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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على
ا�شرف اخللق اجمعني ابي القا�سم حممد واله الطيبني
الطاهرينب
بف�ضل من اهلل عز وجل وبربكات �سيد ال�شهداء ابي عبد
اهلل احل�سني عليه ال�سالم القى ا�صدارنا هذا االقبال
ال�شديد من قبل االخوة القراء حتى اننا طبعنا ما �صدر
منه اكرث من ع�شرين الف ن�سخة وكانت النية متجهة
للتوقف عن ا�صدار هذا الكتيب عند العدد خم�سة ولكن
كرثة الطلبات والت�سا�ؤالت عن العدد ( )6زادنا من
العزم واملوا�صلة ال�صدار هذا العدد الذي هو بني يديك
عزيزي القارئ وهو جمموعة من اال�سئلة التي تثار �ضد
املذهب البع�ض منها م�صدرها موقع مركز االبحاث
العقائدية التابع للمرجعية العليا يف النجف اال�شرف
والبع�ض منها من تاليفنا .
ولرمبا يتكرر م�ضمون ال�س�ؤال اال ان االجابة تختلف
لهذا اود التنويه اىل ذلك
خادمكم
�سامي جواد
لو �س�ألوك 7
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ال�س�ؤال االول

ال�ص َ
ال َة َو�أَنت ْم �س َكا َرى ))
(( و َال َت ْق َربواْ َّ
هل نزلت بعلي (عليه ال�سالم)؟
اجب

لالجابة نقول
-1ان علياً (عليه ال�سالم) �أ�سلم وهو ابن ع�شر
�سنني �صبياً فلم يكرب يف اجلاهلية حتى ي�شرب
اخلمر �أو يعبد ال�صنم ،بل تربى يف �أح�ضان
الر�سالة واخالق ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
ودين احلنيفية ومل يبح اال�سالم �شرب اخلمر
قط ،بل اخلمر حمرم يف كل االديان كما هو معلوم
وموجود اىل اليوم يف الكتب املقد�سة ،ومنها مث ً
ال
يف الكالم عن اجلنة( :ال يدخلها ال�سكريون) وما
�إىل ذلك .ويدل على حترمي اخلمر منذ بداية
البعثة ما رواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ()333/7
وابن املنذر عن ابن احلنفية قال :كان �أبو جهل
من �صناديد قري�ش يتلقون النا�س اذا جا�ؤوا اىل
النبي (�صلى اهلل عليه واله) ي�سلمون يقولون انه
يحرم اخلمر ويحرم الزنا ويحرم ما كانت ت�صنع
العرب فارجعوا فنحن نحمل �أوزاركم .
لو �س�ألوك 9

�-2ضعف هذه الرواية �سنداً ،فقد اختلف يف كل
طرق الرواية عن عطاء بن ال�سائب �إىل نهاية
ال�سند فرواها عنه �سفيان الثوري من جهة ورواها
عنه ثالثة �آخرون من جهة �أخرى وه�ؤالء الثالثة
هم �أبو جعفر الرازي وهو �ضعيف بنف�سه وكذا
رواها عنه خالد بن عبد اهلل الطحان وجرير.
وهم رووا عن عطاء بن ال�سائب بعد اختالطه
فحديثهم �ضعيف ومردود �أما �سفيان فقد ن�صوا
على انه حدث عن عطاء قبل اختالطه و�صحة
روايته عنه وقبولها .فقد ن�ص يحيى بن معني
على ذلك فقال يف تاريخة برواية الدوري (ج/1
 242رقم (� :)1577سمعت يحيى يقول كان عطاء
بن ال�سائب قد اختلط قال �سمعت من عبيدة
ثالثني حديثاً فقلت ليحيى فما �سمع منه جرير
وذووه؛ �ألي�س هو �صحيح؟ قال :ال ,ما روى هو
وخالد الطحان ك�أنه ي�ضعفهم� ,إال من �سمع منه
قدمياً .وقال ال�شنقيطي ال�سلفي يف (�أ�ضواء البيان
ج )399 /4ما ن�صه :وقال ابن معني :من �سمع
منه قدمياً فهو �صحيح ومن �سمع منه حديثاً
فلي�س ب�شيء وجميع من روى عنه روى عنه يف
االختالط اال �شعبة و�سفيان وما �سمع منه جرير
وغريه فلي�س من �صحيح حديثه...اهـ .وقال ابن
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حجر الع�سقالين يف (مقدمة فتح الباري :)424
عطاء بن ال�سائب من م�شاهري الرواة الثقات �إال
�أنه اختلط ف�ضعفوه ب�سبب ذلك.
وحت�صل لنا من جمموع كالم الأئمة ان رواية
�شعبة و�سفيان الثوري وزهري بن معاوية وزائدة
و�أيوب وحماد بن زيد عنه قبل االختالط و�أن
جميع من روى عنه غري ه�ؤالء فحديثه �ضعيف
النه بعد اختالطه اال حماد بن �سلمه فاختلف
قولهم فيه ,ونقل ذلك عن �أحمد �أي�ضاً ,وبالتايل
فكل ما روي عن عطاء غري رواية �سفيان فهي
مردودة ب�إجماع �أهل العلم.
هذا كله يدل على ا�ضطراب هذه الرواية وهذا
ال�سبب يف نزولها� ,إ�ضافة اىل ما يعار�ضها من
�أ�سباب نزول �أخرى قد رووها لهذه الآية الكرمية,
منها :
 -1ما رووه عن عمر كما نقله ابن كثري ()256/1
و ( )93/2عن �أحمد و�أبي داود والرتمذي
والن�سائي وال�سيوطي يف (الدر املنثور )605/1
قوله� :أخرج ابن �أبي �شيبة واحمد وعبد بن
حميد و�أبو داود والرتمذي و�صححه والن�سائي
لو �س�ألوك 11

و�أبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن �أبي حامت
والنحا�س يف نا�سخه و�أبو ال�شيخ وابن مردويه
واحلاكم و�صححه البيهقي وال�ضياء املقد�سي يف
املختارة عن عمر �أنه قال :اللهم بني لنا يف اخلمر
بياناً �شافياً ف�إنها تذهب املال والعقل فنزلت:
((ي�س�ألونك عن اخلمر واملي�سر )) التي يف البقرة
فدعي عمر فقرئت عليه ،فقال :اللهم بني لنا
يف اخلمر بياناً �شافياً فنزلت الآية التي يف �سورة
ال�ص َ
الن�ساءَ (( :يا �أَ ّيهَا ا َّل َ
ال َة
ذين �آ َمنوا َال َتق َربوا َّ
َو�أَنتم �س َكا َرى ( )) ...الن�ساء.)43:
 -2وعن (الدر املنثور  )165/3قال :و�أخرج ابن
املنذر عن حممد بن كعب القرظي قال :نزلت
�أربع �آيات يف حترمي اخلمر ومنها التي يف الن�ساء
بينا ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) ي�صلي بع�ض
ال�صلوات �إذ غنى �سكران خلفه ف�أنزل اهللَ (( :ال
ال�ص َ
ال َة َو�أَنتم �س َكا َرى )) (الن�ساء.)43:
َتق َربوا َّ
ومن جمموع ما تقدم يت�ضح كذب هذه الرواية
وهذه الن�سبة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)،
ويكفي يف ردها ب�أن عطاء بن ال�سائب مطعون به
كما بينا وقد انفرد بهذه الرواية ،وقد اعر�ض عنه
البخاري وم�سلم فلم يرووا عنه ما انفرد به ملا قيل
فيه �إال حديثاً مقروناً بغريه يف البخاري فقط.
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ال�س�ؤال الثاين

ادلة �سجن االمام الكاظم عليه
ال�سالم من قبل هارون
اجب

اتفقت كلمة امل�ؤرخني على �أن هارون العبا�سي قام
باعتقال االمام الكاظم (عليه ال�سالم) و�إيداعه
ال�سجن ل�سنني طويلة مع ت�أكيده على �سجانيه
بالت�شديد والت�ضييق عليه.
وقال �أبو الفرج الإ�صفهاين يف (مقاتله :)502 :ملا
�أعتقل الر�شيد االمام الكاظم (عليه ال�سالم) �أمر
ب�إر�ساله �إىل الب�صرة لي�سجن عند عي�سى بن جعفر
املن�صور ،وكان على الب�صرة حينئذٍ  ،فحب�س عنده
�سنة ،ثم كتب �إىل الر�شيد� :أن خذه مني و�سلمه �إىل
من �شئت ،و�إال خليت �سبيله ،فقد اجتهدت �أن �آخذ
عليه حجة فما �أقدر على ذلك ،حتى �أين لأت�سمع عليه
�إذا دعا لعله يدعو علي �أو عليك ،فما �أ�سمعه يدعو �إال
لنف�سه ،ي�س�أل اهلل الرحمة واملغفرة.
وقد ذكر ابن كثري ق�صة �سجنه من قبل هارون
العبا�سي :حتى كانت خالفة الر�شيد فحج ،فلما دخل
لي�سلم على قرب النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) ومعه
مو�سى بن جعفر الكاظم ،فقال اخلليفة ال�سالم
عليك يا ر�سول اهلل يا ابن عم .فقال مو�سى :ال�سالم
لو �س�ألوك 13

عليك يا �أبت .فاغتا�ض هارون من �سالم االمام ،فلم
يزل ذلك يف نف�سه حتى ا�ستدعاه يف �سنة ت�سع و�سبعني
و�سجنه فاطال �سجنه ،فكتب �إليه مو�سى ر�سالة يقول
فيها� :أما بعد يا (�أمري امل�ؤمنني ) �أنه مل ينق�ض عني
يوم من البالء �إال انق�ضى عنك يوم من الر�ضاء ،حتى
يغ�ضي بنا ذلك �إىل يوم يخ�سر فيه املبطلون( .البداية
والنهاية174 :7 :ـ .)175
وقد ذكر �سجنه (عليه ال�سالم) مو�سى بن �إبراهيم
املروزي من �أعالم القرن الثالث الهجري يف كتابه
(م�سند الإمام مو�سى بن جعفر) (جملة تراثنا:
 .)206 :44وهو جمموعة من الروايات امل�سندة
املرفوعة �إىل النبي(�صلى اهلل عليه و�آله) ،التي
�أ�سندها االمام الكاظم (عليه ال�سالم) بطريق �آبائه
(عليه ال�سالم) رواها عنه مو�سى بن �إبراهيم �أبو
عمران املروزي البغدادي قال� :أنه �سمعها من الإمام
(عليه ال�سالم) عندما كان الإمام يف �سجن هارون
العبا�سي (انظر ك�شف الظنون عمود  ،1682الفهر�ست
للطو�سي.)191:
وكذلك ذكر ابن حجر الهيثمي ق�صة �سجنه (عليه
ال�سالم) قائ ًال ...وملا حج هارون �سعى به �إليه ،وقيل
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له :ان الأموال حتمل �إليه من كل جانب حتى ا�شرتى
�ضيعة بثالثني �ألف دينار ،فقب�ض عليه و�أنفذه
لأمريه بالب�صرة عي�سى بن جعفر بن من�صور حمب�سه
�سنة ،ثم كتب له هارون يف دمه فا�ستعفى و�أخرب انه
مل يدع على هارون ،و�أنه �إن مل ير�سل بت�سليمه و�إال
خلى �سبيله ،فبلغ هارون كتابه ،فكتب لل�سدي بن
�شاهك بت�سليمه و�أمره فيه ب�أمر ،فجعل له �سما يف
طعامه ،وقيل يف رطب فتوعك ومات بعد ثالثة �أيام..
(ال�صواعق املحرقة.)308 :
وذكر امل�سعودي �أن هارون ر�أى علياً يف النوم ( ورواية
اخرى تقول املهدي هو من راى عليا يف النوم ) معه
حربة وهو يقول� :إن مل حتل عن الكاظم و�إال نحرتك
بهذه فا�ستيقظ فزعا و�أر�سل يف احلال واىل �شرطته
�إليه ب�إطالقه (امل�صدر ال�سابق).
وذكر احلافظ الذهبي :قال اخلطيب� :أقدمه املهدي
بغداد ،وردَّه ،ثم قدمها ،و�أقام ببغداد يف �أيام الر�شيد,
قدم يف �صحبته الر�شيد� ،سنة ت�سع و�سبعني ومائة،
وحب�سه بها �إىل �أن تويف يف حمب�سه�(.سري �أعالم
النبالء .) 463:5:
هذه بع�ض امل�صادر التي ت�ؤكد حب�س هارون لالمام
الكاظم عليه ال�سالم وعليه الميكن الحد ان ينكر ذلك
 ،واما االعتقاد بان اكرث حياته ام�ضاها يف ال�سجن
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ففي ذلك بحث و رد لأن الإمام عليه ال�سالم ولد يف
�سنة 128هـ وعا�ش مع �أبيه ع�شرون عاماً ثم عا�ش
باقي حياته يف املدينة حتى �أمر الر�شيد بحمل الإمام
�إىل العراق �سنة ت�سع و�سبعني ومائة ,فحب�س الإمام
يف الب�صرة يف �سجن عي�سى بن جعفر وقب�ض الإمام
(�صلوات اهلل و�سالمه عليه) يف �سنة ثالث وثمانني
ومائة (183هـ) معناه لبث يف ال�سجن (� )5سنوات
وهناك رواية تقول �سبع �سنوات ,وقيل �أن الإمام مدة
�سجنه (� )14سنة ,وعمره ال�شريف هو �أربع وخم�سني
�سنة� ,أو (� )55سنة ,ح�سب اختالف الروايات.

 16لو �س�ألوك

ال�س�ؤال الثالث

ا�سئلة قرانية
اجب

ما املراد بالبيت املعمور ؟
لقد ورد � :أن البيت املعمور هو ال�ضراح ـ بال�ضاد
املعجمة امل�ضمومة ـ بيت يف ال�سماء الرابعة  ،حيال
الكعبة  ،يدخله كل يوم �سبعون �ألف ملك ال يعودون
�إليه �إىل يوم القيامة . .
وورد � :أن اهلل تعاىل  ،قد و�ضع البيت املعمور توبة
لأهل ال�سماء  ،وو�ضع الكعبة توبة لأهل الأر�ض .
وقد روي �أي�ضاً � :أن امل�سجد الأق�صى الوارد يف �سورة
الإ�سراء هو البيت املعمور �أي�ضاً . .
والكالم يف هذا املو�ضوع  ،طويل ومت�شعب . .
********
ما املق�صود بالتنا�سي �أو الن�سيان يف القر�آن؟
ن�سا ُه ْم َك َما َن ُ�سواْ ِل َقاء َيوْمِ ِه ْم
قال تعاىلَ ... { :فا ْل َي ْو َم َن َ
َه َذا  ، } ...وقال َ ... { :ن ُ�سواْ اللهّ َ َف َن�سِ َي ُه ْم . } ...
كيف يلتئم ذلك مع قوله َ ... { :ومَا َكا َن َرب َُّك َن�سِ ًّيا
َن�سى } ؟! .
} ،وقوله  ... { :لاَّ ي َِ�ض ُّل َربِّي َولاَ ي َ
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الن�سيان يف الآي َتني الأَ ّولي َتني هو التنا�سي والتغافل،
�أمّا املن ّفي يف الآي َتني الأخريي َتني فهي الغفلة
والن�سيان حقيقة .
والن�سيان ـ مبعنى التنا�سي ـ يف القر�آن  ،كما يف قوله
تعاىل َ ﴿ :و َل َق ْد َع ِه ْد َنا ِ�إلىَ �آ َد َم مِ ن َق ْب ُل َف َن�سِ َي َولمَ ْ
نجَ ِ ْد َل ُه َع ْزمًا ﴾ � 1أي تنا�سى العهد ومل ي�أخذ بجدٍّ؛ �إذ
لو كان َن�س َي حقيق ًة لكان معذوراً � ،إذ ال م�ؤاخذة على
التنا�سي عق ًال وال لوم عليه .
وقوله َ ﴿ :ولاَ َت ُكو ُنوا َكا َّلذ َ
ن�سا ُه ْم
ِين َن ُ�سوا اللهَّ َ َف�أَ َ
�أَن ُف َ�س ُه ْم � 2 ﴾ ...أي َتغافلوا ح�ضورَه تعاىل يف احلياة ؛
ومِ ن َث َّم تغافلوا ومل ي�أخذوا كرامة الإن�سان بج ّد .
فقوله تعاىل َ ﴿ :قا َل َك َذل َِك �أَ َت ْت َك �آيَا ُت َنا َف َن�سِ ي َتهَا
ن�سى ﴾ يعني َنب َ
َذت �آياتنا وراء ظهرك
َو َك َذل َِك ا ْل َي ْو َم ُت َ
ومل ت�أخذها بج ٍّد  ،فكذلك اليوم ُتن�سى وال َت�شملك
العناية الإله ّية .
كما يف قوله تعاىل َ ... ﴿ :ف َن َب ُذو ُه َورَاء ُظهُورِهِ ْم
و َْا�شترَ َ ْواْ ِب ِه َث َمناً َقلِي ًال � ﴾ ...أي ا�ستهانوا ب�ش�أن
الكتاب وا�ستعا�ضوا به مَتاع احلياة الدنيا القليل  ،وهو
مِ ن التغافل يف الأمر والت�ساهل فيه ولي�ست حقيقة
الغفلة  .وهكذا جاء يف اجلواب فيما ُن�سب �إىل الإمام
�أمري امل�ؤمنني ( عليه ال�سالم ) قال :
( �أمّا قوله َ ... ﴿ :ن ُ�سواْ اللهّ َ َف َن�سِ َي ُه ْم  5 ﴾ ...ف� مّإنا
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يعني َ :ن�سوا اهلل يف دار الدنيا  ،مل يَعملوا بطاعته ،
ف َن َ�سيهم يف الآخرة �أي مل يَجعل لهم يف ثوابه �شيئاً ،
ف�صاروا من�س ّي َ
ني من اخلري  ،وقد يقول العرب  :قد
َن�س َينا فالن فال يَذ ُك ُرنا � ،أي �إ ّنه ال َي�أمر لنا بخري وال
يَذ ُك ُرنا به  ،و�أمّا قوله َ ... ﴿ :ومَا َكا َن َرب َُّك َن�سِ ًّيا ﴾ 6
ف�إ ّن ربّنا تبارك و تعاىل لي�س بالذي يَن�سى وال يَغفل
بل هو احلفيظ العليم )
********
�أين هو النبي عي�سى عليه ال�سالم ؟
 1ـ فقد روي عن الإمام الر�ضا عليه ال�سالم � ،أنه قال :
�إنه ما ِّ�شبه �أمر �أحد من �أنبياء اهلل وحججه للنا�س �إال
�أمر عي�سى وحده  ،لأنه رفع من الأر�ض حياً  ،وقب�ض
روحه بني ال�سماء والأر�ض  ،ثم رفع �إىل ال�سماء  ،ورد
عليه روحه  ،وذلك قوله عز وجل�ِ ﴿ :إ ْذ َقا َل اللهّ ُ يَا
ي�سى ِ�إنيِّ ُم َت َو ِّف َ
يك َورَا ِفع َُك ِ�إليَ َّ َوم َُط ِّه ُر َك ﴾ ...
عِ َ
وقال اهلل تعاىل حكاية لقول عي�سى قوم القيامة :
﴿َ ...و ُك ُ
نت َعلَ ْي ِه ْم َ�شهِيدًا مَّا دُمْ ُت فِي ِه ْم َفلَ َّما َت َو َّف ْي َتنِي
ِيب َعلَ ْي ِه ْم َو�أَ َ
نت �أَ َ
ُك َ
نت َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َ�شهِيدٌ﴾.
نت ال َّرق َ
 2ـ وعن النبي �صلى اهلل عليه و�آله  :عي�سى عليه
ال�سالم مل ميت  ،و�إنه راجع �إليكم قبل يوم القيامة .
وقد �صح عنه �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال  :كيف �أنتم
�إذا نزل ابن مرمي فيكم  ،و�إمامكم منكم ؟!! .
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 3ـ وروي �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله قد ر�أى حني
املعراج يف ال�سماء الثانية عي�سى ويحيى
 4ـ وقال ابن طاوو�س  :ورويتم � :أن عي�سى حي موجود
يف ال�سماء  ،يرجع �إىل الأر�ض مع املهدي . 7 . .
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ال�س�ؤال الرابع

الأحجا ُر الكرمية ما حكايتها؟
اجب

هناك الكثري من النا�س يتكلمون عن الأحجار
الكرمية ويقولون �إنها ت�أتي بالرزق ولها �أ�سرار
هل هذا �صحيح؟ و�إذا كان �صحيحاً �أريد دليال
ب�آية قر�آنية �أو حديث من �أحد املع�صومني (عليهم
ال�سالم).
ال ريب يف �أن للأحجار الكرمية خ�صائ�ص و�آثارا
ح�سبما ثبت ذلك يف كثري من الأخبار ،وقد �ألف يف
خ�صائ�صها و�أ�سرارها بع�ض العلماء كتباً م�شهورة،
منها (اجلماهر يف معرفة اجلواهر) للبريوين
وهو �أ�شهرها وكتاب (الأحجار الكرمية) البن
الأكفائي ،وغريها كثري.
ولوال �أن �أهل البيت (عليهم ال�سالم) قد ذكروا
للأحجار خ�صائ�ص ملا ح�صل لنا االطمئنان
ب�صحة ما ورد ب�ش�أنها ،ومع ذلك ال ينبغي للمرء
�أن ي�صدق مبا يقوله بع�ض �أرباب الأحجار يف
�أ�سرارها ،فالغالب على ما ي�صفون به الأحجار
هو لأجل املتاجرة �أو خلداع ال�سذج ،فتن ّبه! و�إليك
بع�ض ما ورد يف الأحجار الكرمية من �أحاديث:
فقد روى ال�صدوق يف (اخل�صال) عن عبد اخلري
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قال( :كان لعلي(عليه ال�سالم) �أربعة خواتيم
يتختم بها :ياقوت لنبله ،وفريوزج لن�صرته،
واحلديد ال�صيني لقوته ،وعقيق حلرزه)...
احلديث.
ويف الكايف عن �أبي عبد اهلل(عليه ال�سالم) قال:
(قال ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�آله)  :تختموا
بالعقيق ف�إنه مبارك ،ومن تختم بالعقيق يو�شك
�أن يق�ضى له باحل�سنى).
وعنه(عليه ال�سالم)( :العقيق �أمان يف ال�سفر).
وروي �أ ّنه�(( :شكا رجل �إىل النبي(�صلى اهلل عليه
و�آله) �أ ّنه قطع عليه الطريق ،فقال(�صلى اهلل
عليه و�آله)( :هال تختمت بالعقيق ف�إ ّنه يحر�س
من كل �سوء))).
وعن الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم) قال(( :من
تختم بالفريوزج مل يفتقر كفـّه)).
وعن الإمام الكاظم(عليه ال�سالم)(( :التختم
بالزمرد ي�سر ال ع�سر فيه)).
وعن �أبي عبد اهلل(عليه ال�سالم) قال(( :ي�ستحب
التختم بالياقوت)).
وعن النبي(�صلى اهلل عليه و�آله)(( :تختموا
باليواقيت ف�إنها تنفي الفقر)).
وملزيد من الإطالع على الأخبار يف هذا املو�ضوع
راجع (الكايف للكليني اجلزء ال�ساد�س).
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ولو �س�أل �سائل هل هذه الأحاديث ت�صل اىل
درجة ال�صحة؟ لقد �أربكتني اذ تقول ان احلجر
يحر�س! وهي تبدو من و�ضع ّ
جتار الأحجار.
فماذا جنيب؟
بع�ض الروايات التي وردت ب�ش�أن بع�ض الأحجار
الكرمية �صحيحة ال�سند ففي مو�سوعة �أحاديث
�أهل البيت عليهم ال�سالم ذكر رواية عن الر�ضا
عليه ال�سالم  104/2قال عنها �إنها �صحيحة
الإ�سناد وهي ان الر�ضا عليه ال�سالم قال  :العقيق
ينفي الفقر ولب�س العقيق ينفي النفاق .
ويف رواية عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم انه قال :
ي�ستحب التختم بالياقوت  .وقال عن هذه الرواية
�إنها موثوقة من حيث ال�سند .
واما كون العقيق ينفي الفقر او انه يحر�س فلي�س
معناه انه له ذلك الت�أثري على نحو اال�ستقالل بل
ان الت�أثري هو هلل تعاىل يفعله يف ال�شخ�ص الذي
ميتثل الأوامر ويعمل تلك الأعمال .
�أما �أ�سرار الأحجار الكرمية التي يتناقلها النا�س
مل تثبت �إذ الثابت هو ورود بع�ض الروايات يف
فوائد الأحجار وقد ذكرنا معظمها �آنفا .وقد
كتب بع�ض العلماء يف خوا�ص الأحجار الكرمية
كتباً م�شهورة "كاجلماهر يف معرفة اجلواهر"
للبريوين ،و"نخب الذخائر يف �أحوال اجلواهر"
البن االكفائي ،وغريها وهذه الكتب مطبوعة
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ومنت�شرة يف املكتبات ميكنكم االطالع عليها.
غري �أن الأ�سرار التي ذكرت يف بع�ض الأحجار
ال ميكن الوثوق بها ،وال ب�أ�س بقراءتها ملجرد
الإطالع.
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ال�س�ؤال اخلام�س

االنزع البطني
اجب

من كنى االمام علي (عليه ال�سالم) املعروفة :
ف�سر هذه الكنية على
الأنزع البطني .فالبع�ض ّ
ظاهرها اللغوي ,ولكن التف�سري ال�صحيح لهذه
الكنية هو � :أن الأنزع كناية عن امتناع ال�شرك
فيه ,والبطني كناية عن كرثة العلم واالميان
واليقني ,ال �ضخامة البطن ,والدليل على ذلك
روايات كثرية وردت يف كتب الفريقني يف هذا
املجال.
منها قوله (�صلى اهلل عليه و�آله) ( :يا علي ,ان
اهلل قد غفر لك ولذريتك ول�شيعتك واملحبي
�شيعتك ,واملحبي حمبي �شيعتك ,فاب�شر ف�إنك
االنزع البطني ,منزوع من ال�شرك ,مبطون من
العلم) (اجلويني يف فرائد ال�سمطني  ,308/1ابن
املغازيل يف مناقبه  ,400ال�صدوق يف عيون اخبار
الر�ضا  ,52/1م�سند زيد بن علي  ,456وغريها).
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وهذا التف�سري ين�سجم مع زهد االمام (عليه
ال�سالم) و�أقواله ,حيث قال  (( :ولكن هيهات
�أن يغلبني هواي ,ويقودين ج�شعي �إىل تخيرّ
الأطعمة ّ -
ولعل باحلجاز �أو باليمامة من ال
طمع له يف القر�ص ,وال عهد له بال�شبع � -أو
�أبيت مبطاناً وحويل بطون غرثى ,و�أكباد ح ّرى,
�أو �أكون كما قال القائل :
وح�سبك عاراً �أن تبيت ببطنة *****وحولك
�أكباد حتن اىل القد
�أ�أقنع من نف�سي ب�أن يقال  :هذا �أمري امل�ؤمنني,
وال ا�شاركهم يف مكاره الدهر� ,أو �أكون �أ�سوة لهم
يف ج�شوبة العي�ش ! فما خلقت لي�شغلني �أكل
الطيبات ,كالبهيمة املربوطة ,همها علفها� ,أو
املر�سلة� ,شغلها تقممها ,تكرت�ش من �أعالفها,
وتلهو عما يراد بها� ,أو �أترك �سدى �( )) ...شرح
نهج البالغة البن �أبي احلديد .)287/16
و�صاف �سيد االو�صياء علي (ع) عند مذهبنا
ال�شيعي:
لي�س بالطويل و ال بالق�صري -ا�سمر الب�شره -
وجه كالبدر املنري  -قوي ال�ساعدين و الكرادي�س
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 كث اللحية  -و املعروف انه كان �أبي�ض اللحيةقبل ا�ست�شهاده  -م�شيته كم�شية ر�سول اهلل (�ص)
 ادعج العينني وكانت وا�سعة  -ازج احلاجبني -رائحة عرقه كرائحة امل�سك  -كان دائم التب�سم.
واما هنالك من يعتقد بان البطني بان له بطن
كبرية فهذا االعتقاد خطا بل البع�ض اراد ان
يثبت ان معاوية بطني باعتماده هذه املعنى  ،نعم
معاوية بطني لكرثة ماكله بل انه يقول لو ال اين
تعبت من الطعام لبقيت اكل وذلك ح�سب دعوة
النبي حممد �صلى اهلل عليه واله بعدم اال�شباع
اما البطني التي قالها ر�سول اهلل عن االمام علي
هي كما ذكرنا اعاله
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ال�س�ؤال ال�ساد�س

يذموا �شيعتهم !!
الأئ ّم ُة مل ّ
اجب

يتبجح البع�ض ان حديث علي عليه ال�سالم " لقد
ملأمت قلبي قيحاً  ،و�شحنتم �صدري غيظا ، ...
علي ر�أيي بالع�صيان واخلذالن "بانه ذم
و�أف�سدمت ّ
لل�شيعة وحديث �آخر يف الكليني عن �أبي احل�سن
�أ ّنه قال  " :لو م ّيزت �شيعتي ما �أجدهم �إ ّال وا�صفة
 ،ولو امتحنتهم ملا وجدتهم �إ ّال مرتدّين ".
اجلواب ّ � :إن البحث عن احلقائق ال ت�أتي هكذا
اعتباطاً  ،ما مل يع ّزز البحث عنها بالدليل
والربهان  ،و�إ ّال �ستكون حماوالت يائ�سة جت ّر
�صاحبها �إىل �سخط اهلل تعاىل  ،وحتيله �إىل
مق ّلدٍ �أعمى ال يعي ما يقول  ،فالغيور على دينه ،
ينبغي عليه �أن يتح ّرى الأُمور بحقائقها  ،ويتابع
الأ�شياء بوقائعها  ،و�أن ال يق ّلد ُك ّل ما �سمعه ور ّدده
الآخرون .
� ّإن ما ذكرّ � :إن علياً (عليه ال�سالم) قد ذ ّم �شيعته،
فهذا ما ال ينبغي �أن ي�صدر منك  ،ف� ّإن �شيعة علي
(عليه ال�سالم) هم خري من عرفهم التاريخ ،
واعت ّز بذكرهم ب ُك ّل �إجالل  ،منهم �سلمان الفار�سي
وع ّمار و�أبو ذر وحم ّمد بن �أبي بكر وعبد اهلل بن
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م�سعود و�أبو الهيثم بن الت ّيهان و�أمثالهم  ،فهم
خرية من عرفت و�أح�صيت  ،فكيف فات عليك
ذكر ه�ؤالء ؟ وكيف � ّأن علياً (عليه ال�سالم) قد ذ ّم
�أمثال ه�ؤالء وو ّبخهم ؟!
ولو عدنا �إىل تاريخ ما حدث �أ ّيام خالفة علي
(عليه ال�سالم)  ،فقد كانت جمموعة من رعية
الإمام وقت ذاك �أنا�سا خمالفني لطاعته  ،ال
ين�صاعون لأوامره  ،يث ّبطون قومه على اخلروج
معه  ،وكان �أ�شهرهم �أبو مو�سى الأ�شعري  ،الذي
تخاذل حني ا�ستخلفه الإمام (عليه ال�سالم) على
الكوفة  ،وث ّبط النا�س عن اخلروج  ،فو ّبخه وكتب
�إليه يف �أمر احلكمني وخيانته قائ ً
ال  " :ف� ّإن �شرار
مما يعني
النا�س طائرون �إليك ب�أقاويل ال�سوء " ّ ،
� ّأن هناك ع�صابة من املنافقني قد ت�ألبوا عليه .
وعبرّ (عليه ال�سالم) عن �سخطه من طلحة
والزبري  ،ومن كان معهما يف حرب اجلمل ،
التي ت�س ّببت يف �إزهاق �آالف من نفو�س امل�سلمني
فقال (عليه ال�سالم)  " :فخرجوا يج ّرون حرمة
متوجهني
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) ،
ّ
بها �إىل الب�صرة  ،فحب�سا ن�ساءهما يف بيوتهما ،
و�أبرز حبي�س ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
لهما ولغريهما  ،يف جي�ش ما منهم رجل �إ ّال وقد
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�أعطاين الطاعة  ،و�سمح يل بالبيعة ." ...
فقد �أ ّنب الإمام علي (عليه ال�سالم) ُك ّل من خرج
يف حرب اجلمل دون ا�ستثناء  ،وح ّملهم م�س�ؤولية
اخلروج على طاعته  ،وه�ؤالء ـ كما تعلم ـ كانوا
ي�ش ّكلون الغالبية العظمى من رعايا الإمام  ،فكان
يوجه لومه �إىل مثل ه�ؤالء
الإمام (عليه ال�سالم) ّ
 ،هذا من جهة .
ومن جهة �أُخرى اخلوارج الذين �آل الأمر �إليهم
باخلروج عليه يف حرب النهروان  ،و�أ ّدى بعد ذلك
انحرافهم وخبثهم � ،أن ّ
�سخروا عبد الرحمن بن
ملجم املرادي ـ الذي هو �أحد ر�ؤو�س اخلوارج ـ �إىل
اغتيال الإمام (عليه ال�سالم) يف فاجعة االعتداء
الغ�شيمة  ،وقتله يف م�سجد الكوفة  .ه�ؤالء
اخلوارج  ،ومثلهم �أ�صحاب اجلمل � ،أ�ضف �إليهم
املتقاع�سني القاعدين عن القتال �أتباع �أبي مو�سى
الأ�شعري  ،وكان الأ�شعث بن قي�س ـ ر�أ�س املنافقني
طابور خيانة داخل دولة الإمام (عليه ال�سالم)،
في�شعلون الفنت  ،ويطعنون بالإمام من خلفه ،
ُك ّل ه�ؤالء كان الإمام (عليه ال�سالم) قد خاطبهم
باخلطب التي ذكرت ،كيف ي�صف الإمام �شيعته
وحم ّبيه بهذه الأو�صاف ؟ التي ال تنم �إ ّال عن
�أو�صاف �أعدائه وخمالفيه  ،وبعد متابعة الأحداث
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التي عا�شها الإمام مع ه�ؤالء  ،فحينئذ جند قد
�ش ّكلوا ن�سبة كربى من املنافقني الذين خرجوا
على الإمام  ،وخرقوا طاعته ومع�صيته .
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ال�س�ؤال ال�سابع

الدكتو ُر التيجاين مع �شرف الدين امل�صري
�إمام الرابطة يف ال�سويد
اجب

ُ
يتحدث الدكتور حممد التيجاين ال�سماوي عن
�إحدى مناظراته يف ال�سويد يقول ا�ستقبلني
الأخوة باملطار يف العا�صمة ال�س ّويدية �ستوكهومل،
ونزلت �ضيفا عند الأخ ّ
ال�شطي رئي�س ال ّرابطة
ويف يومني وخالل حما�ضرتني انق�سمت ال ّرابطة
�إىل ق�سمني وت�ش ّيع �أغلبهم ب�إعانة الإخوة الذين
عرفتهم خالل امل�ؤمتر  ،وكان �أ�ش ّد ال ّنا�س حما�سا
للت�ش ّيع الأخ حممود ّ
الطاهري والأخ اجلزائري
ر�شيد بدرة  ،ولكن �إمام ال ّرابطة �شرف الدين
امل�صري ومعاونه ح�سني التون�سي بقيا معادين
ومعاندين.
يح�س بالعزلة �شيئاً ف�شيئا
وبد�أ الإمام ّ
فلج�أ �إىل املواجهة والهجوم العنيف على ال�شيعة
وقال فيما قال � :أنا �أعرف �أن علماء ال�شيعة
ك ّذابون ومنافقون  ،و�أن �أعظم كتاب عندهم هو
كتاب املراجعات الذي يفتخر به الدكتور التيجاين
نف�سه  ،هذا الكتاب ك ّله كذب ونفاق.
 32لو �س�ألوك

ا�ستف ّزين كالمه الذي قاله مبح�ضر �أكرث من
ع�شرين رجال فقلت  :ا ّتق اهلل ف�أنت �إمام اجلماعة
واملفرو�ض �أن الإمام يكون مثال ال�صدّق والأمانة ،
وال يقول مبا ال يعلم  ،فكيف لو طالبتك بالدليل
على ا ّدعائك.
قال  :عندي دليل على ما �أقول و�أنا ال �أتكلم �إ ّال
مبا �أعلم.
واتفقوا على موعد للمناظرة
قال الأخ اجلزائري  :ال�سهرة الليلة يف
بيتي ف�أنتم ك ّلكم مدع ّوون للع�شاء عندي  ،وبعد
الع�شاء نبحث يف املو�ضوع  ،وكان اال ّتفاق على
ذلك.
وكان اللقاء  ،الإمام امل�صري يتبعه معاونه
ح�سني التون�سي ويحمل حقيبته  ،وبعد تناول
ال�صالة  ،افتتح �صاحب
الع�شاء وق�ضاء فري�ضة ّ
البيت الأخ ر�شيد بدرة اجلل�سة بكلمة وجيزة دعا
فيها احلا�ضرين  ،وكانوا يزيدون على الثالثني
رجال  ،ون�ساءهم يف الغرفة املجاورة  ،دعاهم ك ّلهم
الحرتام املجال�س العلم ّية ولزوم ال�صمت.
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�أخرج الإمام �شرف الدين امل�صري من
الن�ص واالجتهاد  ،ثم �أخرج معه
حقيبته كتاب ّ
�صحيح البخاري وفتح كتاب الن�ص واالجتهاد
و�أعطاين �إ ّياه  ،وطلب مني قراءة ال�صفحة
امل�سطرة  ،وقر�أتها و�أنا �أعرفها فهي تتع ّلق
باجتهاد عمر بن ّ
اخلطاب عندما جذب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله من قمي�صه وهو ي�ص ّلي على
عبد اهلل بن �أبي املنافق وقال له � :إن اهلل نهاك �أن
ت�صلي على املنافقني.
قلت  :وماذا فيها فالق�ض ّية معروفة وال ينكرها
�أيّ باحث.
قال  :قف هنا واقر�أ التعليق الذي
كتبته �أنا  ،فقر�أت على احلا�شية وقد ّ
�سطر كلمة
فجذبه ب�سطرين  ،قوله  :انظروا �إىل هذا الك ّذاب
الدجال الذي يح ّرف الكالم عن موا�ضعه� ,إنه هنا
ّ
ي�ست�شهد بالبخاري وها هو البخاري �أمامنا  ،خذ
اقر�أ بنف�سك ما ذكره البخاري  ،وناولني كتاب
البخاري فقر�أت  :فجاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله لي�ص ّلي عليه  ،فم�سكه عمر.
قلت  :ما هو الفرق بني هذا وذاك امله ّم
�أن عمر منع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله من
ال�صالة و�أنا ال �أرى فرقا بني جذبه �أو م�سكه.
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ف�صاح قائال  :وهذه م�صيبتك � ،أنت جاهل
بال ّلغة العرب ّية  ،وال تف ّرق بني جذبه وم�سكه ،
فلفظ م�سكه تعني اللني وال ّلطف  ،وجذبه تعني
ال�شدّة والعنف ،
ونظرت حويل �إىل احلا�ضرين وقد
انتك�ست ر�ؤو�سهم وفج�أة جاءين اجلواب وقر�أت
من جديد ما كتبه �شرف الدين قائال  :و�إليك منه
ما �أخرجه البخاري يف كتاب اللبا�س من �صحيحه
 ،وراجعت كتاب البخاري الذي جاء به الإمام معه
ّ
ي�ستدل بغري الكتاب الذي ذكره �شرف
فوجدته
الدين املو�سوي  ،عند ذلك  ،فهمت وقلت فلماذا
مل ت�أتِ باجلزء املذكور الذي فيه كتاب اللبا�س،
ف�إن كنت تعلم فتلك م�صيبة  ،و�إن كنت ال تعلم
فامل�صيبة �أعظم.
قال �صائحا ي�س�أل احلا�ضرين � :أهناك كتاب �آخر
للبخاري غري هذا؟
قلت  :ال � ،أنا �أق�صد ملاذا مل ت�أت بالأجزاء
ك ّلها وجئت بهذا اجلزء فقط؟ لأين �أعرف
�أن البخاري ينقل احلادثة يف عدّة �أبواب من
�صحيحه.
فته ّلل وجه �صاحب البيت ر�شيد بدرة
وقال � :أنا عندي �صحيح البخاري هنا بكل
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�أجزائه.
فقلت  :هلم به �إلينا  ،ويف حلظة جاء
ّ
ا�ستدل به
الكتاب و�أخرجت كتاب اللبا�س الذي
�شرف الدين املو�سوي و�إذا فيه  :فجاء ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله لي�ص ّلي عليه فجذبه عمر ،
ف�صاح ر�شيد بدرة  :اهلل �أكرب وتهلل احلا�ضرون
ك ّلهم  ،وانتك�س الإمام امل�صري لأنه �أ�صيب بذهول
فط�أط�أ بر�أ�سه �إىل الأر�ض  ،ومل يزد �شيئاً رغم
وجهها �إليه الأخ ر�شيد بدرة
الكلمات النابية التي ّ
الذي قال له فيها  :يا �شرف الدين ك ّنا نظ ّنك عاملا
متبحرا ف�إذا بك فارغ  ،وت ّتهم العلماء الأجالء
ّ
وت�سب وت�شتم �أنا�ساً �أبرياء
بالكذب والدّجل ،
ّ
�أف�ضوا �أمرهم �إىل اهلل.
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ال�س�ؤال الثامن

املر�أ ُة ال ترث من العقار  ،فال � َ
إرث للزهراء
عليها ال�سالم!
اجب

رويَ عن �أبي جعفر قوله  « :الن�ساء ال يرثن من
الأر�ض وال من العقار �شيئاً » (انظر  « :فروع
الكايف » للكليني (. ). )127 / 7
وروى الطو�سي يف التهذيب ( ). 254 / 9عن مي�سر
قوله � « :س�ألت �أبا عبد اهلل عليه ال�سالم عن الن�ساء
ما لهن من املرياث ؟! فقال  :لهن قيمة الطوب
والبناء واخل�شب والق�صب  ،ف�أما الأر�ض والعقار
فال مرياث لهن فيهما » .
ولي�س يف هذه الروايات تخ�صي�ص �أو تقييد  ،ال
لفاطمة « ر�ضي اهلل عنها » وال غريها .
وعلى هذا ف�إنه ال حق لفاطمة « ر�ضي اهلل عنها
�أن تطالب مبرياث ر�سول اهلل ؛ (ح�سب روايات
املذهب ال�شيعي) .
و�أي�ضاً كل ما كان للر�سول ( فهو للإمام  ،ح�سب
هذه الرواية" وما كان لر�سول اهلل فهو للأئمة من
�آل حممد "(�أ�صول الكايف للكليني .)476 / 1 ،
والإمام الأول بعد ر�سول اهلل ح�سب معتقد ال�شيعة
هو علي « ر�ضي اهلل عنه »  ،ولذا فالأحق باملطالبة
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ب�أر�ض فدك هو علي « ر�ضي اهلل عنه »  ،ولي�س
فاطمة « ر�ضي اهلل عنها »  ،ومل نره فعل ذلك .
االجابة
�أو ًال � :إن املق�صود بالن�ساء اللواتي ال يرثن  :هن
الزوجات  ،ف�إنهن ال يرثن من الأر�ض والعقار
�شيئاً  ،وقد �أو�ضحت �سائر الروايات التي ذكرها
الكليني « رحمه اهلل » ذلك  ،و�صرحت به  . .فلم
يكن من الإن�صاف ت�سجيل هذا الإ�شكال من
الأ�سا�س  ،فراجع الكايف ج � 7ص  127ـ  130باب « �أن
الن�ساء ال يرثن من العقار �شيئاً » جتد الت�صريح
ب�أن املق�صود هو �أرث الزوجة من زوجها .و�صرح
بذلك ال�شيخ الطو�سي يف كتاب التهذيب الذي
نقل عنه ال�سائل �أي�ضاً  ،فراجع ج  9باب مرياث
الأزواج احلديث رقم 106
وبعد �أن ظهر �أن هذه الروايات قد �أو�ضحت
املق�صود  ،فال بد من �أن حتمل الروايات املطلقة
على املقيدة  ،كما هي القاعدة يف ذلك .
ثانياً  :ذكر نف�س هذا ال�سائل رواية مي�سر  ،عن
كتاب تهذيب الأحكام لل�شيخ الطو�سي  ،وهي
الرواية رقم  ، 31 / 113ولكنه حذف منها ذيلها
ال�صريح يف �أن املراد هو خ�صو�ص الزوجة  ،وهي
كما يلي :
عن مي�سر بياع ِّ
الزطي  ،عن �أبي عبد اهلل « عليه
ال�سالم » قال � « :س�ألته عن الن�ساء  :ما لهن من
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املرياث ؟!
فقال  :لهن قيمة الطوب  ،والبناء  ،واخل�شب ،
والق�صب  .ف�أما الأر�ض  ،والعقار فال مرياث لهن
فيه .
قال  :قلت  :فالثياب ؟!
قال  :الثياب لهن .
قال  :قلت  :كيف �صار ذا ولهذه الثمن والربع
م�سمى ؟!
قال  :لأن املر�أة لي�س لها ن�سب ترث به  ،و�إمنا هي
دخل عليهم  .و�إمنا �صار هذا كذا لئال تتزوج املر�أة
فيجيء زوجها � ،أو ولد من قوم �آخرين  ،فيزاحم
قوماً يف عقارهم » .
ف�إن املر�أة التي ورثت بال�سبب ال بالن�سب هي
الزوجة من زوجها � ،أما البنت فرتث بالن�سب من
�أبيها .
ثالثاً  :لو �سلمنا جد ًال � :أن البنت ال ترث  ،لكن
مو�ضوع فدك خارج عن مو�ضوع املرياث بالكلية،
لأن فدكاً قد فتحت �صلحاً  ،ومل يوجف عليها
بخيل وال ركاب  ،فهي خال�صة لر�سول اهلل « �صلى
اهلل عليه و�آله » يفعل فيها ما ي�شاء  ،وقد نحلها
(�أي وهبها) للزهراء « عليها ال�سالم »  ،وت�سلمتها
منه  ،وا�ستغلتها �أربع �سنوات يف حياته  ،وملا ا�ستوىل
عليها �أبو بكر �أخرج ع َّمالها منها .
والنحلة  ،والهبة والهدية مت ّلك بنف�س الإعطاء
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والقب�ض  ،وال تبقى ملكاً للمعطي لكي تدخل يف
مرياثه .
رابعاً � :إن احلديث الذي ا�ستدل به ال�سائل على
�أن كل ما للر�سول « �صلى اهلل عليه و�آله » للإمام
�ضعيف ال�سند  ،فال تقوم به حجة  ،وال تثبت به
دعوى . .
خام�ساً � :إن املق�صود بهذه الأحاديث  :هو �أن
للإمام حق الت�صرف من حيث هو �إمام مع�صوم
وخليفة لر�سول اهلل « �صلى اهلل عليه و�آله »  ،ولي�س
املق�صود �أن الأموال ت�صبح له  ،بحيث تبطل ملكية
النا�س لأموالهم . .
ولو كان هذا هو املق�صود  ،مل ي�صح من علي « عليه
ال�سالم » القبول بالتحاكم �إىل قا�ضيه �شريح يف
الأمور املالية . .
�ساد�سا� :إن زهد علي « عليه ال�سالم » بالدنيا  ،ال
يعطي احلق للآخرين باغت�صاب �أمواله �أو �أموال
زوجته  ،و�أوالده  ،و�أن ي�ستذلوه �إىل هذا احلد وال
يجعل فعلهم مربراً �أو معفواً عنه عند اهلل . .
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ال�س�ؤال التا�سع

تاريخ النوا�صب ومتى بد�أوا بالظهور وهل
�أنب�أ الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله) بهم؟
اجب

لقد �أخرب النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) عن
النوا�صب وبالذات الذين �سيجاهرون عل ّياً �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) بالعداء ،كما جاء عن �أن�س
بن مالك قال( :كنا مع ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�آله) ،وعلي بن �أبي طالب معنا ،فمررنا بحديقة
فقال علي( :يا ر�سول اهلل �أال ترى ما �أح�سن هذه
احلديقة) ،فقال�( :إن حديقتك يف اجلنة �أح�سن
منها) ،حتى مررنا ب�سبع حدائق يقول علي ما
قال ويجيبه ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) مبا
�أجابه ،ثم �أ َّن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
وقف فو�ضع ر�أ�سه على را�س علي وبكى ،فقال
علي( :ما يبكيك يا ر�سول اهلل؟) قال�( :ضغائن يف
�صدور قوم ال يبدونها لك حتى يفقدوين)) (رواه
�أبو يعلى يف م�سنده  ،426 :1جممع الزوائد :9
 ،118امل�صنف البن �أبي �شيبة  ، 502 :7تاريخ بغداد
 ،394 :12ورواه احلاكم ب�سند �آخر يف امل�ستدرك :3
15و�صححه ووافقه الذهبي).
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وهذا الن�صب وال�ضغينة والبغ�ض لعلي (عليه
ال�سالم) ظهرـ كما �أخرب النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله) ـ بدرجات وحاالت متفاوته ،بلغت ذروتها
عند معاوية بن �أبي �سفيان الذي َّ
�سن لأتباعه لعن
�أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) على املنابر ،وتابع
�شيعة علي (عليه ال�سالم) وحمبيه وقتلهم حتت
كل حجر ومدر ,ثم كانت فاجعة كربالء امل�ؤملة التي
قتل فيها �سيد �شباب �أهل اجلنة (عليه ال�سالم)
و�سبيت ن�ساء �أهل البيت (عليهم ال�سالم) ،وامتد
بعدها تاريخ الن�صب والعداء لأهل البيت(ع)
و�شيعتهم �إىل يومنا هذا ...ويف كتاب (الن�صب
والنوا�صب) ملح�سن املعلم تفا�صيل اكرث
اما علماء �أهل ال�سنة فقد تعددت اجاباتهم يف حق
املبغ�ض لأهل البيت(عليهم ال�سالم) و الذي يعرف
بالنا�صب ,نقل ن�صر اهلل الكابلي يف ال�صواعق
(خمطوط) عن ال�شيخ فريد الدين بن حممد
الني�سابوري قوله(( :من �آمن مبحمد ومل ي�ؤمن
ب�أهل بيته فلي�س مب�ؤمن� ،أجمع العلماء والعرفاء
على ذلك ومل ينكره �أحد))( .انتهى) (نفحات
الأزهار .)189 /9
بل وحتى ابن تيمية �أفتى بحرمة بغ�ض �أهل
البيت(عليهم ال�سالم) كما هو الوارد عنه يف
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بع�ض ر�سائل  ،ويف حاالت اخرى يتجاهل اهل
البيت عليهم ال�سالم.
وقد روى �أهل ال�سنة حديثاً �صحيحاً ـ كما ن�ص
على ذلك احلاكم يف م�ستدركه  55 :3والذهبي يف
التلخي�ص ـ عن النبي(�صلى اهلل عليه و�آله) قوله:
(والذي نف�سي بيده ال يبغ�ضنا �أهل البيت �أحد �إال
�أدخله اهلل النار)).
ويف الآية القر�آنية كفايةُ (ِ :ق ْل ال �أَ ْ�س َ�أ ُل ُك ْم َعلَ ْي ِه
�أَ ْجراً �إِلاَّ المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى) (ال�شورى.)23:
اما عبارة ابناءالعامة فالذين يطلق عليهم هذا
امل�صطلح :هم من يتعامل مع الأمور دون عمق ،
وب�شكل �سطحي �ساذج � ،أي غري عميق يف تفكريه
وغري دقيق يف معرفته للواقع  ،ويتعامل مع كثري
من املعطيات ب�شكل ب�سيط غري واقعي وال ح�صيف،
مع �أن الواقع �أمامهم غري خفي  ،وال�شواهد
كثرية غري قليلة  ،ومع ذلك فهم يتعاملون مع
هذه الأمور ب�شكل ب�سيط ال يو�صلهم �إىل حقائق
الأمور ووقائعها  ،وي�أخذون كل ما قيل ويقال دون
حتكم العقل والربهان .
�أما النوا�صب  :فهم الذين ين�صبون العداء لآل
حم ّمد (�صلوات اهلل عليهم) �أي يبغ�ضون علي بن
�أبي طالب و�أوالده (عليهم ال�سالم) ويحاولون �أن
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يرتب�صوا بهم وب�شيعتهم كل �سوء  ،وهذا ال ينطبق
على م�سلم يق ّر هلل بالوحدانية وللنبي بال�شهادة ،
ويجهل مكانة اهل البيت عليهم ال�سالم.
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ال�س�ؤال العا�شر

�صحة حديث انا مدينة العلم وعلي بابها
اجب

اورد ال�شيخ الدهلوي ( )1239-1159هـ يف التحفة
االثني ع�شرية �ص ( )165طبع ون�شر الرئا�سة
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة
والإر�شاد يف ال�سعودية وقف �سنة  1404هـ الطعون
بحديث انا مدينة العلم وعلي بابها حيث ذكر
قال يحيى بن معني :ال �أ�صل له وقال البخاري:
�أنه منكر ولي�س له وجه �صحيح وقال الرتمذي:
انه منكر غريب وذكره �إبن اجلوزي يف املو�ضوعات
وقال النووي والذهبي واجلوزي� :إنه مو�ضوع.
بخ�صو�ص ما �أوردته من ا�شكاالت الدهلوي حول
حديث (باب مدينة العلم) كيف يكون الرد ؟
ا ّن كالم الدهلوي على هذا احلديث فيه �شيء من
املغالطة والتهويل لغر�ض الت�شكيك باحلديث لي�س
�إال فهو مل ينقل �آراء العلماء ب�شكل دقيق وامنا
كان غر�ضه احل�شو كعادة امل�شككني ،و�إليك تف�صيل
ذلك:
�أو ًال :ما نقله عن يحيى بن معني من �أنه قال ال
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�أ�صل لهذا احلديث فهو مما ي�ضحك الثكلى ،ويعدُّ
منه مغالطة �صريحة ،لأن ابن معني يعترب �أول
امل�صححني لهذا احلديث بال خالف بني املحدثني،
وامل�س�ألة مف�صلة يف كتاب (تهذيب التهذيب) البن
حجر الع�سقالين يف ترجمة عبد ال�سالم بن �صالح
الهروي.
وامنا قال ابن معني :ال �أ�صل له من رواية عمر بن
ا�سماعيل بن جمالد الذي ادعى �أنه �سمع احلديث
من �أبي معاوية يف بغداد ،فكذبه ابن معني لأجل
ذلك على اعتبار ا ّن ابا معاوية مل يحدث بهذا
احلديث يف بغداد ،كما هو مو�ضح يف ترجمة عمر
بن ا�سماعيل بن جمالد يف كتاب (تهذيب التهذيب)
البن حجر الع�سقالين.
ثانياً :بخ�صو�ص ما نقله عن الرتمذي انه قال ا ّن
احلديث منكر غريب فهو مردودٌ ،لأ ّن املعروف بني
�أهل العلم �أ ّن حكم الرتمذي على بع�ض االحاديث
يختلف باختالف الن�سخ املخطوطة لأ�صل �سنن
الرتمذي كما يف كتاب (املقنع يف علوم احلديث/
البن امللقن ج�/1ص ،)97وقد اختلف قول الرتمذي
هنا على ثالثة �أقوال:
 -1انه قال :ان هذا احلديث غريب نقل ذلك �أكرث
املحققني كال�شيخ �صالح الدين العالئي (انظر
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اللآلئ امل�صنوعة ( ،)/واخلطيب التربيزي
يف م�شكاة امل�صابيح ( ،)/و�شم�س الدين ابن
اجلزري يف كتاب �أ�سنى املطالب يف مناقب علي بن
ابي طالب ،وكذا العالمة املناوي يف كتاب في�ض
القدير �شرح اجلامع ال�صغري(. )/
 -2القول الثاين :ا ّن الرتمذي قال ح�سن غريب
نقل ذلك املحب الطربي يف الريا�ض الن�ضرة (ج/
�ص. )
 -القول الثالث :ما نقل �أنه قال منكر غريب.
فبع�ض الطبعات خ�صو�صاً املطبوعة يف الدار
ال�سلفية اكتفت بهذا القول دفعاً ل�صدر احلديث و�إال
لو كان حمققو هذه الكتب �أكرث مو�ضوعية لأ�شاروا
اىل اختالف الأقوال يف النقل عن الرتمذي وا ّن
املنقول عنه هو �أنه قال حديث غريب كما عليه �أكرث
املحققني من �أهل ال�سنة مع مالحظة ا ّن اختالف
االقوال هنا امنا �أريد بها حديث انا مدينة احلكمة
ال على حديث مدينة العلم فت�أمل ذلك.
ثالثاً :ا ّن الدهلوي مل ينقل �آراء امل�صححني لهذا
احلديث وهم من اجلهابذة الذين يعتمد على
ت�صحيحاتهم (كابن معني) وهو امام اجلرح
والتعديل كما م َّر �آنفاً  ،وكذا ت�صحيح املف�سر الكبري
حممد بن جرير الطربي كما يف كتابه (تهذيب
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الآثار) ،وقد قال ال�سيوطي كنت �أجيب بهذا اجلواب
دهراً اىل �أ ّن وقفت على ت�صحيح ابن جرير حلديث
علي يف (تهذيب الآثار) مع ت�صحيح احلاكم حلديث
ابن عبا�س فا�ستخرت اهلل تعاىل وجزمت بارتقاء
احلديث عن مرتبة احل�سن اىل مرتبة ال�صحة.
كما يف (الاللئ امل�صنوعة  )//وكتاب
(خال�صة عبقات االنوار ج/ص .)/بل
انه مل ينقل ر�أي احلافظ العالئي �أو ال�شيخ ابن
حجر الع�سقالين من �أ ّن احلديث ح�سن ال �صحيح
وال مو�ضوع نقل ذلك حممد بن يو�سف ال�شامي يف
ا�سماء ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) حرف الدال
ونقله ال�سيوطي يف (الاللئ )//
وبو�سعكم الرجوع اىل كتاب (فتح امللك العلي
ب�صحة حديث باب مدينة العلم علي) للمحقق
�أحمد بن ال�صديق الغماري ففيه ق�ضية ما يغنيكم
ان �شاء اهلل تعاىل.
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ال�س�ؤال احلادي ع�شر

علي (عليه ال�سالم) هو من ولد يف الكعبة
ٌ
ولي�س غريه!
اجب

�صحيح م�سلم توجد رواية تقول ب�أن الذي ولد
يف
ِ
يف الكعبة هو احلكيم بن حزام .هل توجد روايات
�سنية �صحيحة على ان الذي ولد يف الكعبة هو علي
بن ابي طالب عليه ال�سالم ؟
هذه الراوية ميكن لنا ان نعتربها م�صداقا للد�س
والتحريف يف الروايات التي يف �صحيح م�سلم
الن حقيقة والدة امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم يف
الكعبة هي بعيدة كل البعد عن ال�شبهات ويكفينا
ما �سنذكره لكم من ادلة على ذلك .قال احلاكم
يف (امل�ستدرك  :)483 : 3وقد تواترت الأخبار �أن
فاطمة بنت �أ�سد ولدت �أمري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب كرم اهلل وجهه يف جوف الكعبة .وحكى
احلافظ الكنجي ال�شافعي يف (الكفاية) من طريق
ابن النجار عن احلاكم الني�سابوري �أنه قال :ولد
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب مبكة يف بيت اهلل
احلرام ليلة اجلمعة لثالث ع�شرة ليلة خلت من
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رجب �سنة ثالثني من عام الفيل ومل يولد قبله
وال بعده مولود يف بيت اهلل احلرام �سواه �إكراما له
بذلك  ،و�إجالال ملحله يف التعظيم .
وتبعه �أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ال�شهري
ب�شاه ويل اهلل والد عبد العزيز الدهلوي م�صنف
(التحفة االثني ع�شرية يف الرد على ال�شيعة) فقال
يف كتابه (�إزالة اخلفاء) :تواترت الأخبار �إن فاطمة
بنت �أ�سد ولدت �أمري امل�ؤمنني عليا يف جوف الكعبة
ف�إنه ولد يف يوم اجلمعة ثالث ع�شر من �شهر رجب
بعد عام الفيل بثالثني �سنة يف الكعبة ومل يولد
فيها �أحد �سواه قبله وال بعده .
قال �شهاب الدين ال�سيد حممود الآلو�سي �صاحب
التف�سري الكبري يف (�سرح اخلريدة الغيبية يف �شرح
الق�صيدة العينية /لعبد الباقي �أفندي العمري
�ص  )15عند قول الناظم :
�أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ***** ببطن
مكة عند البيت �إذ و�ضعا
وكون الأمري كرم اهلل وجهه ولد يف البيت �أمرا
م�شهورا يف الدنيا وذكر يف كتب الفريقني ال�سنة
وال�شيعة� ...إىل �أن قال :ومل ي�شتهر و�ضع غريه
كرم اهلل وجهه كما ا�شتهر و�ضعه بل مل تتفق الكلمة
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عليه  ،وما �أحرى ب�إمام الأئمة �أن يكون و�ضعه فيما
هو قبلة للم�ؤمنني ؟ و�سبحان من ي�ضع الأ�شياء يف
موا�ضعها وهو �أحكم احلاكمني .
وقال يف (�ص  )75عند قول العمري :
و�أنت �أنت الذي حطت له قدم
يف مو�ضع يده الرحمن قد و�ضعا
		
وقيل� :أحب عليه ال�صالة وال�سالم (يعني عليا) �أن
يكافئ الكعبة حيث ولد يف بطنها بو�ضع ال�صنم عن
ظهرها ف�إنها كما ورد يف بع�ض الآثار كانت ت�شتكي
�إىل اهلل تعاىل عبادة الأ�صنام حولها وتقول� :أي رب
حتى متى تعبد هذه الأ�صنام حويل ؟ واهلل تعاىل
يعدها بتطهريها من ذلك ...اه .
و�إىل هذا املعنى �أ�شار العالمة ال�سيد ر�ضا الهندي
بقوله :
ملا دعاك اهلل قدما لأن
تولد يف البيت فلبيته
			
�شكرته بني قري�ش ب�أن
طهرت من �أ�صنامهم بيته
		
ويجدها القارئ من املت�سامل عليه من ف�ضائل
موالنا �أمري امل�ؤمنني �صلوات اهلل عليه يف غري
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واحد من م�صادر القوم منها :
 -1مروج الذهب � 2ص  2ت�أليف �أبي احل�سن
امل�سعودي الهذيل.
 -2تذكرة خوا�ص الأمة �ص � 7سبط ابن اجلوزي
احلنفي.
 -3الف�صول املهمة �ص  14ابن ال�صباغ املالكي.
 -4ال�سرية النبوية � 1ص  150نور الدين علي
احللبي ال�شافعي.
� -5شرح ال�شفا ج � 1ص  151ال�شيخ علي القاري
احلنفي.
 -6مطالب ال�سئول �ص � 11أبي �سامل حممد بن
طلحة ال�شافعي.
 -7حما�ضرة الأوائل �ص  120ال�شيخ عالء الدين
ال�سكتواري.
 -8مفتاح النجا يف مناقب �آل العبا مريزا حممد
البدخ�شي.
 -9املناقب الأمري حممد �صالح الرتمذي.
 -10مدارج النبوة ال�شيخ عبد احلق الدهلوي.
 -11نزهة املجال�س � 2ص  204عبد الرحمن
ال�صفوري ال�شافعي.
� -12آيينه ت�صوف ط �ص � 1311شاه حممد ح�سن
اجل�شتي.
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 -13روائح امل�صطفى �ص � 10صدر الدين �أحمد
الربدواين.
 -14كتاب احل�سني � 1ص  16ال�سيد علي جالل
الدين.
 -15نور الأب�صار �ص  76ال�سيد حممد م�ؤمن
ال�شبلنجي.
 -16كفاية الطالب �ص  37ال�شيخ حبيب اهلل
ال�شنقيطي
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ال�س�ؤال الثاين ع�شر

عن قولِ الإمام علي� ..أنا الأول و�أنا
الآخر و�أنا الظاهر و�أنا الباطن و�أنا وارث
الأر�ض"  .رجال الك�شي �ص .138
اجب

وذك َر الكليني يف �أ�صول الكايف" :نحن ل�سان اهلل
ونحن وجه اهلل ونحن عني اهلل يف خلقه" � .أ�صول
الكايف �ص . 84
وعن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم كان �أمري امل�ؤمنني
�صلوات اهلل عليه كثريا ما يقول�" :أنا ق�سيم اهلل
بني اجلنة والنار ،لقد �أوتيت خ�صاال ما �سبقني
�إليها �أحد قبلي علمت املنايا والباليا والأن�ساب
وف�صل اخلطاب فلم يفتني ما �سبقني ومل يعزب
عني ما غاب عني" � .أ�صول الكايف �ص . 117
�إن هذا املو�ضوع قدمي جديد ،والوهابية
�أخزاهم اهلل مل يفت�أوا يرددونه بعبارات خمتلفة
يف منتدياتهم ،وقد ت�صدى بع�ض الباحثني
واملناظرين ال�شيعة لل�شبهات املطروحة فيه على
منتديات الوهابية �أنف�سهم� ،أو يف موا�ضع �أخرى
من ال�شبكة العنكبوتية.
فنقول� :أما بخ�صو�ص قول علي عليه ال�سالم،
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فاملعنى الذي �أراده �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
�شيء �آخر متاما ،وقد ذكر علي عليه ال�سالم ت�أويل
هذه املعاين بقوله((:و�أما قويل� :أنا الأول ،ف�أنا
�أول من �آمن باهلل و�أ�سلم ،و�أما قويل� :أنا الآخر،
ف�أنا �آخر من �سجى على النبي ثوبه ودفنه ،و�أما
قويل� :أنا الظاهر والباطن :ف�أنا عندي علم
الظاهر والباطن ))...االخت�صا�ص لل�شيخ املفيد
�ص .163
و�أما قوله عليه ال�سالم :و�أنا وارث الأر�ض ،ف�إ�شارة
�إىل قوله تعاىل (( :ولقد كتبنا يف الزبور من بعد
الذكر �أن الأر�ض يرثها عبادي ال�صاحلون ))
وعلي عليه ال�سالم هو �صالح امل�ؤمنني وامل�صداق
الأمت للعباد ال�صاحلني.
و�أما كون الإمام هو رب الأر�ض ،فقد ورد حديث
بهذا اللفظ عنهم عليهم ال�سالم ولكن لي�س
على ما فهموا ،فالربوبية هنا لي�س املراد منها
الإلوهية ،بل املراد هو املعنى اللغوي الذي منه
�أي�ضا التدبري والرعاية ،كما يقال للأب الذي
يعيل �أ�سرته :رب الأ�سرة ،وقد وردت �أحاديث �أن
الأر�ض ال تخلو من احلجة طرفة عني ،و�أنها لو
خلت منه ل�ساخت ب�أهلها ،فمنزلة الإمام من �أهل
الأر�ض هي نظري منزلة الأب من �أهل �أ�سرته،
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ف�إذا مل ي�ستنكروا و�صف الأب ب�أنه رب ،فلماذا
ي�ستنكرون و�صف الإمام ب�أنه رب مع �أن املناط يف
الو�صفني وا�ضح كما �أ�سلفنا؟
و�أما نقله عن (ترجمة مقبول �أحمد) ففيه خلل
من جهة الطباعة �أو �سهو ،ذلك لأن اخلطاب يف
الآية هو للنبي �صلى اهلل عليه و�آله ،ي�أمره بعبادة
اهلل عز وجل ،فالآمر وامل�أمور اثنان يف الآية ،وقد
احتدا يف التف�سري بجعل النبي يف مو�ضع اهلل عز
وجل ،وتغري اخلطاب من املفرد اىل اجلمع؛ لأن
النبي ال ُي�أمر بعبادة نف�سه ...ي�ضاف �إىل كل ذلك
�أن هذا الن�ص الذي يت�شبث به النا�صبي منقول
من كتاب فرد ولي�س له �أثر يف جميع م�صادر
ال�شيعة ،فلو افرت�ضنا �أن الن�ص من جهة عبارته
خال عن اخلط�أ وال�سهو فهو ال يعرب عن ر�أي
ال�شيعة مطلقا لعدم وروده يف م�صدر �آخر.
و�أما ما ذكر يف (وجه اهلل وعني اهلل ويد اهلل
ول�سان اهلل) فال �إ�شكال فيه �أبدا ،لأننا �إذا فهمنا
الآيات التي وردت يف القر�آن نا�سبة �إىل اهلل تعاىل
الوجه واليد والعني والل�سان �إىل �آخره ،فقد
جعلنا اهلل ج�سما �شبيها بالإن�سان له هذه الأجزاء،
وهذا ال يجوز ،لأن اهلل تبارك وتعاىل لي�س كمثله
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�شيء ،بل الواجب هو تنزيهه عز وجل عن �صفات
الأج�سام ،وهذا ما فعله �أهل البيت عليهم ال�سالم
يف الأحاديث التي نقلها ،فبينوا �أنهم وجه اهلل
وذلك لأن العباد يتوجهون بهم �إليه ،و�أنهم عني
اهلل لأنهم يف حمل رعاية اخللق واالعتناء بهم
كالعني ال�ساهرة على حفظ �ش�ؤونها ،وهم يد اهلل
لأن اهلل تعاىل يب�سط لعباده الرحمة ويجزل لهم
العطاء والنعمة بتو�سطهم ،وهم ل�سان اهلل لأن اهلل
تعاىل قد جعل علمه وحكمته عندهم واحتج بهم
على من �أنكر التوحيد ...فهذه املعاين ال �إ�شكال
فيها ملحل داللتها على تنزيهه عز وجل عن �شبه
خلقه� ،أما النا�صبي ين�سب �إىل اهلل عز وجل العني
والوجه والل�سان واليد والرجل ويت�صوره ج�سما
حاال يف املكان ،و�أنه ي�شار �إليه كما ي�شار �إىل �سائر
الأج�سام ،فهذا هو مبلغ عقله ومقدار فهمه حيث
جمد على الن�ص فكفر من حيث ال ي�شعر.
و�أما ما ذكره من حديث �أمري امل�ؤمنني عليه
ال�سالم (�أنا ق�سيم اجلنة والنار )...وحديث (�إين
لأعلم ما يف ال�سماوات )...فلي�س فيها ما يدل
على ال�شرك والكفر والغلو كما يزعم ،مع �أنهم
قد رووا يف كتبهم قول النبي �صلى اهلل عليه و�آله
يف علي عليه ال�سالم�( :أنا مدينة العلم وعلي
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بابها) و�أحاديث يف كونه �أعلم ال�صحابة و�أق�ضاهم
مذكورة يف �صحاحهم و�سننهم ،فعلم النبي قد �صار
بعده �صلى اهلل عليه و�آله عند علي عليه ال�سالم،
وقد توارث ذلك العلم �أهل بيته حتى ا�ستقر عند
خامت الأئمة املهدي عليه ال�سالم ،فال توجب هذه
العلوم واملقامات املذكورة �شركا وال كفرا.
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ال�س�ؤال الثالث ع�شر

يف اخر الزمان اختالف امل�سلمني ولي�س
ال�شيعة
اجب

هنالك رواية واحدة تذكر ان ال�شيعة يختلفون
فيما بينهم وهذا االختالف يعترب من عالمات
الظهور وبهذا ال�صدد نقول �إن �أحد الرواة يف �سند
هذه الرواية اختلفت الن�سخ يف �أ�سمه فمنها ذكرته
ب�أ ّنه علي بن احل�سن وهو ثقة ومنها ما ذكرته
ب�أ ّنه علي بن احل�سني وهو جمهول وعلى كل حال
فقد ن�ستطيع ت�صحيح هذه الرواية �سنداً مع �أنه
ينبغي �أن ي�ؤخذ بنظر الأعتبار روايات �أخرى
حتكي لنا م�ضمون هذه الرواية مع اختالف يف
بع�ض تفا�صيلها مثل:
رواية �أمري امل�ؤمنني علي (عليه ال�سالم) حيث
قال :يا مالك بن �ضمرة كيف �أنت �إذا اختلفت
ال�شيعة هكذا ـ و�شبك �أ�صابعه و�أدخل بع�ضها يف
بع�ض ـ فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني :ما عند ذلك من
خري؟ قال :اخلري كله عند ذلك يا مالك ،عند
ذلك يقوم قائمنا � .....إىل �آخر الرواية( .الغيبة
للنعماين �ص.)206
هنالك رواية اخرى للإمام احل�سن بن علي
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(عليهما ال�سالم) حيث قال :ال يكون هذا الأمر
الذي تنتظرون حتى يرب�أ بع�ضكم من بع�ض
ويلعن بع�ضكم بع�ضاً ويتفل بع�ضكم يف وجه بع�ض
وحتى ي�شهد بع�ضكم بالكفر على بع�ض.
قلت :ما يف ذلك خري؟ قال :اخلري كله يف ذلك،
عند ذلك يقوم قائمنا فريفع ذلك كله( .الغيبة
للطو�سي �ص.)328
فرواية الإمام علي (ع) ال تذكر غري االختالف
بني ال�شيعة .ورواية الإمام احل�سن (ع) تذكر ما
ذكرته رواية الإمام ال�صادق (ع) التي التي يف
�سندها اللذين ذكرناهما اعاله ولكنها ال تذكر
ال�شيعة و�إمنا تذكر ذلك الإختالف بتفا�صيله دون
ذكر ال�شيعة.
ووردت عند �أهل ال�سنة مثل هذه الروايات وحتكي
لنا نف�س م�ضامني رواياتنا هذه مع تعميمها
لذلك الإختالف وح�صوله بني امل�سلمني عموماً
و�إليك بع�ض ما وجدناه يف هذه العجالة:
 -1روى نعيم بن حماد يف كتابه (الفنت )333/1
وعنه املتقي الهندي يف (كنز العمال 587/14
ح )29663عن علي قال( :ال يخرج املهدي حتى
يب�صق بع�ضكم يف وجه بع�ض).
 -2وروى �أحمد يف م�سنده و�أبو داود يف �سننه وابن
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ماجة يف �سننه �أي�ضاً واحلاكم يف م�ستدركه عن �أبن
عمرو عن ر�سول اهلل (�ص) قوله( :كيف بكم بزمان
يو�شك �أن ي�أتي يغربل النا�س فيه غربلة وتبقى فيه
حثالة من النا�س قد مرجت عهودهم و�أماناتهم
واختلفوا وكانوا هكذا ـ و�شبك بني ا�صابعه ـ قالوا:
كيف بنا يا ر�سول اهلل �إذا كان ذلك؟ قال :ت�أخذون
ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على �أمر
خا�صتكم وتذرون �أمر عامتكم) .ورواه البخاري
�أي�ضاً خمت�صراً (. )123/1
وهذه الروايات حتكي لنا فنت �آخر الزمان
واختالف النا�س ب�شكل كبري ووا�سع واختبار النا�س
وابتالئهم حتى ي�أتي الفرج وظهور املهدي(عج)
فيملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال بعدما ملئت ظلماً
وجوراً .
فقد يكون �أحد م�صاديق امتالء الأر�ض بالظلم
واجلور هو اختالف امل�سلمني فيما بينهم �إىل هذا
احلد بل اختالف ال�شيعة فيما بينهم �إىل هذه
الدرجة من الرباءة واللعن والتكفري والتفل
والب�صق ومن لطف اهلل وعنايته �أن الروايات ال
تن�ص على التقاتل.
ولكن القتال والتقتيل لل�شيعة �سيكون على
ال�سفياين لعنه اهلل حيث �سيعيث يف الأر�ض ف�ساداً
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لظلمه وطغيانه ون�صبه العداء لأهل البيت (ع)
ولأتباعهم وللإمام املهدي (ع) وملن ينتظره
ويتبعه.
و�إن �أحببت معرفة املزيد عن معنى هذه الرواية،
فراجع �إن �شئت (مر�آة العقول 51/4ـ  )52والبحار
كذلك (.)134/52ا�ضافة اىل ذلك لو اعترب
اختالف ال�شيعة عالمة لظهور االمام املهدي
فهذا يعني ان هوية االمام هي التي يعتقدها
ال�شيعة وهو ابن االمام الع�سكري عليه ال�سالم
الن ال�شيعة االمامية االثنى ع�شرية ال تختلف يف
هويته .
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ال�س�ؤال الرابع ع�شر

َ
كيف تثبتُ حجية الغائب؟
اجب

�إذا اتفقنا ان الأر�ض ال تخلو من حجة ومن املعلوم
ان الإمام غائب عن الأنظار ,وعدم ظهوره ال يدل
على عدم وجوده ,هل يعد حجة علينا يف الوقت
احلايل رغم عدم ظهوره؟!
املق�صود من (ان الأر�ض ال تخلو من حجة) الأمر
املتواتر ومن �ضرورات املذهب ـ هو عدم خلوها من
الإمام (عليه ال�سالم) من ع�صر الر�سالة اىل يوم
القيامة.
واحلجية هي مهمة من مهام الإمام ووظائفه,
ومعناها �أن اهلل �سبحانه وتعاىل يحتج به على
عباده ,فلذا ي�سمى حجة اهلل على اخللق.
واملعنى الآخر للحجية :هو �أن �أقواله و�أوامره
ونواهيه يجب االلتزام بها والعمل عليها ,ويكفي
يف �صحة �إطالق احلجية بهذا املعنى هو التزام
امل�ؤمن بانه �إذا �صدر �أمر �أو نهي من الإمام فهو
�سوف يطبقه وي�سري على نهجه� ,سواء �صدر ذلك
فع ً
ال �أو مل ي�صدر كما يف زمن الغيبة .م�ضافاً اىل
�أن الكثري من الأوامر والنواهي قد �صدرت يف
زمن الغيبة ال�صغرى ,في�صح �إطالق كلمة احلجة
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عليه بهذا املعنى �أي�ضاً .
علماً �أن وجود الإمام ال يقت�صر على احلجية كما
�سبق ,بل له مهام وفوائد ووظائف �أخرى كثرية
جداً ,حيث يكون االنتفاع به كال�شم�س �إذا غيبتها
ال�سحاب ,كما ورد يف روايات �أهل البيت (عليهم
ال�سالم).
ولرمبا �سائل يقول بوقوع ظلم على الإن�سان
بوجود حجة غري موجودة مل تلتقِ مع النا�س
وتتكلم معهم وتكون حجة؟ يف املنطق والعلم
واملعرفة و�آية من �آيات اهلل ي�شهده النا�س هذه
احلجة العملية والعقلية واملنطقية للب�شر.
لو التزم واعتقد ال�سائل بالإمامة ك�أ�صل من
�أ�صول الدين فهذا كفيل بالإجابة اما يف تعبري
ال�سائل (بحجة غري موجودة) فهي جمانبة
للحقيقة فان الغيبة مقابل الظهور ولي�ست مقابل
عدم الوجود.
كما ان معرفة املراد من م�صطلح احلجة واحلجية
ب�صورة �صحيحة يكفي يف بيان عدم مالزمته
للظهور والغيبة ,بل عدم مالزمته للح�ضور.
ال�سنة حجة �أو
فان معنى كون القر�آن حجة �أو ُ
الإمام حجة �أنه يجب على املكلفني �إطاعته كل
وال�سنة ,بااللتزام بهما
بح�سبه ف�إطاعة القر�آن ُ
وعدم اخلروج عما ورد فيهما و�إطاعة الإمام
(عليه ال�سالم) االلتزام ب�أوامره ونواهيه والعمل
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بها وبالتايل عند ثبوت هذا املعنى لهم ي�صح �أن
يحتج اهلل بهم علينا يوم القيامة ويف احلقيقة
�أن التزامنا بالطاعة لهم واحتجاج اهلل بهم
علينا وجهان لعملة واحدة فهو �شيء واحد ولكن
بلحاظني من جهتني.
ثم الحظ �أن احلجية عالقة من طرفني بني
املكلف وبني من ثبتت له احلجية وهو الإمام
(عليه ال�سالم) يف كالمنا ,فمن جهة املكلف هي
فر�ض عليه ,فر�ض من قبل اهلل ب�أن يلتزم بالأوامر
والنواهي مفرو�ضة ال�صدور من الإمام (عليه
ال�سالم) فلو �صدرت من الإمام لزمه الطاعة بل
لزمه االلتزام ب�أنه يطيع متى ما �صدرت ,ومن
جهة الإمام (عليه ال�سالم) �أنه لو �أمر ونهى ب�أمر
اهلل ومل مينعه من ذلك �شيء لزم العباد الطاعة.
وال تالزم بني اجلهتني يف الفعلية �أي بالوقوع
كما رمبا تريد �أن تفهم,فهما حكمان من جانبني
ولي�س حكماً واحداً ,فمقام احلجية الثابت للإمام
(عليه ال�سالم) من جهة املكلفني ال يرتتب عليه
البدية ا�ستمرار الإمام (عليه ال�سالم) يف �إلقاء
الأوامر والنواهي يف كل وقت ,و�إذا مل ي�أمر �أو
ين َه ب�شيء �سقطت عنه احلجية فهذا غري معقول
�إذ ان الأوامر والنواهي ت�أتي يف �أزمان متقطعة
ومع ذلك ف�إن احلجية,تبقى ثابتة م�ستمرة يف
الزمان.
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هذا و�إذا �صعب عليك الفهم ,فعليك بت�صور ثبوت
احلجية للر�سول(�صلى اهلل عليه و�آله) وهو غائب
يف الغار�,أو ليو�سف وهو يف اجلب �أو يف م�صر �أو
ملو�سى وهو ذاهب �إىل لقاء ربه ,بل حجية �أقوال
و�أفعال الر�سول(�صلى اهلل عليه و�آله) امل�ستمرة
�إىل الآن وهو عند ربه فالحظ .وبهذا يت�ضح لك
�أن ال تالزم بني معنى احلجية وبني الغيبة وعدم
احل�ضور �أو عدم فعلية �إ�صدار الأوامر.
و�إن كان هذا الت�صور الأخري غري �صحيح ,ف�إن
للحجة �صاحب الزمان(عج) ح�ضورا عند بع�ض
�أوليائه,بل �صدور �أوامر ونوا ٍه للبع�ض,بل مراعاة
وحماوطة لكل املوالني وهي من واجبات الإمامة,
وان كنا ال نرى م�صاديق ذلك علنا خل�صو�صية
جهة الغيبة.
وما ذكرنا يكفي يف ثبوت احلجية لو ثبتت املالزمة
وهي ال تثبت ,و�إال فهل ت�سقط حجية نبي من
الأنبياء على من �أر�سل لهم و�أن مل ي�ؤمن به �إال
الأقلون بل لو مل ي�ؤمن به �أحد؟!
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ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر
َ
كيف جنم ُع بني نزول القر�آن يف �شهر رم�ضان كما يف
�سورة القدر (( �إنا �أنزلناه يف ليلة القدر )) وبني لقاء
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بجربائيل للمرة
الأوىل يف غار حراء وقراءة خم�س �آيات من �سورة
العلق؟

اجب

هنالك �آراء كثرية حول هذا املو�ضوع ولكن الر�أي
امل�شهور هو:
�إن للقر�آن نزولني:الأول :دفعي وي�سمى �أي�ضاً
�إجمايل.والثاين :تدريجي �أو تنجيمي وهو الذي
ا�ستمر خالل فرتة البعثة النبوية قرابة � 23سنة.
وعلى هذا الر�أي فال �إ�شكال يف �أن �أول ما نزل من
القر�آن كان الآيات اخلم�س الأول من �سورة العلق
اىل �آخر ما نزل ك�سورة تامة وهي الن�صر� .أما يف
النزول االجمايل �أو الدفعي وهو املتحقق يف ليلة
القدر ،فكان النازل ال هذا القر�آن ب�سوره و�آياته
و�أ�سباب نزوله املختلفة واملتفرقة ،النها تابعة
حلوادث �شخ�صية وزمانية ومكانية ال ت�صدق
عليها اال بح�صولها �أي ح�صول مواردها وح�سب
التعابري اللفظية من املا�ضي وامل�ضارع �أو احلال
التي جميعها ت�ستدعي النزول املتفرق! بل النازل
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هو حقيقة القر�آن بعلومه ومعارفه االلهية ليتنور
قلب النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) باملعارف
القر�آنية.
وهذا الر�أي ذهب �إليه:
العالمة الطباطبائي يف ميزانه ,وال�سيد حممد
باقر ال�صدر يف مدر�سته القر�آنية  ،وال�سيد حممد
باقر احلكيم يف (علوم القر�آن)  ،وال�شيخ نا�صر
مكارم ال�شريازي يف (االمثل) ,وال�شيخ ها�شم
البحراين يف براهنه ,وال�شيخ جواد مغنيه يف
كا�شفه.
و�إليك الآراء االخرى غري امل�شهورة:
1ـ املراد بنزوله يف ليلة القدر افتتاح نزوله
التدريجي حيث ان �أول �سورة و�سورة احلمد
نزلت يف ليلة القدر ,وهو خالف ظاهر الآيات
والأخبار.
2ـ انه نزل جملة من اللوح املحفوظ اىل ال�سماء
الدنيا يف ليلة القدر ثم نزل جنوماً اىل االر�ض .
3ـ معظم القر�آن نزل يف �شهر رم�ضان ف�صح ن�سبة
اجلميع �إليه.
4ـ كان ينزل يف كل ليلة قدر من كل عام ما يحتاج
اليه النا�س يف تلك ال�سنة من القر�آن.
5ـ ر�أي �آخر يقول �شهر رم�ضان الذي نزل يف ف�ضله
القر�آن �أي َ
فر�ض �صيامه.
6ـ ور�أي �آخر يقول ان بدء نزول القر�آن يف ليلة
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القدر ولكنه يختلف عن القول االول ب�أن القر�آن
الذي نزل يف ليلة القدر هو هذا القر�آن ب�سوره
وا�سمه قر�آن ,وال�سور املتقدمة على ليلة القدر
مثل �سورة العلق ـ اوائل ـ وغريها مل جتمع مبا
ي�سمى قر�آن.
هذا ّ
ملخ�ص الآراء املطروحة والتي ترد من قبل
�أ�صحاب هذا الفن.
�أما تخ�صي�ص ليلة القدر بحد ذاتها فقد ذكر ان
لليايل الثالث التا�سع ع�شر واحلادي والع�شرين
والثالثة والع�شرين خ�صو�صيات من بني الأيام
وقد ورد يف الروايات �أن ليلة التا�سع ع�شر هي ليلة
التقدير والثانية ليلة الق�ضاء والثالثة ليلة الإبرام
ولكن :يف هذه الروايات ال تقول �إن هذه الليايل
الثالث هي لليايل القدر بل هناك روايات ت�شري
�إىل طلب ليلة القدر يف ليلة احلادي والع�شرين
والثالث والع�شرين ولعل ال�سبب يف �إبهام ليلة
القدر بني ليلتني هو النقطاع العبد لر ّبه يف �أكرث
من ليلة حيث يرتدد يف اكرث االحتماالت بني
�أربع ليال عند اختالف الهالل ومع ذلك يجيب
الإمام ما �أي�سر اربع ليال تطلبها فيها و�أما رواية
اجلهني فانها لي�س فيها داللة �صريحة على كون
ليلة القدر هي ليلة الثالث والع�شرين بل فهم
ذلك من �أمر ر�سول اهلل له بالدخول �إىل املدينة
فيها لل�صالة حيث �أنه البد �أن تكون تلك الليلة
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امل�أمور بها بالدخول للمدينة لل�صالة هي ليلة
القدر.
�أن ف�ضل ليلة القدر �شهد به كتاب اهلل تبارك
وتعاىل فهي خري من �ألف �شهر و�سالم هي حتى
مطلع الفجر .وهذا كتاب البخاري يذكر يف
�صحيحه (كتاب الإميان باب قيام ليلة القدر من
الإميان �ص :)14حدثنا �أبو اليمان قال �أخربنا
�شعيب قال حدثنا �أبو زناد عن الأعرج عن �أبي
هريرة قال ر�سول �صلى اهلل عليه و�آله( :من
يقم ليلة القدر �إميانا واحت�ساباً غفر له ما تقدم
من ذنبه) ،وكذلك يذكر م�سلم يف �صحيحه هذا
احلديث .وكفى بهذا احلديث يف رد ما تدعيه
الوهابية من �إنكار لف�ضل ليلة القدر ولعل
�إنكارهم من�ش�ؤه �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
قد ذكر يف �أحاديث موجودة يف كتبهم وتفا�سريهم
(كتف�سري القرطبي وتف�سري الرازي وغريها) يف
تف�سري ليلة القدر خري من �ألف �شهر �أنها �أي ليلة
القدر خري من ملك بني �أمية الذي هو �ألف �شهر
�أي بثمانني �سنة الن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
ر�أى �أن بني �أمية ينزون على منربه ولهذا ف�أنهم
ميرون عليها مرور الكرام.
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ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر

ملاذا مل تطبق احلدود ال�شرعية؟...
وا�سئلة اخرى
اجب

�أو ًال :ملاذا النطبق احلدود املذكورة بو�ضوح
بالقر�آن والأحاديث من رجم الزاين املتزوج حتى
املوت وقطع يد ال�سارق يف جمتمعاتنا الإ�سالمية
كافة هل ال�سبب لأننا غري مقتنعني بتعاليم الإله
ام �إننا نخاف من منظمة حقوق االن�سان؟ �أم �أن
ت�شريعات الب�شر ارحم من ت�شريعات الإله ؟
ثانياً :بع�ض املرويات الإ�سالمية متناق�ضة ب�شكل
ملحوظ ،وقد تكون متناق�ضة حتى مع القر�آن
اي�ضا فمث ً
ال ..يف الأحاديث ( �أوتيت القر�آن ومثله
معه ) ويف القر�آن �آيات عك�س ذلك
ثالثاً :جربائيل املالك وح�سب الأحاديث واملرويات
الإ�سالمية له  600جناح فهل هذا �صحيح؟
رابعاً :ان ال�شهب والنيازك ظاهرة طبيعية كونية
منذ ماليني ال�سنني فما تف�سريكم لها على انها
�سالح رباين يطلق على اجلان؟
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بالن�سبة لل�س�ؤال االول
�أوال :عدم تطبيق احلدود يرجع �إىل فقدان
عن�صرين رئي�سيني:
 -1وجود احلاكم ال�شرعي املب�سوط اليد يف الأحكام
واملنازعات و�إقامة احلدود والتعزيرات.
 -2هو الرتافع �إليه من قبل املدعي واملدعى عليه،
�أو تقدمي �شكوى من املعتدى عليه لينت�صف له
من املعتدي.
ففي حال عدم كون احلاكم ال�شرعي مب�سوط
اليد بحيث ي�ستطيع �أن يقيم حكم اهلل عز وجل
يف الق�ضية املتنازع فيها ،و�أي�ضا يف حال عدم
ترافع طريف الدعوى �أمام احلاكم �أو عدم تقدمي
ال�شكوى من قبل املعتدى عليه ،مع مالحظة �أن
التحاكم يكون تارة �إىل احلاكم ال�شرعي وتارة
�أخرى �إىل الطاغوت وهو من ال يحكم مبا �أنزل
اهلل ،ف�إذا زاحمت �سلطة الطاغوت �سلطة احلاكم
ال�شرعي انتفى ب�سط اليد عن احلاكم ،عالوة على
�أن مفهوم ب�سط اليد يفتقر �إىل �أن تكون حتت
�سلطة احلاكم ال�شرعي �أجهزة تنفيذية وقوة
�ضاربة قادرة على مالحقة املعتدين كال�شرطة
وقوات حفظ الأمن مثال ،ولكن هذه الأجهزة يف
�أغلب بلداننا الإ�سالمية ال تكون مرتبطة باحلاكم
ال�شرعي بل هي تابعة للدولة مع وجود قوانني
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و�ضعية وت�شريعات د�ستورية ال متت اىل الإ�سالم
ب�صلة تزاحم بل تعار�ض عمل احلاكم ال�شرعي.
جواب ال�س�ؤال الثاين
احلديث وارد من طرق العامة ،ولو �سلمنا ب�صحة
�صدوره عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله ،فال داللة
له على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله قد �أعطي
قر�آنا �آخر مع هذا القر�آن يكون مثله� ،أو كتابا
�آخر ي�شبهه ،بل املراد بقوله (مثله معه) ال�سنة
ال�شريفة وكذا ما �أوكله اهلل عز وجل �إليه �صلوات
اهلل عليه و�آله يف تبيانه للنا�س ،ف�أقوال النبي بل
�أفعاله وتقريراته كلها مبتنية على �أ�سا�س الوحي
وحى
حي ُي َ
(( َو َما َينطِ ُق َع ِن ال َه َوى * �إِن هُ َو �إِ اَّل َو ٌ
)) (النجم.)4-3:
جواب ال�س�ؤال الثالث
الأجنحة املذكورة لبع�ض املالئكة رمبا تكون كناية
عن درجات القرب واملنزلة من اهلل تبارك وتعاىل،
ولي�ست هي �أجنحة ك�أجنحة الطري ،والتعبري
بالأجنحة ينا�سب االرتفاع فكلما زاد عددها ازدادت
قدرة �صاحبها على العلو �أكرث ،والنا�س تت�صور �أن
للمالئكة عليهم ال�سالم �أجنحة ك�أجنحة الطري
مع �أنهم منزهون عن اجل�سمية �أو �أن لهم �أج�ساما
لطيفة ،وحينئذ ال ينا�سب خلقتهم �أن تكون
�أجنحتهم كالأجنحة املعهودة بل �إنها طور �آخر من
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الأجنحة تنا�سب خلقتهم هذا �إن حملنا ما ورد يف
القر�آن وال�سنة يف و�صف املالئكة (من كونهم ذوي
�أجنحة) على ظاهره ،و�إال فهو كما �أ�شرنا كناية
عن علو الدرجة واملرتبة �أو القدرة والقوة.
جواب ال�س�ؤال الرابع
 -1ال داللة على كون ال�شهب املذكورة يف القر�آن
باعتبارها رجوما لل�شيطان هي هذه ال�شهب
والنيازك امل�ألوفة لدينا ،فلعلها �شهب خا�صة
جمعولة فقط لرجم من ي�سرتق ال�سمع من
اجلن وال�شياطني.
� -2إنه على فر�ض كون ال�شهب الراجمة لل�شياطني
هي من جن�س هذه ال�شهب املرئية فما الإ�شكال
يف ذلك ،مع �أن الأ�سباب الطبيعية مقهورة حتت
الأ�سباب الإلهية ،و�أما كون ال�شهب تت�ساقط
باملاليني فهل يعقل �أن يكون ذلك الت�ساقط هو
لأجل رجم ال�شياطني...؟ فلي�س �إ�شكاال بعد
معرفة �أن عدد اجلن وال�شياطني يف االر�ض ال
ح�صر له ،فماليني ال�شهب لي�ست كثرية مقارنة
بالعدد الفعلي للجن وال�شياطني.
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ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر

ملاذا مل يظهر املهدي يف دولة ال�شيعة مع
زوال اخلوف ؟!
اجب

�سائل من ال�سلفية ي�س�أل �:أنتم تقولون �إن �سبب
غيبة �إمامكم الثاين ع�شر هو اخلوف من َ
الظلَمة،
فلماذا ا�ستمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا اخلطر
بقيام بع�ض الدول ال�شيعية على مر التاريخ ،
كالبويهيني  ،وال�صفويني  ،ومن �آخر ذلك دولة
�إيران املعا�صرة ؟! فلماذا ال يخرج الآن  ،وال�شيعة
ي�ستطيعون ن�صره وحمايته يف دولتهم؟
فلن�أخذ ق�صد ال�سائل على ح�سن النية واملجهولية
وجنيبه
�أو ًال � :إن الإمام « عليه ال�سالم » حني يخرج  ،ف�إنه
يخرج ليملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال  ،وهذا يحتم عليه
حماربة جميع طواغيت الأر�ض  ،وامل�ستكربين،
ومعهم جميع الكافرين  ،واملكذبني به .
ولن ي�ستطيع ال�شيعة الذين حكموا بع�ض البالد ،
كدولة �إيران املعا�صرة دفع كيد ه�ؤالء � ،إال �إذا كان
املطلوب هو البط�ش العاملي بال�شيعة  ،من خالل
اجتماع جميع �أمم الأر�ض على حربهم .
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ومن الوا�ضح � :أن الظروف الطبيعية يف هذه احلال
ال ت�سمح بتحقيق الأهداف املرجوة من خروجه  ،بل
هي �ست�ؤدي �إىل ا�ستئ�صال ال�شيعة وكل من يحاول �أن
ميد يد العون للإمام  ،و�سينتهي الأمر با�ست�شهاده
كما جرى للإمام احل�سني « عليه ال�سالم » من قبل
 . .وهذا ت�ضييع للجهد  ،ونق�ض للغر�ض  ،و�سفاهة
ما بعدها �سفاهة .
هذا  . .بالإ�ضافة �إىل �أن هناك م�صالح �أخرى وراء
ا�ستمرار غيبته « عليه ال�سالم »  ،منها  :متامية
احلجة على جميع الب�شر . .
ثانياً � :إن �أهل ال�سنة ي�شاركون ال�شيعة يف الإعتقاد
ب�أن املهدي « عليه ال�سالم » �سيظهر  ،فنحن نوجه
�إليهم نف�س هذا ال�س�ؤال  ،ونقول لهم :
�إن �أهل ال�سنة �أكرث عدداً  ،و�أقوى موقعاً يف ال�سيا�سة
العاملية  ،ويف الإقت�صاد العاملي  ،و�أو�سع نفوذاً ،
وكل �أمم الأر�ض تخطب ود دولكم  ،وانتم ترون
حكوماتهم حكومات �شرعية  ،فلماذا مل يخرج
املهدي الذي تعتقدون به  ،مع �أنكم منذ �أكرث
من �ألف و�أربع مائة �سنة قد حكمتم �أكرث بقاع
املعمورة  ،و�سيطرمت على مقدرات الأر�ض يف طولها
وعر�ضها.
ثالثاً � :إن االعتقاد باختفاء الإمام املهدي « عليه
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ال�سالم » لي�س مما يعاب به ال�شيعة � ،إذ ملاذا غاب
النبي « �صلى اهلل عليه و�آله » يف الغار واختب�أ
فيه؟!
وملاذا ال يزال اخل�ضر « عليه ال�سالم » غائباً وهو
الذي فيه يقول �أكرث الأمة � :إنه من عهد مو�سى «
عليه ال�سالم »  ،وهو حي �إىل وقتنا هذا  ،باتفاق �أهل
ال�سري وال يعرف �أحد مكانه ؟!ـ الدر املنثور ج � 4ص
 234وتاريخ مدينة دم�شق ج � 16ص 400
وقد غاب �صالح عن قومه زماناً �أي�ضاً  ،وكان يوم
غاب عنهم كه ً
ال  ،فلما رجع �إىل قومه مل يعرفوه
 ،وكذبوه  ،و�شتموه  ،وزجروه  ،وقالوا  :برئ اهلل
منك � ،إن �صاحلاً كان يف غري �صورتك  ،ولكن �أهل
اليقني منهم طلبوا منه عالمة ال ي�شكون فيها .ـ
كمال الدين �ص  136و  137وبحار الأنوار ج � 51ص
 215و  216عنه  ،وتف�سري نور الثقلني ج � 2ص 45
و. 46
رابعا  :املعلوم لدى كل املذاهب الإ�سالمية هنالك
عالمات لظهور الإمام احلجة عليه ال�سالم فهل
حتققت هذه العالمات ؟ ومن له ي�ستطيع ان يثبت
هذه العالمات ؟
االجابة  :مركز اال�شعاع اال�سالمي بت�صرف .
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ال�س�ؤال الثامن ع�شر

الرواية الثانية (:)2-2

ملاذا ينقل علماء ال�شيعة يف كتبهم روايات ّ
تدل
على حتريف القر�آن ؟

اجب

البع�ض يتهم ال�شيعة عمداً �أو �سهواً ويقول ّان
ال�شيعة قائلني بتحريف القر�آن ومن �إحدى
دالئلهم كذلك! يقولون �إذا مل تعتقدوا بذلك �إذن
ملاذا ينقل علما�ؤكم يف كتبهم روايات ظاهرها يدل
على حتريف القر�آن! يف مقام اجلواب على هذا
الإتهام الكبري الذي لي�س له �أ�سا�س نقول  :البد
من التوجه �إىل نقطة وهي ّان الكتب احلديثية
تفرق عن الكتب الإعتقادية والأ�صولية  ،يف تدوين
امل�صادر احلديثية يلحظ جمرد جمع الأحاديث
�أعم من �أن يكون �صحيحاً  ،ح�سن  ،ثقة و�ضعيف،
وجمع الأحاديث ال يدل �أبداً على ّان �صاحب يعتقد
بكل ما جمعه  ،ل ّأن الإعتقاد والإميان بداللة
الرواية لها �شرائط وهذه ال�شرائط عبارة عن :
الف ـ �أن يكون �سند الرواية �صحيحاً .
ب ـ تكون داللة الرواية على املعنى املق�صود تام
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وكامل .
ج ـ �أن ال يوجد معار�ض للرواية التي نقلت .
د ـ م�ضمون الرواية ب�شكل ميكن معه التم�سك
بخرب الواحد والإعتقاد بهذا امل�ضمون .
و�إذا وجدت يف الرواية واحلديث ال�شرائط املذكورة
ـ عند ناقل الرواية ـ عندها ميكن القول ب�أن ناقل
هذه الرواية يعتقد بهذه الرواية  ،و�إال جمرد
نقل الروايات وجمعها يف كتاب ال يدل على �إميان
و�إعتقاد ناقل الرواية مب�ضمونها .
�إذن � :إذا نقل علماء ال�شيعة يف كتبهم روايات
م�ضمونها يدل على حتريف القر�آن فالبد من :
�أو ًال  :البد من التعرف على �أن �سند هذه الرواية
�صحيح �أم ال ؟
ثانياً  :داللة الرواية على حتريف القر�آن كاملة
�أم ال ؟
ثالثاً  :هل لهذه الرواية املنقولة معار�ض �أم ال
؟ ويف هذا املجال البد �أن نقول ا ّنه عندنا روايات
تدل على عدم حتريف القر�آن ال بالزيادة وال
بالنقي�صة � ،إذن هذه الروايات معار�ضة للروايات
التي تقول ا ّنه وقع حتريف يف القر�آن املجيد .
رابعاً  :البد �أن تكون امل�س�ألة من امل�سائل التي ميكن
�إثباتها بخرب الواحد واحلال ّان م�س�ألة حتريف
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القر�آن من امل�سائل املهمة وال ميكن �إثباتها بخرب
الواحد  ،بل البد �أن تثبت ب�أدلة متقنة وحمكمة
�أخرى مثل اخلرب املتواتر �أو الدليل املتقن .
ه�ؤالء يقولون يف القر�آن كانت �آية موجودة
ب�إ�سم "�آية الوالية" واملخالفني حذفوها عمداً ،
هذا الإدعاء لي�س �سه ً
ال حتى ميكن �إثباته بخرب
الواحد  ،م�س�ألة زيادة القر�آن ونق�صانه من
امل�سائل الأ�صولية والإعتقادية املهمة التي البد
�أن تثبت وت�أ َّيد بالربهان القوي واملحكم ال بخرب
الواحد و�أمثاله .
يف بع�ض م�صادرنا الروائية واحلديثية نقلت
روايات م�ضمونها يدل والعياذ باهلل على � ّأن اهلل
ج�سم وميكن ر�ؤيته يف يوم القيامة بالعني  ،مع
ّان ال�شيعة ال تعتقد مطلقاً ّان اهلل ج�سم وا ّنه ال
ميكن �أ�ص ً
ال م�شاهدته .
�إذن جمرد نقل رواية �أو �أكرث يف كتاب ال يدل
�أ�ص ً
ال على � ّأن �صاحب هذا الكتاب يعتقد م�ضمون
وداللة هذه الرواية ـ �إال اذا �صرح بذلك ـ.
ل ّأن عدد من املحدثني مع �أنهم نقلوا روايات
بتحريف القر�آن من دون �إعطاء ر�أيهم مثل ال�شيخ
ال�صدوق الذي يقول يف كتاب اعتقادات الإمامية
ّ
"ان الذي ين�سب لنا هذه التهمة كاذب ومتقول
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الكذب"  -الإعتقادات يف دين الإمامية � ،ص 59
 وكذلك ال�شيخ الطو�سي والفي�ض الكا�شاينكذلك يف كتاب التبيان والوايف كذبوا حتريف
القر�آن ب�صورة قطعية  -التبيان  ،عدم حتريف
القر�آن � ،ص . 45 ، 47
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ال�س�ؤال التا�سع ع�شر

لو �س� َ
ألوك عن حديث "من مل يعرف
�سوء ما �أوتي �إلينا"....
اجب

عن الإما ِم �أبي جعفر (عليه ال�سالم) قال « :من مل
يعرف �سوء ما �أُوتي �إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا,
وما ُركبنا به  ،فهو �شريك من �أتى �إلينا فيما ولينا
به» ( . .عقاب الأعمال � :ص  208و بحار الأنوار ج
� 27ص ). 55
نحن ن�شري يف هذا ال�سياق �إىل ما يلي :
�إن للإن�سان حركة يف �صراط التكامل  ،ينجزها
باختياره  ،وجدّه  ،وعمله الدائب  .وهو ينطلق
يف حركته هذه من �إميانه  ،ويرتكز �إىل درجة
يقينه.
وهذا الإميان  ،وذلك اليقني لهما رافد من املعرفة
ب�أ�سرار احلياة  ،ودقائقها  ،ومبلكوت اهلل �سبحانه
 ،وب�أ�سرار اخلليقة  ،واملعرفة �أي�ضاً ب�صفاته؛
وب�أنبيائه  ،و�أوليائه الذين ا�صطفاهم ،وما لهم
من مقامات وكرامات  ،وما نالوه من درجات
القرب والر�ضا .
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كما �أن معرفة ما عانوه من ظلم وا�ضطهاد عرب
التاريخ و�صربهم على الأذى يف جنب اهلل تزيد
يف �صفاء الروح  ،ور�سوخ الإميان ،ولعله حتى لو
و�صل �إليه ذو معرفة النف�س املو�صلة �إىل معرفة
الرب  ،ثم هي تعرفنا بهم  ،وب�أ�سرارهم  ،ومراتبهم
 ،وتعرفنا بوليهم  ،فنواليه  ،وبعدوهم فنعاديه .
وكما البد من معرفة احلق و�أهله  ،بهدف �إتباع
احلق  ،واالندماج ب�أهله  ،والتعاون معهم على
الرب والتقوى  . .كذلك البد من معرفة الباطل
 ،لأجل التمكن من اجتنابه  ،واحلذر من �أهله ،
والدعاة له  ،واحلري�صني عليه  . .حتى ال نكون
�سبباً يف قوتهم � . .أو حتى ال نفقد القوة من خالل
الذوبان فيهم . .
و�أي�ضا ف�إن معرفة ما عاناه �أهل البيت من ظلم
وا�ضطهاد يف �سبيل �إعالء كلمة اهلل  ،والوقوف على
حقيقة �صربهم  ،ومداه من �أجل احلق والدين ،
ال �شك �أنه مفيد جداً بل �ضروري لكل م�سلم يريد
�أن يعي�ش الإ�سالم بكل �آفاقه  ،ويكون على ب�صرية
من �أمره  ،ويعي�ش بعمق معاين التويل لأولياء
اهلل  ،والرباءة من �أعداء اهلل .
كما �أن ذلك يزيد امل�ؤمن معرفة بالزهراء (عليها
ال�سالم)  ،وبعلي (عليه ال�سالم)  ،والأئمة
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الطاهرين [عليهم ال�سالم]  ،وما نالهم ب�سبب
جهادهم  .ويعرفنا بدرجات �صربهم وحتملهم
الأذى يف جنب اهلل  ،وما نالوه ب�سبب ذلك و�سواه
من مقامات علية  ،وكرامات ومنازل قد�سية
عند اهلل  ،ويعمق �إمياننا وارتباطنا بهم [عليهم
ال�سالم] فيدخلون �إىل قلوبنا  ،ومتتزج تلك
املعرفة بالروح  ،وتندمج بامل�شاعر والأحا�سي�س ،
ليزداد تفاعلنا مع ما يقولون وما يفعلون  ،فنحب
من يحبون  ،ونبغ�ض من يبغ�ضون  ،وي�ؤملنا ما
ي�ؤملهم  ،ويفرحنا ما يفرحهم  ،لنزداد بذلك
خلو�صاً وطهراً و�صفا ًء  ،ومن ث َم ت�أتي معرفتنا
بحقيقة ظامليهم  ،واملعتدين عليهم  ،ومعرفتنا
بحجم ما ارتكب يف حقهم  ،ومدى �سوء ذلك
ربئنا من �أعدائهم
وقبحه  ،فيكون لتولينا بهم  ،وت ُّ
عن معرفة ودراية للواقع الأثر الكبري  ،والت�أثري
الظاهر على نفو�سنا  ،وعلى كل وجودنا  ،ومن ثم
على حياتنا كلها .
ولذلك نالحظ � :أن �أهل البيت [عليهم ال�سالم]
قد اهتموا ب�إبراز مظلوميتهم  ،و�إي�صالها �إلينا
عرب عدة و�سائل  ،فكانوا يخربون النا�س عما
�أعده اهلل من الثواب ملن بكى �أو تباكى عليهم � ،أو
قال فيهم بيتاً من ال�شعر  ،وكانوا يعطون اجلوائز
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لل�شعراء حينما يقر�أون املراثي فيهم  ،ويقيمون
جمال�س العزاء .
بل �إن الإمام الباقر [عليه ال�سالم] يو�صي
بثمامنائة درهم لنوادب يندبنه يف منى يف �أيام
منى مدة ع�شر �سنوات بعد وفاته  ،والأمثلة على
هذه ال�سيا�سات منهم [عليهم ال�سالم] كثرية
ومتنوعة . .
فال يكفي جمرد علمنا مبا جرى عليهم [�صلوات
اهلل عليهم]  ،بل ال بد من معرفة �سوئه وقبحه
وفظاعته .
ع�صمنا اهلل من الزلل يف القول والعمل  ،وح�شرنا
مع �أئمتنا م�صابيح الهدى  ،و�سفن النجاة � ،إنه
ويل قدير . .
امل�صدر :خمت�صر مفيد � ( . .أ�سئلة و�أجوبة يف
الدين والعقيدة )  ،لل�سيد جعفر مرت�ضى العاملي،
« املجموعة الأوىل » املركز الإ�سالمي للدرا�سات ،
الطبعة الأوىل  1423 ،ـ  ، 2002ال�س�ؤال (.)12
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ال�س�ؤال الع�شرون

ما هو الدليل على جواز �إقامة االحتفاالت
يف �أفراح حم ّمد و�آل حم ّمد؟
اجب

هناك ا�ستدالالت عديدة جلواز االحتفال
النبي(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ،و�أهل
مبولد ّ
ّ
ا�ستدل بها علماء الفريقني
بيته(عليهم ال�سالم)،
ر ّداً على الوهّ ابية ،التي ترى � ّأن االحتفال
مبولده(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) بدعة ،من
الأد ّلة:
هلل
 -1قوله تعاىلَ (( :ذل َِك َو َمن ُي َع ِّظم َ�ش َعا ِئ َر ا ِ
َف�إِ َّنهَا مِ ن َتق َوى ال ُق ُلوبِ ))  ،باعتبار � ّأن �شعائر اهلل
تعاىل هي �أعالم دينه ،خ�صو�صاً ما يرتبط منها
باحل ّج؛ ل ّأن �أكرث �أعمال احل ّج � مّإنا هي تكرار لعمل
تاريخي ،وتذكري بحادثة كانت قد وقعت يف عهد
�إبراهيم(عليه ال�سالم) ،و�شعائر اهلل مفهوم عا ّم
للنبي(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ولغريه،
�شامل ّ
فتعظيمه(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) الزم.
ومن �أ�ساليب تعظيمه� :إقامة الذكرى يف يوم
مولده ونحو ذلك ،فكما � ّأن ذكرى ما جرى
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لإبراهيم(عليه ال�سالم) من تعظيم �شعائر اهلل
للنبي الأعظم
�سبحانه ،كذلك تعظيم ما جرى
ّ
حم ّمد(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) يكون من
تعظيم �شعائر اهلل �سبحانه.
هلل ))  ،ف� ّإن
 -2قوله تعاىلَ (( :ذ ِّكرهُ م ِب�أَ َّيا ِم ا ِ
املق�صود ب�أ ّيام اهلل� :أ ّيام غلبة ّ
احلق على الباطل،
وظهور ّ
احلق ،وما نحن فيه من م�صاديق الآية
ال�شريفة؛ ف� ّإن �إقامة الذكريات واملوا�سم فيها
تذكري ب�أ ّيام اهلل �سبحانه.
هلل َو ِب َرح َم ِت ِه َف ِب َذل َِك
 -3قوله تعاىلُ (( :قل ِب َف�ضلِ ا ِ
َفل َيف َر ُحوا )) (يون�س� ،)58:إذ من امل�صاديق اجلل ّية
النبي(�ص ّلى اهلل
لرحمة اهلل �سبحانه هو :والدة ّ
عليه و�آله و�س ّلم) ،الذي �أر�سله اهلل رحمة للعاملني،
فالفرح مبنا�سبة ميالده(�ص ّلى اهلل عليه و�آله
و�س ّلم) مطلوب ومراد.
 -4قوله تعاىلُ (( :قل َّال �أَ�س�أَ ُل ُكم َعلَي ِه �أَجراً �إِ َّال
امل َ َو َّد َة فيِ ال ُقر َبى )) (ال�شورى ،)23:ب� ّأن مو ّدة
ذوي القربى مطلوبة �شرعاً ،وقد �أمر بها القر�آن
�صراحة ،ف�إقامة االحتفاالت للتحدّث ع ّما جرى
للأئ ّمة(عليهم ال�سالم) ال يكون �إ ّال مو ّد ًة لهم.
-5قوله تعاىلَ (( :ر َّب َنا �أَنزِل َعلَي َنا َم�آ ِئ َد ًة ِّم َن
ون َل َنا عِ يداً لأَ َّو ِل َنا َو�آخِ ِر َنا َو�آ َي ًة ِّم َ
ال�س َماء َت ُك ُ
نك
َّ
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ري ال َّرا ِز ِق َ
ني )) (املائدة،)114:
َوار ُزق َنا َو�أَنتَ َخ ُ
فقد ع ّد يوم نزول املائدة ال�سماوية عيداً و�آية ،مع
�أ ّنها لأجل �إ�شباع البطون..
فيوم ميالده(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ،ويوم
بعثته ،الذي هو مبد�أ تكامل فكر الأُمم على مدى
التاريخ �أعظم من هذه الآية ،و�أج ّل من ذلك
العيد ،فا ّتخاذه عيداً يكون بطريق �أوىل.
 -6قوله تعاىلَ (( :و ُّ
ال�ض َحى * َوال َّليلِ �إِ َذا َ�س َجى))
(ال�ضحى ،)2-1:فقد قال احللبي�(( :أي :وقد
�أق�سم اهلل بليلة مولده(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)
قوله تعاىلَ (( :و ُّ
ال�ض َحى * َوال َّليلِ )) ،وقيل� :أراد
بالليل :ليلة الإ�سراء ،وال مانع �أن يكون الإق�سام
وقع بهما� ،أي :ا�ستعمل الليل فيهما))( ال�سرية
احللبية .)95 :1
ّ � -7إن االحتفال باملولد ُ�س ّنة ح�سنة ،وقد قال(�ص ّلى
اهلل عليه و�آله و�س ّلم)( :من �سنّ �س ّنة ح�سنة كان
له �أجرها ومثل �أجر من عمل بها)( م�سند �أحمد
.)362 :4
ّ � -8إن ج ّل �أعمال منا�سك احل ّج ما هي �إ ّال احتفاالت
بذكرى الأنبياء؛ ف�أمر اهلل تعاىل با ّتخاذ مقام
�إبراهيم م�ص ّلى �إحياء لذكرى �شيخ الأنبياء
�إبراهيم(عليه ال�سالم)..
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� ّأما ال�سعي بني ال�صفا واملروة فهو تخليد لذكرى
هاجر حينما عط�شت هي وابنها �إ�سماعيل ،فكانت
ت�سعى بني ال�صفا واملروة ،وت�صعد عليهما لتنظر:
هل ترى من �أحد؟
ورمي اجلمار تخليد لذكرى �إبراهيم(عليه
ال�سالم) ،حينما ذهب به جربائيل �إىل جمرة
العقبة ،فعر�ض له ال�شيطان ،فرماه ب�سبع
ح�ص ّيات ،ف�ساخ.
وذبح الفداء � مّإنا هو تخليد لذكرى �إبراهيم(عليه
ال�سالم) �أي�ضاً ،حينما �أُمر بذبح ولده
�إ�سماعيل(عليه ال�سالم) ،ففداه اهلل بذبح عظيم.
ف�أفعال احل ّج ك ّلها ت�صري احتفاالت .و�أعياداً
بذكرى الأنبياء ،ومن ينت�سب �إليهم ،وهي باقية
�أبد الدهر.
و�أخرياً� :أكمل الأد ّلة على جواز �إقامة االحتفال
النبي(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ،هو
مبولد
ّ
دليل الفطرة  -والدين وال�شرع من�سجم متاماً
مع مقت�ضيات الفطرة ومتط ّلباتها  -فقد اعتاد
النا�س انطالقاً من احرتامهم للمثل والقيم التي
ي�ؤمنون بها ،على احرتام الأ�شخا�ص الذين ّ
ب�شروا
و�ضحوا يف �سبيلها ،وارتبطوا بهم عاطف ّياً
بها،
ّ
لو �س�ألوك 89

وروح ّياً كذلك..
ور�أواّ � :أن �إحياء الذكرى له�ؤالء الأ�شخا�ص ،مل
يكن من �أجل ذواتهم ك�أ�شخا�ص ،و� مّإنا من �أجل
�أ ّنهم بذلك يحيون تلك القيم واملثل يف نفو�سهم،
وت�ش ّد الذكرى من ق ّوة هذا االرتباط فيما بينهم
وتر�سخها يف نفو�سهم ،وتعيدهم �إىل
وبينها،
ّ
واقعهم.
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ال�س�ؤال الواحد والع�شرون

ُ
عالمات الظهور احلتمية ،
هي
ما َ
والعالمات غري احلتمية ؟ وما الفرق
بينهما ؟ وملاذا يكون هناك فرق ؟
اجب

ُ
العالمات احلتمية هي املت�صلة بالظهور مبا�شرة،
لأجل الداللة على الإمام ( عجل اهلل فرجه
)  ،حتى ال يبقى عذر ملعتذر على وجه الأر�ض ،
فيقول� :إنه ما عرف الإمام � ،أو �شك فيه .
فهذه العالمات  ،ومنها اخل�سف بالبيداء  ،وخروج
ال�شم�س من مغربها  ،وخروج ال�سفياين  .والأمور
الأخرى التي ذكرت يف الأحاديث  ،تكون لقطع
العذر  ،و�إقامة احلجة .
�أما العالمات غري احلتمية فقد ورد يف الروايات ،
�أنها تكون يف معر�ض البداء  ،وميكن هنا تو�ضيح
البداء ب�صورة خمت�صرة جداً  ،فنقول :
البداء هو يف احلقيقة �إخبار عن الأمور بح�سب
ما تقت�ضيه طبائعها  ،دون �أن يخرب عن الطوارئ
والعوار�ض  ،ك�أن نقول � :إن هذه ال�سيارة بح�سب
و�ضعها العادي تخدم ع�شر �سنوات  ،لكن مل نقل:
�إنها بعد ع�شرة �أيام �ستتعر�ض حلادث مروع
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وتتحطم .
�أو نقول  :هذا الإن�سان يعي�ش مئة �سنة بح�سب
تكوينه الطبيعي وما يقت�ضيه قانون احلياة ،
ولكن ال نخرب �أحداً عن �أن �إن�ساناً �سيقتله وهو يف
�سن الثالثني رغم معرفتنا بذلك � ،أو ال نقول :
�إنه �إذا و�صل رحمه �سيعي�ش مئة وثالثني �سنة ،
و�إذا قطع رحمه فينق�ص من عمره ثالثون عاماً.
فالذي يكتب يف اللوح ـ لوح املحو والإثبات ـ وقد
يطلع اهلل عليه بع�ض مالئكته �أي�ضاً  ،يقت�صر على
ذكر ما اقت�ضته القوانني واحلكمة  ،والر�سول (
�صلى اهلل عليه و�آله ) يخربنا به  ،لكن ال يخربنا
عن املوانع والأ�شياء امل�ستجدة � .أما ما يف �أم الكتاب
ففيه ذلك كله  . .لكن الر�سول �إمنا يخربنا مبا يف
لوح املحو والإثبات لأننا لو عرفنا ما يف �أم الكتاب،
وهو املطابق لعلم اهلل تعاىل ل�صرنا جربيني،
ولأ�صبحنا ال نخطط  ،وال نعمل وال نتنامى ،
ُ
ول�شلت احلياة .
فالبداء �شيء مهم جداً يف دميومة احلياة  ،ويف
الطموح للم�ستقبل  ،بل �إن االطالع على بع�ض
الأحداث امل�ستقبلية قد يف�سد احلياة  ،وي�ضر
بالعالقات االجتماعية وغريها . .
وهذا املبد�أ مهم �أي�ضاً يف عالمات الظهور ،
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ف�إنه مينع �أي�ضاً �شعورنا باجلربية  ،واخلمول،
واال�ست�سالم للظاملني  ،وخال�صة القول  :ان
االعتقاد بالبداء يف عالمات الظهور الزم ،
واالعتقاد بعالمات الظهور الزم �أي�ضاً  ،بحيث لو
ُوجد �أحدهما دون الآخر لوقعنا يف اخللل.
يحاول النوا�صب تف�سري البداءة تف�سريا مغلوطا
وتن�سيبه لل�شيعة ك�أن يقولوا ان ال�شيعة تقول
والعياذ باهلل ان اهلل يتوهم حيث ي�أمر �أمرا ثم
يرتاجع ومثل هذا املنطق غري �سليم ويكفينا
بالرد عليهم انه طاملا يعرتفون بالدعاء والدعاء
هو طلب حاجة او دفع مكروه فلو كان الإن�سان
م�سريا وكل �أفعاله مكتوبة فل َم الدعاء ؟ مثال
ان �صلة االرحام تزيد الرزق او �إن قراءة القر�آن
تطيل العمر ومثل هذه االمثلة كثرية .
وفيما يخ�ص االمام احلجة عليه ال�سالم فهنالك
جوانب غيبية فل�سفية قد ال ت�ستوعبها عقولنا
ولكن تتيقنها قلوبنا ب�أنها دليل على وجود وغيبة
االمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف .
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ال�س�ؤال الثاين والع�شرون

حماجته بالرمز مع املرت�ضى
اجب

دخل ابو العالء املعري على ال�سيد املرت�ضى –
قد�س اهلل روحه -فقال :ا ّيها ال�سيد ما قولك يف
الكل؟ فقال له ال�سيد  :ما قولك يف اجلزء؟ فقال:
ما قولك يف ال�شعري؟
فقال  :ما قولك يف التدوير ،فقال  :ما قولك
يف عدم االنتهاء؟ فقال :ما قولك يف التح ّيز
والناعورة .فقال  :ما قولك يف ال�سبع؟ فقال:
ما قولك يف الزائد الربيء على ال�سبع؟ فقال :
ما قولك يف الأربع؟ فقال :ما قولك يف الواحد
واالثنني؟ فقال :ما قولك يف امل�ؤثر؟ فقال :ما
قولك يف امل�ؤثرات؟ فقال :ما قولك يف النح�سني؟
فقال :ما قولك يف ال�سعدين؟ فبهت �أبو العالء.
فقال املرت�ضى عند ذلك :الأك ّل ملحد ملهد.
فقال �أبو العالء  :من �أين �أخذته؟ قال  :من كتاب
اهلل – عزوجل -قال  ( :يا بني ال ت�شرك باهلل
� ّإن ال�شرك لظلم عظيم) – لقمان -13:ثم قام
وخرج.
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وقال ال�سيد املرت�ضى -ر�ضي اهلل عنه : -قد غاب
عنا الرجل وبعد هذا ال يرانا.
املرت�ضى ي�شرح الرموز :
ف�سئل ال�سيد عن �شرح هذه الرموز.
ُ
فقال� :س�ألني عن الكل ،وعنده الكل قدمي ،وي�شري
بذلك اىل عامل �س ّماه العامل الكبري .فقال يل :ما
قولك فيه �أراد انه قدمي .ف�أجبته عن ذلك وقلت:
ما قولك يف اجلزء لأن عندهم اجلزء حمدث؛
وهو املتولد عن العامل الكبري ،وهذا اجلزء هو
العامل ال�صغري عندهم ،وكان مرادي بذلك ا ّنه اذا
�صح ان هذا العامل حمدث .فذلك الذي �أ�شار اليه
ان �صح فهو حمدث اي�ضاً لأن هذا من جن�سه على
زعمه ،وال�شيء الواحد ،واجلن�س الواحد ،ال يكون
بع�ضه قدمياً وبع�ضه حمدثاً ،ف�سكت.
و�أ ّما ال�شعري � :أراد انها لي�ست من ال�س ّيارة ،فقلت
له :ما قولك :يف التدوير �أردت ان الفلك يف
التدوير والدوران بال�شعري.
وا ّما عدم االنتهاء :اراد بذلك ان العامل ال ينتهي
لأنه قدمي .فقلت له  :قد �صح عندي التحيز
والتدوير ،وكالهما يدالن على االنتهاء.
واما ال�سبع :اراد بها ال�سيارات التي هي عندهم
ذوات االحكام .فقلت به :هذا باطل بالزايد الربيّ
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الذي يحكم فيه بحكم ال يكون منوطاً بهذه
ال�سبع.
و�أما الأربع :اراد بها الطبايع .فقله له :ما قولك
يف الطبيعة الواحدة النارية يتو ّلد منها دابة .
بجلدها مت�س – االيدي .ثم يطرح ذلك اجللد
على النار .فتحرق الزهومات ،ويبقى هو �صحيحاً
لأن الدابة خلقها اهلل تعاىل على طبيعة النار،
والنار ال حترق النار ،والثلج اي�ضاً يتولد منه
الديدان ،وهو على طبيعة واحدة ،واملاء يف البحر
على طبيعتني يتو ّلد منه ال�سموك وال�ضفادع؛
واحليات ،وال�سالحف ،وغريها ،وعنده ال يح�صل
احليوان �إال بالأربع.
و� ّأما امل�ؤثر� :أراد به الزحل .فقلت  :ما قولك
يف امل�ؤثرات �أردت بذلك ان امل�ؤثرات كلهن عنده
م�ؤثرات .فامل�ؤثر القدمي كيف يكون م�ؤثراً؟.
و�أ ّما النح�سان :اراد بهما انهما من ال�سيارة �إذا
اجتمعا يخرج من بينهما �سعد .فقلت :له :ما
قولك يف ال�سعدين �إذا اجتمعا يخرج من بينهما
نح�س .هذا حكم �أبطله اهلل ليعلم الناظر ان
االحكام ال تتعلق بامل�سخرات لأن امل�شاهد ي�شهد
على ان الع�سل وال�سكر اذا اجتمعا ال يح�صل منهما
احلنظل والعلقم؛ واحلنظل والعلقم اذا اجتمعا
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ال يح�صل منهما الدب�س وال�سكر هذا دليل على
بطالن قولهم.
و�أما قويل :الأكل ملحد ملهد �أردت :ان كل
م�شرك ظامل لأن يف اللغة �أحلد الرجل :اذا عدل
من الدين ،و�ألهد� :إذا ظلم .فعلم ابو العالء ذلك،
و�أخربين عن علمه به فقر�أت الآية.

لو �س�ألوك 97

ال�س�ؤال الثالث والع�شرون

من اين اكت�سب �أئمة �أهل البيت علومهم،
هل دخلوا اىل املدار�س �أم ماذا؟!!
اجب

يعرت�ض املخالف على ما نعتقده من �إن علو َم
النبي [�صلى اهلل عليه و�آله]
االئمة مق َت َب�سة عن ّ
فقط و�أنها علو ٌم لدُنية
ويف قِ�صة جابر املعروفة �إن ُه ملا ر�أى الباقر يف ا َلك َّتاب
م َع جما َع ٍة من الأوالد املجتمعني للتعلم �أق َب َل �إلي ِه
و َق َّب َل ر� َأ�س ُه و�أقر�أ ُه ال�سالم من النبي [�صلى اهلل
عليه و�آله] .ما هو الرد على هذا االعرتا�ض؟
�إننا ال نريد �أن نورد الأحاديث الكثرية املتواترة
حول علومهم [�صلوات اهلل و�سالمه عليهم] ،
ولكننا نقول :
�إن معرفة الأئمة بالعلوم هي على حد معرفة
يحيى وعي�سى [�صلوات اهلل و�سالمه عليهما] . .
وقد قال اهلل �سبحانه عن يحيى [عليه ال�سالم] :
( َ ...و�آ َت ْي َنا ُه الحْ ُ ْك َم َ�ص ِب ًّيا) .
وحينما ولدت مرمي عي�سى [عليه ال�سالم]  ،و�أتت
به قومها حتمله  ،و�س�ألوها عنه  ،واتهموها  ،قال
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اهلل تعاىل َ ( :ف�أَ َ�شا َرتْ �إِ َل ْي ِه َقا ُلوا َك ْي َف ُن َك ِّل ُم َمن
اب
َكا َن فيِ المْ َهْدِ َ�ص ِب ًّيا * َقا َل �إِنيِّ َع ْب ُد اللهَّ ِ �آ َتانيِ َ ا ْل ِك َت َ
َو َج َعلَنِي َن ِب ًّيا ) .
كما �أن �آ�صف بن برخيا  ،الذي كان عنده علم من
الكتاب  ،و�أتى بعر�ش بلقي�س من اليمن �إىل بيت
املقد�س بوا�سطة ذلك العلم  ،مل يتعلم ذلك العلم
من الكتاتيب  ،وال من النا�س العاديني الذين
عا�شوا يف ع�صره  ،و�إال لكان الذين علموه �أي�ضاً
قادرين على �أن ي�أتوا بعر�ش بلقي�س . .
وقد علم ر�سول اهلل [�صلى اهلل عليه و�آله]  ،علياً
[عليه ال�سالم] � ،ألف باب من العلم ُ ،يفتح له من
كل باب �ألف باب  ،كما ورد يف الأثر عنه [عليه
ال�سالم] .
وقد روى �أهل ال�سنة � :أن عمر كان حمدَّثاً � « ،أي
كان له ملك ي�أتيه فيحدثه » .
ورووا �أي�ضاً � :أن �سلمان كان حمدَّثاً  .فلماذا ال
يكون الإمام [عليه ال�سالم] حمدثاً �أي�ضاً؟! . .
و�أما رواية ذهاب الإمام [عليه ال�سالم] � ،إىل
ال َك َّتاب « �أي املدر�سة » فلماذا ال يكون داخ ً
ال يف
دائرة �سيا�سات الأئمة لإبعاد م�ضايقات احلكام
لهم  .وتعمية الأمور عليهم  ،وحرمانهم من
فر�صة التعرف على الإمام الذي يقوم بالأمر بعد
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موت الإمام احلا�ضر .
فكان احلكام ير�صدون ما ميكن �أن يكون منطبق
هذا احلديث  ،ويتعاملون معه ب�سيا�سة ظهرت
عناوينها العامة يف كربالء يف يوم العا�شر من
املحرم  .وقبل ذلك فيما فعلوه بالإمام احل�سن بن
علي [عليهما ال�سالم] حني د�سوا له ال�سم على يد
زوجته . .
وقد ر�أينا املن�صور ي�سعى لت�سديد ال�ضربة
القا�صمة يف من يو�صي له الإمام ال�صادق [عليه
ال�سالم]  ،فكان �أن طلب من عامله �أن ينظر
من يو�صي �إليه الإمام [عليه ال�سالم]  ،فيقدمه
في�ضرب عنقه .
قال  :فرجع اجلواب �إليه � :إنه قد �أو�صى �إىل
خم�سة �أحدهم �أبو جعفر املن�صور  ،وحممد بن
�سليمان  ،وعبد اهلل ومو�سى ابني جعفر وحميدة.
فقال املن�صور  :لي�س �إىل قتل ه�ؤالء �سبيل .
ثم �إن الإمام [عليه ال�سالم] قد ي�ضطر لأن يروي
عن غريه حني يكون ذلك �أدعى لقبول حديثه
عن ر�سول اهلل [�صلى اهلل عليه و�آله]  ،ولذلك
جندهم [عليهم ال�سالم] ي�ضطرون لذكر �سل�سلة
�سندهم لر�سول اهلل [�صلى اهلل عليه و�آله]  ،لأن
�أهل ال�سنة ينظرون �إليهم على �أنهم رواة  .فال
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ي�أخذون ب�أقوالهم �إذا مل ترو لهم عن ر�سول اهلل
[�صلى اهلل عليه و�آله] .
وكان الأئمة [عليهم ال�سالم]  ،حني ترد عليهم
امل�سائل كثرياً ما يرجعون النا�س يف م�سائلهم
ال�صعبة �إىل �أبنائهم يف حال �صغرهم ليظهروا
مزيتهم على غريهم  ،يف �أن اهلل قد اخت�صهم
بعلوم لي�ست عند غريهم .
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ال�س�ؤال الرابع والع�شرون

ُ
موقف علي (عليه ال�سالم) مع زياد
ومعاوية؟
اجب

املع�صو ُم له علمه و�أخالقياته يف ت�صرفاته
وقد نعلم دوافع البع�ض وجنهل البع�ض ولكن
بالنتيجة نحن ن�ؤمن ان كل ما يقدم عليه املع�صوم
هو ال�صحيح ولكن حتاول عقولنا القا�صرة درا�سة
وحتليل الفعل او القول للمع�صوم ال�ستنباط
الدرو�س واملواعظ مع �صدق النية وقد تثار بع�ض
الأ�سئلة عن بع�ض املواقف التي نراها متناق�ضة
فالطيب يريد الإجابة ليقتنع واخلبيث يطرح
ال�س�ؤال للتنكيل .
وردين �س�ؤال من احد االخوة او االخوات
بخ�صو�ص موقف �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
مع زياد بن �أبيه ومعاوية بن ابي �سفيان باعتبار
ان االثنني من جن�س واحد يف عدائهم لأهل البيت
ولكن الإمام ا�ستخدم زياد يف حكومته وداهنه ومل
يداهن معاوية الذي كان اوىل باملداهنة لتجنب
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فتنه وم�شاكله ال�سيما ان اخلالفة كانت يف
بدايتها.
للحديث عن هذا املو�ضوع البد لنا من الإ�شارة اىل
نقطة مهمة والتي لها فل�سفتها اخلا�صة اال وهي
طاملا �إن الإمام يعلم الغيب باملقدار الذي يرت�ضيه
اهلل وب�أمره  ،ملاذا مل يتخذ الإجراء املنا�سب ملا
يحدث ؟
م�سالة علم الإمام بالغيب تخ�ضع ملوازين دقيقة
ال ميكننا ان نحددها ولكن الأخبار والروايات
تذكر الأمثلة الكثرية على علم املع�صوم بالغيب
ببع�ض احلوادث  ،واما م�س�ألة معرفته القتلة ومل
يقت�ص منهم؟ فهذا ال يجوز الق�صا�ص قبل
مل
َّ
اجلناية .
احلديث عن زياد بداية انه معلوم الن�سب ب�أنه
ابن زنا وهذا كان يف اجلاهلية ح�سب اعرتاف
ابي �سفيان واما يف الإ�سالم فال ي�ؤاخذ املرء مبا
اقرتف يف اجلاهلية و�إال لو �أردمت االطالع على
ما اقرتف البع�ض يف اجلاهلية فعليكم مراجعة
كتاب مثالب العرب والعجم للكلبي و�ستجدون
ان البع�ض ممن يعتربونهم �صحابة �أجالء كانت
�أمهاتهم ذات راية .
روى حممد بن عمر الواقدي قال قال �أبو �سفيان
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و هو جال�س عند عمر وعلي هناك و قد تكلم زياد
ف�أح�سن فقال علي (عليه ال�سالم ) من �أي بني
عبد مناف هو؟ قال :ابني ،قال :كيف؟ قال� :أتيت
�أمه يف اجلاهلية �سفاحا .و روى علي بن حممد
املدائني قال ملا كان زمن علي (عليه ال�سالم ) وىل
زيادا فار�س �أو بع�ض �أعمال فار�س ف�ضبطها �ضبطا
�صاحلا و جبى خراجها و حماها هنا ا�ستخدمه
�أمري امل�ؤمنني على بالد فار�س النهم يجهلون
ن�سبه ويف نف�س الوقت يكون زياد قد خفت حالته
النف�سية مما يعاين منه بني العرب ب�سبب ن�سبه
هذا اوال وثانيا ان زيادا بايع علي باخلالفة اما
معاوية فانه رف�ض البيعة و�أعلن الع�صيان  ،ثالثا
ان ملعاوية مواقف �سلبية من الإمام �أيام عثمان
وبعد مقتل عثمان ويف حرب اجلمل اما زياد فكان
منعزال وكانت واليته على الفر�س �سنة . 39
كما كاتب معاوية زيادا قائال له � :أما بعد ف�إنه
غرتك قالع ت�أوي �إليها ليال كما ت�أوي الطري �إىل
وكرها و�أمي اهلل لوال انتظاري بك ما اهلل �أعلم به
لكان لك مني ما قاله العبد ال�صالح َفلَ َن ْ�أ ِت َي َّن ُه ْم
ِب ُج ُنو ٍد ال ِق َب َل َل ُه ْم ِبها َو َل ُن ْخر َِج َّن ُه ْم مِ ْنها �أَ ِذ َّل ًة ....
اىل �أخره
فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب النا�س و قال
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العجب من ابن �آكلة الأكباد ور�أ�س النفاق يهددين
وبيني وبينه ابن عم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و زوج �سيدة ن�ساء العاملني و�أبو ال�سبطني و �صاحب
الوالية و املنزلة ...اىل اخره ،و بعث بكتاب معاوية
يف كتابه اىل علي (عليه ال�سالم ) فكتب �إليه علي
(عليه ال�سالم ) �أما بعد ف�إين قد وليتك ما وليتك
و �أنا �أراك لذلك �أهال و�إنه قد كانت من �أبي �سفيان
فلتة يف �أيام عمر من �أماين التيه وكذب النف�س
مل ت�ستوجب بها مرياثا و مل ت�ستحق بها ن�سبا و
�إن معاوية كال�شيطان الرجيم ي�أتي املرء من بني
يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن �شماله فاحذره
ثم احذره ثم احذره و ال�سالم .
الأمر الآخر ان الإمام عليا عليه ال�سالم ال يعرف
املداهنة على ح�ساب احلق ويف نف�س الوقت ال
يقت�ص ممن ي�ضمر يف قلبه نفاقا وظاهره �سليم
واال لو كان ذلك فهنالك كثري من الذين يقال
عنهم �أ�صحاب قال عنهم ر�سول اهلل انهم منافقون
ولكنه مل يقت�ص منهم ور�سول اهلل هو من بعث
خالد بن الوليد اىل بني جذمية و�سفك الدماء
وجتاوز احلدود وقال عن فعلته هذه �إنني بريء
مما فعل خالد فهل هذا يعني والعياذ باهلل
تق�صريا من ر�سول اهلل يف ا�ستخدام خالد ؟
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ور�سول اهلل نف�سه ا�ستخدم عمرو بن العا�ص على
جي�ش يف معركة ذات ال�سال�سل وانتم تعلمون �أ�صل
وف�صل عمرو .
الكثري ممن كانت �سريتهم ح�سنة مع الأئمة
ثم انحرفوا ومنهم الزبري مثال وح�سان بن
ثابت والقائمة تطول فالتاريخ يقول اىل حلظة
ا�ستخدام علي عليه ال�سالم زيادا على الفر�س كان
�أف�ضل من معاوية ومل ي�صدر منه ما �صدر من
معاوية.
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ال�س�ؤال اخلام�س والع�شرون

هل املع�صوم من �أهل البيت ( عليهم ال�سالم )
يعلم � ّأن الأكل الذي ي�أكله م�سموم �أم ال يعلم ؟
اجب

اجلواب عن هذه ال�شبهة يت ّم ب�أحد وجهني :
الأ ّول ّ � :إن الأئ ّمة ( عليهم ال�سالم ) �أقدموا على
القتل و�شرب ال�س ّم  ،مع علم ويقني منهم على
ذلك  ،و�أ ّما �أ ّنهم ال يعلمون مبا يجري عليهم  ،ولو
علموا مل يقدموا لأ ّنه من الإلقاء يف التهلكة  ،فهذا
ينايف �صريح الأخبار عنهم يف هذا ال�ش�أن .
فهذا الإمام ال�صادق ( عليه ال�سالم ) يقول ّ � « :إن
الإمام لو مل يعلم ما ي�صيبه و�إىل ما ي�صري  ،فلي�س
بحجة اهلل على خلقه » (ب�صائر الدرجات :
ذلك ّ
. )504
وهذا الإمام الر�ضا ( عليه ال�سالم ) يقول له احل�سن
بن اجلهم ّ � :إن �أمري امل�ؤمنني ( عليه ال�سالم ) قد
عرف قاتله  ،والليلة التي يقتل فيها ،واملو�ضع الذي
يقتل فيه  ،وقوله ملا �سمع �صياح الأوز يف الدار « :
�صوائح تتبعها نوائح » .
واحلجة النا�صعة  ،حت�صل
وبعد هذا البيان اجللي ،
ّ
القناعة ل ُك ّل عارف ب�صري  ،فاحلا�صل ّ � :أن الت�سليم
مبا هو ق�ضاء اهلل وقدره لي�س من الإلقاء للنف�س
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يف التهلكة .
الثاين ّ � :إن الأئ ّمة املع�صومني ( عليهم ال�سالم)
كانوا جمبورين يف حياتهم ال�شخ�صية  ،و�أمام
الأحداث والظواهر على العمل بعلمهم العادي
املت�أ ّتي من العلل الطبيعية  ،والأ�سباب املتداولة
املتو ّفرة للجميع .
النبي ( �صلى اهلل عليه
وي�ؤ ّكد على ذلك ا�ست�سالم ّ
و�آله ) �أمام �إرادة اهلل تعاىل  ،جاء يف التاريخ ّ � :أن
النبي ( �صلى اهلل عليه و�آله ) كان يف امل�سجد ،
ّ
ف�أخربوه ب�سوء حال ابنه �إبراهيم  ،فذهب ( �صلى
اهلل عليه و�آله ) �إىل البيت واحت�ضن ابنه  ،فقال له
ـ وهو ينظر �إليه ـ  « :يا �إبراهيم �إ ّنا لن نغني عنك
من اهلل �شيئاً � ،إ ّنا بك يا �إبراهيم ملحزونون  ،تبكي
الرب ،
العني  ،ويحزن القلب  ،وال نقول ما ي�سخط ّ
ونهانا عن ال�صياح  ،ولوال �أ ّنه وعد �صادق وموعود
جامع وجدنا عليك يا �إبراهيم وجداً �شديداً ما
وجدناه » (ال�سرية احللبية . )434 / 3
النبي ( �صلى اهلل عليه و�آله ) عن
وكان ب�إمكان ّ
طريق الإعجاز والوالية  ،تلك الوالية التي كانت
لل�س ّيد امل�سيح ( عليه ال�سالم ) يف معجزاته يف
�صحة و�سالمة املر�ضى من
�إحياء املوتى  ،و�إعادة ّ
�أمرا�ضهم ال�صعبة � ،أن يعيد �سالمة ابنه .
النبي ( �صلى اهلل عليه و�آله ) بربكة
كان ب�إمكان ّ
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الدعاء امل�ستجاب الذي منحه اهلل تعاىل �أن يغيرّ
احلالة التي كانت البنه  ،ولك ّنه ( �صلى اهلل عليه
و�آله ) مل ي�ستخدم يف هذا الأمر  ،وال يف الأُمور
الأُخرى هذه الأ�سباب امل�ؤ ّثرة  ،ملاذا ؟!
للنبي (
ل ّأن هذه الأ�سباب غري العادّية �أُعطيت
ّ
�صلى اهلل عليه و�آله ) لأهداف �أُخرى  ،و�أ ّنه عليه
يخ�ص ب�إثبات الوالية � ،أو
�أن ي�ستخدمها فيما
ّ
يف املواقف التي يحتاج �إليها فيها  ،ال يف امل�سائل
ال�صغرية والأعمال ال�شخ�صية العادّية  ،نعم �إ ّنه
ي�ستطيع ا�ستخدام هذه الأ�سباب عندما يقرتن
الأمر ب�إذن �إلهي  ،عندما يريد �أن يثبت ويربهن
نب ّوته وارتباطه مبقام الربوبية مث ً
ال .
ومن �أ�سباب عدم ا�ستخدام هذه الأُمور رعاية
اجلوانب الرتبوية  ،ف� ّإن حياة الزعيم القائد
والإمام لو كانت بعيدة عن امل�صائب وامل�شاكل ،
والباليا والأمرا�ض مث ً
ال  ،مل ي�ستطع �أن يو�صي
الآخرين بال�صرب والتح ّمل يف امل�شاكل وامل�صائب ،
�أو يدعو الأُ ّمة للمقاومة وحت ّمل ال�صعاب وال�صرب
ّ
ال�شك يف � ّأن �صرب القائد والإمام يف
عليها � ،إذ
امل�صائب وامل�شاكل  ،ومقاومته و�إيثاره يف ميادين
اجلهاد قدوة للآخرين  ،ل ّأن ال�شخ�ص الذي ال
يعرف الأمل وعدم الراحة  ،ومل يلم�س طوال حياته
امل�صائب وامل�شاكل  ،ال ميكنه �أن يكون منوذجاً يف
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الأخالق  ،وقدوة حلياة الإن�سان .
ولهذا ترى يف التاريخ � ّأن ال�شخ�صيات الإلهية
كانت ت�سعى كالآخرين حل ّل م�شاكلها  ،ومواجهة
م�صائبها بالو�سائل العادّية .
وي�ؤ ّكد على ذلك ما ن�شاهده يف �أ�سلوب حياة
املع�صومني ( عليهم ال�سالم ) من �أ ّنه ال يختلف
كثرياً عن حياة الآخرين  ،كانوا مير�ضون مثلهم ،
ويتو�سلون ل�شفائهم بالأدوية التي كانت يف زمنهم،
ّ
ويف احلياة االجتماعية � ،أو املعارك اجلهادية
ي�ستخدمون نف�س الو�سائل التي ي�ستخدمها
الآخرون  ،وير�سلون الأ�شخا�ص لي�أتوهم بالتقارير
عن املعارك  ،ف� ّإن ُك ّل ذلك ّ
يدل على �أ ّنهم مل يكونوا
لي�ستفيدون من الو�سائل الإعجازية .
النبي ( �صلى اهلل عليه و�آله)
ف�صفوة البحث ّ � :إن ّ
والأئ ّمة يعلمون الغيب  ،ولكن ال ي�ستخدمون ذلك
اخلا�صة  ،ال يف حياتهم اليومية
العلم �إ ّال يف املواقف
ّ
العادّية .
فكانوا ( عليهم ال�سالم ) يعلمون � ّأن هذا الطعام
الذي ي�أكلونه م�سموم  ،ولك ّنهم ي�س ّلمون لأمر اهلل
تعاىل وقدره .
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هل ت�صح مدعي م�شاهدة االمام احلجة
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف؟
اجب

ورد يف التوقيع املقد�س عن االمام املهدي عليه
ال�سالم �أنة قال و�سي�أتي ل�شيعتي من يدعي
امل�شاهدة �أال من �أدعى امل�شاهدة قبل ال�صيحة
وال�سفياين فهو كذاب مفرتي والحول والقوة اال
باهلل العلي العظيم
كيف نربط بني ما نقرا من ق�ص�ص بخ�صو�ص من
�شاهد االمام وبني هذا التوقيع؟
التوقيع املروي عن الإمام املهدي بوا�سطة ال�سفري
الرابع (ال�سمري) فيه �أمر بتكذيب مدّعي امل�شاهدة
قبيل خروج ال�سفياين وال�صيحة  ،وادعاء امل�شاهدة:
هو �إعالن من قبل �شخ�ص ب�أنه ر�أى الإمام
املهدي(عج) �أو �سمعه ،ف�إذا اقرتنت الر�ؤية وال�سماع
بادعاء النيابة �أو البابية �أو الو�صية �أو ال�سفارة،
وكنا م�أمورين بتكذيب �أ�ضعف م�صاديقها وهي
ادعاء امل�شاهدة املقرتنة بالإعالن فقط فنحن من
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باب �أوىل ـ م�أمورون بتكذيب ما هو �أ�شد منها وهو
�إدعاء امل�شاهدة املقرتن بدعوى ال�سفارة وما يتفرع
عنها ،والت�شكيك يف �ضعف �سند التوقيع ال عربة به
بعد ح�صول الإتفاق بني �سائر الأعالم على لزوم
تكذيب مدّعي ال�سفارة �أو النيابة اخلا�صة وا�شتهار
ذلك يف جميع الطبقات بعد نهاية ع�صر ال�سفراء
الأربعة (ر�ضوان اهلل عليهم) ،بل ال معنى لل�شك
يف �سند الرواية ف�إنه يكفي ل�صحة هذا احلديث
�أن ال�صدوق (رحمه اهلل) رواه بوا�سطة واحدة عن
ال�سمري (رحمه اهلل) وهو احل�سن بن �أحمد املكتب
الذي يروي عنه ب�إجالل ويرت�ضى عنه يف كتبه ،
قال يف ل�سان امليزان :قال علي بن احلكم يف م�شايخ
ال�شيعة ،كان مقيماً بقم ،وله كتاب يف الفرائ�ض
�أجاد فيه و�أخذ عنه �أبو جعفر حممد بن علي بن
بابوية وكان يعظمه � ،أنتهى (راجع معجم رجال
احلديث لل�سيد اخلوئي  ،198/2و. )35/3
�أما م�شاهدة جملة من ال�صلحاء و�أهل الف�ضيلة
للإمام املهدي (ع) على طول ع�صر الغيبة الكربى،
ف�إنها مل تكن م�شاهدة مدّعاة �أي معلنة ،بل قد
اتفق �أن اجتمع به ه�ؤالء من دون ق�صد يف منا�سبات
خا�صة ،وكانوا ال يعلمون حال م�شاهدته(ع) �أنه
املهدي(ع) ،ولكنهم بعد م�ضي �شخ�صه ي�ستنتجون
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من خالل االلتفات �إىل جملة من القرائن والأحوال
�أنه املهدي(عج) ونادراً ما كان يخرب �أحدهم ب�أنه
هو ،وكانوا ال يبادرون �أو يحر�صون على ن�شر خرب
لقاءهم باحلجة (�أو بالأحرى ا�ستنتاجهم �أنهم
�شاهدوا احلجة) �إ ّال يف ظروف خا�صة ولأ�شخا�ص
خا�صني ،ثم يتم تناقل اخلرب بني النا�س بعد ذلك،
و�أحياناً يدون هذا اخلرب يف الكتب يف باب ( من
لقي احلجة)
ولذلك ف�إن احتجاج اخل�صم علينا ب�ضعف �سند
التوقيع مع ح�صول العلم الإجمايل بوقوع
امل�شاهدة من قبل جملة من النا�س كثرية ميتنع
تواطئهم على الكذب خارج عن واقع (ادعاء
امل�شاهدة) تخ�صي�صاً ،ومن يزعم �أنه و�صي الإمام
املهدي(عج) �أو �سفريه �أو وكيله اخلا�ص �أو بابه �أو
ابنه ...الخ لي�س هو جمرد م�شاهد له(ع) بل هو
م ّد ٍع للم�شاهدة �أي �أنه �صاحب دعوى ،وحينئذٍ
فالالزم تكذيبه لأن الدليل قد دل على انتهاء
ع�صر ال�سفارة ومل يرد انه �سوف يتجدد لها ع�صر
جديد يف فرتة ما يف ع�صر الغيبة الكربى �أما
اليماين واحل�سني وغريهما من �شخ�صيات ع�صر
الظهور فال دليل على كونهما �سفريين �أو و�صيني
�أو نائبني خا�صني للإمام املهدي(ع) ونحن نحتاج
لو �س�ألوك 113

يف �سبيل �إثبات كونهما كذلك �إىل �أدلة منف�صلة
منها:
الأول� :إثبات جتدد ال�سفارة �أو النيابة اخلا�صة يف
ع�صر الظهور
الثاين :انطباق العالمات الفارقة والأو�صاف
الواردة ب�ش�أنهما يف الروايات ال�صحيحة ال�سند على
من يدّعي �أنه �أحدهما.
الثالث :الأختيار العلمي الدقيق ،بال�س�ؤال عن
جملة من املعارف الفريدة املندرجة حتت عنوان
(املظنون به على غري �أهله) ومطالبة املدّعي بذكر
ظروف لقاءه بالإمام املهدي (ع) ومالب�سات تكليفه
وبالنيابة عنه ،وغري ذلك.
الرابع� :أن يكون معروف الن�سب م�شهور ب�شدة
التدين وح�سن ال�سرية والعلم قبل �أن يدعي
ال�سفارة كما هو حال ال�سفراء الأربعة للإمام(ع).
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ال�س�ؤال ال�ساد�س والع�شرون

والدة امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم يف الكعبة
ان ق�ضية والدة االمام �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) من الق�ضايا التي تطابق على اثباتها
الرواة وتظافر النقل لها وتواتر الأ�سانيد
اليها ونقلتها م�صادر الفريقني .
اجب

فمن م�صادر �أهل ال�سنة :
 -1احلاكم الني�سابوري (امل�ستدرك  ،)483 / 3حيث
قال(( :وقد تواترت الأخبار ان فاطمة بنت �أ�سد
ولدت �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ك ّرم اهلل
وجهه يف جوف الكعبة)) .
� -2شاه ويل اهلل �أحمد الدهلوي ( �إزالة اخلفاء)،
حيث قال (( :قد تواترت االخبار ان فاطمة بنت
�أ�سد ولدت �أمري امل�ؤمنني علياً يف جوف الكعبة
…)).
 -3قال �شهاب الدين �أبو الثناء ال�سيد حممود
املف�سر يف (�شرح عيينة عبد الباقي افندي
االلو�سي ّ
العمري) عند قوله :
�أنت العلي الذي فوق العلى رفعاً
ببطن مكة عند البيت اذ و�ضعا
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فقال يف �ص(( : 15ويف كون الأمري ك ّرم اهلل وجهه
ولد يف البيت �أمر م�شهور يف الدنيا ,وذكر يف كتب
الفريقني ال�س ّنة وال�شيعة … )) .
 -4حممد بن يو�سف القر�شي ال�شافعي الكنجي,
املتوفى �سنة  658هـ ( كفاية الطالب  /الباب
ال�سابع.)260 :
 -5امل�سعودي املتوفى �سنة  333هـ �أو �سنة  345هـ
يف:
�أ ـ مروج الذهب  2 / 2 /ط م�صر .
ب ـ اثبات الو�صية  155 /ط ايران .
 6ـ عبد احلميد خان الدهلوي ( �سري اخللفاء 8
. )2/
 7ـ احللبي (�إن�سان العيون .)165 / 1
 8ـ امل�ؤرخ ن�شانچة زاده (مر�آة الكائنات . )383 / 1
 9ـ ابن طلحة ال�شافعي (مطالب ال�س�ؤول . )11 :
 10ـ ال�صفوري ال�شافعي ( نزهة املجال�س / 2
.)204
 11ـ حمد اهلل امل�ستويف (تاريخ كزيدة).
 12ـ ابن ال�صباغ امل ّكي املالكياملتوفى �سنة  855هـ
(الف�صول امله ّمة . )14 :
 13ـ م�ؤمن ال�شبلنجي ال�شافعي (نور االب�صار 73 /
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ط م�صر) .
 14ـ ابن اجلوزي (تذكرة خوا�ص الأ ّمة . )7 :
 15ـ �أحمد بن من�صور الكازروين (مفتاح الفتوح).
 16ـ �صدر الدين �أحمد الربدواين (روائح امل�صطفى
 10 :ط  1302هـ) .
 17ـ ال�شيخ حم ّمد حبيب اهلل ال�شنقيطي ,املد ّر�س
باالزهر (كفاية الطالب ملناقب علي بن �أبي طالب:
. )25
وذكرها �أي�ضا �آخرون من علمائهم .
و�أما من م�صادر ال�شيعة :
 1ـ ال�شيخ املفيد 413 ,هـ يف
 4ـ ال�شيخ ال�صدوق ,ت  381 /هـ ( االمايل . )80 :
 5ـ ابن �شهر ا�شوب ,ت  588 /هـ(املناقب . )360 / 1
 6ـ ال�سيد ابن طاوو�س ,ت  664 /هـ يف:
�أ ـ م�صباح الزائر
ب ـ االقبال  141 :ط تربيز .
 7ـ الع ّ
المة احللي ,ت  726 /هـ يف:
�أ ـ ك�شف اليقني  5 :ط ايران .
ب ـ ك�شف احلق . 109 :
 8ـ �أبو احل�سن علي بن عي�سى الأربلي ,ت  692 /هـ (
ك�شف الغمة . )19 :
 9ـ �أبو الفتح الكراجكي ,ت  449 /هـ (كنز الفوائد:
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 10ـ جمال الدين �أحمد الداوري ,ت  828 /هـ(عمدة
الطالب  41 :ط الهند) .
 11ـ الت�سرتي ,ت  1019 /هـ(احقاق احلق).
 12ـ الفي�ض الكا�شاين ,ت  1091 /هـ(تقومي
املح�سنني . )12 :
 13ـ ال�شريف املرت�ضى ,ت  436 /هـ يف (�شرح الق�صيدة
املذهبة لل�سيد احلمريي  15 :ط م�صر).
 14ـ ال�شريف الر�ضي ,ت  406 /هـ ( خ�صائ�ص
االئمة).
 15ـ الطرب�سي ,ت  548 /هـ(اعالم الورى  92 :ط
ايران احلجرية) .
وغريهم الكثري من علماء ال�شيعة .
و�أما بالن�سبة اىل حكم من �أنكر هذه املنقبة فنقول
 :املنكر ملثل هذه املنقبة ان كان جاه ً
ال �أو كان �إنكاره
عن �شبهة فعلينا �أن نر�شده ونزيل ال�شبهة منه ,وان
كان من �أهل العلم ,ف�إن �إنكارة ملثل هذه املنقبة التي
يعرتف بها حتى املخالف � مّإنا يكون ملر�ض يف قلبه,
ن�س�أل اهلل تعاىل ال�سالمة والعافية .
نعم ,ربمّ ا يكون من علمائنا الأتقياء من ال ي�أخذ
يف االحكام واملو�ضوعات �إ ّال باخلرب املتواتر ,فلو
قال ب�أن هذا اخلرب مل يثبت عندي متواتراً فهذه
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نظرية علم ّية يبحث عنها يف حم ّلها� ،إ ّال �أن هكذا
عامل ال ينكر ,و� مّإنا يقول  :مل يثبت عندي .
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ال�س�ؤال ال�سابع والع�شرون

حروب الردة ..على من ارتدوا ومن
ُ
هم املرتدون؟
اجب

ٌ
مالب�سات وغمو�ض يكتنف حقبة من التاريخ
الإ�سالمية ُبعيد وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
واله وا�ستالم اخلالفة من قبل ابي بكر حيث
ا�ستعرت حروب اطلق عليها مدونو التاريخ حروب
الردة فهل حقا هي ردة على الإ�سالم ؟ كما يحاول
البع�ض �إعطاءها �شرعية ود�س ا�سم الإمام علي
عليه ال�سالم باعتباره منا�صرا للخليفة الأول
وحماربا معه املرتدين  ،وتفا�صيل حروب الردة
نوجزها باالتي :
يف كتاب الفتوح لأحمد بن �أعثم الكويف ج � 1ص 48
قال:
ثم �إن زياد بن لبيد ر�أى من الر�أي ال يعجل بامل�سري
�إىل �أبي بكر فوجه مبا عنده من �إبل ال�صدقة �إىل
املدينة مع ثقة و�أمره �أن ال يخرب �أبا بكر ب�شيء من
�أمره و�أمر القوم  .و�صل �إىل حي من �أحياء كندة
يقال لهم بنو ذهل بن معاوية  ،ف�أقبل �إليه رجل
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من �سادات بني متيم يقال له احلارث بن معاوية
وذكر له طاعة اخلليفة االول فقال لزياد � :إنك
لتدعو �إىل طاعة رجل مل يعهد �إلينا وال �إليكم
فيه عهد ،فقال له زياد بن لبيد  :يا هذا �صدقت،
فقال له احلارث � :أخربين مل نحيتم عنها �أهل
بيته وهم �أحق النا�س بها الن اهلل عز وجل يقول
رحا ِم َب ُ
ع�ضهُم �أَولىَ ِب َب ٍ
ع�ض فيِ ِك َتابِ
َ (( :و�أُو ُلو الأَ َ
اللهَّ ِ )) ؟ فقال له زياد بن لبيد � :إن املهاجرين
والأن�صار �أنظر لأنف�سهم منك ،فقال له احلارث
بن معاوية :ال واهلل ! ما �أزلتموها عن �أهلها �إال
ح�سدا منكم لهم وما ي�ستقر يف قلبي �أن ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم و�آله) خرج من الدنيا
ومل ين�صب للنا�س علما يتبعونه فارحل عنا �أيها
الرجل ف�إنك تدعو �إىل غري ر�ضا ،قال  :فوثب
عرفجة بن عبد اهلل الذهلي فقال � :صدق واهلل
احلارث بن معاوية! �أخرجوا هذا الرجل عنكم،
فما �صاحبه ب�أهل للخالفة وال ي�ستحقها بوجه
من الوجوه ،وما املهاجرون والأن�صار ب�أنظر لهذه
الأمة من نبيها حممد ( �صلى اهلل عليه و�سلم
و�آله)  .قال  :ثم وثب رجل من كندة يقال له عدي
بن عوف فقال  :يا قوم ! ال ت�سمعوا قول عرفجة
بن عبد اهلل وال تطيعوا �أمره ،ف�إنه يدعوكم �إىل
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الكفر وي�صدكم عن احلق� ،أقبلوا من زياد بن لبيد
ما يدعوكم �إليه وار�ضوا مبا ر�ضي به املهاجرون
والأن�صار ،ف�إنهم �أنظر لأنف�سهم منكم ،قال :
فوثب �إليه نفر من بني عمه ف�ضربوه حتى �أدموه
و�شتموه �أقبح ال�شتم ،ثم وثبوا �إىل زياد بن لبيد
ف�أخرجوه من ديارهم وهموا بقتله  .قال  :فجعل
زياد ال ي�أتي قبيلة من قبائل كندة فيدعوهم �إىل
الطاعة �إال ردوا عليه ما يكره ،يت�ضح � ّأن حروب
الردّة غالباً كانت حروبا �ضد امل�سلمني املخل�صني
الذين رف�ضوا بيعة اخلليفة االول النهم بايعوا
عليا على اخلالفة يف غدير خ ّم  ،فامتنعوا من
�أداء الزكاة  ،فا ّتهمهم اخلليفة االول باالرتداد ،
و�أر�سل اجليو�ش ملحاربتهم  ،و�إجبارهم على قبول
خالفته.
ال�سالم) فقد كان
و�أ ّما �أمري امل�ؤمنني (عليه ّ
جلي�س بيته  ،وال ّ
يتدخل يف �ش�ؤونهم  ،نعم كان
يعظهم وين�صحهم ويذ ّكرهم بف�ضائله ومناقبه
النبي (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)
 ،وت�صريحات ّ
ب�ش�أن �إمامته و خالفته  ،وكان يحت ّج عليهم بالأد ّلة
الدامغة لكي يثبت للعامل �إ ّنه � مّإنا �صرب عن
مطالبة ح ّقه ومل يقاتلهم  ،ولذلك ورد يف روايات
ال�سالم) � ّإن عل ّياً
عن الأئمة املع�صومني (عليهم ّ
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ال�سالم) � مّإنا ترك قتالهم ب�سبب �آية يف كتاب
(عليه ّ
اهلل  ،وهي قوله تعاىل َ { :ل ْو َت َز َّي ُلوا َل َع َّذ ْب َنا ا َّلذ َ
ِين
َك َف ُروا مِ ْن ُه ْم َع َذا ًبا �أَلِي ًما} {فتح  ، }25/فقد كانت
علي (عليه
ودائع م�ؤمنني يف �أ�صالب القوم  ،ترك ّ
ال�سالم) قتالهم وقتلهم ؛ لأجل تلك الودائع .
ّ
الغريب يف �شطحات التاريخ انه اعترب معركة
اجلمل فتنة وبالرغم من خروجهم على اخلليفة
الرابع بعد بيعتهم له واما حروب اخلليفة االول
اعتربت ردة فاحلقيقة املرتد هو من �أدى البيعة
اىل الإمام علي عليه ال�سالم ومن ثم نكثها.
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