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 كل احلقوق حمفوظة

 (خلو القران الكرمي من أظباء األئمة )الكتاب: 
 معالجة جذرية إلشكالية متجددة

 الناشر: شعبة البحوث والدراسات
 إصداد: وحدة التأليف والكتابة

 الطبعة: األوىل
 اؼبطبعة: دار الوارث

 مٕ٘ٔٓ -ىـٖٙٗٔالسنة: 
 باسم العلياإلخراج: الشيخ 

 تصميم الغالف: وحدة التصميم
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 املقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اْمتَنَع َعَلى َعٌْنِ و  َدلَّْت َعَلْيِو أَْعاَلُم الظُُّهوِر،و  َبَطَن َخِفيَّاِت اأْلَُمُوِر،اغبَْْمُد لِلَِّو الَِّذي 

َمْن أَثَبَتُو يْبِصرُُه، وصلواتو وسالمو على  اْلَبِصًِن، َفاَل َعٌْنُ َمْن َلَْ يرَُه تْنِكرُُه، َوََل قْلبُ 
قْبَاِز ِعَدتِوِ  تِِو َمْأُخوذًا َعَلى النَِّبيٌَّْن ِميثَاقُُو َمْشُهورًَة ظِبَاتُُو  ِإسْبَاِم نبوَّ و  رسولو الذي بعثو إِلِ

َطرَاِئُق ُمَتَشتَّْتٌة بٌْنَ ُمَشبٍّْو و  َكرمياً ِمياَلُدُه َوأَْىُل اأْلَْرِض يْوَمِئٍذ ِمَلٌل ُمتَفرَّْقٌة َوأَْىَواٌء ُمْنَتِشرَةٌ 
أَنَقَذُىْم دبََكانِِو و  إىل َغًْنِِه فَهَداُىْم بِِو ِمَن الضَّاَلَلةِ  ُمِشًنٍ أو  ُمْلِحٍد ِف اظبِْوِ أو  لِلَِّو خِبَْلِقوِ 

ِف أمتو َما َخلََّفِت اأْلَنِْبَياُء ِف  ( ـبلفاً وآلو )صلى اهلل عليو ِمَن اعبََْهاَلِة، إىل ان ارربل
َعاِة،  ِة الدُّ أفَُبَِها ِإْذ َلَْ يرتُُكوُىْم ََهَاًل ِبَغًْنِ َطرِيٍق َواِضٍح َوََل َعَلٍم قَائٍِم، وعلى األئِمَّ

اَدِة اغُبَماِة، َوأَْىِل الذّْْكِر، َوأُوِل  اأَلْمِر، َوبَقيَِّة اهلِل  َوالَقاَدِة اؽبَُداِة، َوالسَّاَدِة الُوَلِة، َوالذَّ
ُتُو َوِصرَاِطِو، َونُورِِه َوبْرَىانِِو: وَوِخًنَتِِو، َوِحزبِ   َوَعْيَبَة ِعْلِمِو، َوُحجَّ
طالب اؼبرتضى، واغبسن بن علي آّتىب واغبسٌن بن علي الشهيد أيب  علي بن

ى وعلي بن اغبسٌن السجاد وؿبمد بن علي الباقر وجعفر بن ؿبمد الصادق وموس
بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا وؿبمد بن علي اعبواد وعلي بن ؿبمد 

صلوات اهلل عليهم )اؽبادي واغبسن بن علي العسكري واغبجة القائم اؼبهدي 
 .(أصبعٌن
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 أما بعد:
البيت  ألىلباإلمامة اػباصة  اعتقادىمفإّن من أبرز ما مييز شيعة أىل البيت ىو 

ز على أساس النص اإلؽبي عليهم والعصمة ؽبم ؼبرتكِ دبفهومها ا ،)عليهم السالم(
الذي األمر  ،بت سهام النقد واإلشكال على ىذا اؼبْعَتقدوالعلم اػباص ّٔم، وقد صوّ 

  .وحديثاً  استدعى من أعالم الشيعة التصدي ؽبا ومواجهتها قدمياً 
 القرآنعلى ىذه العقيدة ىو: افتقارىا لنصوص  ولعّل من أكثر اإلشكاَلت رواجاً 

وتتأكد ىذه اإلثارة أكثر  .ؽبا كما يرى النافون  ،الكرمي ورفدىا بآياتو احملكمة
 واعتبار ،الكرمي مصدر رئيس للتأصيل الديين والعقائدي من جهة القرآندبالحظة أّن 

 من جهة أخرى. عقائدياً  الشيعة اإلمامة أصالً 
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 صورتٌن: اَلعرتاضوقد أخذ ىذا 
على وزان النبوة  كمقام ومنصب إؽبي  ؛بشكل عام مامةعلى اإل اَلعرتاضاألوىل: 

 والرسالة كما يراه الشيعة.
صَِّبٌْنَ ِف ىذا اؼبوقع ناؼبالبيت ) ألىلعلى اإلمامة اػباصة  اَلعرتاضالثانية: 

: ؼباذا َل وبصياغة أخرى أكثر وضوحاً  .الكرمي القرآنبعدم ورود أظبائهم ِف  ،اإلؽبي(
 ؟!القرآنظباء األئمة ِف أيُذكر 

 يقول الدكتور السلفي ناصر القفاري :
) لنــدع جانــب الّروايــات اؼبفتَـَلــف فيهــا وكبــتكم إىل كتــاب اهلل ســبحانو عــن طريــق 
فهمو من خالل الّلغة العربّية. فاهلل سبحانو أنزل القـرآن بلسـان عـريب مبـٌن، وقـد اتّفـق 

ضــع ؼبفردا ــا مــن اؼبعــا ، أىــل الّســّنة والّشــيعة علــى حــدود العربّيــة، واتّفقــوا علــى مــا و 
 ومعىن ىذا أّن الّلغة العربّية ميكن أن تكون اؼبرجع ِف اغبكومة ِف ىذا األمر.

فهل قبد ِف كتاب اهلل ذِكـرًا لئئّمـة اَلثـين عشـر بأظبـائهم، كمـا ذكـر رسـول اؽبـدى 
صلى اهلل عليو وسلم باظبو ووصفو؛ ألّن اإلمـام عنـدىم كـالّنو، ومنكـر اإلمـام كمنكـر 

 نو أو أعظم.ال
وىل قبد إلمامـة اَلثـين عشـر ذكـرًا صـرً ا ِف كتـاب اهلل كمـا ذكـرت أركـان اإلسـالم 
ـــاب اهلل مـــن غـــًن حاجـــة ؼبعرفـــة أصـــلها إىل  صـــر ة واضـــحة ِف مواضـــع متفرقـــة مـــن كت

 تأويل باطين أو روايات موضوعة، واإلمامة عندىم أعظم أركان اإلسالم؟!
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فكيــف َل تــذكر وَل يشــار إليهــا؟ ألــيس ىــذا دلــيالً علــى أّن مــزاعم اإلماميّــة ِف ىــذا 
 الباب َل أصل ؽبا؟ وحينئذ َلبد من رفض ىذه اؼبزاعم ؼبناقضتها لكتاب اهلل.

وقـد أشـار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميــة ِف مناقشـتو َلبـن اؼبطهـر اغبلـي إىل ىـذا اؼبــنه  
 .(ٔ)ن أن ترتك الرواية" ...(فقال: "فإن تركوا الرواية رأًسا أمك

ننـا لـن إَل إ ،بصـورتو الثانيـة اَلعـرتاضواؼبهمة األساسية ؽبذا البحـ  اإلجابـة علـى  
 ولو بشكل موجز. ،هنمل اإلجابة عنو بصورتو األوىل

  

                                                           
((

 .٘ٓٚ/ صفحة  ٕونقد / اعبزء  عرض-أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  1
مـن قسـم  اإلشـارة اىل أن أصـل ىـذا الكتـاب رسـالة علميـة تقـدم ّٔـا اؼبؤلـف لنيـل درجـة الـدكتوراة القفـاري وذبـدرناصر بن عبد اهلل بن علي  ؼبؤلفو:

أجيـزت ىـذه الرسـالة دبرتبـة الشـرف األوىل مـع التوصـية بطبعهـا وتبادؽبـا بـٌن  وقـد-اإلمام ؿبمد بـن سـعود اإلسـالمية  جامعة-العقيدة واؼبذاىب اؼبعاصرة 
 .اعبامعات
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 منوذجًاُأاإلمامة اإلبراهيمية  ،القرآناإلمامة العامة يف 

ؽبـــي ومقـــام ربـــا  وبلفـــ  إحـــدى أىـــم اليـــات الـــا تناولـــت اإلمامـــة كمنصـــب إإن 

ــاَل ِإ ّْ }اإلمامــة ومعناىــا ىــي قولــو تعــاىل:  ــَأسَبَُّهنَّ َق ــى ِإبــرَاِىيَم َربُّــُو ِبَكِلَمــاٍت َف َوِإِذ ابتَل

وبـالرغم مـن  ،(ٔ){َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرّْيَِّا قَاَل ََل يَناُل َعْهِدي الظَـّاِلِمٌنَ 

ننـا نلفـت النظـر إىل مـا يلـي فبـا لـو إَل إ علـى اؼبطلـوب القـرآ ص وضوح دَللة ىـذا الـن
 :دور مهم ِف توضيح اَلستدَلل

ن اسـم الفاعـل أومعلـوم  ،"مامـاً إ"جاعلك" ِف الية اسـم فاعـل عامـل ِف " نإ: وَلً أ
اَلســـتقبال، وىـــذا اعبعـــل قـــد حصـــل بعـــد اَلبـــتالء أو  َل إذا كـــان للحـــالإ ،َل يعمـــل

 معىن لو.  َل وإَل فيكون اَلبتالء زائداً  ،قبلوسبام الكلمات َل إو 
بعـد منصـب النبـوة والرسـالة )عليو السالم(  إلبراىيمعطي أُ خر آفثمة منصب  ،ذنإ

 .صر اً  اليةتو كما ظبّ ،  (مامةاإل)وىو منصب مغاير ؽبما 
بنفسـو يـدل علـى )عليـو السـالم(  عـز وجـل إلبـراىيمن ىذا اػبطاب مـن اهلل إ: ثانياً 

ن أإذا التفتنـا إىل  خصوصـاً  ،ليوإوحى أمو و َل كيف خاطبو وكلّ إو  ،اً نبيكان يم  براىإن أ
 نو خطاب ابتدائي.أسلوب اػبطاب َل يشعر َل من قريب وَل من بعيد أ
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ـــدائي كقولـــو تعـــاىل ـباطبـــا موســـى مـــثال: ُـــوِدَي ِمـــْن } فاػبطـــاب اَلبت ـــا أَتَاَىـــا ن فَلمَّ

ــــَجرَِة أَْن يَــــا ُموَســــى ِإ ّْ أَنَــــا اللَّــــُو َربُّ  َشــــاِطِل اْلــــَواِد اأْلَمْيـَـــِن ِف اْلبْقَعــــِة اْلُمَبارََكــــِة ِمــــَن الشَّ

 .(ٔ){اْلَعاَلِمٌنَ 

 .(ٕ){اقرَأْ بِاْسِم َربَّْك الَِّذي َخَلقَ }: (وآلو )صلى اهلل عليوو حينما خاطب نبينا أ

ـــو الســـالم)بـــراىيم إن أل ذلـــك علـــى فـــد ـــاً   (علي ـــة مـــورد  قبـــل اػبطـــاب كـــان نبي بالي
 .البح 

ْعنَـا }وؽبذا قال تعـاىل:  ،عطي النبوة وىو فىتأ (عليو السالم)براىيم إ: ثالثاً  قَـاُلوا ظبَِ

 .(ٖ){فىًت يَْذُكرُُىْم يَقاُل َلُو ِإبرَاِىيمُ 

سبهــا وقبــح أبعــد اَلبــتالءات الــا ابتلــي ّٔــا و  جــاءتمامتــو إالــا نصــت علــى  واليــة
الـذي عـع عنـو تعـاىل  )عليهمـا السـالم( ظباعيـلإكـان منهـا ذبـح ابنـو   أيضـاً فيها. والا 

 .(ٗ){ِإنَّ َىَذا ؽَبَُو اْلَباَلُء اْلُمِبٌنُ } :بقولو

 وكوضعو ِف النار وغًنىا.
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 ،طلب ىذا اؼبنصب لذريتـو "قـال ومـن ذريـا" (صلوات اهلل عليو)براىيم إن إ: رابعاً 
مامــة وىــم غــًن وإَل كيــف يطلــب ؽبــم اإل ،نــو كانــت لــو ذريــةأالــذي يــدل علــى األمــر 

ثبت العـرش  :كما يقالأو   ،ن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت اؼبثبت لوإموجودين؟!! ف
 :وؽبـــذا قالـــت زوجتـــو ،صـــبح شـــيفاً أن كـــع و أعطـــي الذريـــة بعـــد أمث انقـــو. وىـــو قـــد 

 .(ٔ){اَلْت يَا َويَلىَت أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَىَذا بْعِلي َشْيًفا ِإنَّ َىَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ قَ }

 وىو ؿبال.  ،وىو نو ربصيل للحاصل فجعلو نبياً  
 اليــةمامــة ِف ولــيس اؼبــراد مــن اإل ،مامــة يغــاير منصــب النبــوة سبامــاً منصــب اإل ذنإفــ

، وإَل كــان مــن القــى الســمع وىــو شــهيدأو  النبــوة كمــا ىــو واضــح ؼبــن كــان لــو قلــب
 ربصيل اغباصل، فإن مدلول الية حينئٍذ جعل إبراىيم النو قبل اػبطاب نبياً!

 قال العالمة الطباطبائي:

 للنـــاس جاعلـــك إ : قـــال فـــأسبهن بكلمـــات ربـــو إبـــراىيم ابتلـــى وإذ}: تعـــاىل قولـــو

 بــو اهلل ابــتاله دبــا ابتالئــو بعــد كانــت إمنــا اؼبوىوبــة اإلمامــة ىــذه أن علــى يــدل ،{إمامــاً 

 ِف ّٔــــا( الســــالم عليــــو) ابتلــــي الــــا الــــبالء أنــــواع إَل ىــــذه وليســــت ،اَلمتحانــــات مــــن
: تعـاىل قـال إظباعيـل، ذبـح قضـية بـالء أوضـحها مـن أن علـى القـرآن نص قدو  حياتو،
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 الــــــــبالء ؽبــــــــو ىـــــــذا إن: قــــــــال أن" إىل أذحبــــــــك أ  اؼبنـــــــام ِف أرى إ  بــــــــين يــــــــا قـــــــال)
 (ٕ).(ٔ)(اؼببٌن

 اغبمــد: "قولــو مــن عنــو تعــاىل اهلل حكــى كمــا إبــراىيم، كــع ِف وقعــت إمنــا والقضــية
 .(ٖ)"الدعاء لسميع ريب إن وإسحاق، إظباعيل، الكع على ل وىب الذي هلل

مسبوقة بالنبوة والرسالة وَها غًن متـوفرين  (عليو السالم)ابراىيم إمامة فإن قيل: إن 
 !السالم()عليهم ئمة أىل البيت أِف 

للنبـوة والرسـالة  ثبتـت اليـة منصـباً مغـايراً أن أقلنا: َل يقدح ىذا ِف اَلسـتدَلل بعـد 
وَل تشــر َل مــن قريــب وَل مــن بعيــد إىل اشــرتاط ســبق النبــوة علــى اإلمامــة ِف شــفص 

إمـام بعثــو اهلل تعـاىل واصــطفاه فإنــو  ،للجـواب كفــييقصــة طـالوت ِف ّن إعلـى  ،اإلمـام
   يقول تعاىل ِف ىذا الشأن: ،َل يكن نبياً و  م واعبسموزاده بسطة ِف العل

َُّ َيُكــوُن لَــُو اْلُمْلــُك } َوقَــاَل ؽَبـُـْم نَبِــيُهْم ِإنَّ اللَّــَو قَــْد بَعــَ  َلُكــْم طَــاُلوَت َمِلًكــا قَــاُلوا َأ

لَّــَو اْصــطََفاُه َعَلــْيُكْم َعَليَنــا َوكَبْــُن َأَحــقُّ بِاْلُمْلــِك ِمْنــُو وَََلْ يــْؤَت َســَعًة ِمــَن اْلَمــاِل قَــاَل ِإنَّ ال

   .(ٗ){َوزَاَدُه َبْسطًَة ِف اْلِعْلِم َواعبِْْسِم َواللَُّو يْؤِت ُمْلَكُو َمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ 

*** 
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 القرآنعالقة الُسنة القطعية ب

ـــالعود إىل اإلشـــكال األ  القـــرآنســـاس ِف ىـــذا البحـــ  )ؼبـــاذا َل يـــذكر األئمـــة ِف وب
ِف ىـــذا البحـــ  أن نعـــرض  ومعاعباتـــونـــرى مـــن الـــالزم قبـــل ســـرد أجوبتـــو  ،؟(بأظبــائهم

ؼبقدمــة تؤســس ألصــل أصــيل ومــنه  قــومي مــن شــأنو الكشــف عــن أىــم ركيــزة مغلوطــة 
وجـــود فـــرق مـــن جهـــة اغبجيـــة بــــٌن  اَلعــــرتاضبُـــين اإلشـــكال عليهـــا، حيـــ  يفـــرتض 

والسـنة  القـرآنق بـٌن يـفر الت يصـحفهـل  - والسنة القطعيـة القرآن - النصوص الوحيانية
نــا سنقتصــر ِف أىــذا مــا تعــىن باإلجابــة عنــو ىــذه اؼبقدمــة اؼبفتصــرة، علــى  القطعيــة ؟!

 اؼبقدمة على ما يرتضيو اؼبعرتض اؼبفالف للشيعي ِف العقيدة واؼبنه .
الكـــرمي، والســـنة الصـــحيحة ومـــا نقلـــو  القـــرآنلقـــاء نظـــرة ســـريعة علـــى آيـــات إفبعـــد 

( وىكــذا مــا ســطره العلمــاء ِف وآلــو ابة النــو )صــلى اهلل عليــوـبــالفو الشــيعة عــن صــح
صــــل إىل نتيجـــة حتميــــة مفادىـــا: َل وجــــود ألّي فـــرق مــــن جهـــة اؼبعــــىن نمـــدونا م، س

 فالكل وحي من اهلل تعاىل. بينهما واغبجية
، والسـنة مفسـرة ومبينـة لـو متنـاً  باعتبـار آياتـوالكرمي فينـادي بـأعلى صـوتو  القرآنأما 

َ ؽَبُـُم }آيات عديدة منها قولو تعاىل:  ِف جاء ذلك َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكتَـاَب ِإَلَّ لُِتبـٌنّْ
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َوأَنزَْلَنا إِلَْيـَك الـذّْْكَر }وقولو تعاىل:  ،(ٔ){الَِّذي اْختَلُفوا ِفيِو َوُىًدى َوَرضْبًَة لَِقْوٍم يْؤِمُنونَ 

َ لِلنَّاسِ   .(ٕ){َوَلَعلَُّهْم يتَفكَُّرونَ َما نزَّْل إِلَْيِهْم  لُِتبٌنّْ

خــذ بــو علــى قاعــدة: وبينــو  ــب األ( وآلــو )صــلى اهلل عليــون مــا فســره النــو إذلــك 

ــانتُهوا} ــُو َف ــا هنَــاُكْم َعْن ــاُكُم الرَُّســوُل َفُفــُذوُه َوَم ــا آَت  أيضــاً  القــرآنوضــح أوقــد  ،(ٖ){َم

ىنـا صـارت طاعتـو )صـلى اهلل ومن ، (ٗ){َما يْنِطُق َعِن اؽْبََوى}: السر ِف ذلك قائالً 

َمــْن يُِطــِع الرَُّســوَل فَقــْد أَطَــاَع }( عــٌن طاعــة اهلل ومعصــيتو عــٌن معصــية اهلل: وآلــو عليــو

َوَمــْن يْعـــِص اللَّــَو َوَرُســوَلُو فَقـــْد }و ،(٘){اللَّــَو َوَمــْن تـــَوىلَّ َفَمــا أَْرَســْلَناَك َعلَـــْيِهْم َحِفيظًــا

   .(ٙ){َضلَّ َضاَلًَل ُمِبيًنا

ـــاد أَل خيـــار للمكلـــف و  ـــْؤِمٍن َوََل }مـــام الســـنة ســـوى التســـليم واَلنقي ـــا َكـــاَن ِلُم َوَم

ـــِص اللَّـــَو  ـــْن يْع ـــرِِىْم َوَم ـــْن أَْم ـــرًا أَْن َيُكـــوَن ؽَبـُــُم اػبِْـــًنَُة ِم ـــٍة إذا َقَضـــى اللَّـــُو َوَرُســـولُُو أَْم ُمْؤِمَن
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ــا ــْد َضــلَّ َضــاَلًَل ُمِبيًن ــاَل وَ }وقــال:  ،(ٔ){َوَرُســوَلُو فَق َربّْــَك ََل يْؤِمُنــوَن َحــىتَّ ُ َكُّْمــوَك َف

   .(ٕ){ِفيَما َشَجَر بينُهْم مُثَّ ََل  َُِدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا فبَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليًما

وىذا ما تطابقت معو السنة حذو القذة بالقذة ففي اغبـدي  الصـحيح عنـو )صـلى 
 .(ٖ)ومثلو معو.." القرآنوتيت أ  إَل أ"  :(وآلو اهلل عليو

، وقـد تعامـل بعـض الصـحابة القـرآنواغبدي  صحيح وصريح ِف اعتبار السنة مثل 
لذلك حدي  ابـن مسـعود ِف البفـاري مـع  يكيهد أيضاً مع السنة على ىذا األساس 

ِت  أوســي ،ن الســنة وحــي بــل قــرآنأســد ففيــو دَللــة بــل نــص علــى أم يعقــوب مــن بــين أ
فالحــ  شبــة، وىكــذا كانــت كلمــات علمــاء كبــار علمــاء اؼبفــالفٌن ِف األجوبــة  كــامالً 
 :وحديثاً  قدمياً 

ذ يعتــــع اإلســــالم ىــــو الســــنة إ ه، (ه3ٕٖ)اؼبتــــوة ســــنة فمــــن القــــدماء العّٔــــاري 
 :والسنة ىي اإلسالم قائالً 

اعلمـــــوا أن اإلســـــالم ىـــــو الســـــنة، والســـــنة ىـــــي اإلســـــالم، وَل يقـــــوم أحـــــدَها إَل  "
 .(ٗ)"بالخر
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 تشــك ، فــالالقــرآنوإذا ظبعــت الرجــل تأتيــو بــاألثر فــال يريــده، ويريــد  :أيضــاً ويقــول 
 (ٔ).أنو رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده

طلـــق عـــدة أِف كتابـــو "منتهـــى اَلمـــا " فقـــد  األلبـــا ومـــن اؼبعاصـــرين ناصـــر الـــدين 
 نضعها كعناوين كما يلي: الشأنتصاريح ِف ىذا 

 .  (ٕ)قال بعض السلف: السنة تقضي على الكتاب -
 .(ٖ)عن السنة( القرآن)ضالل اؼبستغنٌن ب أيضاً وِف السياق ذاتو وضع عنوانا  -
مســـتقالً عـــن الســـنة؛  القـــرآن: فحـــذار أيهـــا اؼبســـلم! أن ربـــاول فهـــم أيضـــاً وقـــال  -

 .(ٗ)ولو كنت ِف اللغة سيبويو زمانك فإنك لن تستطيع ذلك
 .لنشرع بعرض اإلجابات التأسيسيةانتهينا من اؼبقدمة ىل ىنا نكون قد إ

*** 
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 تفصيل اإلجابات

جوبـــة ذاك اَلعـــرتاض أمـــن اؼبقدمـــة اؼبـــوجزة نصـــرف عنـــان الكـــالم إىل  اَلنتهـــاءبعـــد 
اؼبعتقـدين بــوَليتهم وامــامتهم،  (صبعــٌنأصــلوات اهلل علـيهم )ىـل البيــت أاؼبوجـو لشــيعة 

 اَلعــــرتاضعلــــى  وحــــديثاً  وقــــد تنّوعــــت اإلجابــــات الــــا قــــدمها علمــــاء اإلماميــــة قــــدمياً 
 وميكننا حصرىا ِف نوعٌن رئيسٌن: ،السالف

 القــــرآنِف  األئمــــةبعـــض  اســــمغـــًن وارد مــــن أصــــلو لـــورود  اَلعــــرتاضاألول: يعتـــع 
ويقــّدم اؼبتبنــون ؽبــذه  (عليــو السـالم) طالــبأيب  وبالتحديـد اســم أمــًن اؼبــؤمنٌن علـي بــن

نكتفـــي بعـــرض اثنـــٌن مـــن  ،اإلجابـــة شـــواىد عديـــدة تثبـــت صـــحة إجـــابتهم كمـــا يـــرون
 تلكم الشواىد:

َنا ؽَبُْم ِمْن َرضْبَِتَنا َوَجَعْلَنا ؽَبُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليِّا} -أ اسـتجابة  ىذاجاء  ،(ٔ){َوَوَىبـْ

ــْل ِل ِلَســاَن }بقولــو تعــاىل:  القــرآنالــذي حكــاه  (عليــو الســالم)بــراىيم إلــدعاء  َواْجَع

 .(ٕ){ِصْدٍق ِف اْلِخرِينَ 
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ن قــــرر أثــــين عشــــر  بعــــد ِف مقدمــــة يكفايــــة األثــــر ِف الــــنص علــــى األئمــــة اَل ورد 
 اَلستدَلل ّٔذه الية ما نصو:

عطينـا ألجلهــم وكـرامتهم مــن أي ووىبنـا ؽبــم أي أ :"... فيكـون حاصــل معـىن اليــة
ّن اليـة أذا ثبـت إو ، صـادقاً  ي صـًننا ألجلهـم عليـاً أوجعلنـا  ،صـادقاً  لساناً  علياً  فضلنا

طالـب يـدعي اإلمامـة أيب  طالب ّٔـذا التأويـل فنقـول: علـي بـنأيب  نص على علي بن
 .(ٔ)بعد رسول اهلل بال فصل، وىو صادق ِف كل ما يقول..."

الكــــرمي، فإهّنــــا لــــو صبعــــت  القــــرآناغبــــروف اؼبقطعــــة الواقعــــة ِف مفتــــتح ســــور  -ب 
 .وحذف منها اؼبكرر صارت )صراط علي حق منسكو(

 قال الفيض الكاشا :
" مـن األسـرار الغريبـة ِف ىـذه اؼبقطعـات أهنـا تصـًن بعـد الرتكيـب وحـذف اؼبكـررات 

 .(ٕ)صراط علي حق منسكو("أو  )علي صراط حق منسكو
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)علـــيهم م ورود أظبـــاء األئمـــة النـــوع الثـــا  مـــن اإلجابـــات: مبـــين علـــى اإلقـــرار بعـــد
 وتعتـعه متضـمناً  اَلعـرتاضهنا تسجل ربفظا ـا علـى منطلقـات إإَل  القرآنِف  السالم(

 ،الكرمي والسـنة القطعيـة القرآنلفهم مغلوط ؼبوقع السنة النبوية وتفكيك غًن معر بٌن 
ابــات هنمــا صــنوان، ىــذا ىــو النــوع الثــا  الــذي تشــرتك فيــو صبيــع اإلجأوقــد مــر علينــا 

 التالية:
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 إماو األجوبة.)عليَه السالو( وٍو  األئنة اإلجابة األوىل: جواب

صـــدى لبجابـــة علـــى ىـــذا توَل مـــن يأن يكونـــوا أعلـــى أىـــل البيـــت  لـــيس مســـتغرباً 
َالِئَكِة، َوَمْهِبَط الَوْحِي، َوُخزَّاَن الِعْلِم.

 اإليراد وىمَ َمْوِضَع الرَّْساَلِة، َوـُبْتَـَلَف اؼب
ذا التساؤل مـن قبِـل اؼبفـالفٌن ؽبـم ِف العقيـدة وقـاموا تعّرض أصحاب األئمة ؽبفقد 
جــابوىم بإجابــة كافيــة ووافيـــة أواألئمــة بــدورىم  )علــيهم الســالم(، البيــت ألىــلبنقلــو 

 لذلك: أمنوذجبصًن ِف الكاِف أيب  وصحيحة
ـــا عبـــداهلل أيب  فعـــن وجـــل:  عـــن قـــول اهلل عـــز (عليـــو الســـالم)بصـــًن قـــال ســـألت أب

طالــب أيب  فقــال: نزلــت ِف علــي بــن ،مــنكم"األمــر  أطيعـوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأول"
 عليـاً  : فقلت لو: إن الناس يقولـون: فمـا لـو َل يسـمّْ )عليهم السالم(واغبسن واغبسٌن 

ِف كتاب اهلل عـز وجـل؟ قـال: فقـال: قولـوا ؽبـم: إن رسـول  )عليهم السالم(وأىل بيتو 
، حــىت  وَل أربعــاً  اهلل ؽبــم ثالثــاً  نزلــت عليــو الصــالة وَل يســمّْ  (وآلــو )صــلى اهلل عليــواهلل 

ر ذلك ؽبم، ونزلت عليـو الزكـاة وَل ىو الذي فسّ  (وآلو )صلى اهلل عليوكان رسول اهلل 
ىـو  (وآلـو )صـلى اهلل عليـودرىـم، حـىت كـان رسـول اهلل  ؽبم مـن كـل أربعـٌن درَهـاً  يسمّْ 

حــىت كــان رســول اهلل  ســبوعاً أ: طوفــوا الــذي فســر ذلــك ؽبــم، ونــزل اغبــ  فلــم يقــل ؽبــم
" أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول  :ر ذلك ؽبـم، ونزلـتىو الذي فسّ  (وآلو )صلى اهلل عليو

)صــلى فقــال رســول اهلل  -ونزلــت ِف علــي واغبســن واغبســٌن  -مــنكم " األمــر  ولأو 
 (وآلــو )صــلى اهلل عليــو: ِف علــي: مــن كنــت مــوَله، فعلــي مــوَله، وقــال (وآلــو اهلل عليــو

وجــل أن َل يفــرق بينهمــا حــىت  وصــيكم بكتــاب اهلل وأىــل بيــا، فــإ  ســألت اهلل عــزأ
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يوردَها علي اغبوض، فأعطا  ذلك وقال: َل تعلموىم فهم أعلم مـنكم، وقـال: إهنـم 
لــن جرجــوكم مــن بــاب ىــدى، ولــن يــدخلوكم ِف بــاب ضــاللة، فلــو ســكت رســول اهلل 

ل بيتـو، َلدعاىـا آل فـالن وآل فـالن، لكـن اهلل فلم يبٌن مـن أىـ (وآلو )صلى اهلل عليو
"إمنـــا يريـــد اهلل ليـــذىب  (وآلـــو )صـــلى اهلل عليـــولنبيـــو  وجـــل أنزلـــو ِف كتابـــة تصـــديقاً  عـــز

" فكــان علــي واغبســـن واغبســٌن وفاطمـــة الــرجس أىـــل البيــت ويطهــركم تطهـــًناً  عــنكم
ِف بيـت أم  ربت الكسـاء (وآلو )صلى اهلل عليو، فأدخلهم رسول اهلل )عليهم السالم(

م أوىــؤَلء أىــل بيــا وثقلــي، فقالــت  وثقــالً  ســلمة، مث قــال: اللهــم إن لكــل نــو أىــالً 
سلمة: ألست من أىلك؟ فقال: إنك إىل خًن ولكن ىؤَلء أىلي وثقلـي، فلمـا قـبض 

كـــان علـــي أوىل النـــاس بالنـــاس لكثـــرة مـــا بلـــ  فيـــو ،  (وآلـــو )صـــلى اهلل عليـــورســـول اهلل 
وإقامتو للناس وأخذه بيده، فلما مضـى علـي َل يكـن  (وآلو )صلى اهلل عليورسول اهلل 

 يستطيع علي وَل يكن ليفعل أن يدخل ؿبمد بن علي وَل العبـاس بـن علـي وَل واحـداً 
لقال اغبسن واغبسٌن: إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل فينا كما أنزل فيك فـأمر  من ولده إذاً 

كمــا بلــ  فيــك   (وآلــو اهلل عليــو )صــلىبطاعتنــا كمــا أمــر بطاعتــك وبلــ  فينــا رســول اهلل 
كــان اغبســن   (عليــو الســالم)وأذىــب عنــا الــرجس كمــا أذىبــو عنــك، فلمــا مضــى علــي 

 .(ٔ)أوىل ّٔا لكعه..." (عليو السالم)
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 مام الصادق )عليى السالم( خصائص جواب اإل

ــــا نقــــف وقفــــة مــــوجزة مــــع جــــواب اإل بــــأس  وَل ،(الســــالم عليــــو) مــــام الصــــادقىن
 النقاط ذات الصلة جبوابو )عليو السالم(:باإلشارة إىل بعض 

ــــد حجــــةأوًل:  ــــين روى ىــــذا أحملــــب شــــبهة نشــــًن إىل أو  ولــــئال يبقــــى ؼبعان ّن الكلي
 .(ٔ)اغبدي  بسندين صحيحٌن كما ذكر آّلسي ِف اؼبرآة

ـــو الســـالم( علـــى مـــا ميكـــن شـــتمل جـــواب اإلاثانيـــاً:  ـــالنظًن، امـــام )علي ـــاره رداً ب عتب
   .سبثل بقولو )عليو السالم( )فقال: قولوا ؽبم....( وجواباً نقضياً 

وىــي أن الســنة  ،اإلشــارة إىل اغبقيقــة الــا مــر بياهنــا ِف اؼبقدمــة أيضــاً ســتبطن اثالثــاً: 
 ،مـن ىـذه القاعـدة سـتثناءً ا، وإن اإلمامـة ليسـت شـذوذاً و القـرآنمفسرة ومبينـة غبقـائق 

كـــرمي وفصـــلتها الســـنة، فهـــي  ال القـــرآنبـــل ىـــي كســـائر مفـــردات الـــدين الـــا أصـــل ؽبـــا 
 كالصالة واغب  والصوم والزكاة و... اخل من ىذه اعبهة.

أظبـــاء أو  ثـــين عشـــر،رابعـــاً: إن الروايـــة ليســـت بصـــدد تعـــداد وســـرد أظبـــاء األئمـــة اَل
اؼبعصــومٌن األربعــة عشــر بقــدر مــا ىــي ِف معــرض التمثيــل لبجابــة علــى الســؤال، لــذا 

يضـــــاف إىل ذلـــــك أن مـــــن ذكـــــر م ىـــــم  أشـــــارت لـــــبعض األئمـــــة )علـــــيهم الســـــالم(،
 اؼبوجودون فعالً حٌن نزول اليات الا وردت ِف الرواية.
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 قال العالمة آّلسي:
 ....(.(ٔ)الية نزول عند موجودين لكوهنم بالثالثة التفصيص )ولعل

عـــــرتاض نقضـــــاً، وإمنـــــا راحـــــت تعـــــرض لـــــبعض خامســـــاً: َل تكتـــــف الروايـــــة بـــــرد اَل
فـــق علـــى روايتهـــا اؼبســـلمون والدالـــة علـــى إمامـــة أىـــل البيـــت تااألحاديـــ  النبويـــة الـــا 

 كحدي  الغدير وحدي  الثقلٌن اؼبتواترين.  ؛)عليهم السالم(
إن ىذه الرواية تصلح أن تكون شاىداً ومؤيداً للنـوع الثـا  مـن اإلجابـات  سادساً:
 َل لـــو فمـــا: يقولـــون النـــاس بصـــًن: )إنأيب  عـــرتاض، فـــإن ظاىرىـــا إقـــرار ســـؤالعلـــى اَل

سـم اوجـل؟....( بعـدم ورود  عـز اهلل كتـاب ِف( السـالم علـيهم) بيتـو وأىـل علياً  يسمّْ 
مام )عليـو السـالم( مـن أولـو إىل آخـره وىكذا ظاىر جواب اإل ،القرآنأمًن اؼبؤمنٌن ِف 

 مبين على عدم ورود اسم كما ىو واضح ؼبن قرأه.
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 شكال يف العقائد.اإلجابة الثاىية: اليقض باطراد اإل

 على عقيدة الشيعة ِف إمامة أىل البيـت )علـيهم السـالم(، لـو  ّ  اَلعرتاضإّن ىذا 
 القــــرآنفإنــــو يطّــــرد و ــــرى ِف ســــائر العقائــــد فيقــــال: ؼبــــاذا َل تُــــذكر ســــائر العقائــــد ِف 

بكــــر وصــــحبتو للنــــو أيب  ظبــــاء األنبيــــاء وعــــددىم وخالفــــةأالكــــرمي، كقــــدم كــــالم اهلل و 
سـيما  ،ر وخالفة عمـر عنـد اؼبفـالفٌن للشـيعة ِف العقيـدةِف الغا( وآلو عليو اهلل )صلى

 .مع ذىاب طائفة كبًنة عمن علماء العامة إىل تكفًن منكر خالفة الشيفٌن
 القـرآنن صبلـة كبـًنة مـن عقائـد اؼبسـلمٌن َل يصـرح ّٔـا ِف إعلـى  األلبـا وقد نص  

 الكرمي حي  يقول:
 تشـتبو َل قـاىرة مكشـوفة اغبـق حجـ  صبيـع وجـل عز اهلل  عل َل فلماذا: قيل فأن
 وغـًنه ىـو يعلـم عـاص َلإو  مطيـع، نـوأ وغـًنه ىـو يعلـم مطيـع َلإ يبقـى فال ،حدأ على

 اعتذار؟ وَل نكارإ لو يتأتى وَل عاص، نوأ
 عليـو يسـتحقون فـال ،اغبـق اعتقاد على ؾببورين الناس لكان كذلك كان لو: قلت
 مكــــان ِف كــــان كمــــن اَلعــــرتاف علــــى مكــــرىٌن ولكــــانوا ،ثوابــــاً  وَل كمــــاَلً  وَل ضبـــداً 
 كبــد ِف الشــمس فــاذا ،األبــواب ففتحــت ذلــك علــى وراىــن ليــل ذاك نإ فــزعم مظلــم

 مــن كثــًن لفــوات وكــف، عمــل مــن الطاعــة علــى اؼبكــرىٌن مــن قريبــاً  ولكــانوا الســماء،
 .أيضاً  ونفسو الناس ّٔا فيغالط للحق حبو يضعف من ّٔا يتعلل الا الشبهات

 :  دبا لفظو اؼبوضوع ىذا على ضبزة الرزاق عبد ؿبمد وقد علق الشيخ
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 بـــاؽبوى النــاس ابــتالء ِف تعــاىل اهلل حكمــة بــٌن نأ واعبــواب بالســؤال الشــيخ يريــد)
 فوضــوح َلإو  ويــؤجر، آّاىــد و مــد واَلبــتالء اعبهــاد ليحصــل والشــهوات والشــبهات

 (.بينة عن حي من و يا، بينة عن ىلك من ليهلك بو، خفاء َل أمر والباطل اغبق
 بينـات ظباىـا الـا تعـاىل اهلل حجـ  ان اغبـق) :ما لفظو خرآعلى كالم  أيضاً  وعّلق

 وقــر ذنيــوأ وِف كــن قلبــو ِف مــن علــى زبفــى منــاإو  ّٔــا خفــاء َل واضــحة مكشــوفة ىــي
 (.اعتاد وما وأخالقو ىواه من غشاوة بصره وعلى

 تكـــون نأ ىـــو القـــاىرة اؼبكشـــوفة بالقضـــية مـــرادي نأ جفـــى راهأ َل: األلبـــا وقـــال 
أو   هلهــا، نــوإ زاعـم زعــم لــو حـىت ،عاقــل علـى اليقــٌن فاد ــاإ وَل ىـي زبفــى َل حبيـ 

 اؼبنـــاِف اعبنـــون ؾبنـــون مـــاإ نـــوأب العقـــالء لقطـــع فيهـــا يرتـــابأو  دَللتهـــا عـــدم يعتقـــد نـــوإ
 بينـــات ولكنهـــا ىكـــذا، اغبـــق اغبجـــ  صبيـــع لـــيس نـــوأ جفـــى وَل. كـــاذبأو   للتكليـــف

 األول الضــرب ضــربٌن، علــى ىــي مث اغبجــة، بــو وتقــوم اؽبدايــة بــو ربصــل الــذي البيــان
 مـا الثـا  ،مسـلماً  يكون نأ عليو  ب نوأ لو يتبٌن نأإىل  اإلنسان توصل الا اغبج 
 قصــرأو  اغبــق، عــن يصــد قــد ىــوى اتبــع مــن لكــن واضــحة حجــ  فــاألول ذلــك، بعــد
 علـــى الثـــا  والضـــرب  هـــل،أو  يرتـــاب فقـــد يقـــوم نأ عليـــو نأ بـــان قـــد دبـــا القيـــام ِف
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 يؤاخـذ، ولكنـو يكفـر َل مـا ومنـو فيـو، اؼبفطـل فيكفـر األول معـىن ِف ما منو درجات،
 .  (ٔ)اجتهاده على أيضاً  يؤجر ما ومنو يعذر، ما ومنو

 مـن صبلـة ؾبـيء ِف وؿبمد عبـد الـرزاق( واضـح األلبا ) الشيفٌن كالم: وىنا نقول
 ىدفـو مـن البحـ  فيهـا اإلنسـان  عـلوأن  وحيـاد ونظـر حبـ إىل  ربتـاج بأدلة العقائد
 .وىواه قومو خالف نإو  اغبق ربصيل

 ِف صدر اإلجابة الثانية: شواىد ما أوجزناه وإليك
 .(القرآنعلى عقائد َل تذكر ِف  األلبا أـ )شواىد من كالم 

طائفـة كبـًنة مـن  يٌنالقـرآنمـا  وىـو يـرد علـى ِف كتـاب منتهـى األ األلبا فقد ذكر 
 نذكر منها على سبيل اؼبثال َل اغبصر: القرآنمن السنة ودون  اؼبأخوذةالعقائد 

 .نبياءوغًنه من األآدم  ـ نبوةٔ  
 .على غًنه (وآلو عليو اهلل )صلىفضلية النو أـ ٕ  
 العظمى ِف احملشر.( وآلو عليو اهلل )صلىـ شفاعتو ٖ  
 ألىل الكبائر من أمتو. (وآلو عليو اهلل )صلى ـ شفاعتوٗ  
 .القرآنكلها ما عدا  (وآلو عليو اهلل )صلىـ معجزاتو ٘
يعــــدد العقائــــد  األلبــــا وىكــــذا راح  ،اخل " ...(وآلــــو عليــــو اهلل )صــــلى ـــــ صــــفاتو٘ 

 .(ٔ)من األحادي  فحسب اؼبستسقاةاإلسالمية 
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 ب ـ أما عن كفر منكر خالفة الشيفٌن:
نكــــر أن مــــن إحنيفـــة أيب  )فمــــذىب :قـــالاؽبيتمـــي اؼبكــــي حيــــ  ابـــن حجــــر  -ٔ

 .(ٕ)عمر فهو كافر..(أو  خالفة الصديق
نكر خالفـة الصـديق كفـر  أن إ)و  :قال ـ الطحاوي ِف حاشيتو على مراقي الفالحٕ
سراء َل اؼبعراج واغبق ِف الفـتح عمـر بالصـديق ِف ىـذا اغبكـم واغبـق ِف نكر اإلأكمن 

 .(ٖ)..(أيضاً العىان عثمان ّٔما 
 .(ٗ)بكر الصديق فهو كافر(أيب  نكر امامةأ)من  :الفتاوى اؽبندية وِف -ٖ

 بعد ىذا النزر اليسًن فبا تناثر ِف صحفهم لنا سؤال نضعو برسم كل منصف:
 ليكفر اؼبسلمون غًن اؼبعتقدين ّٔا؟!  القرآنبكر باظبو ِف أيب  اين امامة

 .القرآنصول الدين لتذكر ِف أن قيل: اهنا ليست من إف
 اذن؟ على إنكارىا قلنا: فِلَم التكفًن 

دلــة  صــى مــن األ ـبــالفيهم مــع قيــام مــا َل بإســالمِف الوقــت الــذي  كــم الشــيعة 
ثـارة مـن علـم علـى إ، وعـدم امـتالك خصـومهم )عليهم السالم(ىل البيت أمامة إعلى 

 .(٘){تِْلَك إذا ِقْسَمٌة ِضيَزى}خالفة الثالثة! 
 اعبواب عن اَلعرتاض دبا يلي:يتلفص من صبيع ما مر ِف ىذا 
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دليلهــــا مــــن خــــارج  الــــدين بالضــــرورةمعلومــــة مــــن  - وفروعــــاً  صــــوَلً أ -شبــــة عقائــــد  
 مثلة منها.أوقد مر عليك  ،القرآن

*** 
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 اإلجابة الثالثة: على خطى عبد اهلل بً مسعود!

علــى غــرار جــواب الصــحايب ابــن مســعود ألم يعقــوب األســدية القــول:  أيضــاً ميكــن 
 .القرآنِف  جاءتعلي باظبو  ن خالفةإ

نـو إيعقوب ىو ما نقلو البفاري عـن ابـن مسـعود  ألمابن مسعود  بإجابةواؼبقصود 
تَـَفلَّْجــــاِت، لِْلُحْســــِن »قــــال يومــــا: 

ُ
َصــــاِت َواؼب ُتَـَنمّْ

وَتِشــــَماِت، َواؼب
ُ
َــــاِت َواؼب َِ َلَعــــَن اللَّــــُو الَوا

ـــرَاِت َخْلـــَق اللَّـــوِ  َُغيـّْ
اْمـــرَأًَة ِمـــْن بَـــيِن َأَســـٍد يـَُقـــاُل ؽَبـَــا أُمُّ يـَْعُقـــوَب، َفَجـــاَءْت فـَبَـَلـــَ  َذلِـــَك « اؼب

ــاَل: َوَمــا ِل  ــْت: ِإنَـّـُو بـََلغَــيِن َعْنــَك أَنَّــَك َلَعْنــَت َكْيــَت وََكْيــَت، فـََق أَْلَعــُن َمــْن َلَعــَن  َل فـََقاَل
ــرَْأُت َمــا  ، َوَمــْن ُىــَو ِف ِكَتــابِ (َصــلَّى اهللُ َعَلْيــِو َوَســلَّمَ )َرُســوُل اللَّــِو  اللَّــِو، فـََقالَــْت: َلَقــْد قـَ

بـَـــٌْنَ اللَّـــْوَحٌْنِ، َفَمـــا َوَجـــْدُت ِفيـــِو َمـــا تـَُقـــوُل، قَـــاَل: لَـــِئْن ُكْنـــِت قـَرَأْتِيـــِو َلَقـــْد َوَجْدتِيـــِو، أََمـــا 
ـــرَْأِت:  ـــُو فَـــانـْتَـُهوا}قـَ ـــ(ٔ){َوَمـــا آتَـــاُكُم الرَُّســـوُل َفُفـــُذوُه َوَمـــا نـََهـــاُكْم َعْن ى، ؟ قَالَـــْت: بـََل

قَـــاَل: فَِإنَّـــُو قَـــْد نـََهـــى َعْنـــُو، قَالَـــْت: فَـــِإ ّْ أََرى أَْىَلـــَك يـَْفَعُلونَـــُو، قَـــاَل: فَـــاْذَىِو فَـــاْنظُرِي، 
 .  (ٕ)َفَذَىَبْت فـََنَظَرْت، فـََلْم تـََر ِمْن َحاَجِتَها َشْيًئا، فـََقاَل: َلْو َكاَنْت َكَذِلَك َما َجاَمْعتـَُها

عظـم ن النـو األأ بعـد أْن ثبـت لـدى اؼبسـلمٌن صبيعـاً فعلى طريقة ابن مسعود ىذه و 
 كمــا ســيأتيك شـــطراً   ،مــًن اؼبــؤمنٌن )عليــو الســالم(أ( نــص علــى وآلــو )صــلى اهلل عليــو

الكــرمي علــى  القــرآنمنهــا، ميكننــا أن قبيــب وبضــرس قــاطع عــن اإليــراد: نعــم لقــد نــص 
 علي )عليو السالم( باظبو وصفتو.إمامة أمًن اؼبؤمنٌن 
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 .القرآٌمامة العامة واخلاصة يف الرابعة: اإلاإلجابة 

عقيــدتنا بــالنبوة مــن جهــة الوســاطة بــٌن اػبلــق وبــٌن  وزانعلــى  باإلمامــةن عقيــدتنا إ
 القـــرآنؽبـــي ورد ِف إديـــين ومقـــام  كأصـــلن اغبـــدي  عـــن النبـــوة  إفكمـــا  ،اػبـــالق وعليـــو
)علــــيهم ن عــــددىم إئــــة مــــنهم ذلــــك ااَلنبيــــاء ولــــو بنســــبة واحــــد باؼبأظبــــاء دون ذكــــر 
فقــد  ،(مامــةعــين اإلأ)فكــذا اغبــال لنظًن ــا  ،لــف نــوأربعــة وعشــرون أئــة و االســالم( م

ـــا دون ذكـــر   ،ؽبـــي ومقـــام ربـــا أومنصـــب  كأصـــلوردت   صبيـــع أظبـــاء كمـــا مـــرت علين
 األئمة.

مامــة كمقــامٌن لوجــدناه يــذكر النبــوة واإل آياتــووســعنا  القــرآنفلــو خلينــا كبــن و  ،ذنإ
 القـــرآ اشـــفاص اؼبنصـــبٌن، وىـــذا العـــرض أظبـــاء دون ذكـــر  ؽبيـــٌنإ وشـــأنٌنومنصـــبٌن 

 ازبذ شكلٌن ِف حقيقتو: لبمامة
َلئمـة وخلفـاء هلل ِف ارضـو أو  اػبالفـة العامـةأو  لبمامةيعرض  القرآنفتارة قبد  -أ
يــة القرآنكثــًنة، وشــواىده   وامثلــة ذلــك( وآلــو )صــلى اهلل عليــو ســبقوا النــو اَلعظــم قــد

 :منهاوفًنة ىاك سطراً 

قَــاَل  َوِإِذ ابـْتَـَلــى ِإبـْــرَاِىيَم َربُّــُو ِبَكِلَمــاٍت فَــَأسَبَُّهنَّ قَــاَل ِإ ّْ َجاِعلُــَك لِلنَّــاِس ِإَمامــاً } -ٔ

 وقد سبقت اإلشارة اليها. .(ٔ){َوِمْن ُذرّْيَِّا قَاَل ََل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌنَ 
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ــًة يـَْهــُدوَن } -ٕ ــاُىْم أَئِمَّ ــاَم الصَّــاَلِة َوَجَعْلَن ــرَاِت َوِإَق ــْيِهْم ِفْعــَل اػْبَيـْ ــا إَِل َن بَِأْمرِنَــا َوأَْوَحيـْ
 .(ٔ){َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 

ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنونَ } -ٖ  .(ٕ){َوَجَعْلَنا ِمنـْ
 .(ٖ){قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإ ّْ َجاِعٌل ِف اأْلَْرِض َخِليَفةً َوِإْذ } -ٗ
يَــا َداُووُد ِإنَّــا َجَعْلَنــاَك َخِليَفــًة ِف اأْلَْرِض فَــاْحُكْم بـَــٌْنَ النَّــاِس بِــاغبَْقّْ َوََل تـَتَِّبــِع } -٘

َعـْن َسـِبيِل اللَّـِو ؽَبُـْم َعـَذاٌب َشـِديٌد دبَـا اؽْبََوى فـَُيِضـلََّك َعـْن َسـِبيِل اللَّـِو ِإنَّ الَـِّذيَن َيِضـلُّوَن 
 .(ٗ){َنُسوا يـَْوَم اغبَِْسابِ 

البيـت،  ألىـليتمثـل باإلمامـة اػباصـة  لبمامـة القـرآنوالشكل اَلخر لعـرض  -ب 
لـذا سنقتصـر  ،وبسط القول فيها  تـاج منـا عقـد حبـوث موسـعة َل يسـعها ىـذا اؼبـوجز

غــًن، ولعلنــا نوفــق لبحثهــا َلحقــا إن شــاء اهلل ىنــا علــى موضــع اغباجــة للتــذكًن لــيس 
 تعاىل.

ـــوا أَِطيُعـــوا اللَّـــَو َوأَِطيُعـــوا الرَُّســـوَل َوأُوِل } -ٔ ِمـــْنُكْم فَـــِإْن األمـــر  يَـــا أَيُـَّهـــا الَّـــِذيَن آَمُن
لِـــَك ْليَـــْوِم اْلِخــِر ذَ تـَنَــاَزْعُتْم ِف َشــْيٍء فـَــُردُّوُه إىل اللَّــِو َوالرَُّســوِل ِإْن ُكْنـــُتْم تـُْؤِمنُــوَن بِاللَّــِو َوا

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً   .(ٔ){َخيـْ
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صـــلوات اهلل )ّٔـــذه اليـــة علـــى إمامـــة أىـــل البيـــت  اَلســـتدَللوفيمـــا يـــرتبط بوجـــو 
فقيــل لــو: مــا الــدليل  (رضبــو اهلل)ســئل أبــو ؿبمــد الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري  (عليــو

السـالم(؟ فقـال: الـدليل علـى ذلـك طالب )عليـو أيب  على إمامة أمًن اؼبؤمنٌن علي بن
 (، ومـن إصبـاع اؼبسـلمٌن.وآلـو وجل، ومن سنة نبيـو )صـلى اهلل عليـو من كتاب اهلل عز

 َوأَِطيعُـوا اللَّـوَ  أَِطيعُـوا آَمنُـوا الَـِّذينَ  أَيُـَّهـا يَـاوجل: ) فأما كتاب اهلل تبارك وتعاىل فقولو عز
كمـا دعانـا إىل طاعـة األمـر   ولأنو إىل طاعـة ( فـدعانا سـبحاِمنُكمْ األمر  َوأُوِل  الرَُّسولَ 

كمــــا وجبــــت علينــــا معرفــــة اهلل األمــــر   ولأنفســــو وطاعــــة رســــولو، فاحتجنــــا إىل معرفــــة 
فوجـــدناىم قـــد األمـــة  ، فنظرنـــا ِف أقاويـــل(الســـالموآلـــو  عليـــو)تعـــاىل، ومعرفـــة الرســـول 

طالــب أيب  بــنول اَلمــر، وأصبعــوا ِف اليــة علــى مـا يوجــب كوهنــا ِف علــي أاختلفـوا ِف 
مـــراء الســـرايا، وقـــال بعضـــهم: ىــــم أىــــم األمـــر  )عليـــو الســـالم(، فقـــال بعضـــهم: اول

بـــاؼبعروف، والنـــاىون عـــن  والمـــرونوقـــال بعضـــهم: ىـــم القـــوام علـــى النـــاس،  .العلمـــاء
طالـب واألئمـة مـن ذريتـو )علـيهم أيب  اؼبنكر، وقال بعضهم: ىم أمًن اؼبؤمنٌن علي بن

طالـب )عليـو السـالم( مـن أيب  فقلنا ؽبم: أليس علي بن وىلاألالسالم(، فسألنا الفرقة 
امـراء السـرايا؟ فقــالوا: بلـى، فقلنـا للثانيــة: أَل يكـن )عليـو الســالم( مـن العلمـاء؟ قــالوا: 

 بــاألمربلــى، فقلنــا للثالثــة: ألــيس علــي )عليــو الســالم( قــد كــان مــن القــوام علــى النــاس 
 نــاً فصــار أمــًن اؼبــؤمنٌن )عليــو الســالم( معيّ  بــاؼبعروف والنهــي عــن اؼبنكــر؟ فقــالوا: بلــى،

مامــة واؼبوافــق ِف اإل واجتماعهــا، وتيقنــا ذلــك بــإقرار اؼبفــالف لنــااألمــة  باليــة باتفــاق
عليها، فوجب أن يكون إماما ّٔذه اليـة لوجـود اَلتفـاق علـى أنـو معـين ّٔـا، وَل  ـب 
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وعـــدم اَلتفـــاق ومـــا العـــدول إىل غـــًنه واَلعـــرتاف بإمامتـــو لوجـــود اَلخـــتالف ِف ذلـــك 
 .(ٔ)يقوم مقامو من العىان..."

ــ ٕ ــوا الَـّـِذيَن يُِقيُمــوَن الصَّــاَلَة َويـُْؤتُــوَن الزََّكــاَة }ـ َــا َولِــيُُّكُم اللَّــُو َوَرُســولُُو َوالَّــِذيَن آَمُن ِإمنَّ
واليــــة صــــر ة ِف حصــــر الوَليــــة ِف ثالثــــة: اهلل تعــــاىل، ورســــولو،  ،(ٕ){َوُىــــْم رَاِكُعــــونَ 

ـــالرغم مـــن تـــواتر النقـــل بنزوؽبـــا ِف أمـــًن والـــذين آ منـــوا، بـــأقوى ادوات اغبصـــر )إمنـــا( وب
" الــذين آمنــوا " لكنــا ننقــل شــهادتٌن لعــاؼبٌن كبــًنين  قولو تعــاىلوأنــو اؼبعــين بـــ ،اؼبــؤمنٌن

 من اؼبفالفٌن:
كــرم )علــى أهنــا نزلــت ِف علــي  اإلخبــاريٌنعنهــا "..وغالــب  األلوســياألول: قــال 
   .(ٖ).." (اهلل تعاىل وجهو

فهــذه الثــا : وقــال اَلســيوطي بعــد ســرد ســبب نــزول آيــة الوَليــة ِف أمــًن اؼبــؤمنٌن: 
طبس طرق لنزول ىذه الية الكرمية ِف التصدق على السائل ِف اؼبسجد يشـد بعضـها 

 .(ٗ)بعضا "
ْسـاَلَم ِدينًـا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأسَْبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِا َوَرِضـيُت لَ }ـ ٖ ُكـُم اإْلِ

َر ُمَتَجاِنٍف إِلِمثٍْ فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ   .(٘){َفَمِن اْضطُرَّ ِف ـَبَْمَصٍة َغيـْ
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مـــــًن اؼبـــــؤمنٌن كمـــــا نُقـــــل ِف أخبـــــار العامـــــة أوىـــــذه ىـــــي األخـــــرى نزلـــــت ِف وَليـــــة  
 واػباصة، وحسبك ما رواه البغدادي ِف تارجو:

ــِة ُكِتــَب لَــُو ِصــَياُم أيب  َعــنْ  ".. ُىَريـْــرََة، قَــاَل: َمــْن َصــاَم يـَــْوَم شَبـَـاِن َعْشــرََة ِمــْن ِذي اغبِْجَّ
 بِيَـِد َعلِـيّْ بْـنِ  (َصـلَّى اللَّـُو َعَلْيـِو َوَسـلَّمَ )ِستٌَّْن َشْهرًا، َوُىَو يـَْوُم َغِديِر ُخمٍّ َلمَّا َأَخـَذ النَّـِوُّ 

ِلُّ اْلُمــْؤِمِنٌَن؟ "، قَــاُلوا: بـََلــى يــا َرُســوَل اللَّــِو، قَــاَل: "َمــْن  طَالِــٍب، فـََقــاَل: " أََلْســُت وَ أيب 
طَالِـــٍب أيب  ُكْنـــُت َمـــوَلُه فـََعِلـــيّّ َمـــْوَلُه"، فـََقـــاَل ُعَمـــُر بْـــُن اػبَْطَّـــاِب: بَـــٍخ بَـــٍخ لَـــَك يَـــاْبنَ 

 .(ٔ)"{ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ اْليَـْوَم أَ }َأْصَبْحَت َمْوَلَي َوَمْوىَل ُكلّْ ُمْسِلٍم، فَأَنـَْزَل اللَُّو: 

 ويتلفص ىذا اعبواب فيما يلي: 
نبيــاء َل صبيعــا وَل نصــفهم وَل األأظبــاء مامــة كــالنبوة فكمــا ان اهلل َل يــنص علــى اإل

نعـــم ذكـــر النبـــوة   لبمامـــةمـــنهم كـــذلك اغبـــال بالنســـبة  بـــاأللفربعهـــم وَل حـــىت واحـــد 
العامــة منهــا واػباصــة، فهمــا مــن  ،أيضــاً  كأصــلمامــة  لكنــو ِف اؼبقابــل ذكــر اإل كأصــل

اَلنبيــاء نقولــو ِف اَلمامــة أظبــاء ىــذه اعبهــة متكافئتــان فمــا يقولــو اؼبعــرتض عــن النبــوة و 
 األئمة.أظباء و 

*** 
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 مامة اخلاصة واسه علي يف السية تفسريا وتطبيقا للقرآٌ.اإلجابة اخلامسة: اإل

 القـــرآنتصــار اســـتنباطها مــن َل ميكـــن اق وفروعــاً  صـــوَلً أ حكامــاً أو  ن الــدين عقائـــداً إ
" ام بعنـوان "السـنة" القـرآنلينـا سـواء أكـان بعنـوان "إيـدينا فـالوحي الواصـل أاؼباثل بـٌن 
 خذ بو والعمل دبوجبو لعدم الفرق بينهما من جهة اؼبعىن كما مر ِف اؼبقدمة. ب األ
 فهــو لفظــاً  القــرآن( لفظــا خبــالف وآلــو وحــي الســنة مــن النــو )صــلى اهلل عليــو ،نعــم
صــيل والبنــاء الرصــٌن يصــبح مــن صــل األوعلــى ىــذا األ  تبــارك وتعــاىل،مــن اهلل ومعــىنً 

مــثال وتــرتك الســنة،  القرآنخــذ والعمــل فيؤخــذ بـغبـاد ِف الــوحي التفرقــة بينهمـا ِف األاإل
مامتــو إن إاســم الوصــي صـح لنــا القــول  (وآلـو لى اهلل عليــوصــ)وعليـو فلــو بــٌن لنـا النــو 

فعـــالً مـــن النـــو األكـــرم )صـــلى اهلل وقـــد وقـــع ذلــك  ،النبـــوي بالبيـــان القـــرآنِف  جــاءت
فأشــار إىل أمــًن اؼبــؤمنٌن )عليـو الســالم( بالوصــاية ِف مناســبات وأحاديــ   ،(وآلــو عليـو
 ِف عناوين نذكر منها للمثال َل اغبصر:شىت 
شــتمل علــى لفــ  اػبالفــة ومعناىــا: اـــ حــدي  اؼبنزلــة والــذي جــاء بصــي  منهــا مــا ٔ

 ذىب اَل وانت خليفا ِف كل مؤمن(. )َل ينبغي ان ا
، وكــذلك (ٔ)وىــو حــدي  صــحيح، رواه كبــار احملــدثٌن وصــححوه كالــذىو واغبــاكم

 .(ٕ)األلبا حّسنو 
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الســيوطي علــى ذلــك كثــر مــن ذلــك فــإن أصــل اغبــدي  متــواتر كمــا نــص أواغبقيقـة 
 .(ٔ)اؼبتواترة األخبار ِف اؼبتناثرة األزىار قطفِف 

 وحدي  الغدير اؼبتواتر )من كنُت موَله فعلي موَله...( ـ ٕ
ـــــواتره الســـــيوطي  ـــــص علـــــى ت ـــــار  أيضـــــاً وقـــــد ن ِف قطـــــف األزىـــــار اؼبتنـــــاثرة ِف األخب

 .(ٖ)ِف السلسلة الصحيحة أيضاً  األلبا وحكم بتواتره  ،(ٕ)اؼبتواترة
 ، حكم بتواتره كٌل من:أيضاً وحدي  الثقلٌن اؼبتواتر ـ  ٖ

نـور خليـل جـاىٌن اؼبصـري الشـافعي قـائال: ".. فحـدي  العـرتة بعـد ثبوتـو أأـ سامي 
صـلى اهلل عليـو )وعـن سـبعة مـن صـحابة سـيدنا رسـول اهلل  مـن اكثـر مـن ثالثـٌن طريقـاً 

نـو بلـ  حـد إن نقـول أوصحتو الا َل ؾبال للتشيك فيها ميكننـا  ،(وسلم ورضي عنهم
  .(ٗ)التواتر"

 ونص عبارتو: أيضاً بو الفتوح التليدي أب ـ و 
   .(٘)".. واغبدي  وارد عن صباعة يفوقون العشرين بل أصلو متواتر.." اىـ

صــلوات )وغًنىــا مــن األحاديــ  الصــحيحة واؼبتــواترة الدالــة علــى إمامــة أىــل البيــت 
 ، وما عرضناه ـ على اختصاره وإصبالو ـ يغين اللبيب.(اهلل عليهم
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 اإلجابة السادسة: ذكر الوصف أبلغ.

دائمــا أوضـــح مـــن الوصـــف،  اَلســـمّن إإّن اإلشــكالية اؼبزبـــورة تفـــرتض أصــال مفـــاده 
 بل  من اَلسم )العلم(.أّن الوصف قد يكون فإغًن تام  صلوىذا األ

ِف ــــــ األعـالم مـن جهــة وتضـمنها أظبــاء اللفظـي الواقـع ِف  اَلشــرتاكوالسـر ِف ذلـك 
األعـــالم أعـــرف أظبـــاء النحـــاة  َل يعتـــع مـــن جهـــة أخـــرى وؽبـــذامعـــىن الصـــفة ــــــ الغالـــب 
 اؼبعارف.

ـــا اكتفـــى  ـــاوين َل تنطبـــق أالكـــرمي بـــذكر  القـــرآنولعلـــو مـــن ىن َل علـــى إوصـــاف وعن

َا َولِـيُُّكُم اللَّـُو َوَرُسـولُُو َوالَـِّذيَن آَمنُـوا الَـِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّـاَلَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة }األئمة كـ  ِإمنَّ

ـــونَ  ـــْم رَاِكُع ـــرَاَن َعلَـــى }و ،(ٔ){َوُى ـــرَاِىيَم َوآَل ِعْم ِإنَّ اللَّـــَو اْصـــطََفى آَدَم َونُوًحـــا َوآَل ِإبـْ

 .(ٕ){اْلَعاَلِمٌنَ 

ــــن عبــــاس  خــــرج البفــــاريأوقــــد  ــــالإعــــن اب ــــو ق ــــْن آِل  :ن ــــوَن ِم ْؤِمُن
ُ
" َوآُل ِعْمــــرَاَن اؼب

ِإبـْرَاِىيَم، َوآِل ِعْمرَاَن، َوآِل يَاِسٌَن، َوآِل ؿُبَمٍَّد..."
 .الياتوغًنىا من  (ٖ)

*** 
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  اإلجابة السابعة: حفظا للقرآٌ الكريه.

األئمـة ىـو اغبفـاظ أظبـاء الكـرمي مـن  القـرآنإّن إحدى الوجوه اؼبتصورة غبكمة خلو 
عليــــو وصــــيانة آياتــــو الشــــريفة مــــن ســــهام اؼبنــــافقٌن، فيتهمــــوا جعيــــل بــــاؽبجر ِف حــــال 

مـنهم  ذلك بٌن األمة، كما وقع فعالً األئمة ويشيعوا أظباء  على القرآ اشتمال النص 
ــــ  (،وآلـــو )صـــلى اهلل عليـــو ا ـــام النـــو ــــ األعظـــم مـــن جعيـــل نفســـو ــــ بغلبـــة أو  بـــاؽبجرــــ

 الوجــع عليــو، ِف اغبادثــة اؼبشــهورة بـــ )رزيــة اػبمــيس( حــٌن أراد ان يكتــب لئمــة كتابــاً 
 يضمن ؽبم ىدايتهم ويؤّمنهم من الضالل.

عــن ابـــن عبــاس أَنَّـــُو قَــاَل: يـَـــْوُم اػبَِمــيِس َوَمـــا يـَــْوُم اػبَِمـــيِس؟ مُثَّ َبَكــى َحـــىتَّ َخَضـــَب 
َدْمُعــُو اغَبْصــَباَء، فـََقــاَل: اْشــَتدَّ ِبَرُســوِل اللَّــِو َصــلَّى اهللُ َعَلْيــِو َوَســلََّم َوَجُعــُو يـَــْوَم اػبَِمــيِس، 

، فـَتَـنَـاَزُعوا، َوَلَ يـَْنَبغِـي «ِكَتابًـا لَـْن َتِضـلُّوا بـَْعـَدُه أَبَـًدا  ائْـُتوِ  ِبِكَتاٍب َأْكتُـْب َلُكـمْ »فـََقاَل: 
َدُعـــوِ ، »، قَـــاَل: (َصـــلَّى اهللُ َعَلْيـــِو َوَســـلَّمَ )ِعْنـــَد نَـــِوٍّ تـََنـــازٌُع، فـََقـــاُلوا: َىَجـــَر َرُســـوُل اللَّـــِو 

ٌر فبَّا َتْدُعوِ  إِلَْيوِ     .(ٔ)«..."فَالَِّذي أَنَا ِفيِو َخيـْ
ا ردبا يقال ِف اؼبقام من عدم إمكـان تصـور ذلـك لتعهـد اهلل تبـارك وتعـاىل حبفظـو وم

فغـًن وجيـو بـاؼبرة  ،(ٕ){ِإنَّا كَبُْن نـَزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لَـُو غَبَـاِفظُونَ }وصيانتو صراحة بقولو: 

بــل أجنــو عــن روح اإلجابــة الســابعة، فــإن مقصــود اليــة حفظــو ِف اغبقيقــة والواقــع َل 
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َل فمـــا معـــىن ا ـــام اؼبفـــالفٌن للشـــيعة باعتقـــاد ربريـــف إِف أنظـــار ســـائر البشـــر طـــرا، و 
 ؟! القرآن

*** 
  



 (39) ................................{}خلو القرآن مه أمساء األئمة 

 .اإلجابة الثامية: التصريح ال حيل املشكل دائنًا

وىـــا ىـــو  ،التـــأريخ كـــانوا ِف مواجهـــة األنبيـــاء واؼبصـــلحٌن إّن أكثـــر البشـــر علـــى مـــرّ 
 األكثرية باهنم: الكرمي جع عن القرآن
 وَل يعلمون، وللحق كارىون...اخل. ،يؤمنون، وأكثرىم الفاسقون، وَل يعقلونَل 

أفهــل ميكــن لعاقــل يــؤمن بــاهلل تعــاىل ان يعــزو ســبب ذلــك إىل تقصــًن أنبيــاء اهلل ِف 
 بياهنم؟! ِف قصور إىل أو  إقامة اغبجة
 حاشا هلل

 فأين اػبلل اذن؟ 
حــق بعــد وضــوحو وعلــى ّن أىــم عامــل إلميــان األقليــة ىــو خضــوعهم وتســليمهم للإ

 اَلسـتكبارنقيض ذلك ىو مـا أدى باألكثريـة إىل معارضـة انبيـاء اهلل وحججـو، حيـ  

َوِإْذ قـُْلنَـــا }اؼبــنه  اإلبليســي ىــو: وعــدم البفــوع واػبضــوع واَلنقيــاد للحـــق باختصــار

 .(ٔ){وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإبِْليَس َأََب َواْسَتْكبَـَر 

أئمــــة أىــــل البيــــت )علــــيهم الســــالم( َل  ــــل أظبــــاء  القــــرآنلــــذا فــــإّن ؾبــــرد تضــــّمن 
اؼبشـــكلة فكـــم مـــن قضـــية للقـــرآن فيهـــا رأي ولفخـــرين رأٌي آخـــر ـبـــالف، خـــذ لـــذلك 

 األمثلة التالية:
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براىيميــة، " كمــا ِف آيـة اإلمامـة اإلمامـاً إمامــة فيـذكرىا بـالنص "اصـل اإل القـرآنيـورد 
الرسـالة وكـأّن اهلل أو  ومع ذلك ذبد الخرين ؽبم رأي آخر فيفسروا اإلمامـة ىنـا بـالنبوة

غفــل عــن ذلــك ـ نعــوذ أو  تعــاىل َل يســتعمل مفــردِت النبــوة والرســالة ِف كتابــو الكــرمي
 !باهلل

ــارٌَة قــال ؿبمــد رشــيد علــي رضــا ِف تفســًن )إمامــاً  ــا ِعَب َماَمــَة ُىَن ( الــواردة ِف اليــة: اإْلِ
 .(ٔ)َعِن الرَّْساَلِة َوِىَي ََل تـَُناُل ِبَكْسِب اْلَكاِسبِ 

اؼبشتملة على كلمة )عبد( اؼبضافة لغـًن اهلل تعـاىل  ظباء  كم بعٌض بشركية األ أيضاً 
قولـو تعـاىل:  الصـريح ِف القـرآ كـ )عبد اغبسٌن، وعبد الرسول...واخل( مـع اسـتعماؽبا 

 لفـ  العبـد باعتبـار ،(ٕ){َوأَْنِكُحوا اأْلَيَـاَمى ِمـْنُكْم َوالصَّـاغبٌَِِن ِمـْن ِعبَـادُِكْم َوِإَمـاِئُكمْ }

 تعين اػبادم.
يقول عبد اهلل اعبعين ِف سـياق حديثـو عـن الشـرك: "وأنواعـو ثالثـة، األول: اعتقـاد 

يتســـمى أو  مـــن يســـمي ولـــدهشـــريك هلل تعـــاىل ِف األلوىيـــة... ويـــدخل ِف ىـــذا النـــوع 
"عبـــد أو  باســـم يـــدل علـــى التعبـــد لغـــًن اهلل تعـــاىل"، كمـــن يتســـمى بــــ "عبـــد الرســـول"،

 .(ٖ)غًن ذلكأو  اغبسٌن"،
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َفَمـــــا }: الكـــــرمي القـــــرآنِف  وكـــــذا اغبـــــال بالنســـــبة لـــــزواج اؼبتعـــــة فمـــــع وروده صـــــر اً 

ـــآتُوُىنَّ أُُجـــوَرُىنَّ  ُهنَّ َف كثريـــة َل تـــؤمن نـــك ذبـــد األإَل إ ،(ٔ){َفرِيَضـــةً اْســـَتْمتَـْعُتْم بِـــِو ِمـــنـْ

ردنــا اَلستقصــاء أدبشــروعيتو اليــوم ربــت ذرائــع واىيــة، ىــذا نــزر يســًن مــن األمثلــة ولــو 
 لطال بنا اؼبقام.
َل  ــل اؼبشــكلة ىــو تقمــص غــًن صــاحب ظبــاء ن ذكــر األإعلــى  أيضــاً وفبــا يشــهد 

ظبـو وأسـم ابيـو الشـريف وردا اَلسم وادعائو لو وببابك شواىد مدعي اؼبهدوية مع أن ا
 ِف السنة.

إمامــة اإلمــام َل تثبــت دبجــرد الــنص اؼبشــتمل علــى اســم  ومــن ىنــا يعتقــد الشــيعة ان
مامتــو إمــام وتشفيصــو مــن قبــل مــن ثبتــت فــق الــنص تعيــٌن اإلان ير أبــل َل بــد  ،اإلمــام

 بالنو )صلى اهلل عليـو اىل البيت )عليهم السالم( بدءاً  أئمةجزما، وقد وقع ذلك ِف 
ِف واقعــة الغــدير حــٌن وتعيينــو ( ونصــو وتشفيصــو ألمــًن اؼبــؤمنٌن )عليــو الســالم( وآلــو

 رفع يده، وانتهاًء باإلمام العسكري مع اإلمام اؼبهدي )صلوات اهلل عليهم أصبعٌن(.
يقــول الشــيخ اؼبفيــد: واتفقــت اإلماميــة علــى أن اإلمامــة َل تثبــت مــع عــدم اؼبعجــز 

   .(ٕ)إَل بالنص على عينو لصاحبها
*** 
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 اإلجابة التاسعة:

 ألن( وآلـو نكار مشركي مكة لنبوة النو )صـلى اهلل عليـوإسيعر  اَلعرتاضإّن ىذا  
 ،ة علـى نبوتـو باظبـو الشـريف نزلـت ِف اؼبدينـةالسـور الـا اشـتملت علـى اليـات الناّصـ

 لتعير إنكارىم لنبوة اػبا !  اَلعرتاضيصح للمشركٌن التبجح دبثل ىذا  فحينئذ
( ِف طبــس آيــات، بلفــ  )أضبــد( ِف آيــة وآلــو فقــد ذكــر اســم النــو )صــلى اهلل عليــو

 وبلف  )ؿبمد( ِف اربع آيات.

ـــٌد ِإَلَّ َرُســـوٌل قَــــْد }اليـــة األوىل: ِف ســـورة آل عمـــران وىـــي قولــــو تعـــاىل:  َوَمـــا ؿُبَمَّ

ــا ــِو الرُُّســُل أَفَــِإْن َم ــْن قـَْبِل ــْت ِم ــْب َعلَــى أو  تَ َخَل َقِل ــْن يـَنـْ ــاِبُكْم َوَم ــُتْم َعلَــى أَْعَق ــَل انـَْقَلْب قُِت

   .(ٕ)وسورة آل عمران مدنية .(ٔ){َعِقبَـْيِو فـََلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِينَ 

ــٌد أَبَــا َأَحــٍد ِمــْن }اليــة الثانيــة: ِف ســورة األحــزاب وىــي قولــو تعــاىل:  َمــا َكــاَن ؿُبَمَّ

وســـور .(ٖ){رَِجـــاِلُكْم َوَلِكـــْن َرُســـوَل اللَّـــِو َوَخـــاَ َ النَِّبيّْـــٌَن وََكـــاَن اللَّـــُو ِبُكـــلّْ َشـــْيٍء َعِليًمـــا

 .(ٗ)أيضاً األحزاب مدنية 
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َوالَـِّذيَن آَمنُـوا } ( وىي قولو تعاىل:وآلو )صلى اهلل عليو الية الثالثة: ِف سورة ؿبمد

ُهْم َســيَّْئا ِِ  ِــْم َكفَّــَر َعــنـْ ــٍد َوُىــَو اغْبَــقُّ ِمـْن َرّّْٔ ْم َوَعِملُـوا الصَّــاغِبَاِت َوآَمنُــوا دبـَـا نـُـزَّْل َعلَــى ؿُبَمَّ

 .(ٕ)أيضاً ( مدنية وآلو وسورة ؿبمد )صلى اهلل عليو. (ٔ){َوَأْصَلَح بَاؽَبُمْ 

ـــٌد َرُســـوُل اللَّـــِو َوالَّـــِذيَن َمَعـــُو }ولـــو تعـــاىل: اليـــة الرابعـــة: ِف ســـورة الفـــتح وىـــي ق ؿُبَمَّ

نَـُهمْ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرضَبَاُء بـَيـْ  .(ٗ)وسورة الفتح مدنية .(ٖ){َأِشدَّ

اليـــة اػبامســـة واألخـــًنة: اؼبشـــتملة علـــى لفـــ  )أضبـــد( ِف ســـورة الصـــف وىـــي قولـــو 

قًا ِلَمــا } تعــاىل: َوِإْذ قَــاَل ِعيَســى ابْــُن َمــْرمَيَ يَــا بَــيِن ِإْســرَائِيَل ِإ ّْ َرُســوُل اللَّــِو إِلَــْيُكْم ُمَصــدّْ

ـا َجـاَءُىْم بِاْلبَـيـّْنَـ اِت بـٌَْنَ يََديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشّْرًا ِبَرُسوٍل يَْأِت ِمْن بـَْعـِدي اظْبُـُو َأضْبَـُد فـََلمَّ

   .(ٙ)وسورة الصف مدنية. (٘){ٌر ُمِبٌنٌ قَاُلوا َىَذا ِسحْ 

 عظـم )صـلى اهلل عليـون صبيـع اليـات اؼبشـتملة علـى اسـم النـو األأفثبت فبـا تقـدم 
الــا نزلــت ِف مكــة، وَل الكــرمي  القــرآنآيــات اؼببــارك ِف  ألظبــو( مدنيــة فــال وجــود وآلــو

نبوتـو بـدعوى عــدم نكـروا أن يعطــي اؼبـعر للمشـركٌن فيمـا لــو أميكـن لعاقـل  ـرتم عقلـو 
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ية النازلة آنـذاك! ونفـس القرآن( ِف اليات والسور وآلو ورود اسم النو )صلى اهلل عليو
 .القرآناألئمة )عليهم السالم( ِف أظباء الكالم  ري ِف عدم ذكر 

كثــر مــن ذلــك فــان اَلشــكال إذا   فانــو يطــرد ِف نبــوة النــو اػبــا  )صــلى اهلل أبــل 
 نبــوة ن يســتدلوا علــى بــبطالنأ بيــاء )علــيهم الســالم( فللنصــارىن( وبــاقي األوآلــو عليــو
 باســم - عنــدىم اؼبعتمــد – اقبــيلهم ِف نــص وجــود بعــدم( وآلــو عليــو اهلل صــلى) النــو
 عيســـى نبـــوة بطـــالن علـــى اليهـــود اســـتدَلل يصـــح وكـــذا ،(وآلـــو عليـــو اهلل صـــلى) النـــو

 بـاقي وىكـذا – عنـدىم اؼبعتمـدة – تـورا م ِف عيسـى اسـم ورود لعدم( السالم عليو)
 السالم(!! عليهم) األنبياء

*** 
  



 (45) ................................{}خلو القرآن مه أمساء األئمة 

 تعريض للخطر.امسا  اإلجابة العاشرة: يف ذكر األ

األئمــة أظبــاء  مــن ذكــر القــرآ ولعــل أحــد األســباب الوجيهــة واؼبعقولــة ػبلــو الــنص 
)علــيهم الســالم( ىــو اغبفــاظ علــى ســالمتهم مــن القتــل والتشــريد والســجن والتعــذيب 

   .والظلم
وذكـــر فضـــائلهم ِف الســـنة الشـــريفة أن  بأظبـــائهمفـــإذا كانـــت تبعـــات الـــنص علـــيهم 

إىل تالوة أظبـائهم آنـاء األمر  مسموم( فكيف إذا وصلأو  َل مقتولإيكون )ما منهم 
نصـــف اؼبـــدة الـــا أو  الليـــل وأطـــراف النهـــار؟! لعـــّل الواحـــد مـــنهم َل  صـــل علـــى ربـــع

 عاشها فعال قبل قتلو!
ذلــك الشــاب الــذي اعــرتف ربــت وقــع التعــذيب علــى اســم  ولعلكــم شــاىد  قصــة

ن يذكر حـىت اسـم ابيـو فقـام جـالوزة النظـام الصـدامي أصديقو )صباح( فحسب دون 
  مل اسم اؼبطلوب )صباح(! ربعٌن شاباً أبإعدام 

 وِف قصة موسى )عليو السالم( مع فرعون ما يدلك على ذلك.
*** 
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 .القرآٌ: لئال يتَه األئنة وشيعتَه بوضعَا يف راإلجابة احلادية عش

وشــــيعتهم )علــــيهم الســــالم( األئمــــة  َل ــــام ســــبباً ظبــــاء ذكــــر األ أيضــــاً وقــــد يكــــون 
واَلنفــــراد كمــــا ا مــــوا أىــــل البيــــت بالشــــذوذ وابتــــداع اؼبــــذاىب   ،بوضــــعها واختالقهــــا

 .بالفقو
بـو، وبنـوه علـى قال ابن خلدون: "وشذ أىل البيت دبذاىب ابتدعوىا وفقـو انفـردوا 

مذىبهم ِف تناول بعض الصـحابة بالقـدح، وعلـى قـوؽبم بعصـمة األئمـة ورفـع اػبـالف 
 .  (ٔ)عن أقواؽبم، وىي كلها أصول واىية "

بإضــافة )وآل ؿبمــد( علــى قولــو تبــارك وتعــاىل:  القــرآنوكمــا ا مــوا الشــيعة بتحريــف 

ّن مـن إمـع  (ٕ){َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمٌنَ  ِإنَّ اللََّو اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبـْرَاِىيمَ }

 عن ابن عباس كما مر.ِف صحيحو صبلة من نقلها البفاري 
*** 
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 اإلجابة الثاىية عشر: ختامُ مسك.

 يقـرأوا قولـو تعـاىل:ن أذ ؽبـم إإّن الشيعة ِف سعة من اإلجابة على اإلشكالية دبـا مـر 

ـــُل َوُىـــْم } ـــا يـَْفَع ـــْن }و (ٔ){ُيْســـأَُلونَ ََل ُيْســـَأُل َعمَّ ـــوا ََل َتْســـأَُلوا َع َـــا أَيُـَّهـــا الَّـــِذيَن آَمُن ي

   .(ٕ){َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ 

ــــا َيِصــــُفوَن َوَســــاَلٌم َعلَــــى اْلُمْرَســــِلٌَن َواغبَْْمــــُد لِلَّــــِو َربّْ  ــــزَِّة َعمَّ ُســــْبَحاَن َربْـّـــَك َربّْ اْلِع
 .اْلَعاَلِمٌنَ 
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 اخلامتة

 أعرضــنا وقــد اغبقيقــة، يطلبــون الــذين الكــرام القــرّاء لعامــة أُعــدّ  قــد الكتــاب ىــذا إنّ 
 َل الــا اعبانبيــة األحبــاث كــبعض حــاجتهم، عــن البعيــدة األحبــاث ِف اػبــوض عــن فيــو
 فيهـا اختلف الا واؼبواضيع اؼبعقدة، العبارات ذكر وذبنبنا بصلة اؼبوضوع ىذاإىل  سبت

 .  ذلك وأمثال مستقاًل، كتاباً  وربتاج
 األئمـــةأظبـــاء  ذكـــر عـــدم اقتضـــت قـــد اإلؽبيـــة اغبكمـــة أن تقـــدم فيمـــا أوضـــحنا وقـــد

 اغباقـدين، يـد علـى والتغيـًن التحريـف مـن لـو حفظـاً  الكـرمي القـرآن ِف( السالم عليهم)
 صـلى) واؼبرسـلٌن األنبيـاء خـا إىل  مناصـبهم وتعيـٌن الـيهم واَلشـارة تسـميتهم وإيكال

 يَنِطـقُ  َوَمـا} :تعـاىل قولـو دبقتضـى الكـرمي القـرآن ِعـْدل ىو الذي( وسلموآلو  عليو اهلل

 .(ٔ){يُوَحى   َوْحيٌ  ِإَلَّ  ُىوَ  ِإنْ  اؽْبََوى   َعنِ 

 عــدم بســبب مامــةاإل عقيــدة بطــالن يــدعي مــن علــى الطريــق تقطــع اغبقيقــة وىــذه
 اؼبـــدعي أن البحــ  ىــذا طيـــات ِف أثبتنــا وقــد بعضــهم، علـــىأو  علــيهم الــنص وجــود
 اَلطـالع ضـعيف فإنـو ــ نيتـو سـلمت لـو ـ صر ة أظبائهم ذكر لعدم النص وجود لعدم
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 الوجــوه ىــذهو  (الســالم علــيهم) بأحــاديثهم بصــًن وغــًن البيــت أىــل أخبــار علــى جــداً 
 .  عليو كافياً  رداً  سبثل اؼبذكورة
 .ماءاً  الظمآن  سبها بقيعة كسراب إَل ىي ما الشبهة ىذه أن فيتبٌن

 .وآخراً  اوَل هلل واغبمد
*** 
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