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الثنمْة

الكرويان،كرب وكاشف المضطرين، دعوة محب الكبير، اليئ الحمدق 

عقواللام والصلاة الخاJنان، كيد يبمدي لا سبحانه الماكرين، مكر وموهن 
تبعهمومن أحمع؛ن، وصحبه آله وعق محمد نبينا والمرسلن، الأنبياء حاتم 

*الدين يوم إك بإحسان 

والإرشاد،والنصح والبيان، البلاغ من اه أوجب ما لبعض فاداء ت بعد أما 
الشرورلدفع الأسباب وبدل عليه، والدلالة به، والتواصي الحق، إك والدعوة 

أمةC منها اق أراد كإ الإسلام أمة تكون حتى ، منها والتحذير ، السلمن عن 
،وعماs وقولأ، اعتقادا، ت !الإسلام ثدين متراحمة، مترا؛طة متإّكة، 

ولا، الأهواء تتقاسمها لا والسنة، الكتاب النريفvن؛ كة تم م
تتعاق كإ مبلغهم، الأعداء منها يبلغ ولا الهدامة، الأفكار إليها تنفد 

يعنهمأطنوت وأحتيجوأ آس آعندوأ اييح وسولا امؤ ًفل ق تعئثا 
٧الأفيالأرض٠اثروأمحث

؛امخوأآلذنن إقُ حسماه ش آلإسن إن ُؤؤآلعْمه تعاق؛ ونالارتم 
^ض^وأآلخنلغدتؤماصأباJحىوJواصوابآاavمهأ

1لآ;ة)آ-'آ(سّررةانمل.;ا(
٠العصر سورة ( ٢ ّ 



ءرجواب سذق خمحر ءءءءء^^^ءء؛ء^^^^ةءءءءءء^ءء 

حتئبعض، عق يعضه ؛ ilLJlفيه انفتح الذي الرمان هذا ل نعيش إننا 
يداعىمن وسهل ق الفرق، أهل مواد وكر الأحلاحل، ^ ٣٧١ديار ق كرت 
قالت قال اش رسول موق ه ثوبان حديث ق كإ علينا، الأمم 

الأكلهذلاءئ كإ أفق كل من الأمم عليكم ثداعن أف ؛رريوشك . رّو'لالة، 
يومئذأنتم ؛ و. قال يومئذ، بنا نق أمن • اش يارسول قلنا قال يمجها، عق 

عدوكم،قلوب من المهابة تؤأ السيل، كغثاء ءثاء تكونوف ولكن كثثر، 
الحياة،حب ت قال. الوهن، وما قلنا؛ قال؛ الوهن، قلوبكم ل وبجعل 

•، ا'لو'ي؛؛أ وكراهية 
تبصرعن وقعودهم حينا، العالم أهل رءوس من كثر غياب ت هذا وأمام 

يقعفالتعليم، مناهج إق مرت غملة حالة وق أحيانا، الاعتقاد ق الأمة 
وقياماسى، أولاد أفئدة ق الاعتقاد ل،ات موتثبيت العقدي، التأهيل 
الأمة.عقول ق وتعاهدها لف العقيدة غرس عن والحدود المد عوامل 

يبمعهاغاثان:^؛وامرأ« 
النيوين والكافر، المسلم ين والراء( )الولاء حاجر كر ت الأوك 

فكزالنفي( )الحاجز ت ياسم المولد الركسب، ق يمن ما وهو والبدعي، 
والتعلرفالشذوذ القلوب()نبذ و)تأليمإ )التسامح( ت مضللة شعارات نحته 

حقيقتهاوالتي الريق، ذات الألفافل ص ونحوها انية( )الأنوالتعصب( 
بدينه.المستمسك المسلم عق القضاء لغاية نحتمع نحرمحة، )مواصات 

فعلويالأمة، وتتمزق العقد ينفرمحل حتى الدينية( )الأميه فنو الثانية؛ 
يعاينهمما ذلك غر إل حربياتبم، لواء وتحت، أيدييم ق يمن بلا المسلم 

الخاْعءj الأس وصححه ، وضرْ ( ٩،٨٢  ٢٢٣٩٧)رنم أحمد الإمام رواْ )١( 
(.٨١٨٣)رنم 



وجواب، Jlj_خنصر ء

حيامم،ق التوازن أفقدتم حادة( غثائة فكرية )أزمة قالب ق المسالمون 
هذهمن عل ما يقدر كل العقيدة( )وحدة للمسلم الاحتاعي ند الوزلزلت 
أهلووحد الم^رة، وصعقت الدخن، وثان الدحل، فمان ومل، الأمحباب 
كلكث ق أصبحت حتن ونشرها، يدعهم لثر يحا قمحالا والبدع الأهواء 
وقفدائرة عن رحارج عليه دليل لا محدث تعبدي أمر كل من وذلك لاقط، 

.( ومورده النءس عق العبادات 

اد،المالأرض ق وعاثوا الزيغ، وظهر الأعناق، المتدعة من قامتين 
ويالبلد، السلمين من يالأف ممعنا فكم ا أقوام يعد ياقوام الأهواء ونحارت 

منهنالك ما آخر إق الإسلام، محاها ونحلا طرقا يعتقدون الإسلام، ديار من 
مرارماويتجرعون ، حرارما ل الملون يتقلب التي الويلات 

؛فرائفراتذكارآ I الإماميه الشيعة معتقد عن كتبته ما إخراج رأيت لذلك 
كلالفتنة"" ق سقطوا —الذين المفتونان يعص أحد مما اللمز ولإنقاذ الدين، 

شبخقال أهله، وعق ، عليه العاديات من وحمايته للدين، حراسة ذلك 
علمحنفذ للأمة عليهم للعالم، ؛اافالرصدول تعاق اش رحمه تيمية اين الإسلام 
منذلك كان حفظه، أوصيعوا الدين، علم يثلغوهم لر فإذا وتبليغه، الدين، 

ماآلذئن زن ءؤ وتعاك؛ ئارك اش نال ولهذا للملمن، الغللمم أعفلم 
اولن؛كمحيمآسلالغا|ايفيآمحب سه ما سنعد سآوت1ئتوممئ أتزلثا 

فلعنهموغرها، البهائم إك تعدى كتءام-م، صرر فان ٢، وئلثبممآللعغوث 
حتناوهاتم«رمداللاعنون 

•يرّ يبتمرف ، ٦ )صء زيد، أبو عبدالق بن يكر للعلامة المنيع؛١ ءهعم ( ١ ) 
الآ؛ة)ا'هئ(.نسورةاوقرة.)أآ(
اكاوى|كحالإلأمرجمامح،محموع )٣( 



ءوجواب سؤال خنصر ءء^::ءءءءءءءءءءءءءء^قء^^ء 

الحياد((أيفبمل الستة عن ررالذب ت تعاق اش رحمه محن بن محن الإمام وقال 
من؛أهلها، وصاحواالييع، عق الأه رحمهم والأئمة اللف نكير اشتد  ١٠ولقد 

قمثله لريبالغوا ما ذلك ق ؤبالغوا أشداكحدير، وحدروافتتهم أتهثارالأرض، 
ومنافاماللدين، وهدمها مجضزآالبيع، إذ والعدوان، والهللم، الفواحش، إنكار 

لهأشد«أى.

منالإسلام محل تعلم أن أردت ررإذا ت تعاق رحمهااU' عميل بن الوفاء أبو وقال 
الوقفق صجيجهم ولا الحوامع، أبواب ل زحامهم إك تنظر فلا الزمان، أهل 

الدينبرودة عك يدل وهدا . . . الشريعة اعداء مواءلآترم إق انتلر ؤإنإ بليك، 
فيالقلب«رص.

لحملمبارك محبب وأصلها الرسالة هذه محعل أن ت وجل عز أدعوالته ؤإن 
الدفاعيةالحهادية السلمان حياة ق الماصية، نة رالهده اعإل عك ، القوس 

والأمر، الخهاد ت جنس من العبدية الته حقوق من وأما ، الإسلام حرمات عن 
فإنالأزمنة، هده ق ملحة إليها والحاجة لأسيإ ا.لتكر، عن والهي بالمعروف، 

الرابضنالفتونين القين لكثرة متكاثرة؛ ونتلها ، شديدة الأهواء وؤلآة 
،بعضا بعضها بمزى ساقْلة باراء صإترهم، أصاب رئح عق المنهلوين ، بيننا 
.. . وإاح1ه وعصرانية، وحداثة، — الفاق أى — علمنة من 

الأديان،محمع الأديان، حرية • غمناء نحت الفاجرة الفجة الدعوة وتلك 
تعاقثاءاش إن الفاشلة الدعوة خللالها ق سرت والض . العالية.الأديان زمالة 

)ا(امحموعاكاوى•)جأإ؟\.(.
,يسهر بتصرف ( ٣٧٢/ ا )ج تعاك رحمهااتم القيم لأبن السالكينا ءمدارج )٢( 
)جا/\ر1\(.ااالآداباكرب« )٣( 



وجوابموال محصر ء

مننحث التي الدعوات تلك آخر إق الأخرى، والذاهب المنة فن للتقريب 
اهواءهمثثح ولا ؤ يقول؛ تعاق واقه ، والراء الولاء ت الإسلام قاعدة القلوب 

.؛،لأ١، JJjآسلأتوونأ\نشغوك
المكعق الهياعن تسليط 1 الست كافرة ختله ت الأهواء تلك ألأم ومن 
أومعمن وهدا ، عليهم والتليهل ، منهم حرية وال،  ٢٠٠٢٠والاستهزاء ، وخمالتها 

•نمارأ جهارأ البهللون نحوصها التي الباطل أودية 
اشحنفترى منا، القمرين الخدلن تمثات ت الأهواء تلك أسوأ ومن 

بنصرةإخوانه قام إذا العل%ا، ببدل البخيل للحق، اتكات»ا التقصر، بجراح 
الخ.. . التخديل. مزصر تقصره، إك تفيق القق 

محارماشيرى نمن حثر، وأي دين اروأي م' الفجآ ابن الإمام قال 
وهوعنها، يرغب ه اش رسول وسنة يرك، ودينه دضاع، وحدوده ئتهك، 

شيطانبالباطل التكل-»إ أن كإ ألجرمرر، سيهلان اليان، ساكت القلب، ارد 
مآكله»؛له>إ سلمت إذا الذين هؤلأءاا من إلا الدين بله وهل ا ناطق؟ 

ولوالتلئظ، التحزن وخيائه»إ الدين؟ عك جرئ بإ مبالاه فلا ورياسته»إ، 
وجد، وتبدل بدل ماله أو جاهه ق عليه غضاصة فيه ما بعقس ق نونغ 

مع٠ وهؤلاء ، وسعه بحسّب اكلاثة الإنكار مراتب واستعمل ، واجتهد 
وهمتكون بليه بأعقلم الدنيا ق بلوا قد ، لهم اا؛ة ومقت الته من من سقوطهم 

كانأت%ا، حياته كانت كئإ القلب فإنه القلوب، موت وهو يشعرون، لا 
أكمل"وانتمارْ,للدين أقوى، هؤ ورسوله تعاق لت غضبه 

اذئدة.سورة من ( ٤٩الأية)١( !
(١٢١)ج٢/ الو ءاعادم ( ٢ ت 



ءوجواب سؤال خمر ءءءء^ءءءء^^^!ءءءءءء^ءءءءء 

واحد؛ الأمة ق والرصدون ، أهواءهم البطلون أظهر إذا ت برتك ل فقل 
ظهورت اوي نالنتيجة إ0 ألا الحق؟ سن فمتن ساكت، وواحد محيل، 

وتغروالتبديل، يل الحق، الدين عك الغالبة والأهواء الباطلة، الأقوال 
واشحما، إذآ الباطل عن كون اليكون فكيف، المسلمن، غؤ ق رسومه 

منا1^ و\لأوهر 'خئإذا شر،أميآمقدنئهُ :يقول 
ثمبمفوزه

كلعك لأتدُ الحق، كانة من التهام لم وثقالأ، محفافآ الضر وإ0 ألا 
عكحقاش من هو وتعريته، فتوته وكثف ثتهه، ونضض لعقيدتنا، محالف 

ومضلومحالفته، محالف، كل رد ق ءالإJهم، عك المسلمين وحق ، ءثاد0 
قمنادأ نموا المسالم؛ن عك الأهواء تتداعن لا حتئ وخهلثه ومحملئ وصلالته، 

قط،محت وشرع مدل، دين إق يدينهم وتنول ، وحدمم وتقصم فطرهم، 
.، ٢١. . . والأهواء النحل من وزكام 

أتنمن وكل الباب، هدا و الهن البلاء أطو الدين الطإء ألكم ومن 
بنومحمد ، المم وابن ، يمية ابن ت الإسلام شثوخ ، عليهم عالة فهو يمدهم 

إحسانالشخ \ هذا عصرنا وق . ٠ ممر وغرهم ، تعاق الله رحمهم عبدانيهاب 
.وغرهما القفارى عيداق، ين ناصر وشيخنا ، تعاق النه رحمه ظهثر إلهي 

الرسالةهده ق اخصرته ، عشرية الاثنا الإمامة الفرقة عن كتيته ما ولطول 
الشيعةلدى العقدية، الهإت أهم ق وجواب سؤال ت محصر ئ) الوسومة 
حللديه القبول له يكتب أن تعاق افته أسال الأصلية( مصائرهم عبر ، الإمامية 

الآية)حا(سسورةابيء.;ا(
٥—١ص) زيد أبو عبداه بن بكر / للشخ الإسلأمء أصول من الخالق عن ارالرد ت انظر ]٢( 

الزيادات.يعص مع بتصرف 

























=رجواب مزال خنصر 

،الصامت كتابااة< راميا .' وحاشاه قال ه عليأ أن علياؤهم وروى ، ١^٠^ 
الاطق«لا،.وأناك\ب\ش 

ا.٢ اق«ل شركتاب قه رروعل • أيضا ويروون 
.، نمسهاار القرآن السلام عليهم الأئمة ءايأن I أحرى رواية ول 

المميق:
الغلعل،دعوى يدون الرسالة هد عليآ الومنن أمير أعقلوا عشرية الاثنا إن 

.افقعل! ه يعل التعريف ت محمد النتي رمالة أن وزعموا 
.فمهل! هقغوحده لعل القرآن ييان الرسول وفليفة يأن ت ويقولون 

العامايللحر البة« واومانل ، ( ص0مأآ ) العاز للحر الأثمة1ا أصول ي الهمة ،الفصول ( ١ ) 

العروق؛ابنجعفر بن عومن لعل؛ن والتحصن ، ٢( • و• ١  ٩٣)جلأ^إءوسائل )٢( 
حنين لحمد ؛٩( / ١ رج الواعظثزُ واروصة )صن'آفه(، ، ٠٥٦٦٤ستة التتوق طاوس 
وففائلوحاة ءقاتاوْ أصول عن مولنه ب )يتحديث، ف*هم اقوق النشايورى الخال 

.اعتقاده( ل اكمحّوجر 

القرنق ءا_إئهم عن الحل الطهر بن يوسف بن لل اليوبء المخاوف ليفر القوية وءالعدد 
والأذكارفيكليومساكهر(.^^س)ها()سوثفعناس 

يالعياثيا،لعروف عياش بن مسعود بن لحمل العياثيء واتفسير (، ١٩٤ا/ )ج ءالكالء )٣( 
بطهران،العلمية المكتبة ، الحلاق الرسول هاشم ؛ وتعليق تصحح ماّآه، ٠ سة المتوق 
ءأحسنت التفسم هذا عن الطبطبار حسن محمر العاصر الشيعة سخ قال (، ١٢٠)ج٢/ 
فقدبالمأتور،؛ التفسير كتّب، من مشانحنا قدمحاء من ورثناه ما وأوثق ط بابه ل نديا ألفج كتاب 

فيهيضضى أو ، بقدح يذكر أن غير من هذا يومنا إك عام ألف منذ الشأن هذا ءلإء تلقاه 
ءروامعانه العياثي عن وقالوا لكلمياش( ومؤلفه الكتاب حول مقدمة )انظر • يهئرف® 

.( ١ ٦ ~ه ١  ٦٣رصريللطوسم٠^ راأالفهرّتا، ت انظر القدرء حاليل بالروايات، بصير الأحبارا 
الحويريخمعة بن لعيداق نور وءتفحر رجآ/*خا(، الرهانء واتفير 
الثانيةت محل بقم، العلمية الطبعة الحلاق، هاشم ت وتعليق تصحح (، ١٢١رجا/ُ 

(.٨٠; ٣٦٧ها>''آاه،و»؛حارالأنواروللممجاض



وجوابسؤال نحممر ء

 'Uئزل،٠^١ واوثاس ^كأإنث،محثزقي ؤ[يوء{ؤُوو ا؛ؤ ت يقول سأ واا
.ئررته*اء،ومكدكنياصئمابمفى!

أوالقرأن، ينخ أئمتهم أحد تول بأن • الشيعة عشم\■( من أحد تال هل ~ س؟ 
.؟ عامه تلصص أو مطلقه يقيد 

وهوالقرآن، قيم هو الإمام يان اعتقادهم عل فبناء ممر!! وهم نعم، - ج 
اممه؛؛وحي وعيتة الله، علم ®حزنة أئمتهم وأل الناطق، القرآن 
ا.٤ برم'ال إلا اش عند ما يدوك ®ولا ااة<،،أى، محر ®وحمظه رواية؛ وق 

أودعهاالتشريعات يقية إن بل التشريع، يكتمل ب الرسول بوفاة وأنه 
أوتخثم عصره، أهل محتاحه ما ه عئ منها وأحرج ، فه، لحل ه الرسول 

منأكثر مند الغائب إمامهم عند بقت أن إق وهكذا بحده، لمن بقي ما فهد عن 
تعاق.اق، ثاء إن ي-اق سوف كإ سنة،  ١١٦٥

نسخهأو مطلمه تقييد أو القرآن، عام نحميص مسألة فان ذلك؛ عل فبناء 
النبوي،النمس لأن الرمول بوفاة تنته لر مسألة هي الشيعة، ءالإء عند 
الآية)؛؛(سمرةالحل.)ا(
الدرجاتورماتر (. ١٠٦)ج\آأ/للمض الأنوار، وايحار )جل/آاهئ(، •اللكل، )٢( 

ايوذالصفار فروخ ين حن بن محمد جعفر لأن (، ٦١ص محمدا) آل فضاتل ل الكبرى 
ومطبعةالأعالمي، منشررات  ١٠ياغي توجيه محن مثرزا ت وتعليق تقديم م، ٢٩٠ستة 

.الأئمة( فضائل عن فيه يتحدث م)  ١٣٦٢منة طهران الأحمري 
علين لإبراهيم الخص\ناا والدؤع الأمثن وءالبلد ، ( ٤ ١ ٦ / ا ٠ )ج الشيعة٠ وسائل متدرك ١٠)٣( 

والأورادالأدعية عن فيه )يتحدث )ص'\وآ( - ٥٩٠٥منة النوق الكفعمي العامل 
والزياراتفي١ام١لمة(.

(٢٧٠محي ر ه  ٥٤٨منة النوق الطبمرس الحسن بن للفضل الهدى،ا بأعلام الورى لارعلأم ( ٤ ر 
.( الأئمة حياة عن فيه تحدث ي) 



ءوجواب موال خصر ^^ءءء^ء^^^^^^^قءءءءءءءءءءء 

بدايةإق استمر بل ، الرمول بوفاة ينمطع وز امحتمر، الإلهي والتئريع 
صلةحا انتهت والتي ، ، ااك؛رىل الغيبة وقعت عندما الهجري، الرابع القرن 
.! عنه!!الإلهي الوحي تلمي وانقطع بإمامهم، الشيعة علياء 

الطاهرين،الأئمة من واحد كل حديث ءأن يعتقدون؛ الشيعة علياء لأن 
ا.تعاقاار قوله ق احتلاف لا كيا أقوالهم، ق احتلاف ولا وجل، عز قولاش 

عبداللهأب عن حديثا سمع لمن ررمحوز • أيضا الشيعي المدهب علياء وقال 
علميهمأجداده أحد أو جده أو أبيه عن يرويه أن الصادق، محمد بن جعفر 

.اتعالءال اه قال ت يقول أن محوز بل اللام، 
أوتقييده أو القرآن تخصيص : الشيعي المدهب علياء اعتقاد ق للأمام فاكان 
الإمامقول لأن القرآن؛ القرآن نسح أو تقييد أو تخصيص وهومثل نسخه، 

.ا؟ — علموآيرأ الظالين قول عن اق تعاق ~ يعتقدون كيا تحاك اه كقول 

اقتضتالتدريج حكمة رءإن ت الغطاء كاشف آل حسين محمد شيخهم يقول 
علميهمأوصيائه عند أودعها وزكنه. حملة، وكتيان الأحكام من حملة بيان 

حسبلها المناسب الوين ق لينشرها الأحر؛ إك  ١٢٠يعهد وصي كل اللام 
عامااليي. يذكر .فقد • • مقيد أو معللمق أو محص، عام من الحكمة 
عنديودعه بل أصلا، يذكره لا وقد حياته، من برهة بعد تخصصه ويذكر 

."رن..,وصيهإكوقته 

)١(

الكت-ة—، ٥١ ٠٨١سة التوق الازjدران أحمد بن صالح لحمد الكال عق جامع ثرح )٢( 
(.١٢٧٢)جءا/ م، ١  Y-A٤طهران الأسلاب 

.( ٢٧٢اس)جآ/الالمدر )"١( 
(.الخلاء)ص٧٧كاشف لأل ااأصلالبة« )٤( 





؛=وجواب موال نحممر 

.،ءالين1ءأ ردوه أو ، فاطرحوْ حالفه وما 

تقال حيث ه عل الومنان أمبمر منه استعاذ مما L؛U، يتعيذون ألا ت ولكن 
.اا ، ر نتُيناا ويه الزلل، ونح العمل، سيان من ياش  ٥٠٣٠٠

آلغاويمولونؤ، وجوههم ثملب ^iyf وتعاق؛ نارك ءولالتم وليتدكروا 
وكمآءئاسادJثا اطعئا إنا " iljjوفالوأ ). آلئسولأ واطعنا ألاه اطعنا ييئثا 

ا•مح(متآسابؤآمحمئاياهل 
.؟ القرآن اؤيل ق الشعي الذهب  ۶٣اعتقادما - ١ ٠ س 

الظاهر؛نحالف ياطنة معاق للقرآن أن الشيعة ءالإء يعتقد ت أولا ~ ج 

١٩•)ج١/ الأخار• من ب اخلف ف،ا واالأتصار ، ( ٢٧٥الأحكام،)جما/امذِب )١( 
عندهمواللقب م  ٤٦٠منة النوق الطرمي الخن بن محمل جعفر لأب كلاهما ( ١٥٨وجّآ/ 
الإسلاميةالكب دار الناشر؛ ازا، الأراأالوسوى حن ; وتعليق تحقيق الهلاتفة، يشيح 

وانغلرالأتمة، عن الختلفة الروايات عن نيه يتحدث 'هُاام، سنة ط'آ يطهران، 
الشيعة"وروساتل )جا/'مآ( الشيعة، وااأءتان )جآ/أا(، اااذريعة« به: للتعريف 

(.٤٦٢العا.ل)ج-أ/•للحر 
بالشيخعندهم العروق القمي ؛ا;ويبم ن الخبز بن عل بن لحمد ( )ص٧٦٣الأمال وق 

وسائلوامتدرك طليته( عك إملاءاته عن كتابه ق ريتحدث  ٠٥٣٨١ّنة التوق الصدوق 
الهر)ص-م(،ورسالة (، ٢٢٧٨^للمجلي الأنوار، وربحار رج؟ا/هآم(، الشيعة، 

رواياتعن ب تحدث -) ٤٠٢٧ التوقّتة \ؤوو عبده أي ن لأخمد ( ٢ ٢ ٦ / ١ )ج والحاسن 
طالب.أي بن عل أميرالومنن قول من أنه محنه( النقل ممر الكلتس وكان الأئمة 

العربيةالكتب إحياء دار اا/ه؛أ(، )ج الحديد أي ن لحيدالحميد البلاغة، مج ءشرح ( ٢ ) 
الأنوار"للمجلبىوءبحار إبراهيم، الفضل أبو ت/محمد م،  ١٣٨٧سنة ط٢ بالقاهرة 

الدطميالحسن \لي ن للحن ٢(  ١٧الصواب)ج؟/ إك القلوب وإرشاد ، ١(  ٤٦٢; ^١ 
الأئمة(.ونقاتل والستة القرآن مواعفل عن فيه رينتحيث 

(منمورةالأحزاب.-٦٦٨٦الأيات))٣( 



وجوابسؤال خصر ء

ظهرأللقرآن أن راياب ت المعتمدة كتثهم ق الأبواب من ممرأ نجد ولهدا 
اختمارمع رواية ( ٨٤) الأنوار،، بحار  ١١لكبيم ل الباب هدا وتحت وبطنا،، 

مؤلفها!؟أا،.

مؤسسةالنعإق، جعفر بن إبرامم بن لحمد وْرالسةلا ،  ٣٧٤/ ١ ج الكالء وانظر 
قالوقد الثالث، القرن ق شيوخهم من والتعإف -، ٠١٤٠٣الأوك ت ط ببثروت، الأعلمي 

(.٣١/١امجح(هحارالأم٧:)أجل 
)جا/اا~آا(،العياثيء وهتفسثر (، ١٠٦)ج\؟/٨٧—الأنواراا و٠بحار 

٢٢٠)البحهان،ا وانقسم  الهميءوانقسم )جا/همآ(ف للكانّاي الصافي؛ا وانقسم (، ٠٣
طس_،ت وتعليق تصحيح -،  ٠٥٣ ٧ منة التوق القمي إبراهيم بن لعل ( ١٦~١٤/١)ج

عللأئمة ا ز نزلتح التي للايات تقم وهو م) ١  ٣٨٧صنة ببيموات، ٢ ط الحرائرى اقلوسوي 
تانظر عندهم التقاسم أصول أصل بأنه ؛ ومسمْ عن الشيعة علمإء وتال إ اعتقاده( حب 

الأكمإمامهم العصر هدا ق مثامحهم شيخ رواياته ووثق ١( اكسُ)ص• انقسم امقدمة 
قثقة عندهم والقمي ( ٦٣/ ١ )ج للخوتي الحديثء رجال امعجم انفلر الخوتي القاسم أبو 

للكثى.١(  ٩٧٠٠٣)الصادقان٠ الأئمة عن ١لاتالان امعرفة معتمد ثبن، الحدث 
الإسترآباذيالدين لشرف ، ( ٢٣)تم٠ياإطاهرةاا العرة فضاتل ل الظاهرة ^، LjSو١Jأويل؛

واعوالبزعمه( الأئمة فضائل عل الدالة الأيات عن فيه )يتحدث ٠٥٩٤٠منة التوذ 
منالأحاش جهود ش وف.ياين المم إ.مامم بن عل لحمد؛>،  ٢١)جأ/ما• اللأل،،

الحكمواغرر ، وعبحها( الفقهية روايامم عن مؤلفه فيه العاشر)يتحدث القرن ق ءالع^ثهم 
٠٥٥٥٠ّنة التوق الأمدي التميمي محمد بن الواحد لعبد )صراآا( الكلم* ودرر 

لالشانئة و٠الحاسن ، ه( لعل النعومة والواعقد الكنإت عن مؤلمه فيه )يتحدث 
المشرقدار ت طيعة البحرال، عصفور آل لحسثن ، ٣( ٠ ٠ لج'آ/ الخراسانية* المائل أجوبة 
*قال( ١٩٢/٢٧وق)ج١(  ٤٢; ١٨العامل)ج للخر الشيعة* وءوسائل سروت، الحرب 

..٠ .٠ ظهرآ وللظهر ظهرآ، وللظهر بطنا، وللبظن بطأ، للقرآن إن جابر، يا ت عيدافع أبو 
ويسمن—، ٥١٣٧٤طهران الأفتاب،، مهلبعة الأسرار*)ص؛-ها(، ومشكاة الأنوار وءمرآة 
عنإءوقال —، ٥١١٤٠منة التوق الفتول العامل محمد بن الحسن أب كيخه.م اليمهان* *مقدمة 
البحراقليوسف البحرين* ألولوة ت انفلر ا المدقق الحقق ت الفتوف صاحبهم عن الشيعة 

 'U_( )العلماءأحوال ق الحنان* *روضات ت انظر التأحرين، فقهائهم أعفلم مجن وأنه ١
كتابهوأن بالحجة، ت بزرك وأغا النوري ووصفه ٦(  ٥٨٠٠٣الخواناري)باتر لحمد السادات، 

(.٢٦٤/٢٠(،و»الدربمةa)ج٣٨٥/٣ام:*سدركالوثر*)جمثاله 



ءوجواب موال غممر ءءء^^^ءءءءءء^^^^؛ءء^ءءءءء^ 

المميق:

ذكرمن خلا تعاق كتابالة< أن هو; الاعتقاد لهذا الشيعة لعياء الدافع إن 
.رسولالق، صحابة من أعدائهم عق النص ومن ه، عثر الاثني ألمتهم 

وأفدالشيعة، ءالإء مفاحع أفض الأمر وهدا ه، وغ١رهما وعمر بكر أبي( 
قدالقرآن ان أئمتهم عن روايامم 3، صرحوا قد ذلك مع وهم أمرهم، عليهم 

أئمتهم.ذكر من خلا 

مذكورونأى، ممإز،اا فيه لألفيتنا أنزل، كإ القران قرأ ®لو ؛ فقالوا
القرآنق ذك3 والأئمة( وهو)الإمامة مذهبهم لأصل يكن، ل؛ فل،ا ٢، اسإئنار 
الأغرارمذهبهم؛ين، وترويج أتباعهم، لإقناع الحقيدة بيذْ قالءلإؤهم الكريم، 
-يا،إلا الشيعي لمذهبهم بقاء لا فانه ه، البنت لأل أمندوها وكحادتبم والخهلمة، 

.حكمهاؤ، ما أو 

السبيل:سواء تعالىواياك الله وانظرهدانى 
 )j باطناوواحد للأية واحد ظاهر معنن هناك ت الأمر بداية.

ا.ل  ١١أبطن ميعة لق بطن ؤبعلمته ظهرأؤبطنا، للقرآن ®إن •' فقالوا الأمر تهلور ئم 
واحدةلكل بل . ®.تفقالوا الشيعي الذهب ءالإء تقديرات طاشت ثم 

٢.ومبعون؛هلنا،ال يعلون ميعة المستفيضة، الأخيار من يفلهر كإ منها 

(،وءضرالرهازا١٣/١)ج(،ورضر٣٠/ ابحارالأنوارءللمجلي)ج٩ا )١( 

(.١٠٧)ج؛/ ■بمهور أب لأبن اللآز(را ' ٣، ١ )جا/ للكاشاف الصاق، ااتضِ ( ٢) 
محمدين الحسن لأب الرهاناا  AaJaa^من وي، )صرم( الأمرارء ومشكاة الأنوار ءمرآة )٣( 

. ١١٤٠اكوفادوق0 العامل 



ءءءءءءء^^ء^^ءعءء^1ءءء^ءع؛ء؛رجواب موال غتصر ء

اأمين سيق ، ١٢٦إضاهو؛؛البطقذودهبئ هذه وم 
آياتأممر أن النين الحق نل . . الأطهار. السادة شأن خضل ق ت احدهما 

•نرك أوليائهم دق فهم كلها بل والإكرام، والدح والإنعام النقل 
من؛ذالفيهم ق جلتها بل والتهديد والشح والتوبخ العلعن ت والثاي 
دعوةق القرآن بعلن حلة جعل وجل م إزاق • • • بعدهم ومن الصحابة 

،، ر الة والرسوالشوة التوحيد دعوة ق ظهرْ جعل ك،ا والولاية، الإمامة 
.تعاق شاءاش إن لذلك بيان مزيد يأق وموف 

•أعدائهم وق فيهم نزل القرآن جل بأن الئيص المذهب ءالإء يعتمد ت ثانيا 

وآعدايهمءأوليائهم وي ، ، إنانزل القرآن ®جل • علماؤهم يقول 
اصليق:

جعمعك وأخذت الكريم، القرآن تصفحت لو : الصف القارئ أ;را 
•عشر الأيني أئمتهم من واحد اصم وجدت لما العربية، اللغة قواميس 

القرآني وحده ذكر ه المومنتن أمثر بأن او،حرانى: شيخهم زعم بل 
وأهلعل أماء ق النورانية ءاللمواع ساه؛ ذلك ق مؤلفا وألفن ( ١١٥٤)

. ٠١القرآنية يسه 

طدةسءاثيهةنياصو؛ر:
نزلالقرآن إن ت تال ه عيداه أي ءعن منها؛ الروايات، بعض فآصدروا 

•ءمرأةالأنوارومثكاةالأمرارء)صُأ( )١( 
)أ(أى:أنمهمالأىشم.

•< ٢٤»ضراكافىالأكاشام،)جا/ )٣( 







ءوجواب سؤال غتمر ء؛ء^^^^ء؛ء^ءءءء^^ءءءءءءءءء 

خاصة،? ٥٤١١الباتر عن روئ جابرأ ®بأن ا؛ الظفرل حسين ين محمد قال 
.، ٢ أ حديث* ألف معين 

•ورارة ®تال • دجال كذاب وأنه فيه تطعن عندهم أخرى أحارأ ونقرأ 
مرةإلا قط ش عند رأيته ما نقال؛ جابر، أحاديث عن ه عبداه أيا سألت 

ءط((أٌآا.عل ومجادخل واحدة، 

ل.ل اضةولهيا جاو رض 
مذهبهموءالإء رجال ق القدح أخبار محملون الشيعة، ءلإء كعادة ولكن 
.، ٤ ذقةر ذلك أن عك الشيعي، 
منبدأت الكريم، للقرآن الباطنية التأويلات هلْ جذور أن مفئ مما فتب؛ن 

وقدالمعتمدة، الشيعة كتب اعتراف — اليهودي سبأ ابن — الأول الشيعة عانر 
.، أ شيوخهم من طائفة الضر هذا إق أثار 

•العاصرين الشعة وممنشتوخ ر١( 
م، ١٣٩٧الثاك : ط سروت، الزهراء دار طبعت: المظفر، المسن لمحمد اكادق« >^ ١٠)٢( 

(.)ص٣٤١
وص)جآ/*7(، الأنوارءللجيى واابمٍار اكعةأ)ج'\ا/ههما(، وماثل »متدرك )٣( 

الكتابمن -وي٠٥٤٦ منة المتون الظاتفة بشيخ المعروف العلومي جعفر لأب ٠ للحجة الغيبة 
نضالهاوعن وحكمتها، وسببها الهدى إمامهم غيبة عن كتابه ق )يتحدن العتبة؛ -•إنبات أيضا؛
بنالحض بن خم، بن لمحمد الغمة و-ءام الدين اتجال ٢،  ١٦رص؛ حرج، إذا ّثرته وءن 

)جأ/هأم(-يثت حالط ، ٠٣٨١منة التوى الصدوق بالشخ عنيمم المعروف القمي بابويه 
(.١٩١ص ) الكثي؛ وارحال، ( وظهوره منتظرهم غيبة عن مؤلفه فيه تحدث ي) 

الرواة؛ورجامع ، )صرو١( الكثي؛ وارجالر ، ( ٥ ١ T/ )ج' للعامل الشيعة؛ •وماثل انظر؛ ( ٤ ) 
دارالخائرى، الغروي الأردبيل عل بن لحمد والإمنادء العلمرق عن الاشتباهات ورإزاحة 
.١( ٤ ٤ / ١ )ج ، ٠  ١٤٠٣منة سروت الأصواء 

و•أءيان)ج؛/خآ'اآ(، للعلهران و•الدريعة٠ )ص"لأ(، للمعلومي •الفهرّمت،؛ انفلر؛ )٥( 
.( ١  ٩٦)ج١/ العامل الأمتن لحن الشيعة؛ 



ءءءءءء^ءء^^ءءءءءءءءءءء^^^^^^أوجواب سؤال تنتصر :ء 

ائسري:التداوو موضع الأمر، ا'وو ش التهسيرو هذا وكان 
ررمألتت قال الخعفي عمر بن الفضل عن بسنده، الكثى شيخهم يروى 

تقرأأما فيديعوه، السفلة يه نحدث لا ت فقال جابر؟ شر عن أبا 
إظهاراش أراد فإذا مسترأ، إماما منا إن ٢ ^Jثادورهأ١ ثقرق ثإذا ُؤ اش تاب كق 

٢.نمام؛أمراشاال ي ق نكتب أمره 
المغرمت مثال فهدا ، عشرية الاثنا ، تعاق لكتاباس الباطنية التاؤيلأت هذه وورث 

وضلالاتوالتجسيم النبوة وادعى فؤغ، عل ألوهيه ادعى ممن وهو ، معيد ابن 
فعنله، ولعنهم ه الأئمة ذم ؛ عنرية الاثنا كتب ق جاء لقد بل ، أخرى يات وكفر 

عليتاءيكذب كان معيد، بن الغرة ت قال فه، عبداقه أيٍر 

أيعك يكذب سعيد بن الغرة كان ؛ السلآ؛ الرصا الحسن أبو ررقال ورووا 
ا.أ الحديد،؛ حر اش نأذافه الهين، جعفر 

اييرقعن ، تبودية امرأة ٠ الأول الغرة مصدر أن إل أيضا الروايات وأشارت 
،إليها ثنتلف كان ٠رودية ولعىالتم معيد، بن الغرة ®لعزاقن ؛ قال عثداللبم؛ه، 

•، والخاريو(اال والشعوذة، الحر، منها يتعلم 
.! !انماد!هو يا تقية ذلك ولحل 

•الدثر محورة من الأية)٨( )١( 
وربحاو(، ٢٩٩)جأآئ/اكيعت،سورى ومحاتل وامتدرك (، )ص٢٩١الكثى• •رجال )٢( 

الدينو«إك،ال )ص؛ا-ا(، للطومحي البأ وركاب )جآ/>تما(، للمجاش الأزارإ 
لالصدوق،)جآ/هأ-ا(.

الكثىأ)رنمأ-'ممصئهئ(.•رجال )٣( 
(.TYV)_الكثي• •رجال )٤( 
اشس)رقم'م-؛صهآآرالصدر )٥( 



ءرجواب 'سؤال تمحتصر 

سنة، القسري عداض بن خالد ت الأمير يد عك سعيد بن المغيرة فتل وقد 
هل١،.١١٩

لالثمهلانتأويله جابر شيخهم من ورثت ثد عشرية، الائتا كتب أن المهم 

ه.الخطاب بن عمر ت بأنه ٢، وث^دنينهل احازآس نلت بغلي 
الأصليةمصادرهم ق ودونه عنرية، الأتنا ورثه قد بعينه التأويل وهدا 
.تاودىل٣، مصدره أن مع به، لريقل وكفروامن يل وتناقلوه، واعتمدوه المعتمدة 

ؤآوْلئئورتهبالحتت يؤمنون ررؤ ت تعاق اش قول ق ه جعفر أبو قال * وقالوا 
.٢ ٤ وفلأناار فلأن 

أيرسولا؟١٠ امة عقل 1، يعثئا ت وؤن قولاف ق الشيعة علمإ•، وقال 
uu ' بكرأبو أي ؤؤالخشوأال^وثه<ل٦ا بالأئ٠ة أي ؤأنآغثدوأممَه<لْا

٤• وأ'أ'"او•  ٣٣٦رواية الكثى،: وارجال ، ٥( )ص0 الض لعد والفرق، »القالأت انظر )١( 

الآدة)آا(سّورةامحر.)آآ(
شرحق العقول مراة مامش ا1هلبوع الكليني شيخهم كتاب ت ق بعينه التأويل ذلك اننلر )٣( 

م،١٣٢٥إيران ط: ، ٥١١١١سة الرق الجلي بانر لحمد الرسول آل احار 
،( ٨٤)ج^ للكاشان المافيأ وأشر ، ( ٢٢٣)ج^ العتائي٠ وانفي (، ٦٤١ )ج٤/ 

.( للمجلي)ج^٨٧٣الأنوار! وأُحار ، ٣( • \، ^٢; للحراف ال^رuن٠ و•ضر 
.( ٢ ٤ ٦ / ١ )ج العياثي! اشر ت وانفلر ، اء التسورة من ( ٥١)الأية ( ٤ ) 
.١لائالة سورة من ( ١١٧)الأية ( ٥ ) 

(منّررةالنحل.٣٦الأيأت))٦( 
(،٣٧٣/٢)جللبحراف الرئن« وراشر (، ٢٦١^٢; العياثي" اضر وانفلر: )٧( 

•٦( • لاحو؛ري)جّآ/ المملن" نور تر وراتف، ( ١٣٤لللكثاف)جّا/ انماوار وا>شر 



Si  وجوابسؤال نحممر

هإلهالإTj_ ثتخذوأ لا آس ويال، ارءؤ ؛ تعاق قوله ل السعة عياء ثر وكتغ
.٢ هآءر ياوهتون يإيى ؤ واحل إمام أي ه حد ؤ' هو]لته إئما ُؤ اثنتن إمامتن أي 

وءنبمتحرنم ولا ينفعهم لا ما مندويبآس ررؤويعثذو0 ت تعاق وكقوله 
.٢، ل ظهيا^٠١ ؤ ص عل أي 3^-^ عق ؤ الخْلاب بن عمر أي ؟٥٥ 

الأرضإمام بنور أي و؟4 بثور الأرض تعاق؛ وكقوله 
.، أ والق٠راا الثمي نور عن الإمام بنور الناس فيتغتي 

هاللئ_؛ إوهو"كل إله لا ءاحز إلها أس مع ثدع ولا ررؤ ت تعاق وكقوله 
وهمالق، وجه فالأئمة ه ترجعون آئوؤإليه له ؤ إلأالأئمة أي ه ؤ"جه-ه'■ إلأ 

إلخ.. .. ، منهءار اش بوتن الذي الوجه 
امملمات:

ذكرعك اشتمل محي للقرآن الشيعة ٣■، شر أمثلة من ذكره مهئ ما )١( 
المسألةلهذه الشيعة شيوخ حشد ومحي . ومحالفيهم. عثر الاثني أئمتهم 

إلخ...لإناماآلاذالهوص 

.، ujLJIالصادر : وانظر النحل، سورة من ٢ ٥ ١ ر الآتة ٢ ١ ر 
(.١١٥رشرالقسا)جآ/ وانظر; القرنان، محورة من ( ٥٥الأية))٢( 
الرهان،وا-ضر )جآ/مأهآ(، القمي• اشر وانظر: الزمر، محورة من ( ٦٩)الأية )٣( 

.( ١٣٣ )ج،/ الصاي« واشتر ، ( ٨٧)ج؛/ 
الفواند،واكنز ، ( ٣٤وه ١  ٤٧القمي،)ج'آ/ اشتر وانفلر: القصءس، محورة من  ٨٨الأية )٤( 

محمدالدين رشيد جعفر لأب طالب أي ومنان—Vآل (، ٢١)ص٩ الكراحكي عل ابن لمحمد 
٦٣:)ص م، ١٣١٣إيران : ط ، ٠٠٥٨٨محنة الوذ المازندراف آشوب، شهر بن عل ابن 

)ج؛آ/لامجلي الأنوار، وءبحار ( ١١•^٥; لاكاشاف الصاو، ثر واتفوم؛م(ا 
العريالرامحثؤ احياء دار طعة: شتر، لعيداق الكريم القرآن وشر (، ١٩٣—١٩٢

.( )ص٨٧٣ الثالئت، : ط ، ٠١٣٩٧



ينوجواب سؤال محصر ء؛ءءء^^^ةءءءءءء^ء^^ءءءءءءء 

التأؤيلأتيتللث، آياتاق، تأؤيل من الشيعة عاناء يقوله ما فهم عبداش لأي يقل وقد 
رحال؟والأزلام والأنصاب والمسر الخمر أن عنتكم راروي • له قتل حث الباطنية، 

هءزوجللخاطبمحقهطلأ_ضن(<؟لا/
المذهبق الرجال كتب أوثق ق ورد والذي هذا فهم عبدالق أي قول إن 

قالإلحاد وذلك التحريفات، تلك من ءلإؤهم بناه ما كل ييدم الشيعي، 
J؛^5^عنبجا قزء'دا اتزكذ ُؤإذا تعاق• قالاق' وآياته، تعاق كتابالة' 

لخنفئلون jaJئزلثاآلذكزؤإثا فن  bjؤ تحاك؛ وقال ا، دعقلورت>هل 

اصية؛ئه،هةصرماء 

والمتفقالحتمية، كتبهم ق الشيعة علعإء من الباطنية التأويلات هذه إن 
اليهودمن ثز بأنه قالها، من عق فهغ عثداق، أبو الإمام حكم بتنهم، عليها 

أنهفهم عنه أنفهم الشيعة ءالياء فروى ركوا، أث والذين والمجوس والنمارى 
ماواش أثركوا، والذين والمجوس والنمارى اليهود من ثر ررهم •' فهم قال 

الكوفةأهل ئ يقول ر-،ا لوأقررت واش • • قْل ثيء تصغ؛رهم اش عفلمة صغر 
.ا ٤ نقع،ار ولا ثيء صر عك أقدر لا مملوك، عبد إلا أنا وما الأرض، لأحذتني 

بلالشيعة، علياء بين للمناقشة قابلة اجتهادية آراء لمت الماويلأت هذه ( ٢ ) 
بل، الوحي سمة لها الثبوت، قطعية قدسية وص نم الشيعة علياء عند هي 

إمامهم،بنخه قد القرآن س والوحي تنخ، لا لأما الوحي؛ ص وأرفع 
.تعاق ايله ثاء إن ذلك ق اعتقادهم بيان باق ّويى ما 

الختي،وارجال ، ١(  ٦٧الخامل)ج'اا/ للحر التجة• ائل »و<)١( 
الأية)٢(منمورةيوش٠)٢( 
الحجر.سورة من الآية)ه( )٣( 
.( ٣ • • )ص اوكثى« وءرجال ، ( ٤٢٩ Y/ )جء للمجض الأنواره اريحار )٤( 



^^^^^ءءء^^^^ءءءءءءءءءءءءءءءءوجواب موال ختم ء

جعلتت فهء عيداش لأب ررقلت ؛ قال المط سفيان عن ؛ رووا 
يالحديثفيحدث يالكدب يعرف ملكم، من يأنسا رجلا إن • فداك 

نهار،إنه لليل تلت إق • لك يقول ت اقهو■ عبداه أيو فقال فنسبشحه، 
،به محدب فلا تلته إق هدا لك قال فإن قال؛ ليل، إنه للنهار أو 

•ا لز-،اتكلدنير'ر١ فإنك 
،معتر والحميع وياطنا ءلاهرأ ت تقدم كإ الشيعة علم،اء عند للتضر إن )٣( 

شيعتهملخواص إلا يقال فلا الباطن وأما شيعتهم، لحمح يقال فالظاهر 
.!إأشل خاصية أعطوا ممن 
؛لأي ؛اقلت ت قال الحاربير ذريح عن منان بن عبداش عن 
عزقولالة< : قلت ذاك، وما : قال أعمله، أن فاحب امر كتابه ل أمرق إزاش 

بالجيتآمح،4أأادئويوأ ثدووهم ومحويوأ ثمثهم وجلتؤنحل؛محوأ 
المناسك،تلك ءؤووتو3وأ الإمام لقاء ه ثمنهم نبمتوأ ؤدمّ ت قال 
عنوسألته فداك، جعالت، ؛ فقلت فها عبدالت أبا فأتيت ت سنان بن عبدالقّ قال 

؛قلت ت قال ذلك، أشبه وما الأظفار وقص الشارب أخذ فقال الماصية الأية 
الإماملقاء ت له قلى بانك عنك حييتي المحاربير ذريح إن فداك، جعلت 
ومن، وباطنا ظاهرأ للقرآن إن وصدقث، ذريح صدق ؛ فقال ، الناسك وتلك 
•أ إ إ ذريحاارّآ، بمتمز ما محمل 

٦٥٥آ-آاتآ(،و1الأوا.عاوورانة|ىرال)صهإه-.١١براهمار|سني)جآ/)١( 
الحج.)آ(الآيةدنم)آ'ا(.نّررة 

دارت طيعة الغفاري، أير عل ٠ تصحح الكليتي، يعقوب بن لحمد من ءالفرؤع )٣( 
الفقيه،محضره لا وأمن (، ٥٤٩)ج؛/ م  ١٤٠١الثالثة ت ط ا يبهرون التعارف دار صعب، 

،٠٠١٣٩٩سة سروت المفة دار الأخار)ص،؛م(، ومعاف 
هو)والرضا الممي بايويه لأبن الثلاثة الكتب، هذه وكل ، )صرإآ"آ*م( الرضا أحبار وعيون 



ءوجواب موال غممر 

اصليق:

الناس،لعامة تقال ظاهرة معاق للقرأن يان التصريح ، وغثرْ النص ذا هق 
القد قلة وهم احتإلها، يتهلح ممن للخاصة إلا تذكر لا باطنة، معاق وله 

•إ إ ذيئح* بمتمل ما بجتمل راومن يوجددن 

واو،،فاوهتا؛

حمحعند ذكره ويتحاشون الاطني، العالم -يذا يفنون الشيعة أئمة كان إذا 
نيجعشرية الاثنا كتب حالفت قلماذا ا ذريح! توى م عق كان من إلا الشيعة، 
بلوالعام، للخاصس أهله غبر عق به المضنون الحلم هذا وأشاعت أئمتهم، 
،.١١عجاث^ لى؛ هندا إن ؤ وغرهم؟! الة أهل من ملتهم ولأعداء 

عل،اءإليها ويدعو ويعتقدها يفعلها التي الباطنية التأويلات هذ0 إن ( ٤ ) 
إنؤ * تعاك اش قال وقد وآياته، كتاباه ق الإلحاد باب من هو الشيعة، 

ئأسنهفيآلأاوخأمسَش
سلونبما إذهُ 

هالبست بآل وبطنا ظهرأ للقرآن وأن ، التأويلات هذْ علمازهم ر؛هل )٥( 
٠الشيعة وجهلة عوام عند بالقبول لتحفليي 

بنالخ—غ بن عل بن المام محمد بن الصادق جعم بن الكاظم مومحن بن ارضا عل لإمام ا -
المال٠ورشر ارانضة( ■sX الثامن الإمام وعو -  ٣٠٢' منة الرق طالب أي بن عل 

ب0*ورشتي (، ٤٩٢لاحويري)ج٢/ الثنالض، نور ورشر ، ( ٣٦٧للاكاثاف 
وجآآ/مئم(، ٨٣/٩٢)جليض الأنوارا وربحاي رجم/اِ\/-هاِ(، للحراق 

الهديبن لحمود الأربعة الكتب، ومفتاح (، ٢٥٣ئ/)ج٠ للعامل الشيعة٠ وروساثل 
٠٥١٣٨٦النجف الأداب I مطبعة ، ثمإيران يمم العالسة الكتب دار نشرت االومأوى، 

•ص سررة من ، ٥ ١ الأية ٢ ١ ت
فصلت.سورة من ( ٤٠)الأية ( ٢ ١ 



وجوابموال خمر ء

الخامس.القرن إق النمط هذا عق الشيعية التفامبمر قامت ( ٦ ) 

النوقالطومي الخن بن محمد جعفر أبو عندهم الهلادقة ثيخ بدأ حث 
تأليفهق تفيء يررالتييانأا محإه ، القران بر تقق كتابا يؤلفا ه،  ٤٦٠منة 

حملهولكن ، الأصلية مصادرهم من ويأخذ ، والخإعة الستة أهل أئمة بأقوال 
.٢ التقيةل باب من ت ذللن، بأن هوالمعتاد كإ الشيعة عل،اء 

علعل•،عند الغلو تكريى ق أسهمّنا التي ، الئفية هذه إق • العائل أتبما فانظر 
لأنهالتقية؛ عك بحمله معتدل، ورأي عاقل، صوت كل وأد وق الشيعة، 

.والحإعة السنة أهل من أعدائهم عند ما الشيعة ءل،اء بزعم يوافق 

هوأولوما الشيعة، عل،اء من ونيادته القرآن بنقص قال من أول من ~ ١ ٢ س 
.؟ الزندقة هذه عن تحدثت كتبهم من كتاب 

أنزعم فإنه ؛التجسيم، القائل الخهمي الخكم بن هشام ؛ شيخهم هو ~ ج 
الحقيقيالقرآن وأن ه، عفان بن عثإن I الراشد الخليفة أيام ق وصع القرآو 
يحتفيركإ ه الصحابة ارتد عندما ،اء الإق به صعد 

وزيادتهالقرأن بنقص اعتقادهم فيه تنجل الثبعة كتب من كتاب وأول 
قتلهأراح ه، ٩ ٠ محتة التوق ) ، ائلألاأ قيس بن مليم الشيعة شبع راكتاب ت هو 

—أعطاه الوفاة حضرته ولما ، ، عياثرأ أبير بن أبان اق ولخأ منه فهرب الحجاج 

•المافي)صهّئ( العلمي الجمع محلوط، ، الأرJاباا٠ رب كاب تحريف ق الخطاب افصل ( ١ ) 
_.UUّة النوق اللطي ض لأل ٢( صء ) ررافوارد(ا)٢( 
الْلهرابن شيخهم ءِه وقال -، ٥١٣٨سنة التوق إماعتل أبو فثروز عياثى أي بن هوأبان )٣( 

كابوضع أصحابنا وينسب حدا، صعيف—، عياش أب بن أبان ت الأردبيل وشيخهم الخل 
•للأرد!يزأ، ٩ / ١ )ج الرواة٠ ورجاْع ■٢(، ص؛" ر الخل )رجال إله نس بن يم 



؛؛؛وجواب سؤال تنتصر ءء^!ءء^^ءء^ءءءء^ء^ء^ءءءء 

غجرهأحد عنه يروه ولآ ، أيان عنه فرواه ، الكتاب هذا سليم~ 

.، أ للثسعة ظهر كتاب أول وهو 

منعتدْ يكن لر *من •' قال ه عبداش أبو الإمام بأن ءلءأؤه-م ويذم 
ولا، ٌّيء أمجرنا من عنده فلس الهلال، مى بن ّؤم كتاب ، ومحيينا مميعتنا 

الةقي،امحمد ال أسرار من ومر ، الشعة وهوأيجد ، شيثا أسابتا مجن يعلم 
الأئمةعن ورواْ العلم حل ممن الشيعة حح ُين ررولس ت النماف شيخهم وقال 

كتبمحر من أصل الهلال قيس ين مليم كتاب أن ل خلاف السلام، عليهم 
عنهموض\ق الست أهل حديث وحملة العلم أهل روا0 اش الأصول، 

..اال؛آ .. ١۶وأتي•

كتابوأقدم الشيعة، أصول من أصل رروهو • الجلي شيخهم عنه وقال 
الكتابعليه زئ فه الخسين ين ررعل : ان المجلي وذكر الإسلأم« ق صمم، 

ا.صليماار صدق ت فقال 

،( صّا—٤ ) للرفيُ وأالرحال ، ( ١ )ءسيا" الكثي، وارجال ، ( »_UA—٣٨ ) الخل، رجال ٢ ر١ 
)جأ/لأا■(،للمان-ارى. الخاتأا واروضات )صا،اآ(، لأبن و«الفهرتا 

(.١٠٤ص ) لاورو-مدى• واالر٠ان ، ( ٤٣٧ / ١ رج للاردسل الرواة• واجامع 
الديملأبن أالفهرّتأ )جآ/آها(، الْلهراق بزرك لأنا اشة• نمانتف إك •الندسة )٢( 

)صا'امآ(.
)جأ/آها(،للطهراف واالذريذن» رجب\/\/ا<آ(، للرري الثيذن• رّاتل •استدرك )٣( 

٥١٤٠منة ببيروت المتون دار نثرت رصؤرأ(، ابن ملثم كتاب ورامقدمة  ٠-
للحرالشيعة• اول الو،وهامش المرة( تللخؤ تاريخ وعن البيت آل فقاتل عن • رصوعه م) 

اسُل)جهآ/آأرنمأ(.
.( وا٦ )>،_U؛ جعفرالغإق بن إبراهيم لحدبن •السة• )٤( 
كلاهماو>االنية« ، ( ١٧٦الأحكام•)ج\<ا »تمدب وانظر: (، ١ ١-AO  ٥٦الأنوار،)ج١/ •ا؛حار )٥( 

.١( ٠ —٥ ١ ٠ الكثي•)ص؛ وءارحال (، ١٠١وءاوساتل؛j؛؛_*،«^^uy/ (، ١٩للْلوّى)ص؛ 



وجوابموال خنصر ء

تناقض:

•مجطىلأبمرف،ولأمحفيض*؟إ 
أيبن عل اله ت وهو الئة الشيعة عاناء آراء أحطر محمل الكتاب أن مع 
.الألوهية!! باوصاف فهدووصمه طالب 

احر،يا أول، رابا • يقولون ه عليآ الشيعة عبياء ينادى حن فمنها 
•إ إ علم® ثيء يكل هو من يا ثامحلى، يا ظاهر، يا 

ظاهر،يا آخر، يا أول، يا • لعل نالت الشمس ا'بأن ويقولون؛ 

والمهاجرونوعمر يكر أيو سْع  ١٢٧علم، ثيء يكل هو من يا ياياطن، 
. ٢٢ل طءات« بعد أفاقوا ثم صعقوا، الشمس، والأنصاركلام 

الأول،وأنا ، اش جنب أنا ، القّ وجه ررأنا • قال فهر عليا أن • أيضا ويفترون 
أحيي،وأنا . . عليم ثيء يكل وأنا الباطن، وأنا الظاهر، وأنا الأخر، وأنا 
.، .ا،ر . أموت. لا حل وأنا أمست، وأنا 

اصكق:

عالياءمبالغات من محي لر سليم، كتاب -بما امتلأ التي الضلالات هذه إن 
كديافوّ. البت لأل بتها ونلدلك الروايات واختلاق وتوثيقه مدحه ق الشيعة 

بنلأحد الغفاري رجال j وكذا ،  ٥٧٢٦سة ايرق الخل الطهر يوش بن للخن )صمآاِ( )١( 
مناالدمو*يرأه عن مولممه فيه )يتحدث ( ١٥٦الخامس)ج*؟/ القرن ي النول الغفاري الح؛ن 

رجالالشٍ<ة(.

و»االفضاتل(، ١٨١و١٧٩/٤١)جللمجلي الأنوار!؛ واا؛حار ,دم«)صخ'أ(، ءمماب )٢( 
٩١ر القمي!؛ تل جر ابن لشاذان  ٦  ٠٢٥ )•

لآل ، (  ١٨•الأنوار؛؛)ج؛ه/ وءبحار (، ١٢٧٤رقم  ٢١)صرا الكثي؛؛ »رحال )٣( 
(.١١٥ ءس ) للصفارا؛ الكرى الدرجات و*بصار ,، (  ١٢٨٥رج'؟/ لا،ازندراز،ه محنالب 



ءوجواب موال تنتصر ^^ء^^^ء^^^ءء^^^^ءءءءءء^ءءءءء 

الدهبق الرحال كتب ق الضعف أيان، رواية من الكتاب أن مع وزورآ، 
إليه،يالتمتا لا . جدأ. راصعيف ت الخل العلامة عته قال فمثلا! الشيص، 
ه٠ ■ ■ إله قس ابن ملم كتاُب وصع أصحابنا ويسب 
أصحابالنقل ق عليه اعمد فقد نليم، كتاب ل الإلحاد هذا كل ومع 
شيوخهم.من وآخرون الشيعة، عد المعتمدة الأربعة الكتب 

سملأامىضسءاضوةث
أنقبل كشفه فرأوا مليم، كتاب ق عقليا أمرأ الشيعة شيؤخ يعفى اكتشف 

أميرتاليه أنه القارئ أ-اا نفلن ولا ه، نفعشري الائتي التشح أساس يقوض 
قاكتشفوه الذي الخهلر ولكن ب؛دا، لم يأكثرهم لأن لا!! ه عل ١^>^؛ 
مددالتي الكرى الحنامة وهدم ءشر(ل^، ئلاثة الأئمة جعل :)أنه الكتاب 

٠بالسقوط؟ عشرية الأنتن بيان 

.( ٩ / ١ )ج للاردبيل الرواه؛ا وءحاْع (، ٢٠ءسآ* ) الخلء العلامة ءرحال ( ١ ) 
تقال أنس عن ؛نده ٣( ٠ وه  ١٢٧ ؤج٦٣/ بحاره ل شيخهم رواه ما لذلك ويشهد ( ٢) 

علصلب من عشر اثنا يعيي الأئمة ت فقال رسولااتم يا حواريالث؛ا من هؤ الثمي ُُسألت 
صلبمن عشرع الاثنا والأئمة ت ارواياتء اومن ديني وأنصار حوائيي، وهم وفاحلمة، 

صلبمن هم عشر، اثنا بعدي أرالأئمة ت رواية ول (، ٥٠)جه'آ/ السائق® الالصدر المحأءأ عل 
العامليونس ين عل الدين لزين التقديم® متحفي إك الستقيم ءالصراط وخاحلمةع عل 

ا.إكتيةنشر اليهبودي، الناقر محمد ويعلثق تصحيح (، ١١٣رج٢/ —، ٥٨٧٧صنة التول الياصى 
ؤإمامةالعقائد إتبايت، أصول عن فيه )يتحدث م  ١٣٨٢منة حدا الخيرية، وا،لطعة اإلرتضوية 

منوهو ، )صخأ( الرازي القمي الخزان محي بن عل القاسم لأي الأثر® وااكفاة الأنمة( 
القرآنوءمتثابه وأسإئهم( الأئمة عدد عن مؤلفه فيه )يتحدث الرأح ألقرن ل الشيعة عياء 

،٠٥٥٥٨ستة النول ١لارندراني شهرآشوب بن محمد الدين لرشيد )جآ/؛ه( ومحتلفه® 
أيو»مناقبآل اعتقاده( ل ايختلفة والأيات للقرآن ارصوعي الفر عن مجولفه فيه )يتحدث 

)جأ/ىم،وجممةلإ(.طاابواوازندرش« 



وجوابسؤال مختمر ا

ا.١ قيها،ر مرية لا ررموصؤغ • الكتاب أن الشيعة عل،اء من فريي فقرر 
ولرالثانر، القرن مل وجود لها يكن لر وزبائنه القرآن نقص فمقالة ت إذآ 

القرآنبتحريف بإيإنه يصرخ أن اليهودي، سبا ابن • الأول الشيعة عالر يمملر 
،أجزاء تسعة من جزء القرآن هاوا رربأن ت وهي محملة مقالة قال بل ، ونقحه 
ا.٢ ال؛ئب؛«ر عل عد وعلمه 

حيث، ه ٩ ٥ ت ه الحنفية بن محمد بن الحسن قول مراده يوضح وقد 
عنهصل لوحي هدينا ؛ يقولون أدركنا، الش بتية الهذه حمومجة ررومن • قال 

ولوالقرآن، أعشار تسعة كتم . ن٠يااق أن ؤيزعمون حفي، وعلم الناس 
ائع؛إلليي يقول، ؤئذ • نيد امرأة شأن لكتم اش أنزل مما شيئا كاتما اه نبي كان 
آسما ثماكن ق وغنى آس واتق ووحلى عتلى امسلى عته وائعمت عته آس 

ووجثكهاوطتأ بجا يئن مص منثا قشة ان احق وآس آلناس وقفي متدمحه 
وطراجثبجن محوا إذا أذعئابمم أرؤ'ج ق، حدج آلمؤبي؛ن عل تآو0' لا اؤأ 

٢v<4؛،نمح^;هنمحلآ.

وينقص؛فيه فيزاد الكتاب، يعدل أن الشيعة؛ علياء س آخر فريق ورأى 
.تفصياs؟ ولا حملة يفقد لا لكي 

كيا، الشيعة علياء خري متا عند عمدة الكتاب أصبح فقد ت كله هدا وح 

اليلاغهءتيج ا١شرح ، الخله)صرإ'*آد( الملامة ءررجال (، ١٥٦الغفاورياأ)جّآ/ ءرجال )١( 
)جآا'/ا-اآا(.

)ج'اا/هاأ(.ولاللكفي<ا )جا/هأ(، ءأصولا3كافي« )٢( 
سورةالأحزاب.(من الأنة)٦٣)٣( 
نماوالخوق)صه(آ-'هآ(.)ص،مم(،و»ممابالإبان، :•أحوالالرجال، انفر )٤( 



mmوجواب موال محمر 

.ا وغيرهما١ ، الوسائل ل العامل والحر ، البحار ل المجلي قرره 

وتحريقه؟وزيادته القرآن بنقص الشيعة علمإء قول يداية كانت كيف ~ ١ س"؟ 

منوناقص محرف القرآن بأن الشيعة علمإء قول ق ت البداية كانت لقد ~ ج 
فأحياها، ثر تند أن وكادت ، فقتل Jروايتين وذلك آ قيسأ بن ملتم كتاب 
الكلينيشخ وهو ، الثالث القرن ق ا القمير إبراهيم بن عل الشيعة شيح 

زمنق القه الذي يره نفوملأ ، الكفر بر-ذا إيانه وأظهر ، الكال صاحب 
.، إل أ الحكري الحسن اعتقادهم ق المعصوم إمامهم 

عكومنه ، محرف .ومنه . . ومنعؤخ ناسخ منه ؛افالقران ت قوله ذلك ومن 
يثإدلأيمنإآس ءؤ ت قوله نهو ، محرف هو ما وأما • وحل عز أنزلال،ه ما خلاف 

وقوله:ؤتأايا، ؤآدتجئيشهدون4 .؛إيي-' عل ل إلك4 بنآأنزل 
تلنغرنائُب<منا ثقل عر ق منرناثه< إنك نآاذزل تئ ألم؛حولأ 

الحات«ءروضات ٤(، ١ ٤-٤ ،الرجال،)ص*اا ، ٢( •  n-Ar_«)._العلامة *رجال )١( 
الشعة«سماس*وسائل الاز;دراف«)جآ/ص-؛؟م(، وءثرح v^-٩\•ل )جأا 

.( ٣٢)ج١/ __، ،و*؛حارالأنوار، ٢( ١ • آ/ )ج٠ 
(،رص٩١٢*الفهرست، )انظر: الديم ابن يقول ك،ا للتجة ظهر كاب أول وهو )٢( 

صفما أول أنه ت )ج؛/ماآ'( الحناتء اروصات صاحب وذكر ( ١٥٢)ج٢/ وءاأذريعة'ا 
.( ٣٢/ )ج١ الأنوار® ®بحار ت )انظر العت؛رة أصولهم من وهو الإسلام،١ ل ودون 

تفسيرت انظر ، عندهم التفاسير أصول أصل بأنه ؛ تفسيره عن الشيعة علياء قال )٣( 
الأكبرالإمام يلقبونه الذي العصر هذا ل مشانحهم سخ رواياته ووثق ( ١ )صل* القمي® 

القميإبراهيم بن عل محشاخ جح بوثاثة نحكم ءولذا ت قال حنث ، الخوتي القاسم أبو 
رحالءمعجم )انظر . العصرمينء أحد إق الند انتهاء مع تفسيره ل عنهم روى الذي 

صحيح، معتمد ، ثبت ، الحديث ق ءثقة ت عندهم والقمي (  ٦٣/ ١ )ج للخوتي الحديث® 
(١ ص٧٩ الصادقين®) آلأتمة عن الاقاJن ®معرفة كتبا® وصف ، فأكثر سمع ، الذهب 

m^A/r)^للكثى،وءاهموالأكاب® 
١١١،ج١٢٣،١٤٢،١٥٩-٤٨،١٠٠،١١،•١١٨،١٢٢/١م٠)ج ،٢١/٢،
هأا(وغثرئكثثر.



وجوابموال تمحتصر ي؛؛ 

ؤلمبج،آسصنَيحقهم محمد آل ؛إ0آولننممنوأؤظلنوأ4 وقوله
نخقيوزهنغقاف وآي حفهم محمد ال ظاننوآه آلدلن ووسمن 

هوU وأما عمرت وق حفهم محمد آل ظلموا الدين ه ثورئ وؤ 
١٢ ؤاحر"جتلأتاماهٌل أنمة حئ؛*  ٢٣كقوله؛^^فهو أنزلاق، ما خلاف عق 

(الله بآمر محغفلونه يديه ب؛ن من ورقيب خلفه من معقبات له ) ؛ وكقوله 

غلوقيه((وله ، منه مملوم ، تمسارهر رافان ؛ الكامانر شيخهم قال ولذا 
تإسلامهم ثقة شيخهم تلميذه جاء ، القمى النيامه شخ بعد ومن 

م، ٣٢٨سة التوق الرازي الكليتي إسحاق بن يعقوب بن محمد 
*عندهم كتاب أصح ومؤلف 
القائمعك عرض الكاق ررإن ث قال محمد بن جعفر الإمام أن رووا أبم حتن 

لشيعتناااركاف ت وقال فامتحسنه، 

عنىوما جمّبل، حا نزل واش ءهكدا ،جا/دها(ت  ٦٣/ا رج ٠ انماثى اشر ق وكدا ( ١ ) 
*صُ وأوصياءْ محمدا إلا بها 

ا(.|ضاس|)جا/بىه-،)٢( 
.الخميء اااتفس\؛ر أى )٣( 
الفراكافي«نمثاو>جا/لإه(.)٤( 

والاثارالسنن جامع اكبمام، والدر الأ-عادم، قدوة الإسادم، ت عنه ثسعنه عليآء قاله مما ( ٥ ) 
,الثالثة المائة رأس عل البت أهل طريقة محني • اللام أفضل عليه الإمام سفراء ر ض حل 

باقرلمحمد  ٠٠الساداتء العلمإ، أحوال ل الخنان اروصات . الإطراء عن متغم* كتا؛ه 
الثالثة•المائة رأص عل الإمامة مذهب *محدد القمي واص اري الخوان

•(  ٩٩رج^ القس نماس والألقاب• وءالكنى (، ١١١١ج٦/ السابق المصدر 
وائنلر:)_AY(، لكدوقء الأخار و،أمعاف (، ٣v٧/٨٩)جللمجلي الأنوار• ءبحار )٦( 

المصنفاتوأعظم الإسلامية، الكتب أحل ؛اهو ت *الكالء عن وقالوا ، ( ٢ )صء الكازء ٠مقدمة 
•بماب"ا أو يوانيه كاب الإسلام ق بمف ل؛ . .-تله.للإuمة نمل ب والدي الإuمة، 

.(  ٠٣٢)ج^ للنورى الوسائل• واامستدرك ، (  ٩٨رج^ انمي نماس والألقاب" ءالكتن 



ءوجواب محزال خنصر ءءء^ء^ء^ءءءءءءءءءءٍءءء^ء^^ 

المميق؛

الإمامإق حاجة فلا الدين، ق كافية كتكم من وضر0 التكافي مماب كان إن 
سعادتكمكانت حيث والشقاء بالقص أقررتم فقد كافيا يكن إ ؤإذ المنتظر، 

•إ إ ينهى وعمادا يامر، بماذا تعلمون لا رجل أمر عق 

أنهمع الكشر، الثيء الزندقة هدم أخار من الكال ق اهثتي روى ت الهم 
يعتقدكان ارأنه ؛ شيعته من عنه الكاتبون قرر ولهذا يرويه، نيا الصحة اكزم 

كتابهل العتن هذا ل روايات روى لأنه القرآن؛ ق والقص الحريف 
•، ١ رواْاار بما يثق أنه كتابه أول ق ذكر أنه مع فيها، لقدح يتعرض ولر الكاق، 

بهجاء الذي القرآن إن قال: ه عيداه أي ارعن قوله: ذلك: ومثال 
كشرةأمثلة كتابه ق وذكر ، ايةُ ألف عثر سبعه ، محمد إق ه ج؛رثيل 

.، ٣١اعتقاد، ق والزيدة والاقصة المحرفة الايات عك 

لأنالصحة؛ درجات أعك ق تقدم، كثا الشيعة شيوخ عند للكلمب والكاف 
الغائببمهدتيم الصلة يدعون الدين الأربعة لسفرائهم معاصرأ كان الكاليني 
المتنلر.

رواياتوأما الضعف، الكاق أحاديث بعض عك المجالي حكم وقد 
-(٤:المحةعليها حكم فقد وزيادته، القران نقمر 

•»فرسبساشاف)جئ/آه( )١( 
)جآ/أ'اآ•(.»اللكفي« )٢( 
رل٣٣،٦٢٨،٦٢٧/٢١٣٦،ج٢٣٩،٣•٤،١٦/١ط:)ج)٣( 
لعبدالخسانالخاي؛، وأصول شرح الشاق وكيلك ، (  ٥٣٦/ أ رج -*؟^( ٠٧العقولاا ررمرأة )٤( 

(.YYU/U^الفلفر 



ءءء^^^ءءءءءءء^^ٍءءءء^^^^^^رجواب مزال ختمر ء

للشيعي١ه ٤ ٠ ١ محة طع الكاق( )صحح اسمه كتاب حديتأ صدر وقد 
حمحالبهبودي فحدق ، أحزاء ثلاثة ق ويقع ، الهبودى اباقر محمد • المعاصر 

.، أيوابآ؛كاملهار حيف بل وزيادته، القرآن يقص القاظة الكفرية الروايات 

قيخهم:وزدادذمم القرآن بنقص القوو ي ملهبه وض الكليني طبقة ومن 
قذكر فقد يالعياثى المعروف لمى العياش ين عود مين محمد 
وتحريفه.القرآن ينقص إيإنه ق رواياتكثبمرة ا، نفسيمهل 

ونقصاه كتاب ل نيئ أنه لولا ت تال فيغ جعفر أي عن مسر ررعن • ومنها 
لحجزا، ذي عك حقنا حفى ما منه، 

هداق الصرمحة ^١^٠ ١٠أبواب من وهو الأئمة إلا كله القرآن محْع إ أنه باب ت مثل )١( 
.( )»_lYالخطاب، افصل وانغلر؛ ، الانراء 

ألفكتاب ءاحن ت العياثى، انفر عن الطثهلياتي حين محمد المعاصر الشيعة شيح قال ( ٢ ) 
عل،اءتلقاه فقد بالمأنور، الشر كتب عن مشامحا ئدماء من ورتناه ما وأوثق بابه، ل قديما 
بطرف،فيه يغمض أو بقدح، يدم أن غير من هذا يومنا إق عام ألف مند الشأن هدا 

اوامعت بأنه العياثي عن ونالوا )صرح( للطبطاش ومؤلفه امماب، حول امقدمة انفلر؛ 
١(-٥٦ ١ يللمومي،) ؛٠الفهرت• انفلر القدر،. حلل بصر؛الروايات، الأحبار، 

الدراسة،.ق واصدق يرويه، فيإ أبلغ وأمانته، نقته عق المتفق ءالشيخ عنه; وقالوا 
الحيدريةالمهلبحة طاوس، بن مؤمن بن لعل ( )ص٨٥٢المهجة، لشمره الحجة اكشف 

علماالشرق أهل ُأىر ت بأنه وقالوا ( ١٩٠الهموم،)صىوافرج ، ٠٥١٣٧٠منة ؛الجم، 
تانقةصدوق،(وقالوا١٣٠وفضلاوأدباوفهاونباsقزمانه،.اروصاتالخنات،)جآ"/

دهرهأوحل الأمامية، الشيعة فقهاء من . . القدر جليل ويرها، الطاتفة هذه عيرن من عض 
(.٤٥٠—٤٤٩)ج'ا/للقمي والألقاب، ءالكتن . العلم، غزارة ق وزمانه 

\ِاو0خ(مثلا) : انظر ،شرفرات،: وكدا٢( )جا/آاوا/أ-ا-ها-اوا■• انقلر.شلا: )٣( 
!٨٩وج '"آ، للمجلي)ج٩٢/ الأنوار، وءبحار (، )ص٧٣ انيه١ن، ير نفو٠مقلمة 

.٤( ٤ - ٤ ٣ الهدى،)جم وءإنبات (، ٥٥



ءوجواب موال محمر ءء^^^ءءءٍ؛ءء^^^ءءءءءءءءء^ءءء 

٠ايضأقيخهم ومنهم 
الكاز،كتايه ق الكاسي إمامهم ماعد الذي العاق، إبراهيم بن محمد 

الكفرفيىا؛هالنيةلاا.هداأتت 
شمهم:ومنهم 

٢،العكرى،،ر الحسن تلامذة ارمن وهوت ^ ٦١المنار الحسن بن محمد 
الكعبةوأما فحرفوا، كتاباه أما . . قال؛ فهد جعفر أبا ارأن I روى حث 

.، ٤ ل تثرءوا" فقد وداعالى وم فقتلوا، العرة وأما فهدموا، 
قيخهم:ومنهم 

عالةفهم بعدم أتن من كل بأن : وذكر ، الكوو إبرامم بن فرات 
وشيعتهمعتقده فيها يشت ممره روايات تفره ق ذكر وفد ، ، تمسثرهل عق 

القران.ونقص بتحريف 

ككتابف الزندقة ببمدْ اعتقاده ل إليه الشيعة عالٍاء به نما وانفلر (، ٢١صرم ت) انظر )١( 
،ه_ ٤ ٥ • منة ايرق الجاثي أحمد بن عل بن لأحمد ، ٢( صب\ر ) إيران، : ط »الرجال« 

الأندلسمكتة ت طعة الحض، أحمد ت تحقيق العامل، الحر الحسن ابن لحمل الأملء وا'أمل 
إلخ.. . . ( _T'YTء\اآام، الأوك : )ط الحققة اكظ بنداي، 

ارحال. راجحا'• ، القدر عظم تقة، ٠ القميثن أصحابنارجهاق اكان الجاثي؛ محه نال، ( ر٢ 
لاكي)جآ/ا<'\"ا(.)صاهآ(،و»الكتىوالألقاب• الجاثي•

(.١٢٥للطهرش)ج-أ/»الدريعةلكمانيفالشيعة• )٣( 
الأنوارءللمجليوءبحار اوابم\ا(، ، ٤ \ T )ص للمنار الكرى• الدرجايته )٤( 

 ;١٤*^٣٢.)
منإلينا وصل ئا مرافقة فرايت، شر •أحبار ت الجلي شره عن تال( ثقة، عندهم وخرايت، )٥( 

العتبمرة•.الأحاديث، 
بارى٠الأورت■ عل لحمد فراُت،ا ءشر مقدمة وانفلر ، ( ١٢٧الأنوار•)جا/•بحار ٠ انظر 
الحاضرء.وضا إل ألم، مذ الكاب هدا عك يعولون عل،اونا يزل •لر باري؛ الأورد وقال 

إقءالدريمة ت شره وق فيه قالوه ما بعض عن لالمزيل وانفلر ٢—٢١( )محس فراُتح•ءشر 
)جه/ّآهمأ—ارى للخوانالحنايت،• و*لروصاُت، (، ٤٩٩)جة/ودة—الثيعة•، نمانين

لدورى)ص؟هأ(.الخطاب• ،وانمل ( ٣٥٤



رجوابسؤال تمحتصر ز

و4نه«اسخهيم:
شهد، ال والفالغلو صاحب الكوق، القاسم أبر أحمد بن علخ 

.٢ الأّتغائةل ت كتابه ق بالتحريف 

شمهم:ومنهم 
؛ضر0 مقدمة ق قال حث ، ٢ الكتكاق١ البحران( مليإن بءن هائم 

وغيرها،الآتية التواترة الأحبار يحسب ، عنه محيمخ لا الذي الحؤخ أن ®اعلم 
منثيء ه وّوذ{\ق يعد فيه وير ند أيدينا، ق الدى القرآن هدا أن 

.٢ ٤ .؛ار . والأيات. الكلمإت من ممرآ بعال0 حمعوه الدين وأسقهل ، التغييرات 

^عهورله،الخداي:
المن صاحب م(  ٣٨١)ت القمى بابويه بن عل بن محمد جعفر أبو 
كلامهعلتارهم وحمل ، ٢ العقيدةر هده منخ الشيعة براءة أعلن • الفقيه محضره 

التميةلا"آ.ءل،

موضع) ٢( ٠ ٣ مؤ ر -، ٠٥٤٥٠نة التوق النجاثي عل بن لأحمل- النجاثي® ورجال )١( 
.( الخل،العلامة رورحال ْزلفيالتجة( لأّي،ا، فهرس : اومحاب 

.واك-دلأا ا لااكحروفّوكتابه بقم، العلية الكتب د.ار ت طعة ، ٢( ٥ ص ) )٢( 
وأملانفلر ، البعير٧ والتامحد الخير الحدث الثبت، الثقة الحائمة ٠ ت انه شبعنه علماء ووصفه )٣( 

ووأنوار، ( الحراقلبوض الجرين* و«لؤلؤة (، ٣٤١^Y/ العامل للحر الأمل، 
.)ص¥ما( الثلادي لعل اوالدين« 

.( ص٦٣) للثحراق ٠ الرهان ثر وتن)٤( 
الخنبن اكفل ذك وذكر م(  ٤٣٦)ت البلأفة، ونج الرنقؤإ'صاحّ_إ الشريف وكدك ( ٥ ) 

بهوقال ، ٣( ١ - ١ ٥ ا/ )ج بيروت الحياة دارمكتبة طبعة: ، اليازْ ومحع ت كا؛ه ق الطرمي، 
الخمسةاكرون طوال لهم حامى لا الأربعة العلياء فهؤلاء ؛  ٢٣)جأ/التنمان صاحب العلومؤخ 
وفصلت انغلر والتحريفج. بالقص قال من وكفروا العقيدة هذه بإنكار Jفلاهروا الأول، 

الخطابح«)ص؛م(.
.( ١ ٠ Y - ١ ٠ ١ )ص للصدوق الاعتقادات حاثية ق مطبؤع لامجانمإ، ٠الأءتقادات٠ ( ٦) 



ءوجواب غتصر =ءءء^^ءء^^قء=^^ءءءءءءءء 

،يالتحريق اعتقاده ويكر القمي يايويه اين سى فقد ، مإتنيم من الكدب ولأن 
القيامةيوم محيء ت يقول . رسولالق، سمعت قال جابر ررعن • يسنده أورده بإ 

حرفوقرب يا ؛ الصحمريقول والعره، والجد اكحف يشكون؛ ثلاثة 

ومزةونى..«لا،.

ررحافظوات تعاق قوله ق زادت عنها تعاق الق رصي عانثة أن • أيضا وروى 
تقال ثم قانتين، وقومواق العصر، وصلاة الوّسش والصلاة الصالوات عق 

آ.كثيرأ اوغرها ٢ ا<ل . . ؛^؛ ١^١١٥عك لتا الأحبارحجة ررفهذه 

(:٥٤١٣٧ر القد قي،ءهيم نرى هولأم ؤيعد 
هذاعق الشيعة ءالإ•ء  ٤١٥٢١١١)صراه( القالأت أوائل ت كتابه ق مجل 

الإرثادل؛ا.كتابه: ق ذلك ونقل ، الكفر« 

العاملالوعث«سم ، pLj»وانظر: ، ( ١٧٥-)ص؛ماا اشي ,ا؛ويه لأبن ااالخم1ل<ا كاب )١( 
(.٤٩^٩٨; ،  Y٦٨٦/ و)ج؛ (، ٢  ٢٢للمجلي)جم\/ الأنوار،ا وريحار (، ٢٠٢)ج0إ 

وبأقه نفويفضح تغالط الصفحة نفى وق  I, (TX\ )ص للصدوق الأ-محبار، اامعازأ )٢( 
.عنها تعاق اش رصي حفصة أنما ت برواية 

بابويهابن وهم التحريف يإنكار الظاهرون الأريعة هؤلاء عق الشيعة عبياء ردود ل انظر )٣( 
الطوسي،جعفر وأبو —، ٥٤٣٦سنة النوق الّلاغت،؛ ®نمج مؤلف ا.لرتفنى والسيد ، القمي 

الخهلاباافصل  ١١ت البيازلإ محمع تضر  ١١صاحب دم  ٤٨سنة النوق الطيرسي عل وأبو 
yr_( ،وءفر ٢٨٢، ١٤٥،٢٤٤،) للكاناف)جا/هم-أم(،والرونحاتالصاقء

الخ.. ..٥( ١ ~ ٤ الرهانء)صرإ\، ءتضر ومقدمة (، ١٨١الخناتء)ج٨/ 
واعتاروْوالتاحرين، القدمتن الأمامية عالعا-، عاليه راعتمد الالإرثLدأا وكتاب ، ( ٣٦)صى٥ )٤( 

الإرشادمقدمة ت انظر يرى( وأهمية فائقة عناية وأعاروه موصوعه ق ١لمهs.ادر أهم من 
)صم'(،واا؛حارالأنوار،()جا/ب\(.



وجوابسؤال محمر ء

٠السائس القؤن وش 
صاحبالطرمحي الشيعة شيخ جديد، من الكفرى الاعتقاد هدا إثارة توق 

.٢١١الأخجاج
هدهيداية كانت فقد ، ، أ الصفوية الدولة عهد ق الردة هده ننهك ثم 
أكرالصفويان عهد< ي أصبحت يم ، قيسي بن سليم كتاب ق ؛روايتان • ألرئة 

الحكمق وذلك ، الصمويينر٣، من الشيعة شيوخ زره كإ رواية ألفي من 
.ما حد إق التقية فيه ارتفعت الدي الصفوي 

سيعق:اموى هشروقسااكسة  ٥١٥١^١^١^^ 
الضخم،مؤلفه ألف النوريالعلرمي، حسن الشيعة شيوخ شيح ألف فقد 

إثباتل الخطاب )فصل وسإه امفر هدا عق الشيعة عياء اعتقاد ع حق 
الدهر.أبد الشيعة عارأعق الكتاب هدا فاصح الأرباب( رب كتاب تحريف 

الكتابهو؛
هوكا الكفر، لهدا إظهارهم بعدم شيعته ءال،اء من تظاهر هن مواجهة 

الكتابآحر ق رده ق واصح 

را،"محلالحلاب)صأم(.
ملكهم٣، ولقد ه  ١١٤٨سنة إئ ٩ ٠ ٥ منة محن ملكها استمر الصفوي إسماعيل أسسها ( ٢ ) 

االرصا عل الإمام لضريح زيادة مشهد إق أص-فهان من قدميه عك مثرآ الصموي عباُص 
اليزان،ااق ٠االشيعة ت انظر الشهد، ذلك إق مكة من الحج فحولوا كشر، حلق له فاقتدى 
قوااالشعة ، للمهلبوعات التعارف دار ، ( اامغنيةاا)صةخا جراد محمد ت العاصر لأيتهم 

(.٢٥٢ص ) الرين حين لمحمد اكارJخاأ 
الصاق*وااضّبمر ا•^ ٦٦رج٦٩إالأنوار® ولايحار (، ١٢٥)الخطابء ®فصل )٣( 

النعمانية®وءالأنوار وغيرها، ١( ٥ )ج١/ للبحراف الرهان® وءتفسير وغيرها، ٥( ٥ — ٤ )حس٠ 
شرحق والمازندراق ، ( ٤ )ص!"؟—٩ للعامل الأنوار® وءامحرآة ، ( ٣٥٨— ٣٥٧للجزائري 

(٧٦/١١٠)جالالكافي((عك جامع 
(.)٤()ص٠٦٣



=؛وجواب سؤال محمر ءءءءءءءء^^!ءءءءءءءء^ةءء^ء:ءء^ء 

وصفرلطمت، كتاب هذا . . ارت ا ١ الذكورأ كتابه مقدمة ق قال وقد 
.. والعدوان. الفجور أهل وفضائح القرآن، تحريف إثبات ل عملته شريفا، 
رحمتهينتثلر ممن وأرجو عض، كل به تقر ما الحكمة ثداغ من فيه وأودعت 
. ٠٠.. بنون. ولا مال ينل لا يوم ي به، يننمي أن الستون، 

آ.ل كدياؤ؛ إب ئقولوكح اتوؤبهأإن ثن ؤمح ًفلمه كمحت ؤ • أير اش 
القرآنيقرءون الشيعة بعفر نشاهد ولماذا ؟ صلأتبم ق الشيعة يقرأ وماذا 
أهلقرأن محففل من علمإئهم من يحرف لر ولماذا الستة، أهل ماجد ق الموجود 

الموجودكلمه؟؟.اإسةهدا 

الجواب؛

أمرواالسلام، علميهم أمم الأخار ل روى راني •' الحرائري الق نعمة شيخهم قال 
احكامهوالعمل وغيرها، الصلاة ق  ٢٣أالقرآن من الوجود هدا بقراءة شيعتهم 

،السإء إق الناس أيدي س القرآن هدا جرتي الزمان، صاحب مولأنا يتلهر حئ 
.٢ بأحكامه٠٠ر٤ فقرأؤيعمل اهيأ، الؤمن؛ن أمير ألفه الذي القرآن وتمج 

قبلس يولف أنه فهء عل الومنان أمير ت الشيعة علمإء يتهم الق؟ سبحان 
^ذسرْ،؟>شضينتيكذش

صأسآلحيىأحىأرى إل بمحى أس؛بم؛ى ئل آلحي إل 

)ا()صآ(.
.سورة من ( )٥ الأية ( ٢ر 

تعاق.اش ثاء إن ياق موف وكا تقدم كا ا تحريفه مع أي )٣( 
.ءالأنواراكماب«للجزائري)ج؟"إ)٤( 

النور.سورة من ( ١٦الأية)( ٥ر 



وجوابموال خصر قء 

ألتوتا0أنهندا ^؛٤١ن بمعلون. يما علمم ١^آس ؛نآلخ؛قءج يغبم( آلظنلا 
نتبلا آلكتنب ويمعبميل يدنه نص دْنديو(آلذى وقش آس دوب ثن بمرئ 

ذهبنوتآمح؛هأاآ.

وقؤعبعدم الظاهرين الأربعة العل،اء عن الشيعة علمإء أجاب بإذا ١" س؛ 
القرآن؟و التحريف 

اءانت الأربعة هؤلاء قاله ما عق الحزاثري اق، نعمة الشيعة شخ أجاب ~ ج 
الأمن،الروح به نزل قد الكل وكون الإلهي، الوحي عن تواترها لتم ن

وقؤععك بصرمحها الدالة التواترة بل المستفيضة الأحيار ٍلرح إك يفقئ 
عكأطبقوا قد أصحابنا أن مع ؤإعرابا، ومادة كلاما القرآن ل التحريف 

مصالحلأجل متهم صدر إنإ القول هدا أن والفلاهر ٠ نيا والتصديق صحتها 
هعليهم الطعن باب مد ٠ منها ، كثيرة 

قالواقد الأربعة هؤلاء أن وجهل ، نفه غالهل ولكنه ، أجاب هكذا 
تقدم.كا كتبهم، من كشر ل بالتحريف 

والنقصالتحريف وجود ق الشيعة، ءل،اء معتقل تلخيص نأمل " ١٥س
.القرآن؟ ق والزيادة 

أئمةعن مستفيضة جاءت قد الأحبار إن ت ارأقول ت المقيئ، شيخهم قال — ج 
منفيه العلماعنن بعض أحدته وما القرآن، باحتلأف ، و. محمل، آل من الهدئ 

والنقصانا(رى.الحيف 

يوض.ّورة من ( Y-U-Y-o)اوات )١( 
.( ٣٥٧)جأ>إليجزاري الممابء »الأنوار )٢( 
القرأنز-انف القول (- باب؛،٩ ، •٨ للممد)ص القالأت أوائل )٣( 



ءوجواب سؤال خصر 

تآليم،من كثير ق حالفوا ا ااضلألل أئمة أن عك ٢ ارواتفقوال ت وقال 
،٢ العتزلةل وأخمعت ه، الني ومنة اكزيل موجب عن فيه وعدلوا ، القرآن 

الإمامةحلاف عك ، الحديث وأصحاب وا،لرحثة، ، ، ٤ والJيديةل ، والخوارج 
.، ءددنا٥اال ما يع حق 

وتفحص، الأحٍار نتع بعد ، ، القولأ هدا صحة وصؤح ق راوعندي 
أكيرمن وأنه ، الشح مذهب صروؤيات مجن يكونه الحكم عاليه بحث الآنار، 
.الخلائة(( غصب مقامي 

،موّتى قوم عمل عملوا أصحابه راولكن ؛ الجلي علامتهم وتال 

أيالإطب.)ا(
•ه الصعحاة كبار أي ( ٢ ) 

؛الحسن فقال ، البصري الحسن محلس أتباعه وبعض عط-اء ؛ن واصل لاعتزال يدلك سموا )٣( 
منمؤ لا بأنه ت فقالوا ، الكييوة مرتكس، ز السالمان محول لاعتزالهم وذلك ( واصل عنا عتزل ا) 

٠والتوحيد  ٠٠العدل ت خمة وأصرلحم . . والكفر الإيإن منزلتي ؛-؛j، منزلة ي ل ، كافر ولا 
الحقفتها ولبسوا ، الكر عن والهي المعروف والأمر  ١٠المتزكن بثن والمنزلة ، الوعيد ؤإنفاذ 

(.١٢٢،١٥لأبناiرممنىرص.)انظر:»ابوالأمل« اواًلل.
عنوادرقوا إليه، نسبة الزيدية وسموا طالب، أي بن عل بن الحسثن بن عل بن نني أباع هم )٤( 

أوانتتنوعشرين ستة!"حدنحا عنهكأ تعاق رصياف وعمر بكر ش عن ترض ئا الأمامية الشيعة 
شل،الأمم محمل من منهم ٠ فرق والزيدية العماني، ل المعتزلة يوافقون والزيدية وعشرين، 

■معاه علهم عل تفضل *ع الصحابة مع عن يترض من وأيلهم روافض، وهم 
لمنالوازعة، و،الرّالة ٤(، الزيدي)ص■ لابنالوتفئ ايحار٠ الحر ت'عقدعة اننلر 

ا;نحزة)صااآونما\/-ح\/(.
(.٥٤،  ٤٦،الممد)ب\ الخالات، 'أوائل )٥( 
.اكحرف، أي )٦( 
(،)ص٩٤الرئن« اعقدن (، )ص٦٣العاعل الحس لأي الأرارا وعشكاة الأنوار اعرآة )٧( 

اراح.الفصل 
•وه ه القّ رسول أصحاب ت أي ( ٨ ) 



ءء^^^^^^ءءءء^ءءءءٍءء^قءءءلجواب ّؤال نحتصر ء

الناقمونفغصب ، وعمر بكر أبا أعنى ، ومامرثيا الأمة هده عجل فاتبعوا 
التكتابأي اق، خليفة إق وتحاورا حليفته، من . اش رمحول حلافة حلاقته، 

آ.أرادوااار ما به وعملوا ، وعيروه ، يحرقوه ، أنزله الذي 

٠تسموه ض4ة ش ادئافانى الفيض __ وذكرمحمد 
حمسنمن أكثر وذكر ونقمه، وزيادته وتحريفه القرآن جع ق حاء تما ثد 
 ٧^٠٢٠•

عديدة،زيارات ق وردت لاوقد ؛ البحراق هاشم الثيعة ممر وتال 
،وغرم قريش صنمي كدعاء ، الكشرء الدعوات وق وغرها، الغدير كزيارة 

.، الني بعد وتنيره القرآن تحريف ق صرمحة عبارات 
•، التحريفأ ق معتقده إثبات ق رواية وعشربن إحدى وذكر 

حتنحدآ، كشرة رروهي القرآن: ق الطعن ق الأحبار عن الطثرّبى وتال 
الأحبارإن ت عنه حكي كإ لفاته مؤ يعفى ق الخزاتري اه نعمة اليد قال 

آ.٥ حديثاال ألفي عق تزيد ذلك عق الدالة 
إئيفقئ وحفظه، القرآن بصيانة القول وإن ت ا الخزاJريأ عالمهم وقال 

(.٥٤١وومجاسمٍي)ج'آ/ ١لةLلوبأا لاحيا٥ )١( 
(.لدكاثاق)ص٣٣ت٤٣هاكافي« )٢( 
.( صأ،ّآ ) القيمة C للحراف ابرم اتفستر )٣( 
.( ءسآ'ّأ ) القيمة ، للبحران ال^رهانء١ لأتفر )٤( 
لالطرس)صهآا(.الخطاب(، ارفصل )٥( 
علماناأعاظم من كان الذي . الأواه.الخلل اكد ءالسيد الخزائري: عن قالوْ تما )٦( 

والفقهوالأدب العربية ق عصره وواحد المتبحرين، ضادثنا وأفاحم الناحرين، 
للخواساري)جح/*ه\(.الخناتااا لاروصات . والحديناااا



ءوجواب موال تنتصر 

قالتحريف ومع عك مرقيها الدالة التواترة بل المستفيضة، الأخار ٍلرح 
ا،١ صحتهال عك أطبقوا ند عليهم، رصوازاق، أصحابنا أن •ع . القرآن.

والتصدسحا«لى.
شيعته،علعاء أكابر من كم أمهاء الخطاب فصل كتابه ق الطرمي ذكر وقل. 

عندومنزلتهم مراسهم ذكر مع القرآن، ل والنقص التحريف بوقؤع صرحوا الدين 
.ثيعنه؟ 

عقمقدمته ق الخزائرى موسوي طيب سيدهم • الأمإء تلك عك وزاد 
إثباتق تمسكوا ®قد ؛ فقال القرأن، تحريف ت عنوان تحت القمي، شر 

ءنها<اأص.الإغإض يمتكن لا التي والروايات ؛الآدات ميمهم، 
ّالثمعة؟ ءل،اء عند الأحبار تلك أمانين. ق النفلر محوز هل " ١٦س

الكثبمرة،الأحبار تلك ق السند ملاحفلة ®إن ت الطرمي نيخهم قال — ج 
ينغيالدي بالوسواس أسه هو بل ، فيها المعنوي التواتر باب مد توجب 

٠آ متهاال الاستعاذة 

الأحبارمن وممر الخبمر هدا أن بمن ولا صحيح، لخم ®فا ت المجلي وقال 
.االب.وتغيار٠ القران نقمي ق صرمحة الصحيحة 

والتبديل.التحريف ومع أجار أي ، ١ ) 
ندالأصحاب ءان قوله؛ الخزاتري اض نعمة عن ( ٣١)ص الخءلاباا "فمل ق الئوري ونقل 

لالتحريف وقؤع عك بمرمحها الدالة التواترة يل ، التفيفة الأحبار صحة عك أطبقوا 
. ٠١٦-والتمييز ؤإعراط، ومائه كلامآ القرآن 

رالمانة،سماثرى)جآ/؟هم-خهم •الأنوار )٢( 

الورقث)لأا(.ليورى، ااضلالخءلاب« )٤( 
لانمطي)جأا/ه\ه(.»مرآةالعقول، )٥( 



ءء^ءءء^ء^قءءءءءءءء^ءءعءءءوجواب موال خصر =

منالأصول كتب ل ومشابما أصحابنا روى ت راننقول ؛ ءارْ وقال 
لهعرض ند القرآن أن ل التواتر، حد بالغت كثثرة أخارآ وغثرها، الحديث 

.،،راد..الزيادة وبعض النقصان، وممرمن التحريف، 

الأكرالإمام عندهم اللقب — الخوئي ا،لوموي القاصم أبو شيخهم وقال 
ومععق ا الرواياتل كثرة *إن ت ~ العلمية الحوزة نعتم العفلمن، والأية 

أتلولا ادُصومين، عن بعضها بصدور تورث القرآن، ق التحريف 
.«لى.. معتبمر.بعلريق روى ما وفيها بذلك، الاؤلتنان من 

قاذصرضاءاش٠ة:

بنعل ؛ الزنجانرر٤، عداش \لي لشيخهم القرآن تاريخ كتاب ل حاء لقد 
)معدكتابه ق نقل أم، ٦٤منة التوى الفامحلمي العلوي الهلماوس بن محمد 

بنموئل عن شره مقدمة ق الشهرمتاق عن منقود( للنفوس عود ال
إياكماش، اش، ت الناس أنبا يقول؛ ه محنالب أي بن عل ارممحت ت قال علقمة 

منملأ عن إلا حرنها ما نواه المصاحف، حزاق وقولكم عثان، أمر والغلول 
اختلفالتي القراءة هده ق تقولون ما وقال؛ حمنا، ه، رسولاش أصحاب 

إكبجر لهذا نراءتك، من حثر قراءق نيقول؛ الرجل الرجل يلقث فتها، الناس 
نانكمواحد، مصحف عك الناس أجع أن أريل تال؛ ؟ الرأي ما • نقلنا ؟ الكفر 

.رايأت،ااما ؤب • فقلنا اختلأنا، أشد بحدكم من كان اليوم اختلفتم إن 

•نردالرامن)جا/ا'آْ( )١( 
القرآن.تحريف ل رواياتعانإته ت أي )٢( 
(.٢٢المر1ن»)ص\• شر ق «اوان )٣( 
.م  ١٣٨٨الثالثأ، ; ط سروت، مؤمن ت طبعت ، ٤( )صرا" )٤( 

الاياتحول علماتهم أقوال ل و١لمماJيل رالحرح القرآن، ع كتفية عن مولنه فيه يتحدث )٥( 
القرآب.



ءرجواب سؤال خصر ء^ءءءءء^ء^^ء؛ءء^ءء^^^ءءء^!ءء 

وتثبيتهالقرآن جع ق ه عثإن وأتمها وعمر بكر أبو بذلها التي فالعناية ت إذأ 
قوعده اش حقق وما ، المسالمين عق المنة أعفلم بما لهم كان ، رنمه وتوحيد 

بعدالخلافة توق وقد ، ، كفملون - لتُ ثزنثا -محن إظ ؤ تعاق؛ قوله 
'٤^عثإن مصحف وأم عملهم، ه عل المومنن أمثر الثلاثة هؤلاء 

قالمسلمن ١^٤ انعقد وبدلك ولايته، أمصار جح ق وتلاوته بزنمه 
حنابمم،أعظم هو أهن وعثإن وعمر بكر أبو به قام ما أن عك الأول الصدر 

.يتجاهلون؟ النيعة عياء من البغاة فهغولكن عل عن الذكر السالف أالإجاع 

توليهبعل عنده الذي الحقيقي القرآن فهلغ عل الومنن أمبر محرج ز لماذا ثم 
منأقل ثيء عك ه معاوية قاتل قد أنه مع خوفه، وذهاب وأمنه للخلافة، 

بقليل؟هذا 

إممهءا من عك الثنعة إفلهار ذلك ق رالأن ت بقوله الخزائري نعمةاقّ أجاب 

مبلغبلغ الشيعة  ٠٣اعتماد ق ونقصانه القرآن بتحريف القول ل ه~ 
؟عندهم التواتر 

النثيعك أنزل الذي القران بأن . • . ررI شر عبداممه قال فقد نحم، — ج 
الأخبارعلميه دلت كإ ممر ثيء منه أسقعل وتد اليوم، أيدينا ق مما أكثر 

منيةت كتابنا ق ذلك أوضحنا وتد متواترة، تكون أن كادت التمئ المتظانره 
.اال'آ،.. المجتهدين. طريقة حقية ق المحصلن 

الآين)ا<(.نّزرةا.وم.)ا(
.(  ٣٦٢للجزاري)ج\إ الماب" *الأنوار )٢( 
،٢٩٥ص ) شر لعبداق، الأ-ح-ارأا مشكلات حل ق الأنوار ءمصاييح )٣( 



رجوابنحتصرموال ء

المميق:
يؤىت كتايه بتحريف الماتل^ن للزنادقة وصفه ق العظم صدقاف 
واكمتديمكم أكننتمحم آليوم ؤآحثونُ عئشوهم قلا دينكم من آليينكمروأ 

•، 4أ ليثا وزضيتهإآلإطم يمنك عوكم 
ولولابيثبممُ بما آلنم جاءهم ما بعد من اثُ يمرئوأ وما تعاك؛ؤ وقاواش 

سأورووأآمحتائ
^^ق:ؤذولأثانآسىآسا

•ئِنضينآطرأفيآمحبش 
قاهاهةارذإهو«

تتعاق قوله ق قال ه عل الوسن أمر أن ; الشيعة؛اشمهم عاّإء روى 
ثودكلتوإليهعته زق آس ذ'لكم آس ول سءقحكنهُ من فيه ماآحفنمم وؤ 

إكاشالردإفيكتابه«لْ،.أدث4لنراظلرد 
وهماش، كتاب إق الرجؤئ ق الأول محصومهم الشيعة عالإ•ء يطيع فكيف 
ماعكنوزهسآء الأ ؤ محرف أنه • يعتقدون 

ررفاذاقال؛ أنه ه رسولاممه عن الكليني إسلامهم شيخ رواه تما هم أين 
مثفعشافع فإنه ، تعاليكم؛١^۵ الظالم، الليل كقطع الفتن عليكم التبت 

الآة)"آ(سّورةالاممة.)ا(
•الثوري صورء من ( ١٤الأية)( ٢ر 

البقرة.سورة من ( ١٧٦الأية))٣( 

■الشورى صورة من ١( الأية)')٤( 
:٢١٣امجاJلأئ«،ا٣رنم))0( 
التحل.ة صور من ( ٥٩الأية))٦( 



توجواب سؤال هصر 

إقساقه خالفه جعله ومن الخة، إق قاده أمامه جعله ومن مصدق، وماحل 
.ا١ سيل«ر محر عك يدل الدليل وهدا النار، 

صمحالتي الأمثلة يعص ت لكم غفراش لنا تذكروا أن الممكن من هل —  ١٨س
.؟ ونقصانه القران الشيعة؛معتقدهم؛تحريف علمإء نيها 

فئتي،عل ولاية فيها مذكور أنه يزعمون الولاية، محورة منها نعم، ~ ج 
اللذينوالول ؛الني آمنوا آمنوا الذين أنها ®يا • القرأن ق قال تعاك بأزاف 

العليموأنا بحص من بعضهإ وول ني مستقيم، صراؤل إك -اديانكم يحثناهما 
عليهمتليت إذا والذين النعيم، جنات لم ؛عهداش يوفون الذين إن الخبير، 

يوملهم نودي إذا عفليأ مقاما جهنم ي لم فإن مكذ؛؛ن، ؛آياتنا كانوا آياتنا 
ومابالحق إلا المرمالن حلفهم ما الن، للمرمالمكذبون الفلالون أين القيامة 

ا،الشاهدينءار من وعل ييك بحمد مح ؟ ترب أجل إل ليْلهرهم اق كان 
.الشديد! الأنملراب هذا أكرما واش اش إلا إله لا 

المصاحف،أحرق عثإن ارإن ت الطرمحي الئوري زمانه ل الشيعة شيخ وقال 
هذهمنها اللام، عليهم بيته وأهل عل قفل ق كانت، التي ور الوأتلف، 

أنزلناهما؛النورين آمنواآمنوا الذين أتيا يا الرحيم؛ الرحمن اش بسم السورة؛ 
يعفرمن بحضهإ نوران الدين، يوم ءذابا ومحذرانكم آياق عليكم يتلوان 

وماميثاقهم بقضهم آمنوا ما بعد من كفروا والذين . .العليم. السميع وأنا 
الوصيوعصوا أنفسهم ظلموا الححيم، ل يقذفون عليه الرسول عاهدهم 
يومحقه لنوفيه وإنا المتقن من عليا ؤإن ، ..حميم.من يسقون أولئلث، الرسول 
وصيامنهم لك، وجعلنا المرسلن، من كالذين الحكم آتيناك ولقد . . الدين.

 )١( /r(»٩ ٩ »الكافي )القرآن.قفل : أبواب ، ٥
١"حسه ) الجلي باتر لحمد الأتمهء ®تدكرة (، ١٨٠ص ) للنوري الخعلام_حاا نمل  ١٠( ٢ )  ٠.)



ءءءءأءءء^^^^ع^^^^^^ءءءءءءءعءوجواب مزال غممر ء

فلاقليلا' م بكفر فليتمنحوا مرجعه فإل أمرى عن يتول ومن ، برحعون لعلهم 
ثوابويرجوا الأجرة محذر ماجدأ دالاJل قانتا عليا إن . . الناممن عن أل ت

فعليهممحلفون، لا لأمرنا ؤإنم الصالحض، يذريته بشرناك إنا . . . ربه 
بعدكمن عليهم يبغون الدين وعق يبعثون، يوم وأمواتا أحياء ورحمة صلوات 

قوهم رحمة مني لكهم مملكوا الذين وعاث حاسرين، سوء قوم إنبمم غضي 
العال\ناارب والحمدلته ، امنون الغرفات 

صل غتدثاه ئرلثاعق ^^١ لإل^^4 قال تعاك وأنه 
•ا ٢ صندمحن4ل \ريثمت} سدونآئي شهداءكم قآذعوأ مثله-، بسووممن 

مزديمكماوآحرحوأ اذمسكم ازآئتلوأ عقم غؤلواذاكيا • قال تعاق وأنه 
ثم-^١ ؤإج0 عاب ق ولوأبجميعلوأمايوعئلونبه-ء4 ناظوْإوظءزابجم 

.٢٣تنيئا4لوأشد 

آسيميع ومن دئوبجم ويغفرمحم أء-ننثؤن لكم ُؤبملح • قال تعاق وأنه 
ا.' عظيمانازعونا نمد بعده؛ؤ من الأئمة وولأية عل ولاية ق ه ورسوله'■ 

قزاثنهقإذا — ؤمءاوهُ ؤخمعهُ &ا عليأ ه إن •ؤ قال تعاق اس بان وقولهم 

(.١٨١—رنملالخطاب،)ص٠٨١)١( 
)ا/َ\اأ<.>لص الآية)*آأ(سسورةاكرة،)٢( 
)جا/أ'ا؛(.اراللكفي« )٣( 
•'الكاو»)جا/؛اأ( )ث(
؛٥٥٤٦٠نة مالنوق الطومي جعفر لأي الهجد، ءممباح ت وانظر (، ١١صزاُ الخطاب،) ءنمل )٥( 

و»فرالأئمة( وزياراّت، الدعا، عن ُرلفه ف خ'امآام)تحدث نة إيران ًل ، ١(  ٢٢الررنة)
 ،Uj^ الكاثافللقمي الماق• و،اض (. ٢٧٩،٣٢ه، ٢٧٧)جا/آأ، للحراف

٠٣ / ١ ^٩  ١٢٧٧للمجلي)ج^ الأنوار، ك»؛حار ; الأخار دواؤين وق ، ١( و'أا ٢ ه ٤ / ١ )ج 
 ١^ Aبوجودالشعة م امحقاد عق الأمثلة من وللمزيد إلخ، . .-٨٢(.٢ ٦ وج؟\<إ  ٩٥





وجوابمزال هنمر ء

.، ١ اص١ عل ووصية ه محمد بنوة بث\ق ولن ، الأنماء 
أن٠ اليت أهل طريق من الروايات من رُالمستفاد ٠ الكاشاق شيخهم وقال 

هوما منه بل محمد.، عك أنزل كإ يتإمحه ليس اطهرنا الذي القرآن 
كثيرةأشياء منه حيف ند وأنه مغير، محرف هو ما ومنه ، اق أنزل ما حلاف 
ومنهامرة، غير محمد آل لفثلة رمتها الواضع، من كثير ق ص عل اسم منها؛ 
الرتيبعك أيضا ليس وأنه ذلك، عثر ومنها مواضعها، ق المنافقين أمإء 

رسوله٠٠وعند الله عند الرنحى 

لحسثنالأرباب، رب كتاب تحريف ق الخطاب فصل ت كتاب وانظر 
عل،اءاعتقاد -بما يثبت رواية ألفي فيه سيذكر بأنه ذكر ففد الطيرمي النوري 

.القرآن ق والنقص الزيادة إثبات عق شيعته 

ذعايق4هيم:
ولاوصايةأئمتهم لأمر ليس أنه عك الشيعة، ءال،اء من شهادة السابقة لصوص ال 

وتبمددالقواعد، من الشيعة بنيان تنسف الذلاهرة وهذه تعاق، كتابالاة ق ذكر ه عل 
•لك ممن الشيعي الذهب ءلإء أمام يكن فلم بالبوار، وماعيهم بالفشل، حمحهم 

؟الاعتقاد -بمدا عوامهم ؤالزام ونيادته، ونقمه القرآن بتحريف إلاالقول 

تقللا عندهم القرآن تحريف أحبار أن سق~ ~ك،ا الجلي إمامهم شهد ولهذا 
غيرهايثبت ولا الإمامة، تثبت فاد التحريف، يثبت لر إذا وأنه الإمامة، أحبار عن 
لرالإمامة ومألة يقع، لر فالتحريق الجلي أصاب وقد الشيعية، عقائدهم من 

•الشيعي الذهب علياء به انحرف مما وغيرها كذلك، والرجعة تثبت، 

أالكافي«)جا/تم\مآأ(.)١( 
.السادسة القيمة ، للكاشاق الصال، اشر ( ٢ ) 



ءوجواب موال نحتصر ^ءءء؛ءءءءءء^^ءءءءءعء^^ء 

وهُؤإيا آلذكو ئزلئا فن ؤإئا تعاك؛ اش نول عن محبون ماذا — ١ ٩ س 
-كفْلون4لا،.

الأبرارعياتهم احتالف راني ؛ بقوله البحرانر حسان شيخهم أجاب ~ ج 
منت ومنهم لأجل، الحفظ جعل من ٠ نمنهم المسألة؟ هده ل عليهم اقٌ رضوان 

الألفاظ،ضر ق جعله من ت ومنهم تقيد، ضر من ه نفق جعله 
عقهوحجةاش ؤإنإ البال، ولا المعاق ق لا الحفظ، فيه يسلم لر من ت ومنهم 

منبنص له والتسليم يه ؛الأحال جاء لما الأمة، عك الملض والوزر العباد، 
نولهمل كإ التحريف!! نيه وغ قال كان ؤإن اللام، عليهم العصوم؛ن 

اهكتاب ق نيد أنه لولا قال؛ اقثوأ جعفر آبى عن ت العياثي تضر ق المنقول 
صدقهفتهلق، قائمتا قام قد ولو حجن، ذي عك حقنا حفي ما ونقص، 
فيهيرد ولر كثيرة، آي منه *لؤح قد ^ ٤١١عبداه أيٍا حديث ق ورد وما القرآن. 

.، .ا،ل . الرجال. وتوهمتها الكتبة به قدأحهلآت حروف إلا 
۶١٢١۶اعتقاد ق أبولحب فيها المدكور المسد سورة الصحابة محدق لر لماذا ٢— سء 

الشيعة؟.

إزراء'إلا أبولهب، وك رروط : ئل m عان 1ن الثيحة علماء روى - ج 
. ٢٣ع٠ها١للأنه اه. رسول عك 

وهلالقرآن، لأيات الصحيح العدد ق الشيعة عاناء هواعتقاد ما إذآ: - ٢ 
اتفقوا؟.

:ج-لأيلاحتلفوا

الحجر.سورء من الأية)٩( )١( 
.الرضوية)>،_AY( الثانو j الوصة الأنوار )٢( 
.رص؟( الخطاب" وارضل لاكماق)صابا-آيا( «النية« )٣( 





ءوجواب مزال خمر ءء^^^ءءءءءءءءءءءءءء^^^^ء 

•، ر قيس بن مليم كتاب ق كإ '، AjTألف عشر ؛؛^ ^•٠٢المزاد تطور ثم 
.إاليوم! حتن أ تمن مالتهلور زال ولا 

١١٤)؛محوره عدد سنهم؛ وا،لوحود الملمون يه يؤمن الذي والقرآن 
آية(. ٦١٣١٠٦ته:)وعددآيا محورة( 

.؟ التجة اعتقادعبياء ي زل ي كله ١^۵ أط بع عل -  ١٣_r؟ 

القرآنجع أنه الناس من أحد ادعن ءما قال؛ القص جعفر أبا أن رووا ~ ج 
سطالب أي بن عل إلا تعاق، زلهاق كإ وحفظه حعه وما كداب، إلا كله 

٢.س والأئمة 
مذهبهمومشايخ عقيدة من المعاصرين الشيعة ۶^١۶ مؤنق ما — س٣٦ 

•الاختصار؟ وجه عق وتحريفه وزيادته القرآن بنقص نولهم؛ ل الشيص 
Iام أقأربعة إك المعاصرون الشيعة ■عاف\ء انقسم لقد نعم؛ — ج 

الأول:القسم 
أصلا؛كتبهم ل العقيدة هذه وجود بإنكار تظاهروا 

ماعق رده ق قال حيث النجفي، الأمي؛ الحبن عبد شيخهم I ومنهم 
هذا؛؛ليت محرف؛ القرآن بأن يقولون الشيعة ءالإء أن من حزم؛ ابن ذكره 

!؛١۶عن حكاية أو يه، موثوق للشيعة كتاب من قريته مصدر إق أشار المجترئ 
جهالهم،من جاهل نول إق معه نتنازل بل وزنا، الحامعة له تقيم علمائهم من 

عوامحه،عق القول يرمي الرحل هذا كمثل أوزنار، من؛سهلاتهم أوئزوي 

,( ٧٦;شرحيح)جاا/الازذدرازأ!١( 
•( ٢٦/١الخجتفي"اممف•)ج:٢(



وجوابخصرموال ء

هوذلكالدضن J؛j، ما أن عق محمعة الإمامة، مقدمتهم ق الثسعة نرق وهذه 
الكتابلأر؛بف<«لا،.

اصليق؛

ألفمن أكثر منذ ا مردايه ق مهديم عند الذي قرانم النجفي يريد هل 
٠سة؟!وماJتين 

الحيث من شه المجني المدعي هذا تعاق أنهلقاه فقد حال، كل وعك 
القرآنبنقص إبإنه وهى إحفائها، حاول التي عقيدته فأظهر يشعر، 

بيعةعن يتحدث وهو محال حيث الخدير، كتابه نفس وق بل وتحريفه، 
شؤمهاعمت بيعة ٠ ٠ ٠ أر ت فقال ه الأمة هذه لصديق هت والأنصار الهاجرين 
وبدلتالمان، وحرفت . الأيام.أهلها قلوب ق وزرعت الإسلام، 
الأحكام

أكملتاراليوم تعاق iالاش ونمها كتابه، نمس ق مفتراة آية وأورد بل 
الشامةيوم إك صله من ولدي من كان وممن يه انم ل( فمن بإمامته ديتكم لكم 

عليهآدم أحرج إبليس إن • • حاليون هم المار ول أمالهم حطت فأولمك 
مطبعةالتجفي، الأمض الحسان عبد ت المعاصر وآيتهم لتجخهم ( ٩ ٥ — ٩ ٤ )جّآ/ ( ١ ) 

كتابهس السابع الحزء صدر المجفي هدا أن المبم: الضحك طآآمةآمامآاه،وس المحق 
ثرفتموفءرمحد ت يقول ذلك بعد الصراف له فكتب ملامة، بولس النصراق سقريظ هذا، 

محيالمحار لألئ أن فحثت النفيس، السفر هذا عق اطلعت ومحي المقدمة، ق رسالتي بإدراج 
فللهالثاق، الخليفة بثان ذكرتموه ما الأخص، عك نفلري لتت ومحي غديركم، ق اجتمهت 

.( ١ج٧مح ارالخدير® حجتكم أقوى ما ا دركم 
الصرافرسالة عن وقال ، الثناء قبائله الشراق، هذا بثناء الغفل الشيعي هذا ابتهج وقد 

سلامة،بولس الأستاذ التبي، والشاعر الحر، القاصي اليحسن بحاثة هن الأتانا ت تلك 
.( ءالغديره)ج'ا/صح ئكرأ«. ثم فشكرآله الخالدالذكر، 

)أ(»الغدير«)جآ،/س(.



ت

نه

ءوجواب سؤال نحممر 

وتزلأعإلكم فتحط تحدوا فلا بالخد اه صنوة كونه *ع الحنة من اللام 
.«..أقدامكم.

.، ص((ر١ عل ق نزلت يأمل قال؛ رمولامح. رربأن ت النجفي الفري وقال 
باشأعوذ صلبه، من ولدي من يقول؛ يستحق، ما اش من عاليه إليه انفلر 

.^١ شثا حئم آلرصؤتا.ثمد ااؤؤدالوأآمحد الرجيم؛ الئيطان من 
دعوأان . هدا الأوضؤ•محرآلحبالأ وثتسق منة يثفيلنن آلثنو'ت قطاي 

آلثننو'تل من ْفذ إن وإت^. يتخذ للرمحزأن بمجي ؤإثا.وما للرثمن 
ءاتيهوكلهم عدا. احمبمنغم لمد عتدا. آلؤمحنن لآلآوض]لأءاق 

:>مامحنةفيدا4رأ،.
شيعتهعلمإء قول عدم إنكاره ق النجفي هدا الكه يالذي الحثيث لك الموهدا 
القارئ،أييا رأيت قد كإ تعاق فضحهاش وقد وزيادته، القرآن بنقص بعقيدمم 

السلمان،عن  ١٢٠ينفردون مسألة كل ق شيعته عيه كل لكه يالخبيث المسلك هذا 
منأكثر ق الاصتصار كتابه ق الهلومى الشيعة شيؤخ شخ بدلك اعرف كإ 

،.لالتقية،، فيه تحري نة، الأهل من إجلع *رصع ُاكان رُ؛أن • ٌوصع 
الثاني؟القسم 

هدااتحد وقد تبريره، حاولوا ولكن القران ق التحريف بوجود اعرفوا 
تصورأمتحدية الأعراف 

إثباتق الروايات بعض عندهم بأن يعرف ت الشيعة من فصنف 

(.٢١٦-٠٢١٤/١ااكJ؛را()ج)١(
مريم,صورة من ( ٩٥الايات)٨٨" )٢( 
)ج؛/هها(.ءالامتصار• )٣( 



وجوابمزال تنتصر ء

ءد\تفيد لا آحاد وأحار شاذة، ضعيفة  ١١إما؛ يقول ولكنه القرآن، تحريف 
.٢ ١ الحداوءار ما أويضرب الاعتمار، بنحومن تؤول أن ؛إما عملا، ولا 

المميق:

يامتفاضةت القول من الثميعة شيوخ من ءل١Jقة يردده عإ حينئذ يمال كيف 
شيوخكشيخ القرآن، ق والزيادة والنقص التحريف وقؤع أحثار وتواتر 
الجلي؛الشيعة شيخ إن بل ابزائرى، ونعمةاش والكاشاق المفيد الئيعة 
ذلك.تقدم كإ والامتفاضة، الكثرة ق الإمامة كأحمار التحريف أحبار جعل 

عندالكدب شيؤع عق يدل ، الخناء كاشف آل الكذاب هذا كلام ؤإن 
إنالغطاء كاشف آل وعك وكبثر، علني وبشكل إ علماتهم وبالأخص الشيعة، 

المسالمن.عن ما شذت التي الأخرى الشيعة عقائد يرد أن علميه: صادقا، كان 
وأظهرالشمعة، شيوخ من القرآن ل التحريف روايات روى فمن • وأيضا 

ؤإبراهيمالكلميني، ت إمحلامهم كثقة به، يوثق أف يجوز لا واعتقدها حا إيإنه 
الشيعةءل،اء قول ت عقيدة تأسيس ق الأير الصيب لهإ كان اللذين القمي، 

القرآن.بتحريف 

الشيعةفاضح شان من ؤيعل يمتدح الخناء كاشف آل الكذوب هذا إن نم 
مقدمتهق الكذوب فيقول الخهناب، نمل كتاب؛ صاحب اممرمحى( )النوري 

العالإن،عك حجةالأه . .. ١١ت يقول الهلرأءىل الورى شيخه كتاب عق 
تقةلأنا *V نع]كأ، هذا ت لقال لخلقه تحLاراذتم ل' م', ُشاه، الملائكة معجت 

..«إلج.الإ-لأمبنالوري.

التحريفبروايات إيإمم بأن ت يقول الشيعة علمإء من تاق وصنف 

(.—٤٦ ٦٣ص الغطاء) لكشف ال حمين يحمد الشعة' ارأصل )١( 
٠ه ١ ٣ ١ ٨ بقم الخاا.واو0 العالعام مريد مطبعة ، الأصّتاره ءكشف كتاب )٢( 





وجوابسؤال نحتمر ء

وقدالبشر صع من قالتحريق والتحريف، النسخ ين واصح والفرق 
اوثتسهاءاتة من كسح ما ؤ ت تعاق اش قال تعاق، الق من والنسخ فاعله، اش ذم 

يستلزملا وهو ، سء عق؛3( آس أن ثعلم ألم ^Li^ بخآأو م ض 
حال.بأي سبحانه الله كتاب مس 

أنه!؛هذا فيعني ! الثلتن!قرابة سقوط إك تذهب الكلني رواية كانت ؤإذا 
روايتهعرصنا ؤإذا بقليل، الثلث يتجاوز ما إلا تحاك كتابالل4 هن لدينا يبق 

سننوثلث عدونا، وق فينا ثلث أثلاثا'، الهمآن ارنزل تقول؛ التي الأحرى 
قللملمن بقي الذي الأثلاث فأي وأحكاماار٢ا فرائض وثلث وأمثال، 
عندريب لا إذ والأحكام؟ الفرائض ثالث أم ؟ والأمثال السنن أثلث ؟ نفلرهم 

لأنهمأسقط؛ قد والأعداء الأولياء ثلث أف الشيعة عل،اء كثار من الزمرة هدم 
القصيدبت وهو ئننا<لما فيه لألفيتنا أنزل، كإ القرآن عرأ ررلو : قالوا

.المحاولأتاهذ0 كل من الذلاهر والهدف 

هؤالبي، وفاة منذ • • الهلويلة القرون هده كل ضائعة الأمة أن هذا ومعنن 
القرآنلديها • • المتفرج موقف تقف والأئمة . . كتايباثلث سوى معها ليس 

تعرفلا ضلالها، أمرة لتركها لأمة؛ تبلغه ولا يزعمون— كإ — الكامل 
غابولا السنن مئات وتمر منتفنرهم، ْع بنلهوره وتعدهم عدوها، من وليها 

معظهوره فائدة فإ بدونه تهتدي الأمة كاث فإن يفلهر، مصحف ولا يعود، 
لتبضالأمة، وبن سه الأئمة محول فلإذا هدايتها ق أساسا' كان ؤإن المتفلر، 

-\(ْنّورةاوقرقالآيةرا-)ا(

للحراقابم« الم1ئىاا)جا/مآ\(،»ضر »شر ، ( ٣٠)ج٩١/ للمجالى الأنوارء ءيحار )٣( 
.(YY_)



ءوجواب موال محمحر 

امثرأليبقئ كتايه سحانه اقه أنزل وهل تائهة، صالة حائرة هؤلاء نفلر ي الأمة 
كتابهحففل يرك لر سبحانه اش أن مع إليه؟ للوصول للأمة سيل لا التقلر مع 
٠سبحانه بحفظه تكفل بل موهوم، النتذلر ولا معصوم لنبي لا 

فيهليس أيدينا بتن الوجود القرآن إل يقول؛ الشيعة عل،اء من راح وصف 
علالج^؛الومتين أمر بولاية مانحتص منه قدمقهل ناقص ولكنه نحريف، 

امماليق:

بالقولالتحريف وقؤع عك تأكيد ولكنه بدفيع، فليس كسابقه، القول هدا 
امحقاٍلعك وامتهليع قدر ومن ناقص، بقرآن الأمة متدي فكيف بنقصه، 

بقي.ما تحريف عك هوقادر القرآن من نم 

الخطاب،فصل صاحب الطرمى النوري تلميد هو I القول هدا صاحب يم 
العنوان،ق وأحهلآ القرآن عن الدفيع أراد انه شافهه النوري شيخه أن زعم والدي 

.، القرآزأ بنقص ويقول الحقيقي معتقده بعض تمج الحمد هووش وها 
نقصفيه وليس الوجود، القرآن -مدا نومن إننا ت يقول حامى وصنفا 

كتهترآنأ هناك إن نعرف عشرية الاثنا الشيعة معاشر أننا ®عك زيادة؛ ولا 
وتنفيدرمولاه كفن من مغ أن بعد الشريفة، بيده علالة؛و؛ الإمام 

عندمفو٠لا ظل أن إك إلهية، كوديحة عليه محنفتل إمام كل يزل ولر . • وصاياه. 
فرجتا؛تلهورْاارّا،.تعاق عجلاق القائم، الهدي الإمام 

(.٣ ١ ٤ ٣-  ١٣•الور0>ةأ)ج^ j الطهراو بزرك أظ ; اظر )١( 
■( ٥ ٥ ٠ ص الثال المم من ١ )ج بزرك لأغا ١لشيعت٠ ءأعلأم ( ٢ ) 

للخرس)ص؛'آ(.اكيرأ هالإّلأمعكصرء )٣( 



ءءءء^^ءء^^ء^^ءءءء^^ء^ء^ءأء^^^وجواب سؤال ؛محتصر ء

المميق:

ماثم C حلقه عق نقم ب الق حجة وأن ، يكمل لر الدين أن يعني القول هذا 
مااطلزعوم احتجابه عك مفؤلر ، منتظرهم مع غائب كتاب من العباد فائدة 

قمهئ ما عك الشيعة عل،اء حكم فإ ، منه لابد كان فإن ، سنة  ١١٦٤يقارب 
الأمةكانت ؤإن صلال! عك هم هل الشيعة، من أسلافهم فيهم بإ ستة  ١١٦٤
.! الدعاوى؟ هده كل قيمة فا مهد;رم بدون متدى 

الأقدم؛ن،علمائؤم بعض عك اشتبه انه ت يقول ءالاJهم من سادس وصف 
بالرأيأخهلثوا ؤإن ، اجتهادهم لهم كا ، عيرهم ولهم ، بالتحريف فقالوا 

اممليق؛
.؟ صدقوا إن الكفر هدا عن الشيعة عناء يرجع أن لم مكل لير إنه 

المقدسكشيخهم ، وكتبهم اتكفر هدا معتنقي كل من الراءة صدقهم وعلامة 
الكفرهدا أصلوا تمن وغبرهما ، وتضرم القمي وشيخهم الكاق، وكتابه الكلثتي 

عنيقال وماذا ، الثقة ومحل القدوة موصع اليوم إك اكونون فكيفا ، وأماعوه 
،تحريفت كتاب وكذا الأرباب، رب كتاب تحريف إJثادتا ق ا-لنهلاب فصل كتاب 

الولود، اللكتهوي النقوي الحسن أب محييهم ابن تقي عل لسيدهم القرآن 
'؟مأ'؟اهوهو؛الأرديةلآا.

تعاقالق كتاب سلامة وهو ، الملمون عليه أجع أمر ل يمال لماذا نم 
هيوهل • واجتهادْ؟ ءذرْ له فته حالف ص إن ت إر'يقال ، له تعال الق وحففل 
سائغ؟!وتأويل عذر فيها وهل اجتهادية، مسألة 

.٤( الخاقاق)»_A؛-٩ : نثر ، ال؛زان« j واو_ة االن؛عة ١( :
»ابإكماشسا)جمأهم(.:٢( 



ءوجواب محوال هصر ^^اء^^^^ءءءء^^^ءءءء^ءء^ءء 

الشيعةءلإء من يقل؛-التحريف ب ؛ يقول شيعتهم علياء من ما)ع وصف 
وأما، ومقيمها الأحبار صحيح ؛، ٠٢؛؛يميزون لا الذين الإحباريون إلا 

.ا ل الباؤلل هذا ينكرون نهم الأصوليون 

المميق:

الشريفوهو؛ القدامئ، شيوحهم بعفس به قال قد أيضا، القول هذا إن 
مرجعذلك وأكد والهلرىل'اا، الطومحير٢ا، ت عنه ذلك نقل كيا ا،لرتقنى، 

يآ'آاه()ت التجني جعفر الأصوليين كر عصره، ق الأكر ميعتهم 
تلكتنزيل من رافلأيي قال الإ"خباريين، إحوانه قول من شر قولا وقال 

مسمأءإك النزول تل ، المخالوقة١٤الكالئات من القص عك إما الأحبار، 
إكالزول بعد القص أن عق اكنزيل ٠ القاصر نغلر ي يقول والذي • • الدنيا 

دظهر، وكموْ الماس عك الشي قرأه قم • قسمين القرآن فيكون الأرض، 
أمثرسوى أحد عليه يثلهر ولر أحفا0 ونم الإعجاز، يه وتام بينهم 

صاحبعند محفوفل الأن وهو الءلاهرين، الأئمة باقي إك منه ثم ااأؤمت؛نص؛' 
ا.:،فدا0اار Jjuالزمان-؛

الافتراء!؟.هذا بعد ماذا 

;٣٥٩عق"الأنوارالماب،)ج^اتدك j الططانى انظر:)١( 
)جا/م(.

)ج\/ها(.•محمعاوان« ق )٣( 
١(.١ )._Y انظر كانمزلة، محلوق القرآن أن تعممي اثعان لأن )٤( 
لخعفرانمض)ص؟؟آ(.اس1ءاأ اركثف )٥( 





ءوجواب سؤال ؛تنصر 

المور: m جعفر أبو ررش : قالوا ض؛هر١، شلو0 ينا آس اولثاج الذي 
الذينوراه واه وهم القيامة، يوم إق محمد. آل من الأئمة نور ت واه 

.١٠. والأرض.الموات ق نوراش واش وهم أنزل، 

آلذىآلأمحث آلثن آلرنول، بمثوث ؤءئ •' سبحانه قوله وق 
عزأنتهكرولأؤ1ونزثويؤوقثتب تامثهم ؤآلإكل آلتؤزنه 1، عندهم ٠^٥ 

^^ءءؤآلأظوهمكاسنيز
هماذلمحك معهُ اذJلا الذي ألثوو واتثعوأ ؤدمروْ ؤعزروْ ببث ءامغوأ الذئرنت> دج 

.ر)الور:ءلوالأىةطJهمالخما^٤، : قالواآونفلغوث4اإى، 
يزجونلأ آلذيث ئالأ ستا ءاياثئا عمز ثتق ^^١ ت تعاق قوله وق 
فمايثن اباثلةُ ان ( jlتكودنت> ما مل، ازتدلهل عمهثآ آقت^٠١^ لمآءJا 
ثومعداب ق صنت إ0 أحان إن إِك يو-ى ن؛ ؤ اتثع ن إض 

.، واتبحناْاار وعمر أبوبكر المحق؛ عل مكان رربدل : قالوا، ٥، عتيهمهر 
عنتتحدث التي القرانية الآدات عندهم التفس؛ر أئمة يفسر يإذا ~ ٢ سه 

اش؟.

._موم،؛الأيةثزلك!-ج 

.الآية)ح(منصرهاكاين )١( 
(•لآاتصآاذي)ص١٧٦

الآية)يها(سسمرةالأماف.)٣( 
)؛(ءالكافيء)جا/ه؟ا(.

*يونس سورة من ( ١٥)الأية آ ٥ ) 
وءتفسير(، ١٢٠)ج'ا/واالونسير ، ٤( ١ ٩ )ج١/ اار١صول )٦( 

(.٢٩٦رج٢/ اكقلان'ر' نور وءتفسير (، ١٨٠رج٢/ 



وجوابسذق ءمحتصر ء

قورااسمثودثبL قوله ق ه عداس، أبب الإمام عن الكليني روى 
ؤ^ليصثاحالحس أي؛ مهتناح^ نيا ؤ فاطمة م-رأث *ّّلا دالارص 

اءنينز دري كوكب فاطمه ؤمحا-جةكيتالإتمثادزىه الحسي حاجوه وق 
y،-(صسشئنهمسه >يوقت الدنيا أهل 

ُأؤدلنب ينفجر العلم يكاد •يبجأ ٥١٤٥^نصرانية ولا تيودية لا عزبوه 
هنثزآء من لغورْ-، آلاه ؤ:ردى إمام يعد منها إمام توره عق تور ثار ثمسته و»و 

ا.١ ؤتيلهوآسالأقولاأتامه<اأ يشاء من للأئمة ياديالله 
عنسألته قال: القهج الحسن أي عن ففيل بن محمل عن أيضا وروى 

ًكر0ولو ثوره-، نم وآس بأهوههم آس تور لهْلفئوأ ؤمحريدو0 قولالتمٌ 
بأفواههم،اص ا،اؤمتين أم عل ولاية ليطفثوا رريريدون ت فقال ، آثكنفرونهأ٢، 

.اال.قالتواقمتمالإمامة،والإمامةصالور.
الشركعن تنهى الش القرآنية الآيات عندهم التم؛ر يفرأئمة بإذا س٦٢~ 

والكفر؟.

.! بولأيته!أوالكفر ه عل ولاية ق الشرك يفسروما ج— 
مننؤ ت الق، قول عن فهد عبدالده أبا سألت I قال مروان بن سإعة ررعن رووا 

المعرفةالصالح العمل ت قال مهأ1حاه عنلأ ظتعنئ وتوث لمآ؛ يزحوأ كان 
قمعه يشرك لا لعل التسليم أحaاهر٤، زوه1 بمائة يقرك ولا ؤ الأئمة 
.أهله؛؛ من هو ولا ذلك ليس من الحلافة 

)ا(»الكافي{()جا/ها<آ■(.
الآية)'اما(سّورةالوُة.)٢( 
الورمر ; القمي ان ; وذكر (، ٣١٦)جه/ نور اشر ، ١(  ٩٦>أالكافياا)جا/ )٣( 

التظر.بالهدى 
الكهف.سورة س ١( ١ رنم)٠ الأية )٤( 



ءوجواب موال خصر ءء^^^^ءءءءءءءءءءءءء^ءء^^^ 

محنهمن0 يإل إليك اوحم( تعاك قوله 3، ص الباقر عن ورووا 
اصعل ولاية مع أحد بولاية رن »كن : JUأنزكغ4 ن' بك 

فوسسآم/ينهرال
بيِءهيقنك يغمران لا T_ إن ؤ  ١٠ت تعاق قوله ق ه جعفر أبو قال ت وقالوا 

•ا ٢ هاال علتا واق لمن يعني 
الشرك.من اق نعوذ بالإمام، الإله يفرون إذأ فهم 

ؤوستكهمدالإيضصت تعاق قولاق عن نئل ه جعفر أبا أن ؛ ورووا
،•ينآل؛كينهل الآجرق لهوف، ■طهُ حبط 

هووعل عل، بولاية يكفر ومن ت القرآن بطن ل تفسارها راتال: 
رضِءعل فر آلك الة'ت قول عن ه جعفر أبا مالئ ت وقال الإيإناا، 

.ا،.هوربه.عل القران؛ بطن ق راتضرها ت قال ١ ه طيبمترا 
 ~UY_ تأمرالش القرآنية الآيات الشيعي المدهب ق اكسر أثمة يقر بإذا

.الطاغوت؟ واجتناب وحده اى بعثادة 

رامات ه جعفر ابى فعن أعدائهم، من والراءة الأئمة بولاية يفروما — ج 
تكتابه ق قولاش وذلك عدونا، من والراءة ؛ولايتنا إلا قط نبتا وعث،الة< 

الزمر.صورة من ( ٦٥الأية)( ١ر 
نورورشر )ج\/\0\و\ا-ك اللكثاف للمص اكاوأ أضر )٢( 

واشرج-؛/\/ا'أ(، ، ٤٨٨)ج\إ\0ف للحويري اكقال؛ن« 
الرئن«وراضر ، ٢٤٦وه؛آ- )جا/آ7 انماثي« 

(.٣٤٩;(وريحارالأنوار«للمجلي)ج٤٩٧١٨،وج^إ ٣٧٥، ١٧٢
الآبة)ه(سّررةس/)٣( 

.القرنان صورة من ( ٥٥)الأية ( ٤ ) 
■(،وابمائرالدرحاتجاممرنح«للصفار)ص^( ٣٦٩/٣٥الأنوار،للمجاني)ج"بحار )٥( 



I وجوابموال غتصر

منقمتهم سوأآسؤ1محثوأآلأوث ًًُفل بمّقاق لمن يؤ 
تمحال ثم اقفور، محمد آل بتكذيب ه آاخبمث؛لات عني حقت من رمتهم آس هدى 

•٢ ١ ه"ل غ؛؛نن4آوئ،فب'خ ؤم؛ّموأفي\لأرإسنمو\'ئنيلأ 
تقال ؛٠ ثتخذوألا ؤقالا^س ؤ ت تعاك قوله ق القص؛ عبداس أي وعن 

لأهئآواحد إمام وجده هؤإله ؤإئ٠ّا اسن إماض تتخذوا لا ت بذلك بض 

.عليها؟ والمحافنلة الصلاة الأزمرة؛إقامة القرآنية الآدات يمرون اذا مب~ 
.اا والإمامة يمروما؛الأئمة ~ ج 

•أي علآتحلؤ'ته ؤخنبْلوأ • تعاك قوله ق ه عداش ش ®عن '' رووا
أمتر• أي ه آلؤ'نش ُؤوآلهثلوة والحثن والحز ا،لومنين وأمثر اس رمول 

للأئمةاارّآا.طانمن ت أي ه ثثنتلن وتوموألبمي ؤ منن المؤ 
ط

وأينوأبآلقتط نق أص ءؤش ت تعاق قوله ق القءر عبداس أب عن ورووا 
لهآادءنجكنّاؤؤآذعوْشيؤرتن الأئمة يضر منجده ًًُفل عند و"جوذمحإ 

.٢ ٤ JدأكلمUدودوانهاار 
واااكافي«(، TUrrnA/Y^واااورئن« (، YY\-Y0A/Y^الماثي« •اشتر )١( 

.٦( • -  ٥٣اكقل؛ناا)ج^ نور ن»تفت ، ( ٩٢٣)ج١/ 
)جآ/خأ-مآ،جآ/للحراف اورضن» واشم (، ٢٦١انماثي«)جآ/خهأ،جآ/انقم )٢( 

.٦( • -  ٥٢)ج^ المملن•نور واشم ، ( ٩٢٣رج١/ اكاوا واشم ، ( ٣٧٣
، ٩٩)ج١/ ٠ المال واشم ، ( ٣٢• ٣- ١ وه ١ ٢ ،ج٢/ ١  ٢٨^١; المائي• انقم : انفر )٣( 

للمجليالأنوار• وابمحار (، ٤٥٢،ج٢/A، ٢٣١/١)جالجهان« وانفع (، ٩٩٩
.( ٢٣٦-٢٣0 /r،  ١٧^Y/ للحويري اكقالن« نور واشم ، ١( ٥ ٤ ،  ٧٦٩

و«ضم(، ١٢/٢ج، ٣٢٠جأ/هاآ7جآ/، )ج\اإ/('\المائي• انقم اثر: )٤( 
، ٤٥٢ج٢/ ،  ٢٣١^١; ١^• واضيم جا/هه(، )جا/ههه، المافى•لاتكاثال 

الثقلين•نور واJمم ، (  ٦٩ج٧/  ٠١٥٤رج٧/ الأنوارُ وابحار ، ( A ج٢/ ، ٤٥٢ج٢م 
.(  ١٧/٢،ج ٢٣٦-٢٣٥،ج^  ٢٣٥ل؟/ 





وجواب1لإؤ\ل نحتمر ء

واياسن؟.الكفار ي الواردة الأيات يفرون بماذا - ٣ ١ س 
ووزيراهحلقتاه رأسهم عق ، . اش رسول صحابة بماكابر يفروما — ج 

سالة، رسول صهر ه، النورين بذي أحيانا' ويشلثون وعمر، أبوبكر '' وصهراه 
..ه.تبعهم ومن اش. رسول صحابة من وغثرهم بنتيه، ال 

قولهق اقهر عبداش أبير عن الكاق، ق الكليني شيخهم رواه ما ت ذلك ومن 
س1لخقؤ1لإضنحإهناردثآأرئاآلذن( ْكهموأ النين وفال ؤ ت تعاك 

.سيطاناء فلأن وكان ؛ تال ثم راهما، • قال منالأذلiنه إْآكوثا •ءنغائدامثا 
عمريكون أن محتمل الشيطان والفلأن وعمر، أبوبكر راجما • الجلي تال 

كالثيطان،والخديعة الكر ق لأنه أو زنا، ولد لكونه سيطان شرك لأنه 
تتعاق اش قول ق قال ميس أبما أن ورووا ا، ؛كرارل أبما يكون أن ومحتمل 

ابآنمتؤ^لأوتهر٢ اوJوائيثاسألءىممبلأنون ترإلآلذيىث> 
»أ؛وكروءمر«لصّ

عنوالابتعاد الاعتدال ؛طا؛ع يتم من الشيعة تفاسر ق يوجد ألا ~  ٣٦س
تفمثرهاق الشيعية العقيدة أصول عن بالدفاع التزامها •ع ما، حد الغلوإك 

لبعضالآيات؟.

.للهلرمي البيان ومحمع للطومي، التبيان ت مثل بقلة، يوجدولكن نعم — ج 

(.٤١٦)ج؛/العقول مراة -؛امش الأوي الكاق، ا>ررع )١( 
الماء.سورة من ٥( ١ الأية) )٢( 
وانفر(، Y'Y<\-rxA، ٢٢٣، UA-W/X، ٢٤٦،الماذنى« اضر )٣( 

اكاز،«وافر (، ٤٧١ا،-م، •١، ٧/٢،ج٣٧٧)ج\إإ/'ل للحراق 
، ٢٢وج\/ ,  ٣٧٨الأنوار•)ج^ وابحار ، (  ١٧،ج^  ٨٨٥،  ٦٨٥،  ٣٦٢، ٢ • ٨ )ج١/ 

لدكاثافواالواز،ا وضرى، ، ٢٨٩/٢٣وج، ٦٤/٢٢وج
(.٣٤ص ) للمفار الكبرى، اندرجاُت، واماتر ، ١( صرآه للطرير) المعلض، واياتارة 



ءوجواب موال نحممر 

محمؤعآخر وصاحب رجاله، ونمر ئه، ومحال الشيعي، الذهب عاب ولكن 
الأكثرعالمهم الأقهلاب، علمانهم من ممر وأستاذ الحديثة، محامعهم من 

وأماطمدفونا، بقي عندهم مزآ لنا كشف قد الط١رمى النوري حسن ت عندهم 
إنإللطومحي التسان كتاب أن وهي؛ لعامتهم، محهولة كانت حقيقة عن اللئام 
ا.أ ..للخصوم.والمداراة )التقية( أمحلوب عق وصع 
 TT_ - الشيعة:علمإء اعتقاد ي اللمز عق والحجة للأمة، الكاي أبمإ

.الكلبي؟ إسلامهم لثقة الكاي أومماب تعاك، كتابااتم 
لاودلك٠ ءلإوهم قال وميسمهم، لأمتهم الكاق هو الكاق لكب ~ ج 

شيئالكم لأممب وثلم بقرطاس ائتوق • احتضاره عند قال . رس_ولااة' لأن 
الو->ع،عليه غلب ئد رراليي • الخطاب بن عمر فقال بعدي تضلوا لا كي 

ىاباشأن عمر ادعئ ؤإنإ : قالوا، ٢، ااتم«ر كاب حبنا القرآن، وعندكم 
أنهيزعم ذلك ل عمر كان لم، يكتب أن نبيهم أراد الذي الكتاب عن يخي 

.«رص.. شريعته. وحففل تدبثرأمته ل وسهم، ربمم من أعرف 
ا.لثيعتاءر٤ كاف وقال: غامتحنه، القائم عق عرض الثكافي ررإن ت وقالوا 

.الخطوحلة النسخة ، (  ١٧)الورقة ، الخطابء ءافصل ت انفلر ( ١ ) 
ممايهق )يتحدث )>ص\ى للمفيد وهالأْالياا (، ٤٧٣)جأ\/للمجاّ الأنوارء ءبحار )٢( 

للقاضيالهرقة؛، وءالصوارم (، ٥٥)ج٢/ البلاغة® مج وءشرح تلامذته( عق إملاءاته عن 
الأئمةإمامة إثبات عن فيه )يتحدث )^^٣٣( م ١  ٠١٩سنة التوق الثونري اش نور 

.(  ٢٣٦/ ١ )ج لالإزندرازا ءلال-ّ.،اا ١^ و٠امناقبآل الشيعة( وأحقية 
سنةالتوى الحسيني حلاوس بن عل طاوس لابن الهلواف® مذاهب معرفة ق ارالطرائف )٣( 

٥٦٦٤ -/Y^فيه)يتحدث ( )ص٣٧٢للحل المدق وكشف الحق ئج : وانظر ، ( ٤٣٣
يعتقد(.كإ والسنة القرآن مع التة أهل اختلافات عن مؤلفه 

ءبحارق كإ محمد، بن جعفر الإمام قول من رووه وكذا الكالء •مقدمة )٤( 
الأخبار)ص،/\(.ومحعاق ، ( ٣٧٧رجا'ا// الأنوار، 



وجوابموال خصر ء

اثمميق:

إمامهمقول عن الشيعة ءا!إء محب وماذا لم، مالقول حدا يقول هل 
حجيجابالكتاب راكفئ ت ه وقوله ، ، كا^يةاار بحجة راأرماله ه ص الأول 

وحصيءأ«للإ،

بعلمماتزلهر إليلك ^ ١٦^-؛ينتو وُإألةت ؤ تعاق؛ الة، قول عن محبون ب،اذا بق 
سأكتب ، jjbtjؤ : تعاك وقوك بائي'ئأيداب؛ل'اا، وكل نشهدوزج ؤآلنف؛كه 
سأقكتبؤعموأْفنم-محفوث نثا ْفثءا محم يمنذ رنولئا حآئًكلم 

عم»>إثفيظكآّث؛ببج أتزلئا : تحاك وقوله 
،•يمو*ريؤ?ئوث ؤذْغرئ د'لأك-لرحمه 

الصدرق المسامين وسائر ه اص رسول ان القول يمكن هل ت والأن 
)النوقالكلبي شيخهم زمن وحتى عشر، الاثنا الشيعة أتمة ومنهم الأول، 

الكل-إتمن محموعة عن عبارة )وهو ( ١٥٩؛)رنم الخطبة (، ٢٢^٠١٩ ر البلاغهء ُلّأج ( ١ ر 
التوفاالموسوي الحسين بن محمد المدعو/ خمعها ، ه طالب، أي بن لعل المزعومة والخطب 

)ج\ِا/آأأ(.(،و٠بحارالأنو١رء ٢٣٧/٩سمغةl)جمة1،ةه( 
الحديدأي لابن البلاغة١٠ نيج وءثرح (، ٨١)رقم الخطبة (، رص١١١البلأغةاأ١ 'امج )٢( 

بنلحسن ( الفول«)ص٦r٦وءلتحف الأنوارء)جأما/هأة(، وءبحار (، ٢٦٣)جأ/
وتصايحوصايا عن فيه )يتحدث ط؛٢ الرائع، القرن ز الشيعة عبياء من الحرال شعبة 

.بزعمّه( الأئمة 
(منّررةاكاء.١٦٦الآية))٣( 
الآية)ها(منصررةااائدة.)؛(
العنكبوت.صورة من ( ٥١الأية))٠( 



—وجواب موال تنتصر 

إسلامهمثقة يأق حتن لدينهم، يكفيهم ياب لهم كن لر -( ٠٣٢٨سة 
م.اق ؟ للأمة الكاو الختاب وكب \ص 

_ U - Ti  اددبعاناء محي وأطفالهم عثر الاض اص أنوال منزلة مي
الشيعي؟.

•أ إ أ س ورموله تعاق اش كأقوال هي ~ ج 
اشقول الظاهرين الأئمة من واحد كل حديث ®إن ت المازندرانر شيخهم قال 

.إ!! ، ١ تعاك«ل توله ق احتلأف لا ك،ا أنوالهم ق امحلأف ولا عزوحل، 
أبيهعن يرؤيه أن ، ١^٥٠؛ عبداه أي عن حديثا ممع من ررمحوز ت تال بل 
•أ ، Jعاكاار اه قال ت يقول أن بجون بل الملام، عليهم أحيائه أحد أوعز 
عبداهلاش قلت قال: صم أي لحديث ؟!! هو هدا بل 

تقال محك؟ أرؤيه أبيك، عن أوأسمعه أبيك، عن أرؤيه متك، أسمعه ررالحديث 
ميسمعت ما لحميل: ه أبوعياواه وقال للا أحب أي عن ترؤيه إلاأنك ، سواء 

فاروْعنشإُرأا•
.، للنبوةا<أ استمرار الإمامة ر>ال الشيعي؛ المدهب عتيه وقال 
بجبالقرآن، ممعاليم الأئمة تعاليم )ران الحميني: الأكم إمامهم وقال 
واتثاعها؛،تنفيدها 

.( ٢٧٢)ج^ اللكز! عق أثرحجا.ع )١( 
(.٢٥٩رج؟/ ، جامع شرح ٌع ر الكافيُ ءأصول )٢( 
الغديردار ت ط ، ( )ص٦٦النجف ق المقه كلة عميد الظفر رصا لحمد الإماميةاا ءعقائد )٣( 

بمتروتّآبمماه.
نمنى)ص٣١(.JJااالخكومةالإمخب« )٤( 



^ءءءءءءءءءءء^ءء^^^ء^^^ءءءءوجواب خصرسؤال ء

لكلتتزيلتمامأ وأمره العصوم قول ٠٠ت مغنية جواد محمد العاصر شيخهم ؤيفول 
•٢، ،'ال ١ ُؤدٌابغُإيىءنآمحئ0لآخإ^ الُليم ٌنالم 

.؟ أئمتهم آخر حتن اعتقادهم ق امتمر النبوي فالنص 

المميق;

بونيت، •حيالصراح، البواح الكدلب اغتهم استق صرمحة الرواJاأت هذه 
كإالأوق، هو بل أحفاده، أحد قاله بل يقله، لر ما ه عل المومنن لأمر مثلا 

.المابقة!والرواية 

.؟ الشيعة عناء محي السنة هي ما إذآ: - سه'م 
اللام®عليهم المعصومان ررمحتة ت هي محيهم السنة ~ ج 

لساليغالني؛ لسان عق تعاق مزاق المتصؤبون هم لأمم ٠٠وذلك ت قالوا 

وحده.المعصوم هؤ الق رمحول منة عك مقصورة حينئذ فلت 

ومحنالهلفولة محن بن عشر، الاشي العصوص أئمتهم كلام ي فرق ولا 
الحقل.الشج 

ولاعمدا لا يموتوا، وحتئ ولدوا، منذ محهلئون لا اتحقادهم؛ ق لأمم 
سهوأولأنسيانا'لْ،.

الأيتان)■؟-إ(سّورةالجم.)١( 
■٢ ٥ ص؟ ) مغنية جواد لحمل الإسلامية والدولة الحبمينى ( ٢ ) 
.الإيرانية لإرساد ا وزارة إصدار (، ٢٠ص ) إيران لخمهورية الإسلامي الدستور ( ٣ ) 

للمفلفر)جماه(.»أصولسسرل« )٤( 
(.Jل٠فلفر)ص٦٦الإمامتهء ارعقائد )٥( 



ءوجواب سؤال خنصر 

ك،اه للرمول أئمتهم أنوال سد إيصال الشيعة ءالإء يشرط هل ~ سآ"ّا 
اوة؟ولاذا؟أهل محي محوالحال 

الأئمةبعصمة الامحقاد ارإل ؛ بقوله نياصى محدالم شيخهم أجاب ~ ج 
يشرمحلواأن دون صحيحة، محهم تصدر الص الأحاديث جعل اللام 'ُليهم 
النةاارأهل ئد هوالحال كإ ، و. الّثي إك سدها إيصال 

عليهمكالرمل أئمتهم وأن ، لاانوةا؛ اراستمرار محيهم الإمامة أن وذلك 
ومعصيتهماه، طاعة وطامحهم اش، أم وأمرهم اذى، قول »تولهم اللام 
٢.ل وحيه(( وعن تعاق عناذتم إلا ينطقوا لر ؤإتبمم اش، معصية 

 UT_ - كل الشيعة ءالءاء ألحق ئاذا U الأمأئمتهم عن صدر أنه ادعوا
٢.الشريفة؟ل نة بالأوتقوير أونعل نول من همثر، 
ررمن• طريمح، من لأئمتهم يتحقق ذلك لأن ت شيعتهم عناء قال - ج 

المعصومعن التلقي ٍلريق من أو الوحي، محلويق من كالني الإلهام، ٠لريق 
وآلهعليه صإ١إاش اش رسول علمني ت ا،لؤمت؛ن أمر مولأنا تال كإ نيله، 
ألف؛١باالاب كل من ل ينفتح الحلم، من باب الق 
 Ay_ ~ الإلهامطريق عن يتحقق أئمتهم علم بأن • الشيعة علياء ناله ما حقيقة ما

*والوحي؟ 

لبلاففاض)ص>أئر»-اريخالإئ.ة« )١( 
للطم)صا-آ■(.اءقاثدالإب« )٢( 

.١( لأ؛سا;ريه)ص٦•«الأءتةادات« )٣( 
.( ص؟ ) الحكيم تقي محمد لالبُي ، أهل راسنة ٠ انظر )٤( 

(.٥١)جّآ/ الظفر رصا لحمد  ٠١الفقه الأصول ( ٥ ) 



وجوابمحوال خصر =

وأماالقلوب ق القذف ت أو القلوب، ق ءرالنكت ؛ حقيقته ان ثالوا — ج 
زإئم«لاا.ق!لقلوب 

 Y'،\_ - ازمدة؟ موالوسيلة اسمم هل.

:ْثل غره، أحرى ؤلرقا هناك ان الكلنى، شيخهم صرح يل لا، ~ ج 
»القرفيالأماعسنله«.

سهإهمقووهل 

قالقر وأمر فإلهام، القلوب ق النكت ؛اوأما ت الكليتي شيخهم قال 
الأسإعفأساس«رآ،.

.دراهل'آ، ولا اللك صوت يسمع الشيعة فإمام 
محاأوونررأثبمم ت يامب نحت رواية عثر خمة المجلسي س؛خهم وذكر 

((

التعليق:

.يرام؟ لا وهو الملك، هوكلام سمعه ل النقر أن ميعتكم إمام يعلم كيف 
كلامأنه يعلم حمل والوقار، السكينة يعش ررإنه • يقولهم الشيعة علمإء أجاب 

المالالث،ا،لْ،.

 )٠)٢

 )٣(»

صولاللكفي«)جا/إا-آ(.
•٤( ؛ لج٦/ للءاز'-ا-راف الكاذُ عق جائع د'مح ، ٢( ٦ ٤ رج١/ الكال" صرو 
الظفرلسدالح؛ن شرح وءالثاز (، ١٧٧)جا/ا"َ\ا—الكازء صول 

رجم/ا'آ(.
.( للمجلي)ج:■Y/٣٧الأنوار، "؛حار ٤( 
لكفارالكرئ• اليرجات، •بمار الأنواراا)جا"آ/\اا■(، (.•دحار ٢٧١/١الك١في^رج•أصول ٥( 

>ه(.



=وجواب مزال محمر 

تمارض:

يراه،ولا الملك كلام يسمع الإمام أن وهو ه، نفالكاق صاحب ناقض 
الملائكةتدحل الأئمة أن ت ررياب ت بعنوان نمول بعد روايات بارح فاتن 

اللام®يالأحيارعلميهم وتأتيهم سطهم، وتطأ بيومم، 

عندرواية وعشرين تة م إق زادت أن الأربع، الروايات هذه تلبث، ما نم 
وتطآتأتيهم، الملائكة أن ت ®بات •' عنوان تحت الأنوار؟ بحار صاحب 
•لعدها وما ، وأتبميروئأما'ر نرشهم، 

رسولاشعق يتزل الذي الوحي الشيعة؛ علمإء لدى أعظم أبمإ ٤- _• 
•عثر؟ الاثني أئمتهم عك ينزل الذي رالو"حيآ الإلهام أم محمد. 

الإمامأن علياؤهم؛ فروى أئمتهم، عك ينزل الذي الوحي بأنه أجابوا ~ ج 
مناؤإن منامه، ل يوتن لن منا ؤإن أذنه، ق ينكت لن منا ارإن I قال جحفرفؤغ 

صورةيأتيه لمن منا ؤإن )كذا( الهلثت عك تغ السلمسالة صوت يسمع لمن 
•ومكاتلءأ'أا جرامحل س أعظم 

إلاعله ينزل لا الذي ه الني من أرفع حذا شيعتهم أنمة فكان 
.-مريلالةه>فقط!

.( I (^\/T<{ir<\Tالكاي راصرل )١( 
اادحارالأنواراا)جا-':/هه-ا(.)آ(
االأشلي«امىا(للصفار)صمأ(، الدرجات وابمائر الأنوار«)جأآ>/ا/همآ(، «دحار )٣( 

ليتحدث () ٤٠صن؟ ،) ه  ٤٦٠ستة التوق الطائفة يحسغ المروق الطرمي جعفر لأي 
.( تلامذته عل إملاءاته عن كتابه 



ءقء^^^ءء=^ءءءءء^^ءءءء^ءوجواب مزال خنصر =

•ومكائل؟ جبمل من أعظم وهم، أئمتهم تأقإك الش الصورة مي ما إذا ٤~ س١ 
•، وجل"ل عر و.ديناق سنا نور من ررعمود ت وهو هوالروح، ~ ج 
 Y_ ؟ الرؤح هدا وعند الخد، هدا عند الشيعة عياء توص هل — ٤.

ج"لأ•
■ا انمتيم عق تنزل أرداح خمن إك يصل حتث يندهم الأمر تطور بل 

وروحالقوة، وروح الحياة، وروح الإبإن، وروح القدس، روح : وهي 
٠الشهوة 

،؟رواJاتل ت ق الكليني ت الأرواح هده وذكر 
روايامافبلغت بحاره، ل الجلمي وعلامتهم شيخهم عند تطورت ولكنها 

•، روايةل وٌّبُين أربمة 

؟.القدس يؤح وحي على الشمة وركزعلبماء 
إقالقدس روح انتقل وآله، عليه هsلإااة٠ النبي يبض ررفإذا : فقالوا

.، ٠١.*. الإماماار؛ا،اروروحالقدسلأينامولادغفلولأيلهوولايزهو•
الثرى®نحت ما العرشإق تحت ما الأئمة ءرف1، القدس، رروبرمحج • وقالوا 

مش)صأهم(،واجارالأضارأ)جهأ/خأ(.اء؛ونالأخاروذرنالآما )١( 
)آ(أاصولالكافيأ)جا/اي'آ(.

(.-٤٧/٢٥٩٩بحارالأمار•ساني)ج)٣( 
،اأصولالكافي»)جا/'آتماأ(.)إ(
»الكافيا:ماض والأصناف، والكذب ازطل الرجاء والنمو: الأس، الخدر ره( 

(.٦٧٦)\-(»]صول\ذك\في*)ج\ا



ءوجواب سؤال هصر 

ازيرى؛إماءه0( سممع قدسهم، وبوؤح 
دونما ت والحملة ، ماء العنان ق وما الأرض، أقطار ل عنه غاب ررما 

.اكرى«لا، تحت 

عناش عبد أبا سأك ت تال بصر أي راعن بسنده الكليني شيخهم روى 
،٢، سأمروؤا4ل توُلخ ض ض ؤوكةوس ت دتعاك نارك 

ْعكان وميكاثيل جراتيل من أعظم وحل عز حلقاق4 من حلق نال؛ 
ا.بعالْ،ار من الأئمة وهو•ع ، ويديم محرم وآله عليه اش صل اش رسول 

ماالعلم فتاخدْن به لمملوف حمعة، جوكل الرحمن عرش إك تذهب أئمتهم بان 
واقالحمعة، ليلة كان إذا تال؛ فه، عيدازهر أي رُءن • الرواية هده فاصدروا شاءت، 

ووافيتامعه، اللام عليهم الأئمة وواق العرش، وآله عليه رمولاذتم 
ا.٤ لأنفينا؛،ر ولولاذللث، مستفاد، أيدانناإلايعلم إك أرواحنا ترد تلا معهم، 
هوكما ، وحدْ لمثيتةاش ناح زعمهم حسب عك لأتمتهم الوحي هل ~ ّراّأ؛ 
.؟ السلام عليهم والرسل الأنبياء مع الوحي 

نحتالكاق روايات ذلك أكدت ك،ا إمامهم، لمشيئة تابع هو بل لا، ~ ج 
.! ا، ءاا٠وااال يعلموا أن شاءوا إذا الأئمة أن راباب؛ عنوان؛ 

الهامش(.) ( ٢٧٢الغفاري)جا/ لعل الكاق، ءأصول عق تعاليق )١( 
الإسراء.صورة من ( رنم)٥٨الأية )٢( 
،اأٍولاللكفي«)جا/مآِاآ(.)٣( 
للمجليالأنوار، وءجار الكافي«)جا/؛هأ(، »أصول )٤( 

لالصفار)ص1'او>'ا\(.المحرى، وربماترالدرجات ، ( ٨٩
رأصرلالكافي،)ا/خهأ(.)ه( 



Sm  ءءءءءءءء^ء^^ءء^^^^^^^ءءءءءوجواب سؤال تنتصر

اأعلم يعلم أن ثاء إذا الإمام ُُأن ب تنطق كلها روايات ثلاث نحته وذكر 
.٢ ١ ذلك«ر اه آعلمه شيئا' يعلم أن الإمام أراد ءاذا 

اممليق:

القدس،روح إلا عليه ينزل لا الذي ه رسوله عن حكاية تعاق ئالاق' 
ثآءما إثُ صما ولا \ jdL>صمى لااملث ئل ؤ زعمهم؛ حد عق أئمتهم إك وانتقل 

نديثي مآآث3لأإن1ظ محونا 
•محرمحرلأإونهر٢، 

وهو٠المشرفة السنة ق الثاق أصلهم عن ~ لكم الله عفر ~ تحديتم لو ~ ٤ 
.؟ عندأئمتهم الثريعة ؤايدلع العلم حزن 
قال:فه جعفر بن مؤمن الإمام عن الكاق ق الكلبي شيخهم روي " "ج 
وأمافملس، المامحي فأما وحادث، وغابر ماض ؛ وجوْ ثلاثة عك علمنا راميغ 
أفضلوهو الأس؛إع، ق ونقر القلوب، ق فقذف الحادث وأما فمزيور، الغابر 

فالعالمت المزبور وأما يكون، بإ فالعلم • الغابر ر'أما • رواية وق ،، •"أ . علمتا.
بإكان«لأ؛.

(.٢٥٨/١أصولالكافي))١(
الآية)ا/،ما(سّورةالأماف.)٢( 
الدرجاتوءمصاتر وه٥(W ١٨الأنواراا)جأX/وءبحار (ا ٢٦٤/١الكالاا)جلاأصول )٣( 

الكمى«لكفار)صخام(.
الأعلس،حلبعة ( ٢٠)صّآللطبرمي وءالاحتجاجء (، ١٨)جآyُ/الأنوارا ابحار )٤( 

وارالحراثج(، ٢٨٤)^؛الوريء وءاعلأم )صررماه'آ(، للمفيد والالإرثاد،ا 
عنفيه )يتحدث  ٠٥٥٧٣صنه النوق الراوندي الدين لقطب ( ٨٩٤/ ٢ رج والخرائح* 
،( ٢ ١ ٠ / ١ )ج لليشايوري اكأغل\ناا وبصيرة ولاروصة آ بزعمه الأئمة معجزات 
-٥٦ ٩٣متة التوق الأربل المح أبن ب' عيسى بن لعل الأئمة معرفة ق الغمة وكشف 



ءوجواب غتصر>سؤال ^^^^ء^ء^ءءءءءءءءءءءءءء^^^ء 

يعدالأمؤع، ق والنقر القلوب ق القذف ت تقدم وهوكإ الحادث، فالعلم 
•شيخهم شتوخ بعض يقول كإ لأنه عندهم؛ أئمتهم علوم أقفل من هدا 

.، ر وامحهلة بلا تعاق مناش لأئمتهم حصل 
إنالقارئ أتبما ستعرفه ما إك وصلوا حتن الأمر ل الشيعة علمإء وتطور 

.إوالأجوبة! الأسئلة من تبض ما قراءة احتإل استطعت إن تحاك، ثاءاش 

•شبحيم؟ علما"؛ اعتقاد ي كإ أئمتهم إليه وصل ما هوآخر ما ٤~ ٥ س 
•١^^؛، مال الأعظم، اسماش من أعطوا حتى ثيء، كل أعهلوا أمم — ج 

الأعظم«لآا.اسمااتم من اللام عليهم الأئمة اعش ها ارباب؛ 
•اعتقادهم؟ ل وفاته تبل كلها الشريعة رسولاش. بلغ فهل إذآ ~ ٤ سآ" 

ه.عل محي الباقي وأولع الثريعة، من جزءأ بلغ ل لا، ج- 
منحملة بيان اقتضت التدريج حكمة ارإل ت الغطاء كاشف آل إمامهم قال 

وصيكل السلام، عليهم أوصيائه عند وممه.أودعها حملة، وكتإن الأحكام 
يذكرفقد . الحكمة. حب ئا المناسب الوتت ق لينشرها الأحر؛ إك ما يعهد 
بلأصلا، يدكر0 لا وقد ، حياته من برهة بعد تنصصه ؤيدكر عاما . الني 

وقتهءأص.إك وصيه عند يردعه 
عليهصاقت الني. ®إن • النجفى( الدين نهاب العفلمئ آيتهم وقال 
الاشتغالقدم وقد , . الدين أحكام حميع لتعليم المجال عه يول؛ الفرصة 

يقمالعلمية الطبعة سرير، هاسم بني مكتبة تثر ، الرسول هاسم ٠ تعليق ، آ ١ ٦ ٩ آ/ ج ) ~
•( وقفاتلهم ه بيته وأهل ه الض حثاة م، مؤلفه فيه يتحدث -) ٠١٣٨١سنة 

(.٤٤رج٦/ لل،ازندداف جامع" "سرح ا ١ ل 
■)أآ(اأصولالكافيا)جل/'مأ( 

الخطاء)صيلإلمكاشف لأل وأصرلأ« الشيعة »أءل )٣( 
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كفايةءدم >ع سيإ لا . . . الأحكام تفاصيل لبيان التمحصى عق يالحروب 
.، ترونٌل طول إليه نحتاج ما حح لتلقي زمنه ق الناس استعداد 

اممليق؛
الحروب،الاشتغال قدم وأنه ه، رسولاذةء ق شيخهم طعن كيف انظر 

لزممعلتيماثإن مزيتك إلمك انزل ما ؤغ ؤئدا,ياآلرسولت • بقول تعاك واقّ 
.٢ ٢ بأل أصؤوئ آلئوم تبمدى لأ آلله إن منآلثا،اي - يعمبمناك وأس 

،رراب:أنالأيةmمحدهمحيعالكتبUعقيمالكالينىلالكافي١٣وانظر 
٠أ أ آلتتهاه احتلاف عك يمفو٢ا وأمم عروجل، عندالله من نزلت التي 

وكتبوالإنجيل التوراة لكم ُأنتى * فقال اقهر عبداش أبا مال بريدأ أن • وفيه 
كإونقولها ترءوها، كإ نقرؤها عندهم، من وراثة عندنا هي قال؛ ، الأنبياء 
•أدرى" لا فتقول ، قيء عن يسأل أرصه ل حجة نحعل لا اش إن قالوها، 

،يعلمهأمبمر١^٠^٠ أن إلاأمرْ عالمأ، نسه يعلم ر وجل عز أناقّ • ُباب 
حرجتالتي العلوم حح يعلون الأئمة أن رءاب؛ ، ، ٤ ر ا؛ الحلم ق شريكه وأنه 

أمرايولاة الملام عليهم الأئمة أن ءاب: لْ،، والرمل* والأنبياء الملائكة إك 
وحيعالني، علم ورثوا الملام علميهم الأئمة أن "؛-ابو• ،، علمه* وحزنة 
ةبلهم<اأص.س الذين والأوصياء الأنبياء 

الحق)ج\/\/ا/آ-ا'ااآ:إحقاق عق وساته الجفي )١( 

الجفيوتطٍقا-هخمبمقالحق)جا/م\آآ(.)٣( 
اكضوب0ضسمقالحق)جا/"اا-آ(.)٤( 

•الا!قرجا/ههأ(  ٢٥)
(.١٩٣-١٩٢راصولالكاز!رج\/)٦( 
(.٢٢٦-٢٢٣/١راصولالكاق«)ج)٧( 



ءوجواب مزال غتصر 

لكلباب، ألف حديث كل ق حديث، ألف الوو عل إق أمل الشي رروأن 
.، ل مفتاح® ألف باب 

التعليق:

انمرنعمحدثه الذي النفي الأثر ل تكمن الأنمار هذه مثل ق )الخهلورة( 
إقالأحبار هده يمصدق بلهي قد الذي الأير محيا الدعاوى، وهده العقل بتن 

الخ.. . والإلحاد والحيرة الشك مهاوي 

واقنغير رمحوله وستة الق كتاب أن مقتضاها الخهليرة التنلرية وهده 
•أ ه وفاته عند التشريع ءر-إ يكمل ولر بالبيان 

الشيعي.المذهب أتبيع هم ت والضحية 
إ0فآؤدمحنواتزلئا ؤآلزبر ؤلألهثتت ت تعاق اش لأيات تآكذيب وهذا 

فهدJالذىآخثلفوأ لثئ غتاشاص]ب ؤو.آأتزلئا : تحاك وقالاش 
•ؤوخهكذدلأسوث4لص وهدى 

الشيعة؟.علمإء اعتماد ق المئوية بالمة الإلهي المثريع اكتمل هل - _U؛ 

القواعدمتكفلا العزيز الكتاب كان اءلما ت العلوم بحر شيخهم أجاب ~ ج 
يكمللر الشي.والسنة سة إك احتاجوا تفصيلانيا، ق الدخول دون العامة 

اُويبمالقمي(١٢٧،ج•؛/ ٤٠٤»ُحارالأنوار،للمجيي)جأ/َاآل،جمآّا/)١( 
لكفارالكثرى، انمرحات و،ماتر ( yav_s)و،االأ-محهاصأ (، ١٧٤، ٦٤٤)ج؟/

الآية)؛؛(سّررةاوحل.)\(
الآدة)؛1(سسورةالحل.)٣( 
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أناحتاج ، عهده عك تكن لر الستجدة الحوادث من ممرآ لأن ٠ التثرح حا 
.، ١ أوقاماءل ل عنه ^j_،b أوصياته محي يدحرعالمها 

مقاصدهم،تنفيد ق يوفقوا لر الأنساء بأن ت ارونقول الخميني؛ إمامهم وقال 
٢.®ل . ..الأنبياء ائل بمفيدميقوم شخصأ آخرالزمان ل مي؛عث اش وأن 

 A_ الشيعة؟ محدثوعد\ء ألفها الش الروايات هذْ أصحاك هي ما - ٤.

•ام.رص احتضار عند لكنت المؤلفة الأحادث هدْ أن - ج 
تلقيق استمر ه عليا بأن ؛ قالواأن إق الشيعة ■( ■SUخرافات تنتهي ولر 
•إ موته يعل و.حتن الرسول فم من العلم 

وفاتهئد اقء؛أوأ علتآ الرسول. عالمه ما ت راباب ت ايجلي سيخهم تال 
:قال ص عل عن محداق، أي راعن : الأوق الرواية ل وقالوا .®رن، .ويعده.
بئرمن نزب، بست فغسلي ، مت، أنا إذا فقال؛ وأله عليه ارق صل الني أوصاي 
قال:فمي، عك فاك صع ثم آكفاق، ي فأدرجى غل، من فرغت فإذا غرس، 

٢.القيامهءر يوم هوكاتنإق ط ^تا،وأسآق 
تمارض؛

صت،أنا إذا عل؛ ءيا ت قال الرسول. أن هم بأنفالشيعة علمإء روى 
ا.واكتءإ،ار٦ وسائلتي أقعدني نم وكفني، فاغلتي 

العلومء)ص؛(.لحر الأصول *امصابيح ١( 
■إيران ل الإّلأمة للثورة العالي الإعلام أحرى")صآأ(،مم سألة •ع الهدى ألة »م٢( 
(.الدرجات•)صزوه—٠٩ماتر و، الأنوار•)ج"إ/هاآ(، •بحار ٣( 
٢أ/ •بحارالأنوار•)ج• ٤(  ١٣ ).
(.٢٨٤ص للمنار) الك؛رى، الدرجات وابماتر ، ٢( ١ ٣ / للمجلمى)ج'٤ الأنوار• •بحار ٥( 

.الساشن الصدرين ( ٦ 
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بنوسمرة هريرة أي، مثل يرؤيه ما أما اJيتر١ أهل طريق مجن لم صح 
. ٢٢بعوءة<المقدار الإمامة محي له فليس . . جندب. 

عندمن بحج لر ما •كل • • رر أن • الشيعة عل-،اء عقائد أصول من فان وليلك 
باطل<<رص.نهو الأئمة 

بقبولت الشيعي( المدهب خدم ممن )وهو المالكي فرحان بن حن وقال 
أفمهل الحديبية صلح قبل الصحابة من أمن من مرويات 
امليق:

ومنعددهم ناحية من البيت، ال المقصود ق محلف الشيعية الفرق إن 
عشر،الاثنا الأئمة ت عشرية الاثنا محي وهم كبرآ، اختلافا اعيانيم ناحية 

رصياشفاطمة ولد من ولوكان غرهم، من إمام أنه زعم من كل j( ويتلمعنون 
ا•-ل--تعاقعنها

إبل القليل، إلا ه عل عن يرو لر حنث الشيعة علإء تورط فقد وأيضا 
■إ ئيء والحرام الحلال ل يروعته 

الهوى،عن ينطق لا ه كالرسول عثر الأتني أئمتهم من الواحد بعدرن الشيعة ءال،اء إن )١( 
مدونامم،ق ه ارمول أنوال وجود يندر وليلك ه، ورسوله تعاق كمولااة' ونوله 
ذريةيعص ■ص إلا يروون لا فإنبم الين آل وحتى ألمتهم، يفرونه بم،ا يكتفون لأمم 

منكل الشيعة عنإ، كفر وليلك . نقط.ه الحسين ولد ومن محها، تعاق وض\ق قاتلة 
الكالءأصول  ١١انغلر؛ عندهم، عثر الائئي الأئمة عدا ما البيت آل من الإمامة وادعن حؤج 

.الغطاء)_\<U( كاشف لأل اكيعةوأصولها٠ ض )٢( 
ااأصولالكافي<ا)جا/ا'\،*ا(.)٣( 
(.٢٥الشرعية؛)ص والصحبة اللغوية الصحبة ءالصحابة ت كتابه ل كإ )٤( 
•( ١١٢للمجييرج٥٢/ الأنوار؛ البحار ت انظر )٠( 
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جعفرقال خن عليه، اممدب من يالإكثار الشيعة علياء قام فلذلك 
ءاايناااريالكدب أولعوا الناس ررإن I الصادق^ 

القاهمة؛

ولوالزعوم مهدبمم رأى أنه زعم من وصدق يعدالة الشيعة ءلإء يعتقد 
غيبته،بعد الحجة برؤية الرجل تشرف ١٠• الممقانى آياتيم قال واحدة، مرة 

•، ٢ صرورْ''ل العدالة مرشة من أعك مرشة ل كونه عك بدلك ننتشهد 
رمولاش.،صحابة ق الحكم هدا الشيعة عبياء بجري لا فلمإدا 

•إ ؟ عدالتهم برهان ه الهدى رمول برؤية ه الصحابة تشرف ويحتبمرون 

عندوجوده ل المشكوك الموهوم منتفلرهم من أعظم ه رصولاش أليس 
.القرون؟ تغاقب بعد اليوم به فتكيف ا ! الحت^رةكتبهم ل كإ عمره شيعة 

قاه،هةادقواهم>

منواحد إمامة أنكرو بانبم ه، الصحابة لمرويات ردهم الشيعة ءالإء يبمرر 
رواياتيملون فليأذا زعمهم، حد عك ه طالب أي بن عل ت وهو أئمتهم، 

•أ أ أئمتهم؟ من كثثرآ أنكر من 

ضاءابيهةتحاأممذمماسوامماض؛
بكبر؟بن ءبدالU' ت مثل ٢ الف3لحيةل بروايات 

.٢( ٤ ٦ للمجالس الأنوار، و>ل؛حار (،  ١٣٦)صه"اا-الكثي« »رجال ( ١) 
■٢٢١١/١لل٠مقاف)ج»تشحاكال« )٢( 
٠الفطحية وممرا ، الصادق أولاد أير وهر ، الصادق محمد بن جعفر بن عبداف ت أتبلع هم )٣( 

بأنهت اووبخش الشيعي الدهب ق الرحال علامة قال وتد . . الرأس أفطح لكن عبداه لأن 
،يرما سبعان إلا أبيه بعد عبداق يعس وم ، وخقهائها الشيعة مشايخ جل الفرقة هده إق مال 
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•إلخ • •،•ل والناووسة مهران، ين م،اءة ت مثل ، الواققةل وأحار 
كثثرأأنكرت التي الفرق هذه رجال يعص الشيعة وثق كله ذلك ومع 

الأئمة.من 

نمحمد ت كأمثال الفهلحية رجال يعص عن الويختي الشيعة علامة قال 
منوهم فطحية، كلهم ®وهؤلاء ت قال . حكيم. ن ومعاوية الخزان، الوليد 

ا.ل .٠٠ .والخيول.^ةالماJإءواسهاء 

ؤإحوانههو معرصا ، ا الواقفةل رءوس يعص ق الويختي قال وكازلك 
عنعاتل. ®الواقف ت اعتمادهم ق الخموم إمامهم قول عن ثيعته، عشم\ء من 

الصيرا،ويئس ، مأواه جهنم كانت  ١٠٠٠مات إن ، ميثة عؤخ ومقيم ، الحق 

)صا"ث(،الأكر الناشئ لعداق الإعاعة• •مسائل )انظرت ؛امامته القول عن رجعوا ي =
)ص؟\\-الحميري لنثران العvن٠ ورالخوو )صماي~لأما(، للتويختي الن_عةا وريرق 

النيعةعلمإء كتب ل مدونة أتباعها روايات زالت وما ، الفرقة هده انقرصت وقد ( ١٦٤
الرازيم يألأب للإّامل ( الإّلأمة)>_UAYالكلمات ل \وتت : انفلر عنرية، !لأنا 
الغاليةوالفرق الغلو كتاب )صمن مراني آ الظوم ت/ءبلاش 'آم، ٢٢سنة الرق 

هّ(. ١٣٩٢سنة بغداد الحكومة، معلبعة للمحقق( 
يإمامةيقولوا قلم جعفر، بن موّن للمشيعة؛ المائع الإمام عق ونفوا الدين هم •' الواقفة )١( 

٠انفلر خروجه وينتظرون حي، وأنه يمت لآ جعفر بن موّن أن زعموا حيث بحده، من 
)»_U؛(.الأتمر للتاشئ ١لإu٠ة وسائل ، لمي)ص٣٩( والفرق، •المقالات 

حيوهر يمت، لي محمد بن جعفر السائس الإمام بأن ت وقالوا . ناووس. ت له يقال رجل أتيإ )٢( 
لانو؛ختيالشيمة، وأفرق ، •٨( ص للقمي) والفرق، •المقالات انفلر؛ الأمر. محنل يظهر وّوف 
 U_( )(.١٦٢ص الهمهسي) لمشوان العين، الحور و• ، ٢(  ٨٦٠٠٠٣للرازي)وءالزينة، ، ٦

(.الكثي•)ص٣٦٥•رجال )٣( 
(وغثدئ.٦ ١ ٦ ، ٥ ص\\< الكثيأ) أرجال )٤( 
.( الكثى«)ص٦٥٤•رجال )٥( 
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ونوله؛، ، ١ زنادةهال ؤيموتون حيارى، ®يعيشون ت الواقفة أيضاق ونوله 
إلح.. ..٢ ١ زلادقة«ل كفارمشركون ارفإثم 

مذهبهملقيام ؛ هؤلاء روايات يقبلون الشيعة علمإء هم فها كله هذا ومع 
ذلك،عند يتوقف الأمر ليت ويا ه، الصحابة روايات ويردون عليه، الباطل 

انتهشاء إن بياته محياق كإ ، الحشرة يتجاور لا عددا إلا كلهم ه ويكفرومم بل 
■ذ".

اصة؛قاه،ا4ةصرسء 
..^.jlpلأي نلت قال: حازم ابن »عن أنفسهم: الشيعة عل،اء روى لقد 

بلتال؛ كذبوا؟ أم محمد، عل صدقوا .إ رسولاق< أصحاب عن فأخرق 
صالما«لى.

منوغيرهما لم ومالبخاري صحح عك الشيعة عناء محكم ب،اذا " ٥١س
كتبأهلالسة؟.

ررنصحاح؛ ٥٩٨٤سنة التوق العامل الصمد عبد بن حين قال ~ ج 
العاصرشيخهم وقال ٍحيحال٦،، غ؛ر يروونه ما وجيع كلها، ، العا٠ةأ 

اوؤال)*اما(وجواُه.انفر:)١( 
(وجوب. ١٣٣) Jlp:انظر )٢( 

.( ٢٢٨^Y/الأنوار، وابحار ، ( ٦٥)ج١/ الكال٠ "أصول )٣( 
الآ؛ة)اه(سسورةالإّرا،.)أ(
الخ.. .الخثوية. i القوم الواصب، ا العامة الثسعة؛ علّاء عنل. السنة أهل امماء من )٥( 
الخياممطعة العامل، الصمد بو بن لحين ( ص٤٩الأحبار،) أصول إق الأخيار "وصول )٦( 

؛قمسنةا'؛ام.
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الغرائبمن أحمج ®وتد • وصحيحه البخاري الإمام عن بيني العبداش 
.آ المودانءر١ وعجائز الربر، غرق يعقول يليق ما والمتاكير، والعجائب 

 Y_ حكايات حقيقة مي ما — ٥(lijll )؟الشيس الدهب ق ؛؛

لهيعرف ولر حلقن، له ض لر القي، المكري الخن إمامهم تول ®لما " "ج 
لهمسن حئ ذلك، من للتأكد ؤإمائه زوجاته اتراء تم وتد ظامرأ٢ا، ولد 

وثيتوصيته، أمه وأودعت جعفر، وأحيه أمه متراثه.yj، تمم الخل، بعللأن 
والمالطان«لص.القاصي محي ذلك 

يعده)فافترقالشيعة تحرعياء ولهدا للتشع، الغلهر قاصمة الواقعة هده فكانت 
.٢ الإمامة*ر٤ ارانقءمت ت قال من فمنهم فرقة( عثرة خمس بعده من اصحابه 

بعدهوالإمام له، عقب ولا تول ص، عل بن الخن ®إن ت قال من ومنهم 
جعفرينعلأخوْ((لْا.

رجلقام الشيعة، ءال،اء يعيشها التي والاصطراب الحرة هذه خصم ول 
الخامسةل ولدا المكري للحسن أن والعن الخمري( معيد بن عثإن يدعئ) 

الحسن.أبيه بعد وهوالإمام ، ءارْ لأحد يظهر لا الماص عن محتفيا عمره، من 
محبونائبا الأموال، قبض ق عنه وكيلا انحده قد الإمام الهلفل هدا وأن 

لالدينية ائل المق عنه 

طهران.الكاب وطح الكاظمي، له وندم (، ١٤صراّ للسي) الحق• راية •نحت، )١( 
ظاهرء.ولد له يز ولآ ، حلف، له يعرف •ولر (؛ y١٠ القص،)ص •رواية )٢( 
لأين؛اميهاكي)صآأ(.^^^•لعداس)صآ>ا(،وصانمينأ )٣( 

(.جم٠اشةسة«مضرامص)ص٤٢٢
•يجوب ١ ٢ ٠ رقم الزال : واظر ، ١( ١ • - ١ ٠ للقص)ص\/ والفرق• •القالأن، )٥( 
دارفة: ، )صا-"ا-بمآ( البحراق صالح لمحمد التنلر، الإمام أحوال ق الفكر أحمائل )٦( 

.سروت الحياة عكتية 



ءوجواب خنصرسؤال ءءءء.^ءء^^ءءءء^^^^^^قءءءءء 

نفىعثإن بن محمد ابنه ادعن —( ٥٢٨٠رسنة معيد بن عثإن مات وئا 
•أبته لعوقا 

نفىق النوبختي روح بن الحسين حالفه —( ٥٥٣٠ )سنة محمد توق ولما 
)سنةمري المحمد بن عل أبوالحسن حالفه —( ٥٣٢٦)منة توق ولما الدعوى 

الإuمة.الشيعة ءال،اء محي للنيابة المدمحن وهوآخر -( ٩٠٣٢

علمإ•،قال الأموال، من الباهرة الأرصدة أجل من للبابتة المدعون كثر ولما 
.مرى البوفاة الكبرى الغيبة ووقؤع الابية بانقْلاع الشيعة 

بتالقفونكإ ، قهاء الأسئلة يتلقون الإمام عن النواب هؤلاء وكان 
)توقيعات(وسموما المنتظر الإمام من ؤإيصالها ؛أجوبتها ويأتون أموالهم، 

. ٢١ءل،ادهمهولأءأبزعم وهيخهلوؤلإمامهمالمنتنلر، 
.؟ الشيعي الذهب طا■( هد التوتيعات( ، هده)الر؛٧٤ مكانة ما — سمه 

ءلإءإن حتن ، ورسوله تعاك ال؛ة كقول الشيعة محي هي ~ ج 
ق.ؤ النبي عن صحيم بإسناد روى ما عك التوقيعات، هده رجحوا الشيعة 

النقلمن أقوى المعصوم محل رافإن ت العامل الحر قال التعارض، حال 
.؛ار. , بوسائط 

.للمجلى)ج\ه/٩ الأنوار، اجار : انظر )١( 
للحرالشيعة® وءاوصاتل (، ١٥١)ج؛/ القمي ابويه لأبن الفقيه® ثمحضرْ لا رامن )٢( 

الوحيعن اعتقادهم ق لأما ودونوها الترقيعات، بميم الشيعة شيؤخ اهتم ولقد *لإ/مُا(، )ج 
وءإكإل، ١/٥١٧ الكاقءج ت مثلا انظر ا حالفه من ولا يديه من؛-تن اياحلل يأته لا الدي 

للطرصىوارالاحتجاج® ، ص٢م١١للطومي وءالغيبة® ا  ٤٥ص* بابويه لأبن ١^٠^ 
ابن(،وقدمبم:همداق ١r٤٦-١٥٠/٥أل

االهليعةق طع ونل ، الأمثال® ®ترب ت سإه كثاب ق متفلرهم عن اطرؤية الأحار الحمتري جعفر 
(٥ ٠ ١ — ٥ ٠ ٠ الشيعة|)ج؛/ مانيف إق ااالJريعة ق الهلهران بزرك أغا وذكر بعلهران، الإسلامية 

.اكدمة® الناحية من الخارجة ءالتوؤيحات ت باسم شيعته لعلكاء كتابان 



وجوابمحزال غتصر ء

يأتيهالا الش ررالة من الرقاع هالْ ايمحاصرون الشيعة عالياء وا■ءن١ر 
اواطل«لا،.

المميق:

قكيفا، عاليكماال حجة\ق ®وأنا ت تواقيعه أحد ق قال إمامهم ان قالوا 
ا.ال قبله؟ ماتوا الدين أئمته رواة عق حجة القائم الإمام يكون 

ءهتطظسءف،ءىممت

ررإنكالتوقيع فاتئ كمنا، يسأله المزعوم المنتفلمر الإمام إق الشيعة أحد كتب 
موتهقبل يالكفن إليه وبعث ث،انين، سنة ل فإن ثءانينٌ منة ل إليه تحتالج 

 t_ مذيبلكتابه الطوسي جعفر أي الءلاتفة شخ تأليف سبب هو ما — ٥
؟.عددأحاديثه وكم الأحت5ام، 

اليوم،ؤإق تأليفه مند المحمرة، الشيعي المذهب أصول هوأحد الكتاب هذا — ج 
الكلميتي.الكاقلشيخهم الثانبعد الكتاب ؤيعمر ( ١٣٥٩٠أحاديثه)وبلغت 

أحاديثأن الأصول( كتابه)عدة ق صرح ند الُلوٌّي المؤلف أن والعجيب 
.إآلاف الستة عك تزيد لا أي آلاف، خمسة : عك نزيد وأحباره التهذيب كتابه 

أص؟ المحتلمة العصور ق الصف من أكثر علميها زيد قد أنه ذلك معنن فهل 
.الشيعي! المذهب شباب لدى محير 

(.١١٢للخنزي)ج٢/ الأسلاب• اانمءوة )١( 
.٤ ص؟ الرقم) المضل أبر العنلمن اش آية الثيعة لعالم المتم• اُكر )٢( 
ئاب»النيةاسوس)صآيا(.)٣( 
(.٤٦٧، ٤٦(،وإكإلالدين),_J،٥٢٤ءأصولالكافي«)ج١/ )٤( 



ءوجواب هصرموال ء^^ءءءءء^^ء^^^ء^ء^ءء^ءءءءءءء 

،ميعتهم علعاء من الإسلام ياسم تترت ا خفيه لأيد إصافا انها ّلثا لا 
•دمنهم.ماء منها والإسلام 

والتياينالاختلاف ارمن I أحاديثهم إليه آلت ما فهو تأليفه ب وأما 
لميولا ، يضادْ ما و؛ازائه إلا ثم يتفق يكاد لا حئ والتفبماد، والنافاة 
عكالطعون آعثلم من ذلك نحالفونا عد حتن ساقيه ما ، _l؛Ldوق إلا حديث 
مجدبا

هداأن موى دليل يدون التقية( علي) علعايهم اختلافات من كثيرا علؤي وقد 
يوافقأءدانهمسالمةرا،.أوذاك الدليل 

العجاب:العجب لوائنا الكادق القدس الشبمة كتاب دس؛إوأ4ع ولووققثا 
الثالثأو الثاف u_؛ عك غزصه الكافي،، كتايه \}كوني ألف ئا :قالوا

ررالكافي; القمى عباس وقال ا، لشيعتتاءر كاف ®الكان، ت فقال الغاب، عثر 
يعمللر والدي الإمامية، اكنفات وأعظم الإسلامية، الكتب أجل، هو 

أنهوءالإأنا مشانحنا من ارممعنا ت الإسرآياذي أم؛را محمد وقال مثاله® للإمامية 
أويدانيه١ليوانيه كتاب الإسلام ن، يصنف لر 

كتابن، ®اختلفوا ت اري الخوانقال ت الأقوال هذه معي اقرأ ت القارئ أيبما 
ا.؟®ل الكافي، كتايه علا، يعد فيإ أومزيد الكليتي، تآليف، هومن هل الروصة 

للنورىالوسائل® وءرمستدرك جا/'آ(ا —٣ )٢ القدمت للعلومى، الأحكام، ®رتبمدب )١( 
.0( . ٤ سلهراف)ج؛/ واالدرسةا (، ٧١٩)ج؟/ 

)صه\(.اا،ثو،ةامماو،« )٢( 
•اعنوالأكاب،ألماصهم)جم/هبمر)٣( 
(.١١٧٦- ١٨سواشارمح،)جا/الجان® اروصان، )٤( 



وجوابخصرموال ء

كتاب®إن ه( ١ * )ت٦٧ العامل الكركي حير بن حسين سدهم ثقتهم وقال 
١٠.. يالأئمة. متصل حديث لكل قيه اش يالأسانيد كتايأ خممون الكاق 

كتابا،تلاثان عك مشتمل الكاق رركتاب ت م(  ٤٦٠ت ) الهلومحى يقول بينإ 
.١١. الشيح. رواياته بجميع أخرنا 

ما؛؛نالكاق عك زيد ما أن ت ا،لتقدمة الأقوال من منصفا كنت إن لك يتبن 
الكمريضم كتاب وكل كتابا، عشرون ت عثر الحائي والقرن الحامي القرن 

./'(٤ ٠ ) يبغ الدة هده هليلة الكاق كتاب ق زيد ما نسبة أن ت أي الأبواب، من 
.!أخرى!ؤإصافة فقرات، وحيف ألفانلها، وتضِ الروايات، تبديل عدا 

أصحابمن كون أن أيمكن ؟ كتابا عشرين الكاق ق زاد الذي فمن 
القرون.هده محليلة كثر أوترود واحد؟ هوييودي وهل ييود، علإء من العإئم 

سردابه،ق معصومكم قبل من موثقا كافيكم زال أما الشيص؛ آبما وأسألك 
الهيابةتعاق اق أل نلشيعته؟؟؟ كاف وأنه وتوثيقه، فيه برأيه متمسكا زال وما 

لأجمح!و

.التلقي؟ ق شيعتهم مصادر عن المعاصرون الشيعة  PUS■يقول ماذا — ٥ سه 

القديمة٠^١^٠؛ أصول عك التلقي ق اعتمدوا قد العاصرين ءالإء إن ~ ج 
الأول.الأريعة الكتب ق المجموعة 

.الفقيه! محضره لا ومن والاستبصار، والتهذيب، الكاق، ت وهي 

(.١١٤رج^*/ اري للخوانالخنان® لاروصات ( ١ ) 
(.١٦١ص ) للطوس الالفهر-تء )٢( 



ءوجواب خمرموال 

•ا ١ الطهرافل برزك كأغا • العاصرين شيوخهم من طائفة ذلك قرر كا 
ومحنالأمين>لإ،وءبحهمارص.

تالأربعة كمهم عن الموسوي عبدالحن العصر هذا ل وآيتهم شيخهم قال 
،وأحسنها ، أقدمها والكاق ، بصحتها ثلمؤع ومضامينها متواترة، "وهي 

وأتفها«لأ،.

،الغابرين عالماتهم من ا،لتقاومين عن نحتلفون لا العاصرون الثمعة فعلعاء 
•واحد ومصدر ، واحد مع؛ن إق يرجعون حميعا فهم 

أصبحتقد ٢ الإم،اعاوةل المصائر بعض إن بل ، فحب هذا وليس 
العيان}}ق\>تي الإسلام دعائم كتاب مثل ، المعاصرين الشيعة علياء هد عمدة 

بعدعة الامحمة كل ينكر ، إمياعيل وهو ّآاُّآه( رمت متصور ين محمد ابن 
،، أئمتهمأ من فأكثر واحد إمامة لإنكاره هدهم كافر فهو ، الصادق جعفر 

(.٢٤٥/١٧^ربمة٠سلهرنى)ج)١( 
اكذأسالأض)جا/-حآ(.راعيان )٢( 
اظر:ثوئبابار.)٣( 

الوسوي.رقم،اا(لبلافن ()ارس ١لراجuت)ص١١٣)٤( 
محمدبإمحامة ت نالوا نم ا جعفر بن هوإسإعيل جعفر بعد الإمام ٠ قالوا الذين هم ٠ الإساعيلثة آ ٥ ر 

القرامطةانبثق الإ،أمإعياوة ومن جعفر، ولد سائر إمامة وأنكروا جٌفر، بن إسامل ابن 
محلفكتثرة وألقاب متعددة، فرق وللإصإعيلية وغيرهم، وانمروز والفاطميون والخثاشون 

عنتعاق يعءاالوناق فهم الحض، الكفر وباحك الرقص، خناهره ت ومذهبهم الباليان، باختلاف 
الدرجةوصل فلن إك ذلك يفلهرون ولا البعث، ؤثكرون والعبادات، البوة ؤنطلون صفاته، 
الديملأبن واالفهرست* ، ٢( الإتماء؛ل)»_UA لرازي ءالزينة* انظر: ميمهم. ق الأخ؛رة 

(.(،و٠بيوارد«سش)ص٢٦٨١٢
سةباكجف الخيرية اسة )صهُآل(، ثهراشوب بن عل بن العل،اءالحمد انظر؛ )٦( 

•٠١٣٨.-



وجوابمزال نحمحر =

كتبهمق عليه يعمدون المعاصرين شيوخهم كبار فإن ذلك ومع 

الحديثإكتميم ق المعروف الاصتللاح الثيعي المذهب ق يوجد هل — ساُه 
الميعي،المذهب وحدق ومتمل السنة، هوعندأهل كإ وصعيما، وحن صحيح 
ولماذا؟.

الخل.الطهر اين الشيعي العلامة زمن ق إلا يوجد ولر تحدث، هومإنإ ~ ج 

.، ١^^١٢وكتاب الكاشاف الفيض قاله 

وسسذسمموقوواضانماض:
الإسناد.عن لخلوه الثبعي لذهبهم السنة أهل نفد هولدغ إنإ 

ضرأحاديثهم بأن للمشيحة، العامة تعيير دير ذكرهل'آا ق رروالفاتدة ت فقال 
ا.قدمائهما'ر أصول من متقولة يل معنعنة، 

هومحاولةإنا عندهم، ناد الإسدراسة بأن أيضا الحامل الهر عالمهم واعرف 
العامةلاعتقاد موافق الحديد، اروالاصعللاح فقال: السنة، أهل لتقليد 

هوءلا٠ربالتتعااكإ كتبهم، من هومأخوذ بل واصعللاحيم، 

بعضجرح ل واختلأفامت، تناقضان الشيعي المذهب ق يوجد هل ~ سماْ 
•وتعديلهم؟ الرواة 

)صم\ا■(شبمماضلممالأ:أامةالإ،لأبأ ١( 
٠( ١ ١ / ١ )ج الثانية مقدمته ق ( ٢ 

الند.أي: ٣( 
.١( ٠ ٠ آ/ ٠ العامل)ج للحر اك-عة® ءوساتل ٤( 
.١( ٠ ٠ آ/ ٠ العامل)ج للحر الشيعهء ®وصاتل ٥( 



ءوجواب سؤال غتصر 

والتعديلالحرح ررل • الكاشاق الفيض مدمبهم شخ قال نعم، ~ ج 
إليهتهلمتن د،ا ترتفع تكاد لا واشتاهات، وساتضات اختلافات وشرامملهإ 
ر١ الحثر:ااا؛ل عك بمث لا كا النفوس، 

أئمتهمصاحب أعين، بن زرارة : الشهير محدثهم ت ذلك عك الأمثلة وس 
والكاخلم(.والصادق الثلاثة)الباقر 

زرارة،لعزاه زرارة، ت قال أنه ه عبداه أي عن الكثي روى 
.لعناشزرار0اا

ثالثاه إن ت قال وممن والتماري اليهود من شئ ررزرارة ت قال ه أنه ورووا 
ثلأثة«رآا.

لامملث، إن زرارة رريا ت قال ه عبداه  LJأن ه نفالكثي شيخهم وروى 
الخة«.أهل أسامي 

أيا®أحاديث لأنيت زرارة لولا أعئن، بن زرارة رررحماه • وقال 
وأيلم، مبن ومحمد الحعفي، كجابر ت ٢ وكثيرل كثير التناقض هدا ومثل 

•• • وغثرهم أع؛ن، بن وحمران العجل وبريد ارادي، اللثث بمير 

مروياتممعك محكم ثيء فاي أحوالهم، وهدم شانمم، هدا يك وس 
رووها؟.الص وأخبارهم 

،القيمةاكاب)جا/اا-مآا:أالوافي• )١( 
١٦و•١٥١-)٢(^رجالاعني«)ص٩٤١

.( الصدرالمابق)٣( 

(.١٣٦-الرجالاصى«)ص٣٣١)٤( 
«رجالالكثى«)صا؟ا(.)٥( 









ءوجواب مزال نحمحر ءء^ءءء^^^^ءءاءءء^^^^ 

.الم(؟ والاتحاد )الحلول : اس لحاء اعتقاد : الثا

إقه بعل الخاص الحول أو اُبمزئي، بالحول القول الشيعة ءلإء نحاوز 
العام.الحول القول 

متا؛؛نوره فأفض، سمينه، ثجنا ثم ١١ت قال القفوت عبداش أيا أن رووا 
.، .*أ . ه.يتقلحطنا ولكزاى .•  ١١ت رواية ول 

حالات؛هعا)تم ر)لنا 1 قال أنه ه الصادق الإمام عن الخوئي شيخهم وروى 
•ن٠ءنا٠ل٣، ونحن هر، ص أنه إلا نحن، وهو هو، فيها نحن 

قالواردة القرآن نصوص ت)أن يعتقدون الشيعي المذهب ءال،اء أن ت رابعا 
وهوتوحيدالعاين، ق الضلال فيه وقع والدي الدين، أصول من أصل أعظم 

أحدإشراك وعدم ه، والأئمة عل ولاية تقرير ت منه الغاية أن يعتقدون العبادة، 
معهمفيالإمامة(ل

والشركاش، الشرك تأويل ق متضافرة الأحبار اران ت الشيعة  PUS■وناءادة 
أهلْن ليس من الإمام مع يشرك • أي والإمامة، الولاية ق بالشرك ت بعبادته 

غثرهما'لولاية ، محمد آل ولاية ح يتنخذ وأن الإمامة، 

.٤( ٤ • / ١ )ج الكاق« ءأصول )١( 
رجه\إ\\،او؛ةهبم، عل معجزات جوا،ع باب ؛ الأنوار• ابحار وانظر ، (  ٤٣٠/ ا رج ابق ان ٢٢١

،٥٦— مآأ/>ه )ج معجزاتبمأ ءران_، I من ورد ما ; وباب رواية، ١ ٧ وفته أأ/يا~'ه(، وج 
وجأْ/"اها(.

.( ١ ■ المد)»_U دار للخوتي، الكيبرة• الخامعة الزيارة اشرح )٣( 
الأتمةالأثاءنر.أي:)؛(
٢(.• القروي)>_U العامل الناطي محي بن الحن لأي الأّرار• ومثكاة الأنوار •مرآة )٥( 



ء^ء^ءءءءء^^^^^ءءءءءءءءءءوجواب )، ١٢غتصر ء

ولقدآيءأو00 أي ٌألإئ ؤئل'أمحآس تعاق: نمثلأ: 
منؤوتكوس يمنك يمطن أنتكن ين تلك من ؤإل؛y؛._ إلمك أو-تى 

جاءهذهالأيةكا آلخسجمي.شآسفامدشتآثعينهل١ا
يولأيةأمرت ارلس ت ١^؛• جعفر \لي عن ت الكاق وهو عندهم، كتاب صح أق 

عمالالث،،ل٢،.ليحطن يعدك، من عل ولاية •ع أحد 

اصليق:

كإمفدون كانوا إذا إلا الكريمة، الأية أول الشيعة ءلاءُ تامئ لقد 
اشتعاق !، ■ءليه\الومنين أمير يه يراد الخلألة)اق'( لفظ بان ت يعضهم اعتقد 

.كبيراعلوآ الظالمون يقول عإ 

هدايعتقد من وصف ق وصدقاا^، الولاية، هي )العبادة( جعلواوكلهم 
قالالة،عندما الشيعة: عالياء سيقول ماذا نم آلخنهلوزه ^}،١ ت تحاك بقوله 
.ءؤنلأسفاءندب<؟ : تحاك 

ؤ-حدهر iuTدنى إذا ياذهُ ؤذ'لتكم تعاق؛ قولاا^' ق قولهم • ومنها
وبثواؤ ولاية له لس من ؤو]نيقزك.؛؛-،ه ولاية ص لعل بأن ْفخزدزه 

الرم.سورة من ٢ )٤ )١( 
اؤومير •نف(، ٢٥١القص• اشر ((، )٦٧رقم )جا/يآأ الكاق• •أصول )٢( 

رج؛/ا/آ-ا(.واضراكافي«لألكشان للمحراق 
الآية)آا(سّورةغانر.)٣( 

انوذطاللرابالمي اJرفى الكراحكي >، بن محمد الفتح لأي (  YUUالفوايدء)'_جاع اممز ( ٤ ) 
واننلر:(، ٣٦٤الأنوار!وربحار مفرقة( مءوئ.ت، ص ب )؛تحدث أم  ٤٩

للبحرانرالبرهان! بر تقو• (، ٤٢١/١)جالكاق! أصول و• (، ٢٥٦/٢)جالقمي! •تقصير 
(.٣٧٧/٤(،و«شثراكافي«لتكاشاق)ج-٩٣/٤٤٩



ءجواب رموال خمر ءء^^ءءء^^^^^ءءءءءءءءءء^ءء 

الايكرهم نلآ ج ألؤ «ع ؤ\؛لئ ت تعاق الق، قول ق قولهم • ومنها
قصلال إمام مع هدى إمام ت ررأي ت ، أ٢ اقئأ أبوعداش قال ا، ١ ئعأثودك>هأ 

قرنوس<ر"أ<.

المميق:

لنشوءالصالحة الربة هي الفرات، هذه لثل الشيعة عناء روايات إن 
نفسق يقول تعاق فالق ؤإلأ قبلهم، من ه عل وعبادة تاءليه ت وتحديد 
حؤاثا؛آس آصعلئ آلذيىت> عتاده عق وسقم س آلخمد ؤؤأ ت الآي١ت 

ناءالثناء مث لخكم ذآلأوضذئزل حأىألثنأؤ'ت .أس .لإؤو1ء 
تمبتوأعق\نثه\ي نا حدآيقذاثهجة يهِء هائتتئا 

تادجعو أهنا خللها وجعل الأرضهماJا جعو يعدلون.أثن يوم هم بل 
بDأظرضلأبملنوثألأحآس ق؛>آصرتنحاحا 

اءلنهحلماءآلأزض ؤيجعلخفم ونكسث^مء دعاه سمحبآشنهلثإدا ا. 
آموآصردسثدْكروث.أئنيهديطم4،نا ميلا ثع 

ممجشلاقغثا;بوث
^أءلآلأزضألأئغممجش

رضوألا آلئننوت ق نن نعلن قُ ئل صندقعنل. إن'تمتز برهذكم هاثوأ 
بلآ'لآخرأ ف، علمنهم آد'رك بل يبموث. أيان نئمحون ونا آلأ 

وهذاهذا؟ فعل ه ، مع؛JUأرل : أي ، ٤ عنونهأ نئها هم بل قلي ؤ، هم 

الآية)اآ-(.نّورةالمل.)ا(
•يايغترون  ٢٢١
(.٢٠)_U للكراحكي الفوائد٠ وءاممزجاْع ، ( ١٣٩ الأنوار، لابحار )٣( 
النمل■الآيات)هه-ا"آ(سمرة )٤( 



^=^ءءء^^ءءء^^=^^ءءءءء^^=وجواب مزال خصر ء

بمقرين؛انه لكنوا وغترهم قريش وكفار ذلك، نفي يتضمن إنكار استفهام 
يعبدألا يستلزم ذلك وأن بذلك، عليهم فاحتج غيرهم، ذلك يفعل 
له.شريك لا وحده 

إنهيوحم( إب رسوو م، قتلك من ؤمآأزن1ثا ؤ هق: قول ق قولهم ؛ ومنها
منوالراءة اولأيتنا، إلأ نط سآ بعث١١^ راما ا ^١ ٠١٤هاعتدوي،jأ١ائا زلة لا اذةُ 

حا«رص.إلا قط ^لأةاشاضلميمثسا أءدادا«ر^،وفيرواية: 

اممليق؛

أمةمن هم والدين أئمتهم ولاية ت المفترون الشيعة عبياء جعل أكر! اممه 
واللام.الصلاة عليهم الأنبياء دعوة هوأصل محمد 

القاسة:

أبويقول ما ه عبداش لأي ررذكرت ت قال الخثعمي معل بن حبيب عن 
ؤحدْهدأزآلله ئدا ؤ ت قوله.ق ؤ، ت محال يقول، ما إل أجل، ت فقال ا-فهلماب، 

د؟رالنيم،ثنثإدا رلاجر؛ محويثوث لا ٠ؤآئنارثظوبالزنن الموممحن أمتر أنه 
هدامحال من ٠ عبدايته أبو قال فإهستتشرإJراه إدا ؤ وعمر يكر أبو ه دؤيهث 

بدلكعنزاش بل ثلاثا، بريء منهم إإ؛،اش أنا ثلاثا، وجل، عز باش فهومشرك 
إذابأذهُ ؤذ'ت5م : وجل عز قولاش حم، ق الش الأحرى فالأية : محال ه، نف

ه،المومنن أمثر بدلك بعي أنه زعم • قلث ثم ، هغفنت»رهل وحاوْر 
(.نّورةالأنL،.٢٥الآية))١(
(.١٣٤)ج^ وانسدالصالI ، ( ٣٦٧)ج^ا الرuنا اشر )٢( 
(رنم)٣(.٤٣٧/١«أءرلالكافي«)ج)٣( 
الآية)ها(*ن-ودةالزص•)أ(
الآة)\ا(.نّررةغاغر.)ه(



ءوجواب نحتمرمزال —^^^^^^^^^^|ٍٍٍٍٍإٍٍٍٍإٍٍٍ^^إٍٍء^؛ 

ثلاثا،بريء مهم \ك\ق أنا ، ثلاثا' باش فهومشرك هذا قال من : أبوعبداش قال 
نمهءربذلك اش عنن بل 

هوإنإ الأعإل قبول أصل )أن ت الشيعي افلذهب عابء اعتقاد ت ا حام
عزتوحيداش هو وليس ، وولايتهم( عثر الاثتي الأئمة بإمامه الإيإن 

الة.أهل اعتقاد هر كإ وحل 

عيدآلوأن ، بيده محمد نفس اوالذي ت قال ه الني أن البة علياء روى 
^٠؛،؛^حتن منه، ذلك نلاش مجا تسا، سعبن لعمل القيامة يوم حاء 

•أمل وولأية ؛ولايتي، 
عرثهفمن حلقه، و؛ين يينه علما القي علتا نصب وحل عز ررإناى ت ورووا 

معهنصب ومن صالا، كان حهاله ومن كافرأ، كان أنكره ومن موما، كان 
الجن®يحل ؛ولايته حاء ومن مشركا، كان تجا 

وامائر، ٣( • ٢ Y/ )ج٤ للمجلي ريحارالأنوار• وانظر؛ ، ( UA)جأ/ رضرالرهان• ( ١ ) 
■( لاكفار)صا'"آْ امرئ، الدرجات 

انممدةالشيمة كتب ل الإلحادية الكفرية الررايات هذْ من ا،لزيد لهق ا عن الّاحث ات٠ا وانظر 
(،١٨٦)ج؛،/الطو-ى الهن بن الفضل عل لأي القرآن تضر j البيان محع مثل: 

الض«وأفم وجأ/ختما(، ل\ام\ لابحراق الرuن• واتضد 
)جا/لأاأ-و«الكال• (، ١٣٤)^/لاكاثاف ١^• وأتفر )ج;آ/أ0ا(، 

،٣٥٩، ٧٨،٨٣الأنوار•وأبحار )صأ،م( الكأفي، وأروٍة (، ٤٣٧و٤١٩
الأنوارومرآة (، ٢٧١-الفوايدللرفى)ص٤٢٢جامع وممن (، ٣٩•، ٣٦٨، ٣٦٥، ٣٦٢

رواثاتممعن مؤلف ب )يتحدث، ١( للقمي)ص٤ الشرائع وءلل ، ٢( ' -٢ '١ • للعامل)ص 
الأحكام(.محتلفح ق الأئمة عن 

 )Y( الأنوار• •ربحار ; اننلر ، ذللن، ق رواية وسعين إحدى ; الجلي ذكرنيخهم/UY^٢ ١  ٦٦- • )٢.
وابمشارة(، ١٥•^١; للوري الوسائل، ءستدرك (، ١٧Y/Y٧)جالأنوار، ،بحار )٣( 

.( ٣٨٤/ ا رج للاربل الأئمة، معرفة ق الغمة و®كثف ، للطري)صرام( الصعلنن، 
»اصول،الكافي،)جا/يمأ(.)؛(





ءوجواب سزال نحتمر 

بينكمالسبب رانحن الخلي® وين بيته والوماممل الرب، حجب ررفإمم 
لالحنة و؛ين الخلق بان الوسائل اللام عليهم ®أتمم وجل*لأا، عز و؛يناش 

التوسليكون فكلمإ الخلق، حح عق والكإلأت والعلوم الرحات جع إناصة 
أممر«أص.اش س الكإلأت فتحان لكن أكثر، بمهم والإذعان حم 

اصاليق:

ولانمعه، حجب له ودعائه تعاق لربه عبادته ق المخلص المسالم ين ليس 
دعوةاجتب قريب ، ؛lijيابى سالك ؤؤإذا • قفو تحجبه، واصهلة 
ه:وقال دتؤبنوأيالةيإتذئوته^اع ^تجتوا/ل دعان إذا آذاع 

نتدحلونعنادق عن ننتكمون الذين إن قالوؤ 

٢•■جهتمدا-؛شثهل 
تتعاق قال الأصنام، عابدي باعتقاد توكرنا هدا الشيعة عاياء واعتقاد 

إقُثنتنه-لم ما دوذه-ءأنلثات ى آمحدوا ؤآلذيث الخالمأ ألدس ش ^ألأ 
ألأس زن -.محكوت غٍه ب تينهزؤرنL •؛؛5^ أس زن رلئ أس إل وثمزتوث1 

•، ٦١4Jسهوكنذثظايهدى 

.( ٩٧)ج^/الأنوار، •بحار )١( 
الاز)ج"امآ/ا.ا(.)مآ(
•)جا/ُآ*ا( الماس )٣( 

.البقرة سورة من ( ١  ٨٦) الأية ( ٤ ) 
■غاخر محررة من ( ٦٠)الأية ( ٥ ) 

الآ؛ة)م(.نّررةالزص.)ا-(



وجوابموال ءنتمر ء

القاد،،؛؛ ٥٠٥ءد،ة،،،دانل الباب وق،،،،١ 
اد،ألةالآو1ي،

خملقاستأهل ومأ الأد4ة،، إلابولاية اوقيعق»لأهدايةتلانبياء قولعياء 
إلاباسوديةللأخمة«ر.سمراليه 

سده،عنلقهاه أن آدم استوجب ما راواش قال؛ ه عبداش أبا أل فرووا 
بولايةإلا تكليا موسئ كلماش وما القوأ، عل بولاية إلا روحه من فيه وينفخ 

ثم، اقء؛و؛ لعل بالخضؤع إلا للعامين آية مريم بن عستى أقاماش ولا ص، عل 
ا.١ لا«ل بانمودية إلا إليه، الطر مزاش حلق استأهل ما الأمر: أخمل قال: 

تعارض:

أنادم استوجب ما ، بيده نمي رروالذي ٠ قال الله رمول أن رووا 
بشوقإلا جنته إل ويرده عليه، يتوب وأن روحه من فيه وينفخ ثنلقهاش 
• ٢٢لعل؛عديااروالولاية 

السالةالثاذية

إلأبأنمتهم((.سءاثاهق»نمسداضةعوف،، 
رربنانال؛ أته ه جعفر أنى عن ءا_إؤهم يرويه ما ; ذللئ،ومن 
ررونحن• رواية ول ، وتعاقاال"آ، نارك وحداس وبنا ءرف،اقه، وبما عبداش، 

.( ٢ ٩ ٤ Y/ )ج٦ للمجلي الأنوار" وار;حار (، ٢٥٠)ص للممد ااالأ.محماصاا ( ١ ) 
.( )_A0Aدم« وءكتاب، ، (  ٩٥؛/ )ج. الأنوار، اا;حار )٢( 
L^_؛l:أاكوحد«لأين وانظر )ج-اآ/*ا.ا(، الأنوار! وأدحار )جا/هلا(، أالكافيأ )٣( 

ءنٍمه )يتحا-ث وت سر المعرفة دار نشر الطهراق، ; وتعليق حح نم ، ١( المعي)ءسآه 



ءوجواب يزال خمحر 

رعيةاش، عالم وحزتة اش، أمر ولاة ررنحن ت رواية وق ، ٢١التما،ل إق الميل 
ماولولأنا اش، عٍد وبنا اه، كتاب نزل وعالينا اه، دين وأهل وحياش، 

<الأ،.وعرته اش، نمي ورئة ونحن 
المميق:

مزيشاءجوهواعلممنا-ثتؤكنيآسخى مدى ؟،^ ^jjJهث؛ 
يهوآس من؛ند ءابمي،آش ءؤذ'للئ،من ؛ وقالاشهثا، يالنهتدبىت>ه 

ؤزنجتجلأشخنئُئامطاهالنهثد 

اسلةاثلثة

^لاممم1ءإلأطساءافييا((رها.
ومنأفلح، بما  ٠uدءااررامن أثمنهم: عن علماؤهم يروي ما ذك: ومن 

،.واستهلك<(ر هالك بغير_نا اش دعا 

،،رص٨٩٢الرازي القاسم لأب الأثرا واكفاية بزعمه( التوحيد ق الأئمة وايات ر =
.(  ٣٨٥)ج'ا/ شهراشوب لابن طالب* أي وءمنادبآل 

ولدياوي)جآ/؛اأ(.ءإرشادالقلوبء ١( 
•( الصمار)ص١٦اممريء انمرحات ءبصاتر ٢( 
٠القصص سورة من ( ٥ ٦ ) رقم لأية ا ٣( 
.الكهف سورة من ( ١٧)رقم لأية ا ٤( 

العياتى*®نفير ت مثل ، مصادرهم من عدد ق الينئ هذا ق كثثرة روايات جاءت ( ه 
ابويهلابن كلاهما الأخاره)_Y؛( وءمعان (، ١٣٠^١; وءالخصال، (، ٤١^١;
الحسنوتفسير )ءسم^٢~٨٢(، لالهلرس وءالاحتجاج* بالصدرق، اللقب القمي 

*وغثرها (، ١١٣٩العامل)ج؛/للحر الشيعة* وءوماتل ، ١( ١ "٨ ١ ١ صرما المكري) 
ث)سحل ( ١١-٩ ١ الشيعي)صم١١ الطري الدين الرتفنى*لعإد لشيعة الصطض االبشارة ٦( 

للحرالشيعة* و8بتل ، ( ١  ٠٣/٢٣)جالأنوار* وءبحار وكرامامم( الثبعة مزلة عن فته 
(،و»الأUل«سوسرص٢م^١(.١١٤/٤ز)ج



محمرمحوالوجوابء

استجيبالأنبياء دعاء أن ت راباب ت أئمتهم ق قالوا أن ^٢١^٠٠٢ جرأة و؛لغت 
،•*ل بمم. والأسشفاع بالتوسل 

بالتوملت مي يا ®وعليك له؛ فقال اسه المقال  ٠UءLءالوحجتهم آيتهم وأوصى 
ماأنه فوجدت؛ الأتمار استقصيت ند فإل أحمن، عليهم وآله بالشي 
•إلا؛التوسل:^^٣٢ ٢، ل الزلة من أنيائه من ض عك ^ ١٠٣٠٧

استجابةأساب حلوق لبعض ذكرْ ل الطرمى، الورى ت شيخهم ذكر وقد 
قمة مائه وتقول الأرض' عك الأيمن حدك تضع ئم • • رر ت الدعاء 

وانصراقكافياي، فإنكإ اكفياق محمد، يا عل يا عل يا محمد يا ت سجودك 

تمرة ماته وتقول الأرض، عك الأيسر حدك وتفح ناصراي، فإنكإ 
القس،ينقطع حتث الغوذ الغوث الغوث ت وتقول ممرأ، وتكررها أدركني، 

تعاقا،أثاءاش إن يققيحاجتك يكرمه فإن\ش رأسك، وترح 
اشدعا الغرق، عق لقءأ نؤح اشرف ®لما قال؛ صي؛ الرضا عن ت ورووا 

فجعليحفا، دءاااتم اليار ق إيراهٍم رمي ولما الغرق، عنه ^^١^ يحفا 
دعااهالمحر، ق طريقا ضرب لما المحو؛ مومئ ؤإن وسلاما، يردآ عليه الار 

،؛!حقنا اش دعا ، قتله اليهود أراد لما القو؛ عسئ ؤإن ، يبا فجعله ، يحقنا 
.ا ٥ ااتم«ل فرفعه ، القتل من فنجي 

رواة،عثرة إحدى وذم: وجا-آ/أ<ئ"ئ-؛م( ،  ٢٧٩)ج-آ\/الأنوار! •بحار )١( 
و)جهمه"ا(.

العصمةيدعون وشيعته أنه مع اللام، عاليهم الأنساء يزلان، اعترانه : لم الأحي لاحظ )٢( 
.ا،لطاوقةللأنمن!

الزهراءدار ١ المقال الدين محي : وتعليق تحمتق المقاق، لعبداق ١( ')ص٤ الرشاد مرآة )٣( 
.٥  ١٣٩٨سنة ٤ : ط يبيروت، 

.٣( • )ج^/٨ الصلاة كتاب، للرري، الواتل! ءمتدرك )٤( 
(.١١٤٣)ج؛/(،وااوّائلالشيعة! ٣٢٥; ٢٦ريحارالأنوار!)-؛)٥( 



ءوجواب موال ئنتمحر 

حبسسبب وما اوراقها، له ورميها الحنة، اق؛أومن آدم إنزال مبب ما • إذا 
.؟ الشيعة علياء اعتقاد ل الحوت يهلن ق ص يونس 

لهورميها الحنة، من المحون آدم إنزال ب أن ت الشيعة علمإء يعتقد ت الحواب 
الرسول.بحق ودعااش بيا، أقر وئا ا؛ للإمامة إنكاره هو• بأوراقها، 

.للجة!! أرجع ه والأئمة 
بطنل تعاق حبسهالة' الإمامة، أنكر لما القه يونس القّ مي وأيضا• 

.٢ ١ .أ . الق.أحرجه أم ولما الحوت، 

المميق:

هنادئنميزعته لن ان قطن معئضبمبا إذذقب وداآلمون ؤ • يقول تعاق اش 
آوط؛لمإرئ.من يفت إق نحتك اث إلا إله لا لثللنيتأن آق 

ر١ شءىآلنوثيأنه - دكد'إلك ماآتمّ ونحغنه لئ*- قانثجتئا 
تعاققاس المفتريات، هذه من افتريتم مهإ بانكم • الشيعة عالإء أذكر ؤإنني 

مقرهولو ثورْ-، م وقت بأئو'عهلم هؤ يور لثْلأوا ؤئريند0 ت يقول 

تهليعيلا والذي أ أ الخانق الهارب وصفومهدتم الغلوأن -م ووصل بل 
•الراُهمتن أرحم بأنه ، ر ه نفعن القتل دفع 

٣٢٦)جا-آ>/الأنوار• وابحار )جا/ا؛(، انماثي، اشر j كاملا: النص انظر )١( 
.فرات،)ص٣١( و٠شد ، ( ٣٣٤-٣٣٣و

الأنّاء.مورة من  AA-AUالأبتان)٢( 
.الصف مررة من ( )٨ الأية )٣( 

يأول؛ ت له فقيل ، غيبة من للغلام مد لا ت ه الق رسول تال قال عبدااتمع أي ءعن ت رووا ( ٤ ) 
أيلابن البلاغهء مج وأشرح ، (  ٩٧/ رج٢٥ الأنوار® أبحار • الغل بماف ■ تال ، الق رسول 
■( لالطو-بى)صهأمآ ءالبء ومماب ، ( ١ ٠ ٩ ا/ )نءا الحديد 



وجوابسؤال غتصر ء

الغوثالغوث الأمان، الأمان الأمان الزمان، صاحب يا مولأنا رايا 
المجلالخجل الماص، الماعة الماص أدركي، أدرض أدرض الخوث، 
الراحين«لا،.ياأرحم الجل 

منادياإذا الميطان إن • القة؛ جعفر أي ُرءن • الكلمي شيخهم وروئ 
.، ٢ الرصاص،،ل كإيذوب ذاب عل يا يامحمل ينادي؛ 

اصليق:

مزدوزآشعتادأتال=ئلمءؤإنآلن.ىممعوث ت كتابه ق بقول تعاق اقّ 
ألءتم،رإنكت»رءشمدينه

وتعاكسبحانه والت . . أصنامهم. ق المشركون يزعمه ما و؛ين هذا فرق وأي 
يادق،عن الذئث.نتتتجأ0 إن أك؛ أنتحب آذعؤق رئًفم ؤؤعالا ت يقول 

اللوار١J، ٣( ٠ ٤ ه/ رج١ للمجاسم؛ الأنوارُا وُابمحار ، (  ١٨٤رج٨/ للعامل الثيمهء اروّاتل )١، 
الثروعا٠العمل بكإل الأسّوع وءاخمال ، ( ١ لص'آه للكفعس الحصن٠ الأمتن 
٠الإمامة وءدلائل -، ٥٦٦٤سنة اقوق لمارس بمن جعفر بمن موسى بن لعاي ( )ص٠٨٢

jالشيعة يناء من المازندراف، الطري رسم بن جرض بن محمد جعفر لأي رص؛'٣( 
منزلةعن مؤلفه فيه ت>درث، ) م ١  ٣٨٣سنة بالنجف الحيدرية الطبعة نشر ، الرا؛ع القرن 

طاوسلابمآن اكممُ عياء تاريخ ل الهموم وأفرج اعتقادْ، ق الأئمة ومعجزاُنف 
قالنجوم ؤلريق عن والحرام الحلال معرفة كيفية عن ت مؤلفه فيه )يتحدث ( ٢ ٤  ٦١٠٠٢٥)

العاملعل بن لإبراهيم رصآ'ماا، الواقية( الأمان )حنة الكفعمي ومصباح اعتقاده( 
وكتاباعتقاده( ق والزيارات الأدعية عن فيه )يتحدث ه*هه— سنة اقوق الكفعمي 

ه.٥٤٨اكوقمةاممرس اسل بن الحن الدين لرنحى امتكارمالأخلأق«)ص'مم( 
ULJ1ونجاح الداعي وءعدة ، ( ١٣١ا/ ٠ ^١ الأنوار، واحار (، ٢٠)ج٦/ ءالكالء )٢( 

—)يتحدث١٥٨٤ سنة اقوق الحل الأسرى فهد بن أخمد أبوالعباس الدين بإل )صرمام( 
.الدعاء( ق اعتقادهم عن لفه مؤ فيه 

الآية)؛ها(منسورةالأءراف.)٣( 



ءوجواب موال غتصر 

.الأئمة؟ يأمإء العرف ت بحانه يقل ولر ا، جهمدامحدنت>يمر نيئين 
محلآمحنهرأا،وس:

لهكمحنتل ًًقل يًت وأمحنرأوجومكم ُؤئلاأمنقايآللتجل 
ميننحاJدهمjةودونه١٣د

آلذيرنت>إى لهُج عآنتبعوأ نتلآ مرب آثس ثنائها ؤ • يقول هث واق 
سعاآلوتاب ئتلبمم وإ0 لهُ ولوآحسوأ لزهظقواذبادا آس دون من ددءودنته> 

٤.٢ ^ذآلمJاكلآلخلأوبه١ ث مشقذوه قُ 

آثألأهولا ّش عت0ا تةورنن> أن ككزآشمح ن ؤ ت يقول ه والتم 
،برميحثرهمإلهخيعاه ااثقريون 
مبق0ءاق إلا دآلأزض آلشننوت i، من ًفث إن ؤ تعاك؛ همايلق فالخمثع 

.وضرسسالآات..ظا<لا"،.

السألماالرابعة

صعيآسهم اهتقادعضاءالقيهة»طن 
اءإنت ويقول يشتكي الثالث الخن أي؛؛ إمامه إق رسالة علمائهم أحد أرسل 

•ربه* يمضإك أن 4ب ما إكإمامه يمض أن 4ب الرجل 

غام.محورة من الأية)'٦( )١( 
الآة)؛ا(.سصورةءام.)آآ(
الآية)هأا(سمحورةالأماف.)٣( 
الآة)متما(ُنّورةالحج.)أ(
الآية)'ا'اا(سسورةالما،.)ه(
الآية)ي(.نمرةم؛م.)٦( 





ءوجواب خصر<سؤال ^ءءء^^ء^^ءء^^^ءءءءءء^^ءء^ 

اش،بركة عق رقعة فاكب وجل، عز حاجة لك كان ررإذا : وقالوا
واحتمها،أوفثدها شثت، إن اللام عليهم قبورالأئمة من قر عك واؤلرحها 
أوغديرعميقة، أوبثر جار، مر ق وامحلرحها فيه، واجعلها نفليفا طينآ واعجز 

ه®يتققصاءحاجتلف وهويتوق ، السيد إك تصل فإما ، عاء 

نعمفإنه ممزعا، لك وانحده المحو؛، الزمان واستعن؛صاحم، . . رات وقالوا 
علموارث يا عليلثا اللام ت وتل • • • أوليائه عصمة وهو الممن، 
المومئانمعز يا ءليائv اللام ، الدين عصمة يا عليالث، اللام ، النيين 

.®ر.الفلالمين.التك،رين الكافرين مدل يا ءليالث، اللام المستضعفين، 
عكخوفا لنيحته عنرج لر الشيعة ^١٠ ١٠عند الزمان وصاحب هدا أكبمر، اش 

حذْيوصف فكيف ، ، المعتمدةل كتبهم ق قرروْ كإ القتل، من ه نف
.ه؟!نفخماية عن وهوعاجز الأوصاف، 

الظهر:قاسة 

إقرااللهم يعانه من كان فه، الصادق جعفر الإمام أن الشيعة عشمه كتب روت 
ذلقد نشورأ، ولا موتا ولا حياة ولا نفعا، ولا صرأ لنمي أمللث، لا أءبحث، 

ناصري،وقل عيري، وانقطع صري، وفلهر مضجعي، واستكان مصرعي، 

..صدي. براهنك، ونلهور عل، حجتلثا نيام يعد وولدي ووالدي أهل واسلمي 

•حارالأنوارا)جثا</أ،أ(.)١( 
.( ٣٢٣١الأنوار،)ج؛آ/،حار )٢( 
الأنوار،•بحار القتل. محاق نال: م؟ ،نالت: نلهورْ قبل ب لاقانم •إن : قال زرارة قس )٣( 

.( ٣٢يانملومي)>_\< •المة، ومحاب البلاغت،)جاا/ا<«ا(، نج واشرح ، ( ٩٧)ج٢٥/ 



وجوابموال غتمر ء

منوممر بل ١،، ..*أ جهتك.من إلا الرجاء وانقطع منك، إلا الامال وترت 
.٢، ال . . الدعوات. هده أمثال عنهم ئمل ه الأنمة 

السأثمةأاو،طدسة

الرمأداء ض اهفلم الأنية، إش«شاهد الهج »بأن الضة عأ4اء اعتقاد 
.الإظم« أركان اأمحا«اسض 

اقى؛قبرالحسين زار من قال؛ الي؛ الرصا ®عن ت ءال،اؤهم رواه ما ذلك ومن 
الهيزالهفوتمر نيارة ®إن ت فقالوا ا،لزاد تهلور ،،ثم حجه.ارور0اار له كتباس، 

•ا ٤ وحجةاال عمرة عشرين من وأفضل حجة، عشرين تعدل 
زيارةفضل ق الرواية هذه فأصدروا ه، جعفر الإمام أن—١٤ فغاض 

مبرورةحجة ثلاثين تعدل sج^^ عبداه أي نيارة ®إن ت قال فرووأنه • إمامهم 
•، اش رسول *ع زاكية متقبلة 

الدينلرصي (، ٢١صيى٦ ) العبادات٠ ومنهج الدعوات وءمهج (، ٣١٨رج٦٨/ الأنرارُ ُربمجار ( ١ ر 
•والأحرار، الأدب عن ب ا"ا"م)يتحدث ٤ اقوذت طاوص جعفربن بن موّن ابن ٢؛؛، 

••إلح • (،وامهجالدعواتء)ص"؟١( ،وج؛ه/٢٤٠٩٨ابحارالأنوار،)جآ"ح/ ت انظر)٢( 
(.٤٢٤أوماتلافُةأللحرالعامل)ج؛١;)٣( 

س،لأينا؛و0)صآه(مح:ضأكر
بزعمهواليثة الحسنة الأعإل عن سه في)يتحدث يطهران الصدوق مكتبة نشر العقاري، 
(١ الزيارات،)صرا٦ وءلكمل ، ١( ٦ )ج٢/ للعلو-ي الأحكام، وامديب منهإ( وجزاءكل 

فيه)يتحدث — ٥٣٦٧ّنة النوق القمي قولريه بن جعفر ابن محمد بن جعفر القاسم لأي 
وءوسائليعتقد( كإ ، وفصاله ذلك وثواب البيت وآل الأئمة قبور زيارة ءلريقة عن ٠ مولنه 

ا/حةم(.اكيعةء)ج.
(.٣٥١— ٠٣٥ / ١ ٠ )ج الشيعة، ءومائل ، ( ٥  ٢١٠٣) الأعإل، ٠لثواب )٥( 



ءوجواب موال ئنتصر ءءءءء^^ء^^ءءءءءءءءءء^ء^ء^ءء 

اقه؛الحين قر زار ءمن ت فقالوا النصيب ق فزادوا ه، الحين أتباع فغاض 
حجوكم ؛؟ ؛أءإرهااار ه رسولاش ح1أج من حجة، سعين له كتب 

.رسولاشه!ا

. ٢٢ميرورهءلحجة ررث،انين ت فقالوا ه أبوعبداش فزادأتباع 
الزادتهلور ثم آ، حجهءار ا)ماتة ؛ فقالواه الحين لدى الزاد وتهلور 

أي®عن فقالوا ه، الحين أتباغ الزاد محلور نم حجةاال٤،، ®ألف ت فقالوا 
ألفألف له ي\ق عرفة، يوم اقوأ الحسين نر زار من ت تال ص عبداض 
•، اش.®١ رسول •ع عمرة ألف وألف اص، القائم مع حجة 

.؟ حجة٠٠ل٦، ألف ®ألفي ت فقالوا زادوا نم 
تريته((ق والشفاء مته، تحت الإجابة ®ألاؤإن فقالوا؛ الفضائل ق ونوعوا 

؛؛٥٤١١الحسين نر زار من القظت؛ الصادق ®عن ت قالوا حتن التهلور زال وما 
*أ. .وعمرة. حجة حهلوة بكل له اش كتب 

.همآ-آ0-ا( ١ ا/ أوائلافةا)ج• )١( 
.( ٣٥• ا/ (،وأوائلاس•)ج• »مابالأع،ال،)>ص(>0لوص\وس)صس ( ٢) 

.(  ٣٥. ١/ ■ )ج و،وماتل »نوابالاعإل،)_Yه(، )٣( 
،جةا/ه1ة(، ٢٨٦\إ ٠ )ج للتوري الوماتلء ووالهستدرك C (  ٤٢٦/ ا )ج؛ ءاوسائل ( ٤ ) 

لاينالزواراتأا واالكمل (، ١٠للطري)?_A الصطض* ولأسارة ، ( ٨٩الأنوار®)جهّه/ واُب*حار 
سنةالتوق القيد اللقب العإن بن محمد بن لحمد ( ٤ )^٠^٠ ١٠وكتاب ، ( ١ )ص٢٧ تولويه 

.بزعمه( نورالأئمة زيارة فضاتل عن ٠ رعوصوعه ه  ٤١٣
(،٤٦٠ا/ رج؛ للعامل اكيعهء وءاوساتل ، ٤(  ٩/٦)جالأ-حكامء الت٦نJب )٥( 

وءروصة(إ ٨٨/٩٨)جالأنوار، والبحار (، ٢٥٠/ ١ ٠ )ج للرري الوسائل® وارمتررك 
■آ ٤ ص٦ ر للمفيد الزارأ وءكتاب ، ( ١ ٩ ٥ / ١ )ج للنيشابوري الواعفلين، 

(.٣٧٩و٣٥٣-٣٥١/١اكبة٠)ج.•وسائل )٦( 
الخاشية.( ١ ١ لالممقاق)ص، الرشاد، ءمراة )٧( 
.(  ٨٢)ج؛/ الأحاتي حمهور أي لأبن ١إلآلا٠ )٨( 



وجوابهصرسؤال ء

بنطm افن م زار من قال:اقءك الرضا راعن : فقالواطغو ثم 
عرته®فوق زارالله كمن كان الفرات، 

،عاشوراء يوم عل.> بن ا-دين قبمر زار من ت فال اص ء؛الااثم أبى ®عن 
ا،لزاداتهذه توقفت وهل ا، عرشهء ق زاراه كمن بحقه، عارفا 

أرجوسلما.والزايداتأأ 

الممليق:

لأيقلت حنان؛ ®عن • بانمهم رووه عإ الشيعة عل،اء محيب ماذا 
عنبلغنا فإنه عليه، اش صلوات الحقن قر نيارة ل تقول ما • الة؛و■ عبداش 

ماالحديث، هذا أصعق ما ت فقال قال ؟ وعمرة حجة تحيل قال؛ أنه بعضكم 
.، ٤ الحتنهءال أهل شباب نيد فإنه ، تحفوْ ولا زوروْ ولكن كله، هدا تحيل 

صرضاءاضه4>قاصية 

.>ابعثي ت قال ه المؤمان أمبمر أن الكليتي شيوخهم شخ روى 
ا.١ وكرالصور® القبور، دم هق 

•ا  ٨٥)^؛القمي بابويه لأبن الأعإل وثواب ، (  ٦٩^٨٨ الأنوار" أربمحار ، ١ ر 
ر١الإتLل٠، ١( ٠  ٥/٩٨)جالأنوارا وءبحار ، ( ١٢٩ ١/ )ج٠ الوسائل" المستدرك )٢( 

فيه1ا"م)سحدث ٤ منة التوذ طاوس ابن المعروف جعفر بن موسن بن لعل ( )ص٧٦٥
)صزاه(،للمميد ءالزار* وكتاب الأتمة( وزيارات السنوية والأعإل الأدعية عن 

قالمزعومة الفضائل هذه من للمزيد وانفلر (، رص١٧٧للهلومي اقهجدء وءممباح 
(:A١٩٩لأّحل\ir٠ ٠ i٠فى\r٠r.)

الرسالة.هده من ( ٢٠٣رنم السؤال) صهد الخسقن نر لزيارة الزعومة الفضائل هدْ من للمزيد اتنلر )٣( 
منالحميري جعفر بن لمداش الأسناد*)ص٨٤( واقرب ، ( ٣٥/ ا ٠ ^١ الأنوارْ *بحار )٤( 

.بزعمه( الغائب المهدي عن الروايات عن فيه الثالث)يتحدث القرن ل ءا-إئهم 
،٢١١/٣)جواطر: (، ٨٧٠اكيعة«واوساتل (، TYl/T^الكالء ءزوع )٠( 

(•٦١٤/٢لل^رفى)جوءالمحامنء ، ( ٢٨٦وربحارالأنوار")ج٦٧/ (، ٣٠٥وجه/ 



ءوجواب موال غتمر ءء^^=^^ءءء^^^^ءءءءءءء^^^ءء^ 

سويتهءقرأإلا ولا محوما، إلا صورة تيع ®لا ؛ رواية وق 
أويقعدقر، عق يمل أن ه اش رسول »ئاتى : قال ه عبداه أبي( وعن 

.٢، سئأو عليه، 

كرهه اش رسول *إن • • الشور عك نبوا ®لا • قال فه عبداه أبى وعن 
ذلك«لى.

ولكنصحيح، الهي بأن بل شة، ذلك بأن يقل لر ارة هده وق 
،•أ وأئمتهم ه الرّول فر بمثمح، 

•إ -^؛، ١٠٥١١هوالغلوق آدم بتي ق الشرك سب أن الجاهلون ونتامن 

اى،طىةأاو،طبح

.يشاء« ئ ؤسل ثء، ئ يم،( الإ،ام »إن علياءاثيعة قول 
احلوافإ إليهم، مفوض متا الأئمة لأن . . . ررت قال حعفرفه أبى عن رووا 

•فهوحرامُلْ، حرموا وما فهوحلال، 

.( ٨٦٩(،واواتلالبة،^Y/٢٢٧;٢٧»موعاللكفي« )١( 
(،و»وّائل٤٨٢/١كلاماللطوّي)ج(،وااالأّتمار« ١٣•اامد_بالأحكام،)ج١/ )٢( 

.( ٣٨٢^٨٧; الأنوار! ،بحار وانظر: ، ( ٨٦٩^٢; التجة! 
البة•واوساتل (، )ص٢١٦ Jjiiورالحاسن! (، ١٣٠الأحكام! !مدب )٣( 

(.٨٧•)ج؟/ 
.(  ٨٦٩)ج؟/ الشبة! اوساثل : انفلر )٤( 
•بماتروانظر: (، ٣٣٤رجءأ/ الأنوار! و^دحار (، ٣٣)•للممد !الأخصاص! )٥( 

•( ١  ٣٨/ ١ رجّآ للنوري الوسائل، وءمتدرك (، ١١ص*؟ ) للصفار الكثرى! الدرحامحت، 



وجوابموال غتصر ء

يم(سءاصهةشداويص(؛
لمدهر، آلف فمكثوا ، وفاطمة وعليا محمدا وحالق وتعاق سّحانه أزالته 

أمورهموفوض عليها، طاعتهم وأجرى حلقها، فأشهدهم الأشياء حيع حلق 
•، ل يشاءون،، ما ومحرمون يشاءون، ما محلون فهم إليها، 

طاعتهم®واجرى ت فقال النص هدافقرات بعض الجلي شيخهم وفدبتن 
منالحادات حتن طاعتهم، الأشياء حح عك وألزم أوجب أي: عليها، 

مماوأمثالها الحصئ ونسح الشجر، ؤإئال القمر، كشق والأرصيات، السإؤيات 
.٢، .،،١ .والمع.وانملماء والتحريم التحليل من أمورهاإليهم، وفوض لامحهئ، 
قلنا موال الءلاءة، ق لنا عبيد والناس : قال ه الرصا إمامهم أن ورووا 

■٢ الغاJباار الشاهد فلسالح الدين، 
القاهمة:

بؤياذن لم ما ية؛زمحند لهم ّمعوأ 'ثم؟ثنوأ لهمّ ام ُؤ • يقول سبحانه الق 
•، وإ0أكلهوت ولولا^^هآمحلكصيث٦م آثه 

قمؤآلئتوْ وآوحك؛إ ألإكممب أقن يؤته ان لبشر ك)؛ ما ؤ • بحانه ّويقول 
محنونبماكنتمّ نبتيقن ولكزحموئوأ آس دون من و همادا يلغا'ما'يددوأ يمول، 

•، ٥ ^ممناونامحزممزنونهل 

.( ٣٤• ; ^٥٢الأ/ار• وأدحار . ٤( ٤ ١ ^١; I الكأفي •أصول )١( 

ءوساتلالشعة،_>،: ،٧^ ( ٢٧٩،و»؛حارالأنوار«)جءY/للشد)ب؛( »الأض« )٣( 
الفاصدالاعتقاد هدا من للمزيد وانظر (، ٧٠)ص للهلري واادثار٥ (، ٢٦١)جّآآ/ 

»ااصولالكافياا)جا/اةة(،وءبحارالأنوار«في:
•الشورئ سورة من ( ٢١)^ ١١)٤( 
عمران.آل محورة من ( ٧٩الأية))٥( 







ءوجواب موال تنتصر 

.٢ أمانءر نإنه ، ص؛ الحقن يربة أولادكم ررخكوا • أبوهمداش وقال 
الحجب»ءنرق ت الطية هذه عق الجود إن الروايات بعص وتصف 

تكونأن الأرض، إق هطوا إذا ا،للائكة سألن العتن الحور وإن • • ' الع 
.، *ر٢ . . الهلينة. هذه من هداياهن 

والأئمةه الشي تثر حتن ، مرْ ء؛ر طئن به تلحق ®ولا '' الحمض وتال 
سم«رص.عليهم 

التعليق:

واعتقاد، والشفاء الدواء أصنامهم ق الأولقن المشركين اعتقاد بين الفرق ما 
.والشفاء؟ الدواء فهر الحين قير تراب ق الشيعة عناء 

شكاولهذا وأتباعهم، الشيعة ءالإء مرض ق الهلينة هذه زادت ولقد 
جعلاهءاكذلك ت بقوله إمامه فعزاه القدرة، صعق من يجده ما لإمامه يعضهم 
ا.٤ مريءآ<،ر إليهم البلاء وجعل مودتنا، وأهل أولياءنا 

الأحكام•وانظر:امدب (، rUAالزيارات•)>_واكال (، ١٢٤ل/ • ^١ الأنوار• »بمءار )١( 
للتوري)جالوساتلءا وءمستدرك اك-عةا)ج وءومحاتل (، ٧٤رج٦/ 

فيهيتحدث () ١٨٥صنم)  ٥٧٣سنة التوى الراوندي الدين لقطب الحرين( رسالوة والدعوات 
)جآآ/أاأ(،للثابررى الواعفلن! الأنمة(واروضة عن والأذكارالرؤية الأدعية .>ضءن 

(.٧طومحى)ص٢٣٧التهجدء وامصباح (، ١٤)ص؛ للمفيد ءالزارا وكتاب 
(،٥١١نس ر التهجد® و٠مصأح ، ( ٧٥رج٦/ الأحكام® ا'تآددب ت ل وغثرها الروايات هدْ انظر ( ٢ ر 

-١٣٢و١٢١-١٢٠~٣٧/١٠١سإوس،وبر١لأنوارء)جو،االأءالا 
١(،)ص٩١ الكبم® وءالزار وآأ.م(، )ص٩٨١ للطرسي الأخلاق® وءمكارم (، ١٣٨و١٣٣

(،١٨٨٠٠٠٣)واالدعوات٠ ، ( ٣٦٦)جْ/ الشبة® وءومائل (، ٢٧٥)٣^الزيارات® وءكامل 
.وغيرها ، ( ١ ٤ ٩ / ١ )ج للخمى الوسيلة® وءتحرير 

)ج؟'إ1\'\(.ااتحريرالوسياة« )٣( 
)صه'ا؟(،واا؛حارالأنوارء)جا.ا/اأا(•الزيارات® ءكامل )٤( 



وجوابمحوال نحممر =

A^LlJI؛^،، 'UL،

سمءئسسموامط،والإسغ1مح
.<_b

ويتمتمونفيكتوتها وحجبهم، وادعينهم ه الأئمة أحراز من ذلك ويهترون 
تذلك أمثلة ومن والسلامة، الشفاء أجل من حا 

أييوش أي الرحيم، الرحن اى م ررب• للمحور ه اiومنين لأمر حرز 
سويا،ماما وما، ما فريالمون، مفلرون يا عطيفلح ارثس يوش، 

وضعثم ا؛ . . . لي3لقيتكس صيعينوش او مثمقيش، ، حيطوش لوش محليطشا 
.أ. متداخلة.حطوثل ثتكل عق غريبة رموز رم : المجلي ثيخهم 
دعواممومن •ار؟ • مراميا آهيا ييا ررأعوذه ت الشيعة ءاإإء أحراز ومن 

اكفني. الأشباح.أبو بنور والحاءين، والماء واليم بانمن رراللهم بالحروف؛ 
-الى•شرسذبوض-

م؛حددثامحربعمالأ؛سضأم؛؛والفضضه 
*إنأغسي، صالح يا فليناد؛ ه نفعك وحاف مفر، ق منكم صل ررومن 

. ٢٣١.®. صالح.ثمن >شا' - الحز من حوانكم لق 

وءمهج(، )ص٥١٤سرّى الأخلاق" وامكارم (، ١٩٣^١ا،/الأنوارأا اا؛حار )١( 
•٢  ٨١٢٠الدءوات*لأ;نطاوسر

.(  ryr-rwy- ٢٢٢- ١٩٣الأنوار،^٤آ/,بحار )٢( 
 )٣(,JL_L1 ، القس ى لأبن ،)-وا;ظر:)جاِ/ْآآ*ا(، اكبم« ورواتل )جأ/خاا

•١( الحراف)صما• شب بن لخن الفول" و»تحف ، ( ٩٦ا/ • )ج »؛حارالأنوار" 







ءوجواب غتمر ءءءءء^ءءءٍءءءءءءءءءء^^^قء^^ء ١٣٨

اىئىإأاكادهطر3

ي»بصؤمبحسوص<،.
تطلبواولا مصر، اراتتحوا ت قال الّتي. أن ^،١وهم رواه ما ذلك، ومن 

ا.الدJاثةاال يورث لأنه فيها؛ المكث 
ولرإمرائيل، بتي من عليه اه سخهل من مجن إما أما مصر، البلاد رابتس 

أنأكره إق • • ه متهم ومعصية سخطه، محن إلا مصر بنوإمرائل لحل يكن 
أننحافة طينها، من رأمي أغل أن أحب وما مصر، فخار ل طخ شيئا آكل 

•٢، ل وتذهب الذل، تربتها تورثتى 
•رص الروم" در٠سأ٠ل الشام »أهل : الكاو ل وجاء 
وارى انم من ثر يض 

عكنموا • * • الثزم أهل من ت قولوا ولكن الشام، أهل من ت تقولوا ررلأ 
•ا والخنانيرارر٤ القردة منهم اش فجعل داودص لسان 

محاقول العقرب، بؤج ل والقمر ، ليقاءهأ ررمحرْ الخميتي؛ إمامهم وقال 
منوم، ٥ لنوم ، ٣ يوم سعة؛ وهي شهر، كل ل المنحوسة أحدالأيام وق الشهر، 

•شهراار٦، كل من وذلك ، ٢ ٥ ينوم ، ٢ ٤ ؤيوم ، ٢ ١ ينوم ، ١ ٦ ؤيوم ،  ١٣
#يحارالأنوار«)ج«ا-/اامآ(.)١( 
للحرافالرهان® وءشر ، "٠١( ٠ ٥ / ١ )ج انماثي® ضر ر® (، ٢١١آ*/ ٠ )ج الأنوار® ®يحار )٢( 

أأٍرل،)٠١( 
(.٢٠٨آ"/ ٠ )ج الأنوار® يحار و® ، ( ٥ )ءساءه القس® ®ضر ( ٤ ) 

)هابمي،الزواج•
)جأ/خمأ(.الوسيلأ® ®تحرير )٦( 



ءء^^^^^ءءءءادح رم خصرسؤال ء

المميق؛

مكللأ بعنده-، اترئ تح1نمحى ؤ •' الشام أرض عن تعاق اق، قال 
\0</منءاينتآ حوله'- بمنركثا الأس٠-اآJنى آلنتحد آلمشحدآلحراكإِل 

•، ءوآلسييعأصءر4ل
ألأزضهمهابمابمس4ر'<.

^أنيتإلآلأزضهم:تيأئ
•ء؛لم؛04ُم _؛ يم نًفئا 

والأولياءالأنساء من تعاق، ط بو دعاء الشيعة ءلإء عند محوز هل ٦" ٠ س 
•؟ ومتث وعترهم، والأحجار والأشجار 

.الدعورتآ!! ذلك أن يعتقد ألا بمشرؤل يجوز، نعم ~ ج 

الاعتقادمع اش، غير من الحاجة هوؤللب الشرك ررإن ت الخميي إمامهم قال 
هذاغير من الغير من الحاجة محللب إذا وأما ورب، إله هو الغثر هذا بأن 

_،J،J9لوولهذا وا،ليت، الحي ي؛ن ايُنن هذا ل فرق ولا بشرك، فليس الاعتقاد 
باؤللأ،فعلا فعل ند أنه ح شركا، يكون لا والمدر، الحجر من حاجته أحد 
الذينوالأئمة المقدسة الأنيياء أرواح من نستمد نحن أحرى ناحية ومن 

ا.أءء؛لاهمالأهتدرة،ار 

الآية)ا(سمرةالإماء.)ا(
الآية)ا¥(ْنِبررةالأنياى)٢( 
الأنياء.سورة من ( )١٨الأبة )٣( 
»كضالأمار«سنى)ص«م(.)٤( 



ءوجواب سؤال غتصر 

اثمتضق؛

وهمسيئا ■محلمون لا أللي دون من يدعون ؤؤالذ؛لدت • بقول تعاق انقّ 
وتُجمئلآهآتتمعوأ 0ضب ألغاص ت تعائ ومالااة< ا، 

ؤإنلهُ آجثنعوأ ولو ب؛ ذبا لزغلموأ آس دو0 كن عولت ثل آليتئُن> إن 
بمسأسؤأكلأوثهلى.

إكثه عرج الذي وُن تشاجروا؟ إذا الملائكة يان نحكم الذي من ~ ساآ" 
.الشيعة؟ عال،اء اعتماد ل ، المإء 

،طالب أي بن عل الومنن أمثر انه ت والمجلي المفيد أجاب ~ ج 
عثرةاثنتا به عرج وقد ه، طالب أي بن ءر؛إ هو المإء إك به عرج من وأن 

وفدتولقد والثلفر، بالعلم ري اصaلفاني ®ولقد ت قال أنه ه عنه رووا مرة، 
.، ٤ وفادة«ل عثر اسي ري إق 

.الشيعة؟  AJs-اعتقاد ق المراج، ليلة رسوله. تحاك كيف ~ س؟اُ 
ا.هءأ طالب أب بن عل المومنن أمثر بلسان وكلمه خاطبه — ج 

اممليق:

اش،هو ه طالب أيير بن عل بأن ت ءلإئهم بعض لاعتقاد مواصلة هدا 
كبثرأ.^١ قولهم عن تعاكاممه 

الآة)*آ(.سّورةانمل.)ا(
الآية)م(.نّورةالخج.)■آ(
نرات•و«شر (، ٣٧٩)^/الأنوار! وابحار )ص'ااآآ(، للمغد »الأخصاصا )٣( 

امفي)ص'اا•(.
الكوقءفرات ءتمسبمر )٤( 

(. ١٧٨للخوش)ج\/ الكبيرة؛' الخامعة الزيارة ارشرح ، ٠١





ءوجواب موال غممر ءء؛ءءء^^^^ء^ءء^ء؛ءءء^ءءءءءء^^ 

عاJإءعند تطلق أو تؤول مواردها حمح ق الكريم القرآن ق ارالثرك،ا فإدة 
عليهموقفل ه، ولده من والأئمة الومن؛ن أمبمر إمامة يعتقد لر من علي الشيعة؛ 
^■يرهم٦١

.رجل!! امامة الشرك هو: الشيعة عند فالشرك 

.بإمامتنه!!القول ت هو عندهم والتوحيد 

مزهظكثإل إلك اومآ ؤؤلْت تعاك؛ قوله ي قال ه جعفر أيا أن رووا 
،ل٣،.سئكصصآصه١٢

اق،من إمامته ليست من اه، عند من إمامته إمام ْع أمرك ررمن ؛ وقالوا
كانمشركآ«ل؛،.

الشركتأويل ق متضافرة الأخيار ارإن ت الشريف الحز أبو مخهم وقال 
.٢ والإمامةااأ الولاية ق بالشرك ت بعبادته والشرك باقر، 

اسق؛
القرانمن كشرة مواصع ق الختنلفة يتتصاريفها الشرك مادة وردت لقد 

جنأواضح الشرك ومعنن الت.، رسول منة من متعددة مواصع ول الكريم، 
ت§1ث قالاش الصرمحة، الفافله عنه النهى جاء وليلك لغتها، من العرب تحرفه 

.، مءاتهر٦ ببأ'إوهأدعوأؤإِوه ولاا.مك آس إننآاءز،ثأنأءبم ش ؤ 
•( ٠٣٩ الأنوارء)ج٣٢/ ء؛حار : انفر )١( 
.ارم محورة من ( ٦٠)الأية )٢( 
ارشرترات«)ص•^(.)٣( 

.( ٧٨الأنوار،،ابحار ، >صآأح( لأنمأف ءاشة، ( ٤ ) 
: ٤٣٧ا/ الكاق،)ج »أصول و: اكوص س س وانظرج (، ٢ • الأنوار،)_Y »ِأة )٥( 
الآية)1م(منّورةارءال.)آ(



وجوابسؤال نحتمحر ء

وiالالu<احدابآرا،، اقمك ولا وير اذعوأ إنما ُؤملا • تعاك وقال 
كآتتانبموئ_تيفاهرأا.تعاق؛ 

تتعاك وةالاش سٍ؛اهرى، بهِء ممزكوا ولأ تتعاق وiالاش 
آلمرءاذسا إلآ ذاوثئ ديبميمُ ني، ميد دظء ُؤملاأىس؛أمحددْ 

؛١١^^ ١٢٤٠لتجدو0أث ١^ ؤسبلع يوث وكم لأتي 
الإنآس ؤ ; تعاق اش وقال ،، ٤ دقركونيمل ■محئا بريء وإذبم٠ ؤ'جاد هوإلثه إثما مل، 

إقئاآقرئ يميت بالأب دونذ'يلىبمنيثآلأؤسيقمف ليغفرما بوث ينفرانيقرك 
محيتالأى.

ثندوركذ'لأكو ييِء يقرك ينفران لا آس إن ؤ ت تعاق وقالاش 
اؤءلأمحزاووأا،وقالالة'تعاكتبعيدا صلنلأ صل يمد لأس يسآء 

•دقنوث4رى وأنتم سأ>تادا 
منينزهوآلنسحآس إيىآس دالوا' ْفمرآلذيىت> لمد ۶ * تعاق الة٠ وقال 

فمدبآس يقرك من إح ذوئطب وق آغبدوأآس إت/آءيل يئبغن، آيهح وقال 
ذلاكغم إل ، اjصاره١٨من ال0لبييرك وما ؤماؤانةآ1ناز عتيآJجنه 

•مزالابات 

•الخن سووة س  ٢٢■ ر الأية ٢ ١ ر 

سورةالماء.من الآية)أ*آ( )٣( 
(منّورةالأنعام.١٩الأية))٤( 
النساء.سورة (من  ٤٨الأية))٥( 
الآية)ا-اا(منسورةالماء.)ا"(
(منمورةالترة.٢٢الأية))^١( 
(منّّورةالأممؤة.الآيةر٢٧)٨( 



ءوجواب نحممرمزال ءءء^^^ءء^^^:ءءءءءءءءءء^^^^^ 

الظاعرة،الأصنام ق ظاهرها الشرك آيات ررإن ت المجلمي محبيهم قال 
مكائم،ونصبوا الخز، أئمة مع أشركوا الذين ابور، حلفاء ل و؛-اءلنها 

أريد، ١ آلأحرئ آلئالئث ومثوْ ثآلثرئ. آللث ؤ • بحانه يقول 
تسموهم حيث الثاك، ؤبمناة اكاق، ويالعزى الأول، باللأت اطنها يل 

الوؤين،وذي والفاروق، ويالصدض، رمولااتم وبخليفة الومتئن بأمثر 
وأ.ثالذلك«لآ،.

اسعهمومن ه الصحابة وحمتع وعثان وعمر بكر زي من فالراءة 
•دينهم ضروريان من هو بإحان، 

منالراءة . . الإمامية. دين ضروريان من عد ارومما الجالمي؛ شيخهم قال 
•ومعاويةاار٣، وعثان وعمر بكر آبا 

.!!، ٤ كافرأ أنه : عندهم المرور منكري أن عك حكموا وقد 

سضاصابراءةضاهمصشاسادس(؛
■إ اليهودي محبآ بن ءبدارأأه • الأول شيخهم 

مزاهفرض وأما ، ١لمحؤ^ عل بإمامه قالوا "البتتة ت النوبخي شيخهم قال 
أبايكروعمرعك الطعن أنلهر ثمن وكان سآ، ين عداق اصحاب وهم عروجل، 

رااالآيتان)ا'ا--أ(سممرةابي
رأا(«بحارالأ;وارا()جارأ/آ-ا<(.

لوجانيرص-ه-\ه(.•الامحقادات• )٣( 
الثانة،القيمة الأريأب«، و>كثف )ص'ا'(، للمجلى ءالامحقادات• مثلا: انذر )٤( 

الموسويالأعق لعبد والحرام' الحلال سان ل الأحكام واامهذب الأمتن، محن لأنتهم: 
الميزان'j وءالشمة -، ٠١٣٩٦ّة الجف، الأداب مطعة ، يزوارى)جا/\>\/م-مهم( ال

كتابهل الصدوق وشيخهم ، ١( )صرأ سروت الخعغرية الحكمة رثيس مغنية، جواد لمحمد 
الأءتقادات،)صإاا(.



ءءءقءء^^ء^^ءءء^^ء=ء^ءوجواب سزال تنتصر تء 

القهعل فآحدْ بدلك، أمره علتأ&؛ إن ت ويال متهم، وقرأ والصحابة وعثإن 
منوهوأول . . الدائن. إق فصثرْ . ..بقتله.نأمر به، نأقر هل.ا، ثوله عن مآله 
فمنوأكفرهم، ؤ ١ أعدائه من الراءة وأظهر ١^^؛، عل إمامة يفرض القول أشهر 
اليهودJةاامن مأحوذ والرففى التشيع أصل إن ت الشيعة حالف من قال هاهتا 

•، باقرااقزونيل • شيخهم عنها أمرالتقية ورغ الخاهلية، الراءة أحياهده ثم 
.الخمينية الايات دولة العصر هدا ق ونشرها إحيائها توق ثم 

آياتيمبيا ينادى والتي ، الشيعة عل،اء اعتقاد ق الشركن من البمراءة هي ^٥ 
،الل|نا وأماكن أيام اعفلم وق ، الح^^ موسم ق العوغائة ثراتيم معبمر 

جراتمعمل إل ت اياتبم دعوة من الأخثرة السنوات هذه من سمنه نحلو ولا 
منملتهم أتباع منعوا ذلك، من منعوا ؤإذا اعتقادهم، ق المثرين من الراءة 

لهميقلهران عنهإ اش رصي وعمر بكر أبا أن • النيحة عقائد من إن بل 
•الجاررص رمي أثناء بالحجارة برمونما حمحا حج، موسم ل كف 

ومنتعاق، ^ ١٣٠١هو:ومن عددا، ثيء أحمئكل الذي هو من - س٧٦ 
.؟ الشيعة طاء اعتقاد ق . اش.وحكمة اش، هوكلمة 

.ه! طالب \لي بن عل المومين أم؛ر انه ت ، ٤ ر الرجعة كتاب صاحب أجاب — ج 

(،٢٨٧)^Y/الأنوار« اابح1ر وانظر: )صا'ا-«آوآ"ا-؛أ(، للوخش التجة" انق )١( 
الرالوراجع ، ١( • -٩ ١ ٠ الكثي•) وارحال ، ٢( ■ ص القمي) عد لوالفرق• و٠المئالألت، 

الرسالة.هذه من راكالث، الثان 
.( ٢٩١»؛حارالأنوار«)جمآه/)آ(
.( الدرجات،•)_YA وابمائر ، ٣( •  Y-Y■• 0 الأنوار•)ج7أ/ ابمحار : انظر )٣( 

)إ()صه<آ(.



ءوجواب سؤال محصر 

اممليق:

حمعاؤالأر!ص دلر؛-ء حق آق ثدزوأ وما ؤ ٠ نفسه عن يقول تعاق الى 
عماوثنتل ساتحئغهُ بيمينه-، معويشمتا والسن1و'رتمج القينمه يوم قبذبمتهُ 

 *\A_ — يحولوق ل والشقاوة، العادة ق تآثثر والنجوم للكواكب هل
.الثيعت؟ عل،اء اعتقاد ق والنار، الخنة 

ترؤجأو سافر ررمن • قال عبداش أيا أن الشيعة عناء روى ففد نعم، ~ ج 
.، ا-لثنئاال ير ل! العقرب، ل والقمر 

وقالعقرب، Jرج ق والقمر ، إيقاءهر راممره الخميني؛ إمامهم قول وتقدم 
،٥ ييوم ، ٣ يوم ت بة ومي شهر، كل ق الئحوسة الأيام أحد وق الشهر، محاق 
•، شبرارأ كل من ،'وذلك ٢ ٥ ؤيوم ، ٢ ٤ ؤيوم ، ٢ ١ ؤيوم ، ١ ٦ ينوم ،  ١٣ؤيوم 

علعاماعتقاد ق نفه غ؛ر الغيب يمفا؛ح أحدأ تعال اش احتمى هل ~ سا،ا" 
.الشيعة؟ 

بنعل المومنتن أمتر أن عياوهم روى وليلك ه، علنآ اختص نعم، ج~ 
ولقدعداته، وأنجز دينه، وأناأنفي نسآإلأ دعث،اس راوما ت قال ه طالب أبير 

فعرفنيمرة، عشر اثني ري إق وفدت ولقد والفلفر، بالعلم ري اصعلفاي 
ا.ر الغيباا مفاتيح وأععناي ه، نف

الآة)يا-(سسورةالزم.)ا(
؛٢٧٥الإّلأب)جا>/ ١^,،  jbالرازي، للكلض اللكي• س •الروضة )٢( 
الزواج.مي )٣( 

الوسلة)جآ/همآ(.)؛(نحرير 
.( ٣٥• )جا<م/ وابحارالأنوار، ، >ءس'اا'( اشترغرات، )٥( 



^^^^^ء^ءءء^ءءءإء^^ءٍٍءٍعوجواب سؤال ؛نتمر ء

.آ ءالماار١ فيه وعندنا إلا ، الهواء ق طاتر ينقلب ررما ؛ ورووا
وماالموات ق ما أعلم ®إي • قال وحاشاه اش، رحمه عبدالده أبا أن ورووا 

٢)يكون٠١وما كان ما وأعلم الحنة، ل ما وأعلم لأرض، ال 

المميق؛

هويعلنهاإلا مفاتحألعيبلا ؤؤعتهُ كتابه؛ ق ه نفعن يقول تعاق اش 
ظكتق لحثؤ ولا ينلنها إب وريؤ ثن سقط وما أ زما ثثتلز 

•يابسإقُفيهمطسميملما الأJضؤلأ 
وماآس إي والأرضآلعنب آلئنوت ق يعلنمن تؤئلقُ سبحانه ويقول 

 ،Mمالنأئانمحثوث٤•
صكمعكم إق يانتطروأ آمحب؛أي إئنا ُؤإمز، وتعاك' بحانه ويقول 

•آلنثفلرينهرْآ 
؟نيه الشيعة عل،اء عقيدة وما الربوبية، هوتوحيد محا ~ ٧ * ص 

والخليبالملك سحانه هوإفراداش ت السنة أهل عند الربوبية توحيد ~ ج 
الخالقهو بأناش العبد يؤمن أن فيجب وعلا، حل أفعاله وسائر والتيبثر 
قالكإ والأمر، الخالق له المدبر، المالك الضار، الناسر ، المميت، الحيي الرازق، 

ستةأيارولمآسزئوالأزضق حلىآلئنلؤ'ت تُؤإرت>رتكمآسآلإتى تعال 
أ٢ • • ص ايويه) لابن الرضا أحياد وعنون ، ١( ٩ آ/ ^٦ الأنوار' *بحاد  ٢١١
(.١١الأنوار«)جا-أ/\ ربحاي )٢( 
الآبم)ا'ْ(سّورةالأنعام.( ٣١

النمل.سورة من ( ٦٥١الأية )٤( 
•مس ّمرة من ٢ ر'٢ الأية  ٢٥١





وجوابصوال خنصر ء

مائهق إن ، ١ ^ل ألخلين احسن آلاه كتاوك ؤ يقول؛ وتعاك تارك اش إن قال؛ 
.الط؛را<ل٢، الط؛نكهيتة من حلق تمستىص منهم حالمح،وغثرحالمن،  (٢)

اممليق:

1س^عال : ب تعاق  ٠u١ئالاm؟ يسن ، _liaأن الشيعة، عياء نحاهل لقد 
كؤزبنؤحآلمدي ؤأ4تافإدأيدك ء0فؤعق متيمآدْئزفنق ينبمتىوى 

محإذثآلإِثحل ذاللمووط ؤإذحقلك آقاسفيآكهدؤثهلأ 
ؤدمئآمحأْغننبإِذيى طما ذةآو0 ي ثغفح •ةد،سآشيؤآخبإِديى 

إذعغك إئوط ًقستتي ؤإذ بزذق آلنوف -مج ثإذ والأبرمحت.لأد4< 
•سملهتبخهلص سمكاومحمحممروأشإنسآإي 

^^اسأماددائلالآئأ:

اك،ألأالأومح

الذيالأرض، رب ®أنا ت قال ه عليا ١لمؤمنين أمم أن عل،اوهم روئ 
٢•دهٌل الأرض يسكن 

الومون.صورة من ١( رنم)٤ الأية )١( 
.( ٨ العامل)ص١ للحر الأتمهء أصول ل الهمة )٢( 
الآة)-اا(ُنسورةالائدة.)٣( 
س>،رصا'ْ(•الأنوار• »مآة )٤( 





وجوابموال هصر ء

عناش تعاق ، الله هو عليا بان اعتقادهم من تقدم مثلمإ ولكن بحانه، الله عق 
كتبهم.ق كإ ه، عل به فراد ( اش ) الحلألة لفظ ورد إذا وأنه ذلك، 

ادمألةالث1سع

.f،( والآ'مةكلهاثلإمام،سوثبهاممث1 قووعا4اءالقيعة:)ربأنامماي1 
والآحرةالدنيا أن علمت ررأما ت قال ه عبدالق أيير عن بصير أبير عن رووا 
.،،ال . ..يشاء من إك ، يثاء حيث يضعها للإمام، 

المميق؛

لهُآلذى ■همعا إلبمكم آس نمول، ق آاغاّرل ئنايها ُؤئلا • تعاق 
ؤرنولوآلنح،باس كاثثوأ فجين هويضِ، إب إله لا ملليآلثنئوتوآلأوض 

وقالوابعوْئطلمينوثهأى، وْكلننتم أس يؤمن أثير آلأى 
£يولئقوولمتشلثُ ولدا ^نوتوالأJضؤزقخد لةُ الذي ؤ تعاكت 

^م(خنيكئ0ُُشضابمص.
أؤوءالتآصودتعاق؛ وقال والأوز(هأن، الأ'ثفوة فأي ءؤ ت تعاق وقال 

بإآأذّهمحنثفلأ
ؤإنيهنيثهنا وما والأرض ^^اآثمأوت ؤس وثعاذبسثآء ثآء لمن يعفن 

لحلمبن مل، عتمحذ س ُؤئثا.ياآلثاسآدكروأبعنت • تعاق وقال ا، آلنمبم؛رهر 
للإمام.لكلها الأرض أن : باب تحت ، ٤( • ٩ / )ج١ اعاو« »أصول )١( 
الأعراف.ورة من-( ١٥٨الأية))٢( 
الآية)أ(منّررةالقرنان.)٣( 
 )٤( jiالجم محورة من ( ٢٥)؛/؟•
المائدة.سورة من ( ١٨الأية))٥( 



ءوجواب صوال غتمر 

^^ممحسلصلآاكي>ةلبجمحهراد
إثأنهج ؤءظموث أنسا آش دو0 ثن ثمدوث ؤأثا تعاك؛ وقال 

آارزف>يدآش ياتتئوأ لذة محم 4نبمحث لا آس دو0 بن ثعدوث آلذنن 
إمحر-جئوثهرأ،دآعبئوْؤآمحتموأمحُ 

•لآوضنبآّنهأص ؤفؤت1،1و : تعاق وقال 

ثظنوث.ْشنح إن نجها ؤس الأوص لنن ؤئل ت تعاق وقالاس 
شركهمعليهم متكرأ تعاق اش وبخهم المشركون، اعترف فلمإ ه لاه ستقولون 

آاسنئو'توث من ش ءؤ تعاق؛ الق قال ثم ددكروث>ه أثلا ش ؤ • بقوله 
تعاقاش وبمخهم أقروا، فلمإ س4 سمولوث آشمحم. آلثخ 
ُؤئلا• تعاق قالالم نم ه يتقوت اثلأ ش ؤ • بقوله شركهم عليهم منكرآ 

ثتأتون.فئو \ل نحارعته وهو*4^^ سء ًفو بثدْ-ء من 
تبقوله شركهم عليهم متكرأ تعاق ارق وبخهم أقروا، فلمإ ه لاه ستقولون 

بنماآئآس بآلحؤ،ؤإىوبمتون. سحروث.ابالأسهم ثاف 
عقيمضهم ولعلا حاى ينا إلنه هب"كل ثل إذا إلوج من معةُ ْفارى ولووما 

عماقتعتنا ؤTJشهندة آنثيب عثلم بمّفودت> عما اش ستحش بععش 
يقرًفوث4رإ،•

الآية)'ا(سمورةفا>.)ا(
انمكوت.مورة س ١( الأن)٧ )٢( 
الحانة.الآية)أ"ا(س.ورة )٣( 
الآ؛أت)'ا/-'اه(سسمرةالؤضن.)٤( 



وجوابموال نحتصر ء

اساس

١.قووطهاءالشبمة؛»ات،مادثالكوئأساضصاسمم« 
الياءفأرعدت ءثد\قاص \لي عند كنت قال: مهران بن ماعة عن فرووا 
الرق،هدا ومن الرعد، هدا من ماكان إنه ®أما ت صوت أبوعبداممه فقال وأبرقت، 

.، ١ اق؛لآ؛(ال ا،لؤمىن أمير تال: ؟ صاحبا من I قالت صاحكم. أمر من فإنه 
تسمه((والرق صوته، ®والرعد ٠ رواية وؤا 

اصاليق:

ادعاءفيها أليس الروايات، هده من العاقل المنصف لم المأتيا تتبهل تمادا 
وافالربوبية، ق ثركا له وأن ه، عل لربوبية الشيعة علياء من وضعها ممن 

ؤيئزلتوطننا آثرذحويا يربمكم ءاينته-، ومن ؤ ت يقول الكريم كتابه ق تعاك 
لآيتحت>أدورد/لإك ق إيت مؤتهآ بغد ١^٠٢,!^ به محض، مآء سآلثناء 

وطننا•حويا أتزن ^=^1 ؤ٠وآللى تعاق؛ وقالاش يعقiوركهر٣ا، 
•فينفئآشحاث'آلأداقهلن 

^،٩وخجوث ندى محنل بقرا محريلث(آلبمح دعد٢^؛^ ؤ • تعاك ومال 
كلمن به.، ئاحزحقا ألناء به ثاتزلثا ميّتؤ لبلمم نمننة ئمالأ سحابا ا5لت 

•صمحمممءوثهلْ، 
(.٤٨٢،و»ضمش«)ج؟/االأخماص«)١( 
الدرجات*و>ابمائر ^UY/٣٣(، الأنوار* ورابحار (، )ص٩٩١للمفيد ااالأحمماص« )٢( 

.( ٤٨٢الرئنأ)ج^ ،وافر ٤( • لكفار)مزم 
الآية)؛أ(سسررةالروم.)٣( 

(سم-ودةالرءد•١٢الآ؛ة) ٢٤)
الأعراف.سورة س ( ٥٧الأية))٥( 



ءوجواب موال خضر 

ألثنآإق تةةث0إنو هثثءنسءاوا ألربمح يرسلن ءؤآسآاذى ت مسحال ويقوئ 
مننسآءببِء ن\ب 01^١ منحلنلؤ-، آتودق'؛ءزج عمى كسلها ومحذلهُ كندسآء 

هزأ.ةتققج/ث0ِ إذا عباد؛-ء من 
فاصبحتمحاسن أومأإق ه الومنن أمم أن أيضا الشيعة عناء وروى 

بعضوركب بمفرده، سحابة عك فركب موضع، ياط كأتيا سحابة كل 
أناأرصه، ق مزاق ارأنا ت فوقها وهو وقال • • الأحرى• عق أصحابه 
يوتئالذي دابالتم أنا يطفأ، لا الذي نوراه أنا حلقه، ق الناطق لسازاه 

ا،٠ ٠ ٠ عياله عك وحجته ، منه 

رأىلما يبكي من الأنبياء من فكان ، الأنبياء زار فه، أنه ت الرواية هذه وتذكر 
عندبٍإ يمر كان الؤمئن أمم ارإن ت قال ، بكاؤك ما له قيل ولما ، فه، المومنن أمم 
فأتلشيأيام، عشرة منذ ذك نقطع إليه، بنظري همادق فتزداد فيجلى غداة، كل 

الصعقة!عاد قوم عك أرمل هوالذي ةهٌ أنه الرواية وتذكر ذك؛؛ 

اثمميق:

ؤيرسلىحيميه، من وآلمليكه _؛بجتمدْ-ء pTؤؤسبمع ت يقول تعاق اش 
.سمصرثفيأشوهمسينياله 

الآدة)ا/؛(سسورةالروم.)ا(

ذوالقيد »اللكفي«)جا/ه؛'ا(، ق الكلبي شيخهم بمف وروى ٤(، • اوا;ق )٣( 
بايونهوابن ، ( ٦ ١ )ص الكثرى؛ الدوجات ايصائر ق والصفار ، ( ٢ ءسخإ •الاختصاص•) 

آلعناق ق و*الازذدرال ، ( ١ )_U الأنمار• معاق  ١٠وق (، ١٦•اكوحيد*)ص؛ ل المعي 
.( ٣٨٥أبيطاو،«)جمآ/ 

الآيةرما(منّورةالرءد.ر؛(



وجوابمحوال همحر ء

أممإق ونسمتها الأسطورة هدم كتابة عق الجلي شيخهم يتجرأ كيف 
ويدعو:،ذا برمن ولا إ جاهل عك بمي لا الإلحاد هذا إن ه؟ عاب المومنتن 

مندينهم تقون يكيف الشيعة شباب من والعجب ملحد، زنديق كل إلا إليه 
الشيعةثباب ق أليس الإلحاد، بمدا يجاهرون شيوخا ويعظمون الكتب، هدم 
المسن،الضلال هدا عك واممر الصيحة يعلمن ودين، عقل صاحب من 

تعاق.الق، ثاء إل آجل غم عاجلا وأتمناه أرجوذلك ؟ المتن والكفر 

^'هشضسمااربمديم،،أل.
فرؤعمن مع ارآنا ت — —وحاشاه قال ه عل المؤمن أمر أن ءلإؤهم روى 

•، الريو؛؛ةٌر 

ض،واسأذأهبحاهاضئثل؛
اميةاندرته نوان وعنه الإلعن أنت لحنن أبما 

حافيةمن زب تعدك عنيهل وم، الغ؛لم بعالمحيط وأنث 
ةانيالبجادها إية وعلاسات الكرحن ر مدبوأنتا 

آي؛الاصس_يةر نشث ؤإذ عدآ تنجي شئت إف الأمر لك 
بعنه،الإله هو محلوقاتاش من محلوقا الشاعر جعل كيف : لم المأحي انفلر 

أمردبر ه علميآ بان فقال . ؤإماتة.ؤإحياء ندبم من سبحانه للرب بإ والمتصف 
هوبل ، الغيس، يعلم وهوالمحيهل • • الإلهية القدرة ومظهر إيجادها، وعلة الكائنات، 

.( ٧ ٠ / ١ )ج للخور الكيثوهء الخامعة الزيارة أشرح  ٢١؛
•٢ ٤ ءسخ ) ١^٢٠^؛، الأدب ق الخاص الناف المم من الأول الخزء ، الحسينء ؛اديوان ( ٢ إ 



ءوجواب مزال غممر 

يمتسئته،وهلاكهم العباد ونجاة اليوم، ذلك ل الأمر له إذ الدين؛ يوم مالك 
واهله.الشرك من ياش نعوذ 

اشصفات كل فيه اجتمعت ه عليا بأن الأحر؛ عالمهم صرح بل 
تقال حيث كبثرأ، غلوأ ذلك عن اش تعاق عزوجل، 

روحكمه لر إلا اجتمعت وما تحمعت فيه الرب صفات جنح 
يناديوالذي ، الخناء كاشف أل حسان محمد الأير ومحتهدهم ايتهم وقال 

تالأول القدس موممر ق للصلاة إماما قدم والذي الة، وأهل شيعته بالتقريب؛؛ن 
اذراتأا 7أذرئت بل أشياء ال حا حلقت التي مشيثته أنتم 

علامارأ،المسيح ي تقله لم ما أنل ل؛ إن لكم لأل الورى ق أنا 

اد،طلةااث،ظسة

ائ4تهيم«ل.م حل تماش اض حزءأمن إن  ١٠علماءالشاة: قول 
.، فينا،اأ تورم ^، ۵٠١٥بيمينه منحتا ررثم قال؛ القفوأ عبداممه أبا أن رووا 
.، .®أ . بنمه. حالهلتا ولكزاى . .ء.I رواية وق 

لالحائرى)جا/أأآ(.اشسالأس« )١( 
ؤإذا-، ٠١٣٧٤طهمِان ط؛ النجفي، اتر جع/محمد )ص'اا( الخ..يناا شعراء اادJوان )٢( 

البابهذا ق الشيعة عالعام من ايمحاصرين شركيات من والشواس الأمثلة من الزيل. أردت 
لأتهماانيعةا واأء؛ان هأآ'-مأ\(، )جا/مها، للحاري الأثر• امشبى 

ممرة،مواضع ل شيوخهم من لجموية ا-فن ودايون )جه/هاأ(، الأمئن محن 
لبوا-دينالأبيالتجفي)ج\إأم-يا■(،وضرئ.و»اكوير• 

اأصولالكافي،)جا/-أإ(.)٣( 
،١ ٨ / )جء١ ع، عل معجزات جواح باب ت الأنوار• ءبحار وانفلر ، ( ٤٣٥ا/ )ج السابق )٤( 

،•٥—٦٥معجزاته غراتب من ورد ما و؛اب; رواية،  ١٧وفيه ~•٥(، ١٧/٤٢وج
وجأْ/ما(.



١٥٧ ^^^قءقء^^ء^^^ءءءءءءءءءءءء^ءءوجواب سؤ؛)، ئنتصر ء

حالات.'•عا>ة، ءلتا ت قال أنه ه الصادق الإمام عن الخوئي شيخهم وروى 
•، ١ نحن*أ ونحن هو، مر أنه إلا نحن، وهو هو، مها نحن 

عزصفاتاش يعص أعطي علأه بأن اعتقادهم عق الدالة روايامم ومن 
•كبثرأ ءالوأ أنوالهم عن اطة تعاق وجل 

بتيمن أحواله من الذي الناب أحيا ه بأنه رووا • الوتن نجي ه أنه 
هوأحيا ت بل ا، قرءأ من الشاب فخرج برجاله، قره ركض حيث إ أ مخزوم 
منهفخرجتا الحجر فهغ وصرب ت بل ا، ل ! االحبانة؛أححهم مصرة موتن 

مائةطقة!ال؛،.

دين•يا تفئ الحبل، من ناتة مائة ه؛ رردأجرج ■ المجلي شيخهم وقال 
،.صد.١٥

الأولنبحي أن ءكااق الخن أبو أنم ®لو ت قال ه مليان أن ورووا 
••؛الا"ا • • لأجماهم والآخرين، 

(.١٠)صم\ القيد دار ذل%>وتي، ١^٠^٠٠٠ الخامعة الزيارة اشرح ( ١ ) 
الدرجات،وامائر ، ( ١٩٢أ/ ^١ الأنوار، ابحار : وانظر ، ٤(  ٥٧/١)ادكاق٠ •أصول )٢( 

.(Un_»)
•بحارالأنوار،)جا؛/أبما(.)٣( 

(.٢٠١اا؛حارالأمارأ)ج7ا/)ه(
•أصولوانظر؛ ، )صرآح( والخراتح٠uراوندى و•الخراتج ، ٢( • ١ الأنوار،)جا؛/ •بحار )٦( 

أيآل وءمانب )»_\"U(، لكمار اعري، الدرجات ورمائر (، ٤٥٧ا/)ج الكاق، 
(.YOUليازندراف)ج"ا/ طال،، 



ءوجواب موال نحممر ءءءءءءء^ءءءءء^^^^ءءء^^ءءءءء 

القيعة؟اعلي«قا4اواالتوحيدهندءاماء ضا إذأأ 
عينهو أئمتهم وجود أن ت وحقيقتها أ أ أ الوجود بوحدة القول ت هو 
علوأكبرآ.يقولون عإ وتقدس تعاقاف تعاق، اش وجود 

محيتعاق مزاش جزء يكون أن من فبدلا التبة، عياء عند الأمر تطور كد 
عنهو أئمتهم فوجود الوجودءا رربوحدْ ت قولهم إك أئمتهم، ق أحلوه 

لالغاية فهو ، التوحيد مقامات أعق ذك علماؤهم وعد تعاق، وجوداش 
.٢١الثوحدل

تعارض؛

واصطنانا،حلشا الذي عبيد إلا نحن ما »فواش ; جعفره أبوعثداش قال 
لتاما واش فثدنوبنا، عدينا ؤإن قرحته، زحنا ؤإن نفع، ولا صر عك نقدر ما 

ومنثورون،ومقبورون لمتون ؤإنا يراءة، مزاش معنا ولا حجة، من عكاش 
وآذواآذوااش فقد اش لعنهم لهم مجا ؤيلهم ومئولون، وموتوفون وبيوثون 

الحسانبن وعل والهان والحسن وفاطمة المؤمت؛ن وأمير ، قبره ل ه رسوله 
ه،اش رسول ولدق امرؤ أق أشهدكم . . عليهم.صلواتاش عل بن ومحمد 

ثديدآءاعيابا عذبتي عصيته ؤإل رخي، إذأطعته مناش براءة مص وما 

سنةالتوى التراقي ذر أي بمن مهدي ت لشيخهم ، ( ١٣٣—سعاداتء) ال ت انفلر ( ١ر 
-أام.ا'

وانفر)جا/ما(، الباثيء ا-فر وانثلر: الكثى! »رحال )٢( 
•( ٢٨٩/ ^٥V، ٣ ٠ رج٩١/ وراإأحارالأنوارء ، للبحرال)محرآ٢( الرهانء 



ءءءءءء^^^ء^ء^ءءءءءءءءء^ءء^وجواب محوال خنصر ء

اداا،ادط

باثتفعواسم((ل.؛uu Jمماواللياتى الأيام ءإن عاماءالسي،ة؛ قوو 
،٢١الأسزر يوم شومأمن أعظم يوم نأي . . ررت قال ه عبداش أبا أن رووا 

.اكلأثاء«أ٢، يوم واحرحوا الإنمن، يوم نحرجوا لا 
.»ستمر*لص نحى يوم الشهر، ل أريعام ءآحر ت أيضأه وقال 

تمارض:

مكريوم ، المسي رريوم •' قال أنه ه المؤمن؛ن أمتر عن علcاؤ٠م يروي 
، ٢٤وطلمالسفر يوم الإثنئن ؤيوم ، وبناء غرس يوم الأحد ليوم وحديعة، 

الماس،فيه يطر شوم يوم الأربعاء ؤيوم ، ٢ ودمأ٤ حرب يوم الملاثاء ؤيوم 
يومالخمعة ويوم الحواتج، ونماء الأصا؟ عك الدحول يوم الخميس ؤيوم 
.، وjكاحاا١ خطية 

•ه الني ب ومات وهاجر ولد الذي الوم وهو ٢ ١ ١ 
وءالحاّن،(، ٣١والالررصةاا)ص؛ ، ( ٩ ٥ / ١ )ج يابويه لأبن الفقيه• محضره لا ®من )٢( 

)جا"ه/•؛(،الأنوار• وريحار (، ٢٠٤ا الشعة•وروعاتل )ءسيأم(، للرني 
ابمويه.لأبن ( ٢٦"الخصال،•)^٦! : وانظر (، ٢٤سرّى)صآالأخلاق• وءمكارم 

نحضرءلا رمن وانظر• رجف/ماهآ(، الشيعة• ورومحائل قالخمال،،)جآ/لأآ(ط )٣( 
وربحاي(، ١١٧،//)ج ليوري الوّاتل• ورمدرك وجآ/آ؛م(، الفقيهه)جا/ها< 

،ورالحاسن،لقرش)صا-أم-'\؛م(.( ٣٦٣ا/^١ الأنوار• 
.ا؛ق« الللروايات معارض ومدا )٤( 
كلها( أخارالرضا•)رعيون رالخصال•)جآ/ا/آ(، النراتع•)صأ،ا'ا(، رعش )٥( 

(،ا/٢٨الأنوارر)ج• ربحار وانفلرت (، ٢٥٨الشيءةء)جخ/وروماتل ايويه، لأبن 
للطرّى)صاأآ^٠نكارمالأخلأق• 



ءوجواب سزال ئنتصر 

أيامثلاثة سوى الساكن لثسعتهم يبق ول؛ مشئومة، أيام فأربعة هذا وعق 
.أ! فيهاويرتزقون يعملون 

اثقاممة:

ت١١لاالته رسول قال ٠ قال >ه عياوائو4 أبو إمامهي؛ أن كتبهم روت 
ا.التوكلءل ؛_J؛  ٧١٥٠؛ . اش رسول قال • ه وقال ا، ط؛رة''ل 

اممرة،أهل عك حلافا يدور لا الأربعاء يوم ■مج لأمن ٠ ه الرصا وقال 
وق، ، حاجته((١٣له وجل عز وi۵نىااتم عاهة، كل من وعوق آفة، كل ن مض 

.، ٤ فامض،(١ -طرت »إذا قال: س الني أن رواية 

الومائل"ءمندرك واطر: (، ٢٦٢)لأ/التجة! ،وساتل )صأا،ا(، الكالء •روضة )١( 
بنللتمان الإملأمء ادع1تم كتاب رق (، ٣١٨رج٥٥/ الأنوار• بحار و• (، ١٢للوري 

عقائدعن ينتحي١^، الكتاب ه)وهدا عل أمير ٠ هر القائل أن ا ١ ٤ ١ )جآ/ ١^٢٠٠^ محمل 
روايةمن أته ( ٣٧٤رج٩\ا الحديد أي لاين اللاغة• مج ُئرح ول الإماعيلتة( المرنة وفقه 
(،٣٥١)ج^ للسانحى التقديم• متحقي إق التثئم •الصراط وق يرفعه، ه أش 

اللأل•»ءوافي : وانظر ه، هريرة أي رواية من أنه ٢(  ١٢^١; طاوص لاين وءالطراف• 
لأجزاترى)صح؛م(.لأ؛نشجهورالأحاليرجا/أم(،و|ِ« 

(.٢٦٢ب! العامل للحر الثيعة• واومانل ، ( ١ )'_A\، الكاق• اروضة )٢( 
الشيعة••وسائل ت وانظر وءالخصالهرجآ/لأآ(، ، ( ٩ ٥ / ١ رج الفقيه• محضره لا *رمحن )٣( 

)جآه/م؛(الأنوار• وءبحار (، ٨٢/١٣)جالومائل• وءمتدرك (١ ٣٦٢/١١)ج
الرائعالقرن ق عالءائهم من المثابوري ابنا؛سعلام وحن ذبو\ش (  ٥٨صرر) الأئمة• وءطب، 

سرّىالأخلاق• وءمكارم والأعناب( اللم، ق الأنمة عن عنروايامم نته )يتحد'ان 
(.رص١٤٢

)جا/ْه(،الفقيه• محضره لا •من وانظر؛ )ص'ه(، الحراف لحس العقول،' •محق )٤( 
و»؛حار(، ٣٦٢;^١١لأبنبابويه)جآ/يأ(،وءوّائلالشيعت• و»الخمال«كلاهما 

فراسأي ين لورام ١( ^١٢ / ١ ودام()ج )محموعة الخواطر' ورمحه (، ٣١٨م/ )جء الأنوار' 
.والواط( والأداب الأخلاق عن بزعمه كتابه ق يتحدث ) - ٥٦'٥ ستة النوق 



ءء^قءء^ءء^^ء^^ءء^^ءءءءء^ءوجواب سؤال غتصر ء

اهداذ4ه

ؤيكرهالفأل، بجب راكان ه: اق، رسول أن ت ايجلمي شيخهم روى 
يأقلا اللهم ت يقول أن منه ؤيتطير يكرمه، شينا رأى من يأمر وكان الطثرة، 

.، دكااأ إلا قوة ولا حول ولا أفت، إلا السيئات يينع ولا أنت، بالخيرإلا 
 YU_ — نيه؟الشيعة عياء عقيدة وما والصفات، الأمإء هوتوحيد ما

قوعلا حل توحيده هو ت السنة أهل عند والمحقان الأمإء توحيد — ج 
حلبينه كإ أصلين، عق ينبني التوحيد من النؤع وهدا وصفاته، أسعإئه 
•'وعلا 

الحوادث.صفات مثا-بة عن تعال هوتنزييه ت الأول 

رسوله.به وصفه أو ه، نمه به وصف ما بكل الإيان هو ت الثاق 
وجلاله.بكإله اللائق الوجه عك محازأ، لا حقيقة 

منأعلم؛اق، بعداش يصفاش ولا اش، من باش أعلم يصفاق لا أنه ومعلوم 
سبحانهويقول ، ام_أسه اعلم ءاتتم ؤ يقول،• سبحانه وافه ، اش رسول 

بين،،ففد يو-ىهأ وتق هرإب اؤؤمايغْلد(ضآمحئ.إن ت ق رموله عن 
المحقاتإثبات وبين أمنحءه ؤلهسكمثلهِء بقوله؛ تعاق عته المإئلة نفي تعاق 

يقمحيالأية قاول ٤ا ألئميعأومبمينب؛أ تاؤؤهؤ بقوله الحقيقة عك سبحانه له 

سرس)صم•؛(.-٣(،و»ةارماصق« ٢/٩0^ارامار^)ج)١( 
البقرة.الآدث)-؛ا(سّورة )آ(
الآيظن)"ا-أ(سّورةالجم.)٣( 

الشورى.سورة من ( ١١)الأية ( ٤ ) 



ءوجواب سؤال غتصر ءءءءءءءءءء^ءءءءءء^ء^^^ء^^ءء 

الواجبأن الأية؛ من فيضح التعطيل، بعدم يقفى وآخرها التمبل، بعدم 
عجزوبان تعطل، غر من المإثلة ونفي تمثيل، غر من حقيقة الصفات إثبات 
دلأ■حلفهم وما أيب.آم محآ ما ^٥*؛^ ت فقال وعلا، جل به الإحاطة من الخلق 

•،  ١4عقا محبملوثه 

.طه مّورة من ( ١١٠)، ٧١١





ءوجواب غتمرمزال 

أزهيزعم أصحابنا بعخى ررإن ؛ ه؛ عبداممه لأي الراج يعقوب قال 
أبونخر أ قطط جعل أمرد صورة ي إنه • آخر وتال الإنسان، مثل صورة 
،قيء كمثاله ليس الذي اش بحان ت فقال رأسه، رغ ثم ساجدا، ال؟ئر عبداه 

.أ! ، .؛،أ١ . علم.به ولانحيط الأبصار، تدركه ولا 
مارابحانك ت قال ئم بماجدأ، حر ذلك ه الرضا الحسن لأي قيل 

لوصموكعرفوك لو بحانك وصموك، ذلك أجل فمن وحدوك، ولا عرفوك 
بغيرك،يشيهوك أن أنفسهم ٠لاوءتهم كيفا بحانك، ، الث، نفبه وصمت، بعا 

ملأسإلأياوسبمممرلأسس.سأءاد

اأسأدةاممأذية

^وسءاضوة»بمصدل((ل.
بعضهمقال حتن تعاق، لصفاتراه انبامم ق الشيعة عبياء غلا أن فبعد 
•إ الوجود بوحدة بالقول 

ءالإؤهمتأثر حين، الثالثة، اثانة أواخر ي الشيعي ا،لذه_ا ق التغير بدأ 
الكتابق له الثابتة صفاته من تعاق بتعهليلاق، القاJلين؛ العتزلة بائمة 

والستة.

الأسإءق الشيعي مذهبنا ارإن ت فقال ا،لطهر ابن علامتهم صرح وقد 
ادُتزلة«أ'أا.والصفات،،كمذم، 

.٣( • ٤ وابحارالأنوارا^•Y/ ، ( ١ • -٤ ١ )ب- القي ابويه لأبن •المحيدا ( ١) 
الأنوار،•بحار -ا-ا'ا(، الكافي،)جا/> JjJtjرالتوحد، )٢( 

)صآ'ا(لأبناسالحل.)٣( 



ءءءءءءءءءءء^^^ء^^^^^^^^ءءٍ؛ٍء^وجواب تنتصرموال ء

.، الفلأم٠ةال ®وكمذهب ت فقال علعايهم يعفى وزاد 
عل،اءولثن التعطيل ق الشيعي الذهب عناء فول ي؛ن قرى وحد ؤإل 

عنروايات من ينعمونه فيإ ذلك يسندون الشيعة عبياء أن فهو المعتزلة، 
العقل.إل ذلك يسندون والمعتزلة أئمتهم، 
ءاهل؛ الصفات معرفة محلريفة ت عنوان تحت الشيعة، شيوخ أحد قال ت فمثلا 

امجيركلمة الإذعان إلا محلويق له وهل الصمات، عن للبحث محال يبقث 
.٢، محهءل الصفات نفي الإخلاص: ك،ال ص: المومضن 
محه«لى.الصمات نمي التوحيد: ®وكال : الكاذ القدس كتابمم ول 
ا.ءنه*ل الصمات نفي • اه توحيد ®ونظام ت رواية وق 

يأنه: تقول أئمتهم عن رواية سعن من أم بابويه ابن شيخهم روى ولقد 
ولاانتقال، ولا حركة، ولا ك؛فية، ولا مكان، ولا بزمان يوصف ®لا • تعال 
.، ،ال . .صورة.ولا جإسأ، ولا حنا، وليس الأجسام، صفات من بثيء 

(.٢١ص ) الطبياش لحمد الدينء اصول ل الوحدين امحالس ( ١ ) 
سروتالوفاء موسة )_AT(، الزنجاق إبراهم لأية^ عثريهء الأنا الامامة ءعقائد )٢( 

ه١٤٠٢٠طت

أبحاروانظر: وأاكوحدأ)صيه(، أالكافي«)جا/،أا(، )مآ(
(،٧٢/١)جالبلاغة٠ مج واشرح النجف، طبعة ( ١٩٨)جا/ولطرسمر واالأحتجااج٠ 

للحل)صهأ"(.الصدقء واكشف الخقء مج وء ، ١( ٢ ٦ للاحاش)ج؛/ اللألء واعوال 
واتحفالنجف، طبعة )جآ/خه'؟( ااالأ-حتجاجاا وء (، ٢٢١)ج،/^الأنوار؛ ابمحار )٤( 

لأمنكلاهما الرصاء أحبار واعيون ، ٠ وُإالتو"حيل ، ( رص١٦للحراف العقول؛ 
.٤( ٩ / ١ الصدوق)ج عندهم اللقب القمي ابويه 

رج؟/الأنوار* وابحار ، ( للصدوق)ص٩م١٢ءالأمالءوكلاهما : وانظر ا ( ءالتوحيدء)صم١٥)٥( 
.( سءكايرري)جا/٥٣ 







ءوجواب مزال غتصر ^^إءء^ءءءءءإءءءءءءءءءء^^^قءء^ 

اختلففمد القرآن، ق تقول ارما ت اه رسول ابن يا القه الخمن لأي فل ولما 
أمااقه: فقال محلوق، ضر إنه قوم: وقال محلوق، إنه قوم: فقال نيا، من فيه 
•، أ وجل® عز اش كلام إنه أقول؛ ولكتي يقولون، ما ذلك ل لاأقول إف 

.بمخلوق٠٠ ليس الكلام ارإن ت آ الكثيأ رجال وق 
الشهي الشجرة وأن اص، لمومئ تعاق ت؛كاوماق< الشيعة عبياء ض عندما 

قدورسلا ؤ • تعاق قالالة' القرآن، لمحي ذلك محارصة ،ع فيها، الكلام أويع 
موسآس وئم ج عنك ئمنصهم ثم وزنلأ قتل من عنك ضهاهب 

ومناجاتهه، لحلر تكليماش أثبتوا عندما معتقدهم ءالإؤهم ني ، ، وا=فليماهر 
إاقئ> مومئ محمعه كإ ثجرة، من الت كلام ه عل بمع فلم مرات، عدة له 

السألأاثذإة
السامة«ل.يوم سمانه ربهم لإيؤؤن الوسي علياءالقيمة»بأن قوو 

تباركالله يرى هل • مثل الصادق جعفر عبدالاه أيا أن ءالإؤهم روى 
الأبصارإن . • علوآكبيرآ ذلك عن وتعاق اش ررميحان ت فقال ؟ المعاد ق وتعاق 

.، ْ والكيفية«ل الألوان خالق واق وكيفية، لون له إلاما تدرك لا 

(.لأبن؛ابويه)ص٤٢٢ءالتوحيدا )١( 
الكثي«)ص-هأ(.•رجال )٢( 
(سّورةالناء.١٦٤الأية))٣( 
.١( ١-٥ْ ٥ ١ )جأ<م/ الأنوار! ،وأدحار ٢( . Y-\ . ليفد)ص. أالأمحماصأ : انثلر )٤( 
الوامهلن،واروصة (، ٤١)ص' •الأعال!ااامدوق وانظر؛ (، ٣١)ج؛/ الأنوار! •بحار )٠( 

)جا/؛م(.لكثابورى 





ءوجواب موال خمر 

مخامورسءاضة:
هلوجل، عز عزاش ®امحرق اقءأ؛ عبداف لأي هلت : قال بصر أي عن 

.، نعم١٠ل تال؛ ؟ القيامة يوم المؤمنون يرام 

اساس

كعة»بميشلاسممش(،لرأل
محمدالمعاصر شيخهم قال تعاق، الق إل النزول نسب من بكفر قالوا لقد بل 

أهلإك يظهر إنه أو الدنيا، المإء إك ينزل إنه . قال.ررومن المظفر؛ ابن 
تقال بالكافرمن يلحق وكيلك . .الكافربه.بمنزلة فإنه أونحوذلك الحنة، 

.، القيامةا٠ل يوم لخلممه يتراءى إنه 
المميق؛

أبارجل سأل ومنها؛ الزول، بإثبات أئمتهم عن روايات جاءت لقل 
نقولت الهه؛' عيداه أبو قال الدنيا؟ المإء إك ينزل إنه راتقول ت ه عبداه 
.، ٤ والأ'تحارا'ل به صحت فد الروايات لأن ذلك؛ 
أنعك يدل الصورة، بادْ الشيعة أنمة روايات اختلاف إن المنصف أ-رءا 
معتتفق الص أئمتهم روايات بأن شك ولا ريب، بلا باطل منها جانبا 
أعرضوإن الصواب، هي لف الوإ•حماع رسوله وسنة تعاق الله كتاب 
•الاعتزال لأهل جاراه شتوحهم بعض عنها 

الكثىاااررحال ت وانظر ( ٤٤/ ٤ )ج الأنواره بحار و٠١ ( ١  ١٧٧٥)الاكو-حياواالأون ( ١ ر 
)ص>ه؛()رنما،؛\،(.

وءبمحار، ١(  ٢٧- ١٢٥الكال«)ج١/ ءأصول : الإلهي الزول إكار j رواياتم بض انظر )٢( 
.(.m-Tw/rالأنوار،)^

االمظفر)صبمه-'آق•سمائيالإمامة، )٣( 
(.٣٣١•دحارالأنوار،)ج"ا/)٤( 



وجوابموال غممر ء

يلزمالباب، هذا ق متاحريم عن المتقدم؛ن شيعتهم شيوخ اختلاف إن ثم 
قصلوا الشيعة شيوخ أن صرورة لزم ت وعليه ، صلال عك أحدهما أن منه 

.أوالمتأخرون المتقدمون شيوخهم إما ، التوحيد 
قد، المعتمدة الشيعة كتب باعراف أئمتهم أن عك تدل روايات جاءت ولقد 

خرىمتا غلو ولن شيعتهم، شيوخ متقدمي غلو ين ، الوسهل يالمنهج أخذوا 
•إ ثثوحهم 

وصفما بغير الصفة عن النهي 'رباب • ، الكاو،أ ل الكلتني شخهم وعفد 
قولرواية أول ق وذكر أئمتهم، عن رواية عشرة ائتي فته وذكر ، تعاق® ه نفبه 

الذيفتعاإ١^الة٠ قبلك، من إليه ذهب وما التوحيد عن ررسألت ت ه عبداش أي 
اللهالمشبهون الواصفون يصفه عإ تعاق البصير، السميع وهو ثيء كمثله ليس 

ماالتوحيد ق الصحيح المذهب أن اه: رحك فاعلم اش، عك المقرون بخالقه، 
فلاوالتشبيه، اليتللأن تعاق عناش فانف وعز، جل صفاتاش من القرآن به نزل 
هذْمن فيستفاد ا، الييان،ار بعد فتضلموا القرآن تعدوا .لا . تشبيه.ولا نني 

لرأنه الده، كتاب عن وأعرض العقل حكم أو الاعتزال أهل قلد من أن الرواية؛ 
إمامهم.بوصية يأخذ ول؛ اش كتاب يتع 

وتشبيه،نقي ت مذاهب نلاثة التوحيد ل ررللناس ت ه الرضا إمامهم وقال 
لأناقلهمحوز؛ لا التشبيه ومذهب بجور، لا النفي فمذهب يشييه، بعير ؤإثيات 

.تش؛يها<ل٣، بلا إئبات الثالثة؛ التلمريقة ي والسبيل ، ثيء لايشبهه وتحاك تبارك 

للصدوقالتوحيد، وه (، ٢٦١ح"ا/ ) بحار وه (، ١٠٢—*ا ما/'الكاق،) ،أمول )٢( 
)صآ>ا(.

يابويهلأبن ولآاكوحيد« الماثى«)جا/آه'آ(، ٥^ واظر: (، ٢٦٣الأنوار«)ج"ا/لابحار )٣( 
)ص"ا(.



ءوجواب سذق غتصر ^^^ءءءءءءء^^^ءءءءء^^^^ءءءق ١٧٢

فقولهالمخالوقات، مماثالة ونفي الصفات، إثبات I الخز فالمدهب إذأ 
٠تعاق وقوله ، والتمثيل التشبيه أهل عك رد ّرنبخءه ؤثن*سكجقيهت " تعاق 

الشيعةشيوخ فأوائل • • • والتعطيل النفي أهل عك رد ؤؤهوآاشي؛عهأا، 
الذهبعن وأعرصوا النفي، أخذوا شيوخهم وأواخر التنبيه، أخذوا 

٠أئمتهم مذهب الحق الوستل 

■١ C( اض بأسماءوسان اشعة»الأهيم علماء وهف 
،االخلوق^ن يصفان ائته شبهوا قد القيمون الشيعة صيوخ كان فإذا 
ياليدوماتغو اش فشبهوا شيوخهم، يعص فواجههم التججم، ل فوقعوا 

التعطل.ل فوقعوا والممتنعات والخإدات 

والصفاتالأمإء أن إك الأمر تْلور يل يدلك، الشيعة علمإء يكتف ول؛ 
ايحلوقتشبيه وهو • ثالث يمدهب فخرجوا أئمتهم -ها وصفوا الواجثةلة'غه 

.( التجسيم ) الأول ا1لدهب كإشابهوااليهودق ذلك، ق فثاتهواالنصارى يالخالق، 
ؤؤس1لأتءآة: قولالu، ق الهه؛ عبداش أب عن الكاJيل٢ا شيخهم روى 
ما؛١^١نتجزون أتنئأهِءج ؤآ محنجذود1تلخ ودووأ  ١٦١ياذعوْ آشى 

العبادمن >قيل\ش لا التي الحستن، الأساء واه نحن ٠٠ت قال ، يننأونهر٣، 
/٤١ءملأإلأيمعركااا

■الشورى سررة س ، ١ ١ ر ١^٠!^ ا ١ ر 
(.١٤٤-١٤٣/١)ج»أصولالكافيآا)٢( 
الأعراف.سورة من ( ١ ٨ ٠ ) رنم ١^ )٣( 
الأنوار*؛وأيحار )ص\ه\(، لاخصاصءكميد (، ٤٢)ج^؟/العائيء ؛انفر وانظر.' )٤( 

١لرهانأاتفسير ،ورل ( ٢٢٩وج٥/  ١٣٧ / ١ رج للنوري الوماتلءا واامستدرك ، ( ٢ ٢ ه/ ٤ )ج 



١٧٣ وجوابصوال غتمر ء

الذياكاق ررنحن ت قال أنه ه جعفر أنى فعن أحرى، روايات ونماك 
أظهركم،»_ الأرض ق نتةال_، وجهاش نحن محمدأ.، نستا اش أعطاه 
اعرفتمن عرفننا عباده، عق بالرحة البوطة ويدْ حلقه، ق الم عين ونحن 

. ٢١١وخهلمانزخهلنا((

عباده،ق عيئه وجعلنا ، صورنا فأحسن حالقنا الم ررإن ت قال عبدالم \لي وعن 
ووجههوالرحمة، يالرأئة عباده عك المسوطة ويده حلقه، ل الناطق ولسانه 

أثمرتينا وأرضه، سإئه ق وحزانه عليه، يدل الذي ويابه منه، يوتن الذي 
وينبت، المإء عيث ينزل وبتا الأمار، وجرت المار، وأينعت الأشجار، 

.ا1ة،اار٢، عبد ما ولولأنا اه، عبد وبعبادتنا الأرض، عشب 
اش،يد وأنا اه، عقن اءأنا ت قال ه عل المومين أمثر أن الثمعة عياء وزعم 

يوتنثم . . . رر ؛ قالوا أئمتهم أن رواية وق ، ، ااقاال بات وأنا الى، جنب وأنا 
•، ٤ ربناءرأ عرش عك فنجلس بنا 

.ا ذلكر ق رواية وثلائ؛ن سا ت المجلي شيخهم ذكر وقد 

الايات؛'وراتأول ؛ْمآ-ههآ(، لاتكاشاف)جأ/ اكافي« راض (، ٥٢^r/لحران ل =
للإسترآاذى)صأا<ا(.

(.٢٤•)ج-؟/ واا;فر ، ١(  ٤٣^١/ اللكق« »أصول )١( 
وءبحار، ١٥٢—١٥١ص القمي بايويه لابن واراكوحيدأل ، ١( ٤ ٤ / ١ )ج  ٠١الكال ءأصول )٢( 

.( ٢٤-١ ٢٤• ،و«فر ( ١٩٧/٢الأنوار،؛)ج؛
.( ١٩٤الأنوار"()ج؛آ/ ١(،ورجار  ٤٥)ج١/ ءآصولالكافياا )٣( 
(،١٩٨-١٩٧/٢٤)ج)جمآ.م(، اابحار (، ٣١٢/٢)جانماثي"، ،ض )٤( 

١(٤ ٤ / ^١ الكافي« ءأصرل : وانظر (، ٢ ٤ ١ ٢- ٤ • ،  ٤٣٩انيئنأأ)ج؟/ »ض 
•( ١٦٤، ١ ٥ ٢ — ١ ٥ ١ ص ) بابويه لابن وراالتوحاJأ١ 

-٣•٢(.١٩١/٢٤الأنوار،)ج،؛يحار )٥( 



ءوجواب موال محتصر 

وأنااش، جنب أنا ، اق، وجه ررأنا ؛ يقول ته عليأ أن ٠ أيما ؤيروون 
وأنا. . عليم تيء بمري وأنا اJا٠لى، وأنا الظاهث، وأنا الآ-؛م، وأنا الأول، 
.٢ ١ .ءأ . أموت. لا حيا وأن! أميت، وأن! لحيي، 

•^٧^١١^^٢، قولهمدقولءرعون: أشه مآ 
رءثادووحه ؤؤو1ى ت تعاق دفولالU' الراد هم أئمتهم أن الشيعة ■ءلإء ويعتقد 

يناللث فق؛ ي >لآ!لث تحاك: وبقوله ؤ1لإكواكبمى؟ لإلل 
ؤ.ؤغةُهل؛آ.

،، يرلاث،ااأ لا الذي وجهاش ررئحن ت قالوا أنبم أئمتهم عك افتروا حيث 
تحاك.اش شاء إن ياق موف ما واقرأ الشرك، من ياثه نعوذ 

المميق:

ؤناألأ  ٩١و1لأوضأشب ؤرآاثنتز'ت من يعتز قُ هل ؤ ت تحاك اق قال 

أثرز ما ؤنعلز هوج إقُ ينلنهآ لا ألعتب مفاتح ءؤوعتهُ تحاك وقال 

شآل و»ْناقب ، (  ١٨•)ج؛ا</ الأنوار" وا;حار ، ( ٣٧٤رقم ٢ ١ )صرا الكثى، »رجال ( ١ ) 
(.١٥)هسا لكمار الكثرى" الدرجات واريصائر ( ٣٨٥)ج'ا/ للعازندراق طالبء 

الآية)؛آ>(سّورة)٢( 
ارحن.(سمورة ٢٧الآية))٣( 

.القصص سورة من (  ٨٨) الأية ( ٤ ) 
واربحاروجهه، إلا هالك ميء كل ت ير نفباب آ  ١٥رص* بأبويه لابن ارالتوحيد؛' )٥( 

(٢٤١رج^ اورهان« ورءشر ، ١( • ٨ )ج؛/ الصاف" و»تفر ، ٢( • ١ Y/ )ج؛ الأنوار" 
عندهم.المنمية كتبهم تمحتلفح من نقلها المعنى بأدا رواية عشرة ثلاث وفته 

الآية)ها-(ءنسورةاومل.)٦( 





ءوجواب موال خنصر ١٧٦

إقاشبريء أق . . شهيدأ. به هووكمن إلا إله لا الذي وأشهداه منه، أرجح 
محلا،أومحلنا مالكه، ق اق، نشارك أو الغيب، نعلم إنا • يقول ص رسوله ؤإك 

.٢ ار١ !! لا« رضهاش الذي الحل سوى 

السألةاث،ظْسة

ءّ م

إس،(.س)>ابيشالإدةجوءا 
.، ٢ ءر بنمه حلهلئا اش ررإن I قالوا أنم الأئمة عن الكلتني شيخهم أحرج 

اكuأةاسمدط

اصطيل((ل.ش لتأييدملهيهم ^م»سريفامآن علماء قول 
ظللؤمنآلئنامّؤ، آس ياتهم إلاأن يغئلرون ؤهل، ت تعاق قولاس ت فمثلا' 

•محدإلآسصآلآُموو4رآا 
السزلة.به يأت بمالم أتوا بل تبماستولة، علماءالضة فض 

تعاق.ه الإتيان صفة نفوا ت قمثلأ 

يأتيهماشأن إلا ينفلرون ررهل ه؛ الرمحا قال تقول؛ رواية وافروا 
.٢ ٤ نزلتاال وهلكوا الغإم، مجن ظلل ق بالملائكة، 

(٤٧٣سرّىوااالأحتجاج« (.ا r^•\JT'\J٦^إ٦rوv^)ج0٢الأمار« وحار )١( 
.٥( ١ -٩ ٥ ١ أي الكثي،؛) و»رجال النجف، طعة 

الأصولالكافي«)جا/ا"؛ل(.)آا(
الآية)-اأ(سمرةالترة.)٣( 
و«الأحتجاج«)جا/ه>مآ( للحراف الرهان، و»شر )جم/بمام(، الأنوارار 'جار )٤( 

الأ-خارلإمعاى وال )جا/ه\ا( الرصالإ أحبار وءعتون الأعلمي، طعة )ص'*آه'آ( للط؛رسما{ 
(،وساصاسلأين؛ايربماض.



جوابرمزال محمر ء

ته الومنين أمر قال ت تقول رواية فأخرجوا تعاق، ش الوجه صفة ونفوا 
ناوثهربمهرااسمك:متيسإلأاهمل،:ؤم.ئ؛  )ر

د.ث،«؟لآ

 vU_ — الشيعي؟ الذهب عشمه عند الإيإن مفهوم ما.

•الإيإن من مق عثءر الاثني ;-الأئمة الإيإن الشيعة علمإء أدخل لقد — ج 
الإيعازأركان أحد مي الإمامة؛ رامسألة الحل الطهر امن شيخهم قال 

•٢ الرُهمن"أ غضب من والتخلص الحنان، ق الخلود سه المستحق 
يالأعراقت يتحقق عندنا ®الإيعاز • العامل جواد محمد شيخهم وقال 

^^ئمةالأنمةالأثتيضمحيهماسم.ب«ل؛،.
بولايةيكفر من ررإن • القروض الكاخلمي محمل أمر الشيح زميلهم وقال 

يدلكوآحبل حابه، من الإيعاز أمتط فقد القهءؤإمحامته، عل 

 iU_ — إلهلا أن شهادة ت الشهادتين •ع ثاكة يشهادة الشيعة ءالإء تال هل
إلاهوأنمحمدأرمولاق

القصص.سورة من ( الأية)٨٨)١( 
ءيحارالأنوارا)ج؛/٥(،والالأحتجاج،ا)صّآه٢(،واماترالدرجاتالكيرى•للصغار)٢( 

،٢( ١ ٨ / ١ لليرقي)ج وءالحامن® (، ٤١)ص٨ ١لآيات٠للإسرآداذى وءاتاويل ، ٦( رصزْ 
(و''معافالأحار*رءسأ١اوُإيال١٤٩(وارالتوحيدأ)ص١٤١الفمي*لج'ا//و'اشر 

السؤالمن الأسئلة من مهئ ما وراجع لأبن؛ايويه، الثلأنة هدء وكل ( ١٢٣ رج١/ الدينء 
(١ •الرسالة هذه من ( وحتى)١٣( ٠

الحل.المْلهر لأبن الإمامة،)ص١( معرنة ق اعرامة ،رمهاج )٣( 
•ا ٨ • للعامل)ءآ/ اوكرامة، »ضاح )٤( 
سنة٣ ط؛ سيروت، الزهراء دار للقزوض، )ص؛٢( واحكامهم، هم عقائد ل ااالش؛اُة )٥( 

١٣٩v.ه



ءوجواب مزال نحتصر ^^ءءء^^^^^ءءءء^^ءءءءءءءء^^^^ 

وبعدأذانيم، ل فرددوّءا تعاك، وئاش ه عليا أن شهادة وهي نعم، ج~ 
.موتاهم ويلقنوها ، صلواتيم 

الوت،عند موتاكم رللقنوا ت قال ألقهء جعفر أي عن بصثر أي عن ت فيقرون 
والولأية«رأ،.اش، شهادةأن 

صيقروضارض:

•الق رسول محمدا أن شهادة إذا فاين 

موتاكمرالقتوا ت قال ه اش رسول أن من ، بأنمهم رووه لما معارض وهو 
الخة«لص.يحل اق، إلا لاإله كلامه آحر كان من فإن اش، إلا إله لا 

.٢ للمبمرل إدخاله عند الشهادة هذه المت يلقنون وكذلك 

السهادت\ناليمق الول تلمتن استحياب لايامحب ■ المجالمي سحهم وبوبا 
الناساارانصراف يعد بأسإئهم اللام عبهم بالأئمة والإقرار 

التيالإمامة يمسألت إقرار هى الحديدة، الشهادة تءذْ الشيعة علياء قول إن 

بالأنمةوالإقرار الشهادتثن، سب : اب ، ١( )؟/٣• العامل للحر الشمة• اوّاثل )١( 
.محلاه كل يعد 

و»وساتل)جا/\ه-سآ(، للخلوّي الأحكام• وامدب )جا/أم(، اتكافي« انروع )٢( 
وابحار، ( ١٢٥)ج٢/ ليورى الوسائل، واستدرك ، ( ٦٦٥)ج("/ للحرالعامل الشعة• 

•( للراوندي)ص٧٤٢(،و٠الدعوات• ٣٣٣/٤٦الأنوار،)ج
لكدوق،كلاهما الأء_،ال،)ءسْا<ل( وأئواب ( ١٣٦)ج\ا الق، محقر، لا •_ )٣( 

وايحار١( ٢  ١/٢)جللنورى الوصائل، وامتدرك ( ٤٥٥)ج؟/الشيعة، واوصائل 
(.٢٥• )ص للمراوندي وءالدعوات، (  ٢٣٢)^AW/ الأنوار، 

الشيعة،واوصائل ، ( ٩ ١ / ١ )ج للعلوٌي ٠ الأحكام واتأن،يب الكافي،)جا/آه(، افرؤع )٤( 
لالحرالعامل)جأ/آ؛ا/(.

(.٢٠،ج٣/•٨٦٢/٢»وس١ثل١لشيعة«)ج)٥( 



mm  ء^ءء^اقءءءءء^^^ء^^^ءءءءءءءءع؛وجواب سؤال خنصر

مسائلوأشرف ، الدين أحكام ل الطالب ارأهم ت أنها المطهر ابن شيخهم يرى 
ا،والمناارا،.

اممليق؛

كلامهومفهوم كا و. ورسوله ق باش الإبكان مسالة من أهم فهي ت إذأ 
الشعة.■طا■( 

•؟ الإرجاء ل التجة عناء اعتماد ما - سهَا 

معرفةأصح فقد عشر، الاثني الأئمة الإقرار • هو عندهم الإيإن كان إذا " "ج 
ا،لرجئةبمذهب ءالياؤهم فاحد الختان، ويحول الإيإن ق كافيا عد\أسم عند الأئمة 
معرفةاش.،هو ت االرحئة عند الإيإن لأن بينهإ؛ الاحتلأف وجود ْع رأسا، 

.إأوحبه ٢، الإمامأ معرفة ت هو عندهم فالإبإن الشيعة علياء وأما 
معهاتضر لا حسنة، اقه عل حب ٠٠ت قال ه اش رسول أن رووا ولهذا 
ج

اصليق:

الإمامإق حاجة فلا ه، عل حب مع تفر لا السيئات كانت إذا 
أكر.اش المعصوم! 

.١( ص الحل) الهلهِ لأبن الامامة'؛ معرفة ق امنهاج )١( 
عنهحفظ أو رآه من رأى أو رآه أو الزمان، إمام يعرف منكم من ت الشيعة أ-أا نسألكم أن ولنا ( ٢ ) 

الألفيقارب ما منذ صردايآ يحل متين، خمس أو ثلاث ابن صي إق تدعون بل ؟ مسألة 
>،القرآن ينصر ينتم وهذا خير، ولا حس له سْع ولا أير، ولا "من، له ير ول؛ ستة، وماتتي 

وهوصل ولا توصأ لا قمن ا الصلاة امر منين سع له صار فإذا ماله، وحفظ حضانته تحب 
مصلحةتضح وكيف الأرُض، أهل إمام يكون فكتف أ موجودا كان لو الحجر، تحت 

•أ ؟ الدهور طول ْع الإمامة 
*، ٩ ^(٦ ر القمي جترئل بن لثاذان ألالفضائل؛اا )٣( 





وجوابغممرسؤال ء

.جو؟ اى من الوعد ق الشيعة علماء اعتقاد ما -  ٧٦س

عملعق وعداه من أن الوعد ق اااءتمادنا ؛ ابن شيخهم قال ~ ج 
عكاه وعدم ررمن • قال الق رمحول أن رووا وليلك ، ، ٠تجز٥اال فهو ثوابا 
.٠. .ل نهومنجزه ثوابا عمل 

عقبالثواب الوعد نشت ، الأئمة عن روايات الشيعة ءالإء احآرع وقد 
أمبرسنة ق ولا ، رسوله سنة ي ولا تعاق، ارق كتاب ق ليسست أعإل 

أفضلمن الشيعة عل،اء جعله . اذم رسول صحابة لعن ت فمثلا ههم ١^٠^، 
وصر-با، النفس وتعذيب الخيوب، وثق ، الخدود لطم وجعلوا المر؛اتل"أا، 

•الطاعارت م عفلمن فهد الخن عزاء باسم وف والبالكاين 

محاصسط،آوكافف،اساءض:
عليهجرى وما ه الحسين قتل بتمثيل محرم من العاشر ل الاحتفال حكم 

الصدور،وصرب والبكاء والعويل الندب من الحزن ؤإعلأن أهله، وعق 
٠حسحا يا \ن حيا ٠ وترديد  ؟،٠

منيإدها ثعبرس ؤد'لكؤسبمهم ت وتحاك سبحانه قال  ١١ت آيتهم فأجاب 

وااالأءممادات«، )>_U0( للممد القالأت« •أوائل : وانظر )صرأة( ابويه •الأءتقادات«لأين )١( 
للمجاني)ص'*>(.

يابويهلاين التوحيد• و• ا ( ٣٣٥/ ه رج الأنوار• بحار و• ، ٨( ١ / ١ )ج الثسعة• •وسائل )٢( 
)صا'*أ(.

اكيعة•ائل وروّوءالأءتقاداته)ص'أ'-ا\<(، الأنوارهرجيآ/حاأ(، •حار انظر: )٣( 
وءمّتا-رك، ( ٢ ٢ V / ١ )ج الأحكام• و٠ترذيب ( ٩ ٥ / ١ رج الكاق• وءفرؤع ، ( ٣٨٩)جء/ 

.اش شاء إن لهذا بيان مزيد ياق وموف ( ٣ ٤ ٢ / ١ )ج الوسائل• 
لحمدالسنان رالأيات ، ( ٢٨٩/ ١ رج للزنجانر الحيتين الواكب بحث الإمامتة• •عقاتد ٠ انفلر ( ٤ ) 

.٧( • ٦ آ/ ١ )ج الأمن احن الثيب• المُارف وءداترة ، ( )ص( اننظا، كاشف حسانآل 



ءوجواب موال خصر 

آتيتإِو محلمهآ ئم أجلزئسش إل نئفغ ب لكن .  y>^^Tتموكب 
الفاجعةهاتيك وتمثيل الحزنة، المواكب تللث، أن ريب ولا ؟ العتيقه 
٢.الحعفرية«ر الفرقة شعاتر أعظم من الشجية، 

عددحفره دمشق، ق للعزاء محلى باقامة الأس محن شيخهم ويتفاحر 
المؤثر«أ'ا؛.المهيج ياللطم يرررومحم 

الجنة:بدخول ثثيس الضمان بملكون أسهم أن عال4اؤهم ولقديوى 
علإن اله: الحسن لأي راقلت : قال الحجاج عبدالرحمن عن ت ذلك فمن 

ا٤ الآ-حرةل أمر ق ! فمال ، له الدعاء أسأللث، برسالة إليك أرملتي ابن 
ألايمهلن بن لعل صمنت ت تال ثم ، صدره عك يده فوضح ث تال نعم، ت قلت 

هالار«رْدع

 ~UU_ الشيعةإمام اعتماد ق قرنا عثر أربعة مند الإسلام حففل الذي ما
الأكثرالخميني؟.

ؤإقامةالولأ، الشهداء سيد عك البكاء ررإن ت الحميتي إمامهم قال — ج 
قرنا®عثر أربعة من الإّّلأم حفتلت الش هم، الحّتئية، ايجالس 

_.سورة من ( rr-rTالآ;ظن))١( 
الغطا،)صء(.لكنف لأل االآطتالمات« )٢( 
)ص•؟(.،ارسالةابيلأتمالاف« )٣( 

.عالإؤهم؟ يعتقد الغيبكإ يعلم وهو عنه رصياش يتفهم لماذا ا ٤ ر 
رالكاق•الغفران: ْاكوك روايات من >؛^ JJوانظر الكثي• ارجال )٥( 

الخل«العلامة وارجال )صيأأ-\/؛؛وأاا؛(، الكثي« وارجال )جا/؛ما؛-ه'ا؛(، 
.إإخ..)صامحا،-هحا(.

الحدي)ا«ا'ها(فيا-ا/اِ/ا<ا'مآام.، الأطلأءات« راجريدة )٦( 



وجوابسزال خمحر ء

 AU_ - ؟ تعاك مناش الوعيد ق الشيعة عناء اعتقاد ما.

كلهمالبلع أصحاب أن عق الأمامية.' رراتفقت I المفيد شيخهم قال — ج 
ؤإقامةلهم الدعوة يعد التمكن، عند يتتيبهم أن الإمام عق أن وعك كفار، 

لردممقتلهم ؤإلأ الصواب، إق وصاروا يدعهم، عن نالوا فإن عليهم، البيتان 
النارا؛أهل فهومن اليدعت، تللث، عك منهم مات من وأن الإيإن، عن 

صلال،راكفار وأنبم ه الومنن أمثر حارب من بكفر القول عق واتفقوا 
•، •نحالدونااأ٢ النار ل يدلك وأمم ص، ا،لؤمت؛ن أمم ملعونون؛-جربمم 

منواحد ثيء ل حالفنا من ل ررواعتقادنا •' بمابوبه ابمن شيخهم قال ولذلك 
•اادين؛'أ"أ، أمور جح ق خالهنا من ل كاعتقادنا الدين، أمور 

واعتقددان فيمن مرحتة أمم ك،ا حالفهم، لن وعيدية؛النسبة الشيعة فعلياء 
كانتفمن شيعتنا، حساب ولنا القيامة يوم كان ارإذا ت رواية ففي، عقيدتهم، 

فيئامفللمته كانت، ومن فأجابتا، فيها حكمتا وجل، عز ود؛نااق بيته فيا مظلمته 
كثاوييتنا، بيته فيئا مفللمته كانت، ومن لنا، قومت استويناها الناس، ؤبان بيته 

وصفحا؛عفا س أحق 
UV  - أركانمن الأول الركن الإيان ق الشيعي الدم، عناء اعتقاد ا
.تعاق؟ اه وهوالإي،ان الإييان 

)صا-ا(.ا>أواتلالقالأتاا)ا(
سم)ص-اوآ؛شءأوائلالخالات، )٢( 
١٠)ص للمجيى ١لأعتقاداتاا ٠ ت وانظر (، ١١)ص٦ بمابويه لابن ٠ ءالاعتقادات )٣(  ٠
(٦٨للصدوق)ج"؛؟/(،وارعيونأحبارالرصاآ، ٩٩ُربحارالأنوارآ؛للمجالي١^٨٦!)٤( 



ءوجواب موال خمر 

الألوهةتوحيد ق اعممادهم ق مفصلا، ذلك، عير الإجابة مرت قد - ج 
.والصفات والأمإء والربوبية 

 A'_ - أرلكنمن الثاف باركن الإيان ي الشيهم، ا،لدهب علياء اعتقاد ما
الإد،انوهوالإ,نمانبمكة؟.

.ا الأئمة نور من حلقوا الملائكة أن ءالإوهم يعتقد — ج 
،&؛ محنالب أي بن عل وجه نور من »خلقاش ر.: اش رسول أن فرووا 

١٠القيامة يوم إق ولحسه له يتعفرون ، ملك، ألم، ممتن 

ارنج؛رولحادماا،أص.، نورعلالىأ<ال٢، من اللاقكة »حالقااتم رواية: وو 
س:اتجاءضقراسميىه:

آلافأربعه القه الحئن بشر رروكلاق(< قال: اههر عبداقه أب عن رووا 
.٠٠. القيامة. يوم إق يبكونه غم، يث ، ملك، 

وءرإرشاد(، ٣٢'الأنوار«)ج٣٢/ ]لُ\->وتي، ، الفواود« جامع ريز )١( 
واكشف(، )ص٣٤٦للإّزأ؛اذي الآات،ا( و،ا-اول (، ٢٩٤/Y^ _LjdJالقلوب،، 

بنمحمد الحسن لأب ٤( ص؟ ) منقبة، وام^ئة ، ١( ٠ ٣ / ١ رج للاربل الأئمة، معرفة ق الغمة 
بالرابع)يتحديث، المرن 3، ءل،اتهم من القمي، شاذان بابن الشهور القمي عل بن أخمد 

اعتقاده(.ق او؛ت، آل، نقاتل عن لفه مؤ 
للحراق)صبم؛آ(.أالعالمالزلفتى، )٢( 
لالددمي)صإلآ(و»مجامع8؛حارالأنوار،)جآآ/؛إم-هأأ(واإرشادالقلوب، )٣( 

)صم\/إ(.الفوائد، 
و»نواباتكاو،«)جا/هآم(، و٠موع )ج.ا/ا/ام(، العاُل لالٍر اكعة« )اوّائل )٤( 

J_l ،، القمي نولويه لأن ( )صرآدا الزارات،، وءكامل ، ( ٤ رص٩ لكدوق.







وجوابموال نحتصر ء

اتمحاتة

با4رهِءوهم إلمول دسةودهُ لا مكومون عباد ء؛ؤبلأ ♦ قئو قالالتم 
وبيكلوجمد 3وه ؤمثآضي، س عدوا ؤسكان  ٢١يع٠لوثهل

لخميلغدوا سكارئ ت هؤ وقالالتم مإثآسعنومحكنفرتن4ر 
ؤبمثركنحومدى يذيب بإرئت> يا نصذقا آممي بإذن ظيلث عق تزوهُ قإنهُ 

بمإي؛ئ4ء"أ،.
 - U الإيإنأركان من الثالث بالركن الإيإن ق البة عل،اء اعتقاد

وموالإي،ازبالكب؟

مسألتان!فيه — ج 

اك،ألةالأوي،

.ا'ئ«تهيم« هلي كتبأ أنزو نفه اض بأن ر> اثمقيعة: علماء يؤمن 
تعاق؛الت عند من النزلة الكتب هده ومن 

)ا(مهسضها
قالموجود القران يغاير القو لل مصحف وجود ررإن الخور؛ شيخهم قال 
الشكينبغي لا مما القرآن، ق ليت نيادات عق اشتإله وق السور، ترتيب 

.«لن..نه.

)١(

البقرة.الآ;ة)ا/ا'(.نّورة )٢( 
الآبة)م\بم(منمرةابة.)٣( 

مرتفقوفهرة إحراج ' ، ٢ ر الخور وق الو*القاسم لأي القرآن" يّ نقق اااJأان ( ٤ ) 
م.١٣٩٤اسشم،ط٣تاس الحكمي،



ءوجواب نحممرموال 

)مأ(كتابهانيه{
القءخعل راحط ت وأته ، ٢ ١ ل مطويءا الرجل فخد ررمثل ت ;أنه روايامم ووصفته 

.٢ ااة،،ر١ ؤإملأءرسول ، ييدْ 
واحدا،حكا إلا الكتاب هذا وآيات أحsكام عن الشيعة عبياء يذكر ول؛ 
،ثيء محها هوتوق إذا الرجل عقار من لهن ليس الماء إن فيه رافاذا وهوت 

.، ازهءارل رسول ؤإملأء ييده، اص عل ختل واش هذا ؛ &؛ أبوعبداه فقال 

المميق:
عنهاتعاق الله رصي لفاؤلمة بأن ءالإؤهم؛ يدعيه ما يناقفر الحكم هذا 
رآدفدك أرض ق نميبآ 

عنها٠٠اض رض فاضة ءسض )٣( 
عاليهافامحلمة وحالمت، . ..ارقال؛ فهم عبداش أيى عن محيي بن عل عن رووا 
وحطه اه رسول إملاء عاليها، أنزله كلأماش ولكنه قرآن، هو ما الملام 

ا.القرآن«أ٤ هوق ما واه »أئ رواية: وق ، عل 
مصحفوما قلتا؛ نال الملام عاليها فاطمة كّحما عنيتا تراوإن رواية وق 
فيهما واش مرات، ثلايث، هذا قرآنكم مثل فيه مصحف تال؛ الملام؟ عاليها فاطمة 

هووما العالم إنه تال؛ العلم، واش هذا ت نالت تال واحد، حرف قرآنكم من 
.«آْ،..بذاك.

لالصمار)صهذالكأرىاا الدرجات ورسم ، ٥( ١ X/ الأنوار،)٦ ابحار )١( 
للحائري)جم\لأ\ا.انظر:ا.قتسالأضأ )٢( 
.الدرجات)صرآ٤( ومائر (، ٤٢الأنوار•)جا"آ/ ءبحار )٣( 
ا;حارالأنوار،)جيأ/'يآ(.)٤( 
)ءساْا(.الدرجات• ،ورمار ( ٢٣٩اعافيا)جا/'أصول، )٠( 



ء^ءءءء^^ء^^^ء^ء^ء^^ءءءء^ءلجواب غممرسؤال =

تمارض؛

منقيء مه ما عنها تعاك رمحياش نامحلمة ررممبمعحف ت مناقضة واية رق 
ا.عليهاءر١ ألقي ثيء عر يانإ اس، كتاب 

تناقض:

الوحيأتن رائم طويل؛ حديث ل اش. رسول عن بمر اتجا عن رووا 
لهليس ص بولاية للكافرين واقع يعذاب سائل سأل فقال؛ الشي إك 

هكذا،نقرؤها لا إنا فداك جعاك ت قلت تال المعارج، ذي مزاه يانع، 
قمشت واش وهكذا محمد.، عق -يرئيل -٦١ نزل واش هكذا ت فقال 

أل١^٢٠١ علميها فاقة مصجفا 
قالحتن كتابه ق كزاه مجا لأواه ت قال أنه الة؛بخ عبداش أن عن ؛ ورووا

فاطمة:مصحف ق هي ؤإنإ ، حا^لآهل علاكا لزأمحي لث؛وا 
.«رْ؛..خليلا.، اكازر٤ أتخذ ل؛ لينني ياوليتن 

الممف٠هذا منهيفيةءوو وأما 
الدقيقالوصف ق النيعة أنمة عن الرواية هذه الحق، طالب يا إليك 
بنمحمد جعفر أيا سألت بصر أبيأ لاعن ؛ عنهاتعاق رصياش فاطمة لصحف 

.( )ص"آإ للصفار الدرجات ، (  X٤٨/ )جاُ ٧-،^^، الأنوار• ُبحار )١( 
للامزآباذيالآات« واتاويل (،  ١٧٦رج^/الأنوار، وايحار )جاِ/يه(، •الكاف، )٢( 

)با'آ(•
الفرقان.الآية)،ممأ(سمرة )٣( 

.ى تعاق رصياق ا-لتهتاب بن عمر الراشد الخاليفة يكنون؛الثاف ( ٤ ر 
)ه(»بحارالأنوار«)ج-مآ/ه؛آ(.



ءوجواب موال ؛تتمر ءء^^ءءءء^^^^ءءء^^ءءءءءءءءء 

منثيء ففته • قلت أليها موت يعد علتها أنزل • فقال فاطمة مصحض عن عل 
مندفتان قال: ل، فصفه قلت: القرآن، من ثيء فيه ما فقال؛ القرآن؟ 

لفصف فداك جعلت I قلت حمراوين، وعرصه الورق، طول عق زبرجدنن 

فإفداك، جعلت ت قلت فكان، كن ت له قيل أبيض، در من ورقه • قال ورقه، 
مإءخر وفيه القيامة، يوم إق يكون ما وخر كان ما خر فيه ت قال فيه، 
اشحلق من كل وعدد ذلك، وغر الملأذكة من موات الق ما وعدد ، ماء 

كدبوأماءمن إليهم، أرمل وأساءمن وأماوهم، وغثرمرسل، مرسلا 
الأومح،من والكافرين، المومنن من الله حلق من حميع وأساء وأجاب، 

وعددماوغر7اا، الأرض مرق ق بلد كل وصفة البلدان، إوأساء والأجرين 
وصفةكدب، من كل وصفة الكافرين، من فتها ما وعدد الومنتن، من فيها 

وعددهم،ملماكهم ومدة الطواغيت من ول ومن وقممهم، الأول القرون 
وحميعكرايهم، وصفة واحد، واحد كل يملك وما ، وصفتهم الأئمة وأساء 

ألفحمون ت قال الأدوار، وكم فداك، جُلت، ؛ قلت ، الأدوار j( تردد من 
الحنةأهل وصفة وآجالهم، الق حلق ما حمح أماء وفيه أدوار، سبعة وهي عام، 
علموفيه ، وهؤلاء هؤلاء وأساء النار، يدخل من وعدد يدخلها، من وعدد 

وعلمأنزل، كا الإنجيل وعلم أذنك، كا التوراة وفم أنزل، كا القرآن 
•، .اءر . البلاد. حمح ق ومدرة مجرة كل وعدد الزبور، 
السابقة،الرواية ق كا ؤه، انق رسول إملاء أنه إذ ت التثاقفى من وهذا 

بعدعنها تعال الق رصي لها تسلية المحق هذا فأنزل الكلميني رواية ق وأما 
•ارق رسول وفاة 

؛ YA-VU)_الشٍعي الطري رمتم بن محمد جعفر لأب؛، الإمامة" *دلاثل ، ١ 



وجوابسؤال هصر =

ويقولُل وورقة؟ محلي من الكبثر المحق هذا يكون موف كم ترى ويا 
ولاالثانية، الورقة ق ما يعد لك رصفت اروما ت قال إمامهم إن ت الراوي 

٢.منهءر يحرف نكلت 

التيالإمامة استرداد سبيل ق العظيم الكنز هذا من أئمتهم يتقد لر ولماذا 
حرموها؟

علمإءيعلل ك،ا القتل، محاق وكيف ، مردايه من منتفلرهم ؛ترج لر ولماذا 
.أ! عندهالعلوم هذه وكل محتفيا فيثلل احتفائه، مر الشيعة 

فاطمةيمصحف الغيب، علم محرفة وعندهم الثقية، أئمتهم بثميع ولماذا 
.غد؟! و ماذا يعرفون وهم الخوف، ذلإذا إ أ عتها تحاك رضياش 

الصض؛! ٥٥واخإ؛وأفأي3، 
الهمح؛عبداش أيا سمعت I قال يصر أي عن الرواية؛ هذه فاصدروا احتاروا 

.، ٢ السلأماال عليها فاطمة مصحف قيض حتن المحؤ• جعفر أبو مات *مجا • يقول 

!اكض؛هداعليي نعاش اض سبب أن وذكرعلماؤهم 
فروواالق.أى، رسول والدها لوفاة والحزن الغم من لحمها لما هو إنإ 

وذلكومائة، وعشرين ثمان سنة ق الزنادقة ااتفلهر قال؛ اه؛ عبداه أبي( عن 
فاطمة،مصحف وما ت قلت تال اللام، عليها فاطمة مصحف ق نفلرت أق 

منوفاته من السلام عليها فاطمة عك يحل ه نبيه تبض لما تحاك اش إن ت تال 
ومحييها،غمها تسل ملكا إليها فأرسلاه وجل، عز إلااش يعلمه لا ما الحزن 

: TA-XU)»_الثمم الطرتم( رم بن محمد جض لأي، الإئ.ةا ادلائل ( ١ ) 
(.للصفار)_A٥١المارانمرح1تامرىا )٢( 
«الكافياا)جا/،ةآ(.)٣( 



ءوجواب سؤال هصر 

الصوتوسمعت ؛، UJbأحسست إذا نقال؛ اص ا،لؤ«تإن أم؛ر إق ذلك فشكت 
حتنسح، ما كل يكتب ا،لؤمتينهوا، أمير نجعل بذلك، نأعلمته ل، نقول 
الخلالمن ثيء فيه ليس إنه أما قال ثم قال؛ مصحفا، ذلك مجن أثبت 

.، ١ يكوناال ما علم نيه ولكن والحرام، 

:U،ji_(^uقبل ه الرسول على انزل كتاب )٤( 
كابانيه عك أنزل وجل عز : قال ه الصادق أي عن روئ 

أهلمن النجيب لق وصنك الكاب هذا محمل، يا فقال؛ ارن، يأتيه أن قبل 
،الةةب؛ محنالب أي بن عك فقال؛ ؟ جيراتيل يا أهل من النجيب ومن ت فقال بتك، 

يمكأن وأمره ، اقه> عل الني فدفعه ، ذم، محن خواتيم الكتاب عك وكان 
ابنهإل ال؛لبمي؛ دفعه نم فيه، بإ وعمل خاتما الهلأ مملث، فيه، بإ ؤيعمل منها حاتما 

ا،لهدىجأا.قيام بنمكنلكلدأإك 

اصليق:

يروونكا محا ه فالرسول ُأيتجأوأندىألثؤمغإن؟ا<رص تويم ؤ'-ءئرتون 
أنيعي فهذا أ الموت به نزل حئ يعرفه 1؛ ه فهو ، النجيب، هو من ت يسال 

أهله،من الوصي هوالنجي-، من للناس يعلن ل؛ هذه، روايتهم ق يا ه الرسول 
وائد-بمكلها، الشيعة أخبار قط نوبيذا هؤ وفاته عند إلا ذللثج يعرف ل؛ بل 

.ممئوأشالأبمرهل٣، 

(،وامائراللرجات«)صمأ(.٤٤(،وابحارالأ;وار،)جا"آآ/٢٤•»أصولالكأفي٠)ج١/ )١( 
(،ورإكال(،وربحايالأنوار!للمجالى)جا-آ/٢٨•رأصولالكاف!^١; )٢( 

ائوّبى!)جا/مهآ(، لل،ازندران طالب! ر آل ورمانب الدين!)ص\-'ا"آ(، 
.(TAT_»)

احتر.الآة)آ(.نّورة )٣( 





















ءوجواب موال خمر ء^^^ءءءءءءءءء^^^^قء^^^ءءءء 

دمِ l_4فاحد^jT^؛خز،' ارثاآس  ijJلعاذ')ك أكنزمن موس 
موسؤءائتثا د'ولئ،ج عن فعيوئا جا؛وهزآثثثت ما تعد من آلعجل آمحذوأ 
منكا مجن حى للف لن ؤ • بحانه ونال ،، يبما نلهلشتا 

جللهائتيجرآلاهر محلؤوعشؤ من جته ك تؤل0ِ أن الأزضئدثو-ة. 
ؤآلنثأهق-يلأممي اوثأن كسفا عليثا زعمت كما آلئنآء اوينقط ه تفثئ 

ؤت>ثولىخ،
وقال، نثرا نفير نتنان ش ذهمؤُْ •عتئاكثئا ترلأ 

كهموأآلذئن لمالأ باتيمم فنمنوه ثنطاس ؤر عنك تزلئا ؤثو ؤ ت ه سبحا 
•سمزلنهلما سآإثُ إن 

اسلأاس

أئ4تهاا،(.عند السماؤيه الكتب بمييع اثعة»بأن علياء يؤمن 
عليهمالأئمة أن ررباب ؛عنوان؛ يابا ، الكافي١٤ق الكاليني شيخهم عقد 
يعرنوتبماوأتبمم وجل، عر عنداس من نزلت التي الكتب حيع عندهم السلام 

روايات.عدة وصمته ألتها،، اختلاف عق 

حكمواأمرهم، فلهر ^١ ٣٢١اللام عليهم الأئمة j : ا>اب الت5افيلْ،: وق 
.والرصوان،،والرحة السلام عليهم الثية ولايسألون داود، داودوآل يحكم 

الماء.سورة من ١(  ٥٣الأية))١( 
أ،-م\<(منّورةالإّراء.الايات)• )٢( 
الآيةرم\(سّورةالأنعام.)٣( 
•ااا(،وذكر)تما'آ()ج٦٢/ ق الجلي طه وفل ، ( ٢٢٧^١; I الكأفي أأءرل )٤( 

حاويثا.

»ا1صولالكافي«)جا/يآ(.)ه(



SS  وجوابخصرسزال

سرصةتعارض:

نيكإ وسادة، ل الناس ثنن ررلو قال؛ القءر  Qpأن علماؤهم روى لقد 
أهلj؛j، ولخكمت . .بالتوراة.التوراة أهل بئن لحكمت صوحان، لأبن 

بتنولحكمت . . بالزبور. الزبور أهل  ayولحكمت . . بالإنجيل. الإنجل 
أهلالفرىن؛الفرئان«لا،.

المميق:

منالأآبن؛ وهوف، منه ظزبمبل دبما ُؤؤسيتثغعيرآلإمح( ت تعاك 
آر

ؤممJبأنسغأءاءب وي بمآأتزلآس 
سبمديمان آس يريد انبما عاعنم ثولوأ قإن إليك آس انزل مآ بنص عن يفتغولك 

،•ننآل1امشدونهل ؤإزممرا 
أيل ا،لزعومة؟ ،اوية الالكتب هذه أين ائل؛ تتالقارئ أييا ولعلك 

الإسلامهل ؟ أئمتهم عند وجودها من الدف وما ؟ من وعند توجد؟ مكان 
وامممتأكم1تمحم ت يقول تعاق واش يكمله! ش محاج ناقص 

 YA_ — الإيإن،أركان من الرابع بالركن الإي،ان ل • الشيعة علياء اعتقاد ما
.اللام؟ عليهم بالرسل وهوالإيمان 

(. ١٨٢الأنوار،)جأأ/)ا(»بحار 
.عمران آل صورة من ( ٨٥) الأية )٢( 
المائدة.الآية)\<أ(.نمورة )٣( 

.المائدة سورة من الأية ( ٤ ) 



ءوجواب موال غتصر 

الثلاثةالأسلة مر العظم اركن هذا ق الشيعة عل،اء اعتقاد يمكن؛يان - ج 
إنوالقدر القضاء ق معتقد بعد تأق سوف اش الأسئلة ومر الأتية، 

تعاق.اش ثاء 

 riA_ — رمولاشعق الأئمة، بتفضيل ت الشيعة علمإء من أحد تال هل
السلام؟عليهم الأنبياء سائر محمد.وعك 

أوالأمدي،الدومحي ذولع بن العلياء ت ءلإئهم شيح بذلك قال فقد نعم، — ج 
فدعا، ^؛ ١١عل ليدعولق بعث اش.ؤيزعمأته رريدمرسول لعنهاقه كان وقد بل 

.٢١١((يفه 

الأنبياء،عك السلام عليهم تفضيلهم رابابت الجلميت شيخهم وعقد 
وأنالخلق، سائر وعن الملائكة، وعن عهم، ميثاقهم وأحد الخلق، حيع وعك 
وذكر)٨٨(، عليهم،ال صلواتاش بعحبهم العزم أول صاروا إنا العزم أول 

هذاق أوردنا ؤإنا محمق، أن من أكثر ذلك ق رروالأحيار ث وقال حديثا'لى 
.«لن..منها.قليلا ^ ٧١

ئعارض؛

أفنيت الشيعة من له قال لن ه ٠لالب \لي بن عل المومنين أمثر قال 
محمد.؛،تميد تمدمن إناأنا ارؤيلك، ت فقاليج أنت؟ 

.•٣( ٥ للمجاسم؛)جءY/ الأنوارأ واربحار ، ( ٥٧الكثي،)ص\ •رحال ( )١ 
 )٦)٢A^vر\ال٦٦اi\بد
اُق)جا-مآ/بآ'م'-هاما(.ال)٣( 
(.Y<\A-Y<\U/Un^_Ul)؛(
الأنوارءوابحار )صأيا-ه7ا(، اشي ابويه لأبن وااكوحد« االك1ق«)جا/ا<م(، )٥( 

الجف.طيعة ( ٢ ١ ٠ / ١ )ج للطرس وءالاحتجاج* ، (  ٢٨٣رج٨/ 





؛؛؛وجواب سؤال نحتمحر ءءء.ءءءءءءء^^ء^ء.ءءء^^^^ 

 A،علأوعن ه اش رسول عن الأحد الشعة: عل،اء محي الأفضل أبم،ا - _؛
.ه؟ طالب أي ابن 

بهجاء ®ما ت أبوعبداش قال ت الرواية هدم وافتروا ه، عل عن الأخذ ~ ج 
جرمحاما -ثل الفضل من له جرى محه، أنتهي محه س وما به، ءلالص>آخذ 

ا.لؤمن؛نأمثر كان واحد، يعد واحدأ الهدى لأئمة بجري وكذلك ه لحمد 
الناياعلمت نل، أحد إليها سمتي ما خصالا أعهليت لقد ت يقول ما ممرا 

ماعني يعرب ولر سمتي، ما يفتني فلم الخطاب، وفصل والأنساب والبلايا 
غابئي*لا،.

•أئمتهم؟ عك الوحي بنزول الثيعة ءل،اء يقول هل ~ سآ"خ 
^صلأتكلمونإلأبالوحي«لآا.: ج-نعم،بلإنالقاعدةمحدهم 

متاؤإن أذنه، ق ينكت لمن منا ®إن قال؛ أنه عبداس أي إمامهم عن ورووا 
ؤإنالطثت، عق يقع لة الصوت يسمع لمن متا ؤإن منامه، ل يوتن لن 
•و-ثكاتل"لص جريل من أعظم صورة بأنه لمن منا 

فرشنا،عك وتتةاليا رحالنا ق ^^؛١ لتنزل الملائكة ®إن قال؛ أنه رواية وق 
يأييوم من وما معنا، لتصلها صلاة كل ونت ق وتأتينا • • • موائدنا وتحضر 

٤.اءر ..فيها.يجا.ث وما محدنا الأرض أهل وأخبار إلا ليل ولا علينا 

:اب ي الخن، هدا ق أحرى روزات الكلض وذكر (، ١ -٧٩ ١  ٩٦)ج\/ ٠ اوكاي •أصول )١( 
الزندقة.هن.ه من البيت أهل أتمة واير حعفرآ ئ ونم ، الأرضء أرلكن هم الأئمة ءأن 

.( ٢٣٧\وجأ0إ 00)ج\\إ الأنوار• ايحار )٢( 
الدرجاتوءمائر ٤( )»_U• للْلوّى ،الأُافي« وانفلر: ( ٣٥٨Aالأنوار«)جأ•بحار )٣( 

لالمفار)صآ>مآأ(.الكثرى، 
والخراتحءوءالخراج وجآآا/آهم(،  ٣٥٨—٣٥٦)جأ/للمجلي الأنوار® •بحار )٤( 

•للراوندي)جأ/ملهح( 







وجوابسمٌ غتمر ء

كإ، يالرجعة ءل،اؤهم معناها أول الأخر، اليوم ق القرآن آيات إن ~ ج 
.تعاق انته ثاء إن بيانه يأق سوف 

إكويدفعها يشاء، حيث يضعها للإمام، راالآخرة الكليتي؛ شيخهم وروئ 
آ.ل  ١١...يشاء من 

خلقاهلما لولاهم أنه ت يعتمد أذ ررونحب ت بايويه ابن شيخهم وقال 
الملائكة،ولا ، حواء ولا ولاآدم ازر، ولا ا-إكة ولا والأرض، الماء سحانه 

وتعاكتبارك اش أن ت ؛اونعتمد ت الجاسم، شيخهم وقال آ، خالقااأ٢ تما شيثا ولا 
اشخلق ما لولاهم وأنه عاليهم، اش صلوات بيته ولأهل له خلق ما همع ■؛يلق 

.االم..الاء.

.، القه,((ر الحسين نور من الحنة خلق أناش ت ؛رباب • البحراف شيخهم وعقد  :٤:

تمارض؛

أمهروتعاك تبارك راإنااتم ت قال فيغ عبدالت \لي عن بصر أي عن رووا 
ئدخلا والنار الحنة وأمهرها لها، فربعها الدنيا، ربع الملام عليها فاطمة 

الحنةاالْ،.أولياءها الأر،وتدخل أعيس 

•)ا('اًرلالكاو،)جا/ا،*أ( 
 )٢( I١( • -٧ ١ • لأبن؛ا؛ريه)ص؛■ •الا؛ضادات.
(.٣٧٣رُحارالأنوارر)ج؛■ا/)٣( 
(،T1U)الزلفن• و»سلم )صه،،آ(، والأرا، الحة خلق j الأنظار ومار الأوار انزهة )٤( 

الخبزع،نور فتق ثم ) ; ١( ٦ Y/ )جْ للمجاض الأنوار' ابحار وق المحراق، لهاشم كلاهما 
محنالحسين ونور الحين، نور من العين، والخور الخة نور العلن، والخور الخة ت فخلق 

وامصباح( )ص٧٣٢الطري رمتم بن محمد جعفر لأي الإمامة' ادلائل وق ، نوراش(!! 
.!!! أتمة( تعة الحين، نور ومن منا حلق تم ) ؛ الصادق)ص٣٦( جعفر للإمام اكريعة' 

ًلاوحأي آل ومنام، )صا/ا"آ■( للءلو-ى ٠ وءالأمال ١( • ٥ )ج٣٤/ الأنوار' "بحار )٥( 
(.٣٥٢لل،ا3ندراف)ج■؟/

















وجوابئغتصرصوال ع

يتنئوْولن صنيفين. ْفنم إن آلناميرفتنغوأآلنوث دون من حالصة 1س 
.، ١ ء1؟مبالقنين لأس دننغءتدِبأ ينا أندا 

تيقول تعاك واش للأئمة، القيامة يوم ق والأمر الخكح ءال،اؤهم جعل كإ 
محإلييآمحم محلت آلأيق ق آلخمد ثه هو إقُ إله لا أممت هو وؤ 

 Y_ أركانمن السائس بالركن الإيإن ق الشيعة عشم\ء اعتقاد ما — ١ ٠
.والقدر؟ بالقضاء وهوالإيإن الإيإن، 

غ؛رالعباد أفعال أن ه محمد آل عن ارالصحح ت المفيد شيخهم قال ج— 
نقيلالعباد، افحال عن نتل أنه القءر، الخن أي عن روى وقد تعاق ءمحلوتةش 

قالوقد نبرأمنها، لما لها حالقا لوكان ص: فقال تعاق؟ تذالوقةش ص هل له; 
حلقس الراءة يرد ولر ٢ ورسوله'■لأ مزآلمقن بريء آس ^أن ت بحانه 
•٢ ٤ وذاتحهم''ل شركهم يإناتثرأس ذواتم، 

اصليق؛

سبحاتهرخام لعدم المثرين س وحل عز اش قراءة واضح، تكلممح دا هل 
قالالافدة، الشاملة ومشيثته سبحانه، قدرةاق هدا ينفي ولا عملهم، عن 

عنيماد£ا ومآ حفهطا علهيم خعافك ؤما ان/مأ ما آس ثاء ؤولؤ تعاق؛ 

الآبمان)؛ا،-ها،(.نمورةاكرف)١( 
الأية)'٧(منّورْالقصص.)٢( 
الأيةآمنّورةاكوة.)٣( 
(١٣الصدوق)ص'اا-عماني شرح )٤( 
الأنعام.سورة من ( ١٠٧الأية))٥( 







ءوجواب موال خمر 

أصولهن بأن ت قالوا حتن الاعتزال أهل تقليد ق زادوا فقد وللأسف 
إنكارت الكلمة هذه ومعئ ، بسواء مواء كالمعتزلة ءالعدلء الشيعي دينهم 

تعاق.اش قدر 

الدينأركان من فالعدل الإمامية، ارآما ت معروف هاشم شيخهم قال 
.، ١ أ الإسلأم،ا أصول ومن بل عندهم، 

هه،4ةالقواه،م؟

.، الستةأ أهل بقول القدر ق القول شيوخهم يعص عن جاء 
,؟ الشيعة عبياء من الإمامة عقيدة أحدث من هوأول من — ١ سمأ٠ 

أشهرمن أول رركان اليهودي؛ مسا ابن بأن الشيعة علمإء اعترف لض- ج~ 
محالفيهوكاشف أعيانه، من الراءة وأظهر ، الهء؛ عل إمامة بمرض القول 

وصىهو نون بن يوشع أن يرئ بمودي لكن لأنه وآكفرهم، 
طالبسلأ،.المقالةفيءلينبي موسن،لماأملمأظهرهلْ 

ا.واحدأفواحدآءر الألمة عك ورسوله عزوجل اه نص ما ررباب • الكال ول 

.٤( رص"؟ ملأن الأعر لعبد الؤس' اءشدْ (، ٢٤■ص ) ٠ وانمزلة الأشاءرْ _ •الشعة )١( 
للزنجاقعشريهء الاثنا الإمامة واعقائد ، ( للمظفر)صم\ا'—٨٦الإ٠اعيةا اعقائد ت انظر )٢( 

)ج'آ/هي\-أ-'\\(.
حالفمن ق1ل هنا ها )فن قوله: وهي مهمة، زيادة ١( • الكنيء)صرم روجال ذ ورد  ٢٣)

.منالهودية( أصلالتثحوالرقصماحوذ الشيعة؛ 
وامق، ٢( )ص' القمي عد لوالغرق• ورالقالأت ، ١( • -٩ ١ • الكثي،)صم •رجال )٤( 

أخمدبن حمدان بن أحمد حاتم لأي (، 'ّل )صه*والزينة i ٦{ ٦ )ص للتوبختي الشيعهء 
الاّماعلة.دظ؛ أير من موهو ٢٣٢ منة انوق الرازي 

(.،وصl٢٨٦/١١/٧٧٢اصولالكاj^)ج)٥( 







وجوابنحممرموال ء

رامنت قال أنه ه طالب أبي( بن عل االومين \زر عك البحرال اقري ولذلك 
•٢ ١ .٠٠ل محمد بشوة الإترار ينفعه أ ، بولاض ر ميإ 

القث1هاما:سام وطورالأ«وهند ثم 

النبوة:من وأجل آعفلم كوما - ٤ 
البوةدرجة فوق الشهي العامة، ارالإمامة الحزائرى؛ نعمةاش شيخهم قال 

والرالة«رآا.
.، ٣١المبوة مرتبة تعلوعك الإu٠ة أن : الكال ق ١^، أحادث وق 

ولماذاوالإمام، الني. قرى؛؛j، الشيعة علكاء اعتقاد ق هناك هل ~ ١ ٠ ٦ س 
.والرسالة؟ بالنبوة أئمتهم لريوصف 

تلكمن والإمام الني الفرق امتتيامحل ءإن ت المجلي شيخهم قال — ج 
إلابالنبوة؛ اتصافهم لعدم جهة نعرف ولا . إشكال.من نحلو لا الأحار 

ا.٤ والإمامهءر النبوة فرق؛؛j، عقولنا يصل ولا ، الأنثياء جاتم رعاية 
.الشيعة؟ علمإء عند الإuم أم ه المي أنمل اصا - ١ ٠ ٧ س 

هيالي العامة، أرالإمامة بقوله؛ الخزانري نعمةاق شيخهم أجاب ج— 
ا.والرسالة٠١ر النبرة درجة فوق 

 )٣/٦(.)١yمقدمةءتمبمرالرهان،)صى؛٢(،والحارالأنوارءللمجاسميرج
(.١٢الخزاتري)ص لنعمةاف الردحْ *انهر ا ر٢ 

»اوكافي«)جا/هلإا(.)٣( 
(.)جآ-أ/٢٨ابحارالأنوار،)٤( 
(.لنعمةاقالخزاتري)ص٢١ازْرالربح؛ )٥( 



ءوجواب مزال غتمر ءء^^^^^ةءءءءءءءءء^ءء^^ءءء^ 

.، البوةر مرتبة عق تعلو الإمامة أن الكاق؛ ق الكليني أحاديث وق 
•٢، الشو٥اال من أحل ارالإمامة : الطهراق هائي وآيتهم مرجعهم وقال 

 A_ ؟ الشيعة الإسلامآعثلمعندعبياء أركان أي ~ ١ ٠.
بلالإسلام، أركان أعظم الإمامة أن أئمتهم عن روايامم صرحت لقد — ج 

وأناص، إلا إله لا أ0 شهادة الإسلام، أركان من أن الرووات، تدكر وم 
حجتهمروى حنث • • للامحلأم انتسب من كل عند كإ ، الق، رسول محمدأ. 

عك• خمس عك الإسلام رربتي ت قال ه جعفر أي عن نده بالكليى شيخهم 
يومبالولاية نودي يا بمثيء ينال ول( والولاية، والخج والصوم والزكاة الصلاة 
رروأيت الراوي قال الولاية، يعني هدْاا وتركوا الناس؛أر؛ع فأحد ، الغديرأ 

منأشياء ق لم فرحص أفضل، الولاية فقال؛ أفضل؟ ذك من ثيء 
ماواه لا ولايتنا، ترك ق لم؛ن الممن لأحد يرحص ولر الأربع، الفراثض 

فيهارحصة،ال؛،.

»اللكفي«)جا/ه7ا(.)١( 
)صأا\(.)٢( 
الكان،ذلك ق الولاية ه لعل أوصى ه اكي أن يزصون واكسة، م )٣( 

ويسمونهعام كل الحجة ذي شهر من عثر الثامن الرم ل بالاحتفاو الشيعة يقوم ولذلك 
حم(.غدير )عيار 

)رنم)ج0ا\ب0( الكافي0 نرح وءالشاق ٣(، )رنم ااالكافيه)ج'آ/ارا-\آآ(، )٤( 
)جا/مآُّآ(،للبحراق الرهانء وااتفسير )جا/اها(، العياثيء واتفسير (، ١٤٨٧

الرسولءآل أحبار شرح ل العقول وُمرآة آ٠' J٣٦٩/٦جه)جا/أهّأ الأنوارأ وابحار 
عنفيه )يتحدث للصدوق )صا"خ( الأشهرء وءمحضائل وكلاهما ( ٣٦٩)ج؛/

،( ٢٨٦)جا/ ليرني وءالحاسن، ورمضان( وشعبان شهررحب خضل ق الأئمة روايات 
لأبناللآلي« وارعوال ، ( ٢٧٧/١)جللصدوق (،وءامحالأ لاكلو-ى)ص٤٢١والأمال 

الوسائل*وءمتدرك جا/ما، ا الشيعة وءوسائل ، ٦(  ٤/٣)جالأحائي جهور أي 
•للوري)ج\/ص 



ءءءءءءءء^^^=ءءء^^=^ءء^^^^^قوجواب هصرموال ء

مائةالسإء إق يالني. عرج ئال؛ ١؛^^؛ عبداه أي ارعن ت رواية وق 
بالولايةالني إك فيها وجل عز وتد إلا مرة من ما مرة، وعثرين 

ا.١ دالفرادص،ا أوصاْ مما أكثر بعده، من والأئمة لعل 

لدترم؟أنكره من حكم وما الغدير، بعيد الاحتفال حكم ما إذأ " ١٠٩ص
فمنالإسلام، من حرء الغدير عيد ررإن • العلأل عبداناة شيخهم قال ج~ 
والاوات«أالإملأم أنكر فقد أنكره 

الخجةلذي من عثر الثامن باليوم وحددء الخمتني، إمامهم صيامه وأكد 
.الشيص؟ ا،لدهب عنل، الدين أمور من نبيه. به اه مابعث ماأعفلم " ١ ١ ٠ س 

منه نبيه تعاق اق بعث ما أعظم ررإن الهلهراق؛ هادى شيخهم قال — ج 
.٢ ٤ الإمامةاال هوأمر إنإ الدين، 

عليهموكد ما ، ثيء ق العباد عك وكد رروما •' الرواية هده وأصدروا 
جمحدوهاءالساما انماد جمحد وما مة، 

المميق:

آ.لنعتيون حلمث،أئنلآلإسلإك وما ءؤ ت يقول تعاك اق 

انمرجاتالم\رر ت وانظر (، ٦٩الأنرارا)جّآآ/ والدحار (، ٦٠١—٦٠٠و\ووده)ص ألالخمالءلأرن )١( 
•■٤( متحئي ق المتمم وءانمراط ، صزآ٧( للصمار) الكرى* 

التيحْلبه ق هذا العلايل قال وقد )صذه'آ(، مغنية جواد لحمد ١إJزان٠ ل )٢( 
.٠٥١٣٨ ا/ ٢ \/ A،jالفانية أذامحهاالإذاعة 

•تحريرالومالة«)جا/آ.م-م'م(.)٣( 
•٤( ص الحناء) كاثفح لإل ا،ليزان* عين ءرّالة وانثنر; الهلهراق، لهادى ( ١١ءسه النوة*) وادايع )٤( 
.( ٦٩الأنوار، »بحار ، ١( لبرى)_rx الأناد« »قرب )٥( 
.الل-ارياُت،محورة من ( ٥٦الأية))٦( 



ءوجواب خصرسم\ذ1 ^^ءءع^^ءءء^^^^ءءء^^ءءء 

J؛j(منتثرة، معلومة الإمامة، ق الشيعة ^١۶ عقيدة كانت هل — ١ ١ ١ ص 

الشيعة؟عموم 

.!ج-لأأ

 u_ ٠٠الأوو إماههم القيعي مؤسس حاوو
هعل ا،لومت؛ن أمثر تعقه شيعته، عموم ين نشرها اليهودي محبا بن عيدالله 

.، ١ وأفكاوءر مقولاته وحارب الدائن( المجوس) أرض إق ونفاه قتله، وأراد 
عصرق حتى محرآ الإمامة ق عقيدتيم إق يدعون الشيعة علمإء زال وما 
أنجاررعن رواية؛ ففي ه الرمحا عل الثاف الحسن أيو •' الثامن إمامهم 

محمد،إئ جيراثيل وأمزها ج؛راثيل، إق أمزها ولايةاش ت تال جعفراص؛ 
منذللث،، تديعون أنتم ثم اش، ثاء من علإق وأزها عل محمدإق وأمرها 

سمعها،؟أحرنا أمسك الذي 
،٢ حديثناءار تديعوا ولا اقه، رافاتقوا ت قال أنه ه جعفر أي عن رواية وق 
عليهمعصرهم ق شديدة التقية كانت ررلما ت بقوله المازندران( شيخهم ذلك وعلل 

المختصةوأحكامهم وأحاديثهم، ؤإمامتهم أمرارهم بكتعان شيعتهم أمروا اللام، 
بمدهبهمءا

،( ٢—٣٢ صرآ ) للومخي الشيعة١٠ وأفرق (، ٢٠)ص القمي لعد اااا>لمالأت ت انفلر ( ١ ) 
.محله علتاطهم أن ت ( ١ ٠ )^IU ١^٠^٠١ اررجال وق 

حاْعااوءثرح الأنوار،ا ءيحار (، ٢٤٧/١٦)جالشمهء ءوسائل )٢( 
(.١٢٣)ج؟/ لأ-ازندراق 

»أصولاللكفي«)جآ/ةآآ(.)٣( 
١(. ١٨ج1ح)جبم/شرح )٤( 



وجوابسؤال خمر S؛ 

قال، ، !هءر كالحاحد حديثنا ارالدح ت قال ه جعفر عن رواية وق 
القيمةنمه عك الدين أعداء من حائفا كان ال؛لءةإا أنه 'روالعلم ؛ المازندرانر

عقدال محر إذاعة عن يئ فليلك مهم، شديدة تقية ق وكان شيعته، وعق 
آواته*لإمامة أو إمامته، 

.؟ الشيعة أئمة إمامة دعوى سر فضح متن " ١١٢س
منالكياتية ٠لاJفة إليه المنسوب عبيد، أي بن المختار يد عق فضخ ~ ج 

مكتومامرنا زال ما • اقهق؛ عبداه أب ررعن • رواية ففي الثلاثإئة، هلوائفهم 
الوادلأونرى الطريق ق به فتحدثوا ، كسان ولد يدي ق صار حتن 

اصليق:

محاؤلةمرية، تاكون فل،اذا أعظم، أو الموة صر الولاية كانت إذا 
أعداءمن هم الفكرة، هده واضعي أن عك تدل النصوصى هده ؤإن بالكتإن، 

منبجو أحاطوها ولذلك أغراضهم، لتنفيذ المسألة هذه واستغلوا الأمة، 
الناس.قلوب إل طريقها لتجد البت، لأل بوها ونوالكتان، رئة ال

قالمن هوأول ومن ممن، عدد ق محصورة عندهم الإمامة هل - ١  ١٢٠ص
.الشيعة؟ عناء من بذلك 

امرينتهي اليهودي، بأ ابن الأول شيعتهم شيوخ شيخ كان لقد " ج 
منمحموعة ق عممها من بعد، فيا جاء ولكن ا، هال عل عند الوصية 

)ا(«أصولاللكفياا)جآا/؛أأ(.
ااأصرلالكافي«)جآ/؛آأ(.)ما(
١(.٢ -٢ ١ ٢ ١ جا.عا)جا</ أشرح ب الكب إل اقرب ب، أب الخاربن لقب : كتان )٣( 
.( ٧٥/ ^٣٤٥r>Uأ/ •بحارالأنوار•)جء ،واننلر: ( ٢٢٣)ج\/• الكاي •أصول )٤( 
(.٣٤٢الأنوار،)جا<م •بحار : انفلر )٥( 



ءوجواب غتصرسؤال 

بدأالذي هو الطاق شيطان أو الطاق مؤمن أن ت الكثي رجال ول ، أولاده 
وعندماا ! البيت آل من محموصن بأناس محصورة الإمامة بأن القول يشح 
قأن تزعم أنك رربلغتي • له ونال امتدعام علالة؛و؛ بن زبد الإمام بذلك علم 

بنعل أبوك وكان ، نعم ت الطاق مزمن تال ، الطاعة مقرض إماما محمد آل 
بيدهفردها حارة وهي بلممة يوتن كان وتد وكيف ت فقال احدهم، الحسين 

حرمن عل يشفق ولا ، اللقمة حر من عل يشفق كان أنه أفرى يلقمنيها؟ نم 
فيكله يكون فلا فتكفر، هرك آن كرْ له: قالت الخاق مزمن قال ، ، ١ الار؟أ 

اسلى.فيك الشفاءة،لأوااتم 

المميق؛
علالإمام بأن الشيعة علمإء من اتيام ٠ عندهم ند الالصحح التهمط ذا هق 
هوالذي ابنه عن حتن الدين أماس كتم بأنه الصر الهين بن العابدين زين 
يبلغلر انه اله زيد للأمام اتيام فيه أن كإ السلام عليهم محمد آل فوة صص 

يعرفالهناق مؤمن وأن اله أبيه بإمامه للإبإن قابلته ل شيعتهم أحس درحة 
منبأصل يتعلق مما والده، من زيد الإمام يحرفه لا ما زيد، الإمام والد عن 

•الثيعي،إ دينهم أصول 

تقال العناق مؤمن قاله ما السادس( ه)الإمام الصادق جعفر الإمام بلغ ولما 
ؤإنالضلالة، عك أقمت به، ورصيت به أثررت أنا إف بكلام يتكلمون ارإمم 
ض...*وعدونا قليل جن ص، شق منهم برتت 

■به• محرف ول( أمحرك؛الدين، ت'إذ دواية وف ٢ ١ ر 
:٤٧•،صالقال!)ج١/ ( ١٧٤•أصولالكاقI)ج١/ •رحالالكشأ)صا-ما(، )٢( 
»رحالالكني«)ص'ها-ا؟ا(.)٣( 



^^^ءءءء^ء^^ء^ءءءءءءء^^^ءءوجواب >سؤال ؛نتمر ء

٠هذءايقولة ش الط1يى مض ولقدفارك 

هالكاظم موسئ الإمام قتل ل النريك —، ٥١٧٩محة النوق الحكم بن هشام 
سكتفإ الإمامة، مسالة عن يسكت أن الإمام مته طالب حيث ، السابع( )الإمام 

.، ١ هدأ الإمام قل حتن 
آ،منا١١ل ركب ما له يغفر اش 'ُأترمح • هشام عن فهغ الرصا أبوالحسن ابنه فقال 

.، ٣١١١الحسزاصر أي دم ق ثرك مضل، صال . الحكم. بن راهثام ت أيضآ وفال 
.الأئمة؟ عدد ق احتلاف الشيعة عبياء بين يوجد هل — ١ ١ ٤ س 

يرالهجأن عاليا ررأن ت تقدم كإ الكاق روايات ق جاء ففد نعم، ~ ج 
الأئمةمن شاء من ءإق ت الكاق شارح المازندراق وقال ، شاءا، من إق بالولاية 

الأمرفكأن الأشخاص، ولا العدد، الرواية هده نحدد فلم ، ، ٤ ا،لعصومإناال 
الخ،ر.هدا فيها وضع الش الغرة تلك ق مستقر غير 

سبعة،الأئمة نحعل روايات فوجدت ، الشيحة علمإء عند الأمر تطور ثم 
-الإمحإعيلية عند الأمر عليه استقر ما وهذا ، ةائمنااا لامابعتا ت وتقول 

نميتوالتي القتلعية، أو ا،لوسوية عند أكثر الأئمة عدد زاد لما ولكن 
الإمامةعقيدة ق شالئ، مبعث الذكر، الأنف المحن هدا صار ، عشرية بالأتنا 

(.٢٧٩-٢٧١-٢٧انظر:»رحالص|)ص•)١( 
للحسريالإساد، واثرب (، ١٩٦الأنوارا)جخإ/الحار وانظر؛ الكثيارصخا"آآ(، 'رجال، )٢( 

)صما"ئ(.
)٣(

لالإزناورازر)جآ/"ئمآئ(.اشرححاععأ )٤( 
.( ٢٦• )ج\/إ/ الأنوار، وأدحار ، )^•Y( الكثي! ٠^ ( ٥ ) 



ءوجواب مزال محصر ءءء^^^^ءء^^ءءءءءءءءءءء^ء^^^ 

ونفي، منه التخلص الشيعي الذهب موسسو وحاول ، ^ ١١٥١١هازْ أتبلغ لدى 
;الخالية الرواية اصدار الأتباع شك 

ماواقه إنه فداك، جعلت القه الرصا الخن لأي ارئالت ت قال الرقي داود عن 
أنجاعن يرينه ذينح س سمعته حديثآ إلا ثيء، آمرك من صدرتم، 3، يلج 

تقال اه، ثاء إن قائمنا سايعتا ت يقول سمعته ت تال وماهو؟ * ل جعفرالهءرتال 

تقال ثم شكا، واه فازددت القص، جعفر أبو وصدى ذييح وصدى صدقت 
اهشاء إن ستجدق ت ااإحالم نال مومئ أن لولا والى أما ت حالي أي بن ياداود 

 Uأبوجعفر وكيلك ، ثيء عن اله صابرأ m لكاناق، شاء إن قال: لولاأن
.، ١ ءاوه«ر فقطعت قال: قال، كإ 

باقسوف كإ تعاق، ش المشيئة وتغبر البداء اب من هذا علياؤهم فجعل 
القولوهي الحديدة، العقيدة هذه ق الشيعة علياء فوجد مفصلا، شاءاف إن 

شركياتيم.ق ئم ا منفعنه يراحع أو الأمر، هذا يغتر أن له بدا اق بان 
تقولالكال ق ات روايفوجدت الشيمة، عالياء عند الأمر تهلور ثم 

فيهجعفر أبي؛ عن بتيه الكاليني روى فقد عثر، ثلاثة عددهم الأئمة بان 
زرعئ يا وأنث ولدتما من؛ عشر وام، إق ت ه اش رسول ؛اقال قال؛ 

فإذابأهلها، تيح أن الأرصى اق أوئد بنا وجبالها، أوتادها يعني الأرمحى، 
ثفنروا®.ولر اهلمها، الأرصرر ساخت ولدي، من، عثر الاثنا ذم، 

هعل، الإمام ومع عثر، اثنا فهد عل الإمام بدون أئمتهم أن أفاد الم، فهذا 
كلمه.الشيعة بنيان ينف وهذاواممه عثر، ثلاثة يصبحون 

»رجالاعثىأ)صص-إ^(.;١( 
•ئ(»أءرلالكاز،«)ج\/؛مْ(.:



ءء^^^^ء^^ءء^ءء^ء^^^|ءءءءءءءوجواب سؤال غتصر ء

السلام،عاليها فاطمة عك لإدحالت ت قال جائر عن ته جعفر أي وعن 
l^Jb  ا.القاأم،ال آ-؛رهم عثر، الي فعددت ولدها، من الأوصياء أسإء فيه لؤح

أولادمن كلهم ، عشر ائتي أئمتهم عدد الشيعة علعاع جعل كيف ث فاننلر 
عفيرلأنه ت الشيعي لدمهم الكبمرى الهلامة وهنا عنها، تعاق الله رمي فامحلمة 

الشيعة؛ءLلإء أئمة من ليس ه أب بن عل فإمامهم الروايات، هذه 
ينبغيكإ الحمد لك رب فيا ولدها، لا عنها تحاك اش رصي فاؤلمة زوج لأنه 

.المالحان تتم بنعمته الذي ف والحمد ، وعظيم وجهك لحلال 

هدهلتحريق عديده محاولات ءادترم، هي كما الشيعة، ءل،اء حاول ولقد 
عندهم.كتاب أصح ق أنيا ْع فيها والهلحن وتغي،رها، الصوص 

الرواية؛^٠ امحم بان ضلالهم بيان ش ؤيممي 
هالهسين بن عل بن زيد الإمام إك بسنده الكرل فرات شيخهم روئ 

نزلتالدين وهم سادس، لهم ما واش لا ، ة مخا منالمحمومون مأ ارانقال 
آتيتاهل ألزحص ضٍقز لتيهب أس يريد ؤإدتّا ; الآية هده فيهم 

:نحن وأما والحثن، والحسن وفاحلمة وعل رسولاق 
عكوأخاف أجران، منا للمحستن عذابه، ونخاف رحمته نرجو بيت فأهل 

•.®أص . و..البي أزواج وعد كما العذاب، صنمي منا الميء 

أخبارواهمون )ص؛1أل(، انمة، وتمام الدين و،إكءال )ج\اأ^0ف الكافي« »اصول )١( 
•الب،ومماب )ص'آا'مل(، للممد و٠الإرىد٠ سدوق، كلاهما )جئ/ا■؛( الرضا٠ 

للحرالثيعهء انل واوّ، ( )ج٦إ^^^ للأربل الخمة، واكثف C ( ^٣١ لللو-ى)صآك 
سرّىالورى، و«إءلأم (، T'\/n^الأنوار، وابحار (، ٢٤٤الُا.ل)جا-ا/

(.٢٦١^٢; للمتايوري الواءذلينأ واروضت ، )صآ\ِ"ا( 
الأحزاب.ّورة من ( ٣٣الأية))٢( 
»تفريرات«الكوفي)صآأا(.)٣( 



ءوجواب مزال خمر ٢٣٢

والحينوالحسن وعل الق ول رمح؛ ة مخمتا ررالعصومون ت رواية ول 
كإومحن الناس، يذنب كإ فذنب اليت، أهل مائرنا وأما السلام عليها وفاؤلمة 

لأنالعذاب، من صعفين منا ء وللمي الأجر، صعقي متا للمحسن الناس، بمن 
آلعداثي  uutL^ajسله بمنحثؤ ذش يات س آلي ؤي؛يسآء • قال تعاك ارة* 

.٢، ساساا<ل مثر ليس رجالنا أن فترون ا، ١ هآر 

لعض؟أوتكفريعضهم تنانع عددأئمتهم ل اخلافهم جب بحصل هل ~ ١ ١ سه 
I فمثاالعافية، انم أل نكثثر وهذا نعم ~ ج  s
علالثاى الحسن أيير باب ق رجهد عثر متة اجتمع ه(  ١٩٠)محسة ق

القنشكوإق صيدي، ®يا ت ءستى بن جعفر ؤيدعن أحدهم، له فقال الرصاه، 
همجعفر؛ فقال ؟ منهم فيه وماأنتم • فقال أصحابنا، من فيه مانحن ؤإلتك 

بنعل أصحاب كان هكذا ت فقال منا، ؤترءون ؤيكمرونا يرندتونا واش 
ولقدعليهم، اش صلوات ومؤمن، جعفر، وأصحاب عل، بن ومحمد الخمحإن، 

وقاليكفروتيم. كانوا غيرهم وكذلك غيرهم، يكفرون زرارة أصحاب كان 
زنادتة(،ا أنيزعمون إنمم ٠ فداك جعلت • يونس 

شيعتهمء عليل عصر إل بعدهم أتن بمن فكيف الأول، رعيلهم حال فهذا 
:العفليم الم وصدق أ الحاصر لعصر ال 

•، تادنرممين■عونهأي .بجم 

الآية)>م(ّورةالأحزاب.)\(
)آ(»ضرم|ت،)صأ'ئ(.

•وحده تعاق اق تشكوإك تاسعي؛ تل ل ، الشرك من نعوذبماق  ٢٣ر
ارجالالكثى«رصخه؛-وه؛(.)٤( 
الخاقان.محررة من ٧( • - ٦٩)الآ;تان )٥( 



٢٣٣ S=SSSSSSi^=i^^^^^SSSS^^^^=ii^وجواب صوال ئنتصر ء

.؟ محدهم كتاب أصح ق لأتمتهم ذكت ورد هل ~ ١ ١ ٦ س
مافيه جاء بل اعيانم، ولا امإئهم لا لهم، ذكر فيه فليس لا، ج- 

يدلا ت البلاغة مج صاحب شيخهم قال حيث الأئمة، حصر مبدأ ينفض 
ويؤ-محذالبل، وتأس العدو، به يقاتل • • - فاجر أو ير أمم ص للناس 

يذهبفاين ، ١ فاجر*ل ص محيزاح ير، يميح حتن القوي، ص للضعيف 
.البلاغة؟ مج كتاب ق حرف بكل يصدقون أمم يزعمون وهم ، الشيعة علمإء 

إذالواقع، ومنطق الحقل يملها لا • معتز بعدد الأئمة بحمر واعتقادهم 
الأئمةعمر فإن وليلك ؟ إمام بدون الأمة تفلل هل المعين، العدد انتهاء بعد 

قليلا.إلا ونصفا قرفن يتعدى لا عشرية، الائنا عند الظاهرين اللام عليهم 

القولمسألة ق ورطتهم من الشيعة عبياء به حرج الدي المج ما ~ ١  ١٧س
.ذلك؟ ق كلمتهم اتحدت وهل صحته، وما الأئمة عدد بتحديد 

.الإ٠اماا عن ا،لجتهد ررنيابة • بمسألة هوقولهم ~ ج 
اصهلر؛ العصر هدا وق ، ، ١لياJة١ تحديد ق قولهم احتلف فقد ت ذلك ومع 

فجعلواC دينهم قاعدة هو الذي الأصل هدا عن مائيا للخروج الشيمة علعاء 
هذاق ءل،اءهم ولكن . • الانتخاب طريق عن تتم الإيرانية الدولة رئاسة 

عقالدولة رئاسة فقصنوا الؤئ، حمر إق العدد حصر عن حرجوا قد العصر 
.الشيعيالفقيه 

الإu٠ةأوإنكار النوة إنكار : الشيعة ءل،اء محي \ثم\ أعظم أ;أءا - ١  ١٨ص
والولاية؟.

)ءسآا/(. ٠٧١٧١)ا(،مج 
٦٠، رمغنية، ،لحمد الحكومة وال الخمبي )٢( 
سنى)صح؛(.ءالخكرمةالأسلاب، )٣( 



ءوجواب غتصرصوال ء^ء^^^ءء^^^ءءءءءءءءءءءءء^^ ٢٣٤

لريولأيتي يقر لر ررمن : قال ه طالب \لي بن عل أن البحراف ذكر - ج 
.٢ محمد.١٠ر بتبوة الإقرار ينمعه 

نيتآ،اه بعث ررما ت ه لعل قال الق. رسول أن الصفار شيخهم وافترى 
.طاتحاأوكارها،أ٢، ولايتك، إق إلاوقددعاْ 

.الشيعة؟ عبياء اعتقاد ق الأئمة من واحد أنكرإمامة من حكم ما — ١ ١ ٩ س 

منأحد إمامة أنكر من أن عك الإمامية؛ ءاتفقت : القيد شيخهم نال - ج 
مستحقصال فهوكافر الaلاءة، فرض من له تعاق اه أوجبه ما وجحد الأئمة، 

ا.للخاJودقالار،ا١٣

تمارض:

.إ! ؟ أئمتهم من أنكرممرأ من روايات يقبلون فبياذا 

:اسيةلأ،؟تر بروايات ; ياأكدسالخرالخامل الشيعة عنإء يعمل لماذا 

(.٣/٢٦•شرالرىنأ)ص:٢(،وأبمءارالأنوار!للمجلي)جطيب- )١( 
•، ٢ رمر،ْ الرهانء ارمقدمة )٢( 

(•٣٩٠/٢٣،وج٣٦٦/٨^ى)ج
تالفعلمة وسموا الصادق، أولاد أير وهو ا الصادق محمد بن جعفر بن عبداش ت ١^٤ هم ( ٤ ) 

انهت النوبخي اكيعي افلدهب ل الرحال علامة نال وقد . الرأس. أنطح كان عبداق لأن 
يوما،سبعن إلا أبيه بعد عبداش يعش ولي ونقهايها، الثيعة مشايخ حل الفرقة هده إل مال 

ءفرق، ( ٤ ص٦ ) الأير الماشئ لعبداش الإمامة، ءمساتل ت انفلر بإمامته، القول عن فرحعوا 
.( ١  ٦٤- ١ ااسري)ب1 لشوان المن، الحور ٠ ، ( UA-UU)_للزيخي الشيعة، 

الاثناالشيعة كتب ل مدونة أتباعها روايات زالت وما الفرقة، هد0 انقرصت وقد 
.٢ّاه_( ٢ سنة النوق الرازي أنجاحاتم للإمإعيل ( ٢ رص٧٨ ُرالزينة، ٠ انفلر عشرية، 







٢٣٧ رجوابموال خصر ء

،.وأهل؛سبماال الض. عترة هم السلام، والحسئنعليها ®الحسن الرمي؛ 
الخمسةوهم ، الكساء أصحاب هم البيت بال الراد أن ت الخامس القول 

اهل،،خدهبضٍةزم->س uTيريد ؤإئما I \إتطه؛ر آية فيهم نزلت الذين 
والحسن،وفاطمة، وعل، .، محمد وهم: ، ٢ دْلابماظغ آتيت 

ا.الثسعةأ علياء جهور نول وهو والخسينه، 

لقوله.•البيت أهل ق فهغ الفارمي سل،ان إدخال • السادس القول 
الست،«ل؛،.»مالءان.ناأهل 

أهلق ه عميل وأولاد طالب أي بن جعفر أولاد إدخال : الساح القول 
الست<،بالإءافةإقأولأدضهرْ،.

الأعالميمومة منثوران الرمي، لرجب الإميرن،أ أمثر أسرار ل اليقتن أنوار ارمشارق ( ١ ) 
•آ ٤ ص٩ ) ١ ٠ ٠ ط ببثروت للمطرعات 

الآية)مامآ(سصررةالأراب.)٢( 
من(، ٩٥)صروه— العامري الهلال الكوق قيس بن سليم كتاب أو ، •السقيفهء ت انفلر )٣( 

٤٠ببيروت والتورع والنثر لاإهلباعّة الفنون دار متثورات  الحسنوءتمسثر ام، ٠ 
للطوميوااالأئل« (، )ص٣٢١اوكوو فرات•  jJulj)صاا-ا(، الُ_مىا 

،١( • عودك)صرا- ومعدال، ١( -٨٢ طاوس)ص'أآ١ لأبن و،الطراتف• ، ٢( )ج^ا• 
—١  ٨٤/ ١ )ج ليياصي المتمم، وءالصراط (، ١٥٢—١٥١ص ) للحل الكرامة، وامنهاج 

ورإحقاق(، ١٤)صء ري للت— الحرية، الصواعق عك الرد ق الهرية ورالمرارم ا (  ١٨٥
و»ضرالمال،)جا/؛أ"آ-هأ"ا،جأ/اه"ا-(، ١٥٤ل الحق، 
Tor ^ الأنوار،و»بحار جمآ/أ<-"ا-هأمآ(، )جا/ا،'ا*ا، ١^٠ و«شر

نماسالخْي)صا-؛(.(،وامفاذحالحان، ٢١٧/١٢٥)ج
لادترى)ص؛ْار•إحقاق،الحق، )٤( 
الوفاءمرمة (، ١/١٥٧ )ج الرنجاف الوصوي لإ؛رامم محنرية، الأسا الإمامة )٥( 

.محلدايتؤ ثلاثة ل يع ه  ١٤٠٢وب؛ووت 



ءوجواب موال همحر ءء^ءء^^ءءءءءءءء^^^^ءءةء^^^^ءء ٢٣٨

الأئمةت البيت يأهل وا،لراد . امح، ذرية هم • البيت آل • الثامن القول 

هميالأهل: واراد عشر، الأنا الأنة يالأل: اراد أن التاسع: القول 
٢دامحسةالكساء أصحاب 

ه،العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل عل آل ت هم البيت آل أن ت العاشر القول 
.، ر الصدقة لهم تحل لا كونيم ذلك عق معتدلين 

يعنهم،فيإ والتناقص الواصحة، والاحتلأفات الأقوال، هذه تعدد ورغم 
•أ إ أهل;يته من ن لو. النم، أزواج أن عمح، اتفقوا ففد 

اصليق؟

ه،بيته وآل آله س ه اليي أزواج إحراج عك الشيعة عياء اتفاق إن 
:عادبم هي كإ تعاق اش لكتاب محالف 

اللهكتاب، من عديدة مواصع ق الزوجة، عك راالأهل« لففل إطلاق ورد ففد 
وامرأته؛. إبراهيم حلياله عن حكابة تعاق اه ذكره ما ت ذللث، ومن تعال، 

لبعث،ازجاءقنا نشم دال نلما جآءمت،زنكآإبرهملأنثقركن>داثوأ ءؤولمي 
الخزانض بن محي عل.ين القاسم ءنر«:لأبي الأنا الأنمة عق انمي ق الار ءمماية )١( 

Iت ه،  ١٤٠١،ط١، محيدار انتثارات ، ايران بقم الختام مطبعة ،  ٨٧ص الرازي القمي 
ضروه ة(ا "^١ ٤ ١ / ١ )ج للارل الخمن® و٠كثف ■٠ الحسيني أكر عل بن عبداللطتف 

الحسنلأب ت الأسرار® ومثكاة الأنوار *مرآة شر ومقدمة ، ( ٣٥)ج؛/ للبحراق اJرهانء 
للبحراقالرهازة تفسير  ١١عك مقدمة وهي القروي، الخامل( الباًلي طاهر محمد ابن 

ى١٣٩٣،٣^سةاسةأقمjمان،ط
ه. ٩١٣٩ سروت والشر سائ ايرثت دار : نثر ، ٩( للمدوق »ْعافالأخ؛ار« )٢( 
)جا/ا؛-'\أو'اآه(.الخة، ، ١( ١ - ١ للممد)ص• اااكةلأن« )٣( 



٢٣٩ وجواب>ؤ\ل غممر ء

خة"وأوجس؛بجم تجرهم اه محل، لا و؛آأمح1م قفا حبمز. بعجلي 
همشرنهأفمبمحكت قآينة ؤآمرإاتهُ يوم-لوؤر إق اوسلثآ 0حفإذا لا ٥^١' 

تنلعنووؤسا وأثأ دالتيث3يأى؛أك إتحنذيموب. ووآ؛ بإسحنيىؤس 
مرخمت أمرآس محن أيعجبم، ثالوأ عجيب. لميء هذا إث سيحا 

الضروعل،أء ه آنثنبا اهل ؤ بلخظة . إبرامم امرأة خاطبوا فاللائكة 
تفاسرهمق يدلك اعترفوا الشيعة، من 

عنهتعاق اش حكى كإ باهله، مار ل، ه مومحئ قصة ق وكذلك 

جاببمحن ءاثمتح ياذليِء وسار حل آلأ موسى ثمى قلما ؤ ت اق تعيقوله 
محتهاءاستثاراثل \زآ لأهلهن  Idآلْلورئارا 

:الشيعة علياء من رون المقذكر ، ٦ ه نحطرث لص آلثار مت 
قولمحد عق ه شعيب اينة وهي امرأته، ت باهلمه الراد أن 

سورةق والواردة ه، الرسول بيت باهل الخاصة الايات ق وكذلك 
أزواجالبيت: بأهل المراد أن وهلة لأول يقلن لها القارئ فإن الأحزاب، 

ضكءلثدهث آس ثريد ٠ تعال قوله قبل الأزت لأن ه، الض 
(منمورةهود.vr-nUالايات)١( 
اشلفتح الخالفن؛، إلزام ق الصادقن مهج وارضر (، ١٨•للطرس)ج"؟/ السازا، ارمحمع )٢( 

الكاشاق)ج؛/*اه؛(.
الآيت)همآ(سّورةالقمص.)٣( 

الهلين«واانور ، ( ٢٥• ٢- ١ ١ او1ل«سرس)جأ/ و،رصع ، (  ١٣٩)؛^Y/ الض« ااتقستي ( ٤ ) 
اكادقن،اوارمهج ، ( ٢٢٥)ج^ للبحراق الرهان® وررشر (، ١٢٦)ج(/للحويزي 

 JLJ( ٩٥)ج؟/_؛.



ءوجواب خنصرمزال :ءءء^ءء^^^^ء^ء^ءءءءءءء^ةء^^ 

المي.،لأوواج خطاب وبعده، صغش،4راا 
•؟ وأرصاهن عنهن تعاك اش رصي لخثرهن ذكر فيه وليس 

هاشمبني جيع هم ٠ أعلم تعاك واق ه الين أهل أو البيت بآل فاراد 
ه.وأزواجه . البي وبنات طالب، أي بتي وسائر 

آسيريد ؤإ>ئن\ ت تعاق قوله ل ويهلهركم( )عنكم، ق التدكر كون وأما 
دخوليمتع ، ا ١ ثئليئإ وئ0لإرث آتيت أهل آلرجس نمكم لتيهب 
قوا،لونث الذكر اجتمع إذا لأنه فباطل؛ البيت أهل حملة ق المؤمنين أمهات 

يعيرأن فناسب تقدم، كا البسن أهل جتع ي عامة والأية المذكر، غلب حملة 
الذكربصيغة عنهم 

هموشيعته، ه أمير أن عق متفقون السإء ملاثكة هل — ١ ٢ ١ س 
الشيمة؟..ءال،اء الحققاعتقاد عك الذين 

أنهالباقره محمد بن جعفر السادس، إمامهم عن النيحة ءالإء روى ~ ج 
الفائزون،هم وشيعته عليآ إن ألا النهار؛ أول المإء من مناد ®ينادى •' قال 

.رّآ، الفاترون® هم وشيعته عثإن ؤإن ألا I النهار منادآخر وينادى قال؛ 
وماذا، . اش رسول صحابة عن فهغ عل المزمنين أمثر يقول ماذا " ١٢٢س

.؟ شيعته عن يقول 

يشبههمأحدأ أرى فإ .، محمد أصحاب رأيت ررلقد ت ه قال — ج 

الآدة)ب(سسورةالأَاب.)١( 
ط، اكريزى أحاوُنءفي انماس ش للمزرخ اوت« آل «كل : انظر )٢( 

,يمصر القاهرة 
'\(.)ج\ِ/\،»رالكافيفياكروع« )٣( 



وجوابموال غتمر ء

,yj(يروحون ونياما، سجدأ باتوا وتد ضرآ، شعثا يصبحون كانوا لقد منكم، 
أعيتهمكأن.سمن معادهم، ذكر من الحمر مثل عق ويقفون وحدودهم، جاههم 

تلحتن أعينهم، هملت اش يكر إذا أ، سجودهم طول من ايزى ركب 
العقاب،من حونا العاصف، الريح يوم الشجر يميد ك،ا ومالوا جيوبهم، 

*، ١ لل؛واباال ورجاء 

ؤإحوانناوأبناءنا آياءنا نقتل ه، اش رسول مع كنا ررولقد ه؛ وقال 
بعدوناأنزل صدقا، اه رأى ونيا إيانا إلا ذلك يزيدا ما وأعاما، 

ومتوناجرانه، ملقيا الإسلام استقر حتن المحر، علنا وأنزل ، الكست، 
احضرولا عمود، للدين نام ما أتيتم، ما نأق كنا لو ولعمري؛ أوطانه، 
.، ٢ نداءر ولتبمها دما، لتحقها : اف وأيم عود، للإيان 

عكالأيدي نعص إليهم، نظمآ أن لنا فحق . ..® ت ه عنهم وقال 
هماةهم«رى•

الرابح،والتجر ١،^^ بالزاد عنها انقلبوا ثم • • • ٠ • فهد عنهم أيضا وقال 
الآحرتهم، ق غدأ اش حمران أمم وتيقنوا دنياهم، ل الدنيا زهد لذة أصابوا 

لذة((من نصيب لم ينقصن ولا دعوة، لهم ترد 

صحابةعنمى فيا شيعته فهد عل اإلؤمت_؛ن امبمر أوصى بماذا ~ ١٢٣من 
•رّولاش.؟ 

صالح،ت!مبحي ه ١٣٨٧سيِو>ت، الكتاب، دار ط: )ءسمإا( اولأءة(ا »مج )١( 
(.و|الإرشاد«للمفJ)ص٦٢١

•مجاولأئ«:)صاأ<-آ1<(.)٢( 
.( ١٧٨-١٧٧از:)صالالمدر )٣( 
«مجاولأءة«;)صممم(.)ل(



mmSi^_^^S^S^^SSmSSmS^_^_SSSSSm ^^ ءوجواب مزال غتصر

نإتبمم، بوهم نلا س اق رسول أصحاب ق ررأوصيكم ؛ ه ثال - ج 
يوترواولر ، شيئا الدين ق ي؛تد'ءوا لر الذين أصحابه وهم ، نبيكم أصحاب 
هؤلأء،اأق أوصاق ت ا نعم ، بدعت صاحب 
محدثواب الدين ، سوهم لا محكم بأصحاب ارأوصيكم ت رواية ول 

٢.الخ؛تياال -م أوصى ه اش رمول نإن ، محدثا يووا ولر ، حدثا بعدم 
ام؛رنظر ق ، وعزله ااسالمين إمام تعيين ق الأحقية له الذي من " ١٢٤ص

عكاجتمعوا فإن والأنصار، للمهاجرين الشورى ررإنإ وiاله: - ج 
أوبطعن خارج أمرهم عن حرج فإن رصا، ق ذلك كان إماما، وسموم رجل 
المؤٌُّئن،سبيل غير اتساعه عك قاتلوه أبن فإن منه، جرج ما إك ردوْ بدعي 
.، ر توق،؛ ما اش وولاه 

يلي:U ه هلي الومنم اصو كلام ضمايسسادمن 

و.الق رسول أصحاب من والأنصار المهاجرين بين الشورى جعل أنه ت أولا 
•والحقد الحل وبيدهم 

عقهؤن والأنصار المهاجرين اتفاق ه عل المومتين أمم جعل ت ثانيا 
إياهم.سبحانه لموافقته وعلامة تعال، ائته لمرصاه سبب ثخصر، 

الورضاهم، باحتسارهم بل ه، دومم زمامم ق الإمامة تنعقد لا ت ثالثا 
والتعسين.والتنميص بالوصية 

(.٦٢١»ح؛اةالقلوب،للمجلي)ج^إ)١( 
•( •٣(،و»الأطفيارللطوّبى)>_T٢٥;٥ ^٢٢اا؛حارالأنوار" )٢( 
■صبحي إ آت  ٣٦٧ص ر) عبده، محمد / ت بيروت، ت ط ، ٧( )جّآ/ البلاغة" ءانج )٣( 



^ءءء^ءء^^ء^^ءءءءءء^^^^^^ءء=وجواب سؤال خنصر ء

إلاحكمهم من بجرج ولا ه، والأنصار المهاجرين قول لا؛رد ت رابعا 
■المؤٌ~ين بيل ّغثر التع الباغي، أو المبتلثع 

ه.والأنمار الهاجرين محالف بمهانلة فهته عل الومنن أمثر حكم ت -حاما 

.ه والأنصار الهاجرين لخالف تعاق اش معاقبة ت سائما 

صحابةمن ه الها-مين عن ه عل المومتئن أمر يقول ماذا - ١٢٥س
•رمولاش.؟ 

الأولونالهاجرون وذب ببقهم، السبق أهل ®فاز قاله؛ — ج 
آ.وفضالهم،ر 

•ا محرالحزاءءار الق، جزاهم تعرنه، محرممر الهاجرين ®ول ؛ وقالفهت، 
الأنصاره،من ه الرسول مواقف بعضي تذكروا أن ايكن من هل - ١  ٢٦مى 

٠؟ المعتمدة عبمركتهم 

ولأبناءللأنصار، اغفر ®اللهم ت ه الرسول قول ذلك فمن نعم، ج— 
يرجعأن ترمحون أما الأنصار! معشر يا الأنصار، أساء ولأساء الأنصار 

بقنالوا! اه، رسول سهمكم ول أنتم وترجعون والعم، بالشاة غثركم 
واديا،الناس مللمثج لو وعيض، كرثى الأنصار حيتثذ! ه الني قال رضينا، 

وءبمحار١(، الحديد)جء أب لأبن ، u-uمج وص ، اولأءة«)ٍس"ا\اما( »مح :١( 
سنةالتوذ ١^,^، ستار بن مزاحم بن لنمر ض ونعت ول ٢، ١ '٤ )ج'أأ'أآ/ الأنوار" 

.بنصلهم( الأولون الهاجرون )وفاز ( ١ ٤ ٍرا، ،) ; ١٠٢ ٢ 
واونعة، ( )جءا/٦٧اللاعن٠ مج و>نرح ( ١١.)٩; للمجلى الأنوارأ أبحار ;٢( 

•( ^^٨٨ ر للمنقري صفانء 



ءوجواب مموال -هنتصر ءء^^ءءءءء^^ءء|ء^^ءءءءءءء^ء^ة 

.ا للأنصارا<أ١ اغفر اللهم الأنصار، شعب للكت الأنصارشعبا، وملكت 
صحابةمن ه الأنصار عن فه عل المؤمنين أمجير يقول ماذا ~  ١٢٧س

•.؟ رمولااة٠ 

وأود>رمعنانهم، الغلوعع يربئ كإ الإسلام، رلوا واه ررهم • ه قال ج~ 
اولأط«لآأ،.المياط،وألتهم 

رمتهمودينه، ارن ونصروا هؤ، الله رسول آووا ررفلما ت ه عنهم وقال 
بعدقبيلة القبائل وغزتيم اليهود، عليهم وتحالفت واحدة، قوس عن العرب 
سهموما الحبائل، من العرب ولثن بينهم ما وقهلعوا للدين، فتجردوا ملة، 
وأهلواليإمة مكة وأهل وتبمامة نجد لأهل ونصبوا العهود، من اليهود ولن 

،الحلال أحلأس تحت ونصروا الدين، قناة وأقاموا . . السهل وأهل الحزن 
قبل، العتن قرة فبهم ورامحا ، العرب واله عليه الله صك الته لرسول دانت حنن 

..ارآ، . إليه. اش يقبضه أن 

منالرابع إمامهم فه الحسين بن عل العابدين زين موقف هو ما - ١  ٢٨س
.والأنصاره؟ المهاجرين 

ورصوان،ممغفرة متك اافاذكرهم ت مهول صلاته ل لهم يدعو ه كان ~ ج 

-٢٢٣^١; للأرز  kuuiمعرفة ق الخمة و«كثف ( ٣٤•^٤; الخادمزار منهج »اتفر )١( 
الورى"و»الإرتاد«للمفو)جا/ه؛ا(، الأنوار«)جا^َاها(، وابحار (، ٢٢٤

■( ١٧٧(،واتفداشي«)جأ/ ١ الطر-ي)صما 
)أ(امحاولأءة«)صيهه(.

فه)يتحدث ( ٤٨•و\<م؛- •٣٣ مرج٢/ ٢٨٣اثوذنة الثض صد بن لإبرامم •الغارات، ).٣( 
الأنوار،وريحار يزعم( ما هه،ا اق رصي عل أراضي عق معاويه شنها التي الغارات بيان عن 

.( (،و»شرحنجانلاغت،)ج؟/١Ur٨٨(ورالأماق،لالءلوّي),_١٤٧)ج(٣;



وجوابسؤال غتصر ء

الحسيالبلاء أبلوا والالرن الصحابة، أحنوا الذين حاصه، محمد وأصحاب اللهم 
لنااغفر رينا يقولون الذين ياحان لم التابعين إق وأوصل اللهم • • • مرة نل 

لوالأولاد الأزواج وفارقوا • • جزائك حر ؛الإبان بوناالذين ولإخواننا 
.*ر. . نبوته تيت ل وقاتلواالأ؛اءوالأبناء إظهاركلمته، 

صحايةمن الباترفهد محمد للثيعة الخامس الإمام موقفا  ١٠- ١ ٢ ٩ ص 
.ر«سولاق.؟ 

الق.رسول أصحاب عن تنفي ه اش رسول عن رواية ه روى لقد ج- 
تتعاق الله لقول تقبره ق وذلك وجل، عر اش ومحة الإبان لهم وتثنت النفاق، 

 ،٢•

أصحابمن فه الصادق جعفر للشيعة السادس الإمام موقفا ما ~  ٠١٣ س 
•س؟ رسولالة' 

فيهمير ولر ألفا عثر اثني ه اش رسول أصحاب راكان ت ه قال ~ ج 
كانوارأى، صاحب ولا معتزل، ولا حروري، ولا مرجثي، ولا قدري، 
•واانهارُرّأ، الليل تيكون 

عقصدقوا ، الد رسول أصحاب عن ءفأمحرق فقال؛ حازم ابن وسأله 
محمد،أمكذبوا؟ئال:بلصدئوا»ل؛/

نتلعندما فه الرصا موسئ بن عل الثامن الشيعة إمام أجاب بإذا " ١٣١ص

.٠١٢٤٨باقي كاص طبن : ط ٤( وآ ١ العابدبن)ب لزين _، •صحيفة )١( 
.( ٢ ١ ٥ / ^١ ، jU^Iوءضير ، ١( • ٩ / ^١ الماثى، •■شتر )٢( 
.٦( ٤ • - ٦٣٩الأحرىالطمة ول ، ٦ ٤ ٠ للصدوق كتاب»الخمال« )٣( 
.( ٢٢٨^٢; الأنوار، ،بحار ، ( ٦٥الكافي«)ج١/ •أصول )٤( 



ءوجواب سؤال غتصر 

•وقوله اهتديتم" اتتديتم فبأ-رم لكلتجوم ارأصحابي ؛ الرسول قول عن 
اادعوافيأصحابي«؟.

.، ل صحيح" ارهدا ت بقوله ه أجاب ~ ج 
منعثر، الحادي الشيعة إمام ه العسكري الحسن مؤنق ما —  ١٣٢س

•؟ ه اقّ رمول صحابة 

قهل ت ربه سأل س مؤمن اش كلتم ٌإن • شره ل ه ال ق ج
أنعلمت أما موّتى، يا ت اش قال ؟ صحابتي من عندك أكرم الأبناء أصحاب 

حميععق ه محمد كفضل الرسل؛ن، صحابة حميع عق ه محمد صحابة قفل 
.، وال~تين"ل ا،لرملين 

أوواحدأمنهم،الحييين، وأصحابه محمد. أل نغض رجلا ارإن ت ه وقال 
أجعتن"لأهلكهم الأه، جلق عدد مثل ٣؛، لوقم عذابا، الته يعيبه 

صحابةق عثر الاثتي الأئمة عقيدة لك اممه غفر كا بينت ند - ١٣٣س
عق.ه اش رسول صحابة ل الشيعة، عل،اء عقيدة هي نإ .، رمولاش 

.الاحتصار؟ وجه 

تتعاق اش بإذن الأتية ائل المعير ذلك لك يتب؛ن نعم، ~ ج 

(.١٨)ج٨٢/ الأنوارأ وابحار ، ( ٨٧آ/ رج بابويه لابن الرصاء أجار *عيون )١( 
(،٢٤٦/٨٩وج٣٤همlبلبى)ج٣١/•انمكرى« •ضدالحن )٢( 

مهان|سمان)جمخ؟آ(وسلخ.وا-أرلالآيات« 
)صآ'ها(.»شرالحنالنمى• )٣( 





ءوجواب سؤال غتصر 

هالفارمحي سلمإل ت وهو ألا يه، فآمن ه محمد عند بالحقيقة ظفر 

تمارض؛

هالني يعل الردة أهل الناس اركان قال؛ فه، جعفر أ؛ا أن ءلءاؤهم روى 
الغفاري،وأبوذر الأسود، ن القياد نقال: الثلاثه؟ ومن فقالت: ثلاثه، إلا 

.، القارميا٠ل وملمان 
_،^؛

عل،اءوسب قدح من لموا ن لر ه، الصحابة س الثلاثة هؤلاء حتى 
إنذر، أبا يا • اس؛ عل المؤمتإن أمير ررتال ت الرواية بميم فأتوا هم، أنفالشيعة 
•رواية ول ، سلمان؛؛ تاتل اش رحم • لقالت يعلم، د،ا حدثك لو سالمان 

اش.رسول عن ورووا ٤ا، .؛؛١ .لقتاله.ملمان، قلب ل ما أبوذر علم ررإف 
عرم،لو I مئداد يا لكفر، مقداد عق عالماك عرصى لو ٠ ّاإن رريا ث قال أنه 

ا.تكفراار٥ ملمان عك علمك 

)ص>أ'-ا'ا(.محاب»اسواكقالزان،)١( 
جامعشرح )مع ىاباب٠ «رجالاممي،)ص1(،ااتكافي )٢( 

)جا/ها'ا(،انماثي،، و«ضر (، ٣٣٣«دحارالأنوار،وانظر: للمازندراق( 
(.١٩٤آ/ )ج لالإزناJرال ب،، طالأي آل وءمناقب 

«رجالالكثى،)صها(.)٣( 
.:)ص٧١( الكثي، •رجال )٤( 
الأنوار،ورحار وأالكافي،)ج'ا/أأآأآوإأمآ(، (، )ص٥١١للكاش الكاق، •فرؤع انظر: )0( 

)صأ-ه(،للمفب. واالأ-محصاص، ، ( U،5-Uنس)_؛بن لم ومحاب ، ٤( ٤ • ،  ٥٣٤ ^٢٢; 
)جا/هام(،الرهان، تضر و، ، ١( ٩ ٩ / ١ )ج تضرالعياثي، و، )صرا١(، الكثي، وءرجال 
اللرجاتبصائر و، ، ( ٣٩٦/ ا رج الثقلتن، نور تضر و، (، ٣٠٥ا/ للكاشال)ج الصاق، وانفر 
عنوأما شل العصو٠ين الأئمة إنإهوعن الذكورة الكب، هيه ق ما وكل ، ٢( للصفاررصره الكرى، 

•ءلء١ئهمءلأبىدولأص^ 





ءوجواب نحتمرسؤال 

هاش لرسول وموك الأنصاري، عبداه بن وجابر الكندي، الأموي ابن 
•ا أر؛م*ل بن ونيد الشين، • له يمال 

السيضةأ؛قاهمةظهورهد«اء 
تاويالهاحاولوا والتي ، الشيعة عالياء عق الشثومة الروايات هده إن 

عك، وعلعايهم أئمتهم من دليل الروايات هده همفي ، يمتتليعوا فلم ، ومسحها 
العباسوآل ، جعفر وآل عقل وآل وحديجة، وفاؤلمة والح؛ن، الحسن أن 

.باه؟ نعوذ ومرتدون، جاهلية أهل كلهم ه، ص وآل 

لتنفيذستار هو إنإ الشح أن عك واضح دلل إلا • القارئ أتيا هدا فهل 
عبءس الروايات هده واضعي وأن وأهاله، الإسلام ضد خيثة أغراضي 

.ه؟ البت وأشل للصحابة أعداء الشيعة 

وخاصةالصحابة، كبار وتكفر وتالعن تب التي نمومهم عن وأما 
محصر.أن من فاكثر الثلأدةه الخلفاء 

السأثمةاثلثمح

•^٠١ الرسول حياة ل ه الصحابة أكثر ءنفاق الشيعة ءل،اء اعتقاد 

.اه. رسول جاْ ل رغبة الكثير استسلم ل سلموا، 1؛ 'رإمم • التسري قال 
•٢ ٢ الشقاقاال وترشح النفاق، توشح عك مولتن داموا إمم 

:فيهم أن من كساترالناس، أثيم إك الأمامية ®وذمت ت المجلي وقال 

.( ٣٢٢الأنوار• رنربالإسادا)ص\،م(،ابحار )١( 
ورتشح)صح-ه( الشرازي لحن الحسيث• •الشعائر وانظر: الحقه)صم(، •إحقاق )٢( 

لاوا.ماف)جا/ماآ(.القال• 



ءءءءءءءءءء^^^^ءقءء^^^ءءءءوجواب موال غتمر ء

.، ١ كاولاك«أ أكترهم لكن ل والضال، والفاسق، ايانق، وفيهم العادل، 
ينفرونالته، عك وبجرتون النفاق، يبطنون لكنوا ررمحرهم ت الكاشاق وقال 

وشقاق١٠عزة ق اش رمول عك 

االنانقينااأJموترم الذين ر٠الصحارة ت الخميني إمامهم وقال 
القاممة؛

ولومومئ، أصحاب لقالوا ؟ ملتكم ق الناس أكل هم س ت اليهود سألنا لو 
سالتاولو ، عيسئ أصحاب لفالوا ؟ ملتكم ق الناس أفضل هم س I النصارئ سألنا 

همومن إ إ وه! ه محمد أصحاب لقالوا ملتكم؟ ل الناس أخبث س ت الراقصة 
.إ!فهه عل أصحاب ت لقالوا ملتكم؟ محر 

لنوطولث رش، لمن قال؛"ضث ه الق رسول أن ه؛ نفالجلي وئ رل 
ه:جعفر إمامهم وقال ، ٢ ٤ رما،ل من رأئ من رأى لن وطوُتى رآق، من رأى 

مرجتي،ولا تدري، فيهم ض ولر .. عثرألفا.اثتي و. اش رسول أصحاب ارلكن 
•، ر ٠٠•• • والنهار الليل كانوايكون رأى، ولاصاحب ولا•عتزل، حروري، ولا 
العاصرين؟الشيعة عالياء عند ه الصحاية من ممر ارتداد سبب ما ~ ١ ٣ ٤ س 

ارتحاليعد يصدر ا أنه العلوم ءومن ت النجفي شهاب شيخهم أجاب — ج 
ولرالكفر، إق للارتداد موجبا يكون أن يصلح ما الصحاية من ه الّما 

اص)صارآ(•بمحارالأنوار،)لأ/٨(،و•الإماح•لأ؛نثاذان)صأ<٤(،وأأ.ال• )١( 
,( ٤ / ١ )ج الصالااا تفسير  ١١)٢( 
(١ ٦ ص ر جعفر نوري للدكتور ومناوتوه® ؛اعل ت وانظر ، ( ٦ ل الإسلامية® الالخكومة )٣( 
اكدوق)ص،أمآ-ا؛'آ(.جار )٤( 
لكدرق)،أأ(،وفي\ي\لأخمئ)جأ/وّآا"-.ةأ(.أىابالخصالء )٥( 



ءوجواب مزال خصر 

.ا ١ الإ«ام؛ناال أنكروا أتم ضر والنبوة، بالوحدانية الشهادة عن يعدلوا 
هالصحابة بان الوسوي، الدين شرف عبدالخسين ت العاصر شيخهم وذكر 
•الدولةأ٢، عن الدين بفصل يؤمنون 

يمولوثإن يةأإو'يج •ثثج ْفينه ؤكم؛ق إ العلمانية بمذهب ت أي 
تبممش"جارزخمام شُنس ونولأأس س ، إق٠كذثاهر٣، 

؛بمءنابفيوجوص>صأزيرمثرإيا آلي ين محلا يسعون نجدا نكثا 
قاووهُثنلثةُ 3^1،آلإغهلٍأحنخ ؤ، ذ'للىظهم النجود 

أسآلذئنوعد اتىاJ مم ليغيظ يعجب سوقه-، عق يانتوئ فاسثعلْل 
.عهماثأحرا مغفرة ىلوأآثلصت،بخم 

.بالخلافة؟ ه بكر أبا ه لب ملآ أي بن عل باح هل " ١٣٥س

أرادلما ه زيد بن أسامة أن الباهر، محمد عن ت البرمحي الشيعة شخ روى - ج 
أسامة،عق الكتاب ورد ®^١ الأعق الملأء إق ه اس رسول انتقل الخروج، 
انطلقيكر، أي عك الخلق اجتاع رأى فلما المدينة، لحل حى معه بمن انصرف 

لهقال ترى، ما المحوهدا عل له تال ماهذا؟ ت له فقال ص طالب أي بن عل لق 
ا.فقالاممءل بايعته؟ فهل ت أسامة 

أناله^ رأى رروح؛ن • الغهلاء كاشف آل حسين محمد الشيعة شخ وقال 

•لكزى)جآ/أا'أ( سساتامحخممحابسمقاني )١( 
.م ١٣٨٣التجفسة المان دار ، والاجتهاد، ممابه»الص : انظر )٢( 
اممهف.سورة من رقم)٥( الأية )٣( 
الآية)ا'آ(سمرةاكح.)أ(
الأعلمي.فة ٥( • سر-ي)ص •الاحتجاج، )٠( 



وجوابمحوال ؛لتصر =

ونحهيزالتوحيد، كالمة نثر ق الخهد أنمق بذلا واكاي، الأول الخليفة 
•٢ ومالم'اأ١ بايع سارواولريشدوا، ولر الفتوح، وتوميع الجتوش، 

.بكره؟ أي ماسة أياماعن فه طالب أي بن عل لماذاتأحر " ١٣٦س

قإلا عصتا ما ت والزبير عل ءاوتال ت ، الحديدل أب ابن شيخهم قال ج- 
لهلعرف ؤإنا الغار، لصاحب( إنه -بما، الناس أحق بكر أبا لترى ؤإنا المشورة، 

.وهوحي* بالناس بالصلاة . اق رصول أمره ولقد سنه، 

قدكنتم إن ررحدثوق • فقال هاشم، بتي العاص بن معيد س حالي ومال 
؛نالواحاعتكم؟ من ورصا رد عك ت تال نعم، ت قالوا الرجل، هذا بايعتم 
...'"ء.نما

.ه؟ بكروعمروءثءان أي ولاية عن ه عل اميرالؤمن؛ز( ماذايقول ~ ١  ٣٧س

تلك(ق ومضت( نايعته، بكر أب إئ ذللث( عند اافشست( ت ه قال ~ ج 
كر0ولو ، العليا هي اش كلمة وكانت( ، وزهق الباطل زلخ حش الأحداث( 

واقتصد،وقارب ومدد، فير الأمور، تاللث، بكر أبو فتوك الكافرون(، 
.، محامحدآءر٤ اش أطلع فيما وأطعته مناصحا، فصحيته 
متهمام؛ٍرون استحلفوا ، بعدم س االسلمان إن نم . .. ١١ت ه وقال 

•( صر١٩) وأصولها٠ الثيعة أصل ٠ )١( 
.( ٤٧وج،•/، ٥ • وج؟/ ،  ١٣٢اللاغة')ج١/ تمج •شرح )٢( 
،وجأ/ا/ه(. ١٣٥/١•ترحنمجاJلأءأن^)ج)٣( 

اولأغة«مج واشرح ، ( ٠٦٦الأنوار«رجمم/ رابحار ، •٣( V-Y"• ٢ )ج١/ للممفي •الغارات• ( ٤ ) 
/^(٩٤.)



ءوجواب غممرموال 

ثمالسنة، تُديا ولر السيرة، وأحستا والسنة، الكتاب فعملا صالخن، 
،فرحهإااتم«را،.توفيا 

•قيل الراشدين، الخلفاء يه أصيصء بإ أصالحنا رراللهم ت له حطبة ق وقال 
تعومن عصم، ببمإ افتدى من الهدى، إماما وعمر بكر أبو • قال هم؟ من 

.٢، مستقيمءل صرامحل إق هدى آثارهما 
الخيفةوحاليفة الصديق الخيفة ولرسوله؛ ى وأنصحهم . .. ١١ت وقاله 

لبرح حإ المصاب ؤإن لعفليم، الإسلام ل مكاما إن وليمري الفاروق، 
.، عملارال ما بأحن اممه وحزاهم ، اش يرحهإ ، يد شل. الإسلام 
الأعظم،السواد يكر \لي ْع فصار ١١الوبختي؛ الفرق ز الثسعة إمام وقال 

•٢ 7بم،اُ'أ راصتن علتهما، محتمعن عمر، ومع معه قلبوا الأكثر، والجمهور 
آلأئمة اعتقاد ق عليهم، حليفة فه، بكر أط السالمون احتار لماذا -  ١٣٨س

البيت؟.

أهلا،'لمايكرلها أيا رأينا أنا ارلولأ ؛ بقوله ه طالب أبي( بن عل أجاب — ج 
تركناه«لْ،.

البلأئ•مج و«ثرح ، ٢( ٤ ًسا محاب! )ج"آ/ اضاريح« و»نا-خ (، ٢١•)ج١/ ااكاراًت،« ( ١ ) 
.( )ج^٣٣٥ الأنوار• و>بحار ، (  ٥٧)^٦! 

(.١٤٩للبيانحى الشويم• ستحئي إك المتمم ءالمراط ( ٢ ) 
(،١١•)ج^ الأنوار• ءايحار : وانفلر (، ٧٦^٥ا/، )صسأ البلاغت،" مج ا>شرح )٣( 

.>_AA( ر المغري مزاحم بن لنمر صضن• د'دفُة 
•نرقافة«لدوض،)صآآ-؛آ(.)٤( 
.٤( • وج\•/ ، ٤ ٥ ^٢; ،  ١٣• اللاعن،)ج١/ مج •ثرح )٥( 





توجواب غممر'سؤال ءءءءء^^^ءء^^ءءء^ءءءءءء^^^^ 

ليسفإنه قر، له: فقال الحل، تحرك إذ ، حراء جل عك وءث،ان وعم وأبويكر 
وشهيد؛اوصديى ض إلا عليك 

ه؛صحة)يعةمعاوية عق يستدل ه عل ا،لومتقن أمير كان كيف — ١ ٤ ٠ س 
له؟.الساإمين 

كبحيث ه، بكر أب؛، حلافة وقيام وانعقاد بصحة يتلل ه كان ~ ج 
وعثإنوعمر بكر أبا بايعوا الذين القوم بايعني ررإنه • يقول ه معاوية إك 

ؤإنإيرد، أن للغاتب ولا عنتار، أن لالشاهال يكن فلم عليه، بائعوهم ما عك 
كانإماما'، وسمو0 رجل عك اجتمعوا فإن والأنصار، للمهاحرين الشورى 

حرجما إق ردوه بدعة، أو بطعن حارج رهم عن حرج فإن رصتى، ه ذلك 
توكُُا اهة وولأْ الومتئن، غيرميل اتباعه عك قاتلوه أبن فإن منه، 
.حلاقته؟ أيام ه بكر أي حالف، يصل ه طالب أي بن عل كان هل " ١٤١س

راصياالمديزه، حلف الخمس الصلوات كان فقد ، نعم ج~ 
.ا ^١ ٧٧٠ووئامه اتفاقه للناس ومغلهرأ ، بامامته 

لم؛مرافداك ت فهغ بكر أي ، حلفعره صلاة ق العلومحي شيخهم وقال 
الثلاهر«ل؛،.لأنه 
اش.رمحول حليفة محي ه طاف أب بن عل مكانة هي مجا ١-  ٤٢ص

.الشيعة؟ ءد\ء من العقلاء يذكرذلك، كإ عمر، حليفته ومحي أبوبكره، 

.( ٤  ٨٨/ •ا/'أ،جيا بحارالأنوارا)ج ٠ ( ١ ) 
.( اولأغةأ امج )٢( 
)^•Y(،ئس« بمن »دم ومماب، الأيي، فة )بء( سر-ى »الأحتجاج،ا )٣( 

.( _AA'Y ) للمجاسمر الرسول، آل اخار شرح ل العقول ورعرآة 
ارسساكافي«سلوس)ص؛ْم(.)٤( 



ء.ءوجواب مزال خمر ء

.الأول نشارهما مكان ~ ج 

منالمورخض أعظم ذكره ما منها ونمص، روايات عدة لذلك وذكروا 
ئاءإنه ت بقوله الكاتب جعفر بن يعفوب بن أحمد ت الشيعة علعاء 

ه،اش رسول أصحاب من حماعة شاور الروم، يغزوا أن يكر أبو أراد 
إنت فقال يفعل، أن فأشار المحو؛ طالب أي بن عل فاسشار وأحروا، فقدموا 
وأمرهمحطيأ، الناس ل أبوبكر فقام يخر، يثرن ت فقال . ئلفرت فعلت 

أنيتج٠زداإكاردvل١،•
سقال: نشر؟ أين وص كيف المحة؛، عالتا الصديق ررسأل رواية: ول 

بإمررتني • بكر أبو فقال البشارة، بتلك يبشر سمعته حيث هؤ، الّثي 
٢ا.ااتماا١ يسرك ا الخن ابا يا اق رسول من أسيعتتي 

أنجابن عل، • يكر أم، أيام 3، الفقه عنه ئدحذ ممن ®وكان ت ١لعقونجا ليقول، 
بنونيد كعب، ين وأي جل، ين ومعاذ الخطاب، ين وعمر الق؛يج، طالب 

عوداال"ا،.مبن وعيدائه ثابت، 

وكان، ٢٤االدينةرأنقاب يعص حراس عق ظقغ، علنا يؤمر ه يكر أيو وكان 
بتتحبيكا أم الصهباء الجارية منه قبل كإ فقغ، الصديق هدايا يقبل ه عل 

•ا عمرورةتةل • ه لعل وولدت رييعة، 

.( ١٣٣-١٣٢ااتاد؛خاوُقوبي«)١( 
.كر أي عزم عنوان؛ تحت ( ١ • _A )ج؟/كتاب٢/ الٍعقوبير• اتاريخ ( ٢ ) 

لالمفو)صي-ا(.الإرشاد، وانظر:• ، ( ١٣٨^٢; اص* •تاريخ )٣( 
•شرحمحاولأغت،)ج؛/خآآ(.)٤( 
)صا-خا(.)صاآ'م(،«الإرشاد« (،»ءمدةالطالب،٧١٨راثرحمجالبلاغة،^٢;)٥( 



ءوجواب غتمر ء^ء^^ءءءء^ءءءءءءء^^ء^ء^ءء 

قأمرت والتي قيس، بن جعفر بنت حولة • أيضا ه المديق له وأهدى 
.٢ أ الحنفية ين محمد ت ه لعل فولدت اليإمة، حرب 

كانتثم ه، الصديق عهد ل والفيء الخمس م يقالذي هو ه عن، وكان 
وكان، ه الهن بن زيد نم الحسن، بن الحسن نم الهسين، ثم الحز، بيد 

نابهعليافهغ يجعل عمره وكان ا، أتفبماناءر ررعل I ه ءإٍب ق يقول عمرفهغ 
.للغزو المدينة حارج "ُموجه عند الم؛ن، المعك 

خوفاالحروج من . الرسول عم ه العباس عك محاق وقه عمر وكان 
.، الإسلأمأ٤ مقتل فهم العباس مقتل بأن ويرى ، القتل من عليه 
بكرأي عك الفضل ل تدمه فيمن ه عل المؤمنين أمير عقيدة ما — ١  ٤٣س

•؟ عنها تعاك اش رغي وعمر 
بكرأي، عك يفضلني برجل أوتن رالأ يقول؛ ه عل ١^٠^!، أمتر كان ~ ج 

المقري®حد جلدته إلا وعمر، 

ومجنعنها، اش رمحي فامحلمة من بالزواج ه عل عك أشار الذي من ~ ١ ٤ ٤ س 
•؟ عنها اش رضي فاطمة يملح ما جهز الذي ومن نكاحها، عك شهد الذي 

تقال أنه مزاحم ين الضحاك عن الهلومحي جعفر أيو الهإائفة شيح روى ~ ج 
اشرسول لواتيت فقالا؛ وعمر، أبوبكر ®أتاي • يقول طالب أب بن عل سمعت 
.، تزوجتتهاا'ر فاطمة إ الق رسول يا ٠ فقلت • • • فأتيته ت قال فاطمة، له فذكرت 

.٢( اوقين«)ص٣١ >اض ، الثالث)صأه"ا( القمل ، ءاءمدةالطالب« )١( 
)•ا(»ثرحمجاولأغة«)جأ/ا/اا(.

)ج\إ\-0\(.سوس 1الأ.افي€ )٣( 
.(  ٣٧• )ص ٨ جزِء الخديدج٢/ ش لأبن البلاغت• مج •شرح ( ٤ ر 

والحاّن••انمون )٥( 
)جا/ا/ما(.للطوس »الأئلي،ا )٦( 









ءوجواب خصر ءءءءءء^قءءء^ءءءقءءءءءءء^^^ ٢٦٢

الالأنبياء معاشر نحن ت يقول هؤ اش رسول سمعت أق عق اس وأشهد 
ياتفاقهدا فعلت وقد والحلم، والحكمة الكتاب الأ تركنا وما نورث، 
مالمن فخدي تريدينها فإن ، المال وأما ، هدا ق يمتفرد ولت ، المسلمن 

ينكرأن أحد يتليع ولا لأبنائك، ءلسة وشجرة أبيك سيدة لأنك شئت ما 
اشأكر.. فضلمكءا

سمثراته لكان .# نورث. لا الأنبياء معاشر ؛رنحن • الني. يقل لولر ثم 
العباسفغممعمه فيه يشاركها بل عنها، تعال اش رصي فاطمة ابنته ق منحصر غ،ر 

•وأرصاهن عتهن تعال اق رصي وحفصة عائشة ومنهن وأزواجه، 

فانية«فمكهث

علمإءلدى فدك، أرض ومساحة حدود تعرف؛ أن القارئ أيها تريد هل 
الشعة؟.

منهاحد ت فقال ت ل حدها الحسن أيا يا ت المهدي ررفقال ت الرواية هل.ه اقرأ 
دومةمنها وحد البحر، سيف منها وحد ممر، عريش منها وحد أحد، جل 

.«لا،..،تال:نعم.الحندل،فقالله:كلهدا؟ 
.فدك؟ ارض ل للخلافة بعدتوليه ه عل أمثرالؤمت؛ن ماذافعل " ١٤٧ص

علإل وصل لما الأمر ررإن ت الهدى بعلم اللقب المرتقي سيدهم روى ~ ج 
أردأن اش، من لأستحي إق ص فقال فدك، رد ق كلم m؛ طالب ش ابن 

ءمرا'ل٢ا.وامجفاْ أيويكر، منه مع شيئا 

الأنواراوابحار اوبةأ)جا،/هآه(، )ج\/ى0دو*و.أٌ الكأفيا س •الأصول :١( 
)ج\ِ؛/ا-ها(.

.( ٨٢^٤; الحديد ش لأبن اولأءة« نج وءيرح ، ( ٢٣لامرممق)ص١ •الشايء ;٢( 



وجوابمزال غممر ء

يكرأيا أرأيت فداك، ارجعلت ت جعفر لأي النوال ممر قال  liذلك ولأجل 
المحبز؛فقال سيء؟ حقكم من ذها ت أوقال شيتا، حقكم من ظياكم هل وعمر، 

مثقالحقنا من ٠لالإنا ما نديرأ، للعاين ليكون عبده عق القرآن أنزل والذي لا 
قتولهإ ومحك، نعم، • تال أفأتولاهما؟ فداك جعلت ت تلت خردل، من حية 

ا.١ عنقياال ففي أصابك وما والأخرة، الدنيا 
•فدك؟ ارض ق )أخوالاقر( الحسين بن عل زيدبن ماذاقال - ١  ٤٨س

.، بكرار بقضاءأي فيه لقضيت الأمرلل مع لوراس، رروأيم فقدت قال ~ ج 
.ه؟ عل عك غضبت عنها اق، رصي فامحلمت أن الثيعة كب ذكرت هل ~ ١ ٤ ٩ س 

عكه، اممه ورسول عنها اش رصي فاؤلمة غضب صدوفهم روى نعم، ~ ج 
اهرصي فامحلمة وأن ، عنها تعال الله رصي جهل أب يابة الزواج أراد عندما 

متاصحااش رسول قال حنن . . . الصعداء وتنتفي تتقلب كانت عنها تعاق 
فقدآذاي،آذاها فمن منها، وأنا مني بضعة فاؤلمة أن علمت أما عل، رايا ت ه لعل 

آذاهاقومن حياي، آذاهاق كمن كان آذاهابعدموي ومن القد، فقدآذى ومزآذاي 
•٢ آذاهابمدموقٌل كمن كان حياي 

مايوءي جنبي، ي؛ن الي روحي وهي مني، بضعة رافامحلمة : وقال. 
.٢ ٤ *ل مرها ما ويسري ماءها، 

ص) للثوشتري  ١١الهرقة وءالصوارم ، ( الحديد)ج؛/٢٨ أي لأبن اللاغة® مج ®شرح )١( 
لاشوسرىالهرقهء الصوارم وء (، ٨٢)ج؛/ الحديد أب لأبن البلأفة® مج أشرح )٢( 

لأبنبماميه)صهحا-أخا(,٠ الشرائع ®عش )٣( 
■١( ٤ ٩ رج١/ للنيثايررى الواعفلنء ءروصة ت وانظر (، ٦٢)ج٧٢/ ^^، ٨٧الأنوار® ®بحار )٤( 



=وجواب موال غتمر 

لهاؤإيذاء ت يقال وهل ، حياتيا ق لها إبداء فامحلمة عل عل زواج أن شاك ولا 
موتيا؟بعد 

رأتهعندما أحرى مرة عنها اش رصي فاطمة ه عل أغضب فقد وكيلك 
،أبثها بيت إك وذهبت جلبا7يا واثتملت جاريته، حجر ل رأسه واصعا 

أنجا،إك أشكو إن،ا منميا، نسيا وكنت هذا، قبل مث ليتتي اريا وقاك؛ 
وأ-صمإكربي*لأا•

المميق:

وفاطمةعل عك المتريان لهده اقترانهم من الثيعة عل،اء يستحي ألا 
ومنآذاق، نقد آذاها »من .: رسولاا^، قول أيتجاهلون ههإ؟ رصىاس' 

■، ّرفٌل ثقي مرها دمن غاظني، فقد غاظها 
هالخهئاب بن عمر مع ه طالب أي بن عل مواقف بعض لوذكرتم ~ ١ ٥ ٠ س 

.ياحصار؟ 

ذلك:ومن ج-نعم، 

حلاقته:ش رايه 

البجرانهءار الدين صرب حقي واستقام، فأقام وال، راووليهم • ه قال 

لأين؛ا;ويه)ص'آ1ا(.»ءللالثراتع« )١( 
 )٢( lو•الأئفي،)للأوّبى)صها'أ(.ضص«سض)ص٣•٢-٤•٢
(.١٢٥رج؛/ الصدوق اللقب القص ايويه لأبن الفقيه^ قضرْ لا لأمن )٣( 
(.١٢٢/١٨^،الضحمج٧غة٠)ج)٤( 

محمدت تحقيق ، اليلاغهء ®مج وأيفأ (، ٥٠صزما ر الصالح صبحي تحقيق ، البلاغهء ®مج ( ٥ ) 
الوسويالخسان بن محمد الحسن لأي ( ١٢)حسأ الأئمهء وُ-محصامحرر ، ( ١ ٠ ما رج؛/ عبد0 

.ه.( عل الومنان أمير وكالمات حياة عن فيه يتحدث ) ه  ٤٠٦سة التوق البغدادي 



ءءءءء^ء^ءءقءء^؛ءءءءءء؛ء^ءٍٍ^وجواب غتصرسؤال ء

ثنعمر الوال ®إن ت والدنل الحراف الثم ومهم الهج، راح وقال 
وتمكنه،استقراره عن المستعار، ؛الوصف كناية بجرانه، وصربه الخهلاب، 

،•كتمكنابرالاركسالأرض"أ 
المنة،وأتام الضد، وذازى الأود، توم نقد فلأن، بلاد »ش ه: وقال 
شرها،وسق محرما أصاب ، البت، تليل الثوب، نسم، ذهب الفتنة، وحلفا 
مامتدي لا متثمة، ءلرق 3، وتركهم وحو بحقه، واتقاه ءلاعته، اش أدىإك 
.، الهتدى*أ٢ ولايستيقن الضال، 

.فلأن.در أي؛ فلأن، بلاد  ٠٤ت تقول ررالعرب الحديد؛ أبي( ابن قال 
هوعمر،ل: فقال العلوي، نيد أب بن محن بن جعفر أبا ايقيما عنه ومالت 

نعما<لم.فقال: الثناء؟ هدا ص المؤمن؛زا أمثر عله أيثك، ت له فقلت، 

وأؤلعتافمعنا ، فولأْ عمر، لق ؛عث، احتمرل؛، ®فلمإ ه.' عإِإ قال 
النقية٠١ميمون الثرة، مرمحى وكان وناصحنا، 

تتللما حئ بيعته، له فوفيت، ، بايعتموْ كإ عمر فبايعت، ٠١ت ه وقال 
.، فيايعتها١ل عثإن فبايعتم . أدحلني.حيسثا ودحلتا ستة، سادس جعلني 

.( ٣٩لادنل)ص؛ الجب والدرة ، ٤(  ٦٣النم)جء/ لأبن اللاغة• مج »مح )١( 
،( ٣ ٢ ٢ / ٢ )ج عبده محمد تحقيق وق (، ٣٥٠ص ) صالح صحي ؛ تحقيق ، ا البلاغة مج ٠ ( ٢ ) 

•( ٣ ا/ الحيثي)ج؛؟ أيى لابن اللاغة؛ مج وءشرح 
الثملابن البلاغة® مج وارشرح ، ( ١ جز۶٦  ٩٢رج'؟/ الحديد أب لأبن البلاغة® مج ْاشرح )٣( 

(•للدفل)ص'ا،آ -٧٩(،والدرةاكجفتة ٩٦/٤)ج

ا::;ظةمحب.ص
.( ٢٦٢للمجلي)ج٢٣/ الأنوار، ايحار : وانفلر (، ١٢١)ج٢/ »الأش«للطومي )٦( 



ءوجواب مزال محمر ءءبم^^^==^ءءءءءءءء=^إ؛ءء^^ء 

كلثوم:أم ابص ض تنويؤه 
•، تار'؛ذهل ل يعفوب أب بن أحمد ت الشيعة مرمؤرخي ذكرْ 

للملمن،ومثابة لاوتاس ردأ لأنه الروم؛ من عمرفهغ عق فه، عل خوف 
•العرب وأصل 

ته عل له فقال ه، ءاا1آ استشار الروم، غزو إق بنمه الخروج ه عمر أراد ئا 
دونكانفة ^^، ٠٧لاتكن فتنكب، فتلمهم ، العدو؛٠^!؛، هدا سريق عتئ ارإناك 
واحفزمحرا، رجلا' إليهم فابعث إليه، يرجعون مرجع بعدك لس بلائهم، أتمئ 

ردأكنت الأخرى، تكن ؤإن تحب، ما فداك اش أظهر نإن والنصيحة، البلاء أهل معه 
٠لالم«أاالماناا ومثاية للتاٌس 

هدايقولوا؛ غدآ إليك ينظروا إن الأعاجم ررإن ت فهد عل قال رواية ول 
رار. .امرحتم. اقتطعتموه فإذا العرب، أصل 

أنحدرآ ه بتقيشخص لا أن أشار . .. ررفقال؛ الحديد ابن ذلك وشرح 
عكجابه من أميرأ يبعث بل الرأس، لذهاب كلهم السلمون فيدهب يصاب، 

،•طيمهوفيالمدط،نإنهزمواكانمرجعهمإله*ل 

.(^٣٤٦ه/ل الكالء من ءالفرؤع I وانظر ، ١( ٥ ٠ — ١ ٤  ٩/٢)جاليعقوبي٠ اJاريح )١( 
للطومى،كلاهما (  ١٦١)ج\// الأحلكم! وأتمذب )ج*\/*اه*ا(، واالأ,تصارأ 

بن>، الوتفئ الهدى لطم كلاهما الأنياء،)صاأا( واتزيد وأاكافي«)صآاا(، 
مجٌشرح ل الحديد ش وابن ، ( ١ ' ص ) للارل الأيمهء معرنة ق الغمة وراكشف الحسين، 

ذوالشوشزى ، ( )_UUYالشيمة« »حاليقة ل الأردبيل ومقدس (، ١٢٤البلاغة،)ج^ 
إلخ.• • - ما١( ٠ صن ) النواصب، ت،مصاتس، وكتابه ( صرآح ) االومتدن٠ امحالس كتابه 

.( ٢ • ٤ ٢- • *١ و ١ )صمآأ< صالح صبحي ت/ ، البلأية، »مج ( ٢ ) 
-•٧•٣(.١٠٦٩/٢ااشرحمجاJلأغة«)ج)■٢( 





ءوجواب خصرسؤال ءءء^ءءءء^^ء^^ءءءءءءءء^ءءءء 

بنيعمر الإسلام أعز ®اللهم ت نوله من ه عنه ورد ما صحة ما - ١ ٥ ١ س 
الخطاب((؟.

،.محمداليانراقغإأ((ل عن وهومروي صحيح، ®الخم ٠ ايجلي شيخهم قال ~ ج 
كلثومأم من عمره زواج الشيعة ءل،اء من المزرخون ذكر كيف - ١  ٥٢س

؟.ه عل بنت 

هذهراوق ٠ تارتفه ق يعفوب أبا بن أحمد الشيعة، مؤرخي كبثر قال — ج 
بنتكلثوم أم القءر طالب أي ين عل إق عمر حطب ، ه( ١ ٧ يعني ) السنة 
صغيرة،إما ص: عل فقال اى، رسول ينت السلام عليها فاطمة وأمها عل، 
كليقول؛ . اش رسول سمعت لكني ذهبت، حيث أرد لر إق ت عمر نقال 

يكونأن فأردت وصهري، بي ونسبي إلا القيامة، يوم ينقطع وصهر نسب 
•، دينارٌل آلاف عشرة وأمهرها نتزوجها، الق، برسول وصهر ب سل 

غيرمجن الهاشمية نكاح جواز راعك ت الشيعة فقهاء الزواج 7آذا استدل وقد 
سض.رم.

. ٣٧المإ، كاب الأنوار«ج؛ «؛ح1ر )١( 
ق«االكل ( ٣٤٦الكافيأ)جه/ من الفروع وانظر:» ١( ٥ • - ١ ٤ العقوبيأ)جأ/٩ اأتارخ )٢( 

الأحكام••مذيب )جم/مْم(، لاطوّى •الأسمار! )ج\-ا0\\-\\\آ الفروعأ 
(،١٤)صرا الهدى! الأنساءلطم •فزيه (، ١١)ص1 الهدى! لطم •الناو (، ٧١٦١

قالحديد أي وابن ( ١ )ص• الأتمة! معرفة ق الغمة •كشفه ، طاو_اء أب أل •منام، 
(،)._UUYالشيعة حديقة j الأردبيل وءمقدص! )جم/؛أا(، اللأفة! مج »شرح 

ءيمايبت وكتابه ( ٨٢)صريالو امحألس كتابه ق الشوشزي الثالث والثهيد 
.الخ . .(.١٧٠صن ) الواصبا 

ت/، الخو الخسين بن جعفر القاسم لأي والحرام^ا الحلال مائل ل الإسلام ءشرائع )٣( 
.م  ١٣٨٩سنة ١ ت ط ، بالتجف الإياب مطبعة ، عل محمد عبدالحسان 



ءءءءء^^^^^ءقءءءءءء^^ء^^^^ءوجواب سؤال غممر ء

^نصهثكرمج^وآلكه؟. ١٥٣س
،الشيعة عبياء تحريف من نجت التي الروايات بعض ق ثت فقد نعم، — ج 

ul •.، أتنولقد الناس، س غرهم عق ويغفلهم ويعهليهم لهم، يفرض كان
ااعهلاءأعفلم ه وأبنائه لعل عمره ففرض البمحرين، ب،ال ه أبوهميرة 
أمإيران كرى يردجر ابنة ه عل ين الح؛ن مح أن ت ه كرمه س وبلغ 

عإِإت ه للحسن فولدت أبنائه، س لأحد ولا لنمه يمنحها ولر الأرض، ملوك 
كريلأءمن نجي حيث ه، الحسن آل نسل منه حرج والذي ه، الحسن اين 

ابنهعك ه الخن يفضل كان أنه ت ه البيت لأل فه، عمر إكرام س الح و؛
الشعرأنست راوهل ت هه الحسن ل المشهورة كلمته فهٌ قال حتن ، ءبداقهفه، 

ءقاراسضتم«رم.
.ه،؟ الخaلاب بن عمر عند وزيارمم ه هاشم بتي عيادة حكم ما — ١ ٥ ٤ س 

بنعمر ررفال قال: أنه ه عل بن حسن أبيه عن الحسن بن عل روى - ج 
نائلة((ونيارمم محنة، هاشم بتي عيادة : الختلماب 

.باحتمار؟ فه، عفان بن عثإن مع طه، عل مواقف يعص لنا وذكرتم — ١ ٥ ٥ ص 

:المواقف هده فمن نعم، — ج 

.( ١ ١ ٤ - ١  ١٣)ج^ الحديد \و لأبن اولأئ« أمج ، ( ١ . ٣ ^Y/ اوُقوبي• •تاريخ ( ١ ) 
ءصحح، ( ٤٦٧الكافيأ( من •الأصول ، ( ١ طالب«)>_Y\< \لي _ ي \ص »ءمدة ( ٢) 

®شرج—؛(، التواريخ،ا)ج'•تامخ (، ٢٤٧/٢اJعقوإىاا)ج•تاريخ (، ٥٣)ج١مال؛كأفياأ 
.( vrY_sالجفٍة«)•الدرة ، ١( • ٧ متم)جء/ لأبن اJلأغةاا مج 

(.١١•الحديد)ج^ زب لأبن اولأغة« مج •شرح )٣( 
)؛(•الآئل«لأءلوّي)جأ/هأم(.



ءوجواب سؤال ثنتصر ءءءءع^ء^^^^^^ءءءءءء^^^^ءءء 

اهطاءضان4هوفاسصه؛
قالثم درهم، باريعانة درعه ه عل من ه عفان بن عثإن اشري لقد 

فأحذتت يقول إليك، مني هدية الدؤع هذا ®فإن ت عث،انظغ 
بانوالدراهم الديع فهلرحتا اش. رمول إق وأنلت والدراهم الديع 
٢.Jالخيراار ه الشي له ندعا عمان، أمر من كان يإ وأمحرته يديه، 

عنهها؛تعاش اض رضي لثان •بأسه 
وكرهت،أدحالتي، حيث فدخلت متة، مادص جعلتي فهد؛®لماثل عل قال 

وقذايعته«أى، عئإن، فايعتم عصاهم، وأثق المسالمن، جاعة أفرق أن 
.ناح؛؛يده مد ®نم ، روايةأ 

ذلكق قصص عدة وذكروا هوالنقد، ه وعثإن فهدهوالقاصي عل وكان 

ق1ذصرماءابيةئ
فقد.عثإن المؤمنين لأمر فهدومبايعته عل هوفعل هدا 

.فهد؟ عثإن بايع من عك النيعة علمإء محكم فإذا 
العاقة.اش ال ن، ®Jالكفراار عليه؛ حكموا 

"٣٥٨ا/)ج الأنمهء سمرة ق انمة ،ورممف ( ٢٥٣طالب، أي آل )١( 
•( ١٣• الأنوار•)ج٣٤/ وابحار ، ( ٣٥٩

ه.الخطاب بن صر الفاروق أي )٢( 
.( ١  ٩٢\/ ^٢ البلاغت! مج وأثرح (، ١٢١/ ١٨جزء)ج؟/ للطو-ى »الأمالا )٣( 

كتابرج٢/ التواريخ• وءناصخ ، ، ١  ٦٨رج٦/ البلاغة• مج وارثممح (، ١٠)محي٢١ الألأغةاا *امج ( ٤ ر 
٤٤٩/٢.)

وءتاريخالفروع«)ج'ا/هاأ( ق وأالكاق للمد »الإرثاداا انفلر: )٥( 
القوبي«)جأ/هأا(.

.( للمجلي)ص٠^١٢الشزا •حق انفلر؛ )٦( 



وجوابسؤال محصر ء

٠ه سرتهيا^_L^ عدم والصخاطى اسس ابنيه فهغ هلي ضرب 
JU  ارل١، عز؛ص ويحل . ».: الثيص عودى الم المؤرخJوهولكلوالهال

الحسن،ولطم الباب، عك أمترالؤْنتنوأنتا قل كف • لابنيه وقال الحزين، 
.، ل الزبير،، بن عداه ولعن ءللء>ة، بن محمد وشتم الحسين، صدر وصرب 

منالثاق الإمام ه عل بن الحس عند وعمر يكر أب؛، منزلة ما —  ١٥٦س
حر؟.الأم الأئمة 

ميكر  Lj:ررإن قال أنه و. اش رسول عن ه عل بن الحز روى - ج 
المع،،بمنزلة 

ت. اه رسول قال قال ال٤كلآ' _ بن الحين عن )لمقل؛ الجسم؛ورواها 
منيعثان ؤإن البصر، بمنزلة مني عمر ؤإن المع، بمنزلة مني، كر أبا ررإن 

الفؤاداار٤،.بمنزلة 

منيجعلك ت بكر لأي . اش رسول ررتال ت العكرى الإمام ير نفوق 
البدن،،من؛ الرؤح وبمنزلة الخد، من والبصروالرأمى المع بمتزلة 

.قتله يعد فهع عثمان دار أي ( ١ ) 
،( ٤٣٤ رج'أأ/ — ٠٤٣٦سة النوق المسعودي عل من الحسين بن عل للثسعي  ١١الذهب ارمرؤج )٢( 

و)جم1خمآ(،(، ١٩٨)جا/مابم، الحديد ش لأبن اولأغة« نج ءشرح وانلر: 
•( ٥٣١رج٢/ اكواريخ٠ا ورأناسخ (، ٣٥٤)ج؛/ البحرالء ابنميثم وراشرح ، ( ١٥٨ ١/ ٠ و)ج 

لابنكلاهما ( ١١)ص• الأخيار، ءمعاف وى1ب ، ( ٣١٣/١)جالرضا، أخار »اءتون )٣( 
.(  ١٨٠/ تجاُ ُبمءارالأنوار" وانفلر• بابويه، 

ولامعاز^، ( ٣ ١ ٣ / ١ )ج الرضا، أخبار ؛اعيون ٠ وانظر (، ٣١٨٠/ ٠ )ج الأنوار" "ابحار )٤( 
(.الأخار«)ص٧٨٣

)ه()صم1؛(.



ءوجواب سؤال خصر ءءءءءءءءءء^^^^^^^ءءءةء^ءء ٢٧٢

قومحكم يعمل ررأن ت للملح نوله ق ه معاوية عق ظقغ الخن واشترط 
•رواية ول ، الراشدينٌ الخلفاء وسيرة ، الله رسول ومنة  ٥١بكتاب الناس 

»الصالحين«أا،.

وعمريكر أيا ل الرابع، إمامهم ه الخن بن عل مؤنق ما - ١  ٥٧س
•ه؟ وعثإن 

فنإه، وعثإن وعمر بكر \لي ق فقالوا ، العراق س نم عليه قدم — ج 
ُؤآلز؛ثنالأولون المهاجريى أنتم محروق، ءألأ ت لهم قال كلامهم، من فرغوا 

آسيينهتمون ورصويا آس من محلا يطون وأموليز ديرهم من احرحوأ 
ؤمحثئئوأنتم : قال لا، : قالوا سآأبمذإآثدغنهرى؟ 

لخافندوري ق زإيولا-محيون 
ئمسه-،شخ ونزئوق حصاصة جم ( ولوTljأنممم عق اوثوأ مما 

أنتثرأتم فد أنتم  3UIال: لا، ; قالوا اسغوثهل'آا؟ نز إ\ث'ي< 
افهئال الدين من لستم أنكم أشهد وأنا ، الفرشن هدين أحد محن تكونوا 

لساآمحتاولإم'بثاهمث
رءوفإثك ءامغوأ للذين غلا ئلوبثا ق قعل ولا بآلإيض سئوثا 

ا■بكمءر اش فعل عني، اخرجوا ٢ ٤ 

لأر.ل)جا/-'اغ،وأكثفاكمةفيباص• )جأ/آاأ( •متهزالاش،)١( 
الحشر.سورة الآية)خ(من )٢( 
الآية)أ<(.نمررةالحثر.)٣( 
الآية0ا(سسررةص.)ة(
•( ٢٤رصزا، للشودري )جآ/مما(،وااالصوارمامحرقةٌ ،اكشف )٥( 



٢٧٣ ع^^^!ءءءءءء^ع^ء^ءءععوجواب محزال خصر ء

الاثنيالأئمة اعتقاد ق )بالصديق( فهغ يكر أيا سمئ الذي من ~ ١  ٥٨س
•عشر؟ 

كأق؛ يكر لأي قال الغار، ق س اش رسول كان رر،لا ؛ عبداه أيو قال ~ ج 
أفنتتهم،ل ثبتن الأنصار إق وأنفلر ، البحر ق تعوم جعفر سفيتة إك أنفلر 
.قمح ، فآرنيهم ت قال ، نعم ت قال ، اه رسول يا وتراهم ؛ يكر أيو فقال 
ا،المديق أنت ؛ اه رمول له فقال ، قراهم عينه عك 
.عشر؟ الاثتي الأئمة عند يالصديق فهغ يكر أيا م يلر من حكم ما — ١ ٥ ٩ س 

الباقرجعفر أيا سألت ت قال عبداه ين عروة عن ، الخعفي عبداه أي عن - ج 
;قال سيفها( ه الصديق أيويكر حك قد يه، يأس رالأ ت قال السيف، حلية عن 

فمنالصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، ءنعم قال الصديق؟ تقول قلت 
.، الآحرْرار٢ وق الدنيا قولأق له اه صدق فلا الصديق، له يقل لر 

.عنهإ؟ اق أيويكرأوعمررصي الشيعي المذهب عندأئمة أتبمإأفضل — ١ ٦ ٠ س 

ا.أي؛كر"أ بمكرفضل راولت ت بقوله ه ١^١^ الإمام ذلك عك أجاب ~ ج 
لتالقه؛: فقال عمر، لسان عك تنهلق الكنة أن روي وقد : محتئ ررقال 

•، ٤ ر عمر٠٠ من أفضل بكر أبا ولكن عمر، فضل بمنكر 

(.١٢٥للحران)ج٢/ ااتمسثر )١( 
للاربلالأئمة® معرفة ق الغمة ،اكثف وانظر; ، )صهم'اآ( للثوشري انيرقة® ءالصوارم )٢١( 

)ج'ا/لأ؛ا(.
.•٨( ه/ للمجلي)ج> الأنوار® «؛حار )٣( 
لكلرس)ص>م\(فةالأض.ااالأحتجاج(ا)٤( 



ءوجواب خصرمحوال ءء^ءءءءءءءءءء^^^^^ءءءءءء^^^ ٢٧٤

بكرأي عن السائس الإمام محمد بن جعفر عبداش أبو يقول ماذا — ١ ٦ ١ س 
.ه؟ وعمر 

أبيرحق ق تقول ما اش، رمول ابن يا ت فقال شيعته من رجل ماله لقد ~ ج 
عاليه،وماتا الحق، عك كانا مقسهلان، عائلان ررإمامان ت ه فقال وعمر، كر 

.القيائا؛ يوم محلمهإ اه فرحمة 

وعمر،بكر أبا يتتوق كان اقظ؛ محمد بن جعفر ارأن ت مرتفئ اليد ويروي 
.س«ر٢، اش رسول عك تسليمه مع عليها فيلم الشر، ويآق 

عنهااش رصي وعمر كر أي عن ت بصر أي حديث ق كا امرأة مالتته ولما 
أمرتي؛ولايتها؟إنك لقمه: إذا لرب فأقول ررتوليها،قالت: : لهاقالالةةأبث 

تال:بص.
.ه؟ كر أبا ه محمد بن جعفر أبوعبداممه وصف بماذا — ١ ٦ ٢ ص 

.الماس أزهد بمأنه وصفه — ج 

منأزهد راومن : محال ثم أبوذر، ئم الفارسي، ملمان ت الزهد ق بعده وس 
.، ٤ ؟؛؛ر محال ما ء اش رسول مهم قال وقد ، هؤلاء 

وءالصراطللشوشري، كلاهما ( ١٥الهرقة®)ءسهوءالصوارم ، ١( ٦ رج١/ الحق® ®إحقاق )١( 
.( ٧٣للماضي المشم® 

.( ٠٢٧ وجا١ُ/ ١ ٤ ٠ رجة/ البلاغة® مج وءشرح ، رءسهمما( الهدى® ®الثافيلعلم كتاب ( ٢ر 
الكثي®واررحال (، ٢٤١رج٠مالأنوار® وءيحار (، ١٠١/٨رجالكاق® من أرالروضة )٣( 

(.رص١٤٢
ورئف(، ١٢،ج٢٣٥/٤٧ْ/٧٦الأنوار٠رجربمٍار (، nA_«^>،/من رالفروع )٤( 

(.رص١٥٣العقول®للحرال 



وجوابخنصرّؤ\ل ء

والصر،المع بمنزلة مته بأنه ه الرمول أخر الذي من ~ ١  ٦٣س
الحسنعثر الحادي الإمام يرويه كإ البدن، من والروح الخد، من والرأس 

ه؟.عل ابن 

؛بكرته لأي نال اش رمحول إن • الهجرة واقعة يرد وهو ه قال ~ ج 
سالرؤح وبمنزلة الحد، من والرأس والمر، السمع بمنزلة مني ارجعلك 

اللن«لا،.

أباءإن ت قال س اش رمول أن عتهإ اق رضي عل بن الهي حديث وق 
يمترلةمتى عسإن ؤإن ، البصر بمترله متى عمر ؤإن ، السمع يمتزلة متى يكر 

الفؤاد«أآا.

شقيقطالب، أي بن عل بن الحبن بن عل بن زيد يقول ماذا - ١ ٦ ٤ س 
ماداالإمامة( ر متهم كثثر فيه اعتقد والذي ه الصادق جعفر وعم الباقر، محمد 
•عنبمكأ؟ اه رمحي لعمر بكر أيا عن بقول 
والدينوأثرافها الكوفة رؤساء س أناس حفر  ١٠الشيعة؛ عياء روى — ج 

ه؛قال وعمر؟ بكر أي حق ق تقول ماذا اه، رخمك ت له فقالوا نيدآ، بايعوا 
ولاما محرأ، إلا سي أهل س مهإ أسمع ب محرأكا إلا فمأ أقول ما 

هدهالكوفة أهل منه سْع  ١٢٧رسوله، وستة ايأه بكتاب وعملا ، غ؛رنا أحدآ 
وليلكاليوم، رفضونا ت زييه فقال الباقر، أخيه إق ومالوا رفضوه، القالة 
الحإعة؛الرافضة«لص.هده سموا 

.٨( ٠ \/ )ج٩ U_؛؛L_ الأنوار" وامحار ا-ها"ا(، ا"السكري،)ص؛ الخن )١( 
.ابويه.لأبن كلاهما ١( ١ • الأحبار،)ص واْعاق ، ( ٣ • ،٣ ٣  ١٣الرصا،)ج١/ أحبار «ءيون ( ٢) 

.القه؛؛ العابدين زين الإمام أحوال ت عتران نحت (، ٥٩٠)ج'آ/ التواريخ، ءناصخ )٣( 



ءوجواب محزاو محمر ^ءءءءءءءءء^^ءءءءءءءءء ٢٧٦

يإلأمّها برئت ُإذ • له قالوا لما أتم الحمثري نشوان شيخهم عنه وروى 
)إنهت اممإوأ لعل تال ه اق ومول أن أي حدثني أكر، اش ت فقال رفضتاك 
فإممفاقتلوهم لقيتموهم فإذا يه، يعزفون تبز لم ، حسا يدعون توم سيكون 

.٢ ١ الرافضة«أ فأنتم اذهبوا مشركون( 
عليأهأن الشيعة علمإء روى والذي ه الفارمي مل،ان يقول ماذا " ١٦٥س
كانأتكرم ومن مزمتآ، كان عرفه من الأرض، ق اش باب صل،ان ررإن • فيه تال 

•؟ عنها الق رمحي وعمر بكر أي ل يقول ماذا ٢ كافرآرال 
مات صحابته ق يقول كان الم رسول ارإن ت يقول ه سلمان كان ~ ج 

تا:هأل وقر بشء ولكن صلاة، ولا بصوم بكر أبو سئكم 
هاش رسول منعه بدر. يوم ابنه مبارزة أراد لما فهر بكر أبا أن ت رواية وق 

.بنفسك١٠ ومتعنا مكانك، وارمعإق سيفك، "سم ت بقوله ذلك عن 
••١ ه له متعة بكره أي اق رسول فجعل 

بنعمر ق عل عم وابن الرسول. عم ابن هماس ابن قال ماذا - ١  ٦٦س
.الخطابهه،؟ 

الأيتام،ومأوى الإسلام، حليف واى كان حفمى، أبا اش "رحم ت ه تال ~ ج 
اشبحق وقام ، الحنفاء ومعقل ، الضعفاء وكهف الإيان، ومحل الإحسان، ومنتهن 

العبادأرالبلادوآمن ونتح الدين، أومحح حمح، صابرأمحتجا، 

)صه\/ا(.•الخور )١( 
الكثي«)ص•؟(.،رجال )٢( 
*صزوخ، ر للشرشتري الومنينُ ُءدالس )٣( 
٢٨١)ج٣١/ البلاغة® مج ءشرح (، ١٩٠/ ا )ج الأثمةُلأردل معرفة ق الغمة الكشم< )٤( 

(.٢٣٠/١٤وج
•( ١٤٤آ/ )ج ١لراردخا٠ وْاذام-ح (، ٥١)ج'آ/ السعودى الشيعي للمورخ الاوهس،ء ارمروج ( ٥ ) 



٢٧٧وجوابخصرموال ء

أنجاق عل يذكرها الي الفضائل هذه عن الشيعة ٣،< بجيب باذا ~  ١٦٧ س
•ه؟ وعمر بكر 

الترة،كتبهم ق وردت أنيا وخاصة ذلك، ل الثسعة عد\■( احتار لقد ~ ج 
.إمثلا البلاغة ممهج 

قدالسيعة أن وواعلم * بقوله البحراني متثم ٠ شيخهم حرمم صور ولقد 
ئتاق، ١ الرحالاز،أ أحد حؤ، ق ذكرها التي الميادح هذه إن ت لأفمالوا سؤ؛ أوردوا 

هدايآكون لا أن فإما الخلافة، كب وأحدهما غنطثتهم، من عليه احمعنا ما 
.، خطأءأ٢ إحاعنا يكون أن ؤإما كلامه، من الكلام 

شيعتك،لدى المعصوم فهف عن، إماملث، كلام هل ت الشيعي أ-را باش فاماللث، 
شيعتك؟^لأأ،أمإحماعخماء 

.ه؟ عفان بن عثإن عن ه الرسول عم ا؛زي ءثا'ٌر، بني عبداس تال ماذا - ١  ٦٨س

الحفدة،أكرم واه كان عفان، بنر عمروعثإن أبا اقه ءرحم ت ْهغ قال ~ ج 
كلعند ثياصآ النار، ذكر عند الدمؤع كثير بالأسحار، هجادآ ، اليررة وأفصل 
حن، العسرة حى صاحعب ، وفصا ، أبا ، حسبا ، منحة كل إق سبايا ، مكرمه 
• ٢٣١."اش رسول 

زوجهيمن فكيف فاطمة، ابنته له ه الّكأا ترويج • فخرآ فه لعل لكفى 
٠ه؟ بنت بعد بتتا ، ابتتان 

•عنها تعاق اش رصي وعمر بكر أبو أي؛ ، ١ ١ 
الشرحئابمغةء)جأ/ح؟(.)٢( 
١٤٤)جء/ التواريخ" وارناسخ (، ٥١)جّّآ/ السعوديء تاريخ ١٠)٣( 



ءوجواب موال خنصر ٢٧٨

ْعفهغ، عفان ين لعثإن موقفا لما تذكروا أن المكن من هل —  ١٦٩س
.؟ كتبهم أصح ل ه اق رسول 
منقومك إئ ررانطالق ؛ الحديبية صالح قمة ل اممه رسول له قال كء ~ ج 

الل٠ان،ه رمولاه ؤيايع . • مكة.نتح من ريا وعلف مترهم؛-،١ الؤم؛ن 
طافقل لعثإن، طو؛ن ت المسالمون وقال لعثإن، الأحرى عك يديه وصرب 
ليفعل،لكن ما ؛ . رمولاذتم فقال وأحل، والمروة الصفا يقن وسعن يالبيت، 

لأطوفكنت ما فقال: يالبيت، أطفت ه؛ رمولالة< له قال عثإن، جاء فلمإ 
ضااااكان وما اكتحية ذكر ثم يهلفيه، ر اش ورمول يالبيت 

المثركون،قتله عثإن بأن اش، رسول إق الخم وصل ررلما ت الجلي وقال 
فاتكأعثإن، قتلوا من قتال يعد إلا ههتا من أتحرك لا الرسول.I قال 

.؛ار. لعثإن.البيعة وأحد ؛الشجرة، 

وأمراءحلفاء مع الأئمة هدي لنا تذكروا أن المكن، من هل — ١٧٠س
المسلمين؟.

وعموموالأمراء الخلفاء لبعض يناته يعص فهد عل زوج لقل ~ ج 
ه،،الخءلاب بن عمر المر أمم من كلثوم أم ابنته هد زوج ففد المالخ؛ن، 

منحدبجة ابنته وزوج الحكم، بن مروان ين معاوية من رملة اينته وزوج 
■مروان بن الملك لعبد بناته إحدى وزوج الأموي، عامر بن ءبا-الرحمن 

والهي.الحسن أبناؤه فعل وكيلك 

.( Y٣٦٥/)ج• ،وأ؛حارالأنوار« (  ٣٢٦٣٢٥ممابأبسالكافي«)جخ/ ١( 
(.٤٢٤للمجيي القلوبء ،حياة :٢( 











٢٨٣ ء^^^ء^^ء^^^ءءءءءءءءء^رجواب نحممرموال ء

العياب،ق عل زاد حتن الشقي نعل ما ت ويقول إليه الشيهلان نيدنوا جهنم، 
فعلتما ت للتسطان عمر نيقول الهلاك، موارد وأوردمم الخلق أغويت وأنا 
.ءلالب'ر أي بن عل حلافة غصت أل سوى شيتا 

ومزيدشقاوته ميب استقل فد ا ١ أنهر راوالaإاهر فقال؛ شيخهم عقب ثم 
والفاق،الكفر، مجن القيامة، يوم إق الدنيا ق وع ما كل أن يعلم ولر عذابه، 

١٠.. . هدم فعلته هومن إنإ والثللم، الغجور أهل واستيلاء 
تالمجلي شيخهم قال ه، عمر كمر عك الشيعة ءلإء أجع فقد ت واخرأ 

ا.الإيإنءأ إءلهار٥ بحد ، كفرْ عك الاجلمع حصل 
وعمربكر أي ق الشيعة علمإء عقيدة لك، اش غفر لتا بينت لو ~ ١  ٧٣س

.باحتصار؟ محتم٣ن عنهإ تعاق اق رمحي 

منهإاكرؤ وعك الشيخن، لعن وجوب عق الشيعة عل،اء ؛•مر لقد ~ ج 
•، ٤ الإماميةل دين ضروريان من ذلك وعدوا بل محهإ، اش رضي 

كافرعندهم الضروري ومنكر 

ا.الإمامر مبايعة عند يقال لعنها وأن 

.( Ar-Aافإب•للجزاتريرج١/\•؛لازار )٢( 
والجالسا)ج\/أ<(.•انمون )٣( 
«الأمحقاداتاسوى)ص>ه-ابم(.)٤( 
محنلأيهم: ، الثانة المدمن الأرتٍاب«، وءاكئف )ص'\<(، ااالأءممادات« مثلا: انظر )٥( 

الزان•ق وراقة )ج\/خحم-ما<م(، التزواري للموّري الأحكام• ورمهدب الأمن، 
كتابهق الصدوق وشيخهم )ص؛١(، سثووت الخعفرية المحكمة ريي معية، جواد لحمد 

«الأءممادا-ت>«)صثاا(.
(.٣١للممفيد)صرأ وااالأحمماهس• (، ٤١للصفار)همرآ الكبرى• الدرحان، ريماتر )٦( 



ءرجواب موال غتمر ءءءءءء^ءٍءءء^^^^^ءء^^^ءءءءق 

الصادقجعفر أبا أن ويزعمون ، ، دامال يالعنهإ كان عليآه أن ويزعمون 
قلعنها من وأن ، مكتوبة صلاة كل دبر ق عنها الق رصي يلعنها كان 

.، يصحل حتن ذنب عليه يكتب لر المساء 
الذيكافرين، كانا وعمر بكر أبا ارأن ت المجلي الشيعة عناء شخ وذكر 

،.٤vبحهاموكاiرأيما

مححولا حله، غر من مال اكتب ولا دم، من الإسلام ق أهريق ما وأنه 
•،رصيااة'تعاكءنها وعمرر بكر أي عنق ق ذلك كان إلا حرام، فرج 

.، الإسلأم٠ر ق ذرة مثقال عندهما يكن ب وُإ"بم،ا 
المبيانهما وعمر، بكر أبا ررإن • الرشتي عبدالحض I العاصر آيتهم وقال 
.الةيامةءلَاا يوم إق الأمة هذه لإصلأل 

تعاقاش رصي وعمر بكر لأبٍا بان زعم من عق الشيعة: علمام وحكم 
ولهيزكيه، ولا القيامة، يوم يكلمه لا تحال اش أن الإسلام؛ ق نصيب عنها، 
.٢٨٢١عذاب

(.١٩٤ص تيس) بن مليم بكتاب العروف ٠ قيفة ال٠ ١( 
،أ7/ب(.اللأمت«مش)قأ/ا،نفحات ٢( 
٠ابوهري صالح محمد العاصر؛ لأيتهم ( ٣٥١ ص ) انمالخين٠ ،ضياء ٣( 

(.١١ص؟ ) للخميتي الأعرار، و،كث.ف (، ٥٢رص؟ للمجيي ا الشن ،حق ( ٤ 
ه(،رحالاممني«)صاأ(.

ساز)صأبم(االأحبار• ،وصول ٦( 
ءكشفالأنماْ«سمس)صخه(.٧( 
انماثى،و،ضر ، )ص-7( للغإف وءالمة، اعاق• ،أصول ٨( 

(.١١١/YOUالأنوار، ،بحار )جا/هم\ا(، 





ءرجواب ثنتصرسؤال ءءء^ءءءءءء^^^ءءءء^ءءءءء^^ءء ٢٨٦

الدعاءحدا الوتر صلاة ق يقنت لكن فتيغ عليا أن وزعموا 

يه،الداعي ررإن • ذلك ومن الدعاع، ٠^١ يقرا شر العفليمة الفضاتل وزعموا 
•بزرك أغا وقال ، مهماال٢، ألف يألف وحت؛ن، يدر ق الني. مع كالرامي 

.، ل العترة* لق ايلخت شروحهل ®إن 

٠ألقاها من وأن ، المحلوقات أرذل ت عنهعا تعاق اش رصي أها وزعموا 
وهامانفرعون 

وباللأتا وللأم دبجش ا، االوذتماُ عنهإ تعاق اق رصي وبمونبمإ 
•ُالرمحربن 

اللأهوت٠وارنفحات (، )ص١٥٥له وهالصاحأا )حسلله(، للكفعس الأمين١١ اءاليلد )١( 
للنوريالخطاب،ا و»شل •٧(، ١ )ج^ا لدكاثان الشن، )قأ7/ب(،وااءلم لأكرم 

(.٢٢٢-)ص١٢٢
لأكرماللامحون٠ رءنفحات (، ٥٥)ص١ له وءالصياح٠ (، ص١١٥) لاكفعص الأمين٠ االبلد ( ٢ ) 

-للوري)ص١٢٢ا-كلاب،اا ورانمل •٧(، )جآ7ل للكاشام اك؛ناا وارعلم )ق؛؟/ّب،(، 
تياكالخ؛ن«)صآاه(،طآاطهف"الى

أي:دءاءصنسزرص.)٣( 
(،و'الصباحاله)ص١٥٥(، ٥١)ءساالأمين•٧كفع٠ي ٠ااJااJ (، a١٩٢/ااالذريعه،)ج )٤( 

ليمالأمل١١ ن•أمل )صاآآ-آآاآ(، الخْلاب« وأنمل •٧(، )ج^ر١ و«ءالماومن« 
(.العامل)ج؟/٢٣

ارنرةالمونآالأكاداق)صأمل-مم؛(.)٥( 
)جيآ/خه(.الأنوار، الدحار (، ١١٦رج؟/ الُياثىُ أنقم ٠ انظر )٦( 
)جإأ/متما(،أىزالمانوأ)صآمم-'بمم(.ريحارالأنوار، )٧( 
(،)ص٤٩٢العامل الحسن لأبى اJرUن٠ ٠؛مقدمة )ص1أآ(، لاصدوق الابن، )٨( 

•أ( )قا"آ/ الحينى لاداماد الغسة، زمن ذ التسمية ،رشرمة 
لهاشمالأنوار' ورحلته )صماهآ-مهأ(، الطري رمتم لأبن الإمامة، ردلائل ت وانفلر 

يرورنف(، )ص٩٨١للحل الأرجان، بماتر وامحتصر (، ٦٠٦—)جه/حبمه البحران 
الأنوار،وربحار ( ١٨٩-١٨٨/١٣^العإنية<ا ورالأنوار ١ ( ٥٨-  ٥٧)ج؟/ العياثي، 







٢٨٩ وجوابغتمرسؤال ء

،اللعان يبغض اش ءرإن ت الباقر إمامهم قول عن ؛ الثيعة علمإء يقول وماذا 
ا.الفحشاال الفحاش، الهلعان، السباب، 

محباابن الأول عالهم أؤلهر عندما  AjLjالشيعه، علمإء أحد اعترف ت وأيضا 
ثم، بقتله فهُ عئ أمر ، عنهإ تعاق اش رصي وعمر بكر أب ل اللعن اليهودي 

المدائنإك ونفاه ، قتله عن فعدل الناس، بعض فيه شنع 

تعاقاش رصي وعمر بكر أبا محني ، النتثلر مهديهم بأن الشيعة عل،اء وصرح 
.قتلةل٣، ألف بوم كل ويقتلهبما ، نخلة جذع عك بصلبهما نم ، عنهما 

تعارض:

قالشيخثن محرج قائمهم أن برواية؛ فاتوا هم، أنفالشيعة ءل،اء عارض 
رن-بوم كل ولتس مرة، عام كل 

فعلك،ا فا، ناليم ف فهما وينالشيخان، قائمهم ومحرق ■ قالوا 
بدعثالتي الأدهمة ويمنفون أجمهما، من كل ويقتل بل بالعجل، ه موسى 

ا.منهمار فينتقم محرج، لكي يوم، كل المزعوم، قائمهم ما 

اءترفذلكاسوبيفيم)أ/اآآ(.)١( 
.( ٤ )ص؛ للنويخي ®فرق )٢( 
العاملالحر الحسن بن لحمل ، ارالرحعة؛اا عل اJرهانا١ تفر دلل الهجعة من إيقاظ )٣( 

 (_AU  ٢ ) ، نم ، إيران تجفي إساعتلتات العلمنة، الكتب دار•
للمفيدر»االأ-محصاصاا للصفار اابمائر )ة(

(.a٢١٤/ الأنوار،) وءبحار (، ١١الدرجات،)ص١ بصائر والمحصر ، (  )
ءماترمحمر ل: الحل سمحان بن وحن (، ٢٥٢/٢)المتمم، ءالمراط ق ابياضي )٥( 

رص؟ّآا(والرجعة® ءالشيعة ل النجفي ومحمدرصاالقي ، ١( الك؛رى،)صزا٩ الدرجات 
لوالحرائرى (، y٢٢٠/ ر الره١ن® ءتفر ق والبحران م،  ١٣٨٥ستة بالتجف الأداب مطيعة 



ءرجواب سؤال نحممر 

تعارض:

\أ»'إبحكح يقذيا 1لأاي عل آئرئ ممن اظنز رمن ؤ • يقول تعاك اش 
ألاوبيزج عل كدتوأ الذئرنت> منولاث الأشه؛د 3^>)، زنيم عل يعرضبموث 

ا.١ عل^اظئليإنهل وعغه1ش 

زت^ز٩ونهمأصإا■ءآ؛أحنم^ننذتؤاJ إذا حى ؤ ت سبحانه ويقول 

ت■_^،؛،١^٠^ أمير الأول؛ معصومهم قول من الشيعة علياء وأين 
ماالعمر، رجعة من يرجن لا فإنه الأجل، يخة وخافوا باليمل، "مادروا 

بنجعفر أبوعداش ت السادس معمحومهم وقول الرزقااأ'آا، رجعة من يرجن 
Iفقال الحنفية، بن محمد رجعة يزعم من عك رد حيث النه، رحمه الصادق محمد 

أيحلهوفيمن أغمضه، وفيمن مرصه، ق عاد0 فيمن كان أنه ابى حدنني ٠٠
.، ميراوه*ر٤ وئم نساؤه، وتزوج حفرته، 

منؤإيماظ (، ١٨٧)صاأ'ا،j الأسائي وأخمد (، )X/٩٨ الأنوارانمانيت، • =
دار(، )ص٧٨٢العامل الحر الحسن بن لمحمد ، •ارجعهء عك ال^رهاناا و_ااتفسبمر الهجعة 
العاملالحسن لأبي( الرهان® ضر رءمقدمة ، قم ، إيران نجفي إسءاعيليات ، العلمية الكتس، 
،١٠٣٧ ٢٦٦، X٢٧٤/ ،  ١٤٦/١)جالغائب• الحجة إباِت، j الاصّ، واولزام (، )ص٩٣٢

لال٠طوءات،الأعالس ُؤّة منثوران، من م ١٣٣٣سة الرق الحائري التندي لعل ( ٣٨
(٢٨، ١ ،٠  ٢٥)ج؟/ الدين® أصول، •معرفة ق الشن® وءحق ،  ٠٥١٣٩٧منة حزأ ، سرون، 
،٣٤ص ) للكفعمي وءالمباح® ، م ١ ٤ ٠ ٤ منة ١ هل الإصلامي الكتاب دار نشر ، شر لعبداش 

وغيرهم.(، ٥٨ص٩ ) القمي لعباس الخنان® مفاتح ه'آاهه((،و• 
.هود مروة محن ( ١٨)الأية )١( 
الآيتان>هه-««ا(ُنّورةالؤمرز)٢( 
الكلم®ودرر الحكم وءغرر (، ٢٥•البلأغة«)جيم مج وءشرح ، ٢( ٢ ٦ البلاغة®)١/ •مج )٣( 

للآمدى)صهها(.
(.٣١>صه الكثى® وءرجال، ، ( ra-riالنعمة®)_وتمام الدين •إيال ( ٤> 



وجوابسؤال خصر ع

موّن؛>،بن عإٍا الثامن؛ معصوم قول عن الشعة علمإء يقول وماذا 
الكاظمموسئ أمه بغيبة قال من عق رد الذي ، اق رحمه بالرصا اللقب جعفر 

.، ١ جواريهاال ومحح0ّ أمواله، وئسمت مات، لقد واه اربق ت بقوله ورجعته 
الشيعةبها نلهم، معصومون أئمة أنم الشيعة يزعم من أقوال فهدم • وبعد 

،تارة بالرجعة عقيدتم يؤكد ما أئمتهم إق ينسبون فكيف ، لأئمتهم هم اني
لشبابعليه الإجابة نترك موال ، أحرى يبطلها ما أئمتهم إل ينسبون ثم 

.جواب ءاJإئهم تناقضان عك عندهم كان إن الشيعة 

:١^١٣قاصية 
المعصومالشيعة إمام عن ت بمسنده الكليني الشيعة ءالإء إسلام شيخ روى 

وعمر؛بكر \لي عن سألته امرأة أن اش، رحمه العائق جعفر السائس، 
إنكلقيته إذا لري فأنول • نالت توليه،ا، • لها 'افقال ؟ ومحبهإ أتتولاهما 

•نعما٠ل٢، ت تال أمرشبولأيتها؟ 
ارأنهأصحابه; ه طالب أي بن عل بن لحسثن ا بن عل بن زيد وأخر بل 

وعمرءاربكر أب من شرأ آبائه، من أحدآ يخع لر 
وعمر،بكر أي من والبمواءة مجنهإ، يتثرأ تمن أُارأ ارأنا تعال؛ اش رحمه وقال 

.، ٤ نرفضك١١أ إذن ت له فقالوا عل، من براءة 

كلاهماالرضاء أخار و»ء-ون الوينء)صا"ب'آ( و،رإكإل ٢( ٤ ٥ الأنوار،)جدأ/ •بحار )١( 
•( ١ ٠ ٦ / ١ )ج للصدوق 

الكثي«واررجال الأمار«)جءما؛؟(، ورحار )ص\ه\ه للكم الكافي« س )٢( 
)صا؛آ(.

.٤( الحسبي) لهاشم الثمة« للالأ;تفائت )٣( 
وق، ( ٤٣٢ ا/ الخناتءللحواساوي)ج وءاروخات (، ٢٢٠للمعودي)ج^ الذهب® ®مروج )٤( 

.الراقصة( فأنتم اذهبوا ت فقال نرفضك، )إنا I ٢( ٤ للشوشري)ص٢ الهرقة® ®الصوارم 



؛؛؛وجواب سوال خمر 

والرضييح؛ن التول من ، أئمتكم ومع ما اليعة علمإء يا عكم يأفلا 
•ءنه،ا تعال اش رصي وتكفرهما ولعنها منها اكرؤ وعدم عنها، 

ه،عفان بن عثان ق الين آل أئمة عقيدة لك، اه غفر لنا ييتت ند -  ١٧٥س
.عثانهباحتصار؟ ق الأئمة، التتسين^/١۶ الشيعة، لناعقيدةنلوييتت 

ه،لعثان . . واللعن. والمميق التكضر الشيعة عناء أعلن فقد نعم، ~ ج 
الكافرإلا الناس أفواه عق اسم ه لعثان كان ما أنه ت ه فيه يعتمدونه ومما 

مناقبت أشياء ثلاثة القرآن من حيف عنان ®إن ت المجلي شيخهم وقال 
مثلالثلاثة، والخلفاء قريش وذم س، الين وأهل ص، عل ١^٠^٥ أمر 

 Lليتنىلمأنحدآية:؛L،j.بكرخليلأ«لآ؛
اإضاعذكر لأن وذلك الضبلع، لذكر مئاّية )نحثل( الشيعة عناء ومحاه 

بامرأة®أق ففد ه عنان يفعل وكذلك ت فقالوا أكله، ثم جامعه صيدأ صاد إذا 
أمربرجها".اثم فقارثيار ، لتحد 

اشصل الني زمن ل وءكان ، ، محنثار ه وكان به، يلعب ممن ه وكان 
عداوةتلبه ق محي لر من و®إن ، ، الكفرارأ وأبعلن الإسلام أنلهر ممن وآله عليه 

باكام ورسوله، ش عدو نهو كفره، يعتقد ولر عرصه، يستحل ولر لعثان، 
ااق«لا"،.أنزل 

•٣(.)ج*ا/ اصيم| محقي إق الشم الصراط ١(• 
•تازكرةالأىة«سجاني)صبم(.٢( 
•جامعيا أي؛  ٢٣
,٢٣•لكترى)صآ■ رإحقاقالحق، : وانظر ، ٢٣•)لأ/ المتمم٠ •الصراط ٤( 
••الأنوارالعءابمسمارى)جل/الم(  ٢٥
أ(./ ovللكرش)3،اللاهوت® •نفحات ٦( 



وجوابموال خصر =

فه،وأنه ، ، وءرجهل بْله ه همه وأن الغراب، • ه أس،ائه من بأن ويعتقدون 
انحرفعمأن إن ١٠ت جواد محمد آيتهم وقال ،  ٢٢أوحراما٠١^أحلالاآكل، نال لا ١١

٠٠.شريعته. وحالف الرسول، سة عن 

اشقول شر ق ه عبدالة، \لي إل نده يالنجفي الدين شرف وروى 
لiالترتش إذ فزعورئ> مغوأآمأث  ١٠للذيرنن> مثلا آس وصمت ؤ ت تعاك 

آلموبمحت ثغلمى ؤعنلي-ء خأطوت من وغش آلجة ل نيتا عندك 
التي، اش رسول بنت لرقية اش صريه مثل، هذا ؛ قال ١١آل؛لنلجإرث%هل؛ا 

منهمتلآلقذ»نجآلئلمإركه ؤ3،،، ت قال عفان، بن عئان تزوجها 
:عث،اناالْ،.الثالث 

يعنيت ا حد ا عته يميز لن ان صتب ؤ ت تعال قوله وفروا 
هيالمقتولة بان I وقالوا ا، وآاهل عليه اش صل الض ابنة قتله ق فه، عثإن 

المن"وُءلم (،  ٣٧١٠١٥)للكفعمي راكاح• ق كإ ت( والارا،ة نمه نحب وأنه ) =
)ءس'يا(،اّعل للحر الأتمة• أصول ق الهمة ورالفصول (، via/y)للكائاق 
(.٢١)صرآ القص نماس الخنان، ورمفاتح 

و»الطراف«، ( >_Y1للمضي االحلأ : راننلر ، ( TU<\-YUU)»_• اع1في س !الروصة ( ١ ) 
لأ;نًلاوس)صم\ال(.

.سونى)ص'م'آم( الك1في« س •الووضة )٢( 
فيذللأل»مجاولأغة«>جآ/إآآ(.)٣( 

التحريم.سورة س ( ١١)الأية ( ٤ ) 
حجريةٍل ، القمي، انقم واننلر؛ )ل/خْ'ا(، ،الرهان، ق البحرانآ عنه نمله )٥( 

 inY_.( ، حديثة ط /Y ١ • ٧ ) ، لاكاشان انماو، وأضر ( /Y"٨٢• ،  ١٧١ ).
البلد.سورة من ( )٥ الأية )٦( 
)جآ/ا<الأ(،اوكاشاق للقض انماق، •تضر واننلر: (، ٤٢٢)Y/■اكس، ،تضر )٧( 

العامل،الحس( لأب البرهان• تفر وامقدمة (، ٤٦٢)أ/■للبحراق البرهان، ورتفسير 
(.٢٥١للمجل—ى)ج؟/ الأنوار• و،دحار ، ( )ءسأي 



=وجواب سؤال خمر ءءءء^ء^^^^ءء^^ءء^^ءءءءء 

كلثومأم هي المقتولة بأن ت فقالوا ونوا ، ، عنهال اش رصي رقية 
ارنرصي ماتت حتى صر-ها ه وأنه آ، أضلاعهال كر ه بأنه ت وافروا 

•تعاكعني،1أأا 

•إ ؟ عنه،ا تعاك اف رصي كلثوم أوأم رب • ه قتلهاعنان التي هل 
هم.بأنفهم أنفومغالطة الكذب، مساوئ إق انظر 

هزوجه فلم الني.، بنات من واحدة قل قد فقغ عثإن كان فإذا 
٢.^'يجإنيمولوثإوممتاه 

هوثمن الأحرى، تلو الواحدة ابنتيه اش رمول يزوج كيف • وأيضا 
.. وأرضاه.عنه تعاق اش رضي زان محنث كافر، 

وجهعق ه الثلاثة الخالفاء ق الشيعة عياء عقيدة كا بينت لو ~  ١٧٦ص
.الاحتصار؟ 

فتحإذا ، حرم من النار تتاذى جبا جهنم قعر ق أن ت الشيعة علمإ•، يعتقد — ج 
الجلي؛شيخهم وقال ، ه الثلاثة الخلفاء منزل هو جهنم، استعرت 

شرلعبداش الشن١١ ®حق ت وانظر (،  y٢٢٢/ حجرية رط للكليتي الكافياا من ءالفرؤع )١( 
(AV/Y.)

 )Y(.)الأنوارالعإنةاا)ا/تم\آ'؟•
 )Y•( ( ٦٧/ الخ_نى)١ ص يثر• الأم الأئمة •سرة : انظر.
 )٤( j( ٣٤)•ا/ الّتمم،•الصراط كإ.
الكهف.سورة من الأية)٥( )٥( 
هالفصولأا)صاأ'-آا'(.)آ(



وجواب؛ننصر>سؤال ء

وعثان،وعمر، يكر، أثى س الراءة ت الإمامة دين ضروريان ارومن 
ا.كافرل عندهم اكروري ومكر ، ، ومعاوية٠٠ر 

،فهغ عليا أحب ؤإن عدو فهو ه، وعثإن وعمر بكر أي من ثرأ ل؛ من وأن 
مزيارة عند ه لعنهم وجوب وعك ٤ا، كلدبر ه لعنهم وجوب وعك 

ظطمةلْ،.

الحنةلحل ليلته ق فات ليلة ق ه منهم تبمرأ من وأن 

وآلإجمضمحامربالعدل ُؤلأآس ت تعاق قوله عند القمي شيخهم شر وق 
واتيؤآلنمقر)صر( بكر( عنآسشا~ء)أبو ؤىمنإ3ص ثإيثاكؤ 

،•^كمتلخفمممووثهل )عثان( 
هالني أمر وحالفوا ه، أسامة جيش عن نحلفوا ه الثلاثة الخلفاء وأن 

اللعنبكفرهم ه واستحقوا فكفروا، تابعته مق 

»الأءتقادات«سلى)قيا(.)١( 
محنت لاينهم ، الثانة القومة ، الارتياب وكثف، ، ٩( • ص أالأءمماداتاا) مثلا: انظر )٢( 

اليزازرق وءالثيعة ، ( ٣٩٣)جا/خخمآ—اليزواري للموصوي الأحكام• وامهذب الأمثن، 
كتابهي الصدوق وشيخهم ، ١( سروتا)ص؛ الخعفرية الحكمة رئيس مغتية، جواد لحمد 

ااالأءممادات«)ص؛اا(.
.( ٣٨٩)جء/ الشيعة« روائل : \نم )٣( 
الشيمة•ءوّائل )جا/لإما'ا(، الأحكام• «مديِ، )جا/هو(، اتكاق• »فروع انظر: )٤( 

)جا/أثآ(.الواتل، )جأ//>آا(،اامدرك 
.١(  ١.٩٧/ )ج٠ الأنوار« ،بحار : انظر ( ْ) 

.( ٣٨٩)ج1إ الكاو« من »االأصول )٦( 
(.«تفراك٠ي•)ص٨١٢)٧( 
(.البة«)ص٣٣٢•حديقة )٨( 





وجوابغتصرصوال ء

بنطلحة بأن ويعقدون ا،  ١٠١٧١أهل من فه، الزبم أن أحثر الرسول. وأن 
ا.ر زنا ابن ءساواقبمهلكن 

.باحتصار؟ ه وقاص أي بن معد ق الشيعة ءلإء عقيدة ما — ١ ٧ ٩ ص 

مبايعةعن ٥^١^ ، مرتل ه وأنه ، الأمة هده مارون ههد بأنه يعتقدون ~ ج 
.٢ حالسار شيطانا ه معد لحية من معرة كل علر وأن ، ٢ ٣ فها،ر عل 

المميق:

قالفهغ عليآ أن ت بأنفسكم رويتموه فيإ الشيعة، عياء يا تقولون ماذا 
وقدمعي، القتال من نحرجون ®كيف فقن؛ للقتال المعتزلين من معه ومن عل ل

•ا بك٠٠ر ٠ نالوا بنعتي، عك ®ألستم ت رواية ول ايعتموق* 
.باحممار؟ فه عوف بن عبدالرحن ق الشيعة علمإء عقيدة ما - ١ ٨ ٠ س 

قارونفه وأنه ، السعةرآ، المار أبواب من بابا فيجد له أن ; يعتقدون - ج 
هدْالأمةلماا.

•٢( الخق'لكرى) •إحقاق )١( 
و'الآذوار)صا'آآ(، لاتساري الحق• وءإحقاق (، )ص٥٩٤طاوس لأبن رالطراف• )٢( 

\ض\ب'*)ج\ا0\ج(.
.(  ٠٢٨ ص ) العاز لأي!لخن •مقدمت )٣( 

)أ('الأمافي'للطدحم)ها^
للطوّيو»الأش« )صه؛-ا-أ(، للمني وءالحل، (، ٢١),_\ مى بن لملم ءالبة« )٥( 

.١( ٦ ٩ )ج؟/ شر نمداق اوقينأ أحق : وانظر ، ا-*آ-أا-ا( ١ لكدوق)٢; •الخصال• )٦( 
.( ٧٣٢»ءالماكن«لأك1ىق)جآ/)٧( 



ءوجواب مزال نحتصر 

المميق؛

الأمةهذه قارون انه ذكروا ه، وقاص أبٍر بن معد ق قيدتهم عق 
.ه• عوف بن عبدالرحمن بانه السابقة الرواية ق فقالوا هم، أنفواقفوا 

القاصية:

دعاالرسول. أن من ت صدوقكم رواه عإ الشيعة ءال،اء يا أئنكم 
لمالحنةُا سلسل من عبدارحمن اسق اراللهم ت بقوله ه عوف بن لعبدالرحمن 

٠الحنةآأ هوماق ٠ ررواللل • بقوله حمدوقكم عقب 

وجهعك ه الحراح بن عامر عسية أي ق الشيعة ءد\ء عقيدة ما —  ١٨س١ 
الاختصار؟.

هدهمن توم آمين ررأنت ت بقوله وصفه الرسول أن فيه" يعتقادون ~ ج 
أعانممن ه وأنه آ، محمدر أل أعداء من ه وأنه ،، عك؛اءللها((ر الأمة 

.، ١ الخلافة اغتصاب عق ه الصديق 

وجهعك ه نني بن سعيد ق الشيعي المذهب ءل،اء عقيدة ا م— 
.الاختصار؟ 

قارونه وأنه ا، والأخريزل الأولن ثر من أنه ت ه فيه يعتقدون — ج 
■٢(  ٤٣ص للصدوق) الدين• رإمال )١( 
)٢إ^0^(.<لللكثاف ، Ultj)ا/'\،1أ<'ا/أها(، ذو\>ني ادشم« #المراط )٢( 

الهرقة،،وءالصوارم ، (  ١٨٧/٤) ذصو\لي (، ٥٧٠)Y/له الصالءا وااتفسار 
وءاليرجات(،  nm-)إ/ لاجزائري المانيت« و»الأنوار (، UA-UU)»_لكتري 
.٣( • Y •للشرازي)»_rr■ الرفةأ 

.١( ٦ • الأمل)ص لحدر ااالكثكول« )٣( 
(.اااكفة٠صإينض)ص٦٧)٤( 

.( ٤ ٦ • - ٤  Y٥٧/ ) للمدوق »الخصال« ( ٥ ) 



M ءءء^^ءءء^ءءء^ءءءء^^^^ءءءء^ءءوجواب مزال غتصر

عقالحديث يضع لكن ه وأنه ا ا محمدر آل أعداء من ه وأنه ، ، الأمة هده 
رمولالتمهلُآ،•

اممليق:

فهو. الة، رسول صحامة ينتقص من أن المسلمن عل،اء عليه أجع مما إن 
وإنإحق، به حاء وما حق، والقرآن حى، الرسول. أن وذلك زنديق، 

هؤلاءمحرجوا أن يريدون الشيعة وءالإء ه، الصحابة إلينا كله ذلك أدى 
والسنة.التكتاب يدلك لنهللوا الإسلام، من ه الصحابة 

فهغسفيان أي ين معاوية ق الشيعي المدهب علمإء عقيدة ما — سّآح١ 
.ياحتصار؟ 

محنررلر السيفا؛الن، من حوفا إلا سلم ٢ أنه ت ه فيه يعتقدون ~ ج 
جاهليتهعك رايقي دالإملأما'رآ،، أيدآ يؤمن رالر ٢، إلا؛الأممااأ مسلما 

ءنقه،<أبن.ق الصليب علق حنن يمت '؛لر ،  ٢٧الأوكااأ

ثموقاص، أرِإ ين صعد أنه مفئ م،ا فذكروا • التناقض من وهذا للمدوق، ®الخمالء )١( 
فهت.زيد ين صعيد يأنه يذكرون وهنا عوف، ين همدالرحمن يأته ذكروا 

(.١٦•راعشكول•لخيدرالأمل)ص )٢( 
(.٠لاyر١ش٠لأ؛نطاوس)ص٣٢0)٣( 

.ا^٦إب(.رنفحاتاللاهوت،للأكرش)ق؛ا/ب-ها/أ)٤( 
.( الحض)_nAYعل لحمد التشيع، ظلال »في )٥( 
الثار.سامي صل للثيعيالعاصرد/ »انثأةالفكراسقي،)جآ/أ<ا( )٦( 
.( ٣٨/ العكري)١ لمرتفئ العمول، ءمرآة مقدمة )٧( 
•٥(.التةيم«للبتانحى)م/ »اكراْا )٨( 



ءوجواب مزال ءنصر 

راوأنه، إبليس١١ كفر من أشهر زندثته راوأن ، ، إ!لتسل من شر ه وأنه 
الكفرلأئمة من إمامآ ه ولكن ، ، الضلألةاار رءوس من رأمآ لكن 

ولرسولهمعاندأق هنافقأ، طاليقأ، كان ه وأنه ا، الأمة١ هدء فرعون ه وأنه 
،، النارر ق المخلدين من ه وأنه ، محمدل٧، أل أعداء من فه، وأف، ا، ولالمؤمتينر 

ذرعهالة محلق يغل فه، وأنه ، أ؟، العياب من الخلاص ق يهلمع لا ه وأنه 
أشدمنه ؤيتتقم الدنيا، لق يرحع راوأنه ، ، حهنمل أودية من واد ق ذراعا محبعون 

بعدظهوراسلم أن لق الأصنام وصاية الإشراك، ق معاؤية ،الريزل ، ، ١ ١ الأنتةاماال 
.( ١ ١ )»_v• للحل اما.ة« رمهاج )١( 
(.٢٢٢)ج'؟/ •تشحالقال« )٢( 
.١( ٥ أ/ ٠ الحديد)ج أي لابن مج لأشرح )٣( 

ا•٤ )ص'اآ" للطوّي واتلخيص ، ( )_UA؟ لاهرتض *الشاق• ( ٤ ) 
(٤٦-•٤٥٧)ج؟/للمدوق و*ا.امال• )ص■؟؛(، شاذان بن للفضل ء١لإJضاح• )٥( 

المتمتم*و*الصراءل )ص'آّال( له العود• ورصعد )ص'ه( ٍناوس لابن وءاللاحم• 
لدكاثانالماق• وأضر ٢( • )ص• الاز لخير و*الممقول« •٥( )ج"ا/ لواْ،ى 
التجةوأأصل (، )ص"اآ-آ،اأ'م العاز الخن لأي اورئنأ وأ.قد.ة ( ٧٤.)ج^ 

.(  ٤٤٧—)مره الغطاء• لكاشف وأصولها 
)صهّآ(،مغتية جواد لحمد والحاكمون• ورالثسعة )ص؟هه(، للكفعمي *الصباح• )٦( 

(.٥١ص ر للخيزي نرض• مؤمن طالب وااأ؛ر 
للأملو»الكشكول« ، ١( ١ )»_n للمحل اتكراءة« وامهاج ، )صا<٤( للمنيد ااا-فل« )٧( 

(.٢٥صء لغنية) اليزان• ق ورالشيعة (، ١٦٠ص ) 

.( ٤٧٨-٤٧٧للحراو)؛/*الرهان• )٨( 
*الأ-محصاص*سد)ص؛؛م(.)٩( 

و*الأخصاص*للشد؟(، r.Ur)_؛.للصفار الكبرى• الدرجات *بمائر )•١( 
مائرورمحص )ق؛'اا(، للراوندي والخرايح• *الخرايح وانظر: (، ٢٧٧-)ص٥٧٢

و»الإيقافل( ٤  ٩١، ٧٤• ^٢; لالكاثاي الصاق• وا;ض ١(، ١ للحل)ص١ الدرجات• 
كر)ج؟/هم(.الخن• سرالخاز)ص■٢•٢-٤•٢(،و*خم 

.( ٤٣٦ — الهجعة)ص٣٦٣من والإJقاءل ، ٢( )ص٩ الدرجات• بصاتر *محصر ( ١١)



وحرابسؤال خنصر ٍء 

دين>ورووو\ت رامن ت الجلي علامتهم وقال ، ، ١ ءiويالةاال بمدة ه الني 
.ا لكفرر عندهم الضروري ومنكر ، ٢٢ماراوية،،ر من الراءة ت الإمامة 

.٢ أ أشهرا، ة بخمالني.، موت مل بالإسلام ه بأنه ونالوا 
لنفسهيكسسما ل؛ ولكنه عاما، أر؛عين قومه ترأس ؛امعاؤية ت الخميني وقال 

ا.الآ-حرةا،ر وعداب الدنيأ لعنة سوئ 

تمارض:

التاؤيخمن صح ارقد البياضي؛ شيخهم قاله بإ هم أتفالثثعة ءالإء لصح 
.٢ الجرة،، من ثإف ستة الإسلام أظهر أنه 
.الاختمار؟ وجه عق ه العاص عمروبن ل الشيعة عد\ء عقيدة ما — ١ ٨ ٤ ص 

أنهق من أحد يشك، رانر ت الأنصاري عبدالواحد الشيعي قال — ج 
،٢ العاصي١ ابن العاصي أنه ت -٦١ وصفوه التي الألماب، ومن ، ٢ سفاحاال ولد 

(.١١سل)ص1 الكرامة، ٠^ )١( 
االأءممادات،سني)قبا(.)٢( 
الأمان،محن لأيتهم؛ الثاسة، القيمة الارتياب، وكثف ، ٩( * •لالأءتةادات'ا)ص ؛ مثلا' اتفلر )٠١( 

ساليزان،، ل وارالشعة )جا/،م\امج*اأ'ما(، اليزواري للموّوى الأحكام® وءمهذب 
كتابهل الصدوق وشيحهم ، لصرأإاآ ببتروت الحعفرة الحكمة رتتس ، مغنية جواد 

ااالأساداتاا)ص؛اا(.
للزنجاقالإم١عLناا وءعقائد ، )ص1أه'آ( لالخسزي الحقءا وءإحقاق (، ١١)ص؛ المابق الصدر ( )٤ 

/^(٦١.)
م.١ ٣ ٩ ٤ عام صدر ، ( ١ صرح ) شخميتي الأكرء أوالحهاد ، النفس ®جهاد )٥( 
للتاصى)جّا/آ"ة(.الاكراطاّأ« )٦( 
(.)ص١٨للأنصاري الديناا محب حعلوط ض لأأصواء )٧( 
•رص؟٣( مغنية جراد لحمد والحاكمونء )٨( 





وجوابسؤال خصر ء

الأمرمتزيادوسأ، يولا . برسوله يق والتصل باش، الإيإن ق نستزيدهم 
ا.١ براءءال مته ونحن عمان دم من قيه احتلمتا إلاما واحد 

أنلكم أكرم ررإق ت ه معاوية ب فيمن أيضا ه الؤمنين أمير وقال 
أصوب،كان ، حالهم وذكرتم ، أععالهم وصفتم لو ولكنكم ، ممادان تكونوا 

دماءنااحقن اللهم ت إياهم سبكم مكان وقلتم العذر، ق وأ؛الح لقول، ال 
آ..ارر . وبيتهم. بيتنا ذات< وأصلح ودماءهم، 

اللهرضي وحفصة عائشة الني زوجش ل الشيعة عل،اء عقيدة ما ~ ١ سآُله 
ت،ُاكمحهءا؟.

؛عثه،ا( تعاق اش رصي وحفصة )كفرعائنة الشيعة عياء يعتقد • أولا " "ج 
.٣، صعت،تلوتكماعمد آس ثتوتاإل إن ؤ ت تعاق بقوله ذلائ، واستدلواعق 

رالكفر هو والزخ ، زاغت، ؛ أي 

المميق:

قدالتي الأحهلاء بعض بيان ق نرلت، آياُت، إل عمدوا قد الشيعة عل،اء إن 
Jؤيلهالا ؛تأويلأرن، وأولوهامنها، تابوا وقد ه الصحابة بعض فيها وقع 

أوليائهمْع الخن من المع مترقي كهلريفة التاويل ل وطريقهم برهان، 
كذبة.مائة مع سمعوها كالمه يمزحون حيث الإس، من 

لامجاولأغة«)صمآ'ا"ا-خإ؛(.)١( 
؛(.iA-rr،)^«محاولأغةاا)٢( 
الآة)أ(سمرةاكحريم.)٣( 
الطبرسللنوري ا-لطابء وْلفصل )مآ/ح1ا(، لليأض السشمء لصراط ١١اانظرت )٤( 

/rr(.٢٤٦بر١لأر١اسسما)ج



ءوجواب صوال هصر 

آلافمعها فيمزحون ، حق كلمة إق يعمدون الشيعة علمإء وكيلك 
صنعهم.ق الخن مردة فاقوا حتن الأياطيل، 

وحفصةعاسة هما اف رسول عفي، تظاهرتا الكن اiرأتان إن ت نعم 
قمدون هو كإ والحاعة السنة أهل نحميه لا أمر وهدا ، عنهإ تعافي( الله رصؤ، 
.تعافي،( اش رحمه البخارى، الإمام صحح ) الحديثة كنهم أصح 

ءلإءزعمه ما أهو الر، هوالحديث وما الظاهر، هدا نؤع هو ما • ولكن 
.الشيعة؟ 

اقرصؤ، القبطية مارية جاريته الله رسول تحريم • هو المسر الحديث إن 
ه.نفعق عها تعافي، 

تدكرْلا أن منها وطلب عنها، تحافي، الق، رٌوا حفصة إفي، بذلك أمر وقد 
عكنبيه تعاك اش فاطلع عنها، تعاف، الق رصي، عائشة بدلك فأمحرت ( لأحد 

هوالشهوروهدا صاحيتها، بدلك نبات فد عتها( تحافي، انق وطي حفصة أتم( ) أما 
المقرين.محي 

الكفرياتهده الشيعة علمإء عليها بتي الي، الأيات نزول ميب هو هدا 
.والكفران!

مالقد عنهإ تعافي( اش رصي وحفصة وعائشة اليل،، هو نالزخ وأيضا 
أومالته، نف'ءلأ، وتحريمهاباريته، الله رسول اجتناب محبة إفي، قلباهما 
مثلا.كالعل له مباحا كان ^لما الرمول تحريم إلخ، قالوح،ا 

يظنفلا ، ١ T_ إل، ثتوبا إن ؤ ت بقوله التوبة إفي( دعاهما قد وحل عز واف 
الحنة،3، نبينا زوجا وأما درجها، علو من ثت ما ْع، تتوبا، لر أما حا 

التحريم.سورة من الأية)٤( ١( !



MM  وجوابموال محتصر

هورسوله تعاق اش وي؛ن و3بثها الدنيا الحياة ين حيرهن تعاق اش وأن 
اشحرم وليلك الأخرة، والدار ه ورموله تعاق اقه فاخرن الاخرة، والدار 

عليهن،يتزوج أن عليه. تعاق اق وحرم غرهن، يستدل أن عليه.. 
بالمومننثُؤآنياأؤل، القرآن بمص المومنن أمهات وهن ه.عنهن ومات 

ليسالحسن يقول من إلا ^١ بمكر ولا ، ، اث4بجم4ر١ ؤأوؤ'جهت أشم ثن 
الصرية.بعض يقول كإ فاطمة، ابن 

الكفرة.والمصائب الماحية، والحنان بالتوبة، عقابه يزول قد والذنب 

،آلئدإل ئتوتآ إن ؤ •' تعاق قوله دلالة إن الشيعة؛ لعلمإء أيضا ويقال 
ياوقفتم فل،اذا وحصولها، التوبة طلب عق دلالته من بأقوى ليس الذنب عق 

.وحصولهاالتوبة طلب إل ذلك تتعدوا ولر الذنب، وقؤع ءتاس الشيعة ءل،اء 

ضهة:نضلسمتجهط.
والتيعها، الله رصي جهل \لي ابنة خطة من فه عل توبة ق فقولوا ت قلنا 
روىحيث عنها، تعاق اق رصي وفاطمة اش. رسول غضب ق سببا كانت 

عندمافه عل عك الته ورسول عنها تعاق ارةّ رصي فاطمة غضب صدوقكم؛ 
وتتنفستتقلب كانت اللام عليها فاطمة وأن جهل، أي بابنة الزواج أراد 

أنعلمت أما عل، يا  ٠١فه لحل مناصحا س الق رسول قال حتن ، الصعداء 
الق،آذى فقد آذاق ومن آذال، فقد آذاها نمن منها، وأنا مني بضعة فاطمة 

كمنكان حياق ق آذاها ومن حياق، ل آذاها كمن كان موق بعد آذاها ومن 
قلها إيذاء عتها الله رصي فاطمة عك فه عل زواج أن شك ولا مجوزه بعد اذاها 

الأحزاب.محورة من لأية)٦( ا ا





ء^^^^ءءءءءءءءء^^^ءءءءءٍءءوجواب سؤال خنصر ء

قتلواالذين هم ه وأ؛وتبما وحفصة عائشة أن ت الشيعة عل،اء يعتمد ت ثانيا 
سالق رسول 

تدرون١١ت قال أنه الصادق، جعفر عبدالق أيير إق العياثي شيخهم أسد 
ثارث،ءوئتلؤأ3إين يقول; اش إن قتل؟ أو وآله، عليه الق صل الشى مات 

تفقلنا الموت، قبل سقتاْ ، إنبمإر الموت، قبل فنم ، اععس5مهأ عل آتمنتم 
التح،الحلق من ثر وأبوببإ إنبما 

عاتثةأن ت الصادق عن متر، يند روى العياثى ر'إن * المجلي قال 
دبرتاْ((م، يالالله رسول قتلتا أيويرإ، وعك عليها ام لعنة وحنصة 

اصليق؛

زعمهمحد عك ت هم وأبويبمإ وحفصة عائثة قتل أن الشيعة ءالإء ذكر لقد 
٠الله رسول أسره الذي للحديث هو إنإ ، اش لرسول 

٠؟ الشيعة علعاع عند السر الحديث هدا هو قإ ذآ إ٠ 

يعدهمن نم ، بعدي الخلافة يل بكر أبا ررإن I لحفصة قال س انه زعموا 

.عمران آل صورة من ( ١٤٤)الآJة ( ١ ) 
•٣( ٠ ٥ / ١ )ج وأيربمإ اف لعنهئا الرأت؛ن يعتي ٠ تفسيره ق الكاشان زاد ( ٢ ) 

للبحرانالرهان،ا وءلتفسر ، ٣( ٠ ه / ١ الصافي،ا) التمسير ت وانظر ، ( ٢ ٠ ٠ / ١ راتفسبمر )٣( 
،٢٠/٢٨سني) ٥١٦/٢٢،٦/٨،٥٠٤/٦.)

وحفصةعائثة باسم الشيعة عل-إء من صرح وتحن ،  ٠٢٧ ٠ أ/ ) القلوب® وحياة ( ٤ ) 
-٣٧٥/ حديثة)Y : ط ، ( ٣٤حجرية)ص٠ ت ط تفسبمره ق القمي ؛ عنهمماتعاك الق رصي 
لابنالبلاغق® مج وءشرح ، ١( —٩٦ ١  ٦٨رم/ للبياض الستقيمء والصراط ت وانفلر ، ( ٣٧٦

٣٠٨٠٠)للتسري الحقء وألإحقاق ، ( ٤٥٧)y/الحديد أب  الصال®وأرتفسير (، ٠٣
/Y(و»شر ٧١٧-٧١٦،) »ا/ لليحراف اورئن(٤٣٥/،  ٣٢٠Y-٣٥٣ ،)ووالأنوار

.( ٣٣٧-1٣٣٦إ ) للجزاتري المانتة® 



ءوجواب صوال نحممر ^ءءءءءء=ٍءءء^ء^ءءءءء^^^^ 

قتلعك وأبوتبمإ فآمرنا اق، ؛ قال مدا، أمحرك من ت فقالت عمر، أبوك 
.ا اممبماال رسول 

تعارض:

ا؛ررقالوار ت الساصي قال ففد هم، أنفالشيعة ءد\ء أبهللها الرواية هذ0 
يعيي،الأمر يليان يكر وأيا أياك إن ت حفصة إق أمر أنه ا اكروزأ أم 

والسقيفة يوم أيويكر يه لاحتج ؤإلأ ، صحج عير هدا ٠ قلنا 
اشارإن ؛ عنها تعاق اف رصي لعائشة .ؤ هوقوله I الر الحديث ان قالوا ثم 

ذلكبأن ؛ وقالوابدلك« الناس أمحر أن مي وؤللب هوالوصي، عليأ أن أطلعي 
•٢ .أ قتله فأرادوا الحج أداء يعد مكة س ه اش رسول منصرف وقت ق كان 

التعليق؛
عجيبة،تناقضات وفيها ، ر أئمتهم إق والمنوب الشهور نحالف الرواية هده 

هاش رسول منصرف يعد كان ءهغ، عل بوصاية الإخبار أن ؛ الرواية هده ففي 

•الصراطوانفلر: ، ( rU-\rU0 /Yحدية): ط ، (  ٣٤حجرية)ص• : ط الض، •شر )١( 
،( ٤٥٧)٢; الحديد م لأبن اولأءة« نج و»شرح (، ١ -٩٦ ١  ٦٨)م/لنامحى الشم« 
(،٧١٧-٧١٦/٢)للكاشاق الماق، و«فر )صم>م(، نكزي الحق، وءإحقاق 
للجزائرىالمابت« و«الأنواز ("، ror-roY/rv)ا/أ،•الرهانء و»شر 

(.٢٣٩للمجسم،^٢٢;(،ورجارالأنوار" ٣٣٧-٣٣٦)أ/
)أيأهلالمة(.)٢( 
بمتنهم،إحماعا يكون أن فضلا' ، العنةأهل مفري من أحد ببمدا يقل فلم باطل زعم هدا )٣( 

متوافرة.السنة أهل تفامثر وكتب 
•١(.• ءالمراطالتقيم"للتاضي)٣;م-ه، )٤( 
وءالدرحات(، ٦٣٩-٦٣٧/٢)الشن" و»ءالم )ص\'ىإ للتزي الخق» •إحقاق )٥( 

(.٢٩٨-الرjعق٠لكرازي)ص٦٩٢
.٣( رص٣١ اممرّي للرري الخلاب« و»نمل ، ١(  ٦٨لليامحي)٣; المتمم" ءالمراط : راجع )٦( 



وجواب- خمر := 

صحاثقالشيعة ^،١•، -با مود اش الكمرة الروايات بتنإ الودلع، حجة من 
الإمراءرليلة ق كان الإخبار أن أئمتهم، إق بوها ونكتبهم، 
وقعتاقد عنهإ تعاق اش رصي وحفصة عاتثة أن الشيعة ءالإء يعتقد ت ثالثا 

آمين.ذلك، قال من عك اش لعنة لفاحشة، اق 

عنئما ارواه ت يقول ما صحة عك إ مئالقمي الشيعة ممري شخ قال 
إلااإفاحشة،الص.ؤفخا:ث1نا؟أ<رى بقوله: 

المميق:

اشرصي وحفصة عائشة ق لت اميمة، الأية هذه ؤسائتاهناه 
عليهالوتذ وامرأة نوح امرأة ق بانبا الشيعة، عناء يا باعرافكم بل عنهإ، 

نحبرإحداهما كانت بل بالزنا، منه،ا تكن ب الخيانة ؛'إن تقلتم حنث اللام، 
.٢ الأصياف(ال عك تدل والأحرى محتون، يأنه الناس 

إبراممبن محمد لشخهم "الب• وكتاب ، )^-A( الكوق زان" ااضر ملأ: انظر )١( 
(٣١رج١/ الأنوار" ®يحار ق الجلي قال ، الثالث القرن ق شوحهم من ( )ص٩٥النعإق 

للصدوقالغمة" وتمام الدين و٠إكءال ، الكب( أحل من العاق )وكتاب ؛ ^٠؛،،" ١٠كتاب عن 
(،١٤١)Y/ليتافي المتمم" و»الصراًل (، >_riTYله و»الأىفي« 

(،A٤٥٦ ر ذلك\شأو المال" و،اشر (، ١١١،للخزازالأثر" و»كفاية 
ل١٩٩،٦٤-٦٣/٤لدحراف)والشرالرئن« 

التحريم.محورة من ١ ■ رقم الأية ( ٢ر 
وااالكافي«(، ٣٥٨)؛/للحراف الرئن« »شر وانظر: (، rvUA)القمي" »شر )٣( 

القصص"و® ١(، •  ٦/٣٢،ج ٢٣٩ج'ا;ا'/،  ٣١• ا/ )■^١ الأنوار" وءبحار ، ٤( • ٢ 
لاوءزائرى)صآي(.

و)اميه(، ٧٢•)Y/ اكافي« و»شرْ (، ١٦٦-١٦٥/٣رجالمتمم" »الصراٍل انظر: )٤( 
.( ١ )>_A ارتفئ الهدى، لعلم الأساء 



ءوجواب موال غتمر ءء^^^|ء^ءء^ءءءءءء^ء^^^ءءء 

ارنلأن الني.؛ ي طعى ه الني زوجي j بأنها اعتقادكم أن ريب ولا 
ا1حتيئثتوآلحهئوق> للحتيئين ؤآلخسشئ ت يقول وتعاك محبحا^ 

ثعفرهلهم تمولون بما اذلبلقثرءوث للئبمتأ وآللبمون 

بنالأحق أن من ت القيد طائفتكم شخ رواه مما الشيعة عناء يا أنتم وأين 
تلها فقال ، محاصرا عثإن وكان ، مكة ق وهي عنها الله رصي عائشة عك قدم قيس، 

.، ءالياااأ باح • فقالت ؟ أبايع أن تأمريي فمن مقتولا، الرجل هذا لأحب ررإق 
 UA_ اىرمحى بكر أي بنت عائشة المؤمت؛ن أم ق الشيعة عال،اء عقيدة ما — ١

•تعاقءنه،ا؟ 

النار!!أهل من وأنها إب،انها وعدم كفرها ت الشيعة عل،اء —يعتقد ولأت أج 
.عنهاتعاق اق* رضي لعائشة السبعة النار أبواب أحد وأن 

سعةاؤاJا ت تعاق قوله ضر ق قال أنه جعفر أبب عن العياثي روى 
٢..اءر نمكر.السادس والباب . .أبواب. ميعة لها بجهنم ^^١، ١١، اتؤبهل 

الدولةشخ ذلك قال ك،ا عنها، تحاك اش رضي عائشة كر؛ بح والمراد 
الجالىرْ،.انمفوية:

•النور صورة من ( ٢٦الأية))١( 
(.١٤٢، NXص )  JI_Uاؤمراه حرب ق الخرْ ليد والنصرة الخمل ٠ ( ٢ر 

الحجر.الآةرنمأ؛.نّورة )٣( 
الأنوار"وربحار >أ/ه؛"ا(، الرئن« »شر وانظر: (، YiY'A)العتاثبى« ،اشر )٤( 

(.٢٣٢)جأ/متماما،جم/«آآ،ا-'آوج>مآ/
.( ٢٢• و٤XNA /Aااابم٠ءارالأنوارآللمجيى) )٥( 



ءءءءءءءءءءءءءء^ءءءءءء^قء^وجواب غممرسؤال ء

!!C)زانية عنها تعاق ال؛ة رصي عائشة بان ت الشيعة عالياء يعتقد ثانيا؛ 
حدأآخر.عليها ّ-يقتم النتظر مهدتم وأن ، تحنثكهندا:(نئعهره سؤ 

،-خيانة من دينارا ^.u_ خمعت عائشة ارإن ؛ الرمحي رجب شيخهم قال 
.العفليم باق• نعوذ ا، اقه؛«ر عل مغفي عك وفرتتها 
الحداءرم.عليها ؤبجم عائشة، محنصي ؛إنه المهدي، ظهر ررإذا المجلي؛ وقال 
إلاؤعحاوتاهماهر؛ا I بقوله عنن ما رروالت القمي• شيخهم وقال 
وكانالبصرة، طريق ق أتت فيإ ، عانشة عك الخد وليقيمن ا، الفاحشة 

أنلك محل لا I فلأن لها قال البصرة، إك نحرج أن أرادت فلمإ بحها، طلحة 
.«لا"ا.طلحة. من نمها فزوجت محرم، غثر من محرجي 

اممليق:

بأنبا ولوتل؛ نوح امرأق خيانة أن عك السامين من المقرون أجع لقد 
بقولذلك وق الدين، j( الخيانة بانبا أولوها وإن،ا الفاحشة، ل الوقؤع تكن 
فكانتI نؤح امرأة خيانة أما زنتا، ررما • عباس ابن عبداق' الإسلام أمة ح؛ر 
.أصيافهااعك قومها تدل فكانت I لوط امرأة خيانة وأما محنون، انه محر 
•النور محورة س ١ ٦ رنم الأية )١( 
لرحباليمبي)صأخ(.اليقين،، ءامثارفأنوار )٢( 
ر٠احقاJق؛نااسني)ص٧٤٣)٣( 

•ادميم محورة من '١ رنم الأية ، ٤١
،وحاما0 الباقر جعفر أي إق ونسيه الكليتي إليه سبقه فقد ، القمي من بدعا القول هدا وليس ( ٥ ) 

ر٣٥٨-٣٥٧/٤لاJحراي)اننلر:»ضراورئن« 
الرهان،،وتفسير ت وانغلر ، ( ٣٧٧لج٢/ حديثة ط (، ٣٤١حجرية)ص ط الثمي،، ير ونف)٦( 

فر)ص،ممم(.عداق وتفسير ، ( ٣٥٨^٤; 



ءوجواب موال غتصر 

.، ر بذلك الشيعة علمإ•، بعض أولها فقد ق والحمد 

نحرجل؛ وهي ، إذأ عنها تعاق اقّ رصي حفصة اقترفتها التي الفاحشة ما ئم 
عنهاتحاك اش رمحي عائشة أن الشيعة روايات وق الثيحة؟ للبصرة؛إ•حماع 

طلحة.فتزوجها ( محرم بدون الخروج أرادت 

أختهاابن أن : الأحرى رواياتبمم ل فذكروا أشهم، الشيعة ءد[ء فناقض 
البرعق عنها تعاق اش رصي عائشة حالته حرض الذي هو الزبثر، بن عبداش 

الشيعةءلإء ويل ويا محرم، غر من حرجت إما يقال فكيف ، البصرة إل 
قآلدت لعمم وزمولتُ T_ يودورتف آلذئن إن ؤ ت تحاك اش قول من وأنثاعهم، 

الئوسثيودورتل وآلذئن ئهثا. عدابا ثم وآعد وألاخنْ آليمحا 
همينا ؤإقما نهشا آلحتملوأ قعد آيفثنتوأ ؤآلنومفابميرما 

همؤمنين إن'تمم ابدا ليئإؤ-ء ثملوأ ان ي?ْلمحإآلثد ُؤ 
الاهرصي عائشة قذف من أن ت العظيم بالقران ١^٠^۵ الملمون وأجع 

لسبعتكذيب لأنه الحلي؛ فيه يكفي ولا ومرتد، كام فهو الأن، عنها تحاك 
الومخن،أم القليبة الطاهرة يقذف ومن . ردة.مقتل اممه، كتاب من آية عثرة 
الشيعة ۶١٢١۶بقدوة مقتي فهو والأخرة، الدنيا ق العاينرب رسول زوجة 

،( ٧٢• أ/ ) الصال« وااضرْ (، ١ -٦٦ ١  ٦٥المتمم")^٣! ءالمراط ق الماضي : انظر )١( 
.)ص\ا\( الهدى" لعلم الأني1ء وراتنزيه 

الحديدأي( لاين البلاغت" مج واشرح (، ١١٩)صللممد ارالاحمماص" انفلر؛ )٢( 
اهت«ُاكرضي الؤْتين أم وأحادث ، ( iAr-lA^،  ٤٨•،ج؛/  ١٧٠، ١٦٧/٢)ج

(.٢٦٩-٢٦٨،٢٢٧/١محهالر-ذتىافكري)ج
الأحزاب.ّورة من ( oA-oyالأيتان))٣( 
(سسورةالمرر.١٧الآيةر)٤(



ءءءءءءءءءءء^^ءء^^ءءءءء^ء^ءوجواب مزال ؛محممر ء

قذفمن وعق عليه اش لعنة محلول، بن ابى بن عبداش المناذقان رأس الأول، 
•ع-هن تعاك الق رصي الومنن أمهات 

 AA_ ْعاش. رمحول أمر ق الشيعة علمإء إليه توصل ما آحر هو ما ~ ١
.؟ عتهإ تعاك الد رصي وحفصة عائشة زوجتيه 

أنبد لا الني ١اإن ؛ الحوزةءلإء أير أحد غروي، عل سيدهم قال ~ ج 
بعصاكركات،،لوش لأته المار، فرجه يحل 

اضية:قاذصرماء 

ولعنهاتكضرها س ا،لومنن أم ق الشيعة عشم\ء بعقيدة المتعلق البحث هدا أحتم 
علأبو الشيعة عال؛ ني أمححيث الرافضة، بنيان لكل القاصمة الرواية باذْ • • ووو 
تأخره ذر أبا ۵١١١علفهغ؛ بن الحسن إك كتابه ق الكوق الأشعث محمد بن محمد 

للتلينه فقال؛ عائشة إق نأرمحاله بالسواك، دعا يموت أن تبل و. اش رسول أن 
ياريقلث، عك ت بذللثا ؤيقول به يستاك فجعل يه أق ثم ففعلت، ؛ريقك، 

.٢ ٢ ماتءل ثم ، كالمخاءل_، شفتيه محرك شخص نم ، حمراء 

•رفض ض أنوال من تقدم ما مرارة وٌع حال، كل وعلل، 
اشهئ٠فاحب الحمل، عنهم امني أحمعون، فهن وأزواجه محمد فاصحاب 

الأسراروتبرتةالأتمةالأؤلهاوء،لليدحسينالومري)صى؛٢(.)١(
وارمستدركإيران، يطهران الحديثة نينوى مكتبة إصدار )صرإآا'آ(، ا١لأشعثيات٠ )٢( 

لفوري)جأل/ل*ا؛(.الوّائل« 
،يتها ى يكون أن ل ه رعيه من والحماية، النة أمل ذكرْ لما يمفهومه، يدلر وهدا 

لريقهاالشريف ريقه رمحالطة ، موته عند عاليها إقباله ومن ، وترعاْ علته تشرف 
وأرضاها.عها تعاق اق رضي محها وهوراض ه، يتدمحوته 





وجوابصوال خنصر ءٍ 

\ء'.. ... ؛ ١١ء/٠، . . سايثونكإل لمد ؤ ؛ ء وقال ، ١ رتور،رحبم4 
،١٤٠^وأينمهم عإيم آلئكثة قانزلت شب ؤ، نا قبؤ 

ؤراتتمه النيئرنت> والأنهتبماو وآلمهلحرنىن> علآئز ثانآس لمد ؤ •' وقال 
بهزإء عتمحنج ثاب قثّ نئهز رم ثلوب ئزبع مفاد ما بم؛ ثن آلئنر؛ ساعة 

بعضأولثآء بعضهم وأاوئذيخوأ : عو وقال ٢، وءوذاوجمر4ل 
آصْ'آلءثلوْ ؤيقينوث آننتم عن ثنتهون بآلنعروف ئاِالث 

•^^مآسإنآسضرحيد4أن 
ايذلك^الذي هو ءؤ أ منهم يتبمرءون الشيعه وعل-إء يموالأتيم، ؤبمؤ الله فأمر 
مآق 3ألثبخث والنوصض. بثءءمه، 

•ا ضرحيم؛م4لْ إيذُ ^زؤّنآسأكسيم ألمتامض• 
هأؤلآءكمزوأ للذنن ُؤويقولون تعاق؛ قوله ق داخلون الشيعة وعناء 

ؤسئلم(آسشهذ^لأ.اويىميند،مآس أنيئ 
ا.٦ ثمبميرا وةُ 

أمته;ل.اك ث. ونبه بالنجوم، ه وشبههم عليهم، ه اممه رمول وأش 
والبحرالر ءلل،ات ق يالمجوم بدون كإ دينهم، أمور ل ه بمم الانداء إك 
صالحهم.مل 

.الخنر مورة من ( ١ ' ) ١^ ( ١ ) 
القح.)؛ا(الآية)ارا(ّررة 

اكربة.)م(الآدة)يا\(سورة 
)؛(الآية)اتما(ّررةاكوة.

الأنفال.سورة ( أا--مآ1 ) الأية ( ٥ ) 
.اء الن،سررة ( ٥ ٢ — ٥ ١ ر الأية ( ٦ ) 







ءوجواب مزال خمر ءءء؛؛؛ءء؛ء^^^ء^^ق:ء^^^ٍءءءء^ء^ 

عليهمالأثمة عممة عق اتفقوا الإماعية أن ®اعلم ت المجلي شيخهم مال 
عمدآلا أصلا، ذنب متهم يع ملأ وكبيرها، صغيرها الذنوب، من اللام 

٢.سحانهءر من للإمهاء ولا التأويل، ق لخهلآ ولا سيانأ، ولا 

اممليق:

الثسعةاتفاق ويعلن المجلي، يرسمها التي للعصمة الصورة هذه إن 

ذلكعك دل كإ اللام، عليهم ورمله تعاق اش لأنبياء تتحقق لر عليها، 
الأمة.وإ•هماع والسنة القرآن صريح 

هؤ،رسوله وسنة تعاق اممه بكتاب معصومة الأمة أن يعتقدون والمسلمون 
لأنهبإمامهم الضلال من محمومة الأمة أن فيعتقدون الشيعة  ۶١٢١۶وأما 

نعوذتقدم، كما ه الض من أعفلم إمامهم أن اعتقادهم و بل كالمي.،
.، للنبوة" ررامتمرار اعتقادهم ق والإمامة باش، 

مركعك الحمد لك اراللهم فها الحسين بن عل دعاء من الشيعة علمإء أيى 
سهنْ،فلم العالة افرق قد نكلنا حيرك، بعد ومعاناتك علمك، بحد 

لكئيي كم . عليه.تدلل فلم بالمساوئ وتر تفضحه، فلم الفاحشة وارتكب 
ارذكناها،وحهلئة اكتسثناها، وسيئة ، فتعديتاْ علميه وقفتنا ئد وأمر أتيناه، غد 

كانتالقادرين، فوق إعلاما عك والقادر اكانلرين، دون عليها الطلع كنت 
ا.ارأ . أسماعهم.وردمادون ابمارهم، دون حجابا عافيتلثالنا 

القالأت•و>أوائل ، ( ٣٥٢المقول• •مرآة وانظر: ٢( ١ ١ الأنوار، •يحار )١( 
•آ ص٥٩ ر للمظفر الإماميةاا و٠عقاتاJ (،! ٢٥ص؛ ألاعتماد®) و٠اتصحيح (  )

•،  ١٦٦١٠٠٢^الظفر رصا لحمد الإمامة• ءاعقاتد )٢( 
زينطالب أي ين عل بن الحسين |ن لعل المزعومة ، ( ١ ٨ ٤ صى ) السجادية® ®الصحيفة )٣( 

يالمدينةالبقيع مشرة ق والقبور — ٠٩٥محنة المتوذ الرافضة عند الرا؛ع الإمام المائيين 
.العائدين( لزين المزعومة الأدعية من دعاء ٥ ٤ فتها )محمؤع 



ءءءء^^^ء^^ءءءءء^^ءءء^^^^ءءوجواب تنتصرسؤال ء

.معصومة؟ غثر التاريخ ذلك مند الأمة يهل ؟م ٦ ٠ عام منن احض قد ؤإمامهم 
إذابالثمى تنتفع كإ غايا، كان ؤإن بالإمام، تنتفع الأمة إن ءالإؤارم؛ تال 
الأمة،حاجة له ؤيذكرون إليه يذهبون بالإمام، صالة لم وامم سحاب، مرها 

وتحارالرقاعمرتزقة حكايات ل تقدم كإ . ...إليه بالخمس وياJهمون 

.أئمتهم؟ من والنسيان، السهو، حصول بعدم البة يعتمدعنإء هل — ١ ٩ س١ 

•ا ٢ السعىل مذمهم ضروريان لهومن ج~نعم، 
وأنهالثابتة، ميعته عقائل. من ت ا،لفلفر رصا محمد العاصر شيخهم ويعت؛رها 

.ءندهمل"أ، حلاف ألتن فيها يوجد لا 
،الشيعة حمح ، ^٥٣بأنما • مغنية محمد ؛ المعاصر ايتهم أيضا ؤيدكر 

عليهاالشيعة إحم،ع ؛ المحني آصف محمد العامر شيخهم ونقل 

أئمتهل هو النمور محرد ينفي ٠ الخميني عنل.هم لأكبمر ١ إمامهم إن بل 
اششاء إن ساق )كإ والثؤثة الداء عقيدة نشوء أسباب من المعتقد هدا وكان 

يقيةأو بداء هدا علماؤهم قال أقوالهم، ق أوتناقض اختلاف حصل فإذا تعاق( 
وتبعهالإمامية مذهب ترك والدي جرير، بن مليان إمامهم؛ بدا اعترف كا 

•ميعتهم من حماعة 

•( ٢٠صرا ) لاصل-وق  ١١العمة وتمام الدين وُاإكءال آ،  ١٢٣ / ١ ٠ رج٢ للمجيي الأنوارا١ بحار  ١١( ١ ) 
(.٢٤٠القالءللممقاف وءتنقح (، ١٦١—  ١٦٠وس للمميد) الاعتمادآر ءيمحيح انظر ( ٢ ) 
الإسلاميةالدعوة ؛ كتابه ل الخنيزي آيتهم عليها أكد وكال.لاوث، ، ( )صى٥٩الإماميةا^ ااعقاJد ( ١٢)

.( ٩٢رج١/ والإمامة نة الأهل وحدة إك 
(.٢٧١-^)ص٢v٢ااالثي>ةفي )٤( 
(.١٢١/٢لإصفظالحسي)ج■•صراطالحق، )ه( 
(.رص١٩ااالأكوْةالإملأميةاا )٦( 



ءوجواب موال غتمر 

المميق:

يعصمةعقيم ينفي ما دواوينهم ل نقلوا قد هم أنفالشيعة علمإء إن 
:فقال هو العبداقالةى؛ت لأي ذكرت : قال الفضيل عن ت ذلك فمن الأئمة، 

ا.١ صلأق،ال عل محفظ حلفي الخادم أنعلت ربا أحد، ذلك من ينفلت ررأو 
صكالني أن يزعمون تومآ الكوفة ق ا>إن اش؛ رحمه الرضا لإمامهم وقيل 

الذيإن اش، لعنهم كديوا ت فقال صلاته، السهوق عليه يقع لر وآله، عليه اى 
ءر0رآا.إلا الذيلأإله لأسهو،هواس 

ايفاسة:

وكفروابل العقيدة، هده من يعالنون؛راءت٠م ت ا،لممدءين الشيعة عياء إن 

إكبفضي الني.، سهو إن-ات مها التي الروايات رد أن وذمو١ منقال:اا، 
•والشريعةأ'آا الدين إيطال 

ومنكرعندهم، الضروري من يعدونبا ت ا،لتآ-محرين الشيعة عياء ونجد 
.، ٤ كافرأ عندهم الضروري 

تطرذاتوأم( ٢٥٢)ج٨/ العامل البرةأللحر وأوادل ( ٣٥١الأنوارأ)جء٦١ *بحار )١( 
عنمؤلمه فيه يتحدث ) ■ ٥٥ ٩٨منة النوق الحل إدريس ين لحمل (، ٦١ص؛ ) الرائرا؛

مرفوعاتمتفرقة(.
(.(،وءعيونأخارالرضا٠لأبن؛ايريه)ص٣٥٦٢٣•; ءبحارالأنوار،)ج0٢)٢( 
)جا/؛آآ(،و.دحارالأنوارأ)جبا/ااا(.لامحقر،اكمهأ انظر)٣( 
محنلأنتهم: ، الثانية القيمة ، الارتياب وكثف )ص-ه(، •الامحقادات، مثلا: انفلر )٤( 

اليزان،ق ورالشعة ^ x\rrhAl)^\يزواري المللموموي الأحكام، وامهدب الأمتن، 
كتابهق الصدوق وشيخهم ، ١( سروت)ص( الخعفرية الحكمة ربى ، مغنية جواد لحمد 

»الأءممادات،)ص؛اا(.



وجواب، ١١٠٣تنتصر ء

•إ ا|كةدمانأ يكفرون والتأحرون التآحرين، يكفرون التهدمون فعالإؤهم 
آداوهكوأ؛ptإذا حى ثعتاما امه دحلت ؤ'أ£لث{ ت العفلم الله وصدق 

سآثرمبمعما عداثا قائم خاوبكوى نئنا مالتاحرنهز[دأولنهم •حميعا 
محرزهلؤينوظنونهل

آمئ J^l^T■؛محيىولا ق7لأزضومكنآلثق ؤ^تتكتارا ت تعاق ١^١' وقال 
ولزيدثتديلأ يد قلن ن1تآلأمأ إقُ هلإوث ثهلآ بأذله-أ إك 

٠؟ أئمتهم يعصمة عقيدتيم الشيعة علياء طور كيف لنا لولخصتم ~ ١  ٩٦س
،ه عل بألوهية يقول اليهودي سبأ ابن الأول أستاذهم أن تقدم لقد — ج 

.الشيعةعلياء نفلرية حب بعصمته القول عنه ينقل ولر 

الحكمبن هشام ت شيخهم العصمة طور نم 

ا.لايدتب١٠ل الإمام ارإن ت فقال 

الأعراف.مررة من الأية)٨٣( )١( 
الآدت)م((.نسورةغا>.)مآ(
)_-T(القمي لمعد والفرق، ورالقالأت )ص</'\\-\( الكثي، ارجال اتفلر: )٣( 

•آ ٢ ءسآ ) لدرجتي الشيعهء وارفرق 
أيامق وضع الهمأف أن زعم فاته ، أاكجبم القاتل الخهمب الحكم بن هشام : تقدم كيا هو )٤( 

ارتل.عندما المإء إق به صعد الحقيقي القرآن وأن ه، عفان اين عثإن الرائد: الحليفة 
•( ٥٣٧٧نة مالتوفي، اللحلي الحسان لأي صء٢( ) وارد* ءالتنييه ت انظر يعتقل فودكيا الصحابة 

)جل/هلمآ(،بابويه لأبن رالخمأل، وانظر: )جهآا/^،ا-آا'ل(، الأنوار، ابحار )٥( 
.( Twxrvo),^الصدوق، »أش ، ( «معافالأخار،)ص٣٣١



ءوجواب سؤال خصر ٣٢٢

دعارض؟

قاعتقادهم مع يتعارض ، يذنب بألا إمامهم عك الشيعة ءلإء حكم إن 
أييايدلك مما ، فعله نحلق العبد وأن والاختيار، الحرية قولهم من القدر، 
عنأخدوه والدي القدر، ق لمذهبهم محابق عندهم العصمة مفهوم أن ت القارئ 
الثالثة.١^ ق المعتزلة 

كلفرابأنها • فقال ه( ٤  ١٣منة )المتوق المفيد ت شيخهم العصمة محلور ثم 
معاكلاءة، وترك المعصية، وقؤع منه يمغ بحيث بالمكلف، تعاق الم يفعله 
ببعضالعصمة مفهوم ت القارئ أتيا وتلاحفل ، ، عليهاءار قدرته 

فليسالأناق، الاختيار وفكرة الإلهي، اللعلف كفكرة الاعتزالية الأفكار 
يتركألتلمافا به يقحل بل ، المحصية ترك عق إمامهم اه محر أن ت العصمة معنى 
.محتارا المعصية معها 

.ق.١ااءتق١دنا ت فقال —( ١٥٣٨ منة )المتوق ابويه ابن ؛ شيخهم محلورها نم 
صضرأذنبا يذنبون لا وأمم دش، كل من مهلهرون معصومون، أمم . الأئمة. 

عنهمنض ومن يؤمرون، ما ؤيفعلون أمرهم، ما الق يعصون ولا كيثرأ، ولا 
واعتقادناكافر، فهو جهلهم ومن جهلهم، فقد أحوالهم من ثيء ق الصمة 

أمورهمأوائل من والعلم والتكأم بالكإل موصوفون معصومون أمم فهم؛ 
-٢ ٢ جهلاار ولا عصيان ولا بنقص أحوالهم من قيء ق يوصفون لا وأواخرها، 

عقأحمعوا الإمامية أصحابنا ررإن ؛ فقال الجلي ؛ شيخهم العصمة حلور نم 
عمداوالكبيرة، الصخيرة الذنوب من عليهم، اش صلوات، الأئمة، عصمة 
•وحلااأّآ، عز اممه يلقوا أن إك ولادمم وقت من ونسيانا، وخهلآ 

راتوفيق)ب'ا(، الأسمادا، ءتصحح (، للمفتد الأءممادة<ا ارالكت )١( 
.١( اكط_قااللجيلأل)صأ 

.١( • -٩ ارالامحقاداتء)ص،م'١ )٢( 
(.٣٥١رايحارالأنوار(؛)٣( 



٣٢٣ وجوابسمٌ غممر ء

تناقص:

ااودا■لح٠Lلة؛فقال؛ ه نفالجلسى ناققس فقد سإمم، من الكذب ولأن 
اوسهوصدور عك والأيات، الأخار من ممر لدلالة الإشكال، غاية ق المالة 
•، ١ •*ل • الخوان عدم عك متهم شذ الأصحاب،إلامن ؤإطاق عنهم، 

التعليق:

عصمةعق سعته عد\ء أل عك المجلي، إمامهم من اعتراف فهذا 
تشديدة وبمضاصة محعلهميقولون وهذا رواياتبم، يصادم أئمتهم، 

كتبهممن محن دليل غثر وعق ضلالة، عك أحمعوا قد شيعتهم عل،اء إن 
,الصالحات تتم بنعمته الذي لته والحمد الشيعي، مذهبهم ق المعتمدة 

.أئمتهم؟ فضائل من الشيعة علمإء يزعمه ما يعص ذكر الممكن من هل ~ ١ سما* 

فضلعك الدالة المحتلمة الروايات من الشيعي الذهب عف]■( أكثر لقد — ج 
مهللقا،الت حلق أفضل وأمم أحيانا، الألوهية درجة إك يصلون وأمم الأئمة 

تومنها المعتمدة الشيعي مذهبهم كتب ق أيوابآممرة ءلإؤهم عقد ولذلك 
تمنها حديثا عشر نلاثة وفيه ٢ ٢ السلأماال علميهم الأنبياء من أعلم أمم ررباب ( ١ل 

موسئوخو؛أ لوكنت مرات— —ثلاث الكعبة هذه ررورب ت ءبداقهفه أبو قال 

}j<وءن ، أيدء،ا؛' ق ليس  ١٢؛ولأناضأمنه،ا، أعلم والخضرلأحثرًأ،اأف 

رجهآ/\ه-:(.الأنوار* »دحار )ا(
)آ(»بحارالأنوار*)جا-آ/؛ا<ا(.

)ا/"ا-آ-اا-آ(،رالكاق* j والكلبي (، ١٩٦/٢٦)جالأنوار، ف«بءار المجلي )٣( 
(.٢٥٠ص الدرحات؛،) مصاتر ل وارالصفار 



ءوجواب سؤال خصر 

وأورثنابالعلم، وفضلهم الرمل، من العزم أول حلق اش ®إن ت قال عبدا>ة'ه 
علموعلمنا يعلموا، لر ما اش رسول وعلم علمهم، ق عليهم وفضلنا علمهم، 

ا.ل  ٠٠وعلمهم الق رمول 
وأحدالخلق، حيع وعك الأنبياء عك السلام عليهم تفضيلهم ررباب )٢( 

صارواإذ،ا العزم أول وأن الخلق، سائر وعن الملائكة وعن عنهم ميثاقهم 
تمنها حديثا،  ٨٨وفيه عليهم*؛٢ا اش صلوات بحيهم العزم، أول 

منفيه ؤينفخ ، ييدْ اش نحلته أن آدم استوجب ما راواس ت قال ه عبداش أي عن 
^ش.وسص'،إلأُولأيةضاصولأ

*الأُر أجل ٠ قال ثم ه؛' لعل، إلابالخضؤع للعاين، •ريمآية بن عنسن اش أتام 
لنا*؛يانمودية إلا اشاكiرإليه من لق حض 
الموات،أهل عق ولأيي عرض ا>تم إن ؛ اقفو؛ المومتين أمير راقال ت ومنها 

اىفحننه يونس، أذكرها أنكر، من وأنكرها أقر، من ثبا أنر الأرض أهل وعك 
فيطنالحوتصأءرما*؛أل

لأذيقنك»فوءزق : ل اش قال ص ض فيُس ثك U أيوب. وكيلك 
ا.لأميرالؤ.نين*ل دالهلاءة إل أوتتوب ءدابا، من 

(.١٩٣اادحارالأنوار«)جأأ/)ا(
(.٦٦٧\ذبق)ج\'^إالمدر )٢( 
•بحارالأنوار،)جا-'ا/أهأوج-؛/ها(.)٣( 
لكفارامرى• الدرجات وامائر (، ٢٨٢جا-آ/، ٣٩١)ج؛ا/السابق اكدر )٤( 

)ص°ص.
للندو»الأ-محهاص« دمأ)صمهم(، امماب (، ٣١٩،٢٦٧الأنوار«)جا-أ/ابحار )٥( 

للكراحكيالمواتي• رممز ، ( ٢ -٦ ٢ رص0 لكفار الك١رى٠ انمرجات وابماتر (، ٢٥•ص ) 
)ص(أأ-هأآ(.



ءءء^ء؛ءءء^ء^^^ءءءءءءء^^ءوجواب سؤال غتصر ء

صرورياتمن ررؤإن ت ، ل الإسلامية الحاكوهة كتابه ق الخميني إمامهم وقال 
.مرمل® نبي ولا مقرب، ملك يبلغه لا مقاما، لأئمتتا أن ت مدهبنا 

تكوينية،وحلافة ، سامية ودرجة محمودا، مقاما للإمام ررفإن ت أيفا وقال 
.، الكون*ل هذا ذوات حح وسيهلرتيا لولأيتها نحفع 

وفه، ببمم.١٣والاستشفاع بالتوسل استجيب الأنبياء دعاء' أن ءاباب )٣( 
:حديثا  ١٦

يحقنااممه دعا الغرق، عك السءخ نؤح اشرف لما : قال اقء؛و؛ الرصا ررعن منها: 
الماراق نجعل بحقنا اه دعا المار، اقهخق نميإبرامم ولما الغرق، عنه ^،^١^ 

بحقنااه دعا البحر، ق ؤلريقا ضرب لما ص موسن ؤإن بردآوسلاما، علميه 
القتلمن لجي بحكا اش دعا قتاله، اليهود أراد لما اقه عيسئ ؤإن يبسا، فجعله 
إليهاررأ،.فرفعه 

الأكمهؤإبراء المؤنث، إحناء عك يقدرون الملام عليهم أمم ررباب؛ )٤( 
•، أحادبثار أربعة وفيه الأنثياءع® معجزات وجع والأبرص، 

•ه ١  ٣٨٩عام الكتاب صدر ، الفقيه بولاية أيضا الكتاب ويسمى ، ( ٥ صزآ ) ( ١ ) 
ه.١  ٣٨٩عام الكتاب صدر ، الفقيه بولاية أيغأ التكتاب ونمن ، ( ٥ ص٢ ) )٢( 

،وءواتلاس«ب/أ'ا(،واس( ٣٢٥/٢٦،ج٦٩/١١،حاإاص٠)ث)٤( 
لالراوندى)صه*ا(.

^U;.،محي بن ض لشيخهم انمحزات• رامحون ، الأنوار«بأ/ا<آ-ا"آ( «دحار )٥( 



ءوجواب موال نحتصر ءءءء^ٍٍ^^ٍٍٍٍ؛ٍ^^^^^^؛ٍ؛ٍٍٍٍ^ءٍٍٍٍ ٣٢٦

والحنةوالأرمحن، المإء علم عنهم محجب لا اللام عليهم أثبمم • "باب ره، 
علمؤيعلمرن والأرض، المرات ملكوت عليهم عرض وأنه ، والنار 

.حديثا وعشرون اثنان وفيه ا ر القيامة® يوم إق يكون وما كان ما 
ا.ر٢ أحاديث متة فيه وذكر ، ^^٠ ٥١الباب هذا وذكر 

البابالبحران، هائم لشيخهم الدلائل وأصول المعاحز ينابيع ت كتاب وق 
قمحا وعلم ، الياء ق ما علم اللام عليهم عندهم أن  ٠٠• الخاص 
وساعةوالنهار، بالليل نحدث وما يكون، ما وعلم لكن، ما وعلم ' الأرض 
.ونيادة" النبسن علم وعندهم وساعة، 

وبحقيقة، الإييان يحقيقة الناس يعرفون اللام عليهم امم • باب  ٠٠)٦( 
وأنهوأعيانهم، ميعتهم وأسياء الخنة، أهل أمياء فيه كتاب وعندهم النفاق، 

.حديثاأربعون وفيه ا ٤ ل أحوالهم® محن يعلمون عيا خرخر لايزيلهم 
ب،اامرئ كل لأحثروا عليهم لوسر اللام، عليهم الأئمة ررأن • الكاق وق 

حديثانوفيه وعليه® له 

الأنبياءوحمح الشي، علم ورثوا اللام، عليهم الأتمة أن • باب  ٠٠)٧( 
•ذلهما٠ل٦، من الذين والأوصياء 

'ا(.را(«؛حارالأنوارا)جا-آآ/ا<
انمجزات"^ ١٠(، ١١٧•١-٩/٢٦الأنوار٠)جاا؛حار وانظر: ااالكافي« )٢( 

«؛حارالأنوار«)جأأا/'ااا(.)٤( 
.( ١٣٢،»ُحارالأنوار،رجا-أ/'\ا١ : )ج\/أا-آ-هآأ(،وانظر »الكاو" )٥( 
)جا/مآآ-أآ\(.»اللكو« )٦( 



٣٢٧ وجوابموال محمر ء

قلو-موأن علموا، يعلموا أن شاءوا إذا اللام عليهم الأئمة أن ؛ ررياب )٨( 
•، أحاديثل ثلاثة وفيه ثاءوه،، شيئا شاء إذا سبحانه، موردإرادةاه 

يموتونلا وأتم يموتون، متن يعلمون اللام عليهم الأئمة أن راباب؛ ( ٩ ) 
أحاديثخمسة وفيه منهمأ؛ ياخيار إلا 

(١ وماشمهم، أحوال من ثيء علإم محجب لا الملام عليهم أمم ررباب ( ٠
البلايا،من يصيبهم ما يعلمون وأمم العلوم، حمح من الأمة إليه تحتاج 

قما يعلمون وأنيم لأجييوا، دفعها ق الت دعوا ولو عليها، ؤيصرون 
٤٣وفه والوالد® الخهناب، وفصل والبلايا، ايايا وعلم الضإثر، 

حديثآرص.

عشرةوفيه ااغرائب« منهم ويهيثلهر الأعظم، الأمم عندهم أن : ارياب ( ١١)
أحادثل٤،.

آدم<؛اقه حلق لما اللام، عليهم لولاهم أنه ; ررياب ( ١٢)
عرفولما تعاق، ربه جبريل عرف لما اققوت المؤمنين أمجبر لولا أنه : ررباب )ّآ١( 

نمسهاااسم 

محيمدونالقرآن، ويقرءون أمهامم، ون يهلق ومم يذكلمون ارأتبمم ( ١٤)

اربحار، ( ٣ ١ ٥ / ١ لكفار)ج  ٠١ى الكم الدرجات اا؛صائر ت وانغلر )ا/حه'ا(، لرالكافياا )١( 

.(Yn--Y0A/\) Kj_l» (X)

(.١٥٣، ١٣٧»ُحارالأنوار،()جأ-أ/)٣( 
(.YA-YO/YU^الأنوار[( ءُحار )٤( 
»,حارالأنوارا()ج\-أ/هآآ(,)٥( 
(.٣٧١)جY/اإكبثرةاا الخامعة الزيارة ءلشرح )٦( 



ءوجواب سزال غتمحر ءء^^ءءء^ءءء^^ء^^ءءءء^ء^ء^^^^^ ٣٢٨

وسزلاللأتكة تطيعهم الرصاع وعند أمهاتبمم، بطون ل وهم وجل عز ربمم 
.، اء،ال ومصياحأ عليهم 

.!!اس!سبحان  ٢٢اقهررال عل صلب ومن أولاداش اللام عليهم الأتمة ارأن ( ١٥)
،٢ ارسولاش ماجرى التئاعث، من لهم -؛رى وأسمم ُأتممأركانالأرض* ، ١٦)

الماياعلم علمت مل، أحد ثطهن لر حمالا' راأءهلي>ت، ت قال ه ءل؛ا' وان 
•، ٤  ١٠^،ماغاب ض ؛عزب مامش،ول( يفتي فلم • • واللأيا 

وأورد، ٢ عالمها،ل وحزنة اش، أمر ولاة اللام عليهم الأئمة أن ت ارباب )ما١( 
•روايات ست الكلينى فيه 

وأبوابهأرصه، ل وجل عز اش حلناء اللام عليهم الأئمة أن ت ررباب آ ١ )٨ 
•روايات ثلاث الكلتي فه وأورد ،  ٢٦١٠٠يزننالتي 

ححمحدهم اللام عليهم الأئمة أن ت راياب الكافير٧ا ل الكليتي عقد ( ١٩)
.!ألتها«!اخلأف عك يعرنوما وأمم ه، اس عند من نزلت التي الكتب 

وكتبوالإنجيل التوراة لكم رءأنئ فقال؛ هؤ؛ عبداق وا محال بريدأ أن وفيه؛ 
كإونقولها قرءوما، كإ نقرزمحا عندهم، من وراثة عندنا مي تال؛ ، الأنبياء 
•لاأدري؛؛ • فتقول ، ميء عن يأل أرصه ل حجة لابجعل اش إن قالوها، 

(.٣٩٤رج٢/ حديثة ط- للمدوق، الغمة، وتمام الدين  ٢١١
المجفي.الأمبي الحض ب انماصر لبهم ( ٢ ١  T-١1 ٤ / ١ )ج •الغدير، )٢( 
اللكفي،)جا/خها(.•أصول )٣( 
اس)جا/ماآ\(.)أ(
الا.س)جا/مآا'ا(•ره(
هاءولاااكافي،)جا/مآا(.)آ"(

)لإ()جا/يأآأ(.



ء^^^ءءء^^ءء^^ءءءء^^ءءءءءع^^ءلجواب غتمرموال ء

أمريعالمه أن أمره إلا ءال،أ، نسه يعلم ل؛ وجل عر اق أن ت ررباب ( ٢٠)
.االعلمءأ١ ق شركه انه و، 

اللائكةإق حرجت اش الُلوم، جح يعلمون الأئمة أن ت "باب ( ٢١)
والرّل«لآ،.والأنياء 

دعاوىعن نحرج لا والروايات، الأبواب هذه من السيرة الأمثلة هده إن 
هانْبوا نالتسعة عل،اء أن محوي التاريخ، مدار عق والملحدين التنبثين 

الأْلهار.البت أهل من حملة إك المفتريات 

نحرحونالكفر، وغاية الغرابة غاية ق لأئمتهم، الشيعة علمإء من الدعاوى وهده 
مرتبةإق وأحيانا أحيانا، والرسالة البوة منزلة إق الإمامة، منزلة من أئمتهم -؛ا 

بلبعينه، هوالكفرالأكثر هذا أن اثنان نحتك ولا الشيهلان، من باش نعوذ الألوهية، 
العافية.اش ال نوالضلال، هداالكفر بمثل والأحرين الأولن أحدمن لريأت 

الممدستكناحم ق ورد عإ العاصرون الشيعة عد\ء نحيب ب،اذا 
إقحم تتول والتي أئمتهم، ق بالغلو الهلافحة الروايات من الكال أصول 
.؟ بعضها تقدم كإ الصريح الكفر 

كاظمشيخهم؛ بالنجف الدينية الغطاء كاشف الإمام مدرمحة عميد أجاب ج~ 
نهيالكاق: ممابه ق الكليتي شيخا ذكرها الض الرووات بقوله: الكفائي 
الىالعلوم حميع يعلون الأئمة أن ت الكاق ق ورد وما . عندنا.الصدور موتوتة 

ؤيعلمونعلموا، يعلموا شاءواأن إذا وأمم والرسل، والأنبياء اللائكة لق حرجت 

»أءولالكافي«)جا/ما"آ؛ا(:
الا.س)جا/هه'ا(.:أ(



ءوجواب ، ^١١غتصر ءء^^^^ءء^=^^ء^ءءءءء^^ءءءءءء 

ولايكون، وما كان ما علم ؤيعلمون متهم، خيار يا إلا يموتون ولا يموتون، ممل 
١١.. الطاعة. ق له أحلصوا الذين وعياله اش أولياء أنبمم شك لا ، الثيء عليهم بمكل 
عنوتزهونا ررقولوانيتاماشثتم، ت قالوا أئمتهم أن وذكر 

.ا الحيزير أبوالحسن المعاصر الشيعي العال؛ أجاب وظلائ٠ 
الأبوابارإن ت فقال الصاق اش لهك المعاصر الشيعي الحال؛ أجاب وكذلك 

ااتم،الرمول جدهم عن ورثوا ما ليعص عناؤين إلا ليت الكاق، ق المعنونة 
التفاخرموضع هي والكفر، الغلو ذلك حوت التي المصنفات تلمك إن بل 

•أ العاصرين الشيعة ءال،اء حمح عند والتباهي 

واحلأثر عل، أدلك أن أريد رر؛-إإ • المثلفر رصا محمد آيته»ا قال I فمثلا 
محمدالإملأم لثقة الكاق أصول ت وهو ألا إمام، لكل، اييك المدح وفيه جامع، 

وأنستعامآ، عشرين ؤ، النفيس الكتاب هذا ألف وند • الكليتي، يعقوب ابن 
الساتغالفرات ذلك ، ١٢يتثيلن، ما الأحاديث من، وأبوابه كتبه ؤ، إمام لكل، فيه 

تلكٌثل عن الحقائب فارعة الناس ؤإن الإلهي، الغيفى يّبوع من يمتد 
منمحللب حتى الكاق، أصول أمر من يعفلح؛ الظفر مخؤ، نم ،،الئفاسرراال 

.ا ر الحقيقة ليحرق ، التكاو، أصول أبواب يراجع أن القارئ 

التعليق:

وهيالكتاب، هذا ؤ، بك مر فيإ الحقيقة ثبتت لقن. النصف القارئ أيبما 

)جا/تماآآ-\ا;آ(.الدءوةالإّلأب« اااصماممش،خط مقال )١( 
(.TA-YU)\/»الوءوةالإّلأباا )٢( 

,م ١ ٣ ٩ ٠ يطهران الصدر مكتة (، ١٤تره ) العريضة خطوطه ل الدين محب مع ، ٣ ر 
١اكلفر)صا ،يحمدرصاءالشيعةوالإمامةء )٤(  ٠ ).

(.١٠صرآ ) العريقة خطوطه ق الخطيب الدين محب مع ( ٥ ) 



وجوابسؤال ئنتصر ء

قالنظر ويكفي البال، نحملر لا ما والكفر الغلو من حع قد الكاق، هذا أن 
.اأحباره مراجعة عن ءفاs أبوابه 

قاص«ةصرسءابية؛

رجالأحد عن مدافعا م( ١٣٥١)تالممفايإ عبداقر الشيعة شيخ نال 
مرة،عم بينا قد ارإنا ت القدماء شيعتهم عناء بعض قبل من به رمي فيا الشيعة 

كونلوصوح إليه، يركن ولا عليه يعتمد لا بالغلو، الرجل القدماء رمي أن 
مناليوم نعده ما وكون ، القدماء عند غلوا ٢ ر فضاتلهم مراتب بأدنن القول 

الصدوقعد ٠ دلاك ق وكفاك ، هؤلاء عند غلوا الح مدهب صروريايت، 
إثباتوكدللث، المذهب، ضروريان من اليوم أنه مع غلو، عنهم الهو نفي 

منعندهم، غلوأ والشي جرئيل بتوسط يأنارأ، ؛ا العلم عمح، تدرمم 
.اليوم،الّأ، الذهب، ضروريان 

امملميق؛

علميتقرير هو إنا الماضي، القرن ق الشيعة عناء أكثر من القول هذا إن 
بأنت مؤلفه فيه يعرف ، والتعديل الخرح ق للشيعة كتاب وأحدث كثر أل 

،الغالو من قديا يعدونه كانوا فا بالأمس، مذهبهم غر اليوم الشيعة مذهب، 
مذهبهمضروريان من الأن الغلو صار ذلك، بسسبؤ أهله وينثذون وينثذونه 
قبلومذهبهم الصفوي،ن، قبل مذهبهم غر اليوم الشيعة فمذهب، الشيعي، 

غرالمهلهر، ابن قبل ومذهبهم الطهر، ابن نل مذهبهم غثر المموبجا، 

•أنمهم تعني ٢ ١ ١ 
انمب.:عالم أي )٢( 
(•٢٤•الأُقان)ج■؟/ لبداق الرجال" علم j القال »ممح )٣( 





٣٣٣ وجوابنحممرمزال ء

اشصلوات ونيارته تربته ومن صرنحه عند المعجزات من ظهر وما الشريف، قر0 
تيل ما المجلي شيخهم ساقها الي الخيالية القصص ومن آ، ١ عليه،ال 

أعمئأن فتذكر تعمية، الللامراض الضريح شفاء عن تتحدث صص ق ٠
للمضريحمحاورته بمجرد أبصر 

الشرعك يتمؤغ حيوان فهذا ، للشفاء طلبا للاصرحة تذهب الحيوانات ن أ ٠
.، مثضأ جرحه لنقاء 

الأماناتأضرحتهم عند تولع قبورهم ق الأئمة أن تتحدث صص ق ٠
.، فيحفظومار والودائع 

تمارض؛

يقولبإ لوأقررت راواه ت فقال فه، الصادق جعفر إمامهم هذا استذكر لقد 
صرعك أندر لا مملوك، عبد إلا أنا وما الأرض، لأحذتض الكوفة، هل أق 

.، نفع*ل ولا ثيء 
.؟ الشيعة علمإء عند ، والأولياء الأئمة وأصرحة قبور نيارة حكم ما ~ ١ ساُ؟ 
•تاوكهاراّ، ويكفر السعي، ميمهم فرائض من فريضة - ج 

|دحارالأنوار|)جآآأ/\اكجه؛/'ا<-آ(.)١( 
)أل{)ج'اأ/ماا-ا(.

)ج^إإ!>\ى.)٣( 

الكثى•واارجال ، ( ٢٩٤)مءأ/ الأنوار• وابحار ، ( ٣٣٢/ Vr)للامقاق القال• •تشم )0( 
)ص-آ(.

لأبنالزيارات' وركامل (، ١٤)جأ/ للطومي الأحكام• امذيب ; ق ذك روايات انظر )٦( 
.( TTU-y:rT)ج•\/_• وءوسانل ، ١( تولوبه)ص؛ه 





وجوابموال خصر ء

.٢ جددر نظيفة ، طاهرة ثياب ق ، وخنؤع بخفؤع لإتيان ا •
.الضريح عق لوقوف ا ٠

ارنمالأئمة زيارات بعض ق ورد انه ; الجلمى شيخهم قال ; قبياله ت ٠
أضرحتهم،نفل ١٠بأننا الشرازي، محمد العفلمئ آيتهم وقال ، ، ءيالهاار 

كإنقلاتيرالأسود«رص.

تمارض؛

به،يعتد نص عك نقف فلم الأعتاب، تقبيل راوأما ه: نفالمجلي قال 
.، الإمامةا<ر٤ علميه ولكن 

المميق؛

•ا امةوإِداعق؛١^٩٠! إناوجدئآءابآءئاعق ؤ تعاق؛ اقّ قال 
علميهوالذي . .  ١١ت سردابه من المزعوم  ٢٠٦مهد-قال علميه؛ الخال ضع و٠ 

اشراررعك الأيمن حده يخع أن انمل، 
هناككان ولو عندنا، سنة هو بل الضرايح، تقبيل ق كراهة ررلأ I وقالوا 

أوك«رى.فتركه تقية 

ل ١٣٤اواس)ج؟ه/الصدر )١( 
.( ٦٣٦ / ١ • ج الوّائلاا) و»مدرك ، ١( ٢ ٦ / ١ • • ،ج ١ ٦ ا،/ ^٩ الأنوار(؛ #بمحار )٢( 
•بالعراق كربلاء ت حل ، ( )?_A اشرازي محمل الديني لرحعهم الشيعن؛؛ ءمقالة )٣( 

(.YU)الزائر عمدة ، ( ١  ٣٦/ ١ • • )ج الأنوار، ،بحار ( ٤ ) 
•الزخرف سورة من (  ٢٣)رمم الأية ( ٥ ) 

.(  ١٣٤/ ١ ٠ )ج٠ الأنوار؛؛ بحار ١١ت وانظر (، )حس١٣الزائر؛؛ وعمدة ( )٦ 
الأنوار،،حار )٧( 



ءوجواب سؤال محصر ءء^^ءءءءءءءء^ءءءءءء^ء^^ءءء ٣٣٦

'.الأئمة زيارات بعض ق ورد بأنه ت الجلي شيخهم قال ؛ يه لطواف ا ٠
.، ١ مشاهدكم١٠ل حول نطوف أن ررإلأ 
تمارض:

فإنشر تهلف ررولأ ت ومنها ذلك عن تنهى روايات هم بأنفهم أصدروا لقد 
ماإلا يفارقه يكن ب ذلك، من شيثا فعل ومن ه، نفإلا يلؤمن فلا ذلك فعل من 

شاءاش((ل'ا،.

القيالعلواف الراد ياكون أن ررمحتمل بقوله: الجلي علامتهم ذلك ورد 
التغوط(ارص.ها:

المميق؛

قولأو ا القلواف عن الناهي إمامك قول الشيعي؛ أ-اا عندك أصدق أييإ 
.؟ الجلي علماتك علامة 

علامتهمقال ت الزيارة حال القبلة وامتدبار الشر، صاحب وجه ستقبال ا ٠
.للقبلة.موافقا يكن ل؛ ؤإن لازم، أمر القبر استقبال ررإن •' الجلي 

٠٠.اهه.وهووجه القثلة، استقبال بمنزلة القبرللزاثر، واستقبال 

-محارجفقف البات، أتيت اءإذا ت قولهم ومنه ت بالمأثور والدعاء القبر عك الانكباب ٠
تاقه رسول ابن يا عبداممه أبا يا مولاي يا وقل؛ نحوالقبر، بْلرفك وأوم القبة، 
المعرفعلوقيرك، ق القصر يديك، بئن الدليل أمتك، وابن عبدك وابن عيدك 

.( ٣٦٦ئ/ • )ج الواتل« وءْتدرك ، ( ١  ٢٦ا/ • • )ج الأنوار، »;حار ( ١ ) 
»اتكافي«وانظر: ، ( ٢٢٦وأ؛حارالأنوارا)ج"\/لكي)صمهآ(، الثرانع• )٢( 

.( ٣٦٦\/٠ )ج للنوري الوسائل، واامستالرك (، ٣٤٠/ ١ رج الشيعت، ائل ورأوٌ، (  ٥٣٤آ/ )ج 
١)ج»ُحارالأنوار« )٣(  . ٠/١٢v.)
ا;حارالأنواراا)ج"ا/ا<آآ(.)٤( 



٣٣٧ وجوابموال خنصر ^

.٠٠. مقاماك.إق متوجها حرماك، لق قاصدآ ، ، il;uJijمتمرأ جاءك >حةاك، 
مستجيراوأسلي ُآمني، حائفا أنسك مولاي "يا • وقل القبر عق انكب ثم 

ا..،ار . ومولاي.ولي أنت ياميدي • • نمثرأفأغني وأتتك فأجرف، 

تعارض؛

يؤميِإل مث>سنامحُ ؤُ من مندو0آلأه ممزيدعوأ امل ومن ؤ ت تعاك اق، قال 
تزلآلددآلدى ؤلى إن ؤ • تعاك اقّ وقال ، عندءايإبمنزءأقالونه وهم آلقينمة 
ءامغوأالدئينن. ؤد ؤأش* تعاق؛ اش وقال ا، ثiلحإنهأ aJTوهويتول آلكممب 

ُؤذ'إكإنآسمولهمص• تعاك اق وقال ا، ٤ صآكك-تاإلآلووهأ 
لم'هلى،والآياتفيساسمممرة.

وتمات ٢ وجوبار إليه ركعتن وصلاة الكعبة، وامتدبار قبلة، القبر محاذ ا ٠
تركعهاركعت بكل لك الةةؤ؛رماا، الحبن حرم ق ررالصلاة ت ذلك ق ورد 

،رقبة ألف وأعتق عمرة، ألف واعتمر حجة، ألف حج من كثواب ، عنده 
.، مرمل"أ نهم( مع مرة، ألف ألف اش سبيل ق وقف وكانإ 

النهدىلحمد الكر الزار عن الأنوارء)جأ'ا/بهأ'-اا-آ( »بحار )١( 
.٣( ١ ٢— )ص٩ الزائر وعمدة ، (  YAU_s)للكفعمي الحصّيناا والدنع الأمم( ارالبلد وانفلر؛ 

الآية)ه(سّورةالأحقاف.)٢( 
الآة)آ-ل،ا(سّورةالأءراف.)٣( 

.البقرة سورة من ( ٢٥٧)لأية ا ( ٤ ) 
ه.الآدة)اا(ْنسورةصال )٥( 

ه١(.٢/١ب٠سنى)ج
تركعهاركعة بكل لك ، عنده فصل ١^؛ الأئمة من واحدا أو ، الرصا زار من ت رواية ول ر )٧، 

لوقف وكأنا ا رقبة ألف وأعتق ، عمرة ألف واعتمر ، حجة ألف حج من كثواب ، عنده 
.( ١ —٨٣ ١  ٣٧/ ا ٠ ٠ رج الأنوار، بحار ٠ ( مرمل نجي ْع مرة ألف ألف اق، سبيل 

الوسائلء\(وءمتدرك ٠TA-\TV\/الأنوارءرج• وءبحار ( ٢٣٤)A/ الثاق الجلد ااالوافي« )٨( 
رجأ/سوج،ا/آ،ة(.



ءوجواب مزال خصر ٣٣٨

القبرومحعل حلفه، ، فإمار الصلاة ررأما قال؛ المزعوم مهدحم أن ورووا 
•، ل ثاوي؛، ولا يتقدم لا علميه اش صل الإمام لأن أمامه؛ 

أتباعهمويوهمون . القربان أفضل من الشركات هده الشيعة علمإء ويعد 
منوالعتق ، الجنة ويحول الذنوب، راغفران توجب ، الشركات هده بأن 

"وتوجب، الدءواتاا ؤإجابة الدرجات، ورفع السيئات، وحيل النار، 
وقضاءالكرب، وتنفى الرزق، زيادة والمال، التقى وحففل العمر، محلول 

والإعتاق،ا، والخهاد والعمرة، رروتعدل؛•لج ، ٢ أ ا؛ الحوائج 

اممليق:

بمالاهالشرك إق دعوة أئمتهم عن كذبا الروية الموصى هده أليت 
السلمين،ملة عق الشركي نحلة واختيار ودينه، الله شئ وتغبر عزوجل، 
سواه.رب ولا غره إله لا الذي واش بق بالحنيفية؟ الوثنية واستبدال 

قبورواستقبال الكعبة، أتباعه؛استا،؛ار يأمر الذي الدين هذا مي يماذا 
التيالشرك، بيوت عمروا الذين المفترون، العلياء هؤلاء مئ يومادا الأئمة، 

•شاهد؟ خبر والواسر التوحيد)الماجد( بيوت وععللوا المشاهد، يسموما 

٦٠٤٢بهياذن لم ما لهممنآادئرت> شريقنوأممعوأ له»و ؤام اش؛ وصدق 

الكب.: أي )١( 
 )٢( a٣١٢الالأمحجاج ) الأنوار،،أدحار المجف : ط
•المضي هذا ق رواية )٧٣( صم وقد ، ؟( ١A~T / ا ٠ ^١ الأنوار® عناوين؛ابحار من هذا )٣، 

•العني هذا ل رواية ( ١٧)صم وقد ، (  ٤٨"٤ ٥ ١/ ٠ )ج١ الأنوار® ْربحار عناوين من هذا ( ٤ ) 
•المعنى هذا ل رواية ( )٤٨صم وقد ا*ا/خ'آ~ةة(، )ج الأنوار، عناوين؛ابحار من هذا ( ٥ ) 

الشورى.سورة من ( ٢١)رقم الأية )٦( 



٣٣٩ وجواب<سؤال محصر ء

نلةقري تتخدوا ءلا ت قال اممه رسول أن الباقر، محمد أبوجعفر روى لقد 
،، أ معاجدا، أنسائهم نور انحدرا الدين لعن وجل، عز اش فإن مجدآ، ولا 

قريتتخذوا ®لا ت قال اش. رسول أن ا؛قظر الحسن بن عل عن كتبهم وروت 
.، مساحد،اأ انثياتهم قبور انحدوا حيث اليهود، لعن اش فإن مجدأ، ولا قبلة 

أوإ! التقية عق وحماله .، اش رسول كلام رد ت ايجلي علامتهم ولكن 
الصلاة

•ا ٤ ذتئهأومحبممممابلأ4ل تحتيم عزأموزأن يخدرمحئ'قاكون ظؤ 
قشيعته مزايا عن حديثه حلال ق ا،لظفر، محمد ت العاصر شيخهم ويفتخر 

عليها،الضخمة العإرات ؤإقامة ®تثدها ذلك ومن أئمتهم، لأصرحة عنايتهم 
بالت وزعم ، ض®؛٥، وطب عنلخان ورخص، غال يكل ولأجلهايضحون 

.٢ نعاقل اش إق والأنقطاع ، الدعاء لامتجابة الواقع تصر من القثور، هاتيك 
هم:القوا قاصية 

:الكروي أحمد ظال،أ: القتول الأصل، النتعي العاصر، الإيران العا!؛ قال 

اوّائلوانظر: (،  ١١٢٨;• )ج• ورحارألأنوار• (، T'0Aلكي),_الثراتع، ،طل )١( 
(.١٦١الثسعة•)جء/ 

الول •آ،ج«ع/'آاُا(، الأنوار«)جا"ا/ وايحار رج-ا/هه؛( اشة• ااوّاتل )٢( 
.انحدرا( ض ;) ( ^١١)ج١/٨الفضبم• ثضرْ 

.١(  ١٢٨/ • • )ج ١^^٠ •بحار انظر: )"١( 
الآيةر'؟آ(سّورةالور.)؛(
.( ١ )_TT اإلظفر رصا لحمد الإعامة• •عقائ )ه( 
.صرو٨( ) للكروي واكثجر• •الشيعة )٦( 



ءوجواب غممرموال 

مائةمن أكثر الوهايس ظهور منذ انهفئ قد أنه الشيعة، "ياج من يرى "وتما 
الطوائف ijiyjييتهم ممرة ومجادلات مباحثات ا،لدة تلك ق وحرت عاما، وخمسئن 
لسحتاان حليا وظهر ، كتب وطبعت رمالامحت وامرمت ، من الأحرى 

يرقولا ، الشرك إلا ، وأمثالها للقبور النذور ونذر ، بالوتئ والتوسل ، القبب نيارة 
فقام، العرب من المشركن يس حارية كانت التي الأوثان عبادة وبس هذه بس 

فأثرت، القرآن من كمرة آيات ذلك يبس ، جذورها قلع ؤيبغي مجادلها الإسلام 
بهؤلاء فإن ، الإمامية الشيعة أو الرواففى غير ، الملمس طوائف سائر ق الوهابية 
ولر، اعتناء أدنئ الذكورة والدلائل المنتثرة بالكتب يعتنوا ولر ، كان بإ يكرثوا 

ا.كالآ'حرينٌر والب اللعن إلا منهم الوهابتتن نصيب يكن 
المذهبعبياء عند فضل والكوفة( ونم بلاء وكر )النجف لمدن هل ~ ١ 

الشيعي؟.

ولولا. .  ٠٠؛ ال(كعبة إق اش أوحاه فيإ القئء عيداق أبا أن رووا ، نعم ~ ج 
ولا، حلقتك ما ، بلاء كر أرض تضمه من ولولا ، فضلتك ما كربلأء تربة 

،متواصحا دنا وكوق ، واستقري فقرى ، افتخرت به الذي الست حلقت 
،بك سخت ؤإلأ ، بلاء كر لأرض مستكير ولا مستتكف غير ، مهينا ، ذليالآ 

•، ١ جهنم؛؛ر نار ل بك وهويت 
هذهصدروا فأ ، يعتقدون كا فعوقبك بالنميحة؟ تاحذ لر الكعبة ولكن 

توانظر ، ( ١ ٠ ٩ / ١ ٠ الأنوار*رجا بحار ٠ و ، له واللففل ( ٥ ١ ٤ / ا رج؛ اؤ الشيعة ائل الو'،( ١ 
،(  ١٣٢ / ١ ٠ )ج تالنوري الواثل،، متدرك وه ، (  ٥٨رج؟/ للجرائري ١لنعءانيةاا ارالأنوار 
.(  ٢٧• ص ) الثمي نولويه لاين الزظرات« و»كامل 

تستمللآ فياذا ، فيها ه الخستن حد لوجود ، المقاتل هذه كربلأء اصتمدث ا أكر اقّ 
جدأن أم فيها، . اش رسول جد لوجود المقاتل هد0 بعض ولو المنورة، المدية 

.التوحيد عق والمإت الحياة وسأله ، الضلال من اق نعوذ أفضل؟ فهن الحستن 





ءوجواب سؤال نحتمر 

تناقض:

ااكوزة(ارسوله وحرم اش حرم يعد التلع ارأفضل ت الصادق جعفر وقال 
وهوحرمأ ولرسوله مكة، هو حرما ى ®إن ت قال أنه الصادق عن ورووا 

فيهستيفن قم، وهو حرمأ ولنا الكوفة، وهو حرما ا،لؤمتإن ولأمحثر المدينة، 
ابنة®له وجبت زارها من فامحلمة، تمن ولدي، من امرأة 

تمارض:

فيهاوالصلاة المؤمنين، أمير وحرم ه، رسوله وحرم اش حرم الكوفة ررإن 
. ٢٣١٠٠درهمألف والدرهم صلاة، يألف 

اقبيت ق المشهورة وجريمتهم فعلتهم إق القرامهلة إحوامم دفع ما وهدا 
ولكنهما، ّله ١ ٧ عام الشرفة الآكعبة من الأموي الحجر وانتزاعهم الحرام، 

.إ!؟ لماذا بالكوفة، حرمهم ق يمحوه لر 

.؟ القرامطة إحوانيم فحل ما لأمثال مزرعة الشيعة علمإ•، مصادر تكون أفلا 

ا1،مصفهطضاهممم؟.لماذا ثم 
)الكوفة(سوئ المسلمين يلاد من اليهودي سبأ ابن لدين يستمع لر لأنه 

اليهوديسبا ابن لبن تقبل لر والإبان، العلم من لقربما الإسلام بلاد أن ذلك 

وراوسائل، ( ٣١رج٦/ للطوّي الأحكام• مذيب و• ، ( ٩٩، )ص؛ للشد الزار• ٠ كتاب )١( 
(٤٤•الأنوار«)جيه/ وريحار ( ٤١٦الوائل،)جم/ و«ستورك (، ٢٥٥الشعة•)ج٥/ 

(.٣٠ص ر الزيارااتv٠ وءكامل ( ٤١٠)ج؟/ لالنيثسامري الواعظن• وراروصة 
(.٦٦٧«بمءارالأنوار•)٢( 
(.l٢١٥/٨الواj•)ج)٣(

النوقبالقيد الملقب النعإن محمد بن لمحمد ( ١٠٢— ٨٤)ص العكيرية• ائل ءالمكتاب ت انظر ( ٤ ) 
ي(.لماجاب مراج بن أبوالب، محها مزالأساك ٥ ١ عن عبارة م)ومما؛ه ٤  ١٣سة 



٣٤٣ ء^ء^^ءءءءعءءء؛ءةء^^^ءءءء^وجواب هصرموال قء 

طافالذي اليهودي، ما ابن بماثم حا، بليت الش الكوفة موى )التشيع( 
قالبعتد القاصي ا،لكان ذلك ل إلا أحد دعوته يقبل من ثبي فلم الأمصار، 

ظهركإ اذكوفة( من )التشيع حرج ولهذا والإب،ان، العلم نور عن الفترة تلك 
،البصرة من الفاسد والتك والاعتزال القدر ونلهر الكوفة، من أيضا الإرجاء 

عنالبعد بحب البيع هذه ظهور وكان حرامّان، ناحية من التجهم ونلهر 
المرملينسنن حفاء هو أمة كل ق البيع ظهور ثب يأن ذلك ، النبوية الدار 

.الهلاك يقع ومذا والإيإن، العلم ديار عن وبعدهم فيهم، 

للتاسيوضع ست اول، إن ؤ • وتعاق تبارك الق بقول الخواب هذا وأختم 
ومنإتزهيز نمام نشت ءابمت فيه ؤيو للعألمين وهدى بنكه للذي 

كْنومن نبيلاج إليه آتتهلماغ من آلنت حج آلغاiJQ عل ؤش دحلةُكانءاثا 
•ض؛ضآمحن4أاا

والدعاء،الصلاة، ق• الشيعي الذهب ءلإء اعتقاد هو ما 
•مورهمم؟ إك والحج ، والأولياء الأئمة بقبور والأس؛شفاع والتوصل، 

سعحججنا فد ُُإل ٠ له فقال عبدالته أب إل جاء رجلا بان رووا ~ ج 
قمزرت هل ت تال حجة، العشرين تمام يرزش أن الق قالع حجه، عشرة 

حجة،اعشرين من حم لزيارته ت قال لا، ؛ تال القمحر الخمين 

الحجلتركتم قره، وبفضل زيارته بفضل حدثتكم لوأق ®واش رواية؛ ول 
آمتاحرمآ بلاء كر انحذ اش أن علمت، أما ؛ وثيلث، أحد، منكم حج وما رأمأ، 

عمران.آل مررة من ( "٧٩ ٩ ٦ ) الأيتان )١( 
)جإا/ماإأ(،افة|اواوماتل ( ٠٨١و|االكاوا)ج،/)جا//ا،اآ(، للكاثان رالواور )٢( 

.٩( ص؛ للمدوق) الأع،الاا و»انواب 



ءوجواب سؤال خصر ء^^ق=^^=^ءءءءءءءءء^^ءءء^ء^ ٣٤٤

اشنرض ند ت له نقلت يعفور، أب ابن نال حرمآ، مكة يتخذ أن قبل مباركا، 
كانإن ؛ فقال ، ؛؛^؛ ٤١١الحسان قر زيارة يذكر ولر الين، مآ اياس عك 

آ.اشتذا،ر جعله شء هذا فإن كذلك، 

تفهغ الحسان لشر عرفة يوم ق الخج فضل ق اعتقادهم عن وأما 

ئثرزوار إك بالظر يدأ وتعاك تارك اش ر>إف ت ص الصادق الإمام قال 
نفلرهتبل له: قيل الموقف، أهل إق ذظرْ قبل عرفة عشية ءلاقه> بن الحسين 

هؤلاءق وليي أولادزنا، أوكك j لأن قال: ذلك؟ وكيف ا الوقف أهل إق 
؛.زنا«١٢أولاد 

شهدءرفة«ر'آا.فقد ص، قرالحين عند عرف اءمن ؛ اقه؛ أبوعثداش وقال 
لهاه كب عرفة، يوم ص الحين قر زار ررمن : قال أنه m؛ عثداق ش وعن 

ألفألف، وعتق اش، رسول مع عمرة ألفا وألف، ، الئق؛ القاتم مع حجة ألفا ألف، 
الصديقعبدي ت وجل عز الته ومياه الله، سيل ق فرس ألفا ألفا وحلان نمة، 

لوسمي عرمه، فوق من اش وزكاه صديق، فلأل • الملائكة وقالتط بوعدي، آمن 
الآرضهمر؛1...■'".

 )١(•jUy ،(،و٠لكُلشارات•)ص٣٣/١٦٦٢•،ج٣٣/٩٨١^جالأنوار.)
الدال٠وامدرك •٥(، ^٦; الأحكام، و»تمذ.ب (، ٢٢٢)لأ/لاكاثاف »الوافي، )٢( 

وءمصباح، ( ١٧الزيارات،)ص• داكامل ، ( ٨٥الأنوار،)ج٨٩/ بحار  ١١ر ، ( ٢٨٢/ ا )ج* 
الأعإل،(،واثواب ٥٨٠/٢رجالفقيه، لامحفرهوءمن ، للْلومى)صيءالإ( التهجدا 

للمدرق.^ ١٥١الكتب، وهذْ ( ١٣٩ الأحار،)ص وامعاف ، ٩( • )ص 
(٤٦٢الثي،ة،)جأا/وءرمال الأحكام،)جآ/اه( و«مد؛_ح ( ٢٢٢«الواق،)جخ/)٣( 

(.التهجد،)ص٦١٧و٠امصب١ح ( ٩٢/٩٨)جالأنوار،بحار ر* 
)جأا/'آ؛(الشيمة،واوسال الأحكام،)جأ/بم؛( وااتمازيِح ( ٦٦٣*\ف\ومجج\/)٤( 

و»الإوال،)صأمم(( ٨٨الأنوار،)جخه/ وايحار ( ٢٨٥ا/ ٠ الرمال،)ج 



٣٤٥ وجوابخصرموال =

تقال القه؛؟ الحثن قر زار لن ما ت عبداش لأبير ؛ نلت الشحام، نيل وعن 
عرشه((ق \ه زار كمن راكان 

هالحين قير عند ملك ألف خمسين أمكن تعاق اقه أن ؛ رواياتمم يعفى ول 
فلميقتل وهو فه بالحين مروا لأمم ؟ لهم عقابا ، الساعة تقوم أن إك غيرا شعتا 

.يتمروه 

فعرجوايقل، وهر ملك ألف خمسون بالحسين مر ررإنه ت الهظ؛؛ عبداش ش فعن 
قابلوا، تمحروْ فلم وهويقل حسي بابن مررتم إليهم: الق فأوحن ال،اء إك 
الساءةااتقوم أن غيرآرك شعثا عندمرْ فاسكنوا الأرمحى إك 

وممابالزدارات«)ص\ما\( والكْل ( ١٩٥)ج\/لكثابوري أاراءغلين« رروضة و= 
ا،كهجدا)صهام\(.(،واعصباح ٤٦١١١٠للممد)•ا،لزار(( 

الوماثل"واستدرك الأنوار(ا)جخه/ا'م'( و«؛حار ( ١٤٧،الز؛أراتا()ص؛؟ااكامل )١( 
وانورى. 00)ج^\/|كعة• أحاديث وأحاُع (، ٢٩٢،  ١٨٥\/ ج• ،  ١٩•)ج؟/ 

ول(، )ص٨٥٤للمنيد وااالقنعةاا ، ( ٤ )ص٩ الحز® قير زيارة إك الثي ل العينئن 
كان، ليلة عنده وبايت، ) ت بالفظ ( ٨٤رج٦/ الأحكام® وامديي، ، (  ٥٨٥رج؛/ ءالكاق® 

كان، بحقه عارفا' عاشوراء يوم عثداش أي نر زار )من رواية؛ ول عرشه( ل الق زار كمن 
•٢ رنه ب، اق زار كمن 

وااالإقبال^ا((، ١٠٥رج٨٩/ الأنوار® وابحار ، ( ٤ ١ ١ / ١ )ج؛ الشيعة® ماتل ®و ت وانفلر 
(.)ص٧٦٥

عرشه(ل وتعاق تبارك اق زار كمن كان عرفة، يرم الجزع م زار )من ت رواية وؤ، 
وءالأمالء(  ٣٥٧ا/٠ الومائلءرج وءمتدرلأ ( ٥٦٥ا/ )ج؛ الشيعة® ماتل و٠ 

الأحبار®واحامع ١ للصدوق كلاهما ( ٢٥٩/٢رجالرضا® أحبار وراعتون ، ١٢)ص'
وابحار(، ٢٣٤رجا/للنبشابوري الواعثلن، واروضة الشعيرى لحمد رص'م( 

.( ،واكاملالزيارات،®رص١٧١(  ٨٧/٩٨الأنوار®رج
•٤(و»كا٠ل٧،٢٢٦/٤٥رجالأنوار• و»؛حار ١( محمد)»_U؛ يرزأ الأبرار• •صحيفة )٢( 

•( ١١صؤره ر المبمي قولويه لاين الزيارات،® 





٣٤٧ وجوابموال تمحتمر ء

عمرة،وماتت ، ل حجة ماتة ثواب حطوة بكل وله مرمحل، نبي *ع مرة، ألف ألف 
ستة'امائة عنه وحط حنة، ماثة له وكتب الله، سبيل ق رقية مائة وعتق 

أئمتهمتبور نيارة عك المزعومة الفضائل هذ0 ثضز هل " ٠٢ 
.؟ غقط 

:! وأياربم!بل ومنانحهم، أويانهم فور إك ذلك جاوزوا بل ج-لا، 
قبرزار ®من • قال المحءز العسكري الخن أن الجلي شيخهم روى 

الجسناارقبر زار كمن كان عبدالعفليم، 
منتقدم ما له الله غفر بطومن، أبئر قبر زار ®من قال؛ الهه• جعفر أيٍ( وعن 

تل فقال نوح ن أيوب فلقيت، الزيارة، يعد فحججنا قال؛ ناحر، وما ذنبه 
ذنبهمن تقدم ما له الق غفر بطؤمحن، أبي( قبر زار من ت الةء؛و؛ الثابي( جعفر أبو قال 
منالله يفؤغ حتن ، المحو؛ وءز^ محمد منبر حداء ن( منبرا له الت وبنن ناحر، وما 

.، أ المنبرا، أطلس، جئت، ت فقال زار وقد فرأيته الخالئق، حاب 

( ٠٥٨ رج'؛؟/ القس يابويه لأبن الفقيه٠ محضره لا وُمن ( ٥٨٠)ج؛/ الكالء لء ولكنها ( ١ ) 
٢(٠ رج٦/ للْلومي الأُ'حكام'ا "تمذيب ق وزاد بمناسكها، حجة حطرة بكل له 

اممهكتب ، شيا ما رجع فإن ا وعمرة حجة حطوة بكل له ) ( ٠٣٨ / ١ )ج؛ الشيجة*؛ وأروسانل 
حطوة)بكل (  ٤٣رج^"/ للطومى الأحكام، *مذب وي وعمرJان( حجتتن حطوة بكل له 

،م؛رورة وعمرة ، مقبولة حجة ر رواية ول وغروة( ' قال إلا أعلمه ولا ، بمناسكها حجة 
إلح.. ..( ٣٧٦/ ١ )ج؛ الخّعةأ اوساتل ايار( تطعمه ولا 

ولأئدركاترّاتلء)جأ/أآأ(.١( 
(.(و٠كالارLرات٠)ص٢٦٨/١٠٢٤٢٣)جالأنوار، ءبحار )٣( 
الوسائل،و»لمتالرك )جةا/،هه( للعامل الشتعة، وءوساتل )جة/هحه( ءالكال، )٤( 

)جي/ا؟أ(.وءبمحارالأنوار، ( ٣٥٥)جءا/ 



ءوجواب صزال نحممر ءء^^^ءء^^^^ءءءء=ءءءءء^ءء ٣٤٨

.٢ ا-إكةاال١ نله يقم، عمتي قر زار ررمن قال؛ ص الرصا ابن وعن 
ويزورونويعتمرون محجوز وءاو،اؤهم بل الئسعة عموم يشاهد فلمإدا إذأ؛ 

!؟.القبورالزعومة!لهذه العفليمة القفاثل وجودهده ْع ؟ النوية والمدية مكة 

 Y_ قرلزيارة الشيعة، علمإء من المزعومة المقاتل بعض لنا لوذكرتم ٢— ٠
.هياحتصار؟ طالب أي بن عل المومت؛ن أمبمر 

حجةحهلوة بكل له القثو، ١^٠-^، أمتر مثر زار رُمن • ذلك فمن نعم، ~ ج 
• ٢٢وعمرتينا٠ل حجتتن حهلوة بكل له الق كب ماشيا، ر"أع فإن وعمرة، 

ابنيا واش مثرورة، وعمرة مشولة حجة حطوة بكل اش ُركب • رواية وق 
.،<لص.س.الزمضن أمر زارة ل اغثرت قدما الماز اق قلعم ما uرد، 

متكثر،ولا متجثر غتر بحقه، عارفا المومتئن أمثر يثر زار رامن ت رواية وق 
.، ؛؛أ . تأخر.وما ذنبه من تقدم ما له الق وغفر شهيد، ألف أجرماتة له الق كب 

الملائكة،»ع الق يزوره المومتئن أمثر مثر ُُإن • الجلي شيخهم قال • وأحثرأ 
.المؤمرن«له، ؤيزوره ، الأساء ويزوره 

.( ١٥٧٦; )ج؛ افة« •وسائل )١( 
الأنوار،وابحار )جأ\/-حم(، افة« واوم )جا"/*آآ(، الأحكام، "مذيب )٢( 

لأأنطاوس)صهب(.)جيه/'ا"آ(،وامحتالنرى، 
الأنوار،وابمحار (،  ٣٧٦)ج؛ا/البة، روساتل )جأ/امآ(، الأحكام، 'مدبب  ٢٣١

طاوصلاين الغوي، وانرحت (، ٤٤٢يلمي)ج؟/ للي الهلوب،، وءإرشاد (، ١١٤٧ج٢/ 
• (U®_')

(.٣٧٥اوّاتلالشبة،)ج؛ا/)٤( 
'ا/حهآ(.•بحارالأنوار،)ج*)٥( 



وجوابخنصرسؤال ء

ويعتمرون،بمجوف وءلاؤه-م، بمل الشيعت عموم يناهد فل،اذا ت إذأ 
الشر؟لهذا العظيمة الفضائل هد0 وجود مع والدمنة؟ مكة ويزورون 

قرلزيارة الشيعة، ^١■، من المزعومة الفضائل يعص لنا ذكرتم لو ٢" سّأ' 
.؟ احتمار لفهد الخسان 

Iمنها ممرة، روايات الشيعة علمإء افترى ~ ج 

الفضلمن اقه ا-لن زيارة ق ما الناس يعلم لو ٠٠• مال جعفر عن 
.٢١١٠١..حرات علميه أتفهم وتقهلعت شوقا، لماتوا 

حنة،محلوة يكل له اقأو الحين قر زار ررمن ت المزعومة الفضائل ومن 
سيتة((عنه •ها وحط 

٠سيتة،اأٌاا مائة عنه ورفع حسنة، مائة حهلوة لايكل • تناقص 
مقدمما له وغفر ميتة، حهلوه يكل عنه وما حنة، محلوة رايكل ت تناقص 

.٢ ٤ تأحر(ار وما ذنبه من 

،.٠نامكهااال مع مبمرورة حجة حطوة رأيكل • تناقص 

اسا)جا/مهآ(،أحارالأزار«)جا«ا/ما(.
 )٢(jU، jالوائل«ووورىو«.سممرك ( ٤٣الأحكام،)ج!/ و»بمب ( ١٤٣٩; الشعة،)ج؛ ؛

سمد)ص•٣(.(و»ممأبالزار، ٧٢/٩٨)ج\ا/اِه٢(،وامحارالأنوار،)ج
للحلاكطوق، وكثف الخق ورمج (، ١٩٩الأحسابي)جا/جهور أب لأبن اللأل* اعوال )٣( 

(.)ص٢٣٤
لأبنالزارات،، واكامل الأنوار،)ج\اه/٧( و،؛حار ( ٢٥٧ا/• الوساتل،)ج استدرك )٤( 

.١( ٨ ص( الضي) نولويه 
؛(.A_s)ليشد الزار، »ىاب )٥( 



ٍءوجواب ّذ\نى غممر 

؛نال إلا أعلمه ولا ومنا>مكها، حجة حهلوة بكل ^ ١١رركتب '' تناقض 
.وغزوها(را،

نيمع وغزوة متقبلات مبروران وعمرة حجة حطوة رربكل ت تناقص 
.ا ٢ عادلءل إمام أو مرسل 

.، عمرةارأ قدمه رقع وكلمإ حجة، حطوة رربكل ت تناقض 
ا.درحة،اأ له وترغ عمرة، قدمه رغ وكلمإ حجة، حطوة ُربكل ت تناقص 
.٢ل ا؛ وعمرة حجة حطوة رربكل • تناقص 

عل،ولدى قبر زار ررمن : قال ؛ ٥٤١١مؤمن الخن أيى عن ذكروا تناقص؛ 
تعمت قال حجة، سبعين ت قلت قال مبرورة، حجة كبعين اش عند له كان 

.إأ ٢ ٦ ءال . حجة.ألف وسعين 

.! ا؟ فهد الحين زيارة ق مما أكثر الأجور، من الابن هذا زيارة ق فهل 
.، درجة٠٠ل ألف له ورغ ميثة، ألف ومحاعته حنة، الق حهلوة رربكل 

،٥( • الأحكامء)ج٦/ واامنِب ، ( ٥٨•محضرْ لا واس ، ( ٥٨• االلكفي«)جأ/ )١( 
للصدوقواالأمال'ا (، رجمه/هم الأنوار، وايحار (، ٤٤٦ا/رج؛ الشيعت، واوماتل 
.٢( • و•الأuلي٠لدلوّى)صل ، ١( )ب؛ 

ولاروصة)صنه'آ(، لدتمثرى الأحيار،ا واحامع ، ٢( ٨ ١ / ١ ٠ رج الومحاتلء لامتدرك )٢( 
.( الزيارات•)ص٩٦١واكامل ، ١(  ٩٤للمثابوري)ج١/ الواعفلن• 

ا/)ج• الوّائل• أمدرك البةا)ج؛ل/آ؛؛(، رومائل الأحكام«)جأ/؛؛(، أماوب )٣( 
^١;اللأل• رأءوالي الأخار،)_rY(، واجا.ع الأنوار•)جخآ/آا<، وأبمءار (، ٢٦٢

(.(،وى١بالزار)ص٦٣و»ك١ملاريارات«)ص٤٤١
(.٢٤^٨٩; الأنوار• ،واابحار ( ١٤٤ اوّاتلالثبة•)ج؛١/ )٤( 
(.)ج؛/٢٨•ءوافياللآل« )٥( 
(.٨٤/٦امذبالأحكام•)ج)٦( 
الوسائل•استدرك (، ٤٤•)ج؛ا/ اكعة« اومائل )جخبم/أ؛ا(، الأنوار، ابحار )٧( 

(.١٣٣، ٢٢،واكاملالزيارات،رصرا ( ٣٨•ا/ )ج• 



وجوابخنصرسؤال ء

ذنب،م له يغفر حتن يرجع إ شيما، من الخبز زار لأمن ت نناقض 
عنهومحي حنة، ألف دابته رفعتها يد وكل حطاها، خلوة يكل له ؤيكتب 

.٢ ل ا، درجة ألف له ويرغ سيثة، ألف 
لهورفع سيثة، ألف مائة عنه ومحا حنة، ألف مائة خلوة رربكل ت تناقض 

النار،عن يزحزح أن أسهلها حاجة، ألف مائة له ويضئ درجة، ألف مائة 
درجاتمم®ل يشركهم حش الققخ، الحسين •ع اسشهد كمن وكان 

ولدمن رمة عتق ويضعها، يرفعها ندم وبكل محلوه، رربكل تناقض؛ 

ويعتمرونمحجوز وءلإؤهم بل الثسعة، عموم يشاهد فلمإدا ت إذأ 
.المزعوم؟ الشر لهدا العفليمة الفضائل هد0 وجود مع والمدينة؟ مكة ويزورون 

القاهمة:

قمحءث؛عداقه لأي قلت ت حنان ررعن • هم بأنفعإرووه الشيعة محب،!،١، ماذا 
•تال أنه بعضكم عن بلغنا فإنه عليه، اممه صلوات الحسين قثر نيارة ق تقول ما 

ولكنكله، هذا تعدل ما الحديث، هذا أصعق ما ; فقال قال وعمرة؟ حجة تعدل 
الحنة®أهل نيدساب فإنه ، ولانحقوْ زوروه 

(،ر»لكُلالزيارات•)صأ"اا(.٢٠^٨٩;،بحارالأنوار• )١( 
(.(،وءممباحالتهجد،للطومي)_٢٠٢/٩٨rYU'ابحارالأنوار")ج)٢( 
(.٣٣(،و«كاملالزيارات،)صزا٤٤١; )روسائلالثسعة،^٤١)٣( 

٨٠٠الإسناد،)رءترب (، ٣٥/١٠١)ج الأنوار" ®بحار آ )٤  منالخمثري جعفر بن لعبداش ٤(  ٠٣٥
■بزعمه، الغاتب المهدي عن الروايات عن فيه الثالث)يتءحدث القرن ل علمأتهم 



ءوجواب مزال محمحر 

.ردعليه؟ من حكم وما شيعهم، المجتهدمن ق الشيمة علمإء عقيدة ما — ٢ ٠ ٤ س 

للإمامنائب أنه ؛ المجتهد ق ارعقيدتنا المفلفر رصا محمد شيخهم قال ~ ج 
الإمام،عك راد علميه والراد • • • الطلق والرئيس وهوالحاكم عيسه، ال حل 

.، ١ الشرك؛ارتم«ل حد وهوعك تعاق، اص عك راد الإمام عك والراد 
فيهمتتوفر العصر، هدا ل فقهائنا معظم ارإل ت الخميني إمامهم وقال 

اروالفقيهت أيضا وقال ، المعم<وماار٢، الإمام عن للمنيابة الش الخصائص 
ا.وقائدهم،ال إماما يكون العيية عمر ول الض.، مي دص 

اممليق:

فقال، مغنية جواد محمد وهو/ ثيعتهم ءال،اء أحد ذلك عك اعترصى لقد 
الغائب،الإمام عن الطلقة النيابة الخميتي يدص راكيف • مفاده طويل لام كل 

..ا'. عندنا. أوالإله ه الني بمتزلة الغائب والإمام 

يفعلب س جزاء وما الاجتهاد، ربة إك يمل ل( من عك بجب ماذا ٢- ٠ سه 
الشيعي؟المذهب ءاو،اء عند ذلك 

الJاطالة عباداته فجمح وإلا معينا، حيا محتهدأ يقلد أن عليه يجب ~ ج 
منرأى عماله وافق إذا إلا عمره، طول وتعبد وصام، صك ؤإن منه، تقبل 

.، ذلكل يعد يهالده 

ئاممالإطباكظمررص؛م(.)١( 
)ص"آاا(.»الخض.ةالإسلأمة« )٢( 
\•(.UI_(«_Uالمدر )٣( 
:رص٩٥اربالإي، الخضوىده:)٤( 

.( )'ص0٥لالمظقر ١لإمامLتاا ■ UIap®ت انظر ( )٥ 



٣٥٣ ^ء^^ء^ء^ءءء!ءء^ءء^^ء^ء^ٍءقوجواب ل مؤ! محتمر ء

المميق:

يمكانةتذكرنا الثسعة، علإء من للمجتهدين العالة ا،لكانة هذه إن 
أعظم.هي ل ا الصارى عند والقسس الباياوات 

.؟ الشيعي ا،لذهب عل،اء اعتقاد ي فضلها وما التقية، هي ما - ٢ ٠ س\' 

وكتإنفيه، الاعتقاد ومتر الحق، كتإن ارالتقية : القيد ثيخهم قال - ج 
.، ١ أوالدنياءال الدين صررأي يعقب با مظاهرمم وترك الخالضن، 
تفحلأو تقول أن ررهي بقوله' مغنيه جواد محمد المعاصر شيخهم وعرفها 

.٢ ٢ دكرامتكاا١ أولتحتفظ أوماك نفك عن الضرر لتدفع تعتقد؛ ما عثر 
الشيعة.مذهب، ؤإحفاء السنة، أهل بمذهب الإيإن إظهار فهي 

الخيأ،من إليه أحب ء بثي اقر عبد ما ررواش ت قال عبداهء أبا أن ورووا 
التقية«لى.: تال الخبء؟ ما : فقالت 

بالتقية،فاحجبوه دينكم، عق ®اتقوا قال؛ أنه عبداق \لي عن ورووا 
فإنهلأإيإنلمنلأئق؛ةله«لن.

ولاإيإنآياتي، ودين دبمي من ®الممية : قال أنه القي جعفر \لي عن ورووا 
لنلأتةيةله«لْ،.

القالات•.بكتاب؛أواتل ملحق ( ٢٦١ص ) الصدوق• ■ءق\ئو 'شرح )١، 
سروت.النروق دار ، رءسح٤( معية. جراد نمد الزان، ل •الشيعة )٢( 
الأنوار•و٠لءحار )جاا/آآا"؛(، الثيعة• ولاوصائل )صآا"ئ(.ا بايويه لأن الأخبار• ُرمعازر )٣( 

)جهم'/اأ<مآ(.
•الأنوار وءبمحار ، ( ١٢• 0 النعة•)ج\\إ ااوّار : وانظر ، ( ١١٢ ٩ )جآ١/ • الكاق ارأصول )٤( 

؛؟(.^_),_Uo(، ١١٦٢)ج؛آأ/
)ج\إأ\كج^إ\0ى,انماثي• اشر *\ذك\في*)ج\/أ\لج^إح\ب\أاط )ه( 

اتثسر(، ٤١٠١الأنوار«)جآاِا/جآا/ا-،م؛(وا؛حار )ج\إ{<-ك اورهان« وانفر 
■)جل/'ا'أل( المال"للكاتاق 



ءوجواب موال محمر ^ءءء^ءء^^^^ءءاع^ء^:ءءءءءء^ء 

يائمتا،حرؤج تبل بالتقية أعملكم وجل، عز ال؛ه عند أكرٌكم ُُإن * دردوا 
منارافليس قائمنا، حروج تل تركها من 

ا.عدونارال ولينامن عرف ما ءالولأالتقية ت قال أنه فهغ عل بن الحسن عك وافروا 

عكوافتروا ا، اإلؤ*نُل أعال أفضل من ®التقية قال؛ أته فقد عل عك وافتروا 
،.جدبلاراس*ل كمثل له، لاتقية مؤمن ُمثل * قال أنه ه اإةّ رٌرل 

اصانمق؛

سنةرالشهيد ظقلغ عل أئمتهم إق الشيعة عبياء ندها يالماضية المحوصى هدء 
٥٧سنة )المولود جعفر وأن م(  ٦١ّنة زالثهيد فهر الحن وابنه ه( ؛٠ 
سنةوالتوفي؛ ، م ٨ ٠ سنة الولود ر عبدالت وأبى ، م( ١ ١ ٤ منة والتوفي( ، ه

التقيةإفي، حاجة قاتم، ؤإلأ ، والسالمين، الإسلام عز فترة في، عاموا فهم ، م(  ١٤٨
ذلك؟من باش نعوذ الإسلام، غثر به اقض الدين كان إذا إلا الزمن، ذلك ن، 

أصدق،من فكانوا إليه، محوجهم ولر ذلك عن البيت أهل تعافي، ارق نزه وقد 
التقية.لا التقومح، فدينهم ، إي-،اذا' وأعغلمهم الا'٢، 

 U؟ الشيعي المذهب ءاو،اء عند التقية ترك من حكم ما ٢- _٠.

،.٤١اكلأةكتارك تاركها ج-أن 

ها<"ا-ا-بم"آ(.^٥^ •بحارالأنوار• ، ( ٤٢)ج^/ بابو^ لأبن الدين• مال ' ر١( 
)صآا"ا(.العكري• 'تضرالحز )٢( 
)٣(

(،١١الأخبار•)ص■ •جامع ، ( •٨ لج٢/ الفب• محرم لا •من (، ١١•الأءتئادا'ت،•)ص؛ )٤( 
)ج؛،؟/الأنوار• •بحار ، ( ٤٧٧)إيرص لأبن الرائر• و• ، ( ٩٤)ج؟/ اكعة« •وّاتل 



٣٥٥ وجوابمزال غممر ء

قعرصاحبها قلمي التي ااوبقات من تركها إن • فقالوا الصيب ل زادوا ثم 
.، ١ العذلمز بالله والكفر البوة، جحد توازي وهي جهنم، 

لندين ولا ، ؛^ ٥١ل الدين أعنار تسعة ررإن ت فقالوا الصيب ق زادوا نم 
له«لى.لاثمة 

.ا أيدأر يغفر لا ذنب تركها بان ؛ فقالوا الصيب ق زادوا ثم 
.وأ-محرآ:ا0-اركاصكافرل؛؛

آ.١ والإيإن ال^كفر كتاب صمن الكليني وصعها ت بل 
وأنالعلم، بكتان تامر ت المعمدة كيهم ق كثيرة أبواب وردت ولقد 

وصلألة.كفر إفشاءه 

عشرستة وذكرفيه المميةلَا،، بعاءباب الكتازراّ، باب اتكاJض فقدذكر 
تومنها دينهم، بكتان شيعتهم تامر حديثا، 

أذاعهومن اش، أعزه كتمه من دين، عق ارإنكم ت عبدالت أبا أن رواه ما 
أذلهاش«ر'اُا.

سبو)جأ/لآ\(.ءاللكبالحرمة٠ )١( 
ورابحار(، ٤٦•; ^١١الماز للحر افة، ائل وااوّ)جأ/لأاآ(، الكافي(اااأٍول، )٢( 

ادرفى)صهه'ا(.و»المحامن،ا، ( ٢٢وءالخمالءلكدوق)جا/ ، ( Ur/Uoالأنوار")^
الأنوار"بحار ١٠(، ٤٧٤^١ا/الشيعة" ارمحاتل )صى*"آا(ا العسكري" الخن ءاضر )٣( 

)جهيمه\؛(.
.١( ١ -٥ ١ ١ ابويه)ص؛ لأبن ااالأءمماداُن،« : انفلر )٤( 
الكافي")جأ/-أأ(.،اأصولا)ْ(

(.٢٢١/٢)ج٠j)٦(٠أصولالكا
(.٢١٧/٢اU؛ق)ج)٧( 
ورابحار)جاا/همآ(، الشيعة" وااوانل ، ( ٢٢٢ج؟/)جا/آأآ، ا؛ق الالصدر )٨( 

رج\/بهآ(.الأنوار«)جأيملإلأ(،وااالحاّن« 



ءوجواب ^ال محصر ءءءءء^ءءءءء^^=^^ءءءءع^^ءء 

(١٢ص)ذكر والإبإن، الكفر كتاب صمن ادزكور الإذاعة باب وق 
تومنها ، فيه والتقية وتامر ، أئمتهم أمر إذاعة من نحذر ، حديثا 

الإJإناااه ميه ، حديثا عليتا أدلع ُأْن ٠ عبداللة أيإ قول 
٢ا.لك؛ر«ل ضرأهله عند وناتله السرشاك، »ماليع : ومحال 

اصليق:

ا،لذهبعلمإ•، من وشه كتإنا هناك أن عق تدل وضرها النصوصى هذْ إن 
وذلككمر، ؤإذاعته عل،ائهم عق واجب الكتإن ذلك وأن لعامتهم، الشيعي 

الشيعي،مدهبهم وعقائد لأحبار وقالو-رم شيعتهم من ممر عقول نحمل لعدم 
منه.والنفور الشيعي مدهبهم لكره شيعتهم يدعوعموم تما وهدا 

منيأتينا رجلا إن فداك ارجعلت ت عبدالق لأي قلت ت قال مهل السنيان وعن 
يقولت ال؛كإ؛ أبوعثداش فقال محنتنعه، بالحديث فيحدث بالكيب يعرف قبلكم 

أفهدا لك قال فان : قال لا، : قال ليل، إنه للنهار أو مار إنه لليل قلت إف لك 
قكد؛نياارى.إنإ فانك به، تكذب فلا قلته 

اصليق:

رواياتتبثع يمن الشيعة من أن عك يدل ممر، وضرْ النمس هذا 
■بما الأعمق بالإبهأن يلزمونه ولكنهم الأئمة، عن علهأنهم 

الأنوار،و»بحار (، )جا-\إ-0\■ وأوائل (،  ٣٧^Y/•الكاف، »أصول )١( 
)ج^/ه\ا(.

و»بحار(، Y0./\n^i_lو«رانل (، rUY-YYY،rU'/Y^،jl^lارأصرل )٢( 
.( ٨٨/ )ج٢٧الأنوار، 

:»بماترانمرجاتص«سار)صيمه(.(،وانفلر ٢  ١٢-١٢١ »بمءارالأنوار،)جأ/ )٣( 



٣٥٧وجوابموال ءمحتمر ء

حديث®إن ت ه الق، رسول قال القهر جعفر أبو قال ت قال جابر عن رووا 
أومرمل، نمر أو مقرب، ملك إلا به يزمن لا مستصعب، صعب محمد آل 

لهفلانت مر محمد آل حدث من، عليكم ورد فا للإيإن، نايه اش امتحن مد 
اقإق فردوه وأنكرتموه قلؤبكم منه اشمأزت وما ، فاقبلوه وعرفتموه قالوبكم 

منهء بثي أحدكم محدث أن الهالك ؤإنإ محمد، آل من، ؤإق الرسول ؤإق 
^١،.٠٣هو^انسا،وامحطكانسا،والإنكار لأمحماله،ف؛قول 

.؟ الشيعة عياء محي التقية ترك مم، - ٢ ٠ ٨ ،٢، 

موليالشيعة فعناء المسالمين، ديار ق دام ما للثيعي ملازمة التقية ~ ج 
.واجبةااأ٢، التقية دار ق راوالتقية I رووا التقية، دار ت الإسلام دار 

باشيؤمن كان ر'من • رووا اياطل، ؛دولة * أيضا الإسلام دار وسمون 
اواطلإلأ؛التقية«لص.والءومالآحر،فلأيتكلمفيدولة 

واجبةفريضة ررالتقية ت رووا الظالمين، بدولة أيضا؛ الإسلام دار ويسمون 
.، وفارقهءأ٤ الإمامية دين، حالف فقد تركها فمن الظاين، دولة ق علينا 

ا.ل بالتقية السنة أهل معاشرة وأوجبوا 

،٢( • ص الدرجات،) بماتر و• )جآ/هخا(، الأنوار• واب<>ار ، ٤( ٠ ١ / ١ االكال،)ج )١( 
(.٧٩٢االراوندى)ج'ا/و''الخراتجوالخرائح، 

(.٤١١/ الأنوار•)ج٥٧ربحار (، ١١الأخار•)ص• رجامع ر٢( 
.٤(  ١٢/ الأنوار*)ج٥٧(،•بحار ٠جاْعالأمار٠)ص٠١١)٣( 
«بحارالأنواره)جهيماأأ(.)أ(

.٤( ٧ ٠ / ١ ١ )ج اوساتل ( ٥ ) 



ءوجواب سؤال خصر ءءءءء^؛ءء^^^ءءءءء^^ء^^!ء^ءءء^ 

ساقض:

.؟ لماذا ، ،  ١٠٠مافليس قائمنا حرؤج قبل التقية ترك ررقمن • رووا لقد 
وجودبطء ارإئ ت يودى تركها لأن الصدر باقر محمد المعاصر شيخهم أجاب 

الثراتطأحد وجودهم يثكل الذين الممحمن، المخلصقن من الكال العدد 
الأ-اّيةلأظهوراالأ،.

والمجدالحرام المسجد أئمة حلف يمل الشيعة بعض تشاهد لماذا — ٢٠
.الموي؟ 

الأول،الصف ق معهم صك ؛امن تالرواية هذه الشيحة علمإء أصدر — ج 
.، الأولاار الصف ق اس رسول *ع صك نكآنعأ 

ذاتصحيحة ه معه الصلاة أن ريب ررولأ ت بقوله الخميتي إمامهم وعلق 
.٢ ٤ التةيةاال حال معهم الصلاة فكذلك حة، فضيلة 

.، الأئمةاار حلف مجك كمن كان -تقية، المتافشن حلف صك أرمن • ورووا 
وقدبعللت، حلاقها عك العبادة أتن فمتن وجبت، إذا ارالتقية ت وقالوا 

. ٢٦١٠٠•العفليم. الحث فيها ورد 

•وائل• ( ٢١• ابويه)ص لأبن الدين• و'إيال ، ٢٤■١صزخ لتجرّي الورى• '!علام ٢  ١١
(,٢١٧/١اللكفيأ)جافة«سماس)جاا/ءأ؛-آأ؛نوام:«سمل 

.•تاريخالبامرى•)٢( 
(.٤٢١الأ;وارأ)جْيم •بحار )٣( 
اراتل(.الثاقُن )ضمنالخز، ١( • ب ق\ي ءرسالة )٤( 
أنغرابهم؛ ومن (، ١١•)ص للمري الأخيارا واحامع ١( ■ التم-آء)صرخ ل •رسالة )٥( 

تحريرتقية عن إلا ا القيام حال اليرى عل اليمنى اليد وضع عندهم، الصلاة مبطلات من 
رجا/-ا/آ(.الوسيلة 

،ه ١ ٢ الجنيحفر لخعفر ( ٦١ص الغراء) مريعة مثه،ات خفيات عن الخناء كثف )٦( 
سةيا'\اه.مرتضى طباعة دار 



وجوابسؤال محتمر ع

.اعتقادهم؟ ق الوضوء ق رحليه يغل ه طالب ش بن عل لماذالكن - ٢ ١ ٠ ص 

عنهإتعاق اش رضي الصادق وجعفر طالب آبي( بن عل( غسرا ست لقد ِ ج 
أهلفز لأنه؛واقن( التقية؛ عك علماؤهم خمله ولتكن آ الوصوءل١ ق لأرحلها 

عنهاتعال اش رضي وجعفر ص غل عن العلومحي شيخهم قال ، السنة 
ا.٢ التقية*ل مورد ورد وند للعامة، موافق محر ارهذا ت لأرجلها 

.واحد؟ قسم التقية هل — ٢ ١ محي١ 

؛أقسام أربعة إق روحان، صادق محمد الحاصر العفلمئ آيتهم قسمها لقد ~ ج 
الاواراتيةل'آ؛.والتقية الكتانية، والتقية الإكرامة، والتقية الحرفية، التقية 

.؟ ذلك سبب وما التقية، ل الشيعة عناء عقيدة انكثنت هل ٢" ١ ّو،؟ 

ؤ(عقيدنمم حتئ ، اركسفنت|ا قل الشيعي مذهبهم أمحرار أن محل لا  ج
بعضجاءت ولهدا هم، أنفالشيعة ؛ والسثب محرها، انكشف قد الثقية 

الكتان.وقلة بالزق أنفسهم ميعتهم تصف نصوصهم، 

افتديتأق والق راوددت ت قال ال؛مح؛ الخسان بن عل عن التكليني شيخهم روى 
.، الكتان«أ٤ وتله الزى، : ساعدي لحم يبعض لآ الشيعة ق خصلتين 

جعلمتالقظخ: عبداه لأف ،اتلت : قال سنان بن عبداه عن رواية: وق( 

)ج\/ها"-\-آ■(.ااالأ,سمار« ■)١( 
ا؛ق.ال)آ(

.الكر( عن والنهي الأمربالعروق كتابه صمن () ١٤"٩ ١ ٤ ءسم لروحاف) لا التقية ل لارسالة )٣( 
٤١٦اظر»الكاو،لأ)جا/ترآآا(،واواتلالثيعة،)جأا/ْ"اآ(،و"حارالأمار،)جدآ/ )٤( 

 /TU^٤( ٤ ^١; ورالخصال• ، ( ٦٩.



ءوجواب موال نحتمر =^^^ءءءءءء^^^ء^ٍءءءء^^ءءء^ 

لدلكفأغتم والطيش، والحدة الزى يعميه أصعحاينا بعص لأرى إق فداك، 
٠٠.• السمن حس فأراْ حالفنا من وأرى غتأشديدآ، 

مات يقال الخم، أهل هيئة ت والت ا، والهليشأ الخفة ت هو النزق 
وأكثرهمندامة الناس ررأشد ت حكمهم منثور وق ، هديه أي ، سمته أحن 
/٤  ١١إ أمرْاا فوت بعد إلا عقله يدركه لا الذي الزق، العجل ملامة: 

 Y'_ ؟ الشيعي المدب ق الخهلم دورها تزلي الممية زالت ما هل — ٢ ١.

عديدةجوانب ق الخهلم دوره يودي للتقية العمل الأثر يزال لا نعم، ~ ج 
منها:

شيعتهم،من والزندقة الأمة بين اكفرقة دعاة استغلها التقية عقيدة أن اولأ: 
عنالصحيحة الأحاديث برئ وذلك الملمين، بين الخلاف لإبقاء امتغلوها 
ئقيةأنبا بحجة ردوها لها، الموافقة أئمتهم عن المنقولة والأنار ، رسولاش

المنة؟.أهل عند لما لموافقتها 

•• • ثقية قالوا هين، الصحابة عق الثناء ق الواردة الأحاديث فمثلا 

اجعى،ه الرمحع ين العاص وأب عفان ين عنان من لأينتته ه الني وتزويج 
الخ.. .ثقية.، فقِ الخهلماب بن لعمر كلثوم أم ابنته عل وتزويج ثقية، 

.( ١٢٢الأنوار•)ج؛ا■/ وابحار (، ١١)ج٢/ الكاف٠ ء )١( 
)آ(»;حارالأنوار«)ج''\/آ\ِ(.

.( ١٢٣)ج1ا■/■السائق اكدر )■٣( 
.( ٢ ) للامدي الكلم• ودرر الحكم ؛اغور )٤( 
وأمظرغات(، ٤٣٣•)U/ العامل للحر البة• واوماتل (، ١٠/ UUاعاف• »هموع )٥( 

لالحل)صْبإ(.الراتر«



وجوابتنتصرموال =

الاختلافاتمن الخرج هي التقية ل عقيدتبم ءال،اؤهم جعل ت ثانيا 
لكنتأحاديثهم ل التناقض ٠لاهر٥ فان وأحاديثهم، أحبارهم ق والناقض 

يتنثرو0همتاأؤلأكا٠0^٢٥^٠ ت تعاك اش ضر عند ْن أما عك الدلائل أقوى 
.، ١ بآل ْفثيرا فيهTحتلثا  ij_-3J _T^Pمزعغد 
الحرممن الشيعة يعانيه ما ت البحراق هاشم شيخهم كثف ولقد 

أويتوقفون، أو يأحذون، الأقوال وبأي أئمتهم، روايات ل والاظطراب 
فجعلتالناقضة، التعارصة الروايات حذْ يقحلون ماذا أم أتباعهم، محرون 

وتردد،وريب شون من نحلو لا الأحكام ررمناط ت البحراق يقول كإ التقية 
.٢ ٢ الأطرات«ل وتدافع الأدلة، تعارض j الأحتلأئت لكثرة 

القاهمة:

منكشر ترك أساب من الشيعة عل،اء أخبار ل الكشر الاختلاف كان لقد 
لالطومى شيخهم بدلك اعترف ك،ا علمائهم، من وحتن بل للتشيع، الشيعة 

•.؟ . الأن.بزماننا فكيف آ، زمنهأ 

والمنافاةوالتثاين الاختلاف رءمن أحاديثهم إليه آلت لما الطومحي تالر ولقد 
وقإلا يلزحديث ولا ، يضاد0 ما وبإزاته خزإلأ يتفق يكاد لا حئ ، والنفاد 

ءا. . مدهبنا عق الهلعون أعظم من ذلك تذالغونا عد حتئ ينافيه، ما مقابلته 

الآة)م>\ا(.نسورةالماى)١( 
(.)ص١٦نجمت، ءدرة ( ٢ ) 

-•اجا/'ا(،_Y(U لاطوّى الأحكام• أبمب )٣( 
٥:• ٤ (،و»الاوريعة«)ج؛/ ٧١٩الو,الل«ليزري،و«ستاورك )٤(





٣٦٣ وجوابسؤال خنصر ء

ئياقض؛

منهإوافق بإ ثخدوا نخلفان، حديثان محا أتاكم ارإذا ت عبداس أبير عن 
القرآن«لاا.

.الثسعة؟ عل،اء اتحقاد ي الملام عليهم للانعياء اق، تفضيل سبب ما ٢- ١ س1 

إلاحلقه بقية عق اق، يفضلهم لر الأنبياء رران الخميني؛ إمامهم قال — ج 
•، لداساال بتقيتهم 

.؟ سيعنه ءلإء ئد الشيعي أمر يعظم متئ " ٢١سه 
أعقونال محيهم، مقامه عظم كل،ا ، والخد١٤ الكدب ق أ؛-رع كان كلمإ " ج 
روح،ابن الحسثن عك الصدر باقر محمد ت ثيحهم أينى وليلك إ، أ وشهادة تزكيه 

بالقيةررالألتزام ت الكه ممن ولأن قيام، حر البابية بمهمة قام لأنه ومدحه 
.الةاال٣، أهل بمدهب الاتقاد باظهار للنظر، بنحوملفت الصاعقة، 

.؟ محدهم الصلاة لصحة الهلهارة من يشرتل الذي ما — ٢ ١ ٦ س 

حالق الحيهة موضع طهارة الصلاة صحة ق اريشرط ت الخميني قال ~ ج 
ا.٤ ل بنجاسنها،، بأس فلا الأحرى، المواضع دون الجود 

 U؟ فيها الشيعة ءالإء عقيدة وما تكون، ولن الرجعة، هي ما — ٢ _١.

.)>_U؛( ٠ الوصل أهل و»جواات ، ( ٣ • ٦ لفوري)ج٧١/ الوسائل، ءستدرك )١( 
إالخمبي)جآ/آآلفاب، •الكاسب )٢( 
للعلومحي•الغيبة، ت وانفلر ، ٤( ١ ١ حس ) الصدر باقر لحمد الصغرى، الغيبة، ءتاريخ )٣( 

.(rrU-rri_)
.( ١٢٥، ١  ١٩/١^•تحريرالوسيلة، )٤( 



ءوجواب موال غتمر 

القيامة،يوم قل الدنيا إئ الأموات من ممر "رجعة •' هي الرجعة ~ ج 
.، ١ عليهارل كانوا التي صورهم ق اخلوت، بعد الحياة إق وعودتمم 

الأنبياء،وسائر الخاتم، "المي هم؛ اعتقادهم ذ الدسا إق والراجعون 
الطبقةدون الكفر ق محص ومجن الإسلام، ق محص ومن العصومجون، والأئمة 

.انمرعنهابالستفشزار٢، الحاهلية، 

واماعنعهيالص(ضا:

.الأمواتاار"أ، ممرمن رجعة وجوب عق ت الإمامية راواتفقت، ت القيد قال ففد 

ا.٤ يكرتنارال لر من متا ُرليس ت الرواية هذه وأصدروا 
•، الأءصاراال حيع ق بما القول عك ررأحعوا ت أبمم المجلي شيخهم ونقل 
ححموصع الرجعة بان ت وضرهما العامل والحر الطرمحي وقال 

.٢ أ الإمامية® الشيعة 

المحقة،والفرقة الحقة الشيعة عليه اجتمعت مما الرجعة ثبوت ُرإن • وقالوا 

•١^ مدهبهم" ضروريان •>، هي ثل 
)صاهو0ا<(.للمفيد القالأت! أأواتل انظر: )١( 
،لخواد:ارا)جا/مأهآ(.العلوية• العارف •دائرة )٢( 
«أوائلالقالأت«)صاْ(.)٣( 
اكافي«اا!فر (، ٤٣٨)جَا/افة« ءوائل (، ٢٩١الس«)جم/نحضرْ لا »_ )٤( 

منجاق)ص'أأ(.)جمه/آه(،«ءقاتاوالأن1ءنرة• )جا/م\أم(،أبحارالأنوار• 
(.٩٢الأنوار،)جمه/•بمحاد )٥( 
اكلض•نور ، الجعةهلالعا.ل)_rr( س •الإيقاظ (، ٢٥٢للطج-ي•)ج0إ المال امحع )٦( 

.( ١٢٣^٣٥;الأنوار• •بحار ، ١( • ١ للحويزى،)ج٤/ 
(.منالهجعة•)ص٠٦الإيقاظ و• (، ٢٣٩للزنجال)صررالاثناعشرية• •عماتي )٧( 



وجوابغتمرسؤال ء

قحا الأعراف وتحديد واعتقادها، يالرجعة، بالأترار ٠لمأمورون ت وأنم 
والنبوة،يالتوحيد، كالإقرار وثت، وكل الخمعة، ؤيوم والزيارات، الأدعية 

والإئ.ة،والق؛ا.ة«لاا.

الضرورية،الأمور من الرجعة ®إن ت الظفر رصا محمل العاصر آيتهم وقال 
مذكرأن عك حكموا وقد ، ، التواترة،ار الأحبار من البيت آل عن جاء فيإ 

.ا! أنه : عندهم الضروري 

المميق:

اقهأطلها قد الرجعه فإن ، تعاق اش لكتاب صرمحت محالفة العقيدة هده إن 
اعنلتلعق ربارجعون احدهمآلنوتدال جاء إذا حى ؤ ٠ بقوله تعاق 

ئوبإل نزرح درآبمم ومحن ياها هد كبمه إمحا كلاج ينا صبما 
تمونم]نيمئبمم ؤألزئنوأكتأهلكثا تعاك؛ وقال بجثدن4ل؛ا، 

لأيزجئونهأْ،،
نتآظنموأ آلذئن هيقول، آلعداث ئامحم يوم ؤواذدرآذاس تعاق؛ وقال 

ءنر؛ةأالأنا وأءماند ، ٢( الشن•)ج٢/ •حق : وانظر ، )ص1أ•( الهجعة• من •الإيقاظ )١( 
.١( التجفي)ص٤ رصا لحمد والرجعة• واااكعق ، رءسه"ا'اا( 

«ءقائدالإطمةأ)ص'آاا(.)آا(

لأيتهم:، الثانة القيمة ، الارناب وكثف )ص*ا'(، للمجلي •الاعممادات• مثلا: اننلر )٣( 
jورالبة افزواري للموسوي الأحكام• و'ُهذب الأص، محن 

قالصدوق وشيخهم ، ١( )ص؛ سروت الخعفرية الحكمة ريس ، مغنية جواد لحمد اليزان• 
(.١١•الاعتقادات•)ص؛ محابه 

.سورة من ١( • • - ٩٩الأسان))٤( 

■ص م;ْ من  ٣١رقم الأية ، ٠ر 



ءوجواب ئنممرموال ٣٦٦

 Jمظود3أأدتمسمح^قأخبير٣بىدضتكوض^ون
مالخلمسوداوهلاا•

تئنآنهز عغد زءويمم ثاكنوأ آلنجرعوث إؤ ثرئ ولو ؤ ت تعاق وقال 
،.إيا صبحا ةننإأ قاوجعتا وسبعئا ابمنرئا 

ئكدبولا تزد يئتئثا ثماثوأ  jlllTعر ؤقموأ إذ ثزئ ولؤ ؤ : تعاك وقال 
ولوردوأيزمحأ ثاكادوأ'محفون ثم بدا ثنآلوط.ى للكون ب؛ابمتلآلثا 
•4لآا سمهإبمثو0 بجوا لعادوأبما 

 A_ ؟ فيها الشيعة عل،اء غرض وما الرجعة، تكون متن — ٢ ١.

محمدا؛مهديال قيام راعني ت بزعمهم تكون ~ ج 

حلثغتارأسهم وعاث أعيانهم، من المزعوم مهدبمم انتقام ت منها وغوصهم 
الملجنوثل ، عنهم الق رصي وابنناهما وعمر، بكر أبو و. الق رسول 

عبدالقأن أن ءلإؤهم روي الحرام، الق بيت ق والمروة الصقا وين بل عموما، 
يأمياغهإ،الناس محطان عبدالعزيز، بن ومسر أعين، ابن بحمران ءاكأق قال؛ 

ا.والروة١ال٦ الصفا ين 
الديالموت، وبينه بيتي حال إل وفيه; العهد، دعاء : أدعيتهم ومن 

•ّورة!براجم س ، ٤ ٤ ر ينم الأية ا )١ 
.الجدة سورة من ( ١٢)رنم الأية ، ٢ ) 

(سمرةالأنمام.-٢٧٨٢)٣(الآطن)
•، العاعلرصخْ لدم الهجعة• من و^الإJقاظ ، ( ٩٥، )»_UU للمجس االأءممادات• )٤( 
و«النية«، للممد وكلاهما ( ٩٥، )»_UUالمقالات• و«أوائل (، )ص١١٤»1^_، )ه( 

.)ص\/ه( الهجعة• من الإيقاظ و• ، كم)صي؛*ا( ١^٠• و،حق ، ١( للعإن)بما 
)جمْ/•؛(.ءبحارالأنوار• )٦( 



٣٦٧ m ء^^^ءءءءءءءءءتءء^^ء^ءءء^ءعءءوجواب صرال نحتصر

ثاهرأكفني، مؤتزرا نري من فآحرجني مقضيا، حتأ همادك عك حعك 
والياديااالحاصر ق الداعي دعوة ملسا تناق، جردأ ٌّيْي، 
.الشيعي؟ الدب عل،اء اعتقاد ق والرسلن الأنبياء جح يرجع لماذا " ٢١

تحتيماتالون جنودا اللام عليهم والمرملون الأنبياء يصبح لكي ~ ج 
.! !فهدءلال_، أبير ابن عل وراية قيادة 

حميعهمرد إلا رمولأ، ولا سآ اش يبعث ررلي ت الرواية هده الشيعة عناء ذا->ارع 
.، ٢ ل القه(( الؤمت؛ن أمثر طالب أي بن عل يدي ؛_ يماتلواحئ الدنيا، إق 

يتوقالدي ومن يعدم؟ أو القيامة يوم قل يكون الخلق حاب *}، " ٢٢
.؟ الشيعة علما■( اعتقاد ق حسا-م 

قالءبدالل4 أبير عن الشيعة ءاJإء روى إ إ فقط القيامة يوم قبل يكون " ج 
يوم uUص، عل بن افن القيامة: يرم تبل الاس حاب يل الدي ارإن 

التار،ار'آ،.إق وبحث الختة، إك بحث هو فإنإ القيامة، 

تعارض:

.! !٢ ٤ لونقتو0 ]ثُعز(ريى حنابمم إن ؤ وتعاك؛ تارك الق نال 
.٢ؤد؛إإنعاليئاحنايم ونعاك؛ تبارك وقالاش 

(.«ءقائاوالإماب•للزنجاق)١( 

•٢ ٤ ١ للزنجاف)ج'آْ/ الامابء »ءءائد )٢( 
،باباالر-سا)جمه/م؛(.ءبحارالأنوار، )٣( 
الثعرا،.صورة س ١(  ١٢الأية))٤( 
الآية)أآا(سمورةالغاتج.)٥( 



ءوجواب موال نحتمر ٣٦٨

الذهبعق العقيدة هانْ يحلن وكيف يالرجعة، قال من أول من — ٢ ٢ ص١ 
الثسص؟.

كإاليهودي، سأ بن عبداش ت الشيعي للمدهب الأول المؤسس هو ~ ج 
•؟ الق رمحول برجعة قال حث كتبهم، بذلك نهلقت 

أميرنعي بلغه فلما فهغ، عل المؤمنين أمير برجعة القول إق الأمر تحول ثم 
صرة،سبعين ق بدماغه جتتنا لو راكدين، ت نعا0 للذي قال فهد لإ ع المؤمنين 
حمليموت ولا يقتل، ولر يمت لر أنه لعلمنا عدلا سبعين قتاله عق وأتمت 
الأرضيملك 

منأكثر والثالغة ، الشيعي الذهب فرق أكثر قالت حتن أيضا الأمر تطور ثم 
.إ إمامها ؛رجعة فرقة، ثلانائة 

ويزعمونه، الحنفية بن محمد الإمام ينتفرون انية، الكبمن فرقة فمثلا' 
•إ له؛التروج ->ذن أن إك رخوي بمجل محوس م أنه 

بنالحز بن عبدالته بن محمد ت إمامهم يتتفلرون المحمدية فرقة وكذا 
.٢ ولا بقتله يصدقون ولا ، ه أي بن عل بن الهن 

ف1واراة4فمكة؛

إمامت ه نفمي يوالذي اأرفاءي، الحصر هذا ق الشيعة آيات أحد قال 
.، الخهلابل بن هوعمر الرجعة قال من أول إن ت ، ممرل ق الشيعة 

(.٢٠ص ) الث—عة® ءفرق ق والتويختي ، ( )ص١٢القمي عد لوالفرق القالأت )١( 
ااالقالأتوالفرق«اظر:)٢( 
.بجه)ص؛٦( ق عل الإمام مع : كب : انفلر )٣( 
(.٣~١٣)ص• اكدر لصالام التشيع* مجم، عك ^^٥٠٥ )٤( 



=^^ء^^ءءءءءءء=^ء^^ءع^ءوجواب مزال نحتمر =

بهئال من هوأول ومن نيه، الشيعة عل،اء عقيدة وما ، هوالداء ما —  ٢٢سأ
منهم؟.

Iمعنيان له المجيى نبخهم عند اللغة ق الداء س ج 

١^والأكشافل١،.:الأول 

نشأةارأىالخد؛درآد:اكازا

؟.يهودية عقيدة الأصل ش والبداء 
نسبةتنقمن صرمحة نموحس اليهود، حرفها التي التوراة ق وردت وقد 

.يراعلوآ الظالون يقول عا وتعاق بحانه اممه، إق البداء معنى 

البداءيستلزم اعتقادهم ق لأنه النسخ؛ ينكرون اليهود فان ذلك ومع 

واذتقلالأسادشاساء:

لهتبدو اش إن ، يالثداء يقولون فكلمهم الشيعة، من بثية الفرق إق 
علزأيرأ.ذلك عن اش تعاق ، ، ٤ اJداوات١ 

منانية الكيفرقة مومى القفي، عبيد أب بن المختار ■ يدلك أحد يم 
علميدعي كان وقد علميه، الوحي ونزول البوة العن وقد الشيعية، فرقهم 

لوجاني)ج؛/؛اا(.الأنوار،، راُحار )١( 
)جأ/أأاراولس الصدر )٢( 
،(  ٣٢)القمل ، الخروج وممر ، )٠( يقرة؛ ، السادس القمل ، اك؛كوين مغر ; انظر )٣( 

توانظر ا كثير وغيرها (، ١٨)يقرة ١ الثال الفصل ، محماة وصفر (، ١٤—  ١٢)فقرة 
)ًسْ'ا(.الأم ال1شئ الإu٠ةiانمداف اماتل 

.١( )ص٩ والريا؛ التب ُر ل اللطي الحين أبو )٤( 





ءءءء^ءءتء^ء^ء^ءء^^^^^^؛ءءةءءءءوجواب خمرموال ء

الساءة،ارتآحاJوثرم ت فقال ، آخر أمر تعاق يبدولت أن حشية بقومه، العقوبة 
• ٢١١٠١••مهم لري يدو أن أحاف فال 

للهرربدا ت قوله من الحسن أي الإمام إك بوه نما قراءة ت اللم أخي ومحمل 
.، ءر٢ . يعرف. يكن لر ما الهكي• جعفر ي أي 

التعليق؛

الزجك حأمتوناْلوارا وقد وقارا). س يرجون ما ءؤ ت الشيعة علعاء يا 
وجعققووا مإ آلمنز وجعل طنامأ. نننو'ت نح آس  'خمحن ثروا 

قمحرجطمبيتا محاكا.ثمآلشنسسراجا.
@سوأبجاcلآبمالحاهل٣/

تستلزم. . . بمثلها اس يعبد لر بأنه ت تقولون والي هدم عقيدتكم إن 
ذلك.عن الق تعاق بالحهل، تعاق الق وصفكم 

ررإن؛ قال عبداش أبا أن فاقريتم ؛ لأيمتآكم الشيعة علمإء يا وصفكم عن أما 
أن:عالمي«ر؛ا.ثاء الإuمإذا 

الوأمم يموتون، متئ يعلمون الأئمة ان ٠ أرباب ٠ الكلمى ثيخكم وبوب 
•٢ منهم٠٠١ باحتيار إلا يموتون 

.( ٥٤٦الموعاللكفياا)جه/)١( 

•رفى(رما-'آ(منمرةمح الأتان  ٢٣)
وارمائر(، ٥٦/٢٦)جالأذواراا ورايحار )جا/دهآ(، الحجة كتاب ق صول ١٥)٤( 

•( ٣١للمصفار)صه امى« الدرجات 
.( ٢٨٥الأنوار|)جم'آ/ ر،بمءار ، ٢(  ٥٨الحجة محاب j الكاو٠ »أصول )٥( 



ءوجواب سؤال خصر ءءءءءءء^^ء^^^^ءءءسعء^ءء^ ٣٧٢

القاهمة:

•ومنها ، بالداء قولهم تفضح التي الروايات مح الشيعة عل،اء نسى لقد 

يكونهل عبلأا0ه؛ أيا ارمألت ت قال حازم بن منصور عن يابويه ابن روى 
اش،فأ->زا0 هدا تال من لا، ت تال يالأمس؟ تعاق اس علم ق يكن لر ثيء اليوم 
بك• قال ، اممه علم ل أليس القيامة يوم إك هوكاتن وما كان ما أرأيت • ملت 
الخلي؛؛نحلق أن مل 

هدهوعلا جل اش اق ينسبوا أن وفضيحة، عارأ الشيعة عناء وحسب 
.العافية الاه أل نأئمتهم، منها وينزهون ي؛رءون أن،م حنن عك الحميدة، 

الكتابمن للنقل محالفتها مع الداء، بعقيدة قولهم مبب ما "" 
.؟ السوية والفهلر السليم، والعقل الأئمة، وأقوال والسنة، 

لشيعتهموضعوا الرافضة أئمة ررإن ت جرير بن سليإن شيخهم قال — ج 
،بالداء القول وهما أبدأ، كد-هم عق أئمتهم من معهإ يفلهرون لا مقالتقن 
محلشيعتهم من أنفسهم أحلوا لما أئمتهم فإن ؛ الداء فأما التقية، ؤإجازة 
يكونبا والإجمار ويكون، كان فيكأ العلم ل رعيتها من اللام عليهم الأسياء 

فإنوكدا، كدا ت الأيام غابر وق غد ق سيكون إنه ت لشيعتهم وقالوا لغد، اق 
فنحنيكون، هدا أن تعلمكم أع I لهم نالوا قالوه، مجا عك الثيء ذلك جاء 

الذيالثيء ذللث، يكن لر ؤإن ، الأنبياء علمه ما وجل عز اه قبل من نعلم 
يكونه؛؛ذلك ق يدالاه ت يقولهم لشيعتهم اعتدروا قالوا، ما عك به أخروا 

والبلاياوالأرزاق الأجال ررعلم لأئمتهم الشيعة علياء عم ز ؛

(،»أصرلالكال٠رجا/،م؛ا(رةم)«ا(.اكوحد )١( 
٧٨٠٠)ألقمي لعد والمرق*' الالقالأت ( ٢)  *آ  ٦٥رصراللنوخش الخيعهء وءافرق ■؛ (  ٠٣



٣٧٣ SS  ءء^^ء^^^^ءء=^^ءءءءءءءءءءءوجواب غتصرموال

بهلياروا حيلة فالداء ، ا الداءارر فيه لم ويشرط والأمراض، والأعراصى 
الواقع.حلاف أخروا إذا كذبم 

؛١لتناقضُالتليم العقيدة، هده و،<قتني أتباعهم الشيعة •ءلإء أمر وقد 
رءإذا؛ قال الواقع، بخلاف أخر عندما إمامهم أن فرووا ب، والكل والاختلاف 

كانؤإن ورسوله، اش صدق ؛ نقولوا نقول، ك،ا فكان ء بثي حدثناكم 
•ا أ •٠٠ • مرتين توجروا ورسوله اش صدق ت فقولوا ذلك بخلاف 

.؟ أحدثها من أول ومن الغيبة، ل الشيعة علعام عقيدة ص ما — ٢ ٢ س٤ 

.الإماميةاار٣، عند الأمامسة العقائد من ارالغسة ت فياض عبداش شيخهم قال — ج 
شيخهمروى واحدة، لحفلة إمام لامحلوامن الأرض أن ت يعتقدون الشيعة فعلمإء 

.ا ٤ ر  ٠٠امحت نشرإمام الأرض ررلوبميت • قال • ٥٤١١عبداس أبي( عن الكليني 

(.١٠١رج؛/ الأنوارو ُربحار (، ٢٩٠رج٢/ القميٌ ءاتفسثر ( ١ ) 
■-ااى،'ابحارالأمارء)ج؛/وو، 

(.١٦ه ص ) فياض لعبداش الدأريخالإماميةا٠ )٣( 
؛(،)_AA(،و«ماتربت« ٢٩/٢٣رجالأنوار، وءبمحار ، (  ١٧٩)ج١/ ءالكاوء )٤( 

أ-إنسام أن وك (. )صA٣١للنعإق و»النية« )جا/آ'ا،ا(، للقس اكرائع« و»عالل 
إكتدعون ل مسالة؟ عنه حفظ أو رآه من أورأى ، أورآه ، الزمان إمام يعرف منكم من ت الشيعة 

.،•من له ير ول؛ •ا ستة وماش الألف يقارب ما منذ مردابا يحل ، ثن خمس أو ثلاث ابن صبي 
مالهيكون وأن نتنه حفا نحب ، القرآن بنص يتيم ؤإمحامكم ، حثر ولا حس له سمع ولا ، أثر ولا 
وهوصل ولا نونحا لا فمن ، بالصلاة أمر متثن سع له صار فإذا ا القرآن بنص محفظه من عند 

والحضانةالحجر يستحق من الأرض أهل إمام يكون فكيف أ موجودا كان لو ، الحجر تحت 
قبه تنتفعون لا فانتتم أ ؟ الدهور حلول هع الإمامة مصلحة تضح وكش للأمة؟ إماما معصوما 

.إمصلحة! ولا لقلق به حمل ولا ، دنياولا علم ولا دين 



ءوجواب موال محمر ٣٧٤

لماجتساعة، الأرض من ريع الإمام أن لو ت قال اص جعفر أي ®عن 
رأهاله،رالحر يمؤج كإ ، ؛أهلها 

عندهمحجة فلا ، ، ٢ الأرضءر أهل عق ارهوالحجة عندهم الإمام أن وذلك 
يكونلا القرآن ررلأن الإمام يدون حجة ليس تعاق، اش كتاب حتئ سواه، 

حجةإلأ.شم«ص.
العقدية.نصوصهم من هومعلوم كإ عشر الأنتي أئمتهم هوأحد ت والقيم 

التعليق؛

٠؟ تعاق لةٌ أبقى ماذا 

سأبن عبداش ت الأول إمامهم I الشيجة علمإء باعتراف أحدثها من وأول 
ا.٤ ر وغيبته ه عل عك يالوقف قال الذي اليهودي، 

.؟ اليوم إمامكم أين فتقول؛ الشيعة ءالإء أل نأن ولنا — ٢ ٢ سه 
بلا— ٥٢٦٠سنة عشر، الحادي إمامهم العسكري الهن توق لقد ج— 

(،٤١٧/٢اكاوبااس,ض)ج(،وءارشاد ٣٤(،واأ,حارالأنوار،(^٣٢; ١٧٩)ج\إ)١(»الكافي(ا
تنعل الدين لهاء ، الضيثة،()ص'آآ( الأنوار وءمتتخب (، ٢٠٢للصدوق)جا/ الدين،( وءاكعأل 

الغاتبالهدي إمامة إوياُت، عن فيه التاسع)يتحديث، القرن ز علعاتهم من النجفي التيل عبدالكريم 
■وشروطها( ظهورْ وبيان 

والخرائح«للراونديوءالخرائج (، ٢٢٥/١٧الأاواراا)جوابحار ،اتكافي(ا)جا/،ر\/ا(، )٢( 
القرنق ءاو،ائهم من )_rU( اشي جربل بن لثاذان و«الفضائل« ١(، )جا/ت<ا 

.( )ص٢٣١لالحمارى الإثاد وهرب، فهد( عل فقائل عن فيه لن، السابع)يتحد 
الأنواراوابحار (، ١٧٦/٢٧)جالشيعة• و»وّائل (، ١٨٨»الكاقا)جا/خا-ا، )٣( 

.١(  ٩٢^١; للقمي اكرائع« وص (، ١٧
.٢( للنوبخى)ص٢ الث-عة(( رافرق ، ٢( * - للقمي)صرو١ والفرق• راالقالأات٠ )٤( 





=وجواب موال نحتمر ءء^^^ءءء^^^^^^^ءء^ء^ءءتءءءءءءء ٣٧٦

فكرةإلا أي ذك، إلا ملجأ الشعة لعناء يكن فلم والاصطراب، التخيهل يعد 
•الأمتار ْن اإشيأُي مذهبهم ق هم اندّعق حفاظا الإمام بغيبة القول 

وصعالذي هو اليهودي، محبا ابن ت الأول الثيعة شيوخ محيخ كان وإذا 
ابنهناك فإل ، تنيعهم أساس هي التي بالإمامة( فه عل عك )القس عقيدة 

باjفaلاعحسيا انتهائها بعد ( الإمامة )لف\كرة البديل وصع الذي هو آحر، محثأ 
الوجههو لكنه الفكرة، هذه وصعت محموعة من واحد أنه أو ا الحز نل 

العمريسعيد بن عثإن عمر ر'أدو • هو الرجل هذا الدعوى، لهذه البارز 
قدولدا الحسن للإمام أن زعم  ٠٢٨٠سنة النوق العسكري، الأمحدي 

عكالروايات ا١أكثر المجلي؛ سيخهم وقال ، ، سنوات أربع وعمره احتقن 
هذاأن س الرغم عك ، وأمهرلا بسنة أو بأسهر، منين خمس من أتل أنه 

الحمهورعرفه ولا الحسن أبيه حياة ق يفلهر لر الشيعية، كتبهم تعترف كإ الولد 
وأنهيعرفه، أنه يزعم الذي هو عنان( )أي الرجل هذا ولكن ا، وفاتهل٤ بعد 

.؟ أستلتهم عن والإجابة ميعتهم أموال استلأم ق وكيله 

معصوم،قول إلا يقبلون لا أمم يزعمون الشيعة ^١۶ ١۶أن الغريب ومن 
عقائدهمأهم ق يقبلون هم وها المعصوم، بدون الإحماع رفقوا إمم حتف 

منهموكل آخرون، دعواه مثل العن وقد معصوم، غثر رحل دعوى الشيعية 
واحدوكل سديدأ، المرتزقة هؤلاء بين النزلغ وكان للغاب، الباب أنه يزعم 
الأحرينفيه يلعن المنتنلر، الغائب من صدر أنه يزعم توقيعا، محرج منهم 

(.٢١٤ص ) ٠النية١ ق الطرمحي ذكره ( ١ ) 
االضة«رصحهآ(.)آ(
)جهآ/'آ'او'أآا(.»؛حارالأنواراا )٣( 
»الإرثاد«سيد)صه؛آ(.)٤( 



٣٧٧ ءءءءءءةءتءء^^؛ءتءءءء^ءء^^^ء^ءءوجواب موال خنصر ء

الذينالمذمومن حؤر • بعنوان ميءمحاسا ل الي^'موا Jعصاهم يكر وقد ، ولكدحم 
ا.اس١١نمهم الباسة !دعوا 

ذكرأو الزعوم، الولد هدا باسم البوح معه؛ ومن عثإن رفقي لقد بل 
'اسألتقال المحالحي عبداش \لي فعن — الأمر بادئ ل وذلك ~ وجوده مكان 

واالكان،الأمم عن أسأل العسكري، الخن محمد أي مضي بعد أصحابنا 
.٢، عاوه،ال دلوا الكان عرفوا ؤإن أذاعوه، الأمم عك دلكم إن الخراب: نخرج 

التمربحعن عل،ائهم بض ومي محمل، اسمه أن كتبهم ق ورد ت ودكن 
والهجةالهدى ومنها؛ وصعوها التي ألقابه أحد بدكر ويكتفئ باسمه، 

ا.والمحاحبوالقائمل 
ولما، كافر؛؛ إلا باسمه ميه يلا الأمر، هدا ارصا•حب ت الكلميني روى وقد 

.، وسلأمهاار \ق صلوات محمد آل من ت قولوا قال ندكره؟ كيف ت قيل 
الكذب؛هدا لتر محاولات إلا هي ما ومكانه، اسمه كتإن عملية أن ويبدوا 

فإنإالإمام، لريعرف ®من : يقولون هم أنفوهم علماؤهم؛؛^،١^٠ ياءمر كيف إذ 
،؟اش٠٠١ غير ؤيحبد يعرف 

)\(»النية«)صأ؛آ(.
)جا/ا\/ا(.ااالكافي« )٢( 
ءحمانلالفم«)صْم(.)٣( 
(،٠إكء^لالJين•)صV•٦(.)ص٤٩٣االإرتاد« (،  ٣٣٣الكافي«)ج\/ب )٤( 
)ج\إس(.»أٍولااكافي، )٥( 

،يخبر له سمعت أو ، رآهمن رأيت أو ، زمانك إمام رأيت هل الث—عي؛ أ-را أسألك وأنا 
لطفوأي ?!ذا؟ إث-،انك ل نائية فأي ٠ لك فأتول ، لا طبعا فتقول كلامه؟ من ثبتا تعرف أو 

،هنه ينهى ما ولا يه يامر محا تعلم لا شخص طاعة تعاق اف يكلنك وكيف بمه؟ لك حصل 
إنكاراالناس أشد من أمم شيعتك علمإء وعقيدة أتمحالأ، ذلك معرفة إل  LJطريق ولا 

ءالأطاقسُسمحزا؟ووتكلف 



ءوجواب موال خمحر ٣٧٨

بنمحمد جعفر أبو ابنه بعده من  ١٢-نائي عثإن، -يا نائي كإ الغيبة وعقيدة 
بعضهمفلعن امات، انقعدة الشيعة م فانق—( ٠٥٣ ٥ أو —  ٠٥٣ )ت؛ عثإن 

•، ١ أ الأموال جع ل هوللطْع السبب؛ وكان بعض، من بعضهم وتثرا بعضا، 
النو؛خنى،روح بن الحين القاسم أبو بعده من عثإن بن محمد عان ثم 

.، التلاعن؛ينهمر وكثر فانفصلوا ا،لرتزفة، كثثرأبين نزاعا التعي؛ن هدا فأحدث 
•مريأ"آا المحمد بن لعل روح؛الا.ب ابن أوصى ت للتزلع وأحثرأونطعا 

بتفاهةوشعر ، والخيبة ٠ وأدركته ، منوات ثلاث منصبه ل مري الواستمر 
منت اطلوت ئراش عك وهر له قيل فلكا الغاثب، للإمام معتمد كوكيل منصبه 

.ا ٤ يالغه،،ل هو أمر س ت قال ث قال بعدك؟ من وصيك 

وقدا' الصغري ررالغيبة الهدى عن الأربعة هؤلاء نيابة قرة مئ وت
ا.الخناءر كشف ق المجفي شيخهم ذلك ذكر سمنة، ( ٧٤)استمرت 

تعارض:

إلاشهرأرّنة  ٦٩أو، ٦٨)،أتيا للممقانرل المقال نقح تل 

عندوالذي والصيحة، اللطف باب عن لا الخهل باب من يالتظر 1ي-،اذك أن تعلم بهذا ف ~
النتظر،إق حاجة فلا للسعادة محصلا' ، حقا كان إن متتننرك آماء عن النقل من شتعتك علماء 

.الطر نقعهم قإ والمعادة للنجاة محصلا' يكن ل! ؤإن 
)١(

(.٢٤)صرا للهلوس ت انفلر )٢( 
ف١٩٨/٧٤،ج٣٥٢،٣٦٢-٨٤ك٣٤٧،٣٤٣،٣٤٥^^٧)ج١ْ/٧•١-٨•ل)٣( 

وااانمة«لالطوس)صأأآ(.
٢٦ ٤ )_Y سلوس »النيةاا : انفلر )٤( 

)ه()ص*آ\(.
)ا"()جا/هخا(.



٣٧٩ وجوابسؤال خضر ء

تعارض؛

.سنة ( ٧٠)أما ، الصدرل باقر لحمد الغيبة اريخ تق 
ءالإءمن واحد سد تكون أن من فبدلا ، الغيثة عقيدة الشيعة عناء محلور وقد 
؛المهدي،المباشرة الصالة اذقهلاع أعلنوا مباشرة، بالإمام يلتقي شيعتهم 

كل؛ بأن ، الموهوم للمنتنلر دنسوبا توقيعا عنرية الاثنا الدوائر وأصدرت 
الواقعة،الحوادث راوأما I التوقع يقول الإمام، عن ناب هو شيعي محتهد 

.الة،<ال٢، حجة وأنا عليكم، حجتي فإتبمم حديثنا، فيهاإئرواة فارجعوا 

السمري؟.للباب ونسبوه ذللي ضلوا وياذا 
الفضيحةمن الغيثة فكرة عقيدة كيان عق الحافظة أحل من أنه يبدو 

منذلك ل لما المهدي؛ عن النيابة دعوئ عاث المتنافسون م حيث والانهيار، 
....الأحر بمشح البعض قام حتن الكبرة، المائية الكاسب 

شيخهموهو الهدى عن النواب أحد قاله ما ت ذلك عق المخزية الأدلة ومن 
اروحر بن الحين القاسم أي •ع لحلنا اما ت الثلمغاق عل بن محمد أبوجعفر 

)ا()صْأ-آ(.

وءوسائل(، ٥٥)ج؛/ آل أخبار شرح ل العقول ءامرآة شرحه ح ءالكالء ( ٢) 
طبعة( ٤٦٩)جآآ/وُاالأحتجاج'أ (، ٩٠)ج؟/الأنوار* واويحار ُا(، )جحا/االنيعة* 

رصآآهة(طللطر-ى كلاهما الورى• وءإعلأم (، )ص٣٦١الشاري وطعة النجف، 
والكشفّا، ( )ص٧٧١للطوس ارالغيية" وكتاب (، ١١٣رجّآ/ للرارندي والخرانح* وررالخرايح 

للصدوقالنعمة، وتمام الدين و'ُإك،ال (، ٥٣١)ج"؟/للاربل الأئمة، معرفة ق الغمة 
لحمدالدرة و، ، ( ١ ٢ ص٢ ) الضيثة، الأنوار واعتتخب ، ( ٤ ٥ ١ ى ص) 

مكيالعاز)صيإ(.
ثرية.الأنا محي يدي ^^فاكاك )٣( 



؛؛؛؛وجواب غمحرمزال 

الأم،هذا عك نتهارش يا فلقد ب، يحلنا نإ نعلم ونحن إلا الأم، ذا هل 
كإ:ثهارشامملآبءكس«لآ،.

قال،نيا صدق ااواقاJ : القول هذا عق معقبا الكروي أحمد الشيح وقال 
قيهويطمع المال محع الرجل كان الأموال، لأجل إلا يكن ب التخاصم فإن 

.«لأا.. اسسدمهإكآحر.

المسائلمن الشيعي، مدهبهم أركان من وهي الإمام( )غيبة مسألة إن نعم، 
وانقطاعغينه، وطول أِْ ق لشكهم مثعتهم، علكاء من ممرا ت جمر التي 

.ذلك لم وحق أخباره، 

فيهاوأقمت ابور، نيّإق لارجعت الئمي؛ بابويه ابن شيخهم يقول 
قعليهم ودحلمن الغية، ■جمرتمم قد الشيعة من عك أكثر فوجدت 

..«لص .١^٢١^الشبهة.أمر 

انماقل:اصف لقارئ اي 
—(١٠٣٨ )ت القمي بابويه ابن شيخهم عصر ق متفلرهم أمر ق الشك هذا 
العلويلة؟القرون هذه مضي بعد الأن الشك يكون فكيف 

المزعوم،متفلرهم لغيثة عللا' الشيعة عياء يذكرها الي الأسباب أن وذلك 
عاقل.بما يخغ لا 

وافآراءكدبآ قارة والالثابتة ادعوا الذين ذكر باب ٠ للمجلى الأنوار،؛ هيء>ار )١( 
اأ<'ا-'آا<'آ(.،  ٢٤(،ومحاب|الدة|للطوّي)ص-ااآ-ا٣٦٨-٢٦٧^١ْ/ 

لأكروي)ص"ا*ا(.والشعة،( »اكشع )٢( 
)ج\/س.الأنوار،؛ ،و،بحار ( )»_Y للمدرق انمة،، وتمام الدين •امأل )٣( 



وجوابنحتصرموال ء

•؟ المزعوم مهدتم همية ميب الشيعة عياء يعلل يإذا " ٢٢سآُ 

.ا! ا القتل*ل ؛رمحاف تبأنه غيبته يعللون ~ ج 
محاققال؛ لر؟ ت تلت ، ظهوره تبل غيبة للقائم ^إن ت قال زرارة وعن 

القتل«ل^.

منللغلام بد لا ت . اش رمول قال قال؛ ال٤إهث عبداس أي لاعن ت ورووا 
.أ! القتل«ل"اامحاق قال: اش؟ ولرارسول : له فقيل غيبة، 

.!!الافتراء هذا يقولون وكيف وحاثا0 

أئمتهمبان يعتقدوا بأن عوامهم يلزمون هم أنفالشثعة عل،اء أي أتمم ْع 
،٢ م-همر باُمحيار إلا يموتون ولا بل يموتون، وكيف بل يموتون، متئ يعلمون 

لكباقو»النية« )صا<\'ل(، للطومى الكاذ• «أٍول )١( 
،اكرينى طالب لأي ( ١١)»_A ورالهدي• (، ٤٤ءسآ ) الدين• واإك،ال (، ١١)

.شم الملمة الطيعة 
بأنتعتقدون لأنكم ؛ محال القتل من نفه عل حوفا مهديكم احتفاء إن ت فولأء ويقال 

ونحملالجاهدة عبادة من محر أته يلزم ا البدن إيذاء حوف من كان ؤإن أ باحتتاره موته 
يالشنيعلم لأته ؛ لأحتفاء0 ممتن لا هذا ومع ، عنه بعيد وهدا ا تعاك اق مبيل ل الشاق 

،قتله عل أحد يقدر ولا ، الئه؛ن مريم بن عيسى نزول إك يعيش ولد إذا السنة أهل مهدى بان 
حديدبقرآن كمهديكم لا ، والسنة بالقرآن ومحكم ، بحذافيرها الأرض مسملك وأنه 

،الإمامة لتصب مناف فالاحتفاء وكنتفي؟ يتخوف ثيء وبأي ا والإنجيل والتوارة وبالزبور 
.!!..ظفر.أن إق واستقام وصر حرج فهلا والخرءة، الشجاعة عل مبناه الذي 

لالطو-بى8المة« ومماب ١(،  ٠٩/١^١ _ ئج وءثرح )جآآه/ما\،(، الأنوارء »ليحار )٢( 
.(n^)

(.٢٤٣/١^لالشراغ٠للقمي)ج^ ٥٢٧ُبحارالأنوار* )٣( 
(،وتدمرتنقرلأتممرةفيذس،نمنهاقولالكلي)انأن٢٥٨/١)جءأصولالكافيأ )٤( 

الأنوارالاا؛حار وانفلر؛ منهم( اختيار إلا يموتون لا وأنمم يموتون، متن يعلمون الأتمةع 
)جيآ/هحآ(.





٣٨٣ ءءءءءءءءءءء^^ء^ءءءءء^ءءءوجواب سؤال همحر ء

،، مليوزل ماهمر من أم الشيعة عدد كمل وقد اليوم، حتى يفلهر ب فلم وبعد، 
.!! ؟ متفلريه من وأمهم 

الرصاعل والإمام الأن، حتى يمت لر ولما الطويالة، المدة هد0 عاش وكيف 
كذبوا،ت تال يمت، ب أنه ؤيزعمون أبيك، عك ونفوا توما رُإن • رجل له قال 

أحد،أجل ل يمد ارق ولوكان ه، محمد عك عزوجل اس أنزل با كفار وهم 
•، الى,:١١١ رمول أجل ي اش لد 

Uفضيلةوما القائم، حروج أنكر فيمن الثيص المذهب ءل،اء حكم ما ~ _٢٢
منتنلريه؟.

نقدأنكرق،اأص.ولدى من القائم أنكر لأمن قال؛ اش رسول روواأن ~ ج 
مثلغيته، ل القهء القائم أنكر من لاومثل القمي؛ بابويه ابن شيخهم وقال 

. ٢٤لآدماال الجود عن امتاعه ل إبليس 
.، ٥ القاار محبيل ل دمه ق لاكالمتثحهل ت فهو خروجه انتظر من وأن 

،.اس١٦إك الأعإل أحب : الانتظار وجعلوا 
. ٢٧متواترةاارالأنتهناريرة فضيلة ق الواردة لأوالأحيار المال؛ الق لتلف وقال 

،( )صآّاآا الإسلامية* الالحكومت ا الخميني أمامهم ذمة عق الإحصاثتة هده ( ١ 
ءرحالاصىء)صحهأ(.٢( 
(، ٣٩)ص•للصدوق انمة، وتمام الدين واإك،ال )جاه/مم\(، الأنوار، «بمحار ٣( 

للهلفاشاكال)صآآأ(.وامنتخبالأض، 
أ(،إكءالالدين،)صما(.

»إك،الانمين«سبرة)صما-"هم-خه؛ر٥( 
)ج'اآه/أأا(.الأنوار، ،بحار ٦( 
•تبام،:)حاببمهأ(.٧( 



ءوجواب محزال خمر ء؛ءع^^=^ء=^ءءء^ء^^ءءءءءءءء ٣٨٤

دينهم:اصوو من غيم من واذتاظ1رخووجه 

اشندين الذي آباثى ودين ديني لأعطنك راواه ت قال جعفر أيا أن رووا 
بإوالإقرار ه، اش رسول محمدأ وأن اش، إلا إله لا أن شهادة به، عزوجل 

لأمرنا،الٍم والتعدونا، من والبمراءة لولينا، والولاية الى، عند من به جاء 
.، ١ والورع'ال والاجتهاد، تائمنا، وانتْلار 
يبابالغرب صلاة يعد ليلة، كل ق محتمعون الشيعة مرتزقة ظل ولهذا 
تشتبكحتئ فيايى للخروج ويدعونه ياسمه فيهتفون ، سامراء سرداب 
يشعرونوهم الأنتفلار، طول يعد ييته إق منهم كل ينفضون نم الجوم، 

.أاكين عوالحزن، الأمل خية 

.؟ المزعوم مهدبمم أحفوفته الذي المكان عق الشيعة عناء اتفق هل ~ ٢ س٨٢ 

ج-لأ•
عرفوارءإن I يقول توقيعا واخترعوا مكان، له يعرف لا ت يعضهم قال 
دلواءاوه«لى.المكان 

يتعبهلا لكي يلدنه، ق الاختفاء مكان يجعل أن وأراد بعضهم وعارض 
لصاحبيد لا  ١٠تقول؛ رواية واخترع ، ٢ الدينةأ ق بأنه ت وقال إليه، فر ال

.طيةا٠ر٤، المنزل ونعم همبة، من الأمر هذا 

الوماتل••متدرك زانظر: الأثر«)ا'بم؛(> و>تب )ا(»الكاو«)جآ/اأآ-آما(، 
•لالراوندى)صه"آا( و»الدعوات" ، ( ١٣)جا"ا■/ وءيحارالأنوار" ، ( ٧٢)ج١/ 

الكافي")جا/ممم(.•أصول )٢( 
الكافي«)جا/\/آ"ا(.ءاصول )٣( 
.١(  ٥٣/0)جآالأنوار" »دحار (، ١٢)صءلاكمازأ و»السة« ، (  ٣٤• الأس)ج١/ )٤( 



وجوابسؤال خصر تء 

ذلكل رواية واخترعوا رصوى، بجل بكن ت ونالوا بعضهم نعارض 
.، ١ عبدا1ة<أ ١^٠١ عن 

عنرواية واخترعوا مكة، وديان بعض j محض : ونالوابعضهم وعارض 
 o{ ،جعغرل٢•

قروايات واخترعوا يالعراق، سامراء ق بأنه ت وقالوا بعضهم وعارض 
٣٢^.

أصدقائهمن ثلاثين مهالءأم عند وا أجلالشيعة ءالإء أن ت الضحكات ومن 
ا.وحئة،ار من بثلاثين اروما ت رواية واخترعوا وحدته، ق وه يونلكي 

 Uالغيبة؟ لعهيدْ اختراعهم: من الشيعة علمإء بمائ ض لفائدة ا.

•؟ دينهم عن شيمهم أكثر ارتداد الكبمرىص الفائا-ة — ج 

جنرهمق موجود ولكنه كلامي، من ليس فهدا القارئ، ؛-؛L تغرب تلا 
قائمنا،مولد قيه راتآملت : الحائق جعفر إمامهم أصحاب أحد قال حيث ا المقدس 
وتولدالزمان، ذلك ق بعده من المؤمنين ؤيارى عمن وؤلول ، وإ؛علاءْ ونيته، 
.٢ ٥ «ل . دينه.عن أكثرهم وارتداد ضته، طول من الشيعة قلوب ق الشكوك 

.؟ الشيعة عناء اعتقاد ق الخدود يقيم الذي من ~ ٠٢٣ س 

)ا(االنيةأسوس)ب>\(.
 (Y ) •مرانماثي« /Y^١ ،نفيرالرئن«(، ٥٦AT-A  ،) ُحار١^٧« /،(Y^ ١٣٤ ).

،بحار),_nY(، الكيرأللمشهى صا'آآ(،ث،لزار طاوص بن الزم«لل ،مصاح )٣( 
.( لالثثرازيرصاما؛-أما؛ الهدى، ، ( ١  ٠٣-١ • Y ا/ • ^٢ الأنرار، 

■»أصولالكافي«)جا/*أم( )أ(
.( ١ ٠ -٦ ١ ٠ مره ) للطوّى رالغيبة، ( ٥ ) 





٣٨٧ وجوابموال غتمر =

i'xy_ ~ المزعوم،عثر الثاق إمامهم سيفعله فيإ الشيعة عقيدة هي ما
حروجه؟.عند أوالمنتظر يالهائم المعروف 

ته وعائشة وصر كر أي س الانتقام ١— ج/ 

اشرصي وعمر بكر أبا محني المنتفلر، مهدير-م بأن الشيعة علمإء صرح لقد 
.، قتلةل١ ألف يوم كل ويقتلها نخلة، حدع عق يصلها ثم عنها، تعاق 

نعارضء

لالشختن محرج قائمهم أن ت برواية فاتوا أنفهم، الشيعة عناء عارض 
■ا ٢ ممر كل وليس مرة، عام كل 

موسى.فعل ك،أ فأ، نالنم ل فها وينالشيخان، قائمهم ومحرق ت قالوا 
•أجما من كل ويقتل بل بالعجل، 

تفرج،لكي يوم، كل المزعوم، قائمهم ما تدعث التي الأدعية ونجنفون 
ذ~تق-مضارص•

(.)_UAYللعامل ٠ الهجعة هن )١( 
(،)_UUYللممد وأاالأمحصاص« (،  y'V-r),_\-لكفار المى<ا »ماثر )٢( 

(٢١٤٠)a/ (،والدحارالأنواراأ الدرحا'ّت،األلحل)ص١١١ولا■محكرمائر 
(د»البةالدرجات،")ص١٩١بمائر (و»محصر ٢٥٢المتمم«لبياضي)ج؟/»اكراط )٠١( 

العإب،"و»الأنوار ( ٢٢• )م/ الرىن« و«شر ( ١٣٩المجفي)صلاقي وارجعت،" 
الهجعت،،من وءالإبفاظ ( ١٩١، )ص٧A١ للأحساتي وءالرجعة،، )أ/هخ( 
الحجةإثبات ق الماصب •ؤإلزام ، ( )ءسآ"اآ العامل الحس لأب الرهازا شر وامقدمة 
،١ • >جأ/ اوقين« وءحق ( ٣٣٨،  ٣٣٧،  ٢٧٤، ا/أا-آ  ٢،٤٦ رج١/ ص الغاب،اا 

لكميالحنان،، وا،مماتتح ( ٤٩٥، ٣٠٥)ص؛آ، لاكفعمي و»المباحاا (  ٢٨، ٢٥
٩Aوضدهم.(، )ص٥







ءوجواب مزال خصر 

.، ١ .®أ . الحجرة غأهدم يثرب، إق ®وأجيء ت المثظر حرافتهم وقال 
;وهى جديدة عقيدة ا مبقاموا المزعوم( )مهديم بخرافة ولعرفتهم 

اخترعهما تنفيد ممهاوهم فحاول مهدتبمم( عن يتوب الشيعي فقيههم )أن 
•أ إ المزعوم مهدتم :بما يقوم موف التي الأعإل من القدامث، فقهاؤهم 

يأرنونالشيعة، ؤلواض ®إن الخرامال؛ حسان العاصر وآيتهم شيخهم قال 
أخرى؛لمرة المقدمة الأرامحي تلك لم يفتح ات، قريبأ يومأ أن لآ'ّءر، حنن من 

بورينروروا منامكهم، ؤيودرا رم، محت فتطوفوا مطمن، آمتئن لتدحلوها 
هكعلميهم يتجاوز جائر ملمهلمان هناك يكون ولا • • ومثانحهم مادامم 

أموالهمومب المحقونة، دعاتهم ومنك إملامهم، حرمة وذهاب أعراصهم، 
٢.ل آمالنا٠٠ تعاق اه حقق ظل،أوعدوانا، المحترمة، 

تاييدأ ٢١ ٩٧٩لأا/ّآ/ل عبادان و أقيم وحماهنري رمس احتفال ول 
قالخطة صادفي، مهدي محمد د/ ت وهو شيوخهم أحد ألقى الحبي، لثوره 

المكرمةمكة أن ومغار-را، الأرض مشارق ق السلمان إحواق يا ررأصرح • فيها 
.ينتجهاووعدهم اليهودا، من شرذمة محتلها الأمن، اه حرم 

؛ومنهاالاعتقاد، هذا عن انمرة المحور ت الخمينية اإا-ولة إعلام ل ويكثر 
عققايفة يد ; ومنها الأنمئ، الجد جابها ؤإق الكب، تمثل صورة 

القبالت\نلمنحرر ت نمه تعليق ومحتها بندقية، 

.١( • -٥ ١ • ٤ ايحار١^^٠١ ( )١ 
الشع••الأّلأمءكمحوء )٢( 
يومعن ظهرا  ١٢الّاعة ا همادان من الإملامية الثورة صوت ٠ من الخطة هذْ آذيت )٣( 

با/'ا/ا"ا\'ام.
'أام.عدد)ا"أ(فيا"ا/*ا/*~ ثم ل عل،اءالنيعن ان ن" النهثدالإيراسة محلة ا ر٤ 



لجوابموال غتصر ء

1لداودلاا:حكم ؛-إقامة 
داودبحكم حكموا أمرهم، ظهر إذا أتم الأئمة ل لاباب ' ااكلينى وبوب 

.، ٢ اوينة،اأ ألون يولا داود، وآل 

داودبحكم حكم محمد، آل قائم قام ررإذا : قال عباواش أي عن وروى 
.وينةاارّأ، يسأل ولا ومليإن، 

فإنداود، أل حكم • تال تحكمون؟ حكم ت"بأي ه الحين بن عل وسئل 
القادساارؤح به تلقانا ثيء أعيانا 

تعارض:

بحكمومرة آدم، بحكم مرة بيتهم بمكم القائم ُُوأن • قال عداش أب عن 
.أصحابه.بعض يعارصه منها واحد كل وق إ؛راميم، بقضاء ومرة داود، 

'؛aJLpفلاينكرأحد، محمد بقضاء الرابعة يعفي ثم أعناقهم، فيضرب 
حديد،وكتاب حديد، بأمر القائم رريقوم الجلمي؛ شيخهم وروى 

احدا،سب لا الق، إلا سأنه لى مديد، العريب عك حدJد، ونقاء 
.لائماال٦، لومة اش ق يأحدْ ولا 

•أ أ الهرد دين إك د؛رجعرن الإّلأس الدين ينخرن أنم أي )١( 
)آآ(»أصولاللكفيأرجا/م\ا<'ا(.

ااأصولاللكفي«)جا/'اا<آ(.)٣( 
يالتنعوذ أئمتهم، عق الوحي بترول ت ٌتهم إبان ْذا وذ ، (  ٣٩٨/١الكالء)جءأصول )٤( 

وأعله.اكرك من 
 )٥(,»jU  ،الأنوار^T-A-^/oY,)
(.٢٣٣،)جآئه/؛هم(،و»س«ضان)ص؛هل #حارالأنوار، )٦( 





٣٩٣ وجوابسؤال خنصر ء

يضعواوأن ، النبوي والسجاط الحرام المجد هدم ؛ إمحرائيل بمني دولة وحلم 
٠جديدأ كتايأ القرآن بدل 

اسبامحلعدد هو ، عثر اثنا الأئمة أن من التشع ماوهسا مومسسوا يدعيه وما 
لجميوعدوا سكاث ش ؤ ت بقول تعاك واش جريل بنيإمامحل،ومهوا 

ؤدمءن>وهدى يديه ب؛ت ثنا تصدقا أش بإد0 للبك عق دإذهُ 
مإثآشَومْكل وحمل وونله-، ؤش=فتيث س عدوا سكا0 للموخ. 

غنثهمحببسمح'ا/
•؟ نائمهم لخروج توقتت الشيعة علمإء عن ورد هل ~  ٢٣٥س

الحيرةتكون رركم ت مثل فهد عليأ أن ت الاكافير أصول ففي نعم، ~ ج 
لكائن؟هذا ؤإن ؛ نقلت محتن، محت أو أشهر محته أو أيام، محسة ت قال والغية؟ 

. ٠١.. محلوق أنه كإ نعم ت فقال 

اتمميق:

جهلةلإقناع هو إنإ يبدو، فيإ شيعتهم علكاء من القريب التوقنت هدا 
ويكثرعودها ويصلب تشب حتن نشات؛ا، مبدأ ق اللأعوى بيده شيعهم 

نلهوريتتغلر الدي اباهز، لل،أل الحاصر الكسب وليفموا مصدقوها، 
البيت.آل حق يامحم إليه ليدفع الإمام؛ 

مائةإق غثروْ ثم الغيبة، من السعن ق القائم ؤلهور علياؤهم وفن ثم 

الِقرة.محورة من ( C٩٨ الآيتال)مابم ١( :
للطومحيااالنية(ا ومماب ، ( ١٣٥-١ )جاه/خا الأنوارا أابح1ر : وانظر ، )جا/\ِمم( ;٢( 

(.)ص٤٦١





ءءء^^ء^^ء؛ءء^ءءءءء^ءءءءءءءءوجواب سؤال خصر ء

وعفسمحولهم ، توقيعا محرحوا أن استطاعوا أن يعد عال،اؤهم مهئ وهكذا 
رواةإق فيها فارجعوا الواقعة، الحوادث ®وأما ت ازعوم مهد-هم صلاحيات 

الاه®حجة وأنا ، عليكم حجتي فاثيم ، حديثنا 
الإفتاءيماثل خاصة فقهائهم ولاية أن عك عند الرأي فاستقر 

خصائصمن فهي الدولة، إنامة تشمل التي العامة الولاية وأما وأمثالها، 
•إ يرجع حتى الغاب 

لعلمهالأjتذلار طول من الحميتي نحجر حتى ، ذلك عك الشيعة واستمر 
عام،ألف من أكثر ا،لهدى لإمامنا الك؛رى الغيبة عك مر ®قد ت فقال ، بخرافته 

ا..ا،ل .المتن ألوف تمر وقد 
إقامةعليهم بجب وانه ، مصالحهم لتعقلل الأذتفلار مساوئ الخميني ذكر ثم 

فقهائهم،أحد يتنصيب وذلك حديد!! يشكل البائية أمر يحيدوا وأن دولتهم، 
ائنيق الأئمة يحصر تورطوا كإ يتورطوا لا لكي معي؛ عدد ذكر وبدون 
المهديعن النائب 'اا الحاكمر'خصائص فقيههم ل تتوفر أن وعق عثر، 

٠؛ ٤ الخهادر الدء ت إلا ، عليه ما وعليه ، له ما له ، الزعوم 

وءومائل( ٥٥/ )ج؛ للمجاش الرسولء آل أحار ترح ل العقول ®مرآة شرحه دع الكال ( ١ ) 
طيعة( ٤٦٩رااالأحتجاجاا)جمآ/( ٩٠/٢رجالأنوار* واربحار '١( ١ )ج٨١/ الثيعهء 

رص'اهأ(،سرّى كلاهما الوردرر وراعلأم الغفاري وطعة المجف، 
\(،UU_j)للطوسى •انمية، وكتاب )جمآ/"آاا(، للراوندي والخرانح والخراج 
انمهءوتمام الدين وااإك،ال (، ٥٣١للأربلالأنمة« معرفة ل الغمة وءكثف 
ةالطاهرة ااوالدرة ، ( ١  ٢٢)صرإالضيتهءللتجطي الأنوار منتخب و١١ (، ٤٥)صرا للصدوق 

.(  is)ص العامل مكي لحمد 
)ص1أ(.ااالحكرءةالإّلأمةأ )٢( 
اأالحكومحةالإسلأمةأ)صخ؛-ه؛رانظر:)٣( 
،( ٣٢ا/ ^١ اننبة• »اواثل (، ٤٥الأحكام«)جآ/ مدبب ١٠(، ٣٣٤)ج١/ الكاق« •افروع )٤( 

تدولته دمحتور ل فتقرر ا ه نفعالفح هوالخميتي وها ، ٤(  ٨٢/ ١ )ج  ١١التحرJرالوسيلة 



ءوجواب نحتصرسؤال ء٣٩٦

عكالحجة 'اهم داغ،م ، الفقهاء من وأتباعه ه نفعن الحميتي إمامهم وذكر 
طاعتهم،عن يتخلف من وكل عليهم، اش حجة الرسول. كان كإ الناس، 

ا.نإناهووا->ذ0ومحاسهعكذس*ل 

إلهم،فوض ما مع الأنياء إليهم لرض نقد حال كل رروعك ■' وقال 
®aJLpاوتمنوا ما عك وائتمتوهم 

اممليق!

شيعتهمذهب اد فعك الخميني وحجتهم آيتهم س حطرة مهمة شهادة هدم 
قعقيدمم وأن ، صلألة عك كان الماضية القرون كل طاشه احميع وأن صله، أس 

وهاتام، بوضوح فائه والواقع التاريخ أثبت ، فاسد أمر معين إمام عك النص 
.الفقيه ولاية عموم '' وهي جديدة بعقيدة عليه للخروج يضهلرون هم 

UrY_ الست؟.لأل الشيعة عناء اب انتق الحقيقة هي -ما
ولوواصفة، إلا أجدهم لر شيعتي ®لوميزت فهد؛ عك المؤمنين أمير قال ~ ج 

واحد،الألف من خلص لما ولوممحصتهم مرتدين، وجدتممإلا لما امتحنتهم 
الأرائكعك اذكوا ما طال إنبمم ل، كان ما إلا منهم يثق لر غرطة غربلتهم ولو 

.،  ١٠.ص.شيعة نحن ؛ فقالوا
اترئوعقول الأطفال، حلوم رجال، ولا الرجال أشباه ®يا فهدت وقال 
ذمآ،وأعقبت ندما، جرت واش معرفه أعرفكم، ولر أركم لر أل لوددت الحجال، 

وإذ،ا، الخدودوحراسة حفظ مستولية فقط، محملان لا . الإصلاعية.الخمهورية حنش أن ' =
حاكميةتوسع أحل من والضال اش، ميل ل الخهاد أي ، عقاتدية رسالة بحمل أيضا يكفلان 

الشهيد.ة موسمنشورات ، ١ صى\" إيران لجمهورية الدستور ٠ العالم أرجاء كافة ل اش قانون 
)ص.\ر(.٠ الإسلامية ءامحومة )١( 
أبض لورام ٢ ١  ٥٢)ج'ا/ ورام< )محموعة الخوا> وتب ( ٣٣٨الروصةاا)جم/ءالكال/ )٢( 

.- ٠٥٦ ٥ سنة ^٠^، ١٠١فراس 



٣٩٧ ءًء^ءء=ءءء^ء^^ءءءءء^ءءءءءءء^وجواب ختمرمزال ء

نغبوجرعتموق غيظا، صدري وشحتم هيحا، قلتي ملأتم لقد ، ٠ ^ ٥١قاتلكم 
تثريس قالت لمد حئ والخدلأن، بالعصيان رأيي عل وأنيتم أنفاسا، التهنام 

أحلومل أبوهم، ق بالخرب، له علم لا ولكن شخ، رجل طالب أي ابن إن 
.٢ رطاع((ر١ لا ش لارأي ولكن . فيهامقامامي. وأقدم لهامراما، أشد منهم 

توقال  oJb^^ ١١الحسإن رفع ررثم ت شيعته عك دعانه ل فهد الحبن وقال 
ترضولا نددآ، طرائق واجعلهم نرقا، فقرتهم حنن إك متعتهم إل اللهم 
.٢ ٢ ءقتالوناا(ل ءاJنا عدوا ثم ليتصرونا، دعونا فإئبمم ؟ أبدأ عنهم الولاة 

أتيتهباطلداتن، ص عل بن الخن طعن ررلما ت قال الحهي وهب بن زبد وعن 
أرىفقال؛ متمرون؟ الناس فإن اش، رسول ابن يا ترى ما ٠ فقلت وهومتوجع 

ثقلوانتهوا فتل ايتغوا شيعة، ل أمم يزعمون ، هؤلاء من ل ■حثر معاؤية واى 
محرأهل ق به وآمن دمي، به أحقي عهدأ محاؤية من آخد لأن واش مال، وأحيوا 

بعنقيلأحدوا معاؤية قاتلت لو واش أأ وأهل بيي أهل فنضح يقتلوف، أن من 
وأنايقتلني أن من حير عزيز، وأنا أساله لأن وواش أأ منأ إليه يدفعوق حمل 
ارأ. الدهر. آحر هاشم بى عك نة ٌفيكون عل، أويمن ' أمثر 

العابدينزين الحسين بن عل أتن ارلما ت قال الأمدي شربك بن حديم عن 
مشققاتينتدبن الكوفة أهل اء نؤإذا مريضأ، وكان ، كربلأء من بالنسوة 

)ج؛*آ/؛ا■(،الأنوارر و،ايحار )جه/ه-\■(، والكاق (، ٧١- )>،_'U اللأءت« »نج )١( 
واشرح(. ٢٧٨ا/ )ج للممد واالإرش-ادء ، النجف طعة ( ١٧٣ا/ )ج للطرمي وق١لأحتجاج، 

افهبة بن جعفر الدين لجم رص؛''ا، رصا؛آ،اوُاشالأحزاناا للمفيد ااالإرثاد،ا )٢( 
•٢٢٤٩م،ر٠إخماتررى٠سمحم)صئ٥٤٦

. S_jJ،طبعة ( ٢ ٩ ٠ ، ١ ٠ )ج٢/ للطارمي ءالاحتجاجء )٣( 



ءوجواب سؤال خصر ٣٩٨

وقدصثيل، موت المحور العابدين زين نقال يبكون، معهن والرجال الجنوب 
.، ١ .«أ ضرهم. نيا فن علنا يبكون هزلأم إن ت انملة مكته 

الختلأهل يا الكوفة أهل ُيا • القمح؛ ء؛لالب أبي( بن عل بتت زينب وقالت 
كمثلثلكم إنإ الزفرة، هدأت ولا انمرة وقأت فلا ألا والخذلان، والخدر 

هلبينكم! دخلاه' أيإنكم تتخذون أنكاثا، قوة بعد من غزلها نقفت الش 
،الأعداء وغمز الإماء وملق والكذب، والشنق ، والجس، الصامخ إلا فيكم 

أنفسكملكم قدمت، ما بتس ألا ملحودة، عل كفضة أو دمنة، عك كمرعن أو 
واقأجل ؟ احي أمكون حاليون، أنتم الخداب ول عليكم اش سخط أن 

أبلتمفقد ، Sluواصحكوا ممرا، فابكوا ، باليكاء أحرى فإنكم فابكوا، 
سليلقتل ترحمحون، وأنن أبدأ، ترحصوها ولن بثنارها، ومنيتم بعارها، 

لمد. . والمسكنة الذلة عليكم ومحربت، مزاش، وبوتم؛غض، النوة، حاتم 
.؛ارالأرض. وتنشق( منه، يتفعلرن موات التكاد إدأ، جئتم 

ثلاثةلكان شيعة، لما كالهم الأس ررلوكان ه: \لماو عل بن محي وقال 
•.ااأ"أ، . أحمق.الأحر والربع شكاكا، لنا أراعهم 
يكتمون، مومجنين( ثلاثة منكم أحد لوأق واش ®أما ؛ اقظ؛ عبداف أبو وقال 
.٢ ٤ حديثارال أكمهم أن اصتحللت، ما حديش، 

.٣( >  t-Tآو*ا• ٩ / TUالصدرالمايق )١( 
١(. ٤٦٢;  ٥٧الأنوار، وايحار ، ٣( • و؛ ٣ • ٢- ٩ ; ٢٧السابق المدر )٢( 
الأنوار،•بحار : واننز ،أ'آ(، الكثى،)صهم'وارحال ، ٤(  ٩٦اعافي،)جل/ "أصول )٣( 

(،ورح١لالحفي)ص٧•٢(.١٤٩/٤٧،وج٥٢١/٤٦)ج
(.١٦•آ/ ٤٧(،و»؛حارالأنوار، ٤٩٦/١٧"أصولالكاق،)٤( 





ءوجواب سؤ\ذ1 خصر ءء^ءء^^^ءءءءءءءءءةءءءءءءء 

:نمم،دقالص:صارامحة؟تازا
سإكم؛،4^اممه ولكن سموكم، هم ما واه لا 

نحنوليس بالراقضة، الشيعة ممن تعاق اش أل الله رحمه عبدالته أبو فبين 
.!أهلالةإ

التسميةومدح الرافضة قفل باب ت الجلمي وعلامتهم شيخهم بوب ولقد 
.، أحادثل أربعة وذكر -يا، 

قامررلو ت يقول عبدالق أبا سمعت قال عمر بن القفل عن هدا، وحل 
ا.نقتالهم،ار الشيعة بدأ؛كذأارى قائمنا 

وهيإلا ااكافق؛ن ق آية سبحانه اق أنزل >رما : قال ص عبداش ابى وعن 
.، التشيع،ار ينتحل فيمن 
التمثيلْع الشيعة، علمإء ومحلحن ب من ه البيت آل ملم هل ~  ٢٣٨س

لدلك؟

ج"لأ•
أنبن عل عدا ما كلهم، البت آل بردة الشيعة عياء حكم لقد ل ب• 

كلهمالناس صار يبض، لما ه اش رسول ررإن ت قال ه جعفر أي عن 'لمالب، 

الكافي«)جه/إم(.اا)ا(
للررالمحاسن« ٧ ، ( همات«ءتفستر وانظر: ، ( )٩!)آ(»؛حاوالأنوار،؛ 

v٢(.• للأءاوي)جخ\/ (،وااد١ترةادُارف٠ )ص٥١•
)٣(

(.السائق)ص٤٥٢المدر )٤( 



وجوابسؤال محمر ء

آ.أ .٠١ وأبوذر.وسل،ان، والمداد، عئ، ت إلاأربعة جاهلية أهل 
ومحينالكابل، حالي أبو ت ثلاثة إلا الحسين قتل يعد الناس ءارتد ت وقالوا 

•، ٢ ل ر؛ طعم وجيربن الطويل، أم 
منوطلبه للامادم، قبوله ق فهّ طالب أبي( بن عل وتردد ؛تالعثم ت ولهم ق٠ 

أنفلروأنا أي، دين محالمر دين هذا ررإن( ت ه للرسول فه، وقال مهلة، الرسول 

؛المومنذن بميل ٠ عل بن للحسهن ليك بن سفيان تسمية ، كتبهم بعضي ي ٠ 
ا.سنيازر أبي، بن لعاوية الحلافة عن لتنازله 

ابنوطعنه ث بل متاعه، وأحيوا قطاطه فانتهبوا شيعته، عليه وثب بل 
ا.الدائزز إق جرمحا فردوه إ حاصرته! ق الأسعدي ضر 

وةتةسررجا/؟اّآ(، الرهانءأ واااتمسير .، ( ١ ٩ ٩ / ١ )ج المانيٌ ااتفسثر )١( 
)جألإ/س(.(،وءبحارالأنوار،،٣٠٥لألكثاق^١;

(.٣٨٠/٢(uأصاول١صفي«)ج^^لاس)ص٣٢١)٢( 
(.٢١لأبنطآوس)٠س٦ ءسعلالسعودلإ )٣( 
(٢٨٦و)ج،يم ١(  ٠٥ا/)ج• الأنرارء وءثحار ( )ص٢٨للشد ا>الأخصاص« انظر: )٤( 

،الهدى علم للمرتمى ( ١٦محسنه ) الأنباء وتريه (، ٣٠ٍرإما ) للحرال العمولء وءاتحف 
لأينرّتم)صة1(.الإامة« و»دلأتل 

الومتتن،بميل فقه عل بن الحسن لوصفه ليل بن سفيان يمدحون الشيعة علمإء تجد وللأمف؛ 
عاتبوأنه ، ءل؛ع أصحاب من ممدوح بأنه ذكر حيث : داود)صرإلإم\ا( ابن رجال ي كإ 

مرحوال ١( ١ الكثىاأ)هسا ءرجال : وانظر ، ( )ص١٨الحيب رجال ل وكدا عل، بن الحسن 
أبآل رومناقب ( ١٩٣)صررللشوشتري الهرقهء ووالصوارم ( ١٦/١٦)جالبلأغةا٠ مج 

(•٣٥/٤طابالءابمر١ف)ج
•الكثيءرص'؟ا١( ءارجال )٥( 



ءوجواب سوال ءمحتمحر 

يرونأتباعه بعض كان الحين، بن عل ين محمد جعفر أيا إمامهم وأن 
الفسق،معالن راجعقر : عل ين جعفر عن وقالوا ا، ١ يليهال وما وذكرْ عانته 
لقليل حفيف، لقسه، وأيتكهم للخمور، شريب ماجن، فاجر 

٠٠..نفسه.

.إاالةةب>ل'آا عيداق أيٍر لحية ق يضرؤل ت الشهيرزرارة الشيعة محدث وكان 

سسهأد'كهملا رمإ يضؤُْ لا ما س مندوري.> ُؤند'ءوأ تعاق؛ قوله وأن 
•ا اش.أ رمول عم ْهغ العباس ل نزلت ه آائ-انإاآلجمد 
•ع-ه،الا"، رصياممه عداش وابنه لعنه ويوجون 

•٢ يالكفرل فهد عباس ين عبداس عق الكليني وحكم 

ليزيدعبدأ يكون أن رصي ، فه، الحين ين عل الحائدين زين الإمام وأن 
أوإمساكهرى.ييعه ل المطلقة الحرية أءهلا0 وأنه ، معاوية اين 

.إ ا ا السلأمأ٩ علميها فاطمة ثديي يئن وجهه يضع كان . الق رسول وأن 

.( ٤٩٧الكاو«)^/ "اموعس )١( 
٣٢٣ورالارشاد• )جا/أ'ه( الكاق• ص •الأصول )٢(  JJuM ) ف\مواروضة\

)جآ/\ّ-أ(.للاربل انمة، وركشف ( ٢ ٥ ٠ ا/ )ج لبابوري 
ارجالالكثىا)صآأا(.)٣( 
الآية)آا(سمورةالحج.)؛(
.( )صآه-مه الكثي« ارجال )٥( 
الابق.)ا-(

الكافي«)ج\/يأآ(.•أصول )٧( 
(.٢٣٥/٨ااالروصةساممjا()ج)٨( 
<.٧٨/٤٣لال٠جني)جالأنوار" •جار )٩( 



^^ءءءء^ءءءءءءءء^^ءءءوجواب سؤال خضر ع

وعرصوالا، أم ابنه هو هل ^ ٥٥الرصا إمامهم ابن ل الشيعة زعإء وشك، 
بعدفصدقوا القافة، فحكمن، القافة، حكموا حتن يقتنعوا ول؛ زوجته، بزني 
!أا؛.الرصا!ذلك 

المأمونعم ابنة يعشق لكن بأنه اقظر، الرصا إمامهم الشيعة زعإء وانم 
اءن®إن ؛ قالت، السلام عليها فاتلمة إن ت ْهن عل \.لأ»ونوا أمثر وصف ل وقالوا 

الكواليس،صخم اللمراعتن، ؤلؤيل العلن، دحداح رجل أنه عنه تحيلي نرئس 
له®لامال الن، صاحك البعير، مثاشاكمشاش لتك؛يه العيت؛ن، عنليم أننع، 

لمحاالبطن، عغليم أقرب، القصر وهوإك مربوعا، أسمر ®لكن رواية؛ ول 
أصلع،اللحة، عفليم لين، عينه ق المعامن، حمش اللأراعين، عليظ الأصاح، 

الجهةارأن•ناتئ 
•• • عل من يزواجها راضية كانت ما أنما ١^^٤ت 3، الكلبي وروقا 

>سقميااوءلال فاقتي، واشتدُت، حرق، اشتد ند ®واممه ت وقالت، 

اصليق:

.الشيعة؟ عوام من أحد هدا مدق هل 

وقبل المعتمدة، الشيعي مهم مذ كتب، ق إذأ ءل،اؤهم يرو;اا فلكأذا 
.؟ وأوثقها أصحها 

اللكفي«)جا/أ؟'ا(■)ا(«أصول(
.١( للمدوق)صُاه أحبارالرصا،ا*عيون )٢( 
)جم؛/ا<ا'(.(،و،ابحارالأنوار*  ٣٣٦)٣( 
الفرجالأصفهاف)بآ<•لأب الطامح،• 'مقاتل )٤( 
ا٩ الأمارء)جخم وايحار (، ١٥•— )ج للاريل الأتمة* معرفة ق الغمة »اكثغ، )٥( 



ءوجواب موال غممر ءء^^^^ءءءءءءءءءعءءءءءء 

.؟ الثبة عياء عند ه الض بنات عدد كم ~ ٢٣س؟

عقدليلا نجد لر التارتنية، النصوصي ق التحقيق ررولدى • علماؤهم محال ~ ج 
بناتكن الأخريات، البنات أن الظاهر بل منهن، الزهراء مر بنوة ثبوت 
ا.١ ل محمدا، محل الأول، زوجها من حدبجة 

.؟ الهلينة ق الشيعة ءالماء عقيدة ما — ٢ ٤ ٠ س 

طينةمن خلق ني والخاصة، محلينة من خلمق ررالشيعي ت بان يعتقدون " "ج 
معاصمن الشيعي ل ما معتز، بوجه الهليتتئن يان المزج وجرى أحرى، 

هومنوأمانة، صلاح من ني الل وما ني، الطينة تأثره هومن وجرائم، 
الشيعة،وموبقات سيئات قان القيامة، يوم كان قاذا الشيعي، بهلينة تأتره 

.، للشيعة،ال تعهلئ السنة، أهل وحنات الستة، أهل عك توضع 
•٢ ثنط؛تيهل سذارؤظقذُ ُؤ • القائل بإبليس هذااقتداء ق أليس 

تمارض;

وابنكالمرتفئ القدمثن عليائهم بعض من إنكار موضع العقيدة هده كانت لقد 

ه ١٣٩٣الثانية ت ط سروت ألتعارف دار ، الأمثن لخسين الشيعية^ الإسالآمية العارف هدائر٥ ( ١ ر 
.( ص٥ ) النجفي بعفر الخناءا؛ ت وانظر ، ( ٢ ٧ / ١ )ج 

(، ٢٤٨-  ٢٤٧/٥)جالأنوار، وابحار (، ٤٩١- )ص•؟؛ للقس الشرائع، اعلل )٢( 
أحاديثسبعة فيه وذكر ، والكافر الموهمن طينة باب ٠ بعنوان الكلتني عقده ما إق ٠ وانظر 

حتنأ وتولدا ازدياد ل السبعة الأحاديث هذ0 زاك وما ٢—٦( )ج؟/ اراصول 
حتؤلتتولد زالت وما (، ٢٧٦~٢٢٥/٥)ج حديثا ومحتن سبعة إق الجلي عهد ل بلخت 

.أ! محدود اناد والتولد التزاوج سرعة ل  ١٠أحاديثهم جح ل مشاهد وهدا إ إ الحاصر عصرنا 
(سسورةالأعر١ف.١٢الآية))٣( 



وجوابمحممرموال ء

.، ١ ردها<ال نوجب والإ^محاع والة، للكتاب، نحالفة رالأماأ-محارآحاد، إدريس 
عقائدق المعتاد هو كإ الزمن، عر كاثرت القليلة الروايات هذه لت5ن 

الأخارهده رووا ند أصحابنا اءإن الخزارى؛ قال حتى الشيعة، عد\ء 
والحكمإنكارها، ق محال يبق فلم وغرها، الأصول ل المتكثره الأسانيد 

.، متواترةاال يل أحبارامستفيضة، صارت بل أخيارآحاد، بأنيا عليها 
.العلية؟ لعقيدة الثيعة عبياء احراع سبب محا ٢" ٤ سا 

ومنوالكثائر، الموبقات قومهم انغإس أئمتهم إق يشكون النيحة إن ~ج 
عندهذا ينعدم بينإ الأحرى، عقائدهم بسبب بعضا، بعضهم ولعن تكضر 

السنة،أهل بهلتنة الشيعة حليتة تأثر إل ذلك الشيعة علياء فعرى السنة، أهل 
العقيدةهذه بنسبة إلا لإقناعهم ؤلريق ولا بذلك، غوغاءهم يقنعوا لكي 

أئمتآلالثت!لآا.إك الفريدة 

رقتئئو،ءثءىىنجو

الدواءوهو ، داء كل من الشفاء الحسين قر محلين راق ت قال فهد عبدالت ابير عن 
الأكر«لن.

انظر:»الأنواراوماب«)جا/ههآر)١( 
•الأنوارانمءاب«)جا/'ابمأ(.)٢( 
(.٢٢٢-(،  ٢٨)جء/ الأنوار• •بحار ، ٦(• -٧ ٦ • الثرانع•)صرا *علن : انظر )٣( 
.،ء(  ٩٩آ/ )ج ]الصدوق الفقيه ثدضر0 لا ومن (، ١٤٣، ١٢٥)صر للمفيد الزار كتاب )٤( 

ومائاو١١ ، )صررآّآما( للهلوصى كلاهما التهجد• و١١مصاح ، ٤^١جآُ/ الأحكام• وءت|ذب 
(،٢٣)ج.\/.لفوري الرسائل، وامتدرك (، ٥٢٤/١٤)جانماماي للحر الب• 

(،و،كا.ل٤١١(،واروضة\ف\ضلييئابوري)ج^/١٢٣)لأو/وابحارالأنوار• 
.( ١ U1_5 ) لالهل،رمي الأخلاق• والمكارم ، ( )صهم\أ القمي نولوته لأ!ن الزيارامت،• 



ت؛رجواب غتمرسؤال ءءء^^^^ءءءءء=ء^^أ!ءءءء;ء^^ 

تناقض:

صالحسين ئثر طين من نتدواى عالة، أصابته ارمن : القص عبداممه أبو قال 
السامااعلة تكون أن إلا العلة تلك من اش شمام 

محلينحلا ما آدم ابن عق محرم محلين رركل : قال اقص عبداش ابير عن : وقالوا
قرالخسذنصلأا.

تناقض:

نثروكيلك ه، اش ومول قثر ااوكالاك قوله السقأ الصادق عن ورووا 

.١٠مقم.كل من شفاء فإما مها، قخد اللام، ومحمدعليهم وعل الخن 

تمارض:

أينثر محلين حلا ما آدم، ابن عك محرم محلين اركل اص: عداش أبو قال 
منشفاء اس؛ت، عبداق قثرأيى ااءل؛ن ، ٤، ااتماال شفاه ومع من أكله من عيداق، 

الموتاالْ،.و\م ،  u٣٧١ةiلأ كل 
الأرضإك يور ، m؛ الحسين قير محلين عك :ررالجود m؟ الصادق ال ق ٠

ا.الساوعةاار 

لالشد)ص؛؛>(.الزار! رمحاب )١( 
(،و»لكءلالزلأرات« ١٥١)جم\ه/ (،واا;ح1رالأ;وار« )جا-ا/-ا.آ الواثل! »مممرك )٢( 

)صها/آ(.
)ج\\إيى^(.الواتل! •؛•تدرك )■٢( 
(.١٣'لأ/ الأنوار! •ربحاي )٤( 
عبارةت بزعمهم )وهو ( ٣٤)صء الرصا الإمام ونقه ٠ )جآ'ا/ه"آ( الومحاتلء امتدرك )٥( 

.مكين( بن لحمد الرصا الإمام كتبه كتاب عن 
.( ٢  ٦٨/ ١ رج ألفشا*اا محضر0 لا ومن ،را (  ٥٣٦ ه/ )ج اكيعةا^ وسائل  ١١( ٦ ) 





ءوجواب سزال غتصر 

.، اكاق،،ر والثهيد القيد إليه أشار كإ الأخيار، بجمع وبه الكفار، 
•بالإجيع أنجاس كفار أتبمم ٢" 
الشيعةءالإء  ٤١١٢بإ■أنجاس، كفار راإ"رم • الحرائرى الق نعمة محييهم قال 

•،ا• والنصارى اليهود من شر ؤإمم ؛ الأمامية 

"ا'-لأتحوزالصلأةطيهم:
وسالمرتد، حتن بأيامه الكافر عق الصلاة تحوز ررولأ • الخميني قال 
.٢كالواصب((ر الإسلام انتحل ممن يكفره حكم 

•*ذبائحهم تحل ؛-لا 
أظهرؤإن الماصب عدا الإسلام، فرق خميع ذبيحة ))فتحل : الخمبي قال 

الإملأم((لن.
زنا:ه-أتامأولاد 

واذق: قال جعفر راعنأي : الكلميني تبنهم عل،اء ؤإمام شيخهم روى 
.اشيعتناءار حلا ما مايا، أولاد ^الهم 

خزعوافا بانانهم، وفجر ذكورهم، مع اللواط ارتكب قد اأشيهلان وأن 
فإنبحضرته، الأبالة من ؤإبليس إلا يولد، مولرد من ررما • الرواية هده 
منالولود يكن لر ؤإن الشيهلان، ذلك من حجبه شيعتتا، من الولود أن الق علم 

.( ٣٧•- ٣٦٩الأنوار،اادحار )١( 
.٢( • ٢-٧ • ،الأنوارانمإنيت،يزائري)ج؟/٦ )٢( 
،تحريرالوسلة،)جئ/آ؟(.)٣( 

.( ١ ٤ ٦ ^Y/ الوسالة، ض ( ٤ ) 
الشيمة،•واتل ؛ وانفلر ، ؛ ٠١٨٨٦لكو ط؛ )ءسهآا( للكلبي الكاق، من ٠الروضة )ه( 

•( ١ للأّ؛رآ;اذي)صا'ا' الأيات ونازل ، ( ٣ ١ ١ Y/ )ج؛ وا>؛حارالأنوار، ، ( ٣٧ا/ ^٦ 







وجوابسؤال ئنتصر ء

•إا معهم الحق ولولكن حتن السنة أهل بايوافق العمل لابجون ~ ٩ 
العامة،أحيار عق اراعرصوهما ت الحديشن ق قال الصادق أل رووا 

.، ١ ر ذخذوْاا أحبارهم حالف وما ندروه، أحبارهم وافق فإ 
.الشعي؟ النهب أنكرهاعندءلإء من حكم وما العة، ق وردفضل هل " ٢٤س'؟ 
زاركأذ،ا مؤمنة، يامرأة تمع ®من •' قال أنه ه الض م، افتروا نعم، ~ ج 

،،مجر0اال سبعين الكعبة 

.٢ وهوأحيعءل القيامة حاءيوم يتمع ول؛ الدنيا من نمج ر'من • قال ه وانه 
معحثر مرت؛ن ممتع ومن الحبار، سخط أمن مرة ممتع ®محن ت قال ه وأنه 

.، ٤ الحتان<اأ ق زاحني مرات ثلاث ممتع ومن الأبرار، 
٠١شعره عك الماء من مر ما بقدر لة اممه غفر اغتل ررإذا المتمع وأن 

قرحتهكانت مرة ممتع ®محن • قال أنه )هؤ النتي عن الكاشاق الله فح محييهم وروى 
مراتثلاث ممتع ومن الحسن، كيرجة فدرحته مرتتن ممتع ومن الحسين، كدرحة 
•، ٦ كدرجنى'ال فدرجته أرع تمح ومن طالب، أي بن عل كدرجة يرجته كانت 

رارالأ، ( ٥٣١لشي)ج'ا/ الثراتعا<  JUU(، ٢٣٣ل\ا الأنوارء ، ١( ١ ٥ جَاآ/ ) =
.للخميني)ص؟ح( والرجيحء التعادل 

.(  ٢٣٥)ج'أ/ الأنوارء وءايحار (، ١١٨لج٧٢/ الشيعة* وءوماثل ، (  ١٥٣ ص ) اكراتعاا ؛اعلل ( ١ ) 
سنةط\ الشن دار اخلوسوي، حون للسيد الأطهارء الأتمة زنوثة الأّرار ءكثف )٢( 

ا\ةاه،)صهم(.
.( ٤٨٩لاكاشان)جآ/ الصادتين،ا ءتفرمهاج )٣( 
.( ٣٦٦)ج^ الفقيهء اسلأمحضرْ )٤( 

.السابق اطلصدر ( ٥ ) 

(.٣٥٦)صىالقاصدJناا اامنهح )٦( 



ءوجواب موال غتمر ءءء^^^ءءءء^ءءءءء^^^^^ءء^ 

تناقص؛

يومه اش رسول ءرحرم • قال ■ ٠٤١١طالب أبي( بن عن؛ الومنن( أمثر أن رووا 
ا.وكا١حاكة٠ل الأمن، افر لحوم 

ا.بtاا٠أ نفسك تدنس ®لا ت فقال العة عن مثل فهد وأبوعبل>اف 
.لذلك؟ الشيعة عبياء استجاب وهل 

منالتعة إباحة ®لأن ت العامل ثيخهم قال التقية، عل حملوه بل لا، 
الضروريمنكري أن عق حكموا وقد ، ٢ الإعاميةاال مذهب ضروريان 

.إمحدهم:أنهكافرل؛،!
.والهاثمية؟ وبالمحمنة، شرالباكة، التمتع يجوزعندهم هل " ٢٤٤محي 

الرحل؟-يا يتمتع هل الهشرة الخارية ت  ٠٤١١عبداش لأنح، قيل ت رووا ج~ 
إذاالذي الحد وكم اش أصلحك قلت؛ نحلع، صثية تكون أن إلا ®نعم، ت قال 

.، عثرمحتزار ابنة تال؛ لرنحيع؟ يكته 

واواتل(، ١٣٢/ rUللطومى واالأ-مماركلأهما، (، ١٨٤الأحكام،)^٦! ،مذيب )١( 
(.٤٤١العامل)ج^ للحر النيعث، 

<،واالواد٤٥٥/١J٠(،و»مدركالوطتلألاكورى)ج؛٣١٨/١١•ابحارالأنوار،)ج )٢( 
الثالثالقرن ق روامم كار من (، )صلم١٨القمي الأشعرتم( عين ين محمد بن لأحمد 

.الروايات( نوادر عن كتابه ؤ، الهجري)يتحدث 
(.٤٤١اوّاتلاكعان،)جيم)٣( 
،لحنالثانيةالمقدمة الارتياب، وكثم، (، ٩٠ص للمجالى) ءالاعتقادات، ت مثلا انغلر )٤( 

الميزان،ق وأالثيعة (، ٣٩٣-٣٨٨/١اليزواري)جللمونوي الأحكام، وامهدب الأمن، 
(.١١•الاعتقادات،)ص؛ كتابه ق اكدو3، وشيخهم ، ١( مغنية)ص؛ حواد لمحمد 

كلاهماالأسمار، ور ( ٢٥٥٧الأحكام، وامدِب ( ٤٦٣^٥;•الفروع،ص، )٥( 
.( ٢٣٦; ^١ الثيعة، واوماتل ( ٤٦١الفقيه،)ج^ لامحضرْ »وُن (، ١٤٥للعلو-ى)جم 





تةوجواب موال خنصر 

لأبىقلت قال؛ امن بن حران ؛اعن ؛ ، الكازل أصول ففي ، الثيعي مذهبهم 
..١١ . . أفتيناها ما شاة عك لواجتمعنا أقلنا ما ناJالث، جعلت ت ^؛ ٥٤١١جعفر 

منها:الخمسيواياتفيهاترهيبوترغيب؟ وآصدلواش 
أكلمن ت قال لنار؟ الحبي به يدحل ما أيسر ما قلت؛ ت قال بمحثر أي 'اعن 

•الءمحم"ر٢، ونحن درهما، التمحم مال من 
آ.ل رزعم" مفتاح إخراجه ي رافإو 

فاقتكم١١ليوم لأنفسكم تمهدون وما ذنوبكم، رُتمحمى 
تحرموالا . .. موالماوعق عيالما، وعك ليئنا، عك عوننا الخص ارإن 

ا.١ ءاJهاال قدرتم  ١٠دءاءذا أنفسأكم 
شل،عشر الاش الشيعة لأئمة لا الثبت، لأل ى الفيء أن : وادق 

ائماءؤؤاعننوأ ت تعاق قوله ق داخلون فهم البيت، لأل تحل لا الزكاة ولأن 
وآلنننيمىوآلفس آلمي( ؤلنيى ولارّول خمسهُ ش قان سء من عتمتم 

نذرأّالفرقان يوم عندنا غل ؤماأذزلئا لأس إ0'وئزةانطم 
البيتآل من حرج الخص ولكن ، قلءيره ني،ئ ًًُةل غل وآق الجمعان 

.الشيعة!إقءل،اء كالهم 

(،«إك،الالدين،)صا/،رآ(،١٣)ج\/(،»_لامحفرْالثف« ٣٧٤/٤«وائلالشعة«)ج)٢( 
نمودالومي)جاا/\،هآآ(.اشأحالكبيأ 

(،٠٥٤vالكافي«)ج١/رج؛/ه^(، اوبة(أ ائل أأو,( ٣٨٩الأحكام«)جا/»مد.ب )٣( 
(.roU/w).،(«شاحالكتبالأربعة، ٥٩)ج^/«الأّتهارأ 

>اللكفي،)جا/'\؛ه(،رجأ/ه'ام(، الشم؛تأ >وّاتل الأحكامأ)ج\/هم\( «مدب )٤( 
.( ٢٥٧)/الأربعة^الكتب ( ٥٩لأوإ ٠االأستيصار٠ 

الآية)اة(سّررةالأظال.)ه(







وجوابمزال غممر ء

فقراءمن لها تحما ميرونه من عك لوزيعها بل ، لحفظها لا ، الشيعي الذهب 
آلاJتأل١،.

هدهيصرفوا أن للفقهاء أن وهو ٠ الخامس الطور إق الأمر تطور يم 
،والعامة الخاصة كتبهم ونثر ، العلم كهللبة ، يروما التي الوجوه ق الأخماس 

.،!منهار الكبرى حصته الشيعي الفقيه اعتناء يبدأ أن وجوب ْع 
.أأ أ البنت آل س أنبمم يزعمون الشيعة فقهاء كل أن وخاصة 
أصدرواأرصدتم، ق المالغ هذه ايدلع عن أتباعهم بعض تقاعس وعندما 

البيت،لأل الظاين ل مندرجا كان أنل، أو درهما، منه مغ راومن تقول؛ رواية 
."ر٣، . .الكافرين. من كان مستحلالدلك، كان من بل لحقهم، والغاصئن 
هذءس ممكن عدد أكبر عك الحصول كيفية ق الشيعة علمإء ين التنافس وعظم 
.أولأبأول!!ثدي لمن الهائلة للمتخمضات علانية منهم الدعونز فكثرت الأخماس، 

منترخيص وبدون ءالإدهم، ين ا( ا التجارية)الشريفة النافسات وكثرت 
وذاكالمائة، ق خمن نحفيما؛مقدار ينزل العالم فهذا ا لديم! التجارة وزارة 

.أكثرر٤،وهكدا
ذعلكاتهم ألكبر س ( )ص٢٨٦الطوّى حمزة بن عو ؛>، لحمد الضلة« نل إك ®الويلة )١( 

لكشفلعل السانياا ءالتور ؛ وانظر فقهي( متن عن عبارة روكتايه الهجرى السادس القرن 
.النجف الأداب مطبعة ، (  ٩٤٣ / ١ )ج ءالغيية* رمن للفقيه الحمس؛* لغ وءوجوب ُ الغطاء 

إقالدغ أيضا، فيه ءالأحوط ت السيل وأيناء والساكن الأيتام سهم ل قالوا ولذلك 
)صا*م\ا(.)ج'آ/ه*أ(،ءهاوايةالباداا الوثضء ٠العررة الجتهرا 

(.٥٤٨/ رج؟ الحكيم همسن لجدهم الوثضء ءالعروة )٢( 
مويق! ؛ هلفالخمس نصف يأخذ الفقيه ءان ت الغطاء كاشف عل العاصر شيخهم قال 

.( ٤٣٩)ج١/ الساطعأا ءالور - • له كان ، فضل فإن ط الكفاية ندر عك منه الأحر الصف 
)جآآ/أأم(.ءالعررةالوثضء )٣( 
الأئمةوتبرتة الأسرار كتابه؛اكشف ل الموسوي حسان السيد شيخهم ذكره ما ذمة عل وهذا )٤( 

،)ص؛¥(،داراكنطائةاآةاه.الأءلهاراا









:ءءء:ءءءءءءءءء^ءءعءع^؛ءءءء؛ءوجواب ّؤ\ل محتصر ٍء 

عليهمالمنصوص الأئمة حكومة ض حكومة أى يرفقون الشيعة فعلماء 
وخلافةالراشدة الخلافة عك حتن الحكم 7ءذا محكمون فهم ولذلك يزعميم، 

٠النبوه  ٠ ٠

الثلاثةررالخلمفاء الصادقي شيخهم يالمجف العلمية الحوزة ممثل يقول 
الحني؛عل محمد العاص ئيخهم ويقول ا، ل الإسلام(( عق الآمر ق شركاء 

وفاةمنذ والحاكمين، الحكام من ل٠ين والمالإسلام الأثيمة الأيادي ءاتلاعست 
وملم((ؤآله عليه اه صق محمد الكريم الّثي 

.ادا1م؛ن؟ خلفاء لدى العمل محوز متن ~ ٢ ٥ ٠ س 

أجهزةj الدخول الإسلام يمح أن ءاوطيعى : الحمض شيخهم قال ج~ 
أوالظالم، من الحد هو ذلك، وراء من الحقيقي الهدف كان إذا الحائرين، 

واجبا،يكون قد الدخول ذللئ، إن بل بالأمر، القائمان عك انقلاب إحدامث، 
محلأف،«رص.ذللئ، ق عندا وليس 

قكان إذا السلأءلان، ركب ق الشيمب لحول الحائزة التقية من ُرإن •' وقال 
ا.الaلوسىا٠ل الدين نصير دخول مثل ووالل٠ين، نصرللإملأم الثكل لحوله 

تكونالتثلر الإمام لثلهور التوطئة ررإن ت القفل عدالهادي العاصر شيخهم وقال 
.، ٥ المسالحةاال الثورة والقيام السيامي، الوهم، ًلريمح،إثارة هم، السيامي العمل 

.( )_AUوالحاكموناا ®عل ١( 
.( ٥ )صا/ه التشح* ظلال ،اق ٢( 
(.١٤٣-)ص٢٤١الفقيه، )رولأية ٣( 
الأسلأمة،•الحكومة ٤( 
)ص'ي(.»فيانتذلارالإماما(ه(







ءوجواب مزال خصر 

٠اله-اثميين وقتلوا د1كر، السمين الكمار الترك مقيمة مثل ملحمة 
٠. ..لعبامئين ١ وغم العباسيين من اءهم نومسوا 

الطومحي،وزميله ، الحلمس ابن شيخهم محلون الشيعة علياء نرى ذلك وبحد 
نصرشيخه الجلي ا فوصفمناقبهم، عفليم من ؛المسلمين فعلتهم ويعل.ول 

الحسنبن محمل. الا.ين نصير حواجة الأعثلم الشيح ءاوكان ت بقوله الطومي الدين 
،.مولاكو*ل ونيرأ^lJailo الطومحى، 
الديننصّر الحواجة بفقدان ٠ بالخسارة. الناس ارؤيشعر ت الخميني وقال 
.اإ للإسلام® جليلة خدمات ةا.م ممن وأصرايه العلومي 
ترحمةق قوله ق قبله من اري الخوانشيخه كشفها الخليلة، الخدمات وهده 

استيزارْحكاية المنقول المحروق الشهور، أمره حلة ررومن • الطوسي الصر 
كالمع ١^^، لهلمان الموكب ق وعنيته • خان. هلأكو . . المحتشم لالسلهلان 

بيملك ؛إبادة • • البلاد ؤإصلاح الحبال لإرشاد بغداد، السلام دار يق الاستعداد 
دمائهممن أمال أن لك الطعام، أولتك أتبلع من العام القتل العباس، 
ا.٤ البوارءأ دار نارجهنم ومنهاإك دجلة، ق نامارحا الأمار، كأمثال الأقدار، 
ليلةق قتل الرشيد، الخليفة وزبر يقطن، بن عإ؛ب ت الأحر شيخهم وهذا 

١لم مخمائه الملمان من واحدة 

بابنالمعروف ، الخوادي أنجب بن عل لاشبي ( ١٣٧-)صا-ا\ الخلفا،ا( أبمار ِ )١( 
الأمي)جا/ه'م(.لمحن اكيعة« رانفلر:»أء؛ان ،  J،-IUسة؛الزى الماعي 

بنللحن ، ( ٨ • )ص الشن' اكشف ت واننلر ، ١( ٢ / ١ ' ١ج٦ الأنوار* 'بحار )٢( 
•- ٦٠٧٢ سنة النوق الخل الطهر بن عل بن يوسف 

.( رص\/اا١ الاّلأب! •الخم.ة )٣( 

ضرشيخهم عق الثيبمة عالياء ثناء يعص وانظر ، ٣( ٠ ٠ ٠ )جآُ/ الخنان* *روصات ( ٤ ) 
.( ٣٥٦اكس^١/ لعباس والألقابء وءالكن ، ( ٤٨٣اس)ج٣/ "وماتل : اللومي 



وجوابموال هصر =

وزيروص يقط؛ن، بن عل أن أخارهم؛ 3، ُرإن الجزائري؛ شيخهم قال 
أسقفوهدموا ^!٢١^ فأمر ، من حماعة حسسه ق اجتمع محي الرشيد، 

ا.ر  ٠١.تقرييا. رجل خممإتة وكانوا كلهم، فاتوا ال*مو'ٌين' عك الحثس 
مسلميوعلعاوهاوائماق الشيعية الصفوية الدولة مافعلته إق كيلك وانفلر 

.ئ٢٢ ١١٤٨منة إق ٩ ٠ ٥ سنة ْن ملكها اسمر واش والعراق، إيران 

الفتنمن زمانك من يقرب وما زمانك، ق محدث فيإ العاقل أبما فاننلر 
الشيعةعالياء قل من ذلك محفلم تحد فانك الإسلام، ق والماد والشرور 

يمكنهمعا يقعدون لا وأنيم ، وشرافتنا الناس أعظم من وتحدهم وأتباعهم، 
.الأمة.من اد الموإيقاع والثرور، الفتن من 

 Y_ ؟ النص.؛رية من التأحرين عشرية الاثنا الشيعة عياء مومحف ما ~ ٢ ٥.

أهلميعة من وجدهم ررإئه ٠ المراري حن المحاصر يحة الاية قال ج~ 
إقؤينتمون بالحق، الالتزام وبراءة الإخلاص، بصفاء يتمتعون الدين البيت 

وقال. .والنسب.الولاية إليه ينتمي وبعضهم طالب؛الولاية، أي بن عل 
ا.والحعفريةا،أ الأمامية كلمي؛ مثل مرادفتان كلمتان والشيعة؛ العلويين إن 

٠؟ التهبرية من التقد٠ين عشرية الاثنن الشيعة علمإء موقف ما ٢~ س٣٥ 

.، ار٤ ا الإسلام عن خارجون كفار، بأمم — ج 

.٣( • )ج\/٨ الماب« •الأنوار )١( 
.( لحمدجوادمغنية اليزانء ل اااوثسهة )٢( 

.)_x—٣( سروت الصادق دار C اكثرازي مهدى لحسن البيت* أهل شيعة العلويون ُر )٣( 
(, ٢٨٥)جه'آ/ الأنوار* ءايحار )٤( 



ءوجواب مزال هصر 

ربعق السنة أهل نحن معنا بجمعون الثيعة ءلإء هل وأمحرآ؛ " ٢٥_•؛ 
.أاأ واحد؟؟ ؤإمام ه، واحل ونى واحد، 

إله،عق ، ر معهم تجممع لر ءانا ت بقوله الخرائري اممه نعمة إمامهم أجاب ~ ج 
محمدآ.لكن هوالدي رببمم إن يقولوا: أتم وذلك إمام، عك ولا نى، عك ولا 

بلالشي، بذلك ولا الرب، -بدا نقول لا ونحن ايويكر، بعدم وخليفته نسه، 
ا.نسناااار الني ذللث، ولا رئتا، أبويكرليس نبيه خليفة الذي الرب إن ت نقول 

ءمح«محةأد
٠٠' ٠٠' ٠٠،

:.عأ،للدري.أي ;١( 
(.TU؟'-\<UA«الأنوارالماب«)جآ/ :٢( 







وجوابسؤال غتصر ء

اتغاضة

قالمختلفة الإعلام وسائل ق الدعوة كثرت لقد ; لم المأحي 
قوالتعا٠دية . والتسامح. والأنفتاح، الأحربن، مع التعايش إق ت الإسلامي 

الفكرمحالف ما كل ونبي والتمر، الأخر، الرأي واحترام الفكري، الحوار 
.١^٢، ..الوسعلي.
مع)التعايش يسنن بإ الماداة أو محهل الفكر هذا يدعوإق من لعل ولكن 

)وحدةإق آ الدءوة(ل به يراد )قد الأخر( الرأي واحترام الأخرين، 
الأديانلى(رْأ.

يدركهافلماهرة، وردة بواحا، كفرا ٢ الأديازل وحدة إق الدعوة كانت ولما 
العال؛أنحاء حمع ل لها المفلرون حرص فمد لدا الحواص، عن قفلا العوام 

إكللوصول، مقنعة وسائل واستحداث مبطة، ذراع إمحاد عك الإسلامي 
وغثرهم،الإعلام أرباب من الحهلة بعض نجد لدا الدعوة، هدم ل مارمم 

وشيخا، المرنان فوران بن صالح الإمام/ شيخنا ت عليها وعاز الخاتمة هذه رابع ( ١ ) 
طرهوفرزق بن محمد المنة/ ناصر وشيخنا الراجحى، عبداف بن عبدالزم العلامة/ 
■الحاشية ل ذلك إق أشرت وقد ، حيزا اف حزاهم وغيرهم ، السلمي 

بهبأس فلا ، ابوار وحس ، الحنة والوامحلنة ، الدنيوي التعامل به أريد إل وهلا ( ٢ ) 

)م(هيننلص)اص(.
بقضايايعرف فيإ ا الأديان بان التقريب دعوة نطاق حارج الحوار مصطلح )يستعمل ت أيما ( ٤ ر 

ابندار ، دكتوراه رسالة ، القاصي عدالرخمن بن لأحمد الأديان بين التهريب دعوة التعايش( 

.عليها)القرنان( البقاء محرز ه محمد بعثة بعد الأديان كل أو الاعتقاد ت بمعنن )٥( 
•العتى)الخوزان( -أدا)٦( 









٤٣٣ ءءءءءءءءءء^ءء^ءء^^^^ءٍءءءوجواب [ i\y^خمر ء

منه.للنشر م)الإرهاب( يايالحهاد تلمب ت وموتنب يسلموا، لر ن إ~ 

لرالتس رام والراء( )الولاء ، وأصلهل١ الإسلام قاعدة هدم تستهدف )٨( 
بعدالحكم، هدا من أبتن ولا أكثر الأدلة من نيه حكم تعاك اقُ كتاب 

كرإق ت الماكرة الطرية هدْ فزمي ، ٢٢صدْ<ار وتحريم التوحيد وجوب 
وأصحابالمبتدعة من(ل'آ، )والراءة الكافرين، من المسلمن براءة حاجز 

٤:)ومفاصالتهم(الكبائر 

فيإاانجتْع ت ، الفرق(أ بن علميها)المتحاورون محتمع التي القاعدة إن ثم 
.؟ عليها؛ احتلمتا فيإ بعصا بعضنا ويعير عليه، اثفقنا 

قالأحكام قواطع خالف)و،(لا'، لمن عير لا إذ فاسد؛ حادث نفعيي وهذا 
نانمعن التنازل ولا العير ؤغ بلا اللمن ؛إج-لع فإنهالإسلام، 
.، أ بالباطل® دونه وتحايل شرعنا أصلا تنابد فرقة من وكم الاعتقاد، 

ا3كتاب،عق محتلمون فهم حوي، حجة ننزيب من ملم كل باق وأعيد 
تعاق،الق كدحم وقد والاجنعلع الوحدة يثلهرون هدا ومع لل^كتاب، محالفون 

^^هاوحمعاؤظوهزسهأما

)ئ(ناءدْرالغوزان(.
تعاق.اف رحمه عتتق ين خمد العلامن لليخ (، ١٤ص ر والفكاك• •النجاة انغلر؛ )٢( 
■ومعاداةرالفوjان( )٣( 
وماصمحهم)النونان(.)٤( 
.منالإ-محواذينوضرهم)النونان( الحزبيون )٥( 
الأكلحذفها)الراجحي(.)٦( 
زيدأم عطداق لاكخ/كر,ن الأصلاب والج،ائت والأحناب الفرق إك الأنماء حكم )٧( 

)ا/(ٌورةالخنري)إا(.



ءوجواب موال غتمر ءءء^^ءءء؛ء=^ء^ءءءءءء^:ءءء 

يئنالا عغاإو\ ؤ بقوله.' تعاق اش ذكره ما لعنتهم أسباب من وكان 
الآية.٢ ١ ض»نمقمسأوه4ل 

راا،لومنتعاق؛ اش رحمه تيمنه ابن الإسلام شخ قال كإ للمؤمن المؤمن وإل 
منبتؤع إلا الونخ ينقلع لا وند الأخرى، إحداهما ثغل كاليدين للموس 

ذلكمعه ثحمد ما «النععمة، الطاقة مجأ*. و»ؤى ذلاائs لكر/ الخش4نة، 

د<

أعاننقد ؛يعان صاحب ور ءمن ت تعاق الق رحمه ميسرة بن إبراهيم وقال 
يقفرُالؤس • تعاق الق رحمه عياض بن الفضيل وقال ، الإسلام" هدم عق 
حرمة"له فليست بدعه صاحب عق دخل وس ، الشبهة عند 

بدعقصاحب عند ااأكالت ت تعاق الق رحمه المرحسى عمر بن الق عبد وقال 
.، ْ يونا«ل ثلاثئن كلمته لا فقال: المارك ابن ذلك ملغ أكلة، 

السنةأهل من رجلا أرى • أحمد للأمام السنن صاحب داود أبو الإمام وقال 
الذيالرجل أن تعله أو لا، ١١ت قال ؟ كادمه أترك البدعة، أهل س رجل ْع 

ابنقال به، نألخقه ؤإلأ فكله، كلامه ئزك قاف بدعة، صاحب معه رأيته 
.، ٦ ١ ا( بخدنه ا،لرء عود؛ م

)ا(ّورةالأئدةآ;ة)آ'؟(.
)جهمآ/-اه(.الفتاوى، ءمحموع )٢( 
:( ٦٦الشكاة)ج\/ عق تعك ق  jUStونال ، ( اللألكاشوالة« »رواْ )٣( 

.ءالحسم■ درحة إل بمجموعها الحديث يرتقى ئد ٠ ممره طرى ' ٠٠ومرفوعا موصولا "روي 
.١( ٤ • )ج١/ اك j اللألكاتي رواْ )٤( 
(.١٣٩انة)؛١/ j اللالآقائي رواْ )٥( 
(.١٦٠/١)جااالحنابلة طبقات  ١٠)آ( 



ءءءءءءءءءءءء^^ء^ءءءء^ءءعءوجواب مزال غتمر ء

تال، فهو44 المتيع عك الرجل ملم ررإذا ت تعاك اش رحمه أحمد الإمام وقال 
.، ١ سكم«ر اللام أنثرا ؟ نحاسم سموم إذا U عك أدلكم ألا المي.: 

دليلاروفيه ت ه حالفوا الذين الثلاثة حديث عق تعليما البغوي الإمام وقال 
والتابعونالصحابة مضت وقد التآبيد.. عك البيع أهل هجران أن عك 

البدعةأهل معاداة عك هدا، عك السنة وءالإء وأتباعهم 
• ٢٢١٠٠ومهاجرتمم 

الإسلامق ثح نقد بدعة صاحب مات ارإذا ت والديلمي الخطيب وقال 
نتخ«أص

بجعلوتميزه، وءألهورْ واستعلائه، الإسلام، جوهر إمحقاؤل تستهدذح )٩( 
اوئةمنمرتبة ق والتبديل، التحريف من المحفوفل الحكم الإسلام دين 

الأحرى،الوثنية العماني مع بل منسوخ، محرف دين كل من غثره مع 
الفاسدة.الداهب، مع متساوية مرتبة ق السنة أهل مدهن، وجعل 

والضارى،التهود من الكفرة جناح بط الغاياتل٤،ت غاية نز ( ١٠)
■لم؛ن العك البلثع واهل إ والمتافقيرا والميين، وعن، وال

الأثمة.الفلرية هده تستهدفه ما ؛ع،ض هذا

ب؛نالمنتمن ولقيم( المسالمان، من نزر تقبل يأن الابتلاء شدة من ؤإن 
موغراتمن لها يعقد ما اق وراءها ويركفوا )الفلرية( هذه الإسلام إق 

«الآدابالثرء؛ةا)جا/مآ-اآ(.)١( 
)جا/أا-أ(.»درحالة« )٢( 
افنمي)جا/ا<(.حم لأبن والزنالمح« والضلال الرفض ض عق الحرة •المواعق )٣( 

)؛(لهم)الراححي(.



ءوجواب سؤال محمر ءءءء^^^ءءءء^^ء؛ٍءءءءءءءءءء ٤٣٦

الفاجرة،دعوتم إق المتدعة هؤلاء ماشن -بما، أصواتبمم وتعلو ونحوها، 
منوضرها قرمة، ( ٧٣)فرقة بين الإسلامي الدين لوحدة الماكرة وحطتهم 

إلاازر ذ كلها واش ( ٧٣)الفرق هذْ من العلمإء أخرجها اش الفرق 
هزلاعبعفى ق كان ؤإف ، وأهلها البيع نقد بامتنكار ألسنتهم ؛يلوون واحدة، 

إدراكوصعق حينا، العزائم وصعق الوهن لكنه وح؛ر، صلاح إ( زالزر 
الزحف(يوم )التول من حقيقته ق بل أحيان، الصّواب ومناهج الحي مدارك 

كلمةعن الساكت يكون وحينئذ عنه، والذب اش لدين الحراسة( )مواغ عن 
عن)الأكت : اف رحمه الدقاق ص أبو قال )الإثم( ق الباطل كازطق الحق 
ا.اطق(ل شيهلان الباطل والتكلم أحرس، ثيطان الحز 

نيلكمالكتاب أهل أن فيكر يوما، ه اش ومول فينا لأنام ت فه معاوية قال 
عكمتفرق الأمة هده ؤإن ألا ، الأهواء ل فرتة وسعثن ائتين عك تقرنوا 
ألاالحإعة، وهي واحدة، إلا اكار ق كلها ، الأهواء ق فرتة وسبعين تلاث 

بمجارئ٧ الهوى ذلك بمم بمجارى هوى، تهوون نوم أمتي ل بجمج يانه 
ا.عرقاولاممصلأإلادحاله*ل منه لابمع بماحه، ، الكلبل 

التإيزقيام مع واحدة، وحماعة فرقة إى الأمة اختمار هؤلاء)الزر( أيريد 
.إالمضعلرب؟ العقدي 

الفمابن للإمام كلاهما )صا'آ( • الكال وءالحراب ، ( ١٧٧رج٢/ الونمن• "!علام : انظر )١( 
(.٧١- )»_A،' أبوزبمو بكر لانخ الصابون محمرات عن والتحدير ، تعاق اف رخمه 

يعصفلا ، حنون شبه نميبه الكلب عص من ان للإنيعرض داء •' بالتحريك الكلب ( ٢ ) 
انة) عهلشا يعون حتن الماء ثرب من ويمتنع ، رديثة أعراض له وتعرض كلب، إلا أحدا 

.٢ رنم : الجة فللأل j ^٠ ١^١٧العلامة وصححه ، )صا،ارأ( ٤ ٥  ٩٧رنم وأبوداود 



٤٣٧ ءء^^^=^^ءءءءء^=^ءء^^ءءءءءءوجواب موال هصر := 

.فاحدرواC التوحيد كلمة تضيع وحدة إق أما)دعوة أم 

الأ أ الداخل ْن المس مدعوا لا اJاطالة؛ المقولات إلا حجتهم وما 
الإي،انوأضعف . المسامين.الخلاف؛_ غركوا لا ا! الخارج من الخار تثثروا 

-راحمونأمم أم لنسكت، المطلون سكت هل ت )الزر( لهؤلاء يقال أن 
لا.اللهم ؟ الكون ويطنب ومسمع مرأى عك الاعتقاد 

مناظرةمن أعظم جناية المن المعل جنن  ٠١ما أنه ت آما)النزر، يا فاعلموا 
الخملمة،تللث، عل لف التركهم مما أعظم ذل ولا قهت يكن ولر ، ، ١ البتدءةل 
-محنسبيلا، يدعتتهم إظهار إق يجدون ولا ويريا، كندا الغيفل من يموتون 

دليلا،الإسلام هلاك إق وصاروا طريئا، إليها لهم ففتحوا المغرورون جاء 
منأم،إع وطرقت يالمناظرة، دعومم وظهرت المشاجرات، بينهم كثرت حتن 

منوبلغوا الحجج، ق الشبه تقابلت حنن والعامة الخاصة من عرفها كن يإ 
كانواأن بعد خلانا، المداهنة وعق وأخدانا، أقرانا فصاروا اللمجج، ق التدقيق 

عيانا،وجوههم ق يكفرومم أعوانا ائته ق الهجرة ول وأضدادا، أعداء لله ال 
•، القام^ناار من ما وهيهات المننلتن، ين ما ونتان جهارا، ويلعنومم 

قثآءمن ممل.إآ فتنتك إقُ جئ إن وتعاك؛ؤ نارك اثُ يول لتتلو ؤإننا 
٣ٍ()٤( ه) هّزئ خط واث اjتتيث^ئغقزكاؤآزخمثا ئ يثآ ويدرمن 

،اناطل ؤإطال الحق لإنات ، أحن مي الش وبجادلونم ناظروم لمهم ويا  ٢١ر
،للزوي •الأذلكر، : )ام ! وِ ن ب لخان أ>ا، اض ض ووآ>وم 

(.١١عبخن)_T لأبن الاعتفادأر لمعة وءاشرح ، ( ٤٨١)ج٤/ للثرلكن القديرا، واُذح 
المة،أمل امحقاد أصول ءثرح )٢( 
 )T(.)مورةالأعرافآية)هها
تعاق.اق شفاه أبونيد بكر للشخ كلاهما ، الخالق، عق وءالرد ، علرامماباكمتا١لإدطال٠ )٤( 



ٍ؛وجواب موال ئنتصر ءء^ءءء^^^ء^ءءءء^^^^!ء|ءءءءءء ٤٣٨

تبعهمومن التقريب دعاة عليه يتكئ الذي )التسامح( مفهوم فإل * وأينا 
الامحتفمالصرورة نحم ، وياؤللأ حما يتضمن ، فضفاض مفهوم ت إليه ؤيدعون 

ا،لراد:المدلول عن 

عقحصوصا السنة وأهل عموما، السالم؛ن تنجح بالتسامح؛ أرادوا قاف 
أومالية الشخصية الحقوق بعض عن بالتنازل العاملة، ق ا 

الإسلام.؛4 جاء حق فهذا ، معنوية 

السنةوأهل عموما اللم؛ن ؤإعطاء المداهنة، )بالتسامح( أرادوا ؤإل 
جنابؤإباحة ، المسالمان وتسوية دينهم، ق الدنيه خصوصا 

والخلئيةالفكرية الفاحشة لإثاعة واثافمن، القزبس لححافل السالم المجتمع 
الذاهبوبين الأديان بين التقريب دعاة إليه يدعو ما باسم آمنوا، لذين اق 

قالتعددية ، التغيمِ فقه الومهلي، )الفكر مصعللحات من للإسلام، المنتسبة 
تفخيمعدم جديدة، ثقافة إيجاد الأحر، إنماء عدم الفكري، الحوار 

وماالدينية( )الحرية من به يصرحوا لر وما الوحلن( مملحة تغليب المواقف، 
•ظهورهم وراء بالإملأم رمى بل بتسامح، هذا ف،ا القول، زخرف من سابمها 

بمنحيقفي حضاريا خطا يعد التسامح ارإن التقرب؛ دعاة أحد يقول 
يسمحكا الأخرين، تغاير التي والأفكار الأراء عن التعبير حربة الأحربن 

أصبحالتسامح إف سوية، ث؛ا ندين لا التي والمعتقدات للمثادئ وفما بالعيس 
أنيجب التسامح إذ . . الإنسان. وحقوق الحربة عن نملها يمكن لا اله مإدا 

.؛ارآأ..الأرض.وجه عق الأديان وكل الجميع، يشمل 

الصدق)الفوران(.]١( 
-م ١ ٤ ١ ٧ آ</ ٢; ٨ الخمس يوم ١  ٢٣٩٨عدد الحياة، جريدء :٢( 







ءءء^^^!ء^ءءءءء^ء^^^قءءءء^ءءءءرجواب مزال محمر ء

أهلمع أي — معهم نجتمع لر 'رإنا • القادلين الشيعة مع نة الأهل بجنمع كيفا 
هوربمم إل ت يمولون أتمم وذلك إمام، ض ولا نص، عك ولا إله، عك ~ السنة 
ولا، الرب ^١ نقول لا ونحن يكر، أبو يعده وحلمته ئث، محمدا كان الذي 

ذلكولا ، رثتا ليس أبوبكر نث خليفة الذي الرب إن • نقول بل الئي، بذلك 
اكءئن4ا«أا،.

حديثانعندكم ورد ®إذا ؛ ٢ القاJالينأ الشيعة عع الستة أهل محتمع كيفج 
قولمن بابعدهما ارفخذوا رواية؛ وق ال القومٌل خالفا ب،ا ثخذوا ختلفان، 

السة.أهل العاْة«أأ،أي 

التوحيد؛عقيدة نشر ق للمسلمين الأمل بارقة هي الرب جريرة وُ'إف 
الحرمقنحول الخاففل الثور وهي الأول، المسلمين حماعة موئل لأتما 

أيبقيام • بحال فيها مح يفلا أبدا، كذللئ، تكون أن فينبغي الشريضن، 
النبوةمنهاج محالما الإمحلأم، مظالة محتا ~ كان مهإ ~ أودعوي عمدي نشاحل 
وأعلروحدده ه، الق رسول صحابة ت الأوق السلمين حماعة به هامت، الذي 
تعاق.الق رحمه الوهايسج عبد بن محمد ت الإسلام شيخ مناره 

الالنبوة، حلريق عك التوحيد علم نحت لمجن المحماعة I واحدة خالخإعة 
والأحزاب.الحءاظُت، ولا ، والأهواء الفرق تتوازلمهم 

عقإجهاز وسيلة هي ، ذلاائ، ، نحالفالإسلام مظالة محت، دعوة أي قبول وإل 

.( YU'\-YUA)ج^إ الخزاترى اش نمة اوبابت« ءالأنوار ( ١ ) 
1لبة«•واتل j الماُل والحر (، ٢٣٣الأنوار،•حار ق )آ(كالجلى 

)جم\أ/خاا(.
)آ(دضأهلاكت)اكوزان(.

.( ١ )ص؛ للمني الوصل، أهل •جوابامحت، ( ٤ ) 



ءوجواب غتصرمزال 

وسقوطالدعوة، لامتياز ؤإصقاط الا!مان، لحاعة وتفتت التوحيد، دعوة 

.والناوالنسق والتيعقن، البيع من النقرة لحاجز وكر لحإعتها، 

واقعها،يبمدد داهم، حطر فهو ابزيرة ل تعددها امتشرى إن والحإعات 
صولعجمع تكون وبه لها، الامتعإر ملمر بيدها لم ويمتقبلها، وتبمدم 
•• وطوش وعقدي فكري 

ياويالذي والونل ومنتهاه، ومبدأه الإسلام معقل والحجاز الحزيره كانت وف 
الزمان،أخر وق محتالفة، وأزمان عصية، ساعات ق والمسلمون الإسلام إليه 
•قال الض. عن عمر فعن ذلك، عك مايدل الأحاديث بعض ق جاء وقد 
تآرزك،ا المجدين ُان وهويأرز بدأ، ك،ا غريبا وسيعود بدآغريبا الإسلام ءإن 

.، ١ ل جحرها(( ق الخه 

كإالمدينة إق ليأرز الإيإن ®إل ت قال ه اممه رسول أن فؤغ هريرة أي وعن 
.جحرها((أ٢، إق الحية تأرز 

البتدعة،الفكرية الماهج نالكم من الحزيرة هده تنذ!يفا واقه فواجب 
هدىعلغ والسير ، والسنة للكتاب نصرة عنوال تيقئ وأن ، الضالة والأهواء 

المضلة((والأهواء للبيع حربا ، الأمة 
عق)مزامرات( : حقيقتهاق هي التي العالمية المزممرات تلك إفشال ؤإف 

.( ٢ ٠ ٢ ر ٠ الكبير الزهد ٠ ق واليهقي (، ٤٢١)الإييانء ء ق منيه وابن (، ١٤٦)مسلمء أرواه ( ١ ) 
غريباوسنعود غريبا بدأ الإسلام أن بيان ت باب آ ١ و'لمسلمء)ب؛ ( ^١١ )^١٧البخاري* ءرواه ( ٢) 

)ص*ي(،العرب جزيرة وخصائص )صاا-؛ا(، العرب جزيرة لحماه صماته  ٢٠)٣( 
زيد.أبو عبداش بن بكر للتبخ كلاهما 



m وجوابموال خنصر

بمتمومحمحملن ظؤ I وعر حل قوله ق لالمسالمين تعاق الله بوعد مؤكد ، السلمان 

الاه امر قائمة أمة أمتي من يزال ررلأ • قال أنه ه الّكا عن ثنت لقد 
.ذلك«ل٢، عق وهم اق أمر يأتيهم حتن حالمهم من ولا حيلهم، من يضرهم 
ئرازودت ت دال الق. رمول أن ه اش رمول موق ه دودان وءن 
أوالأحزالأصفز ت الكزين وأعطيت ومغار-را، مشارقها رأيت حش الأرض 

للف،روي حيث إق ملكلق إن : ل وقل - والفضه الذهب ُعنى - والأييص 
عامه،به جوعا أش عك يالط لا آل • ثلائا عروجل ازص سألت ؤإل 
قضيتإذا • ل قتل وإثٌ بض، بأس بعصهم ويديى بسنا بمنهم لا وأن 
أبعولى قيه، مهمم جوعا أمتلق عك أنشل لذ ؛ ipله، مرد نلأ ء ثقا 

بعصا،ويقوبعصهم بعصا، بعصهم يمي حتن انطارها، بئ مذ عليهم 
عكأَةوذا ممآ ؤإف القيامة، يوم إك عنهم يرفع فلذ أش، ل الثيمت وضع ؤإذا 

أمتيمن مائل ونتنص الأوثاف، أمتي من مائل ونتمد مضبمذ، أثمه ت أمتي 
قؤثزتلأت؛ذ، من ثريبا كدامتذ، ذجالتذ الساعة ذي ,yo ؤإن بالمثريذ، 

صبضرهم لا منموييذ، الحي عك أمي س طائمه تزال ولذ ني، أنه يزعم 
سالق ب أبو فئ ئا : الحسن أبو قال وجزا؛ عز الم أص يأي حتن حالفهم، 

ا.أهو)،٠١ ما قال؛ الحدث، هدا 

الخهاد،راية رفع موقف موقفين؛ من له بد لا — اش وأيم ~ 'رولكذهذا 

(.١١١)أية عمران آل سورة ( ١ ) 
■تعاق اقه رحمهمأ آ ١ ٠  ٣٧حديث  ٥٣باب ر ْسلم؛ا وء ، ( ٣ ٤ ٤ ٢ رقم ) خارياا J١®رواه ( ٢ ) 

)رقمماجه ابن سنن صحيح ل الأياق وصححه ، وغره ( ٣٩٥٢)رقم ماجهء ابن ®رواه )٣( 
(.١٣٠٤/٢ج٣٩٥٢





وجوابموال نحممر ء

الخ؛رهذا بعد فهل الخثر، نبذا اس فجاءنا ، وثر جاهلية ق كنا إنا .' الى يارمول 

نعم،ت قال. خثر؟ من الشر ذلك بعد هل ت فقلت إ نعم • . قال شر؟ 
وتبدونمنتي، ينثر تنول يقوم ت . قال ؟ يخته وما ت قلت دخن؟ وفيه 
نر؟من الخثر ذلك بعد هل فقلت؛ وتنكر! متهم تعرف هدئي، بغر 
!فقلت إ فيها قذفوه إليها أجا-بم من ، جهنم أبواب علر دءا0 نعم، ت . قال 

إنتنا بالويتكلمون ! حليتنامن قوم نحم، هؤ؛ قال . لناصفهم اش رسول يا 
المسلمينحماعة تلزم • قال ذلك؟ أدركني إن ترى فإ ت الله رسول يا قلت 

تلكفاعتزل ت قال إمام؟ ولا حماعق لهم تكن إ فإن ت فقلت إ وإمامهم 
عقوأنت الموت يدركك حتن شجرة، أصل عك تعص أن ولو كلمها، الفرق 
وملم.اليحاري رررواه دلك 

وعليكمعنه، ترغبوا فلا تعالمت٠pو٥ فإذا الإسلام، تعلموا I العالية أبو ررقال 
شإلأ،ولا بمننا المراحل عن تنحرفوا ولا الإسلام، فإنه المستقيم، المراحل 
.انتهتىا' ، الأهواء وهذ0 وإياكم و. نبيكم بسنة وعليكم 
الأهواءمن فيه محير الن-ى زمانه واعرف أجله، ما هذا العالية أبير كلام تامل 

عكوخوفه ، السنة الإسلام وتضثر الإسلام، عن رغب فقد اتبعها من التي 
قولهمعنى لك يتبين ا ا والكتاب السنة عن الخروج من وعلمائهم التابعين أعلام 
ؤدشاآإم!بخمحقعموب* وقوله ٢ ١ ه لتُ مال إل ءؤ : تحاك 
تعاك؛وقوله سينوزه وأشد إلأ ثموثن علا آليين محم آصطى آس إن ينتى 

jaسفه من إلا إترهتثنز ملة عن يرعب ومن أؤ  JLj  الأصولهذه وأميا٥ ه

اكرة.(مزموره  ١٣الآ؛ة)ا ل(:
البقرة.(مزّورة  ١٣الآية)• :أ(



ءوجواب سؤال خصر 

معنئيبن ويمعرفته ، غملة ق عنها والناس ، الأصول أصل هي التي الكبار 
وهووأشباهها، يقرأها الذي ان الأنوأما ، وأمثالها الباب هذا ل الأحاديث 

٠هغن^سأافامنوأ ءؤ أ ! فبادواكانوا قوم ل ويظنها أ إ تناله لا انبما مطمتن آمن 
تجآسيمحمآ٠محن4ل١ا«ل٢ا.

البأس،وعنهم عنا يذهب وأن اإلسالمين، صال يأدى أن سبحانه اش أسأل 
ومامنها ظهر ما والفواحش والفتن الكاتدين، كيد وعنهم عنا يمرق وأن 

الإخلاصيرزقني وأذ ، نلقاْ حتن الإسلام عق حميعا يبنا وأن يطن، 
الخانمه،ل محن وأن والذرية النيه ل يملح وأن والعمل، القول ق والصواب 

الدعاء.ميع ل اش إل المسالمان، وحح وأهل ولوالدي ل يغفر وأن 

ربه والحمل ،  vi^LLaLوعثليم،وجهك، لحلال ينبغي الحمدكإ لك يارب 
العالي

•أحمعئن وصحبه آله وعك محمد، ورسوله عبده عك وسلم اه وصك 

ء0.ءص 
ءألآءوءج|ء

(ْنسورةالأراف.٩٩،؟^)١:١١( 
(.^ضلالإسلأم«)ص٨٢-٢:٩٢( 
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وجوابموال خصر ء

الفهرس

الصفحةاجلوصؤع 
0المدمن 

١٣صا/سهمافُات؟ 
U ص  /Y  ١٤الشيعي المدهب نشأة أصل

حلافةزمن ل ، ووجود ذكت الشيعي للمذهب يكن لر لماذا 
١٤ه؟ وءث،ان وعم يكر أي 
١٥يثية الهم ومن ، بأّبن عبداش هو من ٢! س

^١١. ..........؟ متعددة أوغرق واحدة فرقة البُي الذهب هل س؛/ 
١٧. ...؟ الشيعية فرفهم واكفنق؛؛ن الأخلاق من الأئمة موقف ما ه/ س
١٨. .................عثر؟ الأنا الأنمة هم س لنا ا■/لو>ذم ص
٢• . ٠ ..٠ ..ّّ ّ ٠ ٠ ّ . ...المعتيرين؟ الشيعة عناء من أحد نال هل U/ ص
٢٠. ...........ئص؟ مريل  oLالشيعة ءل،اء من أحد قال هل / Aس 

٢١تعلقسا 
٢٣الشيعة؟ عناء من أحد قال هل / ٩ ص
٠٢٦ .. ...... ؟القرآن تأويل ق الشيعي الن.هب عل،اء اعتقاد محا / ١ ٠ ص

٢٩. .....الظاهر نحالف باطة معاق للقرآن أف الشيعة ءاو،اء يعتقد ت أولا 
الثيعلالذهب علمإء يعتقد ت ثانيا 

٢٩. .....................با0يلاكرآنملذهموفيأءدانهم 
٠٣١ ٠ ٠ ّ ّ . للقرآن؟ يذكروما التي التأويلات هالْ وجذور أصل ما / ١ ١ س
،الشيعة علمإء من وزيادت4 القرآن بنقص قال من أول من / ١ ٢ ص

٣٩. ...........؟ الزندقة هاو0 عن تحدث كتبهم من كتاب أول هو وما 
٠٠ ..........٠ ...الشيعة؟.قولض^ء بداية كان كيف ص٣١/   ٠٤٤
٥٢؟ صلامم ق الشيعة يقرأ ماذا 



mوجواب سذ\ل ثمحتصر ةهء^^^^ءءءءءءءءءء^^^^ءءء^ءءء^ ٥

الصفحةالموصؤع 
٥٣. ....سصساباسماسم؟ أجابعالاء بماذا سأ\ا 

٥٣. ...................الشيعة علمإء معتقد تلخيص نأمل / ١ ٥ ص
٥٦. ....الشيعة؟ عالعاء عند الأحيار نلك أسانيد ق النظر محوز هل / ١ ٦ س
٥٨. ................ونقصانه؟ القرآن يتحريف القول هل / ١ ٧ ص

اشالأمثلة بعض :تدكروالاءفراقلكم أن سارا/هلسالمكن 
٦٠. .....ونقمانه؟القران يتحرش يمعفدهم الثسعة علماء فتها صرح 

٤٦ إئا-محن>روئاآؤوؤإواوذُ-لقفئرونه؟ ُؤ ت تعاك اش فول عن آل/ماذامحول ص
٦٤. ....أبولهب؟فيها الذكور السد سورة الصحابة محاوف ب لماذا ؟/ ٠ ص 
٦٤. .٠ ّ . ...ؤؤ ّ . ءء ء ء ء ٠ ..ؤالتجة؟ علماء هواممقاد U ; إذا Y/ ١ ص

٦٦. ... محمميازلفيامحق١دضاءانمة؟ 

٠٦٦ ء ٠ . . ...ضاء؟ عقيدة الُاصرين،ن الشعة ءال،اء ماموقف سّل؟/ 
٦٦. ..نحالأ' كتبهم ل العقيال.ة هاو0 وحوي ؛إنكار تفلاهروا ت الأول القسم 
٦٨. ............القرأن ق اكحريف بوجود اعزفوا ت الثاق المم 

٧٥. ا..ؤ..ّ.ّ.: ب اممروالاسدلأل حدا المجاهرة ;الثالث م الق
٧٥لأ .ّّ.ّءذامالآياتالقرياشصلتءنالقر^ن؟ 

٧٦ّ ّ ّ ّ . ١ّ ١ ١ . القرآنية؟ الأيات عدهم التمر أئمة يفر ب،اذا ؟/ ٥ س
٠ضأنمةاصرءندهمالآاتالقرآنية؟  ٠ ٠ ٧٧. .....١

القرآنيةالأيات الثّيص الذهب ق التضر أئمة يفر بم،اذا ؟/ ٧ س
٧٨؟ اللماغوت واجتناب وحدْ اش بعبادة نأمر التي 

٧٩. ......الملأة؟ الأُرة القرآنٍة الأيات بقرون بماذا سخ؟/ 
٨٠. .............عبادْ؟ عك -٦١ اقه أنعم نعمق أعثلم هي ما / Y٩س 
متاقادعوه الأتنآءآ-ثتى ؤللي ؤ ت تعاق اش قول بقرون بماذا ّل/ * ص

٨٠. ..ناكائوأننن,إونه؟ ^3^ لأمحىسوثفيأتجبأ 



ءءءءءءءءعءء^ء^أءءءءء؛؛ءء^وجواب خنصرمزال ء

الصفحةا،لوصؤع 

٨١. ........والناشز؟ الكفار ز الواردة الآيات يفرون بم،اذا "ا/ ١ س 
٨١. ....الاعتدال؟ و3لا>ع بتم من الشيعة تغامثر ل يوجد ألا آ"؟/ ص
٨٢الشيعة؟ ءال،اء اعمماد ق افلمن عق والحجة للأمة، الكاق أبم،ا ! ٣٣س 

٨٤. .........سأ"آ/طصئزلةأمالاصالأشعثروأيم؟ 
٨٥؟ الثسعة عل،اء عد السنة هى ما : إذأ ٥"V/ س
٨٦. .......أئعتهم؟ أنوال ند ّإبمال الشيعة عل،اء ينترط هل ! ٣٦ص 
٠أثمنهم؟ عن محير أنه ادًءوا ما كل الشيعة علط، ألحق لماذا / rvص  ٠ ٠ ٠  ٠٨٦
٨٦. .أل..ؤ.ا..بّ.ؤ؛.ّ.اّ؛.الشيعة؟ ءاو،اء قاله U حقيقة خ"؟/ما ص

>>_Jr  ٠....ؤ. ....الوحيدة؟ الومبلمة هو الإلهام هل ٠ ٠ ٨٧ّ . .. ..٠
عكبنزل الذي الوحي ؛ الشيعةعل،اء لدى أعفلم أتبما أ/ ' س

٨٨الإلهام؟ أم ه محمد اش رصول 
٠...أتمتهم؟ إق تاق التي الصورة مي إذآما / ٤ ١ س ١ ٨٩. .....ألّ.. ١
٨٩. ...الروح؟ هاوا وعند الحد، هل.ا عند الشيعة عليأ■، نونف هل أ/ ٢ س
،وحدْ اف لمثيثة تابع زعمهم لحب عك لأنمتهم الوحي هل / ٤ ٣ س

٩• . ٠ ١ ٠ ّ ١ .ء؟ .....؟ اللام عليهم والرمل الأساء *ع الوحي هو كا 
٩١لكم اش غفر ~ لومحدنتم ٤/ ٤ ص 
٩٢. ٠ّ شيعتهم؟ عل،اء اعتقاد ل كإ أئمتهم إليه ُاهوآحرمايصل / ٤ ٥ س
٢٩ اعتقادهم؟ ق وفاته، نل كلها الشريعة ه اق رسول بلغ فهل ت إذآ / ٤ ٦ س

٠الهوية؟ ^^ملالتثرعالإش؛الة   ٩٤. ............٠
١٩٥ ؟ البية علمإء محدئوا ألفها التي الروايات هذه اصحك هي ما / ٤ ٨ س
٩٦. .....١ ٠ ١ .١ .١ ..١ والحمرة الحج مناسك الناس عرف ٌنتى و؛/ س
٩٦. ........٠........الشيعي؟ ، ١^٥٢موص هو ما ه/ • ص

١٠. .....لم؟.ومالبخاري صحيح عق الث.ّيحة عل،اء بمكم بماذا ه/ سل  ٠



=وجواب موال غتصر 

الصفحةالموصؤع 
........الشيعي؟ الذب ق الرقلع( )حكايات حقيقة محي »\ إ  ٥٦ص
...البُي؟ الاو،و_ا ماء ،التوقعات(_ )الرثيع مكانة ما ا  ٥٢س

١' ٣ مضحكة مقطفات 

مآ-ا. ....شحاyائفةلخادهماJبالأحكام؟ ص؛ه/ 
٠العاصرون؟ الثبية يقول'ءالإء ماذا ه/ ٥ ص  ٠.......١ ١٠٥. ....؛.١
١٠٧. ..ولماذا؟ المعروف، الاصطلاح الثيعي المذهب ق يوحي. مل م/ ٦ ص
١. ...............نتاشات؟ الشيعي المذهب ل يوحد هل / oUص  ٠٧
١. ............الثسعي؟ الذهب عل،اء عند حجة الإحماع هل A؛،/ ص ٠٩
١١ . .....فيه؟ الشيعة عبياء عقيدة وما ، الألوهية توحيتء هو  ١٠٠ه/ ٩ س ٠٩

تعالش توحيدهم ل أئمتهم ق الشيعة عناء اعتقاد أثر ولقل. 
١٠٩ت ذلك ومن ، العبادة مادْ إل 

١١٠يعتقاJون الشيعي المذهب علماء أف ؛ اولأ 
١١١. . . . ( الخاص الحلول ) ؛ يعشوون الشيعي الذهب عل،اء أف ؛ ثانيا 
١١  ٠١٢ ١ ......٠ .الكل( والاتحاد )الحلول الشيعة: ءاو،اء اعفاد : 'الثا 

١١٢. ........ب...ب....يعتقدون الشيعي المذهب ءل،اء أف ت رابعآ 
٠..ا....ب.........ت الشيعي المانهب ءال،اء اعتقاد ت أ حامج  ١١١٦

١١٧الشيعي المذهب ءل،اء اعتقاد ; ادا 
١١٩. ..............تالقال يتضح لكي ائل معدة الباب هل.ا ول 

١١٩الشيعة ءال،اء نول ; الأوك السألة 
١١٩الشيعة نولءل،اء : الثانية المألة 

١٢٠: :قولءل،اءالشيعة المالةالثالثة 
١٢٤الشيعة ءل،اء اعتقاد : الرابعة المسألة 

١٢٥الشيعة علما، :قول الخامة الة الم
١٢٧الثسعة علياء اعتقاد : السادسة المسألة 
١٣٠الشيعة علعإء قول : السابعة المسألة 



وجوابموال ختمر ء

الصفحةاُلوصؤع 
١٣٣. .........ص اض م وض تراب إن :قولهم الخامة الآلأن 

١٣٥. ........^^ة^لأضاعالوعاء 
١٣٦. .....الأسنحارة بْنروهمة التيمن: طاء قول : العاشرة المالة 
١٣٨. ...٠ ّ ٠ ٠ ٠ .٠ بالشاوم.التبعة عل،اء اعمماد : عثرة الخائبة المالة 

اتعاق الق، غر دعاء التبعة علإء عنل. محوز هل ٦/ ٠ س
١٣٩. ؤ. ؤّ ّ ؤ . ...٠ .٠ ..؟ .٠ والأحجار والأشجار لأنياءوالأولياء اس 

١٤٠ّ ٠ ٠ .........٠ ء ء ؟ تشاجروا إذا اللائكة يض محكم الذي من آ■/ ١ ص
١٤٠العراج و رّوله تعاق اق حاطب كيف أ"/ ٢ ص
١٤١. ..ّّ ّ ّ . ..٠ ....؟ قق اق لرسول نتشن اكر انتق كيف /  ٦٣س 

١٤١. ...ا..ّاّ.....؟.تعاق اش د؛ن الثيعة عل،اء يفرق هل ا"/ ٤ ص
١٤١. ....ّاّ....ااميتعال؟.اق وجود عق دالة آية أتمر هي ما آ/ ٥ س
١٤١؟ تعاق ياق الترك هو /ما niص 

١٤٥؟ عددا ثيء كل أحمئ الذي هو من ص
١٤٦. .......؟ والشقاوة عادة الق تاُار والجوم للكواكب هل / ٦٨محي 
١٤٦الغيس،؟ بمفاتح أحدا تعاق اق اخص هل ٦/ ٩ ص
١١٤٧ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ١ فته؟ التسعة عاناء عقيدة وما الربويية، هوتوحيد ما U/ ٠ س
١الثّيعة؟ علعإء اعتقاد ق تحاك القه مع خالق هناك هل لأ/ ١ س ١٤٨. .....١

تالأتية المائل ق مالخصا فٍتب؛ن الربويثة توحيد ل التبعة ءال،اء اعتقاد 
١٤٩الشيعة علياء قول : الأوك المالة 
١٥١التبعة علياء قول : اكانية المالة 
١٥٣التبعة عناء قول : اكاكة المالة 
١٥٥الثيحة عناء قول : الرابعة السالة 
١٥٦الشيعة عناء قول ت ة الخامالمألة 
١٥٨. ّّ ٠ ٠ . ....ّ. ..؟ ّ ٠ ٠ .. التبعة عناء صد الوحيد مقامات أعك 
١٥٩التبعة ضاء قول ادّة: الالآلة 



ءوجواب مزال خمر ٥ ٤

الصفحةالوصؤع 
١٦١. ؟ فيه الشيعة عل،اء عقيدة وما ، والصفات الأمإء توحيد هو ما / UYس

٠ائل مخمس إك والصفات الأمعاء توحيد ل الشيعة عل،اء اعتقاد يم تق
١٦٣

١٦٤. ................اسل :ةولعال،اءالثتعة الثاب الآلة 
خلالمن التعئليل، ق الشيعة عل،اء قول لك نمور أن القارئ أيها ويمكن 

١ ٦٧الأتية ائل المالمعتمدة، كتبهم 
٠١٦٧ . ّ. ٠ . ٠ ؤ ؤ . ٠ ء محلوق القرآن اف الشيعة علعا، نول : الأؤك المألة 

١٦٨الشيعة عل،اء قول : المالةالثانية 
١٧•. .........تعاق اق نزول بفي الشيعة علمكاء :قول الثالثة المالة 
٠١٧٢ ٠ ...٠ ّ ٠ ٠ .٠ . ..٠ ..ّ. ٠ .١ الشعة علعاء وصف ت الرابعة المألة 
١٧٦. ....٠ ّ ٠ ٠ .٠ ٠ ....ّّ ٠ . .. الشيعة.ءال،اء زعم : ة الخامالمالة 
١٧٦. .٠ .٠ ...١ . ............الشيعة علمإء قول : السائمة المالة 
 /rU_ ١٧٧. ...........^انمحدعل،اءالمز،بالث.يحي؟

١٧٨. ......؟ .ؤالشهادت؛ن مع ثالثة بشهادة الشيعة ءال،اء قال هل U/ ٤ س
١٧٩. ..اّ..ء..........صهيمااممقادعال،اءااشيعةلالإرجاء؟ 

٠١٨١ ٠ ّ . .....١ ء ٠ ١ ؟ اش من الوعد ق الشعة ءال،اء اعتقاد ما ! ٧٦س 
١٨٣. ............آ قرنا عثر أربعة مد الإّلأم حفغل الذ-ي ما / UUس 
٠١٨٣ ٠ ٠ ١ . . ١ . . ّ ٠ ١ تعاق؟ اق من الوعيد ل الشيعة عل،اء اعتمأد ما / UAص 

١٨٤. .............الإبعان؟ ق الشيعي المدْب ءاو،اء اعتقاد سبميمما 
الإيإنق الشيعي المذهب علمإ، اعتقاد ما A/ ٠ س

١٨٤الملائكة وهوالإب،ان الإيعاز أركان من الثان الركن 
١٨٧الإيعاز؟ أركان من الثالث باركن الإيعاز ق الشيعة علمعا، اعتقاد ما م/ ١ س

٠الشيعة ءل،اء :يزمن الأؤك الآلة   ٠..........٠  ١٨٧. ........٠
١٨٧فه، عل مصحف )١( 
١٨٨ه، عل كتاب )٢( 





=وجواب موال ئنتصر ءءءء^^^:ءءءءءءء^ءءءءءء^^ء^^ 

الصفحةا،لوصؤع 
٠■■.....١...قره ق وصعه عند المت عنه أل يما أول ا م س  ٠٢١١
٢١٢. .........؟ . . الوت  JIkjحنر الشعة اعتقاد ق يوجد هل ه/ ٤ ص
٠.......؟ ٠ الحشر. يوم الءام طول من تثتن يالذي من >،\ا س ٠ ٢١٢. ٠
٢١٢. ...نكون؟ ولن ، الحنة أبواب ءاند ق الشعت اعتقاد ما /  ٩٦ص 
٢ ١١٠. . الشعة؟ ءال،اء اعمماد ق ، القيامة يوم الناس محاب الذي ص U\،/ ص
١٢ ٤ البة؟ م اعتقاد ي القيامة يوم الصراط الإنسان محوز ص ; ٩٨ص
٢١٤. .....؟ المار.إق يشاء ومن الختة، يتاء من يدخل الذي من ا،/ ؟س 

٢١٥.؟ ..الشعةءاو،اء اعمماد هو ما / ١
٢١٦■ ..■.ّ.....ّ..؟ .ب.هناك. أف ابية ماء ^تقد 

٢١٧؟الإبإن أركان من السادس باركن الإيمان ل الشيعة عياء اعتقاد ما ١/ 
٢٢'. ...؟ الشيعة عياء س الإمامة عقيدة أحدث س أول هو من / ١
٢٢١• ؟ الشيعة عل،اء اعتقاد ق هوأحرهم ومن ، الأوصياء عدد كم / ١

٠انثّيعي الذ.هب عليآء عند الإمامة منزلة ما / ١ - ٧ س ٠ ١ . ١ ١ ٢٢١. ....١
٢٢١ا-كونماركناسأركانالإمّلأم 

٢٢٢الإّلأم أركان أعظم لإمامه 
٢٢٢نياكاليوة 

٢٢١"النوة ْن وأجل أعظم كونما 
٢ ٢١٠ء؟ . ؟ والإمام . الني ;؛o فرق الشيعة عياء اعتقاد ق هناك هل / ١
٢٢١٠. ......؟.الشيعة ءاا،اء عند الإط، أم . الض أقفل أصا / ١ 

٢٢٤الشيعة عبيا، عند الإلأمأئلم أيأركان )/ 
٢٢٥؟ ليتم أنكره من حكم وما ، الندير بحيي الاحتفال حكم ما إذأ / ١
٠.؟..أمور من نسه يه اممه بعث ما أعظم ما / ١ ٠ ٢٢٥. ......٠
٢٢٦. ..........؟ . . الإمامة ق الشعة علماء عفدة لكت هل / ١

i.............الشيعة؟ أئمة إمامة دعوى مر ضح متى / ١  i٢٢٧
٢٢٧معذن عدد ق محصورة عندهم لإمامه ا هل / ١

س

سا

-٢

-٣

-٤

سا"

U_

س٨

-٢٧

-٣٧



ء^ءءء^ءء^^ءءءءءءءءءءءء^^^^ء^وجواب سؤال غتصر ء

الصفحة ٤٠٣٠!^
٢٢٩. ......الأنمة؟ عدد ق امحلأف الشعة م ض يوجد هل ١/ ١ ٤ ص 
٢٣٢. •؟••■..•؟.••أئمتهم ءدد ل اختلافهم سب حمل هل / ١ ١ ٥ ص
١٢٣٣ عندهم كتاب أصح ز لأتمتهم ذكت ورد هل / ١ ١ ٦ ص
٠.ا؟ّ..ّ.ا . .ّالشيعة ءال،اء يه خرج الذي الخرج ما / ١ ١ ٧ س ٠ ٢٣٣. ٠

٢٣٣. ...............لأ؟ صاراا/أبم،انمإياسماسلأ
٢٣٤. ٠ ّ ٠ ٠ .١ ....٠١ .٠ الأئمة من واحد إمامة أنكر من حكم ما / ١ ١ ٩ س

٢٣٥. ..ؤّّ؟ّةهواسادعال،اءافة.س«أا/سهمآلتالني 
٢٤'. ....؟..ضهء الوبن أمر أ0 عل متفقون الماء ملائكة هل / ١ ٢ ١ ص
٢٤٠؟ ه اش رسول صحابة عن فهد، عل الومّتين أمبر بقول ماذا / ١ ٢ ٢ ص
٢٤١شيت؟ فهد عل الومن؛ن أمبر أوصى بم،اذا / ١  ٢٣س 
٠.....؟ . . السلمن إمام تعتثن ل الأحقية له الذي من / ١ ٢ ٤ س ٢٤٢. ..٠
٢٤٣. ....... غمحّ؟ الهاجرين عن فهع عل الومنن أمثر يقول ماذا / ١ ٢ ٥ س
٢٤٣• •؟■••ه ارمول مواف بعض تذكروا أن المكن من هل ١/  ٢٦ص 
٢٤٤. ........تنصهصالأضاره؟ ا/  ٢٧ص 
٢٤٤. .........فتيي؟ الخسسن ؛ن عل المائيين رين موقفا هو ما / ١ ٢ ٨ ّس 
٢٤٥. ........عتيد؟ الباقر محمد الخامس الإمام موص ْا / ١ ٢ ٩ س
٢٤٥. .....ضهم؟ العائق جعفر للشتعة السائس الإمام مرقق ما / ١ ٣ ٠ س

٢٤٥. ..باكأسضينموضارصابج؟.

٢٤٦. .؟ .عشر.الحادي السعة إمام كقه العسكري الحس موقف ما / ١٣٢ س
rTاغفراقس \/ سJ٢٤٦. .......عقدةالأنمةالأشعنر قدث

٢٤٧. ..........ه.اف رمحول وفاة بعد كل رئة ت الأوق المسالة 
٢٤٧. ..........ه الصحابة كل رئة الشيعة علمإء اعتقاد : الثانية ألة الم

٠٢٥٠ .........هققالصحاية \5و نفاق الشيعة علماع اعمماد : الثالثة المسالة 

٢٥١الثيعةاالعاصين؟ همساسابةهمحدخماء 

١٤ س

١٥ ص

١٦ ص

١٧ س

١٨ س

١٩ ص

٢• س

٢١ ص

٢٢ ص

٢٣
ص

٢٤ ص

٢٥ س

٢٦ س

٢٧ ص

٢٨ ص

٢٩ س

٣• س

٣١ ص

٣٢ ص

٣٣ ص



٣٥ س

٣٦ ص

٣٧ ص

٣٨ س

٣٩ س

•ء س

٤١ س

٤٢ ص

 Vك؛؛

،/٤٤

سْ؛

س٦٤
فاني

-٤٧٧
_A؛

سا،أ

س'ْ

ساْ

سلإْ

سمً

سأه

سه0

ءوجواب  ٠١١٢تنتصر ءء^ءء^ءءءء^^^قءء^^!ءء^ءء^ءءء^^^^ 

الصفحةالوصؤع 

٢٥٢. ...........؟ غفي بكر زا ه طالب أب بن عل باع هل 
٢٥٣. ؤمحه؟ بكر أي مبايعة عن أياما فهد طالب أبي( بن عل نأحن لماذا 
٢ ٥٣. ..؟ وعمر بكر أف ولاية عن هه عل الومنان أمم يقول ماذا 

٢٥٤. .......؟ ..ممونو>كرهيض 
٢٥٥طالب؟ أي بن عل اعتقاد ل هو نسها بعد الأمة هذه حم من 

٢٥٦. ....؟ . . معاوية عك يستدل فهد عل الومشن أمم كان كتف 
٢٥٦. ....فقع؟ بكر أي خلف تصل فقد طالب أي بن عل كان هل 

اقهرسول خليفة عند ههف طالب أن بن عل مكانة هي ما 
٢٥٦عمر؟ خليفته وعند ا صقد 

٢٥٨. . . . ١ . . . الفضل ق قدمه فيمن فقه عل الرٌن؛ن أمثر عقتدة ما 
٢٥٨. ......؟...فاطمة من الزواج فتيي عل عك أشار الذ.ي من 

٢٥٩. ...........؟ ^لممكنأنىJكرو١نمزلةفادة٠
٢٦٠. ........الشبة؟ كتب ؛4 نعلقت كإ فدك قضية حقيقة ما 

٢٦٢: مضذكة 

٢٦٢. ......؟ .^تنعلهسلموهسفة طذ\ضل 

٢٦٣. ^فن)أمحابم(فيأرضفدك؟ 
٢٦٣. ......؟ .نمافةأ0فادةرضاشءنها

٢٦٤. .........؟ههع طالب أي بن عل مواقف بعض ذكرتم لو 
٢٦٨. ..................قوله من ه ماوردمحه ماصحة 

٢٦٨. .....فهد؟ عمر زواج الشيعة علمإء من الورحون ذكر كثف 
٢٦٩. ...........آ هؤّ البنت وآل عليا تكرم ه صر كان هل 

٢٦٩؟ طهي الخهلاب ين عمر عند وزيارمم ه هانم بني عيادة حكم ما 
٢٦٩. ..........عمان.هفدمع عل مواقف بعض لنا لوذكرتم 

٢٧١الثان؟ الإمام ه عل بن الحسن عند وعمر بكر أب منرلة مجا / ١ ٥ ٦ س
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الصفحةالموضع

.....؟ .الرابع إمامهم ه عل لن الحز ;ن عل ُوش ما 
٠•؛ ( اكديق ) فهد يكر أيا مض الذي من  ٠••• •٠ ٠ ٠' ٠
٠؟ الأتمة عند الصديق فهد بكر أيا يم لآ من حكم ما  ٠ ٠ ٠ ٠

٠.٠ عم؟ صسالأئالأششمرمأو أبمإ  ٠ ٠ ٠
٠• ٠ ٠ ٠ السادس؟ الإمام محمد ين جعفر عداش أبو يقول مادا 

.٠ ٠ ؟ ه بكر  lJفه، محمد بن جعفر عبداش ابر وصف بإذا 
٠٠ ؟ والبصر المع بمنزلة منه بأنه ه الرسول أحبمر الذي من 
•••؟طالب أي بن عل بن الحض ثن عل بن زبد يقول ماذا 
..٠ الشيعة؟ عالياء روى والذي ه المارمي سا-إن يقول مادا 
ه؟نالا؛نتماسا.'نمارمل ماذا 

...........ب،اذامحبعياءالبةعنهن.هالخمائل؟.

........؟ ه الرمحول عم ابن عاص بن يواه غال عاذا 
.؟.فيغ.عفان بن لم،ان لناموقفا كروا ناو أن المكن من هل 
٠.ؤ. ٠ خالخاء؟ ْع الأنمة هدي لما تذكروا أن النكن ن مض 
٠.٠ ..٠ ..٠ الست.آل أئمة عقيدة لك القّ غفر لنا بينت قد 
قو

لو
لماذ

قد

لو
قد

٠..عمر.ق اليت ال أئمة عقياو.ه لك اش غفر لنا ين  ٠ ٠
....٠ّ ١ ....٠ الشعة علمإ، عقيدة لك اق غفر لما بنت 

عنهإ؟اش رصي وعمر باكر ش لعن النيعة علمإء يوجب 
....عثمان.ق البيت آل أئمة عقيدة لك الثه لناغفر بنت 
.ّ. ٠ .١ ّ ّ ّ .؟ .١ الخلفاء ل الشيعة ءال،اء عقيرة لتا سنت 

٠.٠ ....١ ق.الثبت آل أئمة عقيدة لك اش غفر لنا بينت 
......؟.والزبتر.اش مد بن سة ل عل،ائهم اعتقاد ما 
.؟ ٠ ٠ .١ ١ .؟ وقاص.أب بن مد ل الثّعة ءاو،اء عقيدة ما 
باحتمار؟ْهء عوف بن عبدالرحن ل الثبة ءل،اء عقيدة ما 

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٣

٢٧٣

٢٧٤

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٨

٢٧٩

٢٨١

٢٨٣

٢٨٨

٢٩

٢٩

٢٩

٢٩

٢٩
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الصفحةالوصؤع 
٠٢٩٨ >؟ . . فهع الخراح بن عامر هميدة أيا ل الشيعة عل،اء عقيدة ما / ١ ٨ ١ س 
٠؟ فهع زيد ين سعيد ل الشتس الذهب علياء عقيدة ما / ١  ٨٢س  ٠ ٢ ٩٨. ..٠
٠،......؟...معاوية ق البمحي الذهب ءل،اء عقيدة ما / ١  ٨٣س ٠  ٠٢٩٩
٠....العاصن؟ بن عمرو ق الثبعة علياء عقيدة ما / ١ ٨ ٤ س ٣٠. .....٠ ١

٠٣٠٢ ٠ ٠ - ٠ ٠ ٠ . . ٠ . ؟ ه الوليد ن خالد ق كبة 

٠٣٠٣ وحفصة؟ عائشة هؤ الض زوجتي ل البة علياء عقيدة ما / ١  ٨٦ص 
٠ع-هعأ تعاق اش رصي وحفصة عائشة كفر الثيعة علياء يعتقد ت أولا   ٠٣٠٣
lju  ٣٠٧. ....؟ ..أنعائشةوضةوأبوح،اه الشيعة علياء ;يعتقد
٣٠٩. ..عنهياتعاق اش رصي وحفصة عائشة أف الشيمة علياء يعتقد ت ثاكآ 

٠٣١٠ •؟ ٠ ■ بكر أي بتت عائشة الوميز أم ق الشيعة علياء عقيدة ما / ١  ٨٧س 
٣١اكار!! أهل من وأما إبماما وعدم كفرها ت الشيعة علياء يعتقد : أولا  ٠
٣١الجعة النار أبواب أحر أن ت الشيعة علياء يعتقد  ٠

(! زانية!عنها) تعاق اش رصي عائشة يأف ت الشيعة علياء يعتقد ؛ ثانيا 
٣١١سفطابمذمحه 

٣١٣. .؟ ه اش رسول أمر ل الشيعة علياء إليه توصل مجا هوآخر ما / ١  ٨٨س 

٣١٦. .........؟ ئالب من الشيعة علياء ني0 ا/  ٨٩س 
٠٣١٧ ٠ . ٠ . . ٠ . . . ٠ . . . . .؟ ٠ . منزلتها وما الإمام عصمة مٌتى ما / ١ ٩ ٠ ص
٣١٩السهو حصول بعدم الشيعة علياء يعتقد هل / ١ ٩ ١ س
٣٢١عقيدمم الشيعة علياء طنر كيف لط لخصتم لو / ١  ٩٢ص 

٣٢٣. ....؟..ذكر.ضطيزسعل،اءابة.

٣٢٣. حديثا عشر ئلائة وفيه اللام عليهم الأنبياء من أعلم أمم ياب ، ١ ر
٣٢٤' ••٠لخمءاثالأنياءوعاثصالخاق 

٣٢٥. ......للتوّلوالأتشفاع.
٣٢٥والأبرص الأكمه ،ؤإبراء الوتن )أ(ابأممصيقدرو0ضإحياء 
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