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افتتاحية العدداأَلْشُهُر احُلُرم

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.

ُهوِر ِعْنَد اهللِ اْثَنا َعَشَ َشْهرًا ِف كتاِب اهللِ َيْوَم َخَلَق الّسامواِت َواألْرَض ِمْنَها  َة الشُّ قال تعاىل: إنَّ ِعدَّ
ُم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهَن َأْنُفَسُكْم التوبة: 36 يُن اْلَقيِّ َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َذلَِك الدِّ

ُعِرف املجتمع اجلاهيل ببعض العادات والتقاليد السيئة، من عبادة األوثان، ووأد البنات، وارتكاب 
الزنا وغريها، وهي عادات وتقاليد قىض عليها اإلسالم بعد جميئه، وهنى عنها أشد النهي، لكن نجد 
الضيافة،  آداب  ف  كام  حسنة،  كانت  فيهم  سائدة  كانت  التي  والتقاليد  العادات  بعض  أن  باملقابل 
وحتريمهم لنكاح األمهات والبنات، واحرتامهم للجريان، ووفاءهم للعهود واملواثيق وغريها، وعندما 
جاء اإلسالم، وبزغ نوره، أقرَّ الكثري من تلك الصفات احلسنة، وأضفى عليها تشيعًا خاصًا هبا، ألهنا 

صفات تدعو هلا الفطرة السليمة، واألعراف الطيبة.
للقتال ف األشهر احلرم، وهي:  فيهم، حتريمهم  التي كانت سائدة  العادات احلسنة  ومن بني تلك 
َم فيها القتال منذ عهد النبي إبراهيم، وكان هذا  ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب، والتي ُحرِّ
التحريم نافذًا حتى زمن اجلاهلية، فكانت العرب تعطي هلا حرمة واحرتامًا، فتضع احلرب أوزارها، 
ول ُيقاتل أحٌد أحدًا، ول يرفعون فيها السالح، إّل إذا تعرضوا لعدوان، فإهنم يرّدون العدوان ولو ف 

تلك األشهر احلرم.
وقد أولها اإلسالم أيضًا حرمة، واعتنى هبا، بل إن اإلسالم قد شّدد فيها الدية الشعية ف صورة 
القتل، كام أن الكتاب العزيز أشار إىل حرمة ابتداء قتال األعداء ف هذه األشهر، ولزوم مقاتلتهم إذا 
َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل  ْهِر احْلَ نقضوا حرمة هذه األشهر، وبدأوا القتال فيها، قال تعاىل: َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
َراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُ ِعنَد اهللِ َواْلِفْتَنُة َأْكَبُ  ِقَتاٌل ِفيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ َعن َسبِيِل اهللِ َوُكْفٌر بِِه َوامْلَْسِجِد احْلَ
ُرُم: َرَجٌب ُمْفَرٌد، َوُذو  ْشُهُر احْلُ ِمَن اْلَقْتِل البقرة:217، وقد روى عيل بن إبراهيم القمي ف تفسريه: )اأْلَ
َسَناُت(  ُنوُب، َوَكَذلَِك احْلَ َم اهلُل ِفيَها اْلِقَتاَل، َو ُيَضاَعُف ِفيَها الذُّ ٌم، ُمتَِّصَلٌة، َحرَّ رَّ ِة، َوحُمَ اْلَقْعَدِة، َوُذو احْلِجَّ

مستدرك الوسائل: ج11، ص48

فاملناسب جدًا -ونحن ف أحد تلك األشهر احلرم- أن حيفظ املسلمون حرمة وقدر هذه األشهر 
األربعة املباركة، وأن حيقنوا فيها دمائهم، ويتقربوا فيها هلل تعاىل بصالح أعامهلم، واهلل غنٌي محيد.
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من  كثري  يف  الناس  باقي  مع   األنبياء يشرتك 
يف  كام  الناس،  دون  بأحكام   وخيتصون األحكام 
 وحلية الزواج له ،حرمة نكاح زوجات النبي
بأكثر من أربعة نساء وغريها، وهذا األمر ال خالف 

فيه.  
يف  اإلسالمية  املذاهب  بني  اخلالف  وقع  لكن 
تشمل  وهل   ،لألنبياء امليت  إرث  أحكام  شمول 
أم   الزهراء فرتثه   للنبي اإلرثية  األحكام  تلك 

ال؟ وهل ُيوَرُث املال أم النبّوة أم كالمها؟
أبو  انفرد يف روايته  ومنشأ هذا اخلالف حديث 
بكر كام ذكر ابن سعد: )أخربنا حمّمد بن عمر، حّدثني 
معبد،  بن  اهلل  عبد  بن  عّباس  عن  سعد،  بن  هشام 
عن أيب جعفر قال: جاءت فاطمة اىل أيب بكر تطلب 
مرياثها، وجاء العّباس بن عبد املّطلب يطلب مرياثه، 
 : وجاء معهام عيل، فقال أبو بكر: قال رسول اهلل
وما  صدقة،  تركنا  ما  نوّرث،  ال  األنبياء  معارش  إّنـا 
ُسَلْيامُن  َوَوِرَث  عيّلٌ:  فقال  فعيّل،  يعول  النبي  كان 

َداُووَد النمل: 16، وقال زكرّيا: َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن 
آِل َيْعُقوَب مريم:6، قال أبو بكر: هو هكذا، وأنت 
تعلم مثل ما أعلم، فقال عيل: هذا كتاب اهلل ينطق، 
ج2،  سعد:  ابن  الكربى،  الطبقات  وانرصفوا(  فسكتوا 

ص315 

 النبي إرث  من  حقها   الزهراء منع  إن 
والروايات،  التأريخ  كتب  ذكرهتا  مشهورة،  قضية 
بعصمتها،  والقدح  الدعوى  رد  منها  الغرض  وكان 
 املؤمنني أمري  بإمامة  اإلقرار  اىل  يضطر  ال  حتى 
إذا ادعت ذلك، ألنه لو صّدقها يف دعوى إرثها من 
أبيها -كوهنا معصومة وال تكذب- فإنه سيضطر اىل 
 ،املؤمنني ألمري  اخلالفة  أن  اّدعت  إذا  تصديقها 
ما  نوّرث  )ال  النبي  عن  احلديث  هذا  افتعل  لذلك 

تركنا صدقة(. 
األّول  االختالف  عىل   الزهراء أجابت  وقد 
 وقالت: إن حكم املواريث حكم يشرتك به النبي

دروس في العقيدة
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مع بقية الناس، وذلك عندما احتجت عىل أيب بكر، 
املشهورة  خطبتها  يف  احلديث  افرتاء  عليه  وأنكرت 
ُكُم اهلُل بِآَيٍة أْخَرَج ِمْنها أيِب؟ أْم  حيث قالت: »أَفَخصَّ
َتنْيِ ال َيَتواَرَثاِن، أَو َلْسُت َأَنا َوَأيِب  َهْل َتُقولوَن َأْهُل ِملَّ
ٍة واِحَدٍة؟! َأْم َأْنُتْم َأْعَلُم بُِخُصوِص اْلُقْرآِن  ِمْن َأْهِل ِملَّ
َوُعُموِمِه ِمْن َأيِب َواْبِن َعّمي؟« االحتجاج: ج1، ص102
  أما االختالف الثاين وهو أن األنبياء يوّرثون 

املال أم النبّوة أم كالمها؟
 والنبي إهلي،  شأن  فهي  النبوة  أما  فنقول: 
هيمنا  والذي  فيها،  للمرياث  دخل  وال  اهلل،  خيتاره 
يف األمر هو إثبات توريث املال من النبي ليصح 
اآليات  ومن  املفتعل،  بكر  أيب  حديث  رد  عىل  دلياًل 
 :الدالة عىل ذلك هي قوله تعاىل حكاية عن زكرّيا
َعاِقًرا  اْمَرَأِت  َوَكاَنِت  َوَرائِي  ِمْن  امْلََواِلَ  ِخْفُت  َوإيِنِّ 
َآِل َيْعُقوَب  َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن  ا  َفَهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّ

ا مريم: 5- 6 َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّ

فإنا نحمل الوراثة هنا عىل وراثة املال ألمرين:
الدعاء:  آخر  يف   زكريا قول  األول: 
ا، فلو كان املقصود من اإلرث  َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّ

لغوًا وعبثًا،  الوارث رضّيًا  بكون  لكان سؤاله  النبوة 
العبث  إاّل رضيًا معصومًا، فمن  النبي ال يكون  ألن 
أن يكون الدعاء: رّب هب ل نبّيًا، وأسألك أن يكون 
هذا النبي رضّيًا، مما يدل عىل أن املقصود هو أمر آخر 

غري النبّوة، وليس هو إاّل األمور املادية.
الثاين: أن العلم والنبوة ال توّرث، بل ال حتصل 
كالنبوة،  االصطفاء  أو  كالعلم،  باالكتساب  إاّل 

فوجب محل ما يورثه عىل املال.
القرآنية  باآليات   الزهراء احتجاج  وظاهر 
أهنا استدلت عىل مدعاها بإطالق آيات التوارث بني 
األنبياء، وأهنا مل ختصص إرثهم بالنبوة، لذلك 
عارضت الرواية التي جاء هبا أبو بكر، وطالبته بدليل 

عىل صحتها، كوهنا خمالفة لرصيح القرآن الكريم.
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إن بعض الفرق واملذاهب التي تّدعي اإلسالم، 
حتمل  وال  براء،  منهم  واإلسالم  بلباسه،  وتتسرت 
التي  الفرق  تلك  ومن  اسمه،  غري  اإلسالم  من 
)الباطنية(،  الفرقة  هي  املتقدم  الوصف  ينطبق 
ترى  أيضًا  ُتبطن، وألهنا  ما  ُتظهر غري  فرقة  وهي 
أن لكل ظاهر باطنًا، فسميت بالباطنية، والظاهر 
علم  هو  والباطن   ،حممد النبي  به  جاء  ما  هو 
ادعائهم،  إاّل هم بحسب  يعرفه  الذي ال  التأويل 
الفرائض  أن  ويرون  عندهم،  الدعوة  لب  وهو 
والسنن هي عبارة عن رموز وإشارات ال حقيقة 
تراجعيًا  تأثريًا  تعكس  التي  الرؤى  من  وهذا  هلا، 
عىل الفرق اإلسالمية، والباطنية -بالدقة- ليست 
طريقة  هي  وإنام  منه،  فرقة  أو  إسالميًا،  مذهبًا 

َتَسايَر عليها معتنقوها.
الباحثون  فيه  فأختلف  تأسيسها:  تأريخ  وأما 

مذاهب وأديان

مربره،  له  خالف  وهو  ظهورها،  زمن  حتديد  يف 
إذ من أصول مذهب الباطنية عدم نرش عقائدهم 
عىل  واملواثيق  العهود  يأخذون  فهم  وأفكارهم، 
من يدخل يف مذهبهم أاّل يظهر منه شيئًا، ويعّدون 
ذلك من أصول دينهم التي ال جيوز اإلخالل هبا، 
السيوطي  أّرخه  ما  حسب  للباطنية  ظهور  وأول 
كان يف سنة )92( للهجرة، وذهب بعضهم إىل أن 
ظهورها كان سنة )276( هـ، حينام رشع زعيمهم 

)ميمون القداح( بإنشاء هذا املذهب.
متثل  األلقاب  وهذه  عّدة،  ألقاب  وللباطنية    
لقب  لكل  فكان  هبا،  اتصفوا  التي  األوصاف 
سبب، وكان أشهر تلك األلقاب هلذه الفرقة هو: 
أن  دعواهم:  بسبب  به  وُلقبِّوا  )الباطنية(،  لقب 
بواطن جترى يف   النبي القرآن وأخبار  لظواهر 
البواطن:  القرش، وتلك  الّلب من  الظواهر جمرى 
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رموز وإشارات إىل حقائق معينة، وأن من تقاعس 
عقله عن الغوص يف اخلفايا واألرسار والبواطن، 
أبتيل باألغالل واآلصار التي يعنون هبا التكاليف 
الرشعية، والتي تنحّل عمن ارتقى إىل علم الباطن، 

فيسرتيح من أعبائها.
واللقب اآلخر الذي تسّموا به هو: )القرامطة(، 
وُلّقبوا هبذا اللقب نسبة إىل رجل يقال له محدان بن 
أتباعه  فسمي  وقادهتم،  دعاهتم  أحد  كان  قرمط، 

بذلك.
وُلّقب الباطنية أيضًا بـ)اخلرمية( نسبة )خلرم(، 
املستلذ  اليشء  بمعنى  أعجمية،  كلمة  وهي 
املستطاب الذي يرتاح اإلنسان بمشاهدته، وهيتز 
لرؤيته، وهو دال عىل طي بساط التكليف، وحط 
عىل  الناس  وتسليط  املتعبدين،  عن  الرشع  أعباء 

اّتباع اللّذات، وطلب الشهوات.
أما بالنسبة لعقائد الباطنية فهي إظهار لكل ذي 
مّلة أو مذهب ما ُيب، فإن أتوا للنصارى، أظهروا 
املسيح،  ألوهية  هلم  وأكدوا  بالتثليث،  القول  هلم 
املسلمني  بغض  هلم  أظهروا  اليهود،  أتوا  وإن 
يف  الزهد  أظهروا  بزاهد،  التقوا  وإن  والنصارى، 
حالة  لكل  يلبسون  فهم  أهلها،  وجمانبة  الدنيا، 
شبهاهتم،  عليه  ألقوا  هلم،  أمن  إذا  حتى  لبوسها، 
عقائدهم  ومن  مذهبهم،  يف  الدخول  إىل  ودعوه 
الثاين،  القول بإهلني قديمني، أحدمها عّلة لوجود 
بنفسه،  ال  التايل  بواسطة  اخلالق  هو  السابق  وأن 
واملجوس،  الثنوية  من  مأخوذ  مذهب  وهو 
شخص،  عن  عبارة   النبي بأن  واعتقادهم 
فاضت عليه قوة قدسية من السابق بواسطة التايل، 

الشخيص،   النبي تعبري  عن  عبارة  القرآن  وأن 
واعتقادهم  املجاز،  باب  من  اهلل  كالم  وتسميته 
ترّصمت  فإذا  زمنية،  مدة  نبوية  رشيعة  لكل  أن 
 بعث اهلل نبيًا آخر ينسخ رشيعته، ما عدا النبي
فرشيعته نسخت بمجيء اإلمام السابع جعفر بن 

.حممد
والبعث  القيامة،  إنكارهم  عقائدهم  ومن 
معنى  وقالوا  والنار،  اجلنة  وأنكروا  والنشور، 
املعاد َعّود كل يشء إىل أصله، ويعتقدون بسقوط 
قيود  أهنا  ويرون  عنهم،  الرشعية  التكاليف 
 ،املعصوم اإلمام  التباعهم  عنهم؛  انحلت 
 ،بألوهية عيل بن أيب طالب واعتقاد بعضهم 
وزعموا  خلقه،  ليؤنس  إنسان  بصورة  وظهوره 
يف  املفطرات  عن  اإلمساك  معناه  ليس  الصيام  إن 
وقت خمصوص، وإنام االمساك عن كشف الرس، 
الطواف  هو  فقالوا  سبعًا  بالبيت  الطواف  أما 
وأّولوا  السبعة،  األئمة  متام  إىل   بمحمد
الصلوات اخلمس: بأهنا أدلة عىل األصول األربعة 
وعىل اإلمام، وعليه فال حاجة ألداء هذه الصلوات 
املعهودة عند املسلمني، فهؤالء هم الباطنية، وذاك 

هو تارخيهم. 

املصادر:
اإلسامعييل،  الرفنه  سعد  بن  ملحمد  الكافية:  الرسالة 
الباطنية  مذهب  بيان  للبغدادي،  الِفرق:  بني  الفْرق 
االفتخار:  للكرماين،  العقل:  راحة  للديلمي،  وبطالنه: 

للسجستاين، زهرة املعاين: للداعي إدريس القريش.
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حصل نقاش بني الدكتور حممد التيجاين الساموي 
ومجاعة بحضور أحد علامء السنة، فقال للحارضين: 
إن بعض من يطلق عليهم لقب أمري املؤمنني قد قتل 
جليشه،  املدينة  أباح  من  ومنهم   ،اهلل رسول  أبناء 
واحد،  أجر  وهلم  وأخطأوا  اجتهدوا  بأهّنم  وتقولون 

فيعني ذلك:
بام  يقاس  ال  -وهذا  الصحابة  بعض  انتقدت  لو 
فعلوه- فإن اجتهدت يف ذلك وأصبت فيل أجٌر، وإن 

أخطأت فيل أجر واحد.
فتدّخل العامل قائاًل: يا ُبني لقد ُأغلق باب االجتهاد.

فقال التيجاين: ومن أغلقه؟
نة األربع. قال العامل: أئمة السُّ

فقال التيجاين: احلمد هلل إذ مل يكن اهلل ورسوله قد 
ُأمرنا باالقتداء  الذين  الراشدون  أغلقاه، وال اخللفاء 

هبم، فليس عيّل حرج إذا اجتهدت كام اجتهدوا.
فقال العامل: إاّل إذا عرفت سبعة عرش علاًم، منها: 

علم التفسري، واحلديث، والتاريخ.. وغري ذلك.
للناس  أُلبنّي  االجتهاد  أريد  ال  التيجاين:  فقال 

عىل  كان  من  ألعرف  ولكن  والسّنة،  القرآن  أحكام 
احلق ومن كان عىل الباطل.

َقْد  ٌة  ُأمَّ تِْلَك  لذلك؟  الداعي  وما  العامل:  قال 
َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعامَّ 

َكاُنوا َيْعَمُلوَن البقرة: 134. 
أم  الّتاء  بفتح  تسألون(  أتقرأ )وال  التيجاين:  فقال 

بضّمها؟
قال العامل: )ُتسألون( بالضّم.

البحث،  المتنع  بالفتح  كانت  لو  التيجاين:  فقال 
حياسبنا  ال  تعاىل  اهلل  أّن  فمعناها  بالضم،  دامت  وما 
عاّم فعلوا إذ ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهيَنٌة املدثر: 38، 
وقد حّث القرآن عىل استطالع أخبار االمم السابقة؛ 

لنستخلص منها الِعرب، ومعرفة احلق من الباطل.
قال العامل: مهام شككت فال تشك يف اخللفاء، فهم 

أعمدة االسالم إذا هّدمت عمودا منها سقط البناء.
فقال التيجاين: فأين رسول اهلل من ذلك البناء؟

قال العامل: هو ذاك البناء فهو االسالم كّله.
مل   اهلل رسول  بأّن  تقول  فأنت  التيجاين:  فقال 

مناظرات عقائدية
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يكن ليستقيم إاّل هبؤالء األربعة، بينام يقول اهلل تعاىل: 
قِّ لُِيْظِهَرُه  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَ

ِه َوَكَفى بِاهللِ َشِهيًدا الفتح: 28. يِن ُكلِّ َعىَل الدِّ
قال العامل: هذا ما تعّلمناه، وجيلكم أصبح مشّككًا 

حتى يف الدين.
فقال التيجاين: أعوذ باهلل، فقد آمنت باهلل ورسوله، 

فكيف تقول ذلك؟
 قال العامل: لشكك يف أيب بكر، وقد قال النبي
فيه: »لو وزن إيامن أّمتي بإيامن أيب بكر، لرجح إيامن 

أيب بكر«.
فقال التيجاين: ما بعثني هلذا الشك هو نفس كالم 
»هؤالء  ُأحد:  شهداء  عن  قال  أّنه  فروي   ،النبي
ألسنا إخواهنم،  للنبي:  أبو بكر  أشهد عليهم«، فقال 
أدري  »بىل، ولكن ال   :فقال أسلموا،  أسلمنا كام 
ج2  ملالك  املوطأ  بكر،  أبو  فبكى  بعدي«،  حتدثون  ما 
من  حيدثه  ملا  له،  يشهد  مل   النبي وألن  ص462، 

فهذا  احلقيقة،  وأتبنّي  فيه،  الشك  يف  احلق  فيل  بعده، 
احلديث يناقض حديثك الوارد يف فضل أيب بكر.

فقال احلارضون يف املجلس: وكيف ذلك؟
بكر،  أليب  يشهد  مل   النبي إن  التيجاين:  فقال 
بنت  وهي   ،فاطمة أغضب  أنه  يؤيد  والتاريخ 
البن  دمشق  تأريخ  وفاته.  قبل  ندم  حتى   ،الرسول
برشًا  يكن  مل  لو  أنه  فتمنى  ص419،  ج30  عساكر، 

)لوددت أين شجرة عىل جانب الطريق...ومل أكن من 
البرش( تاريخ الطربي ص 41، فحديث ترجيح إيامن أيب 
بكر عىل إيامن األمة ال خيلوا من التأين فيه، فال يمكن 
لرجل قىض شطرًا من حياته يف الرشك، أرجح إيامنًا 

من أّمة حمّمد بأرسها.
فقال بعض اجلالسني: لقد بعث واهلل هذا احلديث 

الشك فينا.
فقال العامل: أهذا ما تريده لقد شكّكت هؤالء يف 

دينهم!
فقال أحد اجلالسني: كال، إّن احلق معه.

احلسن  اهلل  عبد  للشيخ  اإلمامة  يف  مناظرات  املصدر: 

ص 565
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:الدليل اخلامس: املحطة الثانية: صوُر وموارُد إفتاء أصحاب أئمة أهل البيت
سبق مّنا الكالم يف احللقة السادسة من العدد السابق من جملة اليقني يف الدليل خامس من 
أدلة إثبات التقليد، وقلنا إن الكالم فيه يقع يف ثالث حمطات، قد انتهى بنا الكالم عن املحطة 
األوىل من هذا الدليل، ووصلنا اآلن إىل املحطة الثانية، وهي استعراض بعض الصور، واملوارد 

 .من إفتاءات أصحاب أئمة أهل البيت
املورد األول: قال الكيش )يف التعليقة عىل اختيار معرفة الّرجال للمريداماد األسرتآبادي: ج2، 
ص627( بإسناده عن يونس بن عبد الرمحن، قال: قلت حلريز يومًا: يا أبا عبد اهلل كم جيزيك ان 
والوسطى  بالسبابة  وأومأ   - أصابع  بقدر ثالث  قال:  الصالة؟  متسح عىل شعر رأسك يف وضوء 

والثالثة- وكان يونس يذكر عنه فقهًا كثريًا.
املورد الثاين: الشيخ الطويس بعد ذكر االخبار يف اخللع )هتذيب األحكام للشيخ الطويس: ج8، 
ص97(: )الذي اعتمده يف هذا الباب وافتي به أن املختلعة ال بد فيها من أن تتبع بالطالق وهو مذهب 
بن  املتقدمني، ومذهب عيل  من  وابن حذيفة  رباط،  بن  بن سامعة، وعيل  بن سامعة، واحلسن  جعفر 

احلسني من املتأخرين(.
املورد الثالث: وعن الشيخ الطويس ايضًا )هتذيب األحكام: ج8، ص30( بإسناده عن عبد اهلل ابن 
املغرية قال: سألت عبد اهلل بن بكري، عن رجل طّلق امرأته واحدة، ثم تركها، حتى بانت منه، ثم تزوجها، 
قال: هي معه كام كانت يف التزويج، قال: قلت: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهام زوج؟ فقال ل عبد اهلل: هذا 

زوج، وهذا مما رزق اهلل من الرأي.
املورد الرابع: وعن الشيخ الطويس أيضًا )هتذيب األحكام: ج8، ص58( بإسناده عن احلسن بن حممد، 
أنه قال: سمعت جعفر بن سامعة وسئل عن امرأة طلقت عىل غري السنة َأِلَ أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلُت 
نة، فإهنن ذوات َأزواج؟ فقال: يا  له: أليس تعلم أن عيل بن حنظلة روى: إياكم واملطلقات ثالثًا عىل غري السُّ

ُبني رواية عيل ابن ايب محزة أوسع عىل الناس.
نكتفي هبذا القدر من إفتاءات بعض أجالء أصحاب األئمة، والتي تثبت جريان سريهتم عىل اإلفتاء يف 

عرص أئمة اهلدى، وسنكمل احلديث يف احللقة القادمة عن املحطة الثالثة من هذا الدليل إن شاء اهلل تعاىل.

شبهات وردود

صوٌر من إفتاء أصحاب األئمة )احللقة 7(
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رجال العقائد

متيزت مدرسة أهل البيت بتعدد أوجه النشاط العلمي واملعريف، وإهنا مدرسة متكاملة ال تستورد 
الكريم،  بالقرآن  قائم  كيان مستقل  بل هي  واملعريف،  العلمي  كياهنا  يقّوم  األخرى أي يشء  املدارس  من 
ومعارف الرسالة املحمدية، لذا جتد فيها التخصصات الدقيقة يف املنقول واملعقول، وقد جتىل هذا املنهج 
واآلخر  املعقول،  بمسائل  متخصٌص   األئمة أصحاب  بعض  أن  جيد  املتابع  إن  حتى  العمل  واقع  يف 
باحلديث، والفقه، والتفسري، وإىل غري ذلك من التخصصات، وامللفت للنظر يف سرية أصحاهبم هو 
التاميش مع احلالة العلمية؛ فالِعلم عندهم حياة ال يستأكلون به، بل يتعبدون بنقله وبثه إىل اهله؛ ومن أولئك 
األصحاب املتخصصني، والذين يشار إليهم بالعطاء العلمي هو الصحايب اجلليل: أبو حممد )حريز بن عبد 

اهلل( األزدي الكويف، واملشهور بـ)السجستاين(.
وقد ورد فيه مجلة من األقوال أشهرها:

الصالة،  منها: كتاب  له كتب،  ثقة، كويف، سكن سجستان  اهلل،  بن عبد  الطويس: )حريز  الشيخ  قول 
كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب النوادر، تعد كلها يف األصول( الفهرست، للشيخ الطويس: ت460-ص118. 

وذكره النجايش بقوله: )حريز بن عبد اهلل السجستاين، أبو حممد األزدي من أهل الكوفة، أكثر السفر 
والتجارة اىل سجيتان فعرف هبا...( فهرست النجايش: ص145.

وقد اشتهر بكتبه التي تعترب أصول يف موضوعها، وأكثر ما اشتهر به هو كتاب الصالة، الذي رواه عن 
 .اإلمامني الصادقني حممد بن عيل وجعفر بن حممد

ية والزال كتابه يف الصالة مصدرا للباحثني يف مسائل الفقه وقضاياه  لقد َمّثَل حريز نموذجا للمعرفة الدقِّ
حتى ان رجال مثل محاد بن عيسى حينام يسأله اإلمام عن صالته فيجيب اإلمام بأنه حيفظ كتاب حريز يف 

الصالة، ومن رواياته:
1- عن أيب جعفر: »وافصل بني كل ركعتني من نوافلك بالتسليم«.

محن تبارك وتعاىل الطاعة لإلمام بعد معرفته،  2- قال: ذروة األمر وسنامه وباب األشياء ورضا الرَّ
 َفاَم َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ٰ َ َوَمن َتَوىلَّ ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللَّ ن ُيِطِع الرَّ ثمَّ قال: إنَّ اهلل تبارك وتعاىل يقول: مَّ

النساء: 80



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )31( لشهر ذي القعدة عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )31( لشهر ذي القعدة عام 1439هـ

13 1213

الوسع  يف  ما  واستفراغ  املبالغة  هو  لغة:  اجلهاد 
بذل  اصطالحًا:  به  ويراد  فعٍل،  أو  قول  من  والطاقة 
حكمهم؛  يف  ومن  واملرشكني  الكفار  قتال  يف  اجلهد 
مّمن يضُمر الرّش للمسلمني، وقيل: أن اجلهاد هو قتال 
حلفظ بيضة اإلسالم وكياهنا، من كل معتد أو لتوسعة 
تقتضيه  ما  حسب  املسلمني  لبالد  اجلغرافية  الرقعة 
الرضورة بأمر اإلمام املعصوم إعالًء لكلمة اهلل، 
احلج:   ِجَهاِدِه َحقَّ  اهللِ  يِف  َوَجاِهُدوا  تعاىل:  كقوله 
78، وللجهاد وجه آخر غري الذي يتبادر إليه الذهن 

للوهلة األوىل، والذي يعرف باجلهاد األكرب، كام روي 
عن أيب عبد اهلل الصادق أن النبي بعث برسية 
بقوم  »مرحبًا  قال:  رجعوا  فلام  اجليش(   من  )طائفة 
يا  قيل:  األكرب،  اجلهاد  وبقي  األصغر،  اجلهاد  قضوا 
النفس«  جهاد  قال:  األكرب؟  اجلهاد  وما  اهلل  رسول 

الكايف للكليني: ج5، ص12.

فرائض  من  فرض  اجلهاد  أن  يف  خالف  وال    
اإلسالم  نظرة  لكن  أركانه،  من  وركن  اإلسالم، 

عىل  السيطرة  أجل  من  ليس  واحلروب  للقراع 
حروب  يف  احلال  هو  كام  والثروات،  اخلريات 
فرض  منها  الغاية  كانت  والتي  اجلاهيل،  املجتمع 
الغنائم  وحتصيل  اخلريات  واستنزاف  التسلط، 
اإلسالم  نرش  ترشيعه  من  فاهلدف  واإلماء،  والعبيد 
وتعاليمه، ونرش العدل وبسط احلّق وتطهري األرض 
من الظلم والفساد، ومن هنا حّرم اإلسالم قتل كبار 
السن والنساء واألطفال، والقتل عىل الِظّنة والتهمة، 
أيب  اإلمام  نفع، فعن  بل وحتى قطع شجرة من غري 
إذا   اهلل رسول  »كان  قال:   الصادق اهلل  عبد 
وأجلس  جنبه،  إىل  فأجلسه  بأمريها  دعا  رسية  بعث 
وباهلل،  اهلل،  بسم  سريوا  قال:  ثم  يديه،  بني  أصحابه 
تغدروا،  ال   اهلل رسول  ملة  وعىل  اهلل،  سبيل  ويف 
أن  إاّل  شجرة،  تقطعوا  وال  متّثلوا،  وال  تغلوا،  وال 
تضطروا إليها، وال تقتلوا شيخًا فانيًا، وال صبيًا، وال 
نظر  وأفضلهم  املسلمني  أدنى  من  رجل  وأيام  امرأة، 
إىل أحد من املرشكني، فهو جار حتى يسمع كالم اهلل، 
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فإذا سمع كالم اهلل عز وجل، فإن تبعكم، فأخوكم يف 
دينكم، وإن أبى فاستعينوا باهلل عليه، وأبلغوه مأمنه« 
عن  للدفاع  اجلهاد  فترشيع  وعليه  ص30،  ج5،  الكايف: 

فتن  واّتقاء  العيش،  يف  اإلنسانّية  وحّق  التوحيد، 
ونرصهتم،  املستضعفني  ومحاية  ودفعها،  املناهضني 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم  كام قال تعاىل: َوَقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اهلل الَّ

َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ اهلل اَل حُيِبِّ امْلُْعَتِديَن البقرة: 190.
الرسالة  نرش  داللة  الكريم  القرآن  يف  يرد  ومل 
املحمدية بالقّوة والبأس والقهر، بل كانت كل احلروب 
والغزوات يف إطار الدفاع عن بيضة اإلسالم، كقوله 
َسَنِة  تعاىل: اْدُع إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ

تِي ِهَي َأْحَسُن...النحل: 125. َوَجاِدهْلُم بِالَّ
أن  فإما  دفاعيًا،  أو  ابتدائيًا  أكان  سواء  واجلهاد 
يكون واجبًا عينيًا عىل مجيع املسلمني ال يسقط عنهم 
لو  بحيث  كفائيًا،  يكون  أن  وإما  رشعي،  بعذر  إاّل 

تصّدى من هبم الكفاية سقط عن البقية.
الوغى،  بسوح  األعداء  جهاد  ينحرص  وال 

اجلهاد،  أبعاد  من  واحدًا  ُبعدًا  تعّد  املسّلحة  فاحلرب 
أّن أعداء اإلسالم ال جياهبونه  إاّل  املاّدي،  الُبعد  وهو 
دائاًم عن طريق البعد املسلح، بل خيتارون طرقًا خمتلفة 
الصناعية،  كاحلروب  املشؤومة،  أهدافهم  لتحقيق 
كام  وغريها  والعلمية،  والثقافية،  واالقتصادية، 
عىل  مواجهتهم  فُتعدُّ  الراهن،  وقتنا  يف  الغالب  هو 
يشمل  بل  أيضًا،  اهلل  سبيل  يف  جهادًا  اجلبهات  هذه 
له،  الدعوة  العدو من خطاب  يبذل يف جماهبة  ما  كل 
وإعالمه، والدعاء عليه بالنقمة، وباهلداية له أحيانًا، 
أو حتى باجلهاد القلبي، كام ورد يف احلديث عن أمري 
املؤمنني: »جاهدوا يف سبيل اهلل بأيديكم، فإن مل 
تقدروا؛ فجاهدوا بألسنتكم، فإن مل تقدروا؛ فجاهدوا 

بقلوبكم«مستدرك الوسائل:  ج11، ص16. 
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صفحات مهدوية

قولنا  بني  التناقض  بوجود  البعض  يتوّهم  قد 
)عالمات(، وبني قولنا )غري احلتمية(.

)الَعالمة  )علم(  مادة  العرب  لسان  يف  جاء 
به  هتتدي  الَفَلوات  يف  ُيْنَصب  يشء  والَعَلُم 
اىل  اهلداية  حتصل  ال  العالمة  فبدون  ُة(،  الضالَّ
واجبة  غري  أهنا  احلتمية(،  )غري  ومعنى  اهلدف، 
الوقوع فقد تقع أو ال تقع وهذا هو وجه التناقض. 
وهي  ظاهرًا،  الذهن  تعرتي  شبهة  هذه  نقول 

تزول وتتالشى بالتأمل من عدة وجوه:
معناها  احلتمية  غري  من  املقصود  أن  األول: 
أو ال حتصل، وكالمنا يف جانب  قد حتصل،  أهنا 
احلصول، فإن حصلت فهي عالمة، وإن مل حتصل 
يف  األمر  وسيتضح  كذلك،  ليست  قطعًا  فهي 

الوجه الثالث أكثر.
ال  أهنا  أي  حتمية:  غري  كوهنا  معنى  الثاين: 
ينحرص األمر هبا بل بغريها أيضًا معها أو بدوهنا.
يف  تكون  أهنا  حتمية:  غري  معنى  الثالث: 

ما  يغري  اهلل  إن  البداء،  ومعنى  البداء،  معرض 
قّدره ملانع طارئ عىل وقوعها، فقد يقّدر اهلل تعاىل 
النظر  بغّض  طبائعها،  تقتضيه  ما  بحسب  أمورًا 
اإلنسان:  يقول  مثلام  والعوارض،  الطوارئ  عن 
ختدم  العادي  وضعها  بحسب  السيارة  هذه  إن 
عرش سنوات، دون النظر اىل أهنا بعد عرشة أيام 

ستتعرض حلادث وتتحطم.
أو أن زيد مثاًل يعيش مئة سنة بحسب تكوينه 
الطبيعي وما يقتضيه قانون احلياة، دون مالحظة 
ما  إذا  الثالثني،  سن  يف  وهو  سيقتله  إنسانًا  أن 
حلاظ  ودون  القتل،  وظروف  مقدمات  توافرت 
أنه سيعيش مئة وثالثني سنة إذا وصل رمحه، وإذا 

قطع رمحه فينقص من عمره ثالثون عامًا مثاًل.
ـ  واإلثبات  املحو  لوح  يف  تقديرات  فهناك 
عند اهلل تعاىل - وقد ُيطِلُع اهلل عليه بعض رسله 
اقتضته  ما  ذكر  عىل  ويقترص  أيضًا،  ومالئكته 
القوانني واحلكمة، والرسول خيربنا به، بتجّرد 
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عن املوانع والعوارض املستجدة. 
بعد كل هذا يتضح عدم املنافاة بني معنى كون 
وبني  املقدس،  الظهور  عىل  عالمة  معينة  حادثة 

كوهنا عالمة غري حتمية.
غري  العالمات  من  أن  إىل  اإلشارة  جيدر  كام 
احلتمية ما حصل مثل هالك بني العباس، ومنها 
املقصودة  بالذات  هي  باهنا  اجلزم  نستطيع  ال  ما 
بطبيعتها ذات  العالمات  األخبار؛ ألن بعض  يف 
سعة زمنية، فربام تكون عالمة تستمر لقرون من 
وتشبه  التربج،  مثل:  مراتبها،  آخر  اىل  األزمان 
اآلن  متحقق  كذلك  والعكس  بالرجال،  النساء 
 ،وسابقًا، ويمكن أن يستمر إىل ظهور االمام

فهي عالمة واحدة، إاّل أهنا واسعة زمنيًا.
غري  العالمات  بعض  الروايات  ذكرت  وقد 
َشْهِر  ِمْن  النِّْصِف  يِف  ْمِس  الشَّ كُكُسوِف  احلتمية، 
ِخاَلِف  َعىَل  آِخِرِه  يِف  اْلَقَمِر  َوُخُسوِف  َرَمَضاَن، 
بِامْلَْغِرِب،  َوَخْسٍف  بِاْلَبْيَداِء،  َوَخْسٍف  اْلَعاَداِت، 

ِعْنِد  ِمْن  ْمِس  الشَّ َوُرُكوٍد  ِق،  بِامْلرَْشِ َوَخْسٍف 
ِمَن  َوُطُلوِعَها   ، اْلَعرْصِ َأْوَقاِت  َأْوَسِط  إىَِل  َواِل  الزَّ
ٍة بَِظْهِر اْلُكوَفِة يِف َسْبِعنَي  امْلَْغِرِب، َوَقْتِل َنْفس َزِكيَّ
ْكِن  الرُّ َبنْيَ  َهاِشِمّي  َرُجل  َوَذْبِح  احِلِنَي،  الصَّ ِمَن 
َوإِْقَباِل  اْلُكوَفِة،  َمْسِجِد  َحائِِط  َوَهْدِم  َوامْلََقاِم، 
امْلَْغِريِبِّ  َوُظُهوِر  ُخَراَسان،  ِقَبِل  ِمْن  ُسود  َراَيات 
ِزيَرَة،  اجْلَ ِك  ْ َوُنُزوِل الرتُّ اَماِت،  كِه الشَّ َومَتَلُّ  ، بِِمرْصَ
ِق ُيِضُء  ْمَلَة، َوُطُلوِع َنْجم بِامْلرَْشِ وِم الرَّ َوُنُزوِل الرُّ
َيْلَتِقي  َيَكاَد  َحتَّى  َيْنَعِطُف  ُثمَّ  اْلَقَمُر،  ُيِضُء  َكاَم 
آَفاِقَها،  يِف  َوُيْنرَشُ  اَمِء  السَّ يِف  َيْظَهُر  َرٍة  َومُحْ َطَرَفاُه، 
َثاَلَثَة  وِّ  اجْلَ يِف  َوَتْبَقى  َطِوياًل،  ِق  بِامْلرَْشِ َتْظَهُر  َوَناٍر 
ِكَها  َتَها، َومَتَلُّ َأيَّام، َأْو َسْبَعَة َأيَّام، َوَخْلِع اْلَعَرِب َأِعنَّ

اْلباَِلَد، َو ُخُروُجَها َعْن ُسْلَطاِن اْلَعَجِم.
ـ 42،  للكليني: ج 8، ص 36  الكايف  راجع روضة 

وبحار األنوار: ج52، ص 256
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 أسئلة عقائدية

الغيبة  زمن  املهدي يف  اإلمام  ُنّواب  العلامء هم  َأو  الفقهاء،  أّن  يدل عىل  َأو نص  حديث  يوجد   هل 
الكربى؟ 

ُيستفاد من بعض النصوص الواردة عن َأهل البيت إِّن الفقهاء هم من ينوب عن االمام يف زمن 
الغيبة، واليك بعض من تلك النصوص: 

اِعنَي إَِلْيِه،  ُه َقاَل: »َلْواَل َمْن َيْبَقى َبْعَد َغْيَبِة َقائِِمُكْم ِمَن اْلُعَلاَمِء الدَّ ٍد اهْلَاِدي َأنَّ مَّ ما ُرِوَي َعْن َعيِلِّ ْبِن حُمَ
اِك إِْبِليَس وَمَرَدتِِه، وِمْن ِفَخاِخ  ابِّنَي َعْن ِدينِِه بُِحَجِج اهللِ، وامْلُْنِقِذيَن لُِضَعَفاِء ِعَباِد اهللِ ِمْن ُشبَّ الِّنَي َعَلْيِه، والذَّ والدَّ

ِ ....« االحتجاج: ج2، ص502. َواِصِب، مَلَا َبِقَي َأَحٌد إاِّل اْرَتدَّ َعْن ِديِن اهللَّ النَّ
  وما ُرِوَي َعْن َداود ْبِن َاحُلْصنِي َعْن َأيِب َعَبِد َاهلل يف رجلني اتفقا عىل عدلني، جعالمها بينهام يف حكم 
وقع بينهام فيه خالف، فرضيا بالعدلني، فاختلف العدالن بينهام، عىل قول َأهيام يمض احلكم؟ قال: »ينظر إىِل 

َأفقههام وَأعلمهام بأحاديثنا، وَأورعهام، فينفذ حكمه، وال يلتفت إىِل االخر« من ال حيرضه الفقيه: ج3، ص8.
  فاإلمام يف الرواية األوىل ذكر رصحيا َأّن يف غيبة االمام يكون الرجوع اىل العلامء الفقهاء، ويف 
الرواية الثانية قال )ينظر إىِل َأفقههام وَأعلمهام بأحاديثنا( وهذاِن الوصفاِن اللّذان ذكرمها االمام  ينطبقان 

عىل الفقهاء يف هذا الزمان، بل الفقهاء هم املصداق األوضح، إن مل يكن األوحد هلذين الوصفني.
  وعن اإلمام العسكري »فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسِه حافظًا لدينِه خمالفًا هلواه مطيعًا إلمر 

مواله فللعوام ان يقلدوه« الوسائل: ج27، ص131
وجود  عدم  حالة  يف  الناس  إِليهم  يرجع  من  هم  الفقهاء  بأن  وجيل  واضح  فاألمر  احلديث  هذا  يف  َأّما    

  .االمام
  هذه بعض الروايات التي دلت عىل َأّن الفقهاء هم الذين ينوبون عن االمام يف زمن الَغيبة.

 ُنّواُب اإِلَماِم الَمْهِدّي
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هذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ هو عبارة عن حمارضات وبحوث كانت قد طرحت وألقيت عىل مجع من 
أهل العلم يف حوزة النجف األرشف، لكن اخلطاب فيها كان موّجهًا ومنظورًا فيه إىل الشباب املتعلمني يف اجلامعات 
واملعاهد وسائر مراكز التعليم والتعّلم، ليكون هلم هذا الكتاب معينًا عىل التبرصِّ والتسلِّح بأمور العقيدة والدين، وشأن 

حقيقة هذه احلياة وغاياهتا.
  ويأت هذا الكتاب الرائع يف إطار البحوث القّيمة التي طرحها سامحة السيد باقر السيستاين حول منهج التثبت 
يف الدين، والذي هيدف بشكل أسايس إىل إعانة ومساعدة الباحثني عن الدين بجدٍّ يف مسريته التي يروم هبا احلقيقة 
تلك  ومنذ  اإلنسان،  حياة  يف  األخطر  املسرية  هي  هذا  عاملنا  يف  الدين  عن  البحث  مسرية  ألن  وذلك  فيها،  والتبرص 
اللحظات التي تتفتح عيناه عىل هذا العامل والوجود، ومنذ تلك اللحظات التي تتفتق فيه مدركاته، ويسأل من أين؟ ويف 

أين؟ وإىل أين؟
  ويفيدنا سامحة السيد )حفظه اهلل( بأن هذه البحوث مل تكن قد طرحت للدفاع عن الدين، أو لإلقناع به، أو املجادلة 
عن موقف مسبق، بل كانت بحوثًا تفتح نافذًة عىل التأمل يف حقيقة هذه احلياة، والرؤى املختلفة فيها، ومن بني تلك 
املوثوقة،  الدينية  النصوص  مراجعة  خالل  من  املتصارعة،  الرؤى  وأثقل  أهم  هي  والتي  الدينية،  الرؤية  هي  الرؤى 

والتأمل املستمر يف مباين تلك الرؤى، ومغزاها، ومرتكزاهتا، يف مسعى الوصول إىل صورة حقيقية للدين.
  فالكتاب إذن: رائٌع ببحوثه، شيٌق يف مطالعته، غزيٌر يف حمتواه، فال تفوت -عزيزي القارئ الكريم- فرصة التبرص 

والتسلح باملعلومات املهمة يف دينك ومعتقدك، واهلل تعاىل ول التوفيق.

اسم الكتاب:َحِقيَقُة الدِّيِن

اسم املؤلف: السيد حممد باقر السيستاني 

عدد الصفحات: 151

الطبعة: الثانية )1438(

ببليوغرافيا عقائدية
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َهْل َكاَن َرسوُل اهللِ ُيْرِسُل َيديِه يف َصالتِه َأْم َيَتكّتُف؟ 
جواُبنا: الرسول األعظم كان يرسل يديه يف الصالة، ومل يتكتف قط، وكان الصحابة كذلك يفعلون، 
إىل أن جاء عمر إىل اخلالفة، فكانت واحدة من ابداعاته التي ابتدعها يف االسالم، أخذها من أرسى العجم، 
وهي وضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف الصالة، قال املحقق النجفي: )فإنه حكي عن عمر، ملا جيء بأسارى 
بأنا نستعمله خضوعًا  ـ أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه:  اليمن عىل الشامل  اليد  ُروا ـ وضعوا  َكفَّ العجم 
وتواضعًا مللوكنا، فاستحسن هو فعله مع اهلل تعاىل يف الصالة، وغفل عن قبح التشبه باملجوس يف الرشع( 

جواهر الكالم: ج6، ص17. 

وقال القرطبي: )اختلف العلامء يف وضع اليدين أحدمها عىل األخرى يف الصالة، فكره ذلك مالك يف 
الفرض، وأجازه يف النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصالة، وهم اجلمهور، والسبب يف اختالفهم 
أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت: فيها صفة صالته ]النبّي[ عليه الصالة والسالم، ومل ينقل فيها إنه كان يضع 

يده اليمنى عىل اليرسى( بداية املجتهد: ابن رشد القرطبي ج1، ص136. 
قال العيني: )وحكى ابن املنذر، عن عبد اهلل ابن الزبري، واحلسن البرصي، وابن سريين: أنه يرسلهام، 
وكذلك عند مالك يف املشهور: يرسلهام، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى عىل اليرسى لالسرتاحة، وقال 
ج5،  البخاري:  صحيح  رشح  القاري  عمدة  واالرسال(  الوضع  بني  خمري  هو  األوزاعي  وقال:  سعد:  بن  الليث 

ص278. 

فاملسألة عندكم فيها خالف؛ ألهنا مل تكن يف زمان النبّي، وانام بدأت يف زمن خالفة عمر للحادثة 
املذكورة مع أسارى العجم، أليس من الواجب االقتداء بسنة النبّي ال بسنة غريه؟! 

 تساؤٌل من مخالف
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