
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر)

 ("فقهً"على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك 

 جواب سؤال

تعدٌل سابق فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث 

إلى أبو حنٌفة التحرٌري 

 :السؤال

، السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

، -حفظك هللا  -األمٌر الجلٌل 

: وأما بالنسبة إلجماع العترة فقد قالوا) 3بٌنما ُكنا فً حلقة مررنا بالنص التالً من كتاب الشخصٌة ج 

اإلجماع " وذلك تحت بحث ،(إن إجماع أهل البٌت دلٌل شرعً، وأرادوا بأهل البٌت علٌاً وفاطمة وابناهما

على اعتبار أنها  (وابنٌهما)هنا خطأ، والصواب  (وابناهما)فكلمة . "السطر الرابع من األعلى  -307ص 

. وجزاكم هللا خًٌرا (علًٌا)معطوفة على مفعول به منصوب 

 (واستدلوا على أن المراد بأهل البٌت فً اآلٌة هم علً وفاطمة وابنٌهما)وكذلك جاء فً نفس الصفحة 

على اعتبار أنها معطوفة على " علً وفاطمة وابناهما"خبر أن، وبذلك ٌكون الصواب : هنا (هم)فإنً أرى 

. هذا ما بدى لً وهللا تعالى أعلم. مرفوع

 

: الجواب

وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته، 

ٌبدو أن النسخة التً بٌن ٌدٌك من كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث هً نسخة غٌر ُمحدَّثة، 

م ضمن مجموعة من التعدٌالت 04/06/2017وذلك أننا قمنا بتعدٌل الموضع الذي أشرت إلٌه فً 

... األخرى وأرسلنا بذلك إلى المناطق وطلبنا تعدٌل النسخ الموجودة على مختلف مواقع الحزب

 :م04/06/2017وإلٌك ما ذكرناه عن الموضع المشار إلٌه فً رسالتنا فً 

 302، والموضع ذو العالقة صفحة 303-302الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث صفحة  كتاب -4)

: السطر الرابع من األسفل والسطر األخٌر من األسفل

تعدل المواضع الملونة باألحمر فً النص التالً لتصبح وفق المواضع المعدلة باللون األخضر فً 

 :النص الالحق

 وأرادوا بأهل البٌت علٌاً ،ن إجماع أهل البٌت دلٌل شرعًإ: وأما بالنسبة إلجماع العترة فقد قالوا)

ٌِْت ﴿: وفاطمة وابناهما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعنُكُم الّرِ إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

َرُكْم تَْطِهًٌرا واستدلوا على أن . ، وهً للحصر فٌهم«إنما» فأخبر بذهاب الرجس عن أهل البٌت بـ﴾َوٌَُطّهِ

 كساءه على  أدار النبً ،زلت هذه اآلٌةـ أنه لما ن،المراد بأهل البٌت فً اآلٌة هم علً وفاطمة وابنٌهما

ٌْتًِ»:  ولفه علٌهم وقال،هؤالء . انتهى (أخرجه الترمذي« اللَُّهمَّ َهُؤالًِء أَْهُل بَ
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التعدٌل 

 وأرادوا بأهل البٌت علٌاً ،ن إجماع أهل البٌت دلٌل شرعًإ: وأما بالنسبة إلجماع العترة فقد قالوا)

ٌِْت ﴿: وفاطمة وابنٌهما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعنُكُم الّرِ إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

َرُكْم تَْطِهًٌرا واستدلوا على أن . ، وهً للحصر فٌهم«إنما» فأخبر بذهاب الرجس عن أهل البٌت بـ﴾َوٌَُطّهِ

 كساءه على  أدار النبً ،زلت هذه اآلٌةـ أنه لما ن،المراد بأهل البٌت فً اآلٌة هم علً وفاطمة وابناهما

ٌْتًِ»:  ولفه علٌهم وقال،هؤالء . انتهى (أخرجه الترمذي« اللَُّهمَّ َهُؤالًِء أَْهُل بَ

 األسباب الموجبة :

" ابنٌهما"هما خطأ ألن األول ٌنبغً أن ٌكون منصوباً " ابنٌهما"و" ابناهما"إن الموضعٌن المذكورٌن 

. انتهى (.فاقتضى التعدٌل"... ابناهما"والثانً ٌنبغً أن ٌكون مرفوعاً 

وقد جرى تعدٌل هذا الموضع فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث على المواقع وأصبح النص 

 من كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث كما 305-304كما هو على صفحة الحزب الرئٌسٌة الصفحة 

: ٌلً

 وأرادوا بأهل البٌت علٌاً ،ن إجماع أهل البٌت دلٌل شرعًإ: وأما بالنسبة إلجماع العترة فقد قالوا)

ٌِْت ﴿: وفاطمة وابنٌهما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعنُكُم الّرِ إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

َرُكْم تَْطِهًٌرا واستدلوا على أن . ، وهً للحصر فٌهم«إنما» فأخبر بذهاب الرجس عن أهل البٌت بـ﴾َوٌَُطّهِ

 كساءه على  أدار النبً ،زلت هذه اآلٌةـ أنه لما ن،المراد بأهل البٌت فً اآلٌة هم علً وفاطمة وابناهما

ٌْتًِ»:  ولفه علٌهم وقال،هؤالء . انتهى (...أخرجه الترمذي« اللَُّهمَّ َهُؤالًِء أَْهُل بَ

... وفً الختام فإنً أقرئك السالم وأدعو لك بخٌر، وأشكرك على حرصك واهتمامك

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1439 رجب 17

م 04/04/2018الموافق 

 :على الفٌسبوك (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

 type=3&theater؟/828.122848424578904/793657210831352

 :على غوغل بلس (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/2ExnFEzZEMy 

 :على توٌتر (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/981553107271340032 
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