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املقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْ ِِ ِ
ِ ِ
ت َعلَْي ِو أ َْع َال ُم الظُّ ُهوِر ،و ْامتنَ َع َعلَى َع ْ ِ
ٌن
اغبَ ْم ُد للَّو الَّذي بَطَ َن َخفيَّات ْاأل َُم ُوِر ،وَدلَّ ْ
ص ًِن ،فَ َال عٌن من ََل يره تْن ِكره ،وََل ق ْلب من أَثبتَو يب ِ
الْب ِ
ص ُرهُ ،وصلواتو وسالمو على
ُ َْ َُ ْ
َ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ُُ َ
رسولو الذي بعثو ِِإل ْقبا ِز ِعدتِِو وإِْسب ِام نبوتِِو مأْخوذا علَى النَّبِيٌن ِميثاقو مشه ِ
َ َ َ َّ َ ُ ً َ
ورةً ظبَاتُوُ
ّْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
َك ِرمياً ِم َيالده وأَىل ْاألَر ِ ِ ٍ ِ
بٌن ُم َشبّْ ٍو
ض ْيوَمئذ ملَ ٌل ُمت َفّْرقَةٌ َوأ َْى َواءٌ ُمْنتَشَرةٌ وطََرائ ُق ُمتَ َشتّْتَةٌ ْ َ
ُُ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
لِلَّ ِو ِخبَْل ِق ِو أو م ْل ِح ٍد ِِف ِْ ِ
فه َد ُاى ْم بِِو ِم َن الض ََّاللَِة وأَن َق َذ ُى ْم ِدبَ َكانِِو
اظبو أو ُمش ًٍن إىل َغ ًِْنه َ
ُ
ِ
اعبهالَِة ،إىل ان ارربل (صلى اهلل عليو وآلو) ـبلفاً ِِف أمتو ما خلَّ َف ِ
ت ْاألَنْبِيَاءُ ِِف
َ َ
م َن َْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُّعاةِ،
وى ْم ََهَ ًال بِغَ ًِْن طَ ِر ٍيق َواض ٍح َوََل َعلَ ٍم قَائ ٍم ،وعلى األئ َّمة الد َ
يرتُك ُ
أ َُفب َها إ ْذ ََلْ ُ
ِ
السادةِ الوَلةِ ،و َّ ِ
ِ ِ
ُول األَم ِر ،وب َقيَّ ِة اهللِ
ّْ
الذ َادة اغبُ َماةَ ،وأ َْى ِل الذ ْك ِرَ ،وأ ِ ْ َ
َوال َق َادة اؽبَُداةَ ،و َّ َ ُ َ
و ِخًنتِِو ،و ِحزبِو وعيبةَ ِع ْل ِم ِو ،وح َّجتُو و ِصر ِ
اط ِوَ ،ونُوِرهِ َو ْبرَىانِِو:
َ َ َ َ َ َْ
َُ َُ َ
علي بن أيب طالب اؼبرتضى ،واغبسن بن علي آّتىب واغبسٌن بن علي الشهيد
وعلي بن اغبسٌن السجاد وؿبمد بن علي الباقر وجعفر بن ؿبمد الصادق وموسى
بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا وؿبمد بن علي اعبواد وعلي بن ؿبمد
اؽبادي واغبسن بن علي العسكري واغبجة القائم اؼبهدي (صلوات اهلل عليهم
أصبعٌن).
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أما بعد:
فإ ّن من أبرز ما مييز شيعة أىل البيت ىو اعتقادىم باإلمامة اػباصة ألىل البيت
(عليهم السالم) ،دبفهومها اؼبر ِ
تكز على أساس النص اإلؽبي عليهم والعصمة ؽبم
اؼبعتَقد ،األمر الذي
صوبت سهام النقد واإلشكال على ىذا ْ
والعلم اػباص ّٔم ،وقد ّ
استدعى من أعالم الشيعة التصدي ؽبا ومواجهتها قدمياً وحديثاً.

لعل من أكثر اإلشكاَلت رواجاً على ىذه العقيدة ىو :افتقارىا لنصوص القرآن
و ّ

الكرمي ورفدىا بآياتو احملكمة ،كما يرى النافون ؽبا .وتتأكد ىذه اإلثارة أكثر
دبالحظة أ ّن القرآن الكرمي مصدر رئيس للتأصيل الديين والعقائدي من جهة ،واعتبار
الشيعة اإلمامة أصالً عقائدياً من جهة أخرى.
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وقد أخذ ىذا اَلعرتاض صورتٌن:
األوىل :اَلعرتاض على اإلمامة بشكل عام؛ كمقام ومنصب إؽبي على وزان النبوة
والرسالة كما يراه الشيعة.
ٌن ِف ىذا اؼبوقع
الثانية :اَلعرتاض على اإلمامة اػباصة ألىل البيت (اؼبن َّ
صبِ ْ َ
اإلؽبي) ،بعدم ورود أظبائهم ِف القرآن الكرمي .وبصياغة أخرى أكثر وضوحاً :ؼباذا َل
يُذكر أظباء األئمة ِف القرآن؟!

يقول الدكتور السلفي ناصر القفاري :

الروايــات اؼبفتَـلَــف فيهــا وكبــتكم إىل كتــاب اهلل ســبحانو عــن طريــق
( لنــدع جانــب ّ

فهمو من خالل اللّغة العربيّة .فاهلل سبحانو أنزل القـرآن بلسـان عـريب مبـٌن ،وقـد اتّفـق

الشــيعة علــى حــدود العربيّــة ،واتّفقـوا علــى مــا وضــع ؼبفردا ــا مــن اؼبعــا ،
السـنّة و ّ
أىــل ّ

ومعىن ىذا أ ّن اللّغة العربيّة ميكن أن تكون اؼبرجع ِف اغبكومة ِف ىذا األمر.
ِ
لئئمـة اَلثـين عشـر بأظبـائهم ،كمـا ذكـر رسـول اؽبـدى
فهل قبد ِف كتاب اهلل ذك ًـرا ّ
صلى اهلل عليو وسلم باظبو ووصفو؛ أل ّن اإلمـام عنـدىم كـالنّو ،ومنكـر اإلمـام كمنكـر

النو أو أعظم.
وىل قبد إلمامـة اَلثـين عشـر ذك ًـرا صـر ًا ِف كتـاب اهلل كمـا ذكـرت أركـان اإلسـالم

ص ــر ة واض ــحة ِف مواض ــع متفرق ــة م ــن كت ــاب اهلل م ــن غ ــًن حاج ــة ؼبعرف ــة أص ــلها إىل
تأويل باطين أو روايات موضوعة ،واإلمامة عندىم أعظم أركان اإلسالم؟!
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فكيــف َل تــذكر وَل يشــار إليهــا؟ ألــيس ىــذا دلــيالً علــى أ ّن مـزاعم اإلماميّــة ِف ىــذا

الباب َل أصل ؽبا؟ وحينئذ َلبد من رفض ىذه اؼبزاعم ؼبناقضتها لكتاب اهلل.

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

واؼبهمة األساسية ؽبذا البحـ اإلجابـة علـى اَلعـرتاض بصـورتو الثانيـة ،إَل إننـا لـن

هنمل اإلجابة عنو بصورتو األوىل ،ولو بشكل موجز.

1

( ( أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية -عرض ونقد  /اعبزء ٕ  /صفحة ٘ٓ.ٚ
ؼبؤلفو :ناصر بن عبد اهلل بن علي القفـاري وذبـدر اإلشـارة اىل أن أصـل ىـذا الكتـاب رسـالة علميـة تقـدم ّٔـا اؼبؤلـف لنيـل درجـة الـدكتوراة مـن قسـم
العقيدة واؼبذاىب اؼبعاصرة -جامعة اإلمام ؿبمد بـن سـعود اإلسـالمية -وقـد أجيـزت ىـذه الرسـالة دبرتبـة الشـرف األوىل مـع التوصـية بطبعهـا وتبادؽبـا بـٌن
اعبامعات.
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اإلمامة العامة يف القرآن ،اإلمامة اإلبراهيمية ُأمنوذجاً
إن إحــدى أىــم اليــات الــا تناولــت اإلمامــة كمنصــب إؽبــي ومقــام ربــا وبلف ـ
اإلمامــة ومعناىــا ىــي قولــو تعــاىل{ :وإِ ِذ ابتلَــى إِبــر ِاىيم ربـُّـو بِ َكلِمـ ٍ
ـال إِ ّْ
ـات فَـأََسبَُّه َّن قَـ َ
َ ََُ َ
َ

ال ََل ين ُ ِ
جِ
ِِ
ك لِلن ِ
ٌن}(ٔ) ،وبـالرغم مـن
َّاس إَِم ًاما قَ َ
ال َوِم ْن ذُّْريَِّا قَ َ َ
اعلُ َ
ال َع ْهدي الظَّـالم َ
َ
وضوح دَللة ىـذا الـنص القـرآ علـى اؼبطلـوب إَل إننـا نلفـت النظـر إىل مـا يلـي فبـا لـو
دور مهم ِف توضيح اَلستدَلل:
أوَلً :إن "جاعلك" ِف الية اسـم فاعـل عامـل ِف "إمامـاً" ،ومعلـوم أن اسـم الفاعـل
َل يعم ــل ،إَل إذا ك ــان للح ــال أو اَلس ــتقبال ،وى ــذا اعبع ــل ق ــد حص ــل بع ــد اَلب ــتالء
وإسبام الكلمات َل قبلو ،وإَل فيكون اَلبتالء زائداً َل معىن لو.
إذن ،فثمة منصب آخر أُعطي إلبراىيم (عليو السالم) بعـد منصـب النبـوة والرسـالة
مغاير ؽبما وىو منصب (اإلمامة) ،كما ظبّتو الية صر اً.

ثانياً :إن ىذا اػبطاب مـن اهلل عـز وجـل إلبـراىيم (عليـو السـالم) بنفسـو يـدل علـى

أن إبراىيم كان نبياً ،وإَل كيف خاطبو وكلّمو وأوحى إليو ،خصوصـاً إذا التفتنـا إىل أن
أسلوب اػبطاب َل يشعر َل من قريب وَل من بعيد أنو خطاب ابتدائي.
( )1سورة البقرة.124 :
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ِ
ي ِم ـ ْـن
فاػبط ــاب اَلبت ــدائي كقول ــو تع ــاىل ـباطب ــا موس ــى م ــثال{ :فلَ َّم ــا أَتَ َ
اى ــا نُــود َ
َش ـ ِ
ب
ـاط ِل الْ ـ َـو ِاد ْاأل َْميـَ ـ ِن ِِف الْب ْق َع ـ ِـة الْ ُمبَ َارَك ـ ِـة ِم ـ َـن َّ
وس ــى إِ ّْ أَنَــا اللَّ ــوُ َر ُّ
الش ـ َ
ـجَرةِ أَ ْن يَــا ُم َ
ِ
ٌن}(ٔ).
الْ َعالَم َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق}(ٕ).
اس ِم َربّْ َ
اقرأْ بِ ْ
أو حينما خاطب نبينا (صلى اهلل عليو وآلو)َ { :
ف ــدل ذل ــك عل ــى أن إب ـراىيم (علي ــو الس ــالم) ك ــان نبي ـاً قب ــل اػبط ــاب بالي ــة م ــورد
البح .
ثالثاً :إبراىيم (عليو السالم) أعطي النبوة وىو فىت ،وؽبذا قال تعـاىل{ :قَـالُوا َِظب ْعنَـا
فىت ي ْذ ُكرىم ي َق ُ ِ ِ
يم}(ٖ).
ً َ ُُ ْ
ال لَوُ إ َبراى ُ
واليــة الــا نصــت علــى إمامتــو جــاءت بعــد اَلبــتالءات الــا ابتلــي ّٔــا وأسبهــا وقبــح
فيها .والا أيضـاً كـان منهـا ذبـح ابنـو إظباعيـل (عليهمـا السـالم) الـذي عـع عنـو تعـاىل
ٌن}(ٗ).
بقولو{ :إِ َّن َى َذا َؽبَُو الْبَ َالءُ الْ ُمبِ ُ
وكوضعو ِف النار وغًنىا.

( )1سورة القصص.33 :
( )2سورة العلق.1 :
( )3سورة األنبياء.63 :
( )4سورة الصافات.136 :
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رابعاً :إن إبراىيم (صلوات اهلل عليو) طلب ىذا اؼبنصب لذريتـو "قـال ومـن ذريـا"،
األمــر الــذي يــدل علــى أنــو كانــت لــو ذريــة ،وإَل كيــف يطلــب ؽبــم اإلمامــة وىــم غــًن
موجودين؟!! فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت اؼبثبت لو ،أو كما يقال :ثبت العـرش
مث انقــو .وى ــو قــد أعط ــي الذريــة بع ــد أن كــع وأص ــبح شــيفاً ،وؽب ــذا قال ــت زوجت ــو:

ِ
ِ
ِ
ِ
يب}(ٔ).
ت يَا َويلَ َىت أَأَل ُد َوأَنَا َع ُج ٌ
{قَالَ ْ
وز َوَى َذا ْبعلي َشْي ًفا إ َّن َى َذا لَ َش ْيءٌ َعج ٌ
فجعلو نبياً وىو نو ربصيل للحاصل ،وىو ؿبال.

فـإذن منصــب اإلمامــة يغــاير منصــب النبــوة سبامـاً ،ولــيس اؼبـراد مــن اإلمامــة ِف اليــة
النبــوة كمــا ىــو واضــح ؼبــن كــان لــو قلــب أو القــى الســمع وىــو شــهيد ،وإَل كــان مــن
ربصيل اغباصل ،فإن مدلول الية ٍ
حينئذ جعل إبراىيم النو قبل اػبطاب نبياً!
قال العالمة الطباطبائي:
قولــو تعــاىل{ :وإذ ابتلــى إب ـراىيم ربــو بكلمــات فــأسبهن قــال :إ جاعل ــك للنــاس
إمامـاً} ،يــدل علــى أن ىــذه اإلمامــة اؼبوىوبــة إمنــا كانــت بعــد ابتالئــو دبــا ابــتاله اهلل بــو
م ــن اَلمتحان ــات ،وليس ــت ى ــذه إَل أنـ ـواع ال ــبالء ال ــا ابتل ــي (علي ــو الس ــالم) ّٔ ــا ِف
حياتو ،وقد نص القـرآن علـى أن مـن أوضـحها بـالء قضـية ذبـح إظباعيـل ،قـال تعـاىل:

( )1سورة هود.22 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)00( ................................}
(ق ـ ـ ــال ي ـ ـ ــا ب ـ ـ ــين إ أرى ِف اؼبن ـ ـ ــام أ أذحب ـ ـ ــك" إىل أن ق ـ ـ ــال :إن ى ـ ـ ــذا ؽب ـ ـ ــو ال ـ ـ ــبالء
(ٔ) (ٕ)

اؼببٌن) .

والقضــية إمنــا وقعــت ِف كــع إبـراىيم ،كمــا حكــى اهلل تعــاىل عنــو مــن قولــو" :اغبمــد
هلل الذي وىب ل على الكع إظباعيل ،وإسحاق ،إن ريب لسميع الدعاء"(ٖ).
فإن قيل :إن إمامة ابراىيم (عليو السالم) مسبوقة بالنبوة والرسالة وَها غًن متـوفرين
ِف أئمة أىل البيت (عليهم السالم)!
قلناَ :ل يقدح ىذا ِف اَلسـتدَلل بعـد أن أثبتـت اليـة منصـباً مغـايراً للنبـوة والرسـالة
وَل تشــر َل مــن قريــب وَل مــن بعيــد إىل اش ـرتاط ســبق النبــوة علــى اإلمامــة ِف شــفص
اإلمـام ،علـى إ ّن ِف قصــة طـالوت يكفــي للجـواب ،فإنــو إمـام بعثــو اهلل تعـاىل واصــطفاه
وزاده بسطة ِف العلم واعبسم وَل يكن نبياً ،يقول تعاىل ِف ىذا الشأن:

ـك
وت َملِ ًكــا قَــالُوا أ َّ
{ َوقَـ َ
َُ يَ ُكــو ُن لَــوُ الْ ُم ْلـ ُ
ـيه ْم إِ َّن اللَّــوَ قَـ ْد َبعـ َ لَ ُكـ ْـم طَــالُ َ
ـال َؽبـُ ْـم نَبِـ ُ
علَينَــا وَْكبــن أ ِ ِ ِ
ت ســعةً ِمــن الْمـ ِ
اصـطََفاهُ َعلَـ ْـي ُك ْم
ـال قَـ َ
ـال إِ َّن اللَّــوَ ْ
َ َ ُ َ
َحـ ُّـق بالْ ُم ْلــك مْنــوُ َوََلْ يـ ْـؤ َ َ َ َ َ
ِ ِ
وزاده بسطَةً ِِف الْعِْل ِم و ِْ
يم}(ٗ).
اعب ْس ِم َواللَّوُ ْيؤِِت ُم ْل َكوُ َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َواس ٌع َعل ٌ
َ
ََ َ ُ َ ْ
***
( )1سورة الصافات.136 :
( )2تفسير الميزان :ج ،1ص242
( )3سورة إبراهيم.41 :
( )4سورة البقرة.242 :

( .......................... )02خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

عالقة السُنة القطعية بالقرآن
وب ــالعود إىل اإلش ــكال األس ــاس ِف ى ــذا البحـ ـ (ؼب ــاذا َل ي ــذكر األئم ــة ِف الق ــرآن
بأظبــائهم؟) ،نــرى مــن الــالزم قبــل ســرد أجوبتــو ومعاعباتــو ِف ىــذا البح ـ أن نعــرض
ؼبقدمــة تؤســس ألصــل أصــيل ومــنه قــومي مــن شــأنو الكشــف عــن أىــم ركيــزة مغلوطــة
بُــين اإلش ــكال عليه ــا ،حيـ ـ يف ــرتض اَلعـ ـرتاض وج ــود ف ــرق م ــن جه ــة اغبجي ــة ب ــٌن
النصوص الوحيانية  -القرآن والسنة القطعيـة  -فهـل يصـح التفريـق بـٌن القـرآن والسـنة

القطعيــة ؟! ىــذا مــا تعــىن باإلجابــة عنــو ىــذه اؼبقدمــة اؼبفتصــرة ،علــى أنــا سنقتصــر ِف
اؼبقدمة على ما يرتضيو اؼبعرتض اؼبفالف للشيعي ِف العقيدة واؼبنه .
فبعــد إلق ــاء نظ ــرة س ـريعة عل ــى آي ــات الق ــرآن الك ــرمي ،والس ــنة الص ــحيحة وم ــا نقل ــو
ـبــالفو الشــيعة عــن صــحابة النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) وىكــذا مــا ســطره العلمــاء ِف
ألي ف ــرق م ــن جه ــة اؼبع ــىن
م ــدونا م ،سنص ــل إىل نتيج ــة حتمي ــة مفادى ــاَ :ل وج ــود ّ
واغبجية بينهما فالكل وحي من اهلل تعاىل.

أما القرآن الكرمي فينـادي بـأعلى صـوتو باعتبـار آياتـو متنـاً والسـنة مفسـرة ومبينـة لـو،

ِ
جاء ذلك ِف آيات عديدة منها قولو تعاىل{ :وما أَنزلْنَا علَي َ ِ
ـٌن َؽبُ ُـم
ـاب إََِّل لتُب ّْ َ
ََ َ َ ْ
ك الْكتَ َ

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)03( ................................}
(ٔ)
ِ
ِ ٍ ِ
ِِ
ـك ال ّْـذ ْكَر
َنزلْنَا إِلَْي َ
الَّذي ْ
اختلَ ُفوا فيو َوُى ًدى َوَر ْضبَةً ل َق ْوم ْيؤمنُو َن}  ،وقولو تعاىلَ { :وأ َ
ِ
بٌن لِلن ِ
َّاس َما ّْنزَل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يت َف َّك ُرو َن}(ٕ).
لتُ ّْ َ

ذلــك إن مــا فســره النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) وبينــو ــب األخــذ بــو علــى قاعــدة:
(ٖ)
الر ُسـ ُ
ـانتهوا}  ،وقــد أوضــح القــرآن أيض ـاً
{ َمــا آتَــا ُك ُم َّ
ـول فَ ُف ـ ُذوهُ َوَمــا هنـَـا ُك ْم َعْنــوُ فَـ ُ

السر ِف ذلك قائالًَ { :ما يْن ِط ُق َع ِن ا ْؽبََوى}(ٗ) ،ومن ىنـا صـارت طاعتـو (صـلى اهلل

ـاع
الر ُسـ َ
عليــو وآلــو) عــٌن طاعــة اهلل ومعصــيتو عــٌن معصــية اهللَ { :مـ ْـن يُ ِطـ ِع َّ
ـول ف َقـ ْد أَطَـ َ
اك َعلَـ ْـي ِه ْم َح ِفيظًــا}(٘) ،و{ َوَمـ ْـن ْيعـ ِ
ـص اللَّــوَ َوَر ُس ـولَوُ ف َق ـ ْد
اللَّــوَ َوَمـ ْـن تـ َـوَّىل فَ َمــا أ َْر َس ـ ْلنَ َ

ض َالًَل ُمبِينًا}(.)ٙ
ض َّل َ
َ
وَل خي ــار للمكل ــف أم ــام الس ــنة س ــوى التس ــليم واَلنقي ــاد { َوَم ــا َك ــا َن لِ ُم ـ ْـؤِم ٍن َوََل
م ْؤِمنَـ ٍـة إذا قَض ــى اللَّــو ورس ـولُو أَم ــرا أَ ْن ي ُك ــو َن َؽب ــم ِْ
ـًنةُ ِم ـ ْـن أ َْم ـ ِرِى ْم َوَم ـ ْـن ْيع ـ ِ
َ
ـص اللَّــوَ
ُ ََ ُ ُ ْ ً َ
ُ
اػب ـ َ
ُُ

( )1سورة النحل.64 :
( )2سورة النحل.44 :
( )3سورة الحشر.2 :
( )4سورة النجم.3 :
( )5سورة النساء.23 :
( )6سورة األحزاب.36 :

( .......................... )04خلو القرآن مه أمساء األئمة {}
(ٔ)
ـوك
ـك ََل ْيؤِمنُــو َن َحـ َّـىت َُ ّْك ُمـ َ
ضـ َـالًَل ُمبِينًــا}  ،وقــال{ :فَـ َـال َوَربـّْ َ
ضـ َّـل َ
َوَر ُس ـولَوُ ف َق ـ ْد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما}(ٕ).
بينه ْم ُمثَّ ََل َِ ُدوا ِِف أَن ُفس ِه ْم َحَر ًجا فبَّا قَ َ
ضْي َ
يما َش َجَر ُ
ت َويُ َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
فَ

وىذا ما تطابقت معو السنة حذو القذة بالقذة ففي اغبـدي الصـحيح عنـو (صـلى
اهلل عليو وآلو) " :أَل إ أوتيت القرآن ومثلو معو.)ٖ("..
واغبدي صحيح وصريح ِف اعتبار السنة مثل القـرآن ،وقـد تعامـل بعـض الصـحابة
مع السنة على ىذا األساس أيضاً يهديك لذلك حدي ابـن مسـعود ِف البفـاري مـع
أم يعقــوب مــن بــين أســد ففيــو دَللــة بــل نــص علــى أن الســنة وحــي بــل قــرآن ،وســيأِت
كــامالً ِف األجوبــة فالحـ شبــة ،وىكــذا كانــت كلمــات علمــاء كبــار علمــاء اؼبفــالفٌن
قدمياً وحديثاً:
فم ــن الق ــدماء العّٔ ــاري اؼبت ــوة س ــنة (ٖٕ3ه) ه ،إذ يعت ــع اإلس ــالم ى ــو الس ــنة
والسنة ىي اإلسالم قائالً:
" اعلم ـ ـوا أن اإلسـ ــالم ىـ ــو السـ ــنة ،والس ـ ــنة ىـ ــي اإلس ـ ــالم ،وَل يقـ ــوم أح ـ ــدَها إَل
بالخر"(ٗ).

( )1سورة األحزاب.36 :
( )2سورة النساء.65 :
( )3مسند أحمد :ح  ،12213وعلق عليه األرناؤوط  : 133 \ 4إسناده صحيح.
( )4كتاب شرح السنة ،للبربهاري.35 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)05( ................................}
ويقــول أيضـاً :وإذا ظبعــت الرجــل تأتيــو بــاألثر فــال يريــده ،ويريــد القــرآن ،فــال تشــك
(ٔ)

أنو رجل قد احتوى على الزندقة ،فقم من عنده.

ومــن اؼبعاص ـرين ناصــر الــدين األلبــا ِف كتابــو "منته ــى اَلمــا " فقــد أطلــق عــدة
تصاريح ِف ىذا الشأن نضعها كعناوين كما يلي:
 قال بعض السلف :السنة تقضي على الكتاب(ٕ). وِف السياق ذاتو وضع عنوانا أيضاً (ضالل اؼبستغنٌن بالقرآن عن السنة)(ٖ). وقــال أيض ـاً :فحــذار أيهــا اؼبســلم! أن ربــاول فهــم الق ــرآن مســتقالً عــن الســنة؛فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت ِف اللغة سيبويو زمانك(ٗ).
إىل ىنا نكون قد انتهينا من اؼبقدمة التأسيسية لنشرع بعرض اإلجابات.
***

( )1شرح السنة ،111 :برقم :برقم.ٖٔ٘ :
( )2منزلة السنة في اإلسالم :ص .12
( )3نفس المصدر السابق.
( )4صفة صالة النبي :ج ،3ص .132

( .......................... )06خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

تفصيل اإلجابات
بعــد اَلنتهــاء مــن اؼبقدمــة اؼبــوجزة نصــرف عنــان الكــالم إىل أجوبــة ذاك اَلع ـرتاض
اؼبوجـو لشــيعة أىـل البيــت (صــلوات اهلل علـيهم أصبعــٌن) اؼبعتقـدين بــوَليتهم وامــامتهم،
تنوع ــت اإلجاب ــات ال ــا ق ــدمها علم ــاء اإلمامي ــة ق ــدمياً وح ــديثاً عل ــى اَلعـ ـرتاض
وق ــد ّ

السالف ،وميكننا حصرىا ِف نوعٌن رئيسٌن:

األول :يعت ــع اَلعـ ـرتاض غ ــًن وارد م ــن أص ــلو ل ــورود اس ــم بع ــض األئم ــة ِف الق ــرآن
وبالتحديـد اســم أمــًن اؼبــؤمنٌن علـي بــن أيب طالــب (عليــو السـالم) ويقـ ّدم اؼبتبنــون ؽبــذه
اإلجابــة ش ـواىد عديــدة تثبــت صــحة إجــابتهم كمــا يــرون ،نكتفــي بعــرض اثنــٌن مــن
تلكم الشواىد:
أَ { -وَوَىْبـنَا َؽبُ ْم ِم ْن َر ْضبَتِنَا َو َج َع ْلنَا َؽبُ ْم لِ َسا َن ِص ْد ٍق َعلِيِّا}(ٔ) ،جاء ىذا اسـتجابة

اج َعـ ْـل ِل لِ َســا َن
لــدعاء إب ـراىيم (عليــو الســالم) الــذي حكــاه القــرآن بقولــو تعــاىلَ { :و ْ
ِ ٍ ِ ِ
ين}(ٕ).
ص ْدق ِف ْالخ ِر َ

( )1سورة مريم.53 :
( )2سورة الشعراء.24 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)07( ................................}
ورد ِف مقدم ــة يكفاي ــة األث ــر ِف ال ــنص عل ــى األئم ــة اَلث ــين عش ــر بع ــد أن ق ــرر
اَلستدَلل ّٔذه الية ما نصو:
" ...فيكـون حاصــل معـىن اليــة :أي ووىبنـا ؽبــم أي أعطينـا ألجلهــم وكـرامتهم مــن
فضلنا علياً لساناً صـادقاً ،وجعلنـا أي صـًننا ألجلهـم عليـاً صـادقاً ،وإذا ثبـت أ ّن اليـة
نص على علي بن أيب طالب ّٔـذا التأويـل فنقـول :علـي بـن أيب طالـب يـدعي اإلمامـة
بعد رسول اهلل بال فصل ،وىو صادق ِف كل ما يقول.)ٔ("...
ب  -اغب ــروف اؼبقطع ــة الواقع ــة ِف مفت ــتح س ــور الق ــرآن الك ــرمي ،فإ ّهن ــا ل ــو صبع ــت
وحذف منها اؼبكرر صارت (صراط علي حق منسكو).
قال الفيض الكاشا :
" مـن األسـرار الغريبـة ِف ىـذه اؼبقطعـات أهنـا تصـًن بعـد الرتكيـب وحـذف اؼبكـررات

(علي صراط حق منسكو أو صراط علي حق منسكو)"(ٕ).

( )1مقدمة كفاية األثر :ص  .32تنبيه :لمم يمرجح محقمق الكتماب نسمبة المقدممة التمي ورد فيهما هماا المنص إلم
ّ
الخزاز القمي.
( )2تفسير الصافي :ج ،1ص .61

( .......................... )08خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

الن ــوع الث ــا م ــن اإلجاب ــات :مب ــين عل ــى اإلق ـرار بع ــدم ورود أظب ــاء األئم ــة (عل ــيهم
السالم) ِف القرآن إَل إهنا تسجل ربفظا ـا علـى منطلقـات اَلعـرتاض وتعتـعه متضـمناً
لفهم مغلوط ؼبوقع السنة النبوية وتفكيك غًن معر بٌن القرآن الكرمي والسـنة القطعيـة،
وقــد مــر علينــا أهنمــا صــنوان ،ىــذا ىــو النــوع الثــا الــذي تشــرتك فيــو صبيــع اإلجابــات
التالية:

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)09( ................................}
اإلجابة األوىل :جواب األئنة (عليَه السالو) وٍو إماو األجوبة.

ول م ــن يتص ــدى لبجاب ــة عل ــى ى ــذا
لــيس مس ــتغرباً عل ــى أى ــل البي ــت أن يكون ـوا أ َ
الو ْح ِيَ ،و ُخَّزا َن العِْل ِم.
ف اؼبالئِ َك ِةَ ،وَم ْهبِ َ
الر َسالَِةَ ،وـبُْتَـلَ
اإليراد وىمَ َم ْو ِض َع ّْ
َ
ط َ
َ
ِ
تعرض أصحاب األئمة ؽبذا التساؤل مـن قبـل اؼبفـالفٌن ؽبـم ِف العقيـدة وقـاموا
فقد ّ
بنقلــو ألىــل البيــت (علــيهم الســالم) ،واألئمــة بــدورىم أجــابوىم بإجابــة كافيــة ووافيــة
وصحيحة أيب بصًن ِف الكاِف أمنوذج لذلك:
فع ــن أيب بص ــًن ق ــال س ــألت أب ــا عب ــداهلل (علي ــو الس ــالم) ع ــن ق ــول اهلل ع ــز وج ــل:
"أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرســول وأول األمــر مــنكم" ،فقــال :نزلــت ِف علــي بــن أيب طالــب
واغبسن واغبسٌن (عليهم السالم) :فقلت لو :إن الناس يقولـون :فمـا لـو َل يس ّْـم عليـاً
وأىل بيتو (عليهم السالم) ِف كتاب اهلل عـز وجـل؟ قـال :فقـال :قولـوا ؽبـم :إن رسـول
اهلل (صــلى اهلل عليــو وآلــو) نزلــت عليــو الصــالة وَل يسـ ّْـم اهلل ؽبــم ثالث ـاً وَل أربع ـاً ،حــىت
فسر ذلك ؽبم ،ونزلت عليـو الزكـاة وَل
كان رسول اهلل (صلى اهلل عليو وآلو) ىو الذي ّ
يسم ؽبم مـن كـل أربعـٌن درَهـاً درىـم ،حـىت كـان رسـول اهلل (صـلى اهلل عليـو وآلـو) ىـو
ّْ
الــذي فســر ذلــك ؽبــم ،ونــزل اغبـ فلــم يقــل ؽبــم :طوفـوا أســبوعاً حــىت كــان رســول اهلل

فسر ذلك ؽبـم ،ونزلـت " :أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول
(صلى اهلل عليو وآلو) ىو الذي ّ
وأول األمــر مــنكم "  -ونزلــت ِف علــي واغبســن واغبســٌن  -فقــال رســول اهلل (صــلى
اهلل عليــو وآلــو)ِ :ف علــي :مــن كنــت مــوَله ،فعلــي مــوَله ،وقــال (صــلى اهلل عليــو وآلــو)

أوصــيكم بكتــاب اهلل وأىــل بيــا ،فــإ ســألت اهلل عــز وجــل أن َل يفــرق بينهمــا حــىت
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يوردَها علي اغبوض ،فأعطا ذلك وقالَ :ل تعلموىم فهم أعلم مـنكم ،وقـال :إهنـم
لــن جرجــوكم مــن بــاب ىــدى ،ولــن يــدخلوكم ِف بــاب ضــاللة ،فلــو ســكت رســول اهلل
(صلى اهلل عليو وآلو) فلم يبٌن مـن أىـل بيتـوَ ،لدعاىـا آل فـالن وآل فـالن ،لكـن اهلل
عــز وجــل أنزلــو ِف كتابــة تصــديقاً لنبيــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) "إمنــا يريــد اهلل ليــذىب

عــنكم الــرجس أىــل البيــت ويطهــركم تطه ـًناً" فكــان علــي واغبســن واغبســٌن وفاطمــة
(عليهم السالم) ،فأدخلهم رسول اهلل (صلى اهلل عليو وآلو) ربت الكسـاء ِف بيـت أم
ســلمة ،مث قــال :اللهــم إن لكــل نــو أى ـالً وثق ـالً وىــؤَلء أىــل بيــا وثقلــي ،فقالــت أم

سلمة :ألست من أىلك؟ فقال :إنك إىل خًن ولكن ىؤَلء أىلي وثقلـي ،فلمـا قـبض
رس ــول اهلل (ص ــلى اهلل علي ــو وآل ــو) ،ك ــان عل ــي أوىل النــاس بالن ــاس لكث ــرة م ــا بل ـ في ــو
رسول اهلل (صلى اهلل عليو وآلو) وإقامتو للناس وأخذه بيده ،فلما مضـى علـي َل يكـن
يستطيع علي وَل يكن ليفعل أن يدخل ؿبمد بن علي وَل العبـاس بـن علـي وَل واحـداً

من ولده إذاً لقال اغبسن واغبسٌن :إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل فينا كما أنزل فيك فـأمر
بطاعتنــا كمــا أمــر بطاعتــك وبلـ فينــا رســول اهلل (صــلى اهلل عليــو وآلــو) كمــا بلـ فيــك
وأذىــب عنــا الــرجس كمــا أذىبــو عنــك ،فلمــا مضــى علــي (عليــو الســالم) كــان اغبســن
(عليو السالم) أوىل ّٔا لكعه.)ٔ("...

( )1الكممافي / 424 / 1 :بمماب ممما نممص هللا عممز وجممل ورسمموله عل م االئمممة (علمميهم السممالم) واحممدا فواحممدا/
الحديث رقم  1من الباب.
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خصائص جواب اإلمام الصادق (عليى السالم)
ىن ــا نقـ ــف وقفـ ــة مـ ــوجزة مـ ــع ج ـ ـواب اإلمـ ــام الصـ ــادق (عليـ ــو السـ ــالم) ،وَل بـ ــأس
باإلشارة إىل بعض النقاط ذات الصلة جبوابو (عليو السالم):
أولً :ول ــئال يبق ــى ؼبعان ــد حج ــة أو حمل ــب ش ــبهة نش ــًن إىل أ ّن الكلي ــين روى ى ــذا
اغبدي بسندين صحيحٌن كما ذكر آّلسي ِف اؼبرآة(ٔ).
ثاني ـاً :اش ــتمل ج ـواب اإلم ــام (علي ــو الس ــالم) عل ــى م ــا ميك ــن اعتب ــاره رداً ب ــالنظًن،
وجواباً نقضياً سبثل بقولو (عليو السالم) (فقال :قولوا ؽبم.)....
ثالثـاً :اســتبطن أيضـاً اإلشــارة إىل اغبقيقــة الــا مــر بياهنــا ِف اؼبقدمــة ،وىــي أن الســنة
مفسرة ومبينـة غبقـائق القـرآن ،وإن اإلمامـة ليسـت شـذوذاً واسـتثناءً مـن ىـذه القاعـدة،
بــل ىــي كســائر مفــردات الــدين الــا أص ــل ؽبــا القــرآن الك ــرمي وفصــلتها الســنة ،فهــي
كالصالة واغب والصوم والزكاة و ...اخل من ىذه اعبهة.
رابع ـاً :إن الروايــة ليســت بصــدد تعــداد وســرد أظبــاء األئمــة اَلثــين عشــر ،أو أظبــاء
اؼبعصــومٌن األربعــة عشــر بقــدر مــا ىــي ِف معــرض التمثيــل لبجابــة علــى السـؤال ،لــذا
أشـ ــارت لـ ــبعض األئمـ ــة (علـ ــيهم السـ ــالم) ،يض ـ ــاف إىل ذلـ ــك أن مـ ــن ذكـ ــر م ى ـ ــم
اؼبوجودون فعالً حٌن نزول اليات الا وردت ِف الرواية.
( )1مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :ج  ،3ص .213
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قال العالمة آّلسي:
(ولعل التفصيص بالثالثة لكوهنم موجودين عند نزول الية(ٔ).)....
خامس ـ ـاًَ :ل تكتـ ــف الروايـ ــة بـ ــرد اَلع ـ ـرتاض نقض ـ ـاً ،وإمنـ ــا راحـ ــت تعـ ــرض لـ ــبعض
األحادي ـ النبويــة الــا اتفــق علــى روايتهــا اؼبســلمون والدالــة علــى إمامــة أىــل البيــت
(عليهم السالم)؛ كحدي الغدير وحدي الثقلٌن اؼبتواترين.
سادساً :إن ىذه الرواية تصلح أن تكون شاىداً ومؤيداً للنـوع الثـا مـن اإلجابـات
علــى اَلع ـرتاض ،فــإن ظاىرىــا إق ـرار س ـؤال أيب بصــًن( :إن النــاس يقولــون :فمــا لــو َل
يسم علياً وأىـل بيتـو (علـيهم السـالم) ِف كتـاب اهلل عـز وجـل؟ )....بعـدم ورود اسـم
ّْ
أمًن اؼبؤمنٌن ِف القرآن ،وىكذا ظاىر جواب اإلمام (عليـو السـالم) مـن أولـو إىل آخـره
مبين على عدم ورود اسم كما ىو واضح ؼبن قرأه.

( )1نفس المصدر.
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اإلجابة الثاىية :اليقض باطراد اإلشكال يف العقائد.

إ ّن ىذا اَلعرتاض على عقيدة الشيعة ِف إمامة أىل البيـت (علـيهم السـالم) ،لـو ّ
فإن ــو يطّــرد و ــرى ِف س ــائر العقائ ــد فيق ــال :ؼب ــاذا َل تُــذكر س ــائر العقائ ــد ِف الق ــرآن
الك ــرمي ،كق ــدم ك ــالم اهلل وأظب ــاء األنبي ــاء وع ــددىم وخالف ــة أيب بك ــر وص ــحبتو للن ــو
(صلى اهلل عليو وآلو) ِف الغار وخالفة عمـر عنـد اؼبفـالفٌن للشـيعة ِف العقيـدة ،سـيما
مع ذىاب طائفة كبًنة عمن علماء العامة إىل تكفًن منكر خالفة الشيفٌن.
وقد نص األلبـا علـى إن صبلـة كبـًنة مـن عقائـد اؼبسـلمٌن َل يصـرح ّٔـا ِف القـرآن
الكرمي حي يقول:
فأن قيل :فلماذا َل عل اهلل عز وجـل صبيـع حجـ اغبـق مكشـوفة قـاىرة َل تشـتبو
على أحد ،فال يبقـى إَل مطيـع يعلـم ىـو وغـًنه أنـو مطيـع ،وإَل عـاص يعلـم ىـو وغـًنه
أنو عاص ،وَل يتأتى لو إنكار وَل اعتذار؟
قلت :لو كان كذلك لكان الناس ؾببورين على اعتقاد اغبـق ،فـال يسـتحقون عليـو
ضب ــداً وَل كم ــاَلً وَل ثوابـ ـاً ،ولك ــانوا مك ــرىٌن عل ــى اَلعـ ـرتاف كم ــن ك ــان ِف مك ــان
مظلــم فــزعم إن ذاك ليــل وراىــن علــى ذلــك ففتحــت األب ـواب ،فــاذا الشــمس ِف كبــد
الســماء ،ولكــانوا قريبـاً مــن اؼبكــرىٌن علــى الطاعــة مــن عمــل وكــف ،لف ـوات كثــًن مــن
الشبهات الا يتعلل ّٔا من يضعف حبو للحق فيغالط ّٔا الناس ونفسو أيضاً.
وقد علق الشيخ ؿبمد عبد الرزاق ضبزة على ىذا اؼبوضوع دبا لفظو:
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(يريــد الشــيخ بالس ـؤال واعب ـواب أن بــٌن حكمــة اهلل تعــاىل ِف ابــتالء النــاس بــاؽبوى
والشــبهات والشــهوات ليحصــل اعبهــاد واَلبــتالء و مــد آّاىــد ويــؤجر ،وإَل فوضــوح
اغبق والباطل أمر َل خفاء بو ،ليهلك من ىلك عن بينة ،و يا من حي عن بينة).
وعلّق أيضاً على كالم آخر ما لفظو( :اغبـق ان حجـ اهلل تعـاىل الـا ظباىـا بينـات
ىــي مكشــوفة واضــحة َل خفــاء ّٔــا وإمنــا زبفــى علــى مــن ِف قلبــو كــن وِف أذنيــو وقــر
وعلى بصره غشاوة من ىواه وأخالقو وما اعتاد).
وق ــال األلب ــا َ :ل أراه جف ــى أن م ـرادي بالقض ــية اؼبكش ــوفة الق ــاىرة ى ــو أن تك ــون
حبيـ َل زبفــى ىـي وَل إفاد ــا اليقــٌن علـى عاقــل ،حـىت لــو زعــم زاعـم إنــو هلهــا ،أو
إنــو يعتقــد عــدم دَللتهــا أو يرتــاب فيهــا لقطــع العقــالء بأنــو إمــا ؾبنــون اعبنــون اؼبنــاِف
للتكليــف أو كــاذب .وَل جفــى أنــو لــيس صبيــع اغبج ـ اغبــق ىكــذا ،ولكنهــا بينــات
البيــان الــذي ربصــل بــو اؽبدايــة وتقــوم بــو اغبجــة ،مث ىــي علــى ض ـربٌن ،الضــرب األول
اغبج الا توصل اإلنسان إىل أن يتبٌن لو أنو ب عليو أن يكون مسـلماً ،الثـا مـا
بعــد ذلــك ،فــاألول حجـ واضــحة لكــن مــن اتبــع ىــوى قــد يصــد عــن اغبــق ،أو قصــر
ِف القيــام دبــا قــد ب ــان أن عليــو أن يق ــوم فقــد يرت ــاب أو ه ــل ،والض ــرب الثــا عل ــى

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)25( ................................}
درجات ،منو ما ِف معـىن األول فيكفـر اؼبفطـل فيـو ،ومنـو مـا َل يكفـر ولكنـو يؤاخـذ،
ومنو ما يعذر ،ومنو ما يؤجر أيضاً على اجتهاده(ٔ).
وىنا نقول :كالم الشيفٌن (األلبا وؿبمد عبـد الـرزاق) واضـح ِف ؾبـيء صبلـة مـن
العقائد بأدلة ربتـاج إىل حبـ ونظـر وحيـاد وأن عـل اإلنسـان ىدفـو مـن البحـ فيهـا
ربصيل اغبق وإن خالف قومو وىواه.
وإليك شواىد ما أوجزناه ِف صدر اإلجابة الثانية:
أـ (شواىد من كالم األلبا على عقائد َل تذكر ِف القرآن).
فقد ذكر األلبا ِف كتـاب منتهـى األمـا وىـو يـرد علـى القـرآنيٌن طائفـة كبـًنة مـن
العقائد اؼبأخوذة من السنة ودون القرآن نذكر منها على سبيل اؼبثال َل اغبصر:
ٔـ نبوة آدم وغًنه من األنبياء.
ٕـ أفضلية النو (صلى اهلل عليو وآلو) على غًنه.
ٖـ شفاعتو (صلى اهلل عليو وآلو) العظمى ِف احملشر.
ٗـ شفاعتو (صلى اهلل عليو وآلو) ألىل الكبائر من أمتو.
٘ـ معجزاتو (صلى اهلل عليو وآلو) كلها ما عدا القرآن.
٘ ـ ـ ص ــفاتو (ص ــلى اهلل علي ــو وآل ــو) ...اخل " ،وىك ــذا راح األلب ــا يع ــدد العقائ ــد
اإلسالمية اؼبستسقاة من األحادي فحسب(ٔ).
 1القائد في تصحيح العقائد :ص .16 – 14
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ب ـ أما عن كفر منكر خالفة الشيفٌن:
ٔ -اب ــن حج ــر اؽبيتم ــي اؼبك ــي حيـ ـ ق ــال( :فم ــذىب أيب حنيف ــة إن م ــن أنك ــر
خالفة الصديق أو عمر فهو كافر.)ٕ()..
ٕـ الطحاوي ِف حاشيتو على مراقي الفالح قال( :وإن أنكر خالفـة الصـديق كفـر
كمن أنكر اإلسراء َل اؼبعراج واغبق ِف الفـتح عمـر بالصـديق ِف ىـذا اغبكـم واغبـق ِف
العىان عثمان ّٔما أيضاً.)ٖ()..
ٖ -وِف الفتاوى اؽبندية( :من أنكر امامة أيب بكر الصديق فهو كافر)(ٗ).
بعد ىذا النزر اليسًن فبا تناثر ِف صحفهم لنا سؤال نضعو برسم كل منصف:
اين امامة أيب بكر باظبو ِف القرآن ليكفر اؼبسلمون غًن اؼبعتقدين ّٔا؟!
فإن قيل :اهنا ليست من أصول الدين لتذكر ِف القرآن.
قلنا :فلِ َم التكفًن على إنكارىا اذن؟
ِف الوقــت الــذي كــم الشــيعة بإســالم ـبــالفيهم مــع قيــام مــا َل صــى مــن األدلــة
على إمامة أىل البيت (عليهم السالم) ،وعـدم امـتالك خصـومهم إثـارة مـن علـم علـى
ك إذا قِ ْس َمةٌ ِض َيزى}(٘).
خالفة الثالثة! {تِْل َ
يتلفص من صبيع ما مر ِف ىذا اعبواب عن اَلعرتاض دبا يلي:
( )1منته األماني بفوائد مصطلح الحديث ،للمحدث األلباني :ص .136
( )2الصواعق المحرقة.132 :
( )3الحاشية عل مراقي الفالح.234 :
( )4الفتاوى الهندية.264 / 2 :
( )5سورة النجم .22 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)27( ................................}
شب ــة عقائ ــد  -أص ــوَلً وفروعـ ـاً  -معلوم ــة م ــن ال ــدين بالض ــرورة دليله ــا م ــن خ ــارج
القرآن ،وقد مر عليك أمثلة منها.
***
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اإلجابة الثالثة :على خطى عبد اهلل بً مسعود!

ميكــن أيضـاً علــى غـرار ج ـواب الصــحايب ابــن مســعود ألم يعقــوب األســدية القــول:
إن خالفة علي باظبو جاءت ِف القرآن.
واؼبقصود بإجابة ابن مسعود ألم يعقوب ىو ما نقلو البفاري عـن ابـن مسـعود إنـو
ـات واؼبتـ َفلّْج ـ ِ
ات ،واؼبتـنَ ّْم ِ
ِ ِ
ق ــال يوم ــا« :لَع ــن اللَّ ــو ِ ِ
ـات ،لِْل ُح ْسـ ـ ِن
الواََــات َواؼبُوتَش ـ َـم َ َُ َ
ص ـ َ َُ َ
ََ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت
َســد يـُ َقـ ُ
اؼبغَيّْ ـ َـرات َخ ْلـ َـق اللَّـ ِـو» فَـبَـلَ ـ َ َذلـ َ
ـوب ،فَ َجــاءَ ْ
ـال َؽبـَـا أ ُُّم يـَ ْع ُقـ َ
ـك ْامـ َـرأًَة مـ ْـن بَـ ِـين أ َ
ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ـالَ :وَمــا ِل َل أَلْ َعـ ُـن َمـ ْـن لَ َعـ َـن
ـ
ق
ـ
ف
،
ـت
ـ
ي
ك
و
ـت
ـ
ي
ك
ـت
ـ
ن
ع
ل
ـك
ـ
ن
أ
ـك
ـ
ن
ع
ـين
ـ
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ل
ـ
ب
ـو
ـ
ن
إ
:
ـت
ـ
ل
ا
ق
فَـ َ َ ْ ُ ََ َ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ـول اللَّـ ِـو (صـلَّى اهلل علَيـ ِـو وسـلَّم) ،ومــن ىــو ِِف كِتَـ ِ ِ
ت َمــا
َر ُسـ ُ
ـاب اللَّــو ،فَـ َقالَـ ْ
ـت :لََقـ ْد قَـ َـرأْ ُ
َ
ُ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ
ـال :لَــئِن ُكْنـ ِ
ـٌن اللَّــو َح ْ ِ
ـت قَـَرأْتِيـ ِـو لََق ـ ْد َو َج ْدتِيـ ِـو ،أ ََمــا
ت فِيـ ِـو َمــا تَـ ُقـ ُ
ٌن ،فَ َمــا َو َج ـ ْد ُ
ـول ،قَـ َ ْ
بَـ ْ َ ْ
(ٔ)
قَ ــرأْ ِ
ـت :بـَلَ ـى،
الر ُسـ ُ
تَ { :وَمــا آتَــا ُك ُم َّ
ـول فَ ُف ـ ُذوهُ َوَمــا نـَ َهــا ُك ْم َعْنــوُ فَــانْـتَـ ُهوا} ؟ قَالَـ ْ
َ
ـال :فَــا ْذ َىِو فَــانْظُِري،
ـك يـَ ْف َعلُونَــوُ ،قَـ َ
قَـ َ
ـت :فَـِإ ّْ أ ََرى أ َْىلَـ َ
ـال :فَِإنـَّـوُ قَ ـ ْد نـَ َهــى َعْنــوُ ،قَالَـ ْ
ِ
ِ
ك َما َج َام ْعتُـ َها(ٕ).
اجتِ َها َشْيئًا ،فَـ َق َ
ت َك َذل َ
ت فَـنَظََر ْ
ال :لَ ْو َكانَ ْ
فَ َذ َىبَ ْ
ت ،فَـلَ ْم تَـَر م ْن َح َ
فعلى طريقة ابن مسعود ىذه وبعـد أ ْن ثبـت لـدى اؼبسـلمٌن صبيعـاً أن النـو األعظـم
(صــلى اهلل عليــو وآلــو) نــص علــى أمــًن اؼبــؤمنٌن (عليــو الســالم) ،كمــا ســيأتيك شــطراً
منهــا ،ميكننــا أن قبيــب وبضــرس قــاطع عــن اإليـراد :نعــم لقــد نــص القــرآن الكــرمي علــى
إمامة أمًن اؼبؤمنٌن علي (عليو السالم) باظبو وصفتو.
( )1سورة الحشر.2 :
( )2البخاري :ح.4532 :
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اإلجابة الرابعة :اإلمامة العامة واخلاصة يف القرآٌ.

إن عقيــدتنا باإلمامــة علــى وزان عقيــدتنا بــالنبوة مــن جهــة الوســاطة بــٌن اػبلــق وبــٌن
اػبــالق وعليــو ،فكمــا إن اغبــدي عــن النبــوة كأصــل ديــين ومقــام إؽبــي ورد ِف القــرآن
دون ذك ــر أظب ــاء اَلنبي ــاء ول ــو بنس ــبة واح ــد باؼبائ ــة م ــنهم ذل ــك إن ع ــددىم (عل ــيهم
الســالم) مائــة وأربعــة وعشــرون ألــف نــو ،فكــذا اغبــال لنظًن ــا (أعــين اإلمامــة) ،فقــد
وردت كأص ــل ومنص ــب أؽب ــي ومق ــام رب ــا  ،كم ــا م ــرت علين ــا دون ذك ــر أظب ــاء صبي ــع
األئمة.
إذن ،فلــو خلينــا كبــن والقــرآن وسـعنا آياتــو لوجــدناه يــذكر النبــوة واإلمامــة كمقــامٌن
ومنص ــبٌن وش ــأنٌن إؽبيــٌن دون ذك ــر أظبــاء اشــفاص اؼبنص ــبٌن ،وى ــذا الع ــرض القــرآ
لبمامة ازبذ شكلٌن ِف حقيقتو:
أ -فتارة قبد القرآن يعرض لبمامة أو اػبالفـة العامـة أو َلئمـة وخلفـاء هلل ِف ارضـو
قــد ســبقوا النــو اَلعظــم (صــلى اهلل عليــو وآلــو) وامثلــة ذلــك كثــًنة ،وش ـواىده القرآنيــة
وفًنة ىاك سطراً منها:

ٔ{ -وإِ ِذ ابـتـلَــى إِب ــر ِاىيم ربـُّـو بِ َكلِمـ ٍ
ـال إِ ّْ ج ِ
ـك لِلنَّـ ِ
ـال
ـاس إَِمامـاً قَـ َ
ـات فَـأََسبَُّه َّن قَـ َ
اعلُـ َ
َ
َ َْ ْ َ َ َ ُ َ

ال ََل يـن ُ ِ
ِِ
ٌن}(ٔ) .وقد سبقت اإلشارة اليها.
َوِم ْن ذُّْريَِّا قَ َ ََ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
( )1سورة البقرة.124 :
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الصـ َـالةِ
ٕ{ -وجع ْلنَــاىم أَئِ َّم ـةً يـهـ ُـدو َن بِأَم ِرنـَـا وأَوحيـنَــا إِلَــي ِهم فِعــل ْ ِ
ـام َّ
َْ
اػبَْي ـ َـرات َوإِقَـ َ
َ ََ ُ ْ
ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ
ِِ
وإِيتاء َّ ِ
ين}(ٔ).
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
صبَـ ُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُو َن}(ٕ).
َٖ { -و َج َع ْلنَا مْنـ ُه ْم أَئ َّمةً يـَ ْه ُدو َن بأ َْم ِرنَا لَ َّما َ
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِ ّْ ج ِ
اع ٌل ِِف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً}(ٖ).
َٗ { -وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
ـٌن النَّـ ِ
ـاك َخلِي َفـةً ِِف ْاأل َْر ِ
ـاغبَ ّْق َوََل تَـتَّبِـ ِع
ـاس بِـ ْ
ود إِنـَّـا َج َع ْلنَـ َ
٘{ -يـَـا َد ُاو ُ
ـاح ُك ْم بَـ ْ َ
ض فَـ ْ
ِ
ك عـن سـبِ ِيل اللَّ ِـو إِ َّن الَّ ِـذ ِ
ِ
اب َش ِـدي ٌد ِدبَـا
ين يَضـلُّو َن َع ْـن َسـبِ ِيل اللَّـو َؽبُ ْـم َعـ َذ ٌ
ا ْؽبََوى فَـيُضـلَّ َ َ ْ َ
َ
اغبِس ِ
اب}(ٗ).
نَ ُسوا يـَ ْوَم ْ َ
ب  -والشكل اَلخر لعـرض القـرآن لبمامـة يتمثـل باإلمامـة اػباصـة ألىـل البيـت،

وبسط القول فيها تـاج منـا عقـد حبـوث موسـعة َل يسـعها ىـذا اؼبـوجز ،لـذا سنقتصـر
ىنــا علــى موضــع اغباجــة للتــذكًن لــيس غــًن ،ولعلنــا نوفــق لبحثهــا َلحقــا إن شــاء اهلل
تعاىل.
َّ ِ
َطيع ـوا اللَّــو وأ ِ
ِ
ـول َوأ ِ
ُول األم ــر ِم ـْن ُك ْم فَ ـِإ ْن
الر ُسـ َ
َطيعُ ـوا َّ
ين َآمنُ ـوا أ ُ
ََ
ٔ{ -يَــا أَيـُّ َهــا الــذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الرسـ ِ
ـك
ـول إِ ْن ُكْنــتُ ْم تـُ ْؤِمنُــو َن بِاللَّـ ِـو َوالْيَ ـ ْـوم ْال ِخ ـ ِر ذَلـ َ
تَـنَـ َـاز ْعتُ ْم ِِف َشـ ْـيء فَـ ُـرُّدوهُ إىل اللَّــو َو َّ ُ
َح َس ُن تَأْ ِويالً}(ٔ).
َخْيـٌر َوأ ْ
( )1سورة األنبياء.23 :
( )2سورة السجدة.24 :
( )3سورة البقرة.33 :
( )4سورة ص.26 :
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وفيمــا ي ـرتبط بوجــو اَلس ــتدَلل ّٔــذه الي ــة عل ــى إمام ــة أىــل البي ــت (ص ــلوات اهلل
عليــو) ســئل أبــو ؿبمــد الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري (رضبــو اهلل) فقيــل لــو :مــا الــدليل
على إمامة أمًن اؼبؤمنٌن علي بن أيب طالب (عليـو السـالم)؟ فقـال :الـدليل علـى ذلـك
من كتاب اهلل عز وجل ،ومن سنة نبيـو (صـلى اهلل عليـو وآلـو) ،ومـن إصبـاع اؼبسـلمٌن.
َّ ِ
َطيعـوا اللَّـو وأ ِ
ِ
َطيعُـوا
ين َآمنُـوا أ ُ َ َ
فأما كتاب اهلل تبارك وتعاىل فقولو عز وجل( :يَـا أَيـُّ َهـا الـذ َ
ول َوأ ِ
ُول األمر ِمن ُك ْم) فـدعانا سـبحانو إىل طاعـة أول األمـر كمـا دعانـا إىل طاعـة
الر ُس َ
َّ

نفس ــو وطاع ــة رسـ ـولو ،فاحتجن ــا إىل معرف ــة أول األم ــر كم ــا وجب ــت علين ــا معرف ــة اهلل
تعــاىل ،ومعرفــة الرســول (عليــو وآلــو الســالم) ،فنظرنــا ِف أقاويــل األمــة فوجــدناىم قــد
اختلفـوا ِف أول اَلمــر ،وأصبعـوا ِف اليــة علــى مـا يوجــب كوهنــا ِف علــي بــن أيب طالــب
(علي ــو الس ــالم) ،فق ــال بعض ــهم :اول األم ــر ى ــم أمـ ـراء السـ ـرايا ،وق ــال بعض ــهم :ى ــم
العلمــاء .وقــال بعضــهم :ىــم الق ـوام علــى النــاس ،والمــرون بــاؼبعروف ،والنــاىون عــن
اؼبنكر ،وقال بعضهم :ىم أمًن اؼبؤمنٌن علي بن أيب طالـب واألئمـة مـن ذريتـو (علـيهم
السالم) ،فسألنا الفرقة األوىل فقلنا ؽبم :أليس علي بن أيب طالـب (عليـو السـالم) مـن

امـراء السـرايا؟ فقــالوا :بلـى ،فقلنـا للثانيــة :أَل يكـن (عليـو الســالم) مـن العلمـاء؟ قــالوا:
بلــى ،فقلنــا للثالثــة :ألــيس علــي (عليــو الســالم) قــد كــان مــن القـوام علــى النــاس بــاألمر
بــاؼبعروف والنهــي عــن اؼبنكــر؟ فقــالوا :بلــى ،فصــار أمــًن اؼبــؤمنٌن (عليــو الســالم) معيّنـاً
باليــة باتفــاق األمــة واجتماعهــا ،وتيقنــا ذلــك بــإقرار اؼبفــالف لنــا ِف اإلمامــة واؼبوافــق
عليها ،فوجب أن يكون إماما ّٔذه اليـة لوجـود اَلتفـاق علـى أنـو معـين ّٔـا ،وَل ـب
( )1سورة النساء.51 :

( .......................... )32خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

العــدول إىل غــًنه واَلع ـرتاف بإمامتــو لوجــود اَلخــتالف ِف ذلــك وعــدم اَلتفــاق ومــا
يقوم مقامو من العىان.)ٔ("...
ٕ ـ {إَِّمنـَـا ولِـيُّ ُكم اللَّــو ورس ـولُو والَّـ ِـذين آمن ـوا الَّـ ِـذ ِ
الصـ َـال َة َويـُ ْؤتـُـو َن َّ
الزَكــا َة
يمــو َن َّ
َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َُ
ين يُق ُ
َ
َوُى ـ ْـم َراكِعُ ــو َن}(ٕ) ،والي ــة ص ــر ة ِف حص ــر الوَلي ــة ِف ثالث ــة :اهلل تع ــاىل ،ورسـ ـولو،
وال ــذين آمن ـوا ،ب ــأقوى ادوات اغبص ــر (إمن ــا) وب ــالرغم م ــن تـ ـواتر النق ــل بنزوؽب ــا ِف أم ــًن
اؼبــؤمنٌن ،وأنــو اؼبعــين ب ـقولو تعــاىل " الــذين آمنـوا " لكنــا ننقــل شــهادتٌن لعــاؼبٌن كبـًنين

من اؼبفالفٌن:
األول :قــال األلوســي عنهــا "..وغالــب اإلخبــاريٌن علــى أهنــا نزلــت ِف علــي (كــرم
اهلل تعاىل وجهو) .)ٖ("..
الثــا  :وقــال اَلســيوطي بعــد ســرد ســبب نــزول آيــة الوَليــة ِف أمــًن اؼبــؤمنٌن :فهــذه
طبس طرق لنزول ىذه الية الكرمية ِف التصدق على السائل ِف اؼبسجد يشـد بعضـها
بعضا "(ٗ).
ِ
ِ
ِ
ـيت لَ ُكـم ِْ
اإل ْس َـال َم ِدينًـا
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْسبَ ْم ُ
ٖـ {الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِا َوَرض ُ ُ
ف ِِإل ٍْمث فَِإ َّن اللَّو َغ ُف ِ
اضطَُّر ِِف ـبَْمص ٍة َغْيـر متَجانِ ٍ
يم}(٘).
فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َ َ َ ُ َ
ور َرح ٌ

( )1بحار األنوار :ج ،4ص .336
( )2سورة المائدة.55 :
( )3روح المعاني.334 / 3 :
( )4الحاوي للفتاوي.134 / 1 :
( )5سورة المائدة.3 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)33( ................................}
وىـ ــذه ىـ ــي األخـ ــرى نزلـ ــت ِف وَليـ ــة أمـ ــًن اؼبـ ــؤمنٌن كمـ ــا نُقـ ــل ِف أخبـ ــار العامـ ــة
واػباصة ،وحسبك ما رواه البغدادي ِف تارجو:
ـان ع ْشــرَة ِمــن ِذي ِْ ِ ِ
ِ
ـب لَــوُ ِصــيَ ُام
"َ ..عـ ْـن أيب ُىَريْـ َـرَة ،قَـ َ
صـ َ
ـالَ :مـ ْـن َ
ـام يَـ ْـوَم َشبـَ َ َ ْ
اغب َّجــة ُكتـ َ
ِ
ِ
صـلَّى اللَّـوُ َعلَْي ِـو َو َسـلَّ َم) بِيَ ِـد َعلِ ّْـي بْـ ِن
َخـ َذ النَِّ ُّ
ست َ
ٌّْن َش ْهًراَ ،وُى َو يـَ ْوُم َغدي ِر ُخ ٍّم لَ َّما أ َ
ـو ( َ
ـال " :أَلَســت وِ ُّ ِ ِ
أيب طَالِـ ٍ
"مـ ْـن
ـول اللَّـ ِـو ،قَـ َ
ٌن؟ " ،قَــالُوا :بـَلَــى يــا َر ُسـ َ
ـب ،فَـ َقـ َ
ل الْ ُمـ ْـؤمن َ
ـالَ :
ْ ُ َ
ِ
ـال عُمــر بْــن ْ َّ ِ
ـك يَــابْن أيب طَالِـ ٍ
ـب
ُكْنـ ُ
اػبَطــاب :بَـ ٍـخ بَـ ٍـخ لَـ َ َ
ـت َمــوَلهُ فَـ َعلـ ّّـي َمـ ْـوَلهُ" ،فَـ َقـ َ َ ُ ُ
ِ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم}"(ٔ).
َلي َوَم ْوَىل ُك ّْل ُم ْسل ٍم ،فَأَنْـَزَل اللَّوُ{ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
َصبَ ْح َ
أْ
ت َم ْو َ
ويتلفص ىذا اعبواب فيما يلي:
اإلمامــة كــالنبوة فكمــا ان اهلل َل يــنص علــى أظبــاء األنبيــاء َل صبيعــا وَل نصــفهم وَل
ربعهــم وَل حــىت واحــد بــاأللف مــنهم كــذلك اغبــال بالنســبة لبمامــة نعــم ذكــر النبــوة
كأصــل لكنــو ِف اؼبقابــل ذكــر اإلمامــة كأصــل أيضـاً ،العامــة منهــا واػباصــة ،فهمــا مــن
ىــذه اعبهــة متكافئتــان فمــا يقولــو اؼبعــرتض عــن النبــوة وأظبــاء اَلنبيــاء نقولــو ِف اَلمامــة
وأظباء األئمة.
***

( )1تاريخ بغداد.221 / 1 :

( .......................... )34خلو القرآن مه أمساء األئمة {}
اإلجابة اخلامسة :اإلمامة اخلاصة واسه علي يف السية تفسريا وتطبيقا للقرآٌ.

إن الــدين عقائــداً وأحكام ـاً أصــوَلً وفروع ـاً َل ميكــن اقتصــار اســتنباطها مــن القــرآن
اؼباثل بـٌن أيـدينا فـالوحي الواصـل إلينـا سـواء أكـان بعنـوان "القـرآن" ام بعنـوان "السـنة"
ب األخذ بو والعمل دبوجبو لعدم الفرق بينهما من جهة اؼبعىن كما مر ِف اؼبقدمة.
نعــم ،وحــي الســنة مــن النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) لفظــا خبــالف القــرآن فهــو لفظـاً
ـىن مــن اهلل تبــارك وتعــاىل ،وعلــى ىــذا األصــل األصــيل والبنــاء الرصــٌن يصــبح مــن
ومعـ ً
اإلغبـاد ِف الــوحي التفرقــة بينهمـا ِف األخــذ والعمــل فيؤخــذ بـالقرآن مــثال وتــرتك الســنة،
وعليـو فلــو بــٌن لنـا النــو (صـلى اهلل عليــو وآلـو) اســم الوصــي صـح لنــا القــول إن إمامتــو
جــاءت ِف القــرآن بالبيــان النبــوي ،وقــد وقــع ذلــك فع ـالً مــن النــو األكــرم (صــلى اهلل
عليـو وآلــو) ،فأشــار إىل أمــًن اؼبــؤمنٌن (عليـو الســالم) بالوصــاية ِف مناســبات وأحاديـ
شىت ِف عناوين نذكر منها للمثال َل اغبصر:
ٔ ـ حــدي اؼبنزلــة والــذي جــاء بصــي منهــا مــا اشــتمل علــى لف ـ اػبالفــة ومعناىــا:
(َل ينبغي ان اذىب اَل وانت خليفا ِف كل مؤمن).
وىــو حــدي صــحيح ،رواه كبــار احملــدثٌن وصــححوه كالــذىو واغبــاكم(ٔ) ،وكــذلك
حسنو األلبا (ٕ).
ّ
( )1المستدرك عل الصحيحين :ج  / 143 / 3حديث رقم .4652 /
( )2ظالل الجنة في تخريج السنة :حديث رقم .1122 /

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)35( ................................}
واغبقيقـة أكثــر مــن ذلــك فــإن أصــل اغبــدي متـواتر كمــا نــص علــى ذلــك الســيوطي
ِف قطف األزىار اؼبتناثرة ِف األخبار اؼبتواترة(ٔ).
كنت موَله فعلي موَله)...
ٕ ـ وحدي الغدير اؼبتواتر (من ُ

وق ـ ــد ن ـ ــص عل ـ ــى ت ـ ـواتره الس ـ ــيوطي أيض ـ ـاً ِف قط ـ ــف األزى ـ ــار اؼبتن ـ ــاثرة ِف األخب ـ ــار

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

أـ سامي أنـور خليـل جـاىٌن اؼبصـري الشـافعي قـائال .." :فحـدي العـرتة بعـد ثبوتـو

مـن اكثـر مـن ثالثـٌن طريقـاً وعـن سـبعة مـن صـحابة سـيدنا رسـول اهلل (صـلى اهلل عليـو
وسلم ورضي عنهم) ،وصحتو الا َل ؾبال للتشيك فيها ميكننـا أن نقـول إنـو بلـ حـد
التواتر"(ٗ).
ب ـ وأبو الفتوح التليدي أيضاً ونص عبارتو:

" ..واغبدي وارد عن صباعة يفوقون العشرين بل أصلو متواتر "..اىـ(٘).

وغًنىــا مــن األحاديـ الصــحيحة واؼبتـواترة الدالــة علــى إمامــة أىــل البيــت (صــلوات
اهلل عليهم) ،وما عرضناه ـ على اختصاره وإصبالو ـ يغين اللبيب.
( )1قطف األزهار المتناثرة في األخبار المتواترة :ص .221
( )2نفس المصدر السابق :ص.222
( )3السلسلة الصحيحة / 333/4 :رقم الحديث .1253 /
( )4الزهرة العطرة في حديث العترة :ص  61ـ .23
( )5األنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والارية الطاهرة :ص .14

( .......................... )36خلو القرآن مه أمساء األئمة {}
اإلجابة السادسة :ذكر الوصف أبلغ.

إ ّن اإلشــكالية اؼبزبــورة تفــرتض أصــال مفــاده إ ّن اَلســم دائمــا أوضــح مــن الوصــف،
وىذا األصل غًن تام فإ ّن الوصف قد يكون أبل من اَلسم (العلم).
والسـر ِف ذلـك اَلشـرتاك اللفظـي الواقـع ِف أظبــاء األعـالم مـن جهــة وتضـمنها ـ ـ ـ ِف
الغالــب ـ ـ ـ معــىن الصــفة مــن جهــة أخــرى وؽبــذا َل يعتــع النحــاة أظبــاء األعــالم أعــرف
اؼبعارف.
ولعل ــو م ــن ىن ــا اكتف ــى الق ــرآن الك ــرمي ب ــذكر أوص ــاف وعن ــاوين َل تنطب ــق إَل عل ــى
األئمة كـ {إَِّمنَا ولِـيُّ ُكم اللَّـو ورسـولُو والَّ ِـذين آمنـوا الَّ ِـذ ِ
الص َـالةَ َويـُ ْؤتُـو َن َّ
يمـو َن َّ
الزَكـاةَ
َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َُ
ين يُق ُ
َ

(ٔ)
آل إِب ــر ِ
ِ
َّ
َّ
آل ِع ْم ـ َـرا َن َعلَ ــى
اى
و
ـا
ـ
وح
ن
و
م
آد
ى
ف
ط
ـ
ـ
اص
ـو
ـ
ل
ال
ن
إ
{
و
،
َوُى ـ ْـم َراكِعُ ــو َن}
يم َو َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ً َ َْ َ

ِ
ٌن}(ٕ).
الْ َعالَم َ

آل ِع ْم ـ َـرا َن اؼب ْؤِمنُ ــو َن ِم ـ ْـن ِآل
وق ــد أخ ــرج البف ــاري ع ــن اب ــن عب ــاس إن ــو ق ــالَ " :و ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ٌنَ ،و ِآل ُؿبَ َّم ٍد )ٖ("...وغًنىا من اليات.
يمَ ،و ِآل ع ْمَرا َنَ ،و ِآل يَاس َ
إبْـَراى َ
***

( )1سورة المائدة.55 :
( )2سورة آل عمران.33 :
( )3صحيح البخاري.163/4 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)37( ................................}
اإلجابة السابعة :حفظا للقرآٌ الكريه.

إ ّن إحدى الوجوه اؼبتصورة غبكمة خلو القـرآن الكـرمي مـن أظبـاء األئمـة ىـو اغبفـاظ
علي ــو وص ــيانة آيات ــو الشـ ـريفة م ــن س ــهام اؼبن ــافقٌن ،فيتهمـ ـوا جعي ــل ب ــاؽبجر ِف ح ــال
اشتمال النص القرآ على أظباء األئمة ويشيعوا ذلك بٌن األمة ،كما وقع فعالً مـنهم
ا ــام النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) ،ـ ـ ـ ـ األعظــم مــن جعيــل نفســو ـ ـ ـ ـ بــاؽبجر أو بغلبــة
الوجــع عليــوِ ،ف اغبادثــة اؼبشــهورة ب ـ (رزيــة اػبمــيس) حــٌن أراد ان يكتــب لئمــة كتاب ـاً
ويؤمنهم من الضالل.
يضمن ؽبم ىدايتهم ّ
ـيس َوَمــا يَـ ْـوُم اػبَ ِمـ ِ
ـال :يَـ ْـوُم اػبَ ِمـ ِ
ـب
عــن ابــن عبــاس أَنـَّـوُ قَـ َ
ـيس؟ ُمثَّ بَ َكــى َحـ َّـىت َخ َ
ضـ َ
ِ ِ ِ
صـلَّى اهللُ َعلَْيـ ِـو َو َسـلَّ َم َو َجعُــوُ يَـ ْـوَم اػبَ ِمـ ِ
ـيس،
صــبَاءَ ،فَـ َقـ َ
َد ْمعُــوُ اغبَ ْ
ـال :ا ْشــتَ َّد بَر ُســول اللَّــو َ
اب أَ ْكتُـب لَ ُكـم كِتَابـا لَـن تَ ِ
ال« :ائْـتُوِ بِ ِكتَ ٍ
ضـلُّوا بـَ ْع َـدهُ أَبَ ًـدا» ،فَـتَـنَ َـازعُواَ ،وَلَ يـَْنبَغِـي
فَـ َق َ
ْ ْ ً ْ
ِعْنـ َـد نَـ ِـو تَـنَــازعٌ ،فَـ َقــالُوا :ىجــر رسـ ُ ِ
ـالَ « :دعُــوِ ،
ص ـلَّى اهللُ َعلَْيـ ِـو َو َس ـلَّ َم) ،قَـ َ
ٍّ ُ
ـول اللَّــو ( َ
َ ََ َُ
فَالَّ ِذي أَنَا فِ ِيو َخْيـٌر ِفبَّا تَ ْدعُوِ إِلَْي ِو».)ٔ("...
وما ردبا يقال ِف اؼبقام من عدم إمكـان تصـور ذلـك لتعهـد اهلل تبـارك وتعـاىل حبفظـو
وصيانتو صراحة بقولو{ :إِنَّا َْكبن نـََّزلْنَا ّْ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَـوُ َغبَـافِظُو َن}(ٕ) ،فغـًن وجيـو بـاؼبرة
ُ
بــل أجنــو عــن روح اإلجابــة الســابعة ،فــإن مقصــود اليــة حفظــو ِف اغبقيقــة والواقــع َل
( )1صحيح البخاري.23-61/4 :
( )2سورة الحجر.1 :

( .......................... )38خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

ِف أنظ ــار س ــائر البش ــر ط ـرا ،وإَل فم ــا مع ــىن ا ــام اؼبف ــالفٌن للش ــيعة باعتق ــاد ربري ــف
القرآن؟!
***

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)39( ................................}
اإلجابة الثامية :التصريح ال حيل املشكل دائناً.

إ ّن أكثــر البش ــر علــى م ـ ّـر الت ــأريخ ك ــانوا ِف مواجهــة األنبي ــاء واؼبص ــلحٌن ،وى ــا ى ــو

القرآن الكرمي جع عن األكثرية باهنم:

َل يؤمنون ،وأكثرىم الفاسقون ،وَل يعقلون ،وَل يعلمون ،وللحق كارىون...اخل.
أفهــل ميكــن لعاقــل يــؤمن بــاهلل تعــاىل ان يعــزو ســبب ذلــك إىل تقصــًن أنبيــاء اهلل ِف
إقامة اغبجة أو إىل قصور ِف بياهنم؟!
حاشا هلل
فأين اػبلل اذن؟
إ ّن أىــم عامــل إلميــان األقليــة ىــو خضــوعهم وتســليمهم للحــق بعــد وضــوحو وعلــى
نقيض ذلك ىو مـا أدى باألكثريـة إىل معارضـة انبيـاء اهلل وحججـو ،حيـ اَلسـتكبار
وعــدم البفــوع واػبضــوع واَلنقيــاد للحــق باختصــار ىــو :اؼبــنه اإلبليســي{ َوإِ ْذ قُـ ْلنَــا

ِ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين}(ٔ).
يس أ َََب َو ْ
ل ْل َم َالئ َكة ْ
استَ ْكبَـَر َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
اس ُج ُدوا ل َد َم فَ َس َج ُدوا إَل إبْل َ

ل ــذا ف ــإ ّن ؾب ــرد تض ـ ّـمن الق ــرآن أظب ــاء أئم ــة أى ــل البي ــت (عل ــيهم الس ــالم) َل ــل

أي آخــر ـبــالف ،خــذ لــذلك
اؼبشــكلة فكــم مــن قضــية للقــرآن فيهــا رأي ولفخ ـرين ر ٌ

األمثلة التالية:

( )1سورة البقرة.34 :

( .......................... )41خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

يـورد القـرآن اصـل اإلمامــة فيـذكرىا بـالنص "إمامـاً" كمــا ِف آيـة اإلمامـة اإلبراىيميــة،
ومع ذلك ذبد الخرين ؽبم رأي آخر فيفسروا اإلمامـة ىنـا بـالنبوة أو الرسـالة وكـأ ّن اهلل
تعــاىل َل يســتعمل مفــردِت النبــوة والرســالة ِف كتابــو الكــرمي أو غفــل عــن ذلــك ـ نعــوذ
باهلل!

قــال ؿبمــد رشــيد علــي رضــا ِف تفســًن (إمامـاً) ال ـواردة ِف اليــةِْ :
اإل َم َامـةَ ُىنَــا ِعبَـ َـارةٌ
ع ِن ّْ ِ ِ
ب الْ َك ِ
اس ِ
ال بِ َكس ِ
ب(ٔ).
َ
الر َسالَة َوى َي ََل تـُنَ ُ ْ
بعض بشركية األظباء اؼبشتملة على كلمة (عبد) اؼبضافة لغـًن اهلل تعـاىل
أيضاً كم ٌ
كـ (عبد اغبسٌن ،وعبد الرسول...واخل) مـع اسـتعماؽبا القـرآ الصـريح ِف قولـو تعـاىل:

الصـاغبٌِِن ِمـن ِعب ِ
{وأَنْ ِكحوا ْاألَي ِ
ـاد ُك ْم َوإَِمـائِ ُك ْم}(ٕ) ،باعتبـار لفـ العبـد
ـامى مـْن ُك ْم َو َّ َ ْ َ
َ ُ ََ
تعين اػبادم.
يقول عبد اهلل اعبعين ِف سـياق حديثـو عـن الشـرك" :وأنواعـو ثالثـة ،األول :اعتقـاد
ش ـريك هلل تعــاىل ِف األلوىيــة ...ويــدخل ِف ىــذا النــوع مــن يســمي ولــده أو يتســمى
باســم يــدل علــى التعبــد لغــًن اهلل تعــاىل" ،كمــن يتســمى بـ ـ "عبــد الرســول" ،أو "عبــد
اغبسٌن" ،أو غًن ذلك(ٖ).

( )1تفسير المنار.324/1 :
( )2سورة النور.32 :
( )3تسهيل العقيدة اإلسالمية.161 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)40( ................................}
وكـ ــذا اغبـ ــال بالنسـ ــبة لـ ــزواج اؼبتعـ ــة فمـ ــع وروده صـ ــر اً ِف القـ ــرآن الكـ ــرمي{ :فَ َمـ ــا

ِِ
يض ـةً}(ٔ) ،إَل إن ــك ذب ــد األكثريــة َل ت ــؤمن
ـورُى َّن فَ ِر َ
اســتَ ْمتَـ ْعتُ ْم بِــو م ـْنـ ُه َّن فَــآتُ ُ
ْ
وى َّن أ ُ
ُجـ َ
دبشــروعيتو اليــوم ربــت ذرائــع واىيــة ،ىــذا نــزر يســًن مــن األمثلــة ولــو أردنــا اَلستقصــاء
لطال بنا اؼبقام.
وفبــا يشــهد أيض ـاً علــى إن ذكــر األظبــاء َل ــل اؼبشــكلة ىــو تقمــص غــًن صــاحب
اَلسم وادعائو لو وببابك شواىد مدعي اؼبهدوية مع أن اظبـو وأسـم ابيـو الشـريف وردا
ِف السنة.
ومــن ىنــا يعتقــد الشــيعة ان إمامــة اإلمــام َل تثبــت دبجــرد الــنص اؼبشــتمل علــى اســم
اإلمــام ،بــل َل بــد أن يرافــق الــنص تعيــٌن اإلمــام وتشفيصــو مــن قبــل مــن ثبتــت إمامتــو

جزما ،وقد وقع ذلك ِف أئمة اىل البيت (عليهم السالم) بدءاً بالنو (صلى اهلل عليـو
وآلــو) ونصــو وتشفيصــو ألمــًن اؼبــؤمنٌن (عليــو الســالم) وتعيينــو ِف واقعــة الغــدير حــٌن
رفع يده ،وانتهاءً باإلمام العسكري مع اإلمام اؼبهدي (صلوات اهلل عليهم أصبعٌن).

يقــول الشــيخ اؼبفيــد :واتفقــت اإلماميــة علــى أن اإلمامــة َل تثبــت مــع عــدم اؼبعجــز

لصاحبها إَل بالنص على عينو(ٕ).
***
( )1سورة النساء.24 :
( )2أوائل المقاالت.43 :

( .......................... )42خلو القرآن مه أمساء األئمة {}
اإلجابة التاسعة:

إ ّن ىذا اَلعرتاض سيعر إنكار مشركي مكة لنبوة النو (صـلى اهلل عليـو وآلـو) ألن
الناصـة علـى نبوتـو باظبـو الشـريف نزلـت ِف اؼبدينـة،
السـور الـا اشـتملت علـى اليـات ّ

فحينئذ يصح للمشركٌن التبجح دبثل ىذا اَلعرتاض لتعير إنكارىم لنبوة اػبا !

فقــد ذكــر اســم النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) ِف طبــس آيــات ،بلف ـ (أضبــد) ِف آيــة
وبلف (ؿبمد) ِف اربع آيات.
ـول قَـ ـ ْد
الي ــة األوىلِ :ف س ــورة آل عمـ ـران وى ــي قول ــو تع ــاىلَ { :وَم ــا ُؿبَ َّمـ ـ ٌد إََِّل َر ُس ـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ـب َعلَــى
ـت ِمـ ْـن قَـْبلِـ ِـو ُّ
َخلَـ ْ
الر ُسـ ُـل أَفَـِإ ْن َمــا َ
ت أو قُتـ َـل انْـ َقلَْبــتُ ْم َعلَــى أ َْع َقــاب ُك ْم َوَمـ ْـن يـَْنـ َقلـ ْ
ِ
َّ
َع ِقبَـْي ِو فَـلَ ْن يَ ُ َّ
ين}(ٔ) .وسورة آل عمران مدنية(ٕ).
ضَّر اللوَ َشْيئًا َو َسيَ ْج ِزي اللوُ الشَّاك ِر َ
َحـ ٍـد ِمـ ْـن
اليــة الثانيــةِ :ف ســورة األح ـزاب وىــي قولــو تعــاىلَ { :مــا َكــا َن ُؿبَ َّم ـ ٌد أَبـَـا أ َ
ٍ ِ
ِرجــالِ ُكم ولَ ِكــن رسـ َ ِ
ِ
يمــا}(ٖ).وس ــور
ـول اللَّــو َو َخــا ََ النَّبِيّْـ َ
َ ْ َ ْ َُ
ـٌن َوَكــا َن اللَّــوُ ب ُكـ ّْـل َشـ ْـيء َعل ً
األحزاب مدنية أيضاً(ٗ).

( )1سورة آل عمران.144 :
( )2المكي والمدني ،لدمحم شفاعت رباني :ص.6
( )3سورة األحزاب.43 :
( )4نفس المصدر :ص .1

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)43( ................................}
َّ ِ
ين َآمنُـوا
الية الثالثةِ :ف سورة ؿبمد (صلى اهلل عليو وآلو) وىي قولو تعاىلَ { :والـذ َ

وع ِملُـوا َّ ِ
ـاغب ِ
اغبَـ ُّـق ِم ْـن َرِّّْٔـ ْـم َك َّفـ َـر َعـْنـ ُه ْم َسـيّْئَا ِِ ْم
ات َو َآمنُـوا ِدبـَـا نـُ ّْـزَل َعلَــى ُؿبَ َّمـ ٍـد َوُىـ َـو ْ
ََ
الصـ َ

َصلَ َح بَا َؽبُ ْم}(ٔ) .وسورة ؿبمد (صلى اهلل عليو وآلو) مدنية أيضاً(ٕ).
َوأ ْ

اليــة الرابعــةِ :ف ســورة الفــتح وىــي قولــو تعــاىلُ { :ؿب َّم ـ ٌد رسـ ُ َّ ِ َّ ِ
ين َم َعــوُ
َ َُ
ـول اللــو َوالــذ َ

أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َضبَاءُ بـَْيـنَـ ُه ْم}(ٖ) .وسورة الفتح مدنية(ٗ).

اليــة اػبامســة واألخــًنة :اؼبشــتملة علــى لف ـ (أضبــد) ِف ســورة الصــف وىــي قولــو
ـال ِعيســى ابــن مــرَمي يــا بـ ِـين إِســرائِيل إِ ّْ رسـ ُ ِ
ِ
صـ ّْـدقًا لِ َمــا
ـول اللَّــو إِلَـ ْـي ُك ْم ُم َ
تعــاىلَ { :وإ ْذ قَـ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َضب ُـد فَـلَ َّمـا جـاءىم بِالْبـيّْـنَـ ِ
ي ِمن التـَّوراةِ ومبشّْرا بِرس ٍ
ات
ول يَأِِْت ِم ْن بـَ ْع ِـدي ْ
اظبُـوُ أ ْ َ
بـَ ْ َ
َ َُ ْ َ
ٌن يَ َد َّ َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
ِ
ٌن}(٘) .وسورة الصف مدنية(.)ٙ
قَالُوا َى َذا س ْحٌر ُمبِ ٌ
فثبت فبـا تقـدم أن صبيـع اليـات اؼبشـتملة علـى اسـم النـو األعظـم (صـلى اهلل عليـو
وآلــو) مدنيــة فــال وجــود ألظبــو اؼببــارك ِف آيــات القــرآن الكــرمي الــا نزلــت ِف مكــة ،وَل
ميكـن لعاقـل ـرتم عقلـو أن يعطــي اؼبـعر للمشـركٌن فيمـا لــو أنكـروا نبوتـو بـدعوى عــدم
( )1سورة دمحم.2 :
( )2نفس المصدر :ص .13
( )3سورة الفتح.21 :
( )4نفس المصدر :ص .2
( )5الصف.6 :
( )6نفس المصدر :ص .6
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ورود اسم النو (صلى اهلل عليو وآلو) ِف اليات والسور القرآنية النازلة آنـذاك! ونفـس
الكالم ري ِف عدم ذكر أظباء األئمة (عليهم السالم) ِف القرآن.
بــل أكثــر مــن ذلــك فــان اَلشــكال إذا فانــو يطــرد ِف نبــوة النــو اػبــا (صــلى اهلل
عليــو وآلــو) وبــاقي األنبيــاء (علــيهم الســالم) فللنصــارى أن يســتدلوا علــى بــبطالن نبــوة
النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) بعــدم وجــود نــص ِف اقبــيلهم – اؼبعتمــد عنــدىم  -باســم
النــو (صــلى اهلل عليــو وآلــو) ،وكــذا يصــح اســتدَلل اليهــود علــى بطــالن نبــوة عيســى
(عليو السالم) لعدم ورود اسـم عيسـى ِف تـورا م – اؼبعتمـدة عنـدىم – وىكـذا بـاقي
األنبياء (عليهم السالم)!!
***

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)45( ................................}
اإلجابة العاشرة :يف ذكر األامسا تعريض للخطر.

ولعــل أحــد األســباب الوجيهــة واؼبعقولــة ػبلــو الــنص القــرآ مــن ذكــر أظبــاء األئمــة
(علــيهم الســالم) ىــو اغبفــاظ علــى ســالمتهم مــن القتــل والتشـريد والســجن والتعــذيب
والظلم.
فــإذا كانــت تبعــات الــنص علــيهم بأظبــائهم وذكــر فضــائلهم ِف الســنة الش ـريفة أن
يكون (ما منهم إَل مقتول أو مسموم) فكيف إذا وصل األمر إىل تالوة أظبـائهم آنـاء
الليــل وأط ـراف النهــار؟! لعـ ّـل الواحــد مــنهم َل صــل علــى ربــع أو نصــف اؼبــدة الــا

عاشها فعال قبل قتلو!

ولعلكــم شــاىد قصــة ذلــك الشــاب الــذي اعــرتف ربــت وقــع التعــذيب علــى اســم
صديقو (صباح) فحسب دون أن يذكر حـىت اسـم ابيـو فقـام جـالوزة النظـام الصـدامي
بإعدام أربعٌن شاباً مل اسم اؼبطلوب (صباح)!
وِف قصة موسى (عليو السالم) مع فرعون ما يدلك على ذلك.
***
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اإلجابة احلادية عشر :لئال يتَه األئنة وشيعتَه بوضعَا يف القرآٌ.

وق ــد يك ــون أيضـ ـاً ذك ــر األظب ــاء س ــبباً َل ــام األئم ــة (عل ــيهم الس ــالم) وش ــيعتهم
بوض ــعها واختالقه ــا ،كم ــا ا م ـ ـوا أى ــل البي ــت بالش ــذوذ وابت ــداع اؼب ــذاىب واَلنف ـ ـراد
بالفقو.
قال ابن خلدون" :وشذ أىل البيت دبذاىب ابتدعوىا وفقـو انفـردوا بـو ،وبنـوه علـى
مذىبهم ِف تناول بعض الصـحابة بالقـدح ،وعلـى قـوؽبم بعصـمة األئمـة ورفـع اػبـالف
عن أقواؽبم ،وىي كلها أصول واىية "(ٔ).
وكمــا ا مـوا الشــيعة بتحريــف القــرآن بإضــافة (وآل ؿبمــد) علــى قولــو تبــارك وتعــاىل:
آل إِبـر ِاىيم و َ ِ
ِ
ٌن}(ٕ) مـع إ ّن مـن
اصطََفى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
{إِ َّن اللَّوَ ْ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
صبلة من نقلها البفاري ِف صحيحو عن ابن عباس كما مر.
***

( )1مقدمة ابن خلدون :ص .256
( )2سورة آل عمران.33 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)47( ................................}
اإلجابة الثاىية عشر :ختامُ مسك.

إ ّن الشيعة ِف سعة من اإلجابة على اإلشكالية دبـا مـر إذ ؽبـم أن يقـرأوا قولـو تعـاىل:

{ََل يس ـأ َُل ع َّم ــا يـ ْفع ــل وى ــم يس ـأَلُو َن}(ٔ) و{ي ــا أَيـُّه ــا الَّـ ِ
ين َآمنُ ـوا ََل تَ ْس ـأَلُوا َع ـ ْـن
ـذ
َ َ
ُ ْ َ َ َ ُ َُ ْ ُ ْ
َ
أَ ْشيَاءَ إِ ْن تـُْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم}(ٕ).

ِ
ـك ر ّْ ِ
ِ
ب
ٌن َو ْ
اغبَ ْمـ ـ ُـد لِلَّـ ـ ِـو َر ّْ
ب الْع ـ َّـزةِ َع َّمـ ــا يَص ـ ـ ُفو َن َو َس ـ َـال ٌم َعلَـ ــى الْ ُم ْر َس ــل َ
ُس ـ ْـب َحا َن َربـّْ ـ َ َ
ِ
ٌن.
الْ َعالَم َ

( )1سورة األنبياء.23 :
( )2سورة المائدة.131 :
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اخلامتة
إ ّن ىــذا الكتــاب قــد أُعـ ّد لعامــة القـ ّـراء الك ـرام الــذين يطلبــون اغبقيقــة ،وقــد أعرضــنا

فيــو عــن اػبــوض ِف األحبــاث البعيــدة عــن حــاجتهم ،كــبعض األحبــاث اعبانبيــة الــا َل
سبت إىل ىذا اؼبوضوع بصلة وذبنبنا ذكر العبارات اؼبعقدة ،واؼبواضيع الا اختلف فيهـا
وربتاج كتاباً مستقالً ،وأمثال ذلك.
وقــد أوضــحنا فيمــا تقــدم أن اغبكمــة اإلؽبيــة قــد اقتضــت عــدم ذكــر أظبــاء األئمــة
(عليهم السالم) ِف القـرآن الكـرمي حفظـاً لـو مـن التحريـف والتغيـًن علـى يـد اغباقـدين،
وإيكال تسـميتهم واَلشـارة الـيهم وتعيـٌن مناصـبهم إىل خـا األنبيـاء واؼبرسـلٌن (صـلى
اهلل عليو وآلو وسلم) الذي ىو ِعـ ْدل القـرآن الكـرمي دبقتضـى قولـو تعـاىل{ :ومـا ي ِ
نط ُـق
ََ َ
ِ
ِ
وحى}(ٔ).
َع ِن ا ْؽبََوى إ ْن ُى َو إََّل َو ْح ٌي يُ َ

وىــذه اغبقيقــة تقطــع الطريــق علــى مــن يــدعي بطــالن عقيــدة اإلمامــة بســبب عــدم

وجــود الــنص علــيهم أو علــى بعضــهم ،وقــد أثبتنــا ِف طيــات ىــذا البح ـ أن اؼبــدعي
لعدم وجود النص لعدم ذكر أظبائهم صر ة ـ لـو سـلمت نيتـو ـ فإنـو ضـعيف اَلطـالع

( )1سورة النجم.4-3 :

خلو القرآن مه أمساء األئمة {)49( ................................}
جــداً علــى أخبــار أىــل البيــت وغــًن بصــًن بأحــاديثهم (علــيهم الســالم) وىــذه الوجــوه
اؼبذكورة سبثل رداً كافياً عليو.
فيتبٌن أن ىذه الشبهة ما ىي إَل كسراب بقيعة سبها الظمآن ماءاً.
واغبمد هلل اوَل وآخراً.
***

( .......................... )51خلو القرآن مه أمساء األئمة {}

فورست املواضيع
انًقذيت3 .............................................................................................
اإليبيت انعبيت في انقرآٌ ،اإليبيت اإلبراهيًيت أًَُىرجب 8 .....................................
سُت انقطعيت ببنقرآٌ 11 ..................................................................
عالقت ان ُ
حفصيم اإلجبببث 15 ...............................................................................

اإلجببت األونى :جىاة األئًت (عهيهى انسالو) وهى إيبو األجىبت11 .................. .
خصبئص جىاة اإليبو انصبدق (عهيه انسالو) 11 ............................................

اإلجببت انثبَيت :انُقض ببطراد اإلشكبل في انعقبئذ13 ................................... .
اإلجببت انثبنثت :عهى خطى عبذ هللا بٍ يسعىد! 18 ........................................
اإلجببت انرابعت :اإليبيت انعبيت وانخبصت في انقرآٌ11 ................................ .
اإلجببت انخبيست :اإليبيت انخبصت واسى عهي في انسُت حفسيرا وحطبيقب نهقرآٌ33 . .
اإلجببت انسبدست :ركر انىصف أبهغ35 .................................................... .
اإلجببت انسببعت :حفظب نهقرآٌ انكريى33 ................................................... .
اإلجببت انثبيُت :انخصريح ال يحم انًشكم دائًب31 ...................................... .
اإلجببت انخبسعت31 ............................................................................ :
اإلجببت انعبشرة :في ركر األسًبء حعريض نهخطر34 .................................. .
اإلجببت انحبديت عشر :نئال يخهى األئًت وشيعخهى بىضعهب في انقرآٌ35 ...............
اإلجببت انثبَيت عشر :خخبيه يسك33 ........................................................
انخبحًت 38 ..........................................................................................
فهرسج انًىاضيع 45 .............................................................................

