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يف ليلــة استشــهاد اإلمــام الحســن املجتبــى عليــه
الســام بــدأ ســماحة الشــيخ حســن العالــي  -بعــد
ـد
نعيــه اإلمــام املظلــوم  -بقولــه تعالــى «إ ّنمــا ُيريـ ُ
ا ُ
ـت و ُي َ
أهـ َ
ط ِّه َر ُك ْم
ـل ال َب ْيـ ِ
س ْ
الر ْج َ
ـم ِّ
هلل لِ ُي ْذ َِ
هــب َع ْن ُكـ ُ
َت ْ
ط ِهيــرًا».
وقــال ســماحة الشــيخ ّ
إن اآليــة تتحــدث عــن أعظــم
مشــروع إلهــي يف األرض ،وهــو مشــروع إزالــة وإزاحــة
الرجــس والرجاســة وإحــال وإقــرار الطهــر والطهــارة
والقداســةّ .
وأن اهلل تعالــى يف اآليــة الكريمــة ب ّيــن
هــذا املشــروع ىلع طريقــة البيــان الحــي وليــس ىلع
طريقــة البيــان الجامــد  ،فاملــراد إقــرار الطهــارة والطهــر
بوجــود طاهريــن يف هــذه األرض مــن كل جهــة ليعمم
الطهــارة والقداســة يف كل ربــوع االرض.
وبــدأ ســماحة الشــيخ بالنقطــة األولــى والســؤال
األول :مــن هــم قــادة مشــروع الطهــارة؟ مــن هــم
الذيــن أوكل إليهــم إقامــة هــذا املشــروع العظيم؟
وقــال ّ
أن هنــاك رؤيــة ســائدة عنــد املســلمين أن
املقصــود بأهــل البيــت يف اآليــة هــم أهل بيــت النبي
صلــى اهلل عليــه وآلــه ،وأ ّنــه يوجــد إصــرار عنــد بعــض
علمــاء املذاهــب األخــرى ىلع أن أهــل بيــت النبــي
هــم نســاء النبــي ،وعلمــاء الشــيعة يصــرون ىلع أن
أهــل بيــت النبــي هــم األئمــة ،أي النخبــة الخاصــة قــرب
النبــي .بهــذه الجدليــة التــي قامــت بيــن املســلمين

غــاب املعنــى الحقيقــي لآليــة .فهنــا عندمــا قيــل أن
أهــل الطهــارة هــم نســاء النبــي أو مــن تحــت النبــي
يف بيتــه غــاب معنــى اآليــة ،وغــاب الهــدف األســمى
واملشــروع العظيــم الــذي تريــد اآليــة أن توصلــه
للمســلمين.
الذيــن قالــوا أن املقصــود باآليــة تعنــي نســاء النبــي
طرحــوا أدلــة ّ ،
أن اآليــة تشــتمل ىلع قرينــة ،حيــث أن
اآليــات الســابقة ىلع اآليــة تتحــدث عــن نســاء النبــي
واآليــات الالحقــة تتحــدث عــن نســاء النبــي  ،فأهــل
الطهــارة املقصــود بهــم نســاء النبــي ،واستشــهدوا
ببعــض أهــل اللغــة ىلع دخــول نســاء النبــي يف
أهــل البيــت.
أمــا علمــاء الشــيعة فقالــوا عندنــا أدلــة تســقط
هــذه األدلــة:
ثمــت قاعــدة عظيمــة شــ ّيدها اإلمــام الصــادق
أوالّ :
عليــه الســام ،القاعــدة تقــول إنــه ليــس شــيء أبعــد
عــن عقــول الرجــال مثــل القــرآن الكريــم ،فهــو يف
مراداتــه الجديــة بعيــد عــن أن تنالــه عقــول الرجــال،
فاآليــة يكــون أولهــا يف شــيء وآخرهــا يف شــيء
ووســطها يف شــيء ،وهــذه آيــة واحــدة ،فمــا بالــك
بآيــات متعــددة ،مــع اختــاف القرائــن يف اآليــات،
يعنــي اآليــات الســابقة والالحقــة آليــة البحــث تحدثت
عــن نســاء بضمائــر تأنيــث ،إال هــذه اآليــة الواقعــة يف

الوســط الضمائــر كانــت ضمائــر تذكيــر.
ثانيــا :هنــاك قرائــن لفظيــة مهمــة اجتمعــت يف
هــذه اآليــة ّ
قــل اجتماعهــا يف آيــةّ ،
وأن املعنييــن
هــم نخبــة النخبــة ،فقولــه تعالــى (إنمــا) حصــر
يحصــر األمــر فيهــم ويقــول هــؤالء نريــد أن نرفــع
عنهــم الرجــس ،ويعــ ّرف (الرجــس) باأللــف والــام ،أي
ســيزال عندهــم الرجــس بكلــه بتمامــه ،ويضيــف حــرف
الــام إلــى (ليذهــب) ،الــام تفيــد التأكيــد ىلع إزالــة
الرجــس بــكل فروعــه ،وتختــار اآليــة أفعــال مضارعــة
لتــدل ىلع اإلرادة اإللهيــة املســتمرة ،وتأتــي بفعــل
(يطهركــم) وبمصــدر (التطهيــر) .كل هــذه القرائــن تــدل
ىلع أن الطهــارة التــي يريدهــا اهلل طهــارة كاملــة
تامــة مــن جميــع الجهــات ،وإجمــاع املســلمين قائــم
ىلع أن نســاء النبــي لســن طاهــرات بهــذا املثابــة،
ألن هــذه الطهــارة تعنــي العصمــة ،ولــم يقــل أحــد
مــن املســلمين بعصمــة نســاء النبــي ،فتســقط األدلــة
التــي تقــول إن اآليــة واردة يف نســاء النبــي .هــذه
الرؤيــة الســائدة بيــن املفســرين.
هنــاك رؤيــة جديــدة حــول اآليــة ،الرؤيــة الجديــدة
نجدهــا يف بعــض مقاطــع دعــاء الندبــة ،لكــن قبــل أن
نقــرأ ذلــك املقطــع يوجــد ســؤال :النبــي ص داخـ ٌ
ـل مع
أهــل البيــت وهــو مــن املطهريــن بهــذه اآليــة أو ليــس
كذلــك؟ املســلمون يقولــون نعــم النبــي معهــم ،بــل

أول املطهريــن باآليــة هــو النبــي ،أي أن أول فــرد تخبــر
اآليــة عــن طهارتــه وعصمتــه الكاملــة هــو رســول اهلل
ص .واألوليــة هنــا ليــس معناهــا أوليــة العــدد ،يف باب
العقائــد إذا قيــل هــذا أول ،يعنــي أىلع يف درجــات
الكمــال.
ســؤال آخــر :إذا كان أهــل البيــت هــم أهــل بيــت
النبــي ،فكيــف النبــي يدخــل مــع أهــل بيــت
نفســه؟
يف دعــاء الندبــة جــواب مهــم مــن اإلمــام املعصــوم،
يقــول ليــس معنــى أهــل البيــت أهــل بيــت النبــي،
يقــول عليــه الســام« :وجعلــت لــه ولهــم أول بيــت
وضــع للنــاس للــذي ببكــة مبــاركا وهــدى للعامليــن
ثــم قلــت إنمــا يريــد اهلل ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل
البيــت» اآليتــان مترابطتــان« ،وجعلــت لــه ولهــم أول
بيــت وضــع للنــاس»أي البيــت الحــرام« ،ثــم قلــت إنمــا
يريــد اهلل...أهــل البيــت» كأنمــا اآليــة تريــد أن تقــول
أهــل البيــت الحــرام ،ومــا معنــى أهــل البيــت
الحــرام؟ يعنــي ساســته أوليــاؤه الق ّيمــون عليــه،
فاملعادلــة يف هــذه اآليــة يخــرج منهــا نســاء النبــي
ألن القوامــة ىلع البيــت الحــرام مــن شــأن أهــل النبــوة
وأهــل اإلمامــة  ،وهــي بصــدد بيــان مقــام وفضيلــة
عاليــة للنبــي وملــن يلــي النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه
مقامــا ومنصبــا وكمــاال ،وبهــذه اآليــة يتبيــن أن هويــة
النبــي معجونــة يف أهــل بيتــه ،ألن الطهــارة القرآنيــة

شــملته وشــملتهم ،فهــم أهــل هويــة واحــدة ،هــم
يمثلــون النبــي وهــم هويــة منســجمة يف هويتــه،
وأكثــر مــن آيــة قرآنيــة ب ّينــت انســجام وحــدة النبــي
مــع أهــل بيتــه عليهــم الســام ،واحــدة مــن اآليــات
هــي آيــة التطهيــر.
النقطــة الثانيــة :مــا هــو مــاك اإلمامــة؟ كيــف
يكــون اإلمــام إمامــا؟ كيــف نعــرف ّ
أن هــذا إمــام؟
هــل أن ِمــاك اإلمامــة يف اإلمــام هــو بيعــة
األكثريــة لــه أم أن هنــاك مــاك غيــر البيعــة؟
هــذه اآليــة الكريمــة تبيــن لنــا مــاك اإلمامــة ،اآليــة
تقــول «إنمــا يريــد اهلل..ويطهركــم تطهيــرا» مــاك
وميــزان اإلمامــة يف مــن هــو طاهــر يف كل طبقــات
الطهــارة ،وقــد حســم اإلمــام املجتبــى املوضــوع يف
أحــد احتجاجاتــه مــع طاغيــة زمانــه بقولــه «وحاشــا
هلل أن أقــول أنــا خيــر منــك  ،أل ّنــك ال خيــر فيــك  ،فـ ّ
ـإن
اهلل قــد برأنــي مــن الرذائــل (طبقــات الرجــس) كمــا
بـ ّرأك مــن الفضائــل (طبقــات الطهــارة)»  ،اإلمــام يضــع
ميــزان ،يقــول لــه ليــس امليــزان يف اإلمامــة اجتمــاع
النــاس بالبيعــة عليــك ،الدليــل ىلع إمامتــي اجتمــاع
الفضائــل َّ
يف أي الطهــارة مــن كل جهــة ،والدليــل ىلع
عــدم أهليتــك لإلمامــة اجتمــاع الرذائــل فيــك.
بعــض كبــار علمائنــا يقــول إن أكثــر األئمة الذيــن اعتقد
الشــيعة بإمامتهــم لــم تكــن لهــم اإلمامــة ألمريــن:

ألنهــم لــم يتصــدوا للسياســة وألن أكثــر األمــة لــم
تبايعهــم! هــذا الــكالم بحســب مــذاق السياســة ،لكــن
القــرآن الكريــم هــل يجعــل التصــدي شــرطًا لإلمامة؟
هــل يجعــل بيعــة النــاس شــرطًا لإلمامــة؟ هــل
قــال إنمــا يريــد اهلل ليباعكــم النــاس؟!
القــرآن الكريــم تكلــم عــن الشــرط والكمــال الحقيقــي
الــذي إذا كان يف إنســان كان إمامــا ،أيضــا هــذا النقــاش
حســمه رســول اهلل « ،الحســن والحســين إمامــان إن
قامــا وإن قعــدا» ْ
تصديــا للسياســة همــا إمامــان،
إن
ّ
يتصديــا همــا إمامــان ،إن بايعتهمــا األمــة همــا
إن لــم
ّ
إمامــان ،وإن لــم تبايعهمــا األمــة همــا إمامــان .إذًا ميزان
اإلمامــة هــو الطهــارة.
ونفــس هــذه الطهــارة ميــزان ملعرفــة تفاضــل األئمــة،
لدينــا رؤيــة عنــد البعــض أن اإلمــام الحســين أفضــل
مــن اإلمــام الحســن ،واإلمــام الحجــة يف دائــرة التســعة
أفضــل مــن التســعة ،هنــا جــاء أحــد أكابــر علمائنــا،
فقــال أنــت عندمــا تتكلــم عــن األفضيلــة ،تتكلــم عــن
األفضليــة الوصفيــة أم األفضليــة الذاتيــة؟ إذا كانــت
األفضليــة الوصفيــة ،نعــم الحســين يتقــدم بمــا قدمــه
مــن منهــج وعطــاء وبمــا تهيــأ لــه يف تاريخــه  ،لكــن
أفضليــة وصفيــة عارضيــة باعتبــار دوره ،أمــا إذا جئــت
لألفضليــة الذاتيــة ،فآيــة الطهــارة تقــول أنهــم يف
دائــرة واحــدة ،وأيضــا عندمــا نتكلــم عــن األفضليــة

بيــن اإلمــام الحجــة وبيــن ســائر التســعة ،لــه أفضليــة
وصفيــة نعــم ،ولكــن إذا جئنــا لألفضليــة الذاتيــة فــا
يوجــد دليــل ىلع ذلــك.
إذًا ،فمــاك الطهــارة يبيــن لنــا وجــود دليــل وميــزان
جعــل لهــم اإلمامــة دون غيرهــم كمــا أن ميــزان
الطهــارة أن يبيــن لنــا مــا بينهــم مــن وحــدة إال مــن
أخرجــه الدليــل ،وال نبالــغ إذا قلنــا أن طهــارة أهل البيت
إشــكاليتهم مــع الظامليــن ،ال نبالــغ إذا قلنــا أن الــذي
قتلهــم وشــردهم هــي طهارتهــم ،كمــا ورد يف التاريخ
ـي عدلــه ،هنــا أيضــا
كلمــة مشــهورة أن الــذي قتــل علـ ّ
نقــول بنفــس املقيــاس أن طهــارة الحســن وقداســته
كانــت ســببا يف قتلــه ،وأن أســاس كل مآســي الشــيعة
ومــا يقــع عليهــم مــن بــاء هــي هــذه الطهــارة ،يعنــي
اتبــاع الطاهريــن.

