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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
��سرف �خللق �جمعني �بي �لقا�سم حممد و�له �لطيبني 

�لطاهرينب 
بف�سل من �هلل عز وجل وبربكات �سيد �ل�سهد�ء �بي عبد 
�القبال  هذ�  ��سد�رنا  القى  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �هلل 
�ل�سديد من قبل �الخوة �لقر�ء حتى �ننا طبعنا ما �سدر 
منه �كرث من ع�سرين �لف ن�سخة وكانت �لنية متجهة 
للتوقف عن ��سد�ر هذ� �لكتيب عند �لعدد خم�سة ولكن 
من  ز�دنا   )6( �لعدد  عن  و�لت�ساوؤالت  �لطلبات  كرثة 
�لعزم و�ملو��سلة ال�سد�ر هذ� �لعدد �لذي هو بني يديك 
عزيزي �لقارئ وهو جمموعة من �ال�سئلة �لتي تثار �سد 
�البحاث  مركز  موقع  م�سدرها  منها  �لبع�س  �ملذهب 
�ال�سرف  �لنجف  يف  �لعليا  للمرجعية  �لتابع  �لعقائدية 

و�لبع�س منها من تاليفنا .
تختلف  �الجابة  �ن  �ال  �ل�سوؤ�ل  م�سمون  يتكرر  ولرمبا 

لهذ� �ود �لتنويه �ىل ذلك 

خادمكم 
�سامي جو�د

مقدمة
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�ل�سوؤ�ل �الول

�جب  

لالجابة نقول 
ع�سر  �بن  وهو  �أ�سلم  �ل�سالم(  )عليه  علياً  1-�ن 
ي�سرب  حتى  �جلاهلية  يف  يكرب  فلم  �سبياً  �سنني 
�أح�سان  يف  تربى  بل  �ل�سنم،  يعبد  �أو  �خلمر 
�لر�سالة و�خالق ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( 
�خلمر  �سرب  �ال�سالم  يبح  ومل  �حلنيفية  ودين 
قط، بل �خلمر حمرم يف كل �الديان كما هو معلوم 
وموجود �ىل �ليوم يف �لكتب �ملقد�سة، ومنها مثاًل 
يف �لكالم عن �جلنة: )ال يدخلها �ل�سكريون( وما 
بد�ية  منذ  �خلمر  حترمي  على  ويدل  ذلك.  �إىل 
�لبعثة ما رو�ه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه )333/7( 
�أبو جهل  كان  قال:  �حلنفية  �بن  �ملنذر عن  و�بن 
�ذ� جاوؤو� �ىل  �لنا�س  من �سناديد قري�س يتلقون 
�لنبي )�سلى �هلل عليه و�له( ي�سلمون يقولون �نه 
يحرم �خلمر ويحرم �لزنا ويحرم ما كانت ت�سنع 

�لعرب فارجعو� فنحن نحمل �أوز�ركم .

اَلَة َو�أَنتْم �سَكاَرى ((  )) واَل َتْقَربو�ْ �ل�سَّ
هل نزلت بعلي )عليه �ل�سالم(؟
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كل  يف  �ختلف  فقد  �سند�ً،  �لرو�ية  هذه  2-�سعف 
نهاية  �إىل  �ل�سائب  بن  عطاء  عن  �لرو�ية  طرق 
�ل�سند فرو�ها عنه �سفيان �لثوري من جهة ورو�ها 
عنه ثالثة �آخرون من جهة �أخرى وهوؤالء �لثالثة 
وكذ�  بنف�سه  �سعيف  وهو  �لر�زي  جعفر  �أبو  هم 
وجرير.  �لطحان  �هلل  عبد  بن  خالد  عنه  رو�ها 
�ختالطه  بعد  �ل�سائب  بن  عطاء  عن  روو�  وهم 
�أما �سفيان فقد ن�سو�  فحديثهم �سعيف ومردود 
و�سحة  �ختالطه  قبل  عطاء  عن  حدث  �نه  على 
معني  بن  يحيى  ن�س  فقد  وقبولها.  عنه  رو�يته 
�لدوري )ج1/  برو�ية  تاريخة  ذلك فقال يف  على 
242 رقم )1577(: �سمعت يحيى يقول كان عطاء 
عبيدة  من  �سمعت  قال  �ختلط  قد  �ل�سائب  بن 
ثالثني حديثاً فقلت ليحيى فما �سمع منه جرير 
هو  روى  ما  ال،  قال:  �سحيح؟  هو  �ألي�س  وذووه؛ 
وخالد �لطحان كاأنه ي�سعفهم، �إال من �سمع منه 
قدمياً. وقال �ل�سنقيطي �ل�سلفي يف )�أ�سو�ء �لبيان 
�سمع  من  معني:  �بن  وقال  ن�سه:  ما   )399 ج4/ 
حديثاً  منه  �سمع  ومن  �سحيح  فهو  قدمياً  منه 
يف  عنه  روى  عنه  روى  من  وجميع  ب�سيء  فلي�س 
�الختالط �ال �سعبة و�سفيان وما �سمع منه جرير 
وغريه فلي�س من �سحيح حديثه...�ه�. وقال �بن 
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حجر �لع�سقالين يف )مقدمة فتح �لباري 424(: 
عطاء بن �ل�سائب من م�ساهري �لرو�ة �لثقات �إال 

�أنه �ختلط ف�سعفوه ب�سبب ذلك.
رو�ية  �ن  �الأئمة  كالم  جمموع  من  لنا  وحت�سل 
وز�ئدة  بن معاوية  �لثوري وزهري  و�سفيان  �سعبة 
و�أن  �الختالط  قبل  عنه  زيد  بن  وحماد  و�أيوب 
جميع من روى عنه غري هوؤالء فحديثه �سعيف 
فاختلف  �سلمه  بن  حماد  �ال  �ختالطه  بعد  النه 
قولهم فيه ،ونقل ذلك عن �أحمد �أي�ساً، وبالتايل 
فهي  �سفيان  رو�ية  غري  عطاء  عن  روي  ما  فكل 

مردودة باإجماع �أهل �لعلم.

وهذ�  �لرو�ية  هذه  ��سطر�ب  على  يدل  كله  هذ� 
من  يعار�سها  ما  �ىل  �إ�سافة  نزولها،  يف  �ل�سبب 
�أ�سباب نزول �أخرى قد رووها لهذه �الآية �لكرمية، 

منها :

1- ما رووه عن عمر كما نقله �بن كثري )256/1( 
و�لرتمذي  د�ود  و�أبي  �أحمد  عن   )93/2( و 
 )605/1 �ملنثور  )�لدر  يف  و�ل�سيوطي  و�لن�سائي 
بن  وعبد  و�حمد  �سيبة  �أبي  �بن  �أخرج  قوله: 
و�لن�سائي  و�سححه  و�لرتمذي  د�ود  و�أبو  حميد 
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و�أبو يعلى و�بن جرير و�بن �ملنذر و�بن �أبي حامت 
مردويه  و�بن  �ل�سيخ  و�أبو  نا�سخه  يف  و�لنحا�س 
�ملقد�سي يف  و�ل�سياء  �لبيهقي  و�حلاكم و�سححه 
�ملختارة عن عمر �أنه قال: �للهم بني لنا يف �خلمر 
فنزلت:  و�لعقل  �ملال  تذهب  فاإنها  �سافياً  بياناً 
))ي�ساألونك عن �خلمر و�ملي�سر (( �لتي يف �لبقرة 
لنا  بني  �للهم  فقال:  عليه،  فقرئت  عمر  فدعي 
�سافياً فنزلت �الآية �لتي يف �سورة  يف �خلمر بياناً 
اَلَة  �لن�ساء: )) َيا �أَّيَها �لَّذيَن �آَمنو� اَل َتقَربو� �ل�سَّ

َو�أَنتم �سَكاَرى ... (( )�لن�ساء:43(.
�بن  و�أخرج  قال:   )165/3 �ملنثور  )�لدر  وعن   -2
نزلت  قال:  �لقرظي  كعب  بن  حممد  عن  �ملنذر 
�أربع �آيات يف حترمي �خلمر ومنها �لتي يف �لن�ساء 
بينا ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( ي�سلي بع�س 
�إذ غنى �سكر�ن خلفه فاأنزل �هلل: )) اَل  �ل�سلو�ت 

اَلَة َو�أَنتم �سَكاَرى (( )�لن�ساء:43(.  َتقَربو� �ل�سَّ
�لرو�ية  هذه  كذب  يت�سح  تقدم  ما  جمموع  ومن 
�ل�سالم(،  )عليه  �ملوؤمنني  الأمري  �لن�سبة  وهذه 
ويكفي يف ردها باأن عطاء بن �ل�سائب مطعون به 
كما بينا وقد �نفرد بهذه �لرو�ية، وقد �عر�س عنه 
�لبخاري وم�سلم فلم يروو� عنه ما �نفرد به ملا قيل 

فيه �إال حديثاً مقروناً بغريه يف �لبخاري فقط.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثاين

قام  �لعبا�سي  هارون  �أن  على  �ملوؤرخني  كلمة  �تفقت 
و�إيد�عه  �ل�سالم(  )عليه  �لكاظم  �المام  باعتقال 
�سجانيه  على  تاأكيده  مع  طويلة  ل�سنني  �ل�سجن 

بالت�سديد و�لت�سييق عليه.
ملا   :)502 )مقاتله:  يف  �الإ�سفهاين  �لفرج  �أبو  وقال 
�أمر  �ل�سالم(  )عليه  �لكاظم  �المام  �لر�سيد  �أعتقل 
جعفر  بن  عي�سى  عند  لي�سجن  �لب�سرة  �إىل  باإر�ساله 
عنده  فحب�س  حينئٍذ،  �لب�سرة  على  وكان  �ملن�سور، 
�أن خذه مني و�سلمه �إىل  �سنة، ثم كتب �إىل �لر�سيد: 
�آخذ  �أن  �جتهدت  فقد  �سبيله،  خليت  و�إال  �سئت،  من 
عليه حجة فما �أقدر على ذلك، حتى �أين الأت�سمع عليه 
�إذ� دعا لعله يدعو علي �أو عليك، فما �أ�سمعه يدعو �إال 

لنف�سه، ي�ساأل �هلل �لرحمة و�ملغفرة.
هارون  قبل  من  �سجنه  ق�سة  كثري  �بن  ذكر  وقد 
�لعبا�سي: حتى كانت خالفة �لر�سيد فحج، فلما دخل 
ومعه  و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  على قرب  لي�سلم 
�ل�سالم  �خلليفة  فقال  �لكاظم،  جعفر  بن  مو�سى 
عليك يا ر�سول �هلل يا �بن عم. فقال مو�سى: �ل�سالم 

عليه  �لكاظم  �المام  �سجن  �دلة 
�ل�سالم من قبل هارون
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عليك يا �أبت. فاغتا�س هارون من �سالم �المام، فلم 
يزل ذلك يف نف�سه حتى ��ستدعاه يف �سنة ت�سع و�سبعني 
و�سجنه فاطال �سجنه، فكتب �إليه مو�سى ر�سالة يقول 
فيها: �أما بعد يا )�أمري �ملوؤمنني ( �أنه مل ينق�س عني 
يوم من �لبالء �إال �نق�سى عنك يوم من �لر�ساء، حتى 
يغ�سي بنا ذلك �إىل يوم يخ�سر فيه �ملبطلون. )�لبد�ية 

و�لنهاية: 7: 174� 175(.

�إبر�هيم  بن  مو�سى  �ل�سالم(  )عليه  �سجنه  ذكر  وقد 
كتابه  يف  �لهجري  �لثالث  �لقرن  �أعالم  من  �ملروزي 
تر�ثنا:  )جملة  جعفر(  بن  مو�سى  �الإمام  )م�سند 
�مل�سندة  �لرو�يات  من  جمموعة  وهو   .)206  :44
�لتي  و�آله(،  عليه  �هلل  �لنبي)�سلى  �إىل  �ملرفوعة 
�آبائه  بطريق  �ل�سالم(  )عليه  �لكاظم  �المام  �أ�سندها 
�أبو  �إبر�هيم  بن  مو�سى  عنه  رو�ها  �ل�سالم(  )عليه 
عمر�ن �ملروزي �لبغد�دي قال: �أنه �سمعها من �الإمام 
هارون  �سجن  يف  �الإمام  كان  عندما  �ل�سالم(  )عليه 
�لعبا�سي )�نظر ك�سف �لظنون عمود 1682، �لفهر�ست 

للطو�سي:191(.

)عليه  �سجنه  ق�سة  �لهيثمي  حجر  �بن  ذكر  وكذلك 
�ل�سالم( قائاًل... وملا حج هارون �سعى به �إليه، وقيل 
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له: �ن �الأمو�ل حتمل �إليه من كل جانب حتى ��سرتى 
و�أنفذه  عليه  فقب�س  دينار،  �ألف  بثالثني  �سيعة 
الأمريه بالب�سرة عي�سى بن جعفر بن من�سور حمب�سه 
�سنة، ثم كتب له هارون يف دمه فا�ستعفى و�أخرب �نه 
�إن مل ير�سل بت�سليمه و�إال  و�أنه  مل يدع على هارون، 
بن  لل�سدي  فكتب  كتابه،  هارون  فبلغ  �سبيله،  خلى 
يف  �سما  له  فجعل  باأمر،  فيه  و�أمره  بت�سليمه  �ساهك 
طعامه، وقيل يف رطب فتوعك ومات بعد ثالثة �أيام.. 

)�ل�سو�عق �ملحرقة: 308(.
وذكر �مل�سعودي �أن هارون ر�أى علياً يف �لنوم ) ورو�ية 
�خرى تقول �ملهدي هو من ر�ى عليا يف �لنوم ( معه 
حربة وهو يقول: �إن مل حتل عن �لكاظم و�إال نحرتك 
و�أر�سل يف �حلال و�ىل �سرطته  بهذه فا�ستيقظ فزعا 

�إليه باإطالقه )�مل�سدر �ل�سابق(.
وذكر �حلافظ �لذهبي: قال �خلطيب: �أقدمه �ملهدي 
بغد�د، وردَّه، ثم قدمها، و�أقام ببغد�د يف �أيام �لر�سيد، 
ومائة،  و�سبعني  ت�سع  �سنة  �لر�سيد،  �سحبته  يف  قدم 
�أعالم  حمب�سه.)�سري  يف  تويف  �أن  �إىل  بها  وحب�سه 

�لنبالء :463:5 (.
لالمام  هارون  حب�س  توؤكد  �لتي  �مل�سادر  بع�س  هذه 
�لكاظم عليه �ل�سالم وعليه الميكن الحد �ن ينكر ذلك 
�ل�سجن  يف  �م�ساها  حياته  �كرث  بان  �العتقاد  و�ما   ،
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ففي ذلك بحث و رد الأن �الإمام عليه �ل�سالم ولد يف 
عا�س  ثم  عاماً  ع�سرون  �أبيه  مع  وعا�س  128ه�  �سنة 
باقي حياته يف �ملدينة حتى �أمر �لر�سيد بحمل �الإمام 
�الإمام  ت�سع و�سبعني ومائة، فحب�س  �سنة  �لعر�ق  �إىل 
�الإمام  �لب�سرة يف �سجن عي�سى بن جعفر وقب�س  يف 
وثمانني  �سنة ثالث  عليه( يف  و�سالمه  �هلل  )�سلو�ت 
�سنو�ت   )5( �ل�سجن  يف  لبث  معناه  )183ه�(  ومائة 
وهناك رو�ية تقول �سبع �سنو�ت، وقيل �أن �الإمام مدة 
�سجنه )14( �سنة، وعمره �ل�سريف هو �أربع وخم�سني 

�سنة، �أو )55( �سنة، ح�سب �ختالف �لرو�يات.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثالث

ما �ملر�د بالبيت �ملعمور ؟
بال�ساد   � �ل�سر�ح  هو  �ملعمور  �لبيت  �أن   : ورد  لقد 
حيال   ، �لر�بعة  �ل�سماء  يف  بيت   � �مل�سمومة  �ملعجمة 
�لكعبة ، يدخله كل يوم �سبعون �ألف ملك ال يعودون 

�إليه �إىل يوم �لقيامة . .
توبة  �ملعمور  �لبيت  و�سع  قد   ، تعاىل  �هلل  �أن   : وورد 

الأهل �ل�سماء ، وو�سع �لكعبة توبة الأهل �الأر�س .
وقد روي �أي�ساً : �أن �مل�سجد �الأق�سى �لو�رد يف �سورة 

�الإ�سر�ء هو �لبيت �ملعمور �أي�ساً . .
و�لكالم يف هذ� �ملو�سوع ، طويل ومت�سعب . .

********

ما �ملق�سود بالتنا�سي �أو �لن�سيان يف �لقر�آن؟
قال تعاىل: } ... َفاْلَيْوَم َنن�َساُهْم َكَما َن�ُسو�ْ ِلَقاء َيْوِمِهْم 

َهَذ� ... { ، وقال : } ... َن�ُسو�ْ �هلّلَ َفَن�ِسَيُهْم ... { .
ا  َك َن�ِسيًّ كيف يلتئم ذلك مع قوله : } ... َوَما َكاَن َربُّ

لُّ َربِّي َواَل َين�َسى { ؟! . {، وقوله : } ... الَّ َي�سِ

��سئلة قر�نية
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�لتنا�سي و�لتغافل،  �الأَّوليَتني هو  �لن�سيان يف �الآيَتني 
�لغفلة  فهي  �الأخرييَتني  �الآيَتني  يف  �ملنّفي  �أّما 

و�لن�سيان حقيقة .
� يف �لقر�آن ، كما يف قوله  و�لن�سيان � مبعنى �لتنا�سي 
َومَلْ  َفَن�ِسَي  َقْبُل  ِمن  �آَدَم  �إِىَل  َعِهْدَنا  َوَلَقْد   ﴿  : تعاىل 
؛ �إذ  ْد َلُه َعْزًما ﴾ 1 �أي تنا�سى �لعهد ومل ياأخذ بجدٍّ جَنِ
لو كان َن�سَي حقيقًة لكان معذور�ً ، �إذ ال موؤ�خذة على 

�لتنا�سي عقاًل وال لوم عليه .
َفاأَن�َساُهْم   َ �هللَّ َن�ُسو�  َكالَِّذيَن  َتُكوُنو�  َواَل   ﴿  : وقوله 
�أَنُف�َسُهْم ... ﴾ 2 �أي َتغافلو� ح�سوَره تعاىل يف �حلياة ؛ 

وِمن َثمَّ تغافلو� ومل ياأخذو� كر�مة �الإن�سان بجّد .
َفَن�ِسيَتَها  �آَياُتَنا  �أََتْتَك  َكَذِلَك  َقاَل   ﴿  : تعاىل  فقوله 
َوَكَذِلَك �ْلَيْوَم ُتن�َسى ﴾  يعني َنَبذَت �آياتنا ور�ء ظهرك 
َت�سملك  ُتن�سى وال  �ليوم  ، فكذلك  بجدٍّ  تاأخذها  ومل 

�لعناية �الإلهّية .
ُظُهوِرِهْم  َوَر�ء  َفَنَبُذوُه   ...  ﴿  : تعاىل  قوله  يف  كما 
ب�ساأن  ��ستهانو�  �أي    ﴾  ... َقِلياًل  َثَمناً  ِبِه  ْو�ْ  َو��ْسرَتَ
�لكتاب و��ستعا�سو� به َمتاع �حلياة �لدنيا �لقليل ، وهو 
ولي�ست حقيقة  فيه  و�لت�ساهل  �الأمر  �لتغافل يف  ِمن 
�لغفلة . وهكذ� جاء يف �جلو�ب فيما ُن�سب �إىل �الإمام 

�أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�سالم ( قال : 
﴾ 5 فاإّنا  �هلّلَ َفَن�ِسَيُهْم ...  ﴿ ... َن�ُسو�ْ  �أّما قوله :   (
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يعني : َن�سو� �هلل يف د�ر �لدنيا ، مل َيعملو� بطاعته ، 
فَن�َسيهم يف �الآخرة �أي مل َيجعل لهم يف ثو�به �سيئاً ، 
ف�سارو� من�سّينَي من �خلري ، وقد يقول �لعرب : قد 
َن�سَينا فالن فال َيذُكُرنا ، �أي �إّنه ال َياأمر لنا بخري وال 
ا ﴾ 6  َك َن�ِسيًّ َيذُكُرنا به ، و�أّما قوله : ﴿ ... َوَما َكاَن َربُّ
فاإّن رّبنا تبارك و تعاىل لي�س بالذي َين�سى وال َيغفل 

بل هو �حلفيظ �لعليم (
********

�أين هو �لنبي عي�سى عليه �ل�سالم ؟
1 � فقد روي عن �الإمام �لر�سا عليه �ل�سالم ، �أنه قال : 
به �أمر �أحد من �أنبياء �هلل وحججه للنا�س �إال  �إنه ما �سِّ
�أمر عي�سى وحده ، الأنه رفع من �الأر�س حياً ، وقب�س 
روحه بني �ل�سماء و�الأر�س ، ثم رفع �إىل �ل�سماء ، ورد 
َيا  �هلّلُ  َقاَل  �إِْذ   ﴿ ، وذلك قوله عز وجل:  عليه روحه 
 ﴾  ... ُرَك  َوُمَطهِّ �إِيَلَّ  َوَر�ِفُعَك  يَك  ُمَتَوفِّ �إِينِّ  ِعي�َسى 
 : �لقيامة  قوم  عي�سى  لقول  حكاية  تعاىل  �هلل  وقال 
ْيَتِني  ا َتَوفَّ ا ُدْمُت ِفيِهْم َفلَمَّ ﴿... َوُكنُت َعلَْيِهْم �َسِهيًد� مَّ
ِقيَب َعلَْيِهْم َو�أَنَت َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد﴾. ُكنَت �أَنَت �لرَّ

عليه  عي�سى   : و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  وعن   �  2
�ل�سالم مل ميت ، و�إنه ر�جع �إليكم قبل يوم �لقيامة .

وقد �سح عنه �سلى �هلل عليه و�آله �أنه قال : كيف �أنتم 
�إذ� نزل �بن مرمي فيكم ، و�إمامكم منكم ؟!!  .
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3 � وروي �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله قد ر�أى حني 
�ملعر�ج يف �ل�سماء �لثانية عي�سى ويحيى 

4 � وقال �بن طاوو�س : ورويتم : �أن عي�سى حي موجود 
يف �ل�سماء ، يرجع �إىل �الأر�س مع �ملهدي . . 7 .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لر�بع

�الأحجاُر �لكرمية ما حكايتها؟

�الأحجار  عن  يتكلمون  �لنا�س  من  �لكثري  هناك 
�أ�سر�ر  ولها  بالرزق  تاأتي  �إنها  ويقولون  �لكرمية 
دليال  �أريد  �سحيحاً  كان  و�إذ�  �سحيح؟  هذ�  هل 
باآية قر�آنية �أو حديث من �أحد �ملع�سومني )عليهم 

�ل�سالم(. 
ال ريب يف �أن لالأحجار �لكرمية خ�سائ�س و�آثار� 
ح�سبما ثبت ذلك يف كثري من �الأخبار، وقد �ألف يف 
خ�سائ�سها و�أ�سر�رها بع�س �لعلماء كتباً م�سهورة، 
للبريوين  �جلو�هر(  معرفة  يف  )�جلماهر  منها 
البن  �لكرمية(  )�الأحجار  وكتاب  �أ�سهرها  وهو 

�الأكفائي، وغريها كثري.
ذكرو�  قد  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  �أن  ولوال 
�الطمئنان  لنا  ح�سل  ملا  خ�سائ�س  لالأحجار 
ب�سحة ما ورد ب�ساأنها، ومع ذلك ال ينبغي للمرء 
يف  �الأحجار  �أرباب  بع�س  يقوله  مبا  ي�سدق  �أن 
�الأحجار  به  ي�سفون  ما  على  فالغالب  �أ�سر�رها، 
هو الأجل �ملتاجرة �أو خلد�ع �ل�سذج، فتنّبه! و�إليك 

بع�س ما ورد يف �الأحجار �لكرمية من �أحاديث:
فقد روى �ل�سدوق يف )�خل�سال( عن عبد �خلري 
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خو�تيم  �أربعة  �ل�سالم(  لعلي)عليه  )كان  قال: 
لن�سرته،  وفريوزج  لنبله،  ياقوت  بها:  يتختم 
حلرزه...(  وعقيق  لقوته،  �ل�سيني  و�حلديد 

�حلديث.
قال:  �ل�سالم(  �أبي عبد �هلل)عليه  �لكايف عن  ويف 
)قال ر�سول �هلل)�سلى �هلل عليه و�آله( : تختمو� 
بالعقيق فاإنه مبارك، ومن تختم بالعقيق يو�سك 

�أن يق�سى له باحل�سنى(.
وعنه)عليه �ل�سالم(: )�لعقيق �أمان يف �ل�سفر(.

وروي �أّنه: ))�سكا رجل �إىل �لنبي)�سلى �هلل عليه 
�هلل  فقال)�سلى  �لطريق،  عليه  قطع  �أّنه  و�آله( 
فاإّنه يحر�س  بالعقيق  و�آله(: )هال تختمت  عليه 

من كل �سوء(((.
�ل�سالم( قال: ))من  �ل�سادق )عليه  �الإمام  وعن 

تختم بالفريوزج مل يفتقر كف�ّه((.
))�لتختم  �ل�سالم(:  �لكاظم)عليه  �الإمام  وعن 

بالزمرد ي�سر ال ع�سر فيه((.
وعن �أبي عبد �هلل)عليه �ل�سالم( قال: ))ي�ستحب 

�لتختم بالياقوت((.
))تختمو�  و�آله(:  عليه  �هلل  �لنبي)�سلى  وعن 

باليو�قيت فاإنها تنفي �لفقر((.
وملزيد من �الإطالع على �الأخبار يف هذ� �ملو�سوع 

ر�جع )�لكايف للكليني �جلزء �ل�ساد�س(.
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�ىل  ت�سل  �الأحاديث  هذه  هل  �سائل  �ساأل  ولو 
�حلجر  �ن  تقول  �ذ  �أربكتني  لقد  �ل�سحة؟  درجة 
�الأحجار.  جّتار  و�سع  من  تبدو  وهي  يحر�س! 

فماذ� جنيب؟
�الأحجار  بع�س  ب�ساأن  وردت  �لتي  �لرو�يات  بع�س 
�أحاديث  مو�سوعة  ففي  �ل�سند  �سحيحة  �لكرمية 
�لر�سا  عن  رو�ية  ذكر  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �أهل 
�سحيحة  �إنها  عنها  قال   104/2 �ل�سالم  عليه 
�الإ�سناد وهي �ن �لر�سا عليه �ل�سالم قال : �لعقيق 

ينفي �لفقر ولب�س �لعقيق ينفي �لنفاق . 
ويف رو�ية عن �أبي عبد �هلل عليه �ل�سالم �نه قال : 
ي�ستحب �لتختم بالياقوت . وقال عن هذه �لرو�ية 

�إنها موثوقة من حيث �ل�سند . 
و�ما كون �لعقيق ينفي �لفقر �و �نه يحر�س فلي�س 
معناه �نه له ذلك �لتاأثري على نحو �ال�ستقالل بل 
�ن �لتاأثري هو هلل تعاىل يفعله يف �ل�سخ�س �لذي 

ميتثل �الأو�مر ويعمل تلك �الأعمال . 
�أما �أ�سر�ر �الأحجار �لكرمية �لتي يتناقلها �لنا�س 
يف  �لرو�يات  بع�س  ورود  هو  �لثابت  �إذ  تثبت  مل 
وقد  �آنفا.  معظمها  ذكرنا  وقد  �الأحجار  فو�ئد 
�لكرمية  �الأحجار  خو��س  يف  �لعلماء  بع�س  كتب 
�جلو�هر"  معرفة  يف  "كاجلماهر  م�سهورة  كتباً 
�أحو�ل �جلو�هر"  �لذخائر يف  للبريوين، و"نخب 
مطبوعة  �لكتب  وهذه  وغريها  �الكفائي،  البن 
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ومنت�سرة يف �ملكتبات ميكنكم �الطالع عليها.
�الأحجار  بع�س  يف  ذكرت  �لتي  �الأ�سر�ر  �أن  غري 
ملجرد  بقر�ءتها  باأ�س  وال  بها،  �لوثوق  ميكن  ال 

�الإطالع.
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 : �ملعروفة  �ل�سالم(  )عليه  علي  �المام  كنى  من 
�لكنية على  ف�ّسر هذه  فالبع�س  �لبطني.  �الأنزع 
ظاهرها �للغوي، ولكن �لتف�سري �ل�سحيح لهذه 
�ل�سرك  �متناع  كناية عن  �الأنزع  �أن   : �لكنية هو 
و�الميان  �لعلم  كرثة  عن  كناية  و�لبطني  فيه، 
و�ليقني، ال �سخامة �لبطن، و�لدليل على ذلك 
هذ�  يف  �لفريقني  كتب  يف  وردت  كثرية  رو�يات 

�ملجال.
منها قوله )�سلى �هلل عليه و�آله( : )يا علي، �ن 
و�ملحبي  ول�سيعتك  ولذريتك  لك  غفر  قد  �هلل 
فاإنك  فاب�سر  �سيعتك،  حمبي  و�ملحبي  �سيعتك، 
�النزع �لبطني، منزوع من �ل�سرك، مبطون من 
�لعلم( )�جلويني يف فر�ئد �ل�سمطني 308/1، �بن 
�ملغازيل يف مناقبه 400، �ل�سدوق يف عيون �خبار 
�لر�سا 52/1، م�سند زيد بن علي 456، وغريها(.

�النزع �لبطني

�جب  

�ل�سوؤ�ل �خلام�س
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)عليه  �المام  زهد  مع  ين�سجم  �لتف�سري  وهذ� 
هيهات  ولكن   ((  : قال  حيث  و�أقو�له،  �ل�سالم( 
تخرّي  �إىل  ج�سعي  ويقودين  هو�ي،  يغلبني  �أن 
ال  من  باليمامة  �أو  باحلجاز  ولعّل   - �الأطعمة 
�أو   - بال�سبع  له  عهد  وال  �لقر�س،  يف  له  طمع 
�أبيت مبطاناً وحويل بطون غرثى، و�أكباد حّرى، 

�أو �أكون كما قال �لقائل :
*****وحولك  ببطنة  تبيت  �أن  عار�ً  وح�سبك 

�أكباد حتن �ىل �لقد
�أ�أقنع من نف�سي باأن يقال : هذ� �أمري �ملوؤمنني، 
وال ��ساركهم يف مكاره �لدهر، �أو �أكون �أ�سوة لهم 
�أكل  لي�سغلني  خلقت  فما   ! �لعي�س  ج�سوبة  يف 
�أو  علفها،  همها  �ملربوطة،  كالبهيمة  �لطيبات، 
�أعالفها،  من  تكرت�س  تقممها،  �سغلها  �ملر�سلة، 
وتلهو عما ير�د بها، �أو �أترك �سدى ... (( )�سرح 

نهج �لبالغة البن �أبي �حلديد 287/16(.
مذهبنا  عند  )ع(  علي  �الو�سياء  �سيد  و�ساف 

�ل�سيعي:
 - �لب�سره  ��سمر  بالق�سري-  ال  و  بالطويل  لي�س 
وجه كالبدر �ملنري - قوي �ل�ساعدين و �لكر�دي�س 
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- كث �للحية - و �ملعروف �نه كان �أبي�س �للحية 
قبل ��ست�سهاده - م�سيته كم�سية ر�سول �هلل )�س( 
- �دعج �لعينني وكانت و��سعة - �زج �حلاجبني - 

ر�ئحة عرقه كر�ئحة �مل�سك - كان د�ئم �لتب�سم.
و�ما هنالك من يعتقد بان �لبطني بان له بطن 
�ن  �ر�د  �لبع�س  بل  خطا  �العتقاد  فهذ�  كبرية 
يثبت �ن معاوية بطني باعتماده هذه �ملعنى ، نعم 
معاوية بطني لكرثة ماكله بل �نه يقول لو ال �ين 
تعبت من �لطعام لبقيت �كل وذلك ح�سب دعوة 
�لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�له بعدم �ال�سباع 
�ما �لبطني �لتي قالها ر�سول �هلل عن �المام علي 

هي كما ذكرنا �عاله 
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س

�الأئّمُة مل يذّمو� �سيعتهم !! 

يتبجح �لبع�س �ن حديث علي عليه �ل�سالم  " لقد 
 ،  ... ، و�سحنتم �سدري غيظا  مالأمت قلبي قيحاً 
و�أف�سدمت علّي ر�أيي بالع�سيان و�خلذالن "بانه ذم 
�أبي �حل�سن  �لكليني عن  �آخر يف  لل�سيعة وحديث 
�أّنه قال : " لو مّيزت �سيعتي ما �أجدهم �إاّل و��سفة 

، ولو �متحنتهم ملا وجدتهم �إاّل مرتّدين ".
هكذ�  تاأتي  ال  �حلقائق  عن  �لبحث  �إّن   : �جلو�ب 
بالدليل  عنها  �لبحث  يعّزز  مل  ما   ، �عتباطاً 
جتّر  يائ�سة  حماوالت  �ستكون  و�إاّل   ، و�لربهان 
�إىل  وحتيله   ، تعاىل  �هلل  �سخط  �إىل  �ساحبها 
مقّلٍد �أعمى ال يعي ما يقول ، فالغيور على دينه ، 
ينبغي عليه �أن يتحّرى �الأُمور بحقائقها ، ويتابع 
�الأ�سياء بوقائعها ، و�أن ال يقّلد ُكّل ما �سمعه ورّدده 

�الآخرون .
�إّن ما ذكر: �إّن علياً )عليه �ل�سالم( قد ذّم �سيعته، 
فهذ� ما ال ينبغي �أن ي�سدر منك ، فاإّن �سيعة علي 
 ، �لتاريخ  عرفهم  من  خري  هم  �ل�سالم(  )عليه 
و�عتّز بذكرهم بُكّل �إجالل ، منهم �سلمان �لفار�سي 
وعّمار و�أبو ذر وحمّمد بن �أبي بكر وعبد �هلل بن 
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فهم   ، و�أمثالهم  �لتّيهان  بن  �لهيثم  و�أبو  م�سعود 
عليك  فات  فكيف   ، و�أح�سيت  عرفت  من  خرية 
ذكر هوؤالء ؟ وكيف �أّن علياً )عليه �ل�سالم( قد ذّم 

�أمثال هوؤالء ووّبخهم ؟!
علي  خالفة  �أّيام  حدث  ما  تاريخ  �إىل  عدنا  ولو 
رعية  من  جمموعة  كانت  فقد   ، �ل�سالم(  )عليه 
ال   ، لطاعته  خمالفني  �أنا�سا  ذ�ك  وقت  �الإمام 
، يثّبطون قومه على �خلروج  ين�ساعون الأو�مره 
معه ، وكان �أ�سهرهم �أبو مو�سى �الأ�سعري ، �لذي 
تخاذل حني ��ستخلفه �الإمام )عليه �ل�سالم( على 
�لكوفة ، وثّبط �لنا�س عن �خلروج ، فوّبخه وكتب 
�إليه يف �أمر �حلكمني وخيانته قائاًل : " فاإّن �سر�ر 
�لنا�س طائرون �إليك باأقاويل �ل�سوء "  ، مّما يعني 

�أّن هناك ع�سابة من �ملنافقني قد تاألبو� عليه .
طلحة  من  �سخطه  عن  �ل�سالم(  )عليه  وعرّب 
 ، �جلمل  حرب  يف  معهما  كان  ومن   ، و�لزبري 
�مل�سلمني  نفو�س  �آالف من  �إزهاق  ت�سّببت يف  �لتي 
فقال )عليه �ل�سالم( : " فخرجو� يجّرون حرمة 
متوّجهني   ، و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول 
 ، بيوتهما  يف  ن�ساءهما  فحب�سا   ، �لب�سرة  �إىل  بها 
و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  حبي�س  و�أبرز 
لهما ولغريهما ، يف جي�س ما منهم رجل �إاّل وقد 
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�أعطاين �لطاعة ، و�سمح يل بالبيعة ... ".
فقد �أّنب �الإمام علي )عليه �ل�سالم( ُكّل من خرج 
يف حرب �جلمل دون ��ستثناء ، وحّملهم م�سوؤولية 
كانو�   � تعلم  كما   � وهوؤالء   ، طاعته  على  �خلروج 
ي�سّكلون �لغالبية �لعظمى من رعايا �الإمام ، فكان 
�الإمام )عليه �ل�سالم( يوّجه لومه �إىل مثل هوؤالء 

، هذ� من جهة .
�إليهم  �آل �الأمر  �أُخرى �خلو�رج �لذين  ومن جهة 
باخلروج عليه يف حرب �لنهرو�ن ، و�أّدى بعد ذلك 
�نحر�فهم وخبثهم ، �أن �سّخرو� عبد �لرحمن بن 
ملجم �ملر�دي � �لذي هو �أحد روؤو�س �خلو�رج � �إىل 
�غتيال �الإمام )عليه �ل�سالم( يف فاجعة �العتد�ء 
هوؤالء   . �لكوفة  م�سجد  يف  وقتله   ، �لغ�سيمة 
�إليهم  �أ�سف   ، �أ�سحاب �جلمل  ، ومثلهم  �خلو�رج 
�ملتقاع�سني �لقاعدين عن �لقتال �أتباع �أبي مو�سى 
�الأ�سعري ، وكان �الأ�سعث بن قي�س � ر�أ�س �ملنافقني 
�ل�سالم(،  )عليه  �الإمام  دولة  د�خل  خيانة  طابور 
 ، خلفه  من  باالإمام  ويطعنون   ، �لفنت  في�سعلون 
ُكّل هوؤالء كان �الإمام )عليه �ل�سالم( قد خاطبهم 
�سيعته  �الإمام  ي�سف  كيف  ذكرت،  �لتي  باخلطب 
عن  �إاّل  تنم  ال  �لتي  ؟  �الأو�ساف  بهذه  وحمّبيه 
�أو�ساف �أعد�ئه وخمالفيه ، وبعد متابعة �الأحد�ث 

لو �س�ألوك30



قد  ، فحينئذ جند  �الإمام مع هوؤالء  �لتي عا�سها 
خرجو�  �لذين  �ملنافقني  من  كربى  ن�سبة  �سّكلو� 

على �الإمام ، وخرقو� طاعته ومع�سيته .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �ل�سابع

�لدكتوُر �لتيجاين مع �سرف �لدين �مل�سري
�إمام �لر�بطة يف �ل�سويد

عن  �ل�سماوي  �لتيجاين  حممد  �لدكتور  يتحدُث 
��ستقبلني  يقول   �ل�سويد  يف  مناظر�ته  �إحدى 
�الأخوة باملطار يف �لعا�سمة �ل�سّويدية �ستوكهومل، 
�لّر�بطة  رئي�س  �ل�ّسطي  �الأخ  عند  �سيفا  ونزلت 
ويف يومني وخالل حما�سرتني �نق�سمت �لّر�بطة 
�لذين  �الإخوة  باإعانة  �أغلبهم  �إىل ق�سمني وت�سّيع 
عرفتهم خالل �ملوؤمتر ، وكان �أ�سّد �لّنا�س حما�سا 
�جلز�ئري  و�الأخ  �لّطاهري  حممود  �الأخ  للت�سّيع 
�لدين  �سرف  �لّر�بطة  �إمام  ولكن   ، بدرة  ر�سيد 
معادين  بقيا  �لتون�سي  ح�سني  ومعاونه  �مل�سري 

ومعاندين. 
ف�سيئا  �سيئاً  بالعزلة  يح�ّس  �الإمام  وبد�أ   
فلجاأ �إىل �ملو�جهة و�لهجوم �لعنيف على �ل�سيعة 
�ل�سيعة  علماء  �أن  �أعرف  �أنا   : قال  فيما  وقال 
هو  عندهم  كتاب  �أعظم  و�أن   ، ومنافقون  كّذ�بون 
كتاب �ملر�جعات �لذي يفتخر به �لدكتور �لتيجاين 

نف�سه ، هذ� �لكتاب كّله كذب ونفاق. 
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من  �أكرث  مبح�سر  قاله  �لذي  كالمه  ��ستفّزين 
ع�سرين رجال فقلت : �ّتق �هلل فاأنت �إمام �جلماعة 
و�ملفرو�س �أن �الإمام يكون مثال �ل�سّدق و�الأمانة ، 
وال يقول مبا ال يعلم ، فكيف لو طالبتك بالدليل 

على �ّدعائك. 
�إاّل  �أتكلم  �أقول و�أنا ال  قال : عندي دليل على ما 

مبا �أعلم. 
و�تفقو� على موعد للمناظرة

يف  �لليلة  �ل�سهرة   : �جلز�ئري  �الأخ  قال   
وبعد   ، للع�ساء عندي  كّلكم مدعّوون  فاأنتم  بيتي 
على  �الّتفاق  وكان   ، �ملو�سوع  يف  نبحث  �لع�ساء 

ذلك. 
وكان �للقاء ، �الإمام �مل�سري يتبعه معاونه   
تناول  وبعد   ، حقيبته  ويحمل  �لتون�سي  ح�سني 
�ساحب  �فتتح   ، الة  �ل�سّ فري�سة  وق�ساء  �لع�ساء 
�لبيت �الأخ ر�سيد بدرة �جلل�سة بكلمة وجيزة دعا 
�لثالثني  يزيدون على  وكانو�   ، فيها �حلا�سرين 
رجال ، ون�ساءهم يف �لغرفة �ملجاورة ، دعاهم كّلهم 

الحرت�م �ملجال�س �لعلمّية ولزوم �ل�سمت. 
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من  �مل�سري  �لدين  �سرف  �الإمام  �أخرج   
معه  �أخرج  ثم   ، و�الجتهاد  �لن�ّس  كتاب  حقيبته 
و�الجتهاد  �لن�س  كتاب  وفتح  �لبخاري  �سحيح 
�ل�سفحة  قر�ءة  مني  وطلب   ، �إّياه  و�أعطاين 
تتعّلق  فهي  �أعرفها  و�أنا  وقر�أتها   ، �مل�سطرة 
باجتهاد عمر بن �خلّطاب عندما جذب ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�آله من قمي�سه وهو ي�سّلي على 
عبد �هلل بن �أبي �ملنافق وقال له : �إن �هلل نهاك �أن 

ت�سلي على �ملنافقني. 
ينكرها  فالق�سّية معروفة وال  : وماذ� فيها  قلت 

�أّي باحث. 
�لذي  �لتعليق  و�قر�أ  هنا  قف   : قال   
�أنا ، فقر�أت على �حلا�سية وقد �سّطر كلمة  كتبته 
فجذبه ب�سطرين ، قوله : �نظرو� �إىل هذ� �لكّذ�ب 
�لدّجال �لذي يحّرف �لكالم عن مو��سعه، �إنه هنا 
ي�ست�سهد بالبخاري وها هو �لبخاري �أمامنا ، خذ 
كتاب  وناولني   ، �لبخاري  ذكره  ما  بنف�سك  �قر�أ 
�لبخاري فقر�أت : فجاء ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه 

و�آله لي�سّلي عليه ، فم�سكه عمر.  
�ملهّم  �لفرق بني هذ� وذ�ك  : ما هو  قلت   
�أن عمر منع ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�آله من 

�ل�سالة و�أنا ال �أرى فرقا بني جذبه �أو م�سكه.  
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ف�ساح قائال : وهذه م�سيبتك ، �أنت جاهل   
 ، وم�سكه  جذبه  بني  تفّرق  وال   ، �لعربّية  بالّلغة 
فلفظ م�سكه تعني �للني و�لّلطف ، وجذبه تعني 

�ل�سّدة و�لعنف ، 
وقد  �حلا�سرين  �إىل  حويل  ونظرت   
وقر�أت  �جلو�ب  جاءين  وفجاأة  روؤو�سهم  �نتك�ست 
من جديد ما كتبه �سرف �لدين قائال : و�إليك منه 
ما �أخرجه �لبخاري يف كتاب �للبا�س من �سحيحه 
، ور�جعت كتاب �لبخاري �لذي جاء به �الإمام معه 
�سرف  ذكره  �لذي  �لكتاب  بغري  ي�ستدّل  فوجدته 
، فهمت وقلت فلماذ�  ، عند ذلك  �ملو�سوي  �لدين 
�للبا�س،  كتاب  فيه  �لذي  �ملذكور   باجلزء  تاأِت  مل 
تعلم  ال  كنت  و�إن   ، م�سيبة  فتلك  تعلم  كنت  فاإن 

فامل�سيبة �أعظم. 
قال �سائحا ي�ساأل �حلا�سرين : �أهناك كتاب �آخر 

للبخاري غري هذ�؟ 
قلت : ال ، �أنا �أق�سد ملاذ� مل تاأت باالأجز�ء   
�أعرف  الأين  فقط؟  �جلزء  بهذ�  وجئت  كّلها 
من  �أبو�ب  عّدة  يف  �حلادثة  ينقل  �لبخاري  �أن 

�سحيحه. 
بدرة  ر�سيد  �لبيت  �ساحب  وجه  فتهّلل   
بكل  هنا  �لبخاري  �سحيح  عندي  �أنا   : وقال 
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�أجز�ئه. 
جاء  حلظة  ويف   ، �إلينا  به  هلم   : فقلت   
به  ��ستدّل  �لذي  �للبا�س  كتاب  و�أخرجت  �لكتاب 
�سرف �لدين �ملو�سوي و�إذ� فيه : فجاء ر�سول �هلل 
 ، عليه فجذبه عمر  لي�سّلي  و�آله  عليه  �هلل  �سلى 
�حلا�سرون   وتهلل  �أكرب  �هلل   : بدرة  ر�سيد  ف�ساح 
كّلهم ، و�نتك�س �الإمام �مل�سري الأنه �أ�سيب بذهول 
رغم  �سيئاً  يزد  ومل   ، �الأر�س  �إىل  بر�أ�سه  فطاأطاأ 
�لكلمات �لنابية �لتي وّجهها �إليه �الأخ ر�سيد بدرة 
�لذي قال له فيها : يا �سرف �لدين كّنا نظّنك عاملا 
�الأجالء  �لعلماء  وتّتهم   ، فارغ  بك  فاإذ�  متبّحر� 
�أبرياء  �أنا�ساً  وت�ستم  وت�سّب   ، و�لّدجل  بالكذب 

�أف�سو� �أمرهم �إىل �هلل. 
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثامن

روَي عن �أبي جعفر قوله : » �لن�ساء ال يرثن من 
فروع   «  : )�نظر   » �سيئاً  �لعقار  من  وال  �الأر�س 

�لكايف « للكليني )7 / 127( .( .
وروى �لطو�سي يف �لتهذيب )9 / 254 .( عن مي�سر 
قوله : » �ساألت �أبا عبد �هلل عليه �ل�سالم عن �لن�ساء 
ما لهن من �ملري�ث ؟! فقال : لهن قيمة �لطوب 
و�لبناء و�خل�سب و�لق�سب ، فاأما �الأر�س و�لعقار 

فال مري�ث لهن فيهما « .
ال   ، تقييد  �أو  تخ�سي�س  �لرو�يات  هذه  يف  ولي�س 

لفاطمة » ر�سي �هلل عنها « وال غريها .
وعلى هذ� فاإنه ال حق لفاطمة » ر�سي �هلل عنها  
رو�يات  )ح�سب  ؛  �هلل  ر�سول  مبري�ث  تطالب  �أن 

�ملذهب �ل�سيعي( .
و�أي�ساً كل ما كان للر�سول ) فهو لالإمام ، ح�سب 
هذه �لرو�ية" وما كان لر�سول �هلل فهو لالأئمة من 

�آل حممد ")�أ�سول �لكايف للكليني ، 1 / 476(.
و�الإمام �الأول بعد ر�سول �هلل ح�سب معتقد �ل�سيعة 
هو علي » ر�سي �هلل عنه « ، ولذ� فاالأحق باملطالبة 

�ملر�أُة ال ترث من �لعقار ، فال �إرَث للزهر�ء 
عليها �ل�سالم!
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ولي�س   ،  » عنه  �هلل  ر�سي   « علي  هو  فدك  باأر�س 
فاطمة » ر�سي �هلل عنها « ، ومل نره فعل ذلك .

�الجابة
�أواًل : �إن �ملق�سود بالن�ساء �للو�تي ال يرثن : هن 
و�لعقار  �الأر�س  من  يرثن  ال  فاإنهن   ، �لزوجات 
ذكرها  �لتي  �لرو�يات  �سائر  �أو�سحت  وقد   ، �سيئاً 
�لكليني » رحمه �هلل « ذلك ، و�سرحت به . . فلم 
من  �الإ�سكال  هذ�  ت�سجيل  �الإن�ساف  من  يكن 
�الأ�سا�س ، فر�جع �لكايف ج 7 �س 127 � 130 باب » �أن 
�لن�ساء ال يرثن من �لعقار �سيئاً « جتد �لت�سريح 
�لزوجة من زوجها. و�سرح  �أرث  �ملق�سود هو  باأن 
�لذي  �لتهذيب  كتاب  يف  �لطو�سي  �ل�سيخ  بذلك 
باب مري�ث   9 ج  فر�جع   ، �أي�ساً  �ل�سائل  عنه  نقل 

�الأزو�ج �حلديث رقم 106 
�أو�سحت  قد  �لرو�يات  هذه  �أن  ظهر  �أن  وبعد 
�ملق�سود ، فال بد من �أن حتمل �لرو�يات �ملطلقة 

على �ملقيدة ، كما هي �لقاعدة يف ذلك .
، عن  رو�ية مي�سر  �ل�سائل  نف�س هذ�  ذكر   : ثانياً 
وهي   ، �لطو�سي  لل�سيخ  �الأحكام  تهذيب  كتاب 
، ولكنه حذف منها ذيلها  �لرو�ية رقم 113 / 31 
�أن �ملر�د هو خ�سو�س �لزوجة ، وهي  �ل�سريح يف 

كما يلي :
�أبي عبد �هلل » عليه  ي ، عن  عن مي�سر بياع �لزطِّ
�ل�سالم « قال : » �ساألته عن �لن�ساء : ما لهن من 

لو �س�ألوك38



�ملري�ث ؟!
 ، و�خل�سب   ، و�لبناء   ، �لطوب  قيمة  لهن   : فقال 
و�لق�سب . فاأما �الأر�س ، و�لعقار فال مري�ث لهن 

فيه .
قال : قلت : فالثياب ؟!

قال : �لثياب لهن .
و�لربع  �لثمن  ولهذه  ذ�  �سار  كيف   : قلت   : قال 

م�سمى ؟!
قال : الأن �ملر�أة لي�س لها ن�سب ترث به ، و�إنا هي 
دخل عليهم . و�إنا �سار هذ� كذ� لئال تتزوج �ملر�أة 
فيجيء زوجها ، �أو ولد من قوم �آخرين ، فيز�حم 

قوماً يف عقارهم «   .
هي  بالن�سب  ال  بال�سبب  ورثت  �لتي  �ملر�أة  فاإن 
�لزوجة من زوجها ، �أما �لبنت فرتث بالن�سب من 

�أبيها .
�أن �لبنت ال ترث ، لكن  : لو �سلمنا جداًل :  ثالثاً 
مو�سوع فدك خارج عن مو�سوع �ملري�ث بالكلية، 
عليها  يوجف  ومل   ، �سلحاً  فتحت  قد  فدكاً  الأن 
بخيل وال ركاب ، فهي خال�سة لر�سول �هلل » �سلى 
�هلل عليه و�آله « يفعل فيها ما ي�ساء ، وقد نحلها 
)�أي وهبها( للزهر�ء » عليها �ل�سالم « ، وت�سلمتها 
منه ، و��ستغلتها �أربع �سنو�ت يف حياته ، وملا ��ستوىل 

الها منها . عليها �أبو بكر �أخرج عمَّ
�الإعطاء  بنف�س  و�لهدية متّلك  و�لهبة   ، و�لنحلة 
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و�لقب�س ، وال تبقى ملكاً للمعطي لكي تدخل يف 
مري�ثه .

�ل�سائل على  به  ��ستدل  �لذي  �إن �حلديث   : ر�بعاً 
�أن كل ما للر�سول » �سلى �هلل عليه و�آله « لالإمام 
�سعيف �ل�سند ، فال تقوم به حجة ، وال تثبت به 

دعوى . .
�أن  هو   : �الأحاديث  بهذه  �ملق�سود  �إن   : خام�ساً 
�إمام مع�سوم  �لت�سرف من حيث هو  لالإمام حق 
وخليفة لر�سول �هلل » �سلى �هلل عليه و�آله « ، ولي�س 
�ملق�سود �أن �الأمو�ل ت�سبح له ، بحيث تبطل ملكية 

�لنا�س الأمو�لهم . .
ولو كان هذ� هو �ملق�سود ، مل ي�سح من علي » عليه 
�سريح يف  �إىل قا�سيه  بالتحاكم  �لقبول   » �ل�سالم 

�الأمور �ملالية . .
�ساد�سا: �إن زهد علي » عليه �ل�سالم « بالدنيا ، ال 
يعطي �حلق لالآخرين باغت�ساب �أمو�له �أو �أمو�ل 
زوجته ، و�أوالده ، و�أن ي�ستذلوه �إىل هذ� �حلد     وال 

يجعل فعلهم مربر�ً   �أو معفو�ً عنه عند �هلل . .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لتا�سع

عن  و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  �أخرب  لقد 
�أمري  علّياً  �سيجاهرون  �لذين  وبالذ�ت  �لنو��سب 
�ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( بالعد�ء، كما جاء عن �أن�س 
بن مالك قال: )كنا مع ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه 
و�آله(، وعلي بن �أبي طالب معنا، فمررنا بحديقة 
فقال علي: )يا ر�سول �هلل �أال ترى ما �أح�سن هذه 
�أح�سن  �حلديقة(، فقال: )�إن حديقتك يف �جلنة 
ما  علي  يقول  حد�ئق  ب�سبع  مررنا  حتى  منها(، 
قال ويجيبه ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( مبا 
و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  �أنَّ  ثم  �أجابه، 
فقال  وبكى،  علي  ر��س  على  ر�أ�سه  فو�سع  وقف 
علي: )ما يبكيك يا ر�سول �هلل؟( قال: )�سغائن يف 
�سدور قوم ال يبدونها لك حتى يفقدوين(( )رو�ه 
 :9 �لزو�ئد  جممع   ،426  :1 م�سنده  يف  يعلى  �أبو 
118، �مل�سنف البن �أبي �سيبة 7: 502 ، تاريخ بغد�د 
12: 394، ورو�ه �حلاكم ب�سند �آخر يف �مل�ستدرك 3: 

15و�سححه وو�فقه �لذهبي(.

تاريخ �لنو��سب ومتى بد�أو� بالظهور وهل 
�أنباأ �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله( بهم؟

41 لو �س�ألوك



)عليه  لعلي  و�لبغ�س  و�ل�سغينة  �لن�سب  وهذ� 
عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  �أخرب  كما  ظهر�  �ل�سالم( 
ذروتها  بلغت  متفاوته،  وحاالت  بدرجات   � و�آله( 
عند معاوية بن �أبي �سفيان �لذي �سنَّ الأتباعه لعن 
وتابع  �ملنابر،  �ل�سالم( على  �ملوؤمنني )عليه  �أمري 
�سيعة علي )عليه �ل�سالم( وحمبيه وقتلهم حتت 
كل حجر ومدر، ثم كانت فاجعة كربالء �ملوؤملة �لتي 
�ل�سالم(  )عليه  �جلنة  �أهل  �سباب  �سيد  فيها  قتل 
و�سبيت ن�ساء �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، و�متد 
�لبيت)ع(  الأهل  و�لعد�ء  �لن�سب  تاريخ  بعدها 
)�لن�سب  كتاب  ويف  هذ�...  يومنا  �إىل  و�سيعتهم 

و�لنو��سب( ملح�سن �ملعلم تفا�سيل �كرث
�ما علماء �أهل �ل�سنة فقد تعددت �جاباتهم يف حق 
�ملبغ�س الأهل �لبيت)عليهم �ل�سالم( و �لذي يعرف 
�ل�سو�عق  يف  �لكابلي  �هلل  ن�سر  نقل  بالنا�سب، 
حممد  بن  �لدين  فريد  �ل�سيخ  عن  )خمطوط( 
�لني�سابوري قوله: ))من �آمن مبحمد ومل يوؤمن 
باأهل بيته فلي�س مبوؤمن، �أجمع �لعلماء و�لعرفاء 
)نفحات  )�نتهى(  �أحد((.  ينكره  ومل  ذلك  على 

�الأزهار 9/ 189(.
�أهل  بغ�س  بحرمة  �أفتى  تيمية  �بن  وحتى   بل 
يف  عنه  �لو�رد  هو  كما  �ل�سالم(  �لبيت)عليهم 
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�هل  يتجاهل  �خرى  حاالت  ويف   ، ر�سائل  بع�س 
�لبيت عليهم �ل�سالم.

ن�س  كما   � �سحيحاً  حديثاً  �ل�سنة  �أهل  روى  وقد 
على ذلك �حلاكم يف م�ستدركه 3: 55 و�لذهبي يف 
�لتلخي�س � عن �لنبي)�سلى �هلل عليه و�آله( قوله: 
)و�لذي نف�سي بيده ال يبغ�سنا �أهل �لبيت �أحد �إال 

�أدخله �هلل �لنار((.
َعلَْيِه  ُلُكْم  �أَ�ْساأَ ال  ِ)ُقْل  كفاية:  �لقر�آنية  �الآية  ويف 

َة يِف �ْلُقْرَبى( )�ل�سورى:23(. �أَْجر�ً �إِالَّ �مْلََودَّ
هذ�  عليهم  يطلق  فالذين  �بناء�لعامة  عبارة  �ما 
�مل�سطلح: هم من يتعامل مع �الأمور دون عمق ، 
وب�سكل �سطحي �ساذج ، �أي غري عميق يف تفكريه 
وغري دقيق يف معرفته للو�قع ، ويتعامل مع كثري 
من �ملعطيات ب�سكل ب�سيط غري و�قعي وال ح�سيف، 
و�ل�سو�هد   ، خفي  غري  �أمامهم  �لو�قع  �أن  مع 
مع  يتعاملون  فهم  ذلك  ومع   ، قليلة  كثرية غري 
هذه �الأمور ب�سكل ب�سيط ال يو�سلهم �إىل حقائق 
�الأمور ووقائعها ، وياأخذون كل ما قيل ويقال دون 

حتكم �لعقل و�لربهان . 
الآل  �لعد�ء  ين�سبون  �لذين  فهم   : �لنو��سب  �أما 
حمّمد )�سلو�ت �هلل عليهم( �أي يبغ�سون علي بن 
�أبي طالب و�أوالده )عليهم �ل�سالم( ويحاولون �أن 
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يرتب�سو� بهم وب�سيعتهم كل �سوء ، وهذ� ال ينطبق 
على م�سلم يقّر هلل بالوحد�نية وللنبي بال�سهادة ، 

ويجهل مكانة �هل �لبيت عليهم �ل�سالم.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لعا�سر

�لتحفة  ه� يف   )1239-1159( �لدهلوي  �ل�سيخ  �ورد 
�لرئا�سة  ون�سر  طبع   )165( �س  ع�سرية  �الثني 
�لعلمية و�الإفتاء و�لدعوة  �لبحوث  �لعامة الإد�ر�ت 
و�الإر�ساد يف �ل�سعودية وقف �سنة 1404 ه� �لطعون 
ذكر  حيث  بابها  وعلي  �لعلم  مدينة  �نا  بحديث 
�لبخاري:  وقال  له  �أ�سل  ال  معني:  بن  يحيى  قال 
�لرتمذي:  وقال  �سحيح  وجه  له  ولي�س  منكر  �أنه 
�نه منكر غريب وذكره �إبن �جلوزي يف �ملو�سوعات 

وقال �لنووي و�لذهبي و�جلوزي: �إنه مو�سوع.
حول  �لدهلوي  ��سكاالت  من  �أوردته  ما  بخ�سو�س 

حديث )باب مدينة �لعلم( كيف يكون �لرد ؟
�ّن كالم �لدهلوي على هذ� �حلديث فيه �سيء من 
�ملغالطة و�لتهويل لغر�س �لت�سكيك باحلديث لي�س 
و�نا  دقيق  ب�سكل  �لعلماء  �آر�ء  ينقل  مل  فهو  �إال 
كان غر�سه �حل�سو كعادة �مل�سككني، و�إليك تف�سيل 

ذلك:
قال ال  �أنه  بن معني من  يحيى  نقله عن  ما  �أواًل: 

�سحة حديث �نا مدينة �لعلم وعلي بابها
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�أ�سل لهذ� �حلديث فهو مما ي�سحك �لثكلى، ويعدُّ 
�أول  يعترب  معني  �بن  الأن  �سريحة،  مغالطة  منه 
�مل�سححني لهذ� �حلديث بال خالف بني �ملحدثني، 
و�مل�ساألة مف�سلة يف كتاب )تهذيب �لتهذيب( البن 
حجر �لع�سقالين يف ترجمة عبد �ل�سالم بن �سالح 

�لهروي.
و�نا قال �بن معني: ال �أ�سل له من رو�ية عمر بن 
��سماعيل بن جمالد �لذي �دعى �أنه �سمع �حلديث 
الأجل  معني  �بن  فكذبه  بغد�د،  يف  معاوية  �أبي  من 
بهذ�  يحدث  مل  معاوية  �با  �ّن  �عتبار  على  ذلك 
�حلديث يف بغد�د، كما هو مو�سح يف ترجمة عمر 
بن ��سماعيل بن جمالد يف كتاب )تهذيب �لتهذيب( 

البن حجر �لع�سقالين.
ثانياً: بخ�سو�س ما نقله عن �لرتمذي �نه قال �ّن 
�حلديث منكر غريب فهو مردوٌد، الأّن �ملعروف بني 
�أهل �لعلم �أّن حكم �لرتمذي على بع�س �الحاديث 
�سنن  الأ�سل  �ملخطوطة  �لن�سخ  باختالف  يختلف 
�حلديث/  علوم  يف  )�ملقنع  كتاب  يف  كما  �لرتمذي 
البن �مللقن ج1/�س97(، وقد �ختلف قول �لرتمذي 

هنا على ثالثة �أقو�ل:
1- �نه قال: �ن هذ� �حلديث غريب نقل ذلك �أكرث 
)�نظر  �لعالئي  �لدين  �سالح  كال�سيخ  �ملحققني 
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�لتربيزي  و�خلطيب   ،)/( �مل�سنوعة  �لالآلئ 
�بن  �لدين  و�سم�س   ،)/( �مل�سابيح  م�سكاة  يف 
�أ�سنى �ملطالب يف مناقب علي بن  �جلزري يف كتاب 
في�س  كتاب  يف  �ملناوي  �لعالمة  وكذ�  طالب،  �بي 

. )/(لقدير �سرح �جلامع �ل�سغري�
غريب  ح�سن  قال  �لرتمذي  �ّن  �لثاين:  �لقول   -2
/نقل ذلك �ملحب �لطربي يف �لريا�س �لن�سرة )ج

. )س�
غريب.  منكر  قال  �أنه  نقل  ما  �لثالث:  �لقول   -
�لد�ر  يف  �ملطبوعة  خ�سو�ساً  �لطبعات  فبع�س 
�ل�سلفية �كتفت بهذ� �لقول دفعاً ل�سدر �حلديث و�إال 
لو كان حمققو هذه �لكتب �أكرث مو�سوعية الأ�سارو� 
و�ّن  �لرتمذي  عن  �لنقل  يف  �الأقو�ل  �ختالف  �ىل 
�ملنقول عنه هو �أنه قال حديث غريب كما عليه �أكرث 
�ملحققني من �أهل �ل�سنة مع مالحظة �ّن �ختالف 
�القو�ل هنا �نا �أريد بها حديث �نا مدينة �حلكمة 

ال على حديث مدينة �لعلم فتاأمل ذلك.
لهذ�  �مل�سححني  �آر�ء  ينقل  مل  �لدهلوي  �ّن  ثالثاً: 
على  يعتمد  �لذين  �جلهابذة  من  وهم  �حلديث 
�جلرح  �مام  وهو  معني(  )كابن  ت�سحيحاتهم 
و�لتعديل كما مرَّ �آنفاً ، وكذ� ت�سحيح �ملف�سر �لكبري 
)تهذيب  كتابه  يف  كما  �لطربي  جرير  بن  حممد 
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�الآثار(، وقد قال �ل�سيوطي كنت �أجيب بهذ� �جلو�ب 
دهر�ً �ىل �أّن وقفت على ت�سحيح �بن جرير حلديث 
علي يف )تهذيب �الآثار( مع ت�سحيح �حلاكم حلديث 
بارتقاء  وجزمت  تعاىل  �هلل  فا�ستخرت  عبا�س  �بن 
�ل�سحة.  مرتبة  �ىل  �حل�سن  مرتبة  عن  �حلديث 
وكتاب   )// �مل�سنوعة  )�لاللئ  يف  كما 
)خال�سة عبقات �النو�ر ج/ص/(. بل 
�بن  �ل�سيخ  �أو  �لعالئي  �حلافظ  ر�أي  ينقل  مل  �نه 
حجر �لع�سقالين من �أّن �حلديث ح�سن ال �سحيح 
وال مو�سوع نقل ذلك حممد بن يو�سف �ل�سامي يف 
��سماء ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( حرف �لد�ل 

)// ونقله �ل�سيوطي يف )�لاللئ
�لعلي  �مللك  )فتح  كتاب  �ىل  �لرجوع  وبو�سعكم 
للمحقق  علي(  �لعلم  مدينة  باب  حديث  ب�سحة 
�أحمد بن �ل�سديق �لغماري ففيه ق�سية ما يغنيكم 

�ن �ساء �هلل تعاىل.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �حلادي ع�سر

يف �سحيِح م�سلم توجد رو�ية تقول باأن �لذي ولد 
يف �لكعبة هو �حلكيم بن حز�م .هل توجد رو�يات 
�سنية �سحيحة على �ن �لذي ولد يف �لكعبة هو علي 

بن �بي طالب عليه �ل�سالم ؟
هذه �لر�وية ميكن لنا �ن نعتربها م�سد�قا للد�س 
م�سلم  �سحيح  يف  �لتي  �لرو�يات  يف  و�لتحريف 
يف  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني  �مري  والدة  حقيقة  الن 
ويكفينا  �ل�سبهات  �لبعد عن  بعيدة كل  �لكعبة هي 
�حلاكم  .قال  ذلك  على  �دلة  من  لكم  �سنذكره  ما 
�أن  �الأخبار  تو�ترت  وقد   :)483  :  3 )�مل�ستدرك  يف 
بن  علي  �ملوؤمنني  �أمري  ولدت  �أ�سد  بنت  فاطمة 
�أبي طالب كرم �هلل وجهه يف جوف �لكعبة .وحكى 
�حلافظ �لكنجي �ل�سافعي يف )�لكفاية( من طريق 
�أنه قال: ولد  �بن �لنجار عن �حلاكم �لني�سابوري 
�أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب مبكة يف بيت �هلل 
من  خلت  ليلة  ع�سرة  لثالث  �جلمعة  ليلة  �حلر�م 

علٌي )عليه �ل�سالم( هو من ولد يف �لكعبة 
ولي�س غريه!
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قبله  يولد  �لفيل ومل  عام  �سنة ثالثني من  رجب 
وال بعده مولود يف بيت �هلل �حلر�م �سو�ه �إكر�ما له 

بذلك ، و�إجالال ملحله يف �لتعظيم .
�ل�سهري  �لدهلوي  �لرحيم  عبد  بن  �أحمد  وتبعه 
�لدهلوي م�سنف  �لعزيز  و�لد عبد  �هلل  ب�ساه ويل 
)�لتحفة �الثني ع�سرية يف �لرد على �ل�سيعة( فقال 
يف كتابه )�إز�لة �خلفاء(: تو�ترت �الأخبار �إن فاطمة 
بنت �أ�سد ولدت �أمري �ملوؤمنني عليا يف جوف �لكعبة 
فاإنه ولد يف يوم �جلمعة ثالث ع�سر من �سهر رجب 
يولد  �لكعبة ومل  �سنة يف  بثالثني  �لفيل  عام  بعد 

فيها �أحد �سو�ه قبله وال بعده .
قال �سهاب �لدين �ل�سيد حممود �الآلو�سي �ساحب 
�لتف�سري �لكبري يف )�سرح �خلريدة �لغيبية يف �سرح 
�لعمري  �أفندي  �لباقي  لعبد  �لعينية/  �لق�سيدة 

�س 15( عند قول �لناظم :
ببطن   ***** رفعا  �لعلى  فوق  �لذي  �لعلي  �أنت   

مكة عند �لبيت �إذ و�سعا
 

�أمر�  �لبيت  يف  ولد  وجهه  �هلل  كرم  �الأمري  وكون 
�ل�سنة  �لفريقني  كتب  يف  وذكر  �لدنيا  يف  م�سهور� 
غريه  و�سع  ي�ستهر  ومل  قال:  �أن  �إىل  و�ل�سيعة... 
كرم �هلل وجهه كما ��ستهر و�سعه بل مل تتفق �لكلمة 
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عليه ، وما �أحرى باإمام �الأئمة �أن يكون و�سعه فيما 
هو قبلة للموؤمنني ؟ و�سبحان من ي�سع �الأ�سياء يف 

مو��سعها وهو �أحكم �حلاكمني .
وقال يف )�س 75( عند قول �لعمري : 

و�أنت �أنت �لذي حطت له قدم 
        يف مو�سع يده �لرحمن قد و�سعا 

وقيل: �أحب عليه �ل�سالة و�ل�سالم )يعني عليا( �أن 
يكافئ �لكعبة حيث ولد يف بطنها بو�سع �ل�سنم عن 
ظهرها فاإنها كما ورد يف بع�س �الآثار كانت ت�ستكي 
�إىل �هلل تعاىل عبادة �الأ�سنام حولها وتقول: �أي رب 
حتى متى تعبد هذه �الأ�سنام حويل ؟ و�هلل تعاىل 

يعدها بتطهريها من ذلك ...�ه  .
و�إىل هذ� �ملعنى �أ�سار �لعالمة �ل�سيد ر�سا �لهندي 

بقوله :
 ملا دعاك �هلل قدما الأن 

    تولد يف �لبيت فلبيته
�سكرته بني قري�س باأن 

          طهرت من �أ�سنامهم بيته
ف�سائل  من  عليه  �ملت�سامل  من  �لقارئ  ويجدها   
غري  يف  عليه  �هلل  �سلو�ت  �ملوؤمنني  �أمري  موالنا 
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و�حد من م�سادر �لقوم منها :
�حل�سن  �أبي  تاأليف   2 �س   2 �لذهب  مروج   -1

�مل�سعودي �لهذيل.
�بن �جلوزي  �الأمة �س 7 �سبط  2- تذكرة خو��س 

�حلنفي.
3- �لف�سول �ملهمة �س 14 �بن �ل�سباغ �ملالكي.

علي  �لدين  نور   150 �س   1 �لنبوية  �ل�سرية   -4
�حللبي �ل�سافعي.

�لقاري  علي  �ل�سيخ   151 �س   1 ج  �ل�سفا  �سرح   -5
�حلنفي.

بن  حممد  �سامل  �أبي   11 �س  �ل�سئول  مطالب   -6
طلحة �ل�سافعي.

�لدين  �ل�سيخ عالء  �الأو�ئل �س 120  7- حما�سرة 
�ل�سكتو�ري.

�لعبا مريز� حممد  �آل  �لنجا يف مناقب  8- مفتاح 
�لبدخ�سي.

9- �ملناقب �الأمري حممد �سالح �لرتمذي.
10- مد�رج �لنبوة �ل�سيخ عبد �حلق �لدهلوي.

�لرحمن  عبد   204 �س   2 �ملجال�س  نزهة   -11
�ل�سفوري �ل�سافعي.

�آيينه ت�سوف ط �س 1311 �ساه حممد ح�سن   -12
�جل�ستي.
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�أحمد  �لدين  �سدر   10 �س  �مل�سطفى  رو�ئح   -13
�لربدو�ين.

جالل  علي  �ل�سيد   16 �س   1 �حل�سني  كتاب   -14
�لدين.

موؤمن  حممد  �ل�سيد   76 �س  �الأب�سار  نور   -15
�ل�سبلنجي.

�هلل  حبيب  �ل�سيخ   37 �س  �لطالب  كفاية   -16
�ل�سنقيطي
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�ل�سوؤ�ل �لثاين ع�سر

�هلل  ل�سان  "نحن  �لكايف:  �أ�سول  �لكليني يف  وذكَر 
ونحن وجه �هلل ونحن عني �هلل يف خلقه" . �أ�سول 

�لكايف �س 84 .
وعن �أبي عبد �هلل عليه �ل�سالم كان �أمري �ملوؤمنني 
�سلو�ت �هلل عليه كثري� ما يقول: "�أنا ق�سيم �هلل 
�سبقني  ما  خ�ساال  �أوتيت  لقد  و�لنار،  �جلنة  بني 
و�الأن�ساب  و�لباليا  �ملنايا  علمت  قبلي  �أحد  �إليها 
وف�سل �خلطاب فلم يفتني ما �سبقني ومل يعزب 

عني ما غاب عني" . �أ�سول �لكايف �س 117 .
و�لوهابية  جديد،  قدمي  �ملو�سوع  هذ�  �إن 
بعبار�ت خمتلفة  يرددونه  يفتاأو�  �هلل مل  �أخز�هم 
�لباحثني  بع�س  ت�سدى  وقد  منتدياتهم،  يف 
لل�سبهات �ملطروحة فيه على  �ل�سيعة  و�ملناظرين 
�أخرى  �أو يف مو��سع  �أنف�سهم،  �لوهابية  منتديات 

من �ل�سبكة �لعنكبوتية.
�ل�سالم،  عليه  علي  قول  بخ�سو�س  �أما  فنقول: 

�جب  

عن قوِل �الإمام علي.. �أنا �الأول و�أنا 
�الآخر و�أنا �لظاهر و�أنا �لباطن و�أنا و�رث 

�الأر�س" . رجال �لك�سي �س 138. 
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�ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  �أر�ده  �لذي  فاملعنى 
�سيء �آخر متاما، وقد ذكر علي عليه �ل�سالم تاأويل 
فاأنا  �الأول،  �أنا  بقوله:))و�أما قويل:  �ملعاين  هذه 
�أنا �الآخر،  �آمن باهلل و�أ�سلم، و�أما قويل:  �أول من 
�لنبي ثوبه ودفنه، و�أما  �آخر من �سجى على  فاأنا 
علم  عندي  فاأنا  و�لباطن:  �لظاهر  �أنا  قويل: 
�ملفيد  لل�سيخ  �الخت�سا�س  و�لباطن...((  �لظاهر 

�س 163.
و�أما قوله عليه �ل�سالم: و�أنا و�رث �الأر�س، فاإ�سارة 
�إىل قوله تعاىل: )) ولقد كتبنا يف �لزبور من بعد 
 )) �ل�ساحلون  عبادي  يرثها  �الأر�س  �أن  �لذكر 
و�مل�سد�ق  �ملوؤمنني  �ل�سالم هو �سالح  وعلي عليه 

�الأمت للعباد �ل�ساحلني.
و�أما كون �الإمام هو رب �الأر�س، فقد ورد حديث 
لي�س  ولكن  �ل�سالم  عليهم  عنهم  �للفظ  بهذ� 
منها  �ملر�د  لي�س  هنا  فالربوبية  فهمو�،  ما  على 
منه  �لذي  �للغوي  �ملعنى  هو  �ملر�د  بل  �الإلوهية، 
�لذي  لالأب  يقال  كما  و�لرعاية،  �لتدبري  �أي�سا 
�أن  �أحاديث  وردت  وقد  �الأ�سرة،  رب  �أ�سرته:  يعيل 
�الأر�س ال تخلو من �حلجة طرفة عني، و�أنها لو 
خلت منه ل�ساخت باأهلها، فمنزلة �الإمام من �أهل 
�أ�سرته،  �أهل  من  �الأب  منزلة  نظري  هي  �الأر�س 
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فلماذ�  رب،  باأنه  �الأب  و�سف  ي�ستنكرو�  مل  فاإذ� 
ي�ستنكرون و�سف �الإمام باأنه رب مع �أن �ملناط يف 

�لو�سفني و��سح كما �أ�سلفنا؟

و�أما نقله عن )ترجمة مقبول �أحمد( ففيه خلل 
�أو �سهو، ذلك الأن �خلطاب يف  من جهة �لطباعة 
�الآية هو للنبي �سلى �هلل عليه و�آله، ياأمره بعبادة 
�هلل عز وجل، فاالآمر و�ملاأمور �ثنان يف �الآية، وقد 
�حتد� يف �لتف�سري بجعل �لنبي يف مو�سع �هلل عز 
وجل، وتغري �خلطاب من �ملفرد �ىل �جلمع؛ الأن 
�لنبي ال ُياأمر بعبادة نف�سه... ي�ساف �إىل كل ذلك 
منقول  �لنا�سبي  به  يت�سبث  �لذي  �لن�س  هذ�  �أن 
م�سادر  جميع  يف  �أثر  له  ولي�س  فرد  كتاب  من 
�ل�سيعة، فلو �فرت�سنا �أن �لن�س من جهة عبارته 
ر�أي  عن  يعرب  ال  فهو  و�ل�سهو  �خلطاأ  عن  خال 

�ل�سيعة مطلقا  لعدم وروده يف م�سدر �آخر.
�هلل  ويد  �هلل  وعني  �هلل  )وجه  يف  ذكر  ما  و�أما 
�إذ� فهمنا  �أبد�، الأننا  �إ�سكال فيه  ول�سان �هلل( فال 
�الآيات �لتي وردت يف �لقر�آن نا�سبة �إىل �هلل تعاىل 
فقد  �آخره،  �إىل  و�لل�سان  و�لعني  و�ليد  �لوجه 
جعلنا �هلل ج�سما �سبيها باالإن�سان له هذه �الأجز�ء، 
وهذ� ال يجوز، الأن �هلل تبارك وتعاىل لي�س كمثله 
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�سيء، بل �لو�جب هو تنزيهه عز وجل عن �سفات 
�الأج�سام، وهذ� ما فعله �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم 
�هلل  وجه  �أنهم  فبينو�  نقلها،  �لتي  �الأحاديث  يف 
�إليه، و�أنهم عني  وذلك الأن �لعباد يتوجهون بهم 
بهم  و�العتناء  �خللق  رعاية  حمل  يف  الأنهم  �هلل 
كالعني �ل�ساهرة على حفظ �سوؤونها، وهم يد �هلل 
الأن �هلل تعاىل يب�سط لعباده �لرحمة ويجزل لهم 
�لعطاء و�لنعمة بتو�سطهم، وهم ل�سان �هلل الأن �هلل 
تعاىل قد جعل علمه وحكمته عندهم و�حتج بهم 
�إ�سكال  �لتوحيد... فهذه �ملعاين ال  �أنكر  على من 
فيها ملحل داللتها على تنزيهه عز وجل عن �سبه 
خلقه، �أما �لنا�سبي ين�سب �إىل �هلل عز وجل �لعني 
و�لل�سان و�ليد و�لرجل ويت�سوره ج�سما  و�لوجه 
حاال يف �ملكان، و�أنه ي�سار �إليه كما ي�سار �إىل �سائر 
�الأج�سام، فهذ� هو مبلغ عقله ومقد�ر فهمه حيث 

جمد على �لن�س فكفر من حيث ال ي�سعر.
عليه  �ملوؤمنني  �أمري  حديث  من  ذكره  ما  و�أما 
�ل�سالم )�أنا ق�سيم �جلنة و�لنار...( وحديث )�إين 
يدل  ما  فيها  فلي�س  �ل�سماو�ت...(  يف  ما  الأعلم 
�أنهم  مع  يزعم،  كما  و�لغلو  و�لكفر  �ل�سرك  على 
قد روو� يف كتبهم قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله 
وعلي  �لعلم  مدينة  )�أنا  �ل�سالم:  عليه  علي  يف 
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بابها( و�أحاديث يف كونه �أعلم �ل�سحابة و�أق�ساهم 
مذكورة يف �سحاحهم و�سننهم، فعلم �لنبي قد �سار 
بعده �سلى �هلل عليه و�آله عند علي عليه �ل�سالم، 
وقد تو�رث ذلك �لعلم �أهل بيته حتى ��ستقر عند 
خامت �الأئمة �ملهدي عليه �ل�سالم، فال توجب هذه 

�لعلوم و�ملقامات �ملذكورة �سركا وال كفر�.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثالث  ع�سر

يختلفون  �ل�سيعة  �ن  تذكر  و�حدة  رو�ية  هنالك 
عالمات  من  يعترب  �الختالف  وهذ�  بينهم  فيما 
�لظهور وبهذ� �ل�سدد نقول �إن �أحد �لرو�ة يف �سند 
هذه �لرو�ية �ختلفت �لن�سخ يف �أ�سمه فمنها ذكرته 
ذكرته  ما  ومنها  ثقة  وهو  �حل�سن  بن  علي  باأّنه 
باأّنه علي بن �حل�سني وهو جمهول وعلى كل حال 
فقد ن�ستطيع ت�سحيح هذه �لرو�ية �سند�ً مع �أنه 
�أخرى  رو�يات  �الأعتبار  بنظر  يوؤخذ  �أن  ينبغي 
يف  �ختالف  مع  �لرو�ية  هذه  م�سمون  لنا  حتكي 

بع�س تفا�سيلها مثل:
حيث  �ل�سالم(  )عليه  علي  �ملوؤمنني  �أمري  رو�ية 
�ختلفت  �إذ�  �أنت  كيف  �سمرة  بن  مالك  يا  قال: 
يف  بع�سها  و�أدخل  �أ�سابعه  و�سبك   � هكذ�  �ل�سيعة 
بع�س � فقلت: يا �أمري �ملوؤمنني: ما عند ذلك من 
عند  مالك،  يا  ذلك  عند  كله  �خلري  قال:  خري؟ 
ذلك يقوم قائمنا ..... �إىل �آخر �لرو�ية. )�لغيبة 

للنعماين �س206(.
علي  بن  �حل�سن  لالإمام  �خرى  رو�ية  هنالك 

يف �خر �لزمان �ختالف �مل�سلمني ولي�س 
�ل�سيعة
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�الأمر  �ل�سالم( حيث قال: ال يكون هذ�  )عليهما 
بع�س  من  بع�سكم  يرب�أ  حتى  تنتظرون  �لذي 
ويلعن بع�سكم بع�ساً ويتفل بع�سكم يف وجه بع�س 

وحتى ي�سهد بع�سكم بالكفر على بع�س.
قلت: ما يف ذلك خري؟ قال: �خلري كله يف ذلك، 
عند ذلك يقوم قائمنا فريفع ذلك كله. )�لغيبة 

للطو�سي �س328(.
�الختالف  غري  تذكر  ال  )ع(  علي  �الإمام  فرو�ية 
�ل�سيعة. ورو�ية �الإمام �حل�سن )ع( تذكر ما  بني 
يف  �لتي  �لتي  )ع(  �ل�سادق  �الإمام  رو�ية  ذكرته 
تذكر  ال  ولكنها  �عاله  ذكرناهما  �للذين  �سندها 
�ل�سيعة و�إنا تذكر ذلك �الإختالف بتفا�سيله دون 

ذكر �ل�سيعة.
ووردت عند �أهل �ل�سنة مثل هذه �لرو�يات وحتكي 
تعميمها  مع  هذه  رو�ياتنا  م�سامني  نف�س  لنا 
عموماً  �مل�سلمني  بني  وح�سوله  �الإختالف  لذلك 

و�إليك بع�س ما وجدناه يف هذه �لعجالة:
1- روى نعيم بن حماد يف كتابه )�لفنت 333/1( 
 587/14 �لعمال  )كنز  يف  �لهندي  �ملتقي  وعنه 
حتى  �ملهدي  يخرج  )ال  قال:  علي  عن  ح29663( 

يب�سق بع�سكم يف وجه بع�س(.
2- وروى �أحمد يف م�سنده و�أبو د�ود يف �سننه و�بن 
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ماجة يف �سننه �أي�ساً و�حلاكم يف م�ستدركه عن �أبن 
عمرو عن ر�سول �هلل )�س( قوله: )كيف بكم بزمان 
يو�سك �أن ياأتي يغربل �لنا�س فيه غربلة وتبقى فيه 
و�أماناتهم  �لنا�س قد مرجت عهودهم  حثالة من 
و�ختلفو� وكانو� هكذ� � و�سبك بني ��سابعه � قالو�: 
كيف بنا يا ر�سول �هلل �إذ� كان ذلك؟ قال: تاأخذون 
ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على �أمر 
�لبخاري  ورو�ه  عامتكم(.  �أمر  وتذرون  خا�ستكم 

�أي�ساً خمت�سر�ً )123/1( .
�لزمان  �آخر  فنت  لنا  حتكي  �لرو�يات  وهذه 
و�ختالف �لنا�س ب�سكل كبري وو��سع و�ختبار �لنا�س 
�ملهدي)عج(  �لفرج وظهور  ياأتي  و�بتالئهم حتى 
ظلماً  ملئت  بعدما  وعداًل  ق�سطاً  �الأر�س  فيمالأ 

وجور�ً .
بالظلم  �الأر�س  �متالء  م�ساديق  �أحد  يكون  فقد 
و�جلور هو �ختالف �مل�سلمني فيما بينهم �إىل هذ� 
هذه  �إىل  بينهم  فيما  �ل�سيعة  �ختالف  بل  �حلد 
و�لتفل  و�لتكفري  و�للعن  �لرب�ءة  من  �لدرجة 
�لرو�يات ال  �أن  وعنايته  �هلل  و�لب�سق ومن لطف 

تن�س على �لتقاتل.
على  �سيكون  لل�سيعة  و�لتقتيل  �لقتال  ولكن 
�ل�سفياين لعنه �هلل حيث �سيعيث يف �الأر�س ف�ساد�ً 
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)ع(  �لبيت  الأهل  �لعد�ء  ون�سبه  وطغيانه  لظلمه 
ينتظره  وملن  )ع(  �ملهدي  ولالإمام  والأتباعهم 

ويتبعه.
و�إن �أحببت معرفة �ملزيد عن معنى هذه �لرو�ية، 
فر�جع �إن �سئت )مر�آة �لعقول 51/4� 52( و�لبحار 
�عترب  لو  ذلك  �ىل  )134/52(.��سافة  كذلك 
�ملهدي  �المام  لظهور  عالمة  �ل�سيعة  �ختالف 
يعتقدها  �لتي  هي  �المام  هوية  �ن  يعني  فهذ� 
�ل�سالم  عليه  �لع�سكري  �المام  �بن  وهو  �ل�سيعة 
الن �ل�سيعة �المامية �الثنى ع�سرية ال تختلف يف 

هويته .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لر�بع ع�سر

�إذ� �تفقنا �ن �الأر�س ال تخلو من حجة ومن �ملعلوم 
�ن �الإمام غائب عن �الأنظار، وعدم ظهوره ال يدل 
�لوقت  علينا يف  يعد حجة  على عدم وجوده، هل 

�حلايل رغم عدم ظهوره؟!
�ملق�سود من )�ن �الأر�س ال تخلو من حجة( �الأمر 
�ملتو�تر ومن �سرور�ت �ملذهب � هو عدم خلوها من 
�الإمام )عليه �ل�سالم( من ع�سر �لر�سالة �ىل يوم 

�لقيامة.
ووظائفه،  �الإمام  مهام  من  مهمة  هي  و�حلجية 
على  به  يحتج  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أن  ومعناها 

عباده، فلذ� ي�سمى حجة �هلل على �خللق.
و�أو�مره  �أقو�له  �أن  هو  للحجية:  �الآخر  و�ملعنى 
ونو�هيه يجب �اللتز�م بها و�لعمل عليها، ويكفي 
�لتز�م  هو  �ملعنى  بهذ�  �حلجية  �إطالق  �سحة  يف 
�أو نهي من �الإمام فهو  �أمر  �إذ� �سدر  �ملوؤمن بانه 
�سوف يطبقه وي�سري على نهجه، �سو�ء �سدر ذلك 
فعاًل �أو مل ي�سدر كما يف زمن �لغيبة. م�سافاً �ىل 
يف  �سدرت  قد  و�لنو�هي  �الأو�مر  من  �لكثري  �أن 
زمن �لغيبة �ل�سغرى، في�سح �إطالق كلمة �حلجة 

كيَف تثبُت حجية �لغائب؟
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عليه بهذ� �ملعنى �أي�ساً .
علماً �أن وجود �الإمام ال يقت�سر على �حلجية كما 
�أخرى كثرية  �سبق، بل له مهام وفو�ئد ووظائف 
جد�ً، حيث يكون �النتفاع به كال�سم�س �إذ� غيبتها 
)عليهم  �لبيت  �أهل  رو�يات  يف  ورد  كما  �ل�سحاب، 

�ل�سالم(.
�الإن�سان  على  ظلم  بوقوع  يقول  �سائل  ولرمبا 
�لنا�س  مع  تلتِق  مل  موجودة  غري  حجة  بوجود 
و�لعلم  �ملنطق  يف  حجة؟  وتكون  معهم  وتتكلم 
هذه  �لنا�س  ي�سهده  �هلل  �آيات  من  و�آية  و�ملعرفة 

�حلجة �لعملية و�لعقلية و�ملنطقية للب�سر.
من  كاأ�سل  باالإمامة  �ل�سائل  و�عتقد  �لتزم  لو 
�ما يف تعبري  باالإجابة  �لدين  فهذ� كفيل  �أ�سول 
جمانبة  فهي  موجودة(  غري  )بحجة  �ل�سائل 
للحقيقة فان �لغيبة مقابل �لظهور ولي�ست مقابل 

عدم �لوجود.
كما �ن معرفة �ملر�د من م�سطلح �حلجة و�حلجية 
مالزمته  عدم  بيان  يف  يكفي  �سحيحة  ب�سورة 
للح�سور.  مالزمته  عدم  بل  و�لغيبة،  للظهور 
�أو  حجة  �ل�ُسنة  �أو  حجة  �لقر�آن  كون  معنى  فان 
كل  �إطاعته  �ملكلفني  على  يجب  �أنه  حجة  �الإمام 
بهما  بااللتز�م  و�ل�ُسنة،  �لقر�آن  فاإطاعة  بح�سبه 
�الإمام  و�إطاعة  فيهما  ورد  عما  �خلروج  وعدم 
)عليه �ل�سالم( �اللتز�م باأو�مره ونو�هيه و�لعمل 
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�أن  ي�سح  لهم  �ملعنى  ثبوت هذ�  وبالتايل عند  بها 
�حلقيقة  ويف  �لقيامة  يوم  علينا  بهم  �هلل  يحتج 
بهم  �هلل  و�حتجاج  لهم  بالطاعة  �لتز�منا  �أن 
علينا وجهان لعملة و�حدة فهو �سيء و�حد ولكن 

بلحاظني من جهتني.
بني  طرفني  من  عالقة  �حلجية  �أن  الحظ  ثم 
�الإمام  وهو  �حلجية  له  ثبتت  من  وبني  �ملكلف 
�ملكلف هي  �ل�سالم( يف كالمنا، فمن جهة  )عليه 
فر�س عليه، فر�س من قبل �هلل باأن يلتزم باالأو�مر 
)عليه  �الإمام  من  �ل�سدور  مفرو�سة  و�لنو�هي 
�ل�سالم( فلو �سدرت من �الإمام لزمه �لطاعة بل 
ومن  �سدرت،  ما  متى  يطيع  باأنه  �اللتز�م  لزمه 
جهة �الإمام )عليه �ل�سالم( �أنه لو �أمر ونهى باأمر 
�هلل ومل مينعه من ذلك �سيء لزم �لعباد �لطاعة.

بالوقوع  �أي  �لفعلية  يف  �جلهتني  بني  تالزم  وال 
كما رمبا تريد �أن تفهم،فهما حكمان من جانبني 
ولي�س حكماً و�حد�ً، فمقام �حلجية �لثابت لالإمام 
)عليه �ل�سالم( من جهة �ملكلفني ال يرتتب عليه 
�إلقاء  يف  �ل�سالم(  )عليه  �الإمام  ��ستمر�ر  البدية 
�أو  ياأمر  مل  و�إذ�  وقت،  كل  يف  و�لنو�هي  �الأو�مر 
ينَه ب�سيء �سقطت عنه �حلجية فهذ� غري معقول 
متقطعة  �أزمان  يف  تاأتي  و�لنو�هي  �الأو�مر  �ن  �إذ 
يف  م�ستمرة  ثابتة  �حلجية،تبقى  فاإن  ذلك  ومع 

�لزمان.

65 لو �س�ألوك



هذ� و�إذ� �سعب عليك �لفهم، فعليك بت�سور ثبوت 
�حلجية للر�سول)�سلى �هلل عليه و�آله( وهو غائب 
�أو  م�سر  يف  �أو  �جلب  يف  وهو  ليو�سف  �لغار،�أو  يف 
�أقو�ل  ربه، بل حجية  لقاء  �إىل  ذ�هب  ملو�سى وهو 
�مل�ستمرة  و�آله(  عليه  �هلل  �لر�سول)�سلى  و�أفعال 
�إىل �الآن وهو عند ربه فالحظ. وبهذ� يت�سح لك 
�أن ال تالزم بني معنى �حلجية وبني �لغيبة وعدم 

�حل�سور �أو عدم فعلية �إ�سد�ر �الأو�مر.
فاإن  �سحيح،  غري  �الأخري  �لت�سور  هذ�  كان  و�إن 
بع�س  �لزمان)عج( ح�سور� عند  للحجة �ساحب 
�أوليائه،بل �سدور �أو�مر ونو�ٍه  للبع�س،بل مر�عاة 
وحماوطة لكل �ملو�لني وهي من و�جبات �الإمامة، 
خل�سو�سية  علنا  ذلك  م�ساديق  نرى  ال  كنا  و�ن 

جهة �لغيبة.
وما ذكرنا يكفي يف ثبوت �حلجية لو ثبتت �ملالزمة 
من  نبي  حجية  ت�سقط  فهل  و�إال  تثبت،  ال  وهي 
�إال  به  يوؤمن  و�أن مل  �أر�سل لهم  �الأنبياء على من 

�الأقلون بل لو مل يوؤمن به �أحد؟!
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �خلام�س ع�سر

هنالك �آر�ء كثرية حول هذ� �ملو�سوع ولكن �لر�أي 
�مل�سهور هو:

�أي�ساً  وي�سمى  دفعي  نزولني:�الأول:  للقر�آن  �إن 
�إجمايل.و�لثاين: تدريجي �أو تنجيمي وهو �لذي 
��ستمر خالل فرتة �لبعثة �لنبوية قر�بة 23 �سنة.

وعلى هذ� �لر�أي فال �إ�سكال يف �أن �أول ما نزل من 
�لقر�آن كان �الآيات �خلم�س �الأول من �سورة �لعلق 
�ىل �آخر ما نزل ك�سورة تامة وهي �لن�سر. �أما يف 
�لنزول �الجمايل �أو �لدفعي وهو �ملتحقق يف ليلة 
و�آياته  ب�سوره  �لقر�آن  هذ�  ال  �لنازل  فكان  �لقدر، 
تابعة  النها  و�ملتفرقة،  �ملختلفة  نزوله  و�أ�سباب 
ت�سدق  ال  ومكانية  وزمانية  �سخ�سية  حلو�دث 
�أي ح�سول مو�ردها وح�سب  �ال بح�سولها  عليها 
�حلال  �أو  و�مل�سارع  �ملا�سي  من  �للفظية  �لتعابري 
�لتي جميعها ت�ستدعي �لنزول �ملتفرق! بل �لنازل 

كيَف جنمُع بني نزول �لقر�آن يف �سهر رم�سان كما يف 
�سورة �لقدر )) �إنا �أنزلناه يف ليلة �لقدر (( وبني لقاء 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بجرب�ئيل للمرة 

�الأوىل يف غار حر�ء وقر�ءة خم�س �آيات من �سورة 
�لعلق؟
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هو حقيقة �لقر�آن بعلومه ومعارفه �اللهية ليتنور 
قلب �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( باملعارف 

�لقر�آنية.
وهذ� �لر�أي ذهب �إليه:

حممد  و�ل�سيد  ميز�نه،  يف  �لطباطبائي  �لعالمة 
باقر �ل�سدر يف مدر�سته �لقر�آنية ، و�ل�سيد حممد 
نا�سر  و�ل�سيخ   ، �لقر�آن(  )علوم  يف  �حلكيم  باقر 
ها�سم  و�ل�سيخ  )�المثل(،  يف  �ل�سري�زي  مكارم 
يف  مغنيه  جو�د  و�ل�سيخ  بر�هنه،  يف  �لبحر�ين 

كا�سفه.
و�إليك �الآر�ء �الخرى غري �مل�سهورة:

نزوله  �فتتاح  �لقدر  ليلة  يف  بنزوله  �ملر�د   �1
�حلمد  و�سورة  �سورة  �أول  �ن  حيث  �لتدريجي 
�الآيات  ظاهر  خالف  وهو  �لقدر،  ليلة  يف  نزلت 

و�الأخبار.
�ل�سماء  �ملحفوظ �ىل  �للوح  �نه نزل جملة من   �2

�لدنيا يف ليلة �لقدر ثم نزل جنوماً �ىل �الر�س .
3� معظم �لقر�آن نزل يف �سهر رم�سان ف�سح ن�سبة 

�جلميع �إليه.
4� كان ينزل يف كل ليلة قدر من كل عام ما يحتاج 

�ليه �لنا�س يف تلك �ل�سنة من �لقر�آن.
5� ر�أي �آخر يقول �سهر رم�سان �لذي نزل يف ف�سله 

�لقر�آن �أي فر�َس �سيامه.
ليلة  يف  �لقر�آن  نزول  بدء  �ن  يقول  �آخر  ور�أي   �6
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�لقدر ولكنه يختلف عن �لقول �الول باأن �لقر�آن 
ب�سوره  �لقر�آن  هذ�  هو  �لقدر  ليلة  يف  نزل  �لذي 
�لقدر  ليلة  على  �ملتقدمة  و�ل�سور  قر�آن،  و��سمه 
مبا  جتمع  مل  وغريها   � �و�ئل   � �لعلق  �سورة  مثل 

ي�سمى قر�آن.
هذ� ملّخ�س �الآر�ء �ملطروحة و�لتي ترد من قبل 

�أ�سحاب هذ� �لفن.
�أما تخ�سي�س ليلة �لقدر بحد ذ�تها فقد ذكر �ن 
و�لع�سرين  و�حلادي  ع�سر  �لتا�سع  �لثالث  لليايل 
�الأيام  بني  من  خ�سو�سيات  و�لع�سرين  و�لثالثة 
وقد ورد يف �لرو�يات �أن ليلة �لتا�سع ع�سر هي ليلة 
�لتقدير و�لثانية ليلة �لق�ساء و�لثالثة ليلة �الإبر�م 
�إن هذه �لليايل  ولكن: يف هذه �لرو�يات ال تقول 
�لقدر بل هناك رو�يات ت�سري  �لثالث هي لليايل 
و�لع�سرين  �حلادي  ليلة  �لقدر يف  ليلة  �إىل طلب 
ليلة  �إبهام  يف  �ل�سبب  ولعل  و�لع�سرين  و�لثالث 
�لقدر بني ليلتني هو النقطاع �لعبد لرّبه يف �أكرث 
بني  �الحتماالت  �كرث  يف  يرتدد  حيث  ليلة  من 
�أربع ليال عند �ختالف �لهالل ومع ذلك يجيب 
�الإمام ما �أي�سر �ربع ليال تطلبها فيها و�أما رو�ية 
�جلهني فانها لي�س فيها داللة �سريحة على كون 
فهم  بل  و�لع�سرين  �لثالث  ليلة  هي  �لقدر  ليلة 
�إىل �ملدينة  �أمر ر�سول �هلل له بالدخول  ذلك من 
�لليلة  �أن تكون تلك  �أنه البد  فيها لل�سالة حيث 
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ليلة  هي  لل�سالة  للمدينة  بالدخول  بها  �ملاأمور 
�لقدر.

تبارك  �هلل  كتاب  به  �سهد  �لقدر  ليلة  ف�سل  �أن 
وتعاىل فهي خري من �ألف �سهر و�سالم هي حتى 
يف  يذكر  �لبخاري  كتاب  وهذ�  �لفجر.  مطلع 
�سحيحه )كتاب �الإميان باب قيام ليلة �لقدر من 
�أخربنا  قال  �ليمان  �أبو  حدثنا  �س14(:  �الإميان 
�أبي  عن  �الأعرج  عن  زناد  �أبو  حدثنا  قال  �سعيب 
)من  و�آله:  عليه  �هلل  �سلى  ر�سول  قال  هريرة 
يقم ليلة �لقدر �إميانا و�حت�ساباً غفر له ما تقدم 
ذنبه(، وكذلك يذكر م�سلم يف �سحيحه هذ�  من 
تدعيه  ما  رد  يف  �حلديث  بهذ�  وكفى  �حلديث. 
ولعل  �لقدر  ليلة  لف�سل  �إنكار  من  �لوهابية 
و�آله  عليه  �هلل  �لر�سول �سلى  �أن  من�سوؤه  �إنكارهم 
قد ذكر يف �أحاديث موجودة يف كتبهم وتفا�سريهم 
)كتف�سري �لقرطبي وتف�سري �لر�زي وغريها( يف 
تف�سري ليلة �لقدر خري من �ألف �سهر �أنها �أي ليلة 
�لقدر خري من ملك بني �أمية �لذي هو �ألف �سهر 
و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  الن  �سنة  بثمانني  �أي 
ر�أى �أن بني �أمية ينزون على منربه ولهذ� فاأنهم 

ميرون عليها مرور �لكر�م.  
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س ع�سر

بو�سوح  �ملذكورة  �حلدود  النطبق  ملاذ�  �أواًل: 
بالقر�آن و�الأحاديث من رجم �لز�ين �ملتزوج حتى 
�ملوت وقطع يد �ل�سارق يف جمتمعاتنا �الإ�سالمية 
كافة هل �ل�سبب الأننا غري مقتنعني بتعاليم �الإله 
�أن  �أم  �الن�سان؟  نخاف من منظمة حقوق  �إننا  �م 

ت�سريعات �لب�سر �رحم من ت�سريعات �الإله ؟
ثانياً: بع�س �ملرويات �الإ�سالمية متناق�سة ب�سكل 
�لقر�آن  مع  حتى  متناق�سة  تكون  وقد  ملحوظ، 
�ي�سا فمثاًل.. يف �الأحاديث ) �أوتيت �لقر�آن ومثله 

معه ( ويف �لقر�آن �آيات عك�س ذلك
ثالثاً: جرب�ئيل �ملالك وح�سب �الأحاديث و�ملرويات 

�الإ�سالمية له 600 جناح فهل هذ� �سحيح؟
ر�بعاً: �ن �ل�سهب و�لنيازك ظاهرة طبيعية كونية 
منذ ماليني �ل�سنني فما تف�سريكم لها على �نها 

�سالح رباين يطلق على �جلان؟  

ملاذ� مل تطبق �حلدود �ل�سرعية؟... 
و��سئلة �خرى
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بالن�سبة لل�سوؤ�ل �الول 
فقد�ن  �إىل  يرجع  �حلدود  تطبيق  عدم  �أوال: 

عن�سرين رئي�سيني:
1- وجود �حلاكم �ل�سرعي �ملب�سوط �ليد يف �الأحكام 

و�ملنازعات و�إقامة �حلدود و�لتعزير�ت.
2- هو �لرت�فع �إليه من قبل �ملدعي و�ملدعى عليه، 
له  لينت�سف  عليه  �ملعتدى  من  �سكوى  تقدمي  �أو 

من �ملعتدي.
مب�سوط  �ل�سرعي  �حلاكم  كون  عدم  حال  ففي 
يقيم حكم �هلل عز وجل  �أن  ي�ستطيع  �ليد بحيث 
عدم  حال  يف  و�أي�سا  فيها،  �ملتنازع  �لق�سية  يف 
تر�فع طريف �لدعوى �أمام �حلاكم �أو عدم تقدمي 
�أن  �ل�سكوى من قبل �ملعتدى عليه، مع مالحظة 
وتارة  �ل�سرعي  �حلاكم  �إىل  تارة  يكون  �لتحاكم 
�أنزل  �إىل �لطاغوت وهو من ال يحكم مبا  �أخرى 
�هلل، فاإذ� ز�حمت �سلطة �لطاغوت �سلطة �حلاكم 
�ل�سرعي �نتفى ب�سط �ليد عن �حلاكم، عالوة على 
حتت  تكون  �أن  �إىل  يفتقر  �ليد  ب�سط  مفهوم  �أن 
وقوة  تنفيذية  �أجهزة  �ل�سرعي  �حلاكم  �سلطة 
كال�سرطة  �ملعتدين  مالحقة  على  قادرة  �ساربة 
وقو�ت حفظ �الأمن مثال، ولكن هذه �الأجهزة يف 
�أغلب بلد�ننا �الإ�سالمية ال تكون مرتبطة باحلاكم 
قو�نني  وجود  مع  للدولة  تابعة  هي  بل  �ل�سرعي 
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و�سعية وت�سريعات د�ستورية ال متت �ىل �الإ�سالم 
ب�سلة تز�حم بل تعار�س عمل �حلاكم �ل�سرعي. 

جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثاين 
  �حلديث و�رد من طرق �لعامة، ولو �سلمنا ب�سحة 
�سدوره عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله، فال داللة 
�أعطي  قد  و�آله  عليه  �لنبي �سلى �هلل  �أن  له على 
كتابا  �أو  مثله،  يكون  �لقر�آن  هذ�  مع  �آخر  قر�آنا 
�ل�سنة  معه(  )مثله  بقوله  �ملر�د  بل  ي�سبهه،  �آخر 
�ل�سريفة وكذ� ما �أوكله �هلل عز وجل �إليه �سلو�ت 
�هلل عليه و�آله يف تبيانه للنا�س، فاأقو�ل �لنبي بل 
�أفعاله وتقرير�ته كلها مبتنية على �أ�سا�س �لوحي 
)) َوَما َينِطُق َعِن �لَهَوى * �إِن ُهَو �إِاَلّ َوحٌي ُيوَحى 

(( )�لنجم:4-3(. 
جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثالث

 �الأجنحة �ملذكورة لبع�س �ملالئكة رمبا تكون كناية 
عن درجات �لقرب و�ملنزلة من �هلل تبارك وتعاىل، 
و�لتعبري  �لطري،  كاأجنحة  �أجنحة  هي  ولي�ست 
باالأجنحة ينا�سب �الرتفاع فكلما ز�د عددها �زد�دت 
قدرة �ساحبها على �لعلو �أكرث، و�لنا�س تت�سور �أن 
�لطري  كاأجنحة  �أجنحة  �ل�سالم  للمالئكة عليهم 
مع �أنهم منزهون عن �جل�سمية �أو �أن لهم �أج�ساما 
تكون  �أن  خلقتهم  ينا�سب  ال  وحينئذ  لطيفة، 
�أجنحتهم كاالأجنحة �ملعهودة بل �إنها طور �آخر من 
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�الأجنحة تنا�سب خلقتهم هذ� �إن حملنا ما ورد يف 
�لقر�آن و�ل�سنة يف و�سف �ملالئكة )من كونهم ذوي 
كناية  �أ�سرنا  كما  فهو  و�إال  ظاهره،  على  �أجنحة( 

عن علو �لدرجة و�ملرتبة �أو �لقدرة و�لقوة. 
جو�ب �ل�سوؤ�ل �لر�بع

�لقر�آن  �ملذكورة يف  �ل�سهب  1- ال داللة على كون 
�ل�سهب  هذه  هي  لل�سيطان  رجوما  باعتبارها 
خا�سة  �سهب  فلعلها  لدينا،  �ملاألوفة  و�لنيازك 
من  �ل�سمع  ي�سرتق  من  لرجم  فقط  جمعولة 

�جلن و�ل�سياطني.
2- �إنه على فر�س كون �ل�سهب �لر�جمة لل�سياطني 
�الإ�سكال  فما  �ملرئية  �ل�سهب  هذه  جن�س  من  هي 
�لطبيعية مقهورة حتت  �الأ�سباب  �أن  يف ذلك، مع 
تت�ساقط  �ل�سهب  كون  و�أما  �الإلهية،  �الأ�سباب 
هو  �لت�ساقط  ذلك  يكون  �أن  يعقل  فهل  باملاليني 
بعد  �إ�سكاال  فلي�س  �ل�سياطني...؟  رجم  الأجل 
ال  �الر�س  يف  و�ل�سياطني  �جلن  عدد  �أن  معرفة 
�ل�سهب لي�ست كثرية مقارنة  ح�سر له، فماليني 

بالعدد �لفعلي للجن و�ل�سياطني.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �ل�سابع ع�سر

�سبب  �إن  تقولون   :�أنتم  ي�ساأل  �ل�سلفية  من  �سائل 
غيبة �إمامكم �لثاين ع�سر هو �خلوف من �لَظلَمة، 
فلماذ� ��ستمرت هذه �لغيبة رغم زو�ل هذ� �خلطر 
 ، �لتاريخ  مر  على  �ل�سيعية  �لدول  بع�س  بقيام 
دولة  ذلك  �آخر  ومن   ، و�ل�سفويني   ، كالبويهيني 
، و�ل�سيعة  �إير�ن �ملعا�سرة ؟! فلماذ� ال يخرج �الآن 

ي�ستطيعون ن�سره وحمايته يف دولتهم؟ 
فلناأخذ ق�سد �ل�سائل على ح�سن �لنية و�ملجهولية 

وجنيبه 
�أواًل : �إن �الإمام » عليه �ل�سالم « حني يخرج ، فاإنه 
يخرج ليمالأ �الأر�س ق�سطاً وعداًل ، وهذ� يحتم عليه 
و�مل�ستكربين،   ، �الأر�س  طو�غيت  جميع  حماربة 

ومعهم جميع �لكافرين ، و�ملكذبني به .
ولن ي�ستطيع �ل�سيعة �لذين حكمو� بع�س �لبالد ، 
كدولة �إير�ن �ملعا�سرة دفع كيد هوؤالء ، �إال �إذ� كان 
خالل  من   ، بال�سيعة  �لعاملي  �لبط�س  هو  �ملطلوب 

�جتماع جميع �أمم �الأر�س على حربهم .

ملاذ� مل يظهر �ملهدي يف دولة �ل�سيعة مع 
زو�ل �خلوف ؟!
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ومن �لو��سح : �أن �لظروف �لطبيعية يف هذه �حلال 
ال ت�سمح بتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة من خروجه ، بل 
هي �ستوؤدي �إىل ��ستئ�سال �ل�سيعة وكل من يحاول �أن 
ميد يد �لعون لالإمام ، و�سينتهي �الأمر با�ست�سهاده 
كما جرى لالإمام �حل�سني » عليه �ل�سالم « من قبل 
. . وهذ� ت�سييع للجهد ، ونق�س للغر�س ، و�سفاهة 

ما بعدها �سفاهة .
هذ� . . باالإ�سافة �إىل �أن هناك م�سالح �أخرى ور�ء 
متامية   : منها   ،  » �ل�سالم  عليه   « غيبته  ��ستمر�ر 

�حلجة على جميع �لب�سر . .
ثانياً : �إن �أهل �ل�سنة ي�ساركون �ل�سيعة يف �الإعتقاد 
باأن �ملهدي » عليه �ل�سالم « �سيظهر ، فنحن نوجه 

�إليهم نف�س هذ� �ل�سوؤ�ل ، ونقول لهم :
�إن �أهل �ل�سنة �أكرث عدد�ً ، و�أقوى موقعاً يف �ل�سيا�سة 
 ، نفوذ�ً  و�أو�سع   ، �لعاملي  �الإقت�ساد  ويف   ، �لعاملية 
ترون  و�نتم   ، دولكم  ود  تخطب  �الأر�س  �أمم  وكل 
يخرج  مل  فلماذ�   ، �سرعية  حكومات  حكوماتهم 
�أكرث  منذ  �أنكم  مع   ، به  تعتقدون  �لذي  �ملهدي 
بقاع  �أكرث  حكمتم  قد  �سنة  مائة  و�أربع  �ألف  من 
�ملعمورة ، و�سيطرمت على مقدر�ت �الأر�س يف طولها 

وعر�سها.
عليه   « �ملهدي  �الإمام  باختفاء  �العتقاد  �إن   : ثالثاً 
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غاب  ملاذ�  �إذ   ، �ل�سيعة  به  يعاب  لي�س مما   » �ل�سالم 
و�ختباأ  �لغار  يف   » و�آله  عليه  �هلل  �سلى   « �لنبي 

فيه؟!
وهو  غائباً   » �ل�سالم  عليه   « �خل�سر  يز�ل  ال  وملاذ� 
�لذي  فيه يقول �أكرث �الأمة : �إنه من عهد مو�سى » 
عليه �ل�سالم « ، وهو حي �إىل وقتنا هذ� ، باتفاق �أهل 
�ل�سري وال يعرف �أحد مكانه ؟!�  �لدر �ملنثور ج 4 �س 

234 وتاريخ مدينة دم�سق ج 16 �س 400 
، وكان يوم  �أي�ساً  وقد غاب �سالح عن قومه زماناً 
غاب عنهم كهاًل ، فلما رجع �إىل قومه مل يعرفوه 
�هلل  برئ   : وقالو�   ، وزجروه   ، و�ستموه   ، وكذبوه   ،
منك ، �إن �ساحلاً كان يف غري �سورتك ، ولكن �أهل 
  � ي�سكون فيها.  �ليقني منهم طلبو� منه عالمة ال 
كمال �لدين �س 136 و 137 وبحار �الأنو�ر ج 51 �س 
215 و 216 عنه ، وتف�سري نور �لثقلني ج 2 �س 45 

و46  .
ر�بعا : �ملعلوم لدى كل �ملذ�هب �الإ�سالمية هنالك 
فهل  �ل�سالم  عليه  �حلجة  �الإمام  لظهور  عالمات 
حتققت هذه �لعالمات ؟ ومن له ي�ستطيع �ن يثبت 

هذه �لعالمات ؟ 
�الجابة : مركز �ال�سعاع �ال�سالمي بت�سرف .
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�ل�سوؤ�ل �لثامن ع�سر

�جب  

ملاذ� ينقل علماء �ل�سيعة يف كتبهم رو�يات تدّل 
على حتريف �لقر�آن ؟

�ّن  ويقول  �سهو�ً  �أو  عمد�ً  �ل�سيعة  يتهم  �لبع�س 
�إحدى  ومن  �لقر�آن  بتحريف  قائلني  �ل�سيعة 
دالئلهم كذلك! يقولون �إذ� مل تعتقدو� بذلك �إذن 
ملاذ� ينقل علماوؤكم يف كتبهم رو�يات ظاهرها يدل 
هذ�  على  �جلو�ب  مقام  يف  �لقر�آن!  حتريف  على 
�أ�سا�س نقول : البد  �الإتهام �لكبري �لذي لي�س له 
�حلديثية  �لكتب  �ّن  وهي  نقطة  �إىل  �لتوجه  من 
تفرق عن �لكتب �الإعتقادية و�الأ�سولية ، يف تدوين 
�الأحاديث  جمع  جمرد  يلحظ  �حلديثية  �مل�سادر 
�أعم من �أن يكون �سحيحاً ، ح�سن ، ثقة و�سعيف، 
وجمع �الأحاديث ال يدل �أبد�ً على �ّن �ساحب يعتقد 
بداللة  و�الإميان  �الإعتقاد  الأّن   ، جمعه  ما  بكل 

�لرو�ية لها �سر�ئط وهذه �ل�سر�ئط عبارة عن :
�لف � �أن يكون �سند �لرو�ية �سحيحاً .

تام  �ملق�سود  �ملعنى  على  �لرو�ية  داللة  تكون   � ب 

�لرو�ية �لثانية )2-2(:
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وكامل .
ج � �أن ال يوجد معار�س للرو�ية �لتي نقلت .

�لتم�سك  معه  ميكن  ب�سكل  �لرو�ية  م�سمون   � د 
بخرب �لو�حد و�الإعتقاد بهذ� �مل�سمون .

و�إذ� وجدت يف �لرو�ية و�حلديث �ل�سر�ئط �ملذكورة 
� عند ناقل �لرو�ية � عندها ميكن �لقول باأن ناقل 
جمرد  و�إال   ، �لرو�ية  بهذه  يعتقد  �لرو�ية  هذه 
نقل �لرو�يات وجمعها يف كتاب ال يدل على �إميان 

و�إعتقاد ناقل �لرو�ية مب�سمونها .
رو�يات  كتبهم  يف  �ل�سيعة  علماء  نقل  �إذ�   : �إذن 

م�سمونها يدل على حتريف �لقر�آن فالبد من :
�أواًل : البد من �لتعرف على �أن �سند هذه �لرو�ية 

�سحيح �أم ال ؟
�لقر�آن كاملة  �لرو�ية على حتريف  : داللة  ثانياً 

�أم ال ؟
ال  �أم  معار�س  �ملنقولة  �لرو�ية  لهذه  هل   : ثالثاً 
؟ ويف هذ� �ملجال البد �أن نقول �ّنه عندنا رو�يات 
وال  بالزيادة  ال  �لقر�آن  حتريف  عدم  على  تدل 
بالنقي�سة ، �إذن هذه �لرو�يات معار�سة للرو�يات 

�لتي تقول �ّنه وقع حتريف يف �لقر�آن �ملجيد .
ر�بعاً : البد �أن تكون �مل�ساألة من �مل�سائل �لتي ميكن 
حتريف  م�ساألة  �ّن  و�حلال  �لو�حد  بخرب  �إثباتها 
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�لقر�آن من �مل�سائل �ملهمة وال ميكن �إثباتها بخرب 
�أن تثبت باأدلة متقنة وحمكمة  �لو�حد ، بل البد 

�أخرى مثل �خلرب �ملتو�تر �أو �لدليل �ملتقن .
موجودة  �آية  كانت  �لقر�آن  يف  يقولون  هوؤالء 
 ، عمد�ً  حذفوها  �لوالية" و�ملخالفني  "�آية  باإ�سم 
�إثباته بخرب  هذ� �الإدعاء لي�س �سهاًل حتى ميكن 
من  ونق�سانه  �لقر�آن  زيادة  م�ساألة   ، �لو�حد 
البد  �لتي  �ملهمة  و�الإعتقادية  �الأ�سولية  �مل�سائل 
�أن تثبت وتاأيَّد بالربهان �لقوي و�ملحكم ال بخرب 

�لو�حد و�أمثاله .
نقلت  و�حلديثية  �لرو�ئية  م�سادرنا  بع�س  يف 
�هلل  �أّن  على  باهلل  و�لعياذ  يدل  رو�يات م�سمونها 
، مع  بالعني  �لقيامة  يوم  روؤيته يف  ج�سم وميكن 
�ّن �هلل ج�سم و�ّنه ال  �ل�سيعة ال تعتقد مطلقاً  �ّن 

ميكن �أ�ساًل م�ساهدته .
يدل  ال  كتاب  يف  �أكرث  �أو  رو�ية  نقل  جمرد  �إذن 
�أ�ساًل على �أّن �ساحب هذ� �لكتاب يعتقد م�سمون 

وداللة هذه �لرو�ية � �إال �ذ� �سرح بذلك �.
رو�يات  نقلو�  �أنهم  مع  �ملحدثني  من  عدد  الأّن 
بتحريف �لقر�آن من دون �إعطاء ر�أيهم مثل �ل�سيخ 
�ل�سدوق �لذي يقول يف كتاب �عتقاد�ت �الإمامية 
ومتقول  كاذب  �لتهمة  هذه  لنا  ين�سب  �لذي  "�ّن 
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 59 �س   ، �الإمامية  دين  يف  �الإعتقاد�ت  �لكذب" - 
�لكا�ساين  و�لفي�س  �لطو�سي  �ل�سيخ  وكذلك   -
حتريف  كذبو�  و�لو�يف  �لتبيان  كتاب  يف  كذلك 
، عدم حتريف  �لتبيان    - ب�سورة قطعية  �لقر�آن 

�لقر�آن ، �س 47 ، 45  .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لتا�سع ع�سر

لو �ساألوَك عن حديث "من مل يعرف 
�سوء ما �أوتي �إلينا...."

عن �الإماِم �أبي جعفر )عليه �ل�سالم( قال : »من مل 
يعرف �سوء ما �أُوتي �إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا، 
وما ُركبنا به ، فهو �سريك من �أتى �إلينا فيما ولينا 
به« . . )عقاب �الأعمال : �س 208 و بحار �الأنو�ر ج 

27 �س 55 .( 
نحن ن�سري يف هذ� �ل�سياق �إىل ما يلي :

ينجزها   ، �لتكامل  �سر�ط  لالإن�سان حركة يف  �إن 
ينطلق  وهو   . �لد�ئب  وعمله   ، وجّده   ، باختياره 
درجة  �إىل  ويرتكز   ، �إميانه  من  هذه  حركته  يف 

يقينه.
وهذ� �الإميان ، وذلك �ليقني لهما ر�فد من �ملعرفة 
باأ�سر�ر �حلياة ، ودقائقها ، ومبلكوت �هلل �سبحانه 
ب�سفاته؛  �أي�ساً  و�ملعرفة   ، �خلليقة  وباأ�سر�ر   ،
لهم  وما  ��سطفاهم،  �لذين  و�أوليائه   ، وباأنبيائه 
درجات  من  نالوه  وما   ، وكر�مات  مقامات  من 

�لقرب و�لر�سا .
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كما �أن معرفة ما عانوه من ظلم و��سطهاد عرب 
�لتاريخ و�سربهم على �الأذى يف جنب �هلل  تزيد 
،ولعله حتى لو  �الإميان  ، ور�سوخ  �لروح  يف �سفاء 
�إليه ذو معرفة �لنف�س �ملو�سلة �إىل معرفة  و�سل 
�لرب ، ثم هي تعرفنا بهم ، وباأ�سر�رهم ، ومر�تبهم 

، وتعرفنا بوليهم ، فنو�ليه ، وبعدوهم فنعاديه .
�إتباع  ، بهدف  و�أهله  وكما البد من معرفة �حلق 
على  معهم  و�لتعاون   ، باأهله  و�الندماج   ، �حلق 
�لرب و�لتقوى . . كذلك البد من معرفة �لباطل 
 ، �أهله  ، و�حلذر من  �لتمكن من �جتنابه  ، الأجل 
و�لدعاة له ، و�حلري�سني عليه . . حتى ال نكون 
�سبباً يف قوتهم . . �أو حتى ال نفقد �لقوة من خالل 

�لذوبان فيهم . .
�لبيت من ظلم  �أهل  و�أي�سا فاإن معرفة ما عاناه 
و��سطهاد يف �سبيل �إعالء كلمة �هلل ، و�لوقوف على 
حقيقة �سربهم ، ومد�ه من �أجل �حلق و�لدين ، 
ال �سك �أنه مفيد جد�ً بل �سروري لكل م�سلم يريد 
�أن يعي�س �الإ�سالم بكل �آفاقه ، ويكون على ب�سرية 
الأولياء  �لتويل  معاين  بعمق  ويعي�س   ، �أمره  من 

�هلل ، و�لرب�ءة من �أعد�ء �هلل .
كما �أن ذلك يزيد �ملوؤمن معرفة بالزهر�ء )عليها 
و�الأئمة   ، �ل�سالم(  )عليه  وبعلي   ، �ل�سالم( 
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ب�سبب  نالهم  وما   ، �ل�سالم[  ]عليهم  �لطاهرين 
وحتملهم  �سربهم  بدرجات  ويعرفنا   . جهادهم 
�الأذى يف جنب �هلل ، وما نالوه ب�سبب ذلك و�سو�ه 
قد�سية  ومنازل  وكر�مات   ، علية  مقامات  من 
]عليهم  بهم  و�رتباطنا  �إمياننا  ويعمق   ، �هلل  عند 
تلك  ومتتزج   ، قلوبنا  �إىل  فيدخلون  �ل�سالم[ 
 ، و�الأحا�سي�س  بامل�ساعر  وتندمج   ، بالروح  �ملعرفة 
ليزد�د تفاعلنا مع ما يقولون وما يفعلون ، فنحب 
ما  ويوؤملنا   ، يبغ�سون  من  ونبغ�س   ، يحبون  من 
بذلك  لنزد�د   ، يفرحهم  ما  ويفرحنا   ، يوؤملهم 
معرفتنا  تاأتي  ثَم  ومن   ، و�سفاًء  وطهر�ً  خلو�ساً 
ومعرفتنا   ، عليهم  و�ملعتدين   ، ظامليهم  بحقيقة 
ذلك  �سوء  ومدى   ، حقهم  يف  �رتكب  ما  بحجم 
ئنا من �أعد�ئهم  وقبحه ، فيكون لتولينا بهم ، وتربُّ
عن معرفة ودر�ية للو�قع �الأثر �لكبري ، و�لتاأثري 
�لظاهر على نفو�سنا ، وعلى كل وجودنا ، ومن ثم 

على حياتنا كلها .
�أن �أهل �لبيت ]عليهم �ل�سالم[  ولذلك نالحظ : 
�إلينا  و�إي�سالها   ، مظلوميتهم  باإبر�ز  �هتمو�  قد 
عما  �لنا�س  يخربون  فكانو�   ، و�سائل  عدة  عرب 
�أعده �هلل من �لثو�ب ملن بكى �أو تباكى عليهم ، �أو 
قال فيهم بيتاً من �ل�سعر ، وكانو� يعطون �جلو�ئز 

لو �س�ألوك84



ويقيمون   ، فيهم  �ملر�ثي  يقر�أون  لل�سعر�ء حينما 
جمال�س �لعز�ء .

يو�سي  �ل�سالم[  ]عليه  �لباقر  �الإمام  �إن  بل 
�أيام  يف  منى  يف  يندبنه  لنو�دب  درهم  بثمانائة 
منى مدة ع�سر �سنو�ت بعد وفاته ، و�الأمثلة على 
كثرية  �ل�سالم[  ]عليهم  منهم  �ل�سيا�سات  هذه 

ومتنوعة . .
فال يكفي جمرد علمنا مبا جرى عليهم ]�سلو�ت 
�سوئه وقبحه  بد من معرفة  بل ال   ، �هلل عليهم[ 

وفظاعته .
ع�سمنا �هلل من �لزلل يف �لقول و�لعمل ، وح�سرنا 
�إنه   ، �لنجاة  و�سفن   ، �لهدى  م�سابيح  �أئمتنا  مع 

ويل قدير . . 
يف  و�أجوبة  �أ�سئلة   (  .  . مفيد  خمت�سر  �مل�سدر: 
�لدين و�لعقيدة ( ، لل�سيد جعفر مرت�سى �لعاملي، 
» �ملجموعة �الأوىل « �ملركز �الإ�سالمي للدر��سات ، 

�لطبعة �الأوىل ، 1423 � 2002 ، �ل�سوؤ�ل )12(.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لع�سرون

ما هو �لدليل على جو�ز �إقامة �الحتفاالت 
يف �أفر�ح حمّمد و�آل حمّمد؟ 

�الحتفال  جلو�ز  عديدة  ��ستدالالت  هناك 
و�أهل  و�سّلم(،  و�آله  عليه  �هلل  �لنبّي)�سّلى  مبولد 
بيته)عليهم �ل�سالم(، ��ستدّل بها علماء �لفريقني 
�الحتفال  �أّن  ترى  �لتي  �لوّهابية،  على  رّد�ً 
من  بدعة،  و�سّلم(  و�آله  عليه  �هلل  مبولده)�سّلى 

�الأدّلة:
�هلِل  �َسَعاِئَر  م  ُيَعظِّ َوَمن  َذِلَك   (( تعاىل:  1- قوله 
َفاإِنََّها ِمن َتقَوى �لُقُلوِب (( ، باعتبار �أّن �سعائر �هلل 
�أعالم دينه، خ�سو�ساً ما يرتبط منها  تعاىل هي 
باحلّج؛ الأّن �أكرث �أعمال �حلّج �إّنا هي تكر�ر لعمل 
تاريخي، وتذكري بحادثة كانت قد وقعت يف عهد 
عاّم  مفهوم  �هلل  و�سعائر  �ل�سالم(،  �إبر�هيم)عليه 
�سامل للنبّي)�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( ولغريه، 

فتعظيمه)�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( الزم.
يوم  يف  �لذكرى  �إقامة  تعظيمه:  �أ�ساليب  ومن 
جرى  ما  ذكرى  �أّن  فكما  ذلك،  ونحو  مولده 
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�هلل  �سعائر  تعظيم  من  �ل�سالم(  الإبر�هيم)عليه 
�الأعظم  للنبّي  جرى  ما  تعظيم  كذلك  �سبحانه، 
من  يكون  و�سّلم(  و�آله  عليه  �هلل  حمّمد)�سّلى 

تعظيم �سعائر �هلل �سبحانه.
فاإّن   ،  )) �هلِل  اِم  ِباأَيَّ رُهم  َذكِّ  (( تعاىل:  قوله   -2
�أّيام غلبة �حلّق على �لباطل،  باأّيام �هلل:  �ملق�سود 
�الآية  م�ساديق  من  فيه  نحن  وما  �حلّق،  وظهور 
فيها  و�ملو��سم  �لذكريات  �إقامة  فاإّن  �ل�سريفة؛ 

تذكري باأّيام �هلل �سبحانه.
3- قوله تعاىل: )) ُقل ِبَف�سِل �هلِل َوِبَرحَمِتِه َفِبَذِلَك 
َفلَيفَرُحو� (( )يون�س:58(، �إذ من �مل�ساديق �جللّية 
�هلل  �لنبّي)�سّلى  والدة  هو:  �سبحانه  �هلل  لرحمة 
عليه و�آله و�سّلم(، �لذي �أر�سله �هلل رحمة للعاملني، 
و�آله  عليه  �هلل  ميالده)�سّلى  مبنا�سبة  فالفرح 

و�سّلم( مطلوب ومر�د.
�إِالَّ  �أَجر�ً  َعلَيِه  �أَ�ساأَُلُكم  الَّ  ُقل  4- قوله تعاىل: )) 
موّدة  باأّن  )�ل�سورى:23(،   )) �لُقرَبى  يِف  َة  �ملََودَّ
ذوي �لقربى مطلوبة �سرعاً، وقد �أمر بها �لقر�آن 
�سر�حة، فاإقامة �الحتفاالت للتحّدث عّما جرى 

لالأئّمة)عليهم �ل�سالم( ال يكون �إاّل موّدًة لهم.
َن  مِّ َماآِئَدًة  َعلَيَنا  �أَنِزل  َربََّنا   (( تعاىل:  5-قوله 
نَك  مِّ َو�آَيًة  َو�آِخِرَنا  ِلَنا  الأَوَّ ِعيد�ً  َلَنا  َتُكوُن  َماء  �ل�سَّ
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)�ملائدة:114(،   )) �ِزِقنَي  �لرَّ َخرُي  َو�أَنَت  َو�رُزقَنا 
فقد عّد يوم نزول �ملائدة �ل�سماوية عيد�ً و�آية، مع 

�أّنها الأجل �إ�سباع �لبطون..
ويوم  و�سّلم(،  و�آله  عليه  �هلل  ميالده)�سّلى  فيوم 
بعثته، �لذي هو مبد�أ تكامل فكر �الأُمم على مدى 
ذلك  من  و�أجّل  �الآية،  هذه  من  �أعظم  �لتاريخ 

�لعيد، فاّتخاذه عيد�ً يكون بطريق �أوىل.
َحى * َو�للَّيِل �إَِذ� �َسَجى((  6- قوله تعاىل: )) َو�ل�سُّ
وقد  ))�أي:  �حللبي:  قال  فقد  )�ل�سحى:2-1(، 
�أق�سم �هلل بليلة مولده)�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( 
َحى * َو�للَّيِل ((، وقيل: �أر�د  قوله تعاىل: )) َو�ل�سُّ
�أن يكون �الإق�سام  بالليل: ليلة �الإ�سر�ء، وال مانع 
�ل�سرية  فيهما(()  �لليل  ��ستعمل  �أي:  بهما،  وقع 

�حللبية 1: 95(.
7- �إّن �الحتفال باملولد �ُسّنة ح�سنة، وقد قال)�سّلى 
�هلل عليه و�آله و�سّلم(: )من �سّن �سّنة ح�سنة كان 
له �أجرها ومثل �أجر من عمل بها() م�سند �أحمد 

.)362 :4
8- �إّن جّل �أعمال منا�سك �حلّج ما هي �إاّل �حتفاالت 
مقام  باّتخاذ  تعاىل  �هلل  فاأمر  �الأنبياء؛  بذكرى 
�الأنبياء  �سيخ  لذكرى  �إحياء  م�سّلى  �إبر�هيم 

�إبر�هيم)عليه �ل�سالم(..
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�أّما �ل�سعي بني �ل�سفا و�ملروة فهو تخليد لذكرى 
هاجر حينما عط�ست هي و�بنها �إ�سماعيل، فكانت 
ت�سعى بني �ل�سفا و�ملروة، وت�سعد عليهما لتنظر: 

هل ترى من �أحد؟
�إبر�هيم)عليه  لذكرى  تخليد  �جلمار  ورمي 
جمرة  �إىل  جرب�ئيل  به  ذهب  حينما  �ل�سالم(، 
ب�سبع  فرماه  �ل�سيطان،  له  فعر�س  �لعقبة، 

ح�سّيات، ف�ساخ.
وذبح �لفد�ء �إّنا هو تخليد لذكرى �إبر�هيم)عليه 
ولده  بذبح  �أُمر  حينما  �أي�ساً،  �ل�سالم( 
�إ�سماعيل)عليه �ل�سالم(، ففد�ه �هلل بذبح عظيم.

و�أعياد�ً  �حتفاالت.  ت�سري  كّلها  �حلّج  فاأفعال 
باقية  �إليهم، وهي  ينت�سب  �الأنبياء، ومن  بذكرى 

�أبد �لدهر.
�الحتفال  �إقامة  جو�ز  على  �الأدّلة  �أكمل  و�أخري�ً: 
هو  و�سّلم(،  و�آله  عليه  �هلل  �لنبّي)�سّلى  مبولد 
متاماً  من�سجم  و�ل�سرع  و�لدين   - �لفطرة  دليل 
�عتاد  فقد   - ومتطّلباتها  �لفطرة  مقت�سيات  مع 
�لنا�س �نطالقاً من �حرت�مهم للمثل و�لقيم �لتي 
يوؤمنون بها، على �حرت�م �الأ�سخا�س �لذين ب�ّسرو� 
عاطفّياً  بهم  و�رتبطو�  �سبيلها،  يف  و�سّحو�  بها، 
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وروحّياً كذلك..
مل  �الأ�سخا�س،  لهوؤالء  �لذكرى  �إحياء  �أّن  ور�أو�: 
�أجل  و�إّنا من  كاأ�سخا�س،  ذو�تهم  �أجل  يكن من 
�أّنهم بذلك يحيون تلك �لقيم و�ملثل يف نفو�سهم، 
وت�سّد �لذكرى من قّوة هذ� �الرتباط فيما بينهم 
�إىل  وتعيدهم  نفو�سهم،  يف  وتر�ّسخها  وبينها، 

و�قعهم.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لو�حد و�لع�سرون

�لعالماُت �حلتمية هي �ملت�سلة بالظهور مبا�سرة، 
فرجه  �هلل  عجل   ( �الإمام  على  �لداللة  الأجل 
 ، �الأر�س  وجه  على  ملعتذر  عذر  يبقى  ال  حتى   ،  )

فيقول: �إنه ما عرف �الإمام ، �أو �سك فيه .
فهذه �لعالمات ، ومنها �خل�سف بالبيد�ء ، وخروج 
�ل�سم�س من مغربها ، وخروج �ل�سفياين . و�الأمور 
لقطع  تكون   ، �الأحاديث  يف  ذكرت  �لتي  �الأخرى 

�لعذر ، و�إقامة �حلجة .
�أما �لعالمات غري �حلتمية فقد ورد يف �لرو�يات ، 
�أنها تكون يف معر�س �لبد�ء ، وميكن هنا تو�سيح 

�لبد�ء ب�سورة خمت�سرة جد�ً ، فنقول :
بح�سب  �الأمور  عن  �إخبار  �حلقيقة  يف  هو  �لبد�ء 
ما تقت�سيه طبائعها ، دون �أن يخرب عن �لطو�رئ 
�إن هذه �ل�سيارة بح�سب  ، كاأن نقول :  و�لعو�ر�س 
و�سعها �لعادي تخدم ع�سر �سنو�ت ، لكن مل نقل: 
مروع  حلادث  �ستتعر�س  �أيام  ع�سرة  بعد  �إنها 

ما هَي عالماُت �لظهور �حلتمية ، 
و�لعالمات غري �حلتمية ؟ وما �لفرق 

بينهما ؟ وملاذ� يكون هناك فرق ؟
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وتتحطم .
بح�سب  �سنة  مئة  يعي�س  �الإن�سان  هذ�   : نقول  �أو 
 ، �حلياة  قانون  يقت�سيه  وما  �لطبيعي  تكوينه 
ولكن ال نخرب �أحد�ً عن �أن �إن�ساناً �سيقتله وهو يف 
�سن �لثالثني رغم معرفتنا بذلك ، �أو ال نقول : 
 ، �سنة  �سيعي�س مئة وثالثني  �إذ� و�سل رحمه  �إنه 
و�إذ� قطع رحمه فينق�س من عمره ثالثون عاماً. 
� وقد  � لوح �ملحو و�الإثبات  �للوح  فالذي يكتب يف 
يطلع �هلل عليه بع�س مالئكته �أي�ساً ، يقت�سر على 
و�لر�سول )   ، �لقو�نني و�حلكمة  �قت�سته  ذكر ما 
�سلى �هلل عليه و�آله ( يخربنا به ، لكن ال يخربنا 
عن �ملو�نع و�الأ�سياء �مل�ستجدة . �أما ما يف �أم �لكتاب 
ففيه ذلك كله . . لكن �لر�سول �إنا يخربنا مبا يف 
لوح �ملحو و�الإثبات الأننا لو عرفنا ما يف �أم �لكتاب، 
جربيني،  ل�سرنا  تعاىل  �هلل  لعلم  �ملطابق  وهو 
 ، نتنامى  وال  نعمل  وال   ، نخطط  ال  والأ�سبحنا 

ول�ُسلت �حلياة .
ويف   ، �حلياة  دميومة  يف  جد�ً  مهم  �سيء  فالبد�ء 
بع�س  على  �الطالع  �إن  بل   ، للم�ستقبل  �لطموح 
وي�سر   ، �حلياة  يف�سد  قد  �مل�ستقبلية  �الأحد�ث 

بالعالقات �الجتماعية وغريها . .
 ، �لظهور  عالمات  يف  �أي�ساً  مهم  �ملبد�أ  وهذ� 
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و�خلمول،   ، باجلربية  �سعورنا  �أي�ساً  مينع  فاإنه 
�ن   : �لقول  وخال�سة   ، للظاملني  و�ال�ست�سالم 
 ، الزم  �لظهور  عالمات  يف  بالبد�ء  �العتقاد 
و�العتقاد بعالمات �لظهور الزم �أي�ساً ، بحيث لو 

ُوجد �أحدهما دون �الآخر لوقعنا يف �خللل.
يحاول �لنو��سب تف�سري �لبد�ءة تف�سري� مغلوطا 
تقول  �ل�سيعة  �ن  يقولو�  كاأن  لل�سيعة  وتن�سيبه 
ثم  �أمر�  ياأمر  حيث  يتوهم  �هلل  �ن  باهلل  و�لعياذ 
ويكفينا  �سليم  غري  �ملنطق  هذ�  ومثل  يرت�جع 
بالرد عليهم �نه طاملا يعرتفون بالدعاء و�لدعاء 
�الإن�سان  كان  فلو  مكروه  دفع  �و  حاجة  طلب  هو 
مثال  ؟  �لدعاء  فلَم  مكتوبة  �أفعاله  وكل  م�سري� 
�لقر�آن  �إن قر�ءة  �و  �لرزق  �ن �سلة �الرحام تزيد 

تطيل �لعمر ومثل هذه �المثلة كثرية .
وفيما يخ�س �المام �حلجة عليه �ل�سالم فهنالك 
عقولنا  ت�ستوعبها  ال  قد  فل�سفية  غيبية  جو�نب 
ولكن تتيقنها قلوبنا باأنها دليل على وجود وغيبة 

�المام �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثاين و�لع�سرون

 – �ملرت�سى  �ل�سيد  على  �ملعري  �لعالء  �بو  دخل 
قد�س �هلل روحه- فقال: �ّيها �ل�سيد ما قولك يف 
�لكل؟ فقال له �ل�سيد : ما قولك يف �جلزء؟ فقال: 

ما قولك يف �ل�سعري؟
قولك  ما   : فقال  �لتدوير،  يف  قولك  ما   : فقال 
�لتحّيز  يف  قولك  ما  فقال:  �النتهاء؟  عدم  يف 
فقال:  �ل�سبع؟  يف  قولك  ما   : فقال  و�لناعورة. 
 : �ل�سبع؟ فقال  �لز�ئد �لربيء على  ما قولك يف 
�لو�حد  يف  قولك  ما  فقال:  �الأربع؟  يف  قولك  ما 
ما  فقال:  �ملوؤثر؟  يف  قولك  ما  فقال:  و�الثنني؟ 
قولك يف �ملوؤثر�ت؟ فقال: ما قولك يف �لنح�سني؟ 

فقال: ما قولك يف �ل�سعدين؟ فبهت �أبو �لعالء.
فقال �ملرت�سى عند ذلك: �الأكّل ملحد ملهد.

فقال �أبو �لعالء : من �أين �أخذته؟ قال : من كتاب 
باهلل  ت�سرك  ال  بني  يا   (  : قال  – عزوجل-  �هلل 
قام  ثم  – لقمان:13-   لظلم عظيم(  �ل�سرك  �إّن 

وخرج.

حماجته بالرمز مع �ملرت�سى
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وقال �ل�سيد �ملرت�سى- ر�سي �هلل عنه- : قد غاب 
عنا �لرجل وبعد هذ� ال ير�نا.

�ملرت�سى ي�سرح �لرموز :
ف�ُسئل �ل�سيد عن �سرح هذه �لرموز.

فقال: �ساألني عن �لكل، وعنده �لكل قدمي، وي�سري 
بذلك �ىل عامل �سّماه �لعامل �لكبري. فقال يل: ما 
قولك فيه �أر�د �نه قدمي. فاأجبته عن ذلك وقلت: 
حمدث؛  �جلزء  عندهم  الأن  �جلزء  يف  قولك  ما 
هو  �جلزء  وهذ�  �لكبري،  �لعامل  عن  �ملتولد  وهو 
�لعامل �ل�سغري عندهم، وكان مر�دي بذلك �ّنه �ذ� 
�سح �ن هذ� �لعامل حمدث. فذلك �لذي �أ�سار �ليه 
�ن �سح فهو حمدث �ي�ساً الأن هذ� من جن�سه على 
زعمه، و�ل�سيء �لو�حد، و�جلن�س �لو�حد، ال يكون 

بع�سه قدمياً وبع�سه حمدثاً، ف�سكت.
و�أّما �ل�سعري : �أر�د �نها لي�ست من �ل�سّيارة، فقلت 
يف  �لفلك  �ن  �أردت  �لتدوير  يف  قولك:  ما  له: 

�لتدوير و�لدور�ن بال�سعري.
و�ّما عدم �النتهاء: �ر�د بذلك �ن �لعامل ال ينتهي 
�لتحيز  عندي  �سح  قد   : له  فقلت  قدمي.  الأنه 

و�لتدوير، وكالهما يدالن على �النتهاء.
عندهم  هي  �لتي  �ل�سيار�ت  بها  �ر�د  �ل�سبع:  و�ما 
ذو�ت �الحكام. فقلت به: هذ� باطل بالز�يد �لربّي 
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بهذه  منوطاً  يكون  ال  بحكم  فيه  يحكم  �لذي 
�ل�سبع.

و�أما �الأربع: �ر�د بها �لطبايع. فقله له: ما قولك 
 . د�بة  منها  يتوّلد  �لنارية  �لو�حدة  �لطبيعة  يف 
�جللد  ذلك  يطرح  ثم  – �اليدي.  مت�س  بجلدها 
على �لنار. فتحرق �لزهومات، ويبقى هو �سحيحاً 
�لنار،  طبيعة  على  تعاىل  �هلل  خلقها  �لد�بة  الأن 
منه  يتولد  �ي�ساً  و�لثلج  �لنار،  حترق  ال  و�لنار 
�لديد�ن، وهو على طبيعة و�حدة، و�ملاء يف �لبحر 
و�ل�سفادع؛  �ل�سموك  منه  يتوّلد  طبيعتني  على 
و�حليات، و�ل�سالحف، وغريها، وعنده ال يح�سل 

�حليو�ن �إال باالأربع.
قولك  ما   : فقلت  �لزحل.  به  �أر�د  �ملوؤثر:  و�أّما 
عنده  كلهن  �ملوؤثر�ت  �ن  بذلك  �أردت  �ملوؤثر�ت  يف 

موؤثر�ت. فاملوؤثر �لقدمي كيف يكون موؤثر�ً؟.
�إذ�  �ل�سيارة  من  �نهما  بهما  �ر�د  �لنح�سان:  و�أّما 
ما  له:  فقلت:  �سعد.  بينهما  من  يخرج  �جتمعا 
بينهما  �جتمعا يخرج من  �إذ�  �ل�سعدين  قولك يف 
�ن  �لناظر  ليعلم  �هلل  �أبطله  حكم  هذ�  نح�س. 
ي�سهد  �مل�ساهد  الأن  بامل�سخر�ت  تتعلق  ال  �الحكام 
على �ن �لع�سل و�ل�سكر �ذ� �جتمعا ال يح�سل منهما 
�جتمعا  �ذ�  و�لعلقم  و�حلنظل  و�لعلقم؛  �حلنظل 
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على  دليل  هذ�  و�ل�سكر  �لدب�س  منهما  يح�سل  ال 
بطالن قولهم.

كل  �ن  �أردت:  ملهد  ملحد  �الأكل  قويل:  و�أما 
م�سرك ظامل الأن يف �للغة �أحلد �لرجل: �ذ� عدل 
من �لدين، و�ألهد: �إذ� ظلم. فعلم �بو �لعالء ذلك، 

و�أخربين عن علمه به فقر�أت �الآية.
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لثالث و�لع�سرون

علوَم  �إن  من  نعتقده  ما  على  �ملخالف  يعرت�س 
]�سلى �هلل عليه و�آله[  �لنبّي  �الئمة مقَتَب�سة عن 

فقط و�أنها علوٌم لُدنية 
ويف ِق�سة جابر �ملعروفة �إنُه ملا ر�أى �لباقر يف �َلكتَّاب 
مَع جماَعٍة من �الأوالد �ملجتمعني للتعلم �أقَبَل �إليِه 
�هلل  ]�سلى  �لنبي  من  �ل�سالم  و�أقر�أُه  ر�أ�َسُه  وَقبََّل 

عليه و�آله[. ما هو �لرد على هذ� �العرت��س؟
�ملتو�ترة  �لكثرية  �الأحاديث  نورد  �أن  نريد  ال  �إننا 
 ، عليهم[  و�سالمه  �هلل  ]�سلو�ت  علومهم  حول 

ولكننا نقول :
معرفة  حد  على  هي  بالعلوم  �الأئمة  معرفة  �إن 
]�سلو�ت �هلل و�سالمه عليهما[ . .  يحيى وعي�سى 
وقد قال �هلل �سبحانه عن يحيى ]عليه �ل�سالم[ : 

ِبيًّا(  . ْكَم �سَ ) ... َو�آَتْيَناُه �حْلُ
وحينما ولدت مرمي عي�سى ]عليه �ل�سالم[ ، و�أتت 
به قومها حتمله ، و�ساألوها عنه ، و�تهموها ، قال 

من �ين �كت�سب �أئمة �أهل �لبيت علومهم، 
هل دخلو� �ىل �ملد�ر�س �أم ماذ�؟!!
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َمن  ُنَكلُِّم  َكْيَف  َقاُلو�  �إَِلْيِه  َفاأَ�َساَرْت   (  : تعاىل  �هلل 
ِ �آَتايِنَ �ْلِكَتاَب  ِبيًّا * َقاَل �إِينِّ َعْبُد �هللَّ َكاَن يِف �مْلَْهِد �سَ

ا (  .  َوَجَعلَِني َنِبيًّ
كما �أن �آ�سف بن برخيا ، �لذي كان عنده علم من 
�إىل بيت  �ليمن  و�أتى بعر�س بلقي�س من   ، �لكتاب 
�ملقد�س بو��سطة ذلك �لعلم ، مل يتعلم ذلك �لعلم 
�لذين  �لعاديني  �لنا�س  من  وال   ، �لكتاتيب  من 
�أي�ساً  علموه  �لذين  لكان  و�إال   ، عا�سو� يف ع�سره 

قادرين على �أن ياأتو� بعر�س بلقي�س . .
وقد علم ر�سول �هلل ]�سلى �هلل عليه و�آله[ ، علياً 
]عليه �ل�سالم[ ، �ألف باب من �لعلم ، ُيفتح له من 
]عليه  عنه  �الأثر  يف  ورد  كما   ، باب  �ألف  باب  كل 

�ل�سالم[ .
ثاً ، » �أي  وقد روى �أهل �ل�سنة : �أن عمر كان حمدَّ

كان له ملك ياأتيه فيحدثه «  . 
. فلماذ� ال  ثاً   �أن �سلمان كان حمدَّ  : �أي�ساً  وروو� 

يكون �الإمام ]عليه �ل�سالم[ حمدثاً �أي�ساً؟! . .
�إىل   ، �ل�سالم[  ]عليه  �الإمام  ذهاب  رو�ية  و�أما 
يف  د�خاًل  يكون  ال  فلماذ�   » �ملدر�سة  �أي   « �لَكتَّاب 
�حلكام  م�سايقات  الإبعاد  �الأئمة  �سيا�سات  د�ئرة 
من  وحرمانهم   ، عليهم  �الأمور  وتعمية   . لهم 
فر�سة �لتعرف على �الإمام �لذي يقوم باالأمر بعد 
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موت �الإمام �حلا�سر .
فكان �حلكام ير�سدون ما ميكن �أن يكون منطبق 
ظهرت  ب�سيا�سة  معه  ويتعاملون   ، �حلديث  هذ� 
من  �لعا�سر  يوم  يف  كربالء  يف  �لعامة  عناوينها 
�ملحرم . وقبل ذلك فيما فعلوه باالإمام �حل�سن بن 
علي ]عليهما �ل�سالم[ حني د�سو� له �ل�سم على يد 

زوجته . .
�ل�سربة  لت�سديد  ي�سعى  �ملن�سور  ر�أينا  وقد 
]عليه  �لقا�سمة يف من يو�سي له �الإمام �ل�سادق 
ينظر  �أن  عامله  من  طلب  �أن  فكان   ، �ل�سالم[ 
، فيقدمه  �ل�سالم[  ]عليه  �الإمام  �إليه  من يو�سي 

في�سرب عنقه .
�إىل  �أو�سى  قد  �إنه   : �إليه  �جلو�ب  فرجع   : قال 
بن  وحممد   ، �ملن�سور  جعفر  �أبو  �أحدهم  خم�سة 
�سليمان ، وعبد �هلل ومو�سى �بني جعفر وحميدة.

فقال �ملن�سور : لي�س �إىل قتل هوؤالء �سبيل  .
ثم �إن �الإمام ]عليه �ل�سالم[ قد ي�سطر الأن يروي 
حديثه  لقبول  �أدعى  ذلك  يكون  حني  غريه  عن 
ولذلك   ، و�آله[  عليه  �هلل  ]�سلى  �هلل  ر�سول  عن 
جندهم ]عليهم �ل�سالم[ ي�سطرون لذكر �سل�سلة 
، الأن  و�آله[  ]�سلى �هلل عليه  �سندهم لر�سول �هلل 
فال   . رو�ة  �أنهم  على  �إليهم  ينظرون  �ل�سنة  �أهل 
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�إذ� مل ترو لهم عن ر�سول �هلل  ياأخذون باأقو�لهم 
]�سلى �هلل عليه و�آله[ .

عليهم  ترد  حني   ، �ل�سالم[  ]عليهم  �الأئمة  وكان 
م�سائلهم  يف  �لنا�س  يرجعون  ما  كثري�ً  �مل�سائل 
ليظهرو�  �سغرهم  حال  يف  �أبنائهم  �إىل  �ل�سعبة 
�خت�سهم  قد  �هلل  �أن  يف   ، غريهم  على  مزيتهم 

بعلوم لي�ست عند غريهم .
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�جب  

�ل�سوؤ�ل �لر�بع  و�لع�سرون

ت�سرفاته  يف  و�أخالقياته  علمه  له  �ملع�سوُم 
ولكن  �لبع�س  وجنهل  �لبع�س  دو�فع  نعلم  وقد 
بالنتيجة نحن نوؤمن �ن كل ما يقدم عليه �ملع�سوم 
هو �ل�سحيح ولكن حتاول عقولنا �لقا�سرة در��سة 
ال�ستنباط  للمع�سوم  �لقول  �و  �لفعل  وحتليل 
�لدرو�س و�ملو�عظ مع �سدق �لنية وقد تثار بع�س 
متناق�سة  نر�ها  �لتي  �ملو�قف  بع�س  �الأ�سئلة عن 
يطرح  و�خلبيث  ليقتنع  �الإجابة  يريد  فالطيب 

�ل�سوؤ�ل للتنكيل .
�الخو�ت  �و  �الخوة  �حد  من  �سوؤ�ل  وردين 
بخ�سو�س موقف �أمري �ملوؤمنني علي عليه �ل�سالم 
�أبيه ومعاوية بن �بي �سفيان باعتبار  مع زياد بن 
�ن �الثنني من جن�س و�حد يف عد�ئهم الأهل �لبيت 
ولكن �الإمام ��ستخدم زياد يف حكومته ود�هنه ومل 
لتجنب  باملد�هنة  �وىل  كان  �لذي  معاوية  يد�هن 

زياد  مع  �ل�سالم(  )عليه  علي  موقُف 
ومعاوية؟
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يف  كانت  �خلالفة  �ن  ال�سيما  وم�ساكله  فتنه 
بد�يتها.

للحديث عن هذ� �ملو�سوع البد لنا من �الإ�سارة �ىل 
نقطة مهمة و�لتي لها فل�سفتها �خلا�سة �ال وهي 
طاملا �إن �الإمام يعلم �لغيب باملقد�ر �لذي يرت�سيه 
ملا  �ملنا�سب  �الإجر�ء  يتخذ  مل  ملاذ�   ، وباأمره  �هلل 

يحدث ؟
م�سالة علم �الإمام بالغيب تخ�سع ملو�زين دقيقة 
و�لرو�يات  �الأخبار  ولكن  نحددها  �ن  ميكننا  ال 
بالغيب  �ملع�سوم  علم  على  �لكثرية  �الأمثلة  تذكر 
ببع�س �حلو�دث ، و�ما م�ساألة معرفته �لقتلة ومل 
قبل  �لق�سا�س  يجوز  ال  فهذ�  منهم؟  يقت�سَّ  مل 

�جلناية .
باأنه  �لن�سب  معلوم  �نه  بد�ية  زياد  عن  �حلديث 
�عرت�ف  ح�سب  �جلاهلية  يف  كان  وهذ�  زنا  �بن 
�ملرء مبا  �الإ�سالم فال يوؤ�خذ  �بي �سفيان و�ما يف 
على  �الطالع  �أردمت  لو  و�إال  �جلاهلية  يف  �قرتف 
فعليكم مر�جعة  �جلاهلية  �لبع�س يف  �قرتف  ما 
و�ستجدون  للكلبي  و�لعجم  �لعرب  مثالب  كتاب 
�ن �لبع�س ممن يعتربونهم �سحابة �أجالء كانت 

�أمهاتهم ذ�ت ر�ية .
روى حممد بن عمر �لو�قدي قال قال �أبو �سفيان 
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و هو جال�س عند عمر وعلي هناك و قد تكلم زياد 
بني  �أي  من   ) �ل�سالم  )عليه  علي  فقال  فاأح�سن 
عبد مناف هو؟ قال: �بني، قال: كيف؟ قال: �أتيت 
روى علي بن حممد  و  �سفاحا.  �أمه يف �جلاهلية 
�ملد�ئني قال ملا كان زمن علي )عليه �ل�سالم (  وىل 
زياد� فار�س �أو بع�س �أعمال فار�س ف�سبطها �سبطا 
��ستخدمه  هنا  حماها  و  خر�جها  جبى  و  �ساحلا 
يجهلون  النهم  فار�س  بالد  على  �ملوؤمنني  �أمري 
ن�سبه ويف نف�س �لوقت يكون زياد قد خفت حالته 
�لعرب ب�سبب ن�سبه  �لنف�سية مما يعاين منه بني 
�ما  باخلالفة  علي  بايع  زياد�  �ن  وثانيا  �وال  هذ� 
معاوية فانه رف�س �لبيعة و�أعلن �لع�سيان ، ثالثا 
عثمان  �أيام  �الإمام  من  �سلبية  مو�قف  ملعاوية  �ن 
وبعد مقتل عثمان ويف حرب �جلمل �ما زياد فكان 

منعزال وكانت واليته على �لفر�س �سنة 39 .
فاإنه  بعد  �أما   : له  قائال  زياد�  معاوية  كاتب  كما 
غرتك قالع تاأوي �إليها ليال كما تاأوي �لطري �إىل 
وكرها و�أمي �هلل لوال �نتظاري بك ما �هلل �أعلم به 
َفلََناأِْتَينَُّهْم  �ل�سالح  �لعبد  قاله  ما  مني  لك  لكان 
ًة .... ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهْم ِبها َو َلُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنها �أَِذلَّ

�ىل �أخره
فلما ورد �لكتاب على زياد قام فخطب �لنا�س و قال 
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�لعجب من �بن �آكلة �الأكباد ور�أ�س �لنفاق يهددين 
وبيني وبينه �بن عم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
و زوج �سيدة ن�ساء �لعاملني و�أبو �ل�سبطني و �ساحب 
�لوالية و �ملنزلة ...�ىل �خره، و بعث بكتاب معاوية 
يف كتابه �ىل علي  )عليه �ل�سالم ( فكتب �إليه علي 
)عليه �ل�سالم ( �أما بعد فاإين قد وليتك ما وليتك 
و �أنا �أر�ك لذلك �أهال و�إنه قد كانت من �أبي �سفيان 
�لنف�س  وكذب  �لتيه  �أماين  �أيام عمر من  فلتة يف 
مل ت�ستوجب بها مري�ثا و مل ت�ستحق بها ن�سبا و 
�إن معاوية كال�سيطان �لرجيم ياأتي �ملرء من بني 
يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن �سماله فاحذره 

ثم �حذره ثم �حذره و �ل�سالم .
�الأمر �الآخر �ن �الإمام عليا عليه �ل�سالم ال يعرف 
ال  �لوقت  نف�س  ويف  �حلق  ح�ساب  على  �ملد�هنة 
يقت�س ممن ي�سمر يف قلبه نفاقا وظاهره �سليم 
يقال  �لذين  من  كثري  فهنالك  ذلك  كان  لو  و�ال 
عنهم �أ�سحاب قال عنهم ر�سول �هلل �نهم منافقون 
بعث  �هلل هو من  ور�سول  يقت�س منهم  ولكنه مل 
�لدماء  و�سفك  بني جذمية  �ىل  �لوليد  بن  خالد 
�إنني بريء  وجتاوز �حلدود وقال عن فعلته هذه 
باهلل  و�لعياذ  يعني  هذ�  فهل  خالد  فعل  مما 
؟  خالد  ��ستخد�م  يف  �هلل  ر�سول  من  تق�سري� 
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ور�سول �هلل نف�سه ��ستخدم عمرو بن �لعا�س على 
جي�س يف معركة ذ�ت �ل�سال�سل و�نتم تعلمون �أ�سل 

وف�سل عمرو .
�الأئمة  مع  ح�سنة  �سريتهم  كانت  ممن  �لكثري 
بن  وح�سان  مثال  �لزبري  ومنهم  �نحرفو�  ثم 
�ىل حلظة  يقول  فالتاريخ  تطول  و�لقائمة  ثابت 
��ستخد�م علي عليه �ل�سالم زياد� على �لفر�س كان 
ما �سدر من  ي�سدر منه  �أف�سل من معاوية ومل 

معاوية.

لو �س�ألوك106



�جب  

�ل�سوؤ�ل �خلام�س و�لع�سرون

�جلو�ب عن هذه �ل�سبهة يتّم باأحد وجهني : 
�أقدمو� على   ) �إّن �الأئّمة ) عليهم �ل�سالم   : �الأّول 
على  منهم  ويقني  علم  مع   ، �ل�سّم  و�سرب  �لقتل 
ذلك ، و�أّما �أّنهم ال يعلمون مبا يجري عليهم ، ولو 
علمو� مل يقدمو� الأّنه من �الإلقاء يف �لتهلكة ، فهذ� 

ينايف �سريح �الأخبار عنهم يف هذ� �ل�ساأن . 
فهذ� �الإمام �ل�سادق ) عليه �ل�سالم ( يقول : » �إّن 
�الإمام لو مل يعلم ما ي�سيبه و�إىل ما ي�سري ، فلي�س 
 : �لدرجات  )ب�سائر   » �هلل على خلقه  بحّجة  ذلك 

 . )504
وهذ� �الإمام �لر�سا ) عليه �ل�سالم ( يقول له �حل�سن 
بن �جلهم : �إّن �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�سالم ( قد 
عرف قاتله ، و�لليلة �لتي يقتل فيها، و�ملو�سع �لذي 
يقتل فيه ، وقوله ملا �سمع �سياح �الأوز يف �لد�ر : » 

�سو�ئح تتبعها نو�ئح « . 
وبعد هذ� �لبيان �جللي ، و�حلّجة �لنا�سعة ، حت�سل 
�لقناعة لُكّل عارف ب�سري ، فاحلا�سل : �أّن �لت�سليم 
مبا هو ق�ساء �هلل وقدره لي�س من �الإلقاء للنف�س 

�ل�سالم (  �لبيت ) عليهم  �أهل  �ملع�سوم من  هل 
يعلم �أّن �الأكل �لذي ياأكله م�سموم �أم ال يعلم ؟
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يف �لتهلكة . 
�ل�سالم(  عليهم   ( �ملع�سومني  �الأئّمة  �إّن   : �لثاين 
و�أمام   ، �ل�سخ�سية  حياتهم  يف  جمبورين  كانو� 
�لعادي  بعلمهم  �لعمل  على  و�لظو�هر  �الأحد�ث 
�ملتد�ولة  و�الأ�سباب   ، �لطبيعية  �لعلل  من  �ملتاأّتي 

�ملتوّفرة للجميع . 
ويوؤّكد على ذلك ��ست�سالم �لنبّي ) �سلى �هلل عليه 
�أّن   : �لتاريخ  ، جاء يف  �إر�دة �هلل تعاىل  �أمام   ) و�آله 
 ، �مل�سجد  يف  كان   ) و�آله  عليه  �هلل  �سلى   ( �لنبّي 
فاأخربوه ب�سوء حال �بنه �إبر�هيم ، فذهب ) �سلى 
�هلل عليه و�آله ( �إىل �لبيت و�حت�سن �بنه ، فقال له 
� وهو ينظر �إليه � : » يا �إبر�هيم �إّنا لن نغني عنك 
من �هلل �سيئاً ، �إّنا بك يا �إبر�هيم ملحزونون ، تبكي 
�لعني ، ويحزن �لقلب ، وال نقول ما ي�سخط �لرّب ، 
ونهانا عن �ل�سياح ، ولوال �أّنه وعد �سادق وموعود 
ما  �سديد�ً  وجد�ً  �إبر�هيم  يا  عليك  وجدنا  جامع 

وجدناه « )�ل�سرية �حللبية 3 / 434( . 
عن   ) و�آله  عليه  �هلل  �سلى   ( �لنبّي  باإمكان  وكان 
طريق �الإعجاز و�لوالية ، تلك �لوالية �لتي كانت 
يف  معجز�ته  يف   ) �ل�سالم  عليه   ( �مل�سيح  لل�سّيد 
من  �ملر�سى  و�سالمة  �سّحة  و�إعادة   ، �ملوتى  �إحياء 

�أمر��سهم �ل�سعبة ، �أن يعيد �سالمة �بنه . 
و�آله ( بربكة  �لنبّي ) �سلى �هلل عليه  باإمكان  كان 
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يغرّي  �أن  تعاىل  �هلل  منحه  �لذي  �مل�ستجاب  �لدعاء 
، ولكّنه ) �سلى �هلل عليه  �لتي كانت البنه  �حلالة 
�الأُمور  يف  وال   ، �الأمر  هذ�  يف  ي�ستخدم  مل   ) و�آله 

�الأُخرى هذه �الأ�سباب �ملوؤّثرة ، ملاذ� ؟! 
 ( للنبّي  �أُعطيت  �لعاّدية  غري  �الأ�سباب  هذه  الأّن 
، و�أّنه عليه  �أُخرى  �سلى �هلل عليه و�آله ( الأهد�ف 
�أو   ، �لوالية  باإثبات  يخ�ّس  فيما  ي�ستخدمها  �أن 
�مل�سائل  يف  ال   ، فيها  �إليها  يحتاج  �لتي  �ملو�قف  يف 
�إّنه  نعم   ، �لعاّدية  �ل�سخ�سية  و�الأعمال  �ل�سغرية 
يقرتن  عندما  �الأ�سباب  هذه  ��ستخد�م  ي�ستطيع 
يثبت ويربهن  �أن  يريد  ، عندما  �إلهي  باإذن  �الأمر 

نبّوته و�رتباطه مبقام �لربوبية مثاًل . 
رعاية  �الأُمور  هذه  ��ستخد�م  عدم  �أ�سباب  ومن 
�لقائد  �لزعيم  حياة  فاإّن   ، �لرتبوية  �جلو�نب 
 ، و�مل�ساكل  �مل�سائب  عن  بعيدة  كانت  لو  و�الإمام 
�أن يو�سي  ي�ستطع  ، مل  و�الأمر��س مثاًل  و�لباليا 
�الآخرين بال�سرب و�لتحّمل يف �مل�ساكل و�مل�سائب ، 
�أو يدعو �الأُّمة للمقاومة وحتّمل �ل�سعاب و�ل�سرب 
يف  و�الإمام  �لقائد  �سرب  �أّن  يف  ال�سّك  �إذ   ، عليها 
ميادين  يف  و�إيثاره  ومقاومته   ، و�مل�ساكل  �مل�سائب 
ال  �لذي  �ل�سخ�س  الأّن   ، لالآخرين  قدوة  �جلهاد 
يعرف �الأمل وعدم �لر�حة ، ومل يلم�س طو�ل حياته 
يف  يكون نوذجاً  �أن  ، ال ميكنه  و�مل�ساكل  �مل�سائب 
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�الأخالق ، وقدوة حلياة �الإن�سان . 
�الإلهية  �ل�سخ�سيات  �أّن  �لتاريخ  يف  ترى  ولهذ� 
ومو�جهة   ، م�ساكلها  حلّل  كاالآخرين  ت�سعى  كانت 

م�سائبها بالو�سائل �لعاّدية . 
حياة  �أ�سلوب  يف  ن�ساهده  ما  ذلك  على  ويوؤّكد 
يختلف  ال  �أّنه  من   ) �ل�سالم  عليهم   ( �ملع�سومني 
كثري�ً عن حياة �الآخرين ، كانو� مير�سون مثلهم ، 
ويتو�ّسلون ل�سفائهم باالأدوية �لتي كانت يف زمنهم، 
�جلهادية  �ملعارك  �أو   ، �الجتماعية  �حلياة  ويف 
ي�ستخدمها  �لتي  �لو�سائل  نف�س  ي�ستخدمون 
�الآخرون ، وير�سلون �الأ�سخا�س لياأتوهم بالتقارير 
عن �ملعارك ، فاإّن ُكّل ذلك يدّل على �أّنهم مل يكونو� 

لي�ستفيدون من �لو�سائل �الإعجازية . 
ف�سفوة �لبحث : �إّن �لنبّي ) �سلى �هلل عليه و�آله( 
و�الأئّمة يعلمون �لغيب ، ولكن ال ي�ستخدمون ذلك 
ة ، ال يف حياتهم �ليومية  �لعلم �إاّل يف �ملو�قف �خلا�سّ

�لعاّدية  . 
�لطعام  �أّن هذ�  يعلمون   ) �ل�سالم  ) عليهم  فكانو� 
�لذي ياأكلونه م�سموم ، ولكّنهم ي�سّلمون الأمر �هلل 

تعاىل وقدره . 
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�جب  

هل ت�سح مدعي م�ساهدة �المام �حلجة 
عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف؟

�ل�سوؤ�ل �خلام�س  و�لع�سرون

عليه  �ملهدي  �المام  عن  �ملقد�س  �لتوقيع  يف  ورد 
يدعي  من  ل�سيعتي  و�سياأتي  قال  �أنة  �ل�سالم 
�ل�سيحة  قبل  �مل�ساهدة  �أدعى  من  �أال  �مل�ساهدة 
و�ل�سفياين فهو كذ�ب مفرتي والحول والقوة �ال 

باهلل �لعلي �لعظيم 
كيف نربط بني ما نقر� من ق�س�س بخ�سو�س من 

�ساهد �المام وبني هذ� �لتوقيع؟
�لتوقيع �ملروي عن �الإمام �ملهدي بو��سطة �ل�سفري 
�لر�بع )�ل�سمري( فيه �أمر بتكذيب مّدعي �مل�ساهدة 
قبيل خروج �ل�سفياين و�ل�سيحة ، و�دعاء �مل�ساهدة: 
�الإمام  ر�أى  باأنه  �سخ�س  قبل  من  �إعالن  هو 
�ملهدي)عج( �أو �سمعه، فاإذ� �قرتنت �لروؤية و�ل�سماع 
�ل�سفارة،  �أو  �لو�سية  �أو  �لبابية  �أو  �لنيابة  بادعاء 
وهي  م�ساديقها  �أ�سعف  بتكذيب  ماأمورين  وكنا 
�دعاء �مل�ساهدة �ملقرتنة باالإعالن فقط فنحن من 
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باب �أوىل � ماأمورون بتكذيب ما هو �أ�سد منها وهو 
�إدعاء �مل�ساهدة �ملقرتن بدعوى �ل�سفارة وما يتفرع 
عنها، و�لت�سكيك يف �سعف �سند �لتوقيع ال عربة به 
لزوم  �الأعالم على  �سائر  �الإتفاق بني  بعد ح�سول 
تكذيب مّدعي �ل�سفارة �أو �لنيابة �خلا�سة و��ستهار 
ذلك يف جميع �لطبقات بعد نهاية ع�سر �ل�سفر�ء 
لل�سك  معنى  ال  بل  عليهم(،  �هلل  )ر�سو�ن  �الأربعة 
�حلديث  هذ�  ل�سحة  يكفي  فاإنه  �لرو�ية  �سند  يف 
�أن �ل�سدوق )رحمه �هلل( رو�ه بو��سطة و�حدة عن 
�ل�سمري )رحمه �هلل( وهو �حل�سن بن �أحمد �ملكتب 
 ، باإجالل ويرت�سى عنه يف كتبه  �لذي يروي عنه 
قال يف ل�سان �مليز�ن: قال علي بن �حلكم يف م�سايخ 
�لفر�ئ�س  يف  كتاب  وله  بقم،  مقيماً  كان  �ل�سيعة، 
�أبو جعفر حممد بن علي بن  �أجاد فيه و�أخذ عنه 
رجال  معجم  )ر�جع  �أنتهى   ، يعظمه  وكان  بابوية 

�حلديث لل�سيد �خلوئي 198/2، و35/3( .
�لف�سيلة  و�أهل  �ل�سلحاء  من  جملة  م�ساهدة  �أما 
لالإمام �ملهدي )ع( على طول ع�سر �لغيبة �لكربى، 
قد  بل  معلنة،  �أي  مّدعاة  م�ساهدة  تكن  مل  فاإنها 
�تفق �أن �جتمع به هوؤالء من دون ق�سد يف منا�سبات 
�أنه  م�ساهدته)ع(  حال  يعلمون  ال  وكانو�  خا�سة، 
�ملهدي)ع(، ولكنهم بعد م�سي �سخ�سه ي�ستنتجون 
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من خالل �اللتفات �إىل جملة من �لقر�ئن و�الأحو�ل 
باأنه  �أحدهم  ما كان يخرب  �ملهدي)عج( ونادر�ً  �أنه 
هو، وكانو� ال يبادرون �أو يحر�سون على ن�سر خرب 
�أنهم  ��ستنتاجهم  باالأحرى  )�أو  باحلجة  لقاءهم 
�إاّل يف ظروف خا�سة والأ�سخا�س  �ساهدو� �حلجة( 
خا�سني، ثم يتم تناقل �خلرب بني �لنا�س بعد ذلك، 
من   ( باب  يف  �لكتب  يف  �خلرب  هذ�  يدون  و�أحياناً 

لقي �حلجة(
�سند  ب�سعف  علينا  �خل�سم  �حتجاج  فاإن  ولذلك 
بوقوع  �الإجمايل  �لعلم  ح�سول  مع  �لتوقيع 
ميتنع  كثرية  �لنا�س  من  جملة  قبل  من  �مل�ساهدة 
)�دعاء  و�قع  عن  خارج  �لكذب  على  تو�طئهم 
�الإمام  �أنه و�سي  �مل�ساهدة( تخ�سي�ساً، ومن يزعم 
�ملهدي)عج( �أو �سفريه �أو وكيله �خلا�س �أو بابه �أو 
هو  بل  له)ع(  م�ساهد  لي�س هو جمرد  �لخ  �بنه... 
وحينئٍذ  دعوى،  �ساحب  �أنه  �أي  للم�ساهدة  مّدٍع 
�نتهاء  على  دل  قد  �لدليل  الأن  تكذيبه  فالالزم 
ع�سر �ل�سفارة ومل يرد �نه �سوف يتجدد لها ع�سر 
�أما  �لكربى  �لغيبة  ع�سر  يف  ما  فرتة  يف  جديد 
�ليماين و�حل�سني وغريهما من �سخ�سيات ع�سر 
�لظهور فال دليل على كونهما �سفريين �أو و�سيني 
�أو نائبني خا�سني لالإمام �ملهدي)ع( ونحن نحتاج 
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منف�سلة  �أدلة  �إىل  كذلك  كونهما  �إثبات  �سبيل  يف 
منها:

 �الأول: �إثبات جتدد �ل�سفارة �أو �لنيابة �خلا�سة يف 
ع�سر �لظهور

و�الأو�ساف  �لفارقة  �لعالمات  �نطباق  �لثاين: 
�لو�ردة ب�ساأنهما يف �لرو�يات �ل�سحيحة �ل�سند على 

من يّدعي �أنه �أحدهما.
عن  بال�سوؤ�ل  �لدقيق،  �لعلمي  �الأختيار  �لثالث: 
عنو�ن  حتت  �ملندرجة  �لفريدة  �ملعارف  من  جملة 
)�ملظنون به على غري �أهله( ومطالبة �ملّدعي بذكر 
ظروف لقاءه باالإمام �ملهدي )ع( ومالب�سات تكليفه 

وبالنيابة عنه، وغري ذلك.
ب�سدة  م�سهور  �لن�سب  معروف  يكون  �أن  �لر�بع: 
يدعي  �أن  قبل  و�لعلم  �ل�سرية  وح�سن  �لتدين 

�ل�سفارة كما هو حال �ل�سفر�ء �الأربعة لالإمام)ع(.
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�جب  

فمن م�سادر �أهل �ل�سنة :
1- �حلاكم �لني�سابوري )�مل�ستدرك 3 / 483(، حيث 
�أ�سد  بنت  فاطمة  �ن  �الأخبار  تو�ترت  ))وقد  قال: 
�هلل  كّرم  طالب  �أبي  بن  علي  �ملوؤمنني  �أمري  ولدت 

وجهه يف جوف �لكعبة(( .
�إز�لة �خلفاء(،  �أحمد �لدهلوي )  2- �ساه ويل �هلل 
حيث قال : ))قد تو�ترت �الخبار �ن فاطمة بنت 
�لكعبة  جوف  يف  علياً  �ملوؤمنني  �أمري  ولدت  �أ�سد 

.))…
حممود  �ل�سيد  �لثناء  �أبو  �لدين  �سهاب  قال   -3
�اللو�سي �ملف�ّسر يف )�سرح عيينة عبد �لباقي �فندي 

�لعمري( عند قوله :
�أنت �لعلي �لذي فوق �لعلى رفعاً

   ببطن مكة عند �لبيت �ذ و�سعا

والدة �مري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم يف �لكعبة 
�ن ق�سية والدة �المام �أمري �ملوؤمنني )عليه 

�ل�سالم( من �لق�سايا �لتي تطابق على �ثباتها 
�لرو�ة وتظافر �لنقل لها وتو�تر �الأ�سانيد 

�ليها ونقلتها م�سادر �لفريقني .

�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س  و�لع�سرون
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فقال يف �س15 : ))ويف كون �الأمري كّرم �هلل وجهه 
ولد يف �لبيت �أمر م�سهور يف �لدنيا، وذكر يف كتب 

�لفريقني �ل�سّنة و�ل�سيعة … (( .
�لكنجي،  �ل�سافعي  �لقر�سي  يو�سف  بن  حممد   -4
�لباب   / �لطالب  كفاية   ( ه�   658 �سنة  �ملتوفى 

�ل�سابع: 260(.
ه�   345 �سنة  �أو  ه�   333 �سنة  �ملتوفى  �مل�سعودي   -5

يف:
�أ � مروج �لذهب / 2 / 2 ط م�سر .

ب � �ثبات �لو�سية / 155 ط �ير�ن .
 8 �خللفاء  �سري   ( �لدهلوي  خان  �حلميد  عبد   �  6

. )2/
7 � �حللبي )�إن�سان �لعيون 1 / 165(.

8 � �ملوؤرخ ن�سانچة ز�ده )مر�آة �لكائنات 1 / 383( .

9 � �بن طلحة �ل�سافعي )مطالب �ل�سوؤول : 11( .
 /  2 �ملجال�س  نزهة   ( �ل�سافعي  �ل�سفوري   �  10

.)204
11 � حمد �هلل �مل�ستويف )تاريخ كزيدة(.

ه�   855 �سنة  �ملالكياملتوفى  �ملّكي  �ل�سباغ  �بن   �  12
)�لف�سول �ملهّمة : 14( .

13 � موؤمن �ل�سبلنجي �ل�سافعي )نور �الب�سار / 73 
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ط م�سر( .
14 � �بن �جلوزي )تذكرة خو��س �الأّمة : 7( .

15 � �أحمد بن من�سور �لكازروين )مفتاح �لفتوح(.
16 � �سدر �لدين �أحمد �لربدو�ين )رو�ئح �مل�سطفى 

: 10 ط 1302 ه�( .
�ملدّر�س  �ل�سنقيطي،  �ل�سيخ حمّمد حبيب �هلل   �  17
باالزهر )كفاية �لطالب ملناقب علي بن �أبي طالب: 

. )25
وذكرها �أي�سا �آخرون من علمائهم .

و�أما من م�سادر �ل�سيعة :
1 � �ل�سيخ �ملفيد، 413 ه� يف

4 � �ل�سيخ �ل�سدوق، ت / 381 ه� ) �المايل : 80( .
5 � �بن �سهر ��سوب، ت / 588 ه�)�ملناقب 1 / 360( .

6 � �ل�سيد �بن طاوو�س، ت / 664 ه� يف:
�أ � م�سباح �لز�ئر

ب � �القبال : 141 ط تربيز .
7 � �لعاّلمة �حللي، ت / 726 ه� يف:

�أ � ك�سف �ليقني : 5 ط �ير�ن .
ب � ك�سف �حلق : 109 .

8 � �أبو �حل�سن علي بن عي�سى �الأربلي، ت / 692 ه� ) 
ك�سف �لغمة : 19( .

9 � �أبو �لفتح �لكر�جكي، ت / 449 ه� )كنز �لفو�ئد: 
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. )115
10 � جمال �لدين �أحمد �لد�وري، ت / 828 ه�)عمدة 

�لطالب : 41 ط �لهند( .
11 � �لت�سرتي، ت / 1019 ه�)�حقاق �حلق(.

ه�)تقومي   1091  / ت  �لكا�ساين،  �لفي�س   �  12
�ملح�سنني : 12( .

13 � �ل�سريف �ملرت�سى، ت / 436 ه� يف )�سرح �لق�سيدة 
�ملذهبة لل�سيد �حلمريي : 15 ط م�سر(.

خ�سائ�س   ( ه�   406  / ت  �لر�سي،  �ل�سريف   �  14
�الئمة(.

15 � �لطرب�سي، ت / 548 ه�)�عالم �لورى : 92 ط 
�ير�ن �حلجرية( .

وغريهم �لكثري من علماء �ل�سيعة .
و�أما بالن�سبة �ىل حكم من �أنكر هذه �ملنقبة فنقول 
: �ملنكر ملثل هذه �ملنقبة �ن كان جاهاًل �أو كان �إنكاره 
عن �سبهة فعلينا �أن نر�سده ونزيل �ل�سبهة منه، و�ن 
كان من �أهل �لعلم، فاإن �إنكارة ملثل هذه �ملنقبة �لتي 
يعرتف بها حتى �ملخالف �إّنا يكون ملر�س يف قلبه، 

ن�ساأل �هلل تعاىل �ل�سالمة و�لعافية .
نعم، رمّبا يكون من علمائنا �الأتقياء من ال ياأخذ 
فلو  �ملتو�تر،  باخلرب  �إاّل  و�ملو�سوعات  �الحكام  يف 
قال باأن هذ� �خلرب مل يثبت عندي متو�تر�ً فهذه 
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�أن هكذ�  �إاّل  نظرية علمّية يبحث عنها يف حمّلها، 
عامل ال ينكر، و�إّنا يقول : مل يثبت عندي .
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�جب  

حروُب �لردة.. على من �رتدو� ومن 
هم �ملرتدون؟

�ل�سوؤ�ل �ل�سابع  و�لع�سرون

�لتاريخ  من  حقبة  يكتنف  وغمو�س  مالب�ساٌت 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  وفاة  ُبعيد  �الإ�سالمية 
حيث  بكر  �بي  قبل  من  �خلالفة  و��ستالم  و�له 
��ستعرت حروب �طلق عليها مدونو �لتاريخ حروب 
�لردة فهل حقا هي ردة على �الإ�سالم ؟ كما يحاول 
علي  �الإمام  ��سم  ود�س  �سرعية  �إعطاءها  �لبع�س 
�الأول  للخليفة  منا�سر�  باعتباره  �ل�سالم  عليه 
�لردة  حروب  وتفا�سيل   ، �ملرتدين  معه  وحماربا 

نوجزها باالتي :
يف كتاب �لفتوح الأحمد بن �أعثم �لكويف ج 1 �س 48 

قال:
ثم �إن زياد بن لبيد ر�أى من �لر�أي ال يعجل بامل�سري 
�إىل �أبي بكر فوجه مبا عنده من �إبل �ل�سدقة �إىل 
�ملدينة مع ثقة و�أمره �أن ال يخرب �أبا بكر ب�سيء من 
�أحياء كندة  �إىل حي من  �أمره و�أمر �لقوم . و�سل 
�إليه رجل  فاأقبل   ، بن معاوية  ذهل  بنو  لهم  يقال 
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من �ساد�ت بني متيم يقال له �حلارث بن معاوية 
�إنك   : لزياد  �الول  فقال  له طاعة �خلليفة  وذكر 
�إليكم  وال  �إلينا  يعهد  مل  رجل  طاعة  �إىل  لتدعو 
فيه عهد، فقال له زياد بن لبيد : يا هذ� �سدقت، 
�أهل  عنها  نحيتم  مل  �أخربين   : �حلارث  له  فقال 
بها الن �هلل عز وجل يقول  �لنا�س  �أحق  بيته وهم 
ِكَتاِب  يِف  ِبَبع�ٍس  �أَوىَل  ُهم  َبع�سُ �الأَرَحاِم  َو�أُوُلو   ((  :
�ملهاجرين  �إن   : لبيد  بن  زياد  له  فقال  ؟   ))  ِ �هللَّ
�حلارث  له  فقال  منك،  الأنف�سهم  �أنظر  و�الأن�سار 
�إال  �أهلها  عن  �أزلتموها  ما   ! و�هلل  ال  معاوية:  بن 
ر�سول  �أن  قلبي  يف  ي�ستقر  وما  لهم  منكم  ح�سد� 
�لدنيا  و�آله( خرج من  �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم 
�أيها  عنا  فارحل  يتبعونه  علما  للنا�س  ين�سب  ومل 
فوثب   : قال  ر�سا،  غري  �إىل  تدعو  فاإنك  �لرجل 
و�هلل  �سدق   : فقال  �لذهلي  �هلل  عبد  بن  عرفجة 
عنكم،  �لرجل  هذ�  �أخرجو�  معاوية!  بن  �حلارث 
بوجه  ي�ستحقها  وال  للخالفة  باأهل  �ساحبه  فما 
من �لوجوه، وما �ملهاجرون و�الأن�سار باأنظر لهذه 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   ( حممد  نبيها  من  �الأمة 
و�آله( . قال : ثم وثب رجل من كندة يقال له عدي 
بن عوف فقال : يا قوم ! ال ت�سمعو� قول عرفجة 
�إىل  يدعوكم  فاإنه  �أمره،  تطيعو�  وال  �هلل  عبد  بن 
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�لكفر وي�سدكم عن �حلق، �أقبلو� من زياد بن لبيد 
�ملهاجرون  به  ر�سي  مبا  و�ر�سو�  �إليه  يدعوكم  ما 
 : قال  منكم،  الأنف�سهم  �أنظر  فاإنهم  و�الأن�سار، 
فوثب �إليه نفر من بني عمه ف�سربوه حتى �أدموه 
لبيد  بن  زياد  �إىل  وثبو�  ثم  �ل�ستم،  �أقبح  و�ستموه 
فاأخرجوه من ديارهم وهمو� بقتله . قال : فجعل 
زياد ال ياأتي قبيلة من قبائل كندة فيدعوهم �إىل 
�أّن حروب  يت�سح   يكره،  ما  عليه  ردو�  �إال  �لطاعة 
�ملخل�سني  �مل�سلمني  �سد  حروبا  كانت  غالباً  �لرّدة 
بايعو�  النهم  �الول  �خلليفة  بيعة  رف�سو�  �لذين 
من  فامتنعو�   ، خّم  غدير  يف  �خلالفة  على  عليا 
 ، باالرتد�د  �الول  �خلليفة  فاّتهمهم   ، �لزكاة  �أد�ء 
و�أر�سل �جليو�س ملحاربتهم ، و�إجبارهم على قبول 

خالفته.
كان  فقد  �ل�ّسالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  و�أّما 
كان  نعم   ، �سوؤونهم  يف  يتدّخل  وال   ، بيته  جلي�س 
ومناقبه  بف�سائله  ويذّكرهم  وين�سحهم  يعظهم 
و�سّلم(  و�آله  عليه  �هلل  )�سّلى  �لنبّي  وت�سريحات   ،
ب�ساأن �إمامته و خالفته ، وكان يحتّج عليهم باالأدّلة 
عن  �سرب  �إّنا  �إّنه  للعامل  يثبت  لكي  �لد�مغة 
مطالبة حّقه ومل يقاتلهم ، ولذلك ورد يف رو�يات 
علّياً  �إّن  �ل�ّسالم(  )عليهم  �ملع�سومني  �الأئمة  عن 
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)عليه �ل�ّسالم( �إّنا ترك قتالهم ب�سبب �آية يف كتاب 
ْبَنا �لَِّذيَن  ُلو� َلَعذَّ �هلل ، وهي قوله تعاىل : } َلْو َتَزيَّ
َكَفُرو� ِمْنُهْم َعَذ�ًبا �أَِليًما{ }فتح /25{ ، فقد كانت 
ود�ئع موؤمنني يف �أ�سالب �لقوم ، ترك علّي )عليه 

�ل�ّسالم( قتالهم وقتلهم ؛ الأجل تلك �لود�ئع .
معركة  �عترب  �نه  �لتاريخ  �سطحات  يف  �لغريب 
�جلمل فتنة وبالرغم من خروجهم على �خلليفة 
�الول  و�ما حروب �خلليفة  له  بيعتهم  بعد  �لر�بع 
�لبيعة  �أدى  من  هو  �ملرتد  فاحلقيقة  ردة  �عتربت 

�ىل �الإمام علي عليه �ل�سالم ومن ثم نكثها. 
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