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احلمد هللا الذي أنعم عىل عباده بنعمة اإلسالم, واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم إلبالغ 
ر من كل عبودية سوى عبودية اهللا, والصالة والسالم عىل أهل بيِت نبي املحبة  رسالة احلرية والتحرُّ

 والرمحة الكرام األطهار, وعىل صحبه األجالء األبرار, وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد, فإن الديَن الذي نفخر به اليوم ثمرٌة جلهاد رجال اهللا وتضحياهتم; أولئك الذين 

ِهَجًة بذكر اهللا, وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل ـاهللا, وألسنتهم لَ  كانت قلوهبم  ُمَتيَّمًة بحب
موها  حفظ رساالت اهللا ونرشها, واضعني أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم عىل أكفهم ليقدِّ
رخيصًة يف سبيل صون كلمة اهللا سبحانه و سنة نبيه الكريم, ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم, 

 وال خيشون إال اهللا.
ت ضاربًة بجذوِرها أعامق األرض, بالغًة أجل, هكذ ا قامت شجرُة اِإلْسَالُم العزيز واْسَتَقرَّ

 بفروعها وثامرها عنان السامء, ُمْعليًة كلمة التوحيد واملساواة.
اء, وظلم علامء السوء  ولكن يف أثناء ذلك, تطاولت عىل قامة اإلسالم يد أعدائه األلدَّ

ُهوا صورة اإلسالم الناصعة برشكهم وغلوهم وخرافاهتم وحتريف املتعبِّدين اجلََهلة, َفَش  وَّ
وأكاذيبهم, إىل درجة أن تلك األكاذيب التي كان ينرشها املتاجرون بالدين غطَّت وجه 
اإلسالم الناصع. وقد اشتدَّ هذا املنحى من االبتعاد عن حقائق الدين  وعن سنة رسول اهللا 

القرن التاسع اهلجري ثم بقيام اجلمهورية  احلسنة, بمجيء الصفويني إىل حكم إيران يف
اإلسالمية يف العرص احلارض, حتى أصبحت املساجد اليوم حمًال لِـَلْطِم الصدور وإقامة املآتم 

احون صوجمالس العزاء, وحلَّت األحاديث املوضوعة املكذوبة حمل سنة النبي , وأصبح املدَّ
باسم الدين; وأصبح التفسري بالرأي  اجلهالء اخلّداعون للعوام, هم الناطقون الرسميون



 
 
 

 

 

املذموم والروايات املوضوعة املخَتَلقة مستمسكًا للتفرقة بني الشيعة والسنة, ومل يدروا 
 لألسف من الذي سينتفع ويستفيد من هذه التفرقة املقيتة?

ة  إن دعوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية التي ُتْرفع اليوم يف إيران, ليست سوى ضجَّ
مية ودعاية سياسية واسعة, القصد منها جذب األنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة إعال

إيران الشيعية يف العامل. إن نظرًة إىل قادة الشيعة يف إيران وزعامءهم الدينيني ومراجعهم تدل 
ة واملحبَّة الدينية  بوضوح عىل هذه  احلقيقة وهي أن التقريب بني املذاهب اإلسالمية واألخوَّ

اقة ال بني  ام إيران احلاليني, ليست سوى رؤيا وخياٍل وشعارات برَّ املسلمني, عىل منهج ُحكَّ
 حقيقة هلا عىل أرض الواقع.

دون من وسط جمتمع الشيعة اإلمامية يف إيران,  يف هذا اِخلَضّم هنض أفراد مؤمنون موحِّ
ملوروثة, ونبذ البدع الطارئة دعوا إىل النقد الذايت وإعادة النظر يف العقائد واملامرسات الشيعية ا

واخلرافات الدخيلة, وإصالح مذهب العرتة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ 
العصور القديمة من طبقات كثيفة من غبار العقائد الغالية واألعامل الرشكية والبدعية, 

األصيل الذي يتجىل يف واألحاديث اخلرافية واآلثار والكتب املوضوعة, والعودة به إىل نقائه 
منابع اإلسالم األصيلة: القرآن الكريم وما وافقه من الصحيح املقطوع به من السنة املحمدية 
الرشيفة عىل صاحبها آالف التحية والسالم وما أيَّدمها من صحيح هدي أئّمة العرتة الطاهرة 

ر هؤالء عن  ساعد اِجلّد وأطلقوا الِعنان ألقالمهم و خطبهم و حمارضاهتم وسريهتم; وشمَّ
اهنض أهيا املسلم وامُح «إلزالة صدأ الرشك عن معدن التوحيد اخلالص, ولسان حاهلم يقول: 

هذه اخلرافات واخلزعبالت عن وجه الدين, واقِض عىل هذا الرشك الذي يتظاهر باسم 
 ».التقوى, وأعلن التوحيد وحطِّم األصنام

ي«لقد اعترب  دين و − » حيدر عيل قلمداران القمِّ هو أحد أفراد تلك املجموعة من املوحِّ
, أن سبب هذه التفرقة هو جهل املسلمني بكتاب اهللا »طريق االحتاد«يف كتابه  − املصلحني 

ق الفرق اإلسالمية, إىل التقّدم  وسرية نبيه, وسعى من خالل كشف اجلذور األخرى لتفرُّ
ن جهود علامء اإلسالم اآلخرين خطوات مؤثرة نحو التقريب احلقيقي بني املذاهب. وال ريب أ

      مثل آية اهللا السيد أبو الفضل ابن الرضا الربقعي, والسيد مصطفى احلسيني الطباطبائي, 



 
 

 

 

 

وآية اهللا رشيعت سنكلجي, ويوسف شعار وكثريين آخرين من أمثال هؤالء املجاهدين يف 
خيطوا هم  سبيل احلق, أسوة ونرباس لكل باحث عن  احلق ومتطلٍِّع إىل جوهر الدين, كي

بدورهم أيضًا خطوات مؤثرة يف طريق البحث والتحقيق التوحيدي, ُمتَّبِعني يف ذلك أسلوب 
التحقيق الديني ومتحيص االدِّعاءات الدينية عىل ضوء التعاليم األصيلة للقرآن والسنة, ليعينوا 

م إىل بر ويرشدوا من ضلوا الطريق وتقاذفتهم أمواج الرشك واخلرافات واألباطيل, ليصلوا هب
 أمان التوحيد والدين احلق. 

َي رسالٌة تقع مسؤوليتها  اد التوحيد هؤالء َهلِ إن املساعي احلثيثة التي مل تعرف الكلل لُِروَّ
عىل عاتق اآلخرين أيضًا, الذين يشاهدون املشاكل الدينية ملجتمعنا, ويرون ابتعاد املسلمني 

 عن تعاليم اإلسالم احليَّة, السيام يف إيران.
وا  ر هنا بأن هؤالء املصلحني الذين نقوم بنرش كتبهم اليوم قد مرُّ هذا وال يفوتنا أن ُنَذكِّ
هلم عن مذهبهم اإلمامي القديم بمراحل متعددة, واكتشفوا بطالن العقائد الشيعية  خالل حتوُّ

ا كاإلمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكاملوقف مم −اإلمامية اخلاصة 
ج وعىل مراحل, لذا فال عجب أن نجد يف بعض  − شجر بني الصحابة وغري ذلك  بشكل متدرِّ

كتبهم التي ألفوها يف بداية حتوهلم بعض اآلثار والرسوبات من تلك العقائد القديمة لكن 
كتبهم التالية ختلَّصت بل نقدت بشدة كل تلك العقائد املغالية واقرتبوا للغاية بل عانقوا 

 اإلسالمية الصافية والتوحيدية اخلالصة. العقيدة 
***  

  األهداف
ُمتثُِّل الكتُب التي بني أيديكم اليوم سعيًا لنرش معارف الدين  وتقديرًا ملجاهدات رجال اهللا 

 التي مل  تعرف الَكَلل. إن اهلدف من نرش هذه املجموعة من الكتب هو:
دين بصورة إلكرتو −١ نية عىل صفحات اإلنرتنت, وضمن إمكانية تنظيم ونرش آثار املوحِّ

ف املجتمع  أقراص مضغوطة, و بصورة كتب مطبوعة, لتهيئة األرضية الالزمة لتعرُّ
عىل أفكارهم التوحيدية وآرائهم اإلصالحية, لتأمني نقل ِقَيم الدين األصيلة إىل 

 األجيال الالحقة.



 
 
 

 

 

ل مشع −٢ دين وأفكارهم يشكِّ ًال هيدي األبحاث التعريف بآثار هؤالء العلامء املوحِّ
م نموذجًا ُحيَْتَذى ملجتمع علامء إيران.  التوحيدية و ينري الدرب لطالب احلقيقة ويقدِّ

هذه الكتب حتث املجتمع الديني يف إيران الذي اعتاد التقليد املحض, وتصديق كل ما  −٣
احني, إىل  يقوله رجال الدين دون تفكري, والذي يتمحور حول املراجع وحيب املدَّ

تفكري يف أفكارهم الدينية, ويدعوهم إىل استبدال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد, ال
رجال أدركوا نور التوحيد اعتامدًا  ,ويرهيم كيف هنض من بطن الشيعة الغالة اخلرافيني

 عىل كتاب اهللا وسنة رسوله.
دين األطهار وأفكارهم, ينقذ ثمرات أبحاثهم اخلال −٤ صة من  إن نرش آثار هؤالء املوحِّ

مقصِّ الرقيب ومن تغييب قادة الدين والثقافة يف إيران هلذه اآلثار الَقيِّمة والتعتيم 
ف األّمة اإلسالمية بآراء   عليها, كام أن ترمجة هذه اآلثار الَقيِّمة لسائر اللغات ُيَعرِّ

ة.  املوحدين املسلمني  يف إيران وبأفكارهم النريِّ
*** 

  آفاق املستقبل
يمكن الوصول إىل جمتمع خاٍل متامًا من اخلرافات والبدع وإىل املدينة ال شك أنه ال 

الفاضلة التي تتحقق فيها الطمأنينة يف ظلِّ رضا اهللا سبحانه وتعاىل, إال باتِّباع التعاليم النقيَّة 
. إن هدف القائمني عىل نرش جمموعة آثار صاألصيلة للقرآن الكريم وسنة نبي الرمحة والرأفة 

د ين هو التعريف بآثار هؤالء املجاهدين العلميني الكبار, كي تكون معرفة الفضائل املوحِّ
الدينية والعلمية هلؤالء األعزاء, أرضية مناسبًة لنمّو املجتمع التوحيدي والقرآين يف إيران 

 وقّوته, وذلك لنيل رضا اخلالق وسعادة  املخلوق.
يلة لعلّو درجات أولئك األعزاء, وأن يمّن نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وس

 علينا بالعفو.  
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أرشف خلق اهللا وآخر  والسالم عىلاحلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له, والصالة 
 رسل اهللا حممد املصطفى وعىل آله األطهار وصحبه األبرار. 

بَّاقني لآلخرين يف حتصيل العلم واملعرفة وبعد, فقد كان املسلمون طول القرون املنرصمة س
باعًا منهم لكالم  وتعلُّم العلوم املختلفة, وذلك بربكة تعاليم اإلسالم العزيز واتِّ

, حتى صار العلامء املسلمون يف أواخر فرتة اخلالفة العباسية سادة العلوم يف اهللا رسول
الثاين من القرن اهلجري الثاين عرصهم, وحتول بيت احلكمة الذي تأسس يف بغداد يف النصف 

يف عهد خالفة هارون الرشيد العبايس, إىل أكرب مؤسسة علمية وبحثية يف العامل, وال يزال بيت 
احلكمة ُيعَترب مظهرًا من مظاهر احلضارة اإلسالمية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية يف 

تنوعة يف املجاالت العملية املختلفة املجاالت املختلفة من تأليف وترمجة واستنساخ وأبحاث م
 سواء الطب واهلندسة أم العلوم اإلنسانية. 

وال شك أن هذه القوة العلمية للمسلمني كانت بمثابة شوكة يف أعني أعداء اإلسالم, لذلك 
سعوا من خالل بثِّ أسباب الفرقة واالختالف بني املسلمني إىل حتطيم َعَظَمة اإلسالم هذه 

ود الفضل فيه إىل وحدة املسلمني ومتاسكهم واألخوة السائدة بينهم, فأثار وسؤدده الذي يع
أعداء اإلسالم عواصف النزاعات والتفرقة بني  املسلمني كي حيجبوا مجال احلق عن أبصارهم, 

 وخيفوا شمس الدين املشعة خلف غيوم البدع واخلرافات. وكام يقول الشيخ سعدي الشريازي: 
ــــــــــــَزيٌن ـــــــــــــان م ـــــــــــــة مك  احلقيقـ
ـــار ـــتاله الغب ـــان اع ـــل مك ـــرى أن ك  أال ت

 لكــن اهلــوى والرغبــات أثــارا الغبــار فوقـــه 
 ال يقــع عليــه النظــر ولــو كــان الرجــل بصــرياً 



 
 
 

 

 

 

إن املساعي املخطط هلا وعىل املدى الطويل ألعداء اإلسالم, ألجل إغالق أعني املسلمني 
وإبعادهم عن سنة النبي  عن حقيقة الدين وإضعاف املسلمني عن تعلُّم معارف الدين ونرشها,

األصيلة اهلادية, أدت إىل حدوث فجوة عميقة واختالف كبري يف أمة اإلسالم وأصبح أبناء 
ة من تبعات هذه الفجوة وآثارها املشؤومة.  اإلسالم اليوم يعانون بشدَّ

الِعدائية الرامية إىل حتريف تعاليم اإلسالم  وبموازاة مساعي أعداء نبي اإلسالم 
وإدخال البدع املختلفة يف الدين, أدرك أشخاٌص مؤمنون أطهار شفيقون هذا  وتشوهيها

رين عن ساعد اِجلد واجلهاد املتواصل إلحياء معامل اإلسالم والسنة  اخلطر, وهنضوا مشمِّ
أقالمهم وأخذوا يكتبون  −بشجاعة منقطعة النظري− النبوية األصيلة, وتناولوا بأيدهيم 

م األصيلة والعقائد اإلسالمية الصحيحة  النقية بني أوساط ويؤلفون يف نرش ثقافة اإلسال
الشيعة ُعبَّاد اخلرافات, وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ املتاجرين بالدين 
والبدع من نوم غفلتهم مذعورين! لقد ضحى هؤالء املوحدون الطالبون للحق واحلقيقة 

احهم يف هذا السبيل هديًة رخيصًة للحق بمصاحلهم الشخصية فداء للحقيقة, وقدموا أرو
َ ُهْم ﴿ تعاىل, وصاروا عن حق مصداقًا لقوله  تعاىل: َ َخوٌْف َعلَيِْهْم َو  ِ ْوِلَاَء ا

َ
َ إِنَّ أ

َ
أ

  .]٦٢[يونس/  ﴾َيَْزنُونَ 
إن ما جاء يف هذه املجموعة ليس سوى غيٍض من فيض املعارف اإللـهية, وُمنَْتَخٍب من 

حدين الطالبني هللا تعاىل الذين كانوا ينتمون يف بداية أمرهم لطائفة الشيعة.  لقد أرشق آثار املو
نور اهللا يف صدورهم, وصار التوحيد نرباس حياهتم املباركة. لقد تم حترك هؤالء األفراد الذين 

ولية كانوا مجيعًا يف بداية أمرهم من الطراز األول من علامء الشيعة يف إيران, يف مسريهتم التح
من مذهبهم القديم, خطوًة خطوًة; بمعنى أن نظرهتم إىل املسائل العقائدية مل تتحول بشكل 
فجائي مرًة واحدًة, بل َحَصل هذا التحول بمرور الزمان وعىل إثر املطالعة والدراسة املتأنية 
والتواصل مع من يوافقهم يف أفكارهم, لذا من الطبيعي أن ال تنطبق بعض رؤى وأفكار 

ء اإلصالحيني يف بعض مراحل حياهتم وكتاباهتم, مع عقائد أهل السنة واجلامعة هؤال
واجتاهاهتم الفكرية بشكل كامل; لكن رغم ذلك قمنا بنرش هذه املؤلفات كام هي نظرًا ألمهيتها 



 
 

 

 

 

يف هداية شيعة إيران وغريهم من الناطقني باللغة الفارسية. كام أنه من اجلدير بالذكر أن الرؤى 
قف الفكرية املطروحة يف هذه الكتب, ال تنطبق بالرضورة مع رؤى النارش والقائمني عىل واملوا

نرش هذه املجموعة من الكتب, هذا عىل الرغم من أن هذه الكتب متثل بال ريب نفحًة من 
نفحات احلق و نورًا من جانب اهللا هلداية طالبي احلقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون 

 فية.التارخيية الطائ
إن النقطة اجلديرة بالتأّمل هي أنه للوقوف بشكل صحيح عىل رؤى وأفكار هؤالء األفراد, 
ال يمكن  االكتفاء بقراءة جملد واحد من آثارهم; بل ال بد من قراءة حياهتم بشكل كامل, كي 

ف بشكل كامل عىل كيفية حتوهلم  الفكري, ودوافعه وعوامله. فعىل سبيل املثال, أ لف      يتم التعرُّ
درسى «آية اهللا السيد أبو الفضل الربقعي يف الفرتة األوىل من بداية حتوله الفكري كتابًا بعنوان 

, بحث فيه موضوع األئمة وادعاء الشيعة حول واليتهم »درٌس حول الوالية«أي » از واليت
إمامًا,  ١٢. واعترب أن عدد األئمة وإمامتهم ورئاستهم املبارشة للمسلمني بعد نبي اهللا 

حًا بذلك االعتقاد بوجود حممد بن احلسن العسكري وحياته حتى اآلن, بوصفه اإلمام  مصحِّ
حتقيق جدي يف أحاديث «الثاين عرش. لكن املؤلِّف نفسه ألف بعد عدة سنوات كتابًا باسم 

ووضع حتت ترصف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها يف هذا املجال, وهي أن مجيع » املهدي
خبار والروايات التارخيية املتعلِّقة بوالدة ووجود املهدي إمام الزمان, روايات وأخبار األ

موضوعة وكاذبة. من هذا املثال ومن أمثلة مشاهبة أخرى يتبنيَّ أن أفضل طريق ملعرفة املسرية 
التحولية ألفكار هؤالء املوحدين وآثارهم هي قراءة جمموعة كتاباهتم بشكل كامل, مع األخذ 

 ني االعتبار تقدم كل مؤلَّف من مؤلَّفاهتم أو تأّخره زمنيًا. بع
نأمل أن تكون آثار هؤالء املؤّلفني الكبار ومساعي القائمني عىل نرشها, سببًا للعودة إىل 

 مسرية األمن اإللـهية وعبادة احلق سبحانه وتعاىل اخلالصة.  
 

غفران ذنوبنا وأن يساحمنا إذا وقعنا يف نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة ل
اء وجيعلهم يف جوار رمحته, إنه رؤوف  خطأ أو زلل, وأن يرحم أرواح أولئك املؤلفني األعزَّ

رحيم, واحلمد هللا رب العاملني.





 
 

 

 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

òß†Ôß@ÑÛû½a@ @

عض األمور فيها بيل كتب  ,اهللايف  من أحد إخويت رسالةً  من الزمن مدة استلمُت قبل
املتعلقة بآية التطهري وطرح فيها بعض األسئلة. ونظرًا إىل أن رسالته مل تكن رسالة خاصة فإين 

بعض األمور حول ما تضمنته خالل ذلك وبينت هلم يف اإليامن قرأهتا عىل جمموعة من اإلخوة 
ه مهمة عىل عاتق أحد األخوة وأخذ التطهري, وتم تسجيل تلك املحارضة. وحول آيةالرسالة 

حترير وقائع تلك اجللسة وكان حريًصا يف الوقت ذاته عىل املحافظة عىل احلالة الشفهية 
 واخلطابية ملحارضيت يف تلك اجللسة. والدافع لتحرير الكتاب الذي بني أيديكم اآلن هو حتليل

 . الدينألخ يف تلك الرسالة التي كتبها ذلك ا ومناقشة
هذا يف  القضية املهمةإىل بيان هذه  لذي أدت رسالتهألخ العزيز اوهنا أتوجه بالشكر ل

  .حمارضيت كتابة مهمة عاتقهأخذ عىل الذي  جدّ هكذا أشكر األخ املُ , والكتّيب
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َ ُيغۡ ﴿يف القرآن الكريم:  أوالً يقول اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ  −١ نَّ  ّقِ َشۡي إِنَّ ٱلظَّ  ﴾...ا ًٔ ِن ِمَن ٱۡلَ
, يعني أنه حتى الظن الغالب ال يكفي لبيان احلقيقة, فام بالك باالحتامالت ]٣٦[يونس: 

عونه  − وباألمور التي ال علم لنا هبا?! لذا فإنني  قرأت مجيع اآليات السابقة  − خالًفا ملا تدَّ
قرآن ليس كتابًا قرأَته أنت وحدك, بل والالحقة آلية التطهري ووصلت إىل النتائج اآلتية. إن ال

 قرأناه نحن أيًضا!

   كيفية خماطبة القرآن لنساء اجيب
 ًة لالهتامم جدا:ريمن سورة األحزاب تظهر لنا نقاًطا مث ٣٥إىل  ٢٨إن تدبُّر اآليات من  −٢

» أزواج«كلمة اسُتْخدَمت يف هذا اخلطاب ف اآليات بمخاطبة نساء النبي بدأت الف) 
الواضحة والرصحية متاًما, ولكن فجأة حتول اخلطاب إىل خماطبة » نساء النبي«كلمة أو 

 ».أهل البيت«إىل  »نساء النبي«وتغريَّ الترصيح من عبارة  »أهل البيت«
ر, ثم  ل الضمري إىل مجع مذكَّ ب) الضامئر كلها مجع مؤنث ولكن يف وسط هذه اآليات يتبدَّ

ًة ثانية ليصبح مجع مؤ  نث!يعود مرَّ
من النساء, خطابات  ةً حمددَّ  جمموعةً  , اللوايت ُكنَّ ج) خطابات القرآن لنساء النبي 

ة و توبيخية. يبدو أنه كان هناك احتامل واضح بينهنَّ للوقوع يف فاحشة ُمَبيِّنة أو  حادَّ
ِج اجلَاِهِليَِّة األُوَىل أو ترقيق الصوت واخلضوع فيه, أو كانت بني بع ضهّن التربُّج كَتَربُّ

فَإِنَّ ﴿اهللا تعاىل يقول: (والعياذ باهللا) سوابق من الوقوع يف مثل هذه األمور.  بل إن 
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَنِٰت ِمنُكنَّ أ

َ
َ أ َّ . ولكن فجأة ويف ]٢٩[األحزاب:  ﴾٢٩ٱ

» تأهل البي« جدا يعلن تطهري ليس يف آخرها) نقرأ خطاًبا قيِّام(و وسط هذه اآليات
 نوع من أنواع الرجس عنهم وهو خمالٌف متاًما لسياق معاين اآليات. وإذهاب كل



 
 
 

 

 

يف وسط  يقوم,عىل ضوء النقاط املذكورة آنًفا, من الواضح أنه ال يوجد أي متكلِّم عاقٍل 
إىل خطاب خمتلف من حيث املعنى والسياق, بال سبب, ثم  خطابه هذاخماطبته للنساء, بتبديل 

جديد وبشكل واضح إىل خماطبة تلك النساء أنفسهّن. ما الذي حدث حتى  يعود بعد ذلك من
إىل » ٱلَِّبِّ  َيٰنَِسآءَ «يقوم اهللا تعاىل بمثل هذه اخلطاب, وبتبديل خطابه الرصيح املعنون بـ 

ۡهَل «اخلطاب بعبارة 
َ
وتبديل ضامئر املجمع املؤنث إىل ضمري اجلمع املذكر? ثم بعد » ٱۡلَۡيِت  أ

من جديد (اآلية  من هذا اجلزء املختلف يعود بواو العطف إىل خماطبة نساء النبي  االنتهاء
مل تكن ضمن دراستكم وحتليلكم هلذه اآليات). إن كنا نعتقد أن اهللا تعاىل يتكلم بشكل  ٣٤

خمتلف يف هذا اجلزء من  خاصٍّ  م عن موضوعٍ إن اهللا تعاىل تكلَّ  :منطقي(!) فعلينا أن نقول
خيتلف عن موضوع اآليات التي سبقته والتي تلته. لذا انطالًقا من سياق  خطابه, موضوعٍ 

اآليات وانطالًقا من إيامننا بأن كالم اهللا تعاىل كالم حكيم منطقي, البد لنا من القول: إن 
بل هم جهتان » النبي نساء«ليسوا أنفسهم املقصودين من » أهل البيت«املقصودين من 

خالًفا لسياق مجيع هذه اآليات ولتحليلها  −يكم, أنتم الذين اعتربتم خمتلفتان. وبناء عليه, فعل
أنفسهم, أن توضحوا  أنَّ أهل البيت هم نساء رسول اهللا  −الدقيق من مجيع اجلوانب 

ة واألساسية يف كالم اهللا احلكيم?  إن اهللا تعاىل يعود من  السبب يف وقوع هذه التغيريات املهمَّ
 إىل قوله:  جديد, بعد آية التطهري,

 ]٣٤[األحزاب:  ﴾َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ﴿
واستخدام ضمري مجع » َبْيِت َأْهِل ال«أن استخدام عبارة إىل يف إطار بيانكم  − لقد أرشتم −٣

واستدليتم بأن  ., إىل آية حرضة إبراهيم −  املذكر [يف خماطبة نساء النبي] ال إشكال فيه
 ,َوِمْن َثمَّ امرأة إبراهيم,  − بوضوح  −هو  يف آية إبراهيم » َأْهِل الَبْيِت «بارة املقصود من ع

                                                 
تُُهۥ﴿يقصد اآليات اآلتية من سورة هود:  −١

َ
َنَٰها بِإِۡسَحَٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَحَٰق  َوٱۡمَرأ ۡ قَآئَِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَشَّ

ٌء َعِجيٞب  قَالَۡت  ٧١َيۡعُقوَب  ۖ إِنَّ َهَٰذا لََشۡ ۠ َعُجوزٞ َوَهَٰذا َبۡعِل َشۡيًخا نَا
َ
ِلُ َوأ

َ
ْ  ٧٢َيَٰوۡيلََتٰٓ َءأ  قَالُٓوا

ۡمرِ 
َ
َتۡعَجبَِي ِمۡن أ

َ
ِۖ أ َّ ِ رَۡحَُت  ٱ َّ ۡهَل  ۥَوَبرََكُٰتهُ  ٱ

َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ٱۡلَۡيِتۚ َعلَۡيُكۡم أ  − ٧١[هود:  ﴾٧٣َحِيٞد مَّ

 )الُمرَتِْجمُ (]. ٧٣



 
 

 

 

 

والضامئر   هو نساء النبي »َبْيِت ال َأْهلِ «ففي هذه اآلية أيًضا [أي آية التطهري] املقصود من 
م من واستفدت ,إن هذا التغيري لعبارة اِخلطاب يعطي معنى النساء أيًضا :وقلتماملؤنثة ذاهتا. 

  تلك اآلية [آية إبراهيم] إلثبات كالمكم.

  احكحليل اللغوي ودراسة األسلوب القرآ آلية احكطهري
: إن تفسري هذه اآلية أكثر إشكاالً من تفسري آية التطهري; إْذ جاء قبلها خماطبة إحدى أوالً 

! لذا فقد رنساء نبي اهللا ثم جاء بعدها خماطبة أهل البيت, وباستخدام ضمري اجلمع املذكّ 
يف آية التطهري!!  املوجود رشحتم آية التطهري بواسطة آية إهبامها وإشكاهلا أكثر من اإلهبام

? يف الواقع إن هذا »َأْهُل الَبْيِت «من هم  :راهيم]رح نفسه هناك أيًضا [أي يف آية إبفالسؤال يط
د» مصطلح«يدل عىل أن أهل البيت   .خاصٌّ حمدَّ

, فام  الدليل عىل »َأْهِل الَبْيِت «لترصيح يف آية إبراهيم باملقصود من : عىل فرض أنه تم اثانًيا
 أن هذا هو أيًضا املقصود من هذه العبارة يف آية التطهري?

سوى ابنة واحدة له هي  عند نزول آية التطهري مل يكن حاًرضا يف بيت رسول اهللا  −٤
, فالتشكيك يف هذا »َبْيِت َأْهِل ال«وتشملها قطًعا عبارة  − سالم اهللا عليها  −حرضة الزهراء 

 األمر غريٌب جدا. 
الشخص, الشخَص » َأْهِل َبْيِت «يف اللغة والعرف السائد بني البرش ال تشمل كلمة  −٥

, ولو أردنا أن نفرس العبارة أهل بيت النبي ال يدخل ضمن عبارة  ذاته, أي أن النبي 
. لذا فالقول بأن حرضة  »أهل البيت«هذا النحو فعلينا القول بأن  عىل مصطلٌح خاصٌّ

قول ال دليل عليه, وهو مصادرة عىل املطلوب. » أهل البيت«داخل ضمن عبارة  إبراهيم
وقاعدة التغليب إنام ُتطبَّق عندما يكون هناك رجل واحد عىل األقل حاًرضا بني النساء, 

فإن اإلشكال يف تذكري » تهأهل بي«غري داخل يف عبارة  وانطالًقا مما قررناه من أن النبي 
 الضمري يبقى غري حملول. 

 ﴾َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ﴿من سورة األحزاب:  ٣٤كام نالحظ يف اآلية  −٦
بيوت باجلمع وليس بيًتا واحًدا. لذا كان ال) أي جاءت اإلشارة إىل ُبُيوتُِكنَّ جاءت كلمة (



 
 
 

 

 

نسائه, أما البيت املشهور فهو ذلك البيت الذي حاًرضا يف عدة بيوت هي بيوت  النبي 
ومل يكن فيه سوى ابنته وصهره و  ذاته ويقع يف جوار مسجده  اهللا  كان بيت رسول

 أسباطه (أحفاده).
, فال يمكن أن يكون املقصود أهل البيوت, بل »َأْهَل الَبْيِت «بناء عليه: عندما تقول اآلية: 

البيت املحدد اخلاص? هل هم  دد خاص. من هم أهل هذاأهل بيت حمالبد أن يكون املقصود 
 ??نساء النبي 

, بموجب هذه اآلية, نساء النبي » أهل البيت«لو كان املقصود من  −٧ , لُكنَّ
عني, ألن اهللا أذهب عنهنَّ كل رجس, أي أمجصاحبات مقام عال أرفع من مقام سائر البرش 

معه, عند املباهلة, عيل بن  إذن اصطحب النبي كل نوع من أنواع القذارة املعنوية, فلامذا 
واعترب األول كنفسه, والثانية نساءه,  −‡ −والصديقة الكربى واحلسنني  أيب طالب 

دهم  د هوية أهل بيت النبوة? هل نحدِّ والثالث والرابع أبناءه? ويف النهاية  كيف لنا أن نحدِّ
 وائنا وأفكارنا?وفعله أم طبًقا أله استناًدا إىل عمل رسول اهللا 

نُفَسَنا  ...﴿قال تعاىل: 
َ
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ْ نَۡدُع أ َفُقۡل َتَعالَۡوا

َ ٱۡلَكِٰذبَِي  َ  ِ َّ نُفَسُكۡم ُثمَّ نَۡبَتِهۡل َفَنۡجَعل لَّۡعَنَت ٱ
َ
 ]٦١[آل عمران:  ﴾٦١َوأ

إِنَّ ﴿كام يف قوله تعاىل:  − » األهل«من  −برصاحة  − ُترب االبن يف آيات القرآن الكريم اع −٨
ۡهِل 
َ
َأْهِل «داخلة يف  يف حني أنكم اعتربتم أن ابنة رسول اهللا  − ]٤٥[هود:  ﴾ٱبِۡن ِمۡن أ

 عىل نحو حمتمل فقط (!).» اْلَبْيِت 
أهنا ب» الَبْيِت َأْهِل «جاء يف قواميس اللغة التي كتبها أهل السنة أنفسهم تفسري عبارة  −٩

), وتم االستناد ١٢٨, ص ١, جلسان العرب). (صهره عيل تعني: (نساء النبي وبناته و
 يف هذا الصدد إىل آية التطهري.

انطالًقا من وضوح هذه املسألة, أقول: إن حتليلكم لتلك اآليات واألمور التي  −١٠
وأقىص ما يمكنكم ادعاؤه هو  ذكرمتوها يف حمارضتكم مرفوضة متاًما, وبعيدة عن معنى اآلية,

وعندئٍذ, وبام أن هناك احتامالت , »َأْهِل الَبْيِت «أن ما تذكرونه هو أحد املعاين املحتلمة لعبارة 



 
 

 

 

 

مبهمة, والبد من الرجوع إىل السنة واحلديث فإن اآلية إذن ُتعَتَرب جمملة و أخرى ملعنى العبارة,
السنة النبوية يث وعند الرجوع إىل حمكامت احلدلفهم معناها, وأنتم أنفسكم تعلمون جيًدا أنه 

وابنته الزهراء  فإن األمر الوحيد الذي نحصل عليه هو أن أهل البيت هم: رسول اهللا 
 , ال غري. ‡واألئمة األطهار 

 
  انتهت الرسالة

 
 



 
 
 

 

 

 

a@¿@„þa@òÛb‰@åÇ@òibu⁄a@ @

ين إِنَّ ﴿ ابتداؤك رسالَتك بآية: بعد التحية والسالم, قرأت رسالتك بكل إمعان ودقَّة, ورسَّ
ّقِ َشۡي   ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَ

َ نَّ  عند  − أن نحاذر  −بالطبع  − . لكن علينا ]٣٦[يونس:  ﴾...ا ًٔ ٱلظَّ
ِ َوتَنَسۡوَن ﴿نا قوله تعاىل: يأن ال ينطبق عل −ذكرنا ملثل هذه الوصايا  ُمُروَن ٱلَّاَس بِٱۡلِبّ

ۡ
تَأ
َ
أ

نُفَسُكمۡ 
َ
 .]٤٤[البقرة:  ﴾أ

نا قولكم هذا, »نحن أيًضا قرأنا القرآن«أما قولكم:  , فيستحق أن نبارك لكم ذلك, ويُرسُّ
ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ﴿غري أنه البد من التنبُّه إىل رعاية حق التالوة عند قراءة القرآن, كام قال تعاىل:  ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك يُۡؤِمُنونَ 
ُ
َوتِهِۦٓ أ َ ِ  .]١٢١[البقرة:  ﴾...بِهِۦ ٱۡلِكَتَٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقَّ ت

البد أن نشري هنا إىل نقطة أساسية يف حتليلنا لرسالة هذا األخ الكريم يف اهللا, وهو أننا 
إضافًة إىل دراسة ما ذكره يف رسالته من مطالب حول آية التطهري, سوف نتعرض أيًضا إىل ما 

من سورة األحزاب  ٣٤إىل  ٣٠اآليات من  ذكرذكره اآلخرون حول تلك اآليات, وسنبتدئ ب
 ونمر عليها مروًرا إمجاليا.

ٌل يف آيات سورة األحزاب   تأمُّ
 وقالت:  ﴾َيٰنَِسآَء ٱلَِّبِّ ﴿ابتدأت اآليات موضع البحث بتوجيه اخلطاب بعبارة 

َبّيَِنةٖ يَُضَٰعۡف لََها ٱۡلَعَذاُب ِضۡعفَ ﴿ ِت ِمنُكنَّ بَِفِٰحَشٖة مُّ
ۡ
ِ َمن يَأ ۚ َوَكَن َيٰنَِسآَء ٱلَِّبّ ۡيِ

ِ يَِسٗيا  َّ َ ٱ َ ۡجرََها  ٣٠َذٰلَِك 
َ
ِ َورَُسوِلِۦ َوَتۡعَمۡل َصٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ َّ ِ ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنَّ 

ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكِريٗما 
َ
َتۡيِ َوأ  .]٣١ − ٣٠[األحزاب:  ﴾٣١َمرَّ

اآلخرين (يضاعف  اسبةحمف عن تلخت حماسبتهنبعد ذلك, وألجل بيان  السبب يف كون 
 ﴾َيٰنَِسآَء ٱلَِّبِّ ﴿مبتدًئا بعبارة:  هلن  العذاب) خاطب اهللا تعاىل مرة أخرى نساء النبي 



 
 

 

 

 

َحٖد ّمِنَ ﴿وقال: 
َ
ِ لَۡسُتَّ َكأ َقۡيُتَّ  َيٰنَِسآَء ٱلَِّبّ  .﴾ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱتَّ

َ َتَۡضۡعَن بِٱ﴿وبعد هذه املقدمة قال تعاىل:  ِي ِف قَۡلبِهِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن فَ ۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱلَّ
ۡعُروٗفا  ٗ مَّ لَٰوَة  ٣٢قَۡو قِۡمَن ٱلصَّ

َ
ۖ َوأ وَلٰ

ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل َ َتَبَّۡجَن َتَبُّ َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َو

ۥٓ  َ َورَُسوَلُ َّ ِطۡعَن ٱ
َ
َكٰوةَ َوأ  .﴾َوَءاتَِي ٱلزَّ
 − إىل نساء النبي  ثانيةً  ةً الالزم بيان السبب يف توجيه هذه األوامر مرَّ من وهبذا, أصبح 

ًة ثانيًة ه اهللا تعاىل لذا وجَّ  −مع أن هذه األمور مطلوبة من مجيع الناس  خطابه إىل نساء مرَّ
, )1(, فقال مبارشةً ملاذا ُيَتوقَّع منهن أن يعملن هبذه األوامر وجيتْبن تلك النواهي ليبني النبي

 :−وليس يف آية الحقة منفصلة  −مواصًال اآلية ذاهتا 
ۡهَل ٱۡلَيِۡت َويَُطّهَِرُكۡم تَۡطهِٗيا ﴿

َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ َّ  ]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣إِنََّما يُرِيُد ٱ

  ؟»أهل اكيت«بل من تُطلق عبارة 
. »يا أهَل البيت«أن معنى العبارة: أي ». ُمناَدى«منصوبة, ألهنا » أهَل «كلمة  إىل أنلننتبه 

يف الواقع معنى اآلية: يا أهل هذا البيت إنام يريد اهللا أن يزيل عنكم الرجس وأن يطهركم 
 تطهريًا كامًال كام ينبغي.

 ثم يقول تعاىل يف اآلية التالية:
﴿ ۚ ِ َوٱۡلِۡكَمةِ َّ َ َكَن لَِطيًفا َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ِمۡن َءاَيِٰت ٱ َّ إِنَّ ٱ
 ]٣٤[األحزاب:   ﴾٣َخبًِيا

, ثم »بيت«, وجاءت يف الوسط كلمة »بيوت«كلمة  ٣٣نالحظ أنه جاءت يف صدر اآلية 
ًة ثانيًة. ينبغي أن نعلم أنه كان للنبي األكرم » بيوت«كلمة  ٣٤جاءت يف اآلية  يف املدينة  مرَّ

وكانت كل واحدة من نساء  عدد من احلجراتبيت واسع نسبيا مالصق للمسجد, له 

                                                 
ُ ٱإِنََّما يُرِيُد ﴿أمجع املسلمون قاطبة يف مجيع مصاحفهم دون أدنى خالف بأن  -1  ٣٣جزء من اآلية  ﴾...َّ

 وإكامل للجزء األول منها, ومل يعتربه أحد أبًدا آية مستقلة أو جزًءا منفصال عن صدر اآلية!
 احلجرات. سورة راجع −٢



 
 
 

 

 

 تقيم يف واحدة من تلك احلجرات.  النبي
يف املدينة عدة بيوت منفصلة عن بعضها  وال أظنه خافًيا عىل أحد أنه مل يكن للنبي 
 كل زوجة مناملسجد, بداخله غرف متعددة و اآلخر, بل كان له بيت واحد فقط يف جوار

ذكر القرآن يف صدر اآلية  سببف .زء من ذلك املنزل الكبرييف ج تعيش زوجات النبي
» بيوت«يف اآلية التالية, لكلمة  , ثم ذكره, مبارشةً »البيت«لكلمة  ها, ويف وسط»بيوت«لكلمة 

بشكل كيل, وباعتبار أن صاحب البيت كله هو  , هو باعتبار حمل عيشة النبي ثانيةً  ةً مرَّ 
قال , ويف املوارد األخرى وكل ذلك منتسٌب إىل النبي = هذا املنزل),  البيت( النبي

 يف ذلك البيت.باعتبار أن مجيع النساء ُكنَّ » بيوت«
ًة ُتْعَتَرب النساء اللوايت يف منزل النبي  بسبب انتساهبن إىل −  بناء عىل ذلك, مرَّ

 ;)من أعضاء أرسته و أهل بيته (أهل البيت = أهل هذا املنزل −كوهنن زوجاته حرضته
بيت » جويرية«, وحجرة هي بيت النبي » أم سلمة«يعني عىل سبيل املثال: حجرة 

تشكل مع  أخرى باعتبار أن كل واحدة من نساء النبي  ةً , وهكذا... ومرَّ النبي
 , وال يوجد أي تباين واختالف بني هذين التعبريين.»بيوًتا«حرضته أرسًة, سميت منازهلن 

وزوجاته اسم  الكلية, كان ُيطلق عىل حمل معيشة النبي بناء عىل ذلك, من الناحية 
ۡخرََجَك َربَُّك ﴿يف القرآن:  ), كام جاء ذلك يف قوله تعاىل(أي بيت النبي » البيت«

َ
َكَمآ أ

 .]٥[األنفال:  ﴾ِمۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَقِّ 
, باعتبار كل حجرة من احلجرات ويف الوقت ذاته, يمكن أن ُنطلق عىل بيت النبي 

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿, كام قال تعاىل: »بيوت«والتي تضم أرسة منتسبة إليه, كلمة  ,التي فيه َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

                                                 
ر ه −١ يعني » بيوتكن«من سورة األحزاب  ٣٤نا بأنه إن كان القرآن الكريم قد قال يف اآلية جيدر بنا أن نذكِّ

, ومن التأمل يف اآليات »بيوت النبي«من السورة ذاهتا  ٥٣, فإنه قال يف اآلية غرفكن يا نساء النبي 
اهللا «دَّعى أن ذاته. بناء عليه فإن الذي ا املذكورة يتبنيَّ أن بيوت نساء النبي ليست سوى بيت النبي 

قد خالف القرآن » نفسه يسكنَّ فيها, إىل النبي  تعاىل مل ُيِرْد أن ينسب البيوت التي كانت نساء النبي 
, جعفر مرتىض العاميل, ترمجة حممد سبهري, أهل البيت يف آية التطهريالكريم يف قوله هذا. (ُينَْظر: 

 ).٧٨انتشارات دفرت تبليغات اسالمي, ص 



 
 

 

 

 

ن يُۡؤَذَن لَُكمۡ 
َ
ٓ أ َّ ِ ِ إ واْ ُبُيوَت ٱلَِّبّ

 ]٥٣[األحزاب:  ﴾...َ تَۡدُخلُ
َن َما ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿:  من سورة األحزاب, لنساء النبي ٣٤هلذا السبب قال تعاىل يف اآلية 

ِ ٱَءاَيِٰت  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ َلٰ ِف ُيتۡ  أهنن » بيوهتن« . وبالطبع كان سبب تالوة آيات اهللا يف﴾...َّ
من زوجاته  , وكانت كل واحدة»بيت النبي«هي يف الواقع » بيوهتن«و ُكن نسوة النبي 

 النبي تقيم يف حجرة من حجرات ذلك البيت. ومل يكن األمر أن لكل زوجة من زوجات 
ة   , أي مل يكن للنبيبيًتا يف مكان آخر منفصًال عن بيت سائر زوجاته  بيوت عدَّ

, يعلم أن متفرقة متباعدة كل واحد يف مكان, وأساًسا, كل من له علم بسرية النبي 
مل يكن له بيت خال من زوجة من زوجاته, أي مل يكن له بيت ال تسكن فيه  اهللا  رسول

 زوجاته!
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ِ «علينا اآلن أن نعلم ما هي طبيعة اإلرادة التي ُذكرت يف آية التطهري بعبارة:  نََّما يُرِيُد إ
 ُ َّ  ? هل هي إرادة تكوينية أم إرادة ترشيعية?»ٱ

كان هناك أي صعوبة يف إدراك أن لو نظرنا إىل املوضوع دون تأثر بأحكام ُمسبقة ملا 
كام  − اإلرادة التكوينية. أي أن اهللا مل ُيِرْد تكوينًا  تاملقصود من اإلرادة املذكورة يف اآلية ليس

بمعنى اإلرادة القاهرة التي ال يمكن » أهل البيت«أن يطهر  −من سورة يس ٨٢أراد يف اآلية 
بعد ذكر عدد  أن هذه اإلرادة ُذكَِرْت عىل ذلك  أن تتخلف والتي تستوجب العصمة. والدليل

  من املناهي مثل:
  ]٣٢[األحزاب:  ﴾َ َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡولِ فَ ﴿
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ وَ ﴿  ]٣٣[األحزاب:    ﴾َ َتَبَّۡجَن َتَبُّ

 عدد من األوامر والوصايا مثل:ذكر وبعد 
ۡعُروٗفا وَ ﴿ ٗ مَّ قِۡمَن َوَقۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ  ٣٢قُۡلَن قَۡو

َ
ۖ َوأ وَلٰ

ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل َ َتَبَّۡجَن َتَبُّ َو

ۥٓ  َ َورَُسوَلُ َّ ِطۡعَن ٱ
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتَِي ٱلزَّ  .]٣٣−٣٢[األحزاب:  ﴾ٱلصَّ

َرُكْم, أ تعاىل, ذكر بعد تلك النواهي واألوامرف َق التطهرينََّام ُيِريُد اهللاُ َأْن ُيَطهِّ قُّ  الذي أي أن َحتَ
 . يريده اهللا منُكنَّ إنام يتم من خالل عملُكنَّ بأوامره تلك واجتنابُكنَّ لنواهيه التي ذكرها َلُكنَّ

لوا).   (تأمَّ
                                                 

ادُة اهللا إرادًة ترشيعيًة يف بعض املوارد, عندما يكون إلرادة املكلف واختياره َدْخٌل أيًضا يف حتققها, تكون إر −١
اإلرادة  ,أي أهنا ال تتحقق إال عندما يريد املكلف أن ينفذ ما يريده اهللا ويعمل به. وعىل العكس من ذلك

هي غري مرشوطة عىل اإلطالق بل هي علة تامة  التكوينية هللا عزَّ َوَجلَّ التي تتحقق بمجرد إرادة اهللا, إذْ 
 لتحقق املُراد, وال ُيتصور أي مانع أو تأخري لتحققها. 



 
 

 

 

 

  داللة اإلرادة احككوينية والترشيعية
فمن  ,»اإلرادة«كرت ذُ ثم املسائل الطبيعية والتكوينية, بالكالم  ابتدأ ينبغي أن نعلم أنه إذا

ر ما جيب فعله وما ال , أما إذا بدأ الكالم بذك»اإلرادة التكوينية«هو منها قصود البدهيي أن امل
فمن الواضح متاًما أن املقصود  ,»اإلرادة«كرت  ثم ذُ ّني ببيان األمر والنهي الرشعيَ جيب فعله و

عىل أمور تكوينية فاملقصود » اإلرادة«إن ُعطَِفت  ,وبعبارة أخرى». اإلرادة الترشيعية«منها هو 
ة لتحقُّ » اإلرادة التكوينية«هو  » اإلرادة«ُعطَِفت أما إن  .املُراد قالتي ال تتخلَّف وهي علَّة تامَّ

اإلرادة «األوامر والنواهي الرشعية اإللـهية, فام من ريب أن املُراد منها هو عىل األحكام و
ورة املائدة املباركة, كرت يف اآلية السادسة من ساإلرادة التي ذُ  ,وكمثال عىل ذلك». الترشيعية

 أي قوله تعاىل:
َ ٱلَۡمَرافِقِ ﴿ ِ يِۡديَُكۡم إ

َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ َ ٱلصَّ ِ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ   ۚ  ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ ِ رُۡجَلُكۡم إ

َ
ۡرَضٰٓ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ ن ُكنُتم مَّ  ْۚ ُروا هَّ

ْ َماٗٓء َفَتَيمَّ  ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدوا
َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ َ َ ۡو 

َ
ُمواْ أ

يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ 
َ
ْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ ُ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحوا َّ ۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن ِلَ  َما يُرِيُد ٱ

 ]٦[املائدة:  ﴾...ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  يُرِيدُ َحَرٖج َوَلِٰكن 
 : َما ﴿الحظوا أنه بعد ذكر األحكام الترشيعية من قبيل الوضوء والتيمم, يقول َعزَّ َوَجلَّ

ٰ  يُرِيدُ  ُ ِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَل َّ . ﴾ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  يُرِيدُ ِكن ٱ
ْ ﴿بقوله تعاىل:  ابتدأصدر اآلية املباركة أن الحظوا و ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ , فهل يمكننا القول ﴾َيٰٓ

 ?!ونمجيع املؤمنني معصوم هنا ُيعَتَربُ  إنه طبًقا لإلرادة اإللـهية

  األحاكم اإللـهية  تعليل احلكمة من ترشيع
من سورة  ٣٣باآلية » املائدة«يف سورة اآلية  اآلن, عىل ضوء ما سبق, تلكقارنوا 

[ما معناه]: أهيا » املائدة«, ما النتيجة التي نحصل عليها? قال تعاىل يف سورة »األحزاب«

                                                 
 ) و.... ٦٨) و(غافر/٨٢) و(يس/٤٧) و(آل عمران/١١٧اآليات يف هذا املوضوع كثرية, مثل (البقرة/ −١



 
 
 

 

 

 جتدوا املؤمنون! إذا قمتم ألداء الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى املرافق.....  وإن مل
موا...الخ. يعني أن اهللا تعاىل يريد من خالل عملكم هبذه الوصايا والتزامكم هبذه  املاء فتيمَّ

ن رْ قال تعاىل أيضًا: [ما معناه] قَ » األحزاب«األعامل أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. ويف سورة 
من عملكم هبذه  اهللاُه, وال يريد ورسولَ  ن اهللاَ َن الصالة وآتني الزكاة وأطعْ يف بيوتكن, وأقمْ 

 الوصايا يا أهل البيت إال أن يطهركم من الرجس واآلثام تطهريًا يليق بكم.
مقام  اآليتني نزل الكالم يف تافي كلف ,»املائدة«هذه اآلية مشاهبة لآلية السادسة من سورة 

ترشيع  ا اآليتني جاء الكالم حول العلة الغائية منتويف كل ,تعليل احلكمة من ترشيع القوانني
األحكام, وال حديث يف اآليتني عن مقامات األفراد وخصوصياهتم التكوينية! واألمر كذلك 

ليست دليًال عىل الطهارة التكوينية  ﴾َوَلِٰكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكمۡ ﴿فجملة » املائدة«يف سورة 
يف سورة  وعصمة املؤمنني, وعىل النحو ذاته فإن إرادة التطهري وإذهاب الرجس التي ُذِكَرت

وال يمكن أن تكون دليًال عىل عصمة أحد  ,»إرادة ترشيعية«هي يف الواقع » األحزاب«
وطهارته التكوينية, متامًا كام أن اآلية السادسة من سورة املائدة مبّينة لكون اهلدف من ترشيع 

 ٣٣ية ة يف اآلرو, كذلك فإن غاية األوامر املذك»طهارة املؤمنني«الوضوء والغسل والتيمم هو 
ذلك أنه كام نعلم من الناحية املبدئية منشأ ». طهارة أهل البيت«هي » األحزاب«من سورة 

اإلرادة «األوامر والنواهي اإلهلية يف اآليات الترشيعية والقانونية للقرآن (يعني األحكام) هو 
 هللا رب العاملني.» الترشيعية

  الترشيعيةاإلرادة اإلرادة احككوينية و الفرق بني
فام بعد) جاء الكالم عن التكاليف  ٢٨أنه يف سورة األحزاب (اآليات  ,إىل ذلك أضف

الرشعية, من قبيل لزوم القرار يف البيوت وعدم التربج وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وإطاعة اهللا 
إرادته اإلرادة الترشيعية هللا تعاىل ال با أن هذه األمور تتعلق بورسوله و.... ومن الواضح متامً 

تكوينية. بعبارة أخرى, فإن إرادة اهللا إلذهاب الرجس وتطهري أهل البيت التي ُذكَِرت يف سورة ال
مماثلة لإلرادة التي ُذكَِرت يف سورة املائدة خطابًا جلميع املؤمنني  ﴾ُيَطّهَِرُكمۡ ﴿بعبارة: » األحزاب«

َ عنها بعبارة  − وعيل وفاطمة و...  بام يف ذلك النبي األكرم  −   .﴾يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكمۡ ﴿وُعربِّ



 
 

 

 

 

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿ :ومثل ذلك قول اهللا تعاىل للنبي 
َ
 ﴾َوتَُزّكِيِهم بَِها ُتَطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  َوٰلِِهمۡ أ

 .]١٠٣[التوبة: 
ا?! ا ومعصومً أصبح طاهرً  فهل معنى هذه اآلية األخرية أن كل من أدى زكاة ماله للنبي 

من ترشيع الزكاة هو تطهري الناس من قذارة احلرص عىل مال من البدهيي أن املقصود أن اهلدف 
 .الدنيا والطمع واجلشع, وهذه الطهارة ال حتصل إال من طريق العمل بقانون الزكاة

ادسة من وهي أن األفعال التي جاءت يف آخر اآلية الس ,وألفت انتباهكم إىل هذه النقطة١
من سورة  ١٠٣, ويف اآلية »يتم«و » يريد«مثل  ,جاءت بصيغة املضارع املباركة» املائدة«سورة 

ر«جاءت األفعال أيًضا » التوبة« وذلك ألن حتقق هذه األفعال بصيغة املضارع, » تزكي«و» تطهِّ
, أي أن ومرشوط بذلك منوط باجتناب النواهي وأداء األوامر التي ُذكَِرت قبل هذه األفعال

األفعال السابقة عليها. إذا أخذنا هذه النقطة هو نتيجة لألعامل واملضارعة األفعال  تلكحتقق 
...) ألنه كام ركمعنكم الرجس وطهَّ  أذهب اهللاُ بعني االعتبار نالحظ أن آية التطهري مل تقل: (

مرشوط بالقيام باألعامل واألفعال التي ُذكَِرت » اإلذهاب للرجس والتطهري«أوضحنا, هذا 
واألفعال املذكورة مقدمة ومتهيد لتحقق إذهاب فإن األعامل  ,. وبعبارة أخرىومنوط هبا قبله

الرجس والتطهر. وغني عن التوضيح أن هذا املوضوع ال يتناسب مع اإلرادة التكوينية اإلهلية 
ُلوا)تكون مرشوطة وال حتتاج إىل مقدمة وأمور  ال التي ممهدة. (فتأمَّ 

 
    

 

 

                                                 
), ١٨٥:عاىل, ومن مجلتها (البقرةهللا ت» اإلرادة الترشيعية«يف القرآن الكريم آيات عديدة تتكلم عن نجد  −١

 ) و.... .٢٨−٢٦: (النساء

معصومني ومصونني من اخلطأ حتى قبل نزول هذه اآلية, وأن اآلية » أصحاَب الكساء«بالنظر إىل اعتباركم  − ٢
ك بدالئل أخرى إلثبات عصمة أولئك األئمة  املذكورة ال تشمل األئمة التسعة, فإننا نوصيكم بالتمسُّ

 فإن آية التطهري ال حتقق مقصودكم وال تؤدي ما تريدون إثباته. − كام رأينا وسوف نرى − نه األجالء, أل
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َه اخلطاب من جديد ٣٣أخرى, ونالحظ أنه بعد اآلية  ةً عود إىل سورة األحزاب مرَّ ن , ُوجِّ
 قال تعاىل يف آية ترشيعية: ف ,أنفسهنَّ  إىل نساء النبي 

ِ وَ ٱَءاَيِٰت  َلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ِمنۡ َن َما ُيتۡ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ]٣٤[األحزاب:  ﴾َمةِ كۡ ۡلِ ٱَّ
ا, وال ا تام ارتباطً باآلخر بعضها يرتبط من سورة األحزاب  ٣٤إىل  ٢٨تالحظون أن اآليات 
ولكن الغفلة (أو التغافل) عن قاعدة لغوية يف اللغة العربية أدى إىل طرح , يوجد بينها أي انقطاع

اسُتْخِدَمت ضامئر  , يف حني٣٣يف آخر اآلية  ر املخاَطبمجع املذكَّ ضمري  اسُتْخِدمَ  : ملاذاسؤالال
 األحزاب?من سورة  ٣٤إىل  ٢٨يف صدر اآلية ذاهتا ويف اآليات من  ملخاَطبمجع املؤنث ا

  قاعدة احكغليب يف اللغة العربية
ا إىل القاعدة استنادً و. املذكر عىل املؤنث تغليباعدة التي نتحدث عنها هي قاعدة الق

ا يف حكم األقل يصبح وجوبً  عىل اواحدً  َذَكًرا يضم يف صفوفهفإن مجع اإلناث الذي  ,املذكورة
 مجع املذكر. 

 السالم واحد فقط وألقوا عيلَّ بعبارة أخرى, لو أن مجاعة من النساء كان بينهن رجل 
مجع املذكر. أي جيب أن أقول يف اجلواب: تلك املجموعة باستخدام ضمري  أرّد حتيَّةفينبغي أن 

 وعليكم السالم.

  »أهل اكيت«قصة سيدنا إبراهيم وتوضيح 
وقد راعى القرآن هذه القاعدة  .فصيحةم بلغة العرب أي بلغة عربية نزل القرآن الكري

                                                 
ٓ ﴿كام قال تعاىل:  −١ َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ  َوَما ِ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إ

َ
َوَهَٰذا لَِساٌن ﴿وقال كذلك:   ]٤[إبراهيم:  ﴾ۦأ

بٌِي  ٞ مُّ  ]١٠٣[النحل:  ﴾١٠٣َعَرِبّ



 
 

 

 

 

هعىل الدوام. ومن ذلك أنه عندما تأيت املالئكة إىل منزل إبراهيم   ,بابن له , وُتَبرشِّ
 : ةً يبها املالئكة قائلجتب زوجة إبراهيم من ذلك وتضحك, وتتعجَّ 
َتعۡ ﴿

َ
ْ أ مۡ  َجبَِي ِمنۡ قَالُٓوا

َ
ِۖ ٱرِ أ ِ َوَبرََكُٰتهُ ٱُت رَۡحَ  َّ هۡ  ُكمۡ َعَليۡ  ۥَّ

َ
 َحِيدٞ  ۥإِنَّهُ  تِۚ يۡ ۡلَ ٱَل أ

ِيدٞ   ]٧٣[هود:  ﴾٧٣ مَّ
كام نالحظ, رغم أن ُخماَطب كالم املالئكة يف بداية اآلية هو امرأة واحدة (سارة زوجة 

م استخدام من أهل البيت املُشار إليه ذاته, ت راهيم حرضة إب كونإبراهيم), ولكن نظًرا ل
ۡهَل ٱۡلَۡيتِ ﴿ضمري مجع املذكر يف هناية اآلية, وقالت املالئكة: 

َ
, إَذْن, فامرأة املنزل ﴾َعلَۡيُكۡم أ

 يمكن أن تكون أهل البيت.
, أي أن اآلية تبتدئ بمخاطبة نساء يف سورة األحزاب وُيشاَهُد هذا املوضوع عينه

الضامئر مجيعها بصيغة مجع جاءت  ٣٣در اآلية , وحتى أنه يف ص﴾َيٰنَِسآَء ٱلَِّبِّ ﴿ :النبي
أيًضا  أهل هذا البيت), حيث كان النبي » (= َأْهل الَبْيِت «, ولكن عند الكالم عن املؤنث

من أهل هذا البيت بل هو صاحب هذا البيت, بل إن اآلخرين إنام ُذِكروا بوصفهم أهل البيت 
 خدام ضمري اجلمع املذكر., تم استباعتبار ارتباطهم وانتامئهم إىل حرضته 

ْ ﴿خطابات القرآن مثل:  أنيف كتب التفسري أيًضا  قد ُذكرو ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ُكتَِب ﴿و ﴾َيٰٓ

وال منحرصة هبم, بل تشمل النساء أيًضا فقط ونظائرها ليست خمتصة بالرجال  ﴾َعلَۡيُكمُ 
 .لقاعدة التغليبولكن الضامئر فيها جاءت مذكرة مراعاًة 

 ٧٣كن أخانا يف اهللا قال كالًما عجيًبا جدا, فقد اعترب يف الفقرة الثالثة من رسالته أن اآلية ل
من سورة هود تنطوي عىل إهبام وإشكال أكثر من اإلهبام الذي يف آية التطهري?!! وقال: يف 

ة سؤاٌل  −يعني آية سورة هود  −هذه اآلية أيًضا   !: من هم أهل البيت?يطرح نفسه وهو ثمَّ
 هنا مروًرا إمجاليا عىل اآلية املذكورة من سورة هود: ينبغي أن نمرّ لذا 

. يف البداية مل يعرف ليُبرشه املالئكة إىل إبراهيم تطبًقا ملا جاء يف القرآن الكريم, جاء
ار وظن أهنم بٌرش وقام بتقديم حلم عجل مشوي هلم, فلام رأى  إبراهيم حقيقة الزوَّ
م ال َتِصل إىل العجل الذي أتاهم به وال يأكلون منه, أحس يف نفسه أيدهي أنَّ  إبراهيم



 
 
 

 

 

: ال −ملا رأت ما بإبراهيم من اخلوف − أهنم يريدون به سوًءا, فقالت املالئكة  وظنَّ منهم  خيفةً 
 ُأرسلنا إىل قوم لوط إلنزال العذاب هبم [وإهالكهم]:وقد  ,َختَْف إنا مالئكة ربك

﴿ ٰ َ ِ رِۡسۡلَنآ إ
ُ
 ]٧٠[هود:  ﴾٧٠ قَۡوِم لُوٖط إِنَّآ أ

 ثم قال القرآن:
َنَٰها بِإِۡسَحَٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَحَٰق َيۡعُقوَب ﴿ ۡ تُُهۥ قَآئَِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَشَّ

َ
قَالَۡت  ٧١َوٱۡمَرأ

ٌء َعِجيبٞ  نَا۠ َعُجوزٞ َوَهَٰذا َبۡعِل َشۡيًخاۖ إِنَّ َهَٰذا لََشۡ
َ
ِلُ َوأ
َ
َتۡعَجبَِي ِمۡن  ٧٢ َيَٰوۡيلََتٰٓ َءأ

َ
قَالُٓواْ أ

ِيٞد  ۡهَل ٱۡلَۡيِتۚ إِنَُّهۥ َحِيٞد مَّ
َ
ِ َوَبرََكُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ َّ ِۖ رَۡحَُت ٱ َّ ۡمرِ ٱ

َ
 ]٧٣ − ٧١[هود:  ﴾٧٣أ

إبراهيم عىل  نا هذه اآليات دون التأثُّر بأحكام مسبقة, لرأينا أن املالئكة أجابت امرأةَ لْ لو تأمَّ 
ب, وهلذا السبب تمَّ ما أبد ث املُخاَطب استخدام الفعل بصيغة املفرد املؤنَّ  ته من تعجُّ

َتۡعَجبِيَ (
َ
أطلق عليها يف طاملا أن امرأة إبراهيم هي املقصودة باخلطاب فلامذا  :). فإن قيلأ
 ,يف بداية الكالم هط الكالم لقب أهل البيت?  هنا نلفت انتباهكم إىل نقطة مهمة وهي أنوس

ًها المرأة واحدة معيَّنة, ولكن ملا كانت تلك املرأة متعلقة بإبراهيم كان ا  لكالم موجَّ
ومنتمية له, وكان إبراهيم أيًضا يعيش يف ذلك البيت وهو عضٌو من األرسة التي تعيش فيه, 

ر. يف احلقيقة تقول اآلية: ملاذا  ضمريُ  مَ دِ خْ استُ  ه اخلطاب إىل كليهاملذا ملا اجتَّ  بني? تتعجَّ مجع املذكَّ
بركاته? وملا كانت تلك الرمحة اإللـهية يف بيت يتمتع برمحة اهللا تعاىل وأال تعلمني أنك عضو 

بالدرجة  بل هي تتعلق بإبراهيم  −وبزوجته كذلك,  والربكات تتعلق أيًضا بإبراهيم 
ًرا, لذا كان البد أن يأيت الض − األوىل, ثم بالدرجة التالية تتعلق ببقية أعضاء األرسة  مري ُمَذكَّ

أيًضا لذا جاءت العبارة بصيغة:  وملا كانت الرمحة والربكات عناية إلـهية بإبراهيم 
ۡهَل ٱۡلَۡيتِ ﴿

َ
ۖ رَۡحَُت «, مع أن القرآن كان بإمكانه أن يقول: ﴾َعلَۡيُكۡم أ ِ َّ ۡمرِ ٱ

َ
َتۡعَجبَِي ِمۡن أ

َ
أ

ِ َوَبرََكُٰتُهۥ َّ ۡهَل ٱۡلَۡيِت «ن ال يستخدم عبارة أ مكانه, أي كان با»َعَلْيِك  ٱ
َ
 مكانهإوب, »َعلَۡيُكۡم أ

لك?  مل يفعل ذ ملاذاأيًضا أن يستخدم ضمري املفرد املؤنَّث املخاَطب, ولكنه مل يفعل ذلك, 

                                                 
وأنصاره, وكان ممثًال  , كام كان من أتباع إبراهيمكان ابن أخ أو ابن أخت إبراهيم  وط أن ل علًام  −١

 م و مبلًِّغا لرسالته بني قومه.إلبراهي



 
 

 

 

 

, وارتباط تلك املرأة العناية اإللـهية بإبراهيم وجود  − ام ذكرنا آنًفاك− السبب هو 
تبًعا , ونازلة هللا وبركاته نازلة بالدرجة األوىل عىل إبراهيم محة افرَوِمْن َثمَّ , بإبراهيم
 .عىل أقربائه لذلك

التطهري واألسوة «حو متاًما, فاهلدف هو عىل هذا النهي ومسألتنا يف سورة األحزاب 
 األسوة مطلوبة بالدرجة األوىل من النبي هذه التطهري و; وهذا »والقدوة لآلخرين
لية ممن يرتبطون به ولدهيم جمالسة وتعلق به أكثر من اآلخرين. بناء عىل ومطلوبة باملرتبة التا
صول إىل ذلك اهلدف املطلوب, وكان وأيًضا لل امقصودً  األكرم  ذلك, ملا كان النبيُّ 

والتعلق  اآلخرون (نساؤه) مشمولني هبذه اإلرادة واملطالبة باعتبار مرتبة االرتباط بالنبي 
رً فبه,  لوا).جاء الضمري مذكَّ  ا. (انتبهوا وتأمَّ

  بيته؟ زوجة الرجل أهُل  ُيْعَترَب هل 
سورة هود, ونسأل كاتب الرسالة املحرتم: أنَت تقول إنك من  ٧٣اآلية إىل  ثانيةً  ةً نعود مرَّ 

ذاته  , كام أنك ال تعترب النبي غري متأكد من أن املَُخاَطب يف اآلية هو زوجة إبراهيم 
أنه عند تلك البشارة مل يكن يف بيت  أضفنا إىل ذلكإذا و, »يتأهل الب«من مصاديق  فرًدا

ه ذلك اخلطاب القائل:إَِذن فقل لنا بربِّك:  ,أي ابن بعد إبراهيم رَۡحَُت ﴿ إىل من ُوجِّ
ۡهَل ٱۡلَۡيتِ 

َ
ِ َوَبرََكُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ َّ  ؟!! ﴾ٱ

إضافًة إليه وإىل زوجته, وكان  آخرون يف منزل إبراهيم  اإن قلت: ربام كان هناك أفرادً 
ًها إىل أولئك األشخاص!!   اخلطاب موجَّ

                                                 
وإنام «للزخمرشي, الذي قال: » الكشاف«من سورة هود, من املفيد الرجوع إىل تفسري  ٧٣حول اآلية  −١

َتعۡ ﴿ :أنكرت عليها املالئكة تعجبها فقالوا
َ
ۡمرِ أ

َ
ِ َجبَِي ِمۡن أ َّ ألهنا كانت يف بيت اآليات ومهبط  ﴾ٱ

املعجزات واألمور اخلارقة للعادات, فكان عليها أن تتوقر, وال يزدهيها ما يزدهي النساء الناشئآت يف غري 
بيوت النبوة, وأن تسبح اهللا ومتجده مكان التعجب, وإىل ذلك أشارت املالئكة صلوات اهللا عليهم يف 

ِ رَۡحَُت ﴿: قوهلم َّ كم أرادوا أن هذه وأمثاهلا مما يكرمكم به رب العزة وخيّص  ﴾َعلَۡيُكمۡ  ۥَوَبرََكُٰتهُ  ٱ
 انتهى.». فليست بمكان عجب ,باإلنعام به يا أهل بيت النبّوة

 .  البنه إسحاقألن املالئكة إنام جاءت لتبرشِّ إبراهيم بالوالدة القريبة  −٢



 
 
 

 

 

 انطالًقا من: حتى لو قبلنا هبذا الفرض الذي ليس هناك أي دليل عليه, فال ريب أنه قلنا
أسلوب الكالم احلكيم (أو الكالم املنطقي, عىل حدِّ قولَك) عندما تبدأ املالئكة كالمها بإجابة 

المها هذا وقبل إمتامه, عن كمن غري املعقول وال املقبول أن تنرصف يف وسط زوجة النبي, فإنه 
عىل مصاديقه من وليست املرأة أحد  ,خماطبة تلك املرأة, وتقول كالًما ال يتعلق بتلك املرأة

, أي ال يمكن أن تقول املالئكة: أيتها املرأة, أتتعجبني من أمر اهللا مع أن رمحت اهللا اإلطالق
هبا املالئكُة كالَم املرأة?! وملاذا  ل أشخاًصا غريك!!  باهللا عليكم, أي إجابة هذه جتيبوبركاته تشم

تبتدئ أساًسا بمخاطبة املرأة يف بداية هذه اإلجابة?! [التي ال عالقة للمرأة هبا!!]  إن كانت رمحة 
وأساًسا: كيف اهللا وبركاته ال تشمل املرأة, فإن كالم املالئكة لن يكون إجابًة للمرأة أصًال!! 

 خرين?! اآلتقوم [أي املالئكة] بالرد عىل  تعجبت املرأة وضحكت أنيمكن للمالئكة عندما 
 − والعياذ باهللا  −, ألصبح كالم اهللا تعاىل »أهل البيت«من  إن مل نعترب زوجة إبراهيم 

ًشا مضطرًبا, ألن زوجة إبراهيم تعجبت من إنجاهبا لولد رغم كرب سنها و مرحلة بلوغها مشوَّ
مع أن رمحة اهللا  ?, فام معنى أن تقول املالئكة هلا: أيتها املرأة! هل تتعجبني من أمر اهللاليأس

 وبركاته عليكم (يا زيد وعمرو وبكر)?!!
قبول أن ينرصف القرآن يف وسط ويف سورة األحزاب كذلك, ليس من املعقول وال من امل

ن ذكر للمخاطبني اجلدد, ودون أن ينهي , فجأًة وبدون سابقة, ودوخماطبته لنساء النبي 
اللوايت كنَّ  −ينرصف بشكل كامل وتام عن خطاب النساء املذكورات أن كالمه السابق, 

ويوجه الكالم ألفراد  −خاطبات يف اجلمل الالحقة املُ املُخاطبات يف اجلمل السابقة وهنَّ 
ال ارتباط هلنَّ به, وخيرج تلك و آخرين متاًما, ويقول هلم كالًما ال عالقة له بنساء النبي 

  النساء من شموهلن هبذا اخلطاب املعرتض!!
                                                 

عون أن نظم  القرآن وترتيب آياته قد اختل  وال ننَس أن هذا القول −١ م مستمسًكا للذين يدَّ والعياذ باهللا  −يقدِّ
ۡلَ  نُ َنۡ  إِنَّا﴿خمالفني بذلك قوله تعاىل:  − ], إْذ يعتربون أن ٩[احلجر:  ﴾٩ لََحٰفُِظونَ  ۥَلُ  نَّا رَ ّلِكۡ ٱ انَزَّ

ُ إِنََّما يُرِيُد ﴿مجلة:  َّ قد تم نقلها من مكاهنا الصحيح إىل هذا املكان الذي ليس  ﴾.....ِلُۡذهَِب َعنُكمُ  ٱ
من  ٥٣صفحة  هامش راجعاحلكيم. م ليست من أساليب الكالم مكاهنا, ألن مثل هذه الطريقة من الكال

   .الكتاب احلارض



 
 

 

 

 

من أهل بيت نفسك? أوليست زوجتك من أنَت إننا نسأل كاتب الرسالة املحرتم: ألسَت 
أهل بيتك? هل أبناؤك وأحفادك وصهرك فقط هم أهل بيتك?!!! حقا إننا نتساءل هل تأملت 

 كل كاٍف?!كالمك هذا جيًدا وتدبرته بش

 من سورة هود آلية  احكطهري يف سورة األحزاب ٧٣مشابهة اآلية 
من  ٣٣من سورة هود واآلية  ٧٣اآلن نود أن نلفت انتباهكم إىل التشابه الكبري بني اآلية 
ا اآليتني مؤنٌَّث; ففي سورة هود تسورة األحزاب, أعني آية التطهري. فاملُخاَطب يف كل

ا اآليتني املُخاَطب يف تيف سورة األحزاب املُخاَطب مجع مؤنَّث. يف كلاملُخاَطب مفرد مؤنَّث, و
يا أهل «املنصوبة بمعنى » أهَل البيت«ا اآليتني اسُتخدمت كلمة تصدر اآلية زوجة نبّي. يف كل

من سورة األحزاب جاءت األفعال بصيغة مجع املؤنث  ٣٣يف صدر اآلية  ».البيتهذا 
ب, بناًء عليه, السبب خاطَ ر املُ كَّ ذَ املُ اجلمع ا جاءت الضامئر بصيغة ب, ويف ذيل اآلية ذاهتخاطَ املُ 

ر مع اجلذاته الذي أدى إىل جميء الضمري يف اآلية من سورة هود بصيغة  هو الذي أدى إىل املَُذكَّ
ر أي اجلمع  –جميء الضمري هبذه الصيغة   .يف آية التطهري أيًضا −املَُذكَّ

قبل أن ننتقل  −  ا اآليتني, ومن املناسبتقاعدة التغليب يف كلتم العمل ب ,من وجهة نظرنا
ر بأن علامء النحو واللغو ذكروا هنا أموًرا كِّ ذَ أن نُ  − إىل حتليل األجزاء األخرى من آية التطهري

من سورة هود أنه  ٧٣ح يف تفسريه لنهاية اآلية أخرى أيًضا, ومن مجلتهم الزخمرشي الذي رصَّ 
ر بضمري اجلمع  –حتى املفرد املؤنث  –جيوز خماطبة املفرد  هبدف تكريم املخاطب املَُذكَّ

 واحرتامه وإجالله, واستند يف ذلك إىل البيت التايل.
ـــَواُكُم ـــاَء ِس ـــُت النَِّس ْم ـــْئُت َحرَّ ـــْو ِش  َفَل

 

ـــــــْرَدا   ـــــــًا َوالَ َب ـــــــْم َتَقاخ ـــــــْئُت َملْ َأْطَع  َوإْن ِش
  

من سورة البقرة, كام استشهد يف تفسريه  ٢٤٩ كام استند إىل بيت الشعر ذاته يف تفسريه لآلية

                                                 
, فام  الدليل »ِت َأْهِل الَبيْ «عىل فرض أنه تم الترصيح يف آية إبراهيم باملقصود من «كتب أخونا يف اهللا يقول:  −١

جابة عن سؤاله هذا: نأمل أال ونقول يف اإل» عىل أن هذا هو أيًضا املقصود من هذه العبارة يف آية التطهري?
لقرآن ا«أضف إىل ذلك أنه البد أنك تعلم أن »! كم األمثال واحدٌ ح«د القانون املنطقي الذي يقول: ترُ 

 ).١٣٣(هنج البالغة/ اخلطبة » بعضه عىل بعض شهدي«: أو كام قال حرضة عيل » يفرس بضعه بعًضا



 
 
 

 

 

 من سورة النور بالبيت اآليت الذي خاطب فيه الشاعر العريب حمبوبته قائًال: ٣٢لآلية 
ـــــَأيَِّمي ـــــْح َوإْن َتَت ـــــي َأْنكِ ـــــإْن َتنْكِِح  َف

 

ــــــــــَأيَّمُ    ــــــــــنُْكْم َأَت ــــــــــى ِم ــــــــــُت َأفَت  َوإْن ُكنْ
  

, ومع ذلك تم »املفرد املؤنث«ني هو وقد رصح الزخمرشي أن مرجع الضمري يف كال البيت
راجلمع «استخدام ضمري   هبدف اإلجالل والتعظيم والتكريم.» املَُذكَّ

رربام خوطبت املرأة الواحدة بخطاب اجلمع «وكام قال علامء النحو أيًضا:  , يقول املَُذكَّ
ا, ومنه قوله ق بالضمري املوضوع هلمبالغًة يف سرتها حتى ال ينط» ذافعلوا ك«الرجل عن أهله, 

ْ ﴿: تعاىل حكاية موسى  ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓوا
َ
 .[ألي بدًال من قوله هلا: امكثي] ﴾قَاَل ِل

  حزابمن سورة األ ٣٣و  ٣٢هدف القرآن من اخلطاب يف اآليتني 
ويف صدر اآلية  ٣٢بناء عىل ما تقدم قام القرآن الكريم, بعد اخلطابات السابقة (يف اآلية 

 ) بعملني:٣٣
 .عىل وجه احلرص اهلدف والعلة الغائية من صدور األحكام السابقة بنيَّ : األول

اخلطري والرشيف الناشئ من كوهنم زوجات أسوة البرش   ر بمقام نساء النبيالثاين: ذكَّ 
, وذلك من خالل تغيري الضمري, كي ال اللوايت جيالسنه ويعارشنه عن كثب خاتم األنبياء 

عي أحد بحجة اخلطابات  كان هناك احتامل واضح بينهنَّ للوقوع يف «السابقة فيقول: يدَّ
ِج اجلَاِهِليَِّة األُوَىل أو ترقيق الصوت واخلضوع فيه, أو كانت بني  فاحشة ُمَبيِّنة أو التربُّج كَتَربُّ

  »!!!بعضهّن (والعياذ باهللا) سوابق من الوقوع يف مثل هذه األمور
يف آية  ,استخدم القرآن الكريمخلطابات السابقة, عند بيانه للهدف من اوبعبارة أخرى 

ر مع اجلضمري التطهري,  نساء والثناء عىل  ,كل شبهة عن املخاطبني هبدف رفعاملَُذكَّ
                                                 

حتى بضعة عقود سابقة كان الناس يف إيران يعربون عن الزوجات بعبارات غري مبارشة هبدف رعاية  −١
ونظائرها. ويف اللغة العربية تم حتقيق » أم األوالد«حرمتهن والسرت عليهن كان يقول أحدهم عن زوجته: 

 . هذا اهلدف من خالل تغيري الضمري

البند وراجع أيًضا  من رسالته. "ج"أخينا كاتب الرسالة يف البند ما بني القوسني منقول حرفيا من كالم  −٢
 .الكتاب احلارضمن  ٥٣الثاين, يف الصفحة 



 
 

 

 

 

حيث كنَّ يتمتَّعن برشف الزواج من خاتم  ,وإكرامهن ورعاية حرمتهن اهللا رسول
  .ما ينطوي عليه هذا املقام من أمهية وخطورةمع  النبيني
ين اسنبينا وجهة نظرنا بكل رصاحة وال نقصد الدفاع عن هذا القول كام ل لقد عىل  مرصِّ

قبوله. ولكن بام أننا نريد أال ندع سائر األقوال دون التعرض هلا, سنقوم فيام يأيت باستعراض 
 نظريات سائر العلامء بشكل جممل.

@ïãbÈß@òàÜ×DÝçc@CòÌÜÛa@kn×@¿@ @

ومدلوهلا. وأفضل ما يمكن فعله يف هذا الصدد » أهل«دعونا نبحث اآلن عن معنى كلمة 
 الرجوع إىل كتب اللغة.

ل  لهَّ أَ تَ وَ  َل هَ أَ »: أقرب املوارد«و  »املعجم الوسيط«و »املنجد«نقرأ يف قاموس  ج, شكَّ = تزوَّ
 أهل الدار: األقارب والعشرية والزوجة. األهل= صاحب العيال والزوجة.  آهللنفسه.  أرسةً 

 .سكنة البلد وسكنة البيت=  البلد والبيت أهل .سكنة الدار= 
َل) «»: املصباح املنري«يف وقال  ج و(َتَأهَّ ُجُل (َيْأَهُل): إذا تزوَّ ذلك. ويطلق ك(َأَهَل) الرَّ

 ».(األَْهُل) عىل الزوجة و(األَْهُل) أهل البيت واألصل فيه القرابة
ل: الّتَزوُّ أهل الرجل: زَ «البن فارس: » معجم مقاييس اللغة«وجاء يف  ج. ْوُجه. والتأهُّ

 ».وأْهل الّرُجل أخصُّ النّاِس به. وأهل البيت: ُسّكانه
أهل «يف مرص: » جممع اللغة العربية«تأليف » معجم ألفاظ القرآن الكريم«ونقرأ يف كتاب 

 .»سكنة الدار =أهل الدارزوجه وأرسته وأقرباؤه.  =أهل الرجل . حيدد معناه بام ُيضاف إليه
لسان «بكتاب  اا خاص ا من إبداء كاتب الرسالة املحرتم وعدد من العلامء اهتاممً قً انطالو
يف هذا  »لسان العرب« كتابسنورد فام ييل ما ذكره , عند بحثهم حول آية التطهري, »العرب
 عىل نحو أكثر تفصيًال.  األمر

ويف حديث ُأم «كذلك: ويقول ». اهالرجل َعِشريُته وَذُوو ُقْربَ  َأْهُل « »:ابن منظور«يقول 



 
 
 

 

 

 ...». ل َنْفَسه عليه السالمسلمة: ليس بِك عىل َأْهلِك َهَواٌن, َأراد باألَهْ 
 أهل زوجته, فإن زوجته ستكون بالطبع أهله أيًضا. الحظوا أنه عندما يكون النبي 

انه. وَأْهُل البيت= ُوالُته.  وَأْهُل األَمر«ويواصل ابن منظور كالمه قائًال:  َأهل و= ُسكَّ
, = َأزواُجه وَبناته وِصْهُره, َأعني عليا  وَأْهُل بيت النبي= َأَخصُّ الناس به. الرجل
ُ ِلُۡذهَِب ﴿, والرجال الذين هم آله. ويف التنزيل العزيز: نساء النبي  :وقيل َّ إِنََّما يُرِيُد ٱ

ۡهَل ٱۡلَۡيِت 
َ
 .»﴾..َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ

وَأَهَل الرجُل َيْأِهُل وَيْأُهل  .= َزْوُجهُ  وَأْهل الرجل وَأهلته«ويقول ابن منظور أيًضا: 
ل َج  َأْهًال, وَتَأهَّ  ». = َتَزوَّ

 .»القاموس املحيط«ويمكننا أن نجد ما يشبه هذا الكالم أيًضا يف 
أهل «شأنه يف ذلك شأن سائر علامء اللغة يعترب ساكني البيت: » ابن منظور«الحظوا أن 

  .ا من مصاديق أهل بيت النبّي أيًض  عترب نساء النبي وي» البيت
ل«ا إىل أن كلمة يف كتب اللغة واستنادً  رأيناهعىل ضوء ما   :تعني يف اللغة العربية» تأهَّ

ج هو  وأوضحها» أهل الرجل«كلمة  مصداق من مصاديق بوضوح تام أن أقوى ; يتبنيَّ تزوَّ
 ةمن ُختاطب اآليات التي استخدمت كلأ ا. بناء عىل ذلك, ال عجب مطلقً زوجة الرجل

ل الترصيح من »أهل البيت«عبارة  فجأةً  ,»نساء النبي«و» أزواج النبيّ « نساء «, وأن يتبدَّ
 .األن زوجة الرجل بال أي شبهة هي أهل بيته أيًض ». أهل البيت«إىل » النبي

                                                 
 ).٤٢٠أيًضا بمعنى الزوج يف كلامت اإلمام عيل القصار (رقم » أهل«واسُتْخِدَمت كلمة  −١

أهل «(معجم جامع نوين الكبري) » فرهنگ بزرگ جامع نوين«ا يف كتابه أيًض » أمحد سياح«وكتب السيد  −٢
نساء , أو أوالد النبي وصهره حرضة أمري املؤمنني » = أهل النبي«= أهل املنزل وساكنوه.  »البيت
 .النبيّ 

ر بالطبع أنه يف اآلية  −٣ املخاطب  , ويف حني كان»نساء النبي«و » أزواج«من سورة هود مل تأت كلمة  ٧٣نذكِّ
 ».عليكم أهل البيت«مفردًا مؤنثًا, تم استخدام التعبري 

حتى يف قواميس اللغة «يقول: » لسان العرب«الفقرة التاسعة من رسالته مشًريا إىل كتاب  يف كتب أخونا −٤



 
 

 

 

 

(= والد » عمران«كالم القرآن الكريم الذي اعترب زوجة  ,ذلككل واألهم من 
ٰٓ ﴿قالت آلل فرعون:  سى ن أخت مووقال: إ» أهل البيت) «موسى َ َ ُدلُُّكۡم 

َ
َهۡل أ

ۡهِل َبۡيتٖ 
َ
 ]١٢[القصص:  ﴾يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكمۡ  أ

عمران, » أهل بيت«التي كانت ُتْعَتَرب من  أم موسىمن (أهل البيت) ومقصودها 
أن امرأة البيت وزوجة كيف الحظوا  .مرضعة ومربية له عىل أهنات ابنها موالتي استل

 ».َيْكُفُلوَنهُ «فعل اجلمع املذكر لا الرجل ُتَعدُّ من أهل بيته وأهنا ُجِعَلت مصداقً 

  الزوجة من أهل اكيت؟ُيْعَترَب هل 
, أن »أهله«من  التي استثنت زوجة لوط  يمكننا أن ندرك من آيات القرآن الكريم

 , ولوال ذلك ملا كان هناك من حاجة الستثنائها.»لألهل«ة من املصاديق البارز» الزوجة«
 بمعنى الزوجة.» أهل«من سورة يوسف أيًضا, اسُتْخِدَمت كلمة  ٢٥ويف اآلية 

 كام قال تعاىل:» أهله«من  واعترب القرآن الكريم زوجة موسى 

                                                                                                                          
ه صهرأهنا تعني: (نساء النبي وبناته وب» َأْهِل الَبْيِت «التي كتبها أهل السنة أنفسهم, تم تفسري عبارة 

 .»اد يف هذا الصدد إىل آية التطهري), وتم االستن١٢٨, ص ١, جلسان العرب). (عيل

ونحن أيًضا نقول: حلسن احلظ مل يأت يف كتب اللغة اخلاصة بالشيعة أي كالم سوى هذا الكالم ذاته أيًضا. 
تنا, ألنه لن يك ون هناك عندئذ أي وباملناسبة إن كنتم تقبلون بام تقوله كتب اللغة فهذا من دعاوي مرسَّ

, وهو »أهل البيت«أيًضا من مصاديق  خالف بيننا. وذلك ألن كتب اللغة, كام رأينا, تعترب نساء النبي 
أوردمتوه يف رسالتكم فإنكم ال تقبلون هبذا القول, ولوال ذلك فنحن ال نختلف  اما نقول به. ولكن طبًقا مل

 معكم بشأن شمول أهل البيت لآلخرين.
». أهل البيت«اعتربا الصهَر من مصاديق » لسان العرب«, و »القاموس املحيط«ك أن مؤلفا أضف إىل ذل  

ونحن ال اعرتاض لنا عىل هذا القول ولكننا ال ندري هل يقبل كاتب الرسالة هذا الرأي أم ال? ألنه يف هذه 
ان«و» أبا العاص«احلالة عليه أن يعترب   أيًضا!» أهل البيت«, من »عثامن بن عفَّ

ّمِهِ  فََرَدۡدَنٰهُ ﴿كام قال القرآن الكريم أيًضا:  −١
ُ
ٰٓ أ َ ِ  ]. ١٣[القصص:  ﴾...ۦإ

 ). ٣٢), (العنكبوت/٥٧), (النمل/١٧١ − ١٧٠), (الشعراء/٨٠), (هود/٨٣(األعراف/ −٢



 
 
 

 

 

هۡ ﴿
َ
ٓ َءانَسۡ مۡ ٱلِهِ قَاَل ِل ٓ َءاتِ ُت نَارٗ ُكُثٓواْ إِّنِ َعّلِ

 ]٢٩[القصص:  ﴾...َها ِبََبٍ يُكم ّمِنۡ ا لَّ
مدة اخلدمة املتفق عليها مع والد زوجته  تلك احلادثة عندما أهنى موسى  توقد وقع

ا قََضٰ ُموَس ﴿ ن مسافًرا إىل مرص; كام قال القرآن الكريم:يَ دْ وانطلق من مَ  شعيب  فَلَمَّ
 ٱ
َ
هۡ ۡل

َ
 .]٢٩[القصص:  ﴾...ۦٓ لِهِ َجَل وََساَر بِأ

إىل مكان, فإهنا تعني الساكنني » أهل«إضافًة إىل ذلك, قال علامء اللغة: عندما ُتضاف كلمة 
معناها: ساكني » أهل املدرسة«تعني سكان مكة, و» أهل مكة«يف ذلك املكان, فمثال عبارة 

نَّ ساكنات بشكل دائم يف اللوايت كُ  فإن زوجات النبي  ,عىل ذلك املدرسة, وهكذا... بناءً 
 ».أهل البيت«من املصاديق القطعية لـ, ُهنَّ رسول اهللا بيت 

من مفهوم » الزوجةَ «وا ُج رِ مل ُخيْ  − كام رأينا  −بناء عىل ذلك, يمكننا القول إن علامء اللغة 
شخٍص, ال يمكننا أن » أهل بيت«, لذلك إن أثبتنا ُحْكًام ما ملصاديق »أهل البيت«و» األهل«

 الشخص [أو زوجاته]. هذا» زوجة«ننفي هذا احلكم عن 
, فالبد له »األهل«من مصاديق » الزوجة«والنقطة األخرى هي أنه إن مل َيْعَترب شخٌص ما 

                                                 
وسی لما قضی األجل، أن م« من سورة القصص): ٢٩(عند تفسري آية  »التبيان«يقول الطويس يف  −١

 »امليزان«ي يف ئو العالمة الطباطبا »جممع البيان«قال الشيخ الطربيس يف و .»ر بهاساتسلم زوجته و
أي امرأته «من سورة النمل:  ٧يف تفسري آية / »عدة األبراركشف األرسار و«ورشيد الدين امليبدي يف 

 . أي أن األهل يراد به زوجة موسى»املراد باألهل ههنا امرأته; بنت  شعيب«و  ».هي بنت شعيبو
. وكذلك ذكر »قال مويس لزوجته«. و قد ترجم امليبدي اآلية املذكورة: ‡والتي كانت ابنة لشعيب

املستعمل  »كم«كناية عن زوجة موسى, وجاء ضمري  »أهل«فتوح الرازي يف تفسري اآلية بأن أبو ال
 .»أهل«جلمع املذكر مراعاة للفظ 

فخر الرازي, وأبو السعود, اهللا شرب, والنسفي واللني, وعبدقد أمجع مؤلفوا: تفسري نمونه, تفسري اجلو
من سورة القصص  ٢٩وسيد قطب يف تفسري اآلية املذكورة, والبيضاوي و القرطبي يف تفسري آية /

  .راد به زوجة موسىيُ  »أهل«بأن 
   الحظ بأن الزوجة أهم عضو يف األرسة, وال تتكون األرسة من دوهنا. −٢



 
 

 

 

 

 أن يعتقد, طبًقا لآلية الكريمة: 
َها ﴿ يُّ

َ
أ نُفَسُكمۡ ٱَيٰٓ

َ
ْ أ ْ قُٓوا ِيَن َءاَمُنوا هۡ  لَّ

َ
 ﴾َجاَرةُ ۡلِ ٱلَّاُس وَ ٱا َوقُوُدَها نَارٗ  لِيُكمۡ َوأ

 .]٦[التحريم: 
أن املسلم غري مسؤول عن زوجته أو زوجاته, وأنه مسؤول فقط عن أبنائه وصهره 

 وأحفاده!!!
 ﴿وليت شعري, هل قوله تعاىل: 

ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ أ ِ ٱلََك ب لَٰوة , يفيد أنه مل يكن من ]١٣٢[طه:  ﴾لصَّ

عو أن يدعو زوجاته إىل إقام الصالة بل يكفي أن خيرج من منزله ويد الالزم عىل النبي 
 ?! بالطبع ال.إىل الصالةفقط وزوجها وابنيها » الزهراء«ابنته 

وأهنا تشمل الرجل  »اسم مجع«من ناحية املعنى: » أهل«وينبغي أن ننتبه إىل أن كلمة 
ر املجازي«واملرأة, وأهنا من الناحية اللفظية ُتْعَتَرب من  ومن هذا املنطلق فإن ضمري  ,»املَُذكَّ

ر ر  ضمري يتناسب معها. فهذا يفرس استعامل اجلمع املَُذكَّ , ولكن من »األهل«كلمة مع املَُذكَّ
» أهل البيت«وزوجاته, كلهم من مصاديق  ناحية مصاديق كلمة األهل, فإنه ملا كان النبي 

ربينهم ذكر واحد) فالمن النساء مجاعة  كانوا(أي  يف حق  بد من استخدام ضمري اجلمع املَُذكَّ
 .وال مفرَّ من ذلك ,أهل هذا البيت

لكنهم ال يعتربون » أهل اكيت«سؤال ملن يعتربون حرضة الزهراء من 
  مشموالت بهذا العنوان زوجات اجيب 

قبل االنتقال إىل دراسة األجزاء األخرى من آية التطهري, من املفيد أن نوجه سؤاالً للذين 
مشموالت هبذا  ساء النبي ولكنهم ال يعتربون ن» أهل البيت«يعتربون حرضة الزهراء من 

                                                 
» = تفسري األمثلتفسري نمونه«أو » جممع البيان«مراجعة تفاسري القرآن مثل  نقرتح عىل األخ كاتب الرسالة −١

 أقوال املفرسين حول اآلية املذكورة.أو .... ويقرأ 

 اسم اجلمع كلمة مفردة من ناحية اللفظ ولكنها تدل عىل اجلمع من ناحية املعنى. −٢

لكن القرآن تعامل معها دائام عىل أهنا كلمة , »مؤنَّثة«هذا رغم أنه من اجلائز اعتبار هذه الكلمة كلمة  −٣
رة«  لذا يمكننا القول إن تذكريها  أقوى وأرجح من تأنيثها.». ُمَذكَّ



 
 
 

 

 

 :, نقولالعنوان
, وخدجية ال تزال عىل قيد افرضوا أن آية التطهري نزلت والزهراء ال تزال طفلة صغرية

 منفسه, هل كنت ال يشمل النبي » أهل البيت«بأن عنوان  م, وانطالًقا من قولكاحلياة
ال يشمل حرضة خدجية?!  يشمل حرضة الزهراء لكنه» أهل البيت«أيًضا أن عنوان  ونستعترب

وكيف يمكن أن تكون الزهراء من أهل البيت وال تكون والدهتا من أهل البيت?! هل 
 ?!من أهل بيت النبي  تليس امرأةأن تكون حرضة الزهراء ابنة  ونستقبل

قال كاتب الرسالة املحرتم, رفًضا منه للموضوعات الواضحة والبينة التي ذكرناها حتى 
 من رسالته ما نصه:  ٥د نتكن خافية عليه, قال يف الباآلن, وربام مل 

الشخص, الشخَص ذاته, أي » َأْهِل َبْيِت «يف اللغة والعرف السائد بني البرش ال تشمل كلمة «
, ولو أردنا أن نفرس العبارة عىل هذا أهل بيت النبي ال يدخل ضمن عبارة  أن النبي 

. لذا فالقول بأن حرضة إبراهيم  مصطلٌح » أهل البيت«النحو فعلينا القول بأن  داخل  خاصٌّ
قول ال دليل عليه, وهو مصادرة عىل املطلوب. وقاعدة التغليب إنام » أهل البيت«ضمن عبارة 

ُتطبَّق عندما يكون هناك رجل واحد عىل األقل حاًرضا بني النساء, وانطالًقا مما قررناه من أن 
 ».ن اإلشكال يف تذكري الضمري يبقى غري حملولفإ» أهل بيته«غري داخل يف عبارة  النبي 

الئل اليت جتعلنا   نعترب ساكين اكيت من أهل اكيت ا
 :وذلك ملا يأيت ا,ن مغالطة كاتب الرسالة واضحًة جدا جد إ

أوالً: كل الناس تعترب األفراد الساكنني يف بيوهتم جزًءا من أهل هذا البيت اخلاص هبم, 
 أي رجل يف الدنيا من أهل بيته?!وإال للزم أن ال يكون 

غري مشمول هبذه اآلية, فإن هذه اآلية لن تكون مثبتًة  ثانًيا: إن كان النبي 
 ?!اهنأو تقبلو ذه النتيجةهب نترضوفهل  لعصمته

 ;»بيت النبي أهل « :عبارةو ,»أهل البيت« :ثالًثا: ال خيفى عىل أحد الفرق بني عبارة
عندما  إال أنهال يكون النبي نفسه مقصوًدا, »  أهل بيت النبي«ل: فلو فرضنا أنه عندما ُيقا

ذاته الذي هو صاحب البيت وساكٌن يف  أهل هذا املنزل) فإن النبي » (= أهل البيت«قال يُ 



 
 

 

 

 

أهل «ويف اآليتني موضع البحث جاء العبارة بصيغة  .بالتأكيد من أهل هذا البيت البيت, ُيعدُّ 
, لذا فقولنا ليس قوالً بال دليل وال مصادرة عىل »أهل بيت النبي«ومل تأِت بصورة » البيت

 ليب.غا اآليتني من موارد أعامل قاعدة التتاملطلوب وكل
غۡ ﴿وباملناسبة فجميع املفرسين متفقون عىل أن فرعون ذاته داخل يف معنى اآلية 

َ
َنآ َءاَل َرقۡ َوأ

 .]٥٠: [البقرة ﴾نَ َعوۡ فِرۡ 
َ ٱإِنَّ ۞﴿كذلك يف آية  ال شك أن  ]٣٣: [آل عمران ﴾َرٰهِيمَ ا َوَءاَل إِبۡ َطَفٰٓ َءاَدَم َونُوحٗ ۡص ٱ َّ

أهل بيت «أيًضا داخل يف عبارة  بناء عىل ذلك فالنبي  .نفسه داخل فيها إبراهيم 
 أيًضا.» أهل البيت«ويف عبارة » النبي

aÖŠÐÛ@@Û@ÜÛaë@ïib¯⁄a@ÞìÛ†½a@´iDb¸g@CëDbßC@ @

: ْني التي ُتعترب من أدوات احلرص, ونعلم أن للحرص مدلولَ » إنام«هي كلمة  املسألة األخرى
إنام «دلولني, مثًال عندما نقول: , ومعنى احلرص ال يتم إال هبذين املاسلبي  ومدلوًال  اإجيابي  مدلوًال 

 .»ما يدافع عن أحساهبم إال أنا مثيل«السلبي هو  رصفمدلول احل» ُيدافع عن أحساهبم أنا ومثيل
لو اعتربنا اإلرادة اإللـهية يف آية «فإنه من اخلطأ ما قاله بعضهم من أنه:  ,عىل ضوء ما ُذكِر

تطهري  − ترشيعيا −يف اآلية ينتفي! ألن اهللا تعاىل ال يريد » احلرص«التطهري إرادة ترشيعية, فإن 
 »!الرجسأهل البيت فقط من الرجس, بل يريد تطهري مجيع املؤمنني يف مجيع األزمنة من 

يف اآلية ليس لألفراد بل احلرص » احلرص«ألن  ,فهذا الكالم ال يعدو عن كونه مغالطة
يف هذا األمر والنهي نريد فقط «للموضوع الذي هو التطهري, فاملدلول اإلجيايب هلذا احلرص هو: 

يف هذا األمر والنهي ال نريد شيًئا «ومدلول احلرص السلبي هو: » إذهاب الرجس والتطهري
 ».وى إذهاب الرجس والتطهريس

أريد تطهري أهل البيت فقط ال «من سورة األحزاب:  ٣٣بعبارة أخرى, مل تقل اآلية 
التطهري وإذهاب هو فقط ة واهلدف من هذه األوامر والنواهي يّ العلة الغائ«بل قالت: » غريهم



 
 
 

 

 

 ».وليس شيًئا آخرالرجس 
اإلرادة «بأي وجه من الوجوه تعلق  مثل هذا احلرص ال يمنع أبًدا والفبناًء عىل ذلك, 

ْ ﴿ قوله تعاىل:بجميع املخاطبني ب» الترشيعيةاإلهلية  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ , ]١٠٤: [البقرة ﴾َيٰٓ

, بسبب موقعهم اخلاص بني الناس, بتلك األوامر »ألهل البيت« تذكريٌ , وفيها إضافة إىل ذلك
 بشكل أكثر تأكيًدا. »صأهل بيت النبي«من  طلوبةاملو ,والنواهي املطلوبة من مجيع املسلمني

رب أن تعلق التطهري فيها يشمل مجيع تُ من سورة املائدة, والتي اع ٦ية نعم, إن عموم هناية اآل
املؤمنني, يمنعنا من القول بأن إرادة التطهري اإلهلية تعلقت بعدد حمدود من الناس, لكن ذلك 

اس املوقع اخلاص  ذويمطالبة بعض املؤمنني العموم ال يمنع أبًدا التأكيد عىل  باألمور واحلسَّ
 املذكورة يف اآلية ذاهتا.

مه موا ما يعلِّ وتعلَّ  ,درسوا وال هتملوا الدراسةفعىل سبيل املثال, لو قال معلٌم لتالميذه: اُ 
 ,لتلميذين أو ثالثة ممن هم حمط أنظار بقية التالميذ قال املعلمم لكم بشكل جيد, ثم املعلِّ 

م وتعلموا دروسكم بكل ِجد ككونوا منضبطني يف سلوك: «سلوكهمويتأثر سائر التالميذ ب
 ;»واجتهاد, وال تضيعوا أوقاتكم يف أمور تافهة ال فائدة منها, واتبعوا وصايا املعلم اتباًعا دقيًقا

فال يوجد أي تفاوت بني هذين الطلبني, بل االختالف والفرق بني تلك املجموعتني من 
 صاياه.تطبيق وإرادة املعلم وة التي ُيَتوقَّع فيها منهم العمل بميذ يكمن يف الدرجالتال

  حكطهري ترشيعية أم تكوينية؟آية ايف  »ةاإلراد«هل 
م, ال يوجبناء عىل  د أي دليل حيملنا عىل اعتبار اإلرادة يف آية التطهري إرادة تكوينية, ما تقدَّ

من سورة األحزاب إرادة تكوينية يستلزم قولنا بأنه  ٣٣ية االدعاء بأن اإلرادة اإلهلية يف اآل بل
أهل «وأن اهللا تعاىل أراد إذهابه وتطهري , −والعياذ باهللا − يف أهل البيت رجس  كان هناك

يع أن ندعي بأن إرادة أي أنه البد, يف البداية أن نقبل بوجود الرجس حتى نستط !منه »البيت
ال فال معنى لتعلق إرادة اهللا التكوينية بإذهاب رجس معدوم ة تعلقت بإذهابه, وإيَّ يناهللا التكو

                                                 
يه الكريمني احلسن , وحرضة عيل وزوجته الزهراء وابنَ صوالتي تشمل أيًضا فيمن تشملهم النبي األكرم  −١

  .‡واحلسني



 
 

 

 

 

يكون لدينا أية مشكلة, إذ ثبت يف علم  فلنال وجود له! أما إذا اعتربنا اإلرادة إرادًة ترشيعية 
أن األمر والنهي يف اخلطابات الترشيعية ال يعنيان أبًدا أن املخاطب مل يكن » أصول الفقه«

 عنه! ىنهَ يرتكب ما يُ يعمل بام يؤمر به أو كان 
وال ترسقوا, فليس معنى ذلك أن كل  صدق يف كالمكملوعليكم با اولُّ فمثًال لو قيل: َص 
لقرآن الكريم خماطبة يرسقون, لذا نجد يف اكانوا لون وكانوا يكذبون أو صاملسلمني كانوا ال ي

 بقوله:  هلنبيّ اهللا تعاىل 
 تَُكوَننَّ ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِي ...﴿

َ َكۖ  ١٠٥َو َ يَُضُّ َ يَنَفُعَك َو ِ َما  َّ َ تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱ َو
ٰلِِمَي   ]١٠٦ − ١٠٥: [يونس ﴾١٠٦فَإِن َفَعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن ٱلظَّ

قِمِ «بأمر:  صأو خطاب النبي
َ
لَٰوةَ  أ   .»ٱلصَّ

لعياذ وا –ن من املرشكني كا ومن الواضح أن هذه اخلطابات ليس معناها أن النبي 
نعم, أو مل يكن يقيم الصالة!! أو كان يدعو يف عبادته من دون اهللا ماال ينفعه وال يرضه!!  −باهللا

 ويمكن قياس أمور أخرى عىل ذلك.

   معىن اخلطاب اإلليه ألهل بيت اجيب 
بعبارة أخرى, املقصود يف سورة األحزاب هو أن اهللا يريد من خالل عملكم يا أهل هذا 

 .وامر واجتنابكم هلذه النواهي أن ال يصيبكم أي رجس معنوي, وأن تتطهرواالبيت هبذه األ
 ات:دوهذا مثل قوله تعاىل عن الصالة التي هي من العبا

لَٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ ﴿  .]٤٥: [العنكبوت ﴾إِنَّ ٱلصَّ
والشك أن  ,الصومنفسه كان يقوم الليل ويصيل يف النهار ويكثر من  لذلك فالنبي 

تؤثر فيه تأثًريا إجيابًيا, وإال لو مل يكن األمر  تهذه األعامل كان هلا تأثري يف طهارته النفسية وكان
كذلك ولو اّدعينا أن القيام باألعامل العبادية والعمل باألوامر اإلهلية مل يكن له أي تأثري عىل 

فعلينا أن نتذكر أن من مزايا اإليامن  وكانت تلك األعامل كلها بالنسبة إليه لغًوا, النبي 
يف صدر املؤمنني وال  , والنبي ]٣: املؤمنون[اإلعراض عن اللغو  :ولوازمه وخصائصه

 يمكن أبًدا أن يقوم باللغو أو يعمل به.



 
 
 

 

 

اليت سنواجهها لو اعتربنا اإلرادة اإلهلية يف آية احكطهري إرادة ت الكاملش
  تكوينية

ت تكوينية فإننا سنواجه إشكاالإرادة ربنا أن اإلرادة يف آية التطهري أن نعلم أننا لو اعت جيب 
 بعضها:ومعضالت عديدة نشري فيام يأيت إىل 

لزم اجلرب وهو ما ال يتفق مع عقائد الشيعة, تستهنا » اإلرادة التكوينية: «املشكلة األوىل
والتي ال يمكن للمراد هبا إال أن فعندما نقول: إن اهللا أراد بإرادته التكوينية املطلقة غري املرشوطة 

يتحقق وال يمكنه أن يتخلف أبًدا, أراد أن يكون خماطبوه بآية التطهري معصومني ال يقع منهم 
اإلرادة التكوينية  هذه مقابل اخلطأ وال اإلثم, ففي هذه احلالة ستنتفي كل اإلمكانات األخرى يف

اطبون يف اآلية أن يذنبوا وال أن يقعوا يف اخلطأ ألن وتنعدم, وبالطبع لن يستطيع املخهللا َعزَّ َوَجلَّ 
ن باإلرادة التكوينية القاهرة وذلك خيالف اإلرادة التكوينية هللا عز وجل, لذلك فهؤالء املعصوم

ذا ليس الذنب, وه ارتكاب جمبورين عىل عدم نلن يكون لدهيم حرية االختيار, بل سيكونو
أم ال? هل كان أولئك السادة ُمكلَّفني  ‡واحلسنانعيل  ان: هل كفضيلة يف حقهم, وهنا نسأل

كل  اجتنبواعترب أولئك األئمة خمريين وأهنم يُ  ,عىل مذهب الشيعة تارين أم ُجمربين? بناءً الكرام ُخم 
. ولكن لو اعتربنا اإلرادة يف آية التطهري إرادة تكوينية فإن املخاطبني باختيارهم احلرّ  إثم وذنب

الطهارة, ونتيجة مقهورين عىل الذنب و ارتكاب سيكونون جمربين عىل عدم − ا كانواأي  − باآلية
 ني ولن يكون هلم أي فضيلة يف عدم الذنب.كلَّفيكونوا مُ  نلذلك ل

أطهاًرا منزهني من اإلثم واخلطأ بإرادة اهللا  إضافًة إىل ذلك, عندما يكون أولئك السادةُ 
فون, كلَّ ألننا خمتارون ومُ  ,لنا سوًة وال قدوةً أ التكوينية القاهرة املجربة, ال يمكنهم أن يكونوا

اآلمرة طاهًرا ًقا وبإرادة اهللا الغالبة لْ ا وَخ مثًال الذي أصبح تكويني  بعكس اإلمام احلسن 
لنا وال  أئمةطأ, ومن البدهيي أن مثل هؤالء ال يمكنهم أن يكونوا كل ذنب وخنقيا مربًءا من 

اإلمام والقائد الديني هو الشخص الذي علينا أن نتبعه  يمكنهم أن يامرسوا اإلمامة, ألن
طبًقا لإلرادة اإلهلية القطعية التي  تتموسلوكه  ذا اإلمامه أعامل , وهناونقتدي بأعامله وبسلوكه

ف, ونحن خمتارون, فليس بيننا وبني أولئك املعصومني أي تشابه, ومن ثم ال يمكنهم ال تتخلّ 



 
 

 

 

 

  !ًسا لناونربا وقدوةً  أن يكونوا أسوةً 
عىل  ,َعزَّ َوَجلَّ هللا » اإلرادة التكوينية«بناء عىل  ,فإن قيل: إن املخاطبني بآية التطهري أصبحوا

, أي أن اإلرادة نحو جيعلهم يبتعدون عن الذنب وجيتنبون اخلطأ بإرادهتم احلرة واختيارهم
 جعلهم معصومني باختيارهم!! اإلهلية تعلقت ب

 م إىل النقاط التالية:كنلفت انتباهنقول: علينا أن 
رد السهو واخلطأ والنسيان التي تدل بعض اأوالً: هذا االدعاء ليس له أي مصداق يف مو

بََّك إَِذا نَِسيَت ﴿ :كقوله تعاىل آيات القرآن عىل وقوعها من النبي  : [الكهف ﴾َوٱۡذُكر رَّ
ذِنَت لَُهمۡ ﴿, أو قوله: ]٢٤

َ
ُ َعنَك لَِم أ َّ  أحدَ  ال إذْ , وأمثال هذه اآليات, ]٤٣: ة[التوب ﴾َعَفا ٱ

 خيتار السهو والنسيان!!
 ولو دققنا !االدعاء بالذنب لن يكون سوى تالعب باأللفاظ اهذعندما يتعلق ثانًيا: 
اإلرادة «, ألن الم سيشملها اإلشكال الذي طرحناهيف املسألة لرأينا أن نتيجة هذا الك بإنصاف
قطعية اإلرادة  يفف وال تأثري مطلًقا الختيار الشخص إرادة قطعية ال تقبل التخلُّ » التكوينية

, »املراد اإلهلي«و »اإلرادة«املكلف لن يقع بني  اختيار فإن ,وبعبارة أخرى .اإلهلية وحتميتها
غري خمتار, صاحبه ن أكأن مل يكن (ال يوجد له مكانة ثابتة) فكيصبح » االختيار«فـومن ثم 

يف زمن  إني نَ السيام طبًقا لقولكم بأن مثل هذه اإلرادة اإلهلية التكوينية حتققت بحق احلس
 الطفولة, وأهنام مل يبذال أي جماهدة للوصول إىل هذا املقام.

–رين ألنه رض املذكورة أعاله, لن تكون هناك فضيلة للمطهَّ فأنه حتى عىل التالحظون 

اد اهللا مثل هذه اإلرادة يف حق اآلخرين, لنالوا هم أيًضا مثل هذا املقام واحلالة لو أر −كام قلنا
إال  عطَ وعىل حد  قولكم مل تُ  –واملرتبة, ألن هذه املرتبة من السمّو الروحي املستوجبة للعصمة 

ومن ثم فإن  ,لآلخرينُتعَط مل  –واألئمة عىل وجه احلرص وعىل نحو غري اختياري   للنبي
رين من أن يكونوا أسوًة وقدوًة لألفراد الذين مل حيظوا مثلهم تفاوت يمنع أولئك املطهَّ هذا ال

                                                 
 من ذلك سيدنا ,حدوث النسيان من سائر األنبياء إشارات أخرى يف كالم اهللا املجيد تدل عىل −١

   .٧٣− ٦١:نظر: سورة الكهفا .موسى



 
 
 

 

 

  .بتلك اإلرادة, وال نالوا مثل ذلك اإلمداد

هي عدم الرتابط بني ما قبل اآلية وما بعدها, بل عدم ترابط املسألة الثانية  :املشكلة الثانية
أي مجلة  ,إن موضع هذه اآلية − لألسف−يعة وقد قال بعض علامء الش  .صدر اآلية وذيلها

ُ ِلُذۡ ٱإِنََّما يُرِيُد ﴿ هذا  مل يكن يف األساس ]٣٣: [األحزاب ﴾....َس لرِّجۡ ٱهَِب َعنُكُم َّ
أين دون أن يبيِّنوا لنا بالطبع  !يه من مكان آخر!م نقلها إلتبل  ,املكان الذي توجد فيه اآلن

 كان املوضع األصيل هلذه اآلية!
عىل كل حال, هنا ال شأن لنا بأصحاب هذا القول, ولكننا نقول ملن ال يؤمنون بمثل هذا 

ويؤمنون بصحة النظم والرتتيب احلايل للقرآن: إن اهللا تعاىل رصح لنا بأن تعاليم األنبياء األمر, 
 إنام تأيت إىل الناس باللغة واللسان الذي يتكلمون به ويفهمونه, قال تعاىل:

رۡ ﴿
َ
َ لَُهمۡ َوَمآ أ َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ ِلُبَّيِ ِ  .]٤: [إبراهيم ﴾َسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إ

?! تهبنهاي تهفإذا كان األمر كذلك فإننا نسأل: هل تكلم أي عريب بكالم ال عالقة لبداي
ملاذا و عىل حد قولك: كالًما حكيًام), م عباده كالًما منطقًيا (أإن اهللا يكلِّ  :وأنت الذي تقول

إرادة «لو أردنا أن نعترب اإلرادة يف آية التطهري  أننا جاهل هذا اإلشكال الواضح وهوتت
فإن االرتباط والتواصل بني  وأن نعترب اخلطاب فيها موجًها إىل غري نساء النبي  »تكوينية

من اجلهة األخرى, وبني اآليات التي قبلها والتي بعدها من جهة, بداية اآلية وهنايتها 
م كالًما فمن جهة أنت تقول: إن اهللا يتكلَّ  .سيزول التناسب بني أجزاء الكالمو ,سينقطع

جزاء ليس أسلوًبا ا معقوالً, ولكن رغم أنك تعلم بأن التكلم بكالم غري مرتابط األمنطقي 
ا (ويف نظرنا ليس حكيًام أيًضا) إال أنك من اجلهة األخرى ال تأخذ بعني معقوالً وال منطقي 

                                                 
   من هذا الكتاب. ٦٢راجع صفحة أيًضا. سوف نتعرض ملسألة العصمة الحًقا  −١
بالطبع ال يقول علامء الشيعة هذا القول ألكثرية الناس, ألن مؤداه أن القرآن تعرض للتحريف والتغيري  −٢

وترتيبه احلاليني خيتلفان عن نظم وترتيب آياته األصليني!! ونتيجة هذا القول أن الوثيقة وأن نظمه 
األصلية للدين ستكون خمدوشة ومن ثم فإن أصل الديانة اإلسالمية وأساسها سيسقط عن احلّجّية 

  من هذا الكتاب. ٥٣صفحة  راجعواالعتبار!! 



 
 

 

 

 

جام أجزاء الكالم وارتباط اآليات بعضها ببعض, فكيف يمكن للكالم أن يكون االعتبار انس
 ا (أو حكيًام)?!يف الوقت ذاته يكون كالًما منطقي كالًما غري مرتابط األجزاء, و

: خماطًبا نبيه ,أن اهللا تعاىل قال يف سورة األحزاب ذاهتاإىل : وهي أن ننتبه املشكلة الثالثة
َها ٱلَّ ﴿ يُّ

َ
أ ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َيٰٓ

َ
 .]٥٩: [األحزاب ﴾ِبُّ قُل ّلِ

غري  النبي » بنات«القرآن الكريم جعل نبنيِّ أن وقصدنا من االستشهاد هبذه اآلية أن 
من سورة األحزاب  ٣٣و ٣٠تعاىل يف اآليات  يقولفعندما  ,, بناًء عليهالنبي » زواجأ«

كن  يأِت بلفظ (بنات), يتبني من ذلك أن نساء رسول اهللا  نبي) والهذه: (يا نساء ال
سيام أنه يف زمن نزول آية التطهري, كانت حرضة ألصليات األوائل هبذه اآليات, الاملخاطبات ا

 .من أهل بيت عيل  تومقيمًة يف بيته أي كان زوجة حرضة عيل  ‘الزهراء

 للزهراء» أهل«شمول كلمة بالرد عىل الشك 
  ته.من رسال ٨و ٤دين نمن املناسب أن نذكر هنا ما قاله كاتب الرسالة يف الب 

سوى ابنة واحدة له  عند نزول آية التطهري مل يكن حاًرضا يف بيت رسول اهللا « قال:
, فالتشكيك يف هذا »َأْهِل الَبْيِت «وتشملها قطًعا عبارة  −سالم اهللا عليها  −هي حرضة الزهراء 

  ».ااألمر غريٌب جد 
كام يف قوله تعاىل:  −» األهل«من  −برصاحة  −يف آيات القرآن الكريم اعُترب االبن «وقال: 

ۡهِل ﴿
َ
داخلة يف  يف حني أنكم اعتربتم أن ابنة رسول اهللا  −  ]٤٥[هود:  ﴾إِنَّ ٱبِۡن ِمۡن أ

 ».عىل نحو حمتمل فقط!» َأْهِل اْلَبْيِت «
 فنقول:

من أهل  − سالم اهللا عليها –الزهراء ع بحثنا ليس كون : ليت أخانا يذكر أن موضوأوالً 
من أهل بيت   بل موضوع بحثنا هو إثبات أن زوجات النبيأم ال,   بيت النبي

  أيًضا. النبي

, وحتى مل نقل النبي » أهَل «: نحن مل نقل وال نقول اآلن إن حرضة الزهراء ليست ثانًيا



 
 
 

 

 

ال  القولولكن حتى لو قلنا مثل هذا , »أهل بيت النبي «إن حرضة الزهراء ليست من 
إىل نقطتني:  كمنتباهاهنا نلفت وال دليل عليه,  نكون قد قلنا قوالً عجيًبا أو مستغرًبا أو قوًال 

 ,مضاف إليه» البيت«وانطالًقا من كون كلمة » أصالة احلقيقة«األوىل: أنه بناء عىل قاعدة 
ا نعترب أداة التعريف فيها (أي ألف والم كلمة التي هي منادى, فإنن» أهل«ضيف إليها كلمة أُ 
ألف والم العهد, وال نرى أي أمر يستوجب العدول عن هذا األصل املذكور, لذا ») البيت«

 عىل معنى , ال»أهل هذا املنزل«عىل معناها اللغوي الذي هو: » أهل البيت«فإننا نأخذ كلمة 
ٰ ﴿نا بدأت بخطاب الثانية أن اآليات موضع بحث اصطالحي خاص. والنقطة ٓ َي  ﴾لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

 و..... الخ.» النبي أوالد يا«وال بخطاب » النبي يا بنات«وليس بخطاب 
تعيش يف بيت  ‘نزلت سورة األحزاب كانت حرضة الزهراء  : إنه ملَّاقلنا سبق أن : ثالًثا

 ., لذا كانت من أهل بيت عيلٍّ يف بيت النبي  ال, عيلٍّ 
, وكونه »أهل شخص«هوا جيًدا إىل الفرق واالختالف بني كون الشخص من : انتبرابًعا

ۡهِل ﴿مل يقل إن ابني من أهل بيتي بل قال:  نوحف». أهل بيت شخص«من 
َ
 ﴾إِنَّ ٱبِۡن ِمۡن أ

, »أهل النبي«مل تكن من  ‘,. لذا نكرر القول إننا مل نقل وال نقول أبًدا إن الزهراء]٤٥[هود: 
 بعد زواجها من حرضة عيل  −سالم اهللا عليها  − ن حرضة الزهراء ولكننا لو قلنا إ

ال عجيب; وإال فتفضلوا وقولوا لنا: من وأصبحت من أهل بيته, فهذا ليس بقول مستغرب 
 ?كان أهُل بيِت عيلٍّ 
ذلك الشخص. فمثًال: ابنكم دائًام » أهل بيت«هم أعم من  ,شخصٍ » أهل«انتبهوا إىل أن 

بعد الزواج يصبح من أهل بيٍت أيًضا, لكنه » أهل بيتكم«قبل زواجه من  وكان, »أهلكم«من 
 ‘آخر, أي من أهل بيته هو, الذي هو عادة غري بيتكم. بناء عىل ذلك, رغم أن الزهراء

بيت  − نفسهاهي  −, ولكن يف زمن نزول سورة األحزاب, كان هلا النبي » أهَل «كانت 
. عيلٍّ » أهل بيت«, أي كانت ها عيلٍّ هو بيت زوج مستقل عن بيت رسول اهللا 

ني نزول آيات سورة األحزاب يف بيت ح تكان ‘رد ادعائكم أن الزهراءلكنكم ملج
, اللوايت كن , فكيف ال تعتربون نساء النبي »أهل البيت«من اعتربمتوها  النبي



 
 

 

 

 

 ?!»أهل البيت«حارضات بشكل دائم يف بيت النبي, من مصاديق 
, فهل »اهللا أهل بيت رسول«كانت من  ‘ة الزهراء عون بأن حرضخامًسا: أنتم تقط

 أيًضا? تعتربون أخوات حرضة الزهراء و أزواجهن من أهل بيت النبي 
يف مدلول آية التطهري, واعتربنا اإلرادة  دخل زوجات النبي : لو مل نُ الرابعةواملشكلة 

م حًرصا عن حرضة الزهراء وزوجها , واعتربنا أن اآلية تتكل»إرادة تكوينية«املذكورة فيها 
ملاذا مل تبنيِّ  :فإننا نسألكم −املعنى اللغوي لكلمة أهل البيت  بعيد عنوهذا معنى  −وابنيها, 

بصورة أكثر وضوًحا? وملاذا مل ختاطب تلك الشخصيات اجلليلة باالسم,  املُراداآلية هذا املعنى 
يه, إنام يريد اهللا ليذهب صهره وسبطَ بي ويا أهيا النبي ويا بنت الن«عىل األقل: تقول أو 

آية حول هذا  أيَّ  ع آخر من القرآن الكريمالسيام أنه ليس لدينا يف أي موض ?»..... الخعنكم
الكريم مقصده ومراده املوضوع اخلطري واهلام إىل هذه  الدرجة, ورغم ذلك مل يبني القرآن 

 واضح!!بشكل رصيح و
فرس آية التطهري عىل نحو وكأن القرآن ال يتضمن سوى هذه : ال ينبغي أن ناملشكلة اخلامسة

عرضت إن كنت تريد أن تستنبط وتستخرج من آية التطهري عصمة األئمة, وأاآلية فحسب!! 
العقيدة, فعليك أن  تلكارتباط بعضها باآلخر لتتمكن من إثبات عن االهتامم بسياق اآليات و

 فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ومنها قوله تعاىل:  ,نفي نظريتكأيًضا ت حظ أن هناك آيات أخرى يف القرآنتال
ۡ ٱِمنَِي وَ ُمؤۡ بَِك َولِلۡ ِلَ  ]١٩[حممد:  ﴾ِمَنٰتِ ُمؤۡ ل

» الذنب«التي نسبت  »الفتح«, واآلية الثانية من سورة »غافر«من سورة  ٥٥وكذلك اآلية 
أ من غري مرب نفسه أن يكون النبي  يمكن. لذا فإننا نسأل: كيف برصاحة إىل النبي 

  من كل ذنب مطلًقا?! ئنييكون األئمة مرب يف حني ,بعض الذنوب
والعياذ  − واألخالقهو منكرات األعامل » ذنب النبي «نحن ال نقول أبًدا إن  ,بالطبع

ينطبق عليه أي  يمكن أن فإنه مل يكن عىل نحو ال ,الذنب ا كان ذلكأي  :بل نقول ,−باهللا 
ه اهللاُ َذْنًبا. ولو كان قصد القرآن من كلمة , وإ»ذنب« كلمة مصداق من مصاديق ال ملا سامَّ

الذنب شيًئا آخر ملا عرب عن ذلك املعنى هبذه اللفظة بل الختار كلمة أخرى للتعبري عن املعنى 



 
 
 

 

 

للمؤمنني واملؤمنات, استخدم  الذي يريده. وكام شاهدنا آنًفا, فإن القرآن كام نسب الذنَب 
 . حق النبي الكلمة ذاهتا والتعبري ذاته يف
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 − كام ُيفهم من آيات أخرى  −تعاىل إن كان اهللا  إذا وصل الكالم إىل هنا فعلينا أن نعرف: 
من , فلامذا أعاد طلب ذلك مرًة أخرى بام يف ذلك أهل البيت ,قد أراد طهارة مجيع املؤمنني

 نَّ وخاطبه ,وعىل نحو منفصل ومستقل عن مطالبة اآلخرينبشكل خاص  ي نساء النب
 شأن خاص يف هذا املجال? بتلك اخلطابات? وهل كان لنساء النبي 

ر اهللا تعاىل يف صدر هذه املجموعة من اآليات وقبل اخلطابات     نعم, كام نعلم, لقد ذكَّ
ًة  هللا بأن كوهنن زوجات رسول ا املذكورة, نساَء النبي  ُلُهنَّ مسؤوليًة خاصَّ حيمِّ

ال ُتِرْدَن أو ال تستطِْعَن أن تتحملن هذه  كبريًة, لذا إن كنتن يا معرش نساء النبي و
املسؤولية الكبرية, وُتِرْدن أن تكون مسؤوليتكن عادّيًة كمسؤولية سائر الناس, فتعالني 

الاليت قبلن حتّمل تلك ثم قال ألولئك  )٢٨(األحزاب:  اهللا وانفصلن عن رسول
َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿املسؤولية من النساء: 

َ
ِ لَۡسُتَّ َكأ أي كأن  .]٣٢[األحزاب:  ﴾َيٰنَِسآَء ٱلَِّبّ

كل األعني تتطلع إليكن, لذلك فام هو مطلوب من : القرآن الكريم يقول لنساء النبي 
ًة, فأنتن  سائر الناس, مطلوب منكن أكثر ومتوقع منكن االلتزام به بنحٍو أكثر تأكيًدا وشدَّ

                                                 
نِذۡر ﴿ القرآن, بل يوجد ما يشبهه وذلك يف اآلية التي تقول: ليس هذا املوضوع أمًرا فريًدا ال سابقة له يف −١

َ
َوأ

ۡقَربِيَ ٱَعِشَيتََك 
َ
بمن  −مأمور بإنذار مجيع الناس  , فمع أن رسول اهللا ]٢١٤: [الشعراء ﴾٢١٤ ۡل

بسبب القرابة التي بني أفرادها وبينه  − ولكن ملا كانت عشرية رسول اهللا  −فيهم قومه وعشريته 
نت أنظار الناس تتجه إليها وكانت حتظى باحرتام الناس, وكان لسلوك أفراد عشريته وقرابته , وكا

ًة بشكل خاص.    تأثري يف دعوته, أمر اهللا تعاىل نبيه أن ينذرهم مرَّ

َها﴿ −٢ يُّ
َ
أ ۡزَوِٰجَك  قُل ٱلَِّبُّ  َيٰٓ

َ
َيٰوةَ  تُرِۡدنَ  ُكنُتَّ  إِن ّلِ ۡنَيا ٱۡلَ َمّتِۡعُكنَّ  َتَعالَۡيَ فَ  َوزِينََتَها ٱلُّ

ُ
 أ

َسِّۡحُكنَّ 
ُ
اٗحا َوأ ٗ  َسَ  .﴾٢٨ َجِي

 .من هذا الكتاب ٥٤صفحة ال , يفما قلناه عن أمهية هذا اخلطاب اخلاص راجع −٣



 
 
 

 

 

الذي تتنزل فيه آيات الوحي واحلكمة اإللـهية ويتلوها  اهللا تسكن يف بيت رسول
. بناء عىل ذلك, إن . إنكنَّ يف موقع ترتبط به سمعة الرسالة وحرمة النبي اهللا رسول

وعىل دعوته, لذا  النبي اتقيتن اهللا فإن تقواكن هذه سيكون هلا تأثري إجيايبٌّ عىل رسالة 
ًة ألنكن قمتن بعمل صالح خريِّ كمسلامت مؤمنات,  − ستنالون أجًرا مضاعًفا عىل ذلك  َمرَّ

ًة أخرى بسبب التأثري اإلجيايب الذي كان لعملكن الصالح هذا عىل دعوة النبي   ومرَّ
بكن, فإنكن ستنِقْصن  , أما إن وقعُتنَّ يف االنحراف وارتكبُتنَّ األعامل التي ال تليق−ورسالته

وأتعابه يف الدعوة, لذلك ستنلن عقاًبا مضاعًفا من اهللا. إن الناس  من تأثري جهود النبي 
أن أعاملكن ليست عىل النحو املطلوب, فسوف تضعف مهتهم يف  وان إليكن, فإن رأوينظر

ن كان أقرب يف يمكن ملل دعوته, ألهنم سيقولون يف أنفسهم: كويف تقبُّ  اّتباع رسول اهللا 
, أي نساؤه اللوايت يعشن معه يف بيت واحد وجيالسنه بشكل دائم, عىل هذا النحو الناس إليه

ء, ومل يستطع أن يربيهن ويزكيهن الرتبية والتزكية الصحيحة, كيف يمكنه أن يزكينا  اليسِّ
ينا? لذا يقول اهللا تعاىل هلن: عليكن أن تتقيدن بأوامر اهللا ر من اآلخرين,  وتعملن هبا أكثويربِّ

عليكن أن جتتنبن نواهي اهللا َعزَّ َوَجلَّ أكثر من اآلخرين, وهذا ليس انطالًقا من التشدد و
واملحافظة عىل نفوسكن طاهرًة نقيًَّة من رجس معكن والتعسري عليكن, بل هبدف تطهريكن 

 اآلثام واملعايص.

  ؟معصومات هل اكنت نساء اجيب 
روال  اتمعصوم نَّ بتلك اآليات مل يك اتاملخاطب هذا املوضوع بحد ذاته يثبت أن  اتمطهَّ

مرشوطة. كانت طهارة كل واحدة من املخاطبات منوطة بمقدار  نّ تكوينيا, بل كانت طهارهت
ثر. ونحن ال ألوامر اهللا تعاىل, فكل من كانت طاعتها وعبادهتا أكثر نالت طهارة أك اطاعته

عي أن مجيع نساء درجة واحدة من طاعة اهللا, بل كان سهم كل واحدة  عىل نَّ كُ  النبي  ندَّ
 التي قمن هبا طلًبا لرضا اهللا تعاىل.  ةمنهن من الطهارة متناسًبا مع املجاهد
 , الذي قال عىل نحو االستبعاد:من رسالة أخينا يف اهللا ٧هنا من املناسب أن ننتبه إىل البند 

, بموجب هذه اآلية, صاحبات مقام , لكُ نساء النبي » أهل البيت«لو كان املقصود من « نَّ



 
 

 

 

 

 ».عال أرفع من مقام سائر البرش أمجعني, ألن اهللا أذهب عنهنَّ كل رجس...
كثًريا عن احلقيقة يستند إىل حدٍّ كبري إىل مسائل من قبيل  أخينا الكاتب يف رأينا إن ابتعاد

عىل  ,رسول اهللا  زوُج  املؤمنني عائشة ونظائرها, والتي خرجت فيها أمُّ » اجلمل«واقعة 
وربام كان ذلك األمر سبًبا يف طرح  وهنضت ملحاربته! أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 

                                                 
أو النكوث إىل البرصة مل يكن ملقاتلة عيلٍّ  لكام هو معلوم أن خروج أم املؤمنني السيدة عائشة  −١

وقد ظنت أن يف  .ومعاقبة املفسدين الذين قتلوا عثامن بني املسلمني عن بيعته, وإنام لإلصالح
خروجها مصلحة للمسلمني, ثم تبني هلا فيام بعد أن ترك اخلروج كان أوىل, فكانت إذا ذكرت 

, وكانت »واهللا لوددت أين مت قبل هذا اليوم بعرشين سنة«خروجها تبكي حتى تبل مخارها وتقول: 
 ام تتذكر أحداث يوم اجلمل.ريض اهللا عنها تبكي كل

إىل حرب اجلمل فام خرجت حلرب, ولكن  −ريض اهللا عنها  − وأما خروجها «: /يقول ابن العريب
تعلق الناس هبا وشكوا إليها, ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وهتارج الناس, ورجوا بركتها يف 

 −ك, فخرجت ممتثلة ألمر اهللا اإلصالح وطمعوا يف االستحياء منها, إذا وقفت للخلق, وظنت هي ذل
ُٰهمۡ  ّمِن َكثِيٖ  ِف  َخۡيَ  َّ ﴿: يف قوله −عز وجل  َۡو َّ  نَّ ِ َمرَ  َمنۡ  إ

َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  َمۡعُروٍف  أ

َ
ٰ أ  َبۡيَ  إِۡصَل

ِ  َمۡرَضاتِ  ٱبۡتَِغآءَ  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن ٱلَّاِسۚ  َّ ۡجًرا نُۡؤتِيهِ  فََسوَۡف  ٱ
َ
, واألمر ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  أ
 ». باإلصالح خماطب به مجيع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد

عىل الصلح وتم  عيل وطلحة والزبري وعائشة اتفقوحسب حقائق التاريخ وشواهد الواقع أنه 
من التمكن منهم واإلحاطة هبم,  , فخاف قتلة عثامنقبل موقعة اجلمل التفرق عىل الرضا بذلك

جتمعوا وتشاوروا ثم اتفقت آراؤهم عىل أن يندسوا يف املعسكرين وخيتلطوا, وأن يصيح الفريق فا
الذي يف معسكر عيل: غدر طلحة والزبري, ويصيح الفريق الذي يف معسكر طلحة والزبري: غدر عيل, 
ه, فتم هلم ذلك عىل ما أرادوا ودبروا, ونشبت احلرب, فكان كل فريق منهم دافعا ملكروه عن نفس

وخبث السبئية وما دبروه  وهكذا وقعت موقعة اجلمل بفعل قتلة عثامن. ومانعا من إشاطة دمه
 .وكادوه للفريقني
فقد صح صحة رضورية ال إشكال فيها, أهنم مل يمضوا إىل البرصة حلرب عيل «: /يقول ابن حزم

ه, هذا مما ال يشك فيه أحد وال خالفا عليه, وال نقضا لبيعته, ولو أرادوا ذلك ألحدثوا بيعة غري بيعت



 
 
 

 

 

إِنََّما يُرِيُد ﴿بات حقيقًة بجملة هن املخاطَ  نساء النبي  تإشكالّيٍة وسؤال مفاده: لو كان
ۡهَل ٱۡلَۡيتِ 

َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ َّ  جتعلهن حائزات ألرفع مقام ي مجلةوه ﴾....ٱ

بشن حرب عىل  − أي عائشة  −وأسمى مكانة, فكيف ينسجم هذا مع قيام إحدى نساء النبي 
 مقامه الرفيع الشاهق يف اإلسالم?!ال خيفى عىل أحد علو درجته وشخص 

يف قوله تعاىل: » إنْ «يف اإلجابة عن هذا  اإلشكال نقول: البد من االنتباه إىل حرف 
﴿ ٓ َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َيٰنَِسا

َ
ِ لَۡسُتَّ َكأ َقۡيُتَّ  إِنِ َء ٱلَِّبّ  من ذا احلرفوه ]٣٢[األحزاب:  ﴾ٱتَّ

, وبعد هذه اجلملة جاء عدد من األوامر واملناهي اإللـهية كأمثلة ونامذج حروف الرشط
, يعني اجلملة املقام الرفيع بشكل مرشوطهبذا  نَّ هُ دَ عَ للتقوى املطلوبة. إذن تالحظون أن اهللا وَ 

موضع البحث مجلة رشطية ذات جزئني عىل النحو التايل, وقد ُذكرت فيها مجلة جزاء الرشط 
 ية, وفيام يأيت بيان اجلزئني  املذكورين:طقبل اجلملة الرش

َقۡيُتَّ ﴿ −١  (مجلة الرشط) ﴾إِِن ٱتَّ
َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿ −٢

َ
 (جزاء الرشط) ﴾لَۡسُتَّ َكأ

                                                                                                                          
وال ينكره أحد, فصح أهنم إنام هنضوا إىل البرصة لسد الفتق احلادث يف اإلسالم من قتل أمري املؤمنني 

 ».ظلًام  عثامن
كان من أجل اإلصالح بني الناس, وليس يف هذا تعارض مع اآلية  لخروج السيدة عائشة ف

ن معناها: الزمن بيوتكن فال خترجن لغري حاجة, وال خيفى عىل , إذ إ﴾ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ الكريمة:
أحد أن اإلصالح يف هذا الوقت كان من أهم الرضورات واحلاجات, وبذا ال يصح االستدالل هبذه 

كانت جمتهدة يف ذلك ورأت أن , فهي مل تعمل خالف هذه اآلية الكريمة. بل هی اآلية عىل هذه الواقعة
ح بني املسلمني, وكام هو معلوم أن املجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران الصواب هو اخلروج لإلصال

  وإذا أخطأ فله أجر.
دار السالم, مرص, (حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة, د. حممد أحمزون, انظر تفصيل ذلك يف كتاب: 

بن  أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيلوما بعدها. وكتاب  ٤٣٥, ص)م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨, ٢ط
 [املصحح] .٤٨٧, ص)م٢٠٠٣دار اإليامن, اإلسكندرية, (عيل حممد الصاليب,  للدكتورأيب طالب, 



 
 

 

 

 

, جاءت أفعال آية التطهري بصيغة املضارع ال املايض, سابًقا , وكام قلنا الوة عىل ذلكع
م بيانه بصورة مرشوطة, فال شك بناء عليه, نؤّكد و نكّرر أنه ملا كان املقام الرفيع املذكور قد ت

بات من الرجس والطهارة منوطة بمقدار طاعتها ألوامر اهللا براءة كل واحدة من املخاطَ  أن
طهارًة أكثر, واقرتبت  وعبدته أكثر نالْت  اهللاَ منهن ناهبا لنواهيه. وكل من أطاعْت تعاىل واجت

عي أن املخاطَ  بات بتلك اآليات كلهن عىل من املقام الرفيع املذكور أكثر. وإال فنحن ال ندَّ
ا مطلًقا مبنيا عىل دفاعً عن زوجات النبي ال ندافع  اهللا, كامدرجة واحدة من طاعة 

تناسب مع تقواها ينقول: إن سهم كل واحدة من نساء النبي من الطهارة  , بلالتعصب
 وجماهداهتا يف سبيل رضا اهللا.

حها عىل النحو اآليت: طبًقا آليات سورة  ل مجلة أخينا يف اهللا ونصحِّ بناًء عىل ذلك, فإننا ُنَعدِّ
حق  اهللاَ  , أدركن موقعهن احلساس واخلطري, واتقْنيَ األحزاب, لو أن نساء رسول اهللا 

تقاته, لنلن مقاًما رفيًعا بني نساء العامل, ونلن ثواًبا مضاعًفا. أما لو مل يعملن بام يقتضيه موقعهن 
 اخلطري واحلساس فإن عقاهبن سيكون مضاعًفا كذلك. 

   : لقد تعّلقت إرادة اهللا الترشيعية بأن يبتعد أهل بيت النبي نحن نقولبعبارة أخرى, 
روا منه, من  − وأحفاده  ارهزوجاته وبناته وأصهنفسه و النبي  وهم− عن الذنب, ويتطهَّ

, وملَّا مل تكن هذه اإلرادة اإللـهية جربيًة وال تكوينيًة, فال خالل متسكهم بالطاعات والعبادات
فرًدا فرًدا, بل ربام نال بعض  يلزم عنها نتيجة واحدة يف حق مصاديق أهل بيت النبي 

  رفيعة وبقي بعضهم اآلخر يف مراتب أدنى.املخاطبني باآلية مراتب 

  هة للرجال والنساءاآليات املوجّ 
َ َتَبَّۡجنَ ﴿و ﴾َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ ﴿مثل: قد ُيقال: من املؤكد أن خطابات  َ ﴿و ﴾َو فَ

باخلطاب  ليس مشموالً  . فإذا ثبت أن النبي ليست موجهة للنبي  ﴾َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡولِ 
ُ ِلُۡذهَِب ﴿يف مجلة  »ُكم«مربر الستخدام ضمري اجلمع املذكر مل يبق أي  َّ  َعنُكمُ إِنََّما يُرِيُد ٱ

                                                 
 من هذا الكتاب. ٢٣صفحة الراجع   −١



 
 
 

 

 

 .﴾...ٱلرِّۡجَس 
نقول يف اإلجابة: ينبغي أن ننتبه إىل أن تلك اخلطابات الثالثة املذكورة وإن دل الدليل 

من صدور اآليات , إال أن اهلدف للرجال, بام يف ذلك النبي العقيل عىل أهنا غري موجهة 
الصالة وإيتاء الزكاة,  الرجال (كالتوصية بإقامولنساء املوجهة للنساء فقط واآليات املوجهة ل

هي تطهري و ;, والعلة الغائية هلذه األوامر هي علة واحدة مشرتكةواحد مشرتك وإطاعة اهللا)
وليس  خارج عن بعض تلك اخلطابات املخاطبني وإذهاب الرجس عنهم. لذا فإن النبي 

كام قلنا سابًقا فإن لألعامل الصاحلة أثرها اإلجيايب يف  ذْ إخارًجا عنها كلها (الحظوا ذلك بدقَّة), 
, ومفيدة الرتقاء طهارته ومتامها. لذا مل يكن هناك مفر من استخدام الضمري النبّي نفسه

هداف , كان من أللمسلمنيى األول قتدَ بوصفه األسوة واملُ  صلنبياألن طهارة » ُكم«
 وغايات صدور األحكام الرشعية. 

وملزيد من التوضيح للفكرة نرضب مثاًال: افرضوا أن رجًال وقف أمام بيت رئيس 
اجلمهورية أو بيت أحد مراجع التقليد املشهورين ذوي الوجاهة يف املجتمع وذوي االحرتام 

ية, أو يا نساء واإلجالل الكثري لدى الناس, وخاطب نساءه قائًال: يا نساء رئيس اجلمهور
ابكن, جَ حِ ـال خترجن من بيوتكن لغري رضورة, وال تربجن, والتزمن بِ  !عظيماملرجع المعايل 

. وال أريد, وأقمن الصالة وُصْمَن, وآتني الزكاة, وباختصار حافظن عىل تقوى  −اهللا َعزَّ َوَجلَّ
, من − تتجه إليكمبيت املرجعية وأنتم أعضاء فيه, وأنظار الناس كلها  ,يا أهل هذا البيت
رين. كالمي هذا إال أن  تتطهروا تطهًريا يليق بمقامكم فتصبحوا أنقياء طاهرين مطهَّ

تكلم بشكل جيد, , يدرك قصد هذا املأدنى عوام الناسيف اعتقادنا, كل ذي عقل سليم, و
يلتزم ال يقصد من كالمه أن مرجع التقليد ذاته جيب أن يبقى يف املنزل, أو أن  ويفهم أن املتكلم

باحلجاب أمام غري املحارم!! بل يفهم أن املرجع ال يشمله هذا اجلزء من كالم املتكلم, كام ال 
أن املرجع ذاته ال يشمله كالم املتكلم الذي يتعلق بالرجال والنساء من وجوب إقام  يرى

 !.إيتاء الزكاة..والصالة 
    



 
 

 

 

 

ًيا بالعالمة املجلّيس  −قال أخونا ٢ , خطابات القرآن لنساء النبي « :−ربام متأسِّ
ة وتوبيخيَّة. مقاًما رفيًعا  وتثبت لطف واللني,فيه ال ولكن آية التطهري خطاب ...خطابات حادَّ
 ».ني ال ينسجامن مع البعضاللِّ هذا ملخاطبيها. وتلك الشدة و

éjn×@bàîÏ@bäîc@âý×@dİ@óÜÇ@Ýöü†Ûa@ @

 فنقول: ,, ونزيد األمر تأكيًدا هناايتضح مما ذكرناه حتى اآلن مدى خطأ كالم أخين
كام يرصح القرآن  −هدفها املذكورة يف سورة األحزاب, كام ذكرنا سابًقا,  : هذه اآليةأوًال 
بني اطَ هي اإللـهية, وليس هدفها مدح املُخبيان الغاية من صدور تلك األوامر والنوا −الكريم 

 أو ذّمهم, أو بيان مقامات تكوينية ألفراد معينني!
» األمر والنهي«أنه عندما يكون الكالم يف مقام  −كام قلنا  −: ثبت يف علم األصول انًياث٣

 ؤمرون به أو يرتكبون ما ُينَْهون عنه.فإنه ال يعني أبًدا أن املُخاَطبني مل يكونوا يعملون بام يُ 
 ينية.: تبني من كالمنا السابق أن اإلرادة املذكورة يف اآلية إرادة ترشيعية ال تكوثالًثا
املذكور يف اآلية حرص موضوعي أي هو » احلرص«: تبني مما ذكرناه حتى اآلن أن رابًعا

 حرص للغاية واهلدف من األحكام, ال احلرص لألفراد.
هاب الرجس ذإبل أفعال مضارعة, وكأن  ماضيةً  آية التطهري ليست أفعاًال : أفعال خامًسا

                                                 
من سورة األحزاب  ٣٣بعد أن احتمل العالمة املجليس كون املوضع األصيل للجملة األخرية من اآلية  −١

ل أن يكونوا [أي الصحابة] قد وضعوها يف موضع زعموا خمتلف عن موضعها احلايل, بل ترصحيه باحتام
أهنا تناسبه أو أدخلوها يف سياق خماطبة الزوجات, لبعض مصاحلهم الدنيوية!! بل أكثر من ذلك, احتمل 

خماطبة «العالمة املجليس إسقاط بعض اآليات التي كانت قبل هذه اآلية وبعدها!! وقال بعد ذلك: 
 يف واملبالغة التلطف بأنواع حمالة ‡لتأنيب والتهديد, وخماطبة أهل البيت الزوجات مشوبة باملعاتبة وا

ظر املباينة التامة يف السياق بينها وبني ما قبلها وما بعدها عىل ذوي الن إمعان بعد خيفى وال اإلكرام,
 .).٢٣٥, الباب اخلامس: يف نزول آية التطهري, ص ٣٥(بحار األنوار, ج » األفهام



 
 
 

 

 

كرت قبلها, وهذا ال يتطابق مع األوصاف مرشوط بالقيام باألفعال التي ذُ والتطهري منوط و
 .‡يها راء و زوجها و ابنَ هالتي تذكروهنا حلرضة الز

يعجبكم, لكانت اآلية غري ود من اآلية هو ما متيلون إليه و: كام ذكرنا, لو كان املقصسادًسا
ولكانت غري فصيحة بالدرجة الكافية يف  عندكم ورة واضحة عن هذا املعنى املقصودمعربة بص

يان هذا املعنى وال ختلو من إهبام. واألهم من ذلك أهنا ستكون مجلًة منفصلًة متاًما عامَّ قبلها ب
 وعامَّ بعدها, وغري متناسبة مع سياقها, ومن املقطوع به أن احلكيم ال يتكلم هبذا الشكل.

عونه, ليست خطابات آيات سورة األحزاب موضع البحث توبيخية. سابًعا٤ : خالًفا ملا تدَّ
جيب أي أنه » أمهات املؤمنني«اآلية السادسة من السورة ذاهتا, اعتربت نساء النبي  لًام أنع

م. إضافًة إىل ذلك,  مرتني  خوطبت نساء النبي احرتامهن وإكرامهن كام ُحترتم األم وُتَكرَّ
خلطري واملهم ُيَبنيِّ موقعهن ا ,, وهذا اخلطاب بحد ذاته رشف كبري هلن﴾ٱلَِّبِّ َيٰنَِسآَء ﴿بعنوان 
الكريم قال ما  أن القرآن ,واألكثر أمهيًة من ذلك».  خاتم النبيني«بيت  من أعضاء لكوهنن

بال  − اتقيُتنَّ اهللاَ وأطعُتنَّ اهللاَ ورسوَله, فأنُتنَّ أرفع منزلًة من مجيع النساء  معناه أنكن لو
: إَِذن إن أردُتنَّ نيل هناثم واصل القرآن كالمه بحرف العطف الفاء, وقال ما مع −استثناء

 هذا املقام الرفيع, فعليكن العمل بتلك األوامر واالنتهاء عن تلك النواهي.
أن الحظوا أهيا القراء بكل إنصاف, هل يتضمن مثل هذا اخلطاب أي توبيخ وتقريع?! أم 

 لح وحتريضهنعىل التقوى والعمل الصا تشجيع نساء النبي  اهلدف مما ُذِكر فيه ليس سوى
الزكاة كي  أقم الصالة وُصم وآِت «لو قال قائل آلخر:  !وليت شعري عىل ذلك وترغيبهن به?
 أي توبيخ وتقريع?!  كالمه هذا, هل يكون يف »تصل إىل املقامات العالية

 هل اهللا عزوجل عاتب نبيه ووبَّخه عندما قال له:
نۡ ﴿
َ
قِمۡ  َوأ

َ
َ تَُكوَننَّ َهَك لِّلِيِن َحنِيفٗ وَجۡ  أ ۡ ٱِمَن ا َو  ]١٠٥[يونس:  ﴾١٠٥كَِي ُمۡشِ ل
 وقال: 

                                                 
 لنكرة يف سياق النفي تفيد العموم.الحظوا أن ا −١



 
 

 

 

 

قِِم ﴿
َ
ۖ ٱَوأ لَٰوةَ لَٰوةَ َتنۡ ٱإِنَّ  لصَّ ۡ ٱَشآءِ وَ َفحۡ لۡ ٱَهٰ َعِن لصَّ  ]٤٥[العنكبوت:  ﴾ُمنَكرِ ل
 : عندما قال له موسى هل وبَّخ و
قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ ِلِكۡ ٱَوأ  ?!]١٤[طه:  ﴾١٤رِٓي لصَّ

ْكَمِة ُتْتَىل ِيف ُبُيوتُِكنَّ آيَ «أن  ذكر القرآن ,ذلكإضافًة إىل   وهذا أيًضا امتياز». اِت الَوْحِي َواْحلِ
ل فِيه آيات الوحي ويتلوها رسول اهللا  ورشف  أن يكون اإلنسان ساكنًا يف بيت تتنزَّ

 نفسه.ب
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(أحد وجوه التحسينات البالغية) » االلتفات«أسلوب م دخْ قد استُ عى بعض العلامء أنه ادَّ 
 الفاحتة.  ةيف سور ذاته الوجه البالغي اهذ مَ دِ خْ من سورة األحزاب, كام استُ  ٣٣يف اآلية 

هو ظاهر من اسمه, يتم فيه عادًة االلتفات من الغائب كام » االلتفات«هنا ينبغي أن نعلم أن 
 ;ب إىل الغائب, ولكن مثل هذا األمر مل حيصل أبًدا يف آية التطهرياطَ خَ اَطب, أو من املُ خَ إىل املُ 

خاطب اهللا  ,قبل آية التطهري وبعدها اجاءت تنيلمن سورة األحزاب ال ٣٤و ٣٢ففي اآليتني 
 النبي  تعاىل نساءَ  ويف صدر آية التطهري ذاهتا أيًضا خاطب اهللاُ, تعاىل نساء النبي 

من اخلطابات  تعاىل اهلدَف  اهللاُبّني  ٣٣ت, ولكن يف هناية اآلية فلم حيدث أي التفا, كذلك
من املخاطب إىل الغائب, كل ما يف  ا, وهنا أيًضا مل حيدث أي التفاتاملذكورة والعّلة الغائية هل

األمر أنه متت االستفادة من ضمري اجلمع املذكر املخاطب عند بيان اهلدف من اخلطابات 
البالغي أصًال, بل تم العمل » االلتفات« أسلوبيتم استخدام  السابقة والالحقة, أي مل

التي أوضحناها بام يكفي فيام سبق فال نكرر الكالم بشأهنا هنا, لذا فال وجه » التغليب«بقاعدة 
 يف آية التطهري. »اتااللتف«قضية للتمسك ب

لَّۡو ﴿ة من سورة األحزاب يامثل مجل ٣٣يف هناية اآلية  ما جاءقال بعض العلامء إن و
لذا فهي ليست مرتبطة بام  ,من سورة الواقعة, التي هي مجلة معرتضة ٧٦يف اآلية  ﴾َتۡعلَُمونَ 

 قبلها!!
ئص اجلملة املعرتضة إن عىل أصحاب هذا القول أن ينتبهوا إىل حقيقة أن من خصا :ونقول
يف االرتباط يؤدي حذفها إىل أي إخالٍل ال يف وسط الكالم ال يف آخره, وثانًيا أن  أن تأيت

املُشار إليها يف اآلية  ﴾لَّۡو َتۡعلَُمونَ ﴿والتواصل بني ما قبلها وما بعدها, كام هو احلال يف مجلة 
 ﴾٧٦َعِظيٌم  ...نَُّهۥ لََقَسٞم ﴿لو حذفنا هذه اجلملة لبقيت مجلة  من سورة الواقعة, إذْ  ٧٦



 
 

 

 

 

اجلملة موضع النقاش يف هناية آية  يف حني أنهذا مرتابطة املعنى ال نقص فيها,  ]٧٦: [الواقعة
أوالً يف آخر اآلية ال يف وسطها, وثانًيا جاءت لبيان اهلدف والعلة الغائية من  تالتطهري جاء

 .نقص يف الكالمفحذفها يؤدي إىل اآلية, ولذلك  صدور األوامر والنواهي للمخاطبني يف
علة صدور تلك األوامر  د بينتفإهنا ق من سورة املائدة, ٦يف هناية اآلية  مثل ذلك ونالحظ

ُ ِلُذۡ ٱإِنََّما يُرِيُد ﴿واألحكام التي جاءت يف بداية اآلية, لذلك فالتشبث بأن مجلة  هَِب َّ
هۡ لرِّجۡ ٱَعنُكُم 

َ
من  ٣٣ يف آخر اآلية ]٣٣: [األحزاب ﴾٣٣ا ِهيٗ َتطۡ  ِت َوُيَطّهَِرُكمۡ يۡ ۡلَ ٱَل َس أ

  حمله وال أساس له من الصحة. سورة األحزاب مجلة معرتضة تشبت يف غري
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ال  :لنأت اآلن إىل الروايات واألحاديث التي أشار إليها أخونا يف ختام رسالته, فنقول 
ال يمكننا اخلوض فيه يف  مفصل وطويل بحث يف هذه املسألة شك أن البحث حول الروايات

أن الروايات املتعلقة بآية  −إمجاالً  –مستوٍف, إال أنه ينبغي أن نعلم شامل وهذا املجال بشكل 
 التطهري تنقسم إىل عدة جمموعات: 

وتدل عىل أنه بعد » روايات أصحاب الكساء«الروايات التي نطلق عليها  :املجموعة األوىل
عيل وحرضات  الزهراء وحرضةَ  حرضةَ  األكرم  نبيُّ ال دعانزول آيات سورة األحزاب, 

اللَُّهمَّ «بكساء (عباءة) وقال:  َفَجلََّلُهمْ  ] اهللا عنهاريض[إىل حجرة أم سلمة  ‡احلسنني 
ْهُل بَييِْت 

َ
 .»، ثم تىل آية احكطهريَهُؤالءِ أ

وجته أحاديث تقول إن آية التطهري نزلت يف عيل وز :الروايات من الثانية املجموعة
 , وهي روايات مشاهبة يف الواقع لروايات املجموعة األوىل.‡يهوابنَ 

رشوط الصحة, ال تدل بأي وجه  حتقق فيها مجيعلو و: إن مثل هذه الروايات, حتى ونقول
أهل بيته, وأنتم تعلمون جيًدا أن إثبات اليشء ال  مل يكنَّ   من الوجوه, عىل أن نساء النبّي 

 يعني نفي ما عداه.
أن ننتقل إىل املجموعة الثالثة من الروايات واألخبار, البد من التذكري بأن عدًدا من  قبلو

: لو فرضنا أنه ال توجد أي عّلة يف العلامء يقولون حول املجموعة األوىل من األحاديث
                                                 

ِمِذيسنن انظر  −١ ْ  ٢٩٨و ٢٩٢, ص٦; و ج ١٠٧, ص ٤, ج مسند أمحد, و)٣٧٨٧و ٣٢٠٥(رقم  الرتِّ
ِجُم)٤٠٠٦و  ٣٥٥٨للحاكم النيسابوري, رقم ( واملستدرك عىل الصحيحني. ٣٠٤و  ). (املَُرتْ

عن أم سلمة. (انظر:  ,يف كتابه» ىض العسكريرتم«قصدنا تلك املجموعة من الروايات التي نقلها العالمة  −٢



 
 

 

 

 

تدل  ليس فقط الأسانيد هذه املجموعة من األحاديث وال يف متنها, فإن مثل هذه الروايات 
د, عىل العكس هي من آية التطهري, بل  زوجات النبي عىل خروج  عىل وجه القطع تؤكِّ

والدليل  !وهم املَْعنُون بالدرجة األوىل بآية التطهري هم أهل بيته نساء النبي  أن ,واليقني
: وقوله  من استخدامه ألفاظ اآلية املذكورة يف دعائه غرض النبي عىل ذلك أن 

هْ «
َ
أولئك األربعة األجالء أصحاب الكساء  تعاىل اهللاُ  يشملأن  هو »ُل بَييِْت اللَُّهمَّ َهُؤالءِ أ

[وإال لو كانوا هم يشملهم الرشط الوارد يف آيات سورة األحزاب, ل» أهل البيت« بعنوان
شملهم بآية أن ياملَُخاَطبني باآلية ملا كان هناك من حاجة لدعاء اهللا أن جيعلهم من أهل بيته و

عندما طلبت أم سلمة زوج ف ككون عندئٍذ حتصيل حاصٍل!], ولذلألنه سي ,التطهري
،: «تدخل هي أيًضا حتت الكساء قال هلا النبي األكرم  أن النبي  نْ مِ إِنَِّك  إِنَِّك إىَِل َخرْيٍ

نِْت بَلَ َماَكنِِك «, ويف حديث آخر, قال هلا: » اجيبِّ  اِج وَ أزْ 
َ
نِْت بَلَ َخرْيٍ  ،أ

َ
  . »وَأ

أنت لِك : «ته أم سلمةلزوجقال  النبي  فإنطبًقا هلذا النمط من األحاديث,  ,يف الواقع
مكانتك أو أنت عىل خري أي أنت يف األصل من أهل بيتي ومن ثم يشملك رشط تلك 

تشملك تلك اآليات, لكنني أدعو كي تشمل تلك اآليات  كي لك اآليات, فال حاجة أن أدعو
 طهارة النفس.  −بتوفيق اهللا هلم −كي ينالوا –] يَّ تي وصهري وحفيدَ نباأعزائي [

ولكن ملا كانت مثل تلك  ا,ويقيني  اقطعي  عىل اعتبار هذا القول قوًال بالطبع,  ,ِرصُّ نحن ال نُ 
 ,, كام نشاهد ذلك حتى يومنا هذاالنقاشومثرية للجدل والبحث  − البغيف ال –الروايات 

النورانية ذاهتا, ونقارهنا باآليات املشاهبة وننتبه إىل فإننا نسعى: أوالً: أن نتدبر آيات القرآن 
إىل املدلول احلقيقي  لنصل اق اآليات ومعاين األلفاظ و.....القرائن املحيطة هبا وإىل سي

وعىل ضوء ما بينه القرآن الكريم, نحاول فهم األحاديث  ,ثم بعد ذلك ,لآليات أو نقرتب منه
 وحتليلها.

                                                                                                                          
  ).١٣٠, ص١هـ.ق, ج١٤٠٥, مؤسسة البعثة, طبع »نيتعامل املدرسم«كتاب 

ال نقصد الروايات املتفق عليها ذات األسانيد واملتون الصحيحة اخلالية من أي علة قادحة, فمثل هذه  −١
  األحاديث املتفق عىل صحتها خارجة عن موضوع بحثنا.



 
 
 

 

 

التي غالًبا ما يتم نقلها وذكرها عند تفسري اآلية  الثالث من الرواياتالقسم لنأِت اآلن إىل    
هذه املجموعة من الروايات تتناسب مع القول الذي نذهب إليه  .«طه«من سورة  ١٣٢
ده ا ويمكننا القول: إن هذه الروايات تدعم ما نقوله بشأن آية التطهريا تام تناسبً  , فهذه وتؤكِّ

من منزله ألداء صالة الفجر واجته إىل  يات تقول: عندما خرج النبي املجموعة من الروا
 ثم تال آية التطهري.» الصالةَ  الصالةَ «, توقف قليًال وقال: عيل  بيتأمام  ومرَّ املسجد, 

  الرواياتهذه بل فرض صحة 
 :, فإهنالو فرضنا أن هذه املجموعة من الروايات أيًضا تتمع برشوط الصحة مجيعها

 أهل بيته. مل يكنَّ  ال تدل بأي وجه من الوجوه عىل أن نساء النبي  :أوالً 
عىل  ‡ه وأهل اعلي قام بتالوة آية التطهري بعد حثه الذي   : إن عمل النبيثانًيا

اهنضوا إىل الصالة, ألن اهللا أراد  −يف الواقع −كان يريد القول الصالة, يدل عىل أن النبي 
ا أن يطهر نفوسكم, فصلوا كي تطهروا, بعبارة أخرى, كان من ترشيعه للصالة وأمركم هب

 يعترب إقامة الصالة من مجلة العبادات واألوامر الترشيعية. النبي
 كان هلام ‘وزوجته الكريمة حرضة الزهراء  : هذه الروايات تدل عىل أن عيل ثالًثا

 . بيت منفصل عن بيت رسول اهللا 
                                                 

ُمرۡ ﴿اآلية:  . ونص١
ۡ
ِ  َوأ ۡهلََك ب

َ
ِ أ َلٰوة َ نَۡس  ٱۡصَطِبۡ وَ  ٱلصَّ ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَهاۖ  . ﴾لِلتَّۡقَوىٰ  ٱلَۡعٰقَِبةُ ُلَك رِۡزٗقاۖ نَّ

ا واألحاديث التي يروهيا بعض املفرسين واملحدثني ذيل تفسريهم هلذه اآلية خمتلفة األلفاظ جدا وتقول:  لمَّ
 الصالةَ «ء إىل باب يلع تسعة أشهر لك صالة غداة ويقول:  ي رسول اهللا اكن نزلت هذه اآلية 

ُ إِنََّما يُرِيُد  !رمحكم اهللا َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِلُۡذهَِب َعنُكُم  ٱ
َ
, ويف رواية: »ٗياَوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطهِ  ٱۡلَۡيِت أ

ار يلّع وفاطمة يسلّم عليهم بعد نزول هذه اآلية عّدة أشهر يأ إىل باب د  اهللااكن رسول «
للسيوطي, ذيل تفسريهم الدر املنثور البن جرير الطربي, وتفسري جامع البيان (انظر تفسري  .»ويقرأ اآلية

أسد . و٢٥٠٩, ح ٢٧٤ , ص٧ , جالطياليس مسند. و٢٥٢ , ص٣ , جمسند أمحدلآلية املذكورة, وانظر: 
ِجُم)٥٢١ , ص٥ , جالغابة  ). (املَُرتْ

, ١, ج»عامل املدرستنيم«لعالمة مرتىض العسكري عدة نامذج هلذه الروايات يف كتابه (ُيراجع كتاب . أورد ا٢
  ).١٣٢ص



 
 

 

 

 

ية عىل أشخاص آخرين غري معنى هذه اآل النبي  مال إشكال أبًدا يف أن يعمِّ : رابًعا
أراد أن يذكر   إرادة ترشيعية, والنبي – كام ذكرنا –اآلية , ألن اإلرادة يف تلك زوجاته

 بالدرجة األوىل, لغريهم من املكلفني أيًضا.هبا بني خاطَ ه اآلية للمُ تالغاية واهلدف ذاته الذي بين
وسائر  املخاطبني بالدرجة األوىل بتلك اآليات يف الواقع, االختالف والتفاوت بني

بني بالدرجة األوىل بتلك خاطَ ع ومطلوب من املُ توقَّ فني, هو أن العمل بمقتىض اآليات مُ كلَّ املُ 
عىل نحو أشد وأكثر تأكيًدا من توقع ذلك وطلبه وانتظاره من سائر الناس. وبعبارة  اآليات

اآليات أشد وأثقل, وهلذا السبب أيًضا ينتظرهم  مسؤولية املخاطبني األوائل بتلكأخرى, إن 
وهذا ال يعني بأي  .ثواب مضاعف إن عملوا هبا وعقاب مضاعف إن ختلفوا عن العمل هبا

من تعميم مانع إذن ال فوجه من الوجوه أن هدف اآليات منرصف ومستبعد عن سائر الناس, 
 اآلية عىل اآلخرين.

هبذه اآليات عدًدا من النساء أو  نبي شكاٍل فيام لو خاطب الإوليت شعري! أي 
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة, واعملوا بأوامر اهللا, فاهللا يريد أن  اهنضواالرجال وقال هلم: 

 يطهركم هبذه األعامل? 
مل يكن خماطبات بآية  ذلك يكون معناه أن نساء النبي  وهل إذا فعل النبي 

 التطهري?
ا, ليس يف األحاديث الواردة يف هذا الباب أي داللة عىل بناء عىل كل ما تقدم, وكام بين

 من اخلطاب بآية التطهري. خروج نساء النبي 
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بام أننا وعدنا أثناء الكالم عن املوضوعات السابقة, باحلديث بشكل أكثر تفصيًال عن 
ونبدأ البحث بنقل كالم أحد  هذا املوضوع,فها قد حان الوقت لبحث  »العصمة«مسألة 

 ثم نحلل كالمه.» العصمة«اب حول مسألة تَّ الكُ 
 قال الكاتب:

ال شك أن العصمة تعني استحالة صدور الذنب واملعصية عن املعصوم, وهذه االستحالة «
, إضافًة السيطرة عىل النفساشتداد ووتعاظمها, قوة اإلرادة  ونموبية اخلاصة ناشئة من الرت

معصية اهللا, مع وهللا تعاىل لعبده ومدده له, إىل احلد الذي جيعل صدور الذنب تأييد اإىل 
زوال  »العصمة«بناء عىل ذلك, ليس معنى  .القوى التكاملية, أمًرا حماالً  تلكوجود كل 

تصاعد قوة اإلرادة وتكاملها إىل احلد  »العصمة« دة واالختيار عن اإلنسان, بل معنىاإلرا
أمًرا  نفسه هوىه اهللا واتباع هوعصيانعن املعصوم ذنب ال رالذي يصبح فيه صدو

 مستحيًال.
 , نرضب املثال اآليت:»العصمة«وملزيد من التوضيح ملعنى 

خيتلف من فرٍد  »العصمة«, إال أن جمال »العصمة«إن كل واحد منا يتمتع بمقداٍر ما من 
ذيب النفس وقويت املعنوي, أي أنه كلام زادت نسبة الرتبية وهت كاملهآلخر بحسب درجة 

اإلرادة أكثر وازدادت القدرة عىل خمالفة هوى النفس والسيطرة عىل الرغبات والنزعات 
 .»العصمة«اتسعت دائرة  ,والتحكم التام فيها

 
                                                 

أمٌر يؤيده القرآن, » دم السهو أو النسيان يف إبالغ آيات اهللا وأحكام الرشيعةع«بمعنى » لعصمةا«. الشك أن ١
 نى خارجة عن موضوع بحثنا.وال خمالف له, حلسن احلظ, بني املسلمني, فالعصمة هبذا املع



 
 

 

 

 

 :مثال حول مسألة العصمة
 .مثًال ال يمكن تصور إقدام األم عىل قتل ابنها بيدها, مهام غضبت من ابنها وسخطت عليه

األمهات, ونستثني من ذلك  −إن مل يكن مجيع  − من العصمة موجود لدى معظمهذا املقدار و
 ا لقتل بعض األمهات ألوالدهن.بعض احلاالت النادرة جد 

ت يف التي جتلَّ  َعزَّ َوَجلَّ اإلرادة التكوينية هللا  هواألمهات  ةذلك النوع من عصمسبب إن 
ولكن هذه الرمحة والشفقة والعاطفة  هبم, بأبنائها وعطوفةً  قلب األم وجعلت األم رحيمةً 

التكوينية ال تؤدي إىل حمو اإلرادة واالختيار عن األم, وال جتعل تلك الرمحة والعطف 
كذلك يستحيل أن يقدم أكثر  .التكوينيني يصدران عن األم عىل نحو غري إرادي وغري اختياري

يف حني أن األفراد املجرمني  ا....ألجل اختالفات ونزاعات جزئية جد  الناس عىل القتل العمد
ال يتمتعون بمثل هذه العصمة الفطرية, ولكن عامة الناس وغالبيتهم الساحقة يستحيل أن 

  .يقدموا عىل قتل إنسان عمًدا لسبب تافه وجزئيٍّ بسيط
وإذا صعدنا درجة أعىل يف سلم التكامل البرشي هذا رأينا أن هناك جمموعة كبرية من 

السلوك اإلنساين, ومثل هؤالء عىل وأرفع من التكامل واإلحساس وأ الناس تعيش يف مستوى
أو حياربوهم األفراد يستحيل أن يظلموا اآلخرين, كأن يقطعوا رزق الناس ويرسقوا أمواهلم, 

هم معهم يف العقيدة والرأي أو يقتلوهم أو يعذبوهم, يف السجن بسبب اختالفأو يرموهم يف 
يصلوا إىل هذا املستوى من التكامل اإلنساين فهم يقتلون ن مل يآخر اً حني أن هناك أفراد

اآلخرين بكل سهولة, ويعذبوهنم وهيلكون احلرث والنسل (أموال الناس وأرواحهم) يف 
 .املجتمع ويفسدون يف األرض

بناًء عىل ذلك, هذه املرحلة من العصمة أعىل درجة من املرحلة السابقة, ودائرهتا أوسع من 
تربيٍة  نامجة عناإلنسان العالية,  ةاألوىل, وال شك أن هذه املرحلة من عصمدائرة املرحلة 

 لسالمة النفس وهتذيبها.نتيجة ليقظٍة ووعٍي للوجدان وهي حصيلة , وإنسانيٍة قويةٍ 

                                                 
. ال خيلو كالم املؤلف هنا من خلل, فمن الواضح أن مثل هؤالء األفراد مل يكونوا كذلك منذ طفولتهم بل ١

 وصلوا إىل مثل هذه احلالة النفسية بالتدريج وبعد طيِّ مراحل بعيدة عن احلالة اإلنسانية العادية.



 
 
 

 

 

وإذا صعدنا درجات أكثر يف سلم التكامل اإلنساين, رأينا أشخاًصا يستحيل أن يصدر 
رفيعة اللرتبية من السلوك واحصيلة ملراحل عالية منهم كالم قبيح ضد اآلخرين, وهذا 

خالقي لإلنسان, ويف الوقت ذاته يبقى مثل األتكامل اللنفس والروحّي وهتذيب ا الرقّي و
 هؤالء األفراد أصحاب إرادة واختيار حر (وال يكونون جمربين).

ا عظيًام من ونصعد أيًضا يف سلم التكامل اإلنساين فنرى جمموعة من الناس أعطاهم اهللا حظ 
الدين وهيأ هلم أرضية تربوية عظيمة وأنعم عليهم بعنايته اخلاصة ومحايته, لذا يستحيل أن يصدر 
من مثل هؤالء األفراد أدنى إرضار باآلخرين ولو عىل مستوى الكلمة واإلشارة والنية السيئة أو 

ا إال أهنم قليل جد  عددهم يف املجتمع البرشيومثل هؤالء األفراد وإن كان  ,الغيبة والتهمة
وال ختلو املجتمعات البرشية من أفراد قالئل يستحيل أن يصدر عنهم أدنى  ,موجودون فعالً 

يمتنع ناس, وكام قلنا, يف املراحل األدنى من هذا املستوى, مادي أو معنوي بالأو إرضار  أذى
 .ةتافه سباب بسيطة وخالفاتاجلرائم املختلفة ألوأكثرية الناس عن ارتكاب القتل 

وصل إىل مراحل ودرجات روحية  ,ال شك أنه كلام صعد اإلنسان يف سلم التكاملو
وكلام قطع مرحلًة ودرجًة من التكامل,  ;»العصمة«ومعنوية أعىل وأسمى, وبدأ يطوي مراحل 

ْجساستحال عليه أن يتجه إىل  ي والظلم, وبالطبع فإن املدد اإلهلي والعون واآلثام والتعدِّ  الرِّ
وسلوكه,  هوسري ال األلطاف اإلهلية بربكة جماهداتهاين سيشمله يف هذا الطريق, وسينالرب

وسيتمتع بدرجات أكثر من هتذيب النفس والسيطرة عليها, ولكن من البدهيي يف الوقت ذاته 
أنه مهام ارتقى اإلنسان يف درجات الكامل الروحي والنفيس ومهام وصل إىل درجات العصمة 

ر ال ُتسلب منه, أي أنه يبقى قادًرا عىل الظلم والذنب ألن الغرائز السلبية فإن حرية االختيا
السلبية والرذائل األخالقية يف  موجودة قهًرا وتكوينًا يف نفس اإلنسان, وكبح هذه الغرائز

مراحل التكامل املختلفة يرتبط بإرادة اإلنسان واختياره احلر, كام أن إرادة اإلنسان وتكامله, 
 ة بالطبع عىل كل تلك األمور.مَ دَّ قَ إلهلية والعنايات الربانية مُ واأللطاف ا

, من أهم أسباب قوة إرادة اخلاصة هبألطاف لهعناية اهللا اخلاصة باإلنسان وتأييده ال شك أن 
ده عن الضالل والفساد, كام أنه ال عْ وبُ  ,بشكل كامل يف سلوكه هاإلنسان وسيطرته وحتكم

 تتبع كام  −شأهنا يف ذلك شأن سائر السنن اإلهلية –ٍد من عبيده شك أن عناية اهللا تعاىل بعب



 
 

 

 

 

أي كلام جاهد اإلنسان نفسه أكثر حظي بنصيب أوفر  ,اوقوانني لطيفة جد دقيقة ا قواعد وكيفً 
ْ فِيَنا َلَهۡ ٱوَ ﴿ :من عناية اهللا به وتأييده له وتوفيقه إياه, قال تعاىل ِيَن َجَٰهُدوا ۚ ُسُبلَ  ِدَينَُّهمۡ لَّ  َنا

َ لََمَع ٱنَّ  ۡ ٱَّ   ]٦٩[العنكبوت:  ﴾٦٩ِسنَِي ُمحۡ ل
حاء اإلرادة وزوال ميان اننإذن العصمة واستحالة صدور الذنب واملعصية من العبد ال تع

عات النفسية زقوة اإلرادة إىل درجة تصبح فيها أقوى من الن تنامياالختيار اإلنساين احلر بل معناها 
 ذا اإلنسان بعد ذلك للنفس األمارة وال تتجه أبًدا إىل الضالل والفساد.فال ختضع إرادة مثل ه

أدركنا أنه مهام اتسعت دائرة العصمة فإهنا ال وتصويره, إذا استطعنا توضيح جمال العصمة 
صور عصمة تتتناىف مع اإلرادة واالختيار احلر, وعىل ضوء مثل هذه التعبريات يمكننا أن ن

أكثر التي هي أعىل من كل ما سبق و −  سالم اهللا عليهم أمجعني − مني األنبياء واألئمة املعصو
ك احلرضات أي ظلم أو خطأ أو اتساًعا وشموالً, عىل نحو يستحيل معه أن يصدر من أولئ

, مع احتفاظهم بحرية اإلرادة واالختيار, ودون أن خيضعوا أبًدا لغرائزهم البرشية معصية
 ونزعاهتم النفسانية.

 :لطافه اخلاصة بعباده الصاحلني من أهل البيتعناية اهللا وأ
 »اإلرادة التكوينية«, مل يعد من الصعب علينا أن نفهم ةالسابق اتاآلن, عىل ضوء التوضيح

بحق عباده هللا تعاىل يف اآلية الكريمة, بأهنا عبارة عن املدد والفيض والتأييد واللطف اإلهلي 
قدرة اإلهلية القادرة, عىل نحو, يغدو فيه بصورة تكوينية بال ‡الصاحلني من أهل البيت 

 االً مع وجود اإلرادة واالختيار لدهيم.ذنب والعصيان عن أولئك احلرضات ُحم صدور ال
ونؤكد أن هذا التأييد اإلهلي ال يستتبع سلب اإلرادة واالختيار عنهم, ألن هذا التأييد يف 

يسيطروا عىل نفوسهم بالعون  الواقع معناه رفع درجات كامل اإلرادة لدهيم وتقويتها كي
 .»ح معها صدور الذنب عنهم ُحماالً اإلهلي إىل درجة يصب

                                                 
هربان عقيدتى اسالم [بحث يف آية التطهري, العصمة تطهري, مصونيت تكوينى ر ى پژوهشى در آيه −١

التكوينية ألئمة اإلسالم], حتقيق وتأليف األستاذ حممد مهدي آصفي, ترمجه للفارسية الدكتور حممود رضا 
 فام بعد. ٧٩, ص ٥٧٣افتخار زاده, مكتب نرش املعارف اإلسالمية, قم, ص.ب 



 
 
 

 

 

  :فيما كتبه الاكتب يف رساحكه الواردة شاكالتاإل
اخلطأ, عبارة أخرى عن عدم االختيار, ألن يف  الوقوعإن استحالة اختيار الذنب واستحالة 

; فإذا كان »االختيار املتباينني, للمكلف عدم استحالة كل جانٍب من جانبي«االختيار معناه: 
 !أحد طريف اخليار ُحماالً, فإن اختيار املكلف سيصبح ال معنى له

يف رأيي إن كل ما فعله الكاتب املحرتم هو التالعب باأللفاظ ال أكثر, ومل حيل اإلشكال, و
 كالمه ينطوي عىل عدة إشكاالت نشري إىل بعضها فيام يأيت:و

, يتعلق بأمر »العصمة«حول  الذي أتى به الكاتب املحرتمريزة األمومة غمثال : إن أوًال 
عمل باألحكام تاج إىل مترين وال إىل ممارسة وال إىل ال حيهو أمٌر غريزي غري اختياري, و

ال حيصل بشكل تدرجيي, ويف الواقع ال ختتاره األم, أي ليس األمر أن بعض كام  ,الرتبوية
األمومة, وبعض األمهات األخريات ال خيرتن تلك الغريزة  األمهات يقمن باختيار غريزة

(!!), وبعبارة أخرى هذه الغريزة, كام اعرتف املؤلف املحرتم نفسه أيًضا, أوجدهتا اإلرادة 
ف عنها مطلًقا وبنسبة لكن ليس عىل نحو عدم إمكانية التخلّ التكوينية اإلهلية يف األمهات و

من التخلف عن هذه الغريزة, ولو جعل اهللا  −و نادرة]%, وهلذا نجد أحياًنا حاالت [ول١٠٠
هذه الغريزة أقوى مما هي عليه اآلن وأودعها يف األمهات عىل نحو غري قابل بل للتخلف عنه, 

 ملا شوهد أي ختلف عنه مطلًقا.
 دَ قَ واألهم من ذلك هو أنه كلام كانت الصفات التكوينية وغري االختيارية أشد وأقوى, فَ 

امتالكها باملقدار والنسبة ذاهتا, فمثًال ال يعترب أحد صاحب فضيلة ومستحًقا  لةَ ها فضيصاحبُ 
قتل نفسه, وذلك ألن حب ي		أو ألنه ال للتحسني والثواب ألنه ال يقوم بحرق نفسه بالنار(!)

ا باملجاهدات, لذا فإذا عمل ا اختياريا يمكن لإلنسان أن يكتسبه تدرجيي النفس ليس أمرً 
هلذا السبب ليس هناك حاجة يف زة ال يكون قد أنجز شيًئا عظيًام, تىض هذه الغرياإلنسان بمق

ونرباًسا  أو أسوة ومقتدى, ومل يعترب أحد حتى اليوم أئمة الدين أسوةً  مثل هذه املوارد إىل مربٍّ 
للمؤمنني يف مثل هذه األمور, بل هم أسوة وقدوة للمؤمنني يف األمور التي حتتاج إىل تربية 

 للنفس وهتذيب هلا. وجهاد



 
 

 

 

 

لرتبية إنسانية قوية,  −عىل حد قولكم –وموضوع بحثنا أيًضا هو يف موارد هي حصيلة 
املة للوجدان ولسالمة النفس وهتذيبها, وكلام جاهد اإلنسان نفسه أكثر نال نصيًبا ك وليقظة

وطة أوفر من التأييد اإلهلي, ولذلك نرى أن اهللا تعاىل جعل هداية العباد منوطة ومرش
 من سورة العنكبوت التي استشهد الكاتب هبا. ٦٩بمجاهداهتم, كام نصت عليه اآلية 

العمل بقوانني الرشع (أي أوامره ونواهيه) الناشئة من إرادة كام تعلمون, تعني  ,الرتبيةإن 
يف حني  ,اإلنسان الروحّي  علوّ  يؤدي العمل هبا إىلبمقتضاها والتي  وااللتزاماهللا الترشيعية 

لصاحبها وجتعله حمفوًظا العصمة  دوجِ تُ الروحي التي  م تعتقدون أن هذه املرتبة من العلوّ أنك
مراحل  اجتيازنتيجة لالختيار و حتصلمل  , اخلطأ والنسيان والذنبوُمَصاًنا من وقوعه يف

 الروحية, ألهناهذه املرتبة مثل كام أنه ال يمكن لسائر الناس أن حيصلوا عىل  ,الرتبية والتعليم
 (أربعة عرش نفًرا)فقط ال غري ت عىل وجه احلرص ألفراد حمدودين ومعدودين دَ جِ مرتبة وُ 

 .بإرادة إهلية تكوينية
بالذنب وال عالقة هلا باخلطأ  تتعلق عىل أكثر حدّ  الكاتب اه: األمور التي ذكرثانًيا

نسيان أو والنسيان, يف حني أنكم تعتربون أن العصمة تشمل عدم الذنب وعدم الوقوع يف ال
السهو أو اخلطأ, وهذا األمر األخري ال عالقة له بجهاد النفس وال بالرتبية الروحية ومعرفة 
عواقب الذنب والنفور منه, أضف إىل ذلك أن ما ذكرمتوه حول الرتبية النفسية والعلو 

يف حني أنكم تعتربون اإلمام  [واجتياز مراحل خمتلفة] الروحي حيتاج إىل مرور الزمن,
 الفريدةًما عن الذنب وحمفوًظا من اخلطأ والنسيان والسهو أيًضا, وهذه احلالة النادرة معصو

 لألئمة ليست نامجًة عن الرتبية واملجاهدات.
 − ين كانا طفلني صغريين عند نزول آية التطهرياللذَ  –ون حرضات احلسنني ربمثًال أنتم تعت

وهنم منذ سن الطفولة والصغر علامء الذي ويل اإلمامة طفًال, تعترب أو اإلمام اجلواد 
 !بحقائق الرشيعة ومعصومني وحمفوظني من السهو والنسيان يف مجيع شؤون احلياة

ال يمكن أن يكونوا أسوًة  املعصومني عىل هذا النحومثل هؤالء  ,عىل ذلك, وكام قلنا بناءً 
 تشملهم اإلرادة وقدوًة ملن ال يتمتعون مثلهم بتلك العصمة واحلفظ اإلهلي اخلاص, وممن ال



 
 
 

 

 

 . التكوينية والتأييد اإلهلي واللطف الرباين اخلاص إىل ذلك احلد الذي يتمتع به األئمة
ووصلوا التكوينيِة  َعزَّ َوَجلَّ  هللاِ اإرادة كيف يمكن ملن قويت إرادهتم بفضل  شعري! وليت

ص اخلاالتأييد الرباين  بمثل هذا ع إرادتهتمتَّ تإىل درجة الكامل, أن يكونوا قدوًة وأسوًة ملن ال 
 والعون اإلهلي?!

هذه مثل , وال يف أن الذين يتمتعون ب»العصمة«الحظوا أننا ال نبحث هنا عن املعنى املراد من 
ألن وجود االختيار أو عدمه ال  ?إرادة أم العال وحرية هل يبقى لدهيم اختيار لألف ,»العصمة«
ك املعصومون إىل ما صاروا إليه بواسطة اإلرادة ران يف بحثنا, ألنه حسب فرضكم, صار أولئثِّ يؤ

فأصبحوا خيتارون عىل  ,التكوينية هللا تعاىل وبفضل التأييد اإلهلي هلم وعناية اهللا اخلاصة هبم
 نسيان مطلًقا!الالدوام اخلري وكل ما هو أصلح وأصبحوا ال يصابون أبًدا بالسهو وال يقعون يف 

اإلرادة «نى اإلرادة التكوينية قد غفل عن معنى يف رأينا إن كاتب ذلك الكالم حول مع
أو تغافل عن معناها, ألنه كام هو معلوم ال يوجد هناك أي مانع أو تأخري بني إرادة » التكوينية

 اهللا التكوينية وحتقق مراد اهللا, فال خيلو األمر من حالتني:
ه احلالة أو ال تأثري هلا يف إما أن لإلرادة اإلهلية التكوينية تأثري يف امتالك األفراد ملثل هذ

املشكلة ذاهتا التي ذكرناها أي:  فيها ذلك, احلالة الثانية مردودة قطًعا, واحلالة األوىل ُتوجد
أوالً: هذه اإلرادة التكوينية ال تشمل مجيع املؤمنني بل منحرصة بأربعة عرش نفًرا فقط, وثانًيا: 

ملكلف واختياره بني اإلرادة واملراد اإلهلي, يف مثل هذه احلالة, كام قلنا, ال تقع استطاعة ا
يشء خمالف هلا, ويف أي مجرد وجود اإلرادة التكوينية اإلهلية يعني لزاًما عدم إمكانية فعل ف

مثل هذه احلالة ال يبقى هناك أي أمهية يف بحثنا لوجود اختيار للمؤلف أو عدم وجود اختيار 
ة من سائر الناس ألصبحوا هم أيًضا يينالتكو ةله, وكام قلنا لو أراد اهللا مثل هذه اإلراد

  ال يسلكون إال طريق اخلري والصالح فقط.نيمعصوم
ينا كاتب الرسالة عىل إعادة تأثري يف محل أخ − عىل اختصاره −  أمل أن يكون ملا ذكرناهن

 ».وما توفيقي إال باهللا«النظر فيام استنبطه من آية التطهري, 
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 − من رسالة أخينا ٧حول البند  كلمةالبد لنا من  نا يف هذا الُكَتيِّب,كالمأن نختم قبل 
لقد  قد أمهلنا الكالم عن هذا البند أو أغفلنا التعليق عليه.  كي ال نكون − باختصار شديد طبًعا

ن البحث حول ميدا يف )٦١: املباهلة (آل عمران الكاتب املحرتم, دون انتباه منه, آيةَ  أقحم
 ![مع أهنا ال عالقة هلا هبذا املوضوع] آية التطهري
 فنقول:

لقد كان بحثنا حتى اآلن يدور حول طبيعة اإلرادة املذكورة يف آية  .: لكل مقاٍم مقاٌل أوالً 
» أهل البيت«حول املُراد من , ومن سورة األحزاب ٣٣, أي اجلملة األخرية من اآلية التطهري

املخاطبات يف اجلملة ُهنَّ هل وأهل بيته  زوجات النبي , وأنه هل يف آية التطهري تلك
نرى أن آية املباهلة ال توفر أي إجابة ذات عالقة أو ارتباط من هنا أم ال? تلك اآلية  يفاألخرية 

 بتلك املباحث واألسئلة املطروحة حول آية التطهري.
ا مجاعة من نصارى نجران برئاسة أن آية املباهلة نزلت يف ظروف جاء فيه يتفق املفرسون
ةبنُ حول  هم إىل املدينة ليجادلوا النبي تفقأسقف من أسا عزوجل,  لِـلَّه املسيح  عيسى وَّ

, لكنهم رفضوا من القرآن الكريم آياٍت  لكالمهم تال عليهم  معرض رد النبي يف و
هلم من  ة صحيحة عام ذكرهإجاب ةأيعناًدا وجلاًجا دون أن يقدموا له  حرضة النبي  قبول كالم

 , وأرصوا عىل البقاء عىل عقيدهتم, هنا جاء األمر من قبل اهللا تعاىل لنبيه بقوله سبحانه:أدلة

                                                 
َك فِيهِ ِمۢن َبعۡ  َفَمنۡ ﴿نص اآلية:  − ١ ۡبَنآَءُكۡم  ٱۡلعِلۡمِ ِد َما َجآَءَك ِمَن َحآجَّ

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ْ نَۡدُع أ َفُقۡل َتَعالَۡوا

نُفَسُكۡم ُثمَّ نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ِ َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ َّ َ  ٱ ِجُم)﴾٦١ ٱلَۡكِٰذبِيَ َ  . (املَُرتْ

من  ٦١راجعة تفسري جممع البيان, ومالحظة ما ذكره الطربيس ذيل تفسريه لآلية يمكن م ,عىل سبيل املثال −٢
 سورة آل عمران.



 
 
 

 

 

بۡ اْ نَدۡ َتَعالَوۡ  َفُقۡل ...﴿
َ
بۡ ُع أ

َ
نُفَسُكمۡ  َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكمۡ  َنآَءُكمۡ َنآَءنَا َوأ

َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ُثمَّ  َوأ

َ ٱَنَت لَّعۡ  َعلَفَنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  َ  ِ  ]٦١[آل عمران:  ﴾٦١َكِٰذبَِي لۡ ٱَّ
اءقرابته ] إىل املباهلة بأبنائه وقال أسقف نجران ملرافقيه: إن جاء حممد [عندئٍذ   األعزَّ

 !أصحابه فال تباهلوه, أما إن جاء بسائر أتباعه فاقبلوا مباهلته خواّص بعليه و
, ‡واحلسنان  وفاطمة عيلٌّ ىل املباهلة ومعه إ يف اليوم املوعود حرض النبي األكرم 

] معه? قالوا: سأل األسقف: من الذين جاء هبم النبي [فوحرض النصارى أيًضا للمباهلة, 
إن الرجل الذي أتى به حممد معه هو ابن عمه وصهره وأحب الناس إليه عيل بن أيب طالب, 

 علم األسقف بذلك لامَّ ف .فاطمة اولد اهوحفيد ,وابنته فاطمة التي هي أعز الناس إىل قلبه
 امتنع عن املباهلة.

 − كام أدرك ذلك األسقف النرصاين –الواقعة املذكورة بناء عىل ذلك, تالحظون أن هذه 
املطلق بحقانية دعوته وعىل رسوخ إيامنه وعمق اعتقاده  عىل يقني النبي األكرم  دليٌل 

تباعه ووضعهم يف املحنة أب هإتياندالً من وف العصيبة واخلطرية, بوقمة صدقه, إذ إنه يف الظر
بأعز الناس إليه وأقرهبم إىل قلبه إىل ميدان املعركة  أتىهبم,  واالحتامءوواجهة التعرض للبالء 

وقد  .حلظة عن التضحية بنفسه وبأحب الناس إىل قلبه يف سبيل الدعوة اإلسالمية يتوانَ  ومل
 وهلذا نرى أن عمّ  ,يف كل مراحل الدعوةوأسلوبه الدائم  كانت هذه هي طريقة النبي 

 املواقفيف . كام نرى أنه رشف الشهادة نالوامحزة أو ابن عمه جعفر بن أيب طالب   النبي
اآلخرون وال جيدون يف أنفسهم القدرة عىل ا يرتاجع فيه والتياألخرى املليئة باخلطر املاحق, 

م  لنبي ا نرىونظائرها, » عمرو بن عبد ود«, مثل حادثة اخوضه عمه وصهره  ابنَ ُيَقدِّ
النبي . كام أن  كابن حبيب له, أي حرضة عيلٍّ وكان ومن تربى منذ صغره يف حجره, 

  .يف أغلب األوقات أقرب الناس إىل صفوف العّدو كانذاته  األكرم 

                                                 
َقْيَنا بَِرُسوِل اهللاِ «كام ُرِوي عن عيلٍّ عليه السالم قوله:  −١ ُس، َوليَِقَ الَْقْوُم الَْقْوَم، ايَّ

ْ
َفَما ، ُكنَّا إَِذا امْحَرَّ اْكَأ

َحٌد أقرَب 
َ
ُْن نَلُوُذ بَرُسوِل اهللاِ َولَ «وقال:  ,»ِمْنهُ  الَعُدوِّ إىَِل يَُكوُن ِمنَّا أ

َ
يْتَُنا يَْوَم بَْدٍر، َوحن

َ
، َوُهَو َقْد َرأ

ًسا
ْ
َشدِّ اجَّاِس يَْوَمئٍِذ بَأ

َ
، َواَكَن ِمْن أ ْقَرُبَنا إىَِل الَْعُدوِّ

َ
 );٨٥٨٥, ح رقم (السنن الكربى(انظر: النسائي,  ».أ



 
 

 

 

 

وأعز عىل  كن أحب إىل رسول اهللا  أجل, لو ادعى شخص أن نساء رسول اهللا 
, لكان هناك مربر ووجه للرد عليه زهراء وزوجها وابنيها سبطي النبي قلبه من حرضة ال

ر للمرة العارشة [أننا مل ندع مثل ذلك أبًدا] وأن بحثنا كِّ ذَ بآية املباهلة, لكننا نُ  باالستدالل
 اتاملخاطب نَّ أهل بيته وهُ  نَّ هُ  مسألة حمددة وهي: هل زوجات النبي  عىلفقط  منصبٌّ 

من الواضح متاًما وهبا أم ال?  تمشموالمن سورة األحزاب و ٣٣ن اآلية ة مباجلملة األخري
 أن اإلجابة عن هذا السؤال ال توجد يف آية املباهلة.

: لو كان قصد أخينا أن يذكرنا باالدعاء املشهور الذي ُيذكر عادًة بشأن هذه اآلية, فإننا ثانًيا
عي إنه بام أن إن النظرية املذكورة تدَّ  .اءنذكره هنا بعدد من اإلشكاالت الواردة عىل هذا االّدع

ومساٍو له! ومن مجلة  يف حكم نفس النبي  إىل املباهلة, فعيلٌّ   اأخذ معه علي  النبي 
 اإلشكاالت املتوجهة إىل هذا االّدعاء:

ه عنه ساحة الربوبية املقدسة زَّ نألف) هذا االدعاء يستلزم التكليف بام ال ُيطاق, وهو أمر تت
ْ نَدۡ َتَعالَوۡ  َفُقۡل ...﴿أن اآلية الكريمة قالت: . وتوضيح ذلك سبحانه وتعاىلهللا  ...	ُع ا

نُفَسُكمۡ 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
عرف عن طريق الوحي أن  فلو فرضنا أن النبي األكرم ; ﴾َوأ

 مساٍو له وكنفسه!! فكيف يمكن لألسقف املسيحي أن يعلم أي شخصٍ  ا علي 
متاًما له كي يأيت به إىل املباهلة?! إن العمل هبذا األمر هو كنفسه ومساٍو  [من بينهم]

 وتنفيذه فوق طاقة اإلنسان, فاألسقف والوفد املرافق ال يعلمون الغيب!
جاء إىل املدينة من منطقة ليست قريبة إليها, ومل  فإن الوفد النجراين ,ب) إضافًة إىل ذلك

, املباحثة واملناظرة وحماورة النبي يأتوا بقصد التجارة أو السياحة بل جاؤوا هبدف
وال شك أهنم ال يمكنهم يف مثل هذا السفر أن يأتوا بنسائهم وأطفاهلم معهم, هذا 
                                                                                                                          

; البيهقي, ١٤٣, ص ٢, ج املستدرك ; احلاكم النيسابوري,١٥٦و ٨٦, ص ١ج  ,املسندأمحد بن حنبل, 
. وانظر: القايض عياض بن ٣٠٢, ص ٢, ج اجلامع الكبري; السيوطي, ٢٥٨, ص ٣, ج دالئل النبوة

ِجُم)١١٦, ص ١, ج الشفا بتعريف حقوق املصطفىموسى,   ). (املَُرتْ

نُفَسُكمۡ «بيان حول تفسري كلمة لذلك قال املرحوم الطربيس أيًضا يف جممع ال − ١
َ
 ».من شئتم من رجالكم«: أي »أ

 نجران منطقة جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية, تقع شامل اليمن. −٢



 
 
 

 

 

ة لطبًقا ا ابً ة املرافقني له كانوا ُعزَّ سبمعزل عن كون األسقف والقساو لتعاليم اخلاصَّ
 يقول هلم النبي أطفال أيًضا كي َوِمْن َثمَّ فلم يكن هلم برجال الدين املسيحي, 

 ئتوا إىل املباهلة بنسائكم وأطفالكم!ا
الكلمة تعني يف أغلب  أنه رغم كونجيب أن نعلم » أنفس«ومجعها » نفس«ج) حول كلمة 

أو » جاء الوزير نفسه«أي ذات الشخص نفسه كقولنا مثًال: » الذات«استخداماهتا 
نى هو املعنى األول لكلمة ونحن نعترب هذا املع ,»رأيت املعلمني أنفسهم«قولنا: 

شخص واحد عينه ال  امد ألهند واملؤكَّ , ويف هذا املعنى ال فرق بني املؤكِّ »نفس«
يستخدم يف » األنفس«أي » نفس«لكن ينبغي أن ننتبه إىل أن مجع كلمة  شخصان.

 الخ,و..... »املتعلقني بالشخص«و» األصدقاء«و» األقرباء«موارد كثرية بمعنى 
 عنى املعنى الثاين للكلمة.ونعترب هذا امل

اإلشكال حول معنى كلمة املعنى وحيل لنا هذا هذا ما يوضح لنا القرآن الكريم يف و
 ومدلوهلا, فمثًال يقول القرآن الكريم خماطًبا اليهود: » أنفس«

نُفَسُكمۡ قۡ ٱفَ ﴿
َ
 ]٥٤[البقرة:  ﴾ُتلُٓواْ أ

َ ُتۡ ﴿ نُفَسُكمَو
َ
 ]٨٤[البقرة:  ﴾رُِجوَن أ

النتحار بل فرسوا اآلية بقوهلم: فرسين متفقون عىل أن املقصود من اآلية ليس اومجيع امل
 خيرج بعضكم بعًضا. أي: ليقتل بعضكم بعًضا أو ال

 وقال القرآن أيًضا:
﴿ ٓ َ نُفِسِهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َظنَّ  َسِمۡعُتُموهُ  إِذۡ  لَّۡو

َ
ا بِأ  ]١٢[النور:  ﴾َخۡيٗ

نُفِسُكمۡ ُتم ُبُيوتٗ فَإَِذا َدَخلۡ ﴿
َ
ٰٓ أ َ َ  ]٦١[النور:  ﴾ا فََسّلُِمواْ 

َ تَلۡ ﴿ نُفَسُكمۡ َو
َ
 ]١١[احلجرات:  ﴾ِمُزٓواْ أ

                                                 
أنفسكم, بل اإلتيان بالنساء واألبناء من  تيان بنسائكم أنفسكم أو أوالدكمأي أن املقصود ليس اإل −١

 مجاعتكم وأتباعكم وأنصاركم.



 
 

 

 

 

 م املؤمنني: لوال ظن املؤمنون بإخواهنبـ نورمن سورة ال ١٢اآلية  يفرسون مجيًعا واملفرسون
» م بعضكم عىل بعضأي ليسلِّ «من سورة النور  ٦١اآلية  تفسرييف  واوقال .ا حسنًاأي ظن , خًريا

 .»ال يطعن بعضكم عىل بعض«أي  من سورة احلجرات: ١١وقالوا يف تفسري اآلية 
 »األصدقاء«يف كثري من احلاالت بمعنى: » أنفس«فكام نالحظ, يستخدم القرآن كلمة 

أي باملعنى الثاين  ,»وهم منّا لذين هلم ارتباط بنااآلخرين ال«و »األقرباء«و» األصحاب«و
 ».نفس«كلمة ل

 ذاته: قال بشأن النبي األكرم الكريم بل إن القرآن 
ٗ  َبَعَث فِيِهمۡ ﴿ نُفِسِهمۡ   ّمِنۡ رَُسو

َ
 ]١٦٤[آل عمران:  ﴾أ

 وقال: 
نُفِسُكمۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُكمۡ  لََقدۡ ﴿

َ
 ]١٢٨[التوبة:  ﴾أ

بي أو أهنم يف هذه املوارد ال تعني أن مجيع املؤمنني هم نفس الن» النفس«والشك أن 
 :يف آية املباهلة باملعنى الثاين أي» أنفسنا«! وبمثل ذلك استخدمت كلمة  مساوون للنبي

 .تعالوا ندعو أصحابنا ومن هم من مجاعتنا
نُفَسَنا﴿ويبنغي أن ننتبه أننا لو أخذنا كلمة األنفس يف مجلة 

َ
نُفَسُكمۡ  َوأ

َ
عىل املعنى  ﴾َوأ

منها ما أرشنا إليه سابًقا وهو أن ذلك يستلزم تكليف  ;األول لوقعنا يف عدد من اإلشكاالت
نُفَسُكمۡ ﴿طاق, فإن قيل فلنفرس كلمة هبذه اآلية بام ال يُ  من خياطبهم النبي 

َ
عىل  ﴾َوأ

نُفَسَنا﴿لنا أن نسأل: إَذن ملاذا فرستم  ّق عنى الثاين لكلمة النفس, عندها حيامل
َ
عىل األوىل  ﴾َوأ

 املعنى األول?!
 َمَلكفلامذا كان ينزل  ,ومساوًيا له نفس النبي  عيل خر أنه لو كان واإلشكال اآل
ا كام نبي   ? وملاذا مل يصبح عيل ومل يكن ينزل عىل عيلفقط,  الوحي عىل النبي 

 !, ومساوًيا لهإع أحد أن هارون كان نفس موسى ا? مع أنه مل يدَّ كان هارون نبي 
 يف لكم تأملوا أكثرديث املنزلة (من فضجم حتى مع حمثل هذا االدعاء ال ينسن أيف رأينا 

  اأن علي  شكثم إن هذا االدعاء, خمالف بكل وضوح للواقع, فال  .»)التساوي«معنى 



 
 
 

 

 

  الوحي ومل يكن عيل كلَ كان يرى مَ  وتابًعا له, وأن النبي  كان تلميذ النبي 
 .. وهكذا..يراه...

املقصود من  , فإنتناًدا إىل أصول املباهلة وطقوسها, جيب أن ننتبه أنه اسعىل ضوء ما ُذكر
: الرجال يانَتني [اإلسالم والنرصانية]الد كان حضور ممثيلمن سورة آل عمران  ٦١اآلية 

وا أفرادًا من مجاعتهم وأقربائهم للمباهلة, ِرض ُحي والنساء واألطفال, وبكلمة واحدة: أن 
ينه الذي ال يتطرق إليه اخللل يف حقانية انطالًقا من خلوص نيته ويق ولذلك قام النبي 

 رسالته بإحضار أعز أقربائه وأهله وأقرهبم إليه إىل ميدان املباهلة يوم املباهلة.
 زوجات النبي  عدم دخوللنا أن نسأل: كيف تدل هذه احلادثة عىل وإذا عرفنا ذلك, ف

ط هذا األمر من بَ نْ ستَ يُ ومن أين  ?من سورة األحزاب ٣٣خطاب اجلملة األخرية من اآلية يف 
 حادثة املباهلة?!

 أترك احلكم يف ذلك للقراء الكرام!

 وأختم كالمي هذا بتالوة هذه اآلية املباركة من القرآن الكريم وهي قوله تعاىل: 
َ َتَۡعۡل ِف قُلُوبَِنا غِ ﴿ يَمِٰن َو ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡلِ ِيَن َءاَمُنواْ َربََّنا ٱۡغفِۡر َلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا ٱلَّ ّٗ ّلِلَّ

 .]١٠[احلرش:  ﴾١٠َربََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 
 

 وبركاته. والسالم عليكم ورمحة اهللا
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   سوانح األيام - ۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

أحد أعمدة وأعالم املحاربني خلرافات -سرية ذاتية كتبها املرحوم أبو الفضل الربقيع 
عن حياته. تنبع أهمية الكتاب احلايل من روايته  -الشيعة وبدعهم يف إيران املعارصة 

ينية يف إيران املعارصة يف عهد احلكم اكهلوي (رضا  -احكحوالت السياسية حكاريخ  ا
، وحيلل م) ١٩٩٢ِمْسِب( ١٤١٤شاه وحممد رضا شاه) وإىل ما بعد اخكورة اإليرانية وح سنة 

ين الشيعة يف احلوادث املختلفة اليت عرضت للمجتمع  ويرشح دور ومواقف علماء ا
فإن كتاب  ،بل ذلك ق جمهولة لكثري من القراء؛ بناءً اإليرا ويميط اللثام عن حقائ

من  اإضافة إىل كونه رشحاً شخصياً حلياة العالمة الربقيع، يبني كثريً » سوانح األيام«
الوقائع احكارخيية املكتومة ويكشف اجقاب عن حقيقة احلكومة املتظاهرة باإلسالم 

تِِه، يذكر نبذة عن مرحلة طفوحكه ودراسته يف إيران. بعد أن ُفَعرَِّف املؤلُِّف بِنََسبِِه و رْسَ
ُ
أ

االبتدائية ثم يرشح دراساته احلوزوية. ويواصل الكمه ببيان نشاطاته السياسية 
واالجتماعية يف مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته يف احلوزة ويذكر نصوص إجازات 

ت الربقيع وحواراته رواية احلديث اليت ناهلا منهم. ومن أقسام الكتاب املهمة بيان لقاءا
بما يف ذلك  -مع كثري من علماء الشيعة املرموقني يف إيران وماكتباته مع كثري منهم 

من الكتاب، يف حني تغطي الفصول األخرية  اليت غطت جزًءا كبريًا -اخلامنيئ اخلميين و
ي تعرض  بل أيدي  منه طريقة تعامل احلكومة اإليرانية مع املؤلف وبيان األذى ا

  رجال احلكم وحوادث السجن واالغتيال الفاشل اليت تعرض هلا.
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  عرض أخبار األصول بل القرآن والعقول - ۲
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

حبٌث جامٌع حول أحاديث كتاب (أصول الاكيف)، وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
ومناقضتها ملعايري العقل واملنطق.  اعترب املؤلف أن متون كثرٍي من  صماجيب األكر

أخبار أصول الاكيف خمالفٌة للعقل وللقرآن. وبنّي يف املقدمة املفصلة إىل حد ما للكتاب 
الئل بل رجحان القرآن وحجيته م يف ذلك من  قارنًة بالسنة والروايات مستفيًداا

بنّي املؤلف باختصار طريقة تدوين  ،داية الكتاباملصادر الشيعية األساسية. يف ب
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ األحاديث املوضوعة يف كتبهم وكيفية انتشارها يف تلك 
وافع والعوامل اليت ساعدت بل  الكتب وتأثريها يف بناء الفكر الشييع، كما بنّي ا

واب أصول الاكيف بل اتساع هذا األمر. ثم بدأ املؤلف بدراسة أحاديث لك باب من أب
فصالً حّمص يف لك فصل األحاديث الواردة فيه مبيناً األحاديث املوضوعة  ١٨٢حدة وعقد 

الئل بل من القرآن والسنة اجبوية وروايات أئمة الشيعة  موضوعة كونها منها بذكر ا
  (صحيح الاكيف)يث. إن هذا الكتاب إىل جانب كتاومن حال رواة أسانيد تلك األحاد

لَِّفْت يف تنقية كتاب أصول الاكيف لللُكَْيين 
ُ
ملحمد باقر اكهبودي من أهم الكتب اليت ك

  وتنقيحه وتصفيته من األخبار املوضوعة وغري الصحيحة.
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   القرآن مع» اجِلنان َمَفاتيح«تعارض  -۳
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

ف الشيخ عباس القيم  راسٌة وحتليٌل ألدعيةِ ُب دالكتا كتاب "مفاتيح اجلنان" تأ
ومقارنتها بقيم اإلسالم وحقائقه. يبتدئ املؤلف كتابَه باحكعريف بقاعدة (التسامح يف 

ْ ( روايةأدلة السنن) و َ ْ  َمْن بَلََغُه  َ ) َفَعِملَهُ  ٌء ِمَن اخكََّواِب بَلَ ( رْيِ
َ ُ  ،ٍء ِمَن اخلْ َ ْجُر  اَكَن 

َ
أ

ويبطلهما. ثم  .) وينقد تلك القاعدة والروايةلَْم َفُقلْهُ  صَذلَِك َوإِْن اَكَن َرُسوُل اهللاِ 
ف كتاب مفاتيح اجلنان ثم يبدأ  يرشح حالة الشيخ عباس القيم ويبني دوافعه حكأ

وينتقد األدعية اليت تتعارض مع  ص أدعية هذا الكتاب واحًدا واحًدابتحليل وتمحي
أن  - استناداً إىل دالئل متعددة -ر والعقائد اإلسالمية األصيلة. يعترب املؤلف األفاك

دخء كميل ودخء العرشات ودخء السمات حتتوي بل عبارات صوفية وأنها تنرش 
العقائد الفكرية ملدرسة الصوفية. ثم يقوم املؤلف بنقد األدعية اجاقصة واملعيوبة 

ة وويذكر يف هذا املجال: أدعية املشل وشن اجلوشن الكبري واجلول ويستشري والعد
الصغري والقاموس. ثم يعقد املؤلف فصالً آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة يف 

ص املؤلُف  احكوسل وحرز اإلمام زين العابدين  دخءَ  توحيد العبادة ويرد عليها. ثم ُفَمحِّ
رى من كتاب مفاتيح ومناجاة أمري املؤمنني. ويتابع املؤلف حبثه بتمحيص فصوٍل أخ
م اإلسالم األصلية.   اجلنان اليت تتعارض مع القرآن الكريم وتعا
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  دراسة علمية ألحاديث املهدي -۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

 إمام الشيعة اخكا –الكتاب حبث عليم يف األخبار واألحاديث املروية حول املهدي 
وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل فحص  -عرش

 اآليات القرآنيةعقيدة وجود إمام الزمان (املهدي املنتظر) وتمحيصها باالستناد إىل 
والروايات احكارخيية واألحاديث املنسوبة إىل أئمة الشيعة.  يورد املؤلف يف بداية كتابه 

أحد زمالئه يف الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) يك مقالًة مستقلة قصرية كتبها 
يتمكن القارئ من خالل ذلك من إدراك مضامني الكتاب واالطالع بل هدفه اليلك. 

 (املهدي) خيتص الفصل األول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان
وما سيقع  ا وكيًفايل يبحث املؤلف مسألة الرجعة كمً احكاووالدته وحياته. و الفصل 

املهدي طبقاً لعقيدة  قد به الشيعة واليت ستقع بعد ظهورخالهلا من حوادث طبقاً ملا يعت
معارضتها  ببيان يعقبها الشيعة. وبعد أن ينقل املؤلف لك رواية حول املهدي املنتظر

وأهل  صومع أحاديث اجيب الكريم ملعايري العقل واملنطق ويثبت تعارضها مع القرآن
ها مُ  يته.  و الفصل احكايل يرشح املؤلف آيات القرآنب و وجود املهدي عُ دَّ اليت يستند إ

ويفرسها. ثم ينقل الروايات اليت تتنبأ باحلوادث املستقبلية اليت ستقع بعد وفاة املهدي. 
أحاديث أهل السنة حول املهدي. وملا اكنت أهم األخبار ويتابع املؤلف حبثه بدراسة 

؛ قام املؤلف واألحاديث  الواردة حول املهدي قد جاءت يف كتاب حبار األنوار للمجل
من أبواب حبار األنوار حديثاً حديثاً،  بابًا ٣٢اديث الواردة يف بدراسة وتمحيص تلك األح

  .مجيًعا حاديث وأثبت سقمها وضعفهاتلك األ ناقشو
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  اخلرافات الوافرة يف زيارات القبور -۵
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  عالمةآية اهللا العظىم ال    الُقيمِّ

يدرس املؤلف يف هذا الكتاب نظرة اإلسالم والقرآن إىل موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بمزيان العقل ومعايريه. يبتدئ الكتاب بطرح جمموعة من األسئلة حول 

اء بعد وف ه أرواح األنبياء واألو ي تذهب إ اتهم، وهل يطلعون بل زيارة املاكن ا
زوار قبورهم. وضمن إجابته املدلّلة بل هذه األسئلة يبحث املؤلف مدى مرشوعية بناء 
القباب واألرضحة بل القبور وينقل األحاديث والروايات الواردة عن أئمة الشيعة يف هذا 

ة من الكتاب شيعة حول زيارة الروايات اليت يرويها ال ،املجال. ثم يطرح يف الفصول احكا
ويفند تلك الروايات  سوأئمة اكقيع وحرضة يلع لوحرضة الزهراء صاجيب األكرم 

ويدحض االحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات اليت نُِقلَت عن بعض كبار علماء 
بر اجلعيف والكفعيم والسيد الشيعة أمثال الشيخ املفيد وصفوان وابن طاووس وجا

ين، و ختام الكتاب يعدد ... ويبني تناقض ممرت تونها ومعارضتها للعقل وا
ينية واالجتماعية اليت جنمت عن انتشار خرافة زيارات  املؤلف األرضار واملفاسد ا

  القبور يف جمتمع الشيعة وشيوعها.
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  )تمحيص نصوص اإلمامة(دراسة وطريق االحتاد  -۶
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

ينية املعتربة (القرآن واألحاديث والروايات) حبث جامع يف تمحيص اج صوص واملتون ا
تبت املتعلقة بمسألة اإلمامة ونقدها وحتليلها. ُفَعدُّ هذا الكتاب من أهم املؤلفات اليت كُ 

تلك اآليات القرآنية  ملؤلفا يذكر .باللغة الفارسية يف جمال نقد مفهوم اإلمامة الشييع
ة سلسلة اإلمامة املنصوصة حسب عقيدتهم، ويفرس اليت يستدل بها الشيعة بل حقي

كما يفحص األحاديث واألخبار اليت وصلتنا عن الرسول و ،تلك اآليات ويرشحها
بكل دقة  ا وسنًداوأئمة الشيعة حول هذا املوضوع متنً  شوالصحابة الكرام صاألكرم

م من هذه  األخبار الشاذة والاكذبة (اليت تشلك اجلزء األعظوبعد أن يفصل ويمزيِّ 
الروايات) من األخبار الصحيحة، يبني مفهوم تلك األخبار ومصداقها احلقييق واحداً 
واحداً. وبعد أن يبني املؤلف يف بداية كتابه األسباب والعلل األساسية الختالف أمة 

حادثة سقيفة بين ساعدة يف اإلسالم وجذور افرتاق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث 
خالل ذلك كيفية مبايعة حرضة يلعٍّ أل  ت اليت دارت فيها مبيًناواجقاشا واملفاوضات

، وينقل جا روايات الشيعة حول هذا املوضوع. و الفصل احكايل ببكر الصديق 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الالكم يف هذا الفصل حول رشح واقعة الغدير 

ي دخ نيبَّ  افع ا ير املشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة اهللا إىل إلقاء خطبة الغد وا
الطرب  بين ساعدة كما يرويها سقيفة منها. و الفصل احكايل ينقل املؤلِّف جا حادثة

ويبني جا كيف أن احلب واكغض املذهبيني شوها احلقيقة  ،»االحتجاج«كتاب  يف
ها وقلباها رأساً بل عقب. ثم يذكر املؤلف عرشة أحاديث شيعية مهمة يستند  إ

ً بكل دقة. ثم يبني  الشيعة إلثبات عقيدتهم يف اإلمامة وحيللها ويمحصها سنداً ومتنا
دوافع ثورات السادة العلويني زمن األمويني وأقوال أئمة الشيعة الرصحية حول اخلالفة 
ودالئلها احكارخيية اليت تدل مجيعها بل عدم وجود نص بشأن اإلمامة. وهذا هو موضوع 

ق الشيعة املتعددة اليت ظهرت من الكتاب. يف اخلتام يعرفنا املؤلف بفرَ  الفصل احكايل
  بعد وفاة لك واحد من األئمة ويرشح جا عقائد لك فرقٍة من هذه الفرق.
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  طريق اججاة من رش الغالة - ۷
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

الشيعة وينقدها  كتاب مفصل مبسوط يُبنيِّ أكرث اخلرافات وأقوال الغالة الشائعة بني
ه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم خمتص باهللا كتابَ  َويَُردُّ عليها. يبتدئ املؤلُف 

تعاىل وحده، ويشري يف هذا الصدد إىل الروايات الشيعية املتعددة اليت تنيف علم الغيب 
ها للشيخ حممد تيق الشوشرتي ويستند إ» سهو اجيب«عن األئمة. ثم يتعرض إىل رسالة 

يف هذا املجال. أما الفصل احكايل فخصصه املؤلف كحث الوالية وحقيقتها. يف هذا 
الفصل ينقل املؤلف ادخء الشيعة حول والية أمر يلع وأبنائه ويستند إىل عدد من آيات 
القرآن وأقوال األئمة أنفسهم للرد بل هذه العقيدة وتفنيدها. ثم يتابع املؤلف كتابه 

قة الشفاعة؛ فيبني يف بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة يف بفصل يبحث فيه حقي
ثم حيلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثريها السليب يف عقائد الشيعة.   ،القرآن الكريم

و الفصل احكايل يبني املؤلف كيفية انتشار هذه اخلرافة يف مذهب الشيعة ويبني 
فصل احكايل يبحث املؤلف بشلك املسرية احكارخيية لكتب الغالة وعقائدهم. و ال

ل موضوع زيارات القبور واخلرافات اليت انترشت حوهلا، فيبني يف بداية هذا  مفصَّ
الئل العقلية واحكارخيية بل نيف زيارة القبور من قبل  صالرسول األكرم الفصل ا

الئل االجتماع ية وأئمة الشيعة. ثم يبني علة اهتمام الشيعة بزيارات القبور ويعدد ا
والسياسية واالقتصادية اليت أدت إىل شيوع هذا الطقس اخلرايف يف املجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب األخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك األحاديث وبيان حكم تعمري القبور يف اإلسالم. وخيتص الفصل 

ينية. اوخبائثه إىل ظاهرة الغلو وآفاتها كتاب بنظرة خمةاجها من ال   االجتماعية وا
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  اخلُْمس -۸
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

مبسوط حللَّ فيه املؤلف األسس الرشعية واملنطقية للُخْمس يف الفكر حبٌث جامع و
االقتصادي لإلسالم وحمَّص هذه األسس وفحص صحتها وبنيَّ احُلكم الصحيح بشأنها.  

وم يف نقد موضوع ُفَعدُّ  ف مستقل ُكتَِب يف خلم اإلسالم ح ا هذا الكتاب أشمل تأ
لَِّف بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول باملفهوم الشييع اخلُمس

ُ
، وقد ك

إجياب أداء اخلُمس وتمحيصها ونقدها.  يهدف املؤلف يف كتابه إىل تنقية اخلمس من 
هالزوائد واإلضافات اليت أضا : (جعلوا اخلمس  ،فها بعض علماء الشيعة إ وبل حد قو

قيق لآلية  من  ٤١وسيلة مطمئنة لالسرتزاق وملء جيوبهم). بعد حتليله العميق وا
سورة األنفال اليت نزلت بشأن غنائم احلرب، يرشح املؤلف موقف سنَّة نيب اإلسالم 

ل. بدأ امل صالكريم ؤلِّف كتابه بدراسة مستند واألئمة من هذا املوضوع بشلك مفصَّ
اخلُمس يف القرآن الكريم، وبعد أن أوضح استخدامات اخلُمس وموارده يف املجتمع 

وأهل بيته الكرام  صه برسول اهللا اإلساليم، قام بدراسة أحاديث اخلُمس اليت حرصتْ 
فقط. ثم واصل املؤلف حبثه ببيان األمور اليت يشملها اخلُمس وقام بدراسة منطقية 

ية لألحاديث اليت نصت بل وجوب اخلمس، وبعد أن قارن تلك األحاديث بالقرآن وعقل
، قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك األحاديث واحداً صالكريم وسنة الرسول األكرم 

واحداً. بعد ذلك أورد املؤلف األخبار اليت تبني أن األئمة وهبوا اخلُمس لشيعتهم، وقام 
خلمس وسهم اإلمام يف زمن  اخلتام فحص املؤلف مصارف ابتحليل هذه الروايات، و

  ثم نقل املؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار يف موضوع دفع اخلمس أمثال الغيبة. 
، واملحقق السزبواري، وابن عقيل،         الشيخ اإلساكيف، وابن اجُلَنيد، والشهيد اخكا
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، واملقدس األردبي ، والقطييف، والشيخ الصدوق، والشيخ الطو     يل، واملحقق اخكا
 ، ، والشيخ احلر العاميل، والشيخ يوسف اكحرا            واملال حمسن فيض الاكشا
ين العاميل، والشيخ باقر اججيف (صاحب اجلواهر)، وآخرين أمجعوا لكهم بل  وشمس ا

استعرض  إسقاط مخس أرباح املاكسب عن الشيعة يف زمن الغيبة، وألجل هذا الغرض
املؤلف أقوال أوحك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن اجلزء األخري من الكتاب 
جمموع إجابات املؤلف بل الردود اليت ألفها لك من نارص ماكرم الشريازي، ورضا 

، و استادي سيد حسن إمايم أصفها بل كتابه اخلمس، وقد أضيفت هذه أصفها
حة لكتاب اخلمس.اإلجابات إىل النسخة اجل   ديدة املنقَّ



  

 
 

 

يِّدِ  قَُروِيٍّ بَلَ   َردُّ  - ۹ ّ  السَّ ِ
  الَمَحالَّ

  يمِّ حيدر يلع قلمداران القُ  

قام مؤلف هذا الكتاب بدراسة استدالالت وادخءات ذبيح اهللا حمال اليت ذكرها يف 
 مسألةو املاكسب أرباح مخس ووجوب الغدير خطبة بشأن املناقشات بل َردٌّ «كتابه 

، وتمحيصها، وتفنيدها والرّد عليها. وقد اكن املحال ألف كتابه األخري للرد »الشفاعة
ونرشها يف  سيد أبو الفضل الربقيع قد كتبهااكن ال» رد خطبة الغدير«بل مقالة بعنوان 

ه بل شلك أسئلة ف كتابَ [قوس قزح].  وملا اكن السيد حمال قد ألَّ » كمان رنگني«جملة 
وبني إجاباته عن أسئلة  ذ مؤلف هذه الرسالة نهًجا مشابًهاضية واإلجابة عنها، اختافرتا

 املؤلف قصة الغدير وما وقع فيها بنيَّ  ،السيد املحال واعرتاضاته. يف بداية الرسالة
من تلك الواقعة  صوذكر دالئل تثبت أنه ال يمكن أن يكون قصد الرسول األكرم 

م املؤلف أدحكه إىل  صللنيب  سهو اجص بل خالفة يلع يف احلكم والرئاسة. وقسَّ
أربعة أقسام يه: األدلة العقلية واألدلة اجقلية واألدلة الوجدانية واألدلة احكارخيية. ثم 

ه بـ (السند الفاضح نَ وَ نْ قام املؤلف ببحث مفصل يف سند حديث الغدير الطويل وقَ 
حديث الغدير باالستناد إىل مصادر حلديث الغدير) حيث حّمص رجال السند أي رواة 

حال أوحك الرواة ومدى ثقتهم وإماكنية االعتماد بل  الرجال الشيعية املهمة ُمبيًِّنا كتب
صل باجتيجة إىل أن أكرث أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة خمتلَ   ،قةروايتهم 

  وباحكايل فاجتائج واملفاهيم املستنبطة منها باطلة.
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  لقرآنقبس من ا -۱۰
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

تاب از «باسم  باللغة الفارسية وتفسريه لقرآن الكريما معاترمجة أصل الكتاب، 
املؤلف من كتابه املذكور  . هدف»قبس من القرآن«إىل العربية باسم ، فرُتجم »قرآن

ي يقع يف أربعة جمتات ب يان مفاهيم آيات القرآن ورشح رساحكه اهلادية بعيداً عن ا
م املؤلف يف املجت األول من كتابه ضمن مقدمة قدِّ العصبيات املذهبية وأهواء الفرق. يُ 

مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم املجت األول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
ما، بل املفاهيم  القارئ غري املتخصص، إىل حدمباحث علوم القرآن يك يتعرف 

مثل: طريقة  علوم القرآن من ومن مجلتها مباحث ،واملصطلحات القرآنية اخلاصة
، سعثمان تدوين القرآن، القراءات املختلفة، دوافع وكيفية تدوين القرآن يف زمن

حتريف القرآن، املحكم واملتشابه، إعجاز القرآن وأنواعه، خصائص نص القرآن 
يه االبتعاد عن استخدام  ،حباث. طريقة املؤلف يف تفسريهالفريدة، وغري ذلك من األ

لك فإن القارئ يواجه نًصا سلًسا وبسيًطاو ،اصطالحات العلوم والفنون  نتيجة 
معا  بتوضيحيقوم  الكريمة لآليةيذكر املؤلف املعىن العام  ومفهوماً بيرس. بعد أن

املتعددة أو املفردات اليت حتتاج إىل السيما املفردات ذات الوجوه -املفردات الواردة فيها 
فيقوم بتفسريها، مما يساعد القارئ بل إدراك مفهوم لك آية  -تعريف وتوضيح خاص 

  ورساحكها.
يتضمن املجت األول من هذا احكفسري تفسري سورة الفاحتة ح النساء، ويتضمن املجت 

يواصل تفسري سورة يوسف واملجت اخكالث  ،يوسف سورة اخكا تفسري سورة املائدة ح
  ح سورة فاطر، يف حني يتضمن املجت الرابع تفسري سورة يس ح سورة اجاس.
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  نقد املراجعات -۱۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

ين يف كتابه  » تاملراجعا«يتضمن الكتاب نقَد ادخءاِت السيد عبد احلسني رشف ا
لِّف كتاب 

ُ
بهدف مناقشة عقيدة أهل السنة (يف موضوع » املراجعات«وتمحيصها. لقد ك

ين مستنداً يف  اإلمامة) ونقدها، فقام الربقيع يف هذا الكتاب بالرد بل بيانات رشف ا
واألحاديث اجبوية والروايات املنقولة عن أئمة الشيعة.   الكريم ذلك إىل آيات القرآن

  طرح مفهويم السنة والتشيع ثم يستعرض اجتاه اللُكَْيين املذهيب يبتدئ الكتاب ب
جتاه احلديث وتدوينه. ثم يرشح منهج اكاطنية يف  -بوصفه من أهم حمد الشيعة-

وتأثري هذا اجهج يف استنباط املفاهيم احلديثية. ثم يبحث املؤلف موضوع تفسري القرآن 
العقيدة مستنداً يف ذلك إىل الروايات علم األئمة بالغيب ويثبت بطالن هذه  ادخء

يبني املؤلف أسباب نزول آية احكطهري وآية املباهلة  ،الشيعية ذاتها. و ختام الكتاب
ى مفرسي الشيعة.   وآية املودة يف فكر األئمة و
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  جديد اختيارو ةجديد والدة ؟اهتديتكيف  -۱۲
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماإل ةحج 

ين الشيعة املعارصين –» مرت راد مهر«اتيٌة كتبها الكتاُب سريٌة ذ  -من علماء ا
إىل مذهب أهل السنة وما القاه يف هذا الطريق من مصائب  هدايتهل لَ رشح فيها عِ 

 ،ومشالكت. اكن املؤلف من الطالب اكارزين يف احلوزة العلمية يف قم. يرشح يف كتابه
وافع اليت دفعته إىل  اه إىل مذهب أهل السنة، األفاكر الشيع تركا

ِّ
ية اخلرافية واالجت

خالل بيانه هلذا األمر باألسس الفكرّية ألهل السنة ونقاط اختالفها مع  ويعرِّف القراءَ 
للحوادث اليت تعرض هلا يف حياته عندما اكن  الشيعة. كما يتضمن الكتاب بيانًا عقائد

ينية ورشحاً ملناظراته واحتجاجاته م ع علماء أهل السنة وكيف اكنوا طاكاً للعلوم ا
لك فالكتاب ليس جمرد سرية  جييبون عن أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ و
 ،حياة ذاتية بل هو درٌس عقائديٌّ حول أفاكر أهل السنة وعقائدهم. يف بداية الكتاب

يرشح املؤلف باختصار حال أرسته ومرحلة طفوحكه واألسباب اليت دعته إىل احكحاق 
باحلوزة العلمية واجلامعة. ثم يف الفصل احكايل يتلكم عن سفره إىل بلوشستان وتعرفه بل 

نطقة). ويرشح كيف احكىق فيه موالنا (الزعيم الرو والعقائدي ألهل السنة يف تلك امل
دث معه. ثم يبني سفره إىل احلج وزيارته ملدينة السليمانية يف العراق وزيارته وحت

ك األسفار عليه. يف الفصول اخلتامية للكتاب يبني املؤلف احكحوالت سوريا وتأثري تلل
الروحية العميقة اليت عرضت  واعتقا املتكرر من قبل املخابرات اإليرانية وتعاملهم 
ء معه وأنواع احكعذيب الشديدة والرهيبة اليت تعرض هلا يف السجن. تتضمن  ال

ألن املؤلف  ،حياة رادمهر بقلم شخٍص آخرلكتاب رشحاً آلخر أيام لالفصول اجهائية 
اكن قد تو بسبب العلل اجلسيمة اجامجة عن احكعذيب اليت تعرض  بل أيدي 

  املخابرات يف بالده.

QR



  

 
 

 

  مفتاح فهم القرآن -۱۳
  يسنگلج عتيشر 

بياٌن لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد واألحاكم من آياته. يشري 
م املؤلف  يف بداية كتابه إىل أن رسالة اإلسالم رسالة خمة جلميع اخللق. وكذلك تعا

لعامة البرش. ويعترب أن القرآن الكريم كتاٌب خياطب خمة البرش وال  ةاإلسالم موجه
ينحرص فهم معانيه ورساحكه جبماعة خاصة، ويسىع يف بيان أصول فهم القرآن بلغة 

بني يف بداية الكتاب املفاهيم األساسية الرضورية ميرسة بسيطة.  وألجل هذا الغرض، ي
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً خمترصاً حول لك واحد من تلك املفاهيم؛ ومنها: 

، ذمومالظاهر واكاطن، املحكم واملتشابه، احكفسري بالرأي املمدوح واحكفسري بالرأي امل
ببحث أنواع الَقَسم يف  الرضوريات واجاسخ واملنسوخ. ويواصل املؤلف فصول كتابه

القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدالل القرآن 
 وماهية الو وكيفيته. ثم يتعرض املؤلف إىل بيان مناهج الفرق واجحل الفكرية

يني والصوفية يف فهم القرآن وتفسريه. يني واحكجريبّس مثل السفسطائيني واحلِ  املختلفة
مه حول اجبوة والقيامة واملعاد.و   أخرياً يستعرض املؤلف موقف القرآن وتعا
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خء - ۱۴   ا
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

خء يف اإلسالم وبيان رشوط األدعية احكوحيدية وكيفية احكميزي بينها  حتليل ملفهوم ا
ص املؤلف يف هذا الكتاب بعض أهم كتب األدعية وبني األدعية الرشكية  واكاطلة. يُمحِّ

الشيعية ويبني علة احنراف مضامينها. ويسىع باالستناد إىل آيات القرآن الكريم 
واألحاديث املوثوقة إىل بيان األرضار اليت أحلقتها األدعية املخرتعة والُمِضلَّة يف الفرد 

خء واحكوسل ويرد واألسئلة الشائعة حو واملجتمع. ثم يطرح املؤلف بعض الشبهات ل ا
  .عليها رًدا مدلًال مربهًنا
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  منهاج السنة يف رد أهل اكدعة - ۱۵
ف    ةيميسالم ابن تاإل يخش: تأ
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبَقيِعّ  آية اهللا العظىم العالمة: الرشح واحكعليق    الُقيمِّ

هيب. وكتاب » نتىقامل«الكتاب ترمجة إىل الفارسية لكتاب  ف حممد بن عثمان ا تأ
ف شيخ » منهاج السنة اجبوية يف نقد الكم الشيعة والقدرية«املنتىق اختصار لكتاب  تأ

ي ألفه يف الرد بل أفاكر  احلرَّا تيمية عبد احلليم ابن اإلسالم أمحد بن مشيق ا ا
يه االبتداء بنقل عقائد الشيعة وعقائدهم اكاطلة. طريقة املؤلف يف هذا الكتاب 

الشيعة حول اإلمامة واخلالفة ثم تفنيد هذه العقائد باالستناد إىل آيات القرآن الكريم 
وإىل املنطق والعقل السليم. يف هذا الصدد ذكر املؤلف  ص والكم نيب اإلسالم الكريم

الئل اليت ساقها العالمة احليل إلثبات لزوم زخمة يلعٍّ  لة للمسلمني بعد رح سا
يف  س، إلثبات إمامة يلعشمن سائر الصحابة ص وأنه أو خبالفة اجيب صاجيب

القرآن الكريم ثم قام باإلجابة عن هذه األدلة واحداً واحداً بشلك مفصل ُمبيِّناً ضعفها 
بعض ورشح  علَّق وأما مرتجم الكتاب إىل الفارسية، آية اهللا الربقيع، فقد وتهافتها.

أهمية  يف ، مما زاد ذلكللرد بل عقائد الشيعة اإلمامية لكتابهامش ااملوضوخت يف 
  الكتاب.
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  تأمل يف آية احكطهري -۱۶
   يجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يةآ 

رشح وتفسري آلية احكطهري ودراسة وتمحيص ملا يقو الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
من سورة األحزاب املشهورة بآية  ٣٣اآلية  هذه اآلية والرد بل قوهلم هذا. من املعلوم أن

ها الشيعة إلثبات عقيدتهم بعصمة  احكطهري إحدى أهم اآليات القرآنية اليت يستند إ
أهل اكيت. يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل بيان الوقائع اليت أدت إىل نزول هذه اآلية. 

يات اليت جاءت قبل وألجل إثبات الكمه يف هذا املجال يفحص املؤلف بكل دقة اآل
هذه اآلية وبعدها ويبني ترابط اآليات ووحدتها يف بيان رسالة واحدة للقارئ، وبهذه 

  االستدالالت املخترصة واملنطقية يبطل إدخء الشيعة حول هذه اآلية.
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  احكناقضات يف العقيدة - ۱۷
   يحممد باقر سجود 

وأدت إىل وصول  صد رحلة اجيبالكتاب حتليٌل ودراسٌة تارخييٌة للوقائع اليت حدثت بع
اخللفاء اخكالثة إىل منصب اخلالفة وزخمة املسلمني. ليس هدف املؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم يف إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 

الئل اليت دعت الرسول األكرم َد املؤلُف ا  إىل جتنب صصحيحة. يف بداية الكتاب عدَّ
. وتابع املؤلف حبثه بذكر اآليات القرآنية اليت نزلت يف اخكناء بل  تعيني و 

وبيان عظيم مزنحكهم وقام بتفسري هذه اآليات. وذكر املؤلف اخلصائص  شالصحابة
 ١٣وجعل تلك اخلصائص يف  صواملزايا اليت بينها اهللا تعاىل يف وصفه للصحابة للنيب

 املنافقني وبنيَّ صفاتهم استناًداَعرَّف يف الفصل احكايل بجمموعة رشحها واحدة واحدة. ثم 
إىل آيات القرآن الكريم. ومن موضوخت الكتاب األخرى دراسة وحتليل أسباب 

وخصائصهم وحتليل واقعة اإلفك  صوحميب أهل اجيب شاالختالف بني الصحابة
  مع بناته. صوسلوك اجيب
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  توحيد العبادة - ۱۸
   سنل عتيرش 

الكتاب قواعد ومعايري احكوحيد يف اإلسالم ويرشح العقائد اخلرافية الرشكية يبني 
ويعرفها للقراء. يبتدئ املؤلف كتابه بطرح أصل احكوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية ورشوط حتققها ويرشح العبودية العامة واخلاصة ويتابع كتابه 

اكر الرشكية اليت وجدت طريقها آلداب املسلمني ببيان معىن الرشك واألعمال واألف
ومناسكهم والسيما الشيعة منهم. ويقسم الرشك إىل نوعني: الرشك األكرب والرشك 
األصغر؛ ويبني مصاديق لك منهما. ومن مجلة مباحث هذا الفصل من الكتاب حبث 

الفصل احكايل  احكربك، وذبح األضا لغري اهللا واحكوسل لغري اهللا والرياء والشفاعة. يف
يبني املؤلف معىن قانون السببية وحقيقته وخطأ العوام يف فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 

ين اكجيب واألئمة بوصفها نماذج رشكية هلذا الفهم السيئ  صزيارة قبور عظماء ا
لقانون السببية. وخيتص الفصل اجها للكتاب ببيان األسباب احكارخيية واالجتماعية 

  دة األصنام وشيوع الرشك واخلرافة يف اإلسالم.لظهور عبا
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  اخلالفة واإلمامة - ۱۹
ّ القُ  قلمداران يلع دريح    يمِّ

طرٌح ألسئلٍة أساسيٍة حول عقائد الشيعة بشأن إمامة األئمة وخالفة صحابة نيب 
اإلسالم األجالء. يطرح املؤلف يف هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر اخلالفة واإلمامة 

صحابة ال باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث اجبوية الرشيفة وأقوال مستعيناً 
لِها بإنصاف. يف بداية الكتاب واحكابعني األجالء ر فيها وتأمُّ ، ويدعو الشيعة إىل احكفكُّ

ين سبقوه  شمن مسألة انتخاب اخللفاء اخكالثة سيبحث املؤلف موقف حرضة يلعٍّ  ا
ئله اليت تدل بل رضاه عن ذلك. ثم يتعرض املؤلف إىل وينقل جا خطب اإلمام يلع ورسا

ها  موضوع ذكر أسماء األئمة الشيعة يف القرآن ويذكر تفسري اآليات اليت يستند إ
الشيعة يف ادخئهم ويثبت خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك اآليات. يف هذا الفصل 

ا روايات متعددة عن وبعد أن يذكر املؤلف أدلة عديدة من القرآن الكريم ينقل ج
  نفسهم حول عدم عصمتهم من اخلطأ  والزلل.أاألئمة 
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  العقيدة اإلسالمية -۲۰
ف: الشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب   تأ

ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبَقيِعّ  آية اهللا العظىم العالمةاحكعليق: الرشح و   الُقيمِّ

إىل آيات القرآن الكريم اجورانية  ًداعقائد اإلسالمية األصيلة استناالكتاب بيان لل
. يشري املرتجم يف مقدمته الرشيفة - صحممد املصطىف  -نيب الرمحة واملغفرة  أحاديثو

جتاه املوحدين يف  -خاصة يف إيران  -بل الكتاب إىل العداء األعىم واجلاهل للشيعة 
ين يُ  ي دخ عرفون يف إيران باسم الوهابيني. اشبه اجلزيرة العربية ا افع األصيل ا

فاع عن املنهج الفكري يف املؤلف إىل ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة الفارسية هو رغبته  ا
عقائد الشيخ حممد بن  معرفةوالعقائدي للموحدين يف شبه اجلزيرة العربية و

يين يف القرن اخكا عرش اهلجري -عبدالوهاب  مه -مصلح احلجاز ا من خالل  وتعا
من أهم الكتب املؤلفة يف بيان العقيدة اإلسالمية األصيلة  هذا الكتاب يُعترب .مؤلفاته

ين يعَترِبون كتاَب اهللا ل يف أسلوب سهل وميرس مما جيعله نرباًسا لمسلمني األحرار ا
رة اكفيني ووافيني للهداية ونيل السعادة األبدية وينحازون بعيداً عن  وسنََّة رسو املطهَّ

م اإلسالم األصيلة. يشتمل هذا الكتاب بل ثالثة رسائل لشيخ لك تعصب إىل ت عا
 سس احكوحيد ومعرفة اهللاأل: يف الرسالة األو بيان /اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

لك احكوحيد واملعرفة ص، وكيفية معرفة اجيبسبحانه وتعاىل ينية  ، واآلثار ا
. الصحيحة يف املجتمع وواجبات املؤمنني جتاه اهللا  ، الرسالة اخكانيةو تعاىل ورسو

ين احلنيف، و الرسالة اخكاخكة  يرشح املؤلف معايري تميزي احلق من اكاطل يف اتباع ا
أفاكره احكوحيدية يطرح املؤلف الشبهات اليت يوردها املغرضون واملرشكون بل اإلسالم و

، فقد علق بل اهلامش بتعليقات /وأما املرتجم آية اهللا الربقيع .ويرد عليها رًدا ُمَدلًال 
  .علمية نافعة. جزى اُهللا تعاىل املؤلَف واملرتجَم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء
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