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افتتاحية العدد
�بسم اهلل ارلمحن ارلحمي
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين.

متر يف كل عام علينا العديد من الذكريات التي تؤكد حيوية مدرسة أهل البيت وارتباطها

بمصدر اإلشعاع وهو املعصوم ،وأكثر املناسبات وقعا يف النفوس هي التي متثل املأساة
وهي معركة كربالء الدامية.
وروايات املعصومني  يف التعامل مع هذه املناسبات مل ترتك األمر مطلقا بل جعلته
مبنيا عىل قضية الوالء الذي هو ركن من أركان هوية اإلنسان املوايل فجعلت فرح املعصوم
فرحه وحزنه حزنه.
من أجل هذا تتسابق النفوس املؤمنة للتعبري عن تلك احلالة من االنتامء والوالء اإليامين
فأصبح التنافس يف التعبري عن ذلك مرسحا يتبارى فيه املوالون ليثبتوا حجم الوالء من
خالل البذل والعطاء.
ويف زمن املحارصة ملراقد أهل البيت  والتضييق عليها قدم املؤمنون املئات من
النفوس عىل مذبح اإليامن بال ذنب سوى التعبري عن املحبة والوالء.
ومع ما يف هذا اجلانب من مأساة إال انه ال زال حمل فخر األجيال ألنه كان يمثل الطابع
العام للتشيع ومظلومية أهل البيت عىل مر العصور.
ونحن بحاجة مع كل هذه الذكريات إىل االستفادة وأخذ الدروس من املأساة التي
مر عليه ألن عدم أخذ الدروس من تلك املناسبات هو
عاشها املعصوم والفرح الذي ّ
نقض للغرض الذي من أجله أكد األئمة عىل أن من يواليهم عليه أن يفرح فيتعلم منهم
كيف يفرح وحيزن فيتعلم منهم كيف حيزن فهم  مدارس مفتوحة لتعليم مواليهم كيف
يتعاملون مع تقلبات احلياة وكفى بذلك حصن ًا ومالذ ًا ،وهلذا جتد أن أكثر املناسبات لعبت
دور ًا يف احلفاظ عىل االرتباط بني املوايل وأهل البيت .

دروس في العقيدة

َ
األ ّول الصحيح من القصيدة  -صدفة  -وهو«أ»،
والرضبة الثانية جاءت صحيحة أيض ًا عىل احلرف
الثاين -صدفة  -وهو «ال» ،والرضبة الثالثة َأصابت

إن هناك دلي ً
ال يمكن االستناد إليه يف إثبات

احلرف الثالث -صدفة  -وهو «كـ» ،وهكذا بقية

احلروف ....هو احتامل يف مقابل احتامالت كثرية
الصانع ،وهذا الدليل مساق لر ّد من يقول بالصدفة
َ
وبأرقام صعبة ،إذ عليك أنْ ترضب عدد حروف اآللة
يف خلق الكون واملوجودات ،وينكر وجود الصانع
الطابعة يف نفسها بقدر عدد حروف القصيدة املراد
ونبيه بمثال ثم نحلله بلغة علمية.
ّ
حتريرها ،فلو كانت حروف اآللة الطابعة مائة ،وعدد
َ
لنفرتض أنَّ شخص ًا يعمل عىل آلة طابعة و حياول
حروف البيت من القصيدة « »38فسوف يكون عدد
كتابة بيت من الشعر بالضغط عىل األزرار عشوائي ًا،
االحتامالت واحد أمامه « »76من األصفار.
والتي عددها مائة بينحروف صغرية وكبرية ،فإذا أراد
َ
األول بيت ًا آخر ،فإِنَّ احتامل
البيت
إىل
ضفنا
أ
ولو
ّ
مث ً
ال كتابة هذا البيت:
حترير هذين البيتني عىل يد صاحبنا األعمى صدفة،
أال ُك ُّل َشء َما خال اهلل ُ
باطل
سيصل إىل عدد يقرب من الصفر.
***
ومن هنا نقول أنه يستحيل عىل ّ َ
ــل نَعيـم ال حمـــال َة ُ
َو ُك ُّ
زائل
يتقبل
املفكر أنْ ّ
فإن احتامل َأنَّ الرضبة ُ
األوىل وقعت عىل احلرف هذا االحتامل الضئيل من بني تلك االحتامالت
4
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والفرضيات اهلائلةّ .
وكل عاقل عندما يرى بيتني من عند انفجارها كانت تستطيع أن تظهر بام ال حيىص من
الشعر قد كتبا باآللة الطابعة بصورة صحيحة ،يدرك الصور املختلفة والرشوط املتعددة التي ال تستقر فيها

عىل نحو القطع بحكمة وعلم وإرادة كاتبها .وال احلياة إ ّ
ال بصورة خاصة وحالة معينة ،فعندئذ يتساءل
تفجرت املادة األوىل إىل هذه الصورة اخلاصة
يمكن أن يرجعها إىل الصدفة إال بنا ًء عىل االحتامل كيف ّ

املذكور.

التي ّ
متكن احلياة من االستقرار بال مدخلية شعور

وبلغة علمية أن احلياة عىل هذا الكوكب تتوقف وعقل واسع.

كم من الرشوط ،وهذه الرشوط بدرجة من
عىل ّ
الكثرة تكاد ال تعد وال حتىص .وعليه فإنّ ظهور احلياة بام حتويه من ماليني العنارص املختلفة قد تركبت
إن الظاهرة الطبيعية التي تعيش فيها حرشة صغرية

عىل وجه األرض له عوامل رضورية  -سميناها بنسب ومعايري معينة خاصة .لو كانت وليدة املادة
بد منها ،فإذا ختلف عامل من عواملها فبوسع املادة َأنْ تظهر َبأشكال خمتلفة غري صاحلة
رشوط ًا  -ال ّ
الالمتناهية انعدمت احلياة واستحال عىل الكائنات حلياة احلرشة ،والشكل الصالح حلياهتا شكل واحد،
احلية استمرارها ،وإن فرض توفر هذه الرشوط قد فكيف استطاعت املادة ُ
األوىل عن طريق "الصدفة"،

حصل بانفجار املادة العمياء بنحو الصدفة ،احتامل من بني الصور الكثرية اخلضوع لصورة واحدة
ضئيل جد ًا جد ًا وهو نسبة الواحد إىل رقم يمينه  76صاحلة حلياهتا؟!.
صفر ًا وهو احتامل ال يعتمد عليه ،ألن املادة األوىل
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مذاهب وأديان

معتقدات املانوية

منذ القرن الثالث امليالدي -حيث برز هذا الدين
وبدأ ينترش شيئ ًا فشيئ ًا السيام بعد مقتل مؤسسه
(ماين بن فاتك) وصلبه وتقطيعه -وحتى ظهور
اإلسالم كانت هذه هي احلقبة الذهبية للامنوية إذ
بلغت أقىص الرشق حيث الصني ،وأقىص الغرب
حيث روما ،بل حتى إن إحدى اإلمرباطوريات
الرشقية آنذاك تبنت ديانته كدين رسمي للحكم.
أما يف العرص اإلسالمي والسيام يف عرص اخلالفة
العباسية فقد ُعرف أتباع هذا الدين (بالزنادقة)،
ولعلها أطلقت أيض ًا عىل نطاق أوسع من ذلك
فشملت كل من ال يتمسك برشيعة ويقول بدوام
الدهر ،والعرب تعرب عن هذا بقوهلم :ملحد ،أي
طاعن يف األديان.
تعد املانوية من الديانات الثنوية حيث تعتقد
برتكيب العامل من أصلني قديمني أحدمها النور
واآلخر الظلمة ،فتعترب أن النور هو مصدر كل
خري ،وعىل العكس بالنسبة إىل الظلمة فهي مصدر
كل رش ،وهذا مشابه ملا ذهب إليه الزرادشتية
6
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ولعقيدة اخلري والرش عند املسيحية.
ويف عام 240م ادعى (ماين) النبوة ،وكان يقول
بنبوة عيسى بل كان يقول بأنه خاتم األنبياء،
وأنه الذي َب َّ َ
ش به عيسى ،وال يقول بنبوة
موسى ،و يعترب أن املسيح  ،وزرادشت،
وبوذا أسالف ًا له ،وعنده كتاب مقدس خطه بيده
باللغة الرسيانية ،الذي عرف الحق ًا بـ(إنجيل
ماين) أو (رسالة ماين).
ص َّن َ
ف (ماين) أتباعه إىل صنفني ،وهم (الصفوة)
أو (املجتبون) وهؤالء يطبقون األحكام والتقاليد
املانوية بحذافريها دونام خمالفة؛ ثم (السامعون)
وهم عامة األتباع الذين ال يقدرون عىل ترك ما
حرم نبيهم من أكل للحوم ،ورشب للمسكر،
وجمامعة للنساء ،وقتل للحيوانات وغريها من
أحكام .أما اجلنة والراحة األبدية فهي من نصيب
الصفوة ،وأما عامة األتباع فتعذب أرواحهم بعد
املامت بحلوهلا يف أجساد غري أجسادهم البرشية،
أو ما يعرف بالتناسخ.

رجال العقائد

هو جعفر بن أيب طالب اهلاشميّ ،أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم .أخو ع ّ
يل  ألبويه ،و ُيكنى

:أبو عبد اهلل ،وك ّناه الرسول حممد  بأيب املساكني (.اإلصابة :ج ،1ص )238

أسن من ع ّ
يل  بعرش سنني(ُ .أسد الغابة يف
كان أشبه الناس برسول اهلل  خلق ًا وخلق ًا ،وكان ّ

معرفة الصحابة )243/1-286 / 1 :

كان جعفر موحد َا قبل أن ُيعلن إسالمه وال يفعل املوبقات التي ّ
ختل بعقله ورشفه روى الشيخ

عز وجل إىل رسول اهلل « :أين
الصدوق يف (األمايل) بإسناده عن الباقر  قال :أوحى اهلل ّ

شكرت جلعفر بن أيب طالب أربع خصال» ،فدعاه النبي فأخربه فقال( :لوال أن اهلل أخربك ما
أخربتك ،ما رشبت مخر َا قط ،ألين علمت أن لو رشبتها زال عقيل ،وما كذبت قط ،ألن الكذب
ينقص املروءة ،وما زنيت قط ،ألين خفت أين إذا عملت عمل يب ،وما عبدت صن َام ،ألين علمت

أنه ال يرض وال ينفع) .قال :فرضب النبي يده عىل عاتقه ،فقال« :حق هلل عز وجل أن جيعل لك
جناحني تطري هبام مع املالئكة يف اجلنة».

وقد أسلم بعد أخيه عيل  بقليل وله هجرتان هجرة إىل احلبشة ،وهجرة إىل املدينة ولذلك

لقّب بذي اهلجرتني(.أسد الغابة يف معرفة الصحابة 341 / 1 :رقم )759

وأمره رسول اهلل عىل جيش املسلمني يف غزوة
ّ

ج4ص.275

مؤتة.سرية ابن هشام ج2ص373والبداية والنهاية

وقطعت يده اليمنى واليرسى وعن النبي  أن اهلل تعاىل أبدله بيديه املقطوعتني جناحني يطري

هبام يف اجلنة  .رسائل الرشيف املرتىض ج 1ص408
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مناظرات عقائدية

حمدث
قال الشعبي ـ عامر بن رشاحيل وهو ّ
وراو :كنت مع احلجاج بن يوسف الثقفي
يف مدينة واسط العراق وحرضت صالة عيد
األضحى معه ،فخطب خطب ًة بليغة ،فلام انرصف
جاءين رسوله فأتيته.
فقال احلجاج :هذا يوم أضحى ،وقد أردت
أن أضحي برجل من أهل العراق ،وأحببت أن
تسمع قوله ،فتعلم أين قد أصبت الرأي فيه.
فقال الشعبي :أرى أن تستن بسنة رسول
اهلل ،وتضحي بام ضحى به ،وتدع ما أردت
فعله ليوم غريه.
فقال احلجاج :إذا سمعت ما يقول صوبت
رأيي فيه ،لكذبه عىل اهلل ورسوله.
قلت :أفريى ا َ
المري أن يعفيني من ذلك ؟
بد منه.
قال :ال ّ
وبالسياف
ثم أمر احلجاج بنطع فبسط،
َّ
ُفأحرض ،وقال :أحرضوا الشيخ.
فأتوا بيحيى بن يعمر ـ أبو سليامن حييى بن
8
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يعمر العامري البرصي ،ولد يف البرصة ،وهو
قرائها وفقهائها ،كان عامل ًا بالقرآن والفقه
أحد ّ
واحلديث والنحو.
فقال الشعبي :أغممت غ ًام شديد ًا ،وقلت يف
نفيس :وأي يشء يقوله حييى مما يوجب قتله؟
فقال احلجاج ليحيى :أنت تزعم أنك زعيم
أهل العراق ؟
قال حييى :أنا فقيه من فقهاء أهل العراق.
فقال احلجاج :أفمن فقهك زعمت أن احلسـن
واحلسـني  من ذرية رسول اهلل ؟.
قال حييى :ما أنا زاعم ،بل قائل بحق.
قال احلجاج :وبأي حق قلته؟
قال حييى :بكتاب اهلل.
فنظر احلجاج للشعبي ،وقال له :اسمع ما
يقول ،أتعرف يف كتاب اهلل أن احلسن واحلسني
من ذرية حممد رسول اهلل ؟
فقال الشعبي :جعلت أفكر ،فلم أجد يف القرآن
شيئ ًا يدل عىل ذلك.

فقال احلجاج ليحيى :لعلك تريد قول اهلل عز
وجلَ ﴿ :فم ْن َحاج َك ِ
فيه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن
َّ
َ
ِ
العلمِ َفقُ ْل ت ََعا َلوا ن َْد ُع َأبنا َءنا َو َأ ْب َنا َءكم َونِسا َءنا
وأنف َسنا ُ
ونِسا َء ُكم ُ
جعل
وأنف َس ُكم ُث َّم نَب َتهل َف َن َ
َلعن َة اهللِ عىل الكاذبنيَ ﴾آل عمران :اآلية  ،61وأن رسول
اهلل خرج للمباهلة ومعه عيل وفاطمة واحلسن
واحلسني .
قال الشعبي :قد خلص حييى ونجا.
فقال حييى للحجاج :واهلل ،إهنا حلجة يف ذلك
بليغة ،ولكن ليس منها أحتج ملا قلت.
فاصفر وجه احلجاج ،وأطرق ملي ًا ثم رفع رأسه
َّ
إىل حييى وقال :إن جئت من كتاب اهلل بغريها يف
ذلك ،فلك عرشة آالف درهم ،وإن مل تأت هبا فأنا
يف ٍ
حل من دمك.
﴿و ِمن ُذر ِ
يته
فقال حييى :نعم ،بقوله تعاىلَ :
ِّ
َ
سليامن﴾األنعام ،84 :من عنى بذلك؟
َد ُاو َد َو
قال احلجاج :إبراهيم .
قال حييى :فداود وسليامن من ذريته؟

قال احلجاج :نعم.
قال حييى :ومن نص اهلل عليه بعد هذا أنه من
َ
يوسف َوموسى
﴿و ّأيوب َو
ذريته ؟فقرأ حييىَ :
هارون َوكذلِ َ
َ
ك نَجزي ا ُملحسنني﴾النساء.163 :
َو
قال حييى :ومن ؟
﴿وزكريا َو َييى َو ِ
عيسى﴾األنعام
قال احلجاجَ :
.85

قال حييى :ومن أين كان عيسى من ذرية
إبراهيم  ،وال أب له ؟
قال احلجاجِ :من ِق َبل ُأ ّمه مريم .
قال حييى :فمن أقرب :مريم من إبراهيم أم
فاطمة  من حممد ؟ وعيسى من إبراهيم،
أم احلسن واحلسني  من رسول اهلل ؟
فقال احلجاج :أطلقوه ّقبحه اهلل ،وادفعوا له
عرشة اآلف درهم.
ثم قال احلجاج للشعبي :قد كان رأيك صواب ًا
ّ
ولك ّنا أبيناه ،ودعا بجزور فنحره ،وطلبا لطعام
فأكل وأكلنا معه ،وما تك ّلم بكلمة حتى افرتقنا.
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شبهات وردود

هل السمع آخر ما يموت يف اإلنسان؟
السؤال:

هناك بحوث تثبت :أن السمع هو آخر ما يموت يف اإلنسان ،وأنه يبقى إىل ما بعد

املوت لعدة ساعات ،فكيف يسمع وهو ميت؟!..
اجلواب:

أو ًال :إذا أردنا أن نطرح املوضوع يف سياقه العادي ،فإن الطب ال يستطيع أن يثبت

إال أن حاسة السمع قابلة للعمل ،وأن خالياها ال تزال حية ...ولكن هل يدرك امليت

األصوات ،ويميز بينها ،ويدرك معانيها ،فإن ذلك ال يعلمه إال اهلل سبحانه ،فال بد من

التوجه إليه تعاىل ،وإىل أوليائه وأصفيائه الذين خيربون عنه ألخذ ذلك منهم وعنهم..
وهم قد أخربونا :أن امليت يسمع ويعي.

فسئِ َل عن
ثاني ًا :أن هناك روايات تفيد أن النبي  قد خاطب قتىل بدر ،وهم يف القليبُ ،

ذلك ،فأجاب« :ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم ،ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوين ،أو نحو ذلك»

(الصحيح من سرية النبي ج 5ص .)65- 64كام أن علي ًا أمري املؤمنني  قد خاطب يف حرب اجلمل،

طلحة وكعب بن سور ،فقيل له :يف ذلك ،فقال « :أما واهلل قد سمعا كالمي ،كام سمع أهل

القليب كالم رسول اهلل يوم بدر» (البحار:ج ،32ص .)209وهناك روايات أخرى تذكر تفاصيل

تدخل يف هذا السياق..

ولكن هذا ال يعني وجود سمع فعيل لكل ميت ،إذ حيتمل أن يكون ذلك عىل سبيل اإلعجاز

والكرامة للنبي  ولعيل أمري املؤمنني  .أو أنه سمع يتناسب مع تلك النشأة األخرى ،وليس

هو عىل حد السمع يف احلياة الدنيا ،وال يتم بنفس وسائله.
(خمترص مفيد ،جعفر مرتىض العاميل س ())72
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ذخيرة عقائدية

املناظرات

املؤلف :عبد الرمحن بن حممد العتايقي  -كامل الدين (787هـ)
اللغة :عريب
املوضوع :عقائد
حالة املخطوط :ناقصة
الصفحات14 :
األسطر17 :
حالة اخلط :رديء.
نوع اخلط :نسخ.
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والبعث،
شيئي بني املوت
البزَ خ هواحلاجز بني
ْ
ْ
َْ
كقوله تعاىلَ ﴿ :بي َن ُه َم َبرزَ ٌخ َل َيب ِغي ِ
ان﴾(الرمحن،)20 :
ْ َ
ْ
ْ
فهو احلياة ما بعد موت اإلنسان إىل يوم القيامة ،فقال
﴿و ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْرزَ ٌخ إِ َل َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
ُون﴾(املؤمنون:
تعاىلَ :
 ،)100ففيه تبدأ مرحلة جديدة تتصف باحلساب عىل
ما أسلفه اإلنسان يف احلياة الدنيا ،فعن عمرو بن يزيد

قال( :قلت أليب عبد اهلل  :إين سمعتك وأنت

تقول :كل شيعتنا يف اجلنة عىل ما كان فيهم؟ قال :
«صدَ ق ُتك كلهم واهلل يف اجلنة» ،قلت :جعلت فداك إن
َ
الذنوب كثرية كبار؟ فقال « :أما يف القيامة فكلكم

يف اجلنة بشفاعة النبي املطاع أوويص النبي ،ولكني
واهلل أختوف عليكم يف الربزخ» .قلت :وما الربزخ؟

قال « :القرب منذ حني موته إىل يوم القيامة»)(الكايف

للكليني :ج  ،3ص .)242وأول منازل احلياة الربزخية القرب
وأحواله وأهواله التي تبدأ بضمة القرب التي ال يسلم

منها عبد قط( ،وثبت عن النبي أن امليت يسمع
12
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قرع نعال املشيعني له إذا انرصفوا عنه) (يف ظالل التوحيد

للسبحاين :ص ،)442وسؤال امللكني الذي يتم من خالله

حتديد مصري العبد ،فريى مقعده من اجلنة ويفسح له
يف قربه إن كان عبد َا صاحل ًا مات عىل العقيدة القويمة،
فيبقى منعام ،ويضيق عليه إن مل يكن كذلك ،فيكون

قربه حفرة من حفر النار ،يرى حرها وعذاهبا إىل يوم
يبعثون ،ويعي امليت فيها تسليم املسلم عليه ،ويسمع
خطاب كل من يزور هو يعرفه بعينه ،وختتلف احلياة
الربزخية عن احلياة الدنيوية واألخروية بأن تسمو

النفس فيها عىل كل من اجلسد والروح ،وتكون الروح
ذات صلة دائمة بالبدن فهي تتعلق به تعلقا خاص ًا ،فإهنا

وإن فارقت اجلسد وانسلخت عنه عند قبضها ،فإهنا ال

تفارقه بشكل كيل ،وإنام تعود إليه أحيان ًا ،كعودهتا فور
سؤال امللكني للميت ،ومع ذلك تبقى هنالك الكثري
من احلقائق التي ال يعلمها إال اهلل وال يدركها إال امليت

نفسه.
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صفحات مهدوية

إن الروايات التي أشارت إىل أن اإلمام املهدي

 -2البيان يف أخبار صاحب الزمان-حممد

من ولد احلسني  متممة للحجة البالغة يف بن يوسف الكنجي الشافعي (ص 501ب:)9
حتديد األئمة األطهار وسد باب اإلعداء من (عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللﷺ أنه

أن اإلمام املهدي من ولد احلسن كام حاول
البعض ذلك من خالل زيادة يف بعض الروايات

وهي زيادة غري ثابتة كام يرى املحققون من علامء
احلديث ،وهذه نامذج من روايات الفريقني يف هذا

الشأن:

الروايات من طرق أهل السنة:

 -1عقد الدرر يف أخبار املنتظر وهو املهدي-

الشيخ يوسف املقديس الشافعي السلمي (ح-)32

عن حذيفة قال :خطبنا رسول اهللﷺ فذكرنا

رسول اهلل ﷺ بام هو كائن ،ثم قال« :لو مل يبق

قال لفاطمة يف حديث طويل ....« :يا فاطمة،
إنّا أهل ٍ
بيت ُأعطينا ِس َّت ِخصال مل ُي َ
عطها أحدٌ
من األولني ،وال يدركها أحد من ِ
اآلخرين غرينا
ُ
ّ
ِ
ووصينا
نبينا خري األنبياء وهو أبوك،
ُّ
أهل البيتّ :
خري األوصياء وهو َبع ُلك ،وشهيدنا خري الشهداء
وهو محزة عم أبيك ،وم ّنا سبطا هذه ُ
األ ّمة ومها
ّ
ِ
مهدي ُ
األ ّمة الذي ّ
يصل عيسى خلفه.
ابناك ،وم ّنا
ُّ
ثم رضب عىل َم ِ
نكب احلسني  فقالِ :من هذا
ّ
ُ
مهدي األ ّمة»).
ّ
 -3ينابيع املودة  -القندوزي احلنفي (ج،3

من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل عز وجل ذلك ص ،395ح -)45حدثنا حممد بن عيل ،حدثني
ال من ولدي .»...فقام عمي حممد بن أيب القاسم ،عن أمحد بن أيب
اليوم ،حتى يبعث رج ً

سلامن الفاريس فقال :يا رسول اهلل ،من أي عبد اهلل الربقي ،عن حممد بن عيل القريش ،عن
ولدك؟ قال« :هو من ولدي هذا» ،ورضب بيده ابن سنان ،عن املفضل بن عمر ،عن أيب محزة
عىل احلسني .)
14
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الثاميل ،عن حممد الباقر ،عن أبيه عيل بن احلسني،

عن أبيه احلسني بن عيل  قال« :دخلت عىل أمحد بن إدريس ،عن أمحد بن حممد بن عيسى،

جدي رسول اهللﷺ فأجلسني عىل فخذه وقال عن احلسني بن سعيد األهوازي ،عن احلسني
يل :إن اهلل اختار من صلبك يا حسني تسعة أئمة بن علوان ،عن أبيه أرون العبدي ،عن أيب سعيد

تاسعهم قائمهم ،وكلهم يف الفضل واملنزلة عند اخلدري ...قال :قال رسول اهلل لفاطمة :

«يا بنية! إنا أعطينا أهل البيت سبعا مل يعطها أحد
اهلل سواء»).
قبلنا...،ومنا سبطا هذه األمة ،ومها ابناك احلسن
وأما من طرق الشيعة اإلمامية:
 -1دالئل اإلمامة أبو جعفر حممد بن جرير واحلسني ،ومنا واهلل الذي ال إله إال هو مهدي هذه
الطربي الشيعي (ص - )20/416 ،443األمة الذي يصيل خلفه عيسى بن مريم» ثم رضب

حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي ،بيده عىل منكب احلسني  فقال :من هذا ثالثا).
قال :حدثنا عبد اجلبار بن شريان بالبرصة ،قال:

 -3كامل الدين ومتام النعمة -الشيخ الصدوق

حدثنا حممد بن زكريا ،قال :حدثنا احلكم بن أسلم (ج ،1ب ،30ح- )3حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر

وشعيب بن واقد ،قاال :حدثنا جعفر بن سليامن ،اهلمداين قال :حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم،

عن أبيه أرون العبدي ،عن أيب سعيداخلدري ،عن أبيه ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي قال:

قال :قال رسول اهلل « :والذي نفيس بيده ،إن أخربنا وكيع بن اجلراح ،عن الربيع بن سعد ،عن
مهدي هذه األمة الذي يصيل خلفه عيسى منا» .عبد الرمحن بن سليط قال :قال احلسني بن عيل

ثم رضب منكب احلسني  ،وقال« :من هذا ،بن أيب طالب « منا اثنا عرش مهديا أوهلم أمري
من هذا»)
املؤمنني عىل بن ايب طالب ،وآخرهم التاسع من
 -2الغيبة-الشيخ الطويس ( ح -)154عن ولدي ،وهو اإلمام القائم باحلق».

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

العدد ( )21لشهر ذي القعدة عام 1438هـ

15
15

أسئلة عقائدية

ماهي التقوى وهل هلا مراتب يف القران؟
اجلواب:
التقوى لغة :قال الراغب األصفهاين يف املفردات هي (حفظ اليشء مما يؤذيه ويرضه) (املفردات يف غريب
القران الكريم ،الراغب األصفهاين :ص ،)530أي أنك جتعل اليشء يف حفظ ووقاية من كل يشء (مثال إين أتقي الربد

بثيايب ) وهذه لغة تكلم هبا القرآن الكريم ﴿قووا أنفسكم وأهليكم نار ًا﴾﴿ ،ووقاهم عذاب السعري﴾.
التقوى اصطالحا :هي جعل النفس يف وقاية من اآلثام واملوبقات .ومن احلقائق التي أشار هلا القرآن

الكريم أن التقوى مراتب متعددة﴿ .اتقوا اهلل حق تقاته﴾ آل عمران102 :

أي إن هناك مرتبة للتقوى هي حق التقوى وهناك مراتب دون هذه املرتبة.
قال يف امليزان( :إذا أخذ التقوى حق التقوى الذي ال يشوبه باطل فاسد من سنخه كان حمض العبودية
التي ال تشوهبا إنية وغفلة وهي الطاعة من غري معصية والشكر من غري كفر والذكر من غري نسيان)

(ج 3ص﴿ )367فاتقوا اهلل ما استطعتم﴾التغابن 16:ومعنى هذا اآلية يقول :ال تذروا التقوى يف يشء مما ال
تستطيعونه.
االستطاعة ختتلف باختالف قوى الناس وأفهامهم ومهمهم وأن حق التقوى ليس بوسع الكثريين.
وعليه فالتقوى ليست مقام َا ديني َا خاص َا بل هي حالة روحية جتامع مجيع املقامات املعنوية.
وقد أشار القران إىل بعض مراتب العبادة:

وخص هبم مشاهدة ملكوت السموات واألرض حيث قال﴿ :وكذلك نري إبراهيم
ذكر املوقنني
ّ
ملكوت الساموات واألرض وليكون من املوقنني﴾األنعام75:
وخص هبم التذكر قال تعاىل﴿ :وما ّ
يتذكر إال من ينيب﴾غافر13:
ذكر املنيبني
ّ
وخص هبم أهنم يعقلون األمثال القرآنية﴿ :وتلك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال
ذكر العاملني
ّ
العاملون﴾ العنكبوت.43:وكأهنم هم أولو األلباب واملتدبرون ،لقوله تعاىل﴿ :أفال يتدبرون القرآن أم عىل
قلوب أقفاهلا﴾ .حممد4:
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ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب :إثبات الرجعة
اسم املؤلف :الشيخ علي آل حمسن
سنة الطبع1435 :هـ
طبع ونشر :وفا
الطبعة :األوىل

قضية الرجعة حظيت باهتمام كبري من الشيعة ثم السنة ثم بني كلمات بعض من
قبل املؤلفات اخلالفية وهي مسالة ثابتة ،علماء السنة يف وقوع الرجعة بالنسبة للنيب
وقد ّ
بي املصنف يف هذا الكتاب أوال ماهي اخلامت وبعض األنبياء اآلخرين.
الرجعة ورأي الشيعة فيها كما تعرض لرأي ثم عقد حبثاَ لبيان أسباب النفرة من القول
علماء السنة يف املسألة ثم تعرض إىل إمكانية بالرجعة عند البعض من املسلمني ،ثم ذكر

الرجعة عند العقل ثم ذكر يف مطلب آخر يف حبث آخر ما يذكر من شبهات حول هذه
اآليات القرآنية اليت د ّلت على وقوع الرجعة يف العقيدة وأجاب عنها وذكر أخرياَ حوادث
األمم السابقة ،ثم اآليات اليت دلت على وقوع طريفة حول الرجعة.
الرجعة يف آخر الزمان.
ثم عقد حبثاَ آخر يف بيان األحاديث الواردة
عند املسلمني فبدأ باألحاديث اليت وردت عند
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تساؤل شاب سني

هل صحيح أننا أهل السنة نرى أن أبا بكر أكرم على الله من النبي؟
ونروي :أنه جاءت إمرأة من األنصار إىل النبي ﷺ وقالت له :يا رسول اهلل! رأيت يف املنام كأن النخلة

التي يف داري وقعت ،وزوجي يف السفر :فقال ﷺ :جيب عليك الصرب فلن جتتمعي به أبد ًا ،فخرجت
املرأة باكية فرأت أبا بكر ،فأخربته بمنامها ومل تذكر له قول النبي ﷺ ،فقال :إذهبي فإنك جتتمعني به يف
هذه الليلة.

وحدث ما قاله أبو بكر ،فذهبت إىل النبي ﷺ وأخربته بقول أيب بكر ،فنظر إليها طوي ً
ال فجاءه جربئيل

وقال :يا حممد! الذي قلته هو احلق ،ولكن ملا قال الصديق إنك جتتمعني به يف هذه الليلة استحيا اهلل من
أن جيري عىل لسانه الكذب ،ألنه صديق فأحياه كرامة له.

فيجري اهلل الكذب عىل لسان النبي ﷺ وال جيريه عىل لسان أيب بكر حتى ال متس شخصيته بيشء!.
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العدد ( )21لشهر ذي القعدة عام 1438هـ

آخر شهر ذي القعده ،سنة 220هـ

شهادة اإلمام حممد بن عيل اجلواد 

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

العدد ( )21لشهر ذي القعدة عام 1438هـ
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