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بــدأ ســماحة الشــيخ حســن العالــي بحديــث عــن الرضــا
أنــه روى عــن آبائــه عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم يقــول ســمعت جبرئيــل يقــول ســمعت
اهلل جــل جاللــه يقــول (( :ال إلــه إال اهلل حصنــي فمــن
فلمــا مـ ّرت
دخــل حصنــي أمــن مــن عذابــي )) .قــال ّ
الراحلــة نادانــا (( بشــروطها وأنــا مــن شــروطها ))
ثــم تســاءل ســماحته عــن العالقــة بيــن الرابطــة
بيــن القــرآن والحديــث؟ وبيــن أن الباحثيــن يقولــون
أن العالقــة بينهمــا هــي عالقــة املتــن بالشــرح،
فالقــرآن الكريــم متــن والحديــث شــرح لذلــك املتــن.
ووضــح العالــي أن املســلم إذا أراد أن يفهــم حقائق
اإلســام بكلهــا ال يســتطيع أن يقــرأ القــرآن
لوحــده وال أن يقــرأ الحديــث لوحــده ،فمــن يقــول
ّ
شــط عــن
أن اإلســام هــو إســام القــرآن فقــد
الحقيقــة وكذلــك مــن قــال أن اإلســام هــو إســام
الحديــث.
وهنــا أشــاد الشــيخ أن الرابــط بيــن القــرآن والحديــث ال
يجعــل أحدهمــا ينفــك عــن اآلخــر ،وهنــاك آيــات كثيــرة
تــدل ىلع هــذا املعنــى :منهــاَ « :وأَن َز ْل َنــا إلَ ْيـ َ
ـك ِّ
الذ ْك َر
ِ
ـن ل َّ
ـاس َمــا ُنـ ِّ
لِ ُت َب ِّيـ َ
ـم» النحــل (.)44
ـز َل إِلَ ْي ِهـ ْ
ِلنـ ِ
وقــد وضــح العالــي أنــه إذا كان الحديــث شــرح والقــرآن

متــن فهــذا يعنــي أن كل روايــة حقــة واردة عــن النبــي
أو أهــل بيتــه (ع) لهــا مــا يوازيهــا مــن القــرآن الكريــم،
وإرجــاع الحديــث للقــرآن ليــس باألمــر املتيســر ألي أحد،
فصحيــح أن بعــض الروايــات ورد فيهــا مصطلحــات مــن
القــرآن فيســهل معرفــة اآليــة املوازيــة ولكــن الكثيــر
مــن الروايــات ليــس بهــا مــا يميــز ذلــك ،وهنــا يكتشــف
صاحــب ا َ
مل َل َكــة القويــة يف االجتهــاد ،حيــث أنــه
يســتطيع ربــط أي حديــث للقــرآن.
وذكــر ســماحته أنــه هنــا ظهــرت مشــكلة إســام
القــرآن وإســام الحديــث حيــث أن كال الجانبيــن لــم
يســتطيعوا الربــط بيــن القــرآن والحديــث.
ثــم قــال العالــي :اإلســام الصحيــح هــو مــن املتــن
وهــو القــرآن ومــن شــرحه وهــو الحديــث ،وهــذه مهمــة
عظيمــة شــاقة ىلع العلمــاء واملثقفيــن ،وهــي جعــل
الروايــات التــي يف مقامــات أهــل البيــت أن يكــون لهــا
شــاهد مــن القــرآن الكريــم يوازيهــا فنجعلها مــن روايات
مذهبيــة خاصــة إلــى روايــات لجميــع املســلمين.
وذكــر ســماحته أن يف قــول اإلمــام (ع)« :وأنــا مــن
شــروطها» .يعنــي أن اإلمامــة مــن شــروط التوحيــد
وهــو معنــى عظيــم وخطيــر ،وال يعنــي هــذا أن هــذه
عقيــدة شــيعية فقــط ،بــل البــد مــن إيجــاد لهــذه
الروايــة العظيمــة مــوازي يف القــرآن لترتفــع هــذه

الروايــة مــن كونهــا شــيعية إلــى إســامية.
وبيــن الشــيخ أن هنــاك الكثيــر مــن اآليــات املوازيــة
ـو َم َن ْد ُعــو ُك َّل
لهــذا املعنــى ،منهــا قولــه تعالــةَ « :يـ ْ
ُ
ــم» اإلســراء ( )70فمعنــى ذلــك أن
ــاس ِبإِ َم ِ
ام ِه ْ
أ َن ٍ
اإلمــام إن كان إمــام ضــال فترتــب عليــه العــذاب وإن
كان إمــام هدايــة فترتــب الثــواب.
ثــم ذكــر ســماحته حديــث عــن أبــي جعفــر (عليــه
الســام) قــال« :ملــا نزلــت هــذه اآليــة« :يــوم ندعــو
كل أنــاس بإمامهــم» قــال املســلمون :يــا رســول
اهلل ألســت إمــام النــاس كلهــم أجمعيــن؟ قــال:
فقــال رســول اهلل (صلــى اهلل عليــه وآلــه) :أنــا
رســول اهلل إلــى النــاس أجمعيــن ،ولكــن ســيكون
مــن بعــدي أئمــة ىلع النــاس مــن اهلل مــن أهــل
بيتــي يقومــون يف النــاس ف ُي َك َّذبــون ويظلمهــم
أئمــة الكفــر والضــال وأشــياعهم ،فمــن
واالهــم واتبعهــم وصدقهــم فهــو منــي ومعــي
وســيلقاني ،أال ومــن ظلمهــم وكذبهــم فليــس
منــي وال معــي وأنــا منــه بــرئ»
ثــم أردف الشــيخ :ولكــن الســؤال األســاس هــو :مــا
معنــى «وأنــا مــن شــروطها» ؟ يعبــر عنهــا العلمــاء
اإلمامــة بــاب التوحيــد ،شــرطية الواليــة يف النجــاة
األخــروي

وقد بين الشيخ أن هناك معنيين:
1 .1قــد يقــول قائــل أن املراد بــأن اهلل ســبحانه وتعالى
شــرط ىلع املســلمين امتحانــا وابتــاء منــه أن
يأتــوا مــن بــاب أهــل البيــت (ع) وإن كانــت هنــاك
طــرق كثيــرة للوصــول إلــى اهلل مــن ســلكها ال يقبــل
التوحيــد منــه .فاملطلــوب ليــس الوصــول للغايــة
فقــط بــل مــن هــذا البــاب فقــط.
2 .2املعنــى الثانــي الصحيــح واملهــم :ليــس معنــى أن
شــرطية الواليــة يف التوحيــد بــاب وأن غيرهــم باب
ولكــن اهلل يريــد فقــط بــاب أهــل البيــت ،بــل أن باب
أهــل البيــت (ع) هــو البــاب الوحيــد للتوحيــد ،وغيــر
أهــل البيــت ال يقــدر ىلع اإليصــال للتوحيــد.
ثــم بيــن الشــيخ بعــض األدلــة ىلع صحــة املعنــى
اهــم
الثانــي :فمــن القــرآن ذكــر قولــه تعالــىَ « :و َج َعل َن ُ
ـد َ َ
َ
ِمـ ً
مر َنــا» األنبيــاء ( ،)73ومــن الرويــات
ـة َيهـ ُ
أئ َّ
ون ِبأ ِ
ذكــر روايــة« :مــن أراد اهلل بــدأ بكــم و مــن وحــده قبــل
عنكــم» أي مــن َو َحــد عنكــم لــم يكــن موحــدا.
بعدهــا ذكــر ســماحته أن الدليــل التحليلــي بــأن بــاب
التوحيــد هــو بــاب أهــل البيــت له عــدة مصاديــق ،فمن
لــم بــأت هــذا البــاب أبتلــي بعــدة نكبــات منهــا نكبــة
التجســيد ،نكبــة رؤيــة اهلل يف اآلخــرة ،وغيرهــا مــن
النكبــات العقائديــة ويف املقابــل توجــد درر عقائديــة
مــن كلمــات أهــل البيــت (ع) ،وهنــاك الكثيــر مــن الردود

ىلع التســاؤالت العقائديــة والشــبهات التــي رد بهــا
أهــل البيــت ىلع امللحديــن وغيرهــم.

