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افتتاحية العددَتالُزُم الِعْلِم والَعَمِل

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين.

بدخول  فيه  يؤذَن  حّتى  هالله،  ثبوت  عن  واإِلعالن   ، اأَلصبِّ رجٍب  َشهر  ُدخوِل  بِمجرِد 
رمضان  وشهر  املعظم  شعبان  وَشْهر  اأَلصّب  َرَجب  )شهِر  اخلاصة  الثالثة  العبادية  اأَلشهر 
تبدُأ  عندها  املباركة،  العبادية  السباقات  من  جديد  مارثون  يف  جديدة  صفارة  وتطلق  املبارك(، 
اأَلجواُء العبادية بالتغيُّ عىل عموم املؤمنني، ويبدُأ طقس احلالة الروحية والنفسية باالعتدال، 
يف  للمؤمنني  ُتعطى  ال  بمقامات  املتعبدون  فيه  فيفوز  َأكثر،  العبادي  الُبعد  فيه  يربز  سباٌق  أَلنُه 

َبْون بَِحَبوات ال ُيَصُّ هبا إاِل املتعبدون يف اأَلشُهِر الثالثة. غيها من الليايل واأَليام، وُيْ
، وهو الُبعُد الَعقائِدي، فالِعبادُة  لكنَّ الُبعَد العبادي هذا ال َيكفي دون مالزمتِه ببعٍد آخٍر ُمهمٍّ
اعُة ما مل تكن عن وعيٍّ َعَقديٍّ صحيٍح فإهِنا تكون َهّشًة خاويًة، وال ُتعطي ثاِمَرها املتوخاة،  والطَّ
ادق: َأنُه قال: »ال َيقبُل اهلُل عماًل إاِّل بِمعرفٍة، وال َمْعِرفَة إاِّل بعمٍل، فَمْن  فقد َورد عن إماِمنا الصَّ
َعرَف َدّلتُه املَعرفُة إىِل الَعَمل، َوَمْن مَلْ َيْعمْل َفال َمعرفَة َلُه، َأال إِن اإِليامَن بعضُه ِمْن َبعٍض«الكايف: 
 :قال رسول اهلل ج1، ص44، بل ربام يكون إِفساده َأكثر من إِصالحِه، قال إمامنا الصادق

»َمْن َعِمَل عىل َغْيِ ِعْلٍم َكاَن َما ُيْفِسُد َأْكثَر ِمّا ُيْصِلُح« الكايف: ج1، ص44.
حيُح َأيضًا، َأي َأنَّ العقيدَة ما مل تدفع اإِلنساَن إىِل الَعَمِل فال فائِدَة منها َأيضًا،  والَعكُس هو الصَّ
َعِمَل،  َعِلَم  َفَمْن  بالَعَمِل،  َمْقروٌن  »الِعلُم  قال:  إنه  أيضًا   املؤمننَي َأمِي  اإِلمام  فقد جاَء عن 

تُف بِالَعَمِل فإِْن َأجاَبُه وإاِّل اْرَتَل َعْنُه« هنج البالغة: قصار احلكم، 663. والِعْلُم َيْ
إِذْن: جيب عىل كلٍّ من العامِل والعابِد َأن َيفظا ِكال املَسيتنِي، الِعلمية والَعملية، كْي تكتمَل 
ِذيَن َضلَّ َسعُيُهم ِف احَلَيٰوِة  ورُة وَتَتكامَل، وإاِل َنْخشى َأن نكوَن ِمّن قاَل اهلُل َتعاىل فيِه: الَّ الصُّ

م ُيِسُنوَن ُصنًعا الكهف: 401. ُ نَيا َوُهم َيَسُبوَن َأنَّ الدُّ
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ُأْنِزَل  َلْوَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َوَيُقوُل  تعاىل:  قال 
َ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيِْدي  ِه ُقْل إِنَّ اللَّ َعَلْيِه َآَيٌة ِمْن َربِّ
َأَفَمْن  تعاىل:  وقال  الرعد:27،   َأَناَب َمْن  إَِلْيِه 
َمْن  ُيِضلُّ   َ اللَّ َفإِنَّ  َحَسًنا  َفَرَآُه  َعَمِلِه  ُسوُء  َلُه  ُزيَِّن 
َعَلْيِهْم  َنْفُسَك  َتْذَهْب  َفَل  َيَشاُء  َمْن  َوَيِْدي  َيَشاُء 

َ َعِليٌم بَِم َيْصَنُعوَن فاطر:8. اٍت إِنَّ اللَّ َحَسَ
ظاهر هذه اآليات الكريمة َأن اهلداية والضالل 
َأمٌر رّباينٌّ كاملرض، ال دخل لإِلنسان يف حصوله 
واكتسابه، بدليل َأن اهلَل تعاىل نسب هذيِن املعنينِي 

إىِل نفسه.
وال يمكن التصديق هبذا الظاهر أَلنُه يتعارض 
يعاقب  تعاىل  اهلل  َأن  باعتبار  اإِلهلي،  العدل  مع 
َأمٍر  عىل  والعقوبة  املهتدين،  ويثيب  الضالني، 
واضحًا،  ظلاًم  ُيعدُّ  والقصد  االختيار  عن  خارج 

لم حماٌل عىل اهللِ تعاىل. والظُّ
إِذن: البد من بيان معنى آخر حيل هذا التعارض، 
وما  الكريمتني  اآليتني  هاتني  من  املراد  ويوّضح 

شاهبهام.

اهلدايِة  إىِل:  للهداية  َتقسيِمنا  يف  يكُمُن  واحللُّ 
تفاصيل  وإليكم  اخلاصة،  واهلداية  العامة 

القسمني:
مجيع  تعم  التي  وهي  العامة:  اهلداية  َأوًل: 
الناس، وهي التي يكون فيها اختيار اإِلنسان هو 
الطريق  توضيح  يف  وتتمثل  فيها،  يتسبب  الذي 
املنهج احلق، وإراءة اخلري والرب  الصحيح، وبيان 
واأَلوصياء،  والرسل  اأَلنبياء  بعث  طريق  عن 
عىل  وواليتِه  اخلالِق  عظمِة  عىل  يدلُّ  ما  ومجيع 

النَّاس.
احلصول،  الزم  غري  اهلداية  من  النوع  وهذا 
فقد ال حيصل جلميع الناس، أَلنه كام قلنا إنه َأمٌر 
قِه وإجِياده،  اختياري، تتدخل إِرادة اإِلنسان يف حتقُّ

ولذا يمكن تصوير هذه اهلداية:
عىل  امُلساِعدة  والظروف  اأَلدوات  توفري  بَأهنا 
ا  إِنَّ تعاىل:  قال  باخليار،  اإِلنسان  ويبقى  اهلداية، 
َكُفوًرا اإلنسان:3،  ا  َوإِمَّ َشاِكرا  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ ُه  َهَديَنٰ
َفَأْلََمَها   * اَها  َسوَّ َوَما  َوَنْفٍس  تعاىل:  اهلل  وقال 

دروس في العقيدة
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َوَقْد   * اَها  َزكَّ َمْن  َأْفَلَح  َقْد   * َوَتْقَواَها  ُفُجوَرَها 
اَها الشمس:10-7. َخاَب َمْن َدسَّ

اهلداية  هذه  ختتص  اخلاصة:  اهلداية  ثانيًا: 
وهم  الناس،  عامة  دون  اأَلفراد  من  بمجموعة 
فيختصهم  العامة،  اهلداية  بنور  استضاؤوا  الذين 
والتوفيق  والعطف  الرمحة  موارد  يف  تعاىل  اهلل 
سبيل  إىِل  احلياة  مزالق  من  ويسددهم  اخلاص، 
النجاة، وقد َأخرب اهلل تعاىل َأن هذه الفئة من الناس 
بعد  عليها  حصلوا  اخلاصة(  اهلداية  )َأصحاب 
اختيارهم للهداية العامة، واستجابتهم مِلَا دعاهم 
ِذيَن  َوالَّ تعاىل:  اهلل  قال  وجل،  عز  الباري  إِليه 
اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوَآَتاُهْم َتْقَواُهْم حممد:17.

َوِزْدَناُهْم  ِْم  بَِربِّ َآَمُنوا  ِفْتَيٌة  ْم  ُ إِنَّ تعاىل:  وقال 
َنا  َربُّ َفَقاُلوا  َقاُموا  إِْذ  ُقُلوِبِْم  َعَل  َوَرَبْطَنا   * ُهًدى 
إَِلًا  ُدونِِه  ِمْن  َنْدُعَو  َلْن  ْرِض  َواْلَ َمَواِت  السَّ َربُّ 
بعد  فإهِنم  الكهف:14-13،   َشَطًطا إًِذا  ُقْلَنا  َلَقْد 
َأن اهتدوا وآمنوا باهلداية العامة، وهبهم اهلُل تعاىل 

اهلداية اخلاصة.

فهو  الضالل  وَأما  اهلداية،  معنى  يف  كله  هذا 
املتقدم،  الكالم  نفس  فيه  وجيري  اهلداية،  مقابل 
فاهلُل تعاىل عندما ينسب لنفسه َأنه ُيضلُّ اإِلنسان، 
اهلدايَة،  لنفسه  خيرْت  مل  اإِلنسان  ذلك  َأنَّ  فمعناُه: 
وفّرط يف الطريق واأَلدوات التي سّخرها اهلل له، 
قال  التوفيق،  عنه  وُيْسَلُب  التسديد،  عنه  فُيمَنُع 
 ِ اللَّ َسبِيِل  َعْن  وا  َوَصدُّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  تعاىل: 
َوَظَلُموا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  َبِعيًدا  َضَلًل  وا  َضلُّ َقْد 
النساء:   َطِريًقا ْم  لَِيْهِدَيُ َوَل  ْم  َلُ لَِيْغِفَر   ُ اللَّ َيُكِن  َلْ 

.169-168

الكريامت  اآليات  َأن  تقدم  مما  وينتج  النتيجة: 
إىِل اهلل تعاىل،  املنسوب  التي حتدثت عن الضالل 
الكفر  عىل  يّدل  بام  مقرتنة  َأو  مسبوقة  إِما  تكون 
ذلك  غري  أو  الظلم،  َأو  اإِلحلاد  َأو  الفسوق  َأو 
اِلنَِي  الظَّ  ُ اللَّ َوُيِضلُّ  تعاىل:  كقوله  املعاين،  من 
تعاىل:  وقوله  إبراهيم:27،   َيَشاُء َما   ُ اللَّ َوَيْفَعُل 
إِلَّ  بِِه  ُيِضلُّ  َوَما  َكثرًِيا  بِِه  َوَيِْدي  َكثرًِيا  بِِه  ُيِضلُّ 

اْلَفاِسِقنَيالبقرة:26.
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الديانات  إِحدى  هي   )Taoism( الطاوّيُة 
بعد  الصني  بلد  عرفتها  التي  الكربى  القديمة 
القرن  ف  نشأت  والتي  الكونفشيوسية،  الديانة 
السادس َأو الرابع قبل اليلد كم يعتقد، وما زالت 

قائمة إىِل يومنا هذا.
العودة  َأساس  عل  الديانة  هذه  فكرة  وتقوم 
إىِل احلياة الطبيعية وإىِل َأسبابا، رافضني احلضارة 
والدنية بكل َأشكالا، َلنا -باعتقادهم- َأفسدت 
ًا، فمثلهم اَلعل ف  فطرة اإِلنسان الذي ُولَِد َخريِّ
ذلك هو ف العودة إىِل النظام الطبيعي التميز بنقاء 

الفطرة وسلمتها.
وعل َأساس اهتممهم بالطبيعة فقد اهتم َأتباع 
الطاوّية بعلوم الكيمياء والطب والفيزياء، حيث 
يؤمنون بالطاقة البرشية وتأثريها، ويولونا اهتممًا 
اجلسدية،  الروحية  بالرياضات  وخاّصة  كبريًا، 
اإِلنسان  يرتقي  والتي من خللا  )اليوغا(،  مثل: 

إىِل مرحلة اخللود كم يزعمون.
الطاوية  تعاليم  تبقى  كله  ذلك  ومع  لكن 
والفاهيم،  العال  واضحة  غري  ومعتقداهتم 

والسبب يعود ف ذلك إىِل:
اليوم هي عبارة عن  التبلورة  الطاوّية  َأن   -1

مذاهب وأديان

لٍت من الفاهيم والعقائد عرب مراحل مطولة  تشكُّ
من الزمان.

حماطة  الطاوّية  التعاليم  من  كثريًا  َأن   -2
التامة،  السية  عل  أتباعها  ويرص  بالغموض، 

حيث ل ُتفشى َأرسارها إِل خلواص اَلتباع.
النُّشوُء والتَّْأسيُس:

ظهور  بداية  حول  واسع  جدل  وجود  رغم 
ُجلَّ  َأّن  إِل  مؤسسها،  شخصية  وحول  الّطاوّية، 
الباحثني ُيرجعونا إىِل الفيلسوف الصيني لوتس 
)Laotse( الذي كان ميلده عام )507 َأو 604( 
وضع  وقد  الطاوّية،  مذهب  صاحب  هو  ق.م 
 ،)Tao – te – ching( ،)كتابه )طاو – يت – تشينغ
أي: كتاب طريق القوة، وهو الكتاب الذي تعتمد 
رموزًا  ُيعترب  والذي  رئييس،  بشكل  الطاوّية  عليه 
غامضة ل يمكن َأن ُتفهم إِل عل ضوء الرشوح 

حة. الوضِّ
الطاوّية  مؤسس  إىل  النظرة  اختلفت  ولقد 
من  فمنهم  َأتباعه،  اختلف  بحسب  )لوتس( 
النخبة  )وهم  يراه  من  ومنهم  عظيًم،  ساحرًا  يراه 
وسكنة البلط اإلمرباطوري( من يراه اإلمرباطور 
وجيلب  الكون  يدير  والذي  للطبيعة،  اخلارق 

السلم لإلمرباطورية الصينية.
فرتة  بقيت  الطاوّية  َأنَّ  بالذكر:  اجلدير  ومن 
دون  الصيني،  الفكر  ف  تؤثر  كفلسفة  طويلة 
َأن  إىِل  الدينية،  والعتقدات  بالدين  لا  علقة  َأي 
الثاين  الؤسس  -وهو  لينغ(  طاو  )شانغ  زعم 

اوّيُة الطَّ
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بعد لوتس كم يعتقد- سنة )142م(َأنه قد جاءه 
ب تعاىل بَأن يتحمل إِصلح تبعات  الوحي من الرَّ
بـ)العلم  وُسّمي  ارتقى،  قد  وَأنه  الطاوي،  الدين 
له سللٌة  التنظيم، وَأصبح  ذلك  وقاد  موي(،  السَّ
الوقت  هذا  ومن  مويني،  السَّ بالعّلمني  ُعِرفوا 
حتولت الّطاوية من جمرد فكر فلسفي إىِل ديانة لا 
العال كالصني وتايوان  َأتباع ف مناطق خمتلفة من 

وسنغافورة وبانكوك واليابان.
الفكار والعتقدات الطاوية:

يعتقد َأتباع الطاوّية بم ييل:
فهو  )الطاو(،  هو  الوجود  ف  ما  كل  أن   -1
وَأنَّ  اَلشياء،  كل  مردُّ  وإِليه  الشياء،  كل  أصل 
)الني  ثنائية  ف  )لطاو(  لـ  متثيل  الكون  ف  ما  كل 
للموازنة بني  الكون يسعى  ما ف  واليانج(، وكل 
مع  التناغم  يتحقق  حتى  واليانج(،  )الني  قويت 
)الطاو( الذي هو أصل الكون، وانبثقت عنه مجيع 
كونية  طاقة  يشمل  َأنه  ويعتقدون  الوجودات، 
بلد  ومن  لغة،  إىِل  لغة  من  اسمها  اختلف  حيوية 
إىِل بلد، ومن تطبيق إىِل تطبيق كالصحة والرياضة 

والتغذية.
يؤمن الطاوّيون بوحدة اخلالق والخلوق،   -2
وَأنم يشٌء واحٌد، ل تنفصل َأجزاؤُه، وإِل لقى 

الفناَء.
ول  الوجودات،  ُكلِّ  ف  حالٌّ  اخلالَق  إِنَّ   -3

يستطيع َأن يترصَف إِل بِحلولِه ف اَلشياء.
إنم يكافأ  ليس لديم بعث ول حساب،   -4
جيازى  بينم  العمر،  وبطول  بالصحة  الحسن 

اليسء بالرض وبالوت البكر.
ويعترب  العمر،  بطول  الطاويون  اهتم   -5
التقدم ف السن دليًل عل القداسة، حّتى صار من 
العمر  إِلطالة  السعي  الطاوي  التصّوف  أهداف 
إِمكانية  اّدعاء  إىِل  بعضهم  ذهب  وقد  واخللود، 

إِطالة العمر مئات السنني.
الصادر:

وكتاب  سعد،  حبيب  العال(  )أديان  كتاب 
أمحد  العصور(  خمتلف  ف  والعقائد  )الديانات 
ج2،  والنحل:  اللل  وكتاب  عطار،  الغفور  عبد 

للشهرستاين.
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عن احلسن بن اجلهم قال: حرضت جملس املأمون 
ضا، وقد اجتمع  يومًا، وعنده عيلُّ بن موسى الرِّ
عنده َأهل الكالم من الفرق والنحل، فسأل بعُضهم 
ضا: يا بن رسول اهلل بأّي   يشٍء تصح  اإِلماَم الرِّ

اإِلمامة ملّدعيها؟
ليل. قال: بالنَّص والدَّ

فقيل لإِلمام: فداللة اإِلمام فيم هي؟
عوة. قال اإِلماُم: يف الِعلِم واستجابِة الدَّ

فقيل له: فام وجُه إِخباِرُكم بام يكون؟
 اهلل رسوِل  من  بعهٍد  ذلك   :اإِلماُم قال 

معهود إِلينا.
باِم يف قلوب  إِخباِركم  َوْجُه  لإِلماُم: فام  فقالوا 

النَّاس.
 :سوِل فقال اإِلماُم هلم: َأَما بلغكم قوُل الرَّ
املعجم   ِالل بنوِر  َينظُر  فإِّنُه  اُلؤمِن،  ِفراسَة  اّتقوا 

الكبري للطرباين: ج8 ص121.

قالوا: َبىل.
فراسٌة،  ولُه  إاِّل  مؤمٍن  ِمن  »َوَما   :اإِلماُم فقال 

استبصارِه  ومبلِغ  إِيامنِه،  َقْدِر  عىل  اهللِ  بنوِر  َينظُر 
مجيِع  يف  فّرقُه  َما  ِمّنا  اأَلئِّمِة  يف  اهلُل  مجَع  َوقد  وعلمِه، 
َذلَِك  ِف  إِنَّ  ِكتابِه:  كِم  حُمْ يف  اهلُل  فقاَل  املؤمنني، 
منَي  املتوسِّ َفأّوُل   ،75 احلجر:   ِمنَي لِْلُمَتَوسِّ َياٍت  َلَ
ثمَّ  بعدِه،  ِمْن   املؤمنني َأمرُي  ثمَّ   ،ِاهلل رسوُل 
احَلَسُن واحلسنُي، واأَلئِّمُة ِمن ُوْلِد احُلَسني إىِل يوِم 

القيامة«.
اهلُل لكم  َما َجعَل  ِزْدنا  املأموُن لإِلمام وقاَل:  َفنظَر 

َأْهل الَبيت.
بروح  أيَّدنا  قد  سبحانه  اهلل  إنَّ   :اإلمام فقال 
منه مقدسة مطّهرة ليست بملك مل تكن مع أحد ممن 
كان مىض إال مع رسول اهلل وهي مع األئّمة مّنا 
تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبني اهلل 

تعاىل.
فيُكم،  َيْغلون  َقْومًا  َأنَّ  َبَلغني  املأموُن:  فقال 

؟ ويتجاوزون فيكم احَلدَّ
َأبيِه  عْن  َجّدي  َعْن  َأيب  حّدثني   :اإِلماُم فقاَل 
رسوُل  قاَل  قاَل:  َأمجعنَي   َطالب َأيب  بِن  َعيلِّ  َعْن 

مناظرات عقائدية
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َتَبارَك  الَل  َفإِنَّ  َحّقي،  َفْوَق  َتْرَفُعوين  ل   :ِاهلل
الكبري  َنّبيًا املعجم  َيّتخَذين  َأْن  َقْبَل  َعْبدًا  اّتذين  وَتَعاىل 
َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  َما  تعاىل:  وقال  ص138،  ج3  للطرباين: 

لِلنَّاِس  َيُقوَل  ُثمَّ  َة  ُبوَّ َوالنُّ ْكَم  َواحْلُ اْلِكَتاَب   ُ اللَّ ُيْؤتَِيُه 
بَِم  انِيِّنَي  َربَّ ُكوُنوا  َوَلِكْن   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  ِل  ِعَباًدا  ُكوُنوا 
ُموَن اْلِكَتاَب َوبَِم ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن َوَل َيْأُمَرُكْم  ُكْنُتْم ُتَعلِّ
بِيِّنَي َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُكْم بِاْلُكْفِر َبْعَد  َأْن َتتَِّخُذوا اْلََلئَِكَة َوالنَّ

إِْذ َأْنُتْم ُمْسِلُموَن آل عمران :80.
وقاَل َجّدي َأمرُي املؤمننَي: »هيلَك يفَّ اثنان وال 
ذنب يل، حمبٌّ مفرٌط ومبغٌض مفرط، وأنا أبرأ إىل اهلل 
حّدنا...«  فوق  ويرفعنا  فينا  يغلو  ممن  وتعاىل  تبارك 
املستدرك للحاكم: ج3 ص123، وقال تعاىل: َوإِْذ َقاَل 

َي  ُِذويِن َوُأمِّ ُ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اتَّ اللَّ
َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِل َأْن َأُقوَل   ِ إَِلَنْيِ ِمْن ُدوِن اللَّ
عى لألنبياء  ادَّ املائدة:116، فمن   .. بَِحقٍّ ِل  َلْيَس  َما 
األئّمة  لغري  أو  نبوة  أو  ربوبية  لألئّمة  عى  وادَّ ربوبية 

إمامة فنحن منه براء يف الدنيا واآلخرة.
ما يوجُد  اهلُل بعدَك فو اهللِ  َأبقاين  املأموُن: ال  فقاَل 

انتهْت  وإِليك  البيِت،  َأهِل  عنَد  إاِّل  الصحيُح  الِعلُم 
علوُم آبائِك فجزاَك اهلُل عْن اإِلسالِم وَأهلِه َخرْيًا.

ضا وانرصَف تبعُتُه  فقال ابُن اجَلْهم: فلاّم قاَم الرِّ
إىِل َمْنزلِه، فدخلُت عليِه وقلُت لُه: يا بَن رسوِل اهللِ، 
َما  اخَلليفِة  َرأي  مجيِل  من  لَك  َوَهَب  الذي  هللِ  احلمُد 

محلُه عىل َما َأرى ِمن إِكرامِه لَك َوقبولِه لقولَِك.
َألفيَتُه  ما  ّنَك  َيغرُّ اجَلْهم ال  بَن  يا   :اإِلماُم فقاَل 
َسيْقُتُلني  فإِّنُه  مّني،  واالستامِع  إِكرامي  من  عليِه 

بِالّسم، وهَو َظامٌل يل، فاْكُتم هذا َما ُدْمَت َحّيًا.
احلديِث  هبذا  َأَحدًا  َحّدثُت  َفاَم  اجَلْهم:  ابُن  فقاَل 
، ودفن يف دار  إىِل َأن َمىَض بطوس َمْقتواًل بالّسمِّ
ائي يف الُقّبة التي فيها َقرُب َهارون  محيِد بِن ُقْحطبة الطَّ
شيِد إىِل َجانبِه. عيون أخبار الرضا للصدوق:  الرَّ

ج1 ص216.

الصدر:
احلسن:  اهلل  عبد  للشيخ  واأَلحكاِم  العقائِد  يف  مناظراٌت 

ج1، ص60
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جوِع إىل  مرَّ بنا يف العدِد السابق من جمّلِة )اليقني( الكالُم يف دليل )العقل( عىل وجوِب الرُّ
الفرعية، وقد  الفقهاء يف اأَلحكام الرشعية  إىِل  بالرجوع  العقل حيكم  َأن  َأيضًا  الفقهاء، وتبني 

تقدم بيانه هناك وال نعيد.
  واآلن وصل الدور إىِل بيان دليل )الُعَقالء( عىل وجوب التقليد، وقبل بيان الدليل نقول:

  إِنَّ دليَل )الُعقالء( خيتلف عن دليل )العقل(، فدليل العقل هو: ما حكم به العقل، وبغض 
النظر عن العقالء من الناس، وأَّما بالنسبة لدليل العقالء فهو يعني: ما َحكم بِه الُعَقالُء من النَّاس.

  نعود لبيان الدليل ونقول:
  َأنَّ العقالَء من َأبناء البرش تساملوا يف الرجوع إىِل َأهل اخلربة يف كّل َأمر جمهول وخطرٍي، َفَمْن َأصابه 
بيب دون غريِه، وَمْن َأراَد َأن َيْعرَف مشكلَة عجلتِه وسيارتِه فإِنُه  مرٌض ما فإنه َيرِجُع يف ذلك إىِل الطَّ

من املؤكد َأن ُيراجع صاحَب اإِلختصاص يف ذلك، وهكذا احلكم يف كلِّ شؤوِن احَلياة.
جوَع إىِل َأهل اخلربة َأمٌر ُعَقالئِيٌّ َمركوٌز  ليِل ونقوُل: إِنَّ الرُّ   وبعَد بياِن ذلك ندخُل يف ُصْلِب الدَّ
يف ِذهن وفؤاِد كلِّ إِنسان، وبام إِن علوم الرشيعة هي إِحدى تلك العلوِم التي حتتاج إىِل االختصاص 
ر فيها، واستنباط اأَلحكام منها، فيجب عىل املكلفني عندئٍذ من الرجوع إىِل َأهل اإِلختصاص يف  والتبحُّ

الرشيعة إِلفراغ ذممهم من التكاليف املجملة التي كّلفهم اهلُل تعاىل هبا.
ُيضاف إىِل ذلك -تتياًم لدليل )العقالء(-: َأن دليل العقالء واملسمى بـ )السرية العقالئية( مل يصدر 
من الرشيعة املقدسة أيُّ ردٍع وهنٍي عنها، فلم يرد يف الكتاب العزيز وال يف ُسّنِة املعصومني يشٌء من 
اآليات والروايات الناهية عن اأَلخذ بتلك السرية العقالئية، فيلزم َأن تكون هذه السرية العقالئية حجة 
ما بيننا وبني اهلل تعاىل، باأَلخذ هبا والتمسك هبا كدليل رشعي عند مسائلتنا يوم القيامة عن سبب اتباعنا 

للفقهاء )َأّيَد اهلُل تعاىل اأَلحياء منهم، ورحم اهلُل املاضني(.
جوِع إىِل الُفقهاِء من مدرسِة َأهِل البيِت، وهذا هو املطلوب.   والنتيجة: هي وجوُب الرُّ

شبهات وردود

هل ُيوجُد دليٌل ُعَقالِئيٌّ على التَّْقليِد؟ )احللقة الثانية(
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رجال العقائد

السفرُي الثاين ُيطلق عىل الرجل الثاين يف سلسلة رجال السفارة اخلاصة، يف زمن الغيبة الصغرى لبقية اهلل 
اأَلعظم، وهو حممُد بُن ُعْثامن بِن سعيِد الَعْمرّي اأَلسدي، وامللقب بـ )اخلالين(، وُيّكنى )َأبا جعفر(، 
فارة اخلاّصة ما يقرُب )َأربعنَي سنًة(، وكان َأبو جعفٍر ثَِقًة، َعْداًل، َأمينًا، بإمِجاِع الشيعة اإِلمامية،  تّوىل َمَهامَّ السَّ
وعند بعض املخالفني أيضًا، وكان هو وَأبوه وكيلني يف خدمة صاحب الزمان، وهلام منزلٌة جليلٌة 

عند الطائفة احلّقة. رجال العالمة احليل: ص149
: »الَعْمريُّ واْبُنُه ثَِقَتاِن، َفاَم   -يف َحّقه وحقِّ َأبيه- أَلمحَد بِن إِسحاق اأَلْشعريِّ قال اإِلماُم العسكريُّ
َقَتاِن املَْأُموَناِن«. كتاب  اَم الثِّ اَم، َوَأِطْعُهام، َفإهِّنُ يان، َوَما َقاال لَك َفعّني َيُقواَلِن، َفاْسَمْع هَلُ َأّدَيا إِليك، َفعّني ُيؤدِّ

الغيبة للشيخ الطويس: ص360 

وقد سمع حممُد بُن عثامن من كال اإِلمامنِي َأيب حممٍد الَعسكرّي، واإِلماِم املهديِّ املنتظر وروى 
منها   ،اهلادي والعسكرّي اإِلمامنِي  َأبيِه عِن  منهام ومن  َسِمعُه  مِمّا  الِفقه  عنهام، وله كتٌب مصنَّفٌة يف 

كتاب )األرشبة(. الغيبة للشيخ الطويس: ص .361 
قال: خرج  احِلمريي  بِن جعفر  اهللِ  إىل عبِد  بسندِه  )الغيبة: ص361(  الطويس يف كتاب  الشيخ  وروى 

التوقيع إىِل َأيب جعفر حممد بن عثامن بن سعيد الَعْمري يف التعزية بَأبيِه، وفيه:
اهلُل يف  ُه  َفرسَّ َوَأْوَحَشَنا،  ِفراُقُه  َوَأْوَحَشَك  َوُرْزئَِنا،  ُرِزْئَت  العزاَء،  لَك  وَأحسَن  الثَّواب،  لَك  اهلُل  »َأجزل 
ُمْنَقَلبِه، َوكاَن ِمن َكاَمِل َسَعادتِه َأن َرَزقُه اهلُل َتعاىل َوَلَدًا ِمْثَلَك، خيلُفُه ِمْن َبْعِدِه، َويقوُم َمقاَمُه يف َأمرِه، َوَيرَتحَم 

عليِه، َأعانَك اهلُل، َوَقّواَك، َوَعَضَدَك، َوَوّفقَك، َوَكاَن لَك َولّيًا، َوَحاِفظًا، َوَراِعيًا، َوَكاِفيًا«.
ـ ، َوَمْرقُدُه َشاِخٌص بِبغداَد، يف حَمّلِة  تويف حممد بن عثامن يف مجادى اآلخرة )َأو اأُلوىل( سنة )304(ه

)اخِلاّلين(، نِسبًة إِليِه، وهو َأحد املراكز واملعامل الشيعية يف بغداد، َيْقصُدُه النَّاُس للزيارة.
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 للنبـي واملـودة  املحبـة  عالمـات  مـن 
إِكثـار الصـالة عليـه؛ أَلن الصـالة عليـه مـن 
َأجـلِّ الطاعات، ومـن َأفضل القربـات، فهي 
تكريـٌم وترشيـٌف لـه )صلـوات اهلل وسـالمه 
َ َوَماَلئَِكَتـُه  عليـه وآلـه(، قـال تعـاىل: إِنَّ اهللَّ

وا  ِذيَن آَمُنـوا َصلُّ ـا الَّ َ بِـيِّ َيا َأهيُّ ـوَن َعـىَل النَّ ُيَصلُّ
ُموا َتْسـِلياًماألحزاب: 56، فالصالة  َعَلْيـِه َوَسـلِّ
عىل حممٍد وآلـِه من َأفضل َأعـامل الرب وَأكثرها 
ثوابـًا وجـزاًء، وهذا مـا جاءت بـه اأَلحاديث 
الرشيفـة عـن أهـل بيـت العصمـة، فقـد 
 :جـاء عـن موالنـا َأيب عبـد اهلل الصـادق
ـالة عـىل  »َمـا يف امِليـزاِن يشٌء َأثقـلَ ِمـن الصَّ
حمّمـٍد وآِل حمّمـٍد« الـكايف للكلينـي: ج2، ص494.

عـاء،  الدُّ تعنـي  غـة  اللُّ َأصـل  يف  والصـالة 
عليـِه،  ثنـاؤُه  نبّيـه  عـىل  اهللِ  صـالِة  فمعنـى 
عاِء  ورمحـٌة ورضـواٌن منـُه، ومـن املالئِكـة الدُّ

أَلمـرِه،  التعظيـُم  اأُلّمـة  ومـن  واالسـتغفاِر، 
ـالُة عـىل حممـٍد وآِل حممـٍد، َأمـرٌ متفـٌق   فالصَّ
والفضـِل  كـر  الذِّ يف  الفريقـني  بـني  عليـِه 

واأَلجـِر.
َأن ال ُنصـيل وُنسـّلم عـىل    وجيـب علينـا 

 فحسـب،  النَّبيِّ
بـل ال بد مـن اقـرتان الصالة عىل 

: »ال ُتصّلـوا  نبينـا بآلـه، لقـول النَّبـيِّ

ـالُة  اَء« فقالـوا: َوَمـا الصَّ ـالَة الَبـرتْ عـيلَّ الصَّ

هـمَّ صلِّ عىل  الَبـرْتاُء؟ قـاَل: تقولون: »اللُّ
هـمَّ صلِّ عىل  حممـٍد وُتسـكوَن، َبـْل ُقولوا: اللُّ
حممـٍد وعىل آِل حممـٍد« الصواعق املحرقـة: ص146، 

1385ه . عـام  طبعـة 

بـل إِنَّ َأصـل الصالة ال تتـمُّ إاِل بذكر اآلِل، 
ـالة عـىل  ـادُق: »إِّن الصَّ قـال إِمامنـا الصَّ
الة، وال َصـالَة لُه إِذا  حممـٍد وآلِه من َتَـاِم الصَّ
الة عـىل النَّبـي« وسـائل الشـيعة: ج  َتـَرك الصَّ

4، ص 999.

مـن  حممـٍد  وآِل  حممـٍد  عـىل  ـالُة  فالصَّ
ـنن املؤكدة يف تعاليـِم ديننا،  امُلسـتحبات والسُّ
وهلـا مـن الفضـل والثـواب الـذي ال يعد وال 
حيـى؛ فقـد جاء بيـان ذلـك يف أحاديث أهل 
بيـت العصمـة والطهـارة نذكر ما تيـرس منها:

قـال: . 1  الصـادق اهلل  عبـد  أيب  عـن   
بـه  وجـل  عـز  اهلل  يدعـى  دعـاء  »كل 
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رسـول . 4 عـن 
»مـن   :اهلل

حاجـة  عليـه  عـرست 
فإهنـا  عـيّل  بالصـالة  فليكثـر 
والغمـوم،  اهلمـوم  تكشـف 
وتقـي  األرزاق،  وتكثـر 
وعقاهبـا  األعـامل  ثـواب  احلوائـج«. 

ص45 للصـدوق: 

حمجوب 
السـامء  عـن 

حتـى يصيل عـىل حممد 
للكلينـي:  الـكايف  حممـد«.  وآل 

ص494 ج2، 

وعنـه أيضـًا قـال: )قـال رسـول . 2
اهلل: »ارفعـوا أصواتكـم بالصـالة 
الـكايف  بالنفـاق«(.  تذهـب  فإهنـا  عـيل 

ص494 ج2،  للكلينـي: 

عـن اإلمـام الرضـا قـال: »مـن مل . 3
يقـدر عـىل مـا يكفـر بـه ذنوبـه فليكثر 
مـن الصالة عىل حممـد وآلـه فإهنا هتدم 
الذنـوب هدمـا«، وقـال: »الصالة عىل 
حممـد وآل حممـد تعـدل عنـد اهلل عـز 
والتكبـري«.  والتهليـل  التسـبيح  وجـل 

ص294 ج1،  للصـدوق:  األخبـار  عيـون 
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صفحات مهدوية

»َأعجُب  قال:  َأنه   اأَلكرم النَّبي  عن  ورد 
النَّاِس إِيامنًا، وَأعظمهم َيقينًا، قوٌم يكونون يف آخِر 
احُلّجُة  عنهم  وُحِجَب   ، النَّبيَّ َيْلحُقوا  مل  مان،  الزَّ
فآمنوا بِسواٍد عىل َبَياٍض« من ال حيرضه الفقيه، الشيخ 
حال  وصف   فإِنُه ص366،  ج4،  الصدوق: 

عنهم  َوَحْجبِه   الزمان إِمام  غيبِة  يف  املؤمنني 
بَأهنم َأصحاب اإِليامن القوي، واليقني العظيم.

الغيبة  زمان  باملؤمنني يف   اأَلئمة اهتم  وقد 
اهتاممًا كبريًا، وَأشفقوا عليهم، وَأشاروا إىِل كوهنم 
وسادهتم،  َأئمتهم  فقدان  بسبب  كبري،  اختبار  يف 

فقد جاء عن موالنا اإِلمام الباقر قال:
( َوَأْعَلَمُهْم  »إِنَّ أْقَرَب الناِس إىل اهللِ )عزَّ وجلَّ
 ،واألئمُة  حممٌد بالناِس  َوأْرَأَفُهم  بِِه 
َعَنى   - فاَرُقوا  َمْن  َوَفاِرُقوا  َدَخُلوا،  أيَن  فاْدُخُلوا 
فيِهْم،  احلقَّ  فإنَّ   -  َوُوْلَده ُحَسْينًا  بَِذلَِك 
َرَأْيُتموُهم  فَأْيَنام  اأَلئمة،  َوِمْنُهُم  األوِصياُء،  َوُهُم 
بِعوُهْم، َوإِْن َأْصَبْحُتم يومًا ال َتَرْوَن ِمْنُهم َأحدًا  فاتَّ

التي  َة  نَّ السُّ وانُظروا   ،) وجلَّ )عزَّ  باهلل  فاسَتغيثوا 
حُتِّبوَن،  ُكنُتم  َمْن  وا  َوَأِحبُّ بِعوها،  واتَّ عَلْيها  ُكنُتم 
ُتْبِغُضوَن، فام َأرَسَع ما يأتيُكُم  وَأْبِغُضوا َمْن ُكنُتم 
الصدوق:  للشيخ  النعمة  وتام  الدين  كامل  الفَرُج« 

ص321.

ترُّ  املؤمنني  عن   اأَلئمة غياب  فرتة  ويف 
عليهم فتن وكربات كثرية، تستدعي من املؤمنني 
عرص  يف  وخصوصًا  رشعية،  وتكاليف  مواقف 

.غيبة املهدي املوعود
زمن  يف  تكاليفنا  عموم  إِن  واحدة:  وبجملة 
لنا  يقني  ال  ما  ترِك  عىل  تبتني  الكربى  الغيبة 
عن  ورد  مشكوك  َأمر  كل  يف  والتثّبت  بصحته، 
غري َأهل بيت العصمة والطهارة، أَلهنم باب 
رضاه،  ومفتاح  سبيلُه  وهم  يؤتى،  منه  الذي  اهلل 
جاء  وما  املعتمد،  هو  يكون    عنهم جاء  فام 
بمضمونه  تالعبت  وقد   - عنهم  َأو  غريهم  عن 

اأَلهواء- فهو مردوٌد، وال قبول له.
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للمنتظرين  املهمة  التكاليف  إمِجال  ويمكن 
بالنقاط التالية:

اهلداية  باهلل عز وجل وطلب  َأوًل: االستغاثة 
اإلهلية منه عز وجل، ومعرفة حقائق اأَلشياء، حتى 
وشعاراهتم  الضاّلة  باحلركات  الفكر  ينخدش  ال 

.التي ال تعرب بصدق عن هنج َأهل البيت
املؤمن  يعرف  بام  التامهل  دون  االلتزام  ثانيًا: 
األئمة  وتربية  سرية  يالئم  الذي  احلق  من 
املعصومني واختاذهم قدوة عملية يف السلوك.
أَلولياء  الوالية  قيم  إىِل  القلبي  التوّجه  وثالثًا: 
مهام  َأعدائهم،  من  والرباءة   ،الصادقني اهلل 

اختلفت الظروف واملواقف. 
عني  هو   لأَلئمة العميل  الوالء  هذا  إِن 
وجل،  عز  الباري  إِرادة  إىِل  واالنقياد  الطاعة 
َأي  يف  الدخول  بعدم  املتمثلة  بَأوليائه،  والتأيس 
رضا  يف  َأهنا  القلبي  االطمئنان  حيصل  ال  ممارسة 
النشاطات  من  كانت  سواء   ،البيت َأهل 

الفردية َأو االجتامعية َأو العبادية َأو غريها، وهو 
املحورية  التكاليف  من  يعترب  سلوكي  جانب 
حمض  وهو   ،اإِلمام غيبة  عرص  يف  للمؤمنني 
الوالء له،  فإِن اأَلئمة هم خلفاء اهلل يف َأرضه 
بمصالح  العلم  تعاىل  اهلل  وهبهم  وحيه،  وَأمناء 
عباده، فهم حقائق اأَلشياء، وال يمكن َأن يتحايل 
عليهم َأحد بحركة َأو شعار ضال َأو منحرف مهام 

كان.
من  للمؤمنني  العميل  التكليف  جاء  هنا  فمن 
الناس  َأقرب  »إِن  احلديث:  صدر  يف   النبي
بالناس  وأرأفهم  به،  وَأعلمهم  وجل  عز  اهلل  إىِل 
دخلوا،  َأين  فادخلوا   ،واأَلئمة  حممد
وهم  فيهم  احلق  فإِن  فارقوا...  من  وفارقوا 

اأَلوصياء.. فأينام رأيتموه فاتبعوهم«.
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 أسئلة عقائدية

ســؤاٌل خيطــر يف بــال الكثرييــن مــن النــاس، وهــو: إِذا عــاش الكافــر َأو العــايص ســتني 
َأو ســبعني ســنة َأو َأكثــر مــن ذلــك، وَأرتكــب فيهــا املحرمــات فلــامذا خُيّلــد يف النــار؟ َأليَس 

( َأن يعاقبــه بمقــدار هــذه الفــرتة، َأو َأزيــد بقليــل؟ ِمــن َعــْدِل اهللِ )عــزَّ وجــلَّ
هذا السؤال ُسئل به َأهُل البيت فَأجابوا عنه، وهذا نص الروايات:

ــاِر أَلن نياهِتــم  ــاِر يف النَّ ــَد َأهــُل النَّ عــن َأيب هاشــم قــال: قــال َأبــو عبــد اهلل: »إِّنــام ُخلِّ
ــَد َأهــُل اجَلّنــِة يف اجَلّنــِة  ــدوا فيهــا َأْن َيعصــوا اهلَل َأبــدًا، وإِّنــام ُخلِّ نيــا َأن لــو ُخلِّ كانــت يف الدُّ
ــؤالِء  ــد ه ــِة خَتلَّ ــدًا، فبالني ــوا اهلَل َأب ــا َأْن ُيطيُع ــوا فيه ــو َبق ــا َأْن َل ني ــْت يف الدُّ ــم كان أَلن نِياهِت
وهــؤالِء، ُثــمَّ َتــال َقْوَلــُه َتَعــاىل ُقــْل ُكلٌّ َيْعَمــُل َعــَل َشــاِكَلتِِه اإلرساء: 84 عــىل نيتــه« بحــار 
وْا َلَعــاُدوْا  األنــوار: ج70، ص201، وقــد إِشــارة اآليــة الكريمــة لذلــك بقولــِه تعــاىل َوَلــْو ُردُّ

ــادوا إىِل  ــو ع ــؤالء ل ــة يف َأّن ه ــُة رصحي ــام: 27، فاآلي ــوَن اأَلنع ــْم َلَكاِذُب ُ ــُه َوإِنَّ ــوْا َعْن ــا ُنُ ِلَ
نيــا. نيــا لعملــوا املعــايص، ولبقــوا عــىل ُكفِرهــم مــا بقيــت الدُّ الدُّ

إِذْن: اخللــود يف النــار للكافريــن وَأهــل املعــايص ال يكــون يف مقابــل مــا ارتكبــوه مــن 
ذنــوب ومعــايص صــدرت عنهــم يف هــذا الدنيــا، وإِّنــام يكــون جــزاًء أَلمــٍر ثابــٍت ترّســخ 
فيهــم يف احليــاة الدنيــا، ومل يــزل بحــاٍل مــن اأَلحــوال، وهــذا اأَلمــر يتمثــل يف الكفــر الــذي 
ــا  ــس م ــود ولي ــبب اخلل ــذا س ــهم، فه ــود يف َأنفس ــقاء املوج ــاد والش ــه، والعن ــوا علي انطبع

يتومّهــُه بعــض النــاس.

َما َسبُب ُخُلوِد الَكافِريَن َوَأهِل اَلَعاِص ف النَّاِر؟
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كتاب )حديث: معاوية فرعون هذه األُمة( من الكتب التحقيقية السندية املتميزة، والذي ُيصّوُب فيه القلم 
نحو مدى صحة حديث )معاوية فرعون هذه األُمة(، وإنه حديٌث صحيٌح ال غبار عليه.

ويطل علينا الكتاب الذي نحن بصدده بكون حديث )معاوية فرعون هذه األُمة( ورد بنفس الصيغة لكن 
برجل آخر غري معاوية، وهو أبو جهل، لكن الكاتب يصحح حديث معاوية دون حديث أيب جهل، وذلك 
ألن حديث أيب جهل منقطٌع، وال َأصل له من حيث السلطة واجلنود والسحرة، وأما حديث معاوية فهو 

صحيح اإلسناد، إضافة إىل أن الواقع اخلارجي يدعمه، فمعاوية له السلطة واجلنود والسحرة وغري ذلك.
إذن: يعترب هذا الكتاب هو دراسة حتليلية موسعة للحديث املذكور، فهو يتعرض -ضمن مباحث مخسة مع 
مالحق وزيادات وتفصيالت مهمة- إىِل ناحية ختريج احلديث، ودراسة طرقه، ورجال أسانيده، والشواهد 

والقرائن عليه.
كذلك تشري هذه الدراسة إىل مواقف أهل احلديث من املتن وأحاديثه، ثم خيتتم الكتاب باملحاوالت التي 

سعى من أجلها معاوية أن يعارض احلديث الوارد بشأنِه بحديث َأيب جهل.
فالكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ الكريم -إذا ما ُقوِرن بكاتبه الذي يعد من َأتباع املدارس األخرى 
طاملا  والذي   ،البيت ألهل  والناصبة  األموية  الرموز  ألحد  إِسقاط  -هو   البيت أهل  مدرسة  غري 

صّدعت رؤوسنا السلفية املعارصة بمدحيه والثناء عليه، وإنه كاتب الوحي وخليفة املسلمني!

اسم الكتاب: حديث معاوية فرعون هذه األمة
اسم املؤلف: حسن بن فرحان املالكي 

سنة الطبع:1437هـ  - 2016 م
عدد الصفحات: 158

الطبعة: األوىل/ دار احملجة البيضاء

ببليوغرافيا عقائدية
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ف َأي مكان ولد َأمري الؤمنني عيل بن َأيب طالب؟
العامة  َأّما علامء  َقط،  ُه  َغرْيُ فيها  ُيولد  املرّشفة، ومل  الكعبة  َأمجع علامء األَمامية عىل والدتِه يف َجْوف 

فذهب مجٌع منهم إىِل هذا القول، منهم:
العالمة املولوي ويلُّ اهلل اللكهنوي يف كتابه )مرآة املؤمنني: ص21، من النسخة املصورة( قال: ُولِد يف َجوِف 

الَكعبة، ومل ُيولد قبله وال بعَدُه مولوٌد فيها، ...ُثمَّ  قاَل:
 فقد تواترت األَخبار َأّن فاطمَة بنَت َأسد َوَلدت َأمرَي املؤمننَي َعلّيًا يف َجْوِف الَكعبة، وهي فضيلٌة خّصُه 

مِه. اهللُ تعاىل هبا، إِجالالً لُه، وإِعالًء ملرتبتِه، وإِظهارًا لَتَكرُّ
وقال الشيخ عبد احلق بن سيف الدين املحدث الدهلوي -املتويف 1052هـ- يف كتاب )مدارج النبوة: ج2، 

ص531(: )إِنَّ والدَتُه كانْت يف َجْوِف الَكْعبِة(.

وقال ويلُّ اهللِ احلَنَفي -املتويف 1176هـ- يف كتاب )إِزالة اخلفاء: ج2، ص 2512(: )قد تواترت األَخباُر 
َأن فاطمة بنت َأسد ولدت َأمري املؤمنني علّيًا يف جوف الكعبة، فَأّنه ولد يوم اجلمعة الثالث عرش من شهر 

رجب بعد عام الفيل بثالثني سنة يف الكعبة، ومل يولد فيها َأحٌد سواه قبله وال بعده(.
وَأّكد احلافظ حمّمد بن معتمد خان البدخشاين احلارثي -من علامء القرن الثاين عرش- والدة اإِلمام يف 
الكعبة املرشفة بقولِه: )ُولَِد بمكَة يف الَبيِت احلََرام يوم اجلمعِة الثَّالث عرش من شهِر اهللِ األَصمِّ رجب بعد 
عام الفيل بثالثنَي سنة، ومل ُيولْد قط يف بيِت اهللِ تعاىل مولوٌد ِسواه، ال قبلُه وال بعدُه، وهذه فضيلٌة َخّصُه اهللُ 

تعاىل هبا إِجالالً ملحّلِه ومنزلته، وإِعالًء لِقْدرِه( مفتاح النجا يف مناقب آل العبا: ص115.
قال اللكهنوي احلنفي -املتويف 1225 هـ-: )والدة معدن الكرامة يف جوف الكعبة، ومل يولد َأحد فيها 
غريه، وقد خّصه اهلل تعاىل هبذه الفضيلة، ورّشف الكعبة هبذا الرشف( وسيلة النجاة 60. نقاًل من: اجلاليل: وليد 

الكعبة 247.

إِذن والدته يف بيت اهلل احلرام ثابتٌة وال غبار عليها، وال يشكك فيها إاِل من يريد َأن خُيفي فضائل َأمري 
ِفُروَن الصف: 8. املؤمنني ،َواهللَُّ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلو َكِرَه الَكٰ

 تساؤٌل من مخالف
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