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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

العاملني، والصالة والسالم على سييداا واييايا ّم يد ا، يني،      احلمد هلل ربِّ

على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حيو    امليا ني، واللعاة الدائمة ا،بدية الغرِّ وآله

 .العظيم باهلل العليِّ ة إاّلوال قو 

() 

 .الذي بني يديك أيها القارئ الكريم هو عاوان هذا الكتاب

الرسيو  ا،عظيم    اسيم ويييِّ   نَّإ ه الشّكثيت مبا ال يرقى إليا الكتاب يوهذ

 تيه  ين بعيد  عليي بين أبيي       ه وييهر  ولليتتيه عليى أ    وابين عمِّي   (يّلى اهلل علييه وآليه  )

 ذكور بصريح القيو  وريروا ا يه املييار       (علييه  يلوات اهلل وسال ه)طالب 

 .ة واحدة فقطيف القرآن الكريم  رارًا عديدة، وليس  رَّ

تاادًا إىل القرآن الكريم بذاته، وإىل الرواييات الصيحيحة وإىل   ه اسوذلك كّل

 .الشواهد العقلية املتاوعة

اهلل  حيو  هيذا املوعيوخل ا،طيع، لعي َّ      " قتطتيات " وهذا اليحث  ا هيو إالّ 

ه سيييل  حيوالي ا،ليف ييتحة     تعاىل يوفقاا الستيعاب احلديث حو  ذلك، ولعّلي 

 ...مل ميهلاا ا،ج  ا لالعطالخل بذلك إنَّض اهلل غعابإذن اهلل تعاىل، وقد يقي 

الييذي يطييرت التسييا   السيياب   كتاباييال اسييتكمااًل يعييد هييذا الكتيياب  كمييا أنَّ

يف القييرآن  (عليييه السييالم )ت باسييم اا ييام علييي  مليياذا مل يصييرَّ ) الييذي يييثع  اليييعض 

)(الكريم؟
 )
 .ابة على هذا السؤا ن واحدًا وثالثني إجوالذي تضمَّ 

                                                 
السيؤا    ،نَّ( ه  ُير ت باسيم اا يام عليي علييه السيالم يف القيرآن الكيريم       )وقد أ ياا الكتاب الحقًا بي(  )

 القييرآن الكييريم اسييم اا ييام علييي يف ال يتكتيي  التعيييع عيين الييرأي املاصييور وهييو انَّ...( مليياذا مل يصيير ت)
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ن جيوابني  ين ا،جوبية املطروحية يف ذليك الكتياب،       كتاب تضيمَّ هذا ال فإنَّ

 بتصرا وتطوير، إعافة إىل أجوبة ألرى

عليييه )اسييم اا ييام علييي هييو أنَّ ( املاصييور)و( احليي َّ) وقييد ذكراييا هاالييك أنَّ

يف اجليييواب ذليييك اا  يييذكور و سيييطور، كميييا فصيييلَّ (القيييرآن الكيييريم)يف  (السيييالم

 . ن ذلك الكتاب (الواحد والثالثني)و( العشرين)

قاييا لوجوبيية علييى هييذا السييؤا  ا،يياط  اييا  ييك ذلييك تطر ولكاَّ
( )
 يين بيياب  

ا ه امليار  غع  ذكور فلماذا؟ و ا هي دالالت  ه لو سلماا جداًل أنَّ ، وأاَّالتاز 

  ذلك؟ وه  ذلك سيكون لصاحل ا،صم أو بضرر ؟

قيله بقييو  حسين،   يت جيع  ذلك يف  يزان حسااتاا، وأْن اسأ  اهلل تعاىل أْن

: إذ (عليهيا السيالم  )على  ريم اليتو   يايته اياتًا حساًا، كما  نَّ وأْن
( )
. 

ااهليية كا لية تا ية ليا لة    ( ا، ااة)يوفقاا حلم   وأْن
( )
يعياايا عليى    ، وأْن

ييية بأفضيي  الوجييو  وأكملييها وبييأ كى ا،عمييا  وا،قييوا     أداء أجيير الرسييالة الايو

 : وج َّ عزَّوأ ر الياري  (يّلى اهلل عليه وآله)وأفضلها، ا تثااًل ، ر  

                                                                                                                   
 

 ييذكور و سييطور، بيي  كااييت تلييك التسييمية آليياراة لييرأي اولييرين الييذين ارتييأوا عييدم التصييريح با ييه  

وفرض احملا   –ا ه امليار  غع  ذكور  ه على فرض قيو  انَّأي ااَّ(  ياائية)امليار ، فكاات ااجابات 

فما هي العل  الي  ميكين أْن ُتتصيور     – فرض  ا يااهض الواقك وخيالته ليس مبحا  ليس مبحا ، كما انَّ

 .لذلك؟ وكيف جييب أيحاب هذا الرأي عن هذ  الشيهة؟

 ؟(يف القرآن الكريم (عليه السالم)كم  ر ة ذكر اسم اا ام علي )والسؤا  الصحيح هو (  )

 .73: سورة آ  عمران(  )

إإاَّيُه   اَسيانُ َوَحَمَلَهيا ااإ }: تعياىل  عكس أولئك الذين لااوا ا، ااة بعيد أْن محلوهيا فكيااوا كميا وييتهم     ( 7)

راجك تتسع وتأوي  هذ  اوية يف  اكري الواليية، يف تتسيع   (  3:ا،حزابسورة ) {َكاَن َظل وً ا َجُهواًل

 .الربهان والصايف والقمي واظائرها
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( )
. 

 .ه ج   ا ه املوف  اهلادي، السميك اجمليب، احلافظ الاايراَّإ

( )
.  

با،جوبيية املطروحيية يف هييذا   ( املخاَطييب) و يين الضييروري االييارة إىل أنَّ 

كتاب يكون تارة الشيعي  ن أتياخل أه  الييت عليهم الصالة والسيالم، وأليرى   ال

 ، وذلييك حسييب اييوخل ا،جوبيية، فييانَّ العا  ييةيكييون املخاطييب املخييالأف  يين أهيي   

رواياتهم  ا ا،جوبة الروائية فإنَّا،جوبة العقلية، أو القرآاية، هي أجوبة عا ة، أ  

ولييو يف -رواياتاييا تصييلح ، علييى أنَّة علياييارواياتاييا حج يي ة عليييهم كمييا أنَّحج يي

 .ة عليهم أيضًا، كما ساشع لذلك يف ثاايا الكتابحج -اجلملة 

العييياملني، وييييّلى اهلل عليييى ّم يييد وآليييه  احلميييد هلل ربِّ وآلييير دعواايييا أْن

 .الطاهرين، واللعاة على أعدائهم إىل يوم الدين

 جف ا،لراالا 

 377  رجب ا،يبُّ

 الشعا ي احلسيين  رتضى

                                                 
 .7 : سورة الشورى(  )

 .91  -97 :سورة آ  عمران(  )



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

8 

 

 

 

 



  املقدمة

 

9 

 

 

 

 

  لاألّو الفصل
 



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

01 

 

 

 

 

 



  طريق االحتجاج مغلق على املنكرين: الفصل األول

 

00 

 

 : قا  اهلل العظيم
( )
 

( ) 

!
( )
 

مليياذا مل يييذكر اهلل سيييحااه وتعيياىل : طرحييه اليييعض هييوالسييؤا  الييذي قييد ي

عليي املرتضيى واحلسين اجملتييى واحلسيني الشيهيد بكييربالء       : أ ياء أئمية املسيلمني   

د د الياقر وجعتر الصادق و وسى الكاظم وعلي الرعا وّم ي وعلي السجاد وّم 

ة وأ كيى  علييهم أفضي  الصيال   )ة املاتظير  اجلواد وعلي اهليادي واحلسين العسيكري واحلج ي    

 يف القرآن الكريم؟( السالم

و ن ا،جوبة
( )
 : على ذلك 

غيع ييحيح يف   -سيواءًا أكيان اسيتتها يًا أم اسيتاكارياً    - هذا السؤا  نَّإ

القييرآن مل يييذكر أ يياءهم يف تعيياىل اهلل  إنَّجييوهر  وجييذور  و ياييا ن إذ  يين أييين 

ت اذا مل يصيير ملي : خل علييه السييؤا  و ييا هيو الييدلي  عليى الاتييي لكيي يتتيير    ؟ الكيريم 

 :بأ ائهم املياركة يف القرآن الكريم؟ واحل ُّ

                                                 
 .9  : التوبةسورة (  )

هذا اجلواب  وج ه با،ساس للمخالتني  ن أه  العا  ة، غع السائرين على اهج أهي  اليييت   ا،طاب يف (  )

 .عليهم السالم

ب يتضمن اقتياسًا جلوابني  ن عمن واحد وثالثني جوابًا على هيذا السيؤا ، طرحهميا آيية اهلل     اهذا الكت( 7)

يف القيرآن   (عليه السيالم )ا ام علي ملاذا مل يصر ت باسم ا: )يف كتابه (دام ظله)السيد  رتضى الشعا ي 

 يذكور يف القيرآن   ( علييه السيالم  )اسم اا يام عليي    هذا السؤا  لاط  وأنَّ حيث أثيت فيه أنَّ( الكريم؟

 .كما أعيف إليه التص  الرابك بأكمله(. علي)الكريم باتس كلمة 
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 :على ذلك الرباهني الساطعة هي ال  تد ُّ نَّإ

 يف القرآن الكريم "(عليه السالم) علي"ال ميكن اتي وجود اسم  هاَّإ

وذلك  ن باب إلزام القوم مبا ألز وا به أاتسهم
( )
، وحسب  ا هو  وجيود  

هذا امليحث بشك  علمي، وسياتطرق ليه بشيك      ساتااو وغع ، و "ليخاريا"يف 

 ن غع أتياخل  درسة أه  الييت عليهم الصالة -الطرا اولر   وعوعي، فإنَّ

ملاذا مل ييذكر اهلل تعياىل اسيم اا يام عليي بين أبيي طاليب         : قد يسألاا-والسالم 

وسييائر ا،ئميية  يين أهيي  الييييت 
( )
يف القييرآن ( نيات املصييّلعليييهم يييلو) 

 ت بأ ائهم؟الكريم؟ أو ملاذا مل ُيصرَّ

واليذي يقوليه    !"اليخياري "بالذي يقوله  العا  ةعلى أه   اا حنتجُّإاَّ: وجنيب

" سييلم"
( )
عاييد أهيي  قيية ا،لييرى بأسيياايد  وث   صييادرهموالييذي تقولييه بعييض  ! 

                                                 
، 11 ص: 2 ئ  جالوسييا: ااظيير( عليييهم السييالم )قاعييدة فقهييية  سييتتادة  يين كلمييات أهيي  الييييت     (  )

وقد تطر ق  احة املؤليف  .   7ص: 9، والتهذيب ج31 ص: 3، اقاًل عن االستيصار ج3 7وص

( قاعيدة االيزام  )إىل هذ  القاعيدة بالتتصيي  يف كتياب بعايوان     ( ظله دام)آية اهلل السيد  رتضى الشعا ي 

 .سيصدر قرييًا إن لاء اهلل تعاىل

 (.9  : سورة التوبة) {َها الَّذأيَن آَ ُاوْا اتَّق وْا الّلَه َوك وُاوْا َ َك الصَّادأقأنَيَيا َأيُّ}: إلارة إىل قوله تعاىل(  )

قيا  الايووي يف  قد ية    : و،همية كتابي اليخاري و سلم عاد املخالتني ااق  بعض آراء علماءهم فيهميا ( 7)

يييز الصييحيحان  اتتيي  العلميياء علييى أنَّ أيييحَّ الكتييب بعييد الكتيياب العز    »: 3 ص:  لييرحه ملسييلم ج 

وكتابهميا أييحُّ الكتيب بعيد الكتياب      »: 3 ص:  ويقو  ابن حجر يف فتح الياري ج« اليخاري و سلم

 يين ا، ية وافتخيار ا،ئمية يياحب أييحِّ الكتيب        »:  7ص:  وقا  املااوي يف فيض القدير ج« العزيز

بين كيثع يف اليدايية والاهايية     وقا  ا« بعضهم إاَّه آية  ن آيات اهلل ال  ميشي على ا،رض بعد القرآن وقا 

قيد  »: واليية اهلل : وقا  الشوكااي يف كتابيه « وامجك العلماء على قيوله ويحة  ا فيه »: 3 ص:   ج

امجك أه  هذا الشأن أن  أحاديث الصحيحني أو أحدهما كلُّها  ن املعلوم ييدقه املتلقيى بيالقيو  اجملميك     
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 !العا  ة

م القيو   هوال ميكا.. حهذا السؤا  غع يحي لاثيت أنَّ.. مهمبا عاد فاحتجُّ

 ! يف القرآن عليهم السالماسم اا ام علي وا،ئمة ا،طهار  تعاىلاهلل  َلْم يذكر: هبأاَّ

وذليك باياًء عليى  يا      تيي وجيود أ يائهم يف القيرآن أبيدًان     م اه ليس هلي فإاَّ

 "حترييف القيرآن  " ين   م احلديثيية عليى ااطيالق،   هته آلموعة  ن أهم  صادرذكَر

 !!"الكثع  ن آياته"أو  "اتهإسقاط بعض آي"و

 : توعيح ذلك

 "الطرباايي "و " سيلم "و "اليخياري "كيي   العا  ية عددًا  ن أهم  صادر أهي    نَّإ

حو  حتريف القرآن بالاقيصية  غرييًاكال ًا ات تضم 
( )
، دون ليك   ، وحنين ارفضيه  

                                                                                                                   
 
ايدهم بعيد القيرآن الكيريم هيو ييحيح اليخياري ثيمَّ         إذن هم  تتقون على انَّ أييح كتياب ع  « على ثيوته

 .يحيح  سلم، وأا ه كلُّه يحيح ال يأتيه الياط   ن بني يديه وال  ن للته، كما يزعمون

وروايات التحريف يف كتيهم أكثير  ين أن حتصيى، كميا اعيلا بيذلك اولوسيي يف تتسيع  روت املعيااي          (  )

ال يقولنَّ أحدكم قد ألذت القرآن كلَّه »: عمر قا وروى أبو عييد عن ابن »: ، حيث قا 1 ص:  ج

: ثم يعّقيب اولوسيي فيقيو    « و ا يدريه  ا كلُّه قد ذهب  اه قرآن كثع ولكن ليق  قد ألذت  اه  ا ظهر

 .«والروايات يف هذا الياب أكثر  ن أن حتصى»

 :وإليك بعض علمائهم مّمن روى أحاديث التحريف  عتقدًا بصح تها

 .روى أحاديث كثعة تثيت التحريف يف كتاب املصاف( هي   :ت)الصاعااي عيد الر اق - 

 .روى أحاديث غتعة يف إثيات التحريف(  3 : ت)أمحد بن حاي  - 

 .روى أحاديث كثعة تثيت التحريف وقد يح حها( هي12 : ت: )اليخاري-7

 .لتحريفياحب الصحيح روى كذلك أحاديث كثعة تثيت ا( هي 2 : ت) سلم بن احلجاج -3

 .ألرج ويح ح أحاديث التحريف( هي39 : ت)الل ذي -1
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أيااا  ن حتريف القرآن، أي هيي  صياتة  ييدئيًا     ت بثالثةتصر  هم صادر ولكنَّ

 :مبا يلي يحاحهماملوجودة يف  رواياتالإذ تصرت .. إىل أيااا ثالثة

 !ثلثا القرآن حمذوف: قولوني -1

مثلثي القرآن حسب  ا تتييد  روايياته   إنَّ
( )
هيذا هيو  يا    .. اعيم !! ّيذوا  

  ثلثييي القييرآن  ييا يعيياد م بييأنَّهت الرواييية عاييدم، حيييث تصيير يوجييد يف يييحاحه

ّذوا، وليس اون  وجودًا بني الدفتني
( )
 .. 

باليخيياري و سييلم  مليين يييؤ ن  يياكم ال يصييحُّ: وتأسيسييًا علييى ذلييك اقييو 

علييه  )بعيدم وجيود اسيم اا يام عليي بين أبيي طاليب          يعلض أْن والكتب ا،لرى

ا ييه  ن أييين أحيير   أنَّإذ  أيي نالكييريميف القييرآن  وسييائر ( السييالم

امليار  غع  وجود يف هذين الثلثني املتقودين  ن القرآن الكريم، حسب  يا تقيو    

 ؟.. صادركم

                                                                                                                   
 
 .يح ح أحاديث التحريف( هي37 : ت)ابن  اجة  -2

 .يف السان الكربى( هي737: ت)الاسائي  -3

 .يف  ساد أبي يعلى( هي733:ت)أبو يعلى املويلي  -1

يث التحريف يف ج ِّ ياحب التاريخ املعروا،وقد ألرج أحاد( هي3 7: ت)الطربي، ّم د بن جرير -9

 . صاافته

 . صاف التتسع املشهور ألرج أحاديث كثعة تثيت التحريف( هي 23: ت)القرطيب  -3 

ييياحب الييدر املاثييور واالتقييان وغعهمييا، وفيهمييا أحاديييث كييثعة يف إثيييات   ( هييي  9ت)السيييوطي  -  

 .التحريف

 .سيأتي ذكر املصادر يف الصتحات القاد ة(  )

 .صي  وذكر املصادر الحقًاوسيأتي التت(  )
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 !سورًا كاملة قد حذفت إنَّ: قولوني -2

وذلييك كسييورة  ،سييورًا كا ليية  يين القييرآن الكييريم قييد ُحييذفت   روون أنَّييي

"ا،لك"
 ( )
وسال ته أاكر  متا ية القرآن  بعد أْن ي تثيتونفمن أين  !"احلتد"وسورة  

بأاه ال توجد سورة ألرى قد حذفت  ين القيرآن الكيريم     ي ن التحريف بالاقصان  

 !أيضًا رمبا تكون  شتملة على هذ  ا، اء املياركة؟

 !آيات قد حذفت إنَّ: قولوني -3

قيد سيقطت  ايه    -والعيياذ بياهلل  -القيرآن الكيريم    إنَّ: وتقو   صادركم

( علييهم سيالم اهلل  )وسيائر ا،ئمية ا،طهيار     (المعلييه السي  ) ام عليي  اسم اا آياتن فلع َّ

 !سقطت ذكور يف تلك اويات ال  

 فمين أيين لكيم أنْ   ! ت بيه ييحاحكم  اا الز كم مبا تصر إاَّ: ص القو و لخ 

                                                 
 :21 7ت 3  ص  ج: رواية السورتني كما يف السان الكربى للييهقي(  )

قياال   ،عميرو أبيي  سيعيد بين   وأبو لرباا أبو عيد اهلل احلافظ أ  ويواًل عن عمر بن ا،طاب يحيحًا يوقد رو

سيتيان قيا     احلسيني بين حتيص عين     ثااحيد ثاا اسييد بين عاييم    حد ،ثاا أبو العياس ّمد بن يعقوبحد

  :اه عمر قات بعد الركوخل فقا أ :ابن جريج عن عطاء عن عييد بن عمع حدثين

 ،يييلح ذات بييياهمأو ،لييف بييني قلييوبهم أو ،اللييهم اغتيير لاييا وللمييؤ اني واملؤ اييات واملسييلمني واملسييلمات  

هي  الكتياب اليذين يصيدون عين سيييلك ويكيذبون        أاللهم العن كترة  ،عدو  وعدوهم وااصرهم على

ال ترد  عن  يقدا هم وااز  بهم بأسك الذأاللهم لالف بني كلمتهم و لز   ،وليائكأويقاتلون  رسلك

اا استعياك واستغتر  واثايى علييك وال اكتير  و ليك     إبسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم  ،القوم اجملر ني

ى وحنتيد  واسيجد وليك اسيع    يوليك اصيل   يا  اعييد إبسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم  ،وال   ن يتجر 

  .ن عذابك بالكافرين  لح إو شى عذابك اجلد وارجو رمحتك 

 .عن عمر فخالف هذا يف بعضهه بيأروا  سعيد بن عيد الرمحن ابن ابزى عن 

وقد ذكروا أنَّ هاتني سورتني كان يقات بهما عمر، وهاتان السورتان  وجودتان يف بعض  صاحف الصيحابة  

 (31 ص:  يف علوم القرآن، للسيوطي ج االتقان: ااظر. )كمصحف أ بي بن كعب
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غييع  وجييود يف القييرآن الكييريم؟ وأاييتم  ( عليييه السييالم)اسييم اا ييام علييي  نَّإتقولييوا 

ن قد حذفت؟ أو آيات  ن القيرآن قيد   سورة كا لة  ن القرآ إنَّ: تقولون يف كتيكم

أكثيير القييرآن  حييذفت؟ أو كلمييات يف القييرآن الكييريم قييد ُحرِّفييت؟ بيي  تقولييون إنَّ 

 ! الكريم قد حذا

فيياحن الييز كم مبييا تقولييه  صييادركم الصييحات عاييدكم اليي  عليهييا  ييدار     

 .الساني  ذهيكم على  رِّ

 أاا لخصيًا ال أقي  بذلك؟: قا  أحدهم إْن

سواء أكات تقي  بهذا الكيالم   العا  ةيًا كواحد  ن أه  أات لخص: فاقو 

هيم ال  ر  ن املعادلة عاد كيار علميائكم لييئًان إذ إاَّ  ذلك ال يغي  ال تقي  به، فإنَّ أْم

هيم  ، ب  يرون أاتسيهم هيم اليذين ميثلوايه، كميا أاَّ     العا  ة   ذهب أه  يرواك متثِّ

   ييذهب أهيي  اليي  متثِّيييعتييربون  صييادرهم املعتمييدة لييدى مجيييك علمييائهم هييي  

 !! الساة

 :واون اقو  هلؤالء العلماء

إاييه عاييد ا تقييو   صييادركم املعتمييدة بتحريييف القييرآن بالاقصييان وبغييع ،   

ليست  يذكورةن إذ لعي  ا، ياء كاايت      أ اء  عون أنَّفكيف تدَّ

 ! وجود هاالك، و ا يدركم؟

  يين  صييادي  إاكيياركم ليييس إاّل إنَّ

( )
. 

                                                 
 .13 : سورة الاساء(  )
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  صيادرهم، واليي   يف أييحِّ  العا  ية واون لاسيتعرض بعيض رواييات أهي      

رذا آية أو آيات أو حتى تصر ت  بتحريف القرآن بالاقيصة، أي تلك ال تصر ت 

 .سور  ن القرآن الكريم

 !آية الرجم سقطت :عمر يقول .أ

بياب االعيلاا    ،يف كتياب احليدود   "اليخياري "هي  ا روا   :الرواية ا،وىل

بالزاا
( )
آيية كا لية سيقطت  ين      ت فيهيا بيأنَّ  عن عمير بين ا،طياب، حييث يصير       :

 : "اليخاري"تقو  رواية ! القرآن الكريم

 مبيا هيو   قيام فيأثاى عليى اهلل   ، ا سكت املؤذايون فجلس عمر على املارب فلم »

 « ي قائ  لكم  قالةا بعد فإاَّأ َّ :قا  ثمَّ، أهله

آيية كا لية    املسألة لطيعة جيدًان وهيي إثييات أنَّ     د بهذا التمهيد ،نَّوقد  ه 

 !!قد حذفت  ن القرآن الكريم

ال أدري لعليها بيني   ، أقوهليا  ر ليي أنْ دِّي قائ  لكم  قالة قد ق فإاِّ ،ا بعدأ  »

 «يدي أجلي

 أ وت ومل أق  لكم هذ  الكلمة؟  أي ألاا أْن

ث بها حيث ااتهت به راحلتيه حدِّفمن عقلها ووعاها فلُي»
( )
و ين لشيي   ، 

بياحل  وأايز  علييه     اهلل بعث ّميداً  إنَّ نيكذب عليَّ ،حد أْن يعقلها فال أح ُّ أاّل

                                                 
 .وسااق  الاص الكا   لك  الرواية يف امللح ، فمن لاء فلعجك إليه(  )

إذن هو يطالب الااس بأْن يعلاوا عن حتريف القرآن بسقوط آيات  ايه، وأْن يرو جيوا ليذلك؟ ولكين ملياذا      (  )

 ال يلتزم أه  الساة بأوا ر ؟
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 «ا أاز  اهلل آية الرجمفكان مّم، الكتاب

آييية " عيين "اليخيياري"يف ذا هييو اييص عيييارة عميير  هيي واملالحييظ بوعييوت انَّ

 :ن الكريم الذي بني أيدي املسلمنياوية غع  وجودة يف القرآ ، ولكْن"الرجم

رجيم رسيو    ، فقرأااها وعقلااها ووعيااهيا ، أاز  اهلل آية الرجممّما  فكان»

 .«اهلل

 ! عم  بها (يّلى اهلل عليه وآله)أي أن الرسو  

واهلل  يا جنيد    :يقو  قائ  طا  بالااس   ان أْن فألشى إْن، ورمجاا بعد »

واليرجم يف كتياب اهلل   ، وا بيل  فريضية أازهليا اهلل   فيضيلّ ، آية اليرجم يف كتياب اهلل  

«على  ن  اى إذا أحصن ح ٌّ
( )
. 

 ..!!وهكذا يؤكد ذلك  رة واثاتني وثالثة

 !آيةسورة األحزاب كانت . ب

ًا، جتدون يف أكثير  ين ييحيح  ين ييحاحكم تصيريًا لطيع       : و ثا  آلر

 قيياطك كا ليية  يين القييرآن الكييريم قييد حييذفت، كويييات كييثعة  يين سييورة         بييأنَّ

حسب يحاحكم و صادركم املعتميدة كاايت    "ا،حزاب"سورة  ، فإنَّ"ا،حزاب"

                                                 
 . 233: رجم احليلى، احلديث: ، باب137 ص: 2ح اليخاري جيحي(  )

، وقد عي ر عايه  93ص: 3، جا ك ا،يو  البن االثع ج1 ص:  اجلمك بني الصحيحني ج: وااظر كذلك

احملقيي  االراييؤوط بالصييحيح وذكيير رواًة كييثعين هلييذا احلييديث  يياهم،  الييك و عميير وسييتيان بيين عيياييه  

أبي بكر وعقي  عن ابن ليهاب الزهيري عين عيييد اهلل بين عييد اهلل       وهشيم ويواس وياحل وعيد اهلل بن 

بيين عتييية عيين ابيين عييياس وقييا  الرجييه  الييك واحلميييدي والييدار ي واليخيياري وأبييو داود وابيين  اجيية    

 .والل ذي والاسائي وامحد بن حاي  بطرق عديدة

قيا  ابين   ، و32 ، احليديث  731ص:  ،  سياد امحيد ج  13 ص:  ييحيح ابين حي يان ج   : وااظير أيضياً  

:   احملليى ج : ااظير « هذا اسااد يحيح كالشمس ال  غميز فييه  »: حزم االادلسي يف اسااد هذا احلديث

 .71 ص
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 !! آية  ائ 

سيورة ا،حيزاب كااييت    بي  جتيدون يف  سياد أمحييد بين حايي  تصيريًا بييأنَّ      

رجم سورة اليقرة
 ( )
ي ثيالث وسييعون آيية فقيط،     سورة ا،حزاب اون ه ، لكْن

 !فأين اليقية الياقية  ن السورة؟

أيضييًا  يين أن هييذ   " سييلم"وقييد ورد هييذا يف  صييادر عديييدةن  اهييا  ييا يف  

 !!السورة الشريتة كاات فيها  ائتا آية

 ا،حيزاب إن سيورة  : عين عائشية   يفقيد رو وكما روي عن عمر التحريف 

عليى   ، فليم اقيدر  اهيا إالّ   !يف  ائ  آية (يّلى اهلل عليه وآليه )كاات تقرأ يف   ن الايب 

 ا هو اون
( )
 .. 

بأن القرآن الكريم قد حذفت  اه آيات كثعة، فمن تصر ت  فعائشة هي ال 

 هو القائ  بتحريف القرآن؟ و ا حكم  ن يقو  بتحريته يف اظركم؟

سورة ا،حزاب كاات تقارب سورة اليقرة، أو هي أطيو    إنَّ: وقالوا أيضًا

يف وهيذ   .. ية الرجمآهذا عن عكر ة عن  وىل البن عياس، وفيها كاات  اها، و

 .!الساة صادر أه  

ييّلى  )على الايب  "ا،حزاب"قرأت سورة : ورد عن حذيتة بن اليمان، قا 

                                                 
ن تْقييرأ  سييورة  كييأيِّ :قييا  ىل أ َبييى  بيين كعييب   :قييا  عيين  رِّ 33   ت 73 ص 1 ج: يف  سيياد أمحييد (  )

رأيُتهيا وإا هيا لُتعياد  سيورة      قيد قيّط ل  :فقيا  . قليت ليه ثالثيًا وسييعني آيية      :ا،حزاب أو كأي ن تعيد ها قيا   

 «(..الشَّْيُخ َوالشَّْيَخة  إإَذا َ َاَيا َفاْرُجُموُهَما اْلَيتََّة َاَكااًل  أيَن اللَّيهأ َواللَّيُه َعلأييمك َحكأييم     )ولقد قرأاا فيها ، اليقرة

 2ج: تتسيع سييورة ا،حيزاب، والييدر املاثيور للسيييوطي    337ص 7ج: تتسييع ابين كييثع : وراجيك أيضيا  

.  3 ص   ج: ، وتتسع اولوسيي 19 ص 3ج: سورة ا،حزاب، وفتح القدير للشوكااي 123ص

وكذلك روا  املستدر  على الصحيحني، والسان الكربى، وكايز العميا ، والاسيائي إىل غيع ذليك  ين       

 .املصادر

 . 1ص 7ج: ااتقان. 7  ص 3 ج: تتسع القرطيب(  )
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فاسيييت  اهيا سيييعني آييية  ييا وجييدتها ( اهلل علييه وآلييه 
( )
وتييروي الصييحات وهكييذا، .. 

كايا اقيرأ سيورة اشييهها يف     : اء اليصيرة أبا  وسى ا،ليعري قيا  لقير   : بأنَّ والسان

ليو كيان البين آدم وادييان     »: الطو  والشدة برباءة فأاسيتها، غع أاي حتظت  اها

« ن  ا  البتغى واديًا ثالثًا، وال ميو جوا ابن آدم إال اللاب
( )
. 

علييه  ) ين ييدعي ان اسيم اا يام عليي       لكي ِّ  اقو ه كلِّوتأسيسًا على ذلك 

وسيائر أعيالم    "اليخياري "ر يف القرآن الكريم، ممن ييرى حجيية   غع  ذكو( السالم

بيأن اسيم اا يام عليي بين أبيي        ين أيين علميتم و ين أيين حكميتم       : أه  ا،الا

، فكيييف تاكييرون ليييئًا مل ؟اوييياتغييع  ييذكور يف تلييك ( عليييه السييالم)طالييب 

: قا  تعياىل ! حتيطوا به علمًا؟

( )
. 

 !حذف سورتي اخللع واحلفد. ج

ثيم االحييظ سييورتي ا،لييك واحلتييد وهمييا السييورتان اللتييان ادعييى عميير بيين  

دعون ي حسيب  صيادر أهي      يي و!! م فحيذفتا ا،طاب أاهما كااتا  ن القيرآن الكيري  

ي أاها كاات يف  صحف ابن عياس، وأبيي بين كعيب، وابين  سيعود، وأن         العا  ة

يف الصالة، وأن أبا  وسيى ا،ليعري كيان    بهاتني السورتني عمر بن ا،طاب قات 

 : يقرأهما، وهما

                                                 
، فتح القدير 219 : ، احلديث 3 ص: 3، لليخاري ج، التاريخ الكيع123ص: 2ج: الدر املاثور(  )

 .19 ص: 3ج

، حلية االولياء 393، ت97 ص:  ، اجلمك بني الصحيحني ج313 ت 2 3ص  ج: يحيح  سلم(  )

 .13 ص:  ج

 .79: سورة يواس( 7)
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اللهم إاا استعياك واستغتر  واثين علييك وال اكتير  و ليك وايل   ين      )

، اللييهم إيييا  اعيييد ولييك اصييلي واسييجد، وإيييا  اسييعى وحنتييد وارجييو   يتجيير 

(رمحتك و شى عذابك إن عذابك بالكافرين  لح 
( )
. 

 ه  هذا أدب القرآن؟: واون لاسأ 

 وه  توجد يف هذ  الكلمات اكهة القرآن الكريم؟

صييحات البييه تصيير ت  إن  يين الواعييح أاهييا  تلقيية، ولكيين ذلييك هييو  ييا     

العا ةو صادر
( )
)يف تتسع هذ  الروايات "تقاناا"اجعوا كتاب ، فر

 )
. 

"تتسع القرطيب"وراجعوا 
( )
. 

للزرقييااي " ااهيي  العرفييان"ويف 
( )
"الييدر املاثييور"، ويف 

( )
للسيييوطي، ويف  

"ّاعيييرات الراغيييب ا،ييييتهااي "
( )
" سييياد أمحيييد بييين حايييي   "، ويف 

( )
، ويف 

                                                 
، 3  ص:  ، وكييذلك سييان الييهقييي ج  31 ص:  االتقييان يف علييوم القييرآن للسيييوطي ج   : ااظيير(  )

 .21 7:ت

اايه قايت بهياتني    ويروى ذلك عين عمير بين ا،طياب     )يوقد عرب ب31 ص 3ج: اظر كتاب ا،م للشافعيا(  )

 ...(اللهم ااا استعياك واستغتر  واثين عليك ا،ع)السورتني 

ثيم  )... وقد اق  السيوطي يف االتقان يف علوم القرآن عن ترتيب املصحف كما ياقليه أبيو جعتير الكيويف      (7)

اخل ...( ويي  لكي  همييزة  )، ثيم العصير، ثيم سيورة ا،لييك، ثيم سيورة احلتيد، ثيم         القارعية، ثيم التكياثر   

 .32 ص  ااتقان ج

 . 3 ص: 3اجلا ك الحكام القرآن ج( 3)

 .2  ص  ج:  ااه  العرفان( 1)

 .291ص: 1الدر املاثور ج( 2)

 .ّاعرات الراغب، احلدَّ العشرون يف الديااات، باب  ا روي فيه  يادة( 3)

 .73 ص: 1 د ج ساد امح( 1)
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"املستدر  على الصحيحني"
( )
"هقيي السان الكيربى لليي "، ويف 

( )
الكشياا  "، ويف 

"للز شييري
( )

، ويف كتييب ألييرى  تعييددة  يين أ هييات املتييون املعتييربة عاييدكم،      

ُيقات به ومل يزد مّما  ذلك ذكر أنَّ بعضها وإْن والروايات كثعة و تعددة، حيث إنَّ

 !!سورتان  ن القرآن الكريم بأاهمابعضها يرت  على ذلك، إال أنَّ

 !القرآن سقط منه ثلثاه: عمر. د

: بساد  وث  أو يحيح، عن عمر بين ا،طياب أايه قيا      "الطربااي"ويروي 

(وسييعة وعشيرون أليف حيرا    حيرا  أليف أليف   "القرآن )
( )
 وهيذا هيو  يا ياقليه     

"ااتقان"يف  السيوطي
( )
أن القرآن الذي بني أيدياا هو حيوالي ثليث   : وذلك يعين 

 ..!!القرآن الواقعي فقط

ال يقيولن أحيدكم قيد    »: عمير قيا   ابين  ن عي وهاا  رواية أليرى عين ايافك    

قد : ولكن ليق !! ألذت القرآن كله، و ا يدريه  ا كله؟ قد ذهب  اه قرآن كثع

«ألذت  اه  ا ظهر
( )
. 

فهيي  تريييدون رواييية ألييد يييراحة  يين هييذ  الروايييات يف حتريييف القييرآن      

: الكييريم، الييذي قييا  فيييه تعيياىل 

                                                 
 .313ص:  املستدر  على الصحيحني ج(  )

 .   ص  ج: السان الكربى(  )

 .2 1ص: 7الكشاا ج( 7)

،  ااه  العرفان 299ص: 1الدر املاثور ج: ، وااظر كذلك2 22، ت 72ص: 2املعجم االوسط ج( 3)

 .217  :، ت779، ص3، آلمك الزوائد ج3 1ص:  ، كاز العما  ج17 ص:  ج

 . 93ت 93 ص  ج: يف علوم القرآنااتقان ( 1)

، 1 ص:  ، روت املعيااي ج 11 ص:  الدر املاثيور ج : ، وااظر أيضًا3  3ت 22ص  ج: املصدر( 2)

 . 37ص:  سان سعيد بن  اصور ج
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( )
: ، وقا  عاه

( )
 !؟

 !سورتان طويلتان حمذوفتان. هـ

بعث : مبا يليتصر ت  يف كتاب الزكاة(  سلم)وبعض الروايات املوجودة يف 

وا  قيد قير  أبو  وسى ا،لعري إىل قيراء أهي  اليصيرة فيدل  علييه ثالرائية رجي         

فيياتلو  وال يطييولن عليييكم  ، وقييرا هم أاييتم ليييار أهيي  اليصييرة  :فقييا ، القييرآن

اا كايا اقيرأ سيورة كايا     إو، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب  ن كان قيلكم، ا، د

ليو كيان   ) : اهيا  قد حتظيتُ  ياأغع ، فأاسيتها "براءة"ي اشيهها يف الطو  والشدة ب

 ،(ثالثا، وال ميو جيوا ابين آدم إال اليلاب     ن  ا  البتغى واديا البن آدم واديان

: حتظيت  اهيا   ياأغع ، فأاسيتها، وكاا اقرأ سورة كاا اشيهها بإحدى املسيحات

يف أعاياقكم فتسيألون    تقولون  ياال تتعليون فتكتيب ليهادةً     يا أيها الذين آ اوا مَل)

(!!عاها يوم القيا ة
( )
.  

روايييات ألييرى   " اتخييب كاييز العمييا   "ويف "  سييلم"يييحيح وتوجييد يف 

 !! عديدة

فهي ليست رواية واحدة، أو روايتني، أو ثالث روايات، حت يى يغيض    إذن

احملقِّ   اكم الطيرا عاهيا، ويقيو  بأاهيا لياذة أو ايادرة، بي  هيي يف ييحاحكم          

 .. و ا أليه ذلك(  سلم)، و(اليخاري)يف :  وجودة

                                                 
 . 3: سورة فصلت(  )

 .9: سورة احلجر(  )

ليعري  بعث أبو  وسيى ا، : ، عن أبي ا،سود ظامل بن عمرو قا 393ت 2 3ص  ج: يحيح  سلم( 7)

اجلمك بيني الصيحيحني   : ، وااظر أيضًا...إىل قراء أه  اليصرة فدل  عليه ثالرائة رج  قد قرأوا القرآن

 .13 ص:  ، وحلية ا،ولياء ج97 ص:  ج
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 أاه مل ُييذكر اسيم    العا  ةبعض أه   دعييفكيف بعد ذلك 

ملا ذا مل يذكر اسم علي : عقيب ذلك بعضهم تساء يثم كيف يف القرآن الكريم؟ 

  ن الصادقني يف القرآن الكريم؟( عليهم السالم)واحلسن واحلسني وسائر أباائه 

إاهييم ليسييوا هييم للتيياء  : سييتاتج بعييد ذلييك يأن  لييذلك اليييعضثييم كيييف 

(سالم اهلل عليهم أمجعني)كابر ، كابرًا عن !(يّلى اهلل عليه وآله)الرسو  ا،عظم 
( )
!! 

العديييد  يين   علييى  اعييلض   لاييا، بيي  لكيي   اصييف، أنْ    أال ييي ُّ وعليييه 

 :واقو  حكو ات الدو  ااسال ية وو اراتها وبعض اجلهات املتاتذة

 !ملاذا متنعون طباعة الكايف وتطبعون البخاري

ا سيور   بأن القرآن الكيريم ُ حيرَّا ريذ   تصر ت  يحاحكم! العا  ةفيا أه  

بيالتحريف  تصير ت   طوا   اه، ورذا آيات، ب  وريذا حيوالي ُثلثييه، أي إاهيا    

بيالتحريف بيالتغيع أيضيًا، وذليك حسيب  يا        ييحاحكم تصير ت   وبالاقيصة، كما

وغعهييا، فلميياذا ال متاعييون هييذ  (  سيياد أمحييد)و(  سييلم)و( اليخيياري)جيياء يف 

يف بعييض بييالد   اعييةالشييريف  يين الطي ( الكييايف)الكتييب  يين الطياعيية، ومتاعييون   

 !القرآن؟ يقو  بتحريف( الكايف) ة أنَّااسالم، رج 

سورة كا لة قيد حيذفت    بأنَّتصر ت  ه  جتد يف الكايف روايًة واحدة: ولكن

  ن القرآن الكريم؟

 وجود، بي  رواييات    ا يف كتيكم املعتربة وال  تسمواها بالصحات فذلكأ  

                                                 
راجييك ( عليييهم ييلوات اهلل وسييال ه )حيو  ا،دليية والاصيوص الايوييية عليى إ ا يية ا،ئمية االثييين عشير      (  )

للعال يية لييرا الييدين   (املراجعييات)للعال يية الشييعا ي و ( ي بيشيياورليييال)للعال يية ا، يييين و ( الغييدير)

،كيون  يك   )و( ثم اهتيديت )للعال ة املوسوي، وكذلك كمصدر سريك ميكن  راجعة كتاب ( العيقات)و

 .وغعها( باور فاطمة اهتديت)و( الصادقني
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وسي يف تتسع التحريف أكثر  ن أْن حتصى كما يقو  اول
( )
. 

سيقط أو  بيأن ثلثيي القيرآن قيد     تصير ت   الشريف رواييةً ( الكايف)وأين جتد يف 

 ذا؟وُحسقط أ 

إلارة إىل بعض االليتالا  ( الكايف)يف بعض روايات  غاية  ا يف ا، ر، أنَّ

يف عوا   التاقيط وااعراب، أو إعافة بعض الكلمات ال  هي  ن باب التتسع 

 ..أو التأوي  لآليات

 : فمثاًل يف قوله تعاىل
( )
 : ، تقو  الرواية

ازلتأ هكذا  ،ك يف علي    ا أاز  إليك  ن ربِّبّل..
( )
. 

إن امليراد بهيا هيو غييع  يا هيو  تييوهَّم      : كيان يقييو  ( رمحيه اهلل )والسييد الواليد   

يلى اهلل علييه  )القرآن الكريم كان ياز  على الرسو  العظيم  ظاهرًان وذلك ،ن

يتسر بعض املتردات، أو اجلمي ، أو  ( عليه السالم)كقرآن، وكان جربائي   (وآله

، كميا  (وحي قرآايي )، وهذا يعين إاه يوجد لدياا كييان لأن الازو  ا أليه ذلك 

ييّلى اهلل  )على اليايب   ياز ( عليه السالم)، فعاد ا كان جربائي  (حديث قدسي)يوجد 

.. كان يايز  بياص قرآايي واعيح، ويايز  بشيرت ، وتعقييب ، وتوعييح        ( عليه وآله

 .أيضًا

السييد الواليد ومجيك آلير     إرتيو  حسيب  يا   ( هكيذا ازليت  )في 
( )
 يك  :تعيين  

                                                 
 .1 ص:  روت املعااي ج(  )

 .23: سورة املائدة(  )

فيزخل ا،بالسية ييوم الغيدير، وتتسيع ايور         3 ص:  تتسيع القميي ج  ، و3 ا 99ص: كتاب العميدة ( 7)

 .91 ت 213ص  ج: الثقلني

لييس كي   يا ايز   ين اهلل وحييًا       »: ، حييث قيا   1  ص: الييان يف تتسع القرآن، للسيد ا،وئي: ااظر( 3)
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هيو الشيرت والتتسيع لآليية جياء بعيد       ( يف عليي )لرحها وتوعيح  صداقها، وأن 

 .ازوهلا  يالرة

: بأايه يقيو  عايد اقليه روايية     ( الكايف)،الا إذن إلزام فليس مبقدور أه  ا

بتحرييف الكتياب، إذ ال دليي  عليى أايه يقصيد ويعيين أاهيا         « ..واهلل هكذا ازلت»

 .ازلت كقرآن كريم

بييييي  إايييييه يقصيييييد
( )
 وكيييييوحي  ييييياوي ،الايييييزو  كحيييييديث قدسيييييي 

أعيمُّ  ين القيرآن، ،ن احليديث القدسيي وحييك ال       ( اليوحي )ذليك أن   ،غع قرآاي

 ..كر، فياب االحتما   تتوت هاا على أق  التقاديرُيا

فلمياذا  !! ت باقص القرآن وحذا  قاطك كا لة  ايه يصر ( اليخاري)ولكن 

يف الييدو  وُيييدرَّس يف املعاهييد وغعهييا بييدون اعييلاض    ( اليخيياري)يطيييك كتيياب  

ا الكتب ا،ليرى فهيي غيع  سيموت     القرآن ااقص، وأ   ه ُيصرِّت بأنَّو اك،  ك أاَّ

اعتهابطي
( )
 !؟

 :إذن، لالية اجلواب ا،و  هو

                                                                                                                   
 

كان ( السالمعليه )يلزم أْن يكون  ن القرآن، فالذي يستتاد  ن الروايات يف هذا املقام أنَّ  صحف علي 

 شتماًل على  يادات تازياًل أو تأوياًل، وال داللة يف ليء  ن هذ  الروايات عليى أنَّ تليك الزييادات هيي     

 .« ن القرآن

وإذا جاء االحتما  بط  االستدال ، وعلى فرض أايه يقصيد ذليك، فإايه ال     ( لعله يقصد)إذ على ا،ق  (  )

ا  سابقًا  ن رواياته يف حذا ثلثي القرآن أو حذا سور أو وغع ، مما اقلا( اليخاري)يزيد على  ا ذكر  

 .آيات  اه

مبعايى أاهيم التز ييوا   ( أي إىل حترييف الكتيياب .. )إن  شييهور علمياء العا  ية ذهيييوا إىل ذليك   : بي  الغرييب  (  )

وراجيك للتتصيي    ... بالاسخ، وأن اوية قد اسخت، و عاى أن اوية قد اسخت هو أن القرآن قد ُحيرِّا 

 واهييب »لإل ييام اليالغييي، و « اهلييدى إىل دييين املصييطتى  »للسيييد ا،ييوئي و « يف تتسييع القييرآن  الييييان»

 .للسيد السيزواري« الرمحن
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علييه  )ال ميكن اتي وجود اسيم اا يام عليي    ، العا  ةأه   يحاتإاه حسب 

 !يف القرآن( السالم

: وإااا الز كم يف ذلك مبا ألز تكم به ييحاحكم، إذ أن ييحاحكم تقيو    

ولعي  هيذ  ا، ياء الطييية     : إن قسمًا كيعًا  ن القرآن الكريم قد حذا، واقيو  

 ! كاات هاالك و ا يدريك؟

ولكااا اتكلم اون حسب ييحاحكم   ،وأ كد إااا ال اقو  بتحريف القرآن

ه مْل تذكر أ اء إاَّ: قو يو علضيو يتج أْن لهبذلك ليس   ن يقو  انَّ: واقو 

 !!يف القرآن الكريم 
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 الثانيالفصل 
 

 إحدى بوابات املثبتني: القراءات

 (عليه السالم)اسم أمري املؤمنني  لذكر

 و

 (هذا صراط علي مستقيم)االستدالل بآية 
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( ) 

(عليه السالم)

( )

يقولون بالقراءات السيك أو العشر العا  ةأه   إنَّف
( )
، كما أن بعض علمياء  

الشيعة يقولون بها أيضًا
( )
.(

 )
  

وهييذا اجلييواب  هييم جييدًا ودقييي ، وييييتين علييى هييذا ا،ييي ، وال يصييح    

للمخالف أن يعلض عليه أبيدًان ،ايه يلتيزم بتعيدد القيراءات وال جييدها  صيداقًا        

 :لتحريف الكتاب، وعلى ذلك اقو 

 الكريم لقرآنذكور يف ا  (عليه السالم)م اا ام علي اسان 

                                                 
هذا يف بعض اويات الكرمية، كاوية املستشهد بها ههاا، أ ا يف بعضيها اولير فيالقراءات كليها  تحيدة،      (  )

 .الا بني القراءات، فالحظ اجلواب القادمواالسم امليار  ملوىل املوحدين  ذكور بالصراحة، وال الت

الاشير يف القيراءات العشير،    : ، وااظير كيذلك   77ص:  الربهان يف علوم القيرآن للزركشيي ج  : ااظر (  )

إحتياا فضيالء ا، ية احملمديية بيييان      )و .هي 1 3للقعوااي املالكي ت ( القراءات السيك)البن اجلزري، و

إحتياا فضيالء   )هيي ، و  33  للمدابغي الشافعي ت ( والشاطيية مجك القراءات السيك  ن طري  التيسع

ليرت الشيمعة املضيية باشير     )و. هيي  2   البن اليااء الد ياطي الشافعي ت ( اليشر بالقراءة ا،ربعة عشر

 .وغعها. لعيد العزيز احلتظي( القراءات السيك املرعية

أن قييراءة واحييدة هييي الصييحيحة فقييط،   القييرآن اييز  علييى قييراءة واحييدة، و   ويييرى بعييض العلميياء بييأنَّ ( 7)

أاه ايز  عليى أ ير واهيي وترغييب وترهييب ووعيظ وقصيص وأ ثيا ، و يا           : واملقصود  ن سيعة أحرا

 .أليه ذلك  ن الوجو  ا،لرى املذكورة هلذ  الراواية و عاايها، ال أن قراءاته سيعة

يك، سيواءًا أكيااوا  ين علمياء أهي       وعلى هذا فان ا،طاب يف هذا اجلواب  وج ه للقائلني بيالقراءات السي   (3)

  .ا،الا، أم كااوا  ن علماء ليعة أه  الييت عليهم الصالة والسالم
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على حسب بعض القراءاتن هذا  ك قطك الاظر عن إليكالاا ا،و   وذلك 

بيأن قسيمًا كييعًا  ين القيرآن قيد سيقط ي والعيياذ          : على أه  ا،الا بااهم يقولون

 .باهلل ي

إن هاالك قراءات أليرى، ورسيب هيذ  القيراءات الثابتية عين       : واحلاي 

 ين كييار الصيحابة، فيإن اسيم اا يام       أو غعهم ( عليهم السالم)أئمة أه  الييت 

 .. وجود يف القرآن الكريم ( عليه السالم)علي 

 !باؤك جتّر وبائي ال جتّر

إاه غرييب أ ير ، إذ أايك عايد ا      ريْمَعَل! يا أيها املخالف: وكتاييه، اقو 

تسييمك بييأن هاييا  قييراءات  تعييددة للقييرآن هييي سيييك أو عشيير قييراءات، وبعضييها    

ك إذا د   ال تعييلض أو حتييتج، بيي  تقييي  وُتسييلِّم، ولكاَّيي خيتلييف بييه املعاييى كليييًا،

وا : ، تعييلض وتاييادي(عليييه السييالم)الييدلي  علييى قييراءة تييرتيط باسييم اا ييام علييي 

 !وكأن  السماء قد ااطيقت على ا،رض، ملاذا؟!! إسال ا 

سييييعني )ملييياذا تقيييو  بيييالقراءات السييييك، بييي  يقيييو  بعيييض علميييائكم بيييي   

(قييراءة
( )
لكييريم، وبعضييها تعييد   يين املشييهور لييديكم، ولييذا ذهييب  يف القييرآن ا!! 

املشيياهع  يين كيييار القييراء إىل هييذ  القييراءات، فكيييف إذا قييالوا لييك ذلييك تقيلييه      

إن هذا  ن العجب العجاب حقًا! هاالك، وال تقيله هاا
( )
 !؟

                                                 
 .92 ص: 3، وا تاخل اال اخل للمقريزي ج39 ص:   عرفة القر اء الكيار، للذهيب ج: ااظر(  )

: ولع  فلسيتتهم يف ذليك  والذين يقولون بأن القرآن غع ُ حرَّا ال جيدون يف التالا القراءات حتريتًا، (  )

، أو (ييراط  علييَّ  )إن القرآن كتب با،ط الكيويف، وا،يط الكيويف ليسيت فييه اقياط وال تشيكيالت، فيي         

، ك  ذلك ممكن أن يكون هو امللتوظ وهو املقصود، ،صوييية ا،يط   (يراط  َعلي )، أو (يراط  عليك)

ب  أكثرهم يصرت بأن القيراءات السييعة    الكويف، إذن يقولون القرآن اتسه ال حتريف فيه، ب  إن بعضهم

 (.يّلى اهلل عليه وآله)أو العشرة كلها يحيحة وقد أقرها رسو  اهلل 
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 : قوله تعاىل

 يذكور يف القيرآن الكيريم    ( م اهللعلييه سيال  )وكمثا  على أن اسيم اا يام عليي    

 :حسب بعض القراءات، اشع إىل قوله تعاىل

 :القراءة األوىل

 
( )
. 

هذا هو املوجود يف القراءات املعهودة يف القرآن الكريم املتيداو  بياايا اون،   

ب إىل تليك  َ يْن ذهي   ولكن هاا  قراءة ألرى  شهورة أيضًا، وال تستطيك أن ُتليزم 

 ." يذكر اسم اا ام علي يف القرآنمل"القراءة ا،لرى بأاه 

 :القراءة الثانية

(هذا يراط  عليك  ستقيم)
( )
 

كخرب بعد ليرب ( علي)كخرب، ورفك ( يراط)برفك 
( )
ويسيمى يف قواعيد   ، 

أو باعتيار  بيدالً  لربًا ثاايًاالاحو املدرسي 
( )
(  سيتقيم )و( الصيراط )، وقيد أطلي    

وويف به ي (عليه السالم)وهو اا ام علي  يعلى الشخص  
( )
 ن باب امليالغة، كما  

يقعان يتتني للشخص حقيقة، (  ستقيم)و( يراط)، ب  إن ( يد عد : )تقو 

فتدبر
( )
. 

                                                 
 . 3: سورة احلجر(  )

هيذا ييراط   : ، أو إن ليئت فقي   (علييه السيالم  )هذا يراط  ستقيم وهو علي بن أبي طاليب  : واملعاى(  )

 .وهو  ستقيم (عليه السالم)وهو علي بن أبي طالب 

 .(عليه السالم)هذا يراط هذا علي : فيكون املعاى( 7)

 (.يراط)، بدال  ن (عليه السالم)هذا علي : فيكون املعاى( 3)

 . ن الااحية الشكلية الاحوية( الويف)أي ويف به يف جوهر ، وليس املراد ( 1)

 .اةهذا رج   ستقيم  ثاًل، أو هذا الرج  طريقك أو يراطك أو جسر  إىل اجل: ولذا تقو ( 2)
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ويتضح هذا املعاى أكثر لو الحظت يحة اجلملة أيضا لو قماا بتغيع ترتيب 

 (.قيمهذا عليك يراط  ست)الكلمات، كما لو قي  

 :القراءة الثالثة

  (هذا يراط  علي   ستقيم)

هييذا : )وهييي( عليييه السييالم)وهاييا  قييراءة ثالثيية رويييت عيين اا ييام الصييادق   

(يراط  علي   ستقيم
( )
.. 

 (علييُّ )راايية  ين القيراء قيرأوا برفيك      فإاايا جنيد أن   : وأ ا تتصيي  القيراءات  

ن، وقتيادة، والضيحا ،   أبي رجياء، وابين سيعي     اواًا على التوييف وهي قراءة

هذا ييراط   ): فقرأوا هكذاويعقوب وآلاهد، وقيس بن عيادة، وعمر بن  يمون 

( ستقيم عليك
( )
.  

ات  ين الروايي  آلر حسب عدد ( عليه السالم)كما جند أن قراءة اا ام الصادق 

 (.هذا يراط  علي   ستقيم: )هي

عين كييار الصيحابة    ملاذا مبجرد أن يروي العلمياء روايية   : والسؤا  اون هو

يقييم  ( علييهم السيالم  )بقراءة فيها فضيلة  ،ه  اليييت  ( عليهم سالم اهلل)وأه  الييت 

 !ذلك حتريتًا للقرآن؟ عتربيو، قعدوهايوال  بعض أه  ا،الا الدايا

ي تصير ت    عاد ا تيروون رواييات عدييدة   -يا بعض أه  ا،الا  –لكاكم 

عهودة يف القرآن الكريم، وقد يتغع بها املعاى أو بقراءة غع القراءة املي   جهارًا اهارًا

اللتييظ كليييًا، ال جتييدون يف ذلييك أييية  شييكلة، وال ترفعييون عقعتكييم باالحتجيياج 

 !والضجيج واادااة؟

                                                 
 .ساذكر بعض  صادر ذلك بإذن اهلل تعاىل(  )

 .13 ص: 9 ، تتسع الرا ي ج 73ص: 1، تتسع الثعليب ج2  ص: 2آلمك الييان ج: ااظر(  )
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 :وهاا  أ ثلة عديدة على ذلك اذكر أحدها فقط

: قوله تعاىل  اها
( )
 اها أايه  : ويف  عااها ذكرت أقوا  

ثع الشو ، و اها أاه لجر املو لجر ك
( )
.. 

 ،وليييس ( وطلييك  اضييود):ولآلييية قييراءة ثااييية أاهييا  

: وتستشهد تلك القراءة ا،ليرى بويية قرآايية أليرى، هيي قوليه تعياىل       

( )
ن إذ لكي   اهميا  عايى    (طليح ) ين  ( طليك )، وأيين  

ر لآللر غاي
( )
.. 

يغيع  مّميا   وا، ثلة على التالا القراءات بالعشرات، ورمبا تكون باملئيات، 

 .املياى واملعاى أيضًا

إاك إذا رأيت مجاعة  ن علماء الشيعة يف بعض كتيهم قد اقلوا : والاتيجة

فلييس  ( ييراط  عليي   )أو ( ييراط  علييُّ  : )بيأن القيراءة كاايت هكيذا    تصر ت  رواية

غع  وجيود  ( عليه السالم)ج عليه بأن اسم اا ام علي بن أبي طالب مبقدور  أن حتت

يف القرآن الكريم؟ وذلك ،اه  وجود استاادًا إىل  ياى تعيدد القيراءات، واعتميادًا    

 .إىل القو  بتحريف الكتاب-حسب  يااكم أيضًا-على روايات ال تؤدي 

: )الثالثيية واون لارجييك إىل اوييية الشييريتة وقراءتهييا  

للمحق  اليحاثة العامل الكييع السييد    (تتسع الربهان)فقد جاء يف كتاب ( 

الشيريف   (الكيايف )واياقاًل ليه عين  صيادر عدييدة  اهيا        (قد س سير   )هالم اليحرااي 

                                                 
 .9 : سورة الواقعة(  )

 .12 ص: 1، تتسع الييضاوي ج319ص: 3الكشاا للز شري ج: ااظر(  )

 .3 : سورة ق( 7)

 .11 ص: 1، فتح القدير ج31 ص: 3 ، تتسع القرطيب ج37 ص: 9 تتسع الرا ي ج: ااظر( 3)
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( ائة  اقية)و
( )
( تصر بصائر الدرجات)و 

( )
 : ا يلي 

شيام بين احلكيم،    ه أمحد بن  هران عن عيد العظييم عين  : الكايف الشريف

اتهىا« »: ، قا (عليه السالم)عن أبي عيد اهلل الصادق 
( )
. 

  (صّلى اهلل عليه وآله)اعرتاض عمر على الرسول 

 (يّلى اهلل عليه وآله)اعلض على الرسو  عمر بن ا،طاب  ياق  لاا التاريخ أنَّ

فأجابيه جوابيًا ييريًا    رآن الكيريم،  يف القي  (علييه السيالم  )اسم اا ام عليي   بعدم ذكر

الي  ياقليها   واعحًا، كما عا ته أليد التعاييف، ولاكتيف ههايا بإحيدى الرواييات       

« ائيية  اقيية » كتياب 
( )
، (يييلى اهلل علييه وآلييه )أاييه قيام عميير بين ا،طيياب إىل اليايب    : )

                                                 
 . 2 ص:  ائة  اقية  ن  ااقب أ ع املؤ اني(  )

 .21ص:  تصر بصائر الدرجات(  )

وأ ا الاسخة    7ص 331 ، وحسب طيعة دار املرتضى عام 27:، ت3 3ص:  الكايف الشريف ج  (7)

فصيارت  ( عليي )تمي  السيهو، إذ حيذا كلمية     الليزرية ال  لدي، فلع  ليااة حصلت فيها عميدًا، وي 

 ك ااه ال  عاى له حيائٍذ إعافة إىل أاه خيرج عين ارتياطيه باليياب    ( هذا يراط  ستقيم)ك  الرواية هكذا 

كميا  اكيت واتيف  ين التازيي  يف الواليية       الذي عقد الكليين ،جله هذ  الروايات، والياب هيو بياب فييه   

هيذا  )ال (  ستقيم هذا يراط عليِّ)غعهما عن الكايف بهذا الاص و( الربهان)و( اليحار)يؤكد ذلك اق  

 (.يراط  ستقيم

، لوجودها يف أحد أهم  صادراا املعتربة، وهو الكايف الشريف (الشيعي)وال خيتى ان هذ  الرواية حجة على 

 – كما ان الرواية  وجودة يف  صادر عدييدة أليرى ذكرايا بعضيها قيي  قليي  وتوجيد  صيادر أليرى أيضياً           –

حجيية  )والساد حجة يف حد ذاته،  ك قطك الاظر عن حجية  راسي  الكايف عا ة، على  يا فصيلاا  يف كتياب    

  1، وقيد روى عايه الكيايف يف    (الوحييد )اعتميد علييه   ( أمحيد بين  هيران   )وأ ا الساد فهو (.  راسي  الثقات

ن الشمس يف رابعة الاهار وكيذلك   وردًا وترحم عليه  رارًا، وأ ا عيد العظيم احلسين فجاللة لأاه أوعح  

 .هشام بن احلكم

 ائة  اقية  ن  ااقب أ ع املؤ اني علي بن أبي طالب وا،ئمة  ن ولد  عليهم السالم  ين طريي    : كتاب( 3)

تأليف أبي احلسن ّمد بين أمحيد بين عليي بين احلسين القميي املعيروا بيابن لياذان  ين  تيالر             . العا  ة

 . سأعالم القراني الرابك وا،ا
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أاييت  ييين مبازليية هييارون  يين »: إاييك ال تييزا  تقييو  لعلييي بيين أبييي طالييب: فقييا 

 !ذكر اهلل هارون يف القرآن ومل يذكر عليا؟وقد «  وسى

و ييا أكثيير أ ثييا     !!(يييلى اهلل عليييه وآلييه  )الحظييوا االعييلاض علييى الييايب    يييي

(يّلى اهلل عليه وآله)اعلاعه هذا على الرسو  ا،عظم 
( )
: ، واهلل تعاىل يقيو  

 
( )
: ا يه  ، ويقيو  جي    

( )
ييلى  )، إاه اعلاض واعح على اليايب  

ييّلى اهلل  )وكيأن اليايب   ! كر  يف كتابيه؟ بأاك ملاذا تذكر عليًا واهلل مل ييذ : (اهلل عليه وآله

قد لرج عن دائرة أ ر اهلل أو أاه يف جيهة  التة هلل ي والعياذ باهلل ي أو كيأن     (عليه وآله

: ليس هو الذي قيد قيا  اهلل تعياىل فييه     (يّلى اهلل عليه وآليه )الايب 

سييحااه وتعياىلن ،ايه ال يكيون إال     كيالم اهلل   (يّلى اهلل عليه وآليه )؟ فكال ه 

: عن وحي، وقا  تعياىل 

( )
. 

 ! يا عمر؟ (يّلى اهلل عليه وآله)فكيف تعلض على الايب 

 !! (يّلى اهلل عليه وآله)ه  ا أجرأ  على اهلل ورسول

 : ولاعد إىل التاريخ لاجد  يدثاا

إايك ال تيزا    : وقيا  ( ييّلى اهلل علييه وآليه   )قام عمر بن ا،طاب إىل الايب 

                                                 
 ..وغعهما( الغدير)و( الاص واالجتهاد)راجك (  )

 .3 -7: سورة الاجم(  )

 .21: سورة الاساء( 7)

 .3: سورة احلشر( 3)
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وقيد  « أات  ين مبازلة هيارون  ين  وسيى   »: (عليه السيالم )تقو  لعلي بن أبي طالب 

يييا »: (ى اهلل عليييه وآلييهيييّل)فقييا  الييايب ! ذكيير اهلل هييارون يف القييرآن ومل يييذكر عليييًا؟

«(..: )غليظ، يا أعرابي، إاك  ا تسمك  ا يقو 
( )
. 

فهذ  قراءة  ن القراءات
( )
. 

: وليس لك احل  ي أيها املخيالف ي بيأن حتيتجَّ عليى الطيرا اولير، وتقيو          

 !إاه حتريف للكتاب؟وال ي ُّ لك أْن تقو  ! ملاذا تقرأ هكذا؟

وأايه  ( القيراءات )إاكيم تلتز يون بشيرعية    : ك الطيرا اولير  إذ سوا جيييي 

توجييد عاييدكم الكييثع  يين القييراءات للكييثع  يين ا،لتيياظ القرآاييية ذات العديييد  يين 

املعييااي املغييعة للقييرآن، وهييي  وجييودة و ييذكورة يف  صييادركم، و ييك ذلييك ال     

 ، ولكياكم مبجيرد أن تسيمعوا قيراءة عين     (حترييف للقيرآن الكيريم   )تعلعون بيأاه 

 !!! تعلعون؟فإا كم ( عليهم سالم اهلل)أه  الييت 

                                                 
 ائة  اقية  ن  ااقب أ ع املؤ اني علي بن أبي طاليب وا،ئمية  ين    )املاقية ا،ا سة والثمااون،  ن كتاب (  )

« ..ييا غلييظ ييا جاهي     »:  73ص:  هرآليوب ج ، ويف روايية ابين ل  23 ص( ولد   ن طريي  العا  ية  

 ، 11ص 71ج: وكذا اليحار

الذي يرى حجية  ا ذكراا   ين الكتيب املعتميدة، فاالحتجياج بهيذ       ( الشيعي)هذ  الرواية حجة على : أقو 

الرواية عليه، إذا كان  اكرًا، وأ ا أه  العا  ة فاقو  هليم أن  ضيمون هيذ  الروايية لياهد عليى ييدقها        

كييان سييلييًا بوعييوت  يين اا ييام علييي بيين أبييي طالييب عليييه الصييالة والسييالم، و،ن ( عميير)،ن  وقييف 

االكا  مبيا استشيكله طييعيي ملين ال ييذعن بواليية عليي ولالفتيه املياليرة بعيد الرسيو ، وأ يا جيواب              

اليذي ال ياكير فضيله وعلميه وجاللتيه ووثاقتيه       ( عليه السيالم )الرسو  فإاه  طاب  لرواية اا ام الصادق 

. إعافة إىل أن هذ  القراءة الثالثة هي ا،كثير سالسية وبالغية  ين القيرائتني اوليريني      . ا ي وال لاييع

 .فتدبر جيدًا. فتأ   وعلى أي حا  فإن القراءة الثااية السابقة تكتياا لالحتجاج على أه  العا  ة

َقياَ  َهيَذا يأيَراط  َعَلييَّ      :هيي وال خيتى أن  شهور الشيعة  لتز ون بالقراءة املعهودة اون يف املصيحف و (  )

أن القيراءات ا،ليرى، حسيب  يايى تعيدد القيراءات املشيهور عايد علمياء          : ، لكن الكالم هيو ُ ْسَتقأيمك

 .الساة، يحيحة أيضًا
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 يهذا  ك قطك الاظر عن اجلواب الساب   ن أاكيم تصيرحون يف ييحاحكم     

! وتصرحون بيأن سيورًا طيوااًل ّذوفية    ! أن ثلثي القرآن الكريم ّذوا ي   مبا  تاد 

 ...!!وتصرحون.. وتصرحون

 .اسك فلالكه للمتصالت ولاكتف ههاا بهذا القدروهلذا امليحث آلا  و
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(7) 

 : قوله تعاىل
( )
 

وعليى حسيب القيراءة اجملميك     - طعية وهذا اجلواب يثيت لايا بيالرباهني القا  

 ! ذكور يف القرآن الكريم( عليه السالم)أن اسم اا ام علي : -عليها 

 : وقي  اليدء اقو 

متا ييًا،  "ليياط "أن السييؤا  املطييروت هيو   بوعيوت إن هيذا اجلييواب سيييظهر  

 .وغع يحيح باملرة

عليي  ملاذا مل يذكر اسم اا ام : )السؤا هذ  ااجابة ان هذا ستوعح لاا و

هو سيؤا ك لياط ن ،ا يُه حسيب اليرباهني القاطعية       ( يف القرآن الكريم؟( عليه السالم)

 "اقليية "العلمياء تعضيدهم أدلية وقيرائن كيثعة       ين  وعلى حسب  ا التز ه فطاحي   

علييه ييلوات   )برهااية، فيإن  اسيم اا يام أ يع امليؤ اني       "عقلية"قرآاية وروائية، و

ريم حسب قراءة آلمك عليها وباتس حيروا ا يه   قد ُذكأر يف القرآن الك( املصلني

 .وليس باالارة، أو باحو لأن الازو ، أو بذكر الصتات فقط "علي"امليار  أي 

 : الدقي  فإن السؤا  يايغي أن يتحوَّ  إىلالعلمي وبااًء على هذا اجلواب 

 يف القرآن الكريم؟ ( عليه السالم)ُذكأَر اسم اا ام علي أين 

 " ُيذَكر؟ملاذا مل": وليس

عاد ا اتوي  على عوء  يا سياذكر  يف هيذا اليحيث ي إن لياء اهلل ي إىل        ثم 

أن االسم الشريف قد ُذكأر بالصراحة يف القرآن الكريم، وليس يف  يوطن  واحيد،   

 :سيتحو  إىلب  يف أكثر  ن  وطن، فإن السؤا  الصحيح 

                                                 
 .13: سورة  ريم(  )
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 يف القرآن الكريم؟  (عليه السالم)كم  رة ذكر اسم علي 

ا،ياص؟ أو   (علييه السيالم  )كم  رة ذكر لقييه  : إىل السؤا  املعهود وهو إعافة

 ا،اية؟ (عليه السالم)أويافه 

وااجابيية سييتكون باسييتقراء آلموعيية غاييية حافليية بالشييواهد  يين اويييات      

 .القرآاية  صحوبة بالربهان والدلي ، ب  با،دلة والرباهني

 :فلاتوقف إذن عاد اوية الشريتة

: اه وتعاىليقو  اهلل سيحا

( )
  

 :إن أبر  وألهر تتسعين هلذ  اوية الكرمية هما

: إن قوليه تييار  وتعياىل    
( )
 

لى  رِّ ا،  يان، وهيذا هيو اليرأي املشيهور     ع ذأكرًا حساًا عاليًا: ، يعين
( )
 ،

 املشهور؟هو  التتسع التتسع هذا ملاذا أييح : ولكن

لع  املزيج  ن الظلم واالعطهاد واارهاب التكري والسياسيي  : الجواا 

واالجتماعي الذي تعرض له أتياخل أه  الييت
( )
، إعيافة إىل العيداء   (عليهم السيالم ) 

، ( سييالم اهلل عليييه )ط اجلاحييدين ا ا يية أ ييع املييؤ اني   املسييتحكم الييذي متي ييز بييه ليي   

                                                 
 .13: سورة  ريم(  )

 .(عليهم السالم)ا اعي  وإسحاق ويعقوب : أي(  )

قيدس  )والتتسع الصايف للتيض الكالااي . سورة  ريم 3 3ص 2ج:  القرآنياظر آلمك الييان يف تتسع( 7)

وتايييه الغيافلني عين    . 311و 313ت  32ص  ج: ولواهد التازيي  للحسيكااي  . 713ص 7ج(: سر 

 .سورة  ريم 33 ص: فضائ  الطالييني

ذليك كتياب    أاتسيهم، ويكتيي لالسيتدال  عليى    ( علييهم السيالم  )هذا فضاًل عم ا تعر ض له أه  اليييت  ( 3)

 . ن ظلم وقت  وارهاب( عليهم السالم)فهو يكتي دلياًل ملا تعرض له أه  الييت «  قات  الطالييني»
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واملاكرين لك  أو ،كثر أو للكثع  ن فضائله و ااقيه، ك  ذلك كيان هيو الياعيث    

 ."التقية"ليتحو  هذا الرأي إىل الرأي املشهور ولو  ن باب 

م يراد به اا ام علي بن أبيي طاليب   َلاسم َع إن : هو 

وليس يتة، أي ليس يتة للسان الصدق (ات اهلل وسال ه عليهيلو)
( )
. 

أي : بتغييع املتعيو  ا،و   ( جعلاا هلم أ ع املؤ اني عليًا: )فهو كما لو قا 

بتغييع  ( وجعلايا هليم لسيان ييدق ّميداً     : )أو هو كميا ليو قيا     

كييان يتميي   فإاييه ( ّمييدًا)املتعييو  الثييااي، أو احلييا ،  ييك أاييه لييو كييان فرعييا      

أي االسم ا،اص والعلم احملدد للذات الايوية ( العلمية)أي ّمودًا ، و( الصتتية)

 .الشريتة

وساذكر بيإذن اهلل تعياىل هليذا اليرأي الثيااي، العدييد  ين ا،دلية والشيواهد          

والقرائن املستلهمة  ن القرآن الكريم، إعافة للروايات الصحيحة الواردة يف هيذا  

 :الياب

كتشتته ي يف هذ  العجالة ي بالتدبر يف اتس اوية القرآاية الكرميية،    فإن الذي ا

( علي ياً )واويات احمليطة بها، بل  تسك قرائن وأدلية وليواهد، كليها تيد  عليى أن       

يف  ن إههاا َعَلمك، وليس يتة، وسوا اتطرق هلا يف أوالر اليحث، أي 

هلل سييحااه  ، وهيذا يعيين أن ا  (معلييه السيال  )عليي بين أبيي طاليب     : اوية الشريتة هو

 تجسيدًا يف   علييهم السيالم  أولئك ا،ايياء العظيام   "لسان يدقإ"وتعاىل قد ر أن يكون 

 اييذ اليعثيية الايوييية الشييريتة وإىل  ييديات   ( يييّلى اهلل عليييه وآلييه ) رسييو  اهلل أهيي  بيييتأ

 املسييتقي  القريييب واملتوسييط واليعيييد، حت ييى يييوم الظهييور امليييار ، بيي  حت ييى يييوم 

 .. القيا ة، ب  حت ى يف يوم احلشر ا،كرب

                                                 
 .سورة  ريم  1ص  ج: تتسع علي بن إبراهيم القمي(  )
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 (علييه السيالم  )وذلك عين طريي  سييد ا،وييياء اا يام عليي بين أبيي طاليب          

، ثيم عيرب   (عليهيا السيالم  )الزهيراء احليوراء    (يّلى اهلل علييه وآليه  )وبضعة الرسو  ا،عظم 

 : السلسلة الاورية املياركة ال  اتجت عن
( )
.  

اا ييام احلسيين، واا ييام احلسييني، واا ييام السييجاد، واا ييام     : أي عييرب

الييياقر، واا ييام الصييادق، واا ييام الكيياظم، واا ييام الرعييا، واا ييام اجلييواد،  

يييلوات اهلل )واا ييام اهلييادي، واا ييام العسييكري، واا ييام احلجيية املهييدي املاتظيير  

 .(وسال ه عليهم مجيعًا

: إذ طلب  ن اهلل تعاىل( عليه السالم)أن إبراهيم : و ن ذلك اعرا

( )
اليذكر احلسين   )مل يطليب  ين اهلل تعياىل آليرد      

أن يكيون  : ، ب  َطلأَب  ا هو ا،كم  وا، ى وا،فض   ن  صاديقه وهو(فقط

إىل  "الذكر احلسين "القيا ة عرب هذ  السلسلة الاورية، ال  ختّلد له  ا تداد  إىل يوم

أبد اوبدين، وهذ  قرياة واعحة أكيدة سيأتي بيااها الحقيًا، إذا لياء اهلل سييحااه    

 .وتعاىل

 ال استحالة ذاتية، وال وقوعية

واجعيي  لييي ) يين  (عليييه السييالم)علييي  اا ييامإرادة  هييو "احلكميية"ان  قتضييى 

 (يًالسان يدق عل

، عليى ذليك   وقي  أن ايدأ يف ذكر ا،دلة القرآاية واحلديثية الربهااية: ولكن

 :البد أن اطرق املسألة بطري  آلر يعد متهيدًا لليحث، فاقو 

                                                 
 .3 ي  9 : سورة الرمحان(  )

 .13: سورة الشعراء(  )
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عليي  هيو   : إن املراد  ن: إن َ ن يقو 

 حياًل ذاتيًا، أو  ستحياًل وقوعيًا؟ ه  قا  أ رًا  ست( عليه السالم)بن أبي طالب 

عليي بين أبيي     : ه   ن املستحي  على اهلل تعاىل أن يريد بيي : يعين

استحالة ذاتية، أي كاستحالة اجتمياخل الاقيضيني، أو ارتتياخل     (سالم اهلل عليهما)طالب 

 الاقيضني؟

ىل أم ه  توجد استحالة وقوعية يف ذلك، أي ه   ين القيييح عليى اهلل تعيا    

، حت يى تكيون االسيتحالة    !(عليهميا السيالم  )علي بين أبيي طاليب     أن يعين بي 

 وقوعية؟

 .. ثم كال.. كال: اجلواب بوعوت

يلى )هو باب علم رسو  اهلل ( علي)ليس  أين وجه القيح يف ذلك؟ أَو: إذ

(اهلل عليهما وآهلما
( )
 ؟

أقضيياكم »: ( عليييه وآليه ييّلى اهلل )هييو َ يْن قييا  فييه رسييو  اهلل   ( عليي )لييس   َوأ

«علي
( )
 ؟

«أعلمكم علي»:و
( )
 ؟

أات  يين مبازلية هيارون  ين  وسيى إال أايه ال       »: فيه (يّلى اهلل عليه وآله)وقا  

                                                 
، املسييتدر  علييى الصييحيحني 77ص:  ، اارليياد للشيييخ املتيييد ج1 3ص: أ ييالي الصييدوق: ااظيير(  )

 .23ص:  ، حلية ا،ولياء ج21ص:   ، املعجم الكيع ج73 ص: 7ج

، 3  ص:  ج: ، الصيييواع  احملرقييية 9ص:  ، دعيييائم ااسيييالم ج331ص: 3الكيييايف ج: ااظييير(  )

: بلتيظ  1 2 ص: 3، وجاء يف ييحيح اليخياري ج  3 2ص:  ، املواقف لالجيي ج711ص:  وج

 .«أقضااا علي»

 ، التييردوس مبييأثور3 2ص:   ، كاييز العمييا  ج13ص: ، لصييائص ا،ئميية3 3ص: 3 جالكييايف( 7)

 .33ص: ، ياابيك املودة733ص:  ا،طاب ج
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ايب بعدي
( )
»
( )
 ؟

: هيييو اليييذي وردت فيييه اويييية القرآايييية ( عليييي)ألييييس : بيي  

( )
يوم املياهلة، فهو اتس رسو  اهلل 

( )
 .(ّلى اهلل عليه وآلهي) 

هيو  تخيرة ااسيالم الكيربى وفخير اليشيرية        (علييه السيالم  )( عليي )ثم ألييس  

يف علمييه .. ا،الييد أيامييا ذكيير، يف لييجاعته، وبطوالتييه، واجنا اتييه؟ يف جهيياد      

الغزييير، يف  هييد  التريييد، يف ورعييه وعدلييه، يف حكمتييه وحكو تييه، ويف كافيية     

  ااحي حياته؟ 

 ايياء؟ وا،منوذج ا، ى للطهر والاقاء؟ ول "لسان يدق"أليس ر  

وبعد ذلك كله فأين القيح لو كان املراد بلسان الصدق لوايياء هو عليي بين   

 ! أبي طالب؟

ليييس بقييييح، وليييس مبسييتحي ، بيي  هييو       ( لييو كاييتم تعقلييون   )إن ذلييك 

 .املستملح، واملستحسن، واجليد، واحمليذ، والرائك، واللطيف

وعيني احلكمية، وعيني اجلميا ، وعيني الكميا         اعم ذلك هو عني احلَسن،
( )
 

                                                 
، 7137: ، احليديث 719 ص: 7، ييحيح اليخياري ج  19 ص:  ، احملاسن ج   ص: ا،صا (  )

، يييحيح 333 : ، احلييديث133 ص: 3، يييحيح  سييلم ج13 3: ، احلييديث 23 ص: 3وج

 .3 29و 2 29، و2237، احلديث 1 ص: 1 ابن حيان ج

 .مجيعًا هذ  الروايات والعشرات ب  املئات غعها  ن املشهورات يف كتب املسلمني(  )

 . 2: سورة آ  عمران( 7)

، 33 ص: 3، تتسيع القيرطيب ج  792ص:  ، تتسيع الكشياا ج  77 ص:  اليدر املاثيور ج  : ااظر( 3)

ق  رواة السيع واقلية االثير مل خيتلتيوا فييه أن  اليايب       ا»: 91 ص:  وقا  اجلصاص يف أحكام القرآن ج

 .«ألذ بيد احلسن واحلسني وعلي وفاطمة رعي اهلل عاهم( يّلى اهلل عليه وآله)

 .32: سورة اليقرة( 1)
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والغريب أن يأتي اليخاري بروايات هي يف غاية الق يح، هي يف غاية الُيعد، 

 !! هي يف غاية االستحالة، و ك ذلك يعتز بها، وتعتزون بها، ب  وتتيجحون

أتي تتصيي   وسيي ...  ا أغرب هذ  املتارقية؟ وإن عشيت أرا  اليدهر عجيياً    

 .ذلك آلر هذا الكتاب
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( )

 :الاوخل ا،و   ن ا،دلة الروائية

 : الروايات الصرحية :النوع األول

طاليب   أبيي عليي بين   : يعين بأن  انتصرح السادروايتان يحيحتا 

أتيياخل  درسية أهي  اليييت      ولايدأ بالروايات الشريتة، عليى حسيب  يا ييرا     

، ثم ااتق  إىل بعض أتياخل السقيتة، لارى  ا يقولون، حياًل واقضيًا،   (عليهم السيالم )

ثييم اييأتي إىل الشييواهد القرآاييية الكرمييية الداليية علييى ذلييك، و ييتم القضييية بيييعض  

 .ا،دلة العقلية على ذلك

: لايا أن اتسيياء ، هيي  هايا  روايييات يييحيحة السياد تييدُ  علييى أن    : أواًل

: يف آيية  َعَلم، وليس ويتًا ليي  

يف سيورة  يريم، الي  هيي السيورة       

 التاسعة عشرة  ن القرآن، اوية مخسون  ن هذ  السورة املياركة؟

لييس روايية ييحيحة واحيدة فحسيب،       إايه توجيد  : واجلواب الصريح هيو 

وإمنا توجد أكثر  ن رواية يحيحة يف هذا احلق ، وساستعرض ههاا روايتني هما 

يف أعلييى درجييات الصييحة، مبعاييى أن سييادها سييادك لعلييه ال ُيضييارخل، أو هييو قلييي  

                                                 
 ن جديد، فااه املقصود اون باالستدال ، وسياذكر  ( الشيعي)طرا ا،طاب يف هذا امليحث، يعود إىل  ( )

اًل حتى عاد أه  ا،الا أيضًا، وأهم  ا سيأتي مما يصلح دلياًل واعحًا حتى عليى  أدلة ألرى تصلح دلي

 .فااتظر( الشواهد القرآاية التسعة)املخالف هو 
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 .املثي  يف الصحة واجلاللة والوثاقة

دون كيالم وبيدون    و ن اليديهي ي رجاليًا ي أن الرواية الصحيحة ُيتمسك بها  

 !لك، فكيف لو وجدت روايتان يحيحتان على أقوا   تلف علماء الرجا ؟

 سند الرواية األوىل يف أعلى درجات الصحة

  .بإسااد  الراقي (رمحه اهلل)يرويها الشيخ الصدوق  الرواية ا،وىلن

والعلماء يعرفون طيعًا هذ  السلسلة  ين السياد و يدى وثاقية رجيا  السياد       

لأاهم، لكن كثعًا  ن الااس رمبا ال يعرا هيذ  ا، ياء أو لعليه يعرفهيا     وجاللة 

لكاه ال يعرا بعض ا،صوييات ال  تلقي الضوء عليى عظمية و كااية وجاللية     

ووثاقة أولئك العظماءن لذا فإااا يف اليداية سوا اتطرق وكإليارة سيريعة لييعض    

ذهيب، أو السلسييلة احلييديث عيين السيياد، والييذي ميكيين أن ُاعي يير عاييه بالسيياد اليي    

   ..الذهيية

كما  الدين ومتام »يف كتاب   (قد س سر  )هو الشيخ الصدوق : و الراوي ا،

  .«إكما  الدين وإمتام الاعمة»، أو «الاعمة

كميا تعلميون، ُولأيَد بيدعاء لياص  ين اا يام         (رمحيه اهلل )والشيخ الصيدوق  

عي ير عايه عايد  يا بعيث       (السيالم  علييه )، واا يام احلجية   (عج ي  اهلل فرجيه  )احلجة املاتظر 

إا ُه سييولد ليك وليدك    »: رسالة إىل والد ، بهذا التعيع الاادر وبهذا الويف العظيم

 .« يار   ياتتك به

إذن، هييو لخصييية  ياركيية عمالقيية اسييتثاائية، كمييا أن لييه  يين املؤلتييات      

ا ثالرائيية كتيياب، وهييذا يشييك  رقمييًا كيييعًا جييدًا يف ذا  الوقييت، بيي  حت ييى يف هييذ

 .الوقت، لاية لشخصية  تعددة ا،دوار واملهام واملسؤوليات

لييخ   (رمحيه اهلل )ب  إاه ألهر  ن أن ُييذكر أو يوييف أو ُيعير ا، فقيد كيان      

مل ُييَر يف القمييني  ثل يُه يف    »: الطائتة يف   ااه ، وحتى أن بعض الرجياليني، يقيو   
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«حتظه وكثرة علمه، وكان حافظًا لوحاديث، بصعًا بالرجا 
( )
. 

فييإن الشيييخ الصييدوق يييروي هييذ  الرواييية عيين والييد ، ووالييد  أيضييًا  يين    

ا،عالم والثقات واملعروفني بالورخل والتقوى والزهد، ويكتياا  ا يقوليه الاجاليي   

«ليخ القميني يف عصر ، و تقد هم، وفقيههم، وثقتهم»: حوله
( )
. 

أن : فإن الشيخ الصدوق يروي هذ  الرواية عن لخص  آلر، يعين وأيضًا

عن والد ، وعن لخص آلير، وذا  اولير هيو    : الصدوق يرويها عن لخصني

 :بدور  قم ة يف الوثاقة واجلاللة، وهو

(ثقية  ثقية  )توا هذا العظيم بيَيواالحظ أيضًا، أن كيار علماء الرجا  َو
( )
 ،

(عيني )ثقيية ثقيية، و: ولييس فقييط ثقيية، بيي  
( )
وهييي عيييارة ألييرى قوييية الدالليية،  

( سييكون إليييه)و
( )
(ليييخ القميييني وفقيييههم، و تقييد هم، ووجههييم)و 

( )
، إىل 

 .آلر العيارات ال  تشيد بهذا اااسان العظيم، وهذا كله يف الطيقة الثااية

 هؤالء يروون عم ن؟

 :إاهم يروون عن

، 

                                                 
 .73 باب ّم د ص: (قد س سر  )التهرست للشيخ الطوسي (  )

 . 2 ص: رجا  الاجالي(  )

 .717ص: املصدر اتسه( 7)

 .املصدر اتسه( 3)

 .املصدر اتسه( 1)

 .املصدر اتسه( 2)
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(ليخ الطائتة: )وكان أيضًا يف   ااه
( )
.. 

أن سلسلة الساد كلهم، ليسوا علماء أو  راجيك عياديني فقيط،    : والحظوا

يف   يياهم، كييابرًا عيين كييابر،    ( عليييهم السييالم )بيي  إاهييم أكييرب علميياء أهيي  الييييت     

 .اد يف قم ة اجلاللة والصح ة والوثاقةوستجدون الساد حت ى آلر  كذلك، فالس

(ليخ هيذ  الطائتية، وفقيههيا، ووجههيا    )وقد ويته علماء الرجا  بي
( )
 ،

حت ى عاد أه  ا،الا ّل ًا جدًا، وكان قيد  يك  ين    ( سعد بن عيد اهلل)وكان 

ليئًا كثعًا، وسافر يف طلب العلم، ويا ف كتيًا كثعة، وقد ويي    العا  ةحديث 

عيامل العظييم، روى عليى أقي      كميا أن هيذا ال  .  ائها اسم ثالثيني كتابياً  إلياا  ن أ

، وتوجييد كلمييات كييثعة حييو  هييذا   "ألييف و ائيية واثيياني وأربعييني رواييية  "تقييدير 

الرج ، فلاكتف بهذا القدر
( )
. 

 :هذا الراوي ياق  عم ن؟ إاه ياق  عن

، وهيو  ين  شياهع الثقيات،     «ا ي  الزييارات  ك»والذي وقك أيضًا يف إسااد 

، وهيي ييتة بعيد    (ثقة يدوق)بأاه : و ن الذين وثقه كيار العلماء، وعربوا عاه

(ثقيًة ييدوقاً  )يتة، وكيان  
( )

، وأوييافه وأحواليه ميكين أن تراجعوهيا يف كتيب      

الرجا ، كما أاه كان  ن أيحاب اا ام الكياظم واا يام الرعيا واا يام اجليواد      

                                                 
 .33 ص: رجا  الاجالي(  )

 .املصدر اتسه(  )

، رجيا  ابين داود   799ص: ، رجا  الطوسي1  ص: ، التهرست33 ص: رجا  الاجالي: ااظر( 7)

 .31ص: ، ا،الية، للعال ة احللي23 ص:  ج

، 7 2ص:  ، رجييا  الكشييي ج 131ص: ، فهرسييت الطوسييي 313ص: رجييا  الاجالييي : ااظيير( 3)

 .12 ص: ، ا،الية739ص:  ود جرجا  ابن دا
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 .(عليهم الصالة وأ كى السالم)هلادي واا ام ا

 :هذا الرج  العظيم ياق  عم ن؟ إاه ياق  عن

وكان  عروفًا بالزهد واليورخل والُاسيك، عايد    ( أيحاب اامجاخل)وهو  ن 

وا،اييية، وإليييكم بعييض العيييارات اليي  وردت يف ويييف ّم ييد بيين أبييي  العا  يية

 :عمع

، وأاسيكهم ُاسيكا، وأورعهيم،    العا  ةن  ن أوث  الااس عاد ا،اية وكا»

«وأعيدهم
( )

إا يُه  »: «فخير قحطيان عليى عيداان    »، وقد وييته اجلياحظ يف كتابيه    

«كلها كان واحد أه    ااه يف ا،لياء
( )
.  

 :ن؟ إاه ياق  عنهذا العامل العظيم ياق  عمَّ

(ثقة ثقة)بي: عاُه الرواة واملؤرلونوقد عي ر 
( )
ليه   (رمحه اهلل)، والشيخ املتيد 

إايه  ين الر سياء وا،عيالم     »: عيارة قوية يف ح  هشيام بين سياملن إذ يقيو  عايه     

املألوذ  اهم احلال  واحلرام، والتتييا وا،حكيام، اليذين ال ُيطعين فييهم بشييء،       

«وال طريقة إىل ذم واحد  اهم
( )
. 

أيضًا  ن املشهورين يف  قا ه العلمي، ويف  هد  وورعه، وهشام بن سامل 

 ..وتقوا  ووثاقته

 :ويقك يف سلسلة الساد لتا ًا

                                                 
 .1  : التهرست للشيخ الطوسي(  )

 .1  ص: اقال عن فهرست الطوسي(  )

 .373ص: رجا  الاجالي( 7)

 .1 ص: جوابات أه  املوي ( 3)
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وهو  عروا مبكااته، وجاللة لأاه، وعظمته أيضًا
( )
. 

 عليى عظمتيه وعليوِّ   -و ن لواهد جاللية أبيي بصيع أن  ّم يد بين  سيلم       

 كااته
( )
 .يف طري   كة للف أبي بصع كان يصلي-

 .هذا الساد  ن حيث الوثاقة يف أعلى درجات االعتيار: إذن

  :نص الرواية الصحيحة األوىل

ولاقييرأ اون الرواييية اليي  رواهييا هييؤالء ا،عييالم التطاحيي ، وعيييون ا، يية 

وثقات ا،ئمة، وليوخ الطائتة، و راجعها العظمى يف أ  ااهم والروايية طويلية،   

 : طف  اها  وعك احلاجة فقطوحنُن اقت

 :يف تتسع اوية( عليه السالم) الصادقيقو  اا ام 

 ( )  

 

كيان قيد دعيا     (علييه السيالم  )ن ،ن  إبيراهيم  (عليه السيالم )به علي بن أبي طالب : يعين

..اهلل عز  وج   أن جيع  له لسان يدق  يف اولرين
( )
 .إىل آلر الرواية امل طولة 

                                                 
وهيو الثقية   ( أبيو بصيع ا،سيدي املكتيوا    )ياصيرا إىل يييى بين القاسيم، وهيو      ( أبيا بصيع  )ال خيتى أن (  )

شِّي  ن أيحاب اامجاخل ا،و ، وال أق   ن تردد  بياه وبني لييث بين الييخلي    املعروا الذي عد   الك

 .املرادي، وهو أيضًا ثقة

ُيرجك الااس إليه يف التتيا ب  كيان ُيرجيك بعيض أييحابه إلييه، وكيان       ( عليه السالم)كان اا ام الصادق (  )

 .39 ص: ا،الية: ااظر. يقو  إاَّه كان عاد أبي وجيهًا

 .هو إبراهيم الايب املقصود( 7)

، والربهييان يف تتسييع القييرآن، يف تتسييع اوييية    19، ص71، رييار ا،اييوار ج 79 ص: كمييا  الييدين ( 3)

 .الكرمية
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فهذ  رواية واعحة يرية يحيحة، بيِّاة يف الداللة عليى املقصيود وامليراد    

عليه الصالة وأ كى )حيث ُيصر ت اا ام  :بي 

علييه أفضي  الصيالة وأ كيى     )( يعين به عليي بين أبيي طاليب    : )يف هذ  الرواية بي( السالم

 .(السالم

 :الرواية الصحيحة الثانية ونصها

علييى وهييي أيضييًا يييحيحة السيياد، وواعييحة الدالليية     

وهو املتسير املعيروا الشيهع بتضيله      (رمحه اهلل)املقصود، ويرويها علي بن إبراهيم 

وجاللته، وهو الذي قيد روى أكثير  ين سييعة آالا روايية، وقيد وردت يف حقيه        

إا يييه ثقيية يف احلييديث، ثيييتك،  عتميييد،    : )عيييارات ذات دالالت عظيميية،  ثيي    

                                                                                                                   
 

. ثم ااه ال خيتى ااه توجد روايتان بسادين احداهما رواية الصدوق يف كما  الدين، بهذا السياد اليذي ذكرايا    

اهيم عن أبيه عن ابن ابي عمر عن هشام بن سامل عين أبيي   علي بن إبر)والثااية رواية الكايف بساد آلرن 

، 111: ، ت722ص: 1الكيايف كتياب الروعية ج   ...( أيوب ا،زا  عن أبي بصع عن أبي عيد اهلل قا 

 يين إرجيياخل رواييية الصييدوق، للكييايف، ( كمييا  الييدين)وال وجييه ملييا ييياعه بعييض ّققييي بعييض طيعييات 

فان الظياهر وجيود   ( الكايف)على حسب رواية ( كما  الدين)واعتيارهما رواية واحدة ثم تصحيح رواية 

روايتني بسادين ك   اهما تشتم  على لصوييات و يادات ليست يف ا،لرى، لايية إذا الحظايا أن   

هشام بن سامل يروي  يالرة عن اا ام الصادق، كما عن اا ام الكاظم، فلم يكين راجية إىل توسييط    

كما يف الكيايف   –ي بصع الذي يروي عن اا ام الصادق عليه السالم أبي أيوب ا،زا  الذي يروي عن أب

وباياء العقيالء عليى التعيدد فيميا ليو       . فالظاهر وجود كلتا الروايتني بطريقني ولك   اهما لصويييات  –

روى راو  حادثًة بسادين، وكان يف ك   اهما لصوييات تاتيرد بهيا، لكين  ين دون  اافياة وتعيارض،       

ما  الصورة بلحاظ آلموخل الروايتني وعدم طيرت بعيض لصويييات احيداهما لعيدم      فإن بااءهم على إك

ورودها يف ا،لرى، وعدم إرجاخل احداهما لولرى بيدعوى ااهيا روايية واحيدة فقيط، وان االليتالا       

وهيو لرييت    –ومما يشهد لذلك اعتماد العال ة اجمللسي . اشأ  ن لطأ الاساخ أو إعافة كالم الااق   ثاًل

 .على رواية الصدوق  ن دون إرجاعها لرواية الكليين –هذا التن 
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(يحيح املذهب
( )

 .ك عليه، وإن كا ا يف غاى عاها ،اه آلم

 .كما أن والد  وقك يف طري  إسااد أكثر  ن ستة آالا رواية

وهذان العلمان يعد ان  ن ألهر ا،عالم يف تاريخ علمياء ورواة لييعة أهي     

 .(عليهم السالم)الييت 

: يعيين  » : يقيو   (رمحه اهلل)علي بن إبراهيم 

، ((يّلى اهلل عليه وآله) رسو  اهلل)يعين  ابراهيم وإسحاق ويعقوب 

«(عليه السالم)أ ع املؤ اني : يعين 
( )
. 

حيدثين بيذلك أبيي، عين اا يام احلسين بين عليي         »: قا  علي بن إبيراهيم 

 .«(عليهما السالم)العسكري 

هاالييك واسيطة واحيدة فقييط بيني الييراوي    وهيذا هيو طرييي  الروايية، أي إن    

 .(عليه السالم)وبني اا ام 

ال -حسب هذا التتيك الااقص العاجي  -هاا  روايتان يحيحتان  :إذن

عليي  : هيو  : يرقى إليهما الشك، تصرحان بأن  املقصود بي

 .(عليه الصالة وأ كى السالم)بن أبي طالب 

                                                 
 .33 ص: ، ا،الية73 ص:  ، رجا  ابن داود ج23 ص: رجا  الاجالي: ااظر(  )

:   ج( قيدس سير   )، وعايه اليحيار للشييخ اجمللسيي      1ص:  راجك تتسع علي بن إبراهيم القميي ج (  )

 .97ص
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 :روايات  ستتيضة تد  على ذلك

هاا  روايات ألرى كثعة  ستتيضية دون ليك، وهيذ  قيد ال تكيون بقيوة       

 .الصحيحتني السابقتني لكاها تتعاعد فيما بياها وجيرب بعضها بعضًا

يف القيرآن الكيريم، أو    (علييه سيالم اهلل  )بوجود اسم اا يام عليي   تصر ت  وهي

( الربهيان )ا يه املييار ، وللياحيث أن يراجيك تتسيع       تذكر اويات ال  تضيمات 

 .وغعها ليطلك على عدد  اها( رار ا،اوار)و

الواحد  اها إذا ااترد رمبا يقا  لعليه ال يكيون   وان فإاها روايات  ستتيضة، 

حجة، لكاها بتعاعدها تتيد املقصود، وتاتج املطلوب، وبااء العقالء على حجية 

 .  ث  ذلك أيضًا

ال يقيييي  عيييين اعتمييييادهم علييييى  ( املستتيضيييية)عتمييييادهم علييييى ولعيييي  ا

 .املعروا( حساب االحتماالت)ومما يوعح ذلك  عادلة (. الصحيحة)
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يف هييذ  اوييية  ت بييأن  ييير  العا  ييةوالغريييب أن  بعييض كيييار علميياء 

، وهذا العامل يعد   ين كييار و شياهع    (عليه السالم)الكرمية يعين علي بن أبي طالب 

احلسكااي احلاتيي   أمحد بن ّمدعيد اهلل بن عييد اهلل بن علماء أه  الساة، وهو 

املعروا
( )
 711اجمللد ا،و  يتحة « لواهد التازي  لقواعد التتضي »، يف كتابه 

                                                 
احلسكااي القاعي احملدث أبو القاسم عييد اهلل ( )احلتاظطيقات )احلاكم احلسكااي قا  عاه السيوطي يف (  )

لييخ   –ويعيرا بيابن احليذاء     –بن عيد اهلل بن أمحد بن ّمد بن حسكان القرلي العا ري الايسيابوري  

 ...(  تقن ذو عااية تا ة بعلم احلديث، عم ر وعال إسااد ، وياف يف ا،بواب ومجك

 ( تذكرة احلتاظ) ن كتاب   37  حتت الرقم 3 وقا  الذهيب يف ألر الطيعة 

ليخ  تقن ذو عااية تا ة بعلم احلديث وهو  ن ذرية ا، ع عيد اهلل بن عا ر بين كرييز اليذي    )اظع ذلك و اه 

 ....( و ا  ا  يسمك وجيمك ويتيد... افتتح لراسان   ن عثمان، وكان  عمرًا عالي االسااد

ووجيدت ليه آللسيًا ييد  عليى تشييعه ولربتيه        )بعيد ذليك    وال ميكن تضعيف احلسكااي مبا ذكر  الذهيب. هذا

 ( باحلديث وهو تصحيح لرب رد الشمس لعلي رعي اهلل عاه وترغيم الاوايب الشمس

وقيد اعيلا اليذهيب والسييوطي باايه      ( االتقيان وا،ربويية  )وذلك ،ن بااء العقالء  ن ك  املل  والاح  على 

ثم ه  يعد جرمية إذا اعتقيد عيامل   (. ا  يسمك وجيمك ويتيدو ا  ...  تقن، ذو عااية تا ة بعلم احلديث)

،ايه عثير عليى ا،دلية الروائيية املختلتية       ( يلى اهلل عليه وآليه )باحث ّق  بصحة حديث ورد عن الايب 

على يحة ذلك احلديث؟ ب  ان ذلك يعد دلياًل على ورعه وتقوا  حيث مل َيُح  التعصب ملذهييه، عين   

وه  هيو إال  ( يلى اهلل عليه وآله) تلتة حلديث رد الشمس عن رسو  اهلل  ان يذعن مبا ويله  ن طرق

َفال َوَربِّيَك ال ُيْؤ أُايوَن َحتَّيى ُيَحكُِّميوَ  فأيَميا َليَجَر َبْييَاُهْم ُثيمَّ ال َيجأيُدوا فأيي َأات سأيهإْم            : )عا   بقوله تعاىل

 (.َحَرجًا  أمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلأيمًا

وال يوجد  سيلم إال وهيو ييدين الاواييب، فكييف      ( الاوايب الشُّمس)أدان ( احلسكااي)إىل أن  هذا إعافة

على فرعية جرمية إذا كان عين دليي  وبسييب رواييات     ( التشيك)يعد ذلك دلياًل على تشيعه؟ ثم ه  يعد 

 رسو  اهلل الوايلة للمحق ؟
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 .(327وحسب طيعة ألرى يتحة )

اسييُم علييي بيين أبييي طالييب : والحظيوا كييم هييي حساسيية جييدًا هييذ  املسييألة 

يصييرت أْن وكيييف جيييرأ عييامل سييين لييهع !!  يذكورك بالصييراحة يف القييرآن الكييريم 

إال لو كاات الرواييات يف   !؟بذلك يف كتابه رغم ك   اارهاب الذي يلُف ا،جواء

إال أن ياقلييها وياشيير احليي  علييى  ة ريييث مل جيييد ُبييد اواملتاايي هييذا احلقيي   يين القييوة

 !!ر وس ا،لهاد

فيإن الكيثع  ين أتيياخل أهي  اليييت  ين         يف هذا اليز ن إاه حت ى  و ن املالحظ

علمائهم وعا تهم يذرون أو يتقون أن يقولوا بعيض هيذا اليذي اقوليه اون، بي       

!! يعض بالشجاعةإن  ن يقو  ذلك قد يتصور  بعض الااس  تهورًا فيما يصته ال

فيكف إذا روى ذلك عامل بكيري 
( )
ليهع يف كتابيه، رغيم أن الضيغط عليى  ثي         

وتلك قرياة عقالئية أكيدة عا ية عليى ييحة    ! هذا العامل  ضاعف كما هو  علوم

 .تلك الرواية أو الروايات

ييّلى اهلل علييه   )قيا  رسيو  اهلل   (: لواهد التازيي  لقواعيد التتضيي    )يقو  يف 

: فقي  ليي ، ئي  على جااحه ا،مينامحلين جرب، بي إىل السماء َجرإُعة ليل»: (وآله

 « استخلتته على أه  ا،رض؟ ْنَ 

 : وتدبروا يف املتارقة الغريية

                                                                                                                   
 

االعتميياد عليييه، يف حيي  علييي عليييه  ثييم ااييه لييو كييان تصييحيح حييديث ورد عيين رسييو  اهلل، أو تأكيييد ، أو    

السالم، دلياًل على تشيك التقيه الراوي للحيديث أو احمليدث اليراوي ليه، لكيان اليال م عليى اليذهيب أن         

،اهيم رووا روايية بي      –إال الاواييب وإال الايادر  ياهم     –يت  بتشيك أغليب بي  كي  علمياء املخيالتني      

اسييع وكتييب احلييديث والتقييه  يين كتييب العا  يية،   روايييات يف فضييائ  علييي بيين أبييي طالييب، فراجييك التت  

 .فستجدها طافحة با،حاديث عن  قام و ازلة أو فضائ  اا ام علي عليه السالم

 .اسية إىل أبي بكر وذلك ،اه املؤسس ملذهب أه  العا  ة(  )
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ال عيرورة ،ن  : ويقوليون ! أه  السماء يسألون، وأه  ا،رض ياكرون؟

 ! لليتة، ب  رمبا قالوا ذلك لغو (يّلى اهلل عليه وآله)يعني الايب 

 (!! الوجدان)و( التطرة)يااقض ذلك يريح ال او

 ! فإن ا،ب عاد ا يسافر ه  يل  أوالد  سدى، َهَماًل؟

و اذا عن رئيس الشيركة أو  يدير املدرسية أو املستشيتى أو قائيد اجليي  ليو        

وأال يسيتح  العتياب بي     ! سافر دون أن يعني اائييًا أو لليتية، أال يذ يه العقيالء؟    

 ! العقاب؟

غيابه  ن جرمية أو سرقة أو عياخل طت  أو  ا ألييه أال   ولو حدَث حدثك يف

!يعد  هو املسؤو  ا،و ؟
( )
  

، وحيييييب، علييي بيين أبييي طالييب ألييي  : أهلييها هلييا أهييال  لييَع :فقلييُت»

 . «العاملني اعم يا ربَّ: يا ّمد أحتيه؟ فقلت: فقي  لي ، ويهري يعين ابن عمي

 .العز ة واجلال  كاات  ن ربَّ« قي  لي»: و ن هذا اجلواب يظهر أن

: (ييّلى اهلل علييه وآليه   )اهلل تيار  ا يه قيا  حملميٍد املصيطتى     : يعين« فقا  لي»

ت لييه  يين أ ييائي ا ييا قفييإاي أاييا العلييي ا،علييى الييتق، أ تييك ريييه ْروُ يي ُهأحي يي»

فسميته عليًا
( )
: إن اهلل يقيرأ علييك السيالم ويقيو  ليك     : فقيا  ، ئي افهيط جرب، 

: قا  و ا أقرأ؟: قلت، إقرأ

                                                 
 علييه  ييّلى اهلل )وليذا مل يعيني الرسيو     ( احلكمية )غع عروري، ولييس  ين   ( ا،ليتة)ثم لو كان تعيني (  )

وملاذا عني عمر ا،ليتية وحصير  يف واحيد  ين سيتة؟ إال أن      ! لليتته، فلماذا عني أبو بكر لليتته؟( وآله

 !ي والعياذ باهلل ي على لؤون ا، ة( يّلى اهلل عليه وآله)يصرحوا بأاهم ألد حريًا  ن رسو  اهلل 

علم لعلي بن أبيي طاليب، فالحيظ قوليه     يف اوية الشريتة هو ( عليًا)و ا أوعح ذلك يف الداللة على أن (  )

وجعلايا هليم لسيان    )ثم ازو  جربئي  باوية الشيريتة  ( التققت له  ن أ ائي إ ًا فسميته عليًا: )تعاىل

 (يدق عليا



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

61 

( )
. 

 هذ  الرواية ياقلها َ ْن؟

 .ياقلها هذا العامل السين الشهع، وكتى بذلك لاهدًا ودلياًل

وليو تتييك  تتييكك لوجيد أعيعاا  يا أليرت ليه ههايا  ين الرواييات يف كتيب             

اظ أايين لسيت  تترغيًا هليذا احلقي ، ولكين  يك ذليك و يك          التريقني، فإايه  يك حلي   

فكييف إذا  .. بعض التتيك وجيدت هيذ  الرواييات يف كتيب التطاحي   ين التيريقني       

 جهدًا يف ذلك؟  تتيك اااسان، وبذ 

اا ا،لوا بي  عشيرات ا،ليوا  ين الكتيب      يب  كيف لو كاات ال تزا  بأيد

ياا ألقيت يف اهر دجلة والترات؟ كم  ن كتوكم  ن كتياا أ حرقت؟ فال  أ تلتت؟ 

 !احلرب حت ى أن الاهر حتو  إىل اهر أسود  ن

تصوروا ذلك، على الرغم  ن أن  اهر دجلة والترات هما اهران عظيمان، 

هائ   ن الكتب ولعلها تكون باملاليني ألقيت يف اهير دجلية حت يى تتحيو       كم  فأيُّ

 !دة ثالثة أيام؟ يا  الاهر اجلاري العظيم إىل  يا  سوداء ومل

هذ  الكتب كلها أتلتت، ورمبا توجد يف تلك الكتيب أعيعاا، أعيعاا،    

 .وي  إلياا  ن الروايات و ن ا،دلةمّما  أععاا، أععاا، ب  وأكثر

 !ومنع طباعة الكتب! اإلرهاب يف عصر احلريات

و،ن ا،لياء تعرا بألياهها كما تعرا بأعدادها، فمن املتيد أن يالحيظ  

صر العلم واحلريات كيف أن كثعًا  ن ا،حداث يعم ى عليها وُيطم يس  اون ويف ع

                                                 
وقد رواها احلسكااي عن عيد الرمحن بن عليي بين ّميد بين      327ص  ج: لواهد التازي  للحسكااي(  )

جعتر بن سعدان عن أبيي القاسيم ا اعيي  بين عليي ا،زاعيي عين         وسى اليزا  عن هال  بن ّمد بن 

 أبيه
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 .عليها، وكيف أن الكتب مماوعة

! أو ليييه الغالييب مماييوخل شييريف يف اليييالد ااسييال ية غاليييًاال« الكييايف»اون 

 !فكيف بذا  الز ان؟

لكيان  ( علييهم السيالم  )فلو ويلت إلياا رواية أو كتياب يف فضيائ  أهي  اليييت     

إن اويية الشيريتة تتحيدث عين     : ة لارقة للعيادة، فكييف بروايية تقيو     ذلك كرا 

ا ه امليار ، أال يعد ذليك   وكون املراد بي ( عليه السالم)علي بن أبي طالب 

 ! عجزة؟

وأال يعد دلياًل قاطعًا على أن هذ  الروايية هيي واحيدة  ين  ئيات أو أليوا       

 !؟(لرقيب الرهيبا)أ ثاهلا ال   اعت، وقد أفلتت هذ   ن يد 

وأال يعييد دلييياًل واعييحًا علييى قوتهييا وقطعييية يييدورها، حت ييى اسييتطاعت  

 !املقاو ة واللاق حاجز الز ان، رغم قوته وكثافته وعرب  ئات الساني؟

كتاب املسييحي ُيطييك وال يوجيد     احلريات والغريب أااا اشهد اون يف عصر

أو رادخل، بيي  الكتيياب  عييلض، وكتيياب العلمييااي يطيييك ويييو خل وال يوجييد  ييااك 

املعادي للدين، ب  الكتاب الذي هو عد اهلل لال  الكون سيحااه وتعياىل ُيطييك،   

وال ير   سؤو  ساكاًا
( )
الشريف الذي يتضمن ياابيك و عيارا  ( الكايف)، لكن 

عليييهم سييالم اهلل   )وا،ئميية ا،طهييار   ( يييّلى اهلل عليييه وآلييه   )وروايييات الرسييو  ا،عظييم   

وييياحب املطيعيية لعّلييُه ُيجيير م، والييذي اشيير هييذا الكتيياب أو   ! !، مماييوخل(ويييلواته

 .. رمبا ُيحاكم ( إذا كان حاعرًا اون)و عه، لعله ُيغر م، واملؤلف 

اون الوعييك هكييذا، فكيييف يف تلييك ا،  ايية، والضييال  ُ خييي م والظييالم   

 ! ستحكم وبشك  رهيب، ورغم ذلك كله تصلاا هذ  الروايات؟

                                                 
 .ب  لع  بعض اليالد ال  تسمى إسال ية، تشجك وتدعم طياعة هذ  الكتب(  )
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طوييي  جييدًا، ولكيين   اواحلييديث عاهييروايييات لييأن اييزو  سييائر اويييات،  

ساكتتي ههاا باالارةن فإن هاا  املئات  ن الروايات، ب  ا،لوا  ن الرواييات  

ال  حتتوي على الكثع  ن الروايات يحيحة الساد عايد الشييعة، وعايد السياة،     

وأاها ازليت يف   يي ية  اها آيي  وهي ال  وردت حو  آيات كثعة جدًا

دون ليك، أو أ وليت بيه، أو كاايت     ( عليهما الصيالة وأ كيى السيالم   )علي بن أبي طالب 

تعد أقيوى  ين أليف تصيريح يصيدر       ي آيات وروايات يكااية عاه، فإاها مبجموعها  

 .  ن أي لخص حو  أي  وعوخل

عليييه ) إن املشييهور ذكييروا أن اويييات الاا ليية يف لييأن علييي  : توعيييح ذلييك

  .ولة به هي ثالرائة وثالث عشرة آية كرميةؤوامل (السالم

) (حتظيه اهلل )لكن السييد العيم    
 )
« يف القيرآن ( علييه السيالم  )عليي  »يف كتياب   

بكال جزئيه مجك أكثر  ن سيعمائة آية قرآاية كرمية، وردت فيها روايات كثعة  ن 

يي لييس بالعشيرات، بي      طرق الساة فحسب، ي فيكف بالروايات املروية عن طرقاا 

يشك  بعيض الرواييات الشيريتة يف هيذا احلقي ، وليو        (دام ظله)باملئات، و ا مجعه 

قيض اهلل سيحااه وتعاىل  ن يتترغ لذلك، ويتتيك بشك  أكثر، فإاه رمبيا يكتشيف   

أحيرق  مّميا   أن هذ  الروايات تص  إىل ا،لوا، ولعلها  ك  ا مل يص  بأيدياا  اهيا 

 .طوطًا ييل  عشرات ا،لواأو أغرق أو بقي  

                                                 
 .(دام ظله)هو املرجك الديين آية اهلل العظمى السيد يادق احلسيين الشعا ي (  )
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 عليهم السالمالطغاة ضد أهل البيت 

وذلك كله على الرغم  ن أن التياريخ كليه والطغياة كليهم كيااوا عيد أهي         

، وكان احلاكم يتخيذ سياسية التجهيي  املطلي ، والتعتييم      (عليهم  ن اهلل السيالم )الييت 

، ييع  ااعال ييي الشييديد، وسياسيية اليييط  واارهيياب بكيي   يين يييذكر فضيييلة    

، بيي  كييثعًا  ييا كييااوا يقتلييون الشييخص علييى روايتييه رواييية  (عليييه سييالم اهلل)املييؤ اني 

عليهميا ييلوات اهلل   )واحدة يرويها، أو على ذكر  فضيلة واحيد لعليي بين أبيي طاليب      

وإن كااييت فضيييلة عادييية يف ظاهرهييا، كمييا يف   يين  عاوييية واحلجيياج        (وسييال ه

ييير ت باسييم هييذا    رآن الكييريم قييد وغعهمييا، فكيييف إذا روى لييخص بييأن  القيي   

و ياذا كيااوا سييتعلون       !هذا الشخص  ياذا كيااوا سييتعلون بيه؟    : العظيم، ُترى

 ! اذا بأيدقائه ب  بك  عشعته؟وأحيااًا ولعلها مل تكن بالقليلة ي ي ب  ! بعائلته؟

إن هذ  تعد  قرياة عا ة على يدق  ا ويي  إليايا  ين هيذ  الرواييات، بي        

ي اطمييئن بالصييدور حت ييى إىل رواييية واحييدة يييحيحة، فإاييه إذا    إااييا ال حنتيياج كيي 

دي الرجيالي،  َاويلتاا رواية واحدة فقط، حت ى لو مل تكن يحيحة بياملاط  الَسي  

 ييك هييذا اجلييو  يين اارهيياب العجيييب، لكتييى ذلييك يف بايياء العقييالء يف القييو         

اًل، رجيتها، فكيف لو كاات هاا  ي حسب التتيك الااقص ي روايتان يحيحتان أو  

 .وكاات هااليك رواييات  ستتيضية يف لصيوص هيذ  اويية القرآايية الكرميية ثاايياً         

 :وكيف إذا علماا ثالثا بان هاا 

 (عليه السالم)آية نزلت يف اإلمام علي ألف 

حسييب االسييتقراء ا،ولييي الايياقص وجييد عييدد  يين كيييار العلميياء أن هاييا    

علي بن أبي طاليب أو أو ليت    ثالرائة وثالث عشرة آية قرآاية ازلت يف لأن اا ام

هايا   ان  –وكميا سيي     –به، ثم وبتتيك أكثر وجيد بعيض آلير  ين كييار العلمياء       

ازليت يف ليأن اا يام عليي أو أو ليت بيه       أكثير  ين سييعمائة آيية يف القيرآن الكيريم       
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ورمبيا  عيُت  ين السييد العيم       ولكن التتيك املستتيض يقوداا إىل ا،كثر  ين ذليك   

بتيلة، تتييك   « يف القيرآن  (علييه السيالم  )عليي  »بعد  ا ألف هذا الكتياب   بأا ُه( حتظه اهلل)

، (عليهما السالم)بعد ذلك، فوجَد أن  اويات ال  ازلت يف لأن علي بن أبي طالب 

أو أوِّلت به بصراحة، أو بالكااية، بلغت ألف آية قرآاية كرمية
( )
. 

لكيم اهلائي   ين    ولعمري إن هذ  حقيقة  عجزة، أن يصي  إىل أييدياا هيذا ا   

 .الروايات رغم ك  اارهاب والتعتيم ااعال ي الشديد والشديد جدًا

و يين الواعييح أن هييذا الييدلي  يتيياج إىل سيياني  يين احلييديث والكييالم،        

والعشييرات  يين الكتييب والدراسييات، إذ ليييس احلييديث عيين آييية أو آيييتني، وإمنييا    

يية  ين القيرآن    أليف آ  ييدور حيو   بي  احليديث   احلديث عن أكثير  ين سييعمائة آيية     

 ...!! الكريم، مبا حوهلا  ن ألوا الروايات

َوَجَحيُدوا بأَهيا َواْسيَتْيَقَاْتَها َأات ُسيُهْم     ولكن .. ولعمري إاها حجة اهلل اليالغة

ظ ْلًما َوُعل وًّا
( )
. 

                                                 
آيية ازليت يف اا يام عليي      333 »ام على كتاب وقد أطلعين أحد الطالب ا،فاع  بعد هذا احلديث بأي(  )

اللوا يك الاوراايية يف أ ياء عليي وأهي       »علمًا بأن اسم الكتاب كما وععه املؤليف هيو   « ( عليه السالم)

قيدس  )الذي قا  عايه الشييخ احلير العيا لي     ( قدس سر )و ؤلته هو السيد هالم اليحرااي « بيته القرآاية

وقيا  الشييخ   « مل  اهر  دق  فقيه عارا بالتتسيع والعربيي والرجيا    فاع  عا»(: أ   او ا )يف ( سر 

بل  ي أي السيد هالم ي يف القدس والتقوى مبرتية أن   »(: ستياة اليحار)كما يف ( قد س سر  )عياس القمي 

لو كان  عاى العدالة امللكة دون حسن الظاهر فيال ميكين احلكيم    : قا  يف رث العدالة( ياحب اجلواهر)

« خص أبيدا إاّل يف  ثي  املقيدس ا،ردبيليي والسييد هاليم اليحراايي عليى  يا ياقي  يف أحواهلميا           بعدالة ل

 .91 ص 7 ج: ، وجواهر الكالم3 3ص  ج: راجك ستياة اليحار

ييتحة حسيب الطيعية الي  ليدي، وقيد        173يقيك يف  ( (عليه السالم)ألف آية ازلت يف اا ام علي )وكتاب 

علييه سيالم   )واا ام الصادق ( يّلى اهلل عليه وآله)يوم  ولد الرسو   هي392 فرغ املؤلف  ن تأليته يف 

ربيك ا،و ، علمًا بيأن املؤليف الكييع اسيتعرض يف هيذا الكتياب أليف اسيم وييتة وردت يف          3 يف ( اهلل

 .ولع  اثاني  اها أو أكثر اجتمك يف آية واحدة، فليالحظ( عليه السالم)القرآن الكريم لإل ام علي 

 .3 : لام سورة ا(  )
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أو ا،ايية الدالية    العا  ية ( القرائن)و( الشواهد)و( ا،دلة)ن لااتق  إىل واو

: يف قييو  اهلل سييحااه وتعياىل   عليى أن املقصيود بييي   

( )
علييه  )هو اا ام عليي بين أبيي طاليب      

ن والشواهد املستتادة واملاتزعة  ين اتيس اويية الشيريتة واوييات      فإن القرائ (السالم

هاا ليس يتًة وإمنا هو َعَلم هي  تعددة وهيي   : احمليطة بها الدالة على أن

، وهي تتو خل  ا بني الشواهد  ن اتس اون تسعة  اها فقطأكثر  ن عشرة، اذكر 

(سياق واجلو العامال)يف اوية الكرمية، وبني الشواهد  ن ( املتردات)
( )
. 

 (الشخص)ى به عن ُيكنَّ( اللسان. )1

: يي وهيو يعتميد عليى التيدبر يف املتيردات ي االحظيه يف آيية         : 

عييادة ُيكاَّييى بهييا عيين ( لسييان)فييإن كلميية  

املعايى احلقيقيي لييس     علمًا بيأن ( فالن لسااي الااط : )الشخص، ولذا يقا   ثاًل

جعلاا له هذا اللسان، أي القطعة : إذ ال يقصد نهو املراد يف اوية كما هو واعح

 . ن اللحم املوجودة يف التمن ،ن هذا غع ُ راد قطعًا

املعاى اجملا ي ال احلقيقي للسان، ولكين  يا هيو املعايى اجمليا ي      : فاملراد هو

 :هاا؟   فإاه يتم 

                                                 
 .13: سورة  ريم(  )

إال ااهيا بتعاعيدها تصيلح    (  ؤييداً )وبعضيها ميكين أن تعيد     ( دلييالً )وال خيتى أن بعض هذ  الشواهد تعد (  )

 .دلياًل حسب  عادلة حساب االحتماالت
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( ليخص هيو لسيان ييدق    )أو ( ذو لسيان ييدق  ليخص  )أن يراد به -أ 

كما استظهر، وتد  علييه الرواييات الصيحيحة السيابقة، وكميا تيد  علييه ا،دلية         

 .والقرائن القرآاية الالحقة

 .كما تقولون( الذكر احلسن)ويتم  أن ُيراد به -ب 

ال يكايى  ( اللسيان )لكن املشكلة واالكا  يف هذا االحتما  الثيااي هيو أن   

فيالن لسيااي   ): عادًة، تقيو  ( الشخص)وإمنا ُيكاى به عن ( ر احلسنالذك)به عن 

يعيين   ، هكيذا يقوليون عيادًة، فيي     (لسااي يف القيوم )أو( الااط 

 .لخصًا ذا لسان يدق

وك   تأ ي  يف ا،عيراا سييجد بوعيوت أاهيم ال ُيكاَّيون عين املعايى، أي         

فيالن هيو   : )عن الشيخص، تقيو    السمعة والذكر احلسن باللسان، وإمنا يكاى به

، وال تقييو  فيمييا إذا أردت (لسيااي الايياط ، أو ييدي الياطشيية، أو عيييين الاياظرة   

كمييا ال تقييو  إذا أردت بيييان أن  (. إن لسييااك حسيين : )بيييان أن  عتييك حسيياة 

 (.إن لسااه حسن: ) عته حساة

ُيكاى به عين الشيخص عيادًة،    ( اللسان)وهي أن : فهذ  هي القرياة ا،وىل

 ييثاًل، وال (  عيية حسيياة أو جيييدة: )فييإاهم يقولييون( الييذكر احلسيين)إذا أرادوا و

 (.لسان حسن أو جيد: )يقولون

رب اجعلييي لييي  عيية  : )وا، يير يف الطلييب والييدعاء كييذلكن إذ تطلييب  

 .قايدًا  عة حساة( رب اجع  لي لسااًا حساًا: )وال تقو ( حساة

 .والكالم يف الظهور ليس اال تااخل للقسيم

ليو ثييت اا كيان    : لو أااا تازلاا وسلماا فرعيا، لكين اقيو     ،بعد ذلكثم 

واحلسيين، فإاييه ال  ااعيية مجييك  يين إرادتهمييا  عييًا، فإاييه ال تاييايف بياهمييا، كظهيير    

وكيطن، ب  كمصداقني أو ياتني للكلي، فإاه على تقدير يحة وحسين التكايية   
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هيمعن الشخص باللسان، فإن ا،مش  وا،كم  وا،فض  يف طلب إبيرا 
( )
عليى  ) 

، أن يطليهميا  عيًا، أي أن يطليب لخصيًا  ين ذريتيه يكيون ذا        (ايياا وآله وعلييه السيالم  

لسان يدق وأن يطلب السمعة والذكر احلسن، فيكون إجابة الطلب
( )
بأن مياحه  

عليى اييايا وآليه    )اهلل تعاىل احل سايني  عًا، و ين الروعية واجلميا  أن جيمعهميا إبيراهيم      

يف طلييه واهلل تعياىل يف اسيتجابته وهيتيه يف مجلية واحيدةن فيإن ليع          (وعليه سالم اهلل

ويف كتياب  «  ياحيث ا،ييو  كتياب القطيك    »اا يف الكالم  يا قي  ود ، وقيد فصيلّ    

الضييوابط الكلييية لضييمان »وكتيياب « قاعييدة املال  يية بييني حكمييي العقيي  والشييرخل»

جمك بني الياطن يف احلديث حو  الوجو  املتصورة لل« اايابة يف ا،حكام العقلية

والظاهر، وارادة أكثر  ن  عاى  ين لتيظ واحيد، كميا برها يا إ كاايه، فلييالحظ        

 .وليتأ  

 عادة( علي)اللسان ال يوصف بـ. 2

، ذلييك أن اللسييان قييد (علييي)ال يويييف بييي( اللسييان)إن 

: فيالن لسيااه طويي ، لكين هي   عيت أحيدًا يقيو         : ، فيقا (طوي )يويف بي

 ! ؟(لسااه َعليٌّ فالن)

إاين مل أ ك، ورثت فما وجدت، فإن  ك أحد فليخربايا، وحنين كلايا    

: عرب وهلل احلمد، وعاداا كتب اللغة، وعاداا العرا، ه   عتم أحيدًا يقيو   

لسااه طوي ، أو لسااه بيذيء  يثاًل، أو لسيااه    : ؟ إاهم يقولون(فالن لسااه علي)

فلييس  (. عليي )بيي ( اللسان)هود توييف فليس  ن املع!! لسااه علي: عذب، أ ا

 .إذن يتة ب  هو َعَلم( عليًا)

                                                 
 .َواْجَع  لِّي لأَساَن يأْدق  فأي اولأرإيَن: يف قوله تعاىل(  )

 .ا َلُهْم لأَساَن يأْدق  َعلأيًّاَوَجَعْلَا: يف قوله تعاىل(  )
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فإاه وحسب  : ويف اوية القرآاية الكرمية

ال ُيوييف   اناللسي يعين الذكر احلسن، واحليا  أن   فإن  همكال 

 .أيضًا( علي)بي( كر احلسنالذ)بعلي، وهو  ستيعد لغًة، كما ال يويف 

هيو اسيم ليخص ، أي جعلايا هليم       "عليياً "ذن ال  ااص لاا إاّل بالقو  بيأن  إ

 .(عليه السالم)لخصًا ذا لسان يدق وهو علي أ ع املؤ اني 

اتسيهان إذ أن اللسيان    أن القرياية ا،وىل، هيي كلمية لسيان    : هوواحلاي  

 .ُيكاى به عن الشخص، وليس عن املعاى عادًة

ال ( عليياً )فيإن  ( قييح إرادة الصيتة  )إاهيا تايتج   : لقرياة الثااية فقيد يقيا   أ ا ا

يطل  على اللسان وال ُيويف اللسان بعلي، وإمنا يوييف بالعيذب، أو  يا ألييه     

 .ذلك  ن ا،لتاظ، فتأ  ، واهلل العامل

 ﴾اجعل لي وزيرًا﴿هي نظري  هنا ﴾جعلنا﴿. 3

: يف قوله تعياىل  ، ترتكز على كلمة  

: وقوله 

 هذ ، وعاد ا اقاراها بي  ، حيث إااا عاد ا اتدبر يف 

بعضيُه بعضيًا،    ألرى يف القرآن الكريم، ارى الو ان و ااًا واحدًا، والقيرآن ُيتسير  

 : فالحظييوا اوييية القرآاييية الكرمييية ا، لييرى

( )
. 

، فهي  يصيح   (واجعي  ليي و ييرًا  ين أهليي عليياً      : )ولو كاات اوية هكيذا 

كيالن ،ن اليو ير ال   : يعين عاليًا؟ فإاه ميكن أن يقيا  ليه  ( عليًا: )لواحد أن يقو 

                                                 
 .73يي  9 : سورة طه(  )
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، (عليًا)و( عاليًا)يف بالعالي والعلي، كما أن اللسان ال ُيويف بيُيو

* * .. 

: يف : تعياد   : ويف آيتاا الشريتة فإن

، الحظيوا السيياق،   تعياد    : و 

 :( )أو  والحظوا الييان، 

. 

 . : وهاا يقو 

ويية  فهذ  تقابي  تليك، وتليك تقابي  تليك، وهيذ  هيي القرياية الثالثية يف ا         

 :الحظوا املخطط التالي.  القرآاية الشريتة

 

 املقاراة اوية اوية

 اجع  لي

و ييييييرًا  ييييين 

 أهلي

 وجعلاا هلم

 لسان يدق

 (و يرًا  ن أهلي)

 (لخص)تر ز إىل 

 (لسان يدق)كذلك 

هيييو ( هيييارون أليييي) عليًا هارون ألي

اسم لخص، كذلك 

 (عليًا)

                                                 
، وهي  هميا  تعيوالن أو الثيااي     َعلي ياً و لأَسياَن يأيْدق   : وهاا  املزيد  ن اليحث يف هيذين اللتظيني  (  )

 .بد ، أو غع ذلك؟ رمبا اتطرق يف املستقي  إىل تتصي  أكثر، بإذن اهلل تعاىل
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 !عمَر: لو كان اللفظ 

لطيتة قي  التطرق للقرائن ا،لرى، الحظوان فليو أن  وإليكم هذ  اللتتة ال

فرعًا كااتهذ  اوية القرآاية الكرمية 
( )
ووهياا هلم  ن رمحتايا وجعلايا   : )هكذا 

فما الذي كان سييحدث؟ كيااوا ميليؤون اليدايا عيجيجًا      !!( هلم لسان يدق عمر

ييتة أي  هايا اسيم َعَليم ولييس     ( عمر)، وأن (ابن ا،طاب)وعجيجًا بأن املراد به 

(العا ر)، ،ن اللسان ال يويف بي(عا رًا)
( )
 ! 

 ! احلقيقية ال جتر؟( با اا)املتوهمة جتر، و( با كم)فكيف 

( (عليهمييا السييالم))ولكيين ،ن  تلييك هييي  كر يية لإل ييام علييي بيين أبييي طالييب 

وان ُيقصييقص ا ييه ! فيجييب ي عاييدهم ي أن تسيياق اوييية علييى لييالا ظاهرهييا       

 !يه  قص الرقيبامليار ، وجيب أن يعم  ف

 فضيلة أم رذيلة؟ صحبة أبي بكر يف الغار

والدلي  على ذلك، إن  اهلل تعاىل ذكر يف كتابه الكريم أ رًا ال داللة له عليى  

 رادهم أبدًا، ولكن  ك ذلك تراهم قيد رفعيو  علميًا ورايية وسيوطًا عليى ر وس       

 !! العاملني

: لقرآايةوذلك يف آية الغار، إذ يقو  اهلل تعاىل يف اوية ا

( )
. 

                                                 
 .َلْو َكاَن فأيهإَما آلأَهة  إإلَّا اللَُّه: كقوله تعاىلوفرض احملا  ليس مبحا  (  )

 .لسااه عا ر بذكر اهلل:  ك أن الصحيح ويف اللسان به، إذ يقا   ثاًل(  )

 .33: سورة التوبة( 7)
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،  عتربيهيا  (يياحيه )فإاهم  اذ ألف وأربعمائة ساة يقرعون العيامل بكلمية   

 :فضيلة لصاحيهم واحلا  أاها

ؤ ن قييد يصييحب  كر يية أو فضيييلة، فييإن امليي  كلميية الصيياحب ليسييت 

مبا هي هي ليست دلي  لع  "الصحية"التاس ، والتاس  قد يصحب املؤ ن، فإن 

: وال دلي  لر، قا  تعياىل 
( )
؟، واهلل 

: يقيو  
( )

، فيإن  عيية اهلل هيي لكي  لييء للتاسي        

واهلل كان  ك منيرود، و يك   ..وللحيوان والايات واجلماد، ولك  ا،لياء واملؤ ن،

فرعون، و ك ها ان، وقارون، فإاهم مل يكواوا غائيني عين اهلل تعياىل، بي  كيان     

املعي ية  ك  ليء وقيله وبعيد ، إذن ف   كما كااوا وأين  ا كااوا، كما هو  عهم حيث

 .والصحية ليست فضيلة 

صوت عيا  بيأن هيذ  املصياحية ليسيت بتضييلة، بي         إن اوية تاادي ب 

: الحظوا قوله تعياىل ! هذ  املعية هي رذيلة وأية رذيلة

ومل  

: اهلل سكياته على أحدهما، وليس عليى االثياني، واسيأ    أي أاز  ( عليهما)يق  

قطعيا   (ييّلى اهلل علييه وآليه   )ازلت السكياة على َ ْن  اهما؟ إاها ازلت على رسيو  اهلل  

ييّلى اهلل  )وهذا واعح بديهي، إال إذا كات ُتتضِّي  ذا  الرجي  عليى رسيو  اهلل     

 (.عليهما)وليس  والعياذ باهلل،  (عليه وآله

فيؤكييد  : والحظييوا أيضييًا، إن اهلل تعيياىل يف اليداييية يقييو  

 تهوم ااثاياية، لكاه يرجك الضمع إىل أحيدهما فقيط، فالضيمع أيييح  تيردًا،      

                                                 
 .73: سورة الكهف(  )

 .3: سورة احلديد(  )
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: (ييّلى اهلل علييه وآليه   )حييث لصيه برسييو  اهلل   ( أايز  سيكياته  )أواًل يف 

 .(: التأييد)وثاايًا يف  

وعاد  ا االحظ اويات ا،لرى ارى أاه اهلل عزوج  لص إايزا  السيكياة   

على املؤ ن، أ ا  ن مل يكن  ؤ اا فهيو ّيرم  ين السيكياة، قيا  تعياىل يف سيورة        

التوبة
( )
عيز   ، وقيا   : 

يف سورة التتح وج  
( )
: 

. 

: فيإن اهلل تعياىل يؤكيد أاهميا إثايان، و     : والحظوا  رة أليرى املتارقية  

و يك ذليك يصير إايزا  السيكياة عليى أحيدهما فقيط، ويصير           

وعييدم إميااييه بشييك   حييدهما فقييط، وبييذلك تظهيير  ذ يية هييذا الصيياحب التأييييد بأ

 ... واعح جلي

 !!و ك ذلك يقولون هذ  فضيلة ،بي بكر وأية فضيلة؟

 يا  ( أبيا بكير  )أو ( وجعلاا هلم لسان يدق عمر: )يقو فكيف إذا كان اهلل 

 الذي كان سيحدث؟ 

وهو العظييم يف السيماوات    (عليهما الصالة وأ كى السالم)أ ا علي بن أبي طالب 

العلييى، فإاييه آلهييو  القييدر عاييداا، إىل درجيية أن بعضيياا يستصييعب حت ييى ذكيير       

 ... فضائله، رغم  تلف الشواهد عليها

 .راجعون، وحسياا اهلل واعم الوكي  فإاا هلل وإاا إليه

                                                 
 .2 : اوية(  )

 .2 االية(  )
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 (عج)السّر يف عدم ظهور اإلمام املنتظر 

إن  ن عجائب ياك اهلل سيحااه وتعياىل ي إن ييحَّ هيذا التعييع ي       : واحلقيقة

علييه  )رسيواًل، وعيي ن علييًا املرتضيى      (يّلى اهلل عليه وآليه )أن بعث فياا ّمدًا املصطتى 

وييواًل لإل يام املهيدي     علييهم السيالم  ه ا،طهيار  وييًا، وحكيم بكوايه وأباائي    (السالم

للتاء ، رغم أااا ال استح  ذلك ولسياا أهياًل ليذلك، بي  كايا وييا       ( عج  اهلل فرجيه )

: لشيديد ا،سيف  صيداق قولييه تعياىل    

( ). 

غائيب   (عجي  اهلل فرجيه  )فّكروا ملاذا سييد الكائايات اا يام املهيدي املاتظير      

واااييا لسيياا مبسييتوى   ؟قابليييةالأليييس ،ااييا ال أهلييية لاييا، وال توجييد فياييا    ! اون؟

 املسؤولية؟

 رائة والثالثة عشر رجاًل؟ أين الثال: وفكروا  رة ألرى

إاهم إذا كااوا  وجودين ي وهؤالء هم الذين هلم القابلية فقط ي لكان اا ام   

ويييا للغرابيية ويييا لوسييى وا،سييف، يف كيي  السيييعة    .. يظهيير، لكيين  (عليييه السييالم )

 ليارات  ن اليشر ال يوجد حت ى ثالرائية وثالثية عشير لخصيًا ممين يرتضييهم اهلل       

 .حقًا

سيييعة  ليييارات  يين اليشيير يعيشييون ويتاعمييون بيياعم اهلل    ! هييذا؟ ييا  عاييى 

سيحااه وتعاىل، لكن ليست هلم قابلية ليتعرفيوا  ياليرة عليى لليتتيه يف أرعيه،      

 .بعد أن َقَت  أسالف هم أايياَء اهلل ورسله وا،ويياء على ا تداد التاريخ

 ين  ولكن  ك ذلك ورغم اجلحود والكتران جع  اهلل تعاىل أفض  لالئقيه  

                                                 
 . 3: سورة ا،حزاب(  )
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( قربييه الشييريفجيي  اهلل فيرج  ع)اليشير، وجعلييهم يف أرعييه، كمييا جعيي  لييا  ا،ويييياء  

 !بياهم، وإن كان غائيًا، أليس ذلك  ن عظيم فض  اهلل ولطته وكر ه؟

 !ولكن ه  لكراا الاعمة؟

وجحيييداا كرا ييياتهم وفضيييائلهم ! ا،وييييياء وا،وليييياء؟ أم جحيييداا حييي َّ

 !وإىل  تى؟!  و ااقيهم؟

 :رى لآلية الشريتةلارجك  رة أل

واؤكيد إذا   

كان اسم لخص آلير هيو امليذكور هايا، وإن احتمي  كوايه ييتة  يا اليذي كيااوا           

ورغم أن لدياا أكثر  ن ( عليهما السيالم )يصاعون؟ لكن حيث هو علي بن أبي طالب 

يحة تييد  علييى ذلييك، إال أاييه حيييث أااييا ال قابلييية لاييان لييذلك جتييد     رواييية يييح

أو  ييا أليييه ذلييك  يين  ( يتيياط)أو ( يتخييوا)أو ( يييتلجلج)اليييعض، بيي  الكييثع  

 !!العااوين ا،ولية، أو الثااوية، أو الثالثية، أو العالرية، إن يحَّ هذا التعيع

قييا  ... أبييدًا إاييه ال يوجييد ي هاييا ي آلييا  للتقييية وال للخييوا     : واحلي  أقييو  

وقيد جياء عين     ( ): تعياىل 

إغييزوا تورثييوا »( يييّلى اهلل عليييه وآلييه )عيين رسييو  اهلل ( عليييه السييالم)الصييادق 

«أبااءكم آلدًا
( )
 . 

: فلاعد اون إىل اوية القرآاية الكرميية 

ولُاشأر إىل قرياية دالليية أليرى، ثيم ااتقي  لإلليارة إىل        

 :بعض القرائن ا،ارجية يف القرآن الكريم، وذلك بإجيا  والتصار

                                                 
 .13 :سورة املائدة(  )

 .13ص: 1 ، الوايف ج1ص: 1الكايف ج(  )
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 ( )ُهم مِّن رَّْحَمِتَناـَوَوَهْبَنا َللـ ( املفعول. )4

 "املتعيو  بيه  "يتة، تتجلى بعيد التيدبع يف أن   لطوهي قرياة : 

، فيإن اهلل تعياىل يف   أين هو؟ فإن اوية الكرمية تقيو   

 اويات السابقة والالحقة ذكر املتعو  به، لكاه يف هذ  اوية مل يذكر ، ملاذا؟ 

التغييع، فالبيد    إن ذلك يكشف عن أن هاا  أ رًا  ا، وأايه يوجيد ايوخل  ين    

 .. ن التعرا عليه وعلى السر فيه واكتشافه

: الحظوا اويات السابقة

هذ  هي اوية السابقةن إذن املوهوب هيو    اذا؟  

 .و  ذكور، وهو املتعو  به وه(إسحاق ويعقوب)

: ثم يف اوية ال  تأتي بعدها

 .هو املتعو  به ، في 17اوية  

أيين هيو؟ لييس    ( املتعيو  بيه  ) لكن يف آيتايا  

  يذكر املتعو  به؟مبوجود ظاهرًا، فماذا وهياا؟ ملاذا مل

 :هاا  احتماالن، كالهما يكتي للداللة على املطلوب: واجلواب

ّذوفًا  قيدرًا، وهيو    : أن يكون  تعو  

وتد  عليه روايية الثقية اجلليي  عليي بين إبيراهيم يف       ( (يّلى اهلل عليه وآليه )رسو  اهلل )

 : تتسع  القي م

 (يّلى اهلل علييه وآليه  )يعين رسو  اهلل  

حيدثين بيذلك أبيي عين      (علييه السيالم  )يعين أ يع امليؤ اني    

                                                 
 .13: سورة  ريم(  )
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(عليه السالم)اا ام احلسن العسكري 
 ( )
. 

علييه  )طاليب   باا يام عليي بين أبيي     وهذ  الرواية يرية يف تتسع 

 :، ويشهد هلا  ن اتس اوية الشريتة لاهدان(يلوات اهلل وسال ه

، َليْتُك رسيو  اهلل   (علييه السيالم  )عليي بين أبيي طاليب      مبيا أنَّ : الشاهد ا،و 

 ولليتته واائيه والقائم بكي  ليؤواه وأ يور ، فكيان املااسيب أنْ      (يّلى اهلل عليه وآله)

رسيو   ( وهيه)إاه تعاىل  (عليه السالم)إبراهيم  يقو  ج   ا ه يف  قام اال تاان على

 .عليًا كلسان يدق( جع  له)و (يّلى اهلل عليه وآله)اهلل 

يف آيية اسيتخالا   ( جعي  )هاا تطاب  كلمة ( جعلاا هلم)إن : الشاهد الثااي

، حيييث : (عليهمييا السييالم ) وسييى هلييارون  

يية ملتعيو  هيو ليخص ولييس ييتة، أي اسيتخد ت يف         تعد( جع )استخد ت 

: لصوص ا،ليتة والو ير والاائب املطل ، وكذلك قوله تعياىل 

( )
. 

( )
املييذكور يف آليير اوييية   إن  : هييو أن يقييا : 

: القرآاية الكرمية هو املتعو  به للجملتني، يعين

ووهياا هلم  ن رمحتاا عليا وجعلاا هلم : )أي 

يف  ، وهيذ  قاعيدة حنويية  عروفية، أليار إليهيا ّم يد بين  اليك         (لسان يدق عليا

                                                 
 .7ت 97ص   ج: وعاه رار ا،اوار  1ص:  تتسع القمي ج(  )

 .73: سورة اليقرة(  )

ال خيتى أن االحتميا  ا،و  هيو امليتعني، لوجيود روايية ييحيحة بيه، وهيي روايية عليي بين إبيراهيم يف             ( 7)

وقييد ذكراييا االحتمييا  الثييااي سييدًا لذريعيية  يين ال يقييي   . كمييا  ضييىتتسييع ، فييإن السيياد تييام ويييحيح  

االحتمييا  ا،و  ممكيين، واالحتمييا  الثييااي أيضييًا   : الرواييية، ولييو لكواييه  يين أهيي  العا  يية، فاقييو  لييه   

 .ممكن،وعلى كليهما يتم املقصود
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 :بقوله ألتيته

 اقتضيا يف اسم عم إن عا الن     

 قيُ  فللواحد  اهما العمييييييييي                                   

إذ أحيااًا يتوارد عا الن على  تعو  واحد، وقد أ ستغين بيذكر املتعيو  بيه    

: ألعًا عن تكرار   رتني أو  يرارًا، فإايه ايوخل مجيا  وبالغية، وذليك كميا تقيو         

ملية ا،وىل هيو   يف اجل(  ييداً )أكرم وأطعم  يدًا، بد  أكيرم  ييدًا وأطعيم  ييدًا، فيي     

 تعيو  بيه للجمليتني، أي     املتعو  به لتعلي ا، ر كليهما، ويف اوية فإن 

وهييُت ليه   : )، وذليك كميا تقيو  يف  ثيا  آلير     وليي   لي 

، فإن هذ  اجلملة يحيحة وبليغة، لكاها يف الواقك تلكب  ن (وجعلت له لليتة

 .مجلتني

ليك أن  : إاه قد ال يكون  ن اليالغة أن تكرر املتعيو  بيه،  يثالً   :  ب  اقو

(وهيت لك املا ، وأجزت وأريُت ليك  طلي  التصيرا بامليا      : )تقو 
( )
، لكين  

(وهيت لك وأرتك املا : )ا،فض  أن تقو 
( )
، أو  ا أليه ذليك 
( )
، فا،فضي   

ُيييل  للجمليية   عاييد تييوارد العييا لني، أن ال ُيكييرر املتعييو  يف كيي  اجلميي ، وإمنييا    

 .ا،لعة

أين املتعيو ؟ واحليا  أاايا جنيد يف اويية      : ويف اوية الشريتة ييقى االستتهام

، لكين يف  39اويية   : السابقة املتعو   وجودًا

 ؟، ال ارى ذكرًا للمتعو 13اوية  هذ  اوية 

                                                 
 .أي اهلية ليست  شروطة بأن ال تهيها أو تييعها للغع  ثاًل(  )

 (.لك املا  وهيت وأرُت)أو (  )

 (.وقتت الدار لك ووقتتها لذريتك  ن بعد : )بد ( وقتت لك ولذريتك  ن بعد  الدار)كي ( 7)



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

81 

 تعيو ،   هو املتعو ، وال يتوهَمنَّ  توهمك  فلع  

 .فإن اجلار واجملرور ال يقعان  تعواًل به، والتقدير على لالا ا،ي 

الالحقة أن املتعو  أ ر آلر، وليس  17إعافة إىل أاه يتضح أكثر  ن اوية 

 : هيي  17، واوية 

.. فما هو املوهوب واملتعيو  بيه   جند فقط : لكن هاا

 ؟ سكوت 

يف آلير اجلملية،    لع  املتعو  هيو  وحيث إن التع  البد له  ن  تعو ، ف

 .بد   اه و ، أو هو كما هو  تعو  

يف اوييات السيابقة والالحقية يؤكيد      وعلى أي تقدير، فإن سياق 

ولييس  عايى وييتة، فيعاد بيي      ( لخص  عني)هو  أن  تعو  

جعلايا هليم   : )الشخص كما سي  تتصيله، ويكيون حايي  املعايى    أيضًا 

 (.(عليه السالم)لخصًا ذا لسان يدق وهو علي 

 ، وليس صفًة ٌمَلَع( عليًا)السياق يشهد بأن . 5

هايا َعَليم    فإاه أيضًا يد  عليى أن  ( السِّياق)هي  

 وليس يتة، لكن كيف؟

القرآايييية الكرميييية هيييو سيييياق احليييديث عييين    إن  السيييياق يف هيييذ  اوييييات  

، الحظيوا اوييات الشيريتة يف    (املعيااي )، وليس سياق احلديث عين  (ا،لخاص)

 : سورة  يريم 
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( )
. 

يف هذ  اويات كلها احليديث عين ا،ليخاص، فيإن اويية السيابقة  ياليرة        

ثيم بعيدها تيأتي     : 39هي اوية 

وهيي اويية    : آيتاا

: ، ثم جتد احليديث كليه عين ا،ليخاص أيضيًا يف اويية الالحقية  ياليرة هيي         13

وهيي اويية    

، وبعيدها  : 17، ثم يف اويية   1

، كما أن  طلك هذ  اويات كلها كان : 13اوية 

:  3أيضييًا حيييث تيتييدئ باوييية  ( الشييخص)حييديثًا عيين 

. 

يف هذ  اويات القرآاية الكرمية وهيي السيياق،    العا  ةهذ  هي القرياة : إذن

، ولييس حيديثًا عين املعيااي، فيكيون      ( )فإن السياق هيو احليديث عين ا،ليخاص    

املراد بيه   : يف السياق لاهدًا على أن 

                                                 
 .13يي   3:  ريم سورة(  )

 .فتدبر جيدًا( املوهوب له)أو ( اهلية)سواء يف ذلك (  )
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 ..لشخص، وليس الصتةالَعَلم وا

 (عليهما السالم) بني جناحي إمساعيل وإسحاق( التوازن. )6

وهي قرياة ألرى عليى  يا ذكرايا ، وعليى  يا التيزم بيه         

وأّكد  عدد  ين ا،عياظم  ين العلمياء والتقهياء، ايذكر هيذ  القرياية وايل  سيائر           

إاه قد يقيا   : والقرياة هي.  تعاىلالقرائن العقلية والاقلية إىل رث آلر إذا لاء اهلل

 !"توا ن"شريتة ال يوجد فيها حسب تتسعكم إن هذ  اويات القرآاية ال

كا تيداد ليه  ين    ( يعقيوب )، وَذكير  (إسيحاق )إن اهلل تعاىل َذَكير  : توعيحه

يّلى اهلل )وأين ا تداد  وهو الايب ّم د ( إ اعي )أايياء بين إسرائي ، لكن أين 

أي واحيد آلير  ين ذريتيه، أي ذريية إ اعيي ؟ فيأين التيوا ن بيني          أو ( عليه وآله

، أو (ييّلى اهلل علييه وآليه   )يف هذ  اويية القرآايية الكرميية؟ وأيين جيد اليايب       ( اجلااحني)

 أحد أحتاد إبراهيم  ن إباه اولر إ اعي ؟ 

علييهم  )إن الذي اقوله واذهب إليه مبقتضى عدد  ين رواييات أهي  اليييت     

، ويليزم أن  فييه ظياهراً   ويتم، أ ا غيع  فيال تيوا ن   ( التوا ن)حق  به يت( سالم اهلل

( إ اعيي  )َللَّيف  ( على ايياا وآله وعلييه السيالم  )عن ح ، فإن الايب إبراهيم له ييحث 

، فمين ابيين  (إسيحاق )، ولليف أيضيًا   (ييّلى اهلل علييه وآليه   )جيد اليايب ا،عظيم    

كير  بعيض امليؤرلني،    إسحاق؟ اباه يعقوب، وابين يعقيوب هيو ووي عليى  يا ذ     

على اييايا وآليه وعلييهم    )وابن ووي هو قاهاث، واباه عمران، وابن عمران هو  وسى 

 .حسب بعض الروايات( السالم

هيو اجلايات   ( ييّلى اهلل علييه وآليه   )إ اعيي  وييواًل إىل اليايب املصيطتى     : فإذن

يف  ، وإذا قليت إن  (إسحاق)ا،و ، واجلاات الثااي هو 

هي يتة يراد بها الذكر احلسن، فيإن هيذ  السلسيلة الاوريية  ين إ اعيي         
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، ّذوفية  ( )و ين عيد  اهلل تعياىل اتسيه اتسيه     ( عليهم السيالم )إىل الايب وأه  بيته 

كان هذا اجلااب، وال ليك   (عليه السيالم )باملرة، واحلا  أن  التخر ا،عظم ابراهيم 

وهيو اليذي تضيمن    ي ا أايياء عظماء، لكين اجلايات ا،عظيم     يف أن أولئك أيضًا كااو

أ يا حسيب     !! أيين هيو   ي  (علييهم السيالم  )وأه  اليييت   (يّلى اهلل عليه وآله)الرسو  

هذا الكالم الذي اقوله فإن التوا ن  وجود، واجلااحان كالهما قيد ُذكأيرا، واون   

 .االحظ هذا املخطط امليسط ثم ارجك إىل اويات الشريتة

 اهيمإبر

  ذكور*  إ اعي   ذكور* إسحاق

 ؟؟؟  ذكور*  يعقوب

 ؟؟؟

 ؟؟؟

 ؟؟؟  

 الوي

 قاهاث

 عمران

  ذكور*   وسى

  ذكور* وهارون 

 عيد املطلب

 أبو طالب/ عيد اهلل 

 علي/ ّم د 

هذا اجلايات  يذكور يف   

 تجسيييدًا يف  اويييية الشيييريتة 

أعظيييم لخصيييياته وأبطاليييه   

وهم اسحاق ثيم يعقيوب ثيم    

 وهارون  وسى

 فأين هذا اجلاات؟

                                                 
 . 2: سورة آ  عمران َوَأات َسَاا وَأات َسك ْم: إلارة لقوله تعاىل(  )
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: الحظوا جيدًا يقو  سيحااه وتعياىل 

إذن،   اذا ياعاا ليه؟   

ن اجلاييات هييذا هييو جاييات إسييحاق ويعقييوب فقييط، وال يوجييد ذكيير ،ي واحييد  يي 

 .ا،عظم اولر حسب تتسعكم

: ولكن حسب التتسع اولير اليذي ذكرايا  هليذ  اويية، فيإن التيوا ن ييتم        

. 

، (عليهميا السيالم  )هو علي بن أبيي طاليب    فلو كان املقصود  ن -أ 

 . ن يتمُّفإن التوا

علييه  )هيو أحيد أعظيم أحتياد إبيراهيم      ( (عليه السيالم )علي بن أبي طالب )فإن 

وهيو اتيس    (ييّلى اهلل علييه وآليه   )، ب  أعظمهم عليى ااطيالق بعيد رسيو  اهلل     (السالم

فيذكر    : بياص اويية الكرميية    (يّلى اهلل عليه وآله)رسو  اهلل 

 .أيضًا، وبه يتم التوا ن (ّلى اهلل عليه وآلهي)لرسو  اهلل  ذكرك

بيي  يف ذلييك  يين الروعيية واجلمييا   ييا ال خيتييىن إذ لعيي  ذلييك ييعييث علييى  

؟ وايحيث عين اجليواب    (ييّلى اهلل علييه وآليه   )ملاذا مل يذكر أيضًا رسيو  اهلل  : التسا  

( (لسيالم علييه ا )علي )فقد تضمن ذكر  : فاجد  يف قوله تعاىل

 .فائدتني يف الوقت اتسه، وهو  ن  عاجز الكالم

 رسو  : ولو ذهياا للتتسع اولر وهو-ب 

أي عليي بين أبيي طاليب      ( يّلى اهلل عليه وآله)اهلل 

د ذكر اهلل تعاىل  ن ذليك اجلايات لخصيني    ، كان التوا ن أوعح، إذ ق(عليه السالم)

علييهم  )ّم د وعليي  : إسحاق ويعقوب، وذكر  ن هذا اجلاات لخصني هما: هما

 .(مجيعًا الصالة والسالم
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حييث قيا     13قيد ذكير ا يه بعيد ذليك يف اويية       ( إ اعي )إن : ال يقا 

: تعاىل

. 

على حسب بعض الروايات الواردة يف املقيام فيإن هيذا هيو     : أواًل: 

 .عليهم السالم( إ اعي  بن إبراهيم)وهو ايب آلر، وليس ( إ اعي  بن حزقي )

ي كميا اقليه عايه      (علييه سيالم اهلل  )فقد ورد يف عل  الشرائك عن اا ام الصيادق  

 الصايف وغع  ي تتسع

:  كتابييه يفالييذي قييا  اهلل  إن إ اعييي  : قييا »

( )
مل يكين إ اعيي  بين     

 ن ا،اييياء بعثيه اهلل إىل قو يه فأليذو  فسيلخوا فيروة رأسيه         ب  كان اييًا، إبراهيم

: فقيا  ، جالله بعثين إليك فمراي مبيا ليئت   ن اهلل ج  إ: فقا  تا   لكأوجهه فو

 (علييه السيالم  )ليي باحلسيني بين عليي     »: ويف رواية أليرى  با،ايياءلي أسوة مبا يصاك 

«أسوة
( )
. 

: ال  ااعة مجك بيني القيولني، بي  احلكمية تقتضيي ذليك بيأن يقيو         : أقو 

إذ ( (عليه السالم)مبا يصاك باحلسني بن علي  لي أسوة مبا يصاك با،ايياء، ولي أسوة)

 علييهم السيالم  وإىل التأسيي با،وييياء    عليهم السالميكون قد ألار إىل التأسي با،ايياء 

أيضا، ويكون قد ألار إىل التأسي مبن  ضى وإىل التأسيي مبين ييأتي، ويكيون قيد      

وليياء، وييواًل   ألار إىل التأسي مبختلف درجات املصائب والياليا ال  مير بها ا،

 .(عليه السالم)إىل أعظمهم على ااطالق وهي  صيية سيد الشهداء 

                                                 
 .13: يمسورة  ر(  )

 .11 ص: 7تتسع الصايف ج(  )
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( (علييه السيالم  )إ اعي  بن حزقي  )هذا كله إعافة إىل أن هذا الايب العظيم 

«إمنا ا،عميا  بالاييات  »ثوابني عظيمني، في : يكون قد أحر  بالقولني والاسيتني
( )
 

«إمنا لك  ا رئ  ا اوى»و
( )
حلصي  عليى    علييهم السيالم  وى التأسي با،اييياء  ، فلو ا

ثواب الاية العظيمة هذ  املشتوعة بعمله، ولو اوى التأسي بسيد لياب أه  اجلاية  

، حلص  على ثواب الاية العظيمة هذ  أيضًا املقرواة بعمله، ألييس إذن  (عليه السالم)

عليييه )هداء وسيييد الشيي عليييهم السييالم يين  قتضييى احلكميية أن ياييوي التأسييي با،ايييياء  

  عا؟ (السالم

قييد يقييا  بأاييه لييالا   (عليييه السييالم)إن كواييه إ اعييي  بيين إبييراهيم  : ثاايييًا

 :فليدق  جيدًا، إذ أن التسلس  العام هو( التوا ن الداللي وا،ارجي يف اويات)

، ثيم   3اويية   : أ

أي عميه، ثيم قيا     ( آ ر)عن حوار   يك أبييه    31إىل اوية   3حتد ث اهلل  ن اوية 

: 39يف اويية  



 .13اوية  

: ثم قا  تعاىل: ب

 . 1اوية  

: ثم قا : ج

علييه  )، ولو كان إ اعيي  هيذا هيو إ اعيي  بين إبيراهيم       13اوية  

،ن إ اعيي  هيو كإسيحاق     39لكان  ن املااسب أن يذكر يف عمن اويية   (السالم

                                                 
 .23ت 3ب 17ص  ج: التهذيب(  )

 . 9ت 1ب 39يي  31ص  ج: وسائ  الشيعة(  )
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فكيان ا،وىل أن ييذكر إىل جيوار ، ثيم ياتقي  إىل       علييهم السيالم  ابن  يالر ابيراهيم  

 .هذا أواًل.   1و  1يف اوية  (سالمعليهما ال)ذكر ا،حتاد،  ث   وسى وهارون 

لكان  ين املااسيب    (عليه السيالم )لو كان هذا هو إ اعي  بن إبراهيم : وثاايًا

جيزاًء عليى جهياد  واعتزاليه      (علييه السيالم  )أن يذكر يف عمن  ا أعطا  اهلل ابيراهيم  

: القوم، أي عاد قوله تعاىل

( ووهيايا ليه إ اعيي    : )ويضييف  39اويية   

 ييثاًل، فييإن اهلل وهيييه هييذين االبيياني وجعلييهما اييييني، وهييذا أاسييب أيضييًا مبقييام      

يف  ثيم يسيتمر   اال تاان، ال أن يذكر أاه وهيه إسحاق ويعقوب عاد ا 

وهيو احلتييد ا،يا س     (علييه السيالم  )فيمير عليى  وسيى     السياق العيام ليي   

 (عليه السالم)ابراهيم 

: ثم يرجك السياق العام إىل الوراء ويقيو    1اوية  

: ، ثييم يقتييز السييياق العييام  ييرة ألييرى لو ييام، فيقييو     17اوييية  

يعيين عيماًا   مّميا   ،12اويية   

يف  قيام  يا وهييه اهلل     (علييه السيالم  )عن ذكر إ اعي  -أو  ا يوهمه  –ااعراض 

 .جزاًء على جهاد  واعتزاله القوم، واهلل العامل (ه السالمعلي)ابراهيم 

 : واحلاي  يف املقام

 . روايات عديدة يحيحة: إن  هاا  أواًل

 . إن الروايات  ستتيضة: وثاايًا

إن الروايييات يف املضييمون  تييواترة، وقييد وردت وتو عييت علييى     : وثالثييًا

 .  تلف اويات القرآاية الكرمية

 .د اق  بعضها بعض كيار علماء أه  الساةق: ورابعًا
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هذا كله إعافة إىل الشواهد وا،دلة القرآاية املختلتة ال  كلها تتيد وتؤكيد  

، ولييس  (عليهميا السيالم  )هاا َعَلم واسم لخص هو علي بن أبي طاليب   أن  

 .يتة

يية  وبقيت قرائن عقلية ألرى، و اهيا قرياية قرآايية دقيقية تيرتيط مبسيألة حنو      

دقيقة الكها إذا لاء اهلل للمستقي ، حيو  املتعيولني أو املتعيو  الواحيد، يف قوليه      

 ا هيو؟  هي  هيو بيد ؟       في .  : تعاىل

 أو  تعو  ثان؟  أو  تعو  أو ؟ 

 يوجييد كييالم دقييي  و تيييد، سيياتعرض لييه يف اليحييوث القاد يية، بييإذن اهلل   

تعاىل
( )
. 

 ﴾َلـُهْم﴿: قوله تعاىل. 7

فيإن طليب    : ورمبا أ كن االستااد إىل قوله تعياىل 

:  ين ربيه تعياىل كيان هيو      (عليه السالم)إبراهيم 

 .يلوات اهلل عليه "له"طلب لسان الصدق يف اولرين  فقد 

مل يقتصر على  يورد   (عليه السيالم )تعاىل يف استجابته لطلب إبراهيم لكن اهلل 

أي ابيراهيم وإسيحاق    طليه وحجم  طلوبه، بي  أعطيى لسيان الصيدق     

، : ن إذ يقو  ج   ا يه عليهم السالمويعقوب 

 فماذا يعين ذلك؟

العطييية )أي " امل عَطييى"لاللتتييات إىل أن رمبييا يكييون ذلييك، فيمييا يكييون،     

وأعم ، فيإن طليب اليايب     (عليه السالم)طليه الايب إبراهيم مّما  كاات أمش ( ااهلية

                                                 
 .وقد ألراا ليعضه سابقًا(  )



  وجعلنا هلم لسان صدق عليًا: االستدالل بآية: الفصل الثالث

 

89 

حت ى لو فرض (عليه السالم)إبراهيم 
( )
لكن اهلل تعاىل أعطا  « الذكر احلسن»أاه كان  

 و للسيان الصيدق وهي    "التجسيد ا،كيرب "ا،فض  وهو :  وأبااء  وأحتاد 

كأاه متهيد لإللتيات   إىل  ، فكان تغيع  رجك الضمع  ن (عليه السالم)

 "امل عَطيى "إىل أاه كما تغع امل عَطى له ي أي  رجك الضمع  ن ليه إىل هليم ي فقيد تغيع       

 .طلبمّما  أفض  "امل عطى"فكان 

: يس هلميياليي( عليهمييا السييالم )أن إسييحاق ويعقييوب  : ويؤيييد هييذا االحتمييا  

باملعاى املشهور  ن حسين اليذكر الكييع، بي  إايه ابيراهيم        

واملتكياثر ذكير  يف كي   كيان، دون      علييهم السيالم  فقط، فإاه أبو ا،ايياء  (عليه السالم)

، فإن ذكرهما احلسين لييس بتليك املثابية، بي  هميا       (عليهما السالم)إسحاق ويعقوب 

إذ أيين   (عليهميا السيالم  ) " وسى يوسف و"اء، ب  أق  ذكرًا  ن أ ثا  ككثع  ن ا،ايي

عليى  )، وأين الذكر احلسين ليعقيوب وإسيحاق    (عليه السالم)ابراهيم  "الذكر احلسن"

 ؟(ايياا وآله وعليهم السالم

إن  ين الواعيح وعيوت الشيمس حتقي       : وبعيارة أليرى 

                                                 
كيان  ( علييه السيالم  )أن طليب إبيراهيم   : إذ بعض الروايات تؤيد، والعق  يعضد( حت ى لو فرض: )قلاا(  )

 ين  ( عليهميا السيالم  )حيث اطّلك على أاوار ّم يد وعليي   ( ر حسنذرية ذات ذك) ن اليداية أن جيع  له 

ذلك الايب الذي سييعث فييهم يف آلير اليز ن، فطليب  ين اهلل      ( يدِّي )قي ، حيث ألرب  اهلل تعاىل عن 

 . تعاىل أن جيعلهما  ن ذريته، فاستجاب اهلل له دعاء 

 .  تعاىلوساذكر دلياًل عقليًا على ذلك، يف القرياة التاسعة بإذن اهلل

مل يكين  ( علييه السيالم  ( )طليه)كان فيما كان لإللتات إىل أن ( هلم)إىل ( له)وعلى هذا فإن تغيع السياق  ن 

( امل عَطيى ليه  )أي إن اهلل تعياىل جعي  تغييع    ... هو  ا يتوهم  ن أاه اليذكر احلسين، بي  ا،عمي   ين ذليك      

ب ظيياهرًا، وسيييلة لإللتييات إىل أن  حيييث يييار أعييم وأمشيي  يف اسييتجابة الييدعاء، ممييا كييان عاييد الطليي    

( الذريية )أيضًا كان أ رًا آلر دقيقًا، أدق مما يتوهم أاه آليرد اليذكر احلسين، بي  هيو      ( امل عَطى)و( الطلب)

 (.عليه السالم)ولخص علي بن أبي طالب ( التجسيد)و
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، فإن التيارق  (عليهما السالم)دون إسحاق ويعقوب  (المعليه الس)للايب إبراهيم  

، (عليهميا السيالم  )وبيني ابايه وحتييد      (علييه السيالم  )يف درجة الذكر احلسن بني إبراهيم 

 .كيع جدًا

، (اليذكر احلسين  )ال يقصيد بيه   ( لسيان الصيدق  )إن : وعلى هذا فقيد يقيا   

اليذكر احلسين ي كعطيية      إذ قيد جعي    : وإال لعله مليا ييح القيو    

لخص  فقط، أ ا لو أريد بي  (عليه السالم)استثاائية ي ابراهيم  

 (عليه السالم) يحيح متا ًا ،ن  فإن ( عليه السالم)اا ام علي 

لكافية آ يا     - (ييّلى اهلل علييه وآليه   )لكوايه اتيس رسيو  اهلل     –التجسييد ا،كيرب   هو 

 .إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وأهداا و قايد أولئك ا،ايياء العظام

 دون عيمع املتيرد    تعاىل أراد باستخدام عمع اجلمك  فلعّله

ال يراد به املعايى املشيهور ليدى املتسيرين، بي       ( لسان يدق عليًا)االتات إىل أن 

 ن فإاه (عليهما السالم)ب يراد به لخصك َعَلمك هو علي بن أبي طال

ييّلى اهلل علييه   )ن فإاه الوارث بعد رسو  اهلل عليهم السيالم ابراهيم وإسحاق ويعقوب 

واحمليي هليم وليذكرهم، وليوال  الايدثرت أ يا هم       عليهم السالملك  ا،ايياء ( وآله

ا اليييدين ا، يييور وأفايييو( املاقلييييون عليييى ا،عقييياب)وآثيييارهمن إذ ليييوال  لقّليييب 

 .وااسالم والشريعة و ااهج ا،ايياء بأكملها

: ولذا قا  اهلل تعاىل
( )
. 

«أاا  دياة العلم وعلي بابها»: (يّلى اهلل عليه وآله)وقا  رسو  اهلل 
( )
. 

                                                 
 .23: سورة املائدة(  )

 .233ص:   ، كاز العما  ج23ص:  حلية ا،ولياء ج( 32 77)ت  73ص 3 ج: وسائ  الشيعة(  )
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ملاتظيير علييي وذريتييه ا،طهييار ويييواًل للمهييدي ا لييوال: علييى أاييهي وا،دليية   

،فاييى قييادة االاقييالب( عليييهم وعليييهم السييالم)
( )
يييّلى اهلل عليييه )عييد الرسييو  ا،عظييم  

، ثم أليا   عاوية(وآله
( )
كيثعة،  -والطغاة الدين كله، وّيوا كي  آثيار ا،اييياء      

يف كتيهم فللاجك- ن التريقني -وقد ذكرها مجك  ن العلماء 
( )
. 

ال  (األشخاص) بدائرةمتعلق  (عليه السالم)طلب إبراهيم . 8

 (املعاني)

: بقوله (عليه السيالم )إن طلب إبراهيم 

( املعيااي )ال ( با،ليخاص )الظاهر أاه طلب يتعل  بعالقته  

 .جيدًا 11يي 17فلاالحظ اويات 

: 17فاويييية السيييابقة وهيييي اويييية 

إحلاقه بالصاحلني الذين  (يّلى اهلل عليه وآليه )تتعل  بطلب الايب إبراهيم  

(مبن قيلي  ن الايييني يف الدرجية واملازلية   ) ضواي أي 
( )
، إذن فاويية تتحيدث عين    

                                                 
وقيد  ( كشف املتواري عن يحيح اليخاري)وراجك ( اليخاري)بزعمهم، فيراجك ( حرفوا القرآن)حيث (  )

سييي  بعييض الكييالم عيين ذلييك، وسيييأتي يف اجمللييد الثالييث بعضييه بييإذن اهلل تعيياىل، وحيييث  اعييوا رواييية   

املعييارض ( حسيياا كتيياب اهلل )ن هييي بذريعيية واعيحة اليييطال ( يييّلى اهلل علييه وآلييه )أحادييث رسييو  اهلل  

ي وحيث أفسحوا اجملا  لليهود أ ثيا   3: ي سورة احلشر  َوَ ا آَتاك ُم الرَُّسوُ  َفُخُذوُ : لصريح قوله تعاىل

 .كعب ا،حيار ليكواوا  ستشارين ويف  وقك الصادرة

وقوااياه يف السياسية واالقتصياد   وحيث غع ك   عامل الدين وأحكا ه « ال واهلل إال دفاًا دفاًا»: حيث قا (  )

 .وحيث قت  ا،برار وا،ليار أ ثا  حجر بن عدي وغع ( ُ لكًا عضوعًا)واحلقوق وجعلها 

للعال ية املوسيوي،   ( عقييات ا،ايوار  )، و(قيد س سير    )للعال ة لرا الدين ( الاص واالجتهاد: )و اها( 7)

ييّلى اهلل   سيعة الرسيو  ا،عظيم   )ا، ييين، و للعال ية  ( الغيدير )للعال ة الشيعا ي، و ( ليالي بيشاور)و

 .للشيخ الطائي وغعها( عليه وآله

 .17، يف تتسع سورة الشعراء اوية 773ص 3ج: آلمك الييان( 3)
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 (.املاعي) ن ( ألخاص)طلب يتعل  بي

، : 11وهي اوية واوية الالحقة 

 ين اهلل تعياىل لكيي يكيون  ين عيمن ا،ليخاص         (عليه السيالم )طلب الايب إبراهيم 

اليييذين يرثيييون جاييية الاعييييم، إذن فاويييية تتحيييدث عييين طليييب يتعلييي  بعالقتيييه     

 . ا بعد الدايا: ، أي(املستقي  اليعيد) ن ( ألخاص)بي

: 13وهذ  اوية الوسيطى وهيي اويية    

 علييى القاعييدة تكييون طليييًا يتعليي  بشييخص  يين الييز ن املتوسييط بييني   

وهو املستقي  القرييب، أي يف اليدار اليدايا، أي عين     ( املستقي  اليعيد)و( املاعي)

(ألخاص)أو ( لخص)
( )
 ن املستقي  القريب، فهيذ  ثيالث حلقيات  تسلسيلة      

 :يكم  بعضها بعضًا

 .17اوية : ي أن يلتح  با،ايياء 

 .13اوية : ي أن يكون  ن ذريته ا،ويياء 

 .11اوية : ي أن يكون  ن ورثة اجلاة و ن السعداء7

 (علييه السيالم  )وبذلك تكون الصورة  تكا لة وتكون طليات اييب اهلل إبيراهيم   

 . تسلسلة،  تماسكة  اطقيًا، و تعاعدة و تكا لة

 (: آلمك الييان)قا  يف 

إن  عاييا  واجعيي  لييي ولييد يييدق يف آليير ا، ييم، يييدعو إىل اهلل، : وقييي )

ويقوم باحل ، وهو ّم د
( )
((يّلى اهلل عليه وآله) 

( )
. 

                                                 
سيالم اهلل علييهم   )وا،ئمية  ين ذريتيه     (علييه السيالم  )علي بين أبيي طاليب    : هم( با،لخاص)املقصود (  )

 (. فرجه الشريفعج   اهلل)إىل املهدي املاتظر ( أمجعني

( عليي : )لعلمه بشدة إاكار املاكرين على القيو  بأايه  : كان تقية( وهو ّم د: )«آلمك الييان»ولع  قو  (  )

 .يف تلك ا،  اة
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 .ذريته  ن( عليه السالم)وقد استظهراا أن طليه كان أن جيع  عليًا 

علييه  )هيو أ يع امليؤ اني    : قيا  : وقد اق  يف تتسع الصايف عن تتسع القميي 

 .(سالم اهلل

 ين ذريتيه،    (ييّلى اهلل علييه وآليه   )ولو قلايا بيأن طلييه كيان هيو أن جيعي  ّميدًا        

: ذلك ال ياتي  ا اقيو  بي  يؤكيد ، إذ قيد أجابيه اهلل تعياىل بيي       : فاقو 

ييلى اهلل عليهميا   )هيو اتيس ّم يد     (علييه السيالم  ) ،ن علييًا   

ة بصريح آي( وآهلما
( )
. 

علييه  ) إن اهلل تعاىل  اد  على طليه، فواه جع  ليه  : وبعيارة ألرى

وا تيداد  ولليتتيه وو يير      (يّلى اهلل عليه وآليه )لسان الصدق وهو تلميذ ّم د  (السالم

 .لسان الصدق بطري  أوىل (يّلى اهلل عليه وآله)( ّمدًا)ووييه، فقد جع  له 

اويية الالحقية أيضيًا    ( العالقية با،ليخاص  )ب  يؤيد كون احلديث كله عن 

 .: 12وهي اوية 

 :هذا كله إعافة إىل قرياة ألرى أيضًا، وهي

بييدأ دعيياء  بطلييب يتعليي  باملعييااي وهييو  ( عليييه السييالم)إن إبييراهيم 

 ين املعيااي    ثم عرج إىل  ا يتعل  با،لخاص، وليو كيان    

: لكيان ا،وىل أن يلحي  بالطليب ا،و  ي أي يلحي  بيي      ( أي أريد به الذكر احلسن)

ا،ليخاص ثيم يعيود     ي للتجيااس ووحيدة املسياق، ال أن ياتقي  إىل       

 .العامل للمعااي ثم ياتق  لولخاص  رة ألرى، فتأ  ، واهلل

                                                                                                                   
 
 .املصدر(  )

 . 2: سورة آ  عمران(  )
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 الراجح األفضل ُحسُن ترجيِح. 9

 ن أعظم أايياء اهلل تعاىل، حكمية   (عليه السيالم )إن إبراهيم 

، وييييل  (ا،دايييى)و( ا،قييي )وعقييياًل وعلميييًا و عرفييية، فيييال يصيييح أن يطليييب  

، لاييية وأاييه أعليم  يين غييع  بييأن اهلل جييواد  (ا،علييى)و( ا، ييى)و( ا،فضي  )

 !(عليه السالم)وة الداعي، فكيف إذا كان اييه إبراهيم كريم، جييب دع

 .يف ا، م الالحقة( الذكر احلسن)هو أن يطلب آلرد (: ا،داى وا،ق )و

أي أن (  يين جيسِّييد الييذكر احلسيين )هييو أن يطلييب (:ا،فضيي  وا، ييى)و

يطلب أن يكون  ن ذريتيه َ ين جيسِّيد كي  القييم والتضيائ  ويمي   وارييث كافية          

 :فيكون له به ليهم السالمعا،ايياء 

 .والثااء اجلمي ( الذكر احلسن)ي  

ا،ئمية ا،طهيار أوييياء    )، ب  أعلى قممها وأ اها (الذرية الصاحلة)ي و 

وبذلك يكون له  ا ال يتصور وال يصى  ن ا،جر ( (يّلى اهلل عليه وآليه )الايب املختار 

اجلاريية ليه عليى ا تيداد     العظيم حيث كاات ذريته  ن ا،ئمة الاجيياء هيم الصيدقة    

 .ا،  ان و ر العصور وكر الدهور

 .وال قياس بني ا، رين أبدًا

ثم إاه لو فيرض أايه طليب ا،قي ، فقيد َعيَد  اهلل تعياىل بيه لتضيله وجيود            

 .ه إىل ا،كثر وكر

 عليا أم ّمدًا؟( إبراهيم)ه  طلب 

ليييه ع)علييي )أن يكييون  (عليييه السييالم)سيير طلييب إبييراهيم : وقييد يتسيياء  عيين

لسيان  ) ين ذريتيه   ( (يّلى اهلل علييه وآليه  )ّم د ) ن ذريته ومل يطلب أن يكون ( (السالم

 له؟( الصدق

 : واجلواب
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 .الظاهر أاه طلب االثاني  عًا: قد يقا 

 : ويؤكد   ا ذكراا   ن الرواية يف تتسع اوية

أ يع    ( علييه وآليه  ييّلى اهلل )رسو  اهلل ّميدًا  

 .(عليه السالم)املؤ اني 

 ين ذريتيه، فلعليه    ( (علييه السيالم  )عليي  )لو فرض أايه طليب أن يكيون    

،جيي  علمييه
( )
، فطَلييُب هييذا (يييلى اهلل عليهمييا وآهلمييا )بكييون علييي ويييي الرسييو    

 .ليهما  عًا لكن بهذا اللسانيستلزم طلب ذا  بشك  أوىل، فقد ط

، لقوليه  (ييّلى اهلل علييه وآليه   )اتيس اليايب    (عليه السيالم )ولعله لعلمه بكواه 

 : تعاىل
( )
 .فكان طلب أحدهما طليًا لآللر أيضًا قطعًا 

ه، ملا يعرا وحياًء  ا (يّلى اهلل عليه وآله)ولعله كان تأدبًا  ك رسو  اهلل 

 . ن عظيم  قا ه، فطلب  ا يؤو  إىل ذلك أيضًا دون تصريح

ولعله طلب ذلك ،اه علم أن اا ا ة ستكون  ين اسي  عليي بين     

( التيروخل )و( االسيتمرار )إىل يوم القيا ة، فقد طليب بيذلك   ( عليه السالم)أبي طالب 

 .(هلل عليه وآلهيّلى ا)وهو رسو  اهلل ( ا،ي )و( امليتدأ)ال  يضمن بها 

ولعله كيان لالليادة مبقيام اا يام عليي الشيا خ ولتعرييف الاياس         

ييّلى اهلل  )بعظيم  ازلته، بعد علمه بالتالا ا، ة فيه وجهلها حقيه، أ يا الرسيو     

 .فالتتاق ا، ة عليه فلم تكن رة عرورة للتصريح با ه امليار  (عليه وآله

السماوات، ويف  سعة حركة ا،اييياء عليى  ير      ولعله ملا رأى يف  لكوت 

التاريخ،  ن كون عليي علييه السيالم هيو املوّكي   ين قيي  رب العياملني، للقضياء عليى           

                                                 
 .(وآلهيّلى اهلل عليه ) ويي رسو  اهلل (عليه السالم)فإن اهلل تعاىل حسب الرواية أطلعه على كواه (  )

 . 2: سورة آ  عمران(  )
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 .الطغاة واجليارين واصرة ا،ايياء واملرسلني، كما تد  عليه روايات عديدة
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(3) 

: قوله تعاىل
( )
  

عليي بين أبيي    اا يام  يف هذ  اوية الشيريتة هيو   ﴾﴿واملقصود  ن 

لعقلي، وتد  عليه لواهد  ن القرآن ، كما يد  عليه االعتيار ا(عليه السيالم ) طالب

الكييريم
( )
كمييا  ،الروايييات املستتيضيية، بيي  قييد يقييا  بكواهييا  تييواترة  وكييذلك  ،

 .سيأتي

 واون سيياقوم باسييتعراض الروايييات الشييريتة اليي  تييد  علييى أن املييراد بييي   

وهيي  ،  (عليه السالم)يف اوية الشريتة هو اا ام علي بن أبي طالب  

 :يات  عتربة  ن جهات عديدةروا

 :( )أدلة حجية هذه الروايات

 ،و  وثقيية السييادأإن بعييض هييذ  الروايييات يييحيحة السيياد  :اجلهيية ا،وىل

 .كما سيأتي

 ،إن بعض هيذ  الرواييات ورد يف كتيب  عتيربة عليهيا املعيو        : اجلهة الثااية

                                                 
 .3: سورة الزلرا(  )

يف ريث الحي  بيإذن اهلل تعياىل،     ( ليواهد  ين القيرآن الكيريم    )و( االعتيار العقلي)ساتص  احلديث عن (  )

 .إىل بعض جوااب ذلك فقط وساشع يف آلر هذا التص 

حايييدين، أ ييا غعهييم  يين  ا،طيياب يف القسييم الروائييي  يين هييذا التصيي  با،سيياس  وج ييه للشيييعة وللم    (7)

املخالتني فيمكن االحتجاج عليهم بأكثر أو بيعض  ا سيجيء  ن باب ان املدار يف احلجية يف بااء العقيالء  

ال علييى التحزبييات الطائتييية، وال لييك يف أن الوثاقيية الاوعييية حايييلة مبالحظيية آلموعيية ( الوثاقيية)عليى  

القرآايية اوتيية تصيلح دليياًل  سيتقاًل وحجية        –العقليية   ا،دلة الروائية اوتية، هذا إعافة إىل أن الشواهد

 فتدبر جيدًا. قوية حتى على املخالف ب  حتى على املعااد
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تتسيع  ) ثي   و، (رمحيه اهلل )لشييخ الطائتية الطوسيي   ( التهيذيب ) ث  ، وإليها املرجك

 .(رمحه اهلل) لعلي بن إبراهيم القمي( القمي

  يكتي يف حجيته، وإن كان  رساًلد ا،رب يف  ث  أحد هذين الكتابنيوور و

إذا اعتمد عليه املؤلف، ومل ييت  باملعارض، ليااء العقالء يف كافة ليؤواهم عليى   

 .ذلك، كما هو املالحظ للمتتيك يف سعتهم أيضًا، بذياك القيدين

تأوي   ا از   ن القرآن الكريم يف الايب )وكذلك ورود ا،رب يف  ث  كتاب 

وييي  اويييات الظيياهرة يف  أت)تي، و ثيي  كتيياب أحملمييد بيين العييياس كمييا سييي ( وآلييه

للسييد ليرا اليدين االسيلآبادي، فيإن أدلية حجيية ا،يرب         ( العلة الطاهرة فضائ 

 :يف قوله تعاىل( التعلي )تشمله ملا سي ، ولشمو   ث  

( )
فيإن  ، 

. للقييوم اهاليية عرفييًا ويف بايياء العقييالء يييابًةإاد علييى أليييار الثقييات ليييس ميياالعت

ومشو   ث  
( )
فإن تقيييد  مبيا إذا ذكيروا املصيدر ومبيا إذا       

 .لالا الظاهر واملتتاهم العريف جدًا ،أحر اا وثاقة املاقو  عاه

، عا ا ثقاتايا يرويه ال عذر ،حد  ن  والياا يف التشكيك يف  ا ومشو   ث  

قد عرفوا بأاا اتاوعهم سراا وحنم لهم إييا  إلييهم  
( )
العميري ثقي  فميا    و ثي    ،

ين فعين يؤديأدى إليك ع
( )
فممن آلذ  عامل دييين؟  :  ث   ا سأله الروايو ،

املأ ون على الدين واليدايا القمي  كريا بن آدم  ن : (عليه السالم)فقا  
( )
 ثي   و ،

                                                 
 .2: احلجراتسورة (  )

 .37: الاح سورة (  )

 .77311ت   ب 13 ص 3 ج: وسائ  الشيعة( 7)

  ت (عليه السالم)باب يف تسمية  ن رآ   9 7ص  ج: الكايف( 3)

 . 7733ت   ب 32 ص 3 ج: عةوسائ  الشي( 1)
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 وأفتأ الااس فإاي أحب أن يرى يف ليع   ثليك املدياة أجلس يف  سجد
( )
إىل  

 .غع ذلك

 ميكن أن يورد عليه وااجابة عايه  وقد فصلاا االستدال  بذلك وغع ، و ا

مبااسييية اليحييث عيين حجييية  راسييي  الثقييات كالشيييخ   ( قاعييدة االييزام)يف كتيياب 

حيييث إن بعييض روايييات االييزام وردت  (رمحييه اهلل)والصييدوق  (رمحييه اهلل)الطوسييي 

 (.التهذيب)و( هي ن ال يضر  التق) رسلة يف 

يقيا  بأاهيا  تيواترة   إن هذ  الروايات  ستتيضية، بي  قيد    : اجلهة الثالثة
( )
 ،

 .وسااق   اها عشر روايات،  ك أاها أكثر  ن ذلك، كما يظهر للمتتيك

إليار مجاعة ميتاك تواطؤهم على الكيذب  )هو ( التواتر)إن : توعيح ذلك

وهييذا خيتلييف بييالتالا أاييواخل ا،ييرب واملخييربين والظييروا االجتماعييية      ،(عييادًة

 .سائر العوا   املكااية والز اايةوالسياسية والشخصية ال  تكتاف احلدث، و

يف اوييية   وإن وييو  ليرب واحييد يصيرت بيأن املقصييود بيي     

 يك كيون اقلية ا،يرب  ين كييار العلمياء        ( علييه الصيالة والسيالم   )الشريتة هو اا ام علي 

الييورعني ا،تقييياء، يعييد عاييد العقييالء  يين ا،دليية القطعييية علييى يييحة  ضييمواه، 

عتضد ذلك بتوافر  ئات العوا ي  السياسيية واالجتماعيية واالقتصيادية     فكيف إذا ا

بي  أكيرب  ياطرة، وجتعي       وا،اية، ال  جتع  اق   ث  هذا ا،رب  ياطرةً  العا  ة

أو  عام 733 إلياا عرب جدار بكثافة اللاق  ث  هذا ا،رب حلاجز الز ان وويوله 

ة  ين العلمياء   تواطيؤ أولئيك العأيد     أكثر، فإاه بلحاظ ذلك كله فال لك يف أاه ميتاك

ن ذليك  إهم دون رييب، بي  لعميري    أالااقلني للخرب على الكذب، كما ميتاك لطي 

                                                 
 . 31  ذي  ت   ب 1 7ص 3 ج:  ستدر  الوسائ (  )

 .هذا الدلي  يصلح لالحتجاج به حتى على املخالف كما ال خيتى(  )
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 .ب  هو املعجزة حقًا حقًا ،أليه باملعجزة

كمييا  ،إن  ضييمون هييذ  الروايييات ليياهد علييى يييدقها     : اجلهيية الرابعيية 

 ين أدلية كيون     سيتضح ذلك أكثر عاد تااولاا مليحث أن االعتيار العقلي أيضيًا هيو  

 .(عليه السالم)علي املقصود باوية هو اا ام 

 .حساب االحتماالت: اجلهة ا،ا سة

و ثيي  علييي بيين  ،وذلييك أن احتمييا  لطييأ أو كييذب  ثيي  الشيييخ الطوسييي 

رعيوان  ) باديآسيل إبراهيم، و ث  ّمد بن العياس، و ث  السييد ليرا اليدين اا   

اقليهم  واهي الشيديد عين التتسيع بيالرأي،      ك  عرفة هؤالء العلماء باليي  (اهلل عليهم

يف اقيي   ثيي  هييذ  الروايييات    يييي ذلييك وتشييديدهم عليهييا   رادعيية عيين  لوليييار ال

 .واالستااد إليها، يقارب الصتر، ب  االحتما   عدوم متا ًا

 :إذا الحظاا وذلك

 العا  ييية ييين جهييية، واحيييلام ا،ايييية و( رمحهيييم اهلل)اهم أجاللييية لييي: أ

 .كيارهم لعدد  اهمإو

 .يرتيط بالعقيدة  ن جهة ألرىمّما  كون املسألةو :ب

 .ترتيط بتتسع القرآن الكريم  ن جهة ثالثةمّما  وكواها: ج

كواها ترتيط مبسألة لالفيية ليديدة الوطيأة، بيني الشييعة واملخيالتني،       و: د

 .د أية هتوة أو  لة أو قو  بال دلي والحظاا أن املخالتني لاا باملرياد لتصي 

رمحيه  )أن يكون  ث  الشيخ الطوسيي   عد ذلك كله، أو يتم فكيف يعق  ب

قيد كيذبا يف اقي  الروايية، أو مل ييدققا باملقيدار        (رمحيه اهلل )والسيد لرا الدين  (اهلل

 ؟ئاالكايف فألط

إن االحتمييا   عييدوم كمييا سييلف، حتييى مميين ال يعتقييد بالشيييخ الطوسييي     

ا يف  ثي  هيذ  القضيية    وبعلي بن إبيراهيم، اظيرًا لعيدم   عقوليية أن يكيذب  ثليهم      
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 ، املخييالتني ترييد  ين ييتكلم حوهليا بشييدة    نيا،الفيية الي  كاايت وال  اليت أعي     

 .وحتاو  أن تتصيد عليه أداى هتوة أو كيوة

 ،ب  إايه إذا فيتح بياب التشيكيك يف  ثي  ذليك، مليا بقيي حجير عليى حجير           

)!و، كن التشكيك حتى يف ا،ليار املتواترة
 )
 

 :ريتة يف هذ  اوية املياركةوإليكم بعض الروايات الش

(عليه السالم)

 

عليه )عن أبي عيد اهلل  ،عن محاد ،حدثين أبي: قا  علي بن إبراهيم : 

 (علييه السيالم  )هيو أ يع امليؤ اني    : قيا   يف قوليه  ( سالم اهلل

: تعياىل  قوله  (عليه السيالم ) ع املؤ اني أو عرفته، والدلي  على أاه 

ويف قوله  يف  (عليه السالم)وهو أ ع املؤ اني 

( )
. 

 :د يف تتسع علي بن إبراهيموور : 

 :،  كتييوب يف احلمييد يف قولييه(عليييه السييالم) يعييين أ ييع املييؤ اني 

.هو أ ع املؤ اني: (عليه السالم) قا  أبو عيد اهلل ،
( )
 

 :والرواية ا،وىل يحيحة الساد بدون كالم، فإن

 (رمحه اهلل)علي بن إبراهيم :  

                                                 
 .هذا الدلي  حجة على املاصف  ن املخالتني أيضًا(  )

 .أو  سورة التاحتة 1 ص  ج :تتسع القمي(  )

 .الزلرا أو  سورة 13 ص  ج :تتسع القمي( 7)
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 :جاللة لأاه ألهر  ن أن تسطر، لكن  ك ذلك اشع إليه إلارة

فقد قا  الاجالي
( )
ثقية   :علي بن إبراهيم بن هالم أبيو احلسين القميي   : )

 .(يف احلديث، ثيت،  عتمد، يحيح املذهب،  ك فأكثر، وياف كتيًا

فقيط  ( إبيراهيم بين هاليم   )وقد روى ألوا الروايات، فقيد روى عين أبييه    

كما يف  عجم رجا  احلديث، رواية 3  2
( )
.  

 .رواية 33 3يي حسب  ا وي  إلياا ييكما أن آلموخل رواياته 

كما أايه ال ليالا  ين أحيد فيميا وييته بيه الاجاليي        
( )
، وليه كتيب  اهيا    

ليار اليواردة  ن ال يقي  يف التتسع غع ا،كتاب التتسع املتلقى بالقيو  حتى عاد  

.(عليهم السالم)عن ا،ئمة ا،طهار 
( )
 

بوثاقته، وادعيى ااتتياق عليى وثاقتيه    ( ابن طاووس)يرت 
( )
، كميا روى  

عاييه يف كا يي  الزيييارات، وهييو أو   يين اشيير حييديث الكييوفيني بقييم ي كمييا ذكيير      

الاجالي
( )
وال يوجيد يف   ،روايية  3 23ي حسب  ا ويي  إليايا ي    ته  وتيل  روايا ،

الرواة  ثله يف كثرة الرواية، كما قاله العال ة
( )
اللهم إال اباه علي بين   ،(قد س سر  ) 

 .إبراهيم كما سي 

                                                 
 213، حتت الرقم 23 ص: رجا  الاجالي(  )

 .331ص   ج:  عجم رجا  احلديث(  )

: ، لاليييية العال ييية73 ص:  ، رجيييا  ابييين داود ج22 ص: فهرسيييت الشييييخ الطوسيييي: ااظييير( 7)

 .33 ص

 (.علي بن إبراهيم بن هالم القمي 9123) 31 ص 1ج:  ستدركات علم رجا  احلديث( 3)

 .11 ص: فالت السائ ( 1)

 .، إبراهيم بن هالم أبو إسحاق2 ص: رجا  الاجالي( 2)

 .3: ا،الية( 3)
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أكثر  ن ألف روايية  ين رواييات الكيايف  اقولية عايه بواسيطة         هاا  كما أنَّ

إن إبيراهيم بين هاليم باعتييار     : )قييه اباه، وقيا  العال ية اهلميدااي يف  صييات الت    

جاللة لأاه وكثرة رواياته واعتماد اباه والكليين والشيخ وسائر العلماء احمليدثني،  

(.غين عن التوثي  ب  هو أوث  يف الاتس  ن أغلب املوثقني
( )
 

 ييوردًا بهييذا العاييوان، وهييو  شييل  بييني محيياد بيين  1 1 ومحيياد وقييك يف 

كما يف املعجمي سى ومحاد بن عي ،عثمان
( )
 .وكالهما ثقةي 

روى عين أبيي عييد    إايه  ) :وثقيه الاجاليي واقي    فقد أ ا محاد بن عيسى، 

(وكيان ثقية يف حديثيه ييدوقاً    : ثم قا ... عليهم السالماهلل وأبي احلسن والرعا 
 ( )
 

وباجلملة هو ثقة يدوق باالتتاق وممن أمجعيت العصيابة   ) :وقا  يف املستدركات

(عليهم
( )
. 

محاد بن عثمان بن عمرو ) :الاجاليعاه فقد قا   ،أ ا محاد بن عثمانو

، (علييه السيالم  ) وألو  عيد اهلل، ثقتان، رويا عن أبيي عييد اهلل  ... زاريتبن لالد ال

سيياة محيياد بالكوفيية و ييات  (عليهمييا السييالم)وروى محيياد عيين أبييي احلسيين والرعييا 

 93)
 ( )
. 

وهكذا عرب عن وثاقته العال ة يف رجاله
( )
. 

                                                 
وراجك  ا قاله العال ية املا قيااي عايه، ولعاجيك أيضيًا       .كتاب الزكاة  سألة اصاب الغام : صيات التقيه(  )

 .1  -   ص  ج : ستدركات علم رجا  احلديث

 .91 ص 2ج:  عجم رجا  احلديث(  )

 .ي محاد بن عيسى أبو ّمد اجلهين 733حتت الرقم   3 ص: رجا  الاجالي( 7)

 .11 ص 7ج:  ستدركات علم رجا  احلديث( 3)

 .ي محاد بن عيسى أبو ّمد اجلهين 733حتت الرقم   3 ص: رجا  الاجالي( 1)

 .12ص: رجا  العال ة احللي( 2)
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كويف ثقة هو وألو : وقا  ابن داود احللي يف رجاله
( )
. 

محيياد بيين عثمييان الايياب هييو وألييو  ثقتييان، وألييو  حسييني لييع    : وقييا 

فاع ، ومحاد ممن أمجعت العصابة على تصحيح  ا يصح عاه
( )
. 

وهو ثقة جلي  القدر باالتتياق 
( )
وعليى أي فيإن محياد بين عثميان الاياب       . 

ييي أم التلتييا، ( املعجييم)واء احتييدا ي كمييا اسييتظهر    زاري سييتييومحيياد بيين عثمييان ال

كالهما ثقتان
( )
.بال لالا 

( )
 

والبد أن اشع إىل أن تتسع 
( )
علييه  )بيأ ع امليؤ اني    

ب  قد ورد  ا يقارب  ،ليس باملستغرب عليهم السالم أو مبحمد وآله الطاهرين (السالم

 .ا،اية طرق ورد عن ضافًا إىل  ا  ،العا  ةهذا املعاى يف العديد  ن كتب 

وقد اق  السيد العم
( )
( يف القيرآن  (عليه السيالم )علي )يف كتابه القي م ( دام ظله) 

 :العا  ةبعض الروايات املوجودة يف كتب 

 .فقد بل  حد التواتر لعا  ةاوأ ا آلموخل املوجود يف كتب ا،اية و

 :(دام ظله)وهذا اص  ا اقله السيد العم 

ألرج إبراهيم بن ّمد احلميويين الشيافعي بإسيااد  عين ليثمية اجلعتيي،       )

                                                 
 .  1حتت الرقم   7 ص: رجا  ابن داود(  )

 .  1حتت الرقم   7 ي   7 ص: رجا  ابن داود(  )

 .13 ص 7ج:  ستدركات علم رجا  احلديث( 7)

 .محاد بن عثمان الااب 3 3 رقم  :املوسوعة الرجالية امليسرة( 3)

 .12 ص 7ج: علم رجا  احلديث  ستدركات( 1)

 .أو تأويله( 2)

 .(دام ظله)هو املرجك الديين آية اهلل العظمى السيد يادق احلسيين الشعا ي ( 3)
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حنين  : ي قيا   عتيه يقيو      (علييه السيالم  )عن أبي جعتر ي يعين ّمد بن علي اليياقر   

وروى  .( )اهلللييييعة اهلل، وحنيييين الطرييييي  الواعييييح، والصييييراط املسييييتقيم إىل  

الثعليب
( )
: يف تتسع قوله تعاىل( كشف الييان يف تتسع القرآن)يف تتسع   

ييراط ّميد   :  عت أبا بريدة يقو : قا   سلم بن حيان 

وآله
( )
. 

وألييرج وكيييك بيين اجلييراج يف تتسييع ، بإسييااد  عيين عيييد اهلل بيين عييياس يف 

قولوا  عالر العيياد أرليداا إىل حيب    : قا  ، :قوله

ّمد وأه  بيته
( )
. 

وألييرج هييذا املعاييى عديييد  يين املتسييرين واحملييدثني،  يياهم السيييد أبييو بكيير  

(رلييتة الصييادي)الشييافعي يف 
 ( )
و يياهم احلييافظ سييليمان القاييدو ي احلاتييي يف  . 

 ذلك، أورد أحاديث عديدة يف(ياابيك املودة)
( )
 .(، وآلرون غعهما

                                                 
 .17 ص  ج: لسمطنيفرائد ا(  )

أو  3 3)هو أبو إسحاق أمحد بن ّمد بين إبيراهيم الايسيابوري، يياحب التتسيع الكييع املتيوفى عيام         (  )

 7ج(:  يرآة اجلايان  )وقد ترجم له الكثع،  اهم عيد اهلل أسعد اليمين املعيروا بالييافعي يف كتابيه    ( 373

و اهم أبو احلسن علي بن يوسيف بين    .1ص(: طيقات املتسرين)و اهم الشافعي السيوطي يف . 32ص

 عجييم )، و يياهم ييياقوت احلمييوي يف  9  ص  ج( أبايياء الييرواة )إبييراهيم الشييييااي القتطييي يف كتابييه   

 ...، وآلرون 71ص 1ج( ا،دباء

، واهيج اامييان،    3 ص  ج:  ااقب آ  أبيي طاليب  : ، وااظر كذلك3  ص:  الكشف والييان ج( 7)

 .133ص: البن جرب

 .32 ص: امغاية املر( 3)

 .1 ص: رلتة الصادي( 1)

 .3  ص: ياابيك املودة( 2)
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 :توضيح وتنبيه

 :واجلواب عن ليهة  توهمة ،والبد  ن بعض التوعيح هلذ  الروايات

بييأاهم ي أي   ( عليييه سييالم اهلل)جنييد يف الرواييية ا،وىل تصييريًا لإل ييام الييياقر  : 

 .إىل اهلل تعاىل ي مجيعًا  عليهم السالما،ئمة االثين عشر 

 تضيمَّن يف هيذا    (علييه السيالم  )وال  ااعة مجكن فيإن تتسيعها بيأ ع امليؤ اني     

املثيتيان ال  : وبتعيع ثاليث  ،إاه تتسع باملصداق فال تاايف: التتسع، وبعيارة ألرى

 .يقيد أحدهما اولر

واوليير يشييع إىل الكلييي،   ،أحييدهما يشييع للتييرد ا،كميي  : وبييييان رابييك

 .ي، فصحة احلم   تحققة يف االثانيواجلزئي  ن  صادي  الكل

يّلى )الايب ّمد )وبي( ك   ن أايأ  اهلل وأوحى إليه)بي( الايب)وذلك كتتسع 

، وكالهمييا يييحيح ((اهلل عليييه وآلييه 
( )
عليييهم  بأديييان ا،ايييياء ( الييدين)أو كتتسييع  ،

فإاه تتسع باملصداق لكن أحدهما ألص واولر  ،وتتسع  بدين ااسالم ،السيالم 

 .أعم

، فيإن علييًا وفاطمية واحلسين     (ييراط ّميد وآليه   )وأ ا الروايية الثاايية   :  

ييي هييم طليعيية آ    (عليييه السييالم )ييي ويييواًل إىل املهييدي املاتظيير   عليييهم السييالم واحلسييني 

ثيم الظياهر    .ال لك فيه وال لييهة تعلييه  مّما  وذلك( يلى اهلل عليه وآله)الرسو  

ييلى اهلل علييه   )افة بياايية، فيإن الرسيو     هيي إعي  ( يراط ّمد وآليه )ن ااعافة يف أ

، علييهم السيالم  الطاهرين  وكذلك آلهتعاىل، عظم إىل اهلل هو باتسه الصراط ا،( وآليه 

 (.يراط  هو ّمد وآله)فيكون املعاى 

مليا أعيرت، إذ ال  ااعية مجيك بيني كيون        ال يية على أن ااعافة ليو كاايت   

                                                 
 .وال خيتى أن ا،و  تتسع باملتهوم والثااي تتسع باملصداق(  )
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تعاليميه ييراطًا، فيإن هيذ      الشخص باتسه يراطًا، وكون حييه ييراطًا، وكيون    

هي فوالطري  إىل اهلل تعاىل، املستقيم الصراط هلا جا ك واحد هو الثالثة بأمجعها 

ألييذ بأيييدي اااسييان إىل طاعيية اهلل سيييحااه وتعيياىل وإىل    تمّمييا  بأمجعهييا

.
( )
 

أرليداا إىل حيب ّميد    ) وبذلك يتضح وجيه اجلميك  يك الروايية الثالثية     : 7

املييرء  ييك  يين   ، ولييذا ورد (الصييراط) يين  صييادي   ( احلييب)فييإن ( وأهيي  بيتييه 

أحب
( )
 ن أحب قو ًا حشر  عهمو ،

( )
. 

طوييي ،  واحلييديث حييو  االسييتدال  بوييية 

 .ولعلاا اتطرق له يف املستقي  إذا لاء اهلل تعاىل

 (التهذيب)رواية الطوسي يف  :الرواية الثالثة

 :يف التهذيب (رمحه اهلل) ا روا  الشيخ الطوسي : 7

حيدثاا ّميد بيين  وسيى اهلمييدااي     :عين احلسيني بيين احلسين احلسييين قييا     

 :حدثاا علي بن احلسيني العييدي قيا     :حدثاا علي بن حسان الواسطي قا  :قا 

ييوم الغيدير واليدعاء فييه،     ي وذكر فضي   ( عليه سيالم اهلل ) عت أبا عيد اهلل الصادق 

فالهد يا إهلي إايه اا يام اهليادي املرليد الرلييد، عليي       : إىل أن قا  يف الدعاء ي 

 :أ ع املؤ اني الذي ذكرته يف كتابك فقليت 
( )
 .

( )
 

                                                 
 .77 : سورة آ  عمران(  )

 .  باب احلب يف اهلل ت 2  ص  ج: الكايف(  )

 .7231 ت 13ب 31 ص   ج:  ستدر  الوسائ ( 7)

 .3: سورة الزلرا( 3)

 . يالة الغدير ت 3ب 31 ص 7ج: ،حكاما تهذيب( 1)
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 رواية ابن املاهيار: الرواية الرابعة

ّمد بن العياس بن علي بن  روان بن املاهيار، املعيروا بيابن     ا روا  :3

اجل حام
( )
علييهم   تأويي   يا ايز   ين القيرآن الكيريم يف اليايب وآليه        )يف كتابيه القييم    

(السيالم 
( )
 ،عين عييد اهلل بين ّميد بين عيسيى       ،درييس إفقد روى عن أمحد بن  ،

علييه  )لرعيا   عيت ا  :قيا   ،عن ّمد بن علي بن جعتير  ،عن  وسى بن القاسم

 :وقد تال هذ  اوية (عليه السالم)قا  أبو عيد اهلل : وهو يقو  (السالم

.علي بن أبي طالب: قا  
( )
 

 .ّمد بن العياس بن علي بن  روان-أ 

ليهر العلمياء الرجياليني    أات هو فوق أن ميدت، و ك ذلك ااق  بعيض كلمي  

 : عاه

ثقيية ثقيية،  يين أيييحاباا، عييني، سييديد، كييثع  ): فقييد ويييته الاجالييي بييي

(.احلديث
( )
 

ثقييية ثقييية، عيييني يف أييييحاباا، سيييديد، كيييثع    : )وقيييا  العال ييية احلليييي 

(احلديث
( )
. 

                                                 
إذ اقي  الشييخ يف رجاليه أايه  يك  ايه التلعكيربي سياة         هيي   1 7مل يذكر تاريخ وفاته لكاه كان حيًا عام (  )

 .هي 9 7 ىاه كان  عايرًا للشيخ الكليين املتوفإ :إجا ة، ويف اليحار هوله  ا 1 7

( إايه كتياب مل يصياف يف  عايا   ثليه     ): أييحاباا  قا  مجاعة  ين : قا  الاجالي يف ويف هذا الكتاب(  )

 .373 الرقم  739: رجا  الاجالي

 (.اقاًل عن تتسع الربهان أو  سورة الزلرا)  ت  11ص  ج: تأوي  اويات( 7)

 .373 رقم  :رجا  الاجالي( 3)

 . 2 ص[: رجا  العال ة]ا،الية ( 1)
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ثقة ثقة،  ن أييحاباا، عيني  ين أعييااهم، كيثع      : )وقا  ابن داوود احللي

(احلديث، سديد
( )
. 

(.وال لالا يف ذلك كله وال غمز فيه: )قا  يف املستدركاتو
( )
 

 هالشييخ العيامل، الثقية الثقية، املشيهور بوثاقتي      : )وقا  السييد ابين طياووس   

(.وتزكيته
( )
 

فقيد   (علييهم السيالم   تأوي   ا از   ن القرآن الكريم يف الايب وآليه )وأ ا كتابه 

وقد اق  عايه يف العدييد  ين     ،اسخة كا لة  اه (رمحه اهلل)كاات للسيد بن طاووس 

، كما أن حسين بين سيليمان    (ّاسية الاتس)و( اليقني)و( سعد السعود)كتيه  ث  

 تصير  )احللي كاات لديه اسخة  ن الكتاب وقد روى عاه عدة روايات يف كتياب  

ي روى عايه  هيي    297 املتيوفى ، كما أن علي بن عيسيى ا،ربليي ي    (بصائر الدرجات

كما أن لرا الدين علي احلسيين االسلابادي، كاايت   ،(مةغكشف ال)يف كتاب 

لديه اسخة حتوي الاصف الثااي  اه
( )
. 

 أمحد بن إدريس -ب 

أبيو عليي ا،ليعري القميي املتيوفى سياة        ،هو أمحد بين إدرييس بين أمحيد    

 .ةهجري 732

 ،(كان فقيهًا، كثع احلديث، ييحيح الروايية  ): وقد ويته علماء الرجا 

                                                 
 .3 7ص: رجا  ابن داود(  )

 .13 ص 3ج: املستدركات(  )

 . 32، و19 ، و39 يف عدة أ اكن كالصتحات ( اليقني)يف ( 7)

تأويي   يا ايز  القيرآن     )ملزيد  ن التتصي  راجيك املقد ية القيمية الي  كتيهيا فيارس تربيزييان عليى كتياب          ( 3)

 .هجري 3 3  طيعة اهلادي، ( الكريم يف الايب وآله
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فراجك رجا  الاجالي
( )
والشيخ 

( )
والعال ة 

( )
وقا  يف املسيتدركات  ،

( )
وال ) :

 (.غمز فيه وهو  ن  شايخ الكليين، أكثر  ن الرواية عاه يف الكايف

 عيد اهلل بن ّمد بن عيسى-ج 

وهو ُباان ألو أمحد بن ّمد بن عيسى، وقد روى عايه كا ي  الزييارات،    

ويكتيي ذليك لتوثيقيه     ،(الكيايف )ويكتي ذلك لتوثيقه على املياى، كميا روى عايه   

روايية يف الكتيب ا،ربعية، بي  ليه       33، وله بهذا العاوان أكثر  ن أيضا على املياى

إكثار الثقيات  ين الروايية    )رواية يف الكايف والتهذيب، فتشمله قاعدة  31أكثر  ن 

 أمحد بن يييى روى عايه ومل يسيتثن    ، كما أن ّمد بن(عن لخص دلي  وثاقته

(الوحيد)روايته، كما اقله 
( )
. 

  وسى بن القاسم -د 

قيا  عايه الاجاليي     ،وهو  وسى بن القاسم بن  عاويية بين وهيب اليجليي    

(ثقيية ثقيية، جلييي ، واعييح احلييديث، حسيين الطريقيية، لييه كتييب ): (رمحييه اهلل)
( )
.  

ليه ثالثيون كتابيًا  ثي  كتيب احلسيني بين        : )يف التهرسيت  (رمحيه اهلل )وقا  الطوسيي  

(سعيد،  ستوفاة، حساة
( )
. 

 (كويف، ثقة: )(عليه السالم)وقا  يف رجا  اا ام الرعا 

 .(عليه السالم)وعد  يف رجا  اا ام اجلواد 

                                                 
 . 9ص: رجا  الاجالي(  )

 .23ص: فهرست الشيخ(  )

 .2 ص: ا،الية( 7)

 .12 ص  ج: املستدركات( 3)

 .17ص: التوائد الرجالية،للوحيد اليهيهااي( 1)

 .331ص: رجا  الاجالي( 2)

 .332حتت الرقم   2 ص: التهرست للطوسي( 3)
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 .(عليه السالم)ّمد بن علي بن جعتر الصادق  -هي 

 (علييه السيالم  )وله أربك رواييات عايه    (عليه السالم)وهو  ن رجا  اا ام الرعا 

 .( )يف الكايف والتهذيب

 (رمحيه اهلل )ن روايية الكلييين   أ (حجيية الكتيب ا،ربعية   )وقد فصلاا يف كتياب  

 .عن لخص يف الكايف دلي  وثاقته، لشهادته بذلك يف  قد ته

فكيييف لييو  ،و االستيصييارأيف التهييذيب  (رمحييه اهلل)وكييذلك رواييية الطوسييي 

 .اجتمعا

ومبا فصلاا  يف  يحث حجية  راسي  الثقات، تثيت حجية  يا ذكير  الشييخ    

 . عتمدًا عليه  ن غع  عارض( يبالتهذ)الطوسي يف 

 رواية حممد بن العباس: الرواية اخلامسة

تأويي   يا ايز     )يف  أيضياً بن علي بين  يروان،    ا روا  ّمد بن العياس : 1

 (. ن القرآن الكريم يف الايب وآله

عين   ،( )عين ّميد بين أمحيد بين يييى       ،( )درييس إحدثاا أمحد بين  : قا 

عين عييد    ،( )عن واي  بن سيليمان  ،( )ن  عيدعن علي ب ،( )إبراهيم بن هالم

                                                 
 .7913 رقم  :، و ستدركات علم رجا  احلديث1733رقم  :راجك املوسوعة الرجالية امليسرة(  )

 .سي  حاله ووثاقته(  )

ايه ّميد بين أمحييد بين عميران بين عيييد اهلل بين سيعد بين  الييك ا،ليعري القميي، كيان ثقيية يف             الظياهر أ ( 7)

 (.جلي  القدر، كثع الرواية، له كتاب اوادر احلكمة)احلديث، قاله الاجالي، وقا  الطوسي 

 .سي  حاله ووثاقته( 3)

تاب روا  عايه إبيراهيم بين    قاله الشيخ، له ك (عليه السالم)علي بن  عيد هو  ن أيحاب  والاا اهلادي ( 1)

 1ج: املسييتدركات)وحسيين عقيدتييه، فراجييك  هالييم وغييع ، وهاييا  مجليية روايييات تييد  علييى كمالييه 

 (. 313 الرقم  313ص

واي  بن سليمان، روى عاه ي أي بالواسطة ي الكليين يف الكايف والصدوق يف ا، الي، والكشي واملتيد   ( 2)
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حان ييوم  ملا يرخل  يد بن يو: )قا  (عليه السالم)عن أبي عيد اهلل  ،( )اهلل بن ساان

: إلييه حتيى جليس عايد رأسيه فقيا        (علييه سيالم اهلل  )، جاء أ يع امليؤ اني   اجلم 

لييه  رمحك اهلل يا  يد، قد كات لتيف املؤواة، عظيم املعواة، فرفيك  ييد رأسيه إ   

ويف أم  ،عليمياً  وأات جزا  اهلل لعًا يا أ ع املؤ اني، فواهلل  ا علمتيك إالّ : فقا 

 .(عظيملالكتاب عليًا حكيمًا، وإن اهلل يف يدر  

(تأوي  اويات الظاهرة يف فضائ  العلة الطاهرة)يف أيضًا وروا  
( )
. 

 :ستدالل بالروايةوجهان لال

  :تةبهذ  الرواية الشريووجه االستدال  

ان، حلكالم  ييد بين ييو   ( عليه يلوات اهلل وسال ه)أ ع املؤ اني ( تقرير: )أواًل

 .حجة بال ريب (عليه السالم)وتقرير املعصوم 

وقسمه باهلل على أ ر عظيم كهيذا،   ،ب  قد يستد  باتس لهادة  يد: ثاايًا

عليى جاللية ليأاه وعليى لطيورة      -فإاه يوجيب االطمئايان بي  القطيك بيأن  ثليه      

عين ليرب    ال ييدعي ذليك إالّ  -وعلى بعدها ظاهرًا عن بعض ا،ذهيان -يةالقض

أو  ين اا يام   ( ييلى اهلل علييه وآليه   )أو عن  اخل  ين رسيو  اهلل    ،يحيح َبَلغه

 .(عليه الصالة والسالم)

                                                                                                                   
 
ولييه سييت روايييات يف الكييايف    (  123 الييرقم 93ص 1ج: املسييتدركات)والربقييي وغعهييم، فراجييك   

 . املوسوعة الرجالية امليسرة حرا و .والتهذيب

وعد  املتييد يف رسيالته   ( ثقة  ن أيحاباا جلي  ال يطعن عليه يف ليء)عيد اهلل بن ساان، قا  الاجالي (  )

 .رواية يف الكتب ا،ربعة 32  وله أكثر  ن  ،العددية  ن ا،عالم

، رجييا  الكشييي 11 ص:  7، رييار ا،اييوار ج39ص: االلتصيياص للشيييخ املتيييدة: لكوااظيير كييذ(  )

: ، ولكن اقتطك  اه قوله عليه السيالم  3ص:  ، وقد روا  أبو اعيم يف حلية ا،ولياء ج13 ص:  ج

 .«ويف أمِّ الكتاب علي ًا حكيما»
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 بن صوحان؟ من هو زيد

والعال ية   (رمحيه اهلل )وال ختتى جاللة لأن  يد بن ييوحان، فيإن الطوسيي    

تي  ييوم   و ين ا،بيدا ، ق   ( علييه السيالم  )إاه  ين رجيا  عليي     :عاه قاال (رمحه اهلل)

اجلم 
( )
.  

وروى الكشي  ا يد  على جاللته
( )
. 

 ييد و يا  ييد يسيي   ايه       :يف حقيه ( يلى اهلل علييه وآليه  )وقا  رسو  اهلل 

فقطعت يد  يوم اهاواد يف سيي  اهلل عضو إىل اجلاة
( )
. 

 س واالسرتاباديرواية حممد بن العبا :الرواية السادسة

و ا روا  ّمد بن العياس أيضًا يف اتس الكتاب ا : 2
( )
 :، قا 

، عين  ( )، عين ّميد بين محياد الشاليي     ( )حدثاا أمحد بن ّمد الايوفلي )

، عيين عييياس ( )عيين علييي بيين إ اعييي  امليثمييي ، ( )احلسييني بيين أسييد الطغيياوي 

                                                 
 .37ص: رجا  العال ة. 122، حتت الرقم 23ص: رجا  الشيخ الطوسي(  )

 .23ي  22ص:   الكشيرجا(  )

 22ص  ج: ا،رائج واجلرائح( 7)

 .91 ي  93 لالسلابادي ص: راجك أيضًا تأوي  اويات الظاهرة يف فضائ  العلة الطاهرة( 3)

  ج: أمحد بن ّمد بن  وسى الاوفلي، رمبا يظهر  ن رواياته حسن حاله، فتأ  ، راجيك املسيتدركات  ( 1)

 .333ص

، ويف طري  الشييخ يف ا، يالي، كميا روى يف    العل وقك يف طري  الصدوق يف ّمد بن محاد الشالي، ( 2)

 .3ص 3ج: تتسع سورة اوت  ن تتسع القمي، املستدركات

 (.ا، الي)احلسني بن أسد الطغاوي، وقك يف طري  الشيخ يف ( 3)

وقيا  الطوسيي   « كان  ن وجو  املتكلمني»: بن لعيب بن ييى التمار، قا  الاجاليعلي بن إ اعي  ( 1)

 .«أو   ن تكلم على  ذهب اا ا ية ويا ف كتابًا يف اا ا ة»: يف التهرست
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لرجايا  يك   :  ، قيا ( )، عين ا،ييي  بين اياتية    ( )، عن سعيد ااسيكاا ( )الصائ 

حتييى ااتهياييا إىل يعصييعة بيين يييوحان فييإذا هييو علييى    (عليييه السييالم)أ ييع املييؤ اني 

ال تتخذن  :(عليه السيالم ) لف  له، فقا  له علي( عليه السالم)فراله، فلما رأى عليًا 

ال يا أ يع امليؤ اني، ولكين ذليرًا وأجيرًا،      : ، فقا  يارتاا إيا  فخرًا على قو ك

، فقيا   لتيف املؤواة كثع املعواية  واهلل  ا كات علمتك إاّل: له( معليه السال)فقا  

عليم، وأن اهلل يف عيايك  باهلل َل وأات واهلل يا أ ع املؤ اني  ا علمتك إاّل: يعصعة

«لعظيم، وأاك يف كتاب اهلل لعلي حكيم، وأاك باملؤ اني لر وا رحيم
( )
. 

 هاتان قضيتان :تنبيه

 يييد بيين )التيياريخ إحييداهما حييدثت  ييك    يين الواعييح حييدوث قضيييتني يف 

، (علييه السيالم والصيالة   )يف يوم اجلمي ، مليا ييرخل  ييد فجياء  اا يام عليي        ( يوحان

 .فقا   ا قا 

عاييد ا متييرض فييزار  أ ييع  ( يعصييعة بيين يييوحان)حييدثت  ييك : والثااييية

 !، فقا   ا قا ، فال تتوهمن  أن القضية واحدة(عليه السالم)املؤ اني علي 

 بن صوحان؟ة من هو صعصع

 (.يوحان) اووالدهم(  يد)هو ألو ( يعصعة)وال خيتى أن 

                                                 
 .يف آلمك الرجا  الكويف والذي ذكر  الكميااي  ، لعله العياس بن عيد الرمحن الصائ عياس الصائ(  )

 .وقي  سعيد ا،تاا سكااسعيد اا(  )

 .وغع  293ص  ج :تدركاتا،يي  بن اياتة ألهر  ن أن يذكر، فراجك املس( 7)

، الربهيان يف تتسيع القيرآن    197ص:  ج[ 17 :ت]الغيارات، البيراهيم الثقتيي الكيويف     : وااظر أيضًا( 3)

 .132ص: 3ج
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(الربقي)وقد عد 
( )
 ن ليواص أييحاب   ( يعصعة بن يوحان العيدي) 

(الكشييي)، كمييا روى (عليييه السييالم)علييي أ ييع املييؤ اني  
( )
يف  دحييه وجاللتييه  

(الاجالي)روايات، وقا  
( )
ن يظهر  ي و .اه روى عهد  الك بن احلارث ا،للإ 

 .(عليه السالم)الكايف والتهذيب أاه كان  ن لهود ويية اا ام علي 

 الديلميرواية : بعةالرواية السا

السيييد  هاحلسيين بيين أبييي احلسيين الييديلمي علييى  ييا روا  عايي  ييا روا   ييا : 3

لرا الدين عليي احلسييين االسيلابادي الغيروي ي تلمييذ احملقي  الكركيي، اليذي          

 173ص( ويات الظاهرة يف فضيائ  العيلة الطياهرة   تأوي  ا)ي يف   هي933تويف ساة 

  :يف أو  سورة الزلرا قا 

(رمحيه اهلل ) ا روا  احلسن بن أبي احلسن الديلمي : و ن التأوي )
بإسيااد    ( )

وقيد سيأله سيائ     ( علييه السيالم  )اد السادي، عن أبي عييد اهلل  عن رجاله إىل مح

هيو أ يع   : قيا   : عن قو  اهلل عز وج 

((عليه السالم) املؤ اني
( )
. 

 موجز عن السيد شرف الدين

فقيد   ،لأن السيد لرا الدين علي احلسييين االسيلابادي   ةتى جاللخيوال 

 :(ض العلماءريا)قا  العال ة الكيع واليحاثة ا،يع املع ا عيد اهلل ا،فادي يف 

                                                 
 .1ص: رجا  الربقي(  )

 .21ص:  رجا  الكشي ج(  )

 .37 ص: رجا  الاجالي( 7)

 (.إرلاد القلوب)أبو ّمد احلسن بن أبي احلسن بن ّمد الديلمي وهو  ؤلف كتاب ( 3)

 .133ص: 3، الربهان يف تتسع القرآن ج193ص:  الغارات ج: وااظر أيضًا( 1)
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املتيوطن يف   ،السيد ليرا اليدين عليي احلسييين االسيلابادي ثيم الاجتيي       )

وليه  ين    ،، وهيو  ين أجلية العلمياء    اييي  الغري، فاع  عيامل جليي   كيي ذكيي     

تأوييي  اويييات الظيياهرة الييياهرة يف فضييائ  العييلة  )ولييه أيضييًا كتيياب ... لتيياتؤامل

 ( ).فهرس رار ا،اواركما اق  ذلك عاه يف ( وهو كتاب  عروا( الطاهرة

كاييز )وكتيياب ( تأوييي  اويييات )وكتيياب : ) 7ص  ج: وقييا  يف اليحييار 

رأيت مجعًا  ن املتألرين رووا عاهما، و ؤلتهما يف غايية التضي    ( جا ك التوائد

 (.والديااة

للحيير العيا لي ذكيير يف بيياب الشييني املعجميية أن  ( أ يي  او يي )وال خيتيى أن  

وذكير كيذلك احلسين بين ّم يد      ( ن علي الاجتيي لرا الدين بالشيخ )املؤلف هو 

إرلياد  ) ؤلف  (كان فاعاًل عاملًا ّدثًا ياحلًا): الديلمي وويتهما بهذا الويف

(القلوب
( )

 .، وال يهماا اون حتقي  احلا  يف ذلك بعد ثيوت وثاقة كليهما

 رواية السيد االسرتابادي: الرواية الثامنة

 173ص (تأويي  اوييات الظياهرة   )به  ا روا  السيد لرا الدين يف كتا: 1

 :قا 

يف  (عليييه السييالم )أييين ذكيير علييي   : أاييه سييئ   (عليييه السييالم )عاييه  يورو)

وهيو عليي بين      :يف قوله سيحااه: ؟ فقا 

((عليه السالم) أبي طالب
( )
. 

 و ن الواعح أن السؤا  عن آيية  

                                                 
 .  ، ص راجك فهرس رار ا،اوار ج(  )

 . 7 وص 33ص: أ   او  (  )

 .132ص: 3، الربهان يف تتسع القرآن ج   ص: 7 رار ا،اوار ج: وااظر أيضًا( 7)
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 ؟(أم الكتاب)أين ورد ذكر  يف : (عليه السالم)ولذا سئ  

فهييذ  الرواييية كيييعض الروايييات ا،لييرى، تعييد  يين الروايييات الشييارحة       

وآيية   واملتسرة لكلتا اويتني الكرميتني، أي آية 

. 

 (مصباح املتهجد)رواية الطوسي يف  :الرواية التاسعة

واقليه عايه    ،( )يف  صييات املتهجيد   (رمحيه اهلل )و ا روا  الشيخ الطوسيي  : 9

 :أيضًا السيد لرا الدين يف كتابه تأوي  اويات الظاهرة

وألهد أاه اا يام اهليادي املهيدي    : )ثم تقو  ي أي بعد يالة يوم الغدير ي  )

الرليد أ ع املؤ اني الذي ذكرته يف كتابك فإاك قلت وقولك احلي   

. 

إن هييذا الييدعاء خيتلييف بعييض الشيييء عيين الييدعاء املييذكور يف       : ال يقييا 

( املرلييد)ا ، ويوجييد هاييا   وال يوجييد هايي ( املهييدي)التهييذيب، إذ يوجييد ههاييا  

فاليهد ييا   )وهايا   ...( وأليهد أايه اا يام   )وال يوجد هاا، كما أن ههايا  ( علي)و

 ...(.إهلي أاه اا ام

 :إذ يقا 

 .ال ياتي أي  اهما اولر، ب  لع  كليهما قد ورد: أواًل

ويؤكييد  ،بيي   ثيي  هييذا االلييتالا يؤكييد يييحة املضييمون واجلييوهر  : ثاايييًا

فإاييك قلييت وقولييك  : بييي يين تتسييع اوييية  ، ملتتيي  عليهييا يييحة سييائر ا،لتيياظ ا 

فال تضير  ييادة كلمية     ،إذ  ن املتداو  لدى العقالء الاق  باملضمون .إخل ...احل 

                                                 
 .يف رث يالة يوم الغدير والدعاء فيههي  1 3  يا،علمطيعة  ؤسسة  2 1ص:  صيات اجملتهد(  )
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ة احتما  كون االلتالا ليس  ين اليروا  أو إبداهلا بكلمة  شابهة، هذا إعافة إىل 

 .ب   ن  ستاسخي الرواية والكتب

 (حاملصبا) توثيق الشيخ الطوسي لـ

 صيييات )اييه يف كتابييه  ملييا دو  (رمحييه اهلل)وال خيتييى توثييي  الشيييخ الطوسييي    

ن أمجك عيادات الساة  ا يتكرر  اهيا و يا ال   أأيدكم اهلل  تمسأل) :إذ قا ( املتهجد

وأسيوق ذليك سييياقة   ... ا،دعييية املختيارة عايد كي  عيييادة    ايتكيرر، وأعييف إليهي   

يعتمدواه ويرجعون إلييه ويايالون    فيكون لك  طائتة  اهم ليئًا... يقتضيها العم 

، كما قا  يف آلر ( )(م إىل ذلك  ستعياًا باهلل و توكاًل عليهآلييكاا أو ،بغيتهم  اه

 ( )(.وقد وفياا مبا لرطاا  يف يدر الكتاب(: )املصيات)

 :  يراحة أو باالتزام على توثيقهثالثة تدويف كال ه هذا  واعك 

 .(أن أمجك عيادات الساة: ) 

 .(وأعيف إليه ا،دعية املختارة):  

 (.وأاا آلييكم إىل ذلك... يعتمدواه ويرجعون إليه): 7

، فقوله الواقعية إن ا، اء  وعوعة ملسمياتها الثيوتية: ستدال ووجه اال

وييرى  صيادر     ،دليي  عليى أايه يعتربهيا عييادات حقياً      ( ن أمجك عيادات الساةأ)

فإايه دليي  عليى أايه يعتربهيا      ( دعيية املختيارة  ا،)وكذا قوليه   ،إليها كاملرآة للحقيقة

وهيم احلجيج ا،طهيار     ،أدعية بياملعاى املعهيود ييادرة عين  صيادر اليدعاء عايداا       

وعلى التيار  هذ  ا،دعية  ن بني  ا وجد   ين الضيعيف والقيوي،    ( عليهم السالم)

 .فيد  على اعتماد  عليها

                                                 
 .3ص : صيات املتهجد(  )

 .193ص:  صيات املتهجد(  )
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يييدهم رم  ييا يهليي رإذ كيييف يييذك ( يعتمدواييه ويرجعييون إليييه  )وكييذا قولييه  

 االعتماد عليه، وهو ال يعتمد عليه؟

وقييد ) :وقيا  يف آلير الكتياب    (.وأايا آلييييكم إىل ذليك  ) :بقوليه  ثيم ييرت  

 (.ا لرطاا  يف يدر الكتابوفياا مب

 (املناقب)رواية ابن شهر آشوب يف : الرواية العاشرة

( ااقيب آ  أبيي طاليب   ) ا روا  ابن لهر آلوب يف كتاب : 3 
( )
: ، قيا  

وأم ﴾:   أبو جعتر اهلارواي يف قولهوقا)

  ( ).قوله  الكتاب التاحتة، يعين أن فيها ذكر 

وأليهد أن اا يام    :كما أايه اقي  عين التهيذيب واملصييات يف دعياء الغيدير       

 :املؤ اني الذي ذكرته يف كتابك فقليت  اهلادي الرليد أ ع

 .( ) 

ثييم إن اهلل  ييى عليييًا  ثيي   ييا  ييى بييه كتيييه،   : )وقييا  يف  وعييك ثالييث

 ( ). :... قا 

( أو ليه حقيقية  )ي ليه لليقية     وهاتان الصتتان ي أي  : )وقا 

 ( )(.،اهما  ن يتات احلي ويف القرآن على سيي  التوسك

                                                 
 . 3 ص  ج:  ااقب آ  أبي طالب(  )

 .املصدر اتسه(  )

 . 73ص:  ااقب آ  أبي طالب( 7)

 .72ص 7ج:  ااقب آ  أبي طالب( 3)

 .املصدر اتسه( 1)
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  موجز عن ابن شهر آشوب

هو ّمد بن علي بن ليهر آليوب السيروي املا ايدرااي، قيا  عايه احمليدث        

 (: التوائد الرعوية)يف كتاب  (رمحه اهلل)القمي 

، فخير الشييعة وتياج الشيريعة، ّييي آثيار       بّمد بن علي بين ليهر آليو   )

الذي ليس له ساح ، قطيب احمليدثني    ،املااقب والتضائ ، اليحر املتالطم الزلار

ورئيس التقهاء وفقيههم، رليد امللة والدين، مشيس ااسيالم    ،وليخ  شاخيهم

 (.واملسلمني

فقييه، وجييه، ّيدث،  تسير، ّقي ، أدييب، أرييب،        : )وقا  عاه أيضًا

 (.عامل ربااي التضائ  واحملاسن،فاون لاعر،  اش ، بلي ، جا ك 

(الكاى وا،لقاب)وقا  عاه يف 
( )
 : 

رلييد اليدين أبيو جعتير ّميد بين عليي بين لهرآليوب           ،ابن لهرآلوب)

ّييي آثيار املااقيب والتضيائ       ،السروري املا ادرااي فخر الشيعة و روج الشيريعة 

 : واليحر املتالطم الزلار الذي ال يساج 

 هو اليحر ال ب  دون  ا علمه اليحر 

 در ييييهو اليدر ال ب  دون طلعته الي                            

 هو الاجم ال ب  دواه الاجم رتية 

 در ييييييهو الدر ال ب  دون  اطقه ال                       

 هو العامل املشهور يف الدهر والذي 

 ر يييييبه بني أرباب الاهى افتخر الده                      

 وياا يف العلم والتقىهو الكا   ا،

                                                 
 .777 –  77ص  ج :القمي الشيخ عياس ،الكاى وا،لقاب(  )
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 ر ييييييييييفطاب به يف ك   ا قطر الذك                    

 ّاساه جلت عن احلصر وا دهى 

 ر ييييييييبأويافه اظم القصائد والاث                    

 ، ا ية يياحب كتياب املااقيب واملعيامل وغعهميا     ليخ  شايخ اا: ثم قا 

ثيم اقي    . أه  الساة االلة قدر  وعلو  قا ه عالم أوكتى يف فضله إذعان فحو  

 .(حكي عن الصتدي ا 

 (: الوايف بالوفيات)يف يف ترمجته  الصتدي وقا 

كيان   ،وبلي  الاهايية يف أييو  الشييعة     ،حتظ أكثر القرآن وله رااي سياني »

ووعيظ عليى    ،ثيم تقيدم يف عليم القيرآن والغرييب والاحيو       ،رح  إليه  ن اليالدُي

وكييان بهييي املاظيير حسيين الوجييه  ،قتتييي بيغييداد فأعجيييه وللييك عليييهاملاييرب أيييام امل

كيثع ا،شيوخل والعييادة     ،واسيك العليم   ، لييح احملياورة   ،يدوق اللهجة ،والشيية

 ،كيثعاً  ثاى عليه ابن أبي طي يف تأرخييه ثاياءً  أ .ال يكون إال على وعوء ،والتهجد

«111تويف ساة 
( )
. 

عيا   ائية سياة    »: وقا  ،كي بلغتهوذكر  ا يقرب  اه التعو  آبادي يف ّ

«إال عشرة ألهر
( )
. 

 ،أحسين اجلميك والتيأليف    ، ام عصر  ووحيد دهير  إوكان : وقا  غع  يف حقه

وهو عايد الشييعة كا،طييب اليغيدادي ،هي  السياة        ،وغلب عليه علم القرآن واحلديث

ك  يين يف تصيياايته وتعليقييات احلييديث ورجالييه و راسيييله و تتقييه و تترقييه إىل غييع ذليي  

«111 ات يف لعيان ساة  ،واسك العلم كثع التاون ،أاواعه
( )
. 

                                                 
 .1  ص: 3الوايف بالوفيات ج(  )

 .731: اليلغة يف تراجم أئمة الاحو واللغة، حتت الرقم(  )

 .92ص: طيقات املتسرين، للسيوطي( 7)
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أحد ليوخ الشيعة، اليتغ  باحليديث ولقيي    : )(طيقات املتسرين)قا  يف و

وايي  يف ا،ييو  حتيى ييار      ه،الرجا  ثيم تتقيه وبلي  الاهايية يف فقيه أهي   ذهيي       

وغليب   رحلة، وقد تقدم يف عليم القيرآن والقيراءة والاحيو، وكيان إ يام عصير ،       

(عليه علم القرآن واحلديث
( )
. 

(  ااقييب آ  أبييي طالييب)كمييا أن ابيين لييهر آلييوب، لييهد يف  قد يية كتابييه 

وكتيت على اتسي أن أ يز الشيهة  ين  )... بصحة روايات كتابه و ضا ياه، فقا  

احلجة، واليدعة  ن الساة، وأفرق بني الصيحيح والسيقيم، واحليديث والقيديم،     

واملتضو   ين التاعي ، وأاصير احلي  وأتيعيه، وأقهير       وأعرا احل   ن الياط ، 

 ( )...(.الياط  وأقمعه، وأظهر  ا كتموا وأمجك  ا فرقوا

وقيد قصيدت يف هيذا الكتياب  ين االلتصيار       : )وقا  بعد يتحات طويلية 

وحيييذفت أسييياايدها .. عليييى  تيييون ا،لييييار، وعيييدلت عييين ااطالييية وااكثيييار  

كتب املاتزعة  اها، لاخرج بذلك عين  لشهرتها، والارتي إىل رواتها وطرقها وال

 ( )..(.بياب املسادات  حلحد املراسي  وت

فيال داعيي لإلطالية يف     ،  كتابه هذا و ضا ياه بوجو  لتى ال ختتيى فقد وث 

 .التوعيح

                                                 
 .اتسه املصدر(  )

 .2ص  ج:  ااقب آ  أبي طالب(  )

 .3 ص: املصدر( 7)
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 يا روا  تتسيع الربهيان    : اها
( )
قيا  ي أي     ،( )عين احليافظ رجيب الربسيي     

الُيرسييي، بااسييااد يرفعييه إىل  ) :ييف الربهييان     (رمحييه اهلل)السيييد هالييم اليحرااييي  

الثقات الذين كتيوا ا،ليار، إاهم أوعحوا  ا وجدوا وبياَن هليم  ين أ ياء أ يع      

ائيية اسييم يف القييرآن،  اهييا  ييا روو  بااسييااد      ، فلييه ثالر(عليييه سييالم اهلل )املييؤ اني 

: الصييحيح عيين ابيين  سييعود، قولييه تعيياىل

( )
وقوله تعاىل  ،

( )
 
( )
. 

علييه  )  شارق أاوار اليقني يف حقائ  أسرار أ يع امليؤ اني  )وذلك كما ورد يف 

 .تصلح  ؤيدًا ةرواي ((السالم

تمياد عليى  يا تتيرد     ال اع (رمحيه اهلل )قيا  العال ية اجمللسيي    : )قا  يف الذريعة

  ( )(.به

 وهيذ  الروايية   ،مل يتتيرد بيه  ال يشم   ا ( ال اعتماد على  ا تترد به)قوله و

سيااد الصيحيح عين ابين      اهيا  يا روو  باا  ) :مل يتتيرد بيه، بي  اقيو  إايه قيا       مّما 

 .مجالي كهذاإما أرسله دون توثي  ولو لف عفيخت(  سعود

                                                 
 .31 ص 3ج: الربهان(  )

 .ب الُيرسي احللياحلافظ رجب بن ّمد بن رج(  )

 .3: سورة الزلرا( 7)

 .13: سورة  ريم( 3)

 .33 ص: التضائ ، البن لاذان: ، وااظر كذلك133ص: 3الربهان يف تتسع القرآن ج( 1)

 .73ص   ج: الذريعة( 2)
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ه ال ترد على  ث  هيذ  الروايية،   إعافة إىل أن االكاالت ال  أوردت علي

 .كما يظهر للمتأ   عليهالعدم ااطياقها 

 ك أن كيثعًا  ين    ،هذا، وهاا  روايات ألرى غع  ا ذكرااها تظهر بالتتيك

غييرق أو غييع ذلييك، ولييو كااييت كيي     فيين أو أ الروايييات قييد عيياخل أو أحييرق أو دُ  

وا، ي  بظهيور    ،كىوإىل اهلل املشيت  ،الروايات بأييدياا لوجيداا ثيروة عيخمة حقياً     

 .(عج  اهلل تعاىل فرجه الشريف)وليه ا،عظم 

 ﴾َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب﴿مرجع الضمري يف 

عليي بين   اا يام  يف اوية الشريتة ب وقد يعلض على تتسع 

إىل القيرآن  يعيود   ..بأن الضيمع يف   (عليه السيالم ) بي طالبأ

قيي  ذلييك   (علييه السيالم  )الكيريم اليذي سيي  ذكير ، وال ذكير لعليي بين أبيي طاليب          

 .!لعجك إليه الضمع

 : بعدة وجو  واجلواب

 ذلك من مقتضيات البالغة اجلواب األول

يف القيرآن الكيريم، هيو    ( ااعجيا  )إن  ن أهم مميزات، ب   ن أهم وجو  

و ين وجيو  بالغتيه  يا اييطلح       .عق  اليشر عجا ية ال  ال يرقى إليهابالغته اا

 .وغعها( احلذا)و( لتتاتاال)و (االستخدام)ي عليه علماء اليالغة ب

 االستخدام :1

أن يكيون للتيظ  عاييان، فيطلقيه امليتكلم ويرييد بيه        )فهيو  ( االستخدام)أ ا 

: أحد املعايني، ثم يذكر عمع  ويريد بيه املعايى اولير، حنيو قوليه تعياىل      
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ثيم أعياد  الضيمع    ( اهليال  )، أراد بالشيهر أواًل  ( )

 :عليه وهو يريد أيام الشهر امليار ، وكقوله

 ايييإذا از  السماء بأرض قوم           رعياا  وإن كااوا غضاب     

 ( ).ياتاال( رعياا )املطر، وبضمع  يف : (السماء)ي أراد ب

 فاتاإللت :2

فهو أن يشرخل يف بيان أ ر، ثم يلتتت عايه إىل غيع ، فيييدأ    ( االتتات)وأ ا 

 .الكالم  ستأاتًا

 :و ن أ ثلته قوله تعاىل

.( ) 

والضيمع   (يّلى اهلل عليه وآليه )ء الايب فلقد كان ا،طاب يف اويات السابقة لاسا

 (.أطعن اهلل ورسوله)عمع الاسوة، و

، والضمع عمع اجلمك (يّلى اهلل عليه وآله) ثم حتو  ا،طاب ،ه  بيت الايب

 . املذكر

وعياد الضيمع عيمع     (ييّلى اهلل علييه وآليه   )ثم عاد  يرة أليرى إىل اسياء اليايب     

 .الاسوة، وك  ذلك  ن دون أية  قد ات أو متهيدات يف ظاهر اللتظ

: و ن أ ثلته أيضًا قوله تعاىل
فيإن العيرب    ،هايا ا،يي     واملراد بي)، ( )

                                                 
 .11: اليقرةسورة (  )

 .هي3 3  ط 13 ص: (قد س سر  )للشعا ي ، اليالغة(  )

 .73ي  77: ا،حزابسورة ( 7)

 . 7: صسورة  (3)
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 .تسمى ا،ي  لعًا

  .أي غربت الشمس 

وجيا  ذليك وإن مل جيير للشيمس      :عن ابن  سعود ومجاعة  ين املتسيرين  

 :ييد يف املعلَّقات، كما قا  لذكر

 وأجنَّ عورات الثغور ظالُ ها     يدًا يف كافر     ( )حتى إذا ألقت

 ( ).الضمع للخي  يعين حتى توارت ا،ي  باحلجاب :وقي 

ن اويييات كااييت تتحييدث عيين الصييافاات اجلييياد وأاهييا إ :وحاييي  الكييالم

فااشيغ  باستعراعيها عين وقيت فضييلة ييالة        (علييه السيالم  )عرعت على سليمان 

للشمس  ك عدم ( توارت)، ومل يكن هاالك ذكر للشمس، فعاد عمع ( )العصر

 .ذكر هلا سابقًا أياًل

 ملتأخر هاالبتداء بالضمري أو عود :3

كما توجد  وارد كيثعة يف القيرآن الكيريم، مل يرجيك فيهيا الضيمع إىل أ ير        

 .ساب    ذكور  لتظًا، ولذلك يور

: بتداء بالضمع فجأة،  ن دون وجود  رجك ساب ، كقوله تعياىل اال:  اها

..( ) 

قد يعود الضمع إىل  يا لييس  وجيودًا يف اجلملية السيابقة،      : وبعيارة ألرى

 .لعدم وجود مجلة سابقة أياًل

                                                 
 .أي الشمس(  )

 .33-73سورة ص اويات : آلمك الييان(  )

 (.تييني القرآن)يف  (قد س سر  )كما أوعحه اا ام الشعا ي ( 7)

 .  : احلشرسورة ( 3)
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أي القرآن،  ك أن هذ  اوية  ( ) :كقوله تعاىل

 .و  آية يف السورة، وقد اكتتي مبعرفة السا ك الذكي مبرجك الضمعهي أ

 .( )  :عود الضمع للمتألر عاه كقوله تعاىل: و اها

عييود الضييمع إىل  ييا ليييس  وجييودًا يف اجلمليية السييابقة، بيي  يقييدر  : و اهييا

 .وجود  ويستتاد  ن سياق الكالم

ذكيير لتظييي يف  وال يوجييد للميييت ،أي امليييت  :كقولييه تعيياىل

 .( )التقرة السابقة 

 احلذف :4

 ( ) :كقوله تعياىل  ،حذا املتعو : و اها

 .أي خيشى اهلل تعاىل ( ): أي ويثيت  ا يشاء، وقوله سيحااه

 :كقولييه تعيياىل، حييذا ا،ييرب :و اهييا

 .بريء أيضًا (يّلى اهلل عليه وآله)له وأي ورس ( )

 :كقوليه تعياىل   ،حذا الشرط: و اها

 .اتيعواي فإن اتيعتمواي يييكم اهلل أي ( )

                                                 
 . : سورة القدر(  )

 . : سورة االالص(  )

 .  : سورة الاساء( 7)

 .79: سورة الرعد( 3)

 .3 : سورة ا،على( 1)

 .7: التوبة سورة( 2)

 .7: سورة التوبة( 3)
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 :كقوله تعياىل  ،حذا املساد إليه: و اها

 .أي هو ( )

 :سييم املويييوا كقولييه تعيياىل  حييذا اال: و اهييا

 .أي وعم  عماًل ياحلًا ( )

 :كقولييه تعيياىل  ،حييذا املتعليي  : و اهييا

 .أي يسألون عما يتعلون ( )

 :كقوله تعياىل  ،حذا اجلملة: و اها

 .أي فالتلتوا ( )

 :كقولييه تعيياىل  ،حييذا اجلميي  : و اهييا

 لر ييا واطليب تعييع ،   رسلواي إىل يوسف ،قص علييه ا أأي ف ( )

إىل غييع ذلييك  يين  .رسييلو  فأتييا  وقييا  ليوسييف أف

 ( ).املوارد، وقد ذكر بعض علماء اليالغة اثين عشر اوعًا  ن أاواخل احلذا

 اجلواب الثاني

إن ذلييك االعييلاض علييى فييرض متا يتييه ي وليييس بتييام أبييدًا كمييا سييي  يف       

                                                 
 .9: سورة الرعد(  )

 . 3: سورة الترقان(  )

 .7 : سورة ا،ايياء( 7)

 .7  : سورة اليقرة( 3)

 .32ي  31: سورة يوسف( 1)

رمحيه  ) لسلطان املؤلتني املرجك الكيع السييد ّميد الشيعا ي    (اليالغة، املعااي، الييان، اليديك)يراجك ( 2)

 .37 - 3 ص :(اهلل
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 ( )فإمنا يرإد لو قي  بأن رجوخل الضمع يف  ي  اجلواب ا،و 

املسيتظهر   كميا هيو   ،هو  ن باب التتسع (عليه السيالم ) إىل اا ام علي بن أبي طالب

 .املاصور

، كميا دليت علييه    ( )اه  ن باب التأويي ، ود   علييه االعتييار   أوأ ا لو قلاا ب

الروايات الكثعة، فال ييقى أي وجه هلذا االعلاض الشكلي، ،ن هيذ  القواعيد   

 .الاحوية والصرفية إمنا حتكم ظاهر ا،لتاظ ال تأويلها

الربهيان يف تتسيع   )سيع   قد ية تت  ميكن  راجعية ( التأوي )وللتتصي  حو  

 .وغعهما( الصايف)و قد ة ( القرآن

  أهل البيت أدرى مبا فيه: اجلواب الثالث

 دلت الروايات املستتيضة، ب  واملتواترة، عليى أن امليراد بيي   

 عليييه يييلوات اهلل)عليي بيين أبييي طاليب   اا ييام هييو  ( )

 .(وسال ه

اليذين ايز  القيرآن     علييهم السيالم  وهم  رى مبا فيهدأ( عليهم السالم أه  الييت)و

وهم الذين ورد فيهم  ،يف بيوتهم

دون ن يتسروا القيرآن أو ييأولو ،  ين    أفه  يعق   ،( )

                                                 
 .3: سورة الزلرا(  )

ليدى اهلل   (علييه السيالم  )علي بين أبيي طاليب    اا ام فإن االعتيار العقلي العقالئي الشرعي يد  على أن (  )

ة على ذلك  ئيات اوييات والرواييات الدالية عليى عظمية ليأاه وعليو  قا يه          لعلي عظيم، ويكتي للدال

للمرجك السيد يادق احلسيين الشيعا ي  ( القرآن علي يف)للعال ة ا، يين، و( الغدير)فراجك  ،و ازلته

 .دام ظله وغعهما

 .3: سورة الزلرا( 7)

 .77: سورة ا،حزاب( 3)
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( ييلى اهلل علييه وآليه   )كواه تتسعًا أو تأوياًل يائيًا قطعيًا  سيتقى  ين رسيو  اهلل    

 .( )و ن  اابك علم الغيب لديهم؟

 العتبار العقليا: اجلواب الرابع

واالعتيار العقلي أيضًا يؤييد أو ييد  عليى أن املقصيود  ين      

( عليه ييلوات اهلل وسيال ه  )هو اا ام علي بن أبي طالب  ( )

 .إعافة للروايات الكثعة الدالة على ذلك

بييأن  قتضييى احلكميية والرمحيية واللطييف     ي    أو يييدر  ي    إن العقيي  يكييم 

علييه  )، هو أن يراد بهذ  اوية الشريتة والعديد  ن اظائرها، اا يام عليي   ( )ااهلي

 :يكون برهاايًا مبالحظة آلموخل اجلهات التاليةمّما  وذلك، (الصالة والسالم

ييّلى اهلل  ) اتيس رسيو  اهلل   :هو (عليه السالم)علي بن أبي طالب اا ام إن : أ

 .وغعها ( ) بشهادة آية  (عليه وآله

بشهادة آيية  على ا،الئ  كافة  (يلى اهلل عليه وآله)وهو ولي اهلل بعد رسو  اهلل 

 .وغعها، ( )

وهو الذي كُم  به دين اهلل، ولوال  لكان الدين ااقصًا بشهادة آيية  

                                                 
 .كالعلم اللداي باللطف ااهلي، وكعمود الاور، وكالاقر يف ا، اخل والاكت يف القلوب(  )

 .3: سورة الزلرا(  )

 (.فقه التعاون على الرب والتقوى) :حو  قاعدة اللطف وبرهااها، راجك للمؤلف كتاب( 7)

 . 2: سورة آ  عمران( 3)

 .11: سورة املائدة( 1)
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( ). 

 .( ) :يف قوله تعاىل( اهلادي)وهو 

 وا،علم، وا،قضيى  (يلى اهلل عليه وآله)وهو باب  دياة علم رسو  اهلل 

 ين الرواييات   ، ووارثيه وويييه، وأفضي  ا،لي  بعيد ، بشيهادة املئيات         ن بعيد  

( اا ام امليني)وإاه هو  ،وجه اهلل ويد اهلل وعني اهلل (عليه السالم)، ب  هو ( )الشريتة

، فهيو إذن  ( ) :الذي قا  عاه تعاىل

 .حقًا حقًا، ويدقًا يدقًا( علي عظيم)

ليشير عليى  ير التياريخ،     وإن القرآن الكريم حيث كيان كتياب هدايية ل    :ب

وإىل  (يييّلى اهلل عليييه وآلييه)فكييان البييد أن يرلييدهم إىل لييا  الرسيي  ّمييد املصييطتى  

 .(يلوات اهلل عليهما)ا،ليتة  ن بعد  علي املرتضى 

يف القيرآن   (عليهميا السيالم  )وكيف يذكر اهلل تعاىل اسم  وسى ولليتته هارون 

ييّلى اهلل  )ي، وييل  ذكير اسيم ّميد     الكريم،  ك أن ذلك ليس  ورد ابتالئاا التعلي 

هو ا،ليتة  ين بعيد    ((عليه السالم) علي) ك كون  (عليه السالم)ولليتته علي  (عليه وآله

 .( )طاعته؟ وهو اا ام املتلعة علياا (يّلى اهلل عليه وآله)الرسو  

                                                 
 .7: سورة املائدة(  )

 .3: سورة الرعد(  )

( القلييوب إرليياد)و(  ااقييب آ  أبييي طالييب )و( ليييالي بيشيياور )و( عيقييات ا،اييوار )و( الغييدير)يراجييك ( 7)

( رييار ا،اييوار )و( أوييي  اويييات الظيياهرة ت)و( يف القييرآن (عليييه السييالم )علييي )و( بصييائر الييدرجات )و

 .وغعها

 .  : سورة يس( 3)

آ  عمران )ورد يف القرآن الكريم أربك  رات ( ّمد)وقد ذكر بعض احملققني  ؤيدًا لذلك، وهو أن اسم ( 1)

يف القييرآن الكييريم أربييك  ييرات  ذكيير ( علييي)سييم اكييذلك ( 9 ، التييتح  ، ّمييد 33، ا،حييزاب 33 

 .فتدبر( 3، الزلرا  1، الشورى 13،  ريم  3احلجر )
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علييه  )أن ييذكر اسيم اا يام عليي     ي بيالاظر للحكمية    ي ا،وىل  رمبيا كيان   : ج

 ( ) القرآن الكريم لكن ريث يغت  عاه يف( السالم

وذليك ،جي  يييااة     ،امليراد أ يرًا آلير    أو يتوهمون ( )وهم غع 

 .القرآن عن التحريف ولغع ذلك

ملياذا مل يصيرت باسيم اا يام عليي      )كما فصلاا احلديث عن ذليك يف كتياب   

،ن ( مل يييذكر)ومل اقيي  ( مل يصييرت)حيييث قلاييا ( يف القييرآن الكييريم (السييالم عليييه)

رأي بيييه عليييى ( مل يصيييرت)يف القيييرآن الكيييريم، لكايييه (  يييذكور)ا يييه املييييار  

اسيم اا يام   ، وإن كاا قد أوعحاا هاالك يف آلر الكتاب أاه قد ييرت ب ( )اليعض

 .كتاب تتصياًليف القرآن الكريم كما أثيتاا  يف هذا ال (عليه السالم)

 ثي   فال يدفك كوايه تصيريًا، اظيرًا لوجيود     عاد اليعض، ( االحتما )وأ ا 

قلييه  )بي  حتيى يف الييديهيات ملين كاايت عليى       ( الياص )حتيى يف  ( االحتميا  )هذا 

  (.غشاوة

 :قا  تعاىل

( ). 

بعيدها،  ( حكيم)علمًا لورود ( لَعَليُّ)يف ( علي)قد يعلض على كون كما 

 (.عالي)اكرة ويتة مبعاى اسم التاع  أي ( علي)وحكيم اكرة فال بد أن يكون 

 :واجلواب  ن وجهني

                                                 
 .2 : سورة ّمد(  )

 .32: سورة  ريم(  )

أوعيحاا يف هييذا الكتيياب ويف لامتيية ذا  الكتيياب أن الييرأي املاصييور هييو أاييه قييد يييرت با ييه امليييار  يف  ( 7)

 .القرآن الكريم، لكن بتصريح حكيم ذكي جدًا

 .73: سورة ق( 3)
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( لعليي )ليرب بعيد ليرب، ولييس حكييم ييتة ليي       ( حكييم )ان : الوجه ا،و 

 أربعيية  يين عشييرة  اهييا التعريييف    حتييى يعييلض بييان الصييتة تتيييك املويييوا يف    

... واايه )مبازلية    والتاكع، فقوله تعياىل  

وورود ا،يرب بعيد ا،يرب،    ( ااه هلو حكيم)و( ااه َلُهَو علي)أو ( لعلي، وااه حلكيم

 .كثع يف لغة العرب

 :قا  ابن  الك

 عن واحد كهم سراة لعرا بأكثرا وألربوا باثاني أو

أايا اليذي  يتين    : وقا  اا ام علي بن أبي طالب علييه الصيالة والسيالم   

 ( )أكيلكم بالسيف كي  السادرة* أ ي حيدرة كليث غابات غليظ القصر  

 :وقا  محيد بن ثور اهلاللي

  بأ لرى املاايا فهو يقظاُن اائُم  بإحدى  قلتيه ويتقي ( )ياام

 :ن احلجاجوقا  ر بة ب

 ُ َقيأ ظ  ُ َصيأ فك ُ َشتأ ي  َيك  ذا َبتٍ  فهذا َبتأ ي َ ْن

 : و اه قوله تعاىل

 (وهذا بعلي ليخ)ويف قراءة ابن  سعود 

وال يضير احتميا  وجيو      ولع   ن قوله تعاىل 

 .د يحة هذا الوجه أيضًاألرى كاحلالي ة بع

وال اليكا  أبيدًا يف   ( لعليي )يف ( عليي )بد   ين  ( حكيم)ان : الوجه الثااي

                                                 
، رغم ختالف بعضها عين بعيض ا يًا وفعياًل وتعريتيًا      (أاا)واحد وهو فقد توالت ثالثة أليار عن  يتدأ  ( )

 وتاكعًا فتدبر

 .يصف بذلك ذئيًا(  )
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 .ختالف اليد  وامليد   اه يف التعريف والتاكع

 ييا افييلق فيييه  )يف  يحييث (:  غييين اللييييب عيين كتييب ا،عاريييب )قييا  يف 

إىل ييراط  »يف الييد ، حنيو    ( )وال ُيختلف يف جوا  ذليك (: )عطف الييان واليد 

لكيين ا،ظهيير هييو الوجييه  ( )(«بالاايييية اايييية كاذبيية»وحنييو  « سييتقيم يييراط اهلل

 .ا،و 

هذا كله إعافة إىل اجلواب الثالث والرابك السابقني يف ااجابية عين الشييهة    

واهلل . السييابقة يف  رجييك الضييمع، فييان ابيييت فيياملرجك هييو اجلييواب الثييااي السيياب 

 .اهلادي سواء السيي 

 :الكتاب منشواهد 

ييراد بيه اا يام     ( )وأ ا الشواهد  ن القرآن الكريم عليى أن  

، فهيي كيثعة، وميكين للقيارئ الكيريم أن يراجيك       (علييه السيالم  ) علي بن أبي طاليب 

( تأوييي  اويييات الظيياهرة )و( تأوييي   ييا اييز   يين القييرآن الكييريم يف الييايب وآلييه    )

يف إثيييات  يموالقييامليياهج )و( اليحييار)و( إرليياد القلييوب )و( بصييائر الييدرجات )و

وغعها، ولعلاا اوف  يف ( يف القرآن (عليه السيالم )علي )و( اا ا ة  ن الذكر احلكيم

 .املستقي  لكتابة كتاب  ستق  عن ذلك، إاه ج  ا ه املوف  املستعان

                                                 
 .أي ختالف اليد  وامليد   اه يف التعريف والتاكع ( )

 .312ص   غين اللييب ج ( )

 .3: سورة الزلرا( 7)
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 : تارقة غريية

 !ينكرون احلق وجياهرون بالباطل
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(1) 

 !!تناقض العقل والقرآن ( أهل اخلالف)

ولكيي اطليك عليى  تارقية غرييية،       ،هيذا الكتياب  التص  ا،تيا ي  ين   ويف 

البييد أن ااتقيي  إىل االجتييا  اوليير، وإىل بعييض  عتقداتييه ورواياتييه الشيياذة، بيي       

 : واملخالتة للعق  والاق ، فاقو 

بأيييدهم هييذ  ( م اهلل ويييلواتهعليييهم سييال)إن أتييياخل أهيي  الييييت  ! يييا أيهييا الايياس 

اوييات والروايييات الكييثعة وهيي غيييض  يين فييض، بيي  قطييرة  ين ريير، بيي   يين     

( يستصيعب )ّيط، وبعض علمياء السياة أيضيًا رووا هيذ  الرواييات، و يك ذليك        

إن أراد اقليها أو  ( ختوايه الشيجاعة  )وقيد  ! اق  هذ  الروايات( يستثق )اليعض أو 

 (!ب املؤ ن الشجاخل ولو بقت  حيةاهلل ي) ك أن ! الدفاخل عاها

ولكيين اذهيييوا إىل أتييياخل السييقيتة، وااظييروا إىل الكييثع  يياهم وكيييف أاهييم    

يروون الرواية ال  تااقض العق  أواًل، وتااقض القرآن الكيريم بالصيراحة ثااييًا،    

( ا،عيراا )وتااقض الذوق السليم ثالثًا، وتااقض التطيرة رابعيًا، وتاياقض حت يى     

 لوا كيف أاهم يروون رواييات لياذة غرييية ويرو جيون هليا، وبكي        وتأ! لا سًا؟

 .قوة

حيرج  يستشيعرون أدايى   وال ( اليخياري )وبعض هذ  الرواييات  وجيودة يف   

  ! ن الدعوة لليخاري واللويج له كأعظم كتاب بعد القرآن الكريم؟

واون ااق  لكم إحدى تلك الرواييات املخالتية لصيريح العقي ، ولصيريح      

خالتيية للقييرآن الكييريم بالصييراحة، و ييك ذلييك ياقلييها اليخيياري يف        الاقيي ، وامل

بي  تيأتي   !! كتابًا يحيحًا ال ريب فييه ( اليخاري)و ك ذلك يعتربون (! يحيحه)
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 . رتيته عادهم بعد القرآن الكريم  يالرًة

 !!اهلل يضع رجله يف النار فتمتلئإن (: البخاري) 

: ال غييار علييه إذ يقيو  اهلل    مّميا  إن  الاار تطلب املزيد واملزيد، وهذا

( )
ولكين  ياذا بعيد ذليك؟      

إن اهلل سيييحااه وتعيياىل بعييد ذا  ُيخييرج  (: اليخيياري)اجلييواب هييو حسييب رواييية  

رجله، ويضعها يف الاار فتمتل 
( )
!! 

 !كريم؟أليس هذا  التًا لصريح القرآن ال

                                                 
 .73: سورة ق(  )

ييي   3123، حيديث  (وتقيو  هي   ين  زييد    )اب قوليه  ييي بي   777)يف اليخاري باب كا   حتت هذا االسيم  (  )

عين أايس عين اليايب      ،حيدثاا ليعية عين قتيادة     ،حدثاا حر ي بن عميارة  ،عيد اهلل بن أبي ا،سودحدثاا 

قيط   :يلقى يف الاار وتقو  هي   ين  زييد حتيى يضيك قد يه فتقيو        » :قا  (وسلمي وآله ي  يلى اهلل عليه  )

 .«قط

حيدثاا أبيو سيتيان احلميعي سيعيد بين يييى بين          ،بن  وسى القطيان  حدثاا ّمد: 3129يي  3121واحلديث 

يقا  جلهام هي   »: وأكثر  ا كان يوقته أبو ستيان ،عن أبي هريرة رفعه ،حدثاا عوا عن ّمد ، هدي

 .«الرب تيار  وتعاىل قد ه عليها فتقو  قط قط فيضك ،ا توت وتقو  ه   ن  زيد

ألربايا  عمير عين     ،حيدثاا عييد الير اق    ،ا عييد اهلل بين ّميد   حيدثا : 3129( اليخاري و سلم)واحلديث يف 

 :حتاجت اجلاة والاار فقالت الايار » (:وسلم ي وآله ي   يلى اهلل عليه)قا  الايب  :همام عن أبي هريرة قا 

قا  اهلل تييار    .ععتاء الااس وسقطهم اّلإ الي ال يدللين  :وقالت اجلاة .أ ثرت باملتكربين واملتجربين

إمنا أات عذاب أعذب بيك  ين    :وقا  للاار .رحم بك  ن ألاء  ن عياديأأات رمح   :جاةوتعاىل لل

 ،قيط قيط   :فأ يا الايار فيال متتلي  حتيى يضيك رجليه فتقيو          .ولك  واحدة  اهما  لؤها، ألاء  ن عيادي

ز ن اهلل عي إ يا اجلاية في   أو .وال يظلم اهلل عز وج   ن للقيه أحيداً  ، فهاالك متتل  ويزوى بعضها إىل بعض

رقيم  .. يف اجلاة ويتة اعيمها وأهلها باب الايار يدلليها اجلييارون   (  سلم)ألرجه « وج  ياش  هلا للقا

 132. 
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: فإاا هلل سيحااه وتعاىل يقو 
( )
، وهذا ايص قرآايي   

يييريح ال ليييس فيييه، وهييذ  الرواييية ختييالف يييريح القييرآن الكييريم، و ييك ذلييك   

 !!يروواها وبك  قوة

: يف آيية  روواان علماءاا إذا 

علييه  )اسيمك وعليمك، وهيو عليي بين أبيي طاليب         إن  

 يك أن هيذا ال   ! ، جند بعضهم يعيلض وييتج، ويقييم اليدايا وال يقعيدها؟     (السالم

خيالف القرآن أبدًا، وال خيالف ليئًا  ين ا،دلية إطالقيًا، فيال هيو  يالف للعقي ،        

علييه  )الثابتية حيو   كااية عليي      العا  ية  وال هو  الف للاق ، ب  إاه  طاب  لودلية 

وفضائله، و ازلتيه يف اوييات والرواييات املتيواترة والصيحيحة، كميا أايه         (سيالم اهلل 

 طاب  لودلة والشواهد ا،اية،  ن الروايات، وا،دلة العقليية، والقرآايية عليى    

 .ذلك يف لصوص هذ  اوية الشريتة

ثم أاتم يا أه  ا،الا
( )
رآن والعق  بالصيراحة، وتعتيربون   ختالتون الق!! 

« حت ى يضك رجليه »و( اليخاري)كما يف « حت ى يضك قد ه»هذ  الرواية ي أي رواية  

ي روايية ييحيحة، وكيذلك أليياهها، وتاسيون أو تتااسيون قوليه        (  سلم)كما يف 

 .: تعاىل

 ياذا  ! ه يف جهيام ثم أو ليس هذا استختافًا بالعق  اليشرين اهلل يضك رجلي 

 يالكم كييف   !  يثاًل حت يى متتلي ؟   ( جييالً )أو ( حجرًا)وملاذا ال يضك ! يعين ذلك؟

                                                 
 .  : سورة الشورى(  )

واظائر ، وليس املقصيود  ( اليخاري)املقصود  اهم َ ن يؤ ن بصحة أ ثا  هذ  الرواية، ويتعي د بروايات (  )

يف -وهلل احلمد -   والتتكع ممن يرفض ذلك وأ ثاله، وهم ذوي العقو  املتتتحة وذوي التدبر والتأ

 .ا دياد  طر د
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 حتكمون، أم على اهلل تعاىل تتلون؟

يف كتييياب ( اليخييياري)وإلييييكم روايييية أليييرى بييياتس املضيييمون، يرويهيييا  

: التوحيييد، بيياب  ييا جيياء يف قولييه اهلل عييز  وجيي  

( )
فأ  يا اجلاية   »: ، والرواية طويلة، اقتطف  اها  وعك الشاهد قيا  

فإن  اهلل ال يظلم  ن للقه أحدًا، يعين يدل  اجلميك يف اجلاة، ي طيعًا املسيتحقني ي    

َفُيلَقوَن  يي ولاا على هذا املقطك تعلي  الكه لوقت آلر يي . يشاء  وإا ُه ُياشُ  للاارإ  ا

 !.ه   ن  زيد ثالثًا؟ حت ى يضك فيها قد ه، فتمتل : فتقو فيها، 

 !اهلل يضك قد ه يف الاار فتمتل  الاار، وتكتتي عادئٍذ

و ك قطك الاظر عن  التة ذلك لصريح العق  ولصريح القرآن الكريم كما 

 !سي ، اتساء  ه  هذا يطاب  الذوق السليم

 !رجله؟ إذا أراد اهلل أن ميل  جهام أال يوجد هاالك إال

 !؟(اجليا )وملاذا ال يضك فيها 

 !؟(الكرات ا،لرى)أو

 !؟(أطاان احلديد والتوالذ)أو 

ثم إاك تطمح أن يدللك اهلل يف اجلاية، لكايك تيدل  رجي  اهلل يف الايار،      

 !؟

 : (البخاري)

 !يؤيد (صّلى اهلل عليه وآله)احلرب اليهودي يتكلم والرسول األعظم 

واستشهد اون على ذلك بشاهد آلر، وااتق  إىل رواية ألرى  ن روايات 

                                                 
 .12: سورة ا،عراا(  )
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ن رواياتايا وروايياتهم   لكي يقيارن املاصيتون  ين أهي  ا،يالا، بيني      ، (اليخاري)

فالحظوا جيدًا  اذا يقوليون  .. ،ن  ا،لياء ُتعرا بأعدادها، كما تعرا بألياهها

 عن اهلل سيحااه وتعاىل؟ 

ودة يف كتيب أليرى عدييدة  ين كتييهم أيضيًا، ولكين        وهذ  الروايات  وجي 

 (.اليخاري)يكتياا اون اقلها عن 

يرويهيا عين حيرب يهيودي،     ( اليخياري )وأو  أ ر غريب اصطدم بيه هيو أن   

واحد أحيار اليهود، )وهو ( أحيار)هو اليهودين إذ هو  ترد ومجعه ( احلرب)فإن 

(وهو العامل الذي يااعته حتيع املعااي
( )
رئيس ديين عايد  : )اليعض أاه وإن قا  

(املسيحيني، أسقف،  طران
( )
 ، لكن ا،ظهر هو ا،و 

تصوروا كيف يعتميدون عليى كيالم عيامل يهيودي، وكييف خيتلقيون ليربًا         

 : كهذا

إن حربًا يهوديًا
( )
ثيم يسياد إىل    (ييّلى اهلل علييه وآليه   )يأتي إىل رسيو  اهلل   

سييحااه أ يرًا  سيتحياًلن ،ن  اهلل تعياىل     اهلل تعاىل أ رًا غرييًا، بي  ييدعي عليى اهلل    

( اليخياري )و يك ذليك جنيد    !! (ييّلى اهلل علييه وآليه   )ليس اسم، ثم يؤيد  رسو  اهلل 

، ياقليها يف أكثير  ين  كيان، كميا      (ييّلى اهلل علييه وآليه   )بك  جيرأة عليى اهلل ورسيوله    

 .نياقلها  سلم يف يحيحه، وهاا   صادر ألرى ترويها، ال عرورة لذكرها او

 !«إصبع علىإصبع واألنهار  علىاهلل يضع السماء » :البخاري -3

: ،  ا جياء  ين قيو  اهلل تعياىل    1 كتاب التوحيد، باب  (اليخاري)جاء يف 

                                                 
 (.حرب) ادة  333ص  ج: آلمك اليحرين(  )

 (.حرب) ادة : املاجد(  )

 .أو حربًا  سيحيًا، ال فرق( 7)
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( )
 : ، تقو  روايتهم

يا : فقا  (يه وآلهيّلى اهلل عل)إىل رسو  اهلل ( أي أحد علماء اليهود)جاء حرب »

 « ّم د، إن  اهلل يضك السماء على إييك

!! اهلل تعاىل أييح جسمًا يلكب  ن أجيزاء و اهيا اايييك   ان : وهذا يعين

مل يكن إهلًا لكواه ّتاجًا للغع، إذ   ك أاه تعاىل يستحي  عقاًل أن يكون جسمًا، 

 .إىل  ا بالذات كما يلزم  اه التسلس ، ولوعوت أن  ا بالغع البد أن ياتهي

ثم إاه لو كان جسمًا لكان يف حي ز ويف  كان، فكان ّيدودًا، فاسيتحا  أن   

الال  تااهي املطل ، وإال للكب هو يكون إهلًان ،ن االه
( )
 .واحتاج 

أن يكيون جي   ا يه يف  كيان دون  كيان،      : إعافة إىل أاه يلزم  ين ذليك  

: و وعك دون  وعك، وهو  عارض بصراحة لقوله تعاىل

( )
. 

: إعافة إىل  ااقضة وجيود إيييك هلل، لقوليه تعياىل    

( )
 !؟

، وا،رض عليى إيييك  ، ن اهلل يضك السماء على إييكّم د، إيا  :فقا »

                                                 
حيدثاا أبيو   سيى،  باب إن اهلل ميسك السيماوات وا،رض أن تيزوال، حيدثاا  و     331حديث : اليخاري(  )

ي   ييلى اهلل علييه  )جاء حيرب إىل رسيو  اهلل    :عوااة عن ا،عم  عن إبراهيم عن علقمة عن عيد اهلل قا 

واجلييا  عليى   ، وا،رض عليى إيييك  ، ن اهلل يضيك السيماء عليى إيييك    ّم يد، إ يا  :فقا  (وسلم وآله ي 

فضيحك  ، ايا املليك  أ :ييد  ثيم يقيو  ب  ، وسائر ا،ل  عليى إيييك  ، والشجر وا،اهار على إييك، إييك

 ..َوَ ا َقَدُروْا الّلَه َح َّ َقْدرإ أ :وقا  (وسلمي وآله ي يلى اهلل عليه )رسو  اهلل 

 (.أي املاهية) ن الوجود وحدِّ  (  )

 .3: سورة احلديد( 7)

 .  : سورة الشورى( 3)
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 .«وسائر ا،ل  على إييك، والشجر وا،اهار على إييك، واجليا  على إييك

يف هيذا  ( حكمية )، وال (توا ن)والغريب ي إعافة إىل  ا سي  ي أاه ال يوجد   

كييف تقيو    : ، اقيو  (االسيتحالة العقليية  )التو يك الغريب، فمك قطك الاظر عين  

إذا قيسيت  ( ا،رض)مبا فيها  ن اجملرات العمالقية رييث أن   ( السماء)إن : الرواية

ئيلة يف الصحراء الواسعة، فهذ  السماء ال  تشم  آلرة إليها تكون كحية ر   ع

، واليي  تعييد بييدورها كقطييرة يف ريير السييماوات ا،لييرى، هييذ      (التياايية بدر)

ثيم  !! جيعليها عليى إيييك   ( ا،رض الصيغعة )السماء جيعلها الرب على إيييك، و 

و يا هيذا   ! وهي جزء يغع  ين ا،رض، جيعليها عليى إيييك، ملياذا؟     ( ا،لجار)

! حسب التالا الروايات( الشجر وا،اهار)على إييك، أو ( الشجرة: ) نالتوا

! وه  الثرى وهو اللاب إال جزء  ن ا،رض! جيعلها على إييك( املاء والثرى)و

( سييائر ا،ليي )فكيييف ومليياذا يضييك ا،رض علييى إييييك والييلاب علييى إييييك؟ و  

 !!«ثم يقو  بيد  أاا امللك»جيعلهم على إييك، 

 .«أاا امللك، أاا امللك»: ىويف رواية ألر

أليسييت هييذ  الطريقيية يف تصييوير اهلل سيييحااه وتعيياىل هييي طريقيية الكتييب      

ا،رافييية وهييي  يين اسييج رواة ا،سيياطع؟ وهييي  يين اتيياج طريقيية تتكييع اااسييان   

اليييدائي يف العصيير احلجييري؟، والعجيييب أن هييذ  ُتييذكر يف كتيياب يعتربواييه بعييد    

ويعتيربون  ! والرج  عادهم يف غاية اجلاللة !القرآن الكريم أعظم كتاب يف الكون

ثم يعكتون عليه، يدرسواه ويدر سواه ويعطون اجلوائز ملن ! هذا الكتاب يحيحًا

 !!حتظ هذا الكتاب

ثييم يقييو  بيييد  أاييا امللييك، فضييحك رسييو  اهلل  »: واعييود إىل تتميية الرواييية

 .«: وقا 

 ((ييّلى اهلل علييه وآليه   )فضحك رسيو  اهلل  )ن ملتمح   أن يوجه قوله إاه ميك: ال يقا 
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 عحك  ن سخافة عق  اليهودي؟  (يّلى اهلل عليه وآله)إاه : ويقو 

ييّلى اهلل علييه   )وهذا احتما ، قد يتمسك به  تشيث، ويسيتد  بيأن الرسيو     

: بعد أن عحك، قرأ اويية  (وآله
( )
يعيين رفيض   مّميا   

: حيث إاهم يوروا اهلل بهذ  الصورة ورد ك  ذا  الكالم، إذ 

 ...!!وأاه يضك السماء على إييك، وا،اهار وا،لجار على إييك و

إن اليخياري باتسيه يكيذ ب هيذا االحتميا  وياتيي االسيتدال ،        : ،اه يقا 

، قوليه   ، كتاب التتسع سورة الز ر بياب (اليخاري)يف ( الرواية الثااية)فالحظوا 

، وكيذلك توجيد يف     31: رقيم احليديث   : تعاىل

يعيين  (! التو ييك اجلغيرايف  )، فإن اتس الرواية ُتاقي   يك اليتالا يف    7 31الرقم 

شيجر  وال»، لكن يف هذ  الرواية «الشجر وا،اهار على إييك»: تلك الرواية تقو 

فيإن  ! وهي  الثيرى إال جيزء  ين ا،رض؟    « على إييك، واملاء والثرى على إيييك 

هييو الييلاب الاييدي  وهييو الييذي حتييت الظيياهر  يين وجييه ا،رض، فييإن مل  : الثييرى

يكن، فهو تيراب ولييس ثيرى   
( )
دون اليلاب  ( الثيرى )، وملياذا فير  اهلل لصيوص    

 !واملعادن، وسائر  ا يف باطن ا،رض، أو  ا على ظاهرها؟

جعييي  اهلل .. »: تقسييييمًا رباعييييًا إذ هيييي 7 31ثيييم إايييك جتيييد يف الروايييية 

السييماوات علييى إييييك، وا،رعييني علييى إييييك، وامليياء والثييرى علييى إييييك،    

 !ويف سائر الروايات جتد التقسيم مخاسيًا؟« ..وا،الئ  على إييك، ثم يهزهن

  فضحك الايب حت يى بيدت اواجيذُ  تصيديقًا لقيو     »: وعلى أي تقدير يقو 

«احلرب
( )
. 

                                                 
 . 9: سورة ا،اعام(  )

 . ادة ثرى: آلمك اليحرين(  )

آدم حيدثاا ليييان عين  اصيور عين إبيراهيم عين عيييدة عين عييد اهلل           حيدثاا  : 3177اليخاري، احلديث( 7)
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: )... :  يين بيياب قولييه تعيياىل  3 33ويف الرواييية 

 (!تعجيًا وتصديقًا له (يّلى اهلل عليه وآله)فضحك رسو  اهلل 

أن : و اذا تعين هذ  الرواية؟ هي  ترييدون أن توحيوا إىل القيارئ والسيا ك     

رب اليهييودي، وإن يألييذ الييوحي وأليييار املغييييات  يين احليي (يييّلى اهلل عليييه وآلييه)الييايب 

 !ااقض يريح العق  ويريح آيات القرآن ا،لرى؟

تصييديقًا لقييو  )اليي  تييوحي بهييا هييذ  الرواييية، ومليياذا  ( الرسييالة)و ييا هييي 

: وه  هو اوخل تأكيد  يطن ملا قاله املشيركون ! ؟(احلرب

( )
يّلى )حيث ات هم املشركون رسو  اهلل  

 !بأاه يألذ الوحي والقرآن  ن علماء اليهود واملسيحيني؟( اهلل عليه وآله

حت يى بيدت   ( ييّلى اهلل علييه وآليه   )فضيحك اليايب   : والحظوا  رة ألرى الرواية

: (يّلى اهلل عليه وآليه )، ثم قرأ رسو  اهلل !اواجذُ  تصديقًا لقو  احلرب

.. 

ويف  صييادر عديييدة  تلتيية لييدى (  سييلم)وهييذ  الرواييية أيضييًا  وجييودة يف 

القوم
( )
. 

                                                                                                                   
 
ن اهلل أايا جنيد   إييا ّميد    :فقيا   (وسيلم ي وآليه ي   يلى اهلل عليه  )جاء حرب  ن ا،حيار إىل رسو  اهلل  :قا 

جيع  السماوات على إييك وا،رعني على إييك والشجر على إييك واملاء والثرى على إيييك وسيائر   

حتيى بيدت اواجيذ      (وسيلم ي وآليه ي   يلى اهلل علييه   )فضحك الايب  ،اا امللكأئ  على إييك فيقو  ا،ال

َوَ يا َقيَدُروا اللَّيَه َحي َّ َقيْدرإ أ       (:وسيلم ي وآليه ي   ييلى اهلل علييه    )ثيم قيرأ رسيو  اهلل    ، تصديقا لقو  احليرب 

، َ ْطوإيَّيياتك بأَيمأياأييهأ ُسييْيَحاَاُه َوَتَعيياَلى َعمَّييا ُيْشييرإك ونَ    َواْلييَأْرُض َجمأيًعييا َقْيَضييُتُه َيييْوَم اْلقأَياَ ييةأ َوالسَّييماَواتُ   

 .312 وألرجه  سلم يف يتات املاافقني وأحكا هم كتاب يتة القيا ة واجلاة والاار رقم 

 .1: سورة الترقان(  )

، 333ص: 3، سيييان الاسيييائي ج   ص:  اجلميييك بيييني الصيييحيحني ج: ااظييير عليييى سييييي  املثيييا  (  )
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( الصييحيح)يف ( أهيي  ا،ييالا)ولاتوقييف عاييد هييذ  املتارقيية الغريييية، فييإن  

، عادهم، ويف العديد  ن كتيهم، ياقلون رواييات ختيالف ييريح القيرآن الكيريم     

وختالف يريح العق ، وختالف يريح الاق ، وختالف الذوق، وختالف امليوا ين  

 ين   -أي كيثع  ياهم عليى ا،قي       –العقلية والاقلية، و يك ذليك ال يتحرجيون    

 .طرحها واللويج هلا

وأ يييا بعضييياا فعليييى اليييرغم  ييين وجيييود رواييييات ييييحات أواًل، وأليييرى 

رواهييا بعييض علميياء أهيي  السيياة    ستتيضيية ثاايييًا، و تييواترة  ضييمواًا ثالثييًا، وقييد 

يف قوله تعياىل   واقلوها أيضًا رابعًا، وكلها تد  على أن 

، و ك ذلك يتحيرج  (عليه السالم)هو اا ام علي بن أبي طالب  

 !!اليعض  ن طرحها أو حت ى  ن  اعها

 !لغرائب؟أليس ذلك  ن أعجب العجائب وأغرب ا

 !بوجود أخطاء يف القرآنتصّرح  عائشة

 فالحظوا جيدًا  اذا تقو ؟  ..(عائشة)وهذا منوذج آلر اسوقه عن 

حسييب إسيياادهم يييحيحة، فييإن السيييوطي يف  -اوتييية  –وهييذ  الرواييية 

 : ، يقو  731الرقم  172اجمللد ا،و  يتحة ( ااتقان يف علوم القرآن)كتابه 

قيا    : 731»: واص الروايية هيو  . رط الشيخنيهذا إسااد يحيح على ل

                                                                                                                   
 
: 1، سيييان الل يييذي ج 2  ص: 3، حليييية ا،وليييياء ج 23 ص: 3 املعجيييم الكييييع ج ،3212:ت

: 3،  سيياد اليييزار ج21 ص: 9،  سيياد أبييي يعلييى ج1 7ص: 2 ، يييحيح ابيين حيييان ج 73ص

 .17 ص: 3، االبااة الكربى ج3 7ص
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: قيا  أبو  عاوية عن هشيام بين عيروة عين أبييه      أبو عييدة يف فضائ  القرآن حدثاا 

: عن قوله تعاىل-أ  سألُت عائشة عن حلن القرآن 
( )
». 

عرا بوعوت  ن هذ  الرواية الصحيحة عاد علماء السياة عليى ليرط    وسُي

 الشيخني

  .الاحو وقواعد ( جته )عائشة كاات  نَّإ: أواًل

  .ال تعرا القرآن وتتسع : ثاايًا

فيًا، وتكيذِّب القيرآن ي     أاهيا تتجيرأ عليى القيرآن الكيريم، فتعتيرب  ّر        :ثالثياً 

 .والعياذ باهلل ي 

ملاذا ال تعلعون على ذلك: فاقو 
( )
. 

يعين  : لكاكم تستوحشون عاد ا اقو 

، رغييم أاييه ال خيييالف العقيي  وال الاقيي ، بيي   (عليهمييا السييالم)علييي بيين أبييي طالييب  

يف تأيييد عليي بين     (يّلى اهلل علييه وآليه  )تعضد   ئات الروايات املتواترة عن رسو  اهلل 

ويف  دحيييه والثاييياء علييييه، ويف الشيييكوى  ييين ا، ييية ( عليهميييا السيييالم)أبيييي طاليييب 

 ! عاه؟اعراعهم 

بتحريييف القييرآن العظيييم، ال تستوحشييون  اهييان ،ن   تصيير ت  أهييذ  اليي  

 !!ا ها عائشة

تقيو  بيأن هيذا القيرآن املوجيود      و، !ثم إن عائشة ختطِّي  القيرآن بالصيراحة   

 . ك أن املسألة واعحة يف أاديات علم الاحو !بأيدياا ّرَّا؟

                                                 
 .27: سورة طه(  )

 يا  ين يعيلض  ياهم عليى      ا،طاب  و جه للكثع  ن أه  العا  ة الذين ال يعلعون على  ثي  ذليك، وا   ( )

 .ذلك وأ ثاله فقد ااصف ورج ح القرآن العظيم على تصايم ا،لخاص
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 :تقو  الرواية

ين لطأ القرآنيعيي سألت عائشة عن حلن القرآن : قا »
 ( )
 يي  

: قوله تعاىل عن
( )
  «؟

وألطأت عائشة حيث تصورت أاه يلزم أن تكون اوية  ،فقد توهم السائ 

 .تاصب االسم وترفك ا،رب( إنَّ)،ن ( هذين لساحران إنَّ: )هكذا

 خبطيأ  تتعرا اجلواب وال القواعد الاحويية، فحكمي  مل تكن ولكن عائشة 

هايا مبعايى   ( إْن)أن  : ، واحلا  أن اجليواب واعيح وهيو   !القرآن املوجود بني أيدياا

 (.اعم هذان لساحران: )وألواتها، فاوية مبعاى( إنَّ)، وليست هي  ن (اعم)

:وعن قوله تعاىل»-ب 
( )
 «؟

علييى ا،قيي ، أو االعييلاا باجلهيي  بييد   وهاييا أيضييًا عائشيية ختطِّيي  القييرآن

 .لعلماء بالقرآن وأه  القرآن وأه  اللغةإىل االسائ  إرجاخل 

لإللتيات، يعيين إن اهلل    ،القطيك حنيو  عليى  إايه  : ن هذ  الشييهة واجلواب ع

 .قطك الكالم لإللتات، وهذا واظائر  يتكرر يف القرآن الكريم

 : وعن قوله تعاىل» -ج 
( )
 .«؟

وأيضًا هايا جنيد أن عائشية ي  ثي  السيائ  اجلاهي  ي تتصيور أن الصيحيح هيو            

                                                 
: َلحين : )املاجيد  يادة حلين، وقيا     ( ألطأ ااعيراب وليالف وجيه الصيواب يف الاحيو     : حلن يف كال ه)(  )

 ..( التة قواعد القراءة الصحيحة وااعراب واليااء كرفك املاصوب

 .27: سورة طه(  )

 . 2 : ة الاساءسور( 7)

 .29: سورة املائدة( 3)



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

051 

 .، لكاها ال تعرا قاعدة القطك لاللتتات(الصابئني)

 : ي أي عائشة يفقالت »

هذا إسااد يحيح على . الكتابألطأوا يف  ،ابيا ابن ألي هذا عم  الك ت 

!!شيخنيلرط ال
( )
. » 

هييذا هييو اليياص القرآاييي كمييا هييو بييني أيييدياا وأيييدي مجيييك      : فاقييو  هلييا 

: ختطئة للقرآن الكريم، كما هو رد وإاكار لقوليه تعياىل   هااملسلمني، فكال 

( )
 . 

 .: الاص املوجود هوف

 . : وأيضًا

 . : وأيضًا

: لكاها ختطِّ  القرآن ولو باسم ختطئة الك ت اب، وختّط  قوله سييحااه 

( )
:حيث قالت 

. 

ويف اليرد عليى اهلل   ! ؟(القيرآن هيذا  حتريف )وه  جتد أوعح  ن كال ها يف 

 .: عز  وج  

                                                 
  سيورة الاسياء ج  ( اليدر املاثيور  )وأيضيًا   172ص  ج  731رقيم  / االتقان يف علوم القيرآن للسييوطي   (  )

يا ابين  )فقالت ( ان هذان لساحران)و( واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة)وفيه السؤا  عن آي   331ص

 (.بال  هذا عم  الكتاب الطأوا يف الكتا

،  ااهي  العرفيان يف   9  ص: ، كتياب املصياحف للسجسيتااي   213ص: 3تتسيع الطيربي ج  : وااظر أيضًا

 .797ص:  علوم القرآن ج

 .9: سورة احلجر(  )

 .9: سورة احلجر( 7)
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بييأن : إاسييان أن يقييو  و يين الواعييح أاييه لييو فييتح هييذا الييياب، لتجييرأ كيي  

، وحيائذ ملا استقر حجر على حجير،  !ت ابالقرآن ليس هكذا، وهذا  ن لطأ الك 

وللزم  اه أكرب التالعب بالقرآن الكريم، إذ كلما وجد ليخص كلمية أو  عايى ال    

والصيحيح هيو كييذا   ! هيذا  ين لطيأ الكت ياب    : يتهمهيا، أو ال توافي  رأييه، يقيو     

 !وكذا

 :  ثيي  أن يقييو 
( )
 يين عميي  لطييأ هييو  

!!. (للييذكر  ثيي  حييظ ا،اثييى)والصييحيح هييو  ،ألطييأوا يف الكتابييةأي  ،الكت يياب

 .وهكذا يف كثع  ن اويات القرآاية حتى الصرية  اها

* * * 

لديهم العشرات  ن الروايات ب  املئات، الي    هذا غيض  ن فيض، فإنَّو

بشيك  أو آلير، وحنين لسياا اون مبقيام تتصيي  كلمياتهم،         تؤكد حتريف القرآن،

 كثعة جدًا وهي تياصُّ  ي  حسب طرقهمي  ورواياتهم الصحيحة واملستتيضة واملعتربة

 .، كما سي  اقله!على حتريف القرآن، و اها  ا يتيد أن ثلثي القرآن قد ُحذا

 : اقو  لكْن

، رغيم  ضيادة   هؤالء القيوم عليى باطليهم يستأسيدون عليى أهي  احلي         إنَّ

ا بعض أه  ، أ  وللعق  والتطرة السليمة كال هم ورواياتهم لاتس القرآن الكريم

العقي  والاقي ،  يك كي      ال  تطياب   احل  فمك وجود الروايات املطابقة للقرآن، و

 الاايك؟ ذلك يذر أو يتاط  ن اايحار باحل ِّ

* * * 

حقًا  ياخل اسأ  اهلل سيحااه وتعاىل أن يوفقاا لكي اكون  ن أت

                                                 
 .  : سورة الاساء ( )
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عليييه  يين اهلل الصييالة   ويييدقًا، و يين الييذين يتيعييون   

 ..والسالم، حقًا ويدقًا، إا ُه  يك آليب

وآلر دعوااا أن احلمد هلل رب العاملني، ويلى اهلل على ّم د وآليه الطيييني   

 .الطاهرين

 

  377 رجب ا،يب 

  الاجف ا،لرا

 الشعا ي سييناحل  رتضى
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 2 تتمة اهلا   ص (  )

/ كتاب احملاربني  ن أه  الكتر والردة( يحيح اليخاري)جاء يف  ا يسمى 

دثاا عيد العزيز بين عييد اهلل حيدثين إبيراهيم     ححسب الطيعة الليزرية  1 ص 1ج

بن سعد عن ياحل عن ابن لهاب عن عييد اهلل بين عييد اهلل بين عتيية بين  سيعود       

 ين املهياجرين  ياهم عييد اليرمحن بين        كايت أقيرئ رجياالً   : عن ابين عيياس قيا    

عوا فيياما أاا يف  ازله مباى وهو عايد عمير بين ا،طياب يف آلير حجية حجهيا إذ        

ييا   :الييوم فقيا    !لو رأيت رجال أتى أ ع املؤ اني :ا ييييرجك إلي عيد الرمحن فق

عمر لقيد بايعيت فالايا فيواهلل  يا      ه  لك يف فالن؟ يقو  لو قد  ات  !أ ع املؤ اني

                                      ..كاات بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت

إايي إن لياء اهلل لقيائم العشيية يف الاياس فمحيذرهم        :فغضب عمر ثم قيا  

 . هؤالء الذين يريدون أن يغصيوهم أ ورهم 

ملوسم جيميك رعياخل   ال تتع  فإن ا !يا أ ع املؤ اني :قا  عيد الرمحن فقلت

الااس وغوغاءهم فإاهم هم الذين يغليون عليى قربيك حيني تقيوم يف الاياس وأايا       

ألشى أن تقوم فتقو   قالة يطعها عاك ك   طع وأن ال يعوهيا وأن ال يضيعوها   

على  واععها فأ ه  حتى تقيدم املدياية فإاهيا دار اهلجيرة والسياة فيتخلص بأهي         

ت  تمكاا فيعيي أهي  العليم  قالتيك ويضيعواها      التقه وألراا الااس فتقو   ا قل

 . على  واععها 

 . ،قو ن بذلك أو   قام أقو ه باملدياة  يإن لاء اهلل  يواهلل  :فقا  عمر

فلميا كيان ييوم اجلمعية      ،فقد اا املدياة يف عقب ذي احلجة :قا  ابن عياس
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عجلت الروات حني  اغت الشمس حتى أجد سيعيد بين  ييد بين عميرو بين اتيي         

السا إىل ركن املارب فجلست حوله متس ركي  ركيتيه فليم أاشيب أن ليرج عمير      ج

ليقيولن   :بن ا،طاب فلميا رأيتيه  قييال قليت لسيعيد بين  ييد بين عميرو بين اتيي            

 ا عسيت أن يقو   يا مل   :فأاكر علي وقا  ،العشية  قالة مل يقلها  اذ استخلف

 .يق  قيله

ام فأثاى على اهلل مبا هيو أهليه   فجلس عمر على املارب فلما سكت املؤذاون ق

ال أدري لعليها بيني    ،أ ا بعد فإاي قائ  لكم  قالة قد قيدر ليي أن أقوهليا    :ثم قا 

فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث ااتهت به راحلته و ين لشيي    ،يدي أجلي

ي يلى اهلل علييه   )إن اهلل بعث ّمدا  ،أن ال يعقلها فال أح  ،حد أن يكذب علي

أايز  اهلل آيية اليرجم فقرأااهيا     مّميا   بياحل  وأايز  علييه الكتياب فكيان      (وسلموآله ي  

ورمجايا بعيد     (وسلمي وآله ي  يلى اهلل عليه  )وعقلااها ووعيااها رجم رسو  اهلل 

فألشى إن طا  بالااس   ان أن يقو  قائي  واهلل  يا جنيد آيية اليرجم يف كتياب اهلل       

اب اهلل حيي  علييى  يين  اييى إذا  والييرجم يف كتيي :فيضييلوا بييل  فريضيية أازهلييا اهلل 

ثم إايا كايا    ،أحصن  ن الرجا  والاساء إذا قا ت اليياة أو كان احلي  أو االعلاا

أن ال ترغيوا عن آبائكم فإاه كتر بكم أن ترغيوا عن  :اقرأ فيما اقرأ  ن كتاب اهلل

ييلى اهلل  )أال ثيم إن رسيو  اهلل   . آبائكم أو إن كتيرا بكيم أن ترغييوا عين آبيائكم      

 ريم وقولوا عييد اهلل   ال تطرواي كما أطري عيسى بن»: قا  (وسلمي وآله ي  يه  عل

                                                                         .«ورسوله

ثم إاه بلغين قائ   اكم يقو  واهلل لو قد  ات عمر بايعت فالاا فال يغيلن   

أال وإاهيا قيد كاايت كيذلك      ،بكير فلتية ومتيت    إمنا كاايت بيعية أبيي    :ا ر  أن يقو 

ولكن اهلل وقى لرها وليس فيكم  ن تقطك ا،عاياق إلييه  ثي  أبيي بكير  ين بيايك        

رجال  ن غع  شورة  ن املسلمني فال يتابك هو وال الذي تابعه تغرة أن يقتال وإايه  
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اصيار لالتوايا   أن ا، (وسيلم ي وآليه ي   يلى اهلل علييه   )قد كان  ن لرباا حني توفى اهلل اييه 

واجتمعوا بأسرهم يف سقيتة بيين سياعدة وليالف عايا عليي واليزبع و ين  عهميا         

واجتمك املهاجرون إىل أبي بكر فقلت ،بي بكير ييا أبيا بكير ااطلي  بايا إىل إلوااايا        

هؤالء  ن ا،اصار فااطلقاا اريدهم فلما داواا  ياهم لقيايا  ياهم رجيالن يياحلان      

فقاال أين تريدون يا  عشر املهاجرين؟ فقلاا اريد إلوااايا  فذكرا  ا متا، عليه القوم 

فقليت واهلل   ،فقياال ال علييكم أن ال تقربيوهم اقضيوا أ يركم      ،هؤالء  ن ا،اصار

لاأتياهم فااطلقاا حتى أتيااهم يف سقيتة بين ساعدة فإذا رج   ز   بني ظهراايهم 

ا يوعك فلما جلسياا  فقلت  ا له؟ قالو ،فقلت  ن هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عيادة

قليال تشهد لطييهم فأثاى على اهلل مبا هو أهله ثيم قيا  أ يا بعيد فياحن أاصيار اهلل       

وكتيية ااسالم وأاتم  عشر املهاجرين رهط وقد دفيت دافية  ين قيو كم فيإذا هيم       

فلما سكت أردت أن أتكلم . يريدون أن خيتزلواا  ن أيلاا وأن يضاواا  ن ا، ر

أعجيتين أردت أن أقد ها بني يدي أبي بكير وكايت أداري   وكات قد  ورت  قالة 

فكرهييت أن  ، اييه بعييض احلييد فلمييا أردت أن أتكلييم قييا  أبييو بكيير علييى رسييلك  

واهلل  ا تر   ن كلمة أعجيتين  ،أغضيه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم  ين وأوقر

يكم يف تزويري إال قا  يف بديهته  ثلها أو أفض   اها حتى سكت فقا   ا ذكر  في 

 ن لع فأاتم له أه  ولن يعرا هذا ا، ير إال هليذا احليي  ين قيري  هيم أوسيط        

 ،العييرب اسيييا ودارا وقييد رعيييت لكييم أحييد هييذين الييرجلني فيييايعوا أيهمييا لييئتم

قيا  غعهيا   مّميا   فألذ بيدي وبيد أبي عييدة بن اجلرات وهو جيالس بياايا فليم أكير     

 ين إثيم أحيب إليي  ين أن أتيأ ر        كان واهلل أن أقدم فتضرب عاقي ال يقربين ذلك

على قوم فيهم أبو بكر اللهم إال أن تسو  لي اتسي عاد املوت ليئا ال أجد  اون 

فقا  قائ   ن ا،اصار أاا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب  اا أ ع و ياكم أ يع   . 

فكثيير اللغييط وارتتعييت ا،يييوات حتييى فرقييت  يين االلييتالا  . يييا  عشيير قييري 
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أبييا بكيير فيسييط يييد  فيايعتييه وبايعييه املهيياجرون ثييم بايعتييه    ييياابسييط يييد  : فقلييت

وازواا على سعد بن عيادة فقا  قائ   اهم قتلتم سعد بين عييادة فقليت    . ا،اصار

قا  عمر وإاا واهلل  ا وجداا فيميا حضيراا  ين أ ير أقيوى       ،قت  اهلل سعد بن عيادة

يييايعوا رجيال  ياهم      ن  يايعة أبي بكر لشيياا إن فارقايا القيوم ومل تكين بيعية أن     

بعداا فإ ا بايعااهم على  ا ال ارعى وإ ا  التهم فيكيون فسياد فمين بيايك رجيال      

.. علييى غييع  شييورة  يين املسييلمني فييال يتييابك هييو وال الييذي بايعييه تغييرة أن يقييتال   

 (.، باب رجم احليلى2ج: اليخاري)
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  طيوخل، (عليه السالم)أعواء على حياة اا ام علي  . 

اا ام احلسني عليه السالم وفروخل الدين، دراسية عين العالقية الوثيقية بيني       . 

 سيد الشهداء عليه السالم وبني ك  فرخل فرخل  ن فروخل الدين،  طوط

 ا،يو   ياحث القطك، آللدان،  طوط .7

 االجتهاد يف أيو  الدين،  طوط .3

 ا،وا ر املولوية واارلادية،  طيوخل .1

 ، أربعة آللدات، آلموعة ّاعرات عليى عيوء   روث يف العقيدة والسلو .2

ألقييت يف احليو ة الزياييية ويف الاجيف ا،ليرا،       ،اويات القرآايية الكرميية  

 .طيك اجمللد ا،و   اها

السييالم يف القييرآن الكييريم،   الصييالة و التصييريح باسييم اا ييام علييي عليييه   .3

  طيوخل

 توبوا إىل اهلل،  طوط .1

 ،  طيوخل عاايها و صاديقهااحلجة  .9

 ة  راسي  الثقات،  طوطحجي .3 

 احلوار التكري،  طيوخل .  

 دروس يف أيو  الكايف، اجلزء ا،و  كتاب العق  واجله ،  طوط .  

تقرييرات درس ا،يارج، ألقيي يف     ،دراسة عين حجيية ا،حيالم واملاا يات      .7 

 احلو ة العلمية يف الاجف ا،لرا،  طوط 

و ة العلميية يف  رسالة يف قاعدة االزام، تقريرات درس ا،ارج ألقيي يف احلي   .3 

 الاجف ا،لرا،  طوط
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 رسالة يف أجزاء العلوم و كوااتها،  طيوخل .1 

السيالم، دراسية عين القيمية      الصيالة و  لعاخل  ن اور فاطمة الزهراء عليهيا  .2 

 .الذاتية حملية الزهراء عليها السالم،  طيوخل

 .لرعية وقدسية وّورية الاهضة احلسياية،  طيوخل .3 

 لرت دعاء االفتتات،  طوط .1 

 ى التقهاء دراسة فقهية أيولية،  طيوخللور .9 

 السيدة ارجس عليها السالم  درسة ا،جيا ،  طيوخل .3 

 الضوابط الكلية لضمان اايابة يف ا،حكام العقلية،  طوط .  

تقريرات درس ا،ارج، ألقي يف احلو ة يف العلمية  ،فقه الرلوة وأحكا ها  .  

  طوط –يف الاجف ا،لرا 

التساد، تقريرات درس ا،يارج ألقيي يف   فقه حتظ كتب الضال  و سييات  .7 

 احلو ة العلمية يف الاجف ا،لرا،  طوط

فقييه ا،مييس، تقريييرات درس ا،ييارج ألقييي يف احلييو ة العلمييية الزيايييية،      .3 

  طوط

 فقه التعاون على الرب والتقوى،  طيوخل .1 

فقه االجتهاد والتقليد  ياحيث االحتيياط، تقرييرات درس ا،يارج ألقيي يف       .2 

 ة يف الاجف ا،لرا،  طوطاحلو ة العلمي

 يف السجن كاات  قاالت،  طيوخل .3 

تقريييرات درس ا،ييارج، ألقييي يف احلييو ة  فقييه االجتهيياد يف أيييو  الييدين، .1 

 العلمية يف الاجف ا،لرا،  طوط

 كواوا  ك الصادقني، روث تتسعية يف اوية الشريتة ،  طيوخل .9 

 الكريم؟،  طيوخلملاذا مل يصرت باسم اا ام علي عليه السالم يف القرآن  .73
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 امليادئ التصورية والتصديقية للتقه وا،يو ،  طيوخل . 7

  ن حياة اا ام احلسن عليه السالم،  طوط . 7

 قة بني الدولة والشعب،  طيوخل ال ح العال .77

 اقد اهلر ياوطيقا واسيية احلقيقة واملعرفة واللغة،  طيوخل .73

 املمكن واملمتاك،  طيوخل.. اسيية الاصوص واملعرفة
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 :لع  ا ايتدئ به

 .القرآن الكريم

 .اهج اليالغة

 .هي731 ، الاجف،  طيعة الاجف، لطوسيالشيخ ا ،االستيصار . 

( علييهم السيالم  ) ؤسسة آ  الييت : وسائ  الشيعة، احلر العا لي، حتقي  . 

 .هي339 أوىل، قم، :ط

ان، الطيعة  السيد حسن ا،رس: تهذيب ا،حكام، الشيخ الطوسي، حتقي  .7

 . .هي721 طهران الرابعة،دار الكتب ااسال ية، 

ليرت الايووي عليى    : املعيروا بيي  ]املاهاج لرت يحيح  سلم بين احلجياج    .3

أبييو  كريييا ييييى بيين لييرا الاييووي، الطيعيية الثااييية ، دار  [ يييحيح  سييلم

 .هي 79  بعوت، إحياء اللاث العربي،

امحيد  : قالاي، حتقيي  لرت يحيح اليخاري، ابن حجر العس فتح الياري .1

 .هي739 بن علي بن حجر، بعوت، دار املعرفة، 

لير وا املاياوي، الطيعية     فيض القدير لرت اجليا ك الصيغع،  ّم يد عيب ا     .2

 .هي1 3  بعوت، دار الكتب العلمية،ا،وىل، 

 .بعوت ،اليداية والاهاية، ابن كثع،  كتية املعارا .3

 .العربي روت املعااي، اولوسي، دار إحياء اللاث .1

سيعيد املايدوب،   : االتقان يف علوم القرآن، جال  الدين السيوطي، حتقي  .9
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 .م992  -هي2 3 لياان،  ،الطيعة  ا،وىل، دار التكر

 .هي733 السان الكربى، الييقهي، الطيعة  ا،وىل، حيدر آباد،  .3 

 صييطتى . د: يييحيح اليخيياري، ّم ييد بيين إ اعييي  اليخيياري، حتقييي     .  

 .م913  -هي 333 ، دار ابن  كثع، بعوت، ديب، الطيعة الثالثة

عليي  : اجلمك بني الصيحيحني اليخياري و سيلم، ّم يد احلمييدي، حتقيي        .  

 -هييي7 3 حسييني اليييواب، الطيعيية الثااييية، دار ابيين حييزم، بييعوت،      

 .م 33 

جا ك ا،يو  يف أحاديث الرسو ، ابن االثع اجلزري، حتقي  عيد القيادر   .7 

 كتييية احللييوااي و طيعيية املييالت و كتييية دار   االراييؤوط، الطيعيية  ا،وىل، 

 .الييان

ليعيب ا،رايؤوط،  ؤسسية    : يحيح ابن حيان، ّم د بين حييان، حتقيي     .3 

 .الرسالة

لييعيب ا،راييؤوط، :  سيياد امحييد بيين حاييي ، امحييد بيين حاييي ، حتقييي    .1 

 .م999  -هي3 3 الطيعة الثااية،  ؤسسة الرسالة، 

يوسيف عييد اليرمحن، دار    : هتتسع ابن كثع، ابن كثع الد شقي، قيد م لي   .2 

 .م 99  -هي   3 املعرفة، بعوت 

 .م997 الدر املاثور، عيد الرمحن السيوطي، دار التكر، بعوت،  .3 

 .بعوت ،فتح القدير، ّم د بن علي الشوكااي، دار التكر .1 

 .احملّلى، ابن حزم االادلسي، دار التكر .9 

وابييراهيم  امحييد الربدواييي : اجلييا ك ،حكييام القييرآن، القييرطيب، حتقييي     .3 

 -713 أطتيييي ، الطيعييية الثاايييية، دار الكتيييب املصيييرية، القييياهرة،      

 .م923 
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كشف ا،تاء، العجليواي، الطيعية الثالثية، دار الكتيب العلميية، بيعوت،        .  

 .هي331 

، امحييد بيين لييعيب الاسييائي، الطيعيية  ا،وىل، دار الكتييب السييان الكييربى .  

 .م 99 هي   3 العلمية، بعوت، 

ّم يد ّمييود ليياكر،  طيعيية  : جريير الطربييي، حتقييي  تهيذيب اوثييار، ابيين   .7 

 .القاهرة ،املداي

الكشاا عن حقائ  التازي ،ّمود بن عمر الز شري، دار إحيياء اليلاث    .3 

 .العربي، بعوت

 .هالم الادوي، دار التكر: التاريخ الكيع، اليخاري، حتقي  .1 

ر ّم يد فيؤاد عييد اليياقي، دا    : يحيح  سلم،  سلم الايسيابوري، حتقيي    .2 

 .إحياء اللاث، بعوت

حلية ا،ولياء، أبو اعيم االييهااي، الطيعة الرابعة ، دار الكتاب العربيي،   .3 

 .هي331 بعوت، 

 ااهيي  العرفييان، ّم ييد الزرقييااي، الطيعيية  ا،وىل، دار الكتيياب العربييي،    .1 

 .هي1 3 بعوت، 

 صييطتى عيييد : املسييتدر  علييى الصييحيحني، احليياكم الايسييابوري،حتقي   .9 

 .هي  3 لطيعة  ا،وىل ، دار الكتب العلمية، بعوت، القادر ا

 .هي 33 كاز العما ، املتقي اهلادي، الطيعة ا،ا سة،  ؤسسة الرسالة،  .73

 .هي  3 آلمك الزوائد، علي بن أبي بكر اهليثمي، دار التكر، بعوت،  . 7

: ت]سييان سييعيد بيين  اصييور، سييعيد بيين  اصييور ا،راسييااي اجلو جييااي    . 7

 .هي3 3 وىل ،دار العصيمي، الرياض، ، الطيعة  ا،[هي3  

 ،عمييدة عيييون يييحات ا،ليييار، ابيين اليطرييي ، جا عيية املدرسييني، قييم      .77

 .هي333 
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طيب املوسوي اجلزائري، : تتسع  القمي، علي بن إبراهيم القمي، حتقي  .73

 . طيعة الاجف

احملالتيييي، الطيعييية الرابعييية،   : تتسيييع ايييور اليييثقلني، احليييويزي، حتقيييي     .71

 .هي  3  ،ا اعيليان، قم

الييييان يف تتسييع القييرآن، السيييد ا،ييوئي، الطيعيية الرابعيية، دار الزهييراء،      .72

 .هي791 بعوت، 

ّم يد أبيو   : ،ّم يد بين عييد اهلل الزركشيي، حتقيي      الربهان يف عليوم القرآن  .73

التضيي  إبييراهيم، الطيعيية  ا،وىل، دار إحييياء الكتييب العربييية، بييعوت،      

 .هي732 

علييي ّم ييد الضييياخل،  : جلييزري، حتقييي الاشيير يف القييراءات العشيير، ابيين ا  .71

 .املطيعة التجارية

 عرفة القر اء الكيار عليى الطيقيات واالعصيار، ّم يد بين امحيد اليذهيب،         .79

ليعيب ا،رايأووط، الطيعية  ا،وىل،  ؤسسية الرسيالة، بيعوت،       : حتقي 

 .هي333 

إ تاخل اال اخل مبا للايب  ن ا،حوا  وا، وا  واحلتدة واملتياخل، املقرييزي،    .33

 .هي3 3 لطيعة  ا،وىل، دار الكتب العلمية، بعوت، ا

آلمك الييان يف تتسع القيرآن، الشييخ الطربسيي، الطيعية  ا،وىل،  ؤسسية       . 3

 .هي1 3 بعوت،  ،ا،علمي

ابيين : امحييد بيين ّم ييد الييثعليب، حتقييي  [ تتسييع الييثعليب]الكشييف والييييان  . 3

 .هي  3 عالور، دار إحياء اللاث العربي، بعوت، 

الغيييب أو التتسييع الكيييع، التخيير الييرا ي، الطيعيية  ا،وىل، دار       تيياتيح .37

 .هي  3 الكتب العلمية، بعوت،  
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 .بعوت ،تتسع الييضاوي، الييضاوي، دار التكر .33

علي أكرب الغتاري، الطيعية ا،ا سية، دار   : الكايف، الشيخ الكيين، حتقي  .31

 . . هي727 الكتب ااسال ية ،طهران، 

، ابين  ( عليهم السالم)أ ع املؤ اني وا،ئمة  ن ولد    ائة  اقية  ن  ااقب .32

، قييم، (عليييه السييالم ) درسيية اا ييام املهييدي   : ليياذان، حتقييي  واشيير  

 .هي333 

 تصيير بصييائر الييدرجات، حسيين بيين سييليمان احللييي، الطيعيية  ا،وىل،       .33

 .هي733 املطيعة احليدرية، الاجف، 

 .ؤسسة اليعثة،  قمالربهان يف تتسع القرآن، السيد هالم اليحرااي،   .31

 ااقب ابن لهر آلوب، ّم د بن علي بن لهر آلوب، املطيعةا حليدريية،   .39

 .الاجف

رار ا،اوار ، ّم د باقرا جمللسي، الطيعة الثااية،  ؤسسة الوفاء، بعوت،  .13

 .هي337 

تتسع الصايف، ّسين التييض الكاليااي، الطيعية الثاايية،  كتيية الصيدر،         . 1

 .هي2 3 طهران، 

ّم د باقر  احملميودي، الطيعية    : تازي ، احلاكم احلسكااي، حتقي لواهد ال . 1

 .هي  3 ا،وىل،آلمك إحياء الثقافة ااسال ية، طهران، 

السييد حتسيني   : يف فضائ  الطالييني، احملسن بن بركة، حتقيي  تاييه الغافلني  .17

 .هي3 3 الطيعة  ا،وىل،  ركز الغدير للدراسات،  ،آ  لييب

دوق، الطيعيية  ا،وىل،  ؤسسيية اليعثيية، طهييران،   ا، ييالي، الشيييخ الصيي   .13

 .هي3 3 

اارلاد يف  عرفة حجج اهلل على العياد، الشيخ املتيد، الطيعة الثاايية، دار   .11
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 .هي3 3 املتيد للطياعة والاشر، بعوت، 

محدي بن عيد اجملييد،  : املعجم الكيع، سلمان بن امحد الطربااي، حتقي  .12

 .هي333 احلكم، املوي ، الطيعة الثااية،  كتية العلوم و

حلية ا،ولياء، أبو اعيم االييهااي، الطيعة الرابعة، دار الكتياب العربيي،    .13

 .هي331 بعوت، 

آيييف بيين علييي   : دعييائم ااسييالم، القاعييي الاعمييااي املغربييي، حتقييي      .11

 .927  -هي 797  صر،  ،ايغر، دار املعارا

ؤسسية الرسيالة،   احملرقة، ابن حجر اهليتميي، الطيعية  ا،وىل،      الصواع .19

 .م993 بعوت، 

عيييد الييرمحن عمييع ، الطيعيية   : املواقييف، عيييد الييرمحن االجيييي، حتقييي   .23

 .م993  ،ا،وىل، دار اجلي ، بعوت

ّم يد هيادي اال ييين، آلميك     : لصائص ا،ئمة، الشريف الرعي، حتقيي   . 2

 .هي332 اليحوث ااسال ية،  شهد، 

السييعيد بيين  : حتقييي  التييردوس مبييأثور ا،طيياب، ابيين لييعويه الييديلمي،    . 2

 .هي332 بسيواي  غلو ، دار الكتب العلمية، بعوت، 

ياابيك املودة لذي القربى، سلمان القايدو ي احلاتيي، الطيعية  ا،وىل، دار     .27

 .هي2 3 االسوة 

علي أكرب غتاري، مجاعة املدرسيني،  : ا،صا ، الشيخ الصدوق، حتقي  .23

 .هي337  ،قم

جال  الدين احلسيين، : لربقي، حتقي احملاسن ، امحد بن ّم د بن لالد ا .21

 .دار الكتاب ااسال ية

ّم ييد الصييادق، دار إحييياء : احكييام القييرآن، أبييو بكيير اجلصيياص، حتقييي   .22
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 .هي331 اللاث العربي، بعوت، 

عليي أكيرب غتياري،    : كما  الدين ومتام الاعمة، الشييخ الصيدوق، حتقيي     .23

 .هي331 قم،  ،جا عة املدرسني

علييه  )وق، الطيعية  ا،وىل،  ؤسسية اا يام اهليادي     اهلداية، الشيخ الصد .21

 .هي1 3 ، قم ( السالم

عياد اهلل الطهرااي  وعلي امحيد ااييح،   : الغيية، الشيخ الطوسي، حتقي  .29

 .هي  3 قم،  ، ؤسسة املعارا ااسال ية

جيييواد القييييو ي،  ؤسسييية اشييير :التهرسيييت، الشييييخ الطوسيييي، حتقيييي  .33

 .هي3 3 التقاهة، 

 وسييى الشيييعي  : د بيين علييي الاجالييي، حتقييي   رجييا  الاجالييي، امحيي  . 3

 .الزجنااي، جا عة املدرسني، قم

رجا  الكشي، ّم د بن عمير الكشيي،  ؤسسية الاشير يف جا عية  شيهد،        . 3

 . . هي771 

رجييا  ابيين داود،ابيين داود احللييي،  ؤسسيية الاشيير يف جا عيية طهييران،          .37

 .هي717 

 ،لائر، قييم، العال يية احللييي، دار الييذ  [رجييا  العال يية احللييي  ]ا،الييية  .33

 .هي  3 

 .هي1 3  ،رجا  الطوسي، الشيخ الطوسي،  ؤسسة الاشر ااسال ي .31

 هييدي : جوابييات أهيي  املوييي  يف العييدد والر ييية، الشيييخ املتيييد، حتقييي   .32

 .جنف

: لواهد التازي  لقواعد التتضي ، عيييد اهلل بين امحيد احلسيكااي، حتقيي       .33

 .هي  3 احملمودي، و ارة اارلاد، طهران، 
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عياء الدين احلسيين،  اشورات  كتية : لتيض الكالااي، حتقي الوايف، ا .31

 (.عليه السالم)اا ام أ ع املؤ اني 

 عجييم رجييا  احلييديث، السيييد ا،ييوئي،  ركييز اشيير آثييار ليييعة، قييم ،       .39

 .هي3 3 

بإ رة امليؤ اني، رعيي اليدين    ( عليه السالم)اليقني بالتصاص  والاا علي  .13

طيعيية  ا،وىل،  ؤسسيية دارا  ا،اصيياري، ال: علييي بيين طيياووس، حتقييي   

 .هي7 3 ، قم، (اجلزائري)لكتاب 

 .جال  الدين احلسيين: الغارات، إبراهيم الثقتي الكويف، حتقي  . 1

السيد امحد احلسيين،  طيعية  : بن احلر العا لي، حتقي أ   او  ، ّم د  . 1

 .اوداب، الاجف

اث، امحيد االرايا ط،دار إحيياء اليل    :  بالوفيات، الصتدي، حتقيي  يفالوا .17

 .هي3 3 بعوت، 

 .الكاى وا،لقاب، الشيخ عياس القمي،  كتية الصدر، طهران .13

اليلغيية يف تييراجم أئميية الاحييو واللغة،ّم ييد بيين يعقييوب التييعو  آبييادي،       .11

الطيعة  ا،وىل، مجعيية إحيياء اليلاث ااسيال ي،      ،ّم د املصري: حتقي 

 .هي333 الكويت، 

 .ار الكتب العلمية، بعوتطيقات املتسرين، جال  الدين السيوطي، د .12

 .، املطيعة احليدرية، الاجف[ هي223:ت]التضائ ، البن لاذان  .13

 .الذريعة إىل تصاايف الشيعة، الطيعة الثااية، دار ا،عواء، بعوت .11

 غين اللييب عن كتب ا،عاريب، ابن هشام ا،اصاري،  اشورات  كتيية   .19

 .هي333  ،املرعشي الاجتي، قم

امحد ّم يد لياكر، دار   : عيسى الل ذي، حتقي  سان الل ذي، ّم د بن .93
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 .إحياء اللاث العربي، بعوت

حسيني سيليم   :  ساد أبي يعلى، امحد بن علي أبو يعلى املويلي، حتقيي   . 9

 .هي333 أسد، الطيعة  ا،وىل، درا املأ ون لللاث، د ش ، 

: ، حتقييي [هييي 9 : ت] سيياد اليييزار، أبييو  بكيير امحييد بيين عمييرو اليييزار    . 9

لرمحن،  ؤسسة علوم القيرآن و كتيية العليوم واحلكيم، بيعوت،      ّتوظ ا

 .هي339 

 .،دار الراية، الرياض[هي713: ت]االبااة الكربى، ابن بطة العكربي  .97

عيد اهلل بين  : جا ك الييان يف تتسع القرآن، ّم د بن جرير الطربي، حتقي  .93

 .عيد احملسن، الطيعة  ا،وىل، دار هجر

ّم يييد عييييد ، : ود السجسيييتااي، حتقيييي كتييياب املصييياحف، ابييين أبيييي دا .91

 .هي7 3 التاروق احلديثة، القاهرة، 
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 1  .......... !سورة ا،حزاب كاات  ائ  آية. ب

 3  ........... !حذا سورتي ا،لك واحلتد. ج

    ........... !القرآن سقط  اه ثلثا : عمر. د

 7  ........... !سورتان طويلتان ّذوفتان. هي

 3  ....... !ملاذا متاعون طياعة الكايف وتطيعون اليخاري

 9  ................ التص  الثااي

  7 ......... (هذا يراط علي  ستقيم: )قوله تعاىل

  7 ............. !ال جتر  با   جتر  وبائي

 77 ............... :القراءة ا،وىل
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 77 .............. :القراءة الثااية هي

 73 ................ :لثالثةالقراءة ا

 72 ...... (يّلى اهلل عليه وآله)اعلاض عمر على الرسو  

  3 ................ التص  الثالث

  3 ........... (َوَجَعْلَاا َلُهْم لأَساَن يأْدق  َعلأيًّا)

 32 ........... ال استحالة ذاتية، وال وقوعية

 13 ........... ا،اواخل ا،ربعة  ن ا،دلة الراوئية

 13 .......... :الروايات الصرية: الاوخل ا،و 

  1 ........ ساد الرواية ا،وىل يف أعلى درجات الصحة

 11 ........... :اص الرواية الصحيحة ا،وىل

 12 ........... :الرواية الصحيحة الثااية واصها

 11 ........... الروايات املستتيضة: الاوخل الثااي

 19 ......... روايات  ن طرق العا  ة: الاوخل الثالث 

  2 ...... !و اك طياعة الكتب! اارهاب يف عصر احلريات

 23 .......... روايات لأن الازو : الاوخل الرابك

 21 .......... الطغاة عد أه  الييت عليهم السالم

 21 ........ (عليه السالم)ألف آية ازلت يف اا ام علي 

عليييه )هييو اا ييام علييي  ﴾لأيًّييالأَسيياَن يأييْدق  َع﴿يف آييية  ﴾َعلأيييًا﴿تسييعة أدليية علييى أن 

 23 ................. (السالم

 23 .......... (الشخص)ُيكاَّى به عن ( اللسان. ) 

 29 .......... عادة( علي)اللسان ال يويف بي.  

 33 ........ ﴾اجع  لي و يرًا﴿هاا هي اظع  ﴾جعلاا﴿. 7
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  3 .............. !عمَر: لو كان اللتظ 

  3 ......... يحية أبي بكر يف الغار فضيلة أم رذيلة؟

 31 ......... (عج)السر  يف عدم ظهور اا ام املاتظر 

 33 ........ (ْيَاا َليُهم  ِّن رَّْحَمتأَااَوَوَه)لي ( املتعو . )3

 13 ....... َعَلمك ، وليس يتًة( عليًا)السياق يشهد بأن . 1

  1 ... (عليهما السالم)بني جااحي إ اعي  وإسحاق ( التوا ن. )2

 11 ............. (َليُهْم): قوله تعاىل. 3

  9 (املعااي)ال ( ا،لخاص) تعل  بدائرة ( ليه السالمع)طلب إبراهيم . 1

 93 ........... ُحسُن ترجيحإ الراجح ا،فض . 9

 91 ................ التص  الرابك

 91 ......... [َوإإاَُّه فأي أ مِّ الكأَتابأ َلَدْيَاا َلَعلأيٌّ َحكأيمك]

 33  ............ :أدلة حجية هذ  الروايات

 33  ..... (عليه السالم)باا ام علي  (الصَِّراَط امل ْسَتقأيَم)تسع ت

 3   ............... :توعيح وتاييه

     ........ (التهذيب)رواية الطوسي يف : الرواية الثالثة

     ........... رواية ابن املاهيار: الرواية الرابعة

 1   ......... رواية ّمد بن العياس: الرواية ا،ا سة

 2   ............ :وجهان لالستدال  بالرواية

 3   .............  ن هو  يد بن يوحان؟

 3   ..... رواية ّمد بن العياس واالسلابادي: الرواية السادسة

 1   .............. هاتان قضيتان: تاييه

 1   ...........  ن هو يعصعة بن يوحان؟



 التصريح بإسم اإلمام علي عليه السالم يف القرآن

 

076 

 9   ........... رواية الديلمي :الرواية السابعة

 9   ............  وجز عن السيد لرا الدين

 3   ......... رواية السيد االسلابادي: الرواية الثا اة

     ..... ( صيات املتهجد)رواية الطوسي يف : الرواية التاسعة

     .......... (املصيات)توثي  الشيخ الطوسي لي 

 7   ...... (املااقب)رواية ابن لهر آلوب يف : الرةالرواية الع

 3   ............  وجز عن ابن لهر آلوب

 3   ................ روايات ألرى

 1   ......... (َوإإاَُّه فأي أ مِّ اْلكأَتابأ) رجك الضمع يف 

 1   ........ ذلك  ن  قتضيات اليالغة: اجلواب ا،و 

 1   ............... االستخدام:  

 9   ................ االتتات:  

 73  .......... االبتداء بالضمع أو عود  ملتألر: 7

  7  ................. احلذا: 3

  7  ......... االلكا  ال يعم التأوي : اجلواب الثااي

 77  ......... أه  الييت أدرى مبا فيه: اجلواب الثالث

 73  ........... االعتيار العقلي: اجلواب الرابك

 71  .............. :لواهد  ن الكتاب

 79  ............... التص  ا،ا س

 79  .......... !ياكرون احل  وجياهرون بالياط 

  3  .... !!وروايات تااقض العق  والقرآن( أه  ا،الا)يحات 

  3  ..... !!إن اهلل يضك رجله يف الاار فتمتل (: ارياليخ) - 
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 33  .............. (:اليخاري) - 

 33  .. !يؤيد( يّلى اهلل عليه وآله)احلرب اليهودي يتكلم والرسو  ا،عظم 

 31  . !«اهلل يضك السماء على إييك وا،اهار على إييك»: اليخاري -7

 13  ................ ! تارقة غريية

 13  ....... !عائشة تصر ت بوجود ألطاء يف القرآن -3

 12  ...............  لح  اهلوا  

 23  ..............  ن  صادر الكتاب

 33  ................. التهرس

 


