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افتتاحية العددَتَشّعُب اخَلْيَاِت

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل ربَّ العاملني والصالة والسالم على سّيدنا حممد سّيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين. 

  يمتاز شيهر شيعبان املبارك بكثرة الوالدات الطاهيرة فيه،ففيه والدة إمامنا احلسين )Q( ووالدة 
إمامنيا زيين العابديين )Q( ووالدة أيب الفضيل العبياس )Q( ووالدة عيّي األكير )Q( ووالدة منقذ 
البريية وخملصهيا مين براثن اليرك واألهواء احلجة بين احلسين )(، وهو الشيهر الوحيد من بن 
األشيهر القمريية مل تقيع فيه مناسيبة حزينية من وفييات املعصومين )K( أو أحيد أبنائهيم )K(، لذا 
نجيد املؤمنين مين أتباع أهيل البييت )K( يتنفسيون الفرح والسيعادة هبيذا الشيهر الكرييم، ابتهاجًا 
باليوالدة امليمونية ال سيّيام والدة بقّية اهلل يف األرضين )Q( باخلصوص، هذه اليوالدة التي يمتزج فيها 
الن هيذان العنرصان روح األميل لدى املنتظريين لتلك الطلعة  عنيرص السيعادة وانتظار الفرج، فيشيكِّ
الرشييدة والغيّرة احلمييدة، هيذه اليوالدة التيي اقرتنيت مع أعظيم ليلة بعيد ليلية القدر )ليلية النصف 
مين شيعبان(، والتيي جعلها اهلل تعياىل ألهل بييت النبّوة )Q( ميا بإزاء ليلية القدر التيي خّصها اهلل هبا 
، بِإِزاِء  يَليُة الَّتي َجَعَلَهيا اهلُل َلنا أهَل الَبييتِ ا اللَّ َ نبّينيا األكيرم )O(، فقيد قال إمامنا الصيادق )Q(: )إنَّ
( اإلقبيال: ج 3، ص315،  نياِء َعَل اهللِ عيزَّ وجلَّ عاِء َوالثَّ ميا َجَعيَل َليَليَة الَقدِر لَِنبِيِّنيا )O(، َفاجَتِهيدوا يِف الدُّ
فازدانيت فضيلية تليك الليلية بفضيلية ُأخيرى زادهتا بركية وعظمة فتشيعبت اخليرات، لكين -ومع 
األسيف الشيديد- أن الكثير من املسيلمن ومن أتبياع اهل البييت )K( ال يعون أسيباب تقدس هذه 
الليلية املباركية بذينك السيببن )الوالدة امليمونية وفضيلة ليلة النصيف(، فأّما املسيلمون من الطوائف 
األخيرى فيكل بسياطة أّنيم يرميون املسيلمن الشييعةبالبدعة، ويتجياوزون عيل صاحيب الذكيرى 
)( ويصفونيه بأوصياف هيي باحلقيقة جتياوز عل كتاب اهلل ورسيوله )O(، ألّن املهيدي )( قد 

ذكيره القيرآن والنبيي األكرم )O(، وأما بالنسيبة لبعض شييعة أهيل البيت )K( وخصوصيًا أولئك 
الذيين حيتفليون بالقيرب مين مرقيد صاحيب االمير )( والزميان يف كربالء املقّدسية، فإّنيم ينأون 
بأنفسيهم عين ليلة عظيمية بحقيقتهيا وفضيلتها وأجرهيا ومولودها، فينسياقون وراء ترصفيات بعيدة 
كل البعيد عين روح التعّبيد والدعياء يف أجيواء هيذه الليلة املباركية، وبعيدة عين روح االنتظيار الذي 
هيو أفضيل أعيامل أّمية اخلاتم )O(! فليكين فرحنا يف هيذه الليلة فرحيًا بالفوز برضيا اهلل تعاىل ورضا 

.)( صاحيب األمر والزميان
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إّن النبيّوة هيي رتبة ملين يتلّقى أخبيار الغيب 
النبيّي  هيو:  والرسيول  النياس،  إىل  ليوصلهيا 
اليذي ييأيت بريعية خاّصة،وبوحي يوحيى إليه؛ 
فهيو أرفيع مكانيًة مين النبيّي.. هيذا عنيد أهيل 
االصطيالح، وقيد يسيتعمل كّل منهيام يف مقيام 

اآلخير تسياحمًا وجميازًا.
مهّمية  ليه  كانيت  مين  فهيو:  اإلميام  وأّميا 
وتنفييذ  البيري  املجتميع  وقييادة  التطبييق 
الوحيي، فهيو أعيل رتبًة مين النبيّي والرسيول، 
ومّميا ييدّل علييه - عيل سيبيل املثيال ال احليرص 
- أّن اإلمامية أعطييت إلبراهييم )Q( بعيد ميّدة 
 )Q( طويلية من نبّوته ورسيالته، وبعيد خضوعه
ألوامير امتحانّيية صعبية: ﴿ َوإِِذ ابَتيَل إِبَراِهييَم 
يُه بَِكِلياَمٍت َفَأَتَُّهينَّ َقياَل إِنِّ َجاِعُليكَ لِلنَّياِس  َربُّ
نبّييًا  كان   )Q(أّنيه واملتيّقين:  ﴾البقيرة:124،  إَِماميًا 
ورسيواًل قبيل هذه االمتحانيات لتلّقييه الكلامت 

وحيًا. رّبيه  مين 
بعيض  بيل  إميام،  نبيّي  كّل  لييس  وعلييه 
األنبيياء اّتسيموا بصفية اإلميام أيضيًا، كيام أّنيه 

ليس كّل إميام نبّي،فأئّمتنيا )K( أئّمة وأوصياء، 
وهيم ليسيوا بأنبيياء.

وهنيا يسيأل البعيض: إذا كان رتبية اإلمامية 
أفضيل مين رتبة النبيوة والنبيي قد حياز الرتبتن 
كان مين املناسيب عنيد مناداتيه مين قبيل الباري 
عيز وجيل يف القيرآن الكرييم بصفية اإلمامة، يف 
حين أنه تعياىل شيأنه ذكره بالنبيوة والرسيالة ومل 
نجيد آيية تذكر صفية اإلمامية للنبي، وهيذا يدل 

عيل أن النبيوة أرشف مين اإلمامة؟
لييس  جوابيه  لكين  وجييه،  سيؤال  وهيو 
اخلصوصييات  بعيض  معرفية  بعيد  بصعيب 
واملتعلقيات، وللعدول مين اإلمامية إىل النبوة أو 

وجيوه: الرسيالة 
أواًل: إن اهلل تعاىل أرسيل النبي )O( مبرًا 
ونذييرا اإلنذار والتبشير صفتان تتعلقيان بالنبوة 
والرسيالة فيكان األنسيب ذكير الوصيف اليذي 

تتعليق به هيذه املعان. 
فيرتة  كانيت   )O( النبيي  حيياة  ان  ثانييًا: 
إثبيات النبيوة والرسيالة واإلمامة فيرع التصديق 

دروس في العقيدة
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اإلقيرار  منهيم  يطليب  فكييف  هبيا،  واإلييامن 
باإلمامية وهم بعيد ال يعتقيدون بنبوتيه، نظر ما 
إذا قلنيا أطيع أباك زيد قبيل إثبات أن زييدًا أبوه، 
ملّايفرغيوا مين كونيه رسيول حتيى  فاملركيون 

يقتنعيوا بكونيه إماميًا.
ثالثيًا: ليو ال حظنيا جنبة الوحيي وهو امللك 
اليذي يوحيي للنبيي )O( آييات اهلل فإنه يوحي 
ليه بعنوان كونيه نبييًا أو رسيواًل، أي: أن الوحي 
مين متعلقيات النبيّوة والرسيالة، وهيو الوحيي  
ييؤدي واجبيه هبيذا العنيوان ال بعنيوان اإلمامة، 
نبيي  كل  ولكين  إلييه  يوحيى  إميام  كل  فلييس 

إليه. يوحيى 
رابعيًا: جيرت العيادة بين األمم أن تسيمي 
صاحيب الرسيالةالذي يبعيث من قبيل اهلل تعاىل 
بالنبيي أو الرسيول ولذلك توجهيت عناية املوىل 
البير  املتعارفية عنيد  باعتبارهيا  التسيمية  هليذه 
بيل  تعياىل.  اهلل  مين  هليم  املبعوثين  بخصيوص 
إن النبيي )O( يعيّرف نفسيه الكريمية بالنبيوة 
ال بغرهيا يف مواقيف عيدة منهيا قوليه وهيو يف 
بِييُّ اَل َكيِذب، َأنا اْبيُن َعْبِد  محئية احليرب: )َأنيا النَّ

البدايية والنهايية: ج4، ص375. ِليب(  امُلطَّ
 )O( خامسيًا: إن خطياب اهلل تعياىل للنبيي
انتقاصيًا مين شيأن  بالنبيوة أو الرسيالة ال يعيد 
أن  فبإميكان  قيمتهيا؟!  مين  هتوينيا  اإلماميةأو 
نخاطيب شيخصًا ليه عيدة ألقياب بلقيب دون 
رتبية لقيب آخير، لغيرض يسيتدعي ذليك ميع 
حفيظ قيمية القيب األرشف، ولنيا لذليك مثيال 
 )O( النبيي يذكير  الكرييم، فهيو  القيرآن  مين 
أحيانيًا بصفية العبد ﴿َوَميا َأنَزْلَنيا َعَلٰ َعْبِدَنيا َيْوَم 
ْمَعاِن﴾ األنفال: 41،واليصح  اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقيى اْلَ
)O(ميع  للنبيي  الذكير  االعيرتاض عيل هيذا 
أن لقيب الرسيول أو النبيي أفضيل مين العبيد، 
بيل يوجيد تفاضيل بين ذكير االسيم الرصييح 
وبين ذكير الضمير أو املوصيول، وهيي مطالب 
يعرفهيا أهل البالغية فإنم، يعدليون من خطاب 
والقصيود. األغيراض  بحسيب  خطياب   إىل 

كثير  وراء  ميا  إلهليية  احلكمية  تبقيى  سادسيًا: 
القرآنيية بعيد ميا ثبيت  املفاهييم والتعابير  مين 
أفضليية صفية أو لقب عيل صفة ُأخيرى بالدليل 

واحلجية..
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   مؤسييس هييذا املذهييب هييو اإلمييام أبييو عبييد اهلل 
حممييد بيين إدريييس الشييافعي املطلبييي القييريش، 
ُولييد يف غييزة سيينة )105هييي(، وقييد تتلّمييذ عييل 
يييد عييدٍد ميين املشييايخ والعلييامء، منهييم: مسييلم 
ابيين خالييد الزنجييي، واإلمييام مالييك، وعميير 
ابيين أيب سييلمة صاحييب األوزاعييي، وحييييى بيين 
حّسييان، وحممييد بيين احلسيين الشيييبان، فصييار فيييام 
بعييد طلبييه للعلييم وإتقانييه إمامييًا صاحييب مذهييب 
فقهييي، ويعتيير مؤسييس علييم اأُلصييول كييام أّنييه 
إمييام يف علييم التفسيير وعلييم احلديييث، ومن أشييهر 
كتييب الشييافعي: اأُلم والرسييالة الديييدة. تييويّف 
سيينة )204هييي( يف مييرص. )ينظيير: معجييم األدبيياء، ياقييوت 

ص281(. ج17،  احلمييوي: 
عوامل ظهور املذهب

  إّن اإلمييام الشييافعي أخييذ الفقييه واحلديييث عييل 
يييد اإلمييام مالييك، والييرأَي عييل يييد حممييد بيين 
احلسيين احلنفييي، فجمييع بيين املدرسييتن، ونظييرًا 
لتمتعييه بالثقافيية الواسييعة والقييدرة الفائقيية، فقييد 
اسييتطاع أن يرسييم لنفسييه منهجييًا وسييطًا، تّخييض 

عنهييام املذهييب الشييافعي.
 وميين أهييم العوامييل التييي هّيييأت للشييافعي 

اشييتهار مذهبييه، هييي:
ي اشييتهار قرشيييته، واحتجاجييه باالنتسيياب للنبييي 

مذاهب وأديان

)O(، وهييذا لييه أثييره يف قلييوب املسييلمن. 

ي الدعييم اإلعالمييي املتمّثييل بكثييرة الروايييات 
املنسييوبة للنبييي )O( بحييق الشييافعي أو رسد 

الرؤيييا )األحييالم( ميين ِقبييل أنصيياره.
وخّريييج  ملالييك،  تلميييذ  بأّنييه  معروفييًا  كان  ي   
ملدرسييته، وكان ملالييك هنيياك ذكيير وملذهبه انتشييار، 

فقوبييل الشييافعي بالعناييية.
ي نشيياط الشييافعي وعّلييو مّهتييه وتفّوقييه بيياألدب 
ومعرفتييه باللغيية وإحاطتييه بأقييوال مالييك وأقييوال 

أهييل الييرأي وانتصيياره ملذهييب أهييل احلديييث.
ي صلتييه باحلييكام واهتاممهييم بييه. )ينظيير: مسييند الشييافعي 

برتتيييب األميير سييعيد سيينجر: ج1، ص37(.
املراحل التي مّر هبا:-

املرحلة األوىل: النشأة والتأسيس
  بييدأت هييذه املرحليية حيين زيارتييه بغييداد وإقامتييه 
فيهييا مييّدة أربييع سيينوات، وفيهييا ظهيير مذهبييه 

اِفِعيُّ امَلْذَهُب الشَّ
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مسييتقاًل عيين شيييخة مالييك بيين أنييس، وتّثلييت 
آراؤه الفقهييية واأُلصولييية يف هييذه املييّدة يف كتابيييه 
)احلجيية( و)الرسييالة القديميية(، ثييّم بعييد ذلييك 
انتقييل إىل مييرص ومكييث فيهييا مخييس سيينوات، نّقح 
يف هييذه املييّدة آراءه التييي قييال هبييا فيييام سييبق، فغييّر 
عييدد ميين اجتهاداتييه، وصّحييح بعييض أقوالييه، 
وتّثلييت آراؤه الفقهييية واأُلصولييية الديييدة يف 

كتابيييه )اأُلم( و)الرسييالة الديييدة(.
املرحلة الثانية: النقل والنمو

  ظهييرت هييذه املرحليية بعييد وفيياة الشييافعي عييل 
املذاهييب  إىل  مذهبييه  رووا  فقييد  تالمذتييه،  يييد 
الفقهييية اأُلخييرى، وعّرفوهييم بآرائييه، ثييّم بعييد 
ذلييك ظهيير املذهييب مسييتقاًل بفقهائييه ومصّنفاتييه.

املرحلة الثالثة: التنقيح والتحرير
  بييدأت مرحليية التنقيييح عييل يييد اإلمييام الرافعييي 
كتيياب  ميين  املأخييوذ  كتابه)املحييرر(  بتأليفييه 
الغزايل)الوجيييز(، فييكان هييو املعييّول عليييه لييدى 
الشييافعية، ثييّم جيياء ميين بعييده اإلمييام حمييي الدييين 
النييووي، وميين مصنفاتييه كتيياب )منهيياج الطالبيين 
كتيياب  فيييه  اختييرص  الييذي  املفتيين(  وعمييدة 
)املحييرر( للرافعييي، فنّقييح وحييرر فيييه مذهييب 

الشييافعي، ولييه جهييود ُأخييرى يف ذلييك.
مرحليية  والتحرييير  التنقيييح  مرحليية  وعقبييت 
الييرح والتحشييية عييل متييون كتييب َميين سييبقهم 
ورواد هييذه املرحليية هييم: ابيين رافعيية، والسييبكي، 
الزركييي، وزكريييا األنصيياري. )ينظيير: بحييث بعنوانييه: 
املذهييب عنييد الشييافعية، ُنيير يف جمليية جامعيية امللييك عبييد العزيييز، 

1398هييي/1978م، للدكتييور حممييد إبراهيييم أمحييد عييي(.
اأُلصول العاّمة للمذهب 

اأُلصول العاّمة عند الشافعي هي
ي القرآن الكريم والسّنة النبوية. 

ي اإلمجيياع، واملييراد بييه عندهييم هييو اإلمجيياع العييام، 
أي: ملييا ُعلييم ميين الدين بالييرورة، وكان الشييافعي 
ُيفتييي بغرهييا ميين املسييائل بقييول: ال أعلييم يف ذلك 

خالفييًا، فييال عييرة عنييده بإمجيياع بلييٍد معييٍن.
 ي قييول الصحييايب، وهييو القييول التابييع للصحييايب 
دون وجييود خييالف يف ذلييك، فييإن وجييد خييالف 
فيييام بينهييم، عمييل بالقييول الييذي يييراه أقييرب 

للكتيياب والسييّنة، أو مييا كان مؤيييدًا بالقييياس.
 ي القييياس، وهييو أن ُيقيياس احلكييم عييل أمييٍر 
السييّنة  أو  الكريييم  القييرآن  منصييوٍص عليييه يف 
النبوييية، أو ُنقييل عيين الصحابيية دون خييالٍف، أو 
حتقييق فيييه اإلمجيياع. )ينظيير: املدخييل يف الفقييه اإلسييالمي، 

ص197(. ي  ص195  شييبي:  مصطفييي  حممييد 
أشهر علامء املذهب

  ميين علييامء املذهييب الشييافعي: إبراهيييم بيين خالييد 
الكلبييي، وأمحييد بيين حنبييل، والربيييع بيين سييليامن 
اليييزي، وأبييو زرعيية القييايض، وأبييو بكيير حممييد 
بيين عييي بيين إسييامعيل الشييايش. )ينظيير: سيير أعييالم 
النبييالء، حممييد حسيين الذهبييي: ج1، ص14، ج11، ص177، ج12، 

ص283(. ج16،  ص591،  ص72، 
أماكن انتشار املذهب

املذاهييب  أكثيير  ميين  الشييافعي  املذهييب  يعييّد 
الفقهييية السيينّية انتشييارًا؛ إذ يوجييد لييه أتبيياع ُكثيير يف 
العييراق، ومييرص، وسييوريا، واألردن، وإندونيسيييا، 
اهلنييد،  وجنييوب  أفريقيييا،  ورشق  وماليزيييا، 
وحرمييوت، وخراسييان. )ينظيير: املذهييب الشييافعي، حممييد 

طييارق مغربييية: ص140 ي ص145(.
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كتابيه  فيي  البطحائيي  عليي  السييد  قيال 
الحرميين(: فييييييي  )مناظييييييييييييييييرات 
عنيد  بالمعيروف  األمير  دائيرة  إليى  ذهبيت 
مكتيوب  وقليت:  الهيئية  رئييس  سييف  الشييخ 
 ،)Q( المهيدي محميد )O( بمسيجد الرسيول

المهيدي؟ محميد  فمين 
باألحجار؟ مكتوب  قال: 

وسيط  باألحجيار  مكتيوب  نعيم  قليت: 
المجييدي. بياب  قبيال  المسيجد 

فقيال: يقولون صاحب الزمان.
قلت: وأنت ميا تقول في حّقه؟

أعرفه. ما  أنا  قال: 
قليت: مذكيور فيي كتبكيم نحوًا من خمسيين 
روايية أنه هيو الثاني عشير مين أوصياء الرسيول 
قسيطًا  األرض  يميأ  اليذي  هيو  وأنيه   ،)O(

وعيداًل بعدميا ُملئيت ظلميًا وجيورًا.
قال: ليسيت الروايات في الكتيب المعتبرة.

قليت: أنا أحضرها لك.
بالزم. ليس  قال: 

مين  الشيريفة  باآلييات  أسيتدل  أنيا  قليت: 
لقيرآن. ا

آية؟ أّيُة  قال: 

سيورة  مين  وخمسيين  أربيع  آيية  قليت: 
ِذييَن آَمُنيوا ِمْنُكيْم َوَعِمُلوا  ييُه الَّ النيور: )َوَعيَد اللَّ
َكَميا  ْرِض  اأْلَ ِفيي  ُهْم  َلَيْسيَتْخِلَفنَّ الَِحياِت  الصَّ
َلُهيْم  َنينَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهيْم  ِميْن  ِذييَن  الَّ اْسيَتْخَلَف 
َبْعيِد  ِميْن  ُهيْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهيْم  اْرَتَضيى  الَّيِذي  ِديَنُهيُم 
َشيْيًئا(  بِيي  ُيْشيِرُكوَن  اَل  َيْعُبُدوَننِيي  َأْمًنيا  َخْوِفِهيْم 

.55 آيية  النيور: 
فاآليية تيدل عليى أن الخالفة سيتكون للذين 
تكيون  والخالفية  الصالحيات،  وعمليوا  آمنيوا 
ويمّكين  خائفيًا،  كان  لمين  األرض  جمييع  فيي 
الخالفية والديين لشيخص تكيون هيذه صفتيه.

إليى  بالنسيبة  اآليية  هيذه  الشييخ:  فقيال 
الرسيول )O( حييث كان خائفيًا بمكية، ثم جاء 

مسيتقرًا. فصيار  المدينية 
قلت: أنا اسيتدل بآية اخرى.

آية؟ أّيُة  قال: 
قليت: آيية مائية وأربعية مين سيورة ااَلنبياء: 
َأنَّ  ْكيِر  الذِّ َبْعيِد  ِميْن  ُبيوِر  الزَّ ِفيي  َكَتْبَنيا  )َوَلَقيْد 
الُِحيوَن( األنبياء: آية 105،  ْرَض َيِرُثَهيا ِعَباِدَي الصَّ اأْلَ
والمهيدي الحجية بين الحسين )( مين أحيد 
األرض. يرثيون  الذيين  الصالحيين  الليه   عبياد 

مناظرات عقائدية
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قيال: الشييعة تقيول إن عليي بين أبيي طالب 
.)O( هيو النبيي )Q(

ذليك،  يعتقيد  شييعي  كل  الليه  لعين  قليت: 
وكل مين يفتيري عليى الشييعة بالقيول بيأن علي 
اَلن   ،)O( النبيي  هيو   )Q( طاليب  أبيي  ابين 
الشييعة تقيرأ فيي كل ييوم هيذه اآليية من سيورة 
يٌد  ُمَحمَّ َكاَن  )َميا  وثالثيين:  تسيع  آيية  ااَلحيزاب 
ييِه  اللَّ َرُسيوَل  َوَلِكيْن  ِرَجالُِكيْم  ِميْن  َأَحيٍد  َأَبيا 
َعِليًميا(  َشيْيٍء  بِيُكلِّ  ييُه  اللَّ َوَكاَن  بِيِّيينَ  النَّ َوَخاَتيَم 
األحيزاب: آيية 40، ويعليم بأن الرسيول )O( خاتم 
 )O( النبييين، لكين الشييعة تقيول بأن الرسيول
اليوداع  بعيد رجوعيه مين مكية فيي عيام حجية 
أقيام بالجمعية وصيّرح بيأن عليي بن أبيي طالب 
)Q( وصييه ووارثيه وموليى كل مؤمين ومؤمنية 

فيي ييوم الغديير، ومسيجد الغديير اآلن معروف 
الوفياء  وفياء  مثيل:  كتبكيم  فيي  مذكيور  عندكيم 

المنيورة. المدينية  وتارييخ 
ثم قيال: أنتيم تقوليون: المهدي هيو الغائب 

في السيرداب.
قليت: إنيا ال نقول إنيه غائب في السيرداب، 
 بيل نقول غائب عين ااَلنظار، وهيو حي مرزوق.

قال: كييف يكون طول عمره؟
قليت: أما قيرأت القيرآن حيث يقول بالنسيبة 
لنيوح )َوَلَقيْد َأْرَسيْلَنا ُنوًحا إَِليى َقْوِمِه َفَلبِيَث ِفيِهْم 
وَفياُن  َأْليَف َسيَنٍة إِالَّ َخْمِسييَن َعاًميا َفَأَخَذُهيُم الطُّ
إليى  وبالنسيبة   ،14 آيية  العنكبيوت:  َظالُِميوَن(  َوُهيْم 
َقَتْلَنيا  إِنَّيا  )َوَقْولِِهيْم  يقيول:  مرييم  بين  عيسيى 
َوَميا  ييِه  اللَّ َرُسيوَل  َمْرَييَم  اْبيَن  ِعيَسيى  اْلَمِسييَح 
ِذييَن  َه َلُهيْم َوإِنَّ الَّ َقَتُليوُه َوَميا َصَلُبيوُه َوَلِكيْن ُشيبِّ
اْخَتَلُفيوا ِفييِه َلِفيي َشيكٍّ ِمْنيُه َميا َلُهيْم بِِه ِميْن ِعْلٍم 

ينِّ َوَميا َقَتُليوُه َيِقيًنيا(. َبياَع الظَّ إِالَّ اتِّ
المرفيوع  هيو  المهيدي  تقوليون  أنتيم  قيال: 

السيماء. إليى 
قليت: ال، لكين نقيول الليه اليذي هيو قيادر 
طويلية،  ميدة  مرييم  بين  عيسيى  يبقيي  أن  عليى 
قيادر عليى أن يبقيي المهيدي الحجة بن الحسين 

)Q( ميدة طويلية.

قيال الشييخ رئييس الهيئية: ال تتكليم معيي، 
تزلزليت عقيدتيي. فلقيد  تتباحيث معيي،  ال 

مناظيرات في الحرميين للبطحائي: ص 37 ي 39.



مجلـة شهريـة تعـنى بالثقافـة العقائديـــة
العدد )49( شهر شعبان عام 1441هـ

10

  تأبى بعض النفوس املريضة والعقول املتحّجرة إال أن ُترص حقدًا وعنادًا عل نفي والدة 
حجة اهلل وخليفته باحلق اإلمام املهدي )(، مع أن األحاديث املتواترة واملستفيضة تؤكد قضية 
اإلمام املوعود )( أساسًا وأنا حتٌم مقيضٌّ ال بداء فيه وال نسخ، بل هناك من األحاديث من 
الفريقن واألقوال  من الانبن ما يغسل أدران التشكيك يف والدته وطول عمره )Q(، وبالتايل 
فإن إشاعة التشكيك ونر الشبهات حول قضية ثابتة ومقطوع هبا هلو أمر غر مرر إال باحلقد 
كانوا معتقدين  إذا   )K( البيت  أهل  فام ذنب شيعة  والعناد،  والكراهية واإلرصار عل اخلالف 

بقضية أثبتها اهلل ورسوله )O( وأكدهتا كتب القوم وعلامؤهم؟
وخذ أهيا القارئ العزيز هذه األقوال التي تدل عل والدة اإلمام املهدي )( من أقوال أهل 
السنة والامعة، وقبل نقل األقوال نود أن نرسد رواية عن طريق العامة تثبت الوالدة امليمونة لإلمام 

املهدي )(، وهي:
عن ابن عباس،قال: َقُدَم هيودي يقال له نعثل،فقال: يا حممد أسألك عن أشياء ُتَلْجلج يف صدري 
منذ حن ... إىل أن قال: فأخرن عن وصيك من هو؟ فام من نبي إال وله ويص، وإن نبينا موسى بن 
عمران أوىص إىل يوشع بن نون، فقال ي أي النبي )O( ي إن وصيي عّي بن أيب طالب،وبعده سبطاي 
احلسن واحلسن، تتلوه تسعة أئمة من صلب احلسن، قال: يا حممد فسّمهم يل؟قال: إذا مىض احلسن 
فابنه عّي، فإذا مىض عّي فابنه حممد، فإذا مىض حممد فابنه جعفر، فإذا مىض جعفر فابنه موسى، فإذا مىض 
موسى فابنه عّي، فإذا مىض عّي فابنه حممد، فإذا مىض حممد فابنه عّي، فإذا مىض عّي فابنه احلسن، فإذا 

مىض احلسن فابنه احلجة حممد املهدي، فهؤالء اثنا عر..(ينابيع املودة، القندوزي:ج11، ص441.
  وأّما األقوال فنكتفي بام يي:

1- قال ابن خلكان )تاريخ ابن خلكان ووفيات األعيان: ج3، ص316(:)أبو القاسم حممد بن احلسن 
املعروف  اإلمامية،  اعتامد  عل  عر،  االثني  األئّمة  عر  ثان  الواد،  حممد  بن  اهلادي  عي  بن  العسكري 
باحلجة وهو الذي تزعم الشيعة أنه املنتظر والقائم واملهدّي ... كانت والدته يوم المعة منتصف شعبان سنة 

مخس ومخسن و مائتن،وملا تويّف أبوه كان عمره مخس سنن،واسم أمه: مخط، وقيل: نرجس(.
ق عند الثقاة أن والدة القائم )Q( كانت ليلة اخلامس عر من شعبان،  2- قال القندوزي احلنفي:)امُلحقَّ

سنة مخس ومخسن ومائتن يف بلدة سامراء(.

شبهات وردود

)( ِواَلَدُة اإِلَماِم املْهِدي
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نجومٌ في سماِء العقيدة

 ،)J( من النجوم التي ملعت يف سامء العقيدة واإليامن الشيخ الليل واملفرس املشهور عي بن إبراهيم القمي  
والذي ترك أثرًا عظياًم ومباركًا يف مكتبة التشيع والوالء ألهل البيت )K(، إذ انحدر الشيخ القمي )J( من 
عائلة معروفة باإليامن والوالء والتقوى، فوالده هو أحد رؤوس الشيعة القمين، ووجه من وجوههم، وهو 
من كبار الرواة، وكان يسمى شيخ القمين، وقد حكى الشيخ الطويس )J( والشيخ النجايش )J( وغرمها 
من وجوه اإلمامية أنه أّول من نر أحاديث الكوفين بقم املقدسة، ويكفي يف جاللة قدره وعظم شأنه مدح 
علامئنا الرجالين له بالوثاقة واإلخالص، فقد ذكره الشيخ النجايش بقوله: )بأنَّه شخصية يطمئن هبا يف نقل 
الروايات ويعتمد عليها، له إيامن ثابت وعقيدة صحيحة( رجال النجايش: ص260، وهو أحد مشايخ ثقة 

.)J( اإلسالم الشيخ الليل حممد بن يعقوب الكليني
  أكثر ما ُعِرف الشيخ القمي )J( تارخييًا هو براعته يف ضبط الرواية والتفسر، إال أنه ومن جانب آخر 
كان رجاًل عقائديًا منقطع النظر، فقد برز الانب العقائدي جليًا يف تفسره املنسوب إليه واملشهور بي)تفسر 
القمي( الذي يعّد من أقدم تفاسر الشيعة، فإنه تعّرض فيه لأبحاث العقائدية ورّد الفرق الباطلة، وقد 
لنقد بعض  التعرض  اعتمد اآليات يف رّد االجتاهات غر اإلسالمية كالوثنين والزنادقة والدهرين، مع 
الفرق اإلسالمية كاملعتزلة والقدرية التي يراها مرادفة للمجّرة- مع بيان عقائدهم الباطلة األخرى، ويتضح 
جليًا أيضًا دفاعه املستميت عن مدرسة اإلمامة والوالية وذكر فضائل أهل البيت )K( ومثالب أعدائهم يف 

ذيل الكثر من اآليات.
  إضافة إىل بعض مصنفاته املأثورة عنه ككتاب )التوحيد والرك( وكتاب )األنبياء( وكتاب فضائل 
أمر املؤمنن )Q( والتي تكشف عن مدى عقيدته واهتاممه يف الرتويج لدين اهلل تعاىل والتعريف برساالت 

.)K( األنبياء ووالية أهل البيت
  ُتويّف )H( عام )329( ه، وُدفن بمدينة قم املقّدسة، وقره معروف يزار بالقرب من حرم السيدة فاطمة 

.)P( املعصومة

J
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االعتقييياد احلق باهلل جل وعال أنه سيييبحانه: 
شيييبيه،  له  وليس  الشيييورى:11،  ٌء(  يَشْ َكِمْثِلِه  )َلْيَس 
ْبَصييياُر َوُهَو  وال هو بجسيييم، فييييي )اَل ُتْدِرُكُه اأْلَ
األنعام:  بِيييُر(  اخْلَ ِطيُف  اللَّ َوُهيييَو  ْبَصاَر  اأْلَ ُييييْدِرُك 
103، ونعتقيييد بأن ال يراه أحيييد ال يف الدنيا وال يف 
اآلخيييرة، ألنه ال هيئييية له وال شيييكل، وهذا هو 

عرية. اإلثني  الشييييعة  اعتقاد 
  وعيييل ذليييك توجيييد الكثر مييين األدلة 
والشيييواهد القرآنية، فقد جييياء يف الكتاب العزيز 
عل لسيييان موسيييى )Q( يف كتاب اهلل: ).. َربِّ 
َأِرِن َأْنُظيييْر إَِلْييييَك..(، ).. َقاَل َلْن َتيييَراِن..(، فيي 
)َوَلِكِن  إلييييه:  أوحى  ثم  التأبييييد،  تفيد  هنا  )لن( 
َبِل َفإِِن اْسيييَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسيييْوَف َتَراِن  اْنُظيييْر إىَِل اْلَ
ا َوَخرَّ ُموَسيييى  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبيييلِ  ُه  َربُّ يييلَّ  جَتَ َفَلامَّ 
َصِعقيييًا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسيييْبَحاَنَك ُتْبيييُت إَِلْيَك َوَأَنا 
( األعيييراف: 143، ومن هنيييا نعلم أنه  ُل امْلُْؤِمنِييينَ َأوَّ
ال يتسييينى ألحيييد الوقوف عل حقيقييية اهلل حتى 
وأن مجيييع علوم األولييين واآلخريييين، وأن اهلل 

تعييياىل ال حيّده يشء فهيييو األول واآلخر، والظاهر 
والباطن، وأن كل من يبغيييي إدراكه - اهلل تعاىل - 

بومهه وخياليييه فهو ال يدرك سيييوامها.
  وأميييا اعتقاد بعيييض أبناء العامييية يف اهلل 
سيييبحانه برؤيته يوم القيامة وأن ليييه رجاًل أو يدًا 
أو وجهيييًا فكل ذليييك يغاير نصَّ القيييرآن تامًا؛ 
ألنه تعييياىل ينفي إميييكان رؤيته بامليييرة، ولكنهم 
يعتقيييدون أنه يكشيييف عن سييياقه للمؤمنن يوم 
صحيح  )راجيييع  خاصة  عالمييية  فيها  وأن  القيامييية، 
البخاري: ج 9، ص 159(، فتصوروا أّن هلل جسم )مسند أمحد 
بن حنبل: ج 2، ص 323( وأي جسيييم! يضحك ويمي 
)صحيح البخييياري: ج 9، ص 158(، وليييه يدان ورجالن، 
)صحييييح البخييياري: ج 9، ص 152 و164(!! وينزل كل ليلة 
من السيييامء إىل الدنيا )صحيح البخييياري: 9ج، ص175(!! 
ويف ييييوم القيامة حييين تطلب جهنيييم من اهلل أن 
تيييزداد وتتليييئ؛ ألن فيها متسيييعًا مييين املكان، 
فتمتلئ  فيهيييا  رجله  يضيييع  وعال  جيييّل  اهلل  فإن 
 وتقول: قط قط قيييط )صحيح البخييياري: ج 9، ص 164(.  
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  فهل جييييوز التقيييّول بمثل هذا عيييل اهلل جلت 
عظمته؟! وميييا الذي يدفع القيييوم إىل وصف اهلل 
بأنه جسيييم متحيييرك له عواطيييف ذاتية وصفات 

! ؟ ية د ما
املقدسييية  للذات  والتسيييطيح  الفهم    وهذا 
ال جتده يف عليييم أهل البييييت )K(، فقد تواترت 
الذات  بتنزيه   )K( عنهم  الروايات  واسيييتفاضت 
املقدسييية عن كل صفات املمكييين، فعن أيب بصر 
قال: سيييمعت أبا عبيييد اهلل )Q( يقيييول: )مَلْ َيَزِل 
َنا، َواْلِعْلُم َذاُتيييُه َواَل َمْعُلوَم،  اهلُل ي َعزَّ َوَجيييلَّ ي َربَّ
يييْمُع َذاُتُه َواَل َمْسيييُموَع، َواْلَبيييرَصُ َذاُتُه َواَل  َوالسَّ
، َواْلُقْدَرُة َذاُتيييُه َواَل َمْقيييُدوَر، َفَلامَّ َأْحَدَث  ُمْبيييرَصَ
ْشيييَياَء َوَكاَن امْلَْعُليييوُم، َوَقيييَع اْلِعْليييُم ِمْنُه َعَل  اأْلَ
يييْمُع َعيييَل امْلَْسيييُموِع، َواْلَبرَصُ َعَل  امْلَْعُلوِم، َوالسَّ
َفَلْم  ُقْلُت:  َقييياَل:  امْلَْقُدوِر،  َعَل  َواْلُقيييْدَرُة   ، امْلُْبرَصِ

كًا؟ َييييَزِل اهلُل ُمَتَحرِّ
َرَكَة ِصَفٌة  َقييياَل: َفَقييياَل: »َتَعييياىَل اهلُل؛ إِنَّ احْلَ

بِاْلِفْعِل«. َدَثيييٌة  حُمْ

اًم؟ َقاَل: ُقْلُت: َفَلْم َيَزِل اهلُل ُمَتَكلِّ
َدَثٌة َلْيَسيييْت  َقييياَل: َفَقاَل: »إِنَّ اْلَكاَلَم ِصَفٌة حُمْ
الكايف  َم(  ُمَتَكلِّ بَِأَزلِيَّيييٍة، َكاَن اهلُل ي َعزَّ َوَجيييلَّ ي َواَل 

ص107. ج1،  للكليني: 
  فصفيييات اهلل سيييبحانه ميييا هيييو ثابت له 
عز وجيييل يف األزل وهيييو كامل يف نفسيييه وعل 
اإلطالق، وضيييده نقص، ويسيييمى بصفة الذات 
وهو عل قسيييمن: قسيييم ال إضافة ليييه إىل غره 
جيييل ذكره أصيييال بل ليييه وجه واحيييد كاحلياة 
والبقاء، وقسيييم له إضافة إىل غيييره ولكن تتأخر 
إضافتيييه عنيييه كالعلم والسيييمع والبيييرص فإنا 
عبارة عن انكشييياف األشيييياء له يف األزل كلياهتا 
وجزئياهتيييا كل يف وقتيييه وبحسيييب مرتبته وعل 
ما هيييو عليه فييييام ال يزال مع حصيييول األوقات 
واملراتيييب له سيييبحانه يف األزل جمتمعييية وإن مل 
حتصل بعد ألنفسيييها وبقياس بعضهيييا إىل بعض 
من  بذاته  ليييه  حاصل  االنكشييياف  وهذا  متفرقة، 

ذاتيييه قبل خليييق األشيييياء بل هو عييين ذاته.
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صفحات مهدوية

ختتلييف أسيياليب حماربيية العقائييد بحسييب 
اهلييدف املرسييوم ميين الطييرف اآلخيير، فتييارة 
أقصييد  لإلنسييان  اخلارجييي  الانييب  تأخييذ 
أسيياليب القمييع بالقتييل والتعذيييب والسييجن 
تتجييه  وتييارة  وغرهييا،  والتهجيير  والنفييي 
نحييو الانييب الداخييي لإلنسييان، ميين الفكيير 
وهييذا  واالجتاهييات،  وامليييول  والعواطييف 
الانييب هييو الييذي يتييم عليييه العمييل اآلن، 
بقصييد تشييويه وتسييفيه الانييب العقائييدي بعييد 
العجييز عيين إلغائهييا وقتلهييا يف نفييوس النيياس.
الطريقيية  هبييذه  املسييتهدفة  العقائييد  وميين 
عقيييدة اإلمييام املهييدي )( عنييد الشيييعة، 
وميين مظاهيير العمييل عييل تشييويه هييذه العقيييدة 
 )( ادعيياء النيابيية أو السييفارة لإلمييام املهييدي
هلييذه  املهميية  اخلصوصيييات  إحييدى  كونييا 

العقيييدة.
والبييد ميين بيييان بطييالن هييذه الدعيياوى التييي 

تييكاد تشييرتك يف عييدة أمييور باطليية:
أواًل: عييدم إعييالن وإظهييار النصييوص التييي 
لعقيييدة  الصحيحيية  املوازييين  عيين  تتحييدث 
إجابيية  أمييا  فيهييا،  البحييث  الظهور،وإمهييال 
أتباعهييم فتكييون بأنصيياف أو أربيياع اإلجابييات 
إلضفيياء الغمييوض عليها،وتكييون اإلجابييات 

عيين صاحييب الدعييوى ضميين إطييار التقديييس 
وعييدم جتيياوز اخلييط األمحيير، أو يسيير األميير إىل 
تسييفيه السييؤال مهييام كان معقييواًل، بحيييث يييرتك 

السييائل التفكيير يف هييذا السييؤال.
كذلييك هييم جييييدون التالعييب بالنصييوص 
ميين أجييل إقاميية براهيين عييل صحيية دعواهييم 
بييدون أي ضوابييط لعلييم الدالليية أو للظهييور من 
النصييوص ومعالتهييا العلمييية حسييب قواعييد 

اللغيية العربييية.
)( ثانيييًا: تقديييم شييخصية اإلمييام املهييدي
إلتباعهييم شييخصية دموييية وليييس صاحييب 
فكييرة إصييالح اإلنسييان، وحتويييل مفهييوم قتييال 
اإلمييام أعييداء الدييين والتشيييع إىل كونييه قاتييال 
وهييذا  واخليير،  بالدييين  واملتسييمن  للعلييامء 
حتريييف واضييح حلكميية ووظيفيية اإلمييام يف 
التصييدي ألهييل الضييالل وأربيياب الظلييم، كل 
ذلييك برامييج موجهةلغييرض قتييل علييامء الشيييعة 
كوظيفيية اسييتثنائية ميين ِقبييل املموليين )أعييداء آل 

حممييد(.
ثالثييًا: يكييون املّدعييي يف هييذه الدعيياوى 
هييو مصييدر العلييم بدعييواه فقييط وال دليييل 
آخيير عليييه، معتمييدًا يف ذلييك عييل الرؤيييا أو 
الكشييف،وهو يعلييم أن هييذا الطريييق ليييس 



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )49( شهر شعبان عام 1441هـ

1515

بحجيية فيلجييأ إىل احليليية وطييرق مبتنييية عييل 
اخلييداع، فمثيياًل: مجاعيية ميين املصّدقيين ببعييض 
األدعييياء صدقييوه ألنييه أخرهييم بييأن اإلمييام 
سيييبعث هلييم بركيية، فجاءهييم عييدة مييرات ميين 
يطييرق البيياب عييل نسييائهم ويعطيهييّن طحينييا أو 
 )( كبشييا ويقييول هلييّن: هييذا ميين بركيية اإلمييام
فيثبييت عندهييم املطلييوب، وهييو كييام تييرى ميين 

الدجييل املضحييك.
رابعييًا: إمهييال الفييروض الرعييية الثابتيية 
باآليييات والروايييات، بدعييوى أن الغييرض ميين 
التكاليييف هييو الوصييول إىل احلقيقيية، وإن ميين 
وصييل احلقيقيية ال ييير معييه تييرك التكاليييف.
خامسييًا:االعتامد يف الدفيياع عيين دعواهييم 
عييل التهديييدات بالقتييل والتصفييية والتخويييف 
بالعنييف لييكل خمالييف هلييم، خصوصييًا ميين 
يبحييث عيين كييذب دعواهييم، فييكل ميين يطالبهم 
بالدليييل أو يناقشييهم نقاشييًا حمرجييًا يقولييون عنييه 
انييه عييدو اإلمييام )Q(، وجيييب قتلييه بتهميية 

.)( حماربيية اإلمييام
 )K( سادسييًا: مييداراة أعييداء أهييل البيييت
والدفيياع عنهييم، وهييذا ظاهيير لييكل ميين تابييع 
طريقيية تعاملهييم مييع اآلخرييين، مدعيين بييأن 
اإلمييام )( ال يؤيييد تييزق املسييلمن بسييبب 

الطائفييية، يف الوقييت الييذي ال تسييمح فيييه هييذه 
الفكييرة بييأي جمييال للتسييامح مييع رجييال الدييين 
الشيييعة وعلامئهييم، وهنييا يتبيين أييين تسيير 
هييذه احلييركات ومييع ميين هييي؟ وميين يموهلييا؟ 
ويزودهييا باألفييكار، حيييث يبيحييون لدعوهتييم 
العدوانييية للعلييامء بادعيياء أن مهميية اإلمييام هييي 
قتييل علييامء الشيييعة وقياداهتييم املتدينيية بمذهييب 

.)K( أهييل البيييت
سييابعًا:هم يتخييذون مبييدأ الرسييية والغموض 
مييع انييم يدعييون الظهييور أو حتقييق مقدماتييه 
ومقوماتييه، وهييذا يناقييض أهييم معيييار وهييو إذا 
 )Q( حصييل الظهييور فييال يقييوم بوجييه اإلمييام

يشء وال رسييية يف دعوتييه عنييد ذاك.
بأعييل  الدينييية  الشييخصية  ثامنًا:تقمييص 
املطلقيية،  املرجعييية  وادعيياء  املسييتويات، 
واالسييتناد إىل فكييرة العلييم اللييدّن يف تقرييير 
العلمييية وإصييدار الفتيياوى والتصييدي لقيييادة 
وهييي  الديييدة،  املرجعييية  باسييم  املجتمييع 
دعييوى لتأسيييس دييين جديييد وربييام يطلقييون 
عليييه عبييارة تصحيييح الدييين، عيين طريييق إبييراز 
أحييكام جديييدة غريبيية حتمييل يف مضامينهييا نسييخ 
الريعيية اإلسييالمية وقلبهييا بخييالف الفطييرة 

والدييين الصحيييح.
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 أسئلة عقائدية

  القديم يف اللغة: اليشء أو املوجود الذي مىض عىل وجوده زمنًا طوياًل، واجلمع ُقدماء وُقدامى، 
كقولك: املحاربون القدامى، أي: اجلنود الذين شاركوا يف حروب ماضية. )ينظر: املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس 

وآخرون: ج2، ص474(.
  هذا املعنى الذين قال به أهل اللغة هو معنى خمتّص باملخلوقات وال يتعّداها؛ ألّن معنى القديم 

عند علامء الكالم يدل عىل يشء آخر خيتلف جذريًا عن هذا املعنى.
  فالقديم عند علامء الكالم هو: »املوجود الذي ليس لوجوده ابتداء«. )موسوعة العقائد اإلسالمية، حممد 

الريشهري: ج4، ص411(.
  ولفظ )القديم( ـ خيتلف باملعنى عن لفظ )األزيل(، و)األبدي(، و)الباقي(، ونحوها ـ إن ُأطلق 
عىل اهلل، فليس املقصود أّن الزمان حميط به تعاىل، بحيث يتقّدم منه جزء عليه فيكون ماضيًا، ويتأخر عنه 

فيكون مستقباًل. )ينظر: خمترص مفيد، جعفر مرتىض العاميل: ج7، ص14(.
قال اهلل تعاىل: ﴿هو اأَلّول واآلِخر﴾. )احلديد: آية3(.

  فاألول هو الذي قبل كل يشء، أي: ال بداية له سبحانه، وهبذا فّسه النبيO، فعن أيب هريرة، 
اموات  ه األيمن، ثّم يقول: اللُهّم رّب السَّ O: »أّنه كان إذا أراد أن ينام، يضطجع عىل شقِّ عن النبي 
ورّب األرض ورّب العرش العظيم... اللُهمَّ أنت األّول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك 

يشء...«. )صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج8، ص78(.
  فاألول هو الذي ليس قبله يشء؛ ألّنه لو كان قبله يشء، لكان اهلل خملوقًا واهلل )عّز وجّل( خالق، 

ولذلك فّس النبيO األول بأّنه غري املسبوق بيشء، وكل املوجودات بعده تعاىل.
   فاآلية الكريمة حتمل معنى دقيق مفاده: إّن اهلل تعاىل منّزه عن اخللق، فهو سبحانه خلق الزمان 
زمان وال  بال  واملكان  الزمان  قبل خلق  فهو موجود  زمان وال حيويه مكان،  عليه  واملكان، وال جيري 
مكان، وسيبقى بعد فناء الكون بال زمان وال مكان، وبّي اإلمام الرضاQ ذلك بقوله: »الِقدم: صفة 
دّلت العاقل عىل أّنه ال يشء قبله، وال يشء معه يف ديموميته«. )الفصول املهّمة يف أصول األئّمة، احلر العاميل: ج1، 

ص150(.

َما َمْعَنى َأنَّ اللَه َقِديٌم؟
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املهدي  املهدوية طراوهتا وجتددها يف كل حن وآن، وذلك الرتباطها بشخص اإلمام  القضية    تعيش 
العنوان  خفي  أنه  إال  بيننا  وموجود  وحيٌّ  مولود   )Q( إلنه  إليه،  املوكلة  العاملية  ومهمته  وبغيبته   )(

واالسم؛ حلكمة اهلل تعاىل وتقديره، ومن األمور املرتبطة بتلك القضية العاملية املباركة هي قضية السفارات 
احلقَّ  وبّن  األفذاذ،  من  واحد  غر  لذلك  تصدى  وقد   ،)( له  الكرى  الغيبة  زمن  يف  والعامة  اخلاصة 
السفارة وأقسامها وتفاصيلها هو سامحة  الرصاح يف تفاصيل تلك األمور، ومن بن من تصدى ملوضوع 
الشيخ حممد السند )حفظه اهلل تعاىل(، فتناول موضوع السفارة بمنهج علمي رصن، ورد عل كل مدع لتلك 

السفارة املباركة يف زمان الغيبة الكرى وفقًا لأدلة واحلجج العلمية القوية.
  الكتاب ينقسم عل جزئن، الزء األول منهام تناول أربعة فصول مع تهيد، تناول املصنف يف التمهيد 
بعض املفاهيم التي ينبغي توضيح املقال فيها، وإبراز املعنى الصحيح منها، كمعنى الغيبة والسفارة ومدعيها 

وغرها من املفاهيم املرتبطة بالقضية املهدوية املباركة.
  يف حن أنه تناول يف الفصل األول التفرقة بن السحر واملعجزة والكرامة، بينام تناول يف الفصل الثان 
عرة أمور ترتبط بالنيابة ومفهومها الصحيح، وتسليط الضوء عل بعض الشخصيات املدعية هلا، ثم تناول 
يف الفصل الثالث الفرق الشيعية التي انحرفت عن خط الوالية ألهل البيت )K(، بعدها عرج يف الفصل 

الرابع عل تاريخ وعقائد البابية يف إيران.
  ثم إنه تناول يف الزء الثان من كتابه تسعة فصول، هذه الفصول التسعة مّثلت أهم مواضيع الكتاب 
والنيابة  السفارة  فتناول  السابع  الفصل  وأما  اخلاصة،  النيابة  ذكر  السادس  الفصل  يف  جاء  فقد  وزبدهتا، 

اخلاصة وبيان تفاصيلهام، خمتتاًم كتابه بالفصل التاسع بذكر التوقيت والظهور املبارك.
  فالكتاب حيمل يف طياته فوائد كبرة ال ينبغي تفويتها، ويمكنكم حتميل الكتاب بصيغته اإللكرتونية 

)BDF( من موقع شبكة الفكر للكتب اإللكرتونية.

  اسم الكتاب: دعوى السفارة يف الغيبة الكربى        
اسم املؤلف: الشيخ حممد السند

       عدد الصفحات: 574 صفحة.
       الطبعة: الثانية )1431هـ - 2010م(

       إعداد وتقديم وحتقيق: مركز الدراسات   
)( التخصصية يف اإلمام املهدي

ببليوغرافيا عقائدية



ِذْكُر اإَلَماِم املهديِّ )( يف َمَصادِر الَعامَّة
     هل ُذكر اإلمام املهدي عل لسان النبي )O( يف مصادرنا نحن العامة؟

   جوابنا: نعم، وقد تواتر احلديث عن الرسول األعظم )O( يف اإلمام املهدي )(، وان اسمه 
اسم النبي )O(، وكنيته كنيته، يمأ األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلاًم وجورًا.

وهذه األحاديث كثرة، ولكن سنورد نامذج منها من كتبكم: 
 األول: أخذ )O( بيد عيٍّ فقال: )خيرج من صلب هذا فتى يمأ األرض قسطًا وعدالً، فإذا 
رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي، فانه يقبل من قبل املرق وهو صاحب راية املهدي( الفتاوى احلديثية: 

27 بن حجر اهليثمي.
الثان: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل )O(: )نحن بنو عبد املطلب سادات أهل النة انا 

ومحزة وعّي وجعفر بن أيب طالب واحلسن واحلسن واملهدي( ذخائر العقبى للطري: 15.
الثالث: قال النبي )O(: )من أنكر خروج املهدي فقد كفر بام أنزل عل حمّمد ومن أنكر خروج 

الدّجال كفر( فرائد السمطن للشافعي.
املاء فيقول  الرابع: قال )O(: )يلتفت املهدي وقد نزل عيسى بن مريم كأنام يقطر من شعره 
املهدي: تقّدم فصّل بالناس. فيقول عيسى: انام اقيمت الصالة لك فيصي خلف رجل من ولدي( 

الصواعق املحرقة: 98.
اقنى  البهة  أجل  منّي  )املهدي   :)O( اهلل  رسول  قال  قال:  اخلدري  سعيد  أيب  عن  اخلامس: 

االنف يمأ االرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلاًم ويملك سبع سنن( مسند أيب داود: ج4، ص152.
السادس: عن أيب سعيد اخلدري: ان رسول اهلل )O( قال: )خيرج يف آخر أمتي املهدي يسقيه اهلل 
الغيث وخترج االرض نباهتا ويعطى املال صحاحا وتكثر املاشية وتعظم االمة ويعيش سبعًا أو ثامنيًا 

يعني حججًا( املستدرك عل الصحيحن: ج4، ص557.
السابع: عن أيب سعيد اخلدري قال: خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي اهلل )O( فقال: 
)إن يف أمتي املهدي خيرج يعيش مخسًا أو سبعًا او تسعًا( قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: )سنن(. قال: 
)فيجيء اليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال: فيحثى له يف ثوبه ما استطاع ان حيمله( 

صحيح الرتمذي: ج2، ص42.
الثامن: قال )O( لفاطمة )P(: )املهدي من ولدك( أربعن حديث يف املهدي اليب نعيم االصفهان: احلديث الرابع.

 تساؤٌل من مخالف
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5 شعبان سنة 38 هـ
)L( والدة اإلمام علي بن الحسين



5 شعبان سنة 38 هـ
)L( والدة اإلمام علي بن الحسين

)L( 4 شعبان سنة 26 هـ والدة العباس بن علي بن أبي طالب



3 شعبان 
Q والدة اإلمام الحسين

سنة 4هـ


