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توطئة

أيامهــا كنــت يف اليمــن حينــا وقــع هــذا الكتيب يف يــدي فأقبلــت عليــه وطالعته
يف جلســة واحــدة مشــدود ًا إىل اســم املؤلــف ومتشــوف ًا إىل مــا يريــد بيانــه يف هــذا
املبحــث املهــم :نشــأة التشــيع وتعريفــه ،فهــو -أي املؤلــف -مــن األســاء التــي
أنســنا هبــا يف أجــواء الدراســات احلوزويــة يف مراحــل املقدمــات حيــث املخترصات
الدراســية املفيــدة للطــاب والتــي كانــت وال زالــت منهج ـ ًا وســيط ًا بــن القديــم
واحلديــث ،شــكلت للطــاب خمرج ـ ًا مــن الصعوبــات يف فهــم عبــارات القدمــاء
وأعطتهــم املــواد عــى شــكل جرعــات مناســبة ألذهاهنــم وأعامرهــم.

فهــو مؤلــف خالصــة املنطــق وخالصــة علــم الــكالم ودروس يف فقــه اإلماميــة
وغــر ذلــك مــن كتــب نافعــة ،فجــزاه اهلل خــر جــزاء املحســنني.

انتهيــت مــن قــراءة الكتيــب املذكــور( ،مذهــب اإلماميــة) ،ومتنيــت حينهــا أن
يكــون املؤلــف غــر الدكتــور ،وبــدا يل أن مــن األنســب أن يكــون الكاتــب لتلــك
الســطور أحــد أنصــاف املثقفــن البعيديــن عــن املوازيــن العلميــة يف فهــم األمــور
وترتيبهــا.
ألن مــا قرأتــه وبرصاحــة ،ال خيتلــف عــا تعودنــا قراءتــه يف كتابــات ذلــك
الصنــف مــن املثقفــن املحســوبني عــى بعــض األحــزاب واحلــركات االســامية.
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وســأذكر شــاهد ًا عــى التطابــق ووحــدة النــرة بــن مــا قرأتــه يف عبائــر الدكتــور
وبــن تلــك الكتابــات.

وبــادرت حينهــا بالكتابــة إىل ســاحة املرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى املــرزا
جــواد التربيــزي (دام ظلــه) يف قــم وســاحة املرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى
الســيد حممــد ســعيد احلكيــم (دام ظلــه) يف النجــف موضحـ ًا مــا جــاء يف الكتيــب
باختصــار مــع نقــل أصــل عبارتــه وســائ ً
ال منهــا التصــدي باجلــواب ملــا ورد فيــه
مــن أخطــاء.
فبــادر ســاحة الشــيخ التربيــزي إىل األجابــة ونــرت يف كتيــب مــع جمموعــة
مــن األســئلة بعنــوان (الكلمــة احلــق) ،وســتجد نــص اجابتــه يف هنايــة هــذه
الرســالة* وأمــا ســاحة الســيد احلكيــم فقــد أجابنــي شــفهي ًا بواســطة ابنــه الفاضــل

الســيد حيــدر احلكيــم القاطــن يف بــروت وخالصــة جوابــه :عــدم ارتياحــه إىل
طــرح هــذه األفــكار وتأكيــده عــى رضورة الــرد عليهــا والكتابــة يف أبطاهلــا ،وأن
ظروفــه ال تســمح لــه بالتصــدي املبــارش ألبطــال تلــك األفــكار ،وأن عــى طلبــة
العلــوم الدينيــة التصــدي لذلــك.

وامتثــاالً هلــذه التوجيهــات وحرص ـ ًا عــى توضيــح احلقائــق املتعلقــة باملذهــب
كتبــت هــذه األســطر راجيــ ًا أن تســاهم يف وضــع األمــور واحلقائــق يف حماهلــا،
وأن تكــون داعيـ ًا إىل االنتبــاه واحلــذر مــن حمــاوالت تفريــغ احلقائــق مــن حمتواهــا
والتجــاوز عــى الواقــع بأســاليب عرصيــة أيــا كان الكاتــب أو القائــل.
مــع دعائنــا للدكتــور الفضــي بمزيــد التوفيــق خلدمــة املذهــب احلــق الــذي ال
نشــك يف اخالصــه لــه ،لكنــه قــد يفوتــه الصــواب يف انتخــاب األســلوب والطريــق
حالــه حــال بقيــة البــر.

* س :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،بعد خالص الدعاء لسماحتكم بدوام العافية واخلير
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ببركة محمد وآله الطاهرين.،
لقد طالعت كتيب( :مذهب أهل البيت بحث يف النشأة ،الخ .للشيخ عبد الهادي الفضلي ورأيت
فيه أخطاء فاحشة ال توازيها إال أخطاء السيد هاشم املوسوي فيما كتب حول( :سيرة رسول
اهلل وأهل بيته) و(على خطى أهل البيت) وغير ذلك ،خالصة تلك األخطاء:
 -1إضفاء الصبغة العلمية والفكرية على املخالفات الصريحة التي بدرت من بعض الصحابة
ألوامر الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف حياته وبعد مماته ،وهذا املنطق هو الذي يحاول
جمع من علماء العامة الترويج له إلخــراج تلك املخالفات اخلارجة عن نطاق التمرد على
الرسول وعلى أحكام اإلسالم وإدخالها يف اطار حسن النوايا واحلرص على مصلحة اإلسالم
واملسلمني ،وذلك على أصحابها وأنهم مجتهدون مأجورون على كل حال .كما نقل املؤلف عن
الشهرستاني قوله( :وأما االختالفات الواقعة يف حال مرضه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وبعد
وفاته بني الصحابة فهي اختالفات اجتهادية كما قيل كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع
وإدامة مناهج الدين.)،
فقال تعليقًا على كالم الشهرستاني ص ( :12واإلجتهاد يف هذه املسألة كان من عمر وتبعه نفر
من احلاضرين ،وذلك أنّ عمر قدر أن املصلحة أن ال يكتب الكتاب ويكتفي بالقرآن).
ثم قال( :وهذا ما هو واضح اجتهاد رأي يقوم على تقدير املصلحة وفق ما يراه املجتهد شخصيًا،
ولكنه كما هو واضح اجتهاد يف مقابل النص).
فاملؤلف هنا يعتبر موقف عمر من رســول اهلل (صلى اهلل عليه وآلــه وسلم) ومن طلبه الــدواة
اجتهادًا منطلقًا مــن شعور عمر باملصلحة اإلســامـيــة ،وهــذا هــو عــن مــا يطمح إليه علماء
العامة الذين بذلوا جهودًا عظيمة لتبرئة عمر والتخفيف من قبح ذلك املوقف .أن ننأى بذلك
املوقف -السوءة -عن دائرة التمرد والعناد والتآمر ،وندخله يف دائرة االختالف الفكري النزيه
بني نبي اإلسالم وبني عالم من علماء أمته ،وهو :عمر!!.
 -2إعـطــاء الصحابة املـعــروفــن باجلهل صفة العاملية واإلجـتـهــاد ،واعـتـبــار مــا بــدر منهم من
مخالفات للرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) تطويرًا لالجتهاد ،فعادوا مجددين ومطورين.
قال يف ص ( :11فكان اعتماد فهم النص هو املنهج أو الطريقة التي سار عليها اجتهاد املسلمني
يف عهد الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف البداية األولى لالجتهاد .وحدث بعد هذا .ويف
عهد رسول اهلل أيضًا أن بعض الصحابة يف منهج اإلجتهاد املذكور حيث توسعوا فيه بإضافة
الرأي مصدرًا آخر .فكما كان النص الشرعي مصدرًا للتشريع اإلسالمي كذلك الرأي مصدرًا
آخر .وأريد بالرأي هنا رأي املجتهد الذي يتمثل يف تقدير املجتهد للمصلحة أو املفسدة وإصدار
فتواه وفق ذلك).
 -3اعتبار نشاة التشيع مرتبطة بنشأة اإلجتهاد .فاجتهاد علي وأهل بيته (عليهم السالم) شق
طريق املذهب الشيعي ،واجتهاد عمر وأمثاله من الصحابة شق طريق التسنن ،وذلك كله يف
حياة رسول اهلل.
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يقول يف ص ( :8ترتبط نشأة املذهب اإلمامي تاريخيًا بنشأة اإلجتهاد الشرعي إلى البدايات
األولى يف محاوالت فهم النصوص الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ).،إلى
آخر عبارته.
 -4جـعــل أه ــل الـبـيــت (عليهم ال ـســام) يف مـصــاف واح ــد مــع الـصـحــابــة الــذيــن يــدعــي بأنهم
مجتهدون ،دون أي إشارة إلى النص النبوي فيهم وال إلى عصمتهم ،كما هو واضح من عبارته
املتقدم اإلشارة إليها والتي جاءت يف ص .8
 -5اعتبار أهل البيت (عليهم السالم) مجتهدون كغيرهم من الصحابة ،لكنه يرجع ويقول يف
ص ( :22كما أن أهل البيت (عليهم السالم) لم يكونوا مجتهدين وإمنا كانوا رواة حلديث رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ينقلونه ويشرحونه).
 -6اعتبار سبب نشوء التسنن هو سبب علمي وفكري محض ،ال سياسي ،ملغيًا بذلك احلقائق
املعروفة عن تآمر القوم على مستقبل اخلالفة بعد الرسول بل على حياة الرسول نفسه.
قــال يف ص ( :26مــن هــذا نتبني أن التشيع يف نشوئه كــان مع التسنن جنبًا إلــى جنب ،ومنه
نفهم أيضًا أن ك ًال منهما بدأ وجوده يف عصر الرسالة وبشكل منهج علمي ثم حتول إلى مدرسة
فكرية ،ومن بعد ذلك ويف عهد بني أم ّية حتوال إلى طائفتني).
فاعتراض عمر على الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف صلح احلديبية ،واعتراضه على
الصالة على رأس املنافقني حتى جذب ثوب الرسول .،منهج علمي.!!.،
وامتناع بعض الصحابة عن الذبح واحللق واإلحالل يف حجة الوداع ،منهج علمي!!.
واالعراض عن عشرات البيانات النبوية امللزمة يف حق أمير املؤمنني (عليه السالم) .،والهجوم
قصرا ً وضرب سلمان واخرين
حلرق دار فاطمة وإخــراج علي (عليه السالم) ألخذ البيعة منه ّ
من خلّص الصحابة .،منهج علمي!!.
وعلى هذا يكون كالم أمير املؤمنني (عليه السالم) يف التظلم من القوم يف الشقشقية وغيرها،
يف غير محله ،إلن املجتهد ال يالم على خطئه بالقول( :بلى واهلل ،لقد سمعوها ووعوها ولكنهم
حليت الدنيا يف أعينهم وراقهم زبرجها) .ألن ذلك اتهام لهم يف نياتهم وتقرير لسوء خباياهم.
وقوله (عليه السالم)( :وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى) مقررًا أن األول لم
يفهم من بيانات الرسول (صلى اهلل عليه وآلــه وسلم) إال ما فهمه علي بن ابي طالب (عليه
السالم) وبقية الصحابة وجميع العرب الذين سمعوها وفهموها كما يفهمها العربي العادي.،
لن تبقى له معنى معقول ســوى التجني على هــؤالء املجتهدين الذين ما أرادوا باجتهادهم
إال املصلحة اإلسالمية!! هذا ،وهناك مالحظات أخرى يضيق املجال عن ذكرها ،وقد رجوت
بتصديعي ألوقاتكم أن أكون قد أديت واجب اإلبالغ عن مسألة يلزم الوقوف بحزم يف عالجها
وقطع دابر الفساد فيها ،فإن هذه النبرة اجلديدة يف بعض الكتابات احملسوبة على الشيعة قد
تكررت يف عدة كتب وبأقالم مختلفة يجمعها اجتاه فكري هجني الزال يثير الشكوك املغرضة
البعيدة عن روح العلم والبحث ،وتقبلوا خالص التحية من املخلص:
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عالء الدين املوسوي
يعد عذرًا للشخص مخالفًا للكتاب والسنة وطرحًا
ج :بسمه تعالى :ال يكون اإلجتهاد الذي ّ
حلكم اهلل ورســولــه ،وإمنــا يكون اإلجتهاد يف املــوارد التي لم يذكر حكمها يف الكتاب والسنة.
باتفاق املسلمني حتى عند املتفقهة منهم.
ُ
َ
ّ
ال َي َر ُة ِم ْن
حيث قال اهللَ ( :و َما َكانَ ِ ُلؤ ِْم ٍن َو َل ُمؤ ِْمن ٍَة ِإ َذا َق َضى الل َو َر ُسو ُلهُ أَ ْم ًرا أَ ْن َي ُكونَ َل ُه ُم ْ ِ
ني ِم ْن أَ ْنفُ ِس ِه ْم)((( إلى أخر اآلية الشريفة.
أَ ْم ِر ِه ْم)(((  ،وقال تعالى ( :ال ّن َِب ُّي أَ ْو َلى ِبالْ ُؤ ِْم ِن َ
وإذا كان اإلجتهاد معناه ما تقدم فال ميكن إدخال املوارد املذكورة يف اإلجتهاد واالعتذار عنها
بذلك .فإنها أفعال قبائح مخالفة للكتاب والسنة.
وأما األئمة (عليهم السالم) عند الشيعة فإنهم عاملون بجميع أحكام الشريعة وخصوصياتها
وعندهم علم الكتاب والسنة وعلم ذلك كله وصل إليهم من رســول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ولذا قالوا (عليهم السالم) إن كل ما ذكرناه إمنا هو عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) وقالوا (عليهم السالم) :نحن الراسخون يف العلم ولو كانت دعواهم (عليهم السالم)
افتراء على رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) -نعوذ باهلل من الباطل -ملا قال رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) :إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي((( روى ذلك
الفريقان باالتفاق.
علي والزهراء (عليهما السالم) بعد وفاة الرسول (صلى اهلل
ومنه يظهر إنّ ما فعلوه يف حق ّ
عليه وآله وسلم) ال ميكن أن يعد اجتهادًا ويعتذر عن فعل القبيح بأنه اجتهاد ،فإن املودة لذي
القربى أجر الرسالة واملتيقن من ذي القربى فاطمة الزهراء (عليها السالم) فإذا كان اإليذاء
واقعًا من بعض الصحابة فكيف يكون اإليذاء مودة لذي القربة.
وك ــل عــاقــل يفهم أن اإليـ ــذاء غـيــر امل ــؤدة وكـيــف تـكــون مخالفتهم مــع عـلــي (عـلـيــه ال ـســام).،
للمصلحة!.
وكيف تكون دعوى علي وفاطمة (عليهما السالم) باطلة مع قول الرسول (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) بالسنة املتواترة بني الفريقني إني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي لن
علي احلوض.
يفترقا حتى يردا ّ
وكيف يكون قول القائل عند وفاة الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) إن الرجل ليهجر اجتهادًا
ولرعاية مصالح املسلمني؟.
فهل كان يريد الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) إضالل املسلمني وهل يكون ما ميلي الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) كتابته باطلة أو مثل قول مجنون حتى يقال عنه بهذا الكالم؟.
وقــول هــذا القائل مخالف للكتاب املجيد ،قــال اهلل تعالى( :ومــا ينطق عــن الـهــوى * إن هو
 -1سورة األحزاب36 :
 -2سورة األحزاب 6:
 -3راجع الغدير للعالمة األميني ,ج 1ص21
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إال وحـ ٌ ّـي يوحى* علمه شديد الـقــوى)((( ،فالوجدان السليم من صاحب البصيرة يحكم بأنّ
فيما ذكــرنــا كفاية فــا حاجة إلــى التطويل فيما يوجب حــرق قلوب املؤمنني ممــا جــرى عند
وفاته (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وما بعده يف حق أهل البيت (عليهم السالم) من التشريد
والقتل خصوصًا فيما جرى يف قضية سيد الشهداء (عليه السالم) وأهل بيته (عليهم السالم)
وأصحابه ،واهلل هو الهادي إلى سواء السبيل فنعم املولى ونعم النصير.
أسس صرح بنيانه
ومن العجب أن يأتي هذا الزمان الذي نبحث فيه عن بديه ّيات املذهب الذي ّ
النبي محمد أهل بيته (صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعني) وما قتلنا إال التغافل وترك نصرة
احلق والتباطؤ عن قول كلمة احلق صريحة بال خوف وال مجاملة ألحد ،وكيف جنامل ونهادن
على تضييع حقّ أهل البيت (عليهم السالم)!!

 -1سورة النجم .5 -3 :
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عقدة الخوف

ســيطرت عــى بعــض كتّابنــا -ممــن ال تعــد كتابتــه تعبــر ًا رســمي ًا ورشعيـ ًا عــن
حــال املذهــب -عقدة اخلــوف مــن الكثــرة العدديــة والســطوة السياســية للمذاهب
األخــرى ،وحتولــت تلــك العقــدة إىل هاجــس مســتمر يــازم أقالمهــم وأقواهلــم،
فعــادت كتاباهتــم تعبــر ًا مســتمر ًا عــن األهنــزام الفكــري واخلــور العقائــدي،
وبعضهــم ممــن ال يشــك يف حســن عقيدتــه وســامة نيتــه ،عــى أن بعضهــم اآلخــر
مدخــول يف عقيدتــه مشــكوك يف دوافعــه.
ومــن مظاهــر تلــك الــروح االهنزاميــة مــا قرأتــه يف هــذا الكتيــب ،حيــث جتــد
التهالــك عــى تصحيــح األخطــاء الفادحــة للقــوم والوقــوع يف فــخ متكلمــي
املعتزلــة واالنســياق خلــف أالعيبهــم يف تربيــر اجلرائــم التــي ارتكبــت يف حــق
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،كــا جتــد احلديــث عــن أئمــة اهلــدى (عليهــم
الســام) حديثـ ًا خجــوالً بــل قــارص ًا جــد ًا عــن احلــد األدنــى ملــا هــو متوقــع مــن

قلــم شــيعي.

ولنبــدأ يف عــرض املالحظــات عــى مــا جــاء فيــه مــع تأكيدنــا عــى احــرام
الدكتــور وتقديــر خدماتــه العلميــة وأن مــا نطرحــه هنــا ال يتعــدى دائــرة البحــث
والنقــاش العلمــي والتصحيــح قــدر األمــكان.
وتذكرينــا لســاحته ولــكل القــراء الكــرام بــرورة املحافظــة عــى حريــة النقــد
والفكــر مــن خــال القــراءة املتأنيــة واملوضوعيــة للــرأي اآلخــر.
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أهل البيت و الصحابة  ،على حد سواء !!.

قــال يف ص( :9إن هــؤالء العلــاء ســواء كانــوا مــن أهــل البيــت أو مــن
الصحابــة كانــوا هــم النــواة األوىل يف نشــوء املذاهــب األســامية واخلطــوات
األوىل يف طريــق اإلجتهــاد الرشعــي ،وقــد كان هــذا عــى عهــد رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وكان يتمثــل يف فهــم النــص الرشعــي كــا ذكــرت .ومــن
الطبيعــي والبدهيــي أن الفهــم خيتلــف ،وذلــك ألختــاف مســتوى الــذكاء الفــردي،
واختــاف مســتوى وســعة مــا يمتلكــه الفــرد مــن الثقافــة التــي هلــا عالقــة بفهــم
النــص ،ومســتوى فهــم الفــرد لواقــع احليــاة ومــدى ارتبــاط حمتــوى النــص بذلكــم
الواقــع)((( انتهــى.

ال أدري كيــف صــح عنــد الدكتــور احلديــث عــن أهــل البيــت كــا لــو كانــوا
مــن عامــة النــاس فيكــون عاملهــم كعــامل غريهــم ال خيتلــف عنــه إال يف مســتوى
الــذكاء ،ومســتوى الثقافــة والفهــم لواقــع احليــاة فقــط ،ثــم مل يذكــر رصحي ـ ًا أن
املتميــز بذلــك الــذكاء مــن هــو؟ هــل هــم أهــل البيــت أم غريهــم؟ ولــو أردنــا
محلــه عــى أفضــل املحامــل الفرتضنــا أنــه يريــد األشــارة إىل ذكاء أهــل البيــت
(عليهــم الســام) وتفوقهــم عــى غريهــم يف مســتوى الفهــم لكــن دون ترصيــح
بذلــك ،وهــذا يعــد عندنــا مــن التجــارس عــى مقــام أهــل العصمــة والطهــارة
(عليهــم الســام) ،وتن ّكــر رصيــح ملنزلتهــم ومقامهــم العلمــي والروحــي الــذي
نؤمــن بــه تبع ـ ًا لآليــات الصادعــة بلــزوم الرجــوع إليهــم واتباعهــم ألهنــم هــم
اسـ َ
الذ ْكـ ِ
ـل ِّ
ـأ ُلوا َأ ْهـ َ
ـون)((( ،واآليــات التــي حترص
ـم َل َت ْع َل ُمـ َ
ـر إِن كُن ُتـ ْ
أهــل الذكــرَ ( :ف ْ
ـات ِف صــدُ ِ ِ
(و َمــا َي ْع ِق ُل َهــا إِ َّل ا ْل َع ُ
ـون)((( ( َبـ ْ
ـن
ـات َب ِّينَـ ٌ
ـو آ َيـ ٌ
ال ِـ َ
العلــم هبــم َ
ور ا َّلذيـ َ
ُ
ـل ُهـ َ
 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،10-9ويف الطبعة الثانية ص( .18الناشر)
 -2سورة النحل.43 :
 -3سورة العنكبوت.43 :
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ِ
ـم)((( ،وغــر ذلــك مــن أيــات كريمــة ،فضـ ًَ
ـا عــن الروايــات الرشيفــة
ُأو ُتــوا ا ْلع ْلـ َ
التــي تصــف علمهــم ودرجاتــه ،وتؤكــد تفردهــم بالعلــم الواقعــي وأن مصــدره
هــو الوحــي واإلهلــام والنكــت يف القلــوب وغــر ذلــك مــن طــرق غيبيــة مذكــورة
يف رواياهتــم الرشيفــة ،ال التعلــم الكســبي ،وال مســتوى الــذكاء وال غــر ذلــك
مــن عوامــل عاديــة لتحصيــل العلــوم ممــا يناســب عامــة البــر ،فهــم أهــل بيــت
زقــوا العلــم زقــا ،وهــم عيــش العلــم ومــوت اجلهــل ،وهــم العاملــون باالســم
األعظــم ال يعلــم ذلــك أحــد غريهــم ،وهــم الوراثــون الوحيــدون لعلــوم األنبيــاء
وراثــة متصلــة برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وهــم الذيــن يــرب
(و ُقـ ِ
ـل ا ْع َم ُلــوا
هلــم عمــود مــن نــور كل ليلــة مجعــة لــروا فيــه أعــال اخلالئــقَ :
ـون)((( فهــم املؤمنــون الناظــرون إىل أعاملنــا
ـم َو َر ُســو ُل ُه َوا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـرى اللَُّ َع َم َل ُكـ ْ
َف َسـ َ َ

والشــاهدون علينــا يــوم القيامــة ،وهــم قرنــاء الكتــاب وورثتــه وعدلــه الذيــن
ال يفهــم الكتــاب إال ببياهنــم وال هيــدي مــن الضاللــة إال باتباعهــم ووالئهــم،
ولرياجــع القــارىء الكريــم كتــاب بصائــر الدرجــات للصفــار وكتــاب أصــول
الــكايف للشــيخ الكلينــي يف كتــاب احلجــة ،ليطلــع عــى حقيقــة احلــال ،ولــرى
أن الدكتــور حتــدث هنــا عــن أهــل البيــت (عليهــم الســام) بكثــر مــن التجاهــل
لتلــك احلقائــق وبكثــر مــن اجلــرأة عــى مقامهــم حتــى ســاواهم بمجموعــة مــن
العــوام الذيــن مل يكــن أحدهــم حيســن الســؤال فضــ ً
ا عــن أن يكــون جمتهــد ًا
فض ـ ً
ا عــن أن يقــارن بمعــدن العلــم ومهبــط الوحــي.

كيف نشأ التشيع ؟

جيــدر بنــا هنــا أن نوضــح مســألة مهمــة وهــي :أن اإلجتهــاد إنام يصــح يف موارد
ظنيــة الداللــة والســند وحيــث ال يكــون املــراد قطعيـ ًا ،وإال فــإذا كان النــص قطعي
 -1سورة العنكبوت.49 :
 -2سورة التوبة.105 :
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الســند والداللــة فــا معنــى لالجتهــاد املخالــف لــه وال لإلجتهــاد املوافــق لــه،
ألنــه يدخــل آنــذاك يف الواضحــات والرضوريــات التــي ال جمــال لإلجتهــاد فيهــا،
فوجــوب الصــاة مث ـ ً
ا ثابــت بشــكل رضوري يف اإلســام وال حيتــاج إثباتــه إىل
اجتهــاد ،لوضــوح أدلتــه وجالئهــا ،كــا ال يمكــن نفيــه باإلجتهــاد أيضــا .وحديــث
الثقلــن مــن هــذا القبيــل ،فهــو قطعــي الســند والداللــة وال يتضمــن احتــاالت
متعــددة كــي يتــم ترجيــح بعضهــا باإلجتهــاد ،فــا معنــى حينئــذ لإلجتهــاد يف
إثبــات مضمونــه أو يف انــكار ذلــك املضمــون وهــو (لــزوم التمســك بالقــرآن
وأهــل البيــت (عليهــم الســام) لألمــان مــن الضاللــة).
مــن هنــا ال يمكــن القــول بــأن التشــيع -املســتند يف الواقــع إىل أمثــال حديــث
الثقلــن -نشــأ مــن اإلجتهــاد وذلــك ألن النــص عــى أهــل البيــت ليــس ظنيــ ًا
حيتمــل اإلجتهــاد ،كــا ال يمكــن القــول بــأن التســنن نشــأ مــن اإلجتهــاد بنفــي
مداليــل تلــك األحاديــث اجلليــة ،لنفــس الســبب املذكــور وهــو أن النصــوص
عــى أهــل البيــت ممــا ال حيتمــل اإلجتهــاد املوافــق فضــ ً
ا عــن املخالــف ألهنــا
مــن الواضحــات ،فــا التســنن نشــأ مــن اإلجتهــاد وال التشــيع .ولنعــد إىل عبــارة
الدكتــور.

قــال يف صفحــة  8مــا نصــه( :ترتبــط نشــأة املذهــب اإلمامــي  -تارخييــ ًا -
بنشــأة اإلجتهــاد الرشعــي ،وترجــع نشــأة اإلجتهــاد الرشعــي إىل البدايــات األوىل
يف حمــاوالت فهــم النصــوص الرشعيــة الــواردة يف القــرآن الكريــم واحلديــث
الرشيــف ،ومتثــل هــذا يف جمالــن:

 -1جمــال التعلــم مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فقــد كان أهــل
البيــت وهــم عــي وفاطمــة وابنامهــا احلســن واحلســن) يتعلمــون تفســر القــرآن
الكريــم مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويســتفهمونه عــن أقوالــه
وإقراراتــه لآلخريــن يف أفعاهلــم.
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وكذلك الشأن بالنسبة إىل بعض الصحابة.

هــذا التعلــم مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان يضــع أمامهــم
خطــوط اإلجتهــاد ،ويفتــح هلــم أبــواب اإلســتنباط ،فــكان العــامل منهــم إذا ســئل
عــن حكــم رشعــي يقــرأ اآليــة ثــم يفرسهــا ،ويتلــو احلديــث ثــم يرشحــه ،وهــو
لــون مــن اإلجتهــاد ولكــن يف بداياهتــا األوىل التــي ال حتتــاج إىل أكثــر مــن قــوة
الفهــم وســعة العلــم.

 -2جمــال الفتيــا ،فقــد كان املســلمون الذيــن كانــوا يقطنــون  -يف عهــد رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) -خــارج حــارضيت احلجــاز مكــة واملدينــة املنورة،
يســتفتون الــرواة مــن الصحابــة لبعــد هــؤالء املســلمني عــن املركــز (مكــة واملدينــة)
وكانــوا يفتوهنــم مــن خــال فهمهــم لآليــة أو الروايــة ،وكان املســلمون يأخــذون
بفهــم هــؤالء الــرواة مــن الصحابــة ويعملــون وفــق فتاواهــم.إن هــؤالء العلــاء
ســواء كانــوا مــن أهــل البيــت أو مــن الصحابــة كانــوا النــواة يف نشــوء املذاهــب
اإلســامية واخلطــوات األوىل يف طريــق اإلجتهــاد الرشعــي ((().انتهــى كالمــه.
من جمموع ما تقدم من عبارة الدكتور نفهم ما ييل:

 -1أن أهــل البيــت (عليهــم الســام) كانــوا يأخــذون العلــم عــن رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كــا كان يأخــذه مجلــة مــن الصحابــة.
 -2أن أهــل البيــت (عليهــم الســام) كانــوا جمتهديــن ،حاهلــم يف ذلــك حــال
مجلــة مــن الصحابــة.

 -3أن بــذرة التشــيع يف عهــد الرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
نشــأت مــن اجتهــاد أهــل البيــت يف اســتنباط األحــكام الرشعيــة وتفســر القــرآن.
 -4أن بــذرة التســنن يف عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) نشــأت

 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،9-8ويف الطبعة الثانية ص( .18-17الناشر)
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مــن اجتهــاد بعــض اهــل العلــم مــن الصحابــة ممــن كان يســمع احلديــث مــن
الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).

 -5وكنتيجــة لذلــك :فــإن التشــيع والتســنن مدرســتان فكريتــان نشــأتا جنب ـ ًا
إىل جنــب يف زمــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) .يقــول املؤلــف يف
ص( 28ونخلــص مــن هــذا إىل أن التشــيع والتســنن ولــدا مع ـ ًا ويف عهــد رســول
اهلل وبشــكل منهجــن علميــن ثــم حتــوال بعــد ذلــك إىل مدرســتني فكريتــن ،وبعــد
ذلــك وبمفعــول السياســة حتــوال إىل طائفتــن أطلــق عــى أحدامهــا الشــيعة وأطلــق
عــى الثانيــة اســم الســنة)(((.

هل كان أهل البيت مجتهدين ؟!

إن مقولــة أن أهــل البيــت (عليهــم الســام) كانــوا مــن املجتهديــن ،خمالفــة
رصحيــة ملســلامت وبدهييــات الشــيعة اإلمامية فيــا يعتقــدون يف أئمتهــم املعصومني.

ولعلنــا نحتــاج هنــا إىل تذكــر الدكتــور بــا هــو واضــح عنــد مجيــع الشــيعة
عــى خمتلــف طبقاهتــم ،مــن أن اإلمــام عندنــا :معصــوم مــن اخلطــأ مطلق ـ ًا ،وكل
مــا صــدر منــه صــادر مــن جــده رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بحيــث
يمكــن نســبته إىل الرســول مبــارشة وأهنــم ال يأتــون مــن عنــد أنفســهم بــيء بــل
كل ذلــك صــادر مــن معــدن الوحــي ،فأقواهلــم ليســت اجتهــاد ًا يف فهــم كالم اهلل
تعــاىل وكالم رســوله ،قــد يصيــب وقــد خيطــأ ،وليــس فه ـ ًا بــأزاء فهــم الصحابــة
أو غريهــم ،بــل هــو عــن الواقــع وعــن الصــواب بــا مريــة وال ارتيــاب.
وال خيفــى أن املجتهــد قــد يصيــب وقــد خيطــأ ،خصوصـ ًا إذا جعــل يف مصــاف
املجتهديــن مــن الصحابــة .وليــت شــعري هــل حيتــاج عــدل الكتــاب إىل اجتهــاد،
ومــن جعلــه اهلل تعــاىل هاديــ ًا مــن الضــال وأمانــ ًا مــن األنحــراف إىل يــوم

 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،28ويف الطبعة الثانية ص( .38الناشر)
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القيامــة؟! ومــن كان بــاب مدينــة علــم الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
ومــن علمــه الرســول ألــف بــاب مــن العلــم يفتــح لــه مــن كل بــاب ألــف بــاب ؟!
هــل حيتــاج أمثــال هــؤالء إىل اإلجتهــاد ،وهــل خفــي عليهــم وجــه لكــي جيتهــدوا
يف فهمــه واســتنباطه ؟!

وعــى هــذا فــا يمكــن نســبة هــذه املقولــة إىل الشــيعة وال يمكــن أن نصدقهــا
عــى الدكتــور نفســه ،وليتنــا نعتربهــا ســقطة قلــم وكبــوة جــواد لــوال أن الدكتــور
رتــب عليهــا نتائــج خطــرة ال يمكــن املــرور عليهــا بصمــت أو اغضــاء ،حيــث
قــال إن اجتهادهــم كان منشــأ للتشــيع كــا مــر عليــك يف نــص عبارتــه ،ثــم إنــه
ناقــض نفســه بعــد قليــل مــن هــذا الــكالم فــرح بعــدم اجتهادهــم فقــال يف
ص( :27كــا أن األئمــة مــن أهــل البيــت مل يكونــوا جمتهديــن ،وإنــا كانــوا رواة
حلديــث رســول اهلل ينقلونــه ويرشحونــه)(((.

ثــم نقــل عــدة مــن الروايــات تؤكــد عــدم قــول أهــل البيــت برأهيــم وعــدم
اجتهادهــم منهــا :مــا روي عــن جابــر عــن أيب جعفــر الباقــر (عليــه الســام)
وهوانــا لكنّــا مــن اهلالكــن  ،ولكنّــا
قــال( :يــا جابــر  ،إ ّنــا لــو كنّــا نحدّ ثكــم برأينــا َ
نحدّ ثكــم بأحاديــث نكنزهــا عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،كــا يكنــز
وفضتهــم)((( .ومــا روي عــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام)
هــؤالء ذهبهــم ّ
قولــه( :مهــا أجبتــك فيــه بــيء فهــو عــن رســول اللّ (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) ،لســنا نقــول برأينــا مــن يشء)(((.
فــإذا مل يكــن أهــل البيــت جمتهــدون ،فكيــف نبنــي عــى أن اجتهادهــم كان هــو
بــذرة التشــيع يف زمــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)؟! كــا بنــى عــى
ذلــك الدكتــور ،وكيــف نحــل ذلــك التناقــض الواضــح؟!.
 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،27ويف الطبعة الثانية ص( .37الناشر)
 -2بصائر الدرجات  ، 319 :االختصاص . 280 :
 -3بصائر الدرجات.
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إن بــذرة التشــيع نشــأت يف زمــن الرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) لكــن ال بســبب اجتهــاد أهــل البيــت يف اســتنباط األحــكام  -كــا يقــول
املؤلــف -بــل ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان يؤكــد عــى املســلمني
لــزوم االلتفــاف حــول عــي (عليــه الســام) واألخــذ عنــه وتوليــه وتــويل أوالده
مــن بعــده ،وقــد عــرف جمموعــة مــن أكابــر وأفاضــل الصحابــة بتوليهــم عليــ ًا
وااللتفــاف حولــه أيــام الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) حتــى عرفــوا
بشــيعة عــي ،وقــد أقــر هبــذه احلقيقــة التارخييــة مجلــة مــن العلــاء منهــم:

 أبــو حاتــم السجســتاين يف كتابــه الزينــة قــال( :إن لفــظ الشــيعة عــى عهــدرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان لقــب أربعــة مــن الصحابــة ســلامن
الفــاريس وأيب ذر الغفــاري واملقــداد بــن األســود وعــار بــن يــارس)(((.
 وأبــو حممــد احلســن بــن موســى النوبختــي يف كتابــه الفــرق واملقــاالت قــال(مجيــع أصــول الفــرق أربــع فــرق :الشــيعة واملعتزلــة واملرجئــة واخلــوارج .فالشــيعة
هــم فرقــة عــي بــن أيب طالــب املســمون بشــيعة عــي يف زمــان النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) ومــا بعــده معروفــون بانقطاعهــم إليــه والقــول بإمامتــه ،منهــم
املقــداد بــن األســود وســلامن الفــاريس وأبــو ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري وعــار
بــن يــارس ومــن وافــق مودتــه مــودة عــي (عليــه الســام) وهــم أول مــن ســمي
بإســم التشــيع مــن هــذه األمــة ألن اســم التشــيع قدي ـ ًا لشــيعة إبراهيــم وموســى
وعيســى واألنبيــاء صلــوات اهلل عليهــم)(((.

ثانيــ ًا :عــن أي صحابــة يتحــدث الدكتــور!! أولئــك الذيــن كانــوا يأخــذون
العلــم عــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويســألونه عــن تفســر القــرآن،
وجيتهــدون يف فهــم القــرآن واحلديــث ،كــا كان أهــل البيــت يفعلــون ذلــك ،ثــم

 -1أعيان الشيعة ج 1ص .18
 -2املصدر السابق نفس الصفحة.
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عــادوا نــواة لتأســيس مدرســة فكريــة مســتقلة يف مقابــل آل الرســول (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم)؟! مــن هــؤالء الصحابــة ومل مل يذكــر احــد ًا منهــم باســمه؟.

إن كان يقصــد مــن أولئــك أبــا بكــر وعمــر وعثــان ومــن وافقهــم ،ممــن كانوا-
بحــق -نــواة لنشــوء اخلــط املنــاويء آلل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
فــإن أحــد ًا مــن هــؤالء مل يكــن مــن أهــل العلــم أو مــن أهــل الســؤال والتتبــع
لألحــكام وللتفســر ،وقــد وصــف أبــو هريــرة حاهلــم أيــام النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) بأهنــم كانــوا مشــغولني بالصفــق يف األســواق والبيــع والــراء((( ،يف
حني كان عيل مالزم ًا للنبي يكثر من سؤاله واألخذ منه.

وإن أراد غــر أولئــك ،فــإن كل مــن عــرف مــن الصحابــة بالعلــم وطلبــه
واحلــرص عــى حتصيلــه ،بحيــث أصبــح ممــن يرجــع اليــه النــاس يف الفتــوى ،مل
يكــن إال شــيعة لعــي أو موافق ـ ًا آلل البيــت ومتعاطف ـ ًا معهــم ،كســلامن وأيب بــن
كعــب وعبــد اهلل بــن مســعود وعبــد اهلل بــن العبــاس وأمثاهلم،فمــن يــا تــرى
الصحابــة الذيــن شــكلوا النــواة الفكريــة والعلميــة ملذهــب التســنن ؟ عــى
الدكتــور أن خيربنــا بذلــك مشــكور ًا.
عــى أين عــى يقــن كامــل أن الدكتــور ال يقصــد بأولئــك ســوى عمــر وأيب
بكــر ،لكــن املشــكلة يف قبــول ذلــك أهنــا مل يكونــا مــن أهــل العلــم ليتــم تركيــب
الدليــل عليهام،وليتــم وصفهــا املفــرض باإلجتهــاد يف فهــم النصــوص ،فضــ ً
ا
عــن تطويــر اإلجتهــاد كــا أخربنــا الدكتــور عــن عمــر أنــه كان رائــد ًا يف هــذا
املجــال ،راجــع ص11مــن كالمــه.

 -1تفسير الطبري ،126/14 :وروى مسلم يف ج  2ص  ،349من صحيحه يف حديث االستئذان عن عمر قوله :أخفي
أمر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)؟ ألهاني الصفق يف السوق.
علي من ِ
هذا ّ
وذكر األميني عن احلافظ السيوطي :أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واسحاق بن راهويه وابن املنذر والبيهقي
عن مجالد قال :م ّر عمر بغالم وهو يقرأ يف املصحف( :النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) (وهو
أب لهم) .فقال :يا غالم ُح ّكَها .فقال :هذا مصحف ُأبي بن كعب .فذهب إليه فسأله فقال :إنه كان يلهيني القرآن
ٌ
ويلهيك الصفق يف األسواق( .الغدير.)60/8 :
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رابعا ً  :هل التسنن مدرسة فكرية ؟

قــال الســيد هاشــم املوســوي يف كتيــب :عــى خطــى أهــل البيــت ،والــذي
طبعتــه نفــس الــدار التــي طبعــت هــذا الكتيــب الــذي نحــن بصــدده ،وهــو
يتحــدث عــن نشــوء التشــيع والتســنن ص( :33وهكــذا نشــأت كتلــة التشــيع
والتجمــع الصحــايب حــول عــي (عليــه الســام) ونشــأ تيــاران بــن الصحابــة
ومدرســتان فكريتــان يف موضــوع اإلمامــة واخلالفــة).

وقــال الدكتــور الفضــي يف كتيبــه ص( :24وبعــد هــذا نســتطيع أن نطلــق عــى
أصحــاب اجتــاه النــص (مدرســة أهــل البيــت) ،ورأينــا أن رأســها كان عليـ ًا (عليــه
الســام) ،وأن نطلــق عــى أصحــاب اجتــاه الــرأي (مدرســة الصحابــة) ورأينــا أن
رأســها كان عمــر (ريض اهلل عنــه) ،ويرجــع هــذا اإلختــاف بــن هاتــن املدرســتني
(((
اإلســاميتني الفكريتــن يف املنهــج العلمــي الــذي التزمتــه كل واحــدة منهــا)
انتهــت عبارتــه.

وقــال يف ص ( :28ونخلــص مــن هــذا إىل أن التشــيع والتســنن ولــدا مع ـ ًا ويف
عهــد رســول اهلل وبشــكل منهجــن علميــن ثــم حتــوال بعــد ذلــك إىل مدرســتني
فكريتــن ،وبعــد ذلــك وبفعــل السياســة حتــوال إىل طائفتــن)((( انتهــت عبارتــه.

هــذا هــو أحــد الشــواهد التــي واعدنــاك هبــا ويــدل عــى احتــاد النــرة التــي
يتحــدث هبــا الدكتــور وهــو (النجفــي احلــوزوي) ،مــع نــرة املثقفــن البعيديــن
عــن املوازيــن العلميــة واملنظريــن لبعــض األحــزاب األســامية اس ـ ًا والعلامنيــة
عمــ ً
ا وســلوك ًا ،والتــي تعمــل وتفكــر وتكتــب سياســي ًا أكثــر مــن عملهــا
وتفكريهــا مبدئيـ ًا ،ولنرجــع إىل ســؤالنا املهــم ،هــل يمكــن أن نعتــر خــط اخللفــاء

 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،24ويف الطبعة الثانية ص( .34الناشر)
 -2مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،28ويف الطبعة الثانية ص( .38الناشر)

حقيقة التشيع ..بني املوضوعية و احملاباة

21

أو خــط التســنن  -مــا شــئت فعــر -خطــ ًا فكريــ ًا ناجتــ ًا مــن اختــاف األنظــار
واإلجتهــادات؟ وهــل نشــأ اإلختــاف أساس ـ ًا مــن اختــاف األفهــام بــن أهــل
البيــت (عليهــم الســام) وبــن مناوئيهــم ؟ ففهــم آل الرســول  -مــن حديــث
الغديــر مث ـ ً
ا  -أمــر ًا ،بينــا فهــم أولئــك الصحابــة أمــرا آخــر؟.

إن التاريــخ املتيــر للجميــع ال يــدل عــى ذلــك ،بــل يــدل عــى خالفــه كليـ ًا،
فلقــد فهــم مجيــع مــن حــر واقعــة الغديــر كالم النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) عــى وجهــه ورتبــوا عــى ذلــك آثــاره فوقفــوا مصطفــن يســلمون عــى
عــي (عليــه الســام) بأمــرة املؤمنــن((( ،وبخبــخ عمــر لعــي وقــال لــه( :مــن مثلك
وقــد أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة)((( .وأرجــف املنافقــون وأرسوا
اإلعــراض عــى بيانــات الرســول حتــى قالــوا( :ال زال يرفــع بضبــع ابــن عمــه
حتــى جعلــه علينــا وليــا مــن بعــده)((( .،ودخــل احلــارث بــن النعــان الفهــري عىل
الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) معرتضـ ًا فقــال( :يــا حممــد أمرتنا أن نشــهد
أن ال الــه اال اهلل وأنــك حممــد رســول اهلل فقبلنــاه منــك وأمراتنــا أن نصــي اخلمــس
فقبلنــاه منــك وأمرتنــا بالــزكاة فقبلنــاه منــك وأمرتنــا بالصــوم شــهر ًا فقبلنــاه منــك
وامرتنــا أن نحــج البيــت فقبلنــاه منــك ثــم مل تــرض هبــذا حتــى رفعــت بضبعــي
ابــن عمــك ففضلتــه علينــا وقلــت مــن كنــت مــواله فعــي مــواله ،فهــذا يشء منــك
أم مــن اهلل؟ فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :والــذي نفــي بيــده وال الــه إال
هــو أنــه مــن أمــر اهلل)  ،فخــرج احلــارث مغضبـ ًا مســتنكر ًا وهــو يقــول :اللهــم إن
كان هــذا هــو احلــق مــن عنــدك فأنــزل علينــا حجــارة مــن الســاء أو آتنــا بعــذاب
أليــم ،فــا جــاوز املســجد حتــى جاءتــه صخــرة مــن الســاء فضخــت رأســه
 -1تاريخ بغداد ،290/8 :والصواعق ص  ،25ومسار الشيعة للمفيد ص.20
 -2تاريخ بغداد ،290/8 :والصواعق ص  ،25ومسار الشيعة للمفيد ص.20
 -3غاية املرام 332/4 :يف تفسير قوله تعالى( :ولتعرفنهم يف حلن القول) .وعبارته( :عن جابر بن عبد اهلل قال ملا
نصب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) عليًا يوم غدير خم قال قوم :ما يألوا يرفع ضبع ابن عمه).

22

وقفة مع الدكتور الفضلي

وخرجــت مــن حتتــه فخــر ميت ـ ًا)((( إىل غــر ذلــك مــن املظاهــر واألحــداث التــي
تــدل بوضــوح عــى عــدم وجــود غمــوض يف داللــة كالم الرســول أو تــردد فيــه أو
حتــر يف تفســر معنــاه عنــد أحــد مــن املســلمني ،بــل كانــت مجيــع األفهــام يف اجتــاه
واحــد ،ولــو كان أحــد مــن أولئــك النفــر قــد شــك يف مدلــول كالم النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) ملــا تأخــر حلظــة يف األســتفهام مــن نفــس النبــي وقبــل أن
يــزول مــن مقامــه حتــت دوحــة الغديــر ،وذلــك خلطــورة األمــر وعنايــة تلــك الثلــة
مــن األصحــاب بأمــر خالفــة النبــي ،بــل عنايــة األمــة مجعــاء هبــذا األمــر اخلطــر.
ثــم إن حديــث الغديــر مل يكــن إال اعالم ـ ًا رســمي ًا عام ـ ًا عــى مــأ املســلمني
القادمــن مــن أطــراف اجلزيــرة والذيــن كانــوا يف منــأى عــن املدينــة ومــا جيــري
فيهــا ،وإال فــإن حقيقــة واليــة عــي (عليــه الســام) وخالفتــه للنبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) مــن األمــور التــي كانــت واضحــة ألهــل املدينــة بــل لقريــش
أمجــع منــذ اللحظــات األوىل للبعثــة حيــث كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) قــد أعلــن ذلــك يــوم الــدار يف مكــة حينــا نزلــت اآليــة الكريمــة التــي
حتــث النبــي عــى دعوة بنــي هاشــم إىل اإلســام يف قولــه تعــاىلِ ِ َ :
ـرت َ
َك
َ
(وأنــذ ْر َعشـ َ
ني)(((ومــا تــا ذلــك مــن بيانــات ال حتــى يف مناســبات كثــرة يعلمهــا أهــل
ْالَ ْق َربِ َ

املدينــة وخصوصــ ًا (املجتهــدون !!) منهــم تؤكــد واليــة أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) عــى املســلمني بعــد الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
وتؤكــد وجــوب التمســك بالعــرة الطاهــرة مــن بعــده لضــان اإلســتقامة وعــدم
الضاللــة.
وعــى هــذا ،فافــراض أن بعــض الصحابــة مل يفهــم مــا أراده النبــي يف يــوم
الغديــر واشــتبه عليــه األمــر وظــن أن املــراد مــن الــويل هــو الصديــق أو املحــب
أو النــارص ،كالم يضحــك الثــكىل ،خصوصــ ًا إذا كان املــراد مــن الصحابــة هــم

 -1الغدير ،240/1 :واحلسكاني يف شواهد التنزيل  ،286/2والطرائف البن طاووس ص  152عن تفسير الثعلبي.
 -2سورة الشعراء.214 :
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عمــر وأبــا بكــر وأمثاهلــا مــن عصبــة قريــش والذيــن كانــوا يصبحــون ويمســون
عــى ترصحيــات النبــي يف فضــل عــي وأولويتــه عليهــم باخلالفــة والواليــة ،حتــى
قالــوا يــوم الغديــر وقــد نفــذ صربهــم مــن إرصار النبــي عــى تفضيــل عــي :ال زال
يرفــع بضبــع ابــن عمــه حتى..الــخ((( ،ومل يكــن إعــان النبــي واليــة عــي مفاجــأة
هلــؤالء مــن حيــث مضمــون اإلعــان ،لكنــه كان مفاجــأة هلــم ألنــه أخــذ طابع ـ ًا
رســمي ًا وعامـ ًا ،ومل ينحــر هــذه املــرة يف حــدود األصحــاب يف املدينــة ،بــل عــاد
أمــر ًا عامـ ًا ُب ّلــغ إىل مجيــع املســلمني املجتمعــن للحــج مــن أطــراف اجلزيــرة العربية
والذيــن ســيحملون هــذا اخلــر اهلــام إىل مجيــع تلــك النواحــي واألطــراف ولــن
يبقــى أحــد مــن العــام واخلــاص إال و َع ِلــم هبــذه احلقيقــة ،هــذا هــو األمــر الــذي
أزعــج املنافقــن وضاعــف مهومهــم ومشــاكلهم يف طريــق اإلســتيالء عــى احلكــم،
ومــا بعــض حــروب مــا يســمى بالــردة إال مصداق ـ ًا لتلــك املشــاكل التــي ولدهــا
هلــم يــوم الغديــر ،إذ امتنــع مجلــة مــن رؤســاء العــرب -كاملــك بــن نويرة-عــن
إعطــاء الــزكاة إىل ممثــي اخلالفــة حتــى يتأكــدوا ممــن خيلــف النبــي(((.
وقــد اعــرف ابــن حجــر يف صواعقــه املحرقــة بــأن أبــا بكــر وعمــر فهمــوا مــن
قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)( :مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله)
أنــه أوىل باألتبــاع((( .وهــذا مــا فهمــه حســان أيضــا فألقــى قصيدتــه عــى مســامع
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وقــال فيهــا(((:
ف ـ ـ ـقـ ـ ــال لـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــي فـ ــإن ـ ـنـ ــي

رضـ ـيـ ـت ــك مـ ــن ب ـ ـعـ ــدي امـ ــامـ ــا وهـ ــاديـ ــا

دون أن يستنكر عليه أحد وهو بمسمع من النبي وحشد من أصحابه.

ومــن العجــب كيــف غــاب عــن الدكتــور (إن املحــاوالت اليائســة لتوجيــه

 -1الكايف الشريف,الكليني,ج 1ص .296-295
 -2االستغاثة ص .5
 -3الصواعق ص .26
 -4اعالم الورى للطبرسي :ج 1ص .262
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الواقــع التارخيــي عــن طريــق تفســر وتأويــل كلمــة املــوىل أمــر نشــأ بعــد مــي
أكثــر مــن مــأيت ســنة عــى واقعــة الغديــر وإن ذلــك مــن متحــات عبــد اجلبــار
املعتــزيل يف كتابــه (املغنــي) والتــي اقتبســها مــن تأخــر عنــه مــن متكلمــي العامــة
كالفخــر الــرازي وأمثالــه ،وإن تلــك التأويــات البــاردة لكلمــة املــوىل ال وجــود هلا
يف املجتمــع الــذي صــدر فيــه حديــث الغديــر وبقيــة النصــوص القرآنيــة والنبويــة
(((
يف حــق األمــر (عليــه الســام))

لوازم هذا القول

ليــت الدكتــور إلتفــت إىل لــوازم مــا يقــول وتأكــد مــن ســامة نتائــج كالمــه
قبــل أن يتخــذه كتاب ـ ًا ينتــر يف اآلفــاق ويقــع بيــد القــراء مــن شــتى الطبقــات،
ولنســتعرض شــيئ ًا مــن تلــك اللــوازم اخلطــرة لذلــك القــول الــذي حاصلــه :أن
التســنن والتشــيع نشــآ مــن اختــاف األفهــام واآلراء بــن أهــل البيــت (عليهــم
الســام) وبــن بعــض األصحــاب يف تفســر حديــث الغديــر وأمثالــه مــن
األحاديــث التــي حتــدد مصــر األمــة.

أوال  :الطعــن يف عصمــة أمــر املؤمنــن والزهــراء وكافــة أهــل البيــت (عليهــم
الســام) ،وذلــك ألن مــن الثابــت الــذي ال خيفــى عــى أحــد أن ردود الفعــل
الصــادرة منهــم (عليهــم الســام) عــى مــا جــرى بعــد رحيــل النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) ال تتناســب مــع فرضيــة اختــاف اآلراء،ألهنــا كانــت تتســم
باحلديــة والرصاحــة ،وكانــت تتهــم الفاعلــن لذلــك بســوء النوايــا واالعتــداء
وتقرعهــم أشــد التقريــع ،وتعــر عــن اســتالمهم للحكــم باإلنقــاب عــى
األعقــاب وبالوقــوع يف الفتنــة وأمثــال ذلــك مــن تعابــر ال تــدع جمــاالً للشــك بــأن
أولئــك القــوم كانــوا ظاملــن مرتبصــن يبطنــون ســوء النوايــا وأن مــا جــرى كان
 -1التقريب على هدى احلقيقة لكاتب هذه الرسالة ص  ،11والشايف يف اإلمامة للسيد املرتضى.290/2 :
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اعتــداء ًا عظيـ ًا عــى حرمــة االســام وحرمــة الرســول وآل بيتــه ،وخمالفــة رصحيــة
للقــرآن الكريــم وآياتــه وبيناتــه وألوامــر الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) مــع ســبق العلــم واإلرصار ،بعــد أن فهمــوا وبشــكل كامــل مــا فهمــه عــي
وأهــل بيتــه وأصحابــه وشــيعته مــن ثبــوت احلــق لعــي فقــط دون أدنــى ريــب،
ولــو كان املوضــوع ال يتجــاوز اختــاف اآلراء واألفهــام ملــا بقــي مســوغ صحيــح
هلــم (عليهــم الســام) ملهامجــة القــوم بتلــك العبائــر القاســية التــي ســتمر عليــك
والتــي تتهمهــم يف نواياهــم بــل تؤكــد غدرهــم ونشــاطهم لإلســتجابة للشــيطان
ولفتنتــه ،بــل كان ينبغــي أن يقتــر كالمهــم عــى توضيــح األمــور دون تقريــع
واهتــام لآلخريــن بســوء النوايــا.

قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف اخلطبــة الشقشــقية( :أمــا واهلل لقــد
تقمصهــا ابــن أيب قحافــة ،وأنــه ليعلــم أن حمــي منهــا حمــل القطــب مــن الرحــى،
ينحــدر ايل الســيل وال يرقــى ايل الطــر)(((.

وقالــت الصديقــة الطاهــرة فاطمــة (عليهــا الســام) :يف مجــع املهاجريــن
واألنصــار يف املســجد وفيهــم أبــو بكــر وعمــر ومــن تــآزر معهــا( :فلــا اختــار
اهلل لنبيــه دار أنبيائــه ومــأوى أصفيائــه ظهــر فيكــم حســكة النفــاق وســمل جلبــاب
الديــن ونطــق كاظــم الغاويــن ونبــغ خامــل اآلفلــن وهــدر فنيــق املبطلــن ،أطلــع
الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــ ًا بكــم ،فألفاكــم لدعوتــه مســتجيبني وللغــرة
فيــه مالحظــن ،ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــا ،هــذا والعهــد قريــب والكلــم
رحيــب واجلــرح ملــا يندمــل والرســول ملــا يقــر ،ابتــدارا زعمتــم خــوف الفتنــة أال
يف الفتنــة ســقطوا وإن جهنــم ملحيطــة بالكافريــن)(((.

أفــرى أن الزهــراء (عليهــا الســام) وبعلهــا (عليهــا الســام) كانــا يعلــان

 -1نهج البالغة ص .30
 -2االحتجاج.253/1 :
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بــأن املشــكلة نتجــت مــن ســوء الفهــم ومــع ذلــك يعاجلاهنــا باهلجــوم والتقريــع
والتهمــة بالغصــب والظلــم واألعتــداء؟! وهــل جيــوز ألحــد خيتلــف معــه
اآلخــرون يف الــرأي والفهــم أن هيامجهــم بســبب ذلــك األختــاف ويتهمهــم
بالظلــم واإلعتــداء؟! إال أن يكــون غــر منصــف يف ســلوكه وغــر متــوازن يف
نفســيته ،واحلاصــل أن اإللتــزام بذلــك القــول يــؤدي ال حمالــة إىل الطعــن فيمــن
صــدرت عنــه تلــك التقريعــات يف حــق القــوم ،فهــل يــرى الدكتــور بقــاء عصمــة
أهــل البيــت (عليهــم الســام) بعــد هــذه املقالــة التــي أطلقهــا لريتــب عليهــا أن
التســنن نشــأ خط ـ ًا فكري ـ ًا وأن أربابــه كانــوا ذوي رأي خــاص يف فهــم النصــوص
ألهنــم كانــوا مــن أهــل العلــم والنظــر؟!
وهــل يــرى أن تــرءة القــوم مــن ســوء النوايــا أمــر مهــم إىل درجــة تعريــض
مبــدأ عصمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) للخدشــة؟!

التسنن بدأ سياسيا ً وانتهى فكريا ً ال العكس

إن هــذه املجموعــة بــدأت عــى شــكل توجــه واحــد ومهــوم وأهــداف مشــركة
تلخصــت يف اســتثقال اخلضــوع حلكــم بنــي هاشــم ،لكنهــا إذ علمــت أن ال ســبيل
إىل معارضــة نفــس النبــي فقــد بــدأت بالتفكــر يف مرحلــة مــا بعــد النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وبشــكل طبيعــي كان املســتهدف األول هــو عــي بــن
أيب طالــب (عليــه الســام) ،ألنــه الشــخصية الثانيــة بعــد الرســول واملعــد إهلي ـ ًا
لتــويل األمــر مــن بعــده ،فعرفــت هــذه اجلامعــة ببعدهــا عــن عــي والرتبــص بــه
وإيذائــه وحمارصتــه بأنــواع اإلشــاعات واألقاويــل ،وكانــت كلــا شــعرت بالتدبــر
النبــوي إلســتالم عــي مقاليــد األمــر مــن بعــده نشــطت يف التخطيــط للحيلولــة
دون ذلك،كــا حصــل يف قضيــة التخلــف عــن جيــش أســامة ،ومــن أراد التفصيــل
فلريجــع إىل كتــاب املواجهــة لألســتاذ أمحــد حســن يعقــوب األردين لــرى كيــف
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خططــت هــذه املجموعــة لألســتيالء عــى احلكــم وحالــت بــن رســول اهلل ومــا
أراد ،ومــا هيمنــا التأكيــد عليــه هنــا هــو :أن التســنن كان يف نشــأته حركــة رسيــة
ضــد توجهــات النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ثــم عــاد حركــة
انقالبيــة اســتولت عــى دفــة احلكــم بعــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ثــم
إىل خــط حاكــم اســتوىل عــى مقــدرات املســلمني وأقــى أهــل البيــت (عليهــم
الســام) عــن مواقعهــم التــي رتبهــم اهلل فيهــا ،وبــدأ بإعــادة كتابــة اإلســام
وتارخيــه كــا شــاءت لــه مصاحلــه السياســية.
حتــى جــاء مــن العلــاء الذيــن تربــوا عــى تقديس رمــوز هــذا اخلط ومؤسســيه،
مــن ينظــر للواقــع الــذي جــرى بمنظــار التقديــس للصحابــة والتصويــب ألفعاهلــم
بالغ ـ ًا مــا بلغــت يف القبــح والشــذوذ ،ويفلســف األحــداث التــي كانــت كــرى
جرائــم الدهــر ،ليحوهلــا بذكائــه إىل اجتهــاد مــن أصحاهبــا وعبقريــة مــن أبطاهلــا

أنقــذوا هبــا األمــة مــن الســقوط يف الفتنــة ،وتداركــوا األوضــاع مــن اإلنفــات،
ويفــر لنــا بعــد مــي تلــك القــرون الطويلــة مقولــة عمــر(:إن بيعــة أيب بكــر
كانــت فلتــة)((( ،أهنــا كانــت غــر مدبــرة مســبق ًا بــل حصلــت ارجتـ ً
ـاال وتــدارك ًا
لوضــع خطــر ،حيــث أراد األنصــار القفــز عــى اخلالفــة فتصــدى هلــم األبطــال
مــن قريــش ليحفظوهــا يف قريــش لئــا ختــرج مــن هــذا احلــي إىل أحيــاء العــرب،
تاركــن جســد نبــي اإلســام مســجى يف داره وقــد أحــاط بــه أهلــه والثلــة
القليلــة مــن علــاء أصحابــه ،نعــم ،جاءنــا بعــد مــرور أكثــر مــن مــأيت ســنة مــن
تلــك األحــداث بعــض علــاء املعتزلــة لينشــأ اخلــط الفكــري وينظــر لــه ،ويلتمــس
األعــذار بــل يســتخرج احلكــم الفريــدة ! مــن أفعــال أولئــك القــوم ،احلكــم التــي
مل ختطــر ببــال أحــد حتــى أولئــك البؤســاء الذيــن مل يكونــوا حيلمــوا يف يــوم مــا أن
حيــروا يف مجــع العلــاء وأهــل الفكــر وإذا هبــم اليــوم ،علــاء جمتهــدون تــدرس
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أقواهلــم وأفعاهلــم بدقــة للتعــرف عــى احلكمــة الغائــرة فيهــا وللوصــول إىل واقــع
أرسارهــا !
نعــم ،لقــد بــدأ التســنن خطــ ًا سياســي ًا انقالبيــ ًا متســلط ًا حاكــ ًا بالقــوة
والقهر،عــى يــد جمموعــة ال عالقــة هلــا بالعلــم واإلجتهــاد ،وانتهــى مذهبـ ًا فكريـ ًا

فلســف لــه علــاء البــاط يف أزمنــة متأخــرة عــن مؤسســيه ونظــروا لــه حتــى عــاد
مذهبـ ًا حماطـ ًا باحلجــج واإلســتدالالت ،والتــي مل ختطــر ببــال أحــد مــن أصحابــه
األوائــل ،هــذا هــو واقــع التســنن يــا ســاحة الدكتــور ،ال مــا ســطرته بدوافــع
الضعــف واخلــوف ،آمنــك اهلل وأيانــا مــن فــزع يــوم القيامــة.

ثانيا ً :هل كان تبليغ النبي قاصرا ؟

من اللوازم اخلطرية لتلك املقولة:

* أن تنفتــح دعــوى قصــور النبــي عــن التبليــغ الــوايف باملــراد واملتكفــل بإفهــام

النــاس مــا يريــده اهلل تعــاىل منهــم

فلقائــل أن يقــول ،إذا كان بيــان النبــي يف قضيــة هــي مــن أخطــر قضايا اإلســام
وأشــدها حساســية ،عــى هــذه الدرجــة مــن اإلمجــال وعــدم الوضــوح ،بحيــث مل
يســتطع النبــي أن ُي ْف ِهــم حتــى أصحابــه القريبــن منــه واملأنوســن ببيانــه والعارفــن
بطرائــق تعبــره وخفايــا كالمــه حتــى اختلفــوا فيــا بينهــم ،فكيــف بمــن هــو بعيــد
عنــه ممــن جــاء مــن أطــراف اجلزيــرة؟!

وهــذا الــكالم يفتــح بــاب الطعــن يف كفــاءة النبــي يف أداء مهمتــه ومــن ثــم يف
ـس قــول البعــض ممــن يدعــي العلــم( :إن النبــي ألقــى
ـس ال أنـ َ
عصمتــه ،وإن أنـ َ
كلامتــه بشــكل يوجــب الشــك يف أذهــان النــاس!!)((( نعــوذ بــاهلل مــن الزيــغ
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واخلطل يف القول والعمل.
* براءة اللصوص و املجرمني ،بل حتويلهم إىل مفكرين وأصحاب نظر

مــن اللــوازم املهمــة لتلــك املقولــة بــراءة عــدة مــن جمرمــي التاريــخ ،الذيــن
حرفــوا مســرة البــر عــن املخطــط اإلهلــي وأوقعــوا النــاس يف وهــدة اإلختــاف،
ّ
وأدخلــوا البرشيــة يف دهاليــز الشــقاء املظلمــة إىل يــوم الفــرج بظهــور اإلمــام
املهــدي (عليــه الســام).

إن تلــك العــدة مــن اللصــوص واملعتديــن ،مل توفــر أي وســيلة مــن وســائل
القهــر إال واســتخدمتها مــع أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،مــن رضب وحصــار
وهتديــد ومصــادرة لألمــوال بــل وحتــى التهديــد بالقتــل  -رضبــوا عليـ ًا وســحبوه
إىل املســجد إلجبــاره عــى البيعــة ،وهــددوه بالقتــل وهــو وليهــم وموالهــم الذيــن
أمــروا بطاعتــه ولــزوم أوامــره ،وهجمــوا عــى داره وأحرقــوا بابــه التــي هــي بــاب
مــن أبــواب بيــوت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ثــم رضبــوا بضعــة النبــي
وأســقطوا جنينهــا وكــروا ضلعهــا ورسقــوا نحلتهــا مــن الرســول وصــادروا
فــدك ًا منهــا ،وهــي عزيــزة الرســول وروحــه التــي بــن جنبيــه ،والتــي يــرىض
اهلل لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا ،ومل يرتكوهــا وهــي مريضــة تعالــج علتهــا حتــى
منعوهــا مــن البــكاء عــى أبيهــا واضطروهــا للخــروج إىل البقيــع لتبكيــه بعيــد ًا عــن
أســاعهم وأنظارهــم.
وهــم الذيــن آذوا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف حياتــه مــرار ًا
واهتمــوه يف آخــر حلظــات حياتــه باهلجــر والتخريــف ،ال لــيء إال ألنــه أراد أن
يكتــب لألمــة كتاب ـ ًا ال تضــل بعــده أبــدا.
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طامة كبيرة

ومــن املــؤمل أن يــرر الدكتــور تلــك الفعلــة الشــنيعة بــا مل ينقــدح حتــى يف
أذهــان علــاء العامــة واملدافعــن عــن عمــر فقــال يف معــرض التعليــق عــى تلــك
احلادثــة بعــد أن نقــل كالم الشهرســتاين يف امللــل والنحــل ،قــال الفضــي ص:12
(واإلجتهــاد يف هــذه املســألة كان مــن عمــر ،وتبعــه نفــر مــن احلارضيــن ،وذلــك أن
عمــر قــدر أن املصلحــة أن ال يكتــب الكتــاب ويكتفــى بالقــرآن ،وهــذا كــا هــو
واضــح اجتهــاد رأي يقــوم عــى تقديــر املصلحــة وفــق مــا يــراه املجتهــد شــخصي ًا،
ولكنــه كــا هــو واضــح اجتهــاد يف مقابلــة النــص الصــادر مــن النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) باألمــر بإتيانــه الــدواة والقرطــاس ليكتــب هلــم الكتــاب الــذي
يعصمهــم مــن الضــال ((().انتهــى كالمــه.
إن غايــة مــا الحظــه الدكتــور عــى جســارة عمــر وتطاولــه عــى شــخص النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) هــو أنــه اجتهــاد يف مقابــل النــص ،واعتــذر لــه بأنــه
قــدر أن املصلحــة يف عــدم كتابــة الكتــاب واإلكتفــاء بالقــرآن.

وأقــول :أوال :إن املعنــى املصطلــح لإلجتهــاد هــو :بــذل اجلهــد ملعرفــة مــراد
الشــارع املقــدس مــن خــال النظــر يف النصــوص القرآنيــة واحلديثيــة ،وأمــا
ـر عنــه الدكتــور بأنــه اجتهــاد رأي يقــوم عــى
اإلجتهــاد يف مقابــل النــص أو مــا عـ ّ
تقديــر املصلحــة ،فليــس مــن اإلجتهــاد بــيء ،بــل هــو خمالفــة رصحيــة ألوامــر
الشــارع املقــدس الواضحــة اجلليــة ،وتســميته باإلجتهــاد ال خيرجــه عــن حريــم
املخالفــة وال يدخلــه يف إطــار اإلجتهــاد املصطلــح ،ولــو صــح لنــا اطــاق لفظــة
اإلجتهــاد عــى مثــل هــذه املــوارد ملــا بقيــت خمالفــة رصحيــة لرســول اهلل وللكتــاب
العزيــز إال ونالــت هــذا الوســام العلمــي ،فالتخلــف الفاضــح عــن جيــش أســامة
اجتهــاد!! وإن كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــد لعــن كل مــن ختلــف
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عنــه ،وتــرك الرمــاة ملواقعهــم يــوم أحــد اجتهــاد وإن أودى بحيــاة العــرات مــن
املســلمني وســبب هلــم هزيمــة نكــراء ! ! وفــرار مــن فــر مــن (األكابــر) يــوم أحــد
اجتهــاد وإن قــال اهلل تعــاىل يف رصيــح كتابــه( :يــا أهيــا الذيــن آمنــوا إذا لقيتــم الذين
كفــروا زحفـ ًا فــا تولوهــم األدبــار ومــن يوهلــم يومئــذ دبــره اال متحرفــا لقتــال أو
متحيــز ًا إىل فئــة فقــد بــاء بغضــب مــن اهلل ومــأواه جهنــم وبئــس املصــر)((( .

وقتــل يزيــد لعنــه اهلل للحســن وأهــل بيتــه وأصحابــه وســبي نســائه صلــوات
اهلل عليهــم أمجعــن ،اجتهــاد!! وهلــم جــرا.

ثانيــ ًا :إن التخفيــف مــن قبــح الفعلــة الشــنيعة تلــك ،والتقليــل مــن آثارهــا
اخلطــرة عــى األمــة مجعــاء ،ال يصــب يف مصلحــة اإلســام وال يف مصلحــة
التقريــب بــن مذاهبــه ،بــل يصــب يف مصلحــة الظلــم والتجــاوز الــذي يدينــه
مجيــع املســلمني خصوصـ ًا إذا كان موجهـ ًا إىل نبيهــم ،ويفتــح البــاب عــى مرصاعيه
لــكل ظــامل أن يفعــل مــا يريــد اعتــاد ًا عــى قوتــه وبطشــه وكثــرة أتباعــه ،واعتــاد ًا
ـأول لــه أفعالــه
عــى مــن يــأيت بعــده مــن أتبــاع الظلمــة أو ضعــاف الشــخصية ليـ ّ
القبيحــة وخيرجهــا خترجيــات فكريــة ويعتربهــا اجتهــادات ناشــئة مــن الشــعور
باملصلحــة!!

إن التعامــل مــع هــذه اجلســارة العظيمــة عــى نبــي اإلســام هبــذا الــرود
واللــن ،تفريــط بحــق ثابــت للرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) عــى
أمتــه ،أال تــرى امجــاع املســلمني عــى أن مــن ســب الرســول أو أهانــه قتــل دون
مراجعــة للحاكــم الرشعــي ،دون مالحظــة ألي عامــل مــن العوامــل األخــرى
ســوى التقيــة واخلــوف عــى النفــس ،ســواء أكان رئيســ ًا ذلــك املعتــدي أم
مرؤوسـ ًا ،أم كان زعيـ ًا ملذهــب كبــر أو صغري،ومــا ذلــك إال اجيابـ ًا حلرمــة النبــي
واعظامــ ًا ملنزلتــه وحفظــ ًا لكرامــة الديــن احلنيــف.
 -1سورة األنفال.16 :
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إن أقــل مــا جيــب يف التعامــل مــع هــذه احلــاالت هــو اإلنــكار والــراءة مــن
الفعــل وفاعليــه ،ال التأويــل والتــاس األعــذار ،ومــا الدعــوة احلقيقيــة للوحــدة
اإلســامية إال اإللتفــاف حــول شــخصية الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) واإلســتقاء منهــا وتبجيلهــا وتقديســها وتفخيمهــا ،والدفــاع عــن تلــك
الشــخصية بــكل الوســائل ويف مجيــع الظــروف ،واإلنتفــاض أمــام أي حماولــة
للنيــل منهــا واحلــط مــن كرامتهــا ،ألن يف ذلــك حــط مــن كرامــة اإلســام
والرشيعــة ،ومــا كانــت فتــوى الســيد اخلمينــي رمحــه اهلل يف ســلامن رشــدي إال
مــن هــذا البــاب ،وهــل يــرى الدكتــور أن مــا بــدر مــن عمــر يف وجــه نبــي اهلــدى
وإمــام الرمحــة وهــادي األمــة والناطــق عــن الوحــي الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى،
هــو أهــون ممــا بــدر مــن ســلامن رشــدي؟! وهــل فــوق التهمــة بالتخريــف إهانــة
وتصغــر وســلب اعتبــار؟! وإذا كان الدكتــور يعيــش التقيــة فإهنــا ال تقتــي أكثــر
مــن الســكوت وعــدم التعــرض لتلــك احلقائــق مــن األســاس ،أو التعــرض هلــا
دون تعليــق ،أو كــا تعــرض هلــا علــاء العامــة عــى األقــل حيــث ذكــروا ذلــك
وفـ ّـروا مــن التفصيــل فيــه ،وأمــا التأويــل للباطــل والتخفيــف مــن قبحــه والدفــاع
عــن أهلــه -يف هــذا املقــام -فليــس مــن التقيــة يف يشء(((.
وما عسى مثيل أن يقول للدكتور يف هذه الطامة  ،سوى قول الشاعر:
أورده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـع ـ ــد وس ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـشـ ـتـ ـم ــل

مـ ـ ــا هـ ـ ـك ـ ــذا تـ ـ ـ ـ ــورد يـ ـ ــا س ـ ـعـ ــد اإلبـ ـ ــل

وإىل اهلل تعــاىل املشــتكى مــن ظلــم األدنــن الــذي هــو أمــض وآمل مــن ظلــم
األباعــد وقــد قــال الشــاعر:
وظـ ـل ــم ذوي الـ ـق ــرب ــى أش ـ ــد م ـضــاضــة

ع ـلــى ال ـن ـفــس م ــن وق ــع احل ـس ــام املهند

 -1قال اإلمام الصادق عليه السالم« :للتقية مواضع ،من أزالها عن مواضعها لم تستقم له ،وتفسير ما ُيتّقى مثل
أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم احلق وفعله ،فكل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقية
مما ال يؤدي إلى الفساد يف الدين فإنه جائز»(.الكايف ,الكليني ,ج 2ص( .)168الناشر)
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عمر طوّر اإلجتهاد

قــال الدكتــور يف ص( :11واســتمر الوضــع عــى هــذا ،فــكان اعتــاد فهــم
النــص هــو املنهــج أو الطريقــة التــي ســار عليهــا اجتهــاد املســلمني يف عهد الرســول
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف البدايــة األوىل لألجتهــاد ،وحــدث بعــد هــذا  -ويف
ـور بعــض الصحابــة
عهــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أيضــا -أن طـ ّ
يف منهــج اإلجتهــاد املذكــور حيــث توســعوا فيــه بإضافــة (الــرأي) مصــدر ًا آخــر،
فكــا كان النــص الرشعــي مصــدرا للترشيــع اإلســامي ،كذلــك اعتمــد الــرأي
مصــدر ًا آخــر ((().انتهــى كالمــه

ـرح املؤلــف بعــد نقلــه
واملــراد مــن بعــض الصحابــة هــو عمــر ال غــر كــا يـ ّ
لعبــارة الشهرســتاين املتقــدم ذكرهــا ،إذ قــال بعدهــا :واإلجتهــاد يف هــذه املســألة
كان مــن عمر..الــخ.

أقــول :إن للتعبــر أثــر ًا بالغــ ًا يف اإلحيــاء برشعيــة الفكــرة أو عدمهــا ،ومــع
اطمئنــاين بــأن الدكتــور ال يــرى رشعيــة اجتهــاد الــرأي يف مقابــل النــص ،لكننــي
مــع ذلــك أرى أنــه ســاهم يف أعطائــه شــيئ ًا مــن اإلعتبــار بســبب تلــك التعابــر
رباقــة ،فبــدل أن يقــول أن بعــض الصحابــة متــادى يف التجــاوز عــى
الفخمــة ال ّ
قدســية اإلســام فتعــدى احلــدود مــن اجتهــاد فهــم النــص إىل اجتهــاد الــرأي يف
ـور بعــض الصحابة،وتوســعوا فيــه ،الــخ .أال تــرى الفــرق
مقابــل النــص ،قــال :طـ ّ
الكبــر يف األثــر النفــي عنــد القــارىء بــن مــا تؤديــه تلــك العبــارة وهــذه ؟! إن
التعبــر الــذي اختــاره املؤلــف تعبــر خيــدم الباطــل ويكرســه عنــد القــارىء ولــو
بشــكل ال شــعوري ،إذ يضفــي عليــه تعابــر حمرتمــة مفخمــة ،ومثــل هــذا مثــل مــن
يريــد املشــاركة يف حفلــة غنائيــة راقصــة ماجنــة فيقــول :إننــي ذاهــب إىل حفلــة
 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،11ويف الطبعة الثانية ص( .19الناشر)

وقفة مع الدكتور الفضلي

34

فنيــة فولكلوريــة يعــود ريعهــا إىل اجلمعيــات اخلرييــة!!

فلته  ،أي لم يمهد لها من قبل

قــال يف ص( :21فأهــل البيــت (عليهــم الســام) وأتباعهــم كانــوا يــرون أحقية
اإلمــام عــي (عليــه الســام) لثبوهتــا لــه بـــ (حديثــي الغديــر والــدار) معتضديــن
بـ(حديــث الثقلــن الكتــاب والعــرة) ومؤيديــن بنصــوص أخــرى ،بينــا اســتبعد
آخــرون هــذه النصــوص تربيــر ًا للموقــف ،وذلــك أن خالفــة أيب بكــر (ريض اهلل
عنــه) كانــت كســب ًا للموقــف باحبــاط مبــادرة األنصــار أن تكــون فيهــم اخلالفــة.
وإىل هــذا يلمــح قــول عمــر (ريض اهلل عنــه) :إن بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة ،ألنــه مل
يمهــد هلــا مــن قبــل ((().انتهــى كالمــه

 يبــدو أن املؤلــف مقتنــع بــأن معنــى الفلتــة هــو مــا ذكــره القــوم ،مــن أنــهاألمــر يقــع بــا تدبــر وال رويــة ،وأهنــم إنــا بــادروا إىل اســتالمها والبيعــة أليب بكــر
تــدارك ًا مــن أن تقــع يف أيــدي األنصــار الذيــن قــرروا اســتالمها ،وإحباطـ ًا لذلــك،
ولنقــف هنــا قليـ ً
ا لنــرى وجهــة نظــر علامئنــا يف ذلــك.

 لقــد بحــث الســيد املرتــى علــم اهلــدى (قــدس اهلل نفســه) هــذه املســألة يفنقاشــه مــع القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل صاحــب (املغنــي) وأوىف ،فلم يرتك شــبهة
إال وأوضــح احلــق فيهــا ،ومــن تلــك الشــبهات هــو مــا ردده الدكتــور الفضــي
هنــا :مــن أن الفلتــة تعنــي األمــر الــذي يقــع بــا تدبــر مســبق ،وعــى هــذا فبيعــة
أيب بكــر كانــت مفاجــأة مل يدبــر هلــا القــوم مســبق ًا بــل أرادوا منهــا كســب املوقــف
بإحبــاط حماولــة األنصــار اإلســتيالء عــى األمــر.
لقــد أوضــح الرشيــف (قــدس رسه) تلــك املســألة بجميــع جوانبهــا وال جمــال

 -1مذهب اإلمامية ،عبدالهادي الفضلي ،ص ،22-21ويف الطبعة الثانية ص( .32-31الناشر)
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هنــا لرسدهــا بتفاصيلهــا وعــى الدكتــور الرجــوع إىل كتــاب الشــايف للســيد املرتىض
املجلــد الرابــع لإلطــاع عليهــا.

وخالصــة مــا ذكــره (قــدس رسه) :أن الفلتــة التــي حـ ّ
ـذر عمــر منهــا هــي الزلــة
العظيمــة التــي تســتوجب قتــل مــن يقــدم عليهــا ولذلــك قــال( :فمــن عــاد إليهــا
فاقتلــوه) ومــا ذلــك إال العتقــاده أن بيعــة صاحبــه التــي أبرمهــا هــو كانــت خطيئــة
وزلــة تســتوجب القتــل ثــم ذكــر روايــات تؤيــد هــذا الفهــم لــكالم عمــر والــذي
كان أمــر ًا واضحـ ًا إىل أيــام القــايض عبــد اجلبــار.

منهــا :روايــة عــن اهليثــم بــن عــدي عــن عبــد اهلل بــن عيــاش اهلمــداين عــن
ســعيد بــن جبــر قــال :ذكــر أبــو بكــر وعمــر عنــد عبــد اهلل بــن عمــر فقــال رجــل:
كانــا واهلل شــميس هــذه األمــة ونورهيــا ،فقــال ابــن عمــر :ومــا يدريــك ؟ فقــال لــه
الرجــل :أوليــس قــد أئتلفــا ؟فقــال ابــن عمــر :بــل اختلفــا لــو كنتــم تعلمــون،
وأشــهد أين عنــد أيب يومـ ًا وقــد أمــرين أن أحبــس النــاس عنــه فاســتأذن عبــد الرمحن
بــن أيب بكــر فقــال عمــر :دويبــة ســوء وهلــو خــر مــن أبيــه ،فأوحشــني ذلــك منــه
فقلــت :يــا أبــه عبــد الرمحــن خــر مــن أبيــه ؟ قــال :ومــن ليــس خــر ًا مــن أبيــه ال
أم لــك ؟ ائــذن لعبــد الرمحــن فدخــل عليــه فكلمــه يف احلطيئــة الشــاعر أن يــرىض
عنــه -وكان عمــر قــد حبســه يف شــعر قالــه -فقــال عمــر :إن احلطيئــة لبذي اللســان
ـح عليــه عبــد الرمحــن وأبــى عمــر وخــرج عبــد
فدعنــي أقومــه بطــول احلبــس فألـ ّ
ـي أيب وقــال :أيف غفلــة أنــت إىل يومــك هــذا عــى مــا كان مــن
الرمحــن ،فأقبــل عـ َّ
تقــدم أحيمــق بنــي تيــم عــي وظلمــه يل ؟ فقلــت يــا أبــه ال علــم يل بــا كان مــن
ذلــك ،فقــال يــا بنــي ومــا عســيت أن تعلــم ،فقلــت :واهلل هلــو أحــب إىل النــاس
مــن ضيــاء أبصارهــم .قــال :إن ذلــك لكذلــك عــى رغــم أبيــك وســخطه ،فقلــت
يــا أبــه أفــا حتكــي فعلــه بموقــف مــن النــاس تبــن هلــم ذلــك ؟ قــال :وكيــف يل
بذلــك مــع مــا ذكــرت أنــه أحــب إىل النــاس مــن ضيــاء أبصارهــم ،إذن يرضــخ
رأس أبيــك باجلنــدل .قــال ابــن عمــر :ثــم جتــارس واهلل فجــر فــا دارت اجلمعــة
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حتــى قــام خطيب ـ ًا يف النــاس فقــال :يــا أهيــا النــاس إن بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة
وقــى اهلل رشهــا فمــن دعاكــم إىل مثلهــا فاقتلــوه(((.

 وروى أيضــا عــن اهليثــم بــن عــدي عــن جمالــد بــن ســعيد قــال غــدوتيومــا إىل الشــعبي وإنــا أريــد أن أســاله عــن يشء بلغنــي عــن ابــن مســعود أنــه
كان يقــول ،فأتيتــه يف مســجد حيــه ويف املســجد قــوم ينتظرونــه فخــرج فتعرفــت
إليــه وقلــت :أصلحــك اهلل كان ابــن مســعود يقــول :مــا كنــت حمدثـ ًا قومـ ًا حديثـ ًا
ال يبلغــه عقوهلــم إال كان لبعضهــم فتنــة .قــال نعــم قــد كان ابــن مســعود يقــول
ذلــك ،وكان ابــن عبــاس يقــول ذلــك أيض ـ ًا وكان عنــد ابــن عبــاس دفائــن علــم
يعطيهــا أهلهــا ويرصفهــا عــن غريهــم ،فبينــا نحــن كذلــك إذ أقبــل رجــل مــن
األزد فجلــس إلينــا فأخذنــا يف ذكــر أيب بكــر وعمــر فضحــك الشــعبي وقــال :لقــد
كان يف صــدر عمــر ضــب عــى أيب بكــر .فقــال األزدي :واهلل مــا رأينــا وال ســمعنا
برجــل قــط كان أســلس قيــاد ًا لرجــل وال أقولــه باجلميــل فيــه مــن عمــر يف أيب
بكــر ،فأقبــل عــي عامــر الشــعبي فقــال :هــذا ممــا ســألت عنــه ،ثــم أقبــل عــى
الرجــل فقــال :يــا أخــا األزد كيــف تصنــع بالفلتــة التــي وقــى اهلل رشهــا؟.

أتــرى عــدو ًا يقــول يف عــدو ويريــد أن هيــدم مــا بنــى لنفســه يف النــاس أكثــر
مــن قــول عمــر يف أيب بكــر ؟ فقــال الرجــل :ســبحان اهلل يــا أبــا عمــرو أنــت تقــول
ذلــك؟.

فقــال الشــعبي :أنــا أقولــه؟ قالــه عمــر بــن اخلطــاب عــى رؤوس األشــهاد فلمه
أو دعــه .فنهــض الرجــل مغضبـ ًا وهــو هيمهــم بــيء مل أفهمــه يف الــكالم .انتهى.

وذكــر الســيد املرتــى روايــة ثالثــة أكثــر رصاحــة يف رأيــه بــأيب بكــر ممــا ال يــدع
جمــاالً للشــك يف أن مــا قصــده بالفلتــة ليــس هــو مــا يقولــه اجلبائــي ،بــل قصــد
الــذم واســقاط الرشعيــة عــن بيعــة صاحبــه ،وهــي روايــة طويلــة أعرضنــا عــن
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ذكرهــا فمــن أرادهــا فلريجــع(((.

فالــكالم إذن يف تفســر الفلتــة قديــم قــد اســتوفاه القدمــاء مــن علامئنــا ومنهــم
الرشيــف املرتــى عليــه الرمحــة.

لمإذا  ،اثارة الشبهات القديمة

مــا أثــاره املعتــزيل عبــد اجلبــار كان شــيئا جديــدا يف حينــه وتصــدى لــه الرشيف
علــم اهلــدى الســيد املرتــى عليــه الرمحــة ومل يــرك شــبهاته اال كرمــاد اشــتدت
بــه الريــح يف يــوم عاصــف ،اال أن ديــدن القــوم إىل يومــك هــذا هــو اعــادة تلــك
الشــبهات وتكرارهــا يف صياغــات جديــدة وخمتلفــة ألهيــام النــاس أهنــم أتــوا
باجلديــد يف تصحيــح خالفتهــم واضفــاء الرشعيــة عــى تارخيهــم ،ومــا ذلــك
باألمــر املســتغرب فــأن اجــرار القديــم الــذي ثبــت بطالنــه واتضــح زيفــه ،مهنــة
العاجــز ،وقشــة الغريــق.
وتعــال معــي هنــا لنعجــب مــن دكتورنــا الفضــي كيــف انســجم مــع هــذا
التوجــه املخالــف وأصبــح ينطــق بأباطيلهــم دون أن يســجل عليهــا ولــو مالحظــة
واحــدة،ودون أن يذكــر أن تلــك األقاويــل ،هــي ممــا أكل عليــه الدهــر ورشب
وممــا أجــاب عنــه ســيد الطائفــة املرتــى قــدس رسه ،نعــم لنــا أن نعجــب مــن
ذلــك أشــد العجــب ،ونتمنــى عــى الدكتــور أن يتــدارك األمــر أيــا كانــت نوايــاه
مــن كتابــة تلــك األســطر ،بكتابــة غريهــا موضحــا احلقائــق كــا علمهــا وتعلمهــا
يف حمارضنــا العلميــة وحوزاتنــا املباركــة ،كــا يــريض اهلل ويــريض رســوله الكريــم
وأهــل بيتــه املظلومــن صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن ،ال كــا يريــد املراهنــون عــى
رساب بقيعــة حيســبه الظمــآن مــاء.

 -1الشايف ج 4ص  129وإلى شرح النهج أيضًا.
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و الحاصل

أن خالصة املالحظات التي وجدناها يف هذا الكتيب هي:

 -1اخلدشــة يف عصمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) بطريقــة غــر مبــارشة
بإدعــاء أن اخلــاف بينهــم وبــن ظامليهــم كان خالف ـ ًا يف الفهــم واإلجتهــاد.

 -2اخلطــأ يف تفســر نشــأة التشــيع والتســنن ،بإرجاعــه كال املذهبــن إىل اجتهــاد
األولــن ،وبالتحديــد ،إىل اجتهــاد عــي (عليــه الســام) وعمر.

 -3اخلطــأ يف اعتبــار عمــر جمتهــد ًا -تبعـ ًا للقــوم -وتربيــر قولــه :إن النبــي هيجر
بأنــه اجتهــاد نشــأ مــن شــعوره باملصلحة.

 -4اخلطــأ يف اعتبــار أهــل البيــت جمتهديــن ،وترتيبــه عــى ذلــك أن التشــيع نشــأ
مــن اجتهاداهتــم ،عــى أنــه ناقــض نفســه بعــد ذلــك ورصح بأهنــم ليســوا جمتهدين.

 -5التعبــر عــن جتــاوز بعــض الصحابــة يف التالعــب باألحــكام (بتطويــر
اإلجتهــاد وتوســعة نطاقــه) ،بتفخيــم وتلميــع يوحــي للقــارىء بالطابــع العلمــي
للمخالفــات ويعطيهــا لونــ ًا فكريــ ًا مقبــوالً.

 -6قــرن آل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــع غريهــم يف التعلــم
مــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويف األخــذ منــه ،واإلجتهــاد يف فهــم
بياناتــه ،واحلديــث عنهــم كــا لــو كانــوا عــى حــد ســواء مــع مناوئيهــم،دون أي
إشــارة إىل عصمتهــم وإىل أولويتهــم عــى مجيــع اخللــق.

كلمة مع الدكتور

نقــول :إن كان هــذا الكتــاب خطابـ ًا تقريبيـ ًا موجهـ ًا إىل اإلخــوة مــن املذاهــب
األخــرى ،فهــو قــارص جــد ًا عــن تعريــف هويــة املذهــب التــي تكفــل هبــا العنــوان
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ومــا ادعــي يف املقدمــة مــن أنــه جــاء وافي ـ ًا يف اعطــاء صــورة علميــة للمذهــب.
وال أعتقــد أن أحــد ًا مــن دعــاة التقريــب يوافــق عــى مســخ املذهــب واغفــال
أساســياته يف ســبيل تقديمــه إىل اآلخريــن بشــكل يرضيهــم ويقنعهــم ،ألهنــم إذا
اقتنعــوا فســوف تكــون قناعتهــم منصبــة عــى يشء آخــر غــر املذهــب ،بــل عــى
ـوه فقــد خرسنــا
ـوهة غــر صحيحــة ،وإن مل يقتنعــوا هبــذا العــرض املشـ َّ
صــورة مشـ َّ
األمريــن :قناعتهــم ورضاهــم أوالً ،وأصالــة املذهــب ونقائــه ثاني ـ ًا ،إذ نكــون قــد
أعطينــا صــورة واهيــة ناقصــة ســهلة النقــض ،مــع تقديــم اعرتافــات بالباطــل
غنيمــة بــاردة ألهلــه يصعــب الرتاجــع عنهــا ،فإنــك يــا ســاحة الدكتــور ملــزم
ـور اإلجتهــاد ،والتســنن
بــا قلتــه يف هــذا الكتيــب ،فعمــر جمتهــد بــل هــو ممــن طـ ّ
مدرســة فكريــة قائمــة عــى اجتهــاد ونظــر أهــل العلــم والفكــر وعــى رأســهم عمر
!! واألئمــة (عليهــم الســام) جمتهــدون عــى حــد اجتهــاد عمــر ،وغــر ذلــك ممــا
التزمــت بــه مــن تنــازالت ال داعــي هلــا بتات ـ ًا.

وإن كان خطابـ ًا ألتبــاع املذهــب وتوعيــة ألبنائــه بحقيقــة مذهبهــم ودور أهــل
البيــت (عليهــم الســام) يف تاريــخ اإلســام ،فتلــك هــي الطامــة الكــرى ،ألنــه
احتــوى عــى مــا هــو واضــح البطــان حتــى لفتيــان الشــيعة فضـ ً
ا عــن علامئهــم،
وهــو حينئــذ  -أي الكتيــب -ال يمكــن اعتبــاره إال حماولــة للتحريــف والتزويــر،
ومــا دمنــا نعــرف أن الدكتــور ليــس ممــن يتهــم يف دينــه أو عقيدتــه ،فلنجعــل األمــر
يف خانــة الكبــوات اخلطــرة والعثــرات النــادرة ،وإليــه تعــاىل نبتهــل أن يتجــاوز عنّا
وعنــه ،إال أن الكتيــب قــد انتــر وبلــغ إىل أيــدي اآلالف مــن الشــيعة وغريهــم،
فهــل يمكــن تــايف ذلــك بكتيــب آخــر ؟ وهــل جيــد الدكتــور نفســه معفــاة مــن
تــدارك تلــك العثــرة ؟ ال شــك أن ديانتــه وحرصــه عــى احلــق ســيدعوانه إىل اختــاذ
اجـ ٍ
ـراء مــا.
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ختاما ً  :كالم الدكتور ال يمثل المذهب

ثــم تعــال معــي واعجــب لتلــك الــدار التــي نــرت الكتــاب وهــي تقــول يف
املقدمــة ( :وقــد جــاء هــذه البحــث  -عــى إجيــازه  -وافيـ ًا بالغــرض منــه يف إعطــاء
صــورة علميــة شــاملة ودقيقــة عــن هويــة مذهــب اإلماميــة مــن حيــث نشــأته
(((
وأدلــة حجيــة التعبــد بــه ،ومــن حيــث أصولــه ومرتكزاتــه العقيديــة والفقهيــة).
ـر عــن مذهــب اإلماميــة بــأي
وقــد عرفــت ممــا ســبق ،أن هــذا البحــث ال يعـ ّ
معنــى مــن معانيــه ،لكثــرة األغــاط فيــه ،وخطورهتــا ،وخمالفتــه ملــا تذهــب إليــه
اإلماميــة يف عمــدة مســائل اإلمامــة والعصمــة ،ولتجاهلــه احلقائــق التارخييــة عــن
يعــر إال عــن رأي صاحبــه
مذهــب التســنن وأركانــه ،فهــو بالنتيجــة بحــث ال ّ
وال يصــح اإلســتناد إليــه كمصــدر مــن مصــادر اإلماميــة .واهلل تعــاىل هــو املعــن
واملوفــق واهلــادي إىل ســواء السبيل،ســبيل حممــد وآلــه الطاهريــن صلــوات اهلل
عليهــم.
عالء الدين املوسوي
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الفهرس
توطئة
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عقدة اخلوف

11

أهل البيت والصحابة ،على حد سواء!!.

12

كيف نشأ التشيع ؟

13

هل أهل البيت مجتهدين ؟!

16

رابعًا :هل التسنن مدرسة فكرية ؟

20

لوازم هذا القول

24

التسنن  ،بدأ سياسيًا و انتهى فكريًا  ،ال العكس

26

ثانيًا  :هل كان تبليغ النبي قاصرًا ؟

28

طامة كبيرة

30

عمر طور اإلجتهاد

33

فلته ،أي لم ميهد لها من قبل

34

ملإذا  ،اثارة شبهات قدمية

37

و احلاصل

38

كلمة مع الدكتور

38

ختامًا  :كالم الدكتور ال ميثل املذهب

40

السيد عالء الدين ابن السيد عبد الصاحب املوسوي الهندي
* ولد يف العراق سنة 1960م ودرس يف مدارس الكويت
* توجه للنجف األشرف للدراسة احلوزوية حتى سنة 1980م
* انتقل لقم لطلب العلم ،وأسس يف الهند مدرسة سنة 1982م.
ً
وكيل
* بني  1986و  2003م تنقل بني عدة دول خليجية واليمن
للسيدين اخلوئي والسيستاني وللتبليغ ،والدراسة يف قم.
وراعيا
مدرسا
* عاد للنجف األشرف عام 2003م فاستقر فيه
ً
ً
ملشاريع إنسانية ودينية عدة على رأسها :مدرسة اإلمام صاحب
األمر (عجل اهلل فرجه) ومدارس العقيلة اخليرية للتعليم
األساسي وغيرهما من املشاريع.
عي مبنصب رئيس للوقف الشيعي يف بداية  2006م.
* ّ
* له العديد من املؤلفات املطبوعة واملخطوطة منها :حقيقة
التشيع  -الكتاب الذي بني يديك  -الثابت واملتحول ،الوحدة
ّ

فـي سـطـــــــــور

اإلسالمية على أساس احلقيقة أم على حسابها ،حتقيق كتاب
سليم بن قيس الهاللي ،شرح وجيزة البهائي يف الدراية.

