
مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )45( لشهر ربيع اآلخر عام 1441هـ

11

العدد )45( لشهــــــر ربيع اآلخر عام 1441هـجملة شهرية ُتعنى بالثقافة العقائدية  |

الطريقة البكتاشية
)( حكم اإلمام املهدي

هل التقليد قضيٌة حادثٌة؟



)O( زايا على آِل ُمّمٍد ْهراِء)P( َفاحتُة الرَّ       َرِزّيُة الزَّ

اإلمام الصادق )Q( مع بعض املعتزلة

اإلمامة ال تستلزم النبوة

)P( اإلمجاع على مظلومية الزهراء

معرفة اهلل باهلل

اقـــــرأ يف هـــــــذا العـــــــــدد 

10

13 - 12

9 - 8

جملة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

رئيس التحرير
الشيخ  هاني الكناني

التدقيق
شعبة التبليغ

التصميم واإلخراج الفين
ضياء حرز الدين

هيئة التحرير
السيد يوسف املوسوي

الشيخ حممد رضا الدجيلي
الشيخ  رعد العبادي
الشيخ سعد العابدي

5 - 4



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )45( لشهر ربيع اآلخر عام 1441هـ

33

)O( زايا على آِل ُمّمٍد ْهراِء)P( َفاحتُة الرَّ افتتاحية العدد      َرِزّيُة الزَّ

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. 

تتوشح أبدان الكثري من البرش لفرتٍة ما عند فقدان عزيز هلم، وتتفّجع قلوهبم بتلك الفاجعة مّدة 
من الليايل واأليام، فام أن متيض عىل تلك املصيبة أياٌم إال وتكون تلك املصيبة قد خّفت عىل قلوب أهل 
املصاب واألحباب، ورويدًا رويدًا تضمحل حرارة املصاب، وتتكّشف حجب االكتئاب، إال أننا نجد 
بعض املصائب التي ابتىل هبا بعض أولياء اهلل تعاىل ال ختمد حرارهتا، وال تربد مجرهتا مهام طال الزمان، 
كام نلمس ذلك واضحًا من قضية اإلمام احلسني )Q(، فقد ورد عن رسول اهلل )O( انه قال: )إِنَّ لَِقْتِل 
احُلَسنْيِ َحَراَرًة يف ُقلوِب امُلْؤِمننَي اَل َترُبُد َأَبَدًا( مستدرك الوسائل : ج 10، ص 318، لكن هناك مصيبة هي مفتاح 
املصائب التي ُصّبت عىل أهل البيت )K(، وهي باٌب ينفتح منه العديد من املحن واملصائب واجلرأة عىل 
أهل هذا البيت الطاهر )K(، نعم هي مصيبة الزهراء )Q(، تلك املصيبة التي سّجلت أول جرأة عىل 
دار الرسالة ومهبط الوحي وباب النبوة بعد رحيل اخلاتم املصطفى )O(، ومنها ابتدأت مسرية احلزن 
الشاعر  ُيْغَتَفُر(كام قال  َلْيَس  َما  َجَنْوا  َقْد  م  واألسى، وانعقدت أوىل حلقات املصائب والكروب )َكَأنَّ
دعبل اخلزاعي، ففي الثامن من ربيع اآلخر من السنة )11( للهجرة املباركة )عىل الرواية األوىل( كانت 
رحلة تلك السيدة الطاهرة املعصومة فاطمة الزهراء )Q( عن عامل الدنيا شهيدًة مظلومة مغشومة، قد 
ملئت داًء وحرسًة، وَكَمدًا  وُغّصًة، تشكو إىل اهلل عزَّ وجلَّ وإىل أبيها )O( ما ُفِعل هبا وبزوجها أمري 
املؤمنني )L(، من غصب خالفته وزحزحته عن موقعه اإلهلي الذي أراده اهلل تعاىل له، ومن هجوم 

الدار وإحراق الباب وكرس الضلع وإسقاط املحسن الشهيد )Q(، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
ِك َفَقْد َسَّ َرُسوَل اهللِ )O(، َوَمْن َجَفاِك َفَقْد  َنٍة ِمْن َربِِّك، َوَأنَّ َمْن َسَّ  )َأْشَهُد َأنَِّك َمَضْيِت َعىَل َبيِّ

 ،)O( َِوَمْن َوَصَلِك َفَقْد َوَصَل َرُسوَل اهلل ،)O( َِوَمْن آَذاِك َفَقْد آَذى َرُسوَل اهلل ،)O( َِجَفا َرُسوَل اهلل
تِي يِف َبَدنِِه َوَبنْيَ َجْنَبْيِه َكاَم َقاَل َعَلْيِه  نَِّك َبْضَعٌة ِمْنُه َوُروُحُه الَّ َوَمْن َقَطَعِك َفَقْد َقَطَع َرُسوَل اهللِ )O(، أِلَ

اَلِم(.إقبال األعامل: ج2، 624 اَلِة َوَأْكَمُل السَّ َأْفَضُل الصَّ
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الشيعة  عند  الدين  أصول  من  أصل  اإلمامة 
اإلثني عرشية، وإن اإلمامة منصب إهلي وظيفتها 
يف  اهلل  أحكام  وتطبيق  الرسالة،  عىل  احلفاظ 
)K( األئمة  ذكرت  روايات  وثمة  األرض، 

بأسامئهم، عىل أن مرحلة اإلمامة تبدأ بعد مرحلة 
النبوة، أي أنه بوجود وحضور النبي )O( يكون 

اإلمام تابع له، فال يترصف إال بإذنه ورضاه.
وهم  عرشية،  اإلثني  الشيعة  عليه  ما  هذا 
اإلمامة،  ومنصب  النبوة  منصب  بني  يفصلون 
أي يمكن أن يكون إمام وهو ليس بنبي، ويمكن 
أن يكون نبي وهو ليس إمامًا، ويمكن اجتامعهام 

كذلك.
وربام توهم البعض من قراءة بعض الروايات 
عن األئمة )K( أن اإلمامة مرحلة بعد النبوة، أي 
ال يمكن أن يكون الشخص إمامًا إال بعد أن يكون 
الروايات رواية عن زيد الشّحام،  نبيًا،ومن تلك 
قال: سمعت أبا عبد اهلل الصادق)Q( يقول: )إّن 

اهلل تبارك وتعاىل اختذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه 
رسواًل،  يتخذه  أن  قبل  نبّيًا  اختذه  اهلل  وإّن  نبّيًا، 
وإّن اهلل اختذه رسواًل قبل أن يتخذه خلياًل، وإّن 
له  مجع  فلاّم  إمامًا،  جيعله  أن  قبل  خلياًل  اختذه  اهلل 
قال:  إَِماًما(،  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  )إِنِّ  قال:  األشياء، 
تِي (  يَّ ُذرِّ إبراهيم قاَل:)َوِمن  فمن عظمها يف عني 
يكون  ال  قال:   ،) امِلنَِي  الظَّ َعهِدي  َيَناُل  اَل  َقاَل   (

السفيه إمام التقي( الكايف،الشيخ الكليني: ج1، ص175.   
املتوهم نظر إىل قوله )Q( يف آخر احلديث: 
لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  )إِنِّ  قال  األشياء  له  مجع  )فلاّم 
مجع  عىل  مرتتب  اإلمامة  جعل  أن  ففهم  إَِماًما(( 
األشياء- عبد، نبي، رسول، خليل - هذه األشياء 
التي مجعها له وبالتدريج، فأّول ما يكون عبدًا، ثّم 
جيعله اهلل نبّيًا، ثّم جيعله اهلل رسواًل، ثّم جيعله اهلل 
خلياًل، ثّم جيعله اهلل إمامًا فأسس املتوهم قاعدة يف 
نفسه مفادها أن الشخص ال يمكن أن يكون إمامًا 

إال بعد حصوله عىل مجيع هذه األشياء.  

دروس في العقيدة
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إشكااًل  املتوهم  الوهم صاغ ذهن  هذا  ومن 
عىل أئمة الشيعة )K(وهو أنم )K( مل حتصل هلم 
هذه األطوار قبل حصول اإلمامة، وإن الوصف 
اإلمام  خرب  يف  املذكور  اإلمامة  ملنصب  التدرجيي 
عرش  اإلثني  األئمة  عىل  ينطبق  ال   )Q( الصادق 
املعصومني )K(،فال أحد من األئمة املعصومني 
كونه  عن  فضاًل  خلياًل،  كان   )K( عرش  االثني 
أمري  حّتى  وال  إمامًا،  يكون  حّتى  نبّيًا  أو  رسواًل 
الرشوط  فهذه   ،)Q( أيب طالب  بن  املؤمنني عيل 

.)K(غري متوفرة يف املعصومني االثني عرش
بطريقة  املبارك  اخلرب  هذا  مع  تعاملنا  ولو 
موالنا  كالم  يف  نجد  ال  وعلمية  موضوعية 
الصادق )Q( ما يدل عىل ترّتب اإلمامة عىل كون 
أن  عىل  إال  تدل  ال  بل  رسواًل،  أو  نبيا  الشخص 
النبي إبراهيم )L( ُجعل إمامًا بعد أن ُجعل نبيًا 
يف  رشطان  مها  والنبوة  الرسالة  أن  أما  ورسواًل، 
جعل اإلمامة، وأّن اإلمامة ال حتصل إاّل بحصول 

النبّوة والرسالة واخلّلة فال داللة عليه من الرواية.
الصادق  اإلمام  قول  من  يستفاد  ما  غاية  بل 
)Q( هو أّن إمامة النبي إبراهيم )Q( قد حصلت 
أو  خلصوصية   )Q( إلبراهيم  املنازل  تلك  بعد 
اإلمامة  أن  يعني  ال  وهذا  ذلك،  اقتضت  حكمة 
األمرين،  بني  ارتباط  فال  بدونا،  حتصل  ال 
نبّوة  بال  إمامة  وحصول  تصور  فيمكن  وعليه 
.)K( وال رسالة، وهذا ما حصل فعاًل يف أئمتنا 

ويف اخلتام نذكر مثااًل توضيحيًا هلذه املسألة، وهو 
ثم  ثم صار عريفًا  زيدًا كان جنديًا  إن  قلنا  لو  أنا 
من  فصار  للضباط  رئيسًا  صار  ثم  ضابطًا  صار 
عند  التقرب  إن  يعني  ال  فهذا  للملك،  املقربني 
فقد  الوظيفي،  التسلسل  هبذا  حمصورة  امللك 
هذا  غري  آخر  لسبب  آخر  شخصًا  امللك  ُيقّرب 
ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم  لَِك ُنَفصِّ التدريج يف املناصب، )َكَذٰ

َيْعِقُلوَن( الروم: 28.     
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تعتـرب الطريقة البكتاشـية مـن الطـرق الصوفية التي 
العلويـة  السـاللة  إىل  االنتسـاب  أصحاهبـا  يّدعـي 
ويف  حقيقتهـا  يف  صوفيـة  طريقـة  فهـي  الطاهـرة، 
هواهـا شـيعية،ولكنها مـع ذلـك ترّبـت وترعرعت 
تركيـا ومرص،وتنسـب هـذه  العامـة يف  أوسـاط  يف 
الطريقـة إىل خنـكار احلـاج حممد بكتايش اخلراسـان 
646هــ  سـنة  نيسـابور  يف  املولـود  النيسـابوري، 
أّنـه  إىل  نفسـه  هـذا  خنـكار  وينسـب  1248م،    -
مـن أوالد إبراهيـم بـن موسـى الكاظـم بـن جعفـر 
الصـادق بـن حممـد الباقر بن عـيل بن زيـن العابدين 

 .)K( بـن احلسـني بـن عـيل بـن أيب طالـب
بداية انتشار البكتاشية

سـافر خنكار لنرش طريقته الصوفيـة إىل النجف أواًل 
يف العـراق، ثـم حـج البيـت وزار وسـافر بعـد ذلك 

مذاهب وأديان

إىل تركيـا، وكان هـذا يف زمـان السـلطان أورخـان 
العثـامن املتـوىف سـنة 761 هــ، بعدهـا نـزل يف قرية 
-قسـمت  هـي  والتـي  أويـوك(  فـرتة  )صوليجيـة 
بعـد ذلـك-يف ناحيـة احلـاج بكتـاش، ومـا زالـت 
حتمـل هـذا االسـم إىل اليـوم، وقداسـتضافه هنـاك 
)فاطمـة  وزوجتـه  إدريـس  الشـيخ  يسـمى  رجـل 
قوتلوملـك(، وأّنـام أنفقـا أمواهلـام يف سـبيل نـرش 
دعـوة الشـيخ خنـكار اخلراسـان، ولكـن جـاء وفد 
مـن خراسـان لزيـارة الشـيخ خنـكار فلم جتـد املرأة 
مـا تضيفهـم به،واضطـرت إىل بيـع ثياهبا واشـرتت 
بثمنهـا طعامًا لضيوف الشـيخ خنكار، فعلم الشـيخ 
خنـكار هبذا مـن الغيـب )بحسـب دعواهـم(، فمد 
يـده فأخـرج رصة مالبـس هلـا، ثـم مـد يـده أيضـًا 
حتـت البسـاط الذي جيلـس عليه فأخرج كيسـني من 

ريقُة الَبْكَتاشّية الطَّ
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الذهـب وأعطامهـا للمـرأة التـي جـاءت، ورحبـت 
بضيوفـه، وآمنـت بكراماتـه. 

الطريقـة  لنـرش  البدايـة  هـي  القصـة  هـذه  وكانـت 
البكتاشـية، وكذلـك جمـيء هـذا الوفـد اخلراسـان 
الـذي راح يروج للشـيخ خنـكار الـذي كان قد مهد 

الطريـق للدعـوة.
البكتاشية والسلطة العثامنية

ووصـل  بكتـاش  خنـكار  الشـيخ  صيـت  ذاع  وملّـا 
األمـر إىل السـلطان أورخـان العثـامن )املتـويف سـنة 
761 هــ(، عمـد هـذا السـلطان إىل الشـيخ خنـكار 
ليعلـم أوالد األسى مـن أهـل الذمـة ومّمـن ال أب 

البكتاشـية. هلم،وينشـئهم عـىل طريقـة الدارسـني 
وكانـت هـذه الفرصـة الذهبيـة النتشـار الطريقـة، 
ذلـك  بعـد  عـرف  الـذي  اجليـش  هـذا  أّن  وذلـك 
باجليـش اإلنكشـاري، أي: اجليـش اجلديـد، وهـو 
الـذي كان عـامد احلـروب الرتكيـة بعـد ذلـك، ثـم 
كان هـو اجليـش املتسـلط عـىل كافـة مرافـق احليـاة 
البكتاشـية  الطريقـة  اسـتطاعت  وهكـذا  تركيـا،  يف 
أن تنتـرش، وأقيمـت املقامـات عـىل قبـور مـن مات 
مـن مشـاخيها، وبعض هـذه القبور ُغّطيـت بالذهب 
بنـاء  يف  العثامنيـني  السـالطني  وتنافـس  اخلالـص، 

البكتاشـية. والقبـور  والزوايـا  التكايـا 
مـّر عـىل الطريقة البكتاشـية أّيام مدٍّ وجـزٍر يف تركيا، 
فبينـام نارصها بعـض السـالطني، عارضهـا البعض 
اآلخـر، مفضلـني طريقـة أخـرى غريهـا، فقـد أمـر 
بإلغاءاإلنكشـارية بعـد أن  الثـان  السـلطان حممـود 
الزوايـا  عاثـت يف األرض فسـادًا، وأغلـق كذلـك 
البكتاشـية، ولكـن السـلطان عبـد املجيـد )املتـوىف 
سـنة 1255 هــ( عـاد وأمر بفتـح الزوايا البكتاشـية 

أخرى. مـرة 
ويف سـنة 1925 م صـدر مرسـوم احلكومـة الرتكيـة 
ضمنهـا  ومـن  الصوفيـة  الطـرق  مجيـع  بإلغـاء 
الطريقـة البكتاشـية، وكان آخـر مشـاخيها هو صالح 
نيـازي الـذي سـافر إىل ألبانيـا وانتخبـه الدراويـش 
البكتاشـيون ليكـون )رده بابـا(، وهو أعـىل منزلة يف 

الطريقـة، أي: شـيخ مشـايخ الطريقـة. 
وبعـد اغتيـال صالح نيـازي هذا سـنة 1942 م توىل 
بعـده ابنـه )دده بابا(، الذي قتل نفسـه سـنة 1949م 
بعـد دخـول البالشـقة إىل البانيا، ومنذ ذلـك الوقت 
انتقـل املركـز الرئيـي للطريقـة ليتحـول إىل مـرص، 

وتكـون القاهـرة هي املقر احلـايل هلـذه الطريقة.
أوراد البكتاشية:

وللبكتاشـية أوراٌد وأذكاٌر خمتلفـة، نجـد فيها تضمينًا 
األوراد  يف  والناظـر   ،)K( البيـت  أهـل  ألسـامء 
البكتاشـية يرى كيف أسسـت هـذه األوراد، فالورد 
البكتـايش يبـدأ بذكـر هلل ثـم للرسـول )O(، ثـم 
لعـيل )Q(، ثـم لفاطمة )P(، ثم للحسـن)Q(، ثم 
للحسـني )Q(، ثـم لعـيل زيـن العابديـن )Q(، ثـم 
الباقـر)Q(، وهكـذا إىل اإلمام الثـان عرش )Q(عند 
الشـيعة، ثـم اإلعـالن أن الذاكـر هبـذا الذكـر متوٍل 
للشـيعة، بـريء من مجيع أهـل أعدائهـم، العن هلم.
ويف اخلتـام فقـد قـدرت بعـض االحصائيـات اعداد 
هـذه الطائفـة بــ 15 مليـون نسـمة، هلذا عـدت من 
مواجهـة  يف  وضعـت  مـا  إذا  الكبـرية،  األقليـات 

الطائفـة السـنية الغالبـة يف تركيـا.
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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  )O(، 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 اإلنــس والجــن، وذّلــت لهــم 
رقــاب الخالئــق أجمــع، لقــوة مــا عندهــم مــن 
ــا  ــًا، وتوارثوه ــا زّق ــي زّقوه ــة الت ــوم اإللهي العل

ــر. ــن طاه ــرًا ع طاه

  إمامنــا الصــادق )Q( هــو أحــد نجــوم 
ــذي  ــام ال ــو اإلم ــرة، وه ــاللة 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 اإلم ــل يوم   فقي
ــن  ــال م ــه رج ــي، وكان حول ــد المعتزل ــن عبي ب
ومصرفهــا؛  الصدقــة  عــن  ومناصريــه  قومــه 
معهــم  مناقشــته  خــالل  مــن  النــاس  ليعلــم 
ــبحانه،  ــه س ــكام الل ــط أح ــم ألبس ــدم معرفته بع
اّتباعهــم إلمــام زمانهــم  ناهيــك عــن عــدم 

الحاضــر بيــن أظهرهــم.
ــا  ــه: )م ــه علي ــالم الل ــام س ــه اإلم 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
ــبِيِل َفِريَضــًة ِمــَن اللــِه َواللــِه َعِليــٌم َحِكيــٌم((  السَّ

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

مناظرات عقائدية



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )45( لشهر ربيع اآلخر عام 1441هـ

99

فقــال عمرو بن عبيــد: بلى قد قرأتها.
ــم الصدقة  فقال اإلمام )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 رجــاًل واحــدًا أو رجليــن 

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

مــا جعلــت للعشــرة آالف مــن دون فــرق. 
فقــال اإلمــام )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 اإلم 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  الــكالم  موّجهــًا   )Q( اإلمــام  وقــال 
هــا  أيُّ ـ  وأنتــم  اللــه،  )فأتــق  حولــه:  ومــن 
ثنــي ـ  الرهــط ـ فاتقــوا اللــه، فــإن أبــي حدَّ
وكان خيــر أهــل األرض، 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، 
ــه  ــد الل ــاب مناظــرات فــي اإلمامــة للشــيخ عب   المصــدر: كت

الحســن ج4، ص47.
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  اشتبه عىل بعض من ينتمون إىل مدرسة أهل البيت )K( فضاًل عن غريهم من املذاهب 
الدار  باب  وحرق  اجلنني  وإسقاط  الضلع  وكرس   )P( الزهراء  مظلومية  قضية  أن  األخرى 
هي من القضايا التي مل جيمع عليها علامء مذهب أهل البيت )K(، قال بعضهم: )إّن املصادر 
التارخيية ال تساعد عىل اجلزم بحدوث سائر ما يروى يف هذه احلادثة من إسقاط اجلنني وكرس 
الضلع(شبهات وردود للسيد فضل اهلل)املوقع الرسمي(، فهل هذا الكالم صحيح ومقبول من الناحية العلمية 

والتارخيية؟
  جواب هذه الشبهة:

  إمجاع علامئنا عىل إثبات هذه املظلومية مما ال شكَّ فيه وال ريب، بل إننا نجد الكثري من الشواهد 
عليه من غرينا، وكام سنوضحه يف النقاط التالية:

1- قال شيخ الطائفة اإلمام الشيخ الطويس )H()املتوىف سنة 460 هـ(: )ومما أنكر عليه: رضهبم 
لفاطمة)P(، وقد روي أنم رضبوها بالسياط، واملشهور الذي ال خالف فيه بني الشيعة: أن عمر 
رضب عىل بطنها حتى أسقطت، فسمي السقط حمسنًا، والرواية بذلك مشهورة عندهم، وما أرادوا 

من إحراق البيت عليها، حني التجأ إليها قوم، وامتنعوا من بيعته. 
وليس ألحد أن ينكر الرواية بذلك، ألنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البالذري 

وغريه،ورواية الشيعة مستفيضة به، ال خيتلفون يف ذلك.تلخيص الشايف: ج 3، ص 156.
  2- وقال العالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء )H(: )طفحت واستفاضت كتب الشيعة من 

صدر اإلسالم ....... وكل من ترجم هلم، وألف كتابًا فيهم، وأطبقت كلمتهم تقريبًا، أو حتقيقًا يف ذكر 
مصائب تلك البضعة الطاهرة: أنا بعد رحلة أبيها املصطفى رضب الظاملون وجهها، ولطموا خدها، حتى 
امحّرت عينها، وتناثر قرطها، وُعرِصت بالباب حتى ُكرِس ضلعها، وأسقطت جنينها، وماتت ويف عضدها 

كالدملج(.جنة املأوى: ص 78 ـ 81
  وأما الشواهد من العامة عىل إمجاع الشيعة فهي:

1- يقول املقديس)املتوىف: 355هـ(: )وولد حمسنًا، وهو الذي تزعم الشيعة )ومل يقل بعضهم(: أنا    

أسقطته من رضبة عمر(. البدء والتاريخ: ج 5، ص 20
  2- وقد نسب املعتزيل الشافعي رضهبا)Q( وإسقاط املحسن إىل الشيعة، وأن الشيعة تنفرد به. رشح نج 

البالغة للمعتزيل: ج 2، ص 60
فكل كالم غري ذلك فهو اجتهاد مقابل النص أو اإلمجاع وهو مردود باطل.

شبهات وردود

)P( اُع َعَلى َمْظلوِميَِّة الزَّْهَراِء اإِلمْجَ
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نجومٌ في سماِء العقيدة

التي ملعت يف سامء العقيدة واإليامن والصحبة اخلرية والطيبة لرسول اهلل )O( هو الصحايب  من النجوم 
اجلليل )ُأسامة بن زيد(، وهو من الصحابة املخلصني الذين آمنوا برسول اهلل )O(، وصدقوا برسالته والنور 
الذي بني يديه، عرف بمواقفه الشجاعة، وعرف بطاعته وتسليمه لرسول اهلل أيام حياته )O(، ومتّيز من بني 
الصحابة بموقفه املعروف تارخييًا، وذلك عندما أرسله رسول اهلل )O( بالرسية املعروفة)برسية جيش ُأسامة( 
يف األيام األخرية من حياته )O(، فبعد عودته )O( من حّجة الوداع بادر إىل إعداد جيش لقتال الروم يف 
البلقاء )منطقة يف األردن(بقيادة ُأسامة ذي العرشين سنة، وكان النبي )O( -كام ذكر الواقدي يف مغازيه)ج 3، 
ص 1118(- قد دعا إىل هذه احلرب أهم الشخصيات من املهاجرين واألنصار كأيب بكر وعمر سعد بن أيب 
وقاص عبد الرمحن بن عوف وأيب عبيدة وغريهم، وأمرهم أن يكونوا حتت قيادة ُأسامة بن زيد، وهذا التنصيب 

النبوي أُلسامة يدل عىل قوة شخصية ذلك الصحايب وشجاعته، وإال ما كان ليؤمره عىل شخصيات معروفة.
هاجر مع أبويه يف مجلة من هاجر إىل املدينة املنورة، وهو ينحدر من قبيلة بني كلب بن قضاعة، أبوه )زيد( من 
أوائل الصحابة الكرام، كان موىل للنبي )O( فأعتقه، استشهد يف معركة مؤتة، وأما أمه )أم أيمن( فكانت جارية 

لرسول اهلل وحاضنة له )O(، أعتقها )O( أيضًا.
مل ُيسّجل عليه يف حياة النبي )O( أي موقف خمالف هلل )O( وال لنبي اهلل )O(، حتى جاءت حلظات 
رحيل النبي )O( عن عامل الدنيا، وما حدث بعد رحيله )O( من انعطاف الرسالة عن أهلها، واختيار أيب بكر 
يف السقيفة، ثم استالم اخلالفة من قبل الثان والثالث، حتى وصل الدور إىل خالفة أمري املؤمنني )Q(، وهنا يأيت 

السؤال املهم:
  هل كان ُأسامة بن زيد يف بيعة أمري املؤمنني )Q( ومات عىل طاعته وطاعة أوالده احلسن واحلسني )L(؟

 ،)Q( منحرفًا عن عيلٍّ  كان  بل   ،)Q( لإلمام عيلٍّ  بالنسبة  بالتذبذب  متصّفًا  أسامة  اجلواب:)كان موقف 
حيث مل يبايعه ومل يشرتك معه يف أيٍّ من حروبه، ومل ُيْعطه عيلٌّ )Q( من العطاء، وقال )Q( عندما طالب أسامة 
 العطاَء:)َهَذا املَاُل مِلَْن َجاَهَد َعلْيِه(،ومع هذا يمكن القول:إنه مل يكن موقفه موافقًا ملعاوية(مركز األبحاث العقائدية بترصف.
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  للـــرواة واملحّدثني واحلكامء آراء شـــّتى يف 
طرق معرفـــة اهلل جل شـــأنه وإن اختلفت ظاهرًا، 
لكّنهـــا مضمونًا ال خالف فيام بينها، فام ُيستشـــّف 
مـــن كالمهم بعـــد التأّمل يف آرائهـــم نالحظ أّن 
نفســـه،  باهلل  تتيرّس  باهلل ســـبحانه  احلقيقّية  املعرفة 
وليـــس باإلمكان ألحـــد أن يعّرفـــه للنَّاس حّق 

تعريفه كتعريفه بنفســـه جل شـــأنه.
  كام ورد عـــن زرارة قال: قلـــت أليب عبد 
اهلل )Q(: جعلـــت فداك إن أدركـــت ذلك الزمان 
ـ زمـــان غيبة القائـــم )Q( ـ أي يشء أعمل؟ قال 
)Q(: )يـــا زرارة إذا أدركـــت هـــذا الزمان فادع 
مَل  إِْن  َفإِنََّك  َنفَســـَك؛  فني  َعرِّ ُهـــمَّ  اللَّ الدعاء،  هبذا 
فني  ُهـــمَّ َعرِّ فني َنفَســـَك مَل َأعـــِرف َنبِيََّك، اللَّ ُتَعرِّ
فني َرســـوَلَك مَل َأعِرْف  َرســـوَلَك؛ َفإِنََّك إِْن مَل ُتَعرِّ
َفإِنَّـــَك إِْن مَل  َتَك؛  فنـــي ُحجَّ ُهَم َعرِّ َتـــَك، اللَّ ُحجَّ
الكايف:  ِدينـــي..(  َعْن  َضَلْلـــُت  َتَك  ُحجَّ فنـــي  ُتَعرِّ
ج1، ص337، ومـــن هنا بـــنّي اهلل ســـبحانه وتعاىل 

عىل طريـــق هداية النَّـــاس له، كام قـــال يف كتابه 
فكيف   ،12 الليـــل:  َلْلُهـــَدى(  َعَلْيَنا  )إِنَّ  الكريـــم: 

إِليه؟ وهيدهيـــم  للنَّاس،  نفســـه  اهلل  ُيعّرف 
  إن اهلل تعـــاىل قد هّيأ للبـــرش َأنواع اآلالت 
واخلارجّية  الداخلّيـــة  واإلمكانّيـــات  واأَلدوات 
متيـــرّس، ومن هنـــا قيل يف  بـــكّل طريق  ملعرفته 
تفســـري كالم أمـــري املؤمنني عـــيّل )Q(: )اعرفوا 
باأَلمِر  اأَلمِر  وُأويل  ســـالِة،  بالرِّ سوَل  والرَّ باهللِ،  اهلَل 
للكليني:  الـــكايف  واإِلْحســـاِن(  والَعـــْدِل  باملعروِف 
ج1، ص85، فـــإن عرفنـــا اهلل بعقولنا فهـــو واهبها؛ 
وإن عرفنـــاه بأنبيائه ورســـله وحججه )Q( فهو 
باعثهم ومرســـلهم ومّتخذهم حججًا؛ وإن عرفناه 
بأنفســـنا فهـــو خالقهـــا، فبذلك كانـــت معرفة 
اهلل باهلل، فـــام َأودع اهلل يف داخل وجود اإلنســـان 
ملعرفته، هو فطـــرة معرفته، ومـــا جعل يف خارج 
وجـــوده، هو الوحـــي واألنبيـــاء، ومهّمتهم هي 
هداية الفطـــرة والعقل، وإزالـــة املوانع واحلجب 
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 التـــي حتـــول دون معرفـــة اهلل مـــن بصائرهم. 

  وأما طـــرق معرفة اهلل باهلل فعديـــدة نذكر بعضها 
وفقًا ملراتـــب املعرفة به:

1ـ معرفُة اهللِ عن طريِق اآلثاِر:
  ُيعّرف اهلل ســـبحانه اإلنســـان بنفســـه من 
خـــالل إراَءتِـــه آثار علمـــه وقدرتـــه وحكمته 
يف نظـــام الوجود، فعـــن أيب عبـــد اهلل )Q( عن 
ُجـــُل، حَتَتِقُر  ا الرَّ َ أبيـــه )Q( أنه قال لرجـــل: )أهيُّ
الـــَكالَم وَتســـَتصِغُرُه! اعَلم أَن اهلَل عـــزَّ وجلَّ مَل 
َيْبَعث ُرُســـَلُه ـ َحيـــُث َبَعَثها ـ وَمَعهـــا َذَهٌب وال 
َف اهلُل ـ  ـــٌة، ولِكن َبَعَثهـــا بِالَكالِم؛ وإنَّام َعـــرَّ ِفضَّ
الالِت  َجلَّ وَعزَّ ـ َنفَســـُه إىِل َخْلِقِه بِالـــَكالِم َوالدَّ

َعَليـــِه َواأَلعالِم( الـــكايف للكلينـــي: ج8، ص148.
ْنزيِه والتَّْقديِس: 2ـ َمْعرفُة اهللِ عْن طريِق التَّ

  فتقديـــس اخلالـــق ســـبحانه وتنزهيه عن 
مشـــاهبة خملوقاته هـــو معرفته بنفســـه.

 فعـــن عيلِّ ابـــن عقبة بن قيس بن ســـمعان 

بـــن أيب ربيحـــة مـــوىل رســـول اهلل )O( قال: 
)ســـئل أمري املؤمنني )Q(: بَِم َعَرفـــَت َربََّك؟ باِم 
َفَك َنفَســـُه؟ قاَل:  َفني َنفَســـُه، قيَل: وَكيَف َعرَّ َعرَّ
ُيقاُس  ، وال  بِاحَلواسِّ ُيَسُّ  ُيشـــبُِهُه ُصوَرٌة، وال  ال 

ص84. ج1،  الـــكايف:  بِالّناِس...( 
هوِد الَقْلبّي: 3ـ َمْعرفُة اهللِ عْن طريِق الشُّ

بـــاهلل هو    وأوضـــح مصـــداق ملعرفة اهلل 
معرفته بواســـطة الشـــهود القلبّي، إذ إّن استطالة 
ـــمس  اليشء بنفســـه ُتغني عن وصفه، وبزوغ الشَّ

عــليها. دلــــيل 
 :)Q( إِدريـــس  ُصُحـــف  ورد يف  وكـــام     

الّنوِر،  إىَِل  ُأهُتِدَي  وبِالّنـــوِر   ، احَلقُّ ُعِرَف  بِاحَلقِّ   ..(
مس..( البحار: ج96، ص466. ـــمِس َأبرصت الشَّ  وبِالشَّ

  ومن وفّقـــه اهلل للنفور نحوه بخطـــوات ثابتة ومل 
يصطحب معـــه علقة الدنيا، جتىّل لـــه عندها احلق 
املتعـــايل قبل كل يشء، وترتائى عـــىل قلبه مقامات 
 الصفـــات اإلهليـــة، فيعـــرف اهلل عندئـــذ باهلل.
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صفحات مهدوية

ورد يف بعـــض األخبـــار أن اإلمـــام احلجـــة 
املنتظـــر )( يف عـــرص ظهـــوره املبـــارك يكـــم 
ــه  ــض أنـ ــم البعـ ــد يتوهـ ــم داود )Q(، وقـ بحكـ
ــا  ــنة نبينـ ــري سـ ــام )( بغـ ــم اإلمـ ــف يكـ كيـ

األكـــرم )O(؟
ـــار،  ـــك األخب ـــل تل ـــح وردت مث ـــول: صحي نق
ـــدة أن اإلمـــام الصـــادق  منهـــا مـــا نقـــل عـــن أيب عبي
ـــدة  ـــا عبي ـــا أب ـــل: )ي ـــث طوي ـــه يف حدي ـــال ل )Q( ق
ـــم داود  ـــم بحك ـــد )Q( حك ـــم آل حمّم ـــام قائ إذا ق
ــك وردت  ــكايف:ج1،ص397 كذلـ ــليامن( رشح الـ وسـ
ــم داود  ــراد بحكـ ــو املـ ــا هـ ــر مـ ــات تذكـ روايـ
 )L( وهـــو أن داود وســـليامن )L(وســـليامن
كانـــا يف قضائهـــام ال يســـأالن البينـــة وأن القائـــم 
ـــأل  ـــا أي ال يس ـــل حكمه ـــم بمث ـــوف يك )( س
ـــان  ـــن أب ـــد ورد ع ـــه، فق ـــم بعلم ـــام يك ـــة وإن البين
ــول: )ال  ــد اهلل )Q( يقـ ــا عبـ ــمعت أبـ ــال: سـ قـ
ـــم  ـــي يك ـــل مّن ـــرج رج ـــى خي ـــا حّت ـــب الّدني تذه
ــي كّل  ــة، يعطـ ــأل بّينـ ــة آل داود وال يسـ بحكومـ

ـــوري: ج17،  ـــّدث الن ـــائل، املح ـــتدرك الوس ـــس حّقها(مس نف
ص364، والظاهـــر أن هـــذا األمـــر خمتـــص ببـــاب 

القضـــاء.
الثابـــت عندنـــا أن احلجـــة )صلـــوات  إن 
 )O( ــنة جـــده رســـول اهلل ــه( يتبـــع سـ اهلل عليـ
واألئمـــة مـــن آبائـــه )K(، وييـــي مـــا مـــات منهـــا، 
ـــام  ـــة، ك ـــكام املعطل ـــن األح ـــدرس م ـــا ان ـــرج م وخي
ــاب  ــد، وكتـ ــر جديـ ــوم بأمـ ــه )( )يقـ ورد أنـ
جديـــد، وســـنة جديـــدة وقضـــاء ]جديـــد[ عـــىل 
العرب(بحـــار األنـــوار، العالمـــة املجلـــي: ج52، ص231، 
ـــّنة التـــي عطلـــت  ـــّنة اجلديـــدة للسُّ وعـــرب بالسُّ

واندرســـت بتعاقـــب والة الظلـــم واجلـــور.
ـــّنة وهـــي  إذًا هـــو )(يعمـــل ويكـــم بالسُّ
ــة  ــة املتوارثـ ــة واألحـــكام اإلهليـ ــة الرشعيـ احلجـ
عنـــد أهـــل البيـــت )K(، وفيهـــا اخلـــاص 
والعـــام واملقيـــد واملطلـــق والناســـخ واملنســـوخ، 
وأمـــور قـــد مل تظهـــر للمســـلمني لعـــدم وجـــود 
 )O( ــي ــا النبـ ــل هبـ ــا، أو مل يعمـ ــة إليهـ احلاجـ
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ـــا  ـــر لن ـــة، أو مل يظه ـــة أو تقي ـــة )K( ملصلح واألئم
ـــة  ـــام احلج ـــا اإلم ـــا لن ـــوف يبينه ـــتنباطها، وس اس

)Q( مـــن القـــرآن والســـنة.
ـــم  ـــايض أن يك ـــوز للق ـــل جي ـــأل: ه ـــا نس وهن
ـــم  ـــق باحلك ـــه احل ـــس ل ـــع، أو لي ـــق الواق ـــام يطاب ب

ـــري؟ ـــم الظاه ـــالف احلك بخ
إن لعلامئنـــا )R( يف مســـألة جـــواز حكـــم 
ـــم  ق بعضه ـــرَّ ـــوال ف ـــة أق ـــه دون البّين ـــايض بعلم الق
ـــة  ـــال العالم ـــن، ق ـــام )Q( واآلخري ـــني اإلم ـــا ب فيه

املجلـــي )H( يف هـــذا املقـــام:
)ثـــم اعلـــم أن الظاهـــر مـــن األخبـــار أن 
القائـــم )Q( إذا ظهـــر يكـــم بـــام يعلـــم يف 
الواقعـــة ال بالبينـــة، وأمـــا مـــن تقدمـــه مـــن 
 األئمـــة )K( فقـــد كانـــوا يكمـــون بالظاهـــر .

ص177.      ج26،  املجلـــي:  العالمـــة  األنـــوار،   )بحـــار 

ــام )Q( أن  ــد : لإلمـ ــيخ املفيـ ــن الشـ ــل عـ ونقـ
يكـــم بعلمـــه كـــام يكـــم بظاهـــر الشـــهادات، 
ــا  ــد مـ ــه ضـ ــهود عليـ ــن املشـ ــرف مـ ــى عـ ومتـ

ـــهد  ـــن ش ـــه م ـــك عن ـــل بذل ـــهادة ابط ـــه الش تضمنت
ـــد  ـــاىل، وق ـــه اهلل تع ـــام اعلم ـــه ب ـــم في ـــه وحك علي
جيـــوز عنـــدي أن تغيـــب عنـــه بواطـــن األمـــور 
ـــالف  ـــىل خ ـــت ع ـــر وان كان ـــا بالظواه ـــم فيه فيحك
ــه اهلل  ــوز ان يدّلـ ــاىل، وجيـ ــد اهلل تعـ ــة عنـ احلقيقـ
ـــهود  ـــن الش ـــني م ـــني الصادق ـــرق ب ـــىل الف ـــاىل ع تع
ـــال،  ـــة احل ـــه حقيق ـــب عن ـــال تغي ـــني ف ـــني الكاذب وب
ــاف  ــة باأللطـ ــاب متعلقـ ــذا البـ ــور يف هـ واألمـ
واملصالـــح التـــي ال يعلمهـــا عـــىل كل حـــال إال 
اهلل عّزوجـــّل( بحـــار األنـــوار، العالمـــة املجلـــي: ج26، 

.177 ص
 )K( واألئمـــة )O( واخلالصـــة أن النبـــي
 )K( ــابقني ــاء السـ ــوم األنبيـ ــني لعلـ ــم وارثـ هـ
ـــة )Q( ورث  ـــليامن )K(، واحلج ـــم داود وس ومنه
ــام  ــده )O( فـ ــوم جـ ــن علـ ــاء عـ ــوم األنبيـ علـ
 )O( ـــده ـــد ج ـــود عن ـــده )Q( موج ـــود عن موج

.)O( فـــال يكـــون خمالفـــًا لســـّنة جـــده
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 أسئلة عقائدية

هل مسألُة التقليد حادثٌة أوجدها العلامء املتأخرون، َأم هي موجودة عند العلامء املتقدمني؟
وقالوا  املتأخرون،  وأنشأها  ابتدعها  وبدعة  حادث،  أمر  التقليد  إِّن  املشككون  قال  اجلواب:    
إِّن أول من تطرق هلا السيد اليزدي يف كتابِه )العروة الوثقى(، وهذا إما جهل َأو جحود منهم! فقد 
ذكر القدماء من علامئنا مسألة التقليد يف َأبحاثهم األصولية، ومل يذكروهنا يف َأبحاثهم الفقهية، فظن 
املشككون أّن العلامء املتقدمني مل يتعرضوا للتقليد، فحملوا عىل التقليد محلتهم الشعواء، وإلثبات 
أّن العلامء املتقدمني ذكروا أبحاث التقليد، وكانوا من القائلني به، نذكر نموذجني من أقواهلم يف هذا 

املجال:
    النموذج األول: ذكر الشيخ الطويس)H( املتويف سنة )460( هـ يف كتاب )عدة األصول: ص124( 
  قال: )...والَّذي نذهب إِليه: أّنه جيوز للعامّي الَّذي ال يقدر عىل البحث والّتفتيش تقليد العامل يدّل 
ائفة من عهد َأمري املؤمنني )Q( إىِل زماننا هذا يرجعون إىِل علامئها،  عىل ذلك : أّن وجدت عاّمة الطَّ
ويستفتوهنم يف األحكام والعبادات، ويفتوهنم العلامء فيها، ويسّوغون هلم العمل بام يفتوهنم به، وما 
سمعنا َأحدا منهم قال ملستفتي ال جيوز لك االستفتاء وال العمل به، بل ينبغي َأن تنظر كام نظرت 
وتعلم كام علمت، وال َأنكر عليه العمل بام يفتوهنم، وقد كان منهم اخللق العظيم عارصوا األئمة 
)Q( ، ومل حيِك عن واحد من األئمة )K( الّنكري عىل َأحد من هؤالِء وال إجياب القول بخالفِه ، بل 

كانوا يصّوبوهنم يف ذلك ، فمن خالفُه يف ذلك كان خمالفًا ملا هو املعلوم خالف(. 
أصول  إىل  الذريعة  كتابه  يف  هـ   )436( سنة  املتويف  املرتىض  السيد  قال  الثان:  النموذج    
الرشيعة:ص797: )...والذي يدل عىل حسن تقليد العامي للمفتي: أنه ال خالف بني األمة قدياًم 
وحديثًا يف وجوب رجوع العامي إىل املفتي، وَأّنه يلزمه قبول قوله، ألنه غري متمكن من العلم بأحكام 

احلوادث، ومن خالف يف ذلك كان خارقًا لإلمجاع(.

ْقليُد َقضّيٌة َحاِدَثٌة؟ َهِل التَّ
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يمتاز علم الكالم)علم العقائد( عن غريه من العلوم بمميزات كثرية، وأهم تلك املميزات هو حتصني 
والغاية من  الكون وخالقه  الكفر والرشك، وهو يعطي رؤية واضحة حول  براثن  الوقوع يف  اإلنسان من 
العقيلة  األدلة  أهم  ويربز  )النبوة(،  اإلهلية  السفارة  حول  واضحة  رؤية  الوقت  نفس  يف  ويعطي  إجياده، 

والنقلية عىل صدق مدعيها وأنه من اهلل تعاىل، وهكذا الكالم عن اإلمامة.
املهمة، وله مكانة علمية عالية يف  الكالمية  الكتب  العدد هو من  اخرتناه لكم يف هذا  الذي  الكتاب    
رفوف املكتبات اإلسالمية، وهو من الكتب الكالمية التي أخذ دوره الكبري يف وقته وما زال كتابًا معطاًء إىل 

عرصنا هذا، وذلك بسبب املطالب العلمية الكالمية الرائعة التي أودعت فيه.
  مؤلفه هو فخر املحّققني الشيخ حممد بن احلسن بن املطهر احليل )H(، كان أحد أعالم مدينة احللة، وهي 
من املدن العراقية التي نشطت فيها احلركة العلمية من القرن السادس إىل القرن العارش اهلجري، وكان أبرز 
العلامء الذين ذاع صيتهم يف تلك القرون هوالسيد بن طاووس )املتويف 664 هـ(، واملحقق احليل )املتويف 
676 هـ(، والعالمة احليل )املتويف 726 هـ(، وفخر املحققني )املتويف 771 هـ(، والفاضل املقداد السيوري 

)املتويف 826 هـ(.
تناول املؤلف يف هذا الكتاب األصول العقائدية اخلمسة، لكن أصل اإلمامةكان له احلظ األوفر من بني 
األصول اخلمسة، فقد احتل مبحث اإلمامة مقدار الثلثني تقريبًا، اعتمد املؤلف عىل الكثري من الكرامات يف 
إثراء بحث اإلمامة، إضافة إىل األدلة األخرى كالروايات وغريها، وجتدر اإلشارة إىل أن مصدر الروايات 

التي اعتمد عليها فخر املحققني كان مصدرها هو كتاب )كشف الغمة يف معرفة األئمة )K(( لإلربيل.
  إذًا هو كتاب يستحق االقتناء واملطالعة، ولتحميله عىل شكل كتاب إلكرتون يرجى زيارة موقع )شبكة 

.)BDF( لتحميل الكتب اإللكرتونية بصيغة )الفكر

 اسم الكتاب: حتصيل النجاة يف أصول الدين.

 اسم املؤلف: الشيخ ممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر 

احللي.

 حتقيق: حامد فياضي.

الناشر: مركز العالمة احللي )قد( إلحياء تراث حوزة احللة 

)العتبة احلسينية املقّدسة(.

 عدد الصفحات: 246 صفحة

 سنة النشر: 1438هـ - 2017م.

ببليوغرافيا عقائدية



الزََّواُج امُلْنَقِطُع

   هل الزواج املنقطع ثابت يف الرشيعة اإلسالمية؟ وهل يف مصادِرنا )نحن اهل السنة واجلامعة( 
ما يدل عىل ذلك؟

هي  عليه  الدالة  الرصية  واآلية  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  وثابت  موجوٌد  املتعِة  زواُج  جواُبنا:   
النساء 24، فإن هذه اآلية الكريمة تدل  قوله تعاىل: )َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآَتْوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة( 
وبوضوٍح عىل جواز الزواج املنقطع، كام ذكر ذلك علامء الفريقني ـ شيعة وسنة ـ عند تعرضهم هلذه 
اآلية الكريمة، ونذكر بعض ما جاَء يف مصادِركم املوثوقة من كتب الروايات وكتب التفسري، فقد 
جاَء يف صحيح البخاري ـ الذي هو َأصحُّ كتاٍب عندكم ـ عن عمران بن حصني عنه قال: )نزلت آية 
املتعة يف كتاب اهلل ففعلناها مع رسول اهلل )O(، ومل ينزل قرآٌن ُيّرمه، ومل ينَه عنها، حّتى َمات، قال 

رجٌل برأيِه ما شاء قال حممد، يقال إِنه عمر( صحيح البخاري: ج5، ص158.
اهلل  تبارك وتعاىل، وعملنا هبا مع رسول  اهلل  كتاب  املتعة يف  آية  )نزلت  َأمحد:    وجاَء يف مسند 

)O(، فلم تنزل آية تنسخها، ومل ينه عنها النبيُّ )O( حتى مات( مسند َأمحد: ج4، ص436.
  وهناك الكثري من املصادر الروائية التي ذكرت ذلك، ومن التفاسري تفسري جامع البيان حيث 
جاء فيه: )عن السدي: فام استمتعتم به منهن إىِل َأجل مسّمى فآتوهن ُأجورهن فريضة، وال جناح 
َأجل مسّمى،  إىِل  املرأة برشط  ينكح  الرجل  املتعة  فهذه  الفريضة،  بعد  به من  تراضيتم  فيام  عليكم 
وُيشهد شاهدين، وينكح بإِذن وليِّها، وإذا انقضت املدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية، وعليها 

أن تستربئ ما يف رمحها، وليس بينهام مرياث، ليس يرث واحد منهام صاحبه( جامع البيان: ج2، ص18.
  وورد يف تفسري ابن أيب حاتم، ويف تفسري السمرقندي، كذلك يف تفسري الثعلبي وتفسري السمعان 
وغريها من تفاسريكم املعتمدة، فبعد هذا ُكّلِه، َأليَس هذا حكٌم إهِليٌّ ثابت يف القران والسنّة؟! فلامذا 

هذا االنكار واجلحود؟!

 تساؤٌل من مخالف
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8 / ربيع اآلخر / سنة 11هـ ىلع رواية )40( يومًا
)P( شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء


