـامين:  ى النبي| كان خالد بن سـعيد متزوجـاً، وقـد رأ    عثبعندما 
 هعليـ  اهللا ىصـلّ ( النبـي  ، فجـاء ن يقـع فيـه  كـاد أ  ،فيه نار ه على شفير وادنَّرأى أ

  .)١(أخذهو )لهوآ
ة، يقـول  ضـاء مكّـ  انبثـق مـن زمـزم وأ    نوراً ناآلخر أمنام كما رأى في ال

بن  عمروخاه ، فسأل أيت نجدوكذا رأيت نخل يثرب خالد بن سعيد: حتّى رأ
                                                             

 .٢٤٨: ٣) راجع: المستدرك على الصحيحين ١(
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، فـذهب  هوقريش واقفـة ضـد  | التي أعلنها دة محمهذه نبو، فأجابه: سعيد
  .)١(سلم على يديه| وسمع حجته وألى رسول اهللاإ

وضـربه  ذلـك وبخـه    )٢(أبوه سعيد بن العـاص أبـو أحيحـة   وعندما عرف 
 كان هـو وزوجتـه  ، ف)٣(مكحر: أوقال له ،العصا ترسى كُحتّى على رأسه بعص

سـاعدهم فـي تلـك    ي| كـان  و النبـي أمواالً فـي مكّـة   ال يملكون  بعد ذلك
  الظروف. 

خالـد بـن    طالـب كـان   | في شـعب أبـي  النبيت قريش صراا حلمو
وبعـث معـه جعفـر إلـى     لـى الحبشـة   |: سـافر إ قـال لـه النبـي   ف ،معهم سعيد

  .بي طالبالحبشة حيث كان زميل جعفر ابن أ
يشـارك فـي حـروب    وكان يأتي خالد بن سعيد بن العاص مـن الحبشـة ل  

النبي،| جعله ثم علـى   بـان واليـاً  ، كمـا كـان أخـوه أ   على الـيمن  والياً النبي
ثالثتهم كـانوا  في منطقة أخرى، ف والياًكان  وعمر اآلخر خوه، وأيضاً أالبحرين

  |.للنبي ةوال
: |مسـجد رسـول اهللا   فيالسقيفة  قبال أهلهذا بن سعيد وقال خالد 

يــابن صــهأأب !ةاك الحبشــيواِهللا ؟!دوننا أم بجمعكــم تفزعوننــاســيافكم تهــد إن 
؛ا قليلينا ألكثر منكم وإن كنّنّإو ،من أسيافكم أسيافنا أحد ـ  ألنة اهللا فينـا،  حج

                                                             

 . ١٦٦: ١) راجع: الطبقات الكبرى ١(

عمامة حيث لم يلبس أي شـخص مـن أهـل مكّـة تلـك      ) وهو الذي يقولون فيه: كان يلبس ٢(
]، وكان أيضاً رئيساً لبني أمية قبل  ١٤١ :١العمامة لثرائه ومكانته [راجع: أنساب األشراف 

  عتبة بن ربيعة وبعد عتبة صار أبو سفيان رئيس القوم. (منه حفظه اهللا)
 .٩٥: ٤) الطبقات الكبرى ٣(
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طاعة اهللا ورسوله وطاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي  ي أعلم أنال أنّ لو واِهللا
  .وجاهدتكم في اهللا إلى أن أبلي عذري

  .)١(فقد عرف اهللا لك مقامك وشكر لك ،جلس يا خالدإ×: أمير المؤمنين لفقا
لى أن نقبل مـا هـو   إنحن مضطرون  :له من قبلُ بينقد × كان االمامو

دعـوني  لهم علـى فـراش مرضـه: >    |واقع، وهذا ما كان من قول رسول اهللا
  .)٢(<ا تدعوني إليهنا فيه خير ممأفالذي 

ن تعهـد  بماذا كانوا يدعون النبي؟ كانوا يدعونه على أنّك إن أصـررت أ 
زِتلُوأن × لعلينحن ف، اًمنا به رسميواكان،ةنعلن الرد يهدلى هذا ة إدون بالرد
الحد.  

عـن اثنـي عشـر     واتّفق خالد بن سعيد بن العاص مـع مجموعـة متشـكّلة   
يقيمـوا  ـ أن   ×ميـر المـؤمنين  ـ حسب توجيه أ نصاررجالً من المهاجرين واأل

م، فقال له خالد بن قام عمر ليجيبهالجمعة، فخطبوا و بي بكر يومة على أالحج
  ؟!في قريش لك ما نتَسعيد: أ

 خيـراً خالـد بـن سـعيد أسـكته بشـدة، وأ      لم أر في تاريخ عمر أحداً غيـر 
شـورى  ، كانوا يريدون إرجـاع ال اميأثالثة  إلى من المسجد ج أهل السقيفةخر

بعد موقف خالد واالثنى عشر مـن المهـاجرين واألنصـار الـذين      بين المسلمين
  .)٣(ةقاموا عليهم الحجواجهوهم وأ

                                                             

 .١:١٠٤) االحتجاج ١(

 .٤:٣١ ري) صحيح البخا٢(

 .٩٧ :١) االحتجاج ٣(
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 أن ام المهمجعل أبو بكر وجرت األيأميـراً  بـن سـعيد بـن العـاص      خالد
  .)١(لفتح الشام

هم يهـاب  ،حيحـة عائلـة أبـي أ   مـثالً  ،العوائـل بعض عندنا حاالت في نحن 
 د بنمحمو بن ربيعة، وكذا بدرجة من األهمية: عائلة عتبة ى عثمانحتّالجميع 

، بعـث الجـيش لمحاصـرة عثمـان    و ك مصـر حرشيعي الذي لا هذاحذيفة، بي أ
 ن؛ ألعلـى معاويـة   وعينـه قويـة   شاباً، كان صلب ه شيعيلكنّو مويهذا رجل أ

بـي  العائلـة أقـوى مـن عائلـة أ    تل في بـدر يعتبـر بحسـاب    بن ربيعة الذي قُعتبة 
ئلـة  عا، أمـا  منهم عثمانأبي سفيان أقوى من عائلة العاص الذي  وعائلة ،سفيان

، بـن العـاص  اذا دخل خالد بـن سـعيد   يث إبح ،قوى من الكلّأبو أحيحة فهي أ
  هم.بنو العاص وبنو عتبة وبنو سفيان كلّكان يهابه 

هو الذي قـاد  ، وةغير عادي ةفروسيب كان فارساً بن العاصخالد بن سعيد 
من يزيـد ابـن    لفتح فلسطين ة جيوشعد ميدانياً، حيث ذهبت جنادينمعركة أ
يقـود  شـخص مـنهم    كـلّ ، وكـان  عبيـدة  وأبي بن حسنةوشرحبيل  يانأبي سف

حتّـى انضـم خالـد بـن سـعد إلـى        لم يفعلـوا شـيئاً   ؟ماذا فعلواولكن  ،موعةمج
 قصد تجمع الروم فـي ف ،×عليمن اإلمام بتوجيه وذلك  ،ك في فلسطينأولئ

  .منطقة الخليل أجنادين التي تقع في
وخالد بن سعيد كان قائد الخيلِِ ومن أول البـارزين،   اصطف المسلمون

بحثـتُ فـي تـاريخ    وقـد  كان يخطب فـي المسـلمين ويحـثّهم علـى الجهـاد،      و
ون، هـؤالء الـذين نقلـوا    مـاذا يقولـ   ألجـد أنّهـم   الكـوفي  الكالعي وابـن أعـثم  

                                                             

    .٧ :٦ ) راجع: البداية والنهاية١(
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  ؟جد فيها، فماذا نذٌّاش وبعضها كثرها روايات السلطةالروايات والحال أن أ
الروم شيعةَ ل من صفوف المقاتلين المسلمين مقابلَ وفي الصف األ نجد

عمرو بن العـاص   استقرارمة عن تكشف النصوص المتقدو ،×مير المؤمنينأ
آخر الصفوف، فكيف يمكنهم مـع وقـوفهم   في  و أبي عبيدة وخالد بن الوليد

   خلف جماعة كثيرة من الجنود أن يقاتلوا األعداء ويشاركوا في القتال؟!
يقولون ثم: اً ، كانل من برز يوم أجنادينأولَّم روميعفبـرز إليـه عبـد     ،اًم

صـارا إلـى السـيفين، وكـان      ، ثمبالرمحين بارزان الزبير بن عبد المطلب، فاهللا ب
عاً الروميردوهو يقول: خـذها وأنـا   ل عليه عبد اهللا فضربه على عاتقه، فحمم ،

، منكـب الرومـي  بته الدرع، وأسـرع السـيف فـي    ت ضرلب ! فشقّابن عبد المطّ
  .)١(سقط منهزماً، ثمى فولّ

وعبـد اهللا بـن    بطوالت خالد بن سعيد بـن العـاص،   في أجنادين سطّرت
 وحجـر بـن عـدي،    وهاشم المرقـال،  ومقداد بن عمرو،الزبير بن عبد المطّلب، 
هـم الـذين هزمـوا    ف، الجـيش الرومـي  قـاتلوا  المعركـة و حيث كانوا يخوضـون  

ــر ــم  وم،ال ــامعركحــدثت ث ــل ال  نت يرمــوك، أعطــوا فــي هــاتين  بعــد هــذا و قب
حيـث   ؛وقاد المعركة خيـر قيـادة   ،المعركتين القيادةَ لخالد بن سعيد بن العاص

  إنّه هو الذي خطّط النصر للمسلمين.

êe_<ðç¢êe_<ðç¢êe_<ðç¢êe_<ðç¢<<<<Ý^Úý]<±c<†ÛÂæ<†ÓeÝ^Úý]<±c<†ÛÂæ<†ÓeÝ^Úý]<±c<†ÛÂæ<†ÓeÝ^Úý]<±c<†ÛÂæ<†Óe<<<<flê×Âflê×Âflê×Âflê×Â×VVVV< << << << <
ن الروم تجمـع  أرسل إليه: أو بل أبي بكرٍقائداً من ق كان خالد بن الوليد

                                                             

 .١٣٨: ٢٨ راجع: تاريخ مدينة دمشق١
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وقد روي عن أمير  ،لحلّ هذه المشكلة× اإلمام عليلنا، فذهب أبو بكر إلى 
األمـور   مـوارد  فـي  يشاورني كان صاحبه بعد القائم >إن أنَّه قال:× المؤمنين
 أحـداً  أعلـم  ال ،رأيي عن فيمضيها غوامضها في ويناظرني أمري عن فيصدرها

ألن العـرب   ؛ثقلـه نوا محتـاجين إلـى رأيـه و   ، فهـم كـا  ١يعلمه أصـحابي... <  وال
  .×بطوالت اإلمام عليت تخاف كان

شـتر  إلـى مالـك األ   ×وأرسـل علـي  ، ×يقول: استشار أبو بكـر عليـاً  
  .٢ين وعمرو بن معديمن النخعيوتسع مائة فارس 

ةً، ثم أرسل أبـو عبيـدة إلـى    مباشرإال أن أبا بكر توفّي وعزل عمر خالداً 
الروم تجمع لنا عمر اسـتغاث ب  أيضاًونحن قلّة،  بأن عمر وقـال: مـاذا    ،×علـي

  نصنع؟
الـذين  , وفـي  ر بكثـرة نصَـ ين لـم ي الـد ذا هـ  إنو قل:  : اكتب له×قال

 متكلّـ  |،هكـذا أخبرنـي رسـول اهللا   , وسترون آية ,أرسلناهم إليكم كفاية
هم للحرب من بعث نالذيأصحابه  يعرف، حيث كان قين(عليه السالم ) بعلم وي

  والبطولة... .حيث الشجاعة 

×Â<Ý^Úý]<h^v‘_<íÖçŞe×Â<Ý^Úý]<h^v‘_<íÖçŞe×Â<Ý^Úý]<h^v‘_<íÖçŞe×Â<Ý^Úý]<h^v‘_<íÖçŞeflêflêflêflê×<<<<VÕçÚ�Ö]<íÒ†ÃÚ<»VÕçÚ�Ö]<íÒ†ÃÚ<»VÕçÚ�Ö]<íÒ†ÃÚ<»VÕçÚ�Ö]<íÒ†ÃÚ<»< << << << <

 بـرز  الذي(حيث كان مالك األشتر بطلها و اليرموكة معركيقولون بشأن 
بحسـب   وكـانوا  الـروم  طفاصـ  المـ ): العـاص  بـن  سعيد بن خالدأكثر من  فيها

                                                             

 .١٧٦ :٣٨بحار األنوار ١

  .٦٧: ٢راجع: تاريخ مدينة دمشق ٢
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 من زبر اً،لفعة وعشرين أسبكانوا  ننفر، والمسلمو لفي أتائمالعدد ما يقاربون 
 خـذ ، وأالـروم  بطـال أ مـن مقاتـل   لفويقابـل بـأ   عـد ي كانجيش اإلسالم بطل 

  ؟!مبارز من هل: ويقول يتبختر
 كـانوا ؟ وغيـرهم  بن العـاص  وعمرو الوليد بن وخالدعبيدة  بوأ كان ينأ
ا م :له العدو ليه قال(رضي اهللا عنه)، فلما تقدم إ شتراأل مالك ليه، وبرز إخائفين

  ؟سمكا
  .الحارث بن مالك :قال
  : من أصحاب خالد؟قال
  .|اهللا رسول صحابأ نم:قال

ن هــذا البطــل وهنايســم مــن، وســهرأ فشــتره علــىضــرب مالكــاً و بــادرف
, يقـول  يقـع  لـم  هلكنّـ إثر الضربة  فرسه سيقع مناألشتر  نأ رصوتت، قد شترباأل

|، اهللا رسول على يتوصلّ باهللا عليه استعنت) ووجلّعزّ(اهللا فذكرتمالك: 
  .)١(هطرسو ليهإ متقدف

األربعة  بالكنائس حلف الذي العام القائدهو  الذي قتله مالك األشتر هذا
  .مبارز لوأنا أ كونوكان يقول: ال بد أن أ

يقول: برز إليه الكالعي األندلسوجدت  ثم قتلهمة بعد هذا وثالثي،  ثـم 
 واضـطرب جيشـهم   ،مـنهم  فقتـل تسـعة  أصحاب الرايات  من حمل على القادة

المسـلمون  مل عليهم فح ،×بهذه القتاالت من مالك األشتر وأصحاب اإلمام
 الهزيمة. بذلك وكانت

                                                             

 .٢٢٥: ١) فتح الشام ١(
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 وقعـت  ذلـك  ثـر إ علـى ، وفحملوا احملواأبو عبيدة لجيش اإلسالم:  قال
مـن   بطـال األ ودور، المرقـال  هشـام و العـاص  بن سعيد بن خالد دور، فالهزيمة

  ال يكاد يخفى أبداً. النصر حصل بهم الذي× المؤمنين ميرة أذتالم
  ؟ من الذي فتح القدس؟ الشاممدن  ةبقي فتح منيتسائلون: 

الذي فتح القدس كـان مالكـاً األشـتر، ومـا يـذكرون مـن المعـارك فـي         
  .بداًأ لم يكن فيها روميوكثرها مكذوبة المدن أ

لـى  إهـم  ى وصـل ب ، حتّكان يطارد جيش الروم األشتر مالكاً ن: إيقولون
لمالك وقعات، حيـث كـان معـه    خون يذكر المؤركما  ,جبال اللكام في تركيا

كانوا يطاردون ، هؤالء من غيرهمخع وسبع مائة رجل ئة فارس من النامثالث 
  .وهو يبارز رئيسهامن عشرة آالف مقاتل كتيبة 

رجـع مالـك    ، هنـا على رأسه اًضرب مالكوليه ون: قائد الكتيبة برز إيقول
رأسـه   شـد ، فاًءعطـوني حنّـ  : ألمع عدم إصابة ضربته على العدو، فقـا  اًمجروح

  .ليه: سأرجع وأبرز إقالو
  .ال ترجع :قالوا له

مـن  رخ الرجـل المسـلم   ا صـ فلم ،هاعضّ، ثم عطني يدكألحدهم: أ قالف
: >إذا سـلمت  لاق| ي سمعت رسول اهللانّ؛ ألشيء مالك: ليس في قاللم األ
  .)١(وبارز ذلك الرومي وقتله <، فرجعضراس سلم الرأساأل

ى انسـحبوا إلـى   نواع البطوالت في مطـاردة الـروم حتّـ   كما ينقلون عنه أ
                                                             

 .٣٧ :) راجع: االعتبار١(
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  .)١((رضي اهللا عنه)شتر حيث قرر هرقل االنسحاب وطارده األ, القسطنطينية
فَإِذَا جاَء وعد أُوالهما بعثْنَا علَـيكُم  {: لليهـود  وجلّ اهللا عزّوعندما قال 

م اهللا هالذين بعـث  األبطالِ هؤالءصدق ذلك في  ،)٢(}لَّنَا أُولي بأْسٍ شَديد عبادا
جاسوا خـالل  ، واليهود كانوا مع الرومان، فس شديدعليهم حيث كانوا أولي بأ

داخل بيوت اليهود العاديين سلحة ، حيث كانوا يذهبون ويفتّشون عن األالديار
ى اليهـود ـ هـم    الـذين بعـثهم اهللا علـ   و بدون مقاومة، وكان القوم األشد مـنهم ـ  

دة الميدانيون من تالمـذة  القا مالك ورفقاؤه الذين بلغوا خمس مائة نفر، هؤالء
  الذين فتحوا القدس.هم  ^مير المؤمنينأ

ريفياً تشـ  كـان عمـالً  ، إالّ أن ذلـك  وكتـب صـلحاً  يقولون أن عمر ذهب 
، فهذا العمل ×أصحاب عليحيث تم األمر حقيقةً قبل ذلك بيد األبطال من 

الـذي   الفاتح هـو القائـد الميـداني   اً ليكون هو الفاتح؛ ألن تحالصادر منه ليس ف
.يكسر جيش العدو  

عـادة قـراءة   وبكلّ ذلك اتّضح أنّنا نستطيع أن نقول: نحـن بحاجـة إلـى إ   
الفعل من أالفتوحات قراءة موضوعي صدر؟ نرى بهذه القـراءة   ينة؛ لنعرف أن

ة وشـارك فـي معركـة القادسـي     العـراق هاشم المرقـال مـع مجموعتـه قصـد      نأ
مطـاردة الـروم   مالك ب واستمر ةً،بعد معركة اليرموك مباشرحوالي شهر، وذلك 

 فـي مصـر  ولـم يبـق   نسـحاب مـن مصـر    ت الروم االرقر ثم، في سوريا وغيرها
  .بداًجندي رومي أ

                                                             

  .١٦٢ :١) راجع: فتوح البلدان ١(
  .٥اإلسراء:  ) سورة٢(
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أمـام  ة معركـة الفالنيـ  القـاد   عمـر بـن العـاص    نفإذا رأيتم رواية تقول: إ
إمـا أقبـاط أو مـن    لطـرف المقابـل   آالف المقاتلين مـن األعـداء، فـاعلموا أن ا   

اً مـع  صـلح هم انسحبوا وبعثوا إلى المقوقس أن ال يوقّـع  نَّالروم، أما الروميون فإ
كيف قاتل ابن  ذاً، إلوالم يقاتفقباط ، وأما األع الصلحخالفهم ووقّالعرب، لكنّه 
  الذين لم يصدر منهم مقاتلة؟! ءالعاص هؤال

جنـدي   مقابله يكن ولم، خالد في العراق كمعاركذوبة مك مصر معارك
 طـالب ة وخاصّأيها األعزاء ـ   الملفتصلحاً، و سالماإل في دخلت مصرأبداً، ف

 الفـرق ، أن و صـلحاً عنـوة أ  فتحـت  رضاأل هـذه  نعلى أ جيبونلعلم ـ عندما ت ا
  ما هو؟ بينهما

على مـا تصـالحوا   كانت  صلحاًالمنطقة المفتوحة  نأ بينهما الفرقنقول: 
مـثالً، أي: أن الرجـل البـالغ     ديناربـ بـالغ  ّ كلعن  يتصالحون كانوا، حيث عليه

 سـنوية  ضـريبة السنة، وكان ذلك المال الالزم دفعه  في دينارين واً أديناريدفع 
، إنّمـا  السـن  كبـار و لنسـاء الً ل، ولم يكن لزوم دفع المـال شـام  دفاعالوة حمايلل

 امـ ، وأعليهـا  حالمصـالَ  رضحـال األ  هذهف كانوا يأخذون المال من البالغ فقط،
 الضـريبة زيـد  ي، والوالي مخير بـين أن  لمسلمين ملكاً تكونة فال عنو المفتوحة

  أو ال.
يزيـدوا   ىحتّـ ة عنـو  مفتوحة رضاأل يجعلواأن  الوالةوكان من أهداف 

ة ومدينـ عنـوةً   فتحـت  الشـام أن  عونيـد ، فلذا يهاف اسالنّ علىالسنوية  الضريبة
ليصح بذلك للوالي والسـلطة أن يزيـدوا الضـريبة السـنوية      صلحاً فتحت دمشق

، وأكثـر  مصـر سـورية و  مدن كلّ، حيث فتحت ذلك في يكذبونوالحال أنّهم 
ة، لهـم  فتحت عنـو  المناطق هذه نأ عونيد الذين هؤالء، فصلحاً العراق مناطق
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  .اسالنّ على الضريبةللسلطة، وهو أن يزيدوا  دعاء هدفوراء هذا اإل
ـ  العـاص  بـن  عمـرو  عىادأمصـر  عـن  يعزلـه  نأ راد عثمـان أ الم :هـل  أ ن

 وهـدم  فيهم وقتل بحملة قام، فالروم استدعوا همنَّوأ الصلحوا نقض ةسكندرياال
 نحـن لـم  : لـه  وقالوا عثمان لىإ اؤوجا ذلك بعد ،منهمة وسبى سكندرياال سور

 رجـاع بإ عثمـان  مر؟ إنّمـا الـذي نقضـه هـو عمـرو بـن العـاص، فـأ        العهد ننقض
ة سـكندري علـى أهـل اال   الضـريبة  يزيـد  نابـن العـاص أ   يريـد فكـان  , )١(السبايا

األرض الفالنيـة   فتحـت : لكـم عندما يقولـون   هو هدفهم هذافيسبي, و يسرقو
  ه.وعن هدف القائل عن فابحثواوة، عن
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دهم مـا  عـد دة الحقيقيـين الـذين يبلـغ    القـا  ن، وهـو أ خـر آمـر  ثم عندنا أ
الــذين قــادوا  هــمنَّذكــرت أ الســلطة مصــادرأن  ىحتّــاً (ن قائــديقــارب خمســي

ة، ميـ أ بنـي  مـن  مكروه شتراأل مالكالتاريخ، فمثالً:  عليهم ميعتّ) النصر واوحقّق
ه هو الذي نَّالفتوحات؛ ليقولوا الحقيقة وأ في دوارهأ دوايمجيمكن أن  كيفف

  ؟!فلسطينو والشام سوريافتح 
 قتـل الذي  زوراأل بن ضرار لىإ شتراأل مالك دوارأيعطون  همنَّوجدت أ

، فيجعلـون بعـض بطـوالت مالـك     اليرمـوك  مـن  سـنتين  قبـل  يعنـي ، في اليمامة
 الـذي ، أمـا مالـك   ه فعل كذا وكذانّويقولون أ!! سنتين قبلاألشتر لشخص قُتل 

  ه.بطوالتذلك، فيسلبون ويسرقون منه  فعل
                                                             

  .٢٤٤:٢راجع: الثقات البن حبان ) ١(
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حـد  أل خالـد  فيـه  بـرز اً واحـد اً مـورد أنّي بحثت ألجـد   لكم ذكرتُوقد 
جماعـة   كـلّ و وقـاص أبـي   بن وسعدة بوعبيدأ كذلكفيه، لكن لم أجد، وقاتل

  والقادة الرسميين؛ حيث لم يكونوا مقاتلين. السلطة
كـانوا   فـي قتـل المأسـورين   ووامر ، في توزيع الغنائم وفي إصدار األمنع

  .جد لهم بطولةا مع العدو فلم أمصادقين في بطولتهم، أ
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، أرجـو أن  ة فـي الفتوحـات  هناك مجموعة قواعـد مهمـ   !اءعزّإخوتي األ
سـتفتح األبـواب   هـا  نّقد فتحت الباب عليها، وأنا مطمـئن بأ كون هذه الدراسة ت
عـادة  ة فـي مصـر؛ إل  خاصّـ وسالمي واإلفي عالمنا العربي  رينمفكّوالفين لمثقّل

ةقراءة الفتوحات قراءة حقيقي.  
، وكذا معرفة اتهايجابيوإ اتهاسلبينذكر من تلك القواعد: لزوم النظر الى 

  فـي تزييـف الحقـائق   ديـدة  مـن النمـاذج الع  المزيفين, ودون  أبطالها الحقيقيين
ولكنّـه لـم يكـن     ه قـاد نَّـ ، فهـم يـذكرون أ  بـي وقـاص  ما يذكروه عن سعد بن أ

معركـة  كانـت  وذيب قصـر العـ  ه كـان فـي   نَّـ كذلك أبـداً، بـل مـن المعـروف أ    
المسلمينقل بعيدة عنه، جمعت ثالث قصائد على األة القادسي ن أنهمـوا  اتّ تبي

  .×دوار شيعة عليهناك طمس أل ذاً، إبالجبن اًسعدفيها 

VDäßÂ<�]<ê•…E<ë‚flÛ�]<á^Û×‰<…æ�VDäßÂ<�]<ê•…E<ë‚flÛ�]<á^Û×‰<…æ�VDäßÂ<�]<ê•…E<ë‚flÛ�]<á^Û×‰<…æ�VDäßÂ<�]<ê•…E<ë‚flÛ�]<á^Û×‰<…æ�< << << << <

(الـذي   سلمانوفارس يقتضي أن يكون لالوضع الطبيعي في فتح العراق 
؛ حيـث يبـدو   دور )يسالقـد <، أي: الرجل روزبه>اسمه بيران هو معروف في إ

 ذاً، إن داعية المسلمين في فتح فارسيعـ  ×مير المؤمنينه ـ وبإقتراح من أ نَّأ
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  وداعيتهم.هو رائد المسلمين 
، رةتـة ومـؤثّ  لفم اًدوارأ لسـلمان فـي ثنايـا نصـوص السـلطة      جـدتُ قد وو

عـرف  ؛ ألنَّـه كـان ي  للفـرس  بارعـاً مفاوضـاً  كـان  اً وعسكري اًكان قائدومنها: أنّه 
تقول الرواية:  ,عندما حاصر المدائن لم يكن سعد بن أبي وقاص معهمفلغتهم، 

سلمان تقد لقد  فقال:طب م وخإنعث فينب بأخـذ   عـزّ وجـلّ   ، ووعـدنا اهللا ا نبـي
  عمن تدافعون؟ف (يزدجرد) هرب إلى خانقين، وهذا الملك قصوركم،

سكت هؤالء فتـرةً ثـم رشـقوه بالنشـاب، فمـد سـلمان يـده وقـرأ آيـة،          ف
يـذكرون فـي   أنّهـم  حتّى ـ ثم صاح قائد الحرس   فذهبت السهام يميناً وشماالً،

قـال: أنـا   فمـن أنـت أو مـن تكـون؟     ـ أي:   ،>زنهار< :النصوص العربية أنَّه صاح
  روزبه.

مـن   واهللا مـا نخفـي عليـك شـيئاً     :قـالوا ف ،جاءهم سلمان وتفاوض معهمف
 ،يريـد نهاونـد  وما الملك قـد مضـى   نّإو ،اًوال متاع ماالًوسبب قتالنا ليس  ،أمرنا

 ،رهـا فلزمنا مـن أم  ،ليناإمها وقد سلّ ،ولم يقدر على أخذ ابنته معه وهي مريضة
  .)١(أسلموا على يد سلمان، فبنتهاقال سلمان لهم: أوصلوا له ف

قضى عشـرين سـنة فـي فـتح الشـام وفلسـطين وبيـروت        فقد ذر  أبوكذا 
  ينكرون دوره في هذه المناطق. هملكنّ ومصر،

VovfÖ]<Åç•ç¹<Åçq…VovfÖ]<Åç•ç¹<Åçq…VovfÖ]<Åç•ç¹<Åçq…VovfÖ]<Åç•ç¹<Åçq…< << << << <

ــى قــراءة جديــدة للفتوحــات، تقــيم    إخــواني األعــزّاء، نحــن بحاجــة إل
                                                             

 .٢٠٤:٢) راجع: فتوح الشام ١(
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ــي مصــادرها ــالســلبيات واإلن وتب ــى أن نالحــظ أاتيجابي ــذ ن، وإل ــر تالمي  أمي
 مخالفاتال ، ولم يرتكبوافتحها التي تموحيدين في البالد كانوا × المؤمنين

وقـع مـن أخطـاء    مـا  كلّوالسلطاناً، بل  راًتجب ولم يسرقوا ولم يدعوا ولم يقتلوا
  .×مير المؤمنينوانتهاكات ومخالفات كانت من غير تالميذ أ

لى قراءة للفتوحات مـن حيـث سياسـتها فـي العـدل      وكذا نحن بحاجة إ
  ت.والظلم وما وقع منها على الشعوب التي فتح

 لقـادة لدوار المكذوبـة  نحن بحاجـة إلـى قـراءة للفتوحـات؛ لكشـف األ     
سرى في جمع األموال وقتل األ الّعيت لهم البطولة وهم ليسوا بأبطالٍ إاد الذين
 )رضـوان اهللا علـيهم  (ن ية للقادة الميـداني الت الحقيقيكشف البطو، ولفينالمكتّ

| حيث وعد اهللا تعالي بأن يـرث المسـلمون   اهللا ورسوله قوا وعدالذين حقّ
  .رض كسرى وقيصرأ

 المجموع فتوحات اإلسالمية وما وقع فيها من أخطاء فمهما قلنا في الثم
ن تبقـى  إن تدخل في اإلسالم، فهوخير لهـا مـن أ   هذه الشعوبمنها: أن  يالكلّ

س تـه متـنفّ  على عالّحينذاك سالم ألكاسرة، وحكم اإلتحت حكم القياصرة وا
فهـو   وتفهـم،  اسـتيعاب  هـا ويهيـئ ل  مالهـا ، ويحقّق لها قسماً من آلهذه الشعوب
  صرة.كاسرة والقياة األفيها ظلم ودكتاتوري ن يستمرخير لها من أ

وا علـى  صـلّ   أكثـر لألسـئلة،  مجـاالً  نعطـي يلـة  في هـذه اللّ ، وكتفي بهذاأ
د وآمحمدل محم.  
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 هل لكم أن تعطونا فهرسـاً بأسـماء القبائـل التـي ارتـدت     :السؤال األول
  ت من قبل السلطة بتهمة الردة؟فعالً؟ وتلك التي قُتل

وأتبـاع مسـيلمة    بنـي حنيفـة  التي ارتدت فعـالً أتبـاع    الجماعةالجواب: 
كـان رئيسـهم ابـن    ارتدوا، و قسم من بني أسد، بنو فزارة كلّهم :يعني ،وطليحة

  وغيرهم. ءحسن، وأكثر بني أسد وقسم من طي
هـذا  (رضـي اهللا عنـه)،   مـا عـدا رئيسـهم ثمامـة      هـم كلّارتـدوا  حنيفة  بنو

 ،على بني حنيفة| كان عامل النبي، ومجموعة قليلة معه التقي نسان الباراإل
، وكـان  بـداً من قبل أبـي بكـر وخالـد أ   دور  يضته السلطة؛ حيث لم يعطَ أورف

   المرتدين.قاتالًكان م ل وهوتقُ، يمانهمؤمناً وثبت على إ
، قبيلــة كبيـرة مــن بنـي تمــيم   هـم بنــو يربـوع  فة وا بــالردهمـ الــذين اتُّأمـا  

؛ حيـث  ةهـل الجنّـ  عليهم)، ومالك ابن نويرة المشهود له أنَّـه مـن أ  رضوان اهللا (
 يـن وصـي  : أوقـال ة، بشـد  أبا بكـر علـى المنبـر فـتكلّم     جاء إلى المدينة فوجد

أخرجه أالنبي ـ  :قال لـه  ، وعندما ذهب خالد،بو بكر من المسجد|؟ ثمر دب
  .)١(اًوضعه ال يفتق علينا فتق

                                                             

 .٧٦) الفضائل البن شاذان: ١(
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عنـدنا قبائـل كنـدة فـي     ، كـذلك  ينة وهم غيـر مرتـد  هموا بالرداتُّ هؤالء
واضح من قبائل كندة يدلّ على عدم ردتهم التي اتُّهموا  نصّ ، وهناحضرموت

الذين تحدثوا مـع العامـل المبعـوث    ة قبائل الكنديهذه ال لكم نصّبها، وسأقرأ 
  :بكربي من قبل أ
وطلـب مـنهم أن   خبرهم بما كانأ ذهل لبيد إلى بنيبن ا ذهب زياد لم ،
، قال: إنّك تدعو إلى بن معاوية: حارث ليه رجل يقال لهأقبل إف، با بكريبايعوا أ

  فيه عهد! ليكمرجل لم يعهد إلينا وال إ
ولكـن   ،ليكملم يعهد إلينا وال إ هنّ! فإيا هذا صدقت له زياد بن لبيد:قال 

  اه لهذا األمر.رناخت
وهم أحـق النّـاس بهـا؛ ألن     ^قال له: أخبرني لما نحيتم عنها أهل بيته

  .)١(}رحامِ بعضُهم أَولَٰى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّهوأُولُو األ{اهللا (عزّ وجلّ) قال: 
  .نفسهم منكالمهاجرين واألنصار أنظر أل نقال له زياد بن لبيد: إ

  مـنكم لهـم,   ال حسـداً ! ما أزلتموها عـن أهلهـا إ  ال واهللا :فقال له الحارث
أ في قلبي وما يستقرخرج من الدنيا ولم ينصب للنّ| رسول اهللا نماًلَاس ع 

  أنشأ يقول: ثم عونه، فارحل عنا أيها الرجل، فإنّك تدعو إلى غير رضى،يتب
  كان الرسول هو المطاع فقد مضى

  
ــتخلف  ــم يس ــه اهللا ل ــلّى علي   ص

فقال: صدق واهللا حـارث بـن معاويـة!     ،ب عرفجة بن عبد اهللا الذهليفوث  
ها بوجـه مـن   الفـة وال يسـتحقّ  ، فما صاحبه بأهل للخأخرجوا هذا الرجل عنكم

  .|دها محمة من نبي، وما المهاجرون واألنصار بأنظر لهذه األمالوجوه
                                                             

  .٧٥) سورة األنفال: ١(
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وثب رجل من كندة يقال له ثم:  إلى : يـا قـوم  فقـال  ،بـن عـوف   عـدي...
  .)١(آخره

 ن؛ ألبـي بكـر  ء وقفـوا وردوا بيعـة أ  هـؤال ، ون قبائـل كبيـرة  ذن الكنـدي فإ
هل بيتهلم يوص بأبي بكر، بل أوصى بأ |النبي.^  

ما هي حروب الردة التي يدعيها أهل السـنّة؟ هـل ارتـد    السؤال الثاني: 
أبـي   هل كـان بسـبب مـوقفهم مـن خالفـة     وبعض المسلمين فعالً عن اإلسالم، 

  بكر؟
يوجـد أنـاس خـالفوا أبـا بكـر      كمـا   ،يوجـد مرتـدون حقيقـةً    الجواب:

  فاتُّهموا بالردة، فقيل: إنَّهم مرتدون.
 الفونأمـا المخـ   م،وغيـره  ومسـيلمة وبنـو أسـد    : طليحةحقيقة المرتدون

  موا.هِفإنَّهم وقفوا ضد السلطة وخالفوا السقيفة والسلطة فاتُّ
ل هــذا الــدور الكبيــر فــي مالــك األشــتر مثّــإذا كــان  :الثالــث الســؤال

  فلماذا ال نجد له ذكراً في التاريخ؟الفتوحات 
 كـلَّ طـارد معاويـة بعـده     لـى أن األمر في ظالمة مالك إ وصل الجواب:

النخعيين، حتّى اُلغي اسم النخعي، ورجعوا إلى جدهم مـذحج حيـث يكتبـون    
قسـم مـنهم فـي     ـلغطـاء   آل كاشـف ا ـ ومن بقايـاهم    اآلن بنو مالكف، مذحجي

اتّضــح أنَّهــم كــانوا مشــردين ووســط العــراق وقســم فــي جنوبهــا فــي البصــرة، 
مضطهدين بحيث لم يستطيعوا إبراز اسم النخعـي حتّـى يبـرزوا فضـائل مالـك      

  ).رضي اهللا عنهاألشتر ومقام مالك(
                                                             

 .٤٩: ١) راجع: الفتوح ١(
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ما هي المصادر الشيعية التاريخيـة التـي يمكـن االعتمـاد      السؤال الرابع:
  عليها في البحث التاريخي؟

في البحث التـاريخي ال بـد لنـا أن نرجـع إلـى كـلّ المصـادر         الجواب:
، نحـن فـي   ونسـتنتج منهـا   نـدقّق ونحقّـق فيهـا، ونسـتنبطَ     حتى الشيعية والسنية،

البعض مـنهم  فـ وصـفنا مسـائل الفتوحـات والغـزوات،      المجلّد األول من كتابنا
وكـان   البالذري عنـده شـيء مـن اإلنصـاف،     :مثالً ،عندهم شيء من اإلنصاف

والكـوفي   ،والواقدي يهتم باألسلوب القصصي العـاطفي  منصفاً أكثر من غيره،
مـن أقـرب الكتـب إلـى النظـرة       لكـن ، عنده نفحة عراقية شيعية وإن كان سـنياً 

 وهـذان يتميـزان بـبعض    ،اليعقوبي والمسعودي عندنا:الشيعية الصرفة  التاريخية
  التي لم يذكرها غيرهم، وأيضا الغارات للثقفي. األمور

  أي كتاب تذكر فيه قصص الفتوحات؟ السؤال الخامس:
اقرأ كتـابي وتجـد فيـه كـلّ المصـادر المـذكورة مـن الكتـب          الجواب:
منـه   لوكلّ مفـردة موثّقـة بمصـادرها المتعـددة، المجلّـد األو      الشيعية والسنية،

لّهـا فـي العـراق وإيـران والشـام وفلسـطين وسـوريا        يذكر فيه سير الفتوحات ك
المجلّد الثاني في شخصيات ادعت السـلطة والقيـادة والبطولـة وبيـان     وومصر، 

ن وإثبات بطولتهم وأدوارهـم (رضـوان   ي، ثم ذكر القادة الحقيقيهزيف ما ادعت
  .اهللا عليهم)

  وصلّى اهللا على محمد وآل محمد.
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ةالتشبيه والتجسيم عند الوهابي  

  
  
  
  
  
  
  

  جعفر السبحانيالشيخ 
  





  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــر      ــى خي ــالم عل ــالة والس ــالمين، والص ــد هللا رب الع ــه  الحم ــه وآل خلق

الطـــاهرين، ال ســـيهر وولـــيـــ ،العصـــر ما نـــاموس الـــدة بـــن الحســـن الحج
  العسكري#.

الم عليكم جميعاً ورحمة اهللا وبركاته.والس  

VovfÖ]<Åç•ç¹<íÚfl‚ÏÚæ<‚éã³VovfÖ]<Åç•ç¹<íÚfl‚ÏÚæ<‚éã³VovfÖ]<Åç•ç¹<íÚfl‚ÏÚæ<‚éã³VovfÖ]<Åç•ç¹<íÚfl‚ÏÚæ<‚éã³< << << << <

 لكـن  )،ةوالتجسـيم عنـد الوهابيـ    (التشبيه هو: علنموضوع البحث كما أ
ة رائـد  ابـن تيميـ   ألن ة،تيميـ على كلمات شيخهم أحمد بـن  الكالم  زنحن نركّ

ة وإمامهم وقائدهمالوهابي، وليس عند  ،ونعن كالمه يصدرون وبكالمه يحتج
الوهابيكنا بكالمـه فكأ ةة شيء زائد على ما أتى به أحمد بن تيميمـا  نّ، ولو تمس

تمسكنا بكالم عامفي هذا الموضوع ينة الوهابي.  
  :كلماته من قبل أن نذكر شيئاً مةم مقدنقدلو

 ــماوي ــرائع الس ــت الش ــابهة    نزل ــن مش ــالى ع ــبحانه وتع ــه س ــى تنزيه ة عل
عـن  علـى تنزّهـه تعـالى     ةة النبويـ القرآن الكـريم والسـنّ  كذا دلّ و ،المخلوقات
ة مـالوا إلـى   أقوامـاً مـن أتبـاع الشـرائع السـماوي      لكنواً، أو جسماني كونه جسماً

دعـاهم  × موسـى  مـع أن ، ×على رأسهم قـوم موسـى  و ،التجسيموة ينثوال
 كـأن ف ،هـم كـانوا فـي مصـر    بمـا أنّ  ، لكنةالوثن والوثني، والتنزيهإلى التوحيد و
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  ألجل ذلك عليها.واعتادوا  ،فكرة التجسيم صارت في فطرتهم وخلقتهم
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 دالّة على ارتكاز التجسيم عنـد اليهـود،   نذكر شواهد من القرآن الكريم
ر بهم نبـي اهللا  ى بعدما عبحتّ ،التجسيم صار فكرة راسخة عند بني إسرائيل أنو

  البحر.× موسى
بعـدما  ف ،ماإللـه المجسـ   ×ىطلبوا مـن موسـ  أن اليهود  الشاهد األول:

رأوا  ،األخـرى  الضـفّة ونزلـوا إلـى    ،البحرببني إسرائيل × اهللا موسى نبي عبر
دون أصناماًبيع قوماً أن، ل لَّنَا إِلَٰ{×: هم موسىفقالوا لنبيعـا  اجـا كَمه  ـملَه 

  .)١(آلهةٌ}
وجاوزْنَـا بِبنِـي إِسـرائيلَ    { حاكياً للقضية: يقول سبحانه تبارك وتعالى

 إِلَٰهـا  لَّنَا اجعل موسى يا لَّهم قَالُوا أَصْنَامٍ علَٰى يعكُفُون قَومٍ الْبحر فَأَتَوا علَٰى
  .}تَجهلُون قَوم إِنَّكُم قَالَ آلهةٌ هملَ كَما

ــدلّ ــة ت ــى أنّ فاآلي ــيم  عل ــى فكــرة التجس ــانوا عل ــع ، وإن هــم ك ــانوا م ك
فكـرة   مصـاحبتهم ومعاشـرتهم مـع المصـريين كـأن     ل لكـن ، سنينل× موسى

  في أفكارهم وأرواحهم. التجسيم صارت بذلك مستقرة
يا { :رؤية اهللا تبارك وتعالى، قالوا ×طلبهم من موسى الشاهد الثاني:

  .)٢(}رى اللَّه جهرةًنَ حتَّٰى لَك نُّؤمن لَنموسى 
                                                             

 .١٣٨) سورة األعراف: ١(

 .٥٥) سورة البقرة: ٢(
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 ،هم ساروا على فكرة التجسيم والتشـبيه أنّليس معناه إالّ  ؟فما معنى ذلك
طلبوا من موسى أن يرى باألبصار، و من ثم موجود  اإلله رون أنهم يتصوكأنّف

هـذا هـو الشـاهد    و ،}رى اللَّه جهرةنَ حتَّٰى لَك نُّؤمن لَن{ :فقالواهم هيريهم إل
  فكرة التجسيم خُمرت في أرواحهم وأفكارهم وأنفسهم. على أن الثاني

مـا جـاء    بعـد ، ف×لعجل عند غيـاب موسـى  دتهم لعبا الشاهد الثالث:
 :لموضوعهذا ا يقول تبارك وتعالى عن ،وقعت فتنة العجل موسى إلى الميقات

} ارخُو ا لَّهدسلًا ججع هِميلح نم هدعن بٰى موسم ماتَّخَذَ قَووا  أَلَموـري  أَنَّـه  
  .)١(}ظَالمين وكَانُوا اتَّخَذُوه سبِيلًا يهديهِم ولَا يكَلِّمهم لَا

كـانوا  ــ  × ة موسـى وبـاألخص أمـ  اليهـود ـ    هذا شاهد ثالث على أنو
ه تبــارك وتعــالى موجــود أنّــو ،ة وفكــرة التجســيم والتشــبيهعلــى مســير الوثنيــ

رى جسمانينّفكأ ،يمكن أن يهم كانوا يتصواإلله رون أن ال يقبـل   غير المرئي
ق بشـيء موجـود   ن تتعلّـ ، فالعبـادة يجـب أ  ه خارج عـن أحاسيسـهم  ألنّ ؛العبادة

 )٢(موسٰى} وإِلَٰه إِلَٰهكُم ذَاهٰ { :قـال وا عمل السامري العجل لم، ولذا محسوس
  ر.وند ما شذّ إالّ ،عكفوا على عبادتهف ،هم وجدوا ما فقدوه عبر سنينكأنّف

 ×ت مـن قـوم موسـى   فكرة التجسيم جـاء  هذه شواهد ثالثة على أنف
فـي  وتوجـد أيضـاً    ،أعنـي اليهـود   ،ة بني إسـرائيل بت إلى عاموتسر فشيئاً، شيئاً

  على فكرة التجسيم.صادقة شواهد أيدي الناس حالياً التي بالتوراة 
  

  
  
  
  

                                                             

  .١٤٨) سورة األعراف: ١(
  . ٨٨) سورة طه: ٢(
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<ÜéŠrjÖ]<ÜéŠrjÖ]<ÜéŠrjÖ]<ÜéŠrjÖ]íéÞ]†’ßÖ]<‚ßÂíéÞ]†’ßÖ]<‚ßÂíéÞ]†’ßÖ]<‚ßÂíéÞ]†’ßÖ]<‚ßÂVVVV< << << << <

ثم فهـم  ×لى قوم عيسىإ× بت فكرة التجسيم من قوم موسىتسر ،
شـيء  كـان األمـر عنـدهم مختلفـاً بزيـادة      لكـن  خـطّ،  ساروا على ذلـك ال  أيضاً

  .خاص
لتجسـيم  كـان ل لكـن  ، فكـرة بسـيطة  × ة عند قوم موسـى الوثني فكانت

الفلسفة خاصة بين ة والتشبيه عند النصرانيةديانة الشرقي.  
 حمـا) ر: (با بهـذه األسـامي  ، يذكرونهالبراهمة كانوا يعتقدون بآلهة ثالثة

ب عنـدهم مركّـ  اإللـه   أي الهادم، فكأن )يفا(سأي الواقي،  )فيشنو(أي الخالق، 
اصّ؛ ألن الخـالق  خـ  وعمل هممن لٍلكّ، أو من ثالثة أشخاص، من ثالثة أجزاء

هـذا التثليـث فـي    كـان  ف ،سـيفا والهادم عبارة عـن   ،شنويالواقي فو ،ماكان برح
و ،ةالديانة الشرقيفشيئاً بت الفكرة شيئاًتسر ة في القرن الثاني.إلى النصراني  

Vï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<l]‚ÏjÃÚ<àÚ<í×Û¢<ìð]†ÎVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<l]‚ÏjÃÚ<àÚ<í×Û¢<ìð]†ÎVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<l]‚ÏjÃÚ<àÚ<í×Û¢<ìð]†ÎVï…^’ßÖ]æ<�çãéÖ]<l]‚ÏjÃÚ<àÚ<í×Û¢<ìð]†Î< << << << <

مثــل  معقّــدة، ولــم تكــن ةنصــرانيفكــرة  التجســيم والتشــبيه والتركيــب
مـا   نوهـو أ  ،بسيط حيث أسسوا فكرتهم على شيء ،التجسيم عند بني إسرائيل

فيجـب أن   ،ب منـه الحاجـة  طلَـ أن يعبـد، كمـا ال يمكـن أن تُ    ال يرى ال يمكن
كانـت   ،طلـب منـه الحاجـة   رى وتُم يـ شيء موجود مجسـ ب تكون العبادة متعلّقة
  وثنيتهم. هذه فكرتهم ومقام

ا أمفكرة خاصّة فكانت لهم النصرانيثابتـة  ةة فلسفي    ةبـين الديانـة الشـرقي 
 اً عند تلك الديانات في االبتـداء، التثليث موجود في هذا الموضوع، حيث كان

 ثمبت تسرين أو تالميـذ   أحة في القرن الثاني من خالل إلى النصرانيد الحـواري
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  الحواريين.
فكرة التثليث  إن :تلك الفكرة ويقولعن  يميط الستراهللا تبارك وتعالى ف

وإنّما أخذ هؤالء  ،ةلى التجسيم والتشبيه والتركيب ليست للنصرانيالتي ترجع إ
وقَالَـت الْيهـود   {، يقول اهللا سـبحانه وتعـالى:   ن أقوام آخرينالفكرة الباطلة م

ـ    بِـأَفْواههِم   قَـولُهم  ذَٰلـك  هعزَير ابن اللَّه وقَالَت النَّصَارى الْمسـيح ابـن اللَّ
  .)١(}ونيؤفَكُ أَنَّٰى اللَّه قَاتَلَهميضَاهئُون قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ 

وهو  ،رجع إلى أمر واحدها تكلّوالتركيب والتشبيه وهذه فكرة التجسيم 
ف اهللا تعـالى،  يعر القرآنإال أن  ه،عدم معرفة اهللا تبارك وتعالى على ما هو علي

قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصَّمد لَم يلد ولَم يولَد ولَـم يكُـن لَّـه كُفُـواً     {: فيقول
د٢(}أَح(.  

<دبسيط :أي <أَح، <ال شريك له وال مثيل وال نظير :أي <واحد.  

Voè‚£]<ð^Û×Â<˜Ãe<‚ßÂ<ÜéŠrjÖ]<ì†ÓÊ<hfl†Ši<gf‰Voè‚£]<ð^Û×Â<˜Ãe<‚ßÂ<ÜéŠrjÖ]<ì†ÓÊ<hfl†Ši<gf‰Voè‚£]<ð^Û×Â<˜Ãe<‚ßÂ<ÜéŠrjÖ]<ì†ÓÊ<hfl†Ši<gf‰Voè‚£]<ð^Û×Â<˜Ãe<‚ßÂ<ÜéŠrjÖ]<ì†ÓÊ<hfl†Ši<gf‰< << << << <

عـن  مع األسف، وكـان ذلـك   يم دخلت بين المسلمين فكرة التجسلكن 
كــانوا علــى حيــث  ؛األحبــار والرهبــانأعنــي: طريــق مستســلمة أهــل الكتــاب، 

فجعلـوا   ،تظـاهروا باإلسـالم   : كـانوا يهـوداً أو نصـارى   يعنـي  ،عقيدتهم السابقة
دخلوا أفكارهم الباطلة بين المسلمين، ويـا لألسـف   ى ية ووقاية حتّاإلسالم جنّ

عمـل المحـدثون   و ،ثينفأدخلوا أفكارهم بـين المحـد   ،قاموا بذلكهم حيث إنّ
                                                             

 .٣٠) سورة التوبة: ١(

 .٤ـ  ١ ) سورة االخالص:٢(
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  ؟لماذا ،على صبغة الحديثوصاغوها تلك األفكار 
  حــدثوا عــن بنــي إســرائيل( :قــال |األكــرم ســمعنا مــن النبــي :قــالوا

  .)١()وال حرج
ه أهل ، تلقّاما ذكره مستسلمة أهل الكتابلّ، كالحديث هذاعلى أساس ف

ل وحي منـزّ  اهكأنّو ،ةحقيقيوة مسائل واقعيكالحديث في القرن األول والثاني 
ل وال يغيو ،رال يبدبت فكرة التجسيم والتشبيه عن طريق هؤالء فـي كتـب   تسر

  .الحديث
 خصوصاً ،مملوءة من تلك األحاديثعلى أثر ذلك  اآلنكتب الحديث 
اللــذان يعــدان هــذان الكتابــان ف، وكــذا توحيــد ابــن منــدةتوحيــد ابــن خزيمــة 

ولذلك أعاظم األشاعرة وأكابرهم  ،بالتشبيه والتجسيم مليئان ،ةن للوهابيمرجعي
بـل   ،ن ليسـا كتـاب توحيـد   : هذان الكتابايقولون، حيث الكتابين ون هذينيرد

  كتاب شرك.
: فـي تفسـير قولـه    هو اإلمام الرازي كبير األشاعرة وله كتـب، يقـول   هذا

}كَم سٌءلَيشَي ه٢(}ثْل( :بهذه اآلية في نفي  وحديثاً علماء التوحيد قديماً احتج
 ،فـي المكـان والجهـة    حاصـالً  ،جزاءمن األعضاء واأل باًمركّ كونه تعالى جسماً

فيلزم وجـود األمثـال واألشـباه     ،لو كان جسماً لكان مثْالً كسائر األجزاء :وقالوا
  .}يس كَمثْله شَيٌءلَ{ :وذلك باطل بصريح قوله تعالى ،له

يقول ثم: واعلم أن أورد استدالل أصحابنا د بن إسحاق بن خزيمة محم
                                                             

 .٤٧٤:  ٢) مسند أحمد ١(

 .١١) سورة الشورى: ٢(
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بهذه اآلية في الكتاب الذي سم اه بالتوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك، ثـم 
  .)١(ناقص العقل ،قليل الفهم م،ه مضطرب الكالنّوصفه بقوله: إ

طبـع فـي   يـ مـع ذلـك كلّـه     ـ ن توحيد ابـن خزيمـة    أ ف لهمما يؤسلكن 
اً بين الحجاج، كأنّه كتاب طريف وكالمه كـالم وحـي،   مجانالسعودية ويوزّع 

 ، حيـث فيـه أيضـاً   ةتوحيد ابـن منـد  ينتشر ويطبع بأنواع الطباعات، ونظير ذلك 
  .كثير من األحاديث الدالّة على التجسيم والتشبيه شيء

حيـث  هـؤالء يفـرون مـن التجسـيم بكلمـة باطلـة       أن غاية مـا فـي األمـر    
، لـه رجـل لـيس كـذا     ،لـيس كأيـدينا   يقولون: جسم لـيس كاألجسـام، لـه يـد    

  المطلب في آخر المحاضرة. وسنأتي بهذا
بت لكـن تسـر  ، ة نزلت على التوحيد والتنزيـه الشرائع عام أنعلى  فوقفنا

فكرة التجسيم والتشبيه من اليهودي  ت    ،ةة إلـى النصـرانيانجـر ـ  ثـمة مـن اليهودي
بتلك المقولةرت ما تأثّوإنّ ة إلى المسلمين،والنصراني ثين دون طائفة من المحد
عـن الـذهاب إلـى هـذه      هونهم منزّفهؤالء كلّ ،ةاإلماميو ةالماتريديو األشاعرة

  .الفكرة

VÜéŠrjÖ^e<å�^ÏjÂ]<î×Â<ífléÛéi<àe]<l^Û×Ò<àÚ<‚â]ç�VÜéŠrjÖ^e<å�^ÏjÂ]<î×Â<ífléÛéi<àe]<l^Û×Ò<àÚ<‚â]ç�VÜéŠrjÖ^e<å�^ÏjÂ]<î×Â<ífléÛéi<àe]<l^Û×Ò<àÚ<‚â]ç�VÜéŠrjÖ^e<å�^ÏjÂ]<î×Â<ífléÛéi<àe]<l^Û×Ò<àÚ<‚â]ç�< << << << <

ز علـى بيـت   نركّـ  بـد مـن أن   فال ذكرناها،إذا وقفتم على المباحث التي 
ة على بكالم ابن تيميفي هذا المقام  نستدلّ وهو أن، وصلب الموضوع القصيد

  بكلمة. اً غير مخلٍّواقعي اًننقل نصوصه من كتبه نصّف ،فشيئاً فكرته شيئاً
                                                             

 ١٥٠:٢٧) تفسير الرازي ١(
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ذا ويعـد   ،لـه كتـب كثيـرة   و ،)٧٢٨عـام (  يوتوفّ ،)٦٦٢عام (الشيخ د ولّ
  االنتساب إليه. وقطعيةبالكتب الواضحة  نستدلّف، الكتابة حقاًنفس طويل في 

موافقـة صـريح المعقـول    نـذكره مـن كتابـه المعـروف: (     النصّ األول:
لصحيح المنقول)، يدعي هناك أن العقل والنقل متوافقـان، ويقـول فـي تفسـير     

وتفسـير قولـه تعـالى:     ،الْبصير} السميع وهولَيس كَمثْله شَيٌء {قوله سـبحانه:  
، ما هذا نصّه: (فإنّه ال يدلّ على نفي الصفات بوجه من )١(}هلْ تَعلَم لَه سميا{

  .)٢(الوجوه، وال على نفي ما يسميه أهل االصطالح جسماً بوجه من الوجوه)
  :ل على شيئينال تدأنّها هذه اآلية المباركة ومفاد كالمه في تفسير 

مـاذا يريـد   ف في حقّه تعالى، الصفات ثبوت نفيبأن اآلية ال ت أوالً يعتقد
عبـارة  التي هـي   ةالصفات الخبري ؟ يريدمن الصفات في تلك الكلمةابن تيمية 

هللا تبـارك وتعـالى    ن، مـن أ التي وردت في القرآن الكـريم  تلك األوصافعن 
الظـاهرة فـي   ة الخبريـ األوصـاف   ، فيريد من الصفاتوهكذا وجهاً، وأن له يداً

  .ةل على نفي الصفات الخبريهذه اآلية ال تدويقول: إن  ،التجسيم والتشبيه
هــل ، وأكونــه تبــارك وتعــالى جســماًبــأن اآليــة ال تنفــي  ثانيــاًويقــول 
ما كان له طول وعرض وارتفاعبأنّه:  فون الجسماالصطالح يعر.  

ه للّـ ف بحسب المستفاد من كالمه، هذين األمرين انهاتان اآليتان ال تنفيف
اننفيـ كمـا ال ت  ،ولـه وجـه   ،له رجلو ،له يدأي:  ،ةتبارك وتعالى صفات خبري 

 شـيئاً  ليتنـزّ  فاتّضح أن ابن تيمية اتّخذ إلى هنا موقفاً هـائالً، لكنّـه   ،كونه جسماً
                                                             

  .٦٥) سورة مريم: ١(
 .٦٢: ١) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ٢(
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  ه جسم.ويحكم بأنّ فشيئاً
: (وأمـا ذكـر   هذا المطلب أيضاً في ذلـك الكتـاب، يقـول    النصّ الثاني:

التجسيم وذم المجسمة وما يتبع ذلك، بأن هذا اللّفظ لم ينطق به في صفات اهللا 
  .)١(تبارك وتعالى، ال كتاب وال سنّةٌ، ال نفياً وال إثباتاً)

 جسـم أو لـيس   تعـالى  ه كتاب اهللا لم ينطق بأنّـ يقصد هو بهذا الكالم أن
الكتاب عن كونه جسـماً أو غيـر   لم ينطق بأنّه كذا وليس كذا، فسكت  ،بجسم

 ^جسم، وال تكلّم به أحد من الصحابة والتابعين وتـابعيهم، وال أهـل البيـت   
  وال غيرهم.

ه م القـرآن الكـريم بأنّـ   لم يـتكلّ  :يقول اتّخذ هنا أيضاً موقفاً هائالً، حيث
كذاه كذا أو ليس م بأنّلم يتكلّكما  م،ه غير جسم بأنّولم يتكلّ ،سبحانه جسم.  

تعـالى  ه لـيس علـى عقيـدة أنّـ     ابن تيميـة  على أن ندالّتان العبارتان تفها
  تبارك وتعالى ليس بجسم. أنّه ال يعتقد بكونهكما  ،جسم

 ذا الكتـاب هـ  فألّـ  )،ةمنهاج السـنّ (من كتابه هذا النصّ  النصّ الثالث:
للعالّمـة   (رحمه اهللا)،مة الحليلعالّاد على في الر منهـاج  (باسـم   اًكتابـ حيث إن

فيـه:  ، يقـول  اشـاً فح اباًسـب  غليظاً اً عنيفاًردويعد كتاب (منهاج السنّة)  )،الكرامة
 يواما ما ذكره من لفظ الجسم وما يتبع ذلك بـأن هـذا اللفـظ لـم ينطـق بـه فـ       (

م به أحـد مـن الصـحابة    وال تكلّ ،نفياً وال إثباتاًال  ،وال سنة اًال كتاب ،صفات اهللا
  .)٢()ال أهل البيت وال غيرهم ؛موالتابعين وتابعيه

                                                             

  .١٤٨: ١) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول١(
  .٩٧:  ١) منهاج السنّة ٢(
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  إلى هنا اتخذ موقفاً هكذا.
و ،ت إلى هنا النصوص الثالثةتممـا  وإنّ ،ظهر عقيدته فـي الموضـوع  لم ي

  .ه ليس بجسمنّإ أقول ه جسم، كما النّ: ال أقول إذكر
بكونه  فيه حيصرأيضاً، وة من منهاج السنّننقل هذا النصّ  النصّ الرابع:

واهللا يـرى   ،وقد يراد بالجسم ما تقـوم بـه الصـفات   ( :يقولحيث  سبحانه جسماً
ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلـوبهم   ،وتقوم به الصفات ،في اآلخرة

فإن أرادوا بقوله ليس بجسـم هـذا المعنـى، قيـل لـه: هـذا        ،ووجوههم وأعينهم
حيح المعنى الذي قصدت نفيه وهذا اللّفظ معنى ثابـت بصـريح المعقـول وصـ    

  .)١(المنقول، وأنت لم تقم دليالً على نفيه)
 وهوتقوم به الصفات، و لو أريد من الجسم ما يشار إليه ومفاد كالمه أنّه

تقـوم بـه الصـفات ويـرى فـي      و ،فـاهللا تبـارك وتعـالى يشـار إليـه      بالحس، يرى
  ة ثابت هللا تبارك وتعالى.هذا المعنى من الجسميف ،اآلخرة

فالمشـار إليـه    ،إذا كان اهللا تبارك وتعالى يشار إليـه  : بأنّهلكن يجاب عنه
فيهـا،   يجب أن يكون فـي جهـة يشـار إليـه    و ،ى نشير إليهيحتاج إلى مكان حتّ

أنّـه   فينطبـق عليـه   ،به الصـفات  تقام و ةة الماديإذا رؤي بالعين الحاسكما أنّه 
ال صـحيح   البحـث  علـى ذلـك   لم يـدلّ  :كيف يقولف ،بالمعنى الواقعي الجسم

ان علـى تلـك   العقـل والنقـل كالهمـا يـرد    بـل   ؟!المنقول وال صـريح المعقـول  
  الفكرة بوضوح.

علــى بطــالن  نــذكر دليــل العقــل وصــريح النقــل آخــر ثــم نصّنــأتي بــ
                                                             

 .١٣٤: ٢) منهاج السنة ١(
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  .التجسيم
 ، يقول)بيان تلبيس الجهميةذكر هذا النصّ في كتابه ( النصّ الخامس:

 وال قـول أحـد مـن سـلف األمـة      ولـيس فـي كتـاب اهللا وال سـنّة رسـوله،     : (هفي
ه ليس بجسمنّ، أتهاوأئم، ١(صفاته ليست أجساماً وأعراضاً) وأن(.  

صـفاته تبـارك وتعـالى أعـراض      وأن ،ه تبارك وتعـالى جسـم  أنّ هنا يقبل
أبالجسم ة قائمةجسماني ،التي نقلتها ـ ق في تلك العبارات دقّي كلّ رجل ظن أن

اً، لكنّـه  تبارك وتعالى جسـم  عتقد بكونهالرجل م بأن يطمئنـ بتلخيص وإيجاز  
   يخاف من التصريح بذلك عند جمهور المسلمين وجمهرة اإلسالم.

لكـن فـي النصـوص    ، على ذلـك  الكتاب لم يدلّ مردداً: يقول فبناء عليه
 وتقوم به يرى في اآلخرةوأن يشار إليه  بمعنىة الجسماني :قال المنقولة األخيرة

  فيه تعالى.، ثابتة الصفات
  ؟!يمكن اإلشارة إلى موجود غير ماديفهل فإذا كان مشاراً إليه  
ــارة  ــية اإلش ــ الحس ــاللّ إم ــد أو ب ــون  ،فظا بالي ــود   وتك ــيء موج ــى ش إل

بعد  ةغير محسوس فكيف تشير إليه إشارة حسي الشيء ا إذا كانمأف ،محسوس
  الكالم؟! موضوع ة عناإلشارة العقليخروج 
 ه يقولأنّالدالّة على  من هذه الكلماتدليل أوضح  فأي: اهللا سبحانه  بأن

  ة.جسماني وصفاته يشار إليه ،ةصفاته جسماني ،تعالى جسمو
يقول ابن تيمية كما عرفت بأنّه: (لم يدلّ كتـاب وال سـنّةٌ وال أحـد مـن     

  الصحابة والتابعين وأهل البيت بشيء في هذا المقام)!
  
  

                                                             

 .٩٣: ١الجهمية) بيان تلبيس ١(
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بهذا المطلب، فقد نطق  ،ا الكتابأمة لكنلم يلتفـت إلـى بيـان     ابن تيمي
هذه اآليـة  أوضح من  عبارة فأي ،}لَيس كَمثْله شَيٌء{ :الكتاب، يقول سبحانه

١(ازيكما ذكر اإلمام الر(.  
 ،باً من أجزاءركّتم ،باً من صورة ومادةمركّ فلو كان تبارك وتعالى جسماً

  .بل أمثالٌ مثلٌ،هللا تبارك وتعالى ال محالة فيكون 
القـول ، لكـن  التثليـث القول بلم يتجاوزوا عن و ،ة قالوا بالتثليثالنصراني: 

مثـال، فتصـير   كـون هللا تبـارك وتعـالى أ   يسـتلزم أن ت  ،ه تبارك وتعـالى جسـم  بأنّ
  ل آلهة مثله سبحانه وتعالى.األمثا

قوله:ا وأم ه سبحانه وتعالى ليس بجسمعلى أنّ صريح العقل لم يدلّ بأن ،
 ة لألشـاعرة انظـر إلـى الكتـب الكالميـ     على ذلـك،  دلّقد صريح العقل فنقول: 

  .ة واضحةوتعالى بأدلّ، حيث استدلّوا على تنزيهه سبحانه إلماميةواة لماتريديوا
من أهـل التنزيـه دليلـين علـى نفـي كـون اهللا سـبحانه وتعـالى          هنا ننقلو

  جسمانياً:
كنّـا  يـرى ف فال بـد وأن  تعالى جسماً وسبحانه  اهللا لو كان الدليل األول:

، ه أو بعضهإلى كلّإما كانت اإلشارة إذا أشرنا إليه ف ،ه سبحانه أو بعضهكلّب نراه
اهللا تبـارك  بل  ،العكسباألمر  ن، مع أيكون سبحانه محاطاًأما األول فالزمه أن 

  .وتعالى محيط ونحن المحاط
مركباً مـن  كونه تعالى  شارة إلى بعضه سبحانه وتعالى فهي تستلزمأما اإل

                                                             

 .٢٨) راجع: أساس التقديس في علم الكالم: ١(
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علـى   اهللا سـبحانه هـو الغنـي   الحـال أن  و ،والمركب يحتاج إلى األجزاء ،أجزاء
  اإلطالق.

الجسـم  حيث يحتاج ف ،جسماً اهللا سبحانه وتعالىلو كان  الدليل الثاني:
إمـا  فهـذا المكـان    ،له مكـان  اًتبارك وتعالى جسم فكان ،إلى مكان يعتمد عليه

  .أو أوجده اهللا تبارك وتعالى ،مع اهللا ن قديماًيكو
لو أوجده اهللا تبارك وتعالى ، وأما ثانياً إلهاً فيصير قديماًالمكان  كان فلو

   ؟قبل أن يخلق ذلك المكاناهللا عزّ وجلّ  كان فأين
ى يقف حتّة كان عليه أن يرجع إلى الكتب الكالمي، وواضحة هنا ةدلّاأل
على نفي  صريح المعقول يدلّ على أناًكونه سبحانه جسماً أو جسماني.  

وال  جسـماً كونـه  علـى   لم يـدلّ  النقل أيضاً :لفقا ،النقلكالمه حول ا أم
مـن طـرق أهـل    لكن نحن نقول في جوابـه: يكفـي فـي ورود النقـل      ،اًجسماني

ذلك العالم الكبير في القرن الرابع في كتابه المعـروف   ،ما يرويه البيهقي ،ةالسنّ
)األسماء والصفات رد على المجسيقولحيث  )هةمة والمشب: هذا الحديث  إن

بارك وتعالى ليس بجسم وال جسماني، و ذلك الحـديث  ه تعلى أنّ يدلّ النبوي
وأنـت الخـاتم    ،نـت الظـاهر فلـيس فوقـك شـيء     >أ |:النبي عبارة عن قول

  )١(<.يس دونك شيءفل
كيـف  شـيء وال دونـه شـيء، لـم يكـن فـي مكـان، ف       فإذا لم يكن فوقه 

   ؟!ه سبحانه ليس بجسمعلى أنّ النقل لم يدلّ ن: إيقول
                                                             

  .٨٤٩، ح ٢٨٧: ٢) األسماء والصفات١(
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تنزيهـه سـبحانه وتعـالى     عـن قـد أسـفرا    ،لعقـ ل وذلك هو النقهذا هو ال
 ةيشـار إليـه باإلشـارة الحسـي     اً معتمداً على مكـان أو جسماني كونه جسماًوعدم 

فيـه   ةة الماديـ الصـفات الخبريـ   كـذا كشـفا عـن عـدم    ووهو في ذلك المكـان،  
بت إلى المسـلمين عـن   ة تسرة ونصرانييهودي كيف؟ وكلّ هذه األفكار تعالى،

ــاب  ــل ،طريــق مستســلمة أهــل الكت ــلالمحــد أو والمســلمون األوائ   ثون األوائ
اعتمــدوا فــي أخــذ هــذه الروايــات بالحــديث الــذي نســبوه إلــى  ـ   هــمال كلّـــ 

حيث رووا أنّه قال: (النبي |حرجإسرائيل وال ثوا عن بني حد(.  

Vh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�cVh]çqæ<Ù^Ó�c< << << << <

أنـتم   يمكن أن يقـول:  ،ما يأتي عن طريق بعض المشاهدينهنا سؤال رب
ى جسـم  وتعـال  : اهللا سبحانهنقول نحن أيضاً، اهللا شيء ال كاألشياء تعتقدون بأن
  اهللا جسـم  :قولنـا  فليصـح  ،اهللا شيء ال كاألشـياء  :قولك فإذا صح ،ال كاألجسام

  فما جواب هذا السؤال؟ ،جسامال كاأل
  الشـيء  فـي الجـواب نقـول: إن   لكـن  ، جمـيالً  هذا السـائل طـرح سـؤاالً   

شـيء موجـود    ، وأن اهللا شيء يعنـي هـو تعـالى   الوجودوال يراد منه االّ  ال يدلّ
  في مقابل المعدوم. قمتحقّ

ــا وصــف  فــال نريــد مــن شــيء إالّ  ،اهللا ســبحانه وتعــالى شــيء :فلــو قلن
 يـدلّ ف ،اهللا موجـود ال كسـائر الموجـودات    :أن يقال حينئذ فيمكن ية،موجودال

  .على الوجودلفظ الشيء 
اهللا تبارك وتعالى جسم ال كاألجسام :ا إذا قلناأم،  الجسـم فيـه   فحيث إن
لـه   ، حيـث يكـون  ه ذو أبعـاد أنّـ وهي عبارة عن  ،ه موجوداًة وراء كونخصوصي
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ه تبـارك وتعـالى   نّـ ، فحينما نقول أنّه تعالى جسم، يثبت أطولو عرضوارتفاع 
 لنـا أن ننفـي   ال يصـح الحـال أنّـه   و فيه تعالى، ةتلك الخصوصيمع ثبوت جسم 

ته تعـالى    ةتلك الخصوصيبـل   ،ال كسـائر األجسـام   :نقـولَ ف مع القـول بجسـماني
 الخصوصـيات ثـم  تلـك  نثبـت   ، حيـث تنـاقض هذا الفرض أشبه شيء بال يكون

  في نفس الوقت. ننفي عنه تلك الخصوصيات
، وبـين  اهللا شـيء ال كاألشـياء   :بـين قولنـا   اًواضـح  اًفرقـ اتّضح أن هنـاك  ف

  قولهم: اهللا جسم ال كاألجسام.
ــى أن لفــظ    ــين وضــوح الكــالم باالتفــات إل ــدلّويتب ــى  الشــيء ال ي عل

ـ  الـذي نثبتـه فيـه تعـالى،     ق والوجـود على نفس التحقّـ  بل يدلّ ،ةخصوصيا وأم
غير القابلة للنفـي عـن الجسـم، وهـي      ةعلى الخصوصي يدلّف انيةالجسموصف 

  عبارة عن األبعاد المادية الثالثة.
ة عما يكون له عرض وطـول  الجسم عبار : الجسم، فالكلٌّ يقول:إذا قلنا 

جسـم  إنّـه   فحينما نقـول:  ،في الجسممطوية ة مكنونة لخصوصيهذه اوارتفاع، ف
ــا نــاكأنّ ــأن :قلن ــه ارتفاعــ ب يمكــن أن ننفــي عنــه تلــك   فــال ،وطــوالً اًعرضــاً ول

هذا هو التناقض. ،ليس كسائر األجسام :ة ونقولالخصوصي  
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)، الرسـائل الكبـرى  (باسم ب له ة في كتاز على كالم البن تيمينركّ وهنا
هـذه   ،الرسـالة الواسـطية  وهي منها الرسالة التاسعة  ،رسائله المختصرة جمع فيه

ه تبارك وتعالى جسمح فيها بأنّالرسالة هي التي صر.  
ه سـبحانه  ة مـن أنّـ  وأجمع عليه سلف األم |هتواتر عن رسول: (يقول
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  .)١()على خلقه على عرشه، علي ،فوق سماواته
   ت هللا تبارك وتعالى أموراً ثالثة:أثبوهنا 

 فـي األرض وال فـي   عـن اهللا خبـر  ال  ،فـوق السـماوات  تعالى  أنّه األول:
  .)٢(}وهو معكُم أَين ما كُنتُم{ :تبارك وتعالى يقول هنّالسماوات! مع أ

ه سبحانه فوق وقال بأنّ ،األرض عن اهللا تبارك وتعالىوفأخلى السماوات 
ه كأنّـ  ،علـى خلقـه   (والعرش بمعنى السرير) علـي  جالس على عرشه السماوات

  ، أليس هذا تصريحاً بالجسم؟!ملك ينظر إلى مخلوقاته
أُخـذ الشـيخ وحكـم عليـه      ،امـه ا انتشـرت تلـك الرسـالة فـي أي    لملذلك  
 فهـل يمكـن ألحـد أن ينكـر     ،ه سبحانه جسـم على أنّ يدلّ ألن كالمه ؛بالسجن

وهـذه   ،اشـتهر بتلـك الرسـالة   الشـيخ   بـل  ،الرسالة ليست مـن تآليفـه   نويقول: إ
  ل بادرة ظهرت منه في هذا المقام.أوالرسالة 

مـا أخـذها مـن    إنّة نفسـه،  حمد بـن تيميـ  ليست للشيخ أ طبعاً هذه العبارة
توحيـد ابـن    :ةكتابان في التوحيد معروفان عند الوهابيـ  فهناك ة،توحيد ابن مند

  .ازيحسب ما قال اإلمام الر ة، كالهما كتابا شركخزيمة وتوحيد ابن مند
مذكورةٌ في كتاب التوحيد  )الرسائل الكبرى(تلك العبارة التي نقلها في 

: (ويحك! إنّه ال يستشفع بـاهللا علـى   |مندة؛ حيث ينقل عن رسول اهللاالبن 
هللا؟ إن عرشه على سـماواته  اأحد من خلقه؛ شأن اهللا أعظم، ويحك! أتدري ما 

                                                             

 .١٤٢: ٢) مجموعة الفتاوى١(

 .٤) سورة الحديد: ٢(
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وإنّـه ليـئطّ أطـيط الرحـل      ـ ،بأصـابعه مثـل القبـة عليهاـ    ـ وقـال  هكـذا   ل هوأرضـ 
  .)١(بالراكب)

هو السرير، فلعرشه سرير،  عرشه سبحانه له أطيط، واألطيط باللّغة العربية
ـ >سـرير الرحـل بالراكـب<، حيـث     كوإنّما يكون ذلك من ثقله سبحانه وتعالى 

زمنة السابقة سرير على الرحل لثقل الراكب، فعرش اهللا تعـالى شـبه   كان في األ
  .بذلك في الحديث

هل يمكن أن تنسب تلك العبارة إلـى   ،باهللا تبارك وتعالىقاسماً أسألكم 
ـا   { :الذي يحكي لنا قوله تبارك وتعالى| األكرم النبيم ـنأَي كُمعم وهو
؟!}كُنتُم  

، يجلـس علـى عرشـه وسـريره     ،كبيـر وهل هللا تبارك وتعالى جسم ثقيل 
  الذي يركبه الراكب؟ <رير الرحلوالسريركـ >س

احب هذه ون صيسم ،العقيدة، وهؤالء يفتخرون بهذه هذه هي عقيدتهم
بهـذه   المعتقـد  هل يمكن أن يوصف ذلـك الرجـل  الكلمات (شيخ اإلسالم)، ف

سـمى  هل هـو بنفسـه    اه بهذه التسمية؟ذي سممن ال ؟ه شيخ اإلسالمأنّباألفكار 
  غيره؟ أو

حيـث   ويا لألسـف  ،ال يمكن أن يوصف ذلك الرجل بالتوحيد الخالص

                                                             

، رقـم  ٢٥٥) راجع: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اهللا عزّ وجلّ وصفاته على التّفاق والتفرد : ١(
  .٦٤٣الحديث 

 .١٣٧:  ٥الفتاوىوكذلك: مجموعة 
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) موجـود فـي   أطيط الرحـل بالراكـب   طّه ليئوإنّ: (هذا الحديث الذي يقول نإ
  .)٢(، وتوحيد ابن خزيمة)١(سنن أبي داود ة، مثل ما فيكتاب ابن مندغير

 وذكـره ، )٣(الحديث ابن أبـي عاصـم فـي كتـاب السـنة     كذلك ذكر هذا 
  .)٤(ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة أيضاً

األحاديــث هــي التــي جعلــت ذريعــة علــى نقــض اإلســالم ونقــده   ذههــ
  والتنديد به.

±^Ãi<äÖæˆÞ±^Ãi<äÖæˆÞ±^Ãi<äÖæˆÞ±^Ãi<äÖæˆÞ<<<<=^éÞ‚Ö]<ð^�<±c=^éÞ‚Ö]<ð^�<±c=^éÞ‚Ö]<ð^�<±c=^éÞ‚Ö]<ð^�<±c< << << << <

في الداللة  خرىاألمسألة الا أمالرجل قائل بكونه سبحانه جسماً على أن 
الرجل بصحة الحديث يعتقد ف ،حديث نزوله سبحانه إلى سماء الدنيارة عن عبا

: ويقـول  ،ليلة إلـى السـماء الـدنيا    اهللا تبارك وتعالى ينزل في كلّ أنالدالّ على 
  هل من مستغفر؟!

مــن مكانــه هــل اهللا تبــارك وتعــالى يحتــاج إلــى أن ينــزل ونقــول هــان: 
ونَحـن  { في كتابه الكـريم:  هو يقول الحالو ؟!سماء الدنياالمرتفع العالى إلى 

رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي ب٥(}أَقْر(.  
لـه كتـاب    ،معـروف فـي الـدنيا    يت،طـائر الصـ  رجل ابن بطوطة الرحالة 

                                                             

  .٤٧١٣، الحديث رقم ٢: ١٣) تهذيب سنن أبي داود ١(
  .١٢٢، الحديث رقم ١٥٠: ١) التوحيد البن خزيمة ٢(
 .٥٧٥، الحديث رقم ٢٥٢: ١) السنّة البن أبي عصام ٣(

  .١٠٧٢، الحديث رقم ٢٠٢: ١) تفسير ابن أبي حاتم ٤(
 .١٦) سورة ق: ٥(
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 ،ةه يكذب في تلك القصّـ أنّ وال أظن ،ة غريبةقصّ فيه ينقل )،رحلة ابن بطوطة(
لى المنبر باسـم  وكان خطيب هناك يخطب ع ،نا كنت في جامع دمشق: أيقول

  .نا جلست ألستمع خطبته)، أةحمد بن تيمي(أ
 ، ونـزل مـن درج المنبـر   اهللا ينزل إلى سماء الـدنيا كنزولـي هـذا    إن :قال

  : مثل هذا!قال ،درجة واحدة
تصـريح   فـأي  ،فلو كان سـبحانه وتعـالى ينـزل كنزولـه مـن درج المنبـر      

أوضح من هذا الكالم. ةبالجسماني  
بن عـرف بـا  فقيـه مـالكي ي  عارضـه   ،بعـدما قـال ذلـك    ابـن بطوطـة:   يقول

إلـى هـذا الفقيـه فضـربوه باأليـدي       ةقامـت العامـ  ، فم بـه وأنكر ما تكلّ ،الزهراء
  .)١(والنعال

علـى  يقف المنصف ـ إذا لم يكن برأي مسـبق ـ    هذه الكلمات ب هأظن أنّ
أن التجسيم والتشبيه الرجل على حد، أخرى يخفي عقيدته. ح وتارةتارة يصر   

kéfÖ]<Øâ_<íèõ…kéfÖ]<Øâ_<íèõ…kéfÖ]<Øâ_<íèõ…kéfÖ]<Øâ_<íèõ…<̂<<<VÜéŠrjÖ]<ÙçuVÜéŠrjÖ]<ÙçuVÜéŠrjÖ]<ÙçuVÜéŠrjÖ]<Ùçu< << << << <

^ أنّهـم لـم يقولـوا بأنّـه     أهـل البيـت  أئمة إلى  سبنَوأما أن ابن تيمية 
|، أزواج النبـي ^ فلو أراد من أهل البيـت سبحانه جسم أو ليس بجسم، 

  جه|.أهل البيت غير أزوا ألن م حول ذلك؛تكلّفال أ
ا أزواج النبي فهن أهـل  وأم ،بيت واحدال بد أن يكونوا أهل أهل البيت 

وقَـرن فـي   { )، فيقـول: البيـوت ـ (يأتي بـ  م القرآن عنهنتكلّي البيوت، وحينما
                                                             

 .٧٢: ١(رحلة ابن بطوطة) أدب الرحالت المعروف بـ  ) راجع:١(
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كُنوتيأهـل  : (ويقول ،يأتي بمفرد^ م عن أهل البيتتكلّي عندما لكنّه ،)١(}ب
لـف  األ، وفـي  )٢(}ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيـت إِنَّما يرِيد اللَّه { :)البيـت 
والمـراد هـم أهـل     ا إلـى األهـل الخـارجي أو األهـل الـذهني     إشـارة إمـ  والالم 

  البيت^.
مـن  ^ ة أهـل البيـت  فأئمأهلَ البيت^  ابن تيمية من النسبة دفلو أرا
 معـروف  وهـو  ين،التوحيـد والتنزيـه والعـدل مـن شـعار العلـوي      و ،دعاة التوحيد

  .انأمويكما أن التجسيم والجبر  منهم،
 األولى رواهـا الرضـي  ×: ؛ كلتاهما لإلمام عليكلمتيننحن نذكر هنا 

الصدوق. في نهج البالغة واألخرى رواها الصدوق في كتابه المتقن توحيد  
ها المشاهدون! انظروا كتاب الصدوق وتوحيد ابن خزيمـة لتعرفـوا   أيأن 

على التنزيـه والعـدل،    توحيد ،اإلسالموتاب التوحيد منهما ك اًأي الصدوق مبني
 فمليئتـان  ةتوحيـد ابـن منـد   وا توحيد ابن خزيمة أمبريء عن التجسيم والجبر، 

همـا  همـا الحـق وأي  أي ا بـين التوحيـدين لتعلمـوا   نوقارِ ،بالتجسيم والتشبيه والجبر
  أنسب إلى اإلسالم.

، وال حقيقتـه  ده من كيفـه ما وح>: قول في نهج البالغةي ×علياإلمام 
  .)٣(<مهده من أشار إليه وتوهوال صم، ههاه عنى من شبوال إي أصاب من مثّله،

ه ، بـل شـبه  هـو مـا أصـاب حقيقتـه    ف هللا تبارك وتعالى مثلٌ :من يقول كلّ
                                                             

 .٣٣: سورة األحزاب) ١(

 .٣٣ ) سورة األحزاب:٢(

 .١٨٦، الحديث رقم ١١٩: ٢) نهج البالغة٣(
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اإلمـام   يقـول  ـ  ه ينزل كنزولي من هذا الدرجنّـ كما قال ابن تيمية: إ  بمخلوقاته
مستسلمة بسبب  ثينب إلى المحدتسرما في مقابل  ،ذلك في خطبتهب× علي

  أهل الكتاب من التجسيم والتشبيه.
وهـذه   ،نقلهـا الصـدوق فـي توحيـده    ف× خـرى لإلمـام  األكلمة الا وأم

الحمــد هللا الــذي ال يمــوت،>: ×يقــول ،فــي التوحيــد العبــارة أفضــل عبــارة  
ذي لـم  ال من إحداث بديع لم يكن ؛ي شأنيوم ف ه كلّ، ألنّوال تنقضي عجائبه

، ولـم يقـع عليـه    هالكـاً  ، ولم يلـد فيكـون موروثـاً   يولد فيكون في العز مشاركاً
 ،حـائالً كـه األبصـار فيكـون بعـد انتقالهـا      ولـم تدر  ،ماثالً األوهام فتقدره شبحاً
الذي ليست له في أوته نهايةليوال غاية، الـذي لـم يسـبقه     ، وال في آخريته حد

  ، ولـم يوصـف بـأين   مه زمان، ولـم يتعـاوره زيـادة وال نقصـان    م يتقد، ولوقت
  .)١(<وال بمكان

كلمـة رسـولنا   ، وكلمة إمامنا كلمة رسولنا، وهذه كلمة إمامنا ،هذا ديننا
ه ســبحانه بــريء عــن التجســيم والتشــبيه نــدين بأنّــف ،كلمــة اهللا تبــارك وتعــالى

ن بما تدي ×به اإلمامالذي قال  ذلكخالف من قال ب كلّو ،والمكان والجهة
تسرب من اليهودية والنصرانيوالسالم  ،نستغفر اهللا ونتوب إليه ،ثينة إلى المحد

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
  

                                                             

  .١، باب: التوحيد ونفي التشبيه، الحديث رقم ٣١) التوحيد للصدوق : ١(
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مكـان، يعنـي اهللا تعـالى     اهللا موجود في كلّ بأن :إذا قلنا السؤال األول:
  ، أي: االنحالل في األشياء؟ةالحلوليغير محدود بحد، أفال يستلزم ذلك 

تـارة   ،مكان معنيـان  ه تبارك وتعالى موجود في كلّنّبألقولنا  الجواب:
هـذا  و ،الموجوداتو األمكنةاألشياء وفي  تبارك وتعالى حالٌّ اهللا أنيقصد منه 

 فـي كـلّ   اًوتعـالى موجـود  الصـحيح مـن كونـه سـبحانه     معنى فالمعنى باطل، ال
قيـام   مـن نـوع   تعالى،ه قائم به والعالم كلّ ،وم بذاتهه تبارك وتعالى قيأنّ األمكنة

ــ ــول بالعلّ ــالمعنى اإلســمي ك ،ةالمعل ــي ب ــى الحرف ــام المعن ــو قي ة الصــور الذهني
وال بمعنـى   ،فيـه  مكان ال بمعنى كونه حاالّ موجود في كلّفهو تعالى  ،بالنفس

ف ،ةكونه خارجاً عنه بالمرونحن قائمون به تبارك وتعالى ،وم قائم بنفسهاهللا قي.  
ة مـن  رت صـورة ذهنيـ  ك إذا تصـو نّـ ونقـول: إ  مثـال مـن بـاب ال  نفترض 
فـإذا غفلـت عـن     ،هـذه الصـورة قائمـة بـك    ف ،في هـذه السـاعة   المسجد النبوي
فـي   ك لسـت حـاالّ  الصـورة قائمـة بـك وأنّـ     لصـورة، فكمـا أن  الصورة تنتفـي ا 

 ،بـاهللا تبـارك وتعـالى    ة قـائم فالعالم كـنفس الصـور   ،قائمة بك ، بل هيالصورة
مـا العـالم   وإنّ ،لـيس لـه مكـان    :أي ،مكان ه سبحانه في كلّنّ: إوهذا معنى قولنا

  .سميه قيام المعنى الحرفي بالمعنى االقائم ب
 ×المنسـوب إلـى اإلمـام الصـادق     تفسير القول ما هو :السؤال الثاني
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  .)١(: >هو شيء ال كاألشياء<وجلّ في قوله عزّ
 ،كاألشـياء صـحيح   إن كونه تعالى شـيئاً  سابقاً: قلنا معنى ذلك الجواب:

باطلفكاألجسام ا إنّه جسم ال وأم، بخالف  قالتحقّالوجود ويعادل الشيء  ألن
  .ق في الخارجه شيء متحقّألنّ ،اهللا شيء: ويقال الجسمانية، فنقول بهذا المعنى

يدلّفا الجسم وأم وهـي  وراء كونه موجـوداً اإلمكانية ة على الخصوصي ،
يجب فجسم تعالى ه نّ: إفإذا قلنا ،له ارتفاع وعرض وعمقعبارة عن أن الجسم 

اإلمكانيـة، و  ةأن نثبت له تلك الخصوصي    يشـبه أن  فة لـو نفينـا تلـك الخصوصـي
  جسم وليس بجسم.حيث نقول في وقت واحد:  متناقضاً يكون الكالم

  ة؟ة والسلفيما هو الفرق بين مصطلح الوهابي السؤال الثالث:
يمكـن   ة، السـلفي ة قسم من السلفيالوهابيو ،ة معنى عامالسلفي الجواب:

ـ  محضاً اًأن يكون سلفييقـول  ،اًوال يكون وهابي  :نحـن نأخـذ بمـا ورد     السـلفي
أمـا  نقتدي بهم، فل والثاني والثالث ن في القرن األوسلف المتواجديعلينا من ال

فهو  الوهابياًوراء كونه سلفي ة الموروثـة  ة بعقائده الخاصّيزيد شيئاً على السلفي
ة.من أحمد بن تيمي  

؟ وهل هذا يوم القيامة وجلّ هل يمكن النظر إلى اهللا عزّ السؤال الرابع:
؟اًتجسيم يعد  

نعمـه  آثـاره و وإلـى  النظر إلى اهللا تبـارك وتعـالى   نعم يمكن  الجواب:
  .رضوانهو

                                                             

 .٧٥:  ٣) مجموعة الفتاوى ١(
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ه موجود ا النظر إلى اهللا تبارك وتعالى بما أنّأم ةفي جهة خاصّجسماني، 
فيكـون   إذا رأينـا الكـلّ  وه أو بعضـه،  ا نراه كلّـ هذا محال، لو نظرنا إليه إم :قلناف

 منـه  محيط، ولو رأينـا الـبعض  ال تعالى هواهللا الحال أن و ،تبارك وتعالى محاطاً
  يكون مركباً. ف

عـن عبـد اهللا بـن    ة عشـر أصـل   ورد في األصول الستّ السؤال الخامس:
اهللا ينزل في يوم عرفة فـي   إن> :يقول ×سمعت أبا عبد اهللا :قالحيث  ،سنان

بفخذيـه أهـل عرفـات يمينـاً     ل الزوال إلى األرض على جمـل أفـرق يصـال   أو 
اهللا  اس وكـلّ ونفـر النّـ   ،ى إذا كـان عنـد المغـرب   وال يزال كذلك حتّ ،وشماالً

١(<مم سلّسلّ ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت يا رب(.  
ذه األصـول  وهـ  ،من األصـول السـتة عشـر    هذا الحديث ينقل الجواب:

  الستة عشر مقطوعة االتّصال.
إلــى رســـول اهللا   صــالً الموجــود مــن هــذه األصــول عنــدنا لــيس متّ      

، بـل كـلّ حـديث إذا    الحديث موافقة لمفاد هذاليست عقيدتنا ^، وةاألئمو
االّ فـال، بـل   ووافق الكتاب وروايات أهل البيت^ والعقل القطعي فنأخذ بـه  

  يترك علمه إليهم^
حيث  ،ةهناك اشتباه للوهابييتصوروايـة فـي الكتـاب     كـلّ  رون أن  تعـد

 ة المتـواترة السـنّ نحـن نأخـذ عقائـدنا مـن الكتـاب و      لكـن علـى العقيـدة،    دليالً
العقـل الصـريح،   ب ، كمـا نأخـذ بالمؤيـد   ةبقـرائن قطعيـ   اختصّالحديث الذي و
مــا أكثــر الروايــات و ،علــى العقيــدة لــيس وجــود الروايــة فــي الكتــاب دلــيالًف

                                                             

  .٥٤) األصول الستة عشر: ١(
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كتـاب طائفـة دون طائفـة     بـين في الكتب مـن غيـر فـرق    المجعولة الموضوعة 
  من وجه. اًوخصوص اًعموم أن بين الحديث والعقيدةفاتّضح  ،أخرى

  





  
  
  
  

)١٥١(  
  شهادة الثالثة أمر مجاز أو بدعة محدثة

  )ولاأل القسم(
  
  
  
  
  
  

  السيد علي الشهرستاني
  





  
  
  

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
  وصلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطّاهرين المعصومين.

هناك إشكالية مطروحة في شبكات اإلنترنت والفضائيات، وكـذلك توجـد   
الشهادة بالوالية لعلي فـي األذان بدعـة محدثـة،    × في بعض الكتب، مفادها: أن

نريـد   هــ )، ٩٣٠ـ   ٩٠٧حكمه في إيران عام (أحدثها الشاه إسماعيل الصفوي إبان 
  هذه اإلشكالية وغيرها إن شاء اهللا في هذه الندوة.عن اإلجابة 

دمن  ال بنوضّـح فيهـا   قبل الدخول فـي أصـل الموضـوع ل   مة تمهيد مقد
 من خالل ذلـك مالبسات األذان، وما قيل في بدء حدوثه وتشريعه، وسنتعرف 

  على تحريفات الخلفاء وخصوصاً األمويين منهم.

[ØéÂ^�c<å^�Ö]<ØfÎ<àÚ<ímÿ‚vŁÚ<ínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Øâ[ØéÂ^�c<å^�Ö]<ØfÎ<àÚ<ímÿ‚vŁÚ<ínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Øâ[ØéÂ^�c<å^�Ö]<ØfÎ<àÚ<ímÿ‚vŁÚ<ínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Øâ[ØéÂ^�c<å^�Ö]<ØfÎ<àÚ<ímÿ‚vŁÚ<ínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Øâ< << << << <

الشاه إسماعيل الصفوي إن مـا فعلـه    كلّبل  ث،لم يأت بالجديد المحد
ام جارية عند المسلمين الشيعة فـي حلـب أيـ   السيرة لل اًوتطبيق اًاستمرار كان هو

ام الشـيعة فـي بغـداد أيـ    يرةَ التي كانت جارية أيضـاً عنـد   السالدولة الحمدانية، 
الشـاه   فإذن لم يـأت ة، ام الدولة الفاطميفي المغرب العربي أيوالدولة البويهية، 

  .ثبشيء محد إسماعيل
أنا ال أريد أن أدافع عن الشاه إسماعيل وال عن الصفويين، بقدر مـا  وهنا 

تاريخية عميقة، كلّ مـا أريـد أن أقولـه     اًلهذه المسألة جذورأن أريد أن أثبت 
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 ، مثـل الرحالتاريخ ون الشهادة لها جذور في كتب الفقه والحديث والتأهو: 
رحلـة ناصـر خسـرو    كمـا أن فـي   فيهـا شـواهد،   حيث توجـد  رحلة ابن بطوطة 

كلّ هذه الكتب تؤكّد بأن الشهادة الثالثة فالمروزي نصوصاً دالّة على الشهادة، 
فطبعـاً  ، قبـل والدة الشـاه إسـماعيل الصـفوي     أكثر من خمسة قرون منذكانت 
  .موجودة عند والدة الشاه إسماعيل الصفوي كانت

VovfÖ]<g×‘<»<Ùç}‚Ö]<ØfÎ<á^jjÓÞVovfÖ]<g×‘<»<Ùç}‚Ö]<ØfÎ<á^jjÓÞVovfÖ]<g×‘<»<Ùç}‚Ö]<ØfÎ<á^jjÓÞVovfÖ]<g×‘<»<Ùç}‚Ö]<ØfÎ<á^jjÓÞ< << << << <

إلى هذه النـدوة، جمعـت بعـض النصـوص الدالـة علـى       أئتي أنا قبل أن 
مـن  لكـم النصـوص    قبل أن أعرض ال بد لكنسيرة الشيعة في الشهادة الثالثة، 

  نكتتين:أن أقدم 
ة سماعيلية واإلماميـ ة واإلالزيدي الشيعة بفرقها الثالثة ـ  إن النكتة األولى:

فـي الصـيغ،    تيان بالشـهادة الثالثـة علـى فـارقٍ    ة ـ كانوا يجيزون اال ثني عشرياإل
ي اآلخر يقول: >محمد وعلكان <، واهللا اً وليعلي أشهد أن>يقول: كان فالبعض 

هـؤالء  فالثالث يقول: >محمد وآل محمـد خيـر البريـة<،    بينما كان  خير البشر<،
رجــاء ة وكــانوا ال يــأتون بهــذه الصــيغ علــى أنّهــا جــزء، بــل ألجــل المحبوبيــ 

البعض منهم يأتي بهذه الشـهادة بعـد >حـي علـى خيـر      أن نرى لذا المطلوبية، ف
آلخر يأتي بها بعد الشـهادة الثانيـة   العمل<، فيقول: >محمد وعلي خير البشر<، وا

 اً وليعلي داً رسول اهللا، أشهد أنمحم فيقول: >أشهد أن ال إله إالّ اهللا، أشهد أن
  اهللا<.

كانـت  ) الشـهادة بالواليـة بـالمعنى األعـم    ( فقـل:  أو فإذن الشهادة الثالثة
ــداد،      ــص والموصــل وبغ ــب وحم ــي حل ــدان، ف ــدة بل ــي ع ــال ف ــيتق  اآلن آت
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 اًعميقـ  اًتاريخيـ  اًبأن لهذه الشهادة امتداد ها عليكم لكي تعرفواوأقرأ نصوصالب
  ث.لم يكن باألمر المحدو في كتب الفقه والحديث والتاريخ، اًومذكور

كـانوا يـأتون بـدل    و علـة الحي منعـوا أهـل السـنّة   خلفاء  نإ النكتة الثانية:
وأعنـي الصَّـالة خيـر مـن النـوم<،     علة الثالثة في صالة الصـبح بــ >  الحي علـة  بالحي

>حـي علـى    :ينعلتين األوليـ ي نأتي بها بعد الحيالت الثالثة >حي على خير العمل<
  .<>حي على الفالحو الصَّالة<
شخص بجملة >حي على خير العمل< قالوا: زاد في األذان،  أتىلوكان يف

  وا علـى عـدم القـول   هـم اسـتقر  ألنَّ ،نَّه أتى بشـيء لـم يعهـدوه   أومعنى كالمهم 
لـم يعتـادوا   ف الحكّام والخلفاء هذا الشيء، حيث منع بـ >حي على خير العمل<،

  عليه.

VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ùçu<”ç’ÞVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ùçu<”ç’ÞVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ùçu<”ç’ÞVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ùçu<”ç’Þ< << << << <

التـي وقفـت   المرتبطة بالمقام أنقل لكم النصوص  ،بعد هاتين المقدمتين
  :بالنصّ ، ثم آتية والمصدر والبلد والجملةنَأذكر الس ،عليها

القرن الثالث الهجـري،   أي ، هـ ٢٩٠بعام هذا النصّيرتبط  النصّ األول:
المشـهور   البـن أبـي جـرادة    )بغيـة الطلـب  ( عبارة عن المصدروالبلد حمص، و

شـاه  السـنة قبـل وفـاة     ٢٥٠أكثـر مـن  : )، أي هــ ٦٦٠( ، المتوفىبابن أبي العديم
،  هـ ٢٩٠سنةمؤلِّف هذا الكتاب يخبر عن قضية وقعت في ، إسماعيل الصفوي

   <.>أشّهد أن علياً ولي اهللاهي: الجملة و
يقول: إنَّه لما جلس أحمد وهو عن أبي بكر الصولي  ابن أبي جرادة نقل

بن عبد اهللا على سدة الحكم، سار إلى حمص ودعي له بها وبكوارها، وأمرهم 
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شـهد  وا الجمعة أربع ركعات، وأن يخطبوا بعد الظهر ويكون أذانهـم >أ أن يصلّ
  .)١(أن محمداً رسول اهللا، أشهد أن علياً ولي اهللا، حي على خير العمل<

جملة >أشهد أن علياً ولـي اهللا< موجـودة فـي القـرن الثالـث       أنالحظوا ف
ث، قد أتى به أحمد بن عبد اهللا الذي خرج على باألمر المحد تالهجري وليس

شــاه إســماعيل الســنة قبــل والدة  ٥٠٠ يعنــي أكثــرمن ،المكتفــي بــاهللا العباســي
  الصفوي.

ــاني: ــنصّ الث ـــ ٣٤٧الســنة  ال ــب،  ه ــد حل ــواعظ (المصــدر و، البل الم
  .خير البشر< وعلي >محمد :الجملة المأتي بهاو، )واالعتبار

قال المقريزي: ولم يزل األذان بحلب يزاد فيه >حـي علـى خيـر العمـل،     
خير البشر< إلى أي د وعلي٢(الدين محمود ام نورمحم(.  

زبـدة الحلـب مـن    (المصدر و، البلد حلب،  هـ٣٦٧السنة  النصّ الثالث:
الجملـة >محمـد وعلـي خيـر     وهــ)،  ٦٦٠البـن العـديم، المتـوفى(    )حلبتاريخ 
  .البشر<

جاءت في هذا الكتاب جملة: >حي على خير العمل، محمد وعلي خيـر  
ثمائـة، وقيـل: سـنة ثمـان     ين وثالوقيل: إنَّه فعل ذلك في سنة تسع وسـتّ  ،البشر<

  .)٣(وخمسين
 )نشـوار المحاضـرة  (المصدر و، البلد بغداد،  هـ ٣٦٥السنة  النصّ الرابع:

                                                             

 .٩٢٧: ٢) بغية الطلب في أخبار حلب ١(

  .٤٩: ٤) المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ٢(
 .١٠٠: ١زبدة الحلب في تاريخ حلب  ) راجع:٣(
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ولـي اهللا، ومحمـد    الجملة >أشّهد أن علياًو هـ)،٣٨٤المتوفى( للقاضي التنوخي،
  وعلي خير البشر<.

رجـالً مـن   قـال: سـمعت   ، هانيبصـ األأخبرنـي أبـو الفـرج    قال التنوخي: 
 اًدمحمـ  اهللا، أشـهد أن  إالّ اهللا أكبر، اهللا أكبـر، أشـهد أن ال إلـه   > ن:القطيعة يؤذّ

رسول اهللا، أشهد أن علياً ولي اهللا، محمإلـى آخـر األذان   <..خير البشـر  د وعلي 
  .)١(الذي يذكره وهو كاألذان المعتاد بأقلّ تغاير

مصــر، : المغــرب العربــيهــو ، البلــد  هـــ ٣٢٢الســنة  الــنصّ الخــامس:
بنـي عبيـد،   و التي كانت تحت حكومة الفاطميةالمناطق  وكلّتونس  مراكش،

>محمـد  : الجملـة التـي كانـت تقـال    واد، البن حمـ  )أخبار بني عبيد(المصدر و
  وعلي خير البشر<.

أو  ٢٠٠يعنـي  ،هــ) ٦٢٨اد المتـوفّى ( يقول في أخبار بني عبيـد البـن حمـ   
طول مـدة بنـي عبيـد بعـد     األذان  ونصّ عيل الصفوي:شاه إسماالقبل  نةس ٣٠٠

حـي علـى   > ،مـرتينِ  <علـى الفـالح   حـي  ،حي على الصَّالة>التّكبير والتشهدين 
  .)٢(مرة <اهللا له إِالّاال > ،مرتينِ <خير البشر محمد وعلى ،خير العمل

هــ ، المصـدر: (مـن ال يحضـره     ٣٨١هنا نأتي إلى سـنة   النصّ السادس:
 <ةد خيـر البريـ  د وآل محمـ محمـ الفقيه)، فيه ثالث صيغ: البعض كان يقـول: > 

تين، وفي بعض رواياتهم بعد مر<أشهد أن أشّـ > <رسـول اهللا  داًمحمـ  هد أناًعلي 
اهللا ولي> أشّ>تين، ومنهم من روى بدل ذلك مرهد أن ر المؤمنين حقـاً أمي اًعلي> 

                                                             

  .١٣٣: ٢) نشوار المحاضرة ١(
 . ٥٠: ١) أخبار بني عبيد ٢(
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١(تينمر(.  
 ، وإن كـان الشـيخ الصـدوق   كانـت تقـال آنـذاك   ثالث صيغ توجد  فهنا

  يذهب إلى أن هذه الروايات موضوعة.(رحمه اهللا) 
مـاذا  أنّـه  كلمات الصدوق، ول ـ في اللّيلة القادمةإن شاء اهللا  ـ ض  نتعروس
مـن  اآلن نأخـذ  (مـن ال يحضـره الفقيـه)،    فيمـا قالـه فـي كتـاب     يقول يريد أن 

أم ،وائـي  الجانب التاريخيض إليـه  ا الجانب الفقهي والرإن شـاء اهللا فـي    فنتعـر
  اللّيلة القادمة.

يقولـون فـي األذان: >أشـهد أن عليـاً     كـانوا  وجود مجموعة النصّ د يؤكّ
 مـنهم مـن  كمـا أن  يقول: >محمد وعلي خير البشر<، كان ولي اهللا<، ومنهم من 

الشـيعة   أند ؤكّ، واختالف الصيغ يمد وآل محمد خير البرية<يقول: >مح كان
جزئيـة  هنـاك  إذا كانـت   هيقولونها على نحـو الجزئيـة والشـطرية، ألنَّـ     ما كانوا

نأتي بها ألجل المحبوبيـة ورجـاء    نحن أن نغير فيها، بل لنا يمكنفلم وشطرية 
نّـه أمـر   نـأتي بهـا أل   بل أبداً، نل: إنّها من األذاوال نقف، التقربالمطلوبية وقصد 

  د عليه كالتسبيحات التي نأتي بها أو االستغفار.نأتي ونؤكّفمحبوب 
إذا قـالوا:  فـ لهذه األمور أدلّـة وروايـات،    أند على ؤكّياختالف الصيغ و

مـن روى  أو محمـد وآل محمـد خيـر البريـة<،     >أو  ،<>محمد وعلي خير البشر
فـي  د أن يؤكّـ أيضـاً  والشـيخ الصـدوق    فكلّ هذه األمور لهـا أدلّـة،   بدل ذلك،

  .وأدلّة رواياتالمقام 
ــا لكــم   ــي أتيته ــت النصــوص الت ــل والدة الشــاه إســماعيل  كلّكان هــا قب

                                                             

 . ٨٩٧، الحديث رقم ٢٩٠: ١) من ال يحضره الفقيه ١(
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  .إلى خمسة قرون قرون من ثالثالصفوي 
مدينـة  يعنـي   ، المكان الموصل فـي العـراق   هـ٤٣٦السنة : بعالنصّ السا

بالمسائل  تسئل بمسائل سمي )رحمه اهللا(السيد المرتضى  نحيث إميارفيقين، 
ئل الميارفيقيالمسـألة الخامسـة   وفي ين مسألة، ستّ وستّد عن السيهناك ات، س

 محمـد > حـي علـى خيـر العمـل    هل يجب في األذان بعد قـول:   يسألونه: عشرة
وعلي أكثـر مـن   يـذهبون إلـى   بـل   ،الجـواز فقـط   عنيسألونه  فال؟ <البشر خير

 البحث الفقهي سيكون بعد هذاألن  ؛د على المقاطع التاريخيةكّؤالجواز، وأنا أ
لة كانـت موجـودة فـي القـرن     هـذه المسـأ   أنالـنصّ علـى    د، فيؤكّـ ن شاء اهللاإ

  .)رحمه اهللا( د المرتضىفي زمان السيالخامس، أي: 
هـي  المبسـوط للشـيخ الطوسـي، الجمـل     كتـاب  المصدر  :ثامنالنصّ ال

، <محمـد وعلـي خيـر البشـر    اهللا<، > يعنـي: >أشـهد أن عليـاً ولـي     ،الصيغ الثالث
  البرية<. محمد وآل محمد خيرو>

>أشهد أن علياً أمير المـؤمنين،   فأما قول: :في المبسوط )رحمه اهللا(يقول 
وآل محمد خير البرية<، على ما ورد في شواهد األخبار، فليس بمعمـول عليـه   

  .)١(ذان، ولو فعله اإلنسان لم يأثم بهفي األ
ألنَّهـا   ؛بهـا  معمـوالً  فلم تكن الروايات المذكورةظروف التقية هي هذه 

  كت لظروفها الخاصّة.رِأخبار شاذّة وتُ
>الحـديث الصـحيح الـذي ال يعمـل      :كما يعرفه الشيخ المجلسي الشاذّو

رك ألمـور خاصّـة،   بل له صحة ولكن تُ ،أي: متروك عند الطائفة ال لضعفه ،به<
                                                             

  .٩٩: ١) المبسوط للطوسي ١(
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لو فعلـه  لذا له حجية فعلية كما يقول الفقهاء، و تيعني له حجية اقتضائية وليس
  اإلنسان لم يأثم به.
بحيــث ث، بشــيء محــد ت>أشــهد أن عليــاً ولــي اهللا< ليســ :فــإذن جملــة

  .أحدثه الشاه إسماعيل الصفوي ولم يكن له أثر في تاريخ التشيع
رحلـة ناصـر   (المصـدر  و، المكـان اليمامـة،    هـ٤٥٠السنة  :التاسعصّ الن

  خير البشر<. وعلي الجملة >محمدوالمروزي،  )خسرو
عند حديثه عن كتابه وهـ) في ٤٥٠ذكر ناصر خسرو المروزي المتوفّى (

مدينة اليمامة: وأمراؤها علويون منذ القديم، ولم ينتزع أحد هذه الوالية منهم، 
، وحـي علـى   >محمد وعلي خير البشـر : الزيدية، ويقولون في اإلقامةومذهبهم 

  .)١(خير العمل<
البـن البـراج،    )بالمهـذّ كتاب (، المصدر  هـ ٤٨١ السنة :العاشرالنصّ 

  .الجملة >آل محمد خير البرية<وهـ)، ٤٨١المتوفّي(
اج: ويستحبلمـن أذّن أوأقـام أن يقـول فـي نفسـه       يقول الشيخ ابن البر

  .)٢(تينمر <آل محمد خير البرية: >عند >حي على خير العمل<
أن تكـون   أنتم تعلمون بأن الفقيـه ال يمكـن أن يقـول باالسـتحباب إالّ    و

  مرتين. .. يستحبحيث قال:  دها بعددخصوصاً لو قيهناك رواية، 
 لـم ودة، لكـن ظـروف التقيـة    >آل محمد خير البريـة< موجـ   :فإذن جملة

فـي   هذه الجملـة  أن تقال : يستحبابن البراج قالولذا تسمح لهم أن يقولوها، 
                                                             

  .١٤٢) سفر نامه: ١(
 .٩٠: ١) المهذب ٢(
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  النّفس.
رحلـة  (المصـدر  و، ، المكـان القطيـف   هـ٧٢٩السنة  :األحد عشرالنصّ 

  هـ).٧٢٩ى (، المتوفّ)ابن بطوطة
 وهي مدينـة كبيـرة  وعند دخوله إلى القطيف:  كتابهذكر ابن بطوطة في 

ة غـالة يظهـرون   وهـم رافضـي   ،العـرب يسكنها طوائف  ،حسنة ذات نخل كثير
أشـهد  >نهم في أذانه بعد الشـهادتين:  ويقول مؤذّ ،قون أحداًبفض جهاراً ال يالر
أن علياهللا اً ولي>  علتـين:  ويزيد بعـد الحي< ويزيـد بعـد    <علـى خيـر العمـل    حـي

  .)١(<الفهما فقد كفرخير البشر ومن خ د وعليمحم>التكبير األخير 
أن للشـهادة الثالثـة   د على لنؤكّبها جئنا  هذه النصوص التي أتينا بها، إنّما

نصوصـه فـي كتـب التـاريخ والحـديث والفقـه، كمـا        توجـد  و اًوجذور اًتاريخ
رأيتم كتاب المسائل الميارفيقيفيه إشارة إلى حيث كانت د المرتضى، ات للسي

 ـ     هــ  ٤٣٦عـام  فـي  و ،الشيعة في الموصلأنة ، كـانوا يشـهدون بالشـهادة لوالي
هل يجب أن نقـول بعـد   وأنّه وقد سئل السيد عن حكمها في األذان، × علي

، عـن السـؤال   أجـاب السـيد  ف>حي على خير العمل<: محمد وعلي خير البشـر؟  
من ال يحضره الفقيه، والمبسوط، والمهذَّب البـن  كتاب ذلك في أيضاً وترون 
، زبـدة الحلـب،   المـواعظ واالعتبـار   بغيـة الطلـب،  ككتب التاريخية: الوالبراج، 

  نشوار المحاضرة.و
ة ابـن  لـ رحفممـا توجـد فيـه شـهادة علـى المقصـود:        ،أما في الـرحالت 

، نصـوص تاريخيـة وفقهيـة وحديثيـة     ، وهذه كلّهارحلة ناصر خسرووبطوطة، 
                                                             

 .٢٧٠) آداب الرحالت: ١(
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  فماذا يراد بعد؟!
بغــداد  :بلـدان متعـددة  بـارة عـن   كمـا أن أمكنـة هـذه الشـواهد كانـت ع     

 ةلـ منـاطق الدو  كـلّ وكـذا  ، مـن سـوريا   ، حمـص وحلـب  من العراق موصلالو
  .، وهكذا غيرهاالمغرب العربيمن الفاطمية 

]]]]VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]æ<ífléÃé�Ö]<Ñ†ËÖVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]æ<ífléÃé�Ö]<Ñ†ËÖVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]æ<ífléÃé�Ö]<Ñ†ËÖVínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]æ<ífléÃé�Ö]<Ñ†ËÖ< << << << <

موجـودة، والفـرق    ×كانـت الشـهادة بالواليـة لعلّـي    بناء على ما مر، ف
ة كلّيعني  ة،الثالثة الشيعية  ،من الزيديـة اإل و ،اإلسـماعيليثنـى  اإلمامي ة، عشـري

  هو الجواز. في ذلكالحكم ، ويرون للوالية كانوا يشهدون بالشهادة
إذا فـ أمـر جـائز،    األنّهـ  ة؛يـأتون بالشّّـهاد  ال كانوا في بعض األوقـات   نعم

  .ايأتون به فلم يكونوا إذا لم يسمح، وايأتون بهكانوا سمح لهم الوقت 
تارةً بعد >أشهد أن محمداً رسول اهللا<، وتارةً  يأتون بهاكانوا هذه الصيغ 

هـذه األمـور    كـلّ ف، في آخـر األذان  وثالثةًبعد >حي على خير العمل<، أخرى 
  تيان بالشهادة الثالثة في األذان، تاريخياً وروائياً وفقهياً.د جواز االؤكّت

أنّـه يـذهب إلـى أن هـذه      )رحمـه اهللا (لشـيخ الصـدوق  امن كالم ويفهم 
ل: بـل قـا  لم يرها موضـوعة   (رحمه اهللا)األخبار موضوعة، لكن الشيخ الطوسي

لكن صحيحة و هاإنّها أخبار شاذّة، وأما السيد المرتضى فقد يفهم من كالمه أنَّ
اج الطرابلسيحيـث  ال يعمل بها، وهكذا ابن البر   لمـن أذّن أن   يقـول: يسـتحب

 ،تينمـر  <آل محمـد خيـر البريـة   >د >حي علـى خيـر العمـل<    يقول في نفسه عن
مكن أن تباح في زمان صالح الدين هناك روايات وإن لم يكن من الم توجدف

وبي.األي  
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بـأن الشـهادة الثالثـة ليسـت بدعـة       هـذه الحقيقـة   ؤكّدهذه األمور ت كلّف
الشاه إسماعيل لم ينفرد بذلك، بل هناك حكومات شـي محد ة كانـت  ثة، وأنعي

  هم.يلإ ^لما وصل من األئمة ةشرعي اتأتي بهذه الشهادة وتراه
 تيـان بالشـهادة الثالثـة >محمـد    ة فإنّهم عندما يقولـون بلـزوم اال  الزيديأما 

مثالً وغيرهاأخير البشر<  وعلي ، ذلك للروايات الموجودة عندهم، فإجماع فإن
وإن لم يأتوا بهـا  تيان بالشهادة الثالثة، االعلى جواز منعقد الفرق الشيعية الثالثة 

اً وأن أن لهــذا األمــر جــذورفيثبــت بهــذه األمــور ، الزمنيــةبعــض الفتــرات  فــي
  .الشهادة جذر ممتد في التاريخ والفقه والحديث

 |ال يدعون بأن الرسـول كما  جزء، اعلى أنَّه اهب إنّهم ال يأتون ؛نعم
>أشـهد أن  : يقـول كـان  × اإلمـام علـي   أنوال  هللا<قال: >أشهد أن علياً ولـي ا 

ــذا    ــي اهللا< وك ــاً ول ــائر علي ــةس ــو   ^؛األئم ــه ل ــى  ألنّ ــوا إل ــول ذهب أن الرس
وهـذا   ،مـن األذان  جـزءاً هذه الشهادة  تالشهادة الثالثة لصار^ قالوا واألئمة

  ه الشيعة.ما ال يقول ب
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طن تسـتب  مـع أنّهـا  : >حي على خير العمل<، ون في األذانيقول واكان ؛نعم
  كـانوا يؤذّنـون   ^الرسـول األكـرم واألئمـة األطهـار     أن الواليـة، بمعنـى  أمر 

>حـي علـى خيـر    رت >حي على خير العمل< على وجه القطع واليقـين، وفُسـ  بـ 
  .)١(بأن معناها الوالية ^العمل< من قبل اإلمام الباقر والصادق والكاظم

                                                             

عـن محمـد بـن    ) بسـنده  ٥، الحديث  ٨٩، الباب  ٣٨٦: ٢) روى الصدوق (في علل الشرائع ١(
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ــار  ؛إذن ــة األطه ــةً كــ   ^الرســول واألئم ــة كناي ــأتون بالوالي ـ كــانوا ي
صـريحاً،   ×اسـم اإلمـام علـي    يـذكر ، حيث إن القرآن لـم  )القرآن الكريم(

  .×على إمامة اإلمام أمير المؤمنين تدلّلكن هناك أكثر من ثالثمائة آية 
هم يـأتون  نّبل إ ثة،يأتوا ببدعة محدثين ولم حدالشيعة لم يكونوا م ؛إذن

المطلقـة، أو بعنـوان    إنّما يكون إتيانهم لـذلك بقصـد القربـة   اً، وبأمر جائز شرع
  لغير ذلكالتيمن والتبرك أو 

  
                                                                                                                                                

 

  ؟  <حي على خير العمل>قال: أتدري ما تفسير  ،×الباقرعن  ،مروان
    .ال :قال: قلت

  من؟  أتدري بر ،رقال: دعاك إلى البِ
    .ال :قلت
  فاطمة وولدها^ . ردعاك إلى بِ :قال

، سئل عن معنى >حـي علـى خيرالعمـل<، فقـال: >خيـر العمـل       ×وفي خبر آخر عن الصادق
  الوالية<.  

  ، الحديث الثاني). ٣٤، الباب رقم  ٢٤١(التوحيد: 
عـن  ، الحـديث الرابـع) بسـنده     ٨٩، البـاب   ٣٦٨: ٢وروى الصـدوق (فـي كتابـه علـل الشـرائع      

 حـي >عـن  × ه سـأل أبـا الحسـن   أنّـ حمد بن أبي عميـر  ثني مقال: حد ،الفضل بن شاذان
  ذان؟  كت من األرِتُ مل <على خير العمل

  ؟تريد العلة الظاهرة أو الباطنة: ×فقال
    .أريدهما جميعا :قلت

خيـر   إنا الباطنـة فـ  أمـ علـى الصـالة، و   كـاالً يدع النـاس الجهـاد اتّ   ا العلة الظاهرة فلئالّأم>فقال: 
عليهـا   يقـع حـثٌ   ذان أالّمـن األ  <على خير العمـل  حي>فأراد من أمر بترك  ،العمل الوالية

 .<إليها ءودعا
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يقولـون: بـأن الشـهادة بالواليـة لـم تـرد فـي        حيـث  توجد إشكالية ثانية 
ألن هنـاك روايـات واردة عـن زرارة     ^؛التعليمي الصادر عـن األئمـة  األذان 

نـرى فـي    وال صيغ وفصول األذان،فيها  ،×والفضيل بن يسار عن أبي جعفر
  .)١(>أشهد أن علياً ولي اهللا< :فصول األذان جملة

        وقليـب األسـدي كذلك روى عبـد اهللا بـن سـنان وأبـو بكـر الحضـرمي 
جملـة   افصول األذان، ولـم نـر فيهـ    ×إلمام الصادقوالمعلّى بن خنيس عن ا

ــذا األذان     ــون: ه ــم يقول ــي اهللا<، ث ــاً ول علي ــهد أن ــي وال>أش ــتعليم ــن ال وارد ع
تيـانكم بهـذه   ا كـن فيـه جملـة >أشـهد أن عليـاً ولـي اهللا<، فـإن       ^ لم تاألئمة

  .الجملة بدعةٌ
نأتي بعد ذلك  يجب أن نعرف معنى البدعة، ثموفي مقام اإلجابة نقول: 

                                                             

ا أسـري  لمـ >قـال:  × عن أبـي جعفـر   ،عن زرارة والفضيل بن يسار ) روى الطوسي بسنده١(
م فتقـد  ،وأقـام × ن جبرئيـل فـأذّ  ،برسول اهللا| فبلغ البيت المعمور حضـرت الصـالة  

المالئكة  رسول اهللا| وصفون خلف رسول اهللاوالنبي.|    
    ؟نذّأكيف  :قال: فقلنا له

 داًمحمـ  شـهد أن أ ،اهللا ن ال إلـه إالّ أشـهد  أ ،اهللا ن ال إلـه إالّ أشـهد  أ ،أكبـر  ،اهللا أكبـر اهللا > :فقال
 ،الةعلـى الصَّـ   حـي  ،الةعلى الصَّ حي ،رسول اهللا| داًمحم نأشهد أ ،رسول اهللا|

على الفالح حي، على الفالح حي، على خير العمل حي، اهللا أكبـر  ،على خير العمل حي، 
قـد   ،الةقـد قامـت الصَّـ   > :فيهـا  أن واإلقامـة مثلهـا إالّ   <،ا اهللاال إله إلّ ،ا اهللاال إله إلّ ،اهللا أكبر

اهللا  ،اهللا أكبـر >وبـين   <علـى خيـر العمـل    حـي  ،علـى خيـر العمـل    حي>بين  <الةقامت الصَّ
  .<ى قبض رسول اهللا|ن بها حتّفلم يزل يؤذّ فأمر بها رسول اهللا| بالالً <،أكبر

 .١١٣٤، الحديث ٣٠٥: ١االستبصار
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  بدعة؟بالفعل الخاصّ تيان بأنّه هل عدم اإل لنتعرف
ــي  ــام عل ــال:   ×ســئل اإلم ــنّة والبدعــة؟ فق ــنّة فســنّة  >عــن الس ــا الس أم

  .)١(<، وأما البدعة فما خالفها|رسول
عقد عقد إيجابي و ،من أمرين ةبأن البدعة مركّ ×معنى كالم اإلمامو

: >والبدعـة مـا   ×كما قال ،أن نعرف السنّة إالّسلبي، فال يمكن معرفة البدعة 
  ة.خالفها<، فإذن يلزم أن نعرف السنّ

فعــل  تيــان بفعــل يوجــب البدعــة؟ تعلمــون بــأن فــي      هــل عــدم اإل 
يقولـون: إذا كـان الفعـل    فكالداللة القولية،  تة صامتة وليسدالل× المعصوم

ركــب ا كمــا إذ أي: )،ركــوب الدابــة، كـــ (عاديــاً ×الصــادر عــن المعصــوم
نفهـم منـه أن ركـوب    و، ×مـن أفعـال اإلمـام   يعتبـر  هـذا  فالدابـة،   ×اإلمام
  جائز وليس واجباً. ابةللد ×اإلمام

من أين حصل لـك  إذا قلت باستفادة الوجوب من الفعل العادي، فنقول: 
  فـي األمـور العاديـة    |كلّ ما يفعلـه الرسـول  والحال أن  ؟الوجوبالحكم ب

  .ئةائة بالماحكم الوجوب مال يمكن أن تستفيد منه 
 إالّ نالقدر المتيقّهو ، وهذا فحسب تيان بالفعل الجوازمن اإلنعم نستفيد 

يصـير أمـراً   ، فركبوا الـدواب باألمر الوجوبي، فيقول مثالً: اأن يأمرنا بهذا الفعل 
  واجباً.

هـذا الفعـل   فصلّى ركعتين بعـد العصـر،    فمثالً:نعم لو أتى بفعل عبادي، 
  يحمل على االستحباب. ،أمر عباديبما أنَّه 

                                                             

  .٢١١) تحف العقول:١(



EMQMím‚¦<íÂ‚e<æ_<‡^¥<†Ú_<änÖ^nÖ]<ì�^ã�<D<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<NOO 

يكـون  ، حيـث  أو سكت عـن بيـان شـيء   × المعصوم كذلك إذا ترك
حيـث إنّـه   هذا األمر ليس بواجب، أن عدم الوجوب وعبارة عن القدر المتيقَّن 

بـأن هـذا األمـر لـيس     نحـن  حينمـا لـم يـأت بـه نعلـم      ف إذا كان واجباً ألتى بـه، 
وتركـه هـو عـدم    × اإلمامسكوت ليه إبواجب، فأقصى ما يمكن أن يوصلنا 

  .×ألتى به ألنَّه لو كان واجباً الوجوب؛
 يعتقـد الـذي  علـى  اإلثبات إلى الـدليل، ف عالم يحتاج  ثم ليعلم أنّه حيث

 يدلّ على نحو الجزم واليقين، أو بدليل صريحبالدليل الناهي نا ييأتأن  الحرمةب
 اًال نجـد نصّـ  والشـهادة الثالثـة،   ن باالتيا يجوزوالم  ×أن النَّبي أو اإلمامعلى 

 دالّـة هناك أدلّـة كثيـرة   حيث العكس ل األمر بحول النَّهي عن الشهادة الثالثة، ب
ة االتيان بالشهادة الثالثةعلى محبوبي.  
إلى دليـل، أو   بحاجةي فاإلثبات إلى دليل، فكذلك النَّكما يحتاج فإذن 

  يم الحالل غير جائز.قل مثالً: تحليل الحرام غير جائز، وكذا تحرف
نفهم من كلّ هذه األمور، أن عـدم ورود الشـهادة الثالثـة ضـمن فصـول      

لها يشير إلى عدم الجزئية، ال نفـي المحبوبيـة،    |األذان، أو عدم فعل النَّبي
  ثبت البدعية.ح: كلّ ما فيه نفي الجزئية ال يروبعنوان أص

VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ<í×Ãflé£]VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ<í×Ãflé£]VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ<í×Ãflé£]VínÖ^nÖ]<ì�^ã�Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ<í×Ãflé£]< << << << <

علـة، وال يمكـن أن   األمور التي ال بد أن أشير إليها هو موضـوع الحي من 
ويـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بالشـهادة الثالثـة،       ألنَّه بحـث مهـم   ،أترك هذا الموضوع

لعـة الثالثـة   أن نفهـم مالبسـات الحي   اليمكن أن نفهـم الشـهادة الثالثـة إالّ   حيث 
ــربط  ــوال ــأن الحي بينه ــم ب ــنحن نعل ــة الثا، ف ــا   عل ــد أذّن به ــة، وق ــت ثابت ــة كان الث
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وأنّـه  علـة،  الحيمـن  منـع  قد اآلن نتطرق إلى أن عمر ، فوالصحابة |الرسول
  لماذا منعها.

يقول سعد التّفتازاني في  كذا، و)١(جاء في شرح القوشجي على التّجريد
ثالث كـن علـى عهـد رسـول      : بأن عمر خطب في النّاس وقال:)٢(العضدشرح 

وأعاقب عليهن: متعة النّساء، ومتعـة الحـج،    ن وأحرمهنأنهى عنه، أنا |اهللا
  .وحي على خيرالعمل

يرفـع >حـي   ال  فلماذا عمر بن الخطاب ال يرفـع >حـي علـى الصَّـالة< أو    
مـا الـذي فـي >حـي علـى      ف؟ فقط رفع >حي على خير العمل<وي ،على الفالح<
  خير العمل<؟

 تـرك األذان   |جداً، لماذا بـالل مـؤذّن الرسـول   هنا سؤال مثير ومهم
لمـا جـيش   كاملـة، ثـم    سـنة قريـب  ألبي بكر وعمـر وهـو عـاش فـي المدينـة      

  إليها؟الجيوش إلى الشام خرج 
ولم يـؤذّن ألبـي بكـر، مـا      سنة كاملة |في مدينة الرسولبالل كان 

بـي  أل ! هل كان على خالف مع أبي بكر؟ إذا لـم يكـن مخالفـاً   ؟السر في ذلك
يـؤذّن؟ وإذا أذّن فمـاذا نقـول بهـذه النصـوص الموجـودة فـي         لـم بكر فلمـاذا  

  .التي تدلّ على أنّه لم يؤذّن الكتب الحديثية والفقهية
بالالً لم يؤذّن ألبي بكر، قال النّووي فـي   :جمعون ويقولونالعلماء ي بأن

م علـى أبـي   ان يسلّك بالالً نقال: إ الذي قاً على كالم ابن قصيرمعلِّـ   المجموع
                                                             

 .  ٣٧٤) شرح تجريد العقائد:١(

 .٢٩٤: ٢) راجع:شرح المقاصد في علم الكالم ٢(
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المشهور المعروف عند أهل  نإف ،هذا النقل بعيد أو غلطفي أذانه ـ:  بكر وعمر
العلم بهذا الفن ١(عمرن ألبي بكر وال لم يؤذّ بالالً أن(.  

ترك بـالل األذان، ويقـال: أذّن    |قال ابن كثير: ولما توفّي رسول اهللا
للصديق أي٢(ام خالفته، وال يصح(.  
  .)٣(إن عمر أراده أن يؤذّن له فأبى عليهفي خططه:  أيضاً المقريزيقال 

المفيـد:   هناك نصوص وأدلّة كثيرة على أن بالالً لم يؤذّن، قـال الشـيخ  ف
  .)٤(، فلما قبض لزم بيته|مؤذّن رسول اهللا وكان باللٌ

القوم منعوا الحي علـة، حيـث كانـت جـزءاً     إذن نستفيد من هذه األمور أن
عنـدما منعـوا   وأو الواجـب،   ائزمنعوا هذا األمـر الجـ  زاً أو واجباً من األذان فجائ

أن بـاللٌ  رفـض  قـد  ذلك أرادوا من بالل أن يؤذّن بـ >الصَّالة خير من النّـوم<، و 
  يؤذّن بذلك.

ولـم يـؤذّن ألبـي     ^نو للحسـني أذّن للزهـراء   )رحمه اهللا(لماذا بالل ف
  بكر؟

ي إنّـ : >÷قالـت الزهـراء  أنّـه  يـه  روى الصدوق فـي مـن ال يحضـره الفق   
حينمـا رأى بـالل فـي منامـه أن     كما أنّه  ،)٥(<ن أبيأن أسمع صوت مؤذّأشتهي 
< رجع إلى المدينـة وأذّن للحسـن   ؟ذه الجفوة يا باللما هيقول: >|الرسول

                                                             

  .١٢٤: ٣) المجموع للنّووي ١(
  . ١٠٣: ١٠ البداية والنهاية) ٢(
 .٤٦: ٤ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار) ٣(

 .١٩:٤) االختصار ٤(

  .٩٠٧، الحديث رقم  ٢٩٧: ١) من ال يحضرة الفقية ٥(
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كـلّ مـن تـاريخ    لـب فـي   االمط وتـرون هـذه   ؟!اوالحسين، ولـم يـؤذّن لغيرهمـ   
  .)٢(وأسد الغابة )١(دمشق

  وللكالم تتمة إن شاء اهللا.
  وصلّى اهللا على محمد وآل محمد.

  
  

                                                             

  . ٤٩٣، الحديث رقم ١٣٧: ٧) تاريخ دمشق ١(
  .٢٠٨: ١) أسد الغابة في معرفة الصَّحابة ٢(



  
  
  

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]< << << << <

ن بـأن الشـاه   الشواهد التاريخية التي ذكرتموها، إنَّما تبـي  السؤال األول:
الصفوي جاء بهـا مـن  يادة في األذان واإلقامة، بل الزّب ل من جاءلم يكن هو أو 

  كذلك؟األمر د أي مشروعية للزيادة، أليسقبله، وهذا ال يسنِِّكانوا 
أريـد أن أصـل إلـى     نـي ألنَّ ه؛البحـث ولـم أكملـ    قـد قطعـتُ   الجواب:

علة.موضوع الحي  
بن شاذان عن أبي عميـر، أنَّـه   الفضل حيث يروي  روائي لنا دليل كنائي

قـال  فعـن معنـى >حـي علـى خيـر العمـل<،        ×سأل اإلمام أبا الحسن الكاظم
أراد  : >حي على خير العمل معناها الواليـة، وأن الـذي أمـر بحـذفها    ×اإلمام

  .)١(أن ال يكون حثّ عليها ودعاء إليها<
 زوم اإلتيـان لـ  ، وهـو كثر مـن الجـواز  األجواز أو العلى  هذا يعتبر دليالًو

(صلّى اهللا علـه   محي سنّة من سنن رسول اهللايريد أن يكان ألن عمر  بالشهادة؛
دعـاء  ال عليهـا و  أراد أن ال يكـون حـثٌّ  وأمر بحذفها،  وهو الذي، الثابتة وآله)
  إليها.

إلى الوالية، فـإذن   دعوةً هذهتعتبر قول: أشهد أن علياً ولي اهللا، وفنحن ن
                                                             

 .٤الحديث رقم  ، ٨٩باب ، ال٣٦٨: ٢) علل الشراع ١(
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ــا كنــت أحصــي الشــواهد   التاريخيــة ال تُالشــواهد  ــيالً شــرعياً، وأن ــا دل ثبــت لن
ة حتى أصل إلى ما أريد أن أصل إليه، ولكنيسـاعد، فـي    الوقـت لـم   التاريخي

  سمح له أن يتكلّم.يلزم أن يكون للباحث والمحقّق وقت يأنّه حين 
 ×بـذكر اإلمـام علـي    ^إذا جاء رسول اهللا واألئمة السؤال الثاني:

  ألذان واإلقامة على وجه الكناية، فلماذا ال نتبعهم في ذلك؟في ا
أساعده للوقوف كي سؤاالً آخر لى سؤال السائل أنا أضيف إ الجواب:

قول: إذا كانت >حي على خير العمل< تدلّ علـى الواليـة   فأ على وجه الهجوم،
   !بجملة >أشهد أن علياً ولي اهللا<؟ يأتفلماذا ن، كفتنال

وهـي   دالّة على الوالية، وهي جملة >حي على خير العمل<، عندنا جملة
 والواليـة  ×أتي بجملـة أخـرى تـدلّ علـى اإلمامـة     ن أنالى ، فال داعي كافية
  .أيضاً

ليس فيها >أشهد أن  ^فإذن الروايات التعليمية التي وردت عن األئمة
 اخيـر العمـل< معناهـ    تقول بـأن >حـي علـى    أنَّك األمر اآلخرثم علياً ولي اهللا<، 

  ^؟!كتفي بما أراده األئمةن نأيراد بعد هذا؟! أليس لنا  ماالوالية، ف
كمـا   واجبـة،  مثالً ةقد تصبح األمور المباحة أو المستحب أنّه أنتم تعلمون

بمعنى ،مةقد تصبح محر الـنفس   بقـاء  شرب الماء أمر مباح، لكن لو توقّف أن
يصـبح المـاء المبـاح    ف الطبيب أن ال تشرب الماء،يصير واجباً، أو إذا أمر فعليه 

  حراماً.
، حينمـا تـرى اآلخـرين يريـدون أن     األمر المسـتحب هذا اآلن نأتي إلى 

مــات ات تجعــل عقوبــات علــى الحكومــقــد تجــد هنــاك حكوحيــث ، بيــدوهي
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  وجوداً لها. خرى، لكي ترفع >حي على خير العمل< وال تدعاأل
 الـذي أمـر بحـذفها أراد أن ال يكـون حـثٌّ      نانظر الرواية حيث تقول: إ

 ي بهـا نـأت  أنواجـب علينـا   من الألنَّه أراد أن يبيدها من األساس، فيصير  ؛عليها
أشهد أن علياً > ، فال بد من أن نقول: >محمد و علي خير البشر<،ح األمورونوضّ

قضــية  ديقالمقـام مـن مصـا    ألن ؛ولـي اهللا<، >محمـد وآل محمـد خيـر البريـة<     
  .لما ورد في الشرع ماتةاإل

ولكن يصير واجباً حينما يعرض عليـه عنـوان آخـر،     األمر مستحب ؛نعم
تنـا،  ا مـن لـم يـؤمن بكر   لـيس منّـ  : >فيهـا  يقول ×الصادقبل تجد رواية عن 

، مــا معنــى هــذا؟ معنــاه أن اآلخــرين يريــدون أن يطمســوا )١(<متعتنــا ويســتحلّ
  ويمحوا السنّة النَّبوية.

يرجى تحديد الفتـرة الزمنيـة ألول مـرة شـاع فيهـا بـين        السؤال الثالث:
  الشيعة ذكر الشهادة الثالثة في األذان واإلقامة؟

إذا أريد منهـا   ،ةالشهادة الثالثأنّه ماذا تعني خوة أشرت إلى اإل الجواب:
ايـات  الروفيـه  جاءت ، وقرأته لكمقد النَّص هو هذا >أشهد أن علياً ولي اهللا<، ف

التي حكاهـا لنـا الشـيخ الطوسـي فـي شـواهد األخبـار، والشـيخ الصـدوق فـي           
  وكذا قرأنا بعض الحاكيات منها في القرن الثالث. المرسالت،

مـن   : كـان المـراد  ، أيمـن ذلـك   تيان بالشهادة الثالثة أعماال إذا كانأما 
نقـول  ، واآلن أيضـاً  موجـودة هـذه  كانـت  ، ف>محمد وعلي خير البشـر< الشهادة 

  :بعدة مراحل بالمعنى األعم الشهادة الثالثة قد مرت لكم:
                                                             

 .٤٥٨٣، باب المتعة، الحديث رقم ٤٥٨: ١٤الفقيه للصدوق  ه) من ال يحضر١(
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 ^المرحلة األولى: هي عبارة عن السيرة التي جرت مـن عصـر األئمـة   
مـن زمـن الرسـول     هــ ، أي: كـان  ١٨٣حتى سـنة   ×إلى عصر اإلمام الكاظم

، فكـانوا يـأتون   ^، ومروراً باألئمة األطهار إلى اإلمـام الكـاظم  |األعظم
كـانوا يكتفـون بــ >حـي علـى       :المرحلة بالشهادة الوالئية الكنائيـة، أي  في هذه

، وكـان هـذا الكـالم    ^خير العمل<، هذا القولَ الذي معناه والية أهل البيـت 
  .×كاآليات الكنائية التي نزلت في اإلمام علي

 لــم تكــنفــي هــذه المرحلــة بالواليــة موجــودة، ولكــن  كانــت الشــهادة
>محمـد وعلـي خيـر البشـر<،     أو: أشهد أن عليـاً ولـي اهللا<   >بأن يقولوا: صريحة 

، كمـا  حد الوجـوب  البالغ أحياناً مرمن األضرورة التّصريح بها ت واآلن أصبح
بعد أن كان التصـريح فيمـا    سرهما) (قدسيقول السيد الحكيم والسيد الخوئي

  .جائزاً× بعد اإلمام الكاظم
هادة الثالثـة مـن دون أن   من العلماء الشّـ ال يذكر البعض  السؤال الرابع:

  قول للناس بأنَّها غير واجبة ويمكن تركها، فما هو رأيكم من هذا الموقف؟ي
تيان بالشهادة الثالثة بالعنوان األولـي أمـر جـائز، ولكـن قـد      اال الجواب:

  بنــاء المســاجد أمــر واجــب؟ هــلقــد نســأل: كمــا تصــير الزمــة بعنــوان آخــر، 
  تهديم المساجد حرام. بوجوب أن نبني المساجد، ولكنل فال يوجد أحد يقو

لـيس فيـه وجـوب، أمـا إذا      ؟^هل يجب علينـا أن نبنـي قبـور األئمـة    
التـي هـي    فـي الشـهادة الثالثـة   األمـر  يحرم تهديم هذه القبور، وكذلك فبنيت، 
 همبما أنَّ، فمثالً ال يجوز ترك الشهادة الثالثةأنّه بعنوان آخر: فربما نقول ، جائزة

، اللهية ويقولون فـي الصَّـالة: >خـان األمـين<     ا ويقولون: إن الشيعة علينهمونيتّ
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ــا  ــانوي أن نقــول: فيجــب علين ــوان ث ــه إالّ بعن ــينف ،اهللا< >أشــهد أن ال إل ــا نب  أنّن
هـذا كـذب وافتـراء علـى     أن ، و×ن وال نقـول بألوهيـة اإلمـام علـي    دوموحـ 

× مكانـة اإلمـام   نن علياً ولـي اهللا< كـي نبـي   >أشهد أأيضاً:  أن نقولوالتشيع، 
 ،وأنّه ليس بمعبودبـه  هموننـا  ا يتّنأتي بهـا لكـي ننفـي مـ     فيجب أن ،بل هو ولي

  .واألكاذيب التهم هؤالء من
ما هو وجه تكرار الشهادة الثالثـة فـي األذان، مـع أنَّـه      السؤال الخامس:

  يكفي ذكرها مرة واحدة؟
يقـول:   ×سنان بن طريـف، عـن أبـي عبـداهللا     عن ةرواي هنا الجواب:

ت السـماوا  خلـق  المـ  هإنَّـ  ،بأسـمائنا  ه اهللال أهل بيـت نـو  ا أوإنّ>: ×اإلمام قال
رسول  داًمحم أشهد أن ،اهللا ثالثاً هد أن ال إله إالّشأ :فنادى أمر منادياً رضاألو

  .)١(اً<ثالث اًأمير المؤمنين حقّ اًعلي أشهد أن، اهللا ثالثاً
فـي أصـل    هـا ك بنفس األدلّة التـي نتمسـ  فالعددية مما ورد فيها النصّ، و

، فـإذا قـال   رارتـدعونا إلـى التكـ    ـ  كالمنـا  اتهـي مسـتند  التـي  واالتيـان بهـا ـ    
أشـهد أن  إذا قلـت > < مرة، و، فليقل: >علي ولي اهللامرة اهللا< أحدكم: >ال إله إالّ
مرتين، وإذا قلت ثالث الشهادة بالوالية أيضاً قل مرتين، فلت محمداً رسول اهللا<

  .مرات أيضاً ثالث فتقول هذه الشهادةمرات، 
  .وصلّى اهللا على محمد وآل محمد

  

                                                             

  . ٨، الحدرث رقم ٤٤١: ١) الكافي ١(





  
  
  
  

)١٥٢(  
  شهادة الثالثة أمر مجاز أو بدعة محدثة

  )ثانيال القسم(
  
  
  
  
  
  

  السيد علي الشهرستاني
  





  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المعصومين. الطّاهرين الطيبين آله وعلى محمد سيدنا على اهللا وصلّى

[á]ƒù]<Åñ†Ł�<ÌéÒ[á]ƒù]<Åñ†Ł�<ÌéÒ[á]ƒù]<Åñ†Ł�<ÌéÒ[á]ƒù]<Åñ†Ł�<ÌéÒ< << << << <

 كان األذان تشريع بأن أحداها تقول األذان، تشريع بدء في رؤيتان هناك
 أمـر | والنَّبـي  برؤيـاه، | النَّبي فأخبر الصحابة، أحد رآه منام وفق على
  ربه. عبد بن زيد بن اهللا عبد رآه بما يؤذّن أن بالالً

 بشـأن  اسـتنقاص  وكـذلك | للنبـي  اسـتنقاص  الرؤيـة  هـذه  فـي  لكن
  األذان.

ــة يــرون ال كــانوا^البيــت أهــل وأئمــة ــة الرؤي ــأن القائل  نشــأ األذان ب
  الثانية. الرؤية هي وهذه سماوي، تشريع أنَّه يرون كانوا بل المنام، من

 مـن  كـان  الم قال: الليل، بن سفيان عن للحاكم، المستدرك في جاء فقد
 فـي  جالس وهو المدينة عليه قدمت ،كان ما ومعاوية ×علي بن الحسن أمر

 عبد رؤيا األذان بدء كان ماإنَّ بعضنا: فقال ،األذان عنده فتذاكرنا قال: ،أصحابه
 مـن  أعظم األذان شأن إن« :×علي بن الحسن له فقال عاصم، بن زيد بن اهللا

  .)١(<..الحديثمثنى مثنى السماء في× جبريل نأذّ ذاك،
                                                             

  . ١٧١: ٣) راجع: المستدرك على الصحيحين ١(
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 تشــريع فــي النّـاس  يقولــه عمـا  ســئل× الحسـين  اإلمــام أن روي كمـا 
 عـن  ذاناأل أخـذ  هأنَّـ  وتزعمـون  كم،نبـي  على ليتنزّ الوحي> :×فقال األذان،

 أبـي  سـمعت  بل> قال: ثم× وغضب <،دينكم وجه ذانواأل ،زيد بن اهللا عبد
 برسـول  عـرج  حتـى  ملكـاًً  وجـلّ  عـزّ  اهللا أهـبط  يقـول:  ×طالب أبي بن علي

  .)١(<|اهللا
 ذاناأل بدء أن ثلنتحد اإنّ :الحنفية بن دلمحم قلت :قال العالء أبي عنو

 الحنفيـة  بـن  دمحم لذلك ففزع ،منامه في األنصار من رجل رآها رؤيا من كان
 ،ديـنكم  ومعالم اإلسالم شرائع في األصل هو ما إلى عمدتم :وقال شديداً فزعاً

 الصدق تحتمل منامه في األنصار من رجل رآها رؤيا من كان ماإنَّ هأنَّ فزعمتم
  .أحالم أضغاث تكون وقد ،والكذب

   .اسالنّ في استفاض قد الحديث هذا :له فقلت :قال
 نأذّ ×جبريل أن أبي أخبرني مانَّإو :قال ثم ،الباطل هو واهللا هذا :قال

   .)٢(اإلسراء ليلة المقدس بيت في
 والمعـراج،  اإلسـراء  في تشريعه كان األذان بأن تقول: الثانية الرؤية فإذن

 معـاني  األذان لهـذا  يـرى  والمعـراج  اإلسـراء  فـي  كان تشريعه أن يعتقد والذي
  جداً. عالية ومفاهيم

 السـؤال:  هـذا  خـالل  مـن  الفكرة أعطي أن يمكنني و سؤاالً، هنا وأطرح

                                                             

 .١٤٢: ١) راجع: دعائم اإلسالم ١(

 .٣٠١: ٢) راجع: السيرة الحلبية ٢(
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  العقيدة؟ وأصول اإلسالم كليات لبيان أم الصَّالة؟ وقت لبيان شُرع األذان هل
 مـن  يفهـم  والكـلّ  الصَّـالة،  لوقـت  إعـالم  هو األذان من األولي المتبادر

  ذلك. من أكثر نفهم وال الصَّالة، بوقت إعالم أنَّه األذان
 لكـان  فحسـب،  الصَّـالة  بوقـت  إعالمـاً  األذان كـان  لـو  أنَّه حين في هذا

 مـن  ولـيس  األمـر،  لهـذا  أخرى ومميزة شاخصة بعالمة يأتي أن للشارع يمكن
 والمسيحيون بالبوق، يعلنون فاليهود واألفكار، المفاهيم بهذه نأتي أن الضرورة

 بعالمـة  األذان وقـت  يبين أن فيمكن النار، يشعلون والمجوس الناقوس، لديهم
  أخري. شاخصة

 وأصـول  واألفكـار  بالمفـاهيم  أتـى  الذي الوحيد الدين هو اإلسالم لكن
  منام. رؤية من بأنَّه يوصف كي عادي بشيء ليس فاألذان، األذان في العقيدة

ø‰ý]ø‰ý]ø‰ý]ø‰ý]ÝÝÝÝ<<<<äñ^ßeæäñ^ßeæäñ^ßeæäñ^ßeæ<<<<î×Âî×Âî×Âî×Â<<<<ímømímømímømímøm<<<<Vì‚ÛÂ_Vì‚ÛÂ_Vì‚ÛÂ_Vì‚ÛÂ_< << << << <

 أضـالع،  ثالثـة  مـن  مركّبة اإلسالمية المعرفية المنظومة بأن تعلمون أنتم
 الشريفةة اآلي هذه في له،كما تابعان واإلثنان التوحيد هو األساسي العمود يعني

الرسولَ وأُولـي  يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا {: الكـريم  القرآن من
نكُمرِ م١(}الْأَم(.    

  .)٢(}وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون{وكذلك: 
واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيٍء فَأَن للّه خُمسه وللرسولِ ولذي { وأيضـاً: 

                                                             

 .٥٩سورة النساء : ) ١(

 .١٠٥سورة التوبة:) ٢(
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  أخرى. كثيرة آيات وهكذا، )١(}الْقُربى
 مـن  وأفكـاراً  مفـاهيم  يحمـل  بـل  فقـط،  بحتـاً  إعالمـاً  لـيس  األذان فإذن

  اإلمامية. نظر على واإلمامة والنَّبوة التَّوحيد
 فقـط،  التَّوحيـد  أو الشـهادتان  فيها تكون أن ةاألدلّ بعض في يمكن؛ نعم

  واإلمامة. والنبوة التوحيد من الثالثيةتوجد فيها  ةاألدلّ من الكثير ولكن
 أن فيلـزم  بالرؤيـا،  وليس سماوي األذان تشريع بأن تعتقد الشيعة أن فبما

  عالية. مفاهيم معه يحمل يكون

l]†ÏÊl]†ÏÊl]†ÏÊl]†ÏÊ<<<<Vá]ƒù]Vá]ƒù]Vá]ƒù]Vá]ƒù]< << << << <

ــع بعــد األذان فــي نشــهد ــأن تكبيــرات، أرب ــه >ال ب   الشَّــهادةو اهللا<، إالّ إل
  العمل؟هو  ماف عمل، يستتبعها أن يجب بل تكفي، ال

الصَّالة، على >حي الصَّالة< على حي .  
 مـرتين،  اهللا< إالّ إلـه  ال >أن يشـهد  فالذي حيعلة، يقابلها شهادة كلّ؛ إذن

 دالّـة  األولـى  فـالفقرة  هللا، إالّ تكـون  ال والصَّالة ،ي لهيصلّ وأن اهللا يعبد أن عليه
  اهللا. طاعة وهي التَّوحيد، على

أشهد: الثانية الفقرة اأم< داً أنأشـهد  اهللا، رسول محم ـداً  أنرسـول  محم 
: وهـي  أخـرى,  فقـرة  مقابلهـا و آخر، عملهادة يجب أن يستتبعها الشَّ فهذه اهللا<

ــي ــى >ح ــالح، عل ــي الف ــى ح ــالح<, عل ــي   الف ــبب ف ــذهوالس ــة ه  أن المقابل
قَـد أَفْلَـح   { ،)٢(تفلحوا< اهللا إالّ إله ال >قولوا: بالفالح الدعوة بدأ| الرسول

                                                             

  .٤١سورة األنفال:) ١(
  .٤٤٢: ٨راجع: المصنف ألبن أبي شيبة ) ٢(
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 بـه  أتـى  مـا  بـأن  تـدلّ  اآليـات  كـلّ و ،)٢(}قَد أَفْلَح الْمؤمنُـون {,)١(}تَزَكَّٰىمن 
  والفوز. والفالح النجاح فيه| الرسول

 التَّوحيـد،  إلـى  إشـارة  والحيعلة بالتوحيد الشَّهادةهي  األولى الفقرة فإذن
  .|الرسول باعواتّ النبوة إلى إشارة الثانية والفقرة

 اإلماميـة  الشـيعة  عند ثابتة جملة هناك حيث الثالثة، الفقرة إلى نأتي اآلن
  األذان. حقيقة من جزءواجب األداء و فصلوهو  العمل<، خير على >حي وهي

< العمـل  خيـر  علـى  >حي أن ‘والصادق الباقر اإلمام من كلّ عرف قد
 ، فهـذه )٤(وعلـل الشـرائع   )٣(هي الوالية، وتجـد هـذا الخبـر فـي معـاني األخبـار      

المصادر تؤكّـد أن >حـي علـى خيـر العمـل< معناهـا الواليـة، وقـد أكّـدنا فـي           
المحاضرة السابقة على أن الخلفاء كانوا يصـرون لرفـع الحيعلـة، فعمـر حـذفها      
وبــالل لــم يــؤذّن ألبــي بكــر وال لعمــر، ووردت حكايــة هــذا عــن المجمــوع   

٦(، وابن كثير)٥(للنووي(.  
ــإذن يوجــد فصــل   ــيف ــى دالّ األذان ف ــة، عل ــة الوالي ــي األدلّ  الظــاهر ف

 الشـرع  يلزمنا وال إلزاميةً تكون ال ولكن موجودة، الشَّهادة تكون أن تستوجب
  بها. نأتي أن

                                                             

  . ١٤سورة األعلى: ) ١(
  .١سورة المؤمنون: ) ٢(
  .١، الحديث رقم باب معنى حروف األذان واإلقامة ،٤١راجع: معاني األخبار: ) ٣(
 .٤، الحديث رقم نوادر علل الصالة -  ٨٩باب ، ٣٦٨: ٢راجع: علل الشرائع) ٤(

)٥١٢٥: ٣) المجموع للنووي . 

 . ١٠٣: ١٠ البداية والنهاية) ٦(
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 نافـذة  نعتبرهـا  أن يمكننـا  أو المنطلق، هو العمل< خير على >حي فجملة
 الواليـة  على داالً أصالً لنا ألن؛ الثالثة بالشَّهادة االتيان وجواز محبوبية بها نثبت
  العمل<. خير على >حي جملة وهو فيه، كالم ال شرعاً وثابتاً

 أبـي  بـن  دمحمـ  ثنيحـد  قـال:  ،شاذان بن الفضل عن خبرفي ال جاء كما
 مـن  ركـت تُ ملـ  ،<العمـل  ريـ خ علـى  حـي > عـن × الحسـن  أبـا  سأل هنَّأ عمير

    ذان؟األ
  <؟الباطنة أو الظاهرة العلة تريد> :فقال
  .جميعاً أريدهما :قلت

 الة،الصَّـ  علـى  كـاالً اتّ الجهـاد  النـاس  يـدع  افلئلّ ،الظاهرة ةالعلّ اأم> فقال:
 )العمل خير على حي( بترك أمر من فأراد ،الوالية العمل خير نإف ،الباطنة امأو

  .)١(<إليها ءودعا عليها حثّ يقع أالّ ذاناأل من
 أن ذلـك  فمعنـى  إليهـا،  والـدعاء  عليهـا  الحـثّ  يريد× اإلمام كان فلو

 الحـثّ  يريـدون  كـانوا ^ األئمة من وغيرهم السجاد و والباقر الصادق اإلمام
هادة بالشّـ  واإلجهار لإلباحة مؤاتية تكن لم الظروف لكن، الوالية إلى والدعوة
 الشَّـهادة  بمحبوبيـة  للقـول  يدعونا الحيعلة بشرعية واالعتقاد اإليمان ألنالثالثة، 

  األذان. في الثالثة

ì�^ãĆ�Ö]ì�^ãĆ�Ö]ì�^ãĆ�Ö]ì�^ãĆ�Ö]<<<<ínÖ^nÖ]ínÖ^nÖ]ínÖ^nÖ]ínÖ^nÖ]<<<<V^ã×u]†²V^ã×u]†²V^ã×u]†²V^ã×u]†²< << << << <

  وهي:، بمراحل مرت الثالثة الشَّهادة
                                                             

 .٤، الحديث رقم الةل الصَّنوادر علَ ٨٩باب ، ٣٦٨: ٢) علَّل الشراع ١(
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 األعظـم  الرسـول  عصـر  وهو، الكنائي بالدليل ونسميها :األولى المرحلة
 فكانـت ، هــ ١٨٣ سـنة  إلـى  يعنـي  ،×الكاظم اإلمام إلى^ األطهار واألئمة
 واألئمـة  األعظـم  الرسـول ذلـك أن   يعنـي و كنائيـةً، × لعلـي  بالوالية الشَّهادة
 علـى  >حـي  أن نعلم ونحن، العمل< خير على >حي يقولون: كانوا^ األطهار

 المرحلـة  فـي  فـإذن  الواليـة،  معنـى × الكـاظم  اإلمام بقول تفيد العمل< خير
 الواليـة  كانـت × الكـاظم  اإلمام إلى| األعظم الرسول عصر من األولى

 بالـدليل  نسميه ما هذاو اهللا<، ولي علياً أن أشهد> جملة توجد ال لكن موجودة،
  الكنائي.

 شــيعتهل× الكــاظم اإلمــام أذن التـي  المرحلــة هــي الثانيــة: المرحلــة
 ،^األئمـة  عنـد  محبوبـاً  الشـيء  هـذا  كـون  منـه  فهمنا حيث بالحيعلة، بالجهر

 محمد العمل، خير على >حي يقولون: كانوا الظروف لهم سمحت إذا والشيعة
ذلك. في النصوص لكم نقلنا البشر<،كما خير وعلي  

 يقــول: واآلخــر البشــر<، خيــر وعلــي >محمــد يقــول كــان الــبعض فــإذن
 وهـذه  اهللا<، ولي علياً أن >أشهد الثالث: وقول البرية<، خير محمد وآل >محمد

 ربما الصيغ هذه أن كما الثالث الشيعة فرق كلّ عند موجودة كانت المحبوبية
  الحيعلة. قبل فيما بعضها يذكر كان

 والبويهيـة  الحمدانيـة  الشـيعيةكالدولة  الحكومـات  بنـاء  الثالثة: المرحلة
 وعلـي  >محمـد  يقـول:  كـان  فـالبعض  الجمـل،  هذه تيانعلى جواز إ والفاطمية

 يـأتي  كـان  وكـذلك  اهللا<، ولـي  عليـاً  أن >أشهد يقول: كان واآلخر البشر< خير
  خرى.يغة األصالب الثالث
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 والـتُهم  الشـبهات  كثـرة  ومرحلـة  األخيرة، ةاألزمن هي الرابعة: المرحلة
  التهم. منا غيره أو، األمين خان يقولون: بأنّهم الشيعة على يفترونها التي

 أن منّـي  طلبـوا إلـى أسـئلتكم؛ فقـد     أستمع كي المحاضرة في قتصرنا أأ
  اإلخوان. خدمة في وأنا وأجوبة، أسئلة شكل على النَّدوة تكون

  
  



  
  
  

íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]íeçqù]æ<í×ò‰ù]< << << << <

 الوجـوب،  عـدم  مفـاده × اإلمـام  سكوت بأن تفضَّلتم األول: السؤال
 أو فعـل  إلـى  بحاجـة  واالسـتحباب  أيضـاً،  االسـتحباب  علـى  يدلّ ال ذلك لكن

  .×المعصوم اإلمام من تصريح
 والـذي  شـرعي،  بـدليل  لـه  نـأتي  أن يجـب  االسـتحباب  نعـم،  الجواب:

ــذهب ــى ي ــتحباب إل ــي االس ــهادة ف ــة الشّ ــك الثالث ــات يتمس ــيخ بالرواي  كالش
  صحيح. وهذا دليل، له ويكون نصّ له يكون أن يجب فاالستحباب المجلسي،

 والمعـراج،  اإلسـراء  فـي  تشـريعه  كـان األذان  أن ذكرتم الثاني: السؤال
  إقامة؟ وال أذان دون من يصلّي العروج قبل| النبي كان فهل

 حـين  شُـرع  هـل  لـألذان،  األولـي  التشـريع  فـي  اختالف هناك الجواب:
   ال؟ أم، السماء وفي والمعراج اإلسراء

 أوائـل  مكّـة  فـي  شُـرع  يقـول  الـبعض  األذان: تشريع في كثيرة أقوال هنا
األذان  شُـرع  المدينـة | الرسول دخل لما يقولون: خرىأ وجماعة الدعوة،

  المدينة. في كان األذان تشريع أن تؤكّد غالبها المنامية الروايات وهذه ،فيها
 حكـم  التـي  للفترة بالنسبة× علي اإلمام موقف هو ما الثالث: السؤال

  ال؟ أم األذان موضوع إلى وتطرق وضّح هل بها؟
 الحقيقـة  وهـذه  لكـم،  عرضـت  كمـا  الواليـة  معناهـا  الحيعلـة  الجـواب: 
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  .×الكاظم اإلمام عصر في لنا ضحتاتّ
 معنـى  أن لنـا  اتّضـح  ثـم  العمـل<  خيـر  علـى  >حي يقول: الكلّ كان نعم،

 في صريحاً× اإلمام اسم ورود بعدم القولف الوالية، على دالّ كنائي الحيعلة
 حـين  في القرآن، في صريحاً× اإلمام اسم ورود بعدم للقول مساوق األذان،

الوالية. على دالَّة كثيرة آيات فيه أيضاً القرآن أن  
 كـانوا  يعنـي  تفسـيره،  مع القرآن يقرأون كانوا الصحابة بأن تعلمون أنتم

وكَفَـى اللَّـه   ({: يقـرأ  مسـعود  ابـن  كـان  حيـث  النـزول،  وشـأن  بالتنزيل يأتون
 نِينمؤتَالَالْمالْق{ (و ،)١(طالـب)  أبـي  بـن  بعلي}  األ تَكـيرشع رأَنـذو بِينقْـر{ 
حافظُوا علَى الصَّلَوات {(: وتقول تأتي عائشة كانتو ،)٢(المخلصين) ورهطك

 ضـمن  تـأتي  كانـت  التفسـيرية  فالجملـة  ،)٣(العصـر)  وهـي  }والصَّالة الْوسطَٰى
 أبـي  بـن  علـي (و القـرآن،  مـن  ليست) العصر( بأن يعلمون كانوا أنَّهم مع اآلية،
 وتجـد )، المخلصـين  رهطـك ( وكذا القرآن، آيات من ليس أيضاً×) طالب

  الموارد. هذه من العشرات
 ألن سياسية، ألسباب كان األذان من بالل امتناع أن يبدو الرابع: السؤال

 ليمتنـع | الرسـول  وفـاة  بعد مباشرةً تحذف لم العمل< خير على >حي فقرة
 خالفـة  مشروعية على اعتراضاً ذلك كان بل فيه، النقص لوقوع األذان من بالل
  بذلك؟ رأيكم ما بكر، أبي

                                                             

  . ٣٦٠:  ٤٢وتاريخ مدينة دمشق  ١٠٦:  ١) راجع: اإلرشاد للمفيد ١(
 . ١٣٤:  ١، وصحيح مسلم ٦١٧) راجع: أمالي الصدوق : ٢(

  . ٤٦٤:  ١) راجع: الجوهر النقي للمارديني ٣(
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 أذّن هل وقلت:، السابقة المحاضرة في الرؤية تلك طرحتُ قد الجواب:
 ال؟ أم بينهمـا علـى اخـتالف    يدلُّ هذا وهل يؤذّن؟ لم أم وعمر بكر ألبي بالل
 لكـم  سـردت  وقـد  يـؤذّن؟  لـم  فلمـاذا  خـالف،  هنـاك  لـيس  تقـول: كنت  فإذا

  عمر. وال بكر ألبين يؤذّ لم بأنَّه يقولون الذين من نصوصاً
 جـاؤوا  القـوم  أن: السـابقة  الليلـة  فـي  قلتـه  مـا  علـى  أضيفه أن ريدأ الذي

 إلـى  السـفر  بكـر  أبـي  من طلب بالالً نإ فقالوا: بمخرج، المسألة هذه ليخرجوا
  !الثغور على يرابط أن يريد كان أنّه هو بالل أذان عدم فعلّة للجهاد، امالش

 هـو  كـان  اهللا) (رحمـه  فـبالل  االسـتدالل،  هـذا  فـي ولكن ينبغـي التأمـل   
 الخالفـة  بعـد  يـأتي أن  معنـى  فمـا  ،|اهللا رسـول  عصـر  فـي  الوحيد المؤذّن
  ألحد! نأؤذّ ال يقول:ف ثورةها ويجعل

  فأذّن. لها يؤذّن أن منه فطلبت÷ الزهراء أما
ــدما و ــى ذهــبكــذلك عن ــه فــي رأى وحــين الشــام، إل  رســول أن منام

منـه   طلـب عنـدما  و المدينـة  إلى رجع بالل؟! يا الجفوة هذه ما يقول:| اهللا
  .)١(أذّن لهما يؤذّن أنالحسن والحسين 

يرد على االستدالل الذي ذكروه في عدم تـأذين بـالل:    مهم سؤال وهنا
 أن قبـل  سـنة  قرابـة  عـاش  قـد  وهـو  الـردة،  حـروب  في بالل اسم نرى ال لماذا

   الشام؟ إلى يسافر
|؛ ألنهـم  اهللا رسـول  بعد من الخالفة بشرعية يؤمن لم أنَّهوالجواب: 

 عنـه  قالوا ذلك عند، ويرض لم، فالنوم< من خير >الصَّالة يقول: أن عليه أصروا
                                                             

 . ٣٧:  ٧راجع: تاريخ مدينة دمشق ) ١(
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ـ عنـد البحـث     الروايـات  هـذه أغلـب  و بصره، في وضعفاً لسانه فية لُكْنَله  بأن
 علـى  كان الحقيقة في باللف بالل، من لالستنقاص موضوعةعنها درائياً ـ نراها  

الحكومة. مع تضاد  
 األذان مـن  الصحيح األذان معرفة في ضروري بالل على الضوء تسليطو

 وتـرك  النـوم)  مـن  خيـر  (الصَّـالة  بــ  للخلفـاء  بـاألذان  يـرض  لم فإنَّه المحرف،
 من العمل< خير على >حي يحذفوا أن لآلخرين تسنّى الزمان ذلك ومن األذان،
  األذان.

 فـي  وجودهـا  وبين الثالثة الشَّهادة تشريع بين الفرق ما الخامس: السؤال
  العملية؟ الناحية من فرقهل هناك فرق أم ال يوجد  الثانوي؟ الحكم

 الـدين،  مـن  هـذا : تقـول  بـأن : أي بالجزئيـة،  القول هو التشريع الجواب:
 قـول  فهـذا  الكالم بهذا قلت فإذا ،×المعصوم واإلمام اهللا رسول به أتى يعني

  اهللا<. ولي علياً أن >أشهد بـ يؤذّنوا لم^ واألئمة النبي ألن؛ عندنا محرم
 األصــول هــي األذان تشــريع مــن المــراد كــان إذا :الســادس الســؤال

 إلـى  يتعـرض  لـم  فلمـاذا  المحاضرةــ  هـذه  فـي  تفضّـلتم  كما ـ للدين األساسية
  الدين. أصول من مهمان أصالن وهما العدل، وال المعاد

 الواليــة أمــر متفرعــات مــن كلّهــا والمعــاد والصّــيام الصَّــالة الجــواب:
  وغيرهما. والصيام الصَّالة) يشمل ذلك اإلمامة( قلنا: إذا، فواإلمامة

 الصـحيح،  والمعـاد  الصـحيحة  الصَّـالة  لنـا  يرسم× علي اإلمام فمنهج
 أبـي  بن علي اإلمام فبقاء الهامة، اإلمامة قضية في يشكّكوا أن يريدون هوالءو

 اختالفـاً  يختلـف  نَّـه ، فإاألخـرى  األمـور كـذلك  و المعـاد  بقـاء  غيـر × طالب
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  جوهرياً.
 المفيـد  كالشـيخ  األول، الصـدر  علمـاء  يـذكر  لـم  لماذا السابع: السؤال

  كتبهم؟ في الثالثة الشّهادة العلماء، من وغيره
 والشــيخ المرتضــى الســيد ألن وكبــروى، صــغروى البحــث الجــواب:

  األذان. في للوالية الشَّهادة موضوع إلى أشاروا الطرابلسي البراج وابن الطوسي
  فعلــه فمــن األخبــار شــواذّ فــي روي مــا >فأمــا يقــول: الطوســي فالشــيخ

  .)١(يأثم< لم
 جــائز، أمــر الثالثــة بالشَّــهادة تيــاناإل بــأن وقلنــا موجــودة، المقولــة فــإذن

  .بها نأتي ال أن ويمكن بها نأتي أن فيمكن
 مــن يــرى يكــن لــميتعــرض لتلــك المســألة و لــم المفيــد الشــيخ ولكــن

 يضـر  قـد  بـذلك  تيـان اإل بـأن  رأى ألنَّـه ؛ كتابه في األمر هذا يذكر أن الضرورة
 مـن  رآه لما األمر هذا تَرك، فالعباسية الدولة مركز في يعيش كان ألنَّه؛ بالشيعة

 سـمع  لمـا  ــ  العلمـاء  أحد ـ الخفّاف اهللا عبد أبا أن والشاهد وغيرها، ضغوطات
  هذا! من أنقذه اهللا بأن شكراً هللا وسجد للتهنئة جلس المفيد الشيخ بموت

 لكنّـه  الثالثـة،  الشَّـهادة  موضوعض ليتعر ولم يذكر لم المفيد الشيخ نعم
علةض لتعرأي، لحي : العمـل<  خيـر  علـى  >حـي ، إلـى  وأشـار  عليهـا،  وأصـر أن 

 فاألصـل  العمل<، خير على >حي ليغيروا جاؤوا| اهللا رسول بعد األشخاص
  المفيد. الشيخ عليه أكّد األساسي الثابت

                                                             

  .٩٩: ١راجع: المبسوط للطوسي ) ١(
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يرجى تبيين المالبسات فـي مـا يقولـه الشـيخ الصـدوق       الثامن: السؤال
  حول الشهادة بالوالية؟

 وكليــب الحضــرمي بكــرقــال الشــيخ الصــدوق: >وروي أبــو  الجــواب:
 اهللا أكبـر،  اهللا أكبـر،  >اهللا فقـال:  األذان، فصول× الصادق اإلمام عن األسدي

 محمداً أن أشهد اهللا،إالّ  إله ال أن أشهد اهللا، إالّ إله ال أن أشهد أكبر، اهللا أكبر،
 الصَّـالة،  علـى  حـي  الصَّـالة،  على حي اهللا، رسول محمداً أن أشهد اهللا، رسول

الفالح، على حي الفـالح،  علـى  حي  العمـل،  خيـر  علـى  حـي  خيـر  علـى  حـي 
  كذلك. واإلقامة اهللا<، إالّ إله ال اهللا إالّ إله ال أكبر، اهللا أكبر، اهللا العمل،

 العمـل<:  خيـر  علـى  >حـي  ثـر بأس أن يقال في صـالة الغـداة علـى أ    وال
  ة.للتقي مرتين) النوم من خير الصَّالة(

 ذانهـذا هـو األ   :] (رحمـه اهللا) الصـدوق : أي[ الكتـاب  هـذا  مصنّف قال
 أخبـاراً  وضـعوا  قـد  )اهللا لعـنهم ( والمفوضة ،نقص منهي وال فيه زادي ال الصحيح

 رواياتهم بعض وفي ،مرتين <د خير البريةمحم وآل دمحم: >ذانوزادوا في األ
مـرتين، ومـنهم مـن     <أشـهد أن عليـا ولـي اهللا   : >رسول اهللا محمداً أن أشهد بعد

 علياً أن في شك وال ،مرتين< حقاً المؤمنين أمير علياً أن أشهد: >روى بدل ذلك
حقاً المؤمنين أمير هوأنّ اهللا ولي ،خيـر  )علـيهم  اهللا صـلوات ( وآلـه  محمـداً  وأن 
بهـذه  ليعـرف  ذلـك  ذكـرت  مـا وإنّ ،ذانة، ولكن ليس ذلك فـي أصـل األ  البري 

  .)١(<جملتنا يسون أنفسهم فالمدلّ ،همون بالتفويضالمتّ الزيادة
                                                             

 .٢٩٠: ١راجع: من ال يحضره الفقية ) ١(
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 الـبعض  يتّخـذه  أن يحتمـل ص مـن الشـيخ الصـدوق    الـنَّ  هذا أن المهمو
 يحتـاج  الكالم هذاو ،تهامحبوبي عدم أو الثالثة، الشَّهادة شرعية عدم إلى ذريعة

(رحمـه   عنه صدر النَّص أن أحتملوأنا  ،محاضرة أو محاضرتين أو ثالث إلى
 لـيس  يقـول:  فإنَّه جزء، أنَّها على الثالثة بالشَّهادة يأتون الذين، أو ضد تقيةًاهللا) 
  األذان. أصل في ذلك

  والمفوضة. الغالة :اتّجاهان فكريان هناك يوجدو
  .اهللا. هو× علي أو، اهللا هو| النبي بأن يقولون الذين هم الغالة:

 وفـوض  هـؤالء  خلـق  اهللا إن يقولـون:  بـل  ،بـذلك  يقولـون  ال المفوضةو
 هـؤالء و مغلولـة،  اهللا ديـ ف ،وهذا غير اإلفاضة االستقالل، نحو على األمور إليهم

 النبـي  بأن يعتقدون ألنَّهم لماذا؟ ،^البيت أهل لسان على ملعونون المفوضة
  . وهكذا... يرزقون الذي وهم يخلقون الذين هم^ واإلمام

؛ تفويضـية  ليسـت الثالثة  شهادةوالمهم أنّه حصل خلط هنا؛ إذ أن هذه ال
  رازقهم، فليس فيه فكر تفويضي.والعباد  خالق علياً أن أشهد :أحد يقولفال 

 عليـاً  أن >أشهد يقولون: المفوضة من جماعة سمعويحتمل أن الصدوق 
أشـهد  يقولـون:  هـؤالء  فقال: اهللا<، ولي< ـاً  أنعلي  فـي  الكـالم  وهـذا ، اهللا< ولـي 

  .وضعهم من األذان
 محبوبيـة عـن ابـن أبـي عميـر      عن الفضل بن شـاذان  بروايات أثبتنالكنّنا 

 فهنـا  ،)١(الشـرائع  علـل  فـي  أيضـاً  الصـدوق ا نقلهـ الشهادة بالواليـة فـي األذان،   
؛ ألن الفقـرات الدالّـة فـي    تقيـة عـن   صـادر  كالمـه  أنـ على األغلـب ـ     حتملُأ
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كالمه على التقية كثيرة، ومنها أنّه يقول مـثالً: (واإلقامـة كـذلك)، وذلـك غيـر      
  موجود عندنا، وال نقول به.

 خيـر  علـى  >حي ثربأس أن يقال في صالة الغداة على أ وال( :كما يقول
)، والحال أن هـذه الفقـرة مـن الحـديث     مرتين) النوم من يرخ الصَّالة( العمل<:

  .)١(غير موجودة التهذيب واالستبصار
 مـن م غيـره الشـيخ يوسـف البحرانـي و   و البهبهـاني  الوحيـد  أن حين في

كما أشار الصدوق هو إلـى   التقية على محمول الكالم هذا بأن أكّدوا األعاظم
بالغـة الحساسـية    فوظـر  الصـدوق  الشيخا عاشه يتال فوالظر ألنذلك أيضاً؛ 

إلى حد أن يمتنع أحد مشايخ الشيخ الصدوق الذي يأخذ منه الحـديث ـ وهـو    
  . )٢()د فرداًعلى محم صلّ اللهمالضبي ـ من الصالة على اآلل، فيقول: (

طبعا يحتاج هذا البحث إلى عدة محاضرات، وعلى كلٍّ فنحن أيضاً مـع  
مفوضة ملعونون إالّ أنّنا نقـول بـأن هـذا الشـعار الـذي      الشيخ الصدوق في أن ال

نأتي به ليس فكراً تفويضياً، وال يعقل أن يلعن الشـيخ الصـدوق غالـب الشـيعة     
  بعد أن علمنا أن السيرة متواترة، فهو أورع وأتقى من أن يأتي بذلك.

إذا قـالوا:   مـثالً فالعامـة   ،أيضاً صحيحةويحتمل أن يأتي المفوضة بأمور 
االتيان بهما غير صحيح،  أنهذا  يعني فال الصَّالة< على >حي وأ اهللا< إالّ إله >ال

 بعنـوان لـم يـأتوا بهـا    وشـرعاً،   ثابـت  أمـر  المفوضة عندوالشهادة الثالثة كذلك 
 عنـدنا  شـرعاً  ثابتـاً  كـان  بشـيء  تواضة أن يأالمفو من فيمكن ،التشريع والزيادة

                                                             

 .١١٣٥، الحديث ٣٠٦:  ١، واالستبصار ٢١١، الحديث ٦٠:  ٢راجع: تهذيب األحكام ) ١(
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 إلــىالظــاهري  الــبطالن ينســبن الصــدوق يتّقــي ولكــ ،أيضــاً عنــدهم وثبــت
  .تقيةً المفوضة

 المعصومين. الطّاهرين الطيبين وآله محمد على اهللا وصلّى

  
  





  


