هل املحروم شاف اغطاء ره) يت هلل اغس يد اخلم ي ره) تنكحرا استشهءد اغس يدة اغزهحرا رسال هلل علهیء ؟
طحرح اغش بهة:
س ئل عن اغس يد يتة هلل اخلم ي :هل اغحر اايت اغيت تذكحرهء خابء املنرب

اغسال حصيحة بحرييمك؟مل تكن
بعض اغكتءب عن كرس «معحر» غضلع اغس يدة فءطمة عليهء ّ

حصيحة.
رصاط اغنجءة ج  3ص .313
نقد دهاسة:
مبحراجعة ايل اغكتب املذكمهة ماءغعة اغسؤال اجلماب املاحر حة هنءك نعمل بمفضح اذلي تاحرح هكذا ف بهءت اكرث من قبل اصل الك يت هلل اغعظمي اخلم ي هم
اوسن جماب عيل هكذا افرتائءت من هذا املنالق حنن نذكحر اصل الك اغس يد املحروم يت هلل اغعظمي اخلم ي هنء ويت تقيض اغضامئحر اغماعية ان علام اهل اغس نة
كي تتالعبمن ابفراه اغنءس اغعما من اغنءس ويت تصلما ايل مقصمدمه هم ابقء اغنءس يف اجلهءةل.
اغنص اغرصحي جلماب يت هلل اخلم ي هومان هلل تعءيل علي::
س  :089هل اغحر اايت اغيت تذكحرهء خابء املنرب بعض اغكتءب عن كرس « معحر » غضلع اغس يدة فءطمة ر عليهء اغسال حصيحة بحرييمك؟
اخلم ي :ذكل مشهمه معحر ف.
طحرح اغش بهة:
الك شاف اغطاء يحرد رضب فءطمة:
اغعالمة شاف اغطاء تقمل:
ين الك شاف اغطاء تثب عد حصة مء تقءل من كرس ولع اغزهحرا عليهء اغسال بسبب رضب املهءمجني غهء كام ين ذكل تنفي مء تقءل من دخمهلم بيتهء رضهبء مء
حلق ي س بق ذكل من يحداث
قضية رضب اغزهحرا غام خدّ هء ممء اليراد تقبهل جداين تتقبهل عقيل تقتنع ب :مشءعحري اللن اغقم تتححرجمن تتمهعمن من هذ) اجلحرية اغعظمية بل الن اغسجءاي
اغعحربية اغتقءغيد اجلءهلية اغيت هكزهتء اغرشتعة الاسالمية زادهتء تأتيدا تأكيدا متنع بشدة ين ترضب املحرية ي متد اغيهء تد سم .
اغش يخ جعفحر املشهمه براف اغطاء جن :املأ ي ص .131ص33
نقد دهاسة:
نص الك املحروم شاف اغطاء :

اغفقحرة الا يل:
يان ال يبحرئ هؤال اغقم غكن رضب املحرية شان يف ذكل اغزمءن عيبء مفن ترضب امحرية تصبح ذكل عءها علي :عيل عقب :ففي هنج اغبالغة عن عيل علي :اغسال  ..:الهتيجما
اغنسء بأذي ان ف متن يعحراومك س بنب يمحرا مك فءهنن وعيفءت اغقمي النفس اغعقمل ان كنء غنؤمحر ابغك عنهن اهنن ملرششات ان شان اغحرجل غيتنء ل
املحرية يف اجلءهلية ابغفهحر ي اغهحرا ة فيعري هبء عقب :من بعد).
اغفقحرة اغثءنية:
غكن قضية رضب اغزهحرا

غام خدهء ممء ال يراد تقبهل جداين

تتقبهل عقيل

تقنع ب :مشءعحري ال لن اغقم تتححرجمن تتمهعمن من هذ) اجلحرية اغعظمية بل

لن اغسجءاي اغعحربية اغتقءغيد اجلءهلية اغيت هكزهتء اخل....
شاف اغطاء اغش يخ محمد وسني راملتميف1333هـ جنة املأ ي ص  81انرش :داه الوما بري ت .رجنّة املأ ى :شاف اغطاء اغش يخ محمد وسني جمدل 1 :
صفح33 : :
اجلماب عن اغفقحرة الا يل:
اغعالمة اغس يد جعفحر محرتيض يف تمويح الك املحروم شاف اغطاء تقمل:
نقمل يف اجلماب:
ان الك اغش يخ شاف اغطاء اذلي اس تفءد من :هذا اغبعض للتشكيك مبء جحرى عىل اغزهحرا تتضمن اغعدتد من اغنقءط نذكحرهء عىل اغنحم اغتءيل:
 - 1شاف اغطاء ال تنكحر مء جحرى:
اننء عىل اغحرمغ من يننء نعتقد ين شاف اغطاء ال تنكحر مء جحرى عىل اغزهحرا من يحداث بالاي
فءننء نقمل :
ي ال  :ان :همح :هلل ان شان عءملء مربزا غكن ذكل ال جيعهل يف مأمن من اغمقمع يف اخلاأ الافتبء) ال س امي يف يمحر حيتءج اىل مزتد من اغتتبع غلاثه اغنصمص يف
مصءدههء

قد هيتنء) حني ذكحر هيت :يف مسأةل اغهجم عىل بي اغزهحرا عليهء اغسال

رضهبء اسقءط جنينهء قد ذكحر مء استند اغي:

اعمتد علي .:فءغعمدة هم ذكل

ادلغيل فال بد من اغنظحر في :حمءمكت :فقد ال يكمن حصيحء كمن :من االمءمية ال جيعهل يف منأى عن اغنقد اغعلمي املمومعي لهائ :ملء يس تدل ب.:
اثنيء  :غعل اغش يخ شاف اغطاء خيءطب ي غئك اذلين تقدسمن هؤال املهءمجني

يحر ن فيهم معيءه احلق مزيان اغصدق فأهاد افهءهمم وقيقة المحر د ن ين تثري

وفيظتهم عصبيءهتم ذلا نحرا) تظهحر استبعءد) حلصمل هذا المحر مث تلقي اغتبعة عىل خشص ال وسءس ية هلم من :ال قداسة كبرية هل يف نفمسهم هم قنفذ اغعد ي.
تؤتد هذا املعىن ين :همح :هلل امنء كتب ذكل جمااب عىل سؤال هد اغي :فهم قد هاعى حءل اغسءئل ي احلءةل اغعءمة اغيت ال يحرتد ين تثري فيهء مء هييج ي تثري ال س امي مع
مء ظهحر من اهامتم :اغكبري بأمحر اغمحدة فامي بني املسلمني.
اثغثء  :اننء جند هذا اغعءمل اجلليل ابذلات ترصح حبقيقة هيت :ويامن ال يكمن مثة مربه للمجءهاة املداهاة ويث ال يكمن خاءب :ممهجء اىل ي غئك اذلين تفرتض في :ين ال جيحرح
عماطفهم فرتا) همح :هلل جيهحر منددا ابسقءط احملسن ابرضا اغنءه ببءب فءطمة عليهء اغصالة اغسال فهم تقمل:

يف اغافمف سقمط اغس بط منجدال
من سقط حمسن خل اغبءب منهج:
ابخليء رضا اغنءه من واب
ببءب داه ابنة اغهءدي تأجج:
هابعء  :هم نفس :همح :هلل تذكحر ين هنءك اجامعء عىل هذا المحر قد تقد فئ من عبءهت :ومل ذكل حنن نعيدهء شامةل هنء محرة يخحرى يه اغتءغية:
"طفح

اس تفءو كتب اغش يعة من صده االسال اغقحرن ال ل مثل كتءب سلمي بن قيس من بعد) اىل اغقحرن احلءدي عرش

مء بعد) بل اىل تممنء هذا لك كتب اغش يعة اغيت عني بأومال المئة

يبيهم التة اغكربى

يهمم اغصدتقة اغزهحرا صلمات هلل عليهم يمجعني

لك من تحرمج هلم

يغ كتءاب فيهم يطبق
لكمتهم تقحرتبء ي حتقيقء يف ذكحر مصءئب تكل اغبضعة اغاءهحرة يهنء بعد هحةل يبيهء املصافى رص رضب اغظءملمن هجهء غامما خدهء وىت امححرت عينهء تنءثحر قحرطهء
عرصت ابغبءب وىت كرس ولعهء

يسقا جنينهء

يفعءهمه محراثيهم يهسلمهء اهسءل املسلامت  :من اغمكي

مءت

يف عضدهء شادلملج .مث يخذ فعحرا يهل اغبي سال هلل عليهم هذ) اغقضءاي اغحرزااي نظممهء يف

اغس يد امحلريي دعبل اخلزاعي المنريي اغساليم

اغعرص .تمسع يعءظم فعحرا اغش يعة يف اغقحرن اغثءغث عرش اغحرابع عرش اذلي حنن في :شاخلاي
تعرس تعدادمه تفمق احلرص مجعهم يحءدمه .لك تكل اغفجءئع اغفظءئع

دتك اجلن من بعدمه من قبلهم اىل هذا

اغكعيب اغكمازين يل اغس يد همدي احلليني غريمه ممن

ان شان يف غءتة اغفظءعة اغش نءعة

من ممجبءت اغموشة ادلهشة

غكن ميكن

للعقل ين
جيمزهء

غلذهءن اغمجدان ين تستس يطهء

غلفراه ين تقبلهء هتضمهء ال س امي ين اغقم قد اقرتفما يف قضية اخلالفة

غصب املنصب االغهيي من يههل مء

تعد يعظم يفظع.
مأسءة اغزهحرا عليهء اغسال ج1ص130
هاجع :املمسمي املقحر س يد عبد اغحرزاق راملتميف1301هـ مقتل احلسني ص  380انرش :منشمهات قسم ادلهاسءت االسالمية طهحران ايحران.
اجلماب عن اغفقحرة اغثءنية:
مء قءهل شاف اغطاء يف ان :من اغبعيد رضب املحرية اغعحربية ففي تربيحر) قءل غري قءبل للقبمل؛ لن::
اجلبءبحرة مل يستنكفما من معل تصلهم ايل اغقدهة
ا ال :الك االمء عيل علي :اغسال ان رضب املحرية مصة عءه عىل اغعحرب ال تعين اس تحءةل قمل مثل هذا اغفعل ويت تقءل :من السءس اغعحريب ال ترضب املحرية .بل اهنم
يحرتكبمن يف بعض الويءن يسمي يبشع اغكماهث غتحقيق يهداف مثل اخلالفة احلكممة .خءصة اذا شان هنءك يف اغمصمل اىل هذا املنصب اغكثري من اغرث ة تمسع اغقمة
اغتأثري بني اغنءس اغشهحرة.
ذلكل يف املمومع اذلي ننءقش :هم اخلالفة ادلتنية االسالمية هل نظحرة حمرتمة للنءس ميكن ابغتأكيد تربيحر يي جحرمية غتحقيقهء.

مل تعترب اغعحرب دفن اغفتيءت الويء عءها:
اثنيء :يغيس دفن اغفتيءت الويء مصة عءه؟ يغيس قتل الخمة مصة عءه للمصمل اىل ادلنيء؟ يغيس هذ) العامل اخملزتة محرتباة بعرص اجلءهلية؟ كام تعلممن خزيهان قتل
دل) غتميل اغسلاة اغحرئءسة قتل مأممن فقيق :يمني اذلي شان تضيق عيل وكممت :هذا املثل منمك ين::
املكل عقمي ال همح هل.
اغاربي ييب جعفحر محمد بن جحريحر راملتميف 319اتهخي اغاربي ج  3ص  155انرش :داه اغكتب اغعلمية  -بري ت؛
املسعمدي يبم احلسن عيل بن احلسني بن عيل راملتميف333هـ محر ج اذلهب ج  5ص . 33
يبم هالل اغعسكحري يف تمويح هذا املثل تقمل:
قمهلم املكل عقمي .يحراد ين املكل غم انزع :دل) ملك :مل تلبث ين هيلك :فيصري كن :عقمي مل تمدل هل.
اغعسكحري اغش يخ الدتب يبم هالل مجهحرة المثءل ج  5ص  533همق 1353 :انرش :داه اغفكحر  -بري ت 1398 -هـ . 1088 -
نس بة اغهذي ايل اغنيب رص اقبح ا رضب اغنسء ؟
اثغثء :اذا شان معءرص اغنيب صىل هلل علي :سمل حيتفظمن بأقماهلم يفعءهلم وىت ال تصده منهم الك قبيح عىل هسمل هلل صىل هلل علي :يهل سمل يف حمرض) .مه
تلزتممن هبذا الامحر حيرتممن :فال تنبطي ين تتلكممن هبذ) اغلكمة اغمحقة هم يسمعهم ان::
ان اغحرجل غيهجحر.
يف احلءل ان ابين اغقمي ادلتنية البد ان تتبعد عن اغتبعية للعءدات اغتقءغيد اوءفة عيل ذكل هل نس بة هكذا ايل اغنيب صيل هلل علي :يهل تس تحق للخزي الابدي ي
رضب املحرية ي ختحرتب اغبي

ف مت :ابغفءظ قبيحة؟.

فلم شانما خيءفمن ينذاك يف حمرض هسمل هلل صيل هلل علي :يهل من اخلزي اغعءه الابدي فالبد ان يحرعم وحرمة اغنيب غيس اهنم تعترب ن اغرضب عءه خزي؛ غكن مل
تعترب ا الاسء ة ايل هسمل هلل من اخلزي .امء ان ننكحر هتدتد فءطمة وحرق اغبي غكن نقبل صفقة اغمج.:
هل تنبطي ان نعترب صفقة اغمج :عءه خزي للعحرب؛ غكن احلحرق امء ان ننكحر) امء ان ال نعترب) عءه خزي؟
اغتنءقض يف الك املستشلكني:
هابعء :اذلين يستند ن يس تدغمن بالك شاف اغطاء هم اذلين يشككمن يف حصة انتسءب هذ) اغكامت المرياملؤمنني علي :اغسال يف هنج اغبالغة قءغما كحراها :تعحرت
املحرية مبمجمد وعي ؛ من جءنب اغنفيس اجلسمي اغنقصءن يف اغعقل الك غري علمي خسي ؛ فكي ميكن يف مموع يخحر ان جنعل هذا اغالك اسءس الاس تدالل
عندان نؤتد حصت:؟
رضب بنءت هسمل هلل رص يف كحربال:
خءمسء :مضن هذ) اغماقعة املؤملة يف كحربال رضبما بنءت هسمل هلل صيل هلل علي :يهل اذلين قلمهبم مملم ة من احلقد بس يءط من د ن تفكحر يف عءقبة هذا المحر هل اهنم مل
خيرب ا عن عءه) خزت :الابدي اغتمهط يف غيظ غضب اغحرب؟

اغبتة حنن اجبنء عن ف بهة «غرية اغعحرب متنع من رضب اغنسء » بشلك عيل حد) ذكحران مماهد عدتدة من رضب اغنسء بيد اخلليفة اغثءين من كتب اهل اغس نة.
ففي هنءتة هذا اغفصل نشري ايل فضيحة اخحري من تدابري اذلين البضءعة هلم يف جمءل ااثهة اغش بهءت نحرجما ان تعمل هؤال الافخءص خبامة حمسمبة.
من هلل اغتمفيق
فحرتق االجءبة عن اغش بهءت
مؤسسة االمء يل اغعرص رجع لدلهاسءت اغعلمية

