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افتتاحية العددِإنََّك ملََِن املُْْرَسِلنَي

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. 

ْوَراِة َواْلِْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاْلَْعُروِف  يَّ الَِّذي َيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِف التَّ مِّ بِيَّ اْلُ ُسوَل النَّ بُِعوَن الرَّ ِذيَن َيتَّ )الَّ
تِي َكاَنْت  ْغَلَل الَّ ُهْم َواْلَ َبائَِث َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَ ُم َعَلْيِهُم اْلَ رِّ َباِت َوُيَ يِّ ُم الطَّ َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُْنَكِر َوُيِلُّ َلُ
وَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم اْلُْفِلُحوَن(     العراف: 157 َبُعوا النُّ وُه َواتَّ ُروُه َوَنَصُ ِذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَّ  َعَلْيِهْم َفالَّ

كان العامل البرشي -بل عامل الليقة َأمجع- ف يوم السابع عرش من ربيع الول عىل موعد مع بزوغ فجر 
النسانية والسلم، وعىل موعد مع ذلك النور اللي النعكس من نور العرش والكريس، فام إن حلت 
ساعة الوالدة الباركة، وُأذن للسيدة آمنة بنت وهب )J( َأن تضع مولودها الاتم )O(، حتى صدح 
صوت التوحيد عىل لسان ذلك الوليد الطاهر، وشعشع نوره ف أرجاء اجلزيرة، فتزلزل إيواُن كرسى 
وسقطت رشفاته، وانخمدت نار فارس التي كانت تعبد من دون اهلل جلَّ وعل عرشات السنني، إيذانًا 
.)O( منه تعاىل ببداية الهمة الرسالية الحمدية، والعلن عن ختم رساالت السامء هبذا النبي الرسل 

هذا النبي الذي بعث لتطهري البرشية من براثن الرشك والعبودية لغري اهلل، وختليصها من قبضة الظلم 
واالضطهاد اجلاهيل.

  هذا النبي الذي أرسل للبرشية ليخط لم طريق الصلح والسعادة، وليستأدَيم ميثاق فطرهتم، 
ْنُهْم َيْتُلو  يِّنَي َرُسواًل مِّ مِّ ويذكرهم منيسَّ نعمته، ويثري لم دفائن العقول، قال تعاىل: )ُهَو الَِّذي َبَعَث ِف اْلُ

بنٍِي( اجلمعة: 2 ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلٍل مُّ يِهْم َوُيَعلِّ َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
لكن هذه الرسالة اللية الحمدية مل تبلغ متام الغاية التي أرادها اهلل تعاىل منها، ومل تصل إىل الدف 
الذي رسمه اهلل تعاىل لسرية البرشية عىل يد هذه الرسالة الامتة، لن التخطيط اللي لتكامل البرشية 
بالنبي حممد )O(، إال أن  النبوة قد ختمت  إاّل بخامتة أخرى، وهي خامتة إمامة ال نبوة، لن  ال يتم 
المامة مل ختتتم بعد، حتى يظهر النقذ الوعود، وخاتم الوصياء، الجة بن السن الهدي )Q(، بحركة 
إىل  البرشية  النشود، وتصل  يديه هدفها  الليُة عىل  الرسالُة  ُتقق  الامتة،  الرسالة  إِلية مكّملة لركة 
قال  أتم صورها،  الدنيوية ف  البرشية سعادهتا  العمورة، وتعيش  ربوع  السلم والمان  غايتها، ويعم 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي( القصص: 5 ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف اْلَ تعاىل: )َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعىَل الَّ
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ببعض  الحمدية  السلمية  الرسالة  تتمتع 
الرساالت  من  غريها  دون  اللية  الصائص 
الساموية التي سبقتها، وكذلك نبي السلم حممد 
بن عبد اهلل )O(، فإنه اختصَّ ببعض الصائص 
دون غريه من النبياء )K( الذين سبقوه، وهذا 
ما يدعونا إىل التعرف عىل تلك الصائص بيشء 

من االختصار، وهذه الصائص هي:
وليس  عالي،  دين  السلمي  الدين  إّن   -1

دينًا حمليًا، أو إقليميًا، أو عنصيًا أوقوميًا.
السؤال/ لاذا كان كتاب النبي )O( باللغة 

العربية مع أن رسالته تتصف بالعالية؟
أن  عىل  جرت  اللية  السنة  لن  اجلواب/ 
كتابه  يكون  وأن  قومه،  بلسان  نبي  كل  يتحّدث 
تدي  إىل  إضافًة  منها،  ينطلق  التي  البيئة  بلسان 
اللغة  لدقائق  الساموي  الكتاب  هذا  وإعجاز 
التي  والفصاحة  والبلغة  اجلامل  من  العربية 
فاهلل  الخرى،  البرشية  اللغات  عليها  تتوفر  ال 

بلغة أخرى  نبيه وكتابه  إرسال  قادٌر عىل  سبحانه 
غري العربية، لكن اللغة العربية تعترب من أصعب 
يتحدى  فعندما  البرشي،  العامل  ف  اللغات  وأدق 

الكتاب العزيز تلك اللغة الفريدة فهو معجٌز.
وكتابه  النبياء،  خاتم  السلم  نبّي  إّن   -2
الرشائع  خامتة  كذلك  ورشيعته  الكتب،  خاتم 
وناسختها مجعاء، وبه أغلق باب النبوات وأوصد 
وال  كتاب،  وال  بعده،  نبي  فل  الرساالت،  باب 

رشيعة بعد كتابه ورشيعته.
الدين السلمي يتكّفل تقيق كل الماين   -3
النسانية، ويلبِّي مجيع الاجات الفطرية البرشية، 
وخالدة،  ثابتة  وضوابط  ُأصول  عىل  يتوي  وهو 
وحل  السئلة،  عىل  الجابة  ف  يستعني  اّنه  كام 
الشكلت الستجدة من أدوات كالعقل، وقاعدة 
تقديم الهم عىل الهم، وعملية االجتهاد الستمر، 
واالستنباط الّي، وأصل تقديم الحكام الثانوية 

عىل الحكام الولية.

دروس في العقيدة
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4- من خصائص الرشيعة السلمية سهولة 
واجلامعية  االعتدال  وكذا  وبساطتها،  العقائد 
والشمولية ف براجمها، وهذه الصوصية ال توجد 
الارضة  الرشائع  )خاصة  اُلخرى  الرشائع  ف 
التي طالتها أيدي التحريف(، وللمثال: إن سورة 
التوحيد،  جمال  ف  السلم  عقيدة  تبنّي  التوحيد 
الارضة  الذاهب  ف  ما  مع  مقارنتها  ولدى 
ومعقدة  عجيبة  عقائد  من  النصانية(  )وبخاصة 

وغري معقولة، نقف عىل حقائق رائعة وهاّمة.
بقي  الساموّي  السلمني  كتاب  5- إن 
يزد  مل  التحريف،  أنواع  من  نوع  كل  من  مصونًا 
بّلغ رسول  ولقد  منه يشء،  ينقص  ومل  فيه يشء، 
كاملة  سورة  عرشة  وأربع  مائة   )O(السلم
هذه  حالا  عىل  باقية  وهي  السلمي،  للمجتمع 
عقلية  وقطعية  قوية  أدّلة  وهناك  اليوم،  هذا  إىل 

ونقلية عىل عدم تريف القرآن إىل هذا اليوم.
ف  القرآن،  تريف  عىل  الدالة  6- الروايات 

كتب الفريقني ليس لا أية قيمة علمية، الّن لقسم 
منها طابع التفسري لآلية فقط، أي أن ما جاء فيها 
الويص  أو   ،)O( النبي  توضيح  باب  من  هو 
حول العاين، ال أّنه كان جزءًا من اآلية ثم حذف 

فيام بعد.
الذكورة  الروايات  من  اآلخر  القسم  وأما 
من  ُنِقلْت  فإهنا  التحريف  اّدعاء  تتضّمن  التي 
أفراد غري موّثقني، فهي ساقطة من حيث االعتبار 

اللزم والقيمة الطلوبة سندًا ومتنًا.
الديثية  الجاميع  ف  الرواية  وجود  أن  كام 
ليس دليًل عىل اعتقاد مؤّلفيها ومدّونيها وجامعها 

هبا قط.
الصدر:

أهل  مدرسة  ضوء  عىل  السلمية  العقيدة 
البيت)K( للشيخ السبحاين: ص168
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  اليزيديـوَن أو اِليزيديـون: هـم جمموعة عرقية 
دينية يتمركـز ثقلها ف العراق وسـوريا. 

  ويقـال ان االسـم مأخـوذ من اللفـظ الفاريس 
)إيزيـد( الذي يعني الـلك أو العبـود، فبالتايل تعني 
 كلمـة اليزيديـني عند أتباع هذه الديانـة )عبدة اهلل(.

  ويطلـق اليزيديـون عـىل أنفسـهم لقب )داسـني(، 
وهـي كلمـة مأخوذة من اسـم أبرشـية.

  يتبـع اليزيديـون الكنيسـة السـيحية الرشقيـة 
القديمـة، لكـن الصحيح والذي ال شـك فيـه هو أّن 
اسـم اليزيديـة ُعـِرف وانتـرش قبـل القرن السـادس 

للهجـرة كـام ذكـر السـمعاين ف كتابه النسـاب.
  ويـرى بعـض الباحثـني أن اسـم اليزيديـني 
جـاء مـن اسـم يزيـد بـن معاويـة، وذلـك العتقـاد 
روح  يسـد  معاويـة  بـن  يزيـدَ  أن  اليزيديـني 

إيـزي(. )سـلطان  القّدسـة  الشـخصية 
)إيزيديـة(  كلمـة  أن  إىل  آخـرون  يـرى  بينـام    

مذاهب وأديان

بمعنـى  القديمـة،  الفارسـية  )يزاتـا(  مـن  مشـتقة 
س( أو )يـزدان( أي: اهلل، لن معتقـدات هذه  )اُلقـدّ
الطائفـة منحـدرة مـن ديانـات فارسـية قديمـة مثل 

والانويـة. الزرادشـتية 
  وجـاء ف كتـاب اللـل والنحـل أن )اليزيديـة( 
هـم فرقـة مـن الباضيـة، وهـم أتبـاع رجـل اسـمه 
يزيـد بن أيب أنيسـة، كان بالبصة ثـم انتقل إىل أرض 
فـارس، وكان من زعمه أن اهلل سـيبعث رسـواًل من 
العجـم، وينـزل عليـه كتـاٌب مجلـًة واحـدًة، ينسـخ 
بـه الرشيعـة السـلمية، ويكـون عـىل ملـة الصابئة 

القرآن. ف  الذكـورة 
  ويـرى بعـض الباحثـني أن الديانـة اليزيديـة 
هـي ديانـة منشـقة ومنحرفـة عـن السـلم، ويـرى 
آخـرون أن الديانـة هـي خليـط مـن عـّدة ديانـات 
قديمـة مثـل الزردشـتية والانويـة أو امتـداد للديانـة 

اليثرائيـة.
تسـمية  سـبب  أن  الؤرخـني  بعـض  ويـرى    

اإليزيديون
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اليزيديـني بعبدة الشـيطان أساسـها رفضهم اجلمع 
بـني حرف الشـني والطاء، وتشـاؤمهم مـن أيِّ لعٍن، 
بـام فيه لعـن إبليس؛ لنـه مل يسـجد آلدم، فإنه بذلك 
ـد الول الـذي مل ينـس  ـ ف نظرهـم ـ يعتـرب الوحِّ
وصيـة الـرب بعـدم السـجود لغـريه ف حني نسـيها 
اللئكـة فسـجدوا، وإن أمر السـجود آلدم كان جمرد 
اختبـار، وقـد نجـح إبليـس ف هـذا االختبـار فهـو 

بذلـك أول الوحديـن.
بداهـة،  ومنقـوٌض  مـردوٌد  الـكلم  وهـذا    
وذلـك لن أمـر اهلل تعاىل بالسـجود آلدم هـو متأخر 
وناسـخ للمنـع الول وهـو عـدم السـجود لغري اهلل 

وعل. جـل 
  ويعيـش أغلـب اليزيديـني قـرب الوصـل ف 
منطقـة جبـال سـنجار ف العـراق، وبعضهـم يعيش 
ف تركيـا، وسـوريا، وألانيـا، وجورجيـا وأرمينيـا، 
جـذور  ذي  كـردي  أصـل  إىل  عرقيـًا  وينتمـون 

هندوأوروبيـة.
  يتأثـر اليزيديـون بمحيـط فسيفسـائي متكون 
مـن ثقافـات عربيـة ورسيانية، كـام يتضـح ذلك من 

ملبـس رجالم ونسـائهم.
قـد  أن شـعبهم ودينهـم  اليزيديـون    ويـرى 
ُوجـدوا منـذ وجـود آدم وحـواء عـىل الرض، وأن 
ديانتهـم قـد انبثقت عـن الديانـة البابليـة القديمة ف 

بـلد مـا بـني النهرين. 
    والشـخصيات البـارزة والساسـية ف الديانة 
اليزيديـة هـي عـدي بـن مسـافر وهـو الشـخصية 
اسـمه  فيتناولـون  اليزيديـة،  الديانـة  ف  الحوريـة 
أكثـر  التبجيـل واالحـرام، ويعـدون قـربه  بعظيـم 
الناطـق تقديسـًا عىل وجـه الرض، حيـث يعتربونه 
د الديانـة اليزيديـة، وف اليثولوجيـا اليزيديـة  جمـدِّ
اللئكـة، وقـد  هـو )طـاووس ملـك( أي: عظيـم 
خلـق منـه ملئكـة سـبعة، وقـد قـال واصفـًا نفسـه 
ـ عـدي بـن مسـافر ـ كنـت حـارضًا عندمـا كان أدم 

النمـرود  ألقـى  عندمـا  وكذلـك  اجلنـة،  ف  يعيـش 
إبراهيـم ف النـار، وكنـت حـارضًا عندما قـال يل اهلل 

أنت الاكم وأنت إله الرض.  
ـ  الكرمانجيـة  اللغـة  اليزيديـون  ويتكلـم    
إحـدى اللهجـات الكرديـة ـ والعربيـة، خصوصـًا 
الرسـمية  اللغـة  وهـي  وسـوريا،  العـراق  إيزيديـة 
حاليًا ف مجيـع صلواهتم وأدعيتهـم وطقوس دينهم، 
لكـن كتبهم الدينيـة القديمـة فكانت مكتوبـة باللغة 

الرسيانيـة.
الدينـي  ومركزهـم  لقبلتهـم  بالنسـبة  وأمـا    
السـايس فهـي )اللـش(، حيـث الرضيـح القـّدس 

لعـدي بـن مسـافر بشـامل العـراق.
  يواجهـون الشـمس ف صلواهتـم، ويؤمنـون 
بتناسـخ الرواح وبسـبع ملئكـة كـام تقـّدم، وتعترب 
عـني زمـزم مـن الماكـن القّدسـة لديـم، ويصـوم 
اليزيديـون أربعـني يومـًا ف السـنة بدايـة مـن شـهر 

الثاين. كانـون 
  والديانـة اليزيديـة غري تبشـريية، فل يرحبون 
بـأي شـخص مـن الديانـات الخـرى، فهـي قومية 

وديانـة مسـتقلة ومنطوية عىل نفسـها.
  وتعـّرض اليزيديـون عرب التاريـخ إىل محلت 
إبـادة ُشـّنت ضدهـم لسـباب خمتلفـة، آخرهـا كان 
مـن تنظيم داعش متثلـت بالقتل والسـبي والتهجري، 
االجتامعـي  والتقوقـع  العـامل  االنـزواء عـن  فصـار 
والـوف مـن الغرباء سـمة أساسـية لم، لكـن هذا 
ال يمنـع مـن دخـول بعـض الشـخاص كممثلـني 

عنهـم ف الياة السياسـية.
الصادر:

اليزيدية بقايا دين قديم، جورج حبيب:ص25
حضارة وادي الرافدين، هاري ساكز:ص309

وفيات االعيان، ابن خلكان : ج3،ص254
القومية االيزيدية، امني جيجو: ص49
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 )K( ــا ــد أئمتن ــت عن ــي كان ــوم الت   إن العل
ــه  ــول الل ــم رس ــن جّده ــا م ــوم تلقوه ــي عل ه
بـــ  ــات  الرواي ــي  ف ــه  ــر عن المعبَّ ــو  )ص(، وه
ــاب  ــم يشــمل كت ــم المــوروث(، وهــو عل )العل
اللــه الكريــم بتمامــه، إذ هــو تبيــان لــكل شــيء، 
ــا  ــريفة بتفاصيله ــنَّة الش ــم بالس ــًا عل ــو أيض وه
ودقائقهــا، وهــو شــامل لــكل العلــوم التــي 
ــد  ــن عه ــه م ــى أنبيائ ــل عل ــز وج ــه ع ــا الل أنزله
 ،)O( ــم ــا الكري ن ــان نبيِّ ــى زم ــه آدم )Q( إل نبي
ــًة  ــوم، دنيوي ــكل العل ــن ب ــوا )K( ضليعي فكان
ــة،  ــت أو غيبي ــهودية كان ــة، ش ــت أو أخروي كان
فهــم عالمــون بــكل شــيء، ال يغيــب عنهــم 
ــم  ــط، ل ــواب ق ــرددون بج ــدًا، وال يت ــيء أب ش
ــن  ــي ميادي ــم ف ــم يغلبه ــف، ول ــم المواق تحّيره
العلــم غالــب، حتــى عرفهــم القاصــي والدانــي، 
وأذعــن لهــم النــس والجــن، وذلــت لهــم 
رقــاب الخلئــق أجمــع، لقــوة مــا عندهــم مــن 
ــا  ــًا، وتوارثوه ــا زّق ــي زّقوه ــة الت ــوم اللهي العل

ــر. ــن طاه ــرًا ع طاه

  إمامنــا الصــادق )Q( هــو أحــد نجــوم 
ــذي  ــام ال ــو الم ــرة، وه ــللة الطاه ــك الس تل
وشــهدت  والخاصــة،  العامــة  لهــا  أذعنــت 
ــة  ــى الزنادق ــل حت ــات ب ــب والديان ــه المذاه ل

لملحديــن. وا
ــرو  ــأل عم ــام )Q( س ــًا إن الم ــل يوم   فقي
ــن  ــال م ــه رج ــي، وكان حول ــد المعتزل ــن عبي ب
ومصرفهــا؛  الصدقــة  عــن  ومناصريــه  قومــه 
معهــم  مناقشــته  خــلل  مــن  النــاس  ليعلــم 
ــبحانه،  ــه س ــكام الل ــط أح ــم لبس ــدم معرفته بع
اّتباعهــم لمــام زمانهــم  ناهيــك عــن عــدم 

الحاضــر بيــن أظهرهــم.
ــا  ــه: م ــه علي ــلم الل ــام س ــه الم ــال ل   فق
تقــول فــي الصدقــة؟ وقــرأ )Q( اآليــة الكريمــة 
ــاِكيِن  ــَراِء َواْلَمَس ــاُت لِْلُفَق َدَق ــا الصَّ َم ــه: )إِنَّ علي
َوِفــي  ُقُلوُبُهــْم  َفــِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَهــا  َواْلَعاِمِليــَن 
ــِن  ــِه َواْب ــبِيِل الل ــي َس ــَن َوِف ــاِب َواْلَغاِرِمي َق الرِّ
ــٌم(  ــٌم َحِكي ــِه َعِلي ــِه َوالل ــَن الل ــًة ِم ــبِيِل َفِريَض السَّ

ــة؟ ــذه اآلي ــرأت ه ــل ق ــة: 60، فه التوب

مناظرات عقائدية
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فقــال عمرو بن عبيــد: بلى قد قرأتها.
ــم الصدقة  فقال المام )Q(: فكيف تقّس

؟  فيها

قال بن عبيد: أقّســمها علــى ثمانية أجزاء، 
فأعطي كل جزء مــن الثمانية جزءًا.

ــرة  ــم عش ــف منه ــال )Q(: وإن كان صن فق
آالف، وصنــف منهــم رجــًل واحــدًا أو رجليــن 

ــة؟ أو ثلث
قــال بــن عبيــد: جعلــت لهــذا الواحــد مثــل 

مــا جعلــت للعشــرة آالف مــن دون فــرق. 
فقــال المــام )Q(: وكيــف تقّســم صدقــات 

أهــل البــوادي وأهــل الحضــر؟
 قــال بــن عبيــد: أجمــع صدقــات أهــل 
فيهــا  فأجعلهــم  البــوادي،  وأهــل  الحضــر 

ســواء.
ــت  ــد خالف ــادق )Q(: ق ــام الص ــال الم فق
ــت،  ــا قل ــي كل م ــه )O( ف ــول الل ــيرة رس س
ــل  ــة أه ــم صدق ــه )O( يقّس ــول الل ــكان رس ف
ــل  ــة أه ــوادي، وصدق ــل الب ــي أه ــوادي ف الب
يقســمها  وال  الحضــر،  أهــل  فــي  الحضــر 

بينهــم بالســويَّة، وإنمــا يقســمها علــى قــدر 
ــس  ــبًا، ولي ــراه مناس ــا ي ــم وم ــره منه ــا يحض م
ــت موّظــف، وإنمــا  ــه فــي ذلــك شــيء موّق علي
يصنــع ذلــك بمــا يــرى علــى قــدر مــن يحضــره 
ــيٌء  ــت ش ــا قل ــك مم ــي نفس ــإن كان ف ــم، ف منه
ــم  ــة فإنه ــل المدين ــاء أه ــِق فقه ــراض فأل أو اعت
اللــه  رســول  أن  فــي  يختلفــون  وال  يتفقــون 

)O( هكــذا كان يصنــع.
لــه  الــكلم  موّجهــًا   )Q( المــام  وقــال 
هــا  أيُّ ـ  وأنتــم  اللــه،  )فأتــق  حولــه:  ومــن 
ثنــي ـ  الرهــط ـ فاتقــوا اللــه، فــإن أبــي حدَّ
وكان خيــر أهــل الرض، وأعلمهــم بكتــاب 
ــول  ــه )O( ـ أن رس ــنة نبي ــلَّ وس ــزَّ وج ــه ع الل
ــيفه،  ــاس بس ــرب الن ــن ض ــال: م ــه )O( ق الل
ودعاهــم إلــى نفســه، وفــي المســلمين مــن هــو 
ــي:  ــي للكلين ــف(. الكاف ــاّل متكّل ــو ض ــه فه ــم من أعل

ح1.   27 ـ  ص23  ج5، 
ــة  ــي المام ــرات ف ــاب مناظ ــدر: كت   المص

ــن ج4، ص47. ــه الحس ــد الل ــيخ عب للش
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نفسه من سموم وأضغان  يتهم اآلخرين -بام تمل  أن  ينتمي لإلسلم  للبعض ممن  يلو 
وأحقاد- بالرشك والكفر والروج عن ملة السلم، ذلك عندما يرى منه تّصفًا أو فعًل ال 
يناسب ذوقه! ف حني أن كتبه ومصادره العتمدة تّصح باجلواز! وال ندري.. هل هذا جهل 

بكتبهم أم ِخّسة وحقارة؟
  وعىل أيِّ حال.. فإننا ف هذه السطور القلئل سنعرض لكم بعض الدلة عىل جواز التربك 
عليها  يشطب  مل  أفعال  من  والتابعون  الصحابة  فعله  بام   )K( العصومني  والئمة  النبياء  بآثار 
والفاهيم  التعاليم  من  كثري  عىل  شطب  فإنه  الرعناء،  الوهابية  قلم  إال  واجلامعة،  السنة  أهل  قلم 

.)K( وأهل بيته الطاهرين )O( والامرسات، وكّفرت من يقوم بالترّبك بآثار النبي
إن  قالت:  الذي عندكن؟  الشعر  أين هذا  من  الؤمنني سئلت:  ُاّم  عائشة  أن  الواقدي  ذكر   -1  

رسول اهلل )O( لا حلق رأسه ف حجته فّرق شعره ف الناس فأصابنا ما أصاب الناس. الغازي: ج3، 
ص1109

2- حينام حرضت عمر بن العزيز الوفاة، دعا بشعر من شعر النبي )O( وأظفار من اظفاره وقال: 
إذا مت فخذوا الشعر والظفار ثم اجعلوه ف كفني.الطبقات: ج5، ص406

 3ـ جعل ف حنوط أنس بن مالك صة مسك وشعر من شعر رسول اهلل )O(. الطبقات: ج7، ص25
أبا عبد اهلل )يعني أمحد بن حنبل( وهو ف البس ثلث شعرات  الربيع  4ـ أعطى بعض ولد فضل بن 
فقال: هذا من شعر النبي)O(، فأوىص أبو عبد اهلل عند موته أن يعل عىل كل عني شعرة، وشعرة عىل 

لسانه.صفة الصفوة: ج2، ص357.
5- عن ابن سريين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي)O(، أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل 

أنس. قال: لن تكون عندي شعرة منه أحّب إيلَّ من الدنيا وما فيها.صحيح البخاري: ج1، ص51
الصدر:   منقول بتصف من كتاب: )الترّبك بالصالني والخيار والشاهد القدسة(مركز البحاث العقائدية.

شبهات وردود

ْرُك امَلْزُعوم التربُُّك والشِّ



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )44( لشهر ربيع األول عام 1441هـ

1111

نجومٌ في سماِء العقيدة

 )K( من الشخصيات التارخيية التي كان لا الدور الكبري ف إبراز الوالء القيقي لهل بيت العصمة والطهارة
هو الختار بن عبيد الثقفي، إذ ال نجد أحدًا من الولني واآلخرين يذكر الثأر من قتلة المام السني )Q( إال وأقرَن 
ذلك الذكر بالختار الثقفي، وذلك لا فعله هذا البطل الؤمن بقتلة المام السني )Q(، فأراح بذلك قلوب أهل 

.)K( البيت
ولد الختار ف السنة الوىل للهجرة، يكنى بأيب إسحاق، واسمه الكامل هو الختار بن أيب عبيد بن مسعود بن 
عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي، كان الختار من أهل الطائف، ينتمي إىل 
قبيلة ثقيف، وكان والده أبو عبيد من كبار الصحابة، اشرك ف واقعة )اجلرس( إحدى وقائع القادسية، وقتل فيها، 
وذلك ف زمن عمر بن الطاب، وأما جده مسعود الثقفي فهو من وجوه الجازيني، ويقال: إّن جّده )مسعود( هو 
َن اْلَقْرَيَتنْيِ َعِظيٍم( الزخرف: 31، عّمه سعد بن  َذا اْلُقْرآُن َعىَلٰ َرُجٍل مِّ َل َهٰ عظيم القريتني، قال تعاىل: )َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ

.)Q( مسعود الثقفي وايل الدائن من قبل المام عيل
أّمه هي دومة بنت عمرو بن وهب، أدرجها ابن طيفور ف عداد بليغات العرب ف كتابه )بلغات النساء(، أما 

أخوته فهم كل من وهب ومالك وجبري قتلوا مجيعًا ف معركة اجلرس.
  وكان منذ صباه شجاعًا مقدامًا، فقد اشرك الختار ف واقعة اجلرس وهو ابُن ثلث عرشة سنة، وقد استخلفه 

ُه سعد بن مسعود عىل الدائن حينام نشبت معركة الوارج. عمُّ
وأما عن عبادته: فقد روى النهال بن عمرو: أنه لا علم الختار بمقتل حرملة نزَل عن دابَّتِه، وصىلَّ ركعتني، 
َفنِي  ُترَشِّ َأْن  َرَأْيَت  إِْن  اَلمرُي  ا  َ َأيُّ فقلُت:  داري،  فحاَذْيُت  ورسنا،  معُه  وركبُت  فركَب  قام  ثمَّ  ُجوَد،  السُّ فَأطاَل 
َسنْيِ دعا بَِأْرَبِع دعواٍت َفَأجابُه اهلُل  وُتْكِرَمنِي وَتنزَل عندي، وتكرمني بِطعامي، فقال: يا ِمْنَهاُل ُتْعِلُمنِي َأنَّ عيلَّ ْبَن اْلُ

عىل َيِدي، ُثمَّ تْأُمُرين َأْن آكَل! هذا يوُم صْوٍم ُشْكرًا هلِل عزَّ وجلَّ عىل ما فعلُتُه بَِتْوِفيِقِه.
خرج الختار طالبًا بثأر المام السني )Q( ف الرابع عرش من ربيع الول سنة 66 هـ، وكان يقول: واهللِ لو 

َقَتْلُت به- أي بالسني- ثلثي قريش ما وفوا بأنملة من أنامله.
  استطاع ف فرة حكمه عىل الكوفة أن يقتص من قتلة المام السني )Q(، فقتل كل القيادات التي شاركت ف 
حرب المام السني )Q(، وبعد ثامنية أشهر من القتال الضاري مع الروانيني والزبرييني سيطر مصعب بن الزبري 

عىل الكوفة، فاستشهد الختار ف )14 رمضان سنة 67 هـ(.
 الصادر: )أسد الغابة: ج4، تاريخ الطربي: ج6، الطبقات  الكربى، تاريخ  ابن  خلدون: ج2، تاريخ الكوفة للسيد الرباقي، الغارات: ج2، بحار االنوار: ج45(.



مجلـة شهريـة تعـنى بالثقافـة العقائديـــة
العدد )44( لشهر ربيع األول عام 1441هـ

12

 260 عام  الول  ربيع  شهر  من  الثامن  ف    
والوايل  السلمي  العامل  كان  الباركة  للهجرة 
واستشهاد  برحيل  كبرية  فجيعة  فجع  قد  خصوصًا 
 ،)K( البيت  أهل  أئمة  من  عرش  الادي  المام 
وهبذه الناسبة الليمة ال بأس أن نعرج عىل معامل هذه 
الشخصية الهمة، وعىل التخطيطات الستقبلية لتهيئة 

.)Q( المة عىل تقّبل غيبة مهدي المم
اليوم العارش    ولد المام العسكري )Q( ف  
وُأّمه  النّورة،  الدينة  ۲۳۲هـ، ف  الثاين سنة  من ربيع 
وزوجته  جارية،  وهي  الغربية،  َسْوَسن  السّيدة 
الروم،  قيص  بن  يشوع  بنت  خاتون  نرجس  السّيدة 
أيضًا جارية، وعمره )28( سنة، وإمامته )6(  وهي 
والهتِدي،  العَتز،  الكام  من  عاص  وقد  سنوات، 
والعتِمد، وقتل المام )Q( مسمومًا عىل يد الخري 
ف اليوم الثامن من ربيع الول سنة 260هـ ف )رس 

من رأى(.
بالعبادة  مفعمة   )Q( المام  حياة  كانت    
فهم   ،)K( سريهتم  هي  وهكذا  هلل،  والخلص 
للخلق  حسنة  قدوة  فكانوا  بأمره سبحانه؛  النصبون 
عندما   )Q(العسكري المام  أّن  روي  وقد  أمجعني، 

به  وّكل  العبايس،  العتمد  قبل  من  السجن  ُأودع 
رجلن من الرشار بقصد إيذائه، فتأّثرا به وأصبحا 
هذا  ف  شأنكام  ما  »ويكام  لام:  فقيل  الفضلء،  من 
الرجل؟ قاال: ما نقول ف رجٍل يصوم هناره، ويقوم 
ليله كّله، وال يتكّلم، وال يتشاغل بغري العبادة، وإذا 
إلينا ارتعدت فرائصنا، ودخلنا ما ال نملكه من  نظر 

أنفسنا؟« رشح إحقاق الق: ج۲۹، ص6۸.
  وف زمنه )Q( تددت معامل مدرسة أهل البيت 
 )Q( قام  إذ  العلمّية،  النشاطات  خلل  من   )K(
أهل  مذهب  لنرش  والتلميذ؛  الرواة  من  ثلة  بإعداد 
وحماورات  مراسلت  من  به  قام  وما   ،)K( البيت 
وأجوبة عىل السائل الختلفة، وما روى من أحاديث، 
وبث من علوم ومعارف، فقد نقلت عنه )Q( ذلك 
الكلم  وعلم  والناظرة  والتفسري  الحاديث  كتب 
للعلامء،  ُأستاذًا   )K( كآبائه   )Q( فكان  وغريها، 
وقدوة لسالكي طريق الّق، وزعياًم للسياسة، وعلاًم 
ُيشار إليه بالبنان، وتأنس له النفوس، وتكّن له الّب 
والواالة، فكان من ذلك أن اعرف به حّتى خصامؤه، 
فهذا أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان واحد منهم، يصفه 
برّس  إذ يقول: )ما رأيت وال عرفت  ببعض جوانبه، 
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بن  عيل  بن  السن  مثل  العلوية  من  رجًل  رأى  من 
ونبله،  وعفافه  وسكونه،  هديه  ف  الرضا  بن  حمّمد 
وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم، وتقديمهم إّياه عىل 
والوزراء  القّواد  وكذلك  والطر،  منهم  السّن  ذوي 

وعاّمة الناس( الكاف: ج۱ ، ص۳۰5.
الاذق  التخطيط  هو   )Q( به  قام  ما  وأهم    
لصيانة ولده الهدي)Q( من أيدي العتاة والجرمني، 
الادفني لحو نسل أهل البيت )K(، فكانوا يربصون 
التمهيدات  كانت  هنا  ومن  والدته،  قبل  الدوائر  به 
التي اخّتذها المام )Q( بفضل جهود آبائه السابقني 
والدته  إخفاء  عىل  أّواًل  تنصبُّ  وتذيراهتم   )K(
الذين  والرجال،  النساء  من  وعملئهم  أعدائه  عن 

.)Q( زرعتهم السلطة داخل بيت المام
  فقد أشارت الروايات اىل أنه )Q( ابن سيدة 
الناس والدته، ويغيب  الذي ختفى عىل  الماء، وأنه 
حتى  الوالدة  خفيت  فقد  وبالفعل  شخصه،  عنهم 
عىل أقرب القريبني من المام )Q(، فإّن عّمة المام 
 )Q( السيدة اجلليلة حكيمة بنت المام اجلواد )Q(
الهدي)Q( فضًل عن  ُأم المام  تتعّرف عىل محل  مل 

غريها.

من  ُيستفاد  فقد  الباركة  الوالدة  بشأن  وأما    
الفجر،  قبيل  الوالدة كان  أن وقت  النصوص  بعض 
إخفاء  ف  خاصة  أمهية  التوقيت  لذا  أّن  وواضح 
الوالدة; لن عيون السلطة عادًة تغط ف نوم عميق، 
وكام ُيستفاد من بعض الروايات أنه مل يرض الوالدة 
التي مل تكن   )Q( بنت اجلواد السيدة حكيمة  سوى 

تعرف بتوقيت الوالدة بشكل دقيق أيضًا.
  وقام المام العسكري )Q( بجملة من المور 
وكان  المة،  عن   )L( الهدي  المام  لغيبة  المهدة 
أولا: كتامن أمره خلل مخس سنوات إال من ببعض 
كثب،  عن  به  وربطهم  وخملصيهم،  الشيعة  خواص 
وتكليفه مسؤولية الجابة عىل أسئلة شيعته الختلفة، 
وإخباره عاّم ف ضمريهم وهو ف دور الصبا، أو حتى 
ف الهد، من دون أن يتلّكأ ف ذلك، وهذا خري دليل 

عىل إمامته.
فكرة  بطرح   )Q( العسكري  المام  قام  ثم    
مبارش،  بشكل  بالقيادة  االرتباط  عدم  وهي  النيابة، 
 ،)Q(وإنام يكون عن طريق وكلء المام العسكري
)Q( والذين أصبحوا فيام بعد وكلء لإلمام الهدي

ف فرة الغيبة الصغرى.
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صفحات مهدوية

ف اليوم الثامن من ربيع الول سنة 260هـ 
وبعد شهادة المام السن العسكري )Q(، بدأت 

 )( إمامة بقية اهلل العظم الجة بن السن
فهو أّول يوم من إمامة وخلفة منجي البرشية، 
آخر حجج اهلل عىل أرضه، وتأمل الشيعة أن يعّجل 
 )Q(اهلل تعاىل فرج إمام زماهنا المام الهدي النتظر

ف أقرب وقت ممكن، ليمأل الرض قسطًا وعداًل 
ه  بعدما ملئت ظلاًم وجورًا، كام برّش بذلك جدُّ

حمّمد)O( ف أحاديث متواترة، وتأكيد والده المام 
العسكري )Q( عىل هذا المر كان ذا أثر أبلغ، لنه 

قد حدد شخص المام لواص أصحابه وهناك 
روايات عديدة ف ذلك نكتفي بذكر واحدة منها.

اَق ْبِن  َد ْبِن إِْسـحَ ِ َعْن َأمْحَ َثَنا َسـْعُد ْبُن َعْبِد اهللَّ َحدَّ
َسـنِ  ٍد اْلَ مَّ ْشـَعِريِّ َقاَل: َدَخْلـُت َعيَل َأيِب حُمَ َسـْعٍد اْلَ
َلِف ِمْن  ْبـِن َعـيِلٍّ )Q(، َوَأَنا ُأِريـُد َأْن َأْسـَأَلُه َعـِن اْلَ
َد ْبـَن إِْسـَحاَق إِنَّ اهلَل  َبْعـِدِه، َفَقـاَل يِل ُمْبَتِدئـًا: َيـا َأمْحَ
 ،)Q( ْرَض ُمْنـذُ َخَلـقَ آَدَم ـلِّ اْلَ َتَبـاَرَك َوَتَعـاىَل مَلْ خُيَ
ـٍة هلِلِ َعـىلَ  ـاَعُة ِمـنْ ُحجَّ يَهـا إىَِل َأْن َتُقـوَم السَّ لِّ َواَل خُيَ
َوبِـِه  ْرِض،  اْلَ َأْهـِل  َعـْن  اْلَبـَلَء  َيْدَفـُع  بِـِه  َخْلِقـِه، 
َقـاَل:  ْرِض،  اْلَ َبـَرَكاِت  ـِرُج  خُيْ َوبِـِه  اْلَغْيـَث،  ُل  ُيَنـزِّ

ِليَفُة  َفُقْلـُت َلـُه: َيا اْبَن َرُسـوِل اهللِ، َفَمـِن اْلَِمـاُم َواْلَ
عـًا َفَدَخـَل اْلَبْيـَت، ُثـمَّ  َبْعـَدَك؟ َفَنَهـَض )Q( ُمرْسِ
َخـَرَج َوَعـىَل َعاتِِقـِه ُغـَلٌم َكَأنَّ َوْجَهـُه اْلَقَمـُر َلْيَلـَة 
ـَد  َأْبَنـاِء الثَّـَلِث ِسـننَِي، َفَقـاَل: َيـا َأمْحَ اْلَبـْدِر، ِمـْن 
 ) ْبـَن إِْسـَحاَق، َلـْو اَل َكَراَمُتـَك َعـىَل اهللِ)َعـزَّ َوَجـلَّ
َوَعـىَل ُحَجِجـِه َمـا َعَرْضـُت َعَلْيـَك اْبنِـي َهـَذا، إِنَّـُه 
ْرَض  ُ اْلَ ُه الَِّذي َيْمـألَ َسـِميُّ َرُسـوِل اهللِ)O(، َوَكنِيُّ
َد ْبَن  ِقْسـطًا َوَعـْداًل، َكاَم ُمِلَئـْت َجـْورًا َوُظْلاًم، َيـا َأمْحَ
 ،)Q( ِـرِض ـِة َمَثـُل اْلَ مَّ إِْسـَحاَق، َمَثُلـُه ِف َهـِذِه اْلُ
، َواهللِ َلَيِغيَبنَّ َغْيَبـًة اَل َيْنُجو  َوَمَثُلـُه َمَثـُل ِذي اْلَقْرَنـنْيِ
( َعـىلَ  َتـُه اهلُل)َعـزَّ َوَجـلَّ َلَكـِة إاِلَّ َمـْن َثبَّ ِفيَهـا ِمـَن اْلَ
َعاِء بَِتْعِجيـِل َفَرِجِه،  َقُه ِفيَهـا لِلدُّ اْلَقـْوِل بِإَِماَمتِـِه، َوَوفَّ
ُد ْبـُن إِْسـَحاَق: َفُقْلُت َلـُه: َيا َمـْواَلَي َفَهْل  َفَقـاَل َأمْحَ
 )Q( ِمـْن َعَلَمٍة َيْطَمئِـنُّ إَِلْيَها َقْلبِـي؟ َفَنَطـَق اْلُغَلُم
ـُة اهللِ ِف َأْرِضـِه،  بِِلَسـاٍن َعـَريِبٍّ َفِصيٍح،َفَقـاَل: َأَنـا َبِقيَّ

. َواْلُْنَتِقـمُ ِمـْن َأْعَدائِـِه، َفـَل َتْطُلـْب َأَثـرًا َبْعـَد َعنْيٍ

عمره)( عند التتويج:
المامـة  مهـام   )(الهـدي المـام  تسـّلم 
وهـو ابـن مخـس سـنني، فهـو بذلـك يكـون أصغـر 
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الئّمـة)K( سـّنًا عنـد توّليـه المامـة، وال يعرض 
عـىل ذلك معرض، فهـو أمر وارد ف تاريـخ النبياء 

.)K(البيـت والرسـل )K(، وأئّمـة أهـل 
فالنبـي عيسـى )Q( تسـلم النبوة وهـو ف الهد، 

والنبـي ييـى)Q( كان نبيًا وهـو صبي.
أمـا الئمة )K(، فـإن المام الادي)Q( تسـّلم 
المـام  وسـبقه  سـنني،  ثـامن  عمـره  وكان  المامـة 
اجلـواد)Q( وعمره الرشيف سـبع، أو تسـع سـنني.

    إذًا فـل علقة للسـنّ ف الناصـب التي يفيضها 
الذاهـب  علـامء  أن  حتـى  أحـد،  عـىل  تعـاىل  اهلل 
السـلمية قـد اعتـربوا المامـة وهـو ف هذا السـّن 
 ،)K( ـ مخـس سـنني ـ أمـرًا عاديـًا ف سـرية الئّمـة
فهـذا ابـن حجـر اليثّمـي الشـافعي يذكـر ف ترمجته 
لإلمام السـن العسـكري )Q( ويقـول: )ومل خيّلف 
ـ المـام العسـكري ـ غـري ولـده أيب القاسـم حمّمـد 
الّجـة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه مخـس سـنني، لكن 

آتـاه اهلل فيهـا الكمة(الصواعـق الحرقـة: 208.
أعيـان  كتـاب  المـني ف  الشـيخ حمسـن  ونقـل 
النفـي  اجلامـي  الرمحـن  الشـيخ عبـد  أن  الشـيعة، 
قـال ف ترمجـة المـام الهـدي)(:)وكان عمـره 

عنـد وفـاة والـده المـام السـن العسـكري مخـس 
سـنني، وجلـس عـىل مسـند المامـة، وكـام أعطـى 
الـق تعـاىل ييـى بـن زكريـا الكمـة والكرامـة ف 
حـال الطفوليـة، وأوصل عيسـى بن مريـم إىل الرتبة 
العاليـة ف زمـن الصبـا، كذلك هـو ف صغر السـّن، 
جعلـه اهلل إمامـًا، وخـوارق العـادات الظاهـرة لـه 
ليسـت قليلـة بحيـث يسـعها هـذا الختـص( أعيـان 

المـني: ج2، ص69.      الشـيعة لحسـن 
ويظهـر مـن كلم الشـيخ النفـي أنـه يسـتند إىل 
وقـوع ذلـك ف النبيـاء السـابقني)K( فل يسـتبعد 
أحـد المامـة عـن الصغـري مـادام منصبـًا مـن اهلل 
تعاىل،معـززًة بالكرامـات التـي ال يمكـن صدورهـا 

عـن غـري المام.
مهامـه  )(بـأّول  الهـدي  المـام  قـام  وقـد 
بعـد تسـّلمه المامة،وهـي الصـلة عىل أبيـه المام 
جسـده  إخـراج  وقبـل  داره،  ف   )Q(العسـكري
الطاهـر إىل الصـلة الرسـمية التي خّططتها السـلطة 
إثبـات  ف  مهـاّمً  أمـرًا  ذلـك  وكان  آنـذاك،  اجلائـرة 
إمامتـه الباركـة، حيث ال يصيّل عىل المـام العصوم 

إاّل المـام العصـوم.
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باء وَأجداد النّبي )O( مقامات رفيعة وسامية عند اهلل عز وجل، وَأهنم منزهون عن  نعتقد َأنَّ ِلَ
الكفر والرشك وعن عبادة الوثان، وَأهنم موحدون هلل، وهذا ما َأمجع عليه اإلمامية،واستدلوا عليه 

:)H(من الكتاب والسّنة، وننقل الدلة التي ُذكرت يف هذا املجال بعبارات العلامء
قال الشيخ املفيد )H( ما نصه: ـ

)واتفقت اإلمامية عىل َأّن آباء رسول اهلل )O( من لدن آدم إىِل عبد اهلل بن عبد املطلب مؤمنون 
َيَراَك  )الَِّذي   : عزَّ وجلَّ اهلل  قال  والخبار،  بالقرآن  ذلك  واحتّجوا يف  له،  ، موحدون  عزَّ وجلَّ باهلل 
اِجِديَن( الشعراء: 219، وقال رسول اهلل )O(: )مل يزل ينقلني من أصالب  َبَك يِف السَّ ِحنَي َتُقوُم َوَتَقلُّ
 )J( وَأمجعوا عىل َأّن عمه َأبا طالب ،)الطاهرين إىِل َأرحام املطهرات حّتى َأخرجني يف عاملكم هذا
مات مؤمنًا، وَأن آمنة بنت وهب كانت عىل التوحيد، وَأهنا حترش يف مجلة املؤمنني، وخالفهم عىل هذا 

القول مجيع الفرق(.َأوائل املقاالت:ص45
وقال العالمة املجليس ناقاًل كالم الرازي: )وقال إِمامهم الرازي يف تفسريِه: قالت الشيعة: إِّن 
َأحدًا من آباء الرسول )O( وَأجداده ما كان كافرًا، وَأنكروا َأن يقال: إِّن والد إِبراهيم كان كافرًا، 

وذكروا َأن آزر كان عمَّ إِبراهيم )Q((. بحار االنوار: ج15،ص118
وقال الفيض الكاشاين يف تفسريه: )...وَأمجعت الطائفة عىل ذلك، ورووا عن الّنبي )O( َأنه 
قال: )مل يزل ينقلني اهلل تعاىل من َأصالب الطاهرين إىل َأرحام املطهرات، حتى َأخرجني يف عاملكم 
هذا، مل يدنسني بدنس اجلاهلية(، ولو كان يف آبائه كافر مل يصف مجيعهم بالطهارة، مع قوله: )إِنَّاَم 

ُكوَن َنَجٌس(( التوبة:28. تفسري الصايف: ج2،ص130 امْلُرْشِ

ما هي عقيدُتنا في َأجداِد وآباِء النّبيِّ )O(؟



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )44( لشهر ربيع األول عام 1441هـ

1717

تتميز الكتب القديمة بمميزات ال تكاد تأيت عليها الكتب الديثة والعصية، وأهم تلك الميزات هي 
التي  اللسن  كل  خيرس  صارخ  دليل  وهي  الق،  الشيعي  للمذهب  العلمي  الراث  حجم  عن  الكشف 
تتطاول عىل اجلانب العلمي الرشق للتشّيع، والتي تدعي أن الوروث العقدي للمذهب هو موروث نشأ 
متأخرًا، ال يمت لهل البيت )K( بيشء، حتى قال قائلهم إن قضية المام الهدي )Q( هي قضية حديثة 
مفتعلة أحدثها علامء الشيعة فيام بعد، ودواليك من هذه الّرهات التي تدخل من أذن وخترج من الخرى 

.)O( دونام أي تأثري عىل روح أتباع هذا الذهب الذي أراده اهلل تعاىل حافظًا لدينه وسنة نبيه
  إضافة إىل قوة وشجاعة مؤلفي هذه الكتب القيمة ومناهجهم السديدة، فمؤلف هذا الكتاب عاش 
 )650 الفرة )450 –  ف ظرف هو من أشد الظروف قساوة ورضاوة عىل الذهب وعلامئه، فتتميز تلك 
هجرية، باستيلء السلجقة واليوبيني عىل قرارات خلفاء وحكام الدول السلمية، مما تسبب ذلك بقمع 

علامء مذهب أهل البيت )K( وقتلهم وترشيدهم ونفيهم.
وهذا الكتاب أعزاءنا القّراء من نفائس الكتب الكلمية والرائعة، أّلفه المام قطب الدين السبزواري 
 ،)H( وهو من علامء أوائل القرن السادس الجري، وحّققه العلمة السيد حممد رضا السيني اجلليل ،)H(
اعتمدالؤلف ف مباحث الكتاب بشكل عام عىل الدليل العقيل إاّل ف القضايا اجلزئية التي ال جمال للعقل 
وأسامء  أشخاص  تعيني  قضايا  مثل  فإن  العرف،  الثبوت  أو  والنقلية  السمعية  الدلة  إىل  يلتجئ  فإنه  فيها، 
النبياء والوصياء )Q( وإثبات أحوال القرب أو غريها من القضايا ال يثبتها العقل، وإنام تثبت عن طريق 

الدلة القبولة عند مجيع الطراف.
الوعد  المامة،  النبوة،  العدل،  )التوحيد،  الدين  أصول  ف  منها  مخسة  ثامنية،  أبواب  ف  الكتاب  تدّرج 
والوعيد )العاد((، وأما البواب الثلثة التبقية فقد اشتملت عىل مباحث اآلالم والعراض، وف اآلجال 

والرزاق، وف أحوال الكلفني بعد الوت.
  ثم اختتم الكتاب مباحثه بـ )فوائد قيمة(، وبالبحث الخري يكون الؤلف قد أهنى هذا السفر القّيم، 

تغمده اهلل تعاىل بواسع رمحته وفضله، إنه سميع الدعاء.

 اسم الكتاب: اخلالصة يف علم الكالم.

.)H( اسم املؤلف: قطب الدين السبزواري 

 حتقيق: السيد حممد رضا احلسيين اجلاللي.

الناشر: مؤسسة آل البيت )K( إلحياء الرتاث.
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ُر ِرَواياُتنَا َأْخالَق النَّبيِّ )O(؟ َكْيَف ُتَصوِّ
  جوابنا: عندما تتحدث رواياتكم عن أخلق وتصفات النبّي الكرم)O( فإهنا تنقل مضامني 
النبي )O( وعىل مقامه الرشيف، فهي تنسب له قلة الياء،  بل تصاريح تتجرأ فيها عىل شخص 
وتنسب إليه َأفعاالً ال تصدر من الؤمنني العاديني، بل بعضها تنسب إِليه )O( َأفعاالً حمّرمة والعياذ 

باهلل، وإِليك بعض تلك الروايات:
  عن َأنس بن مالك: َأن رسول اهلل )O( )كان يدخل عىل ُأم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت 
ُتفيل  ُأم حرام تت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول اهلل )O( يومًا فأطعمته، ثم جلست 
رأسه فنام رسول اهلل )O(، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول اهلل؟ 

قال: ناس من أمتي ...( صحيح مسلم: ج6، ص49.
  روى ابن اجلوزي ف كتابه زاد السري ف تفسري قوله تعاىل: )َوَما َكاَن لُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَض اهللُ 
َوَرُسوُلُه َأْمرًا..( فلام زوجها رسول اهلل زيدًا مكثت عنده حينًا، ثم إن رسول اهلل أتى منزل زيد فنظر 
إليها وكانت بيضاء مجيلة من أتم نساء قريش، فوقعت ف قلبه، فقال: سبحان اهلل مقلب القلوب، 

وفطن زيد، فقال: يا رسول اهلل ائذن يل ف طلقها ....( زاد السري ف علم التفسري: ج6، ص201. 
  وعن عبيد اهلل بن سيار قال: )سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم الؤمنني َأن رسول 
اهلل )O( كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو عىل حاله، ثم استأذن عمر، 
فأذن له وهو عىل حاله، ثم استأذن عثامن فأرخى عليه ثيابه، فلام قاموا قلت يا رسول اهلل استأذن 
عليك أبو بكر وعمر فأذنت لام وأنت عىل حالك، فلام استأذن عثامن أرخيت عليك ثيابك ....( 

مسند امحد: ج6، ص62.
  ففي هذه الروايات التي تروهنا اليشء العجاب، كيف يدخل رسول اهلل عىل امرأة َأجنبية ذات 
بعٍل؟! وليس هذا فقط بل َأخذت تفيل رأسه! يعني يلس إىِل جنبها بل فاصل، بل تلمسه بيدها! 
وكيف ينظر اىل امرأة َأجنبية ويقع حبها ف قلبه، ويكون سببًا ف طلقها؟! هل هذه الَخلق تناسب 
الؤمن العادي؟! فكيف تنسبوهنا إىِل رسول اهلل )O(، وهو المدوح ف القران الكريم )َوإِنََّك َلَعىَلٰ 

ُخُلٍق َعظِيٍم( القلم: 4. 

 تساؤٌل من مخالف

مجلـة شهريـة تعـنى بالثقافـة العقائديـــة
العدد )44( لشهر ربيع األول عام 1441هـ

18



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )21( لشهر ذي القعدة عام 1438هـ

1919

Q 17 ربيع األول / سنة 83 هـ - والدة اإلمام الصادق




