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افتتاحية العددَحْرٌب َناِعَمٌة

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.

متتاز احلروب العسكرية عن احلروب الفكرية بطبيعتها واألدوات املستخدمة فيها، فاحلروب 
العسكرية هي حروٌب تنشأ من رصاع عىل مصالح جغرافية َأو اقتصادية َأو سياسية َأو غري ذلك، 
وعند استعار َأَوجها واضطرام نرياهنا فإهِنا َتْأيت عىل ُكلِّ يشٍء، فتهلك احلرث والنسل، وتتغري 
معامل السياسات واحلكومات، بل تتغري حتى املعامل اجلغرافية للمدن والبلدان يف بعض االحيان، 

وهذه احلروب يعرفها الكل، وال ختفى عىل أحد.
الناس، وهي حروٌب خفية وصامتة  لكن هناك ُحروب من نوع آخر، ال يكاد يعرفها عامة 
تنصُب  ال  حروٌب  أَلهنا  الناعمة(،  بـ)احلرب  اليوم  اصطالح  بحسب  تسمى  ما  أو  وهادئة، 
مدفعًا، وال ترفع سالحًا، بل ترفع الفكرة والقلم، ومن َأهم تلك احلروب هي احلرب الفكرية 
والعقدية، والتي استعرت َأوارها، وانقدحت رشارهتا يف جمتمعنا اليوم بعد االنفتاح العاملي عىل 
الشعوب والثقافات، وسهولة التواصل مع الكل بفضل وسائل التواصل االجتامعي، فَأصبَح 
ِبا واأَلهداف  َيقومون  التي  بامُلهّمِة  ُمنهم  بعُض شبابِنا جنوَد تلك احلروِب وقادهِتا بال شعور 
التي حيققوهنا لغرِيهم، وَأصبحوا َأداًة لنرش مادة الفكر املتطرف َأو التشكيك باملذهب َأو اإِلحلاد 

ربام، من دون علٍم هلم بذلك!
وهذا إِن دلَّ عىل يشٍء فإِّنام يدلُّ عىل مدى تغُلِل تلك احلرب يف اأَلوساط االجتامعية، وكذلك 
الوسائل  بَأبسط  ُيرتَق  َأّنُه  حّتى  اليوم،  جيِلنا  َأكثِر  لدى  العقائدي  الضعف  مستوى  عىل  يدلُّ 

الفكريِة والعقدية، ويسقط رسيعًا يف ُأتون تلك احلرب قتياًل َأو مشوهًا عىل َأقل تقدير!
مما يقتيض ذلك َأن يتيقظ َأوالُدنا اأَلعزاُء وعموُم املؤمنني أيدهم اهلُل تعاىل للَهَجامت الِفكريِة 
سة التي َيتعّرض هلا ِديُننا وَمذهُبنا، وَأن َيتدرعوا باإِليامِن والَعَمِل الصالِح، واهلُل  والَعَقديِة الرشَّ

َتعاىل َويلُّ املؤمنني.
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أم  خملوق  هو   - القرآن  خلق  مسألة  أثريت 
النزاع  وترّكز  العبايس،  العرص  يف   - خملوق  غري 
العلامء  فخاض  املأمون،  عرص  يف  واحتدم  فيها 
املوضوع،  هذا  يف  والفرق  املذاهب  خمتلف  من 
وحدثت ضّجٌة كبريٌة، ونقاٌش واسٌع استمر زمنًا 
ت العلامء  طوياًل، وتوّلدت منها مشكلة وفتنة عمَّ

وَأصحاب الرأي يف خمتلف البالد اإلسالمية.
إىِل  اجتهت  َأهنا  إاِل  عقائدية  املسألة  َأن  ورغم 
العبايس  البالط  َأن  خصوصًا  السيايس،  العنوان 
اتبع سياسة احلوار العقائدي للقضاء عىل عناوين 
فكان  الشيعية،  املعارضة  وخصوصًا  املعارضة، 
َأقطاب اآلراء اخلالفية  املأمون يثري اجلدل يف بني 
يف عقائد املسلمني، فقد َأثار مسألة َأحقية اخلالفة 
إِحراج  هدفه  وكان   ،الرضا اإِلمام  بحضور 
اإِلمام ومن ثمَّ النَّيل منه. وعىل أيِّ حال: إِن 
هذه املسألة دخلت البحث العقائدي بغض النظر 

عن تداعياهتا يف ذلك الزمان، وما هيمنا اآلن هو 
أننا نريد أن نعرف رأي أئمتنا يف املسألة، وما 
هو اخلالف الرئيس بني موقف اإلمامية وموقف 

األشاعرة؟
بخلق  يقولون  فإهنم  األشاعرة:  موقف  أما 
خملوقة،  غري  َأهنا  فيقولون  املعاين  َأما  اأَللفاظ، 

وسموها بالكالم النفيس، ويستدلون لذلك:
أن كل متكلم قبل أن يطلق اأَللفاظ ويتلفظ هبا، 
لّفِظ معاٍن يف ذهنه، وهذه  توجد يف داخله قبل التَّ

املعاين الذهنية يقولون عنها أهنا غري خملوقة.
منه  يلزم  أَلنه  ومرفوٌض:  مردوٌد  القول  وهذه 
وجود يشٍء غري خملوق مع اهللِ تعاىل، وهو القوُل 

ك. بالشِّ
أما اإلمامية: فرأهيم رأي أئمتهم، فقد جاء 
ُسئل  ملا   العسكري الزكي  احلسن  اإلمام  عن 

دروس في العقيدة
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 أم غري خملوٌق؟ فقال القرآن وانه خملوٌق  عن 
َوَما  يشٍء،  كلَّ  َخَلَق  اهلُل  هاِشم،  َأبا  »يا  للسائل: 
آشوب:  شهر  ابن  طالب،  أيب  آل  لوٌق«)مناقب  خَمْ ِسواُه 

ج2، ص525(.

فداك،  ُجعلت   :الصادق اإِلمام  وُسئل 
الُقرآن  َأنَّ  قوٌم  فزعم  القرآِن،  يف  الناس  اختلف 
اهللِ  كالُم  آخرون:  وقال  خملوق،  غري  اهللِ  كالُم 
خملوٌق، فكتب: »الُقرآن كالم اهلل، ُمَدٌث غرُي 
خملوٍق، وغرُي َأزيل مع اهلل تعاىل ذكره...«)التوحيد/ 

.)156

وقال الشيخ الصدوق يف توحيدِه)ص156(: »قد 
اهلل  ووحي  اهلل  كالم  القرآن  َأن  الكتاب  يف  جاء 
وقول اهلل وكتاب اهلل، ومل جيئ فيه أنه خملوق، وإنام 
امتنعنا من أطالق املخلوق عليه، ألن املخلوق يف 
اللغة قد يكون مكذوبًا، ويقال: كالم خملوق أي 

َم َتعُبُدوَن ِمن  مكذوب، قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿إِنَّ
ِ َأوَثانًا َوَتُلُقوَن إِفكًا﴾)العنكبوت:17(، َأي:  ُدوِن اللَّ

كذبًا«.
التوحيد: منكري  عن  حكاية  وجل  عز   وقال 

إاِلَّ  َهَذا  إِن  اآلِخَرِة  ِة  املِلَّ ِف  َذا  ِبَ َسِمعَنا  ﴿َما 
اختاَِلٌق﴾)ص:7(، َأي: افتعال وكذب.

ومن قال: إنه غري خملوق بمعنى أنه غري مكذوب 
أنه  فقد صدق وقال احلق والصواب، ومن زعم 
غري خملوق بمعنى أنه غري مدث وغري منزل وغري 

مفوظ فقد أخطأ وقال غري احلق والصواب.
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اليابانية  الديانات  إِحدى  هي  الشنتوية:   
بالوحي  وال  بالسامء  ترتبط  ال  والتي  الوضعية، 
َأساسًا، وقد ظهرت للوجود منذ قرون عديدة يف 
اليابان كام جاء عنهم، وال َزالت هي الدين السائِد 

عىل ساحة املعتقدات اليابانية.
ومن الصعب جدًا معرفة الديانة الشنتوية بكل 
تفاصيلها، من حيث النشأة، ومن الذي أنشأها؟ 
تلك  فبقيت  هلم؟  التفصيلية  املعتقدات  هي  وما 
ومل  ُيعرف مؤسسها،  فلم  هلا،  األسئلة ال جواب 
يتم التعرف عىل املدعيات الواضحة واملعتقدات 
التي  واملامرسات  العادات  تلك  سوى  للديانة، 

تظهر من املتعبدين هبذه الديانة يف اليابان.  
عن  منقولٌة  )الّشْنتو(  َأو  الّشنتوية  وكلمُة 
اآلهلة  طريق  وتعني  تو(  )شن  الصينية  اللغة 
وتعني  )كامي(،  اليابانية  وباللغة  اأَلرواح،  َأو 
تقديس األرواح، فـ )الكامي( هو عنرص َأسايس 
يف عقيدة الشنتو حيث إنَّه يعني شيئًا له القداسة، 
وهو موجود يف احلياة اليومية، ويؤّثر يف اإِلنسان، 
َأو  والقداسة  االحرتام  مشاعر  فيه  يبعث  بحيث 

مشاعر الغموض واالنبهار.
وخفية  جمهولة  تبقى  )الكامي(  كلمة  ولكن 

مذاهب وأديان

َأحد  َأقرَّ  فقد  أنفسهم،  الشنتوية  أتباع  عىل  حتى 
فقهاء الشنتو يف القرن الثامن عش، وهو )موتوري 
وراح  الكلمة،  معنى  فهم  عن  بعجزه  نورينجا( 

يعّرفها بصورة عامة، وبألفاظ ُمقّدسة.
معتقدات الشنتوية:

الشنتوية،  يف  مكان  التوحيد  لعقيدة  ليس 
فيها  تتجىل  أن  يمكن  التي  املظاهر  تعدد  فبسبب 
ظاهرة  كل  بني  اليابانيون  ربط  اإلهلية،  القوى 
وآهلة معينة، وَأعداد )الكامي( ال يمكن حرصها، 

ويمكن أَلي شخٍص َأن ُيعنّي آهلتُه اخلاصة.
فال  للمطلق،  تعريف  الشنتوية  يف  يوجد  ال 
يمكن أَلحد َأن يّدعي الصواب املطلق، وال اخلطأ 
من  معصومني  غري  طبيعتهم  يف  فالناس  املطلق، 
اخلطأ، وتفرتض الشنتوية َأن اإِلنسان كائٌن طيٌب 
َّ يقع نتيجة تدّخِل اأَلرواِح  يف اأَلساس، وَأن الشَّ
يرة، وهذه األرواح تندفع بتلك الطقوس أو  الشِّ
فإِقامة  َأتباعها،  هبا  يقوم  التي  الشنتوية  العبادات 
الصلوات وتقديم القرابني لـ)الكامي( هي ألجل 
ذلك اهلدف، والتي من َأجلها تكثرت طقوسهم 

وصلواهتم.
الشنتوية حياٌة  يوجد يف  أنه ال  ومن عقائدهم 
شيئًا  امليت  الشخص  جسد  ويعترب  املوت،  بعد 
من  تتحرر  أن  بعد  امليت  روح  تنطلق  ُمدنسًا، 

جسدها املادي فتندمج مع قوى الطبيعة.
كبريًة  مكانًة  للشمس  أن  معتقداهتم:  ومن 
الضوء،  ومنها  )أمايرتاسو(  وتسمى  عندهم، 
حتكم  التي  اإلمرباطورية  الساللة  أنَّ  فمعتقدهم 

ِدَيانُة

الّشْنَتوّيِة
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اليابان منذ آالف السنني مقدسة، وسبب قداستها 
املقدسة،  الشمس  سليل  األول  مؤسسها  أنَّ 
بني  قائم  عائم  جرس  عرب  اأَلرض  إىل  وصل  وقد 
امء واألرض، وبناًء عىل ذلك، فمنـزلة الصنم  السَّ
س )الشمس( مستمرة أبدية طاملا أن حفيده  املقدَّ
أنَّ  اعتقادهم  ذلك:  ومن  اليابان،  عىل  قيرص 
وهو  املبارشة،  اآلهلة  سليل  الياباين  اإلمرباطور 
حيظى باحرتام اليابانيني بصورة كبرية، فعندما يمّر 
ينحني  فالكّل  الشوارع،  يف  اإلمرباطور  موكب 
إالَّ  يسمعه  ال  رّس  فهو  صوته  أّما  مقفلة،  والعني 

الصفوة من رجال البالط.
إظهار  إىل  اليابانيني  عند  نزعة  ذلك  ولَّد  وقد 
دام  ما  هي:  مقولة  عىل  يقوم  وتربيرهم  التفوق، 
مبارشة،  اآلهلة  سليل  الياباين  اإلمرباطور  أنَّ 
األمم  بقية  عىل  متفّوقة  اليابان  لتكون  كاٍف  فهذا 

والشعوب، 
عبادهتم:

قرابني  عن  عبارة  فهي  لعبادهتم  بالنسبة  وأما 
 )Shinse )شينس  والقربان  وتطهري،  وصلوات 
غالبًا ما يكون من احلبوب أو الشاب، ويف الزمن 
املال،  من  القربان  يكون  أن  العادة  جرت  احلايل 

شجرة  من  غصن  صورة  يف  رمزيًا  يكون  قد  أو 
السكاكي، وَأما الصلوات )Norito(: فهي عبارة 
فعل  وأما  املصيل،  هبا  يقوم  وَأدعية  كالم  عن 
التطّهر هاراي )Harai( باإِلضافة إىِل االغتسال، 
عندما يلوح الكاهن بفرع من شجرة السكاكي َأو 

ورقة منها إىِل رأس املتطهر.
رمزيٌة  وليمٌة  هناك  َأيضًا:  عباداهتم  ومن 
مع  الطعام  تناول  إىل  إشارة  وهي   ،))Neori
)كامي(، وتتبع هذه الطقوس عملية تناول رشاب 
)ميكي( املقدس، وهو مصنوع من رشاب األرز 

املخمر.
ولدى الشنتوية مزاراٌت وأماكن للعبادة وأداء 
يف  مزار  ألف   )800.000( إىل  تصل  القرابني 
)آيس(  مدينة  هيكل  َأشهرها:  اليابان،  عموم 
يف   Taisha( )تيشا  وهيكل  اهلادي،  املحيط  عىل 

)إزومو(، وهو حيمل اسم العشرية.
املصادر:

كتاب )املوسوعة العربية( ملؤلفه: عبد احلميد 
صالح، كتاب )املعتقدات الدينية لدى الشعوب( 
ملؤلفه: جفري بارنور، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام.
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بني  سقيفة  يف  اخلالفة  عىل  بكر  َأيب  سيطرة  بعد 
إىِل  ساعدة وتوليه احلكم، بعث شخصًا من حاشيته 

َأرض فدك لُيخرَج وكيَل فاطمة منها.
َبكر  أَليب   فاطمُة  ِاهلل رسوِل  بِنُت  فجاءْت 
َوعْزلَت   ،اهلل رسوِل  َأيب  مرياَث  متنعني  مِلَ  قائِلة: 

؟ وكييل عنها، وقد َوَهبها يل َأيب بَِأمِر اهللِ َعّز وجلَّ
ذلك،  عىل  بشهوِدك  َهلّمي  بكر:  َأبو  فقاَل 
 ، ـ  ثعلبة  بنت  بركة  وهي  ـ  َأيمن  بـ)ُأمِّ   فجاءت
يا  َأشهُد  ال،  َأيمن:  ُأمُّ  لُه  فقالت   ، النَّبيِّ حاضنِة 
 ،ِاهلل رسوُل  قال  بام  عليَك  َأحتجَّ  حّتى  بكر،  َأبا 
قاَل:   ِأنَّ رسوَل اهلل يعلم  مّمن  َألسَت  باهللِ  ُأنشدَك 
ج12  العامل:  اجَلّنِة()كنز  َأهِل  من  امرأٌة  َأيمن  ُأمَّ  إِنَّ 

ص146 ح34416(. 
فقال َأبو بكر: بىل.

َأوحى  وجّل  عّز  اهلَل  أنَّ  فاشهد  َأيمن:  ُأمُّ  قالت 
ُه)الروم:3(،  َحقَّ اْلُقْرَبى  َذا  َفَآِت   :رسولِه إىِل 
  فجعل فدكًا لفاطمة طعمة بأمر اهلل، وشهد عيلٌّ

بذلك )الدر املنثور للسيوطي ج 5 ص 273(.

يف  َحّقها  نؤيُد  ِكتابًا  لفاطمَة  ُأكتبوا  بكر:  َأبو  فقال 
فدك، وادفعوه هلا.

ما  فقال:  بكر،  َأيب  َدَخل عمُر عىل  َأثناِء ذلك  ويف 
هذا الكتاب؟ 

فقال أبو بكر: إِّن فاطمَة اّدعت يف فدك، وشِهَد هلا 
، فكتبُت هلا عىل َضْوء ذلك. كٌل ِمن ُأمِّ َأيمن وَعيلٌّ

)ذكره  ومّزقه   فاطمة من  الِكتاب  ُعمر  فَأخَذ 
الشيخ املفيد يف االختصاص: ص183(. 

َأيب  إىِل   املؤمنني َأمري  جاء  ذلك  حصول  وبعد 
بكر وهو يف املسجد وحوله امُلهاِجرون واأَلنصار.

من   َفاطمَة ِمرياَث  منعَت  مِلَ  بكر  َأبا  يا  فقال: 
رسول اهلل، وقد َمَلكُتُه يف حياتِه؟

فقال َأبو َبكر: هذا يَفٌء للمسلمني. 
فقال َأمري املؤمنني: َيا َأبا بكر حَتكم فينا بِخالِف 

ُحكِم اهللِ يف امُلسلمني.
قال َأبو بكر: ال.

املسلمني  يِد  يف  كاَن  فإِن   :املؤمنني أمري  فقال 
يشٌء يملكونه، ثم اّدعيُت َأنا فيِه، َمْن تسأُل الَبّينة؟

مناظرات عقائدية
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قال أبو بكر: إِياَك َأْسَأهُلا. 
فقال اإِلماُم: َفاَم باُل َفاطمة َسْألَتها الَبّينة بإِتيان 
تسأْل  ومل  هبم؟!  َأتت  وقد  يدها  يف  ما  عىل  الشهود 
َأن ال  ِمْن  اّدعوه  ما  الشهود عىل  بإِتيان  َبّينًة  املسلمني 
َحقَّ لفاطمَة يف فدك، وإِنُه يَفٌء للمسلمني، كام سألتني 

البينة والشهود عىل ما اّدعيُت عليهم؟
من  َدْعنا  عيل  َيا  عمر:  فقال  بكر،  َأبو  فسكت 
كالِمك، فإِّنا ال َنْقوى عىل ُحّجتك، فإِن َأتيَت بشهود 

عدوٍل غرِي ما تقدم، وإاِل َفَفدٌك يَفٌء للمسلمني.
فقال َأمري املؤمنني: يا َأبا بكر َتقرُأ ِكتاَب اهلل؟

قال أبو بكر: نعم.
قال اإِلماُم: َأخربين عن قولِه تعاىل: إّنام ُيريُد 
وُيطّهرُكْم  البيت  أهَل  الِرجَس  َعنُكْم  ليذهَب  اهلُل 
يف  َأْم  فينا  َنَزلت؟  فيمن   ،)33: تطهريًا)األحزاب 

َغرْينا؟
قال: بل فيكم.

عىل  َشِهدوا  شهودًا  َأنَّ  فلو   :اإلمام فقال 
كنَت  َما  بِفاحشة،   ِاهلل رسوِل  بنت   فاطمَة

َصانعًا؟
، َكاَم ُأقيمُه عىل  قال َأبو بكر: ُكنُت ُأقيُم َعليها احَلدَّ

نساء املسلمني.
فقال اإلمام: إِذن كنُت عنَد اهللِ من الَكافرين.

قال َأبو بكر: ومِلَ؟
هلا  اهللِ  شهادَة  َرددَت  أَلنك   :اإِلماُم فقال 
رددَت  كام  عليها،  النَّاس  شهادَة  وَقبِلت  هارِة،  بالطَّ
هلا  َجَعل  َأْن   ،رسوله وُحكَم  وجل  عّز  اهللِ  ُحكَم 
َفَدكًا قد َقبضته يف َحياتِه، ُثم قبلَت َشهادَة إِعرايب، 
َورّجحَت قوَلُه َعليها، وَأخذَت ِمنها َفَدكًا، وقد َقال 
عىل  واليمنُي  املّدعي،  عىل  »الَبّينُة   :اهلل َرسوُل 
عى َعليِه« )كنز العامل: ج6ص187ح15282(،  امُلدَّ

.ِفرددَت قوَل رسوِل اهلل
بعُضهم  وَنظر  وَأْنكروا،  النَّاُس  َدْمَدَم  عندها 
َطالب،  َأيب  بُن  َعيلُّ  واهللِ  َصَدَق  وقالوا:  بعض،  إىِل 
َوَرجَع اإِلماُم إىِل َمْنزلِه. )اإلحتجاج للطربيس: ج1، 

ص234 ـ 239(.
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يدورون هبا  والتي  للتقليد،  النافني  إِليِه( هذه هي شبهة  َحاجَة  التَّقليِد، وال  دليَل عىل  )ال 
عن  وَيقلبوهم  البسطاء،  صدور  يف  ومقامًا  مستقرًا  هلا  جيدوا  َأن  عسى  املؤمنني،  َأوساط  يف 

واب. الواضحات واملسلامت، وينجحوا يف حرفهم عن جاّدة احلقِّ والصَّ
واستندوا يف شبهتِهم هذِه إىِل بعض الروايات وبعض كلامت اأَلعالم، التي تومهوا َأهنا متنع 

من التقليد وحتّرمه، ورسعان ما سيتبني خواء ذلك الفهم املغلوط، وخواء أصحابه.
اليِة:   َأما َأجوبتنا عىل َأصل الشبهة، فُيجاُب عنها باأَلدلِة التَّ

1- َدليُل الَعْقِل.
2- َدليُل الُعَقالِء.

ِع. 3- َدليُل الشَّ
 الدليل األول: َدليُل الَعْقُل:

َوتقريُر َدليِل الَعْقِل: هو إِنَّنا َنعلُم َأكيدًا بوجود َأحكام رشعية وتكاليف يف عهدتنا وذمتنا، وذلك 
الدينية،  بالفروع  املسامة  وهي  واألحكام،  التكاليف  تلك  عىل  الدالة  والروايات  اآليات  خالل  من 
، ال ِعلٌم تفصييل بُكِل التفاصيل والدقائِق، وعليه: وهذا العلم بتلك اأَلحكام الشعية هو ِعلٌم إمِجايلٌّ

كيف يفّرغ املكلف ذمته من هذا التكليف املعلوم بالعلم اإلمجايل؟!، فوجوب الصالة عىل إمِجاله ال 
ينفعنا يف املقام، أَلنه معلوم لدى كلِّ مسلم َأنَّ الصالَة مفروضٌة علينا، إاِل أنَّ أحكامها التفصيلية غري 
معلومة لدينا، وهذا ما جيب عىل املكلف معرفته واالطالع عليه، لكي حيقق االمتثال وفراغ الذمة، وهنا 

نقول:
ملعرفِة التَّكاليف املناطة بنا، َأمامنا عّدُة ِخيارات:

- إِّما َأن جيتهد كلُّ واحد مّنا، بحيث يكون قادرًا عىل استنباط التكاليف الشعية من الكتاب العزيز 
كلِّ  عىل  متعرٌس  نعرف  كام  الطريق  وهذا  واجتهاده،  نظره  إليه  توّصل  بام  ويعمل   ،املعصومني وسنة 
العوام، أَلنه يتطلب دراسة مجلة من العلوم، كعلوم العربية واحلديث واأَلصول، ويلج يف مباحثها املعمقة 

والدقيقة، كي حتصل لديه القدرة عىل االستنباط، وهذا ما ال يتيرس إال من لديه حظٌّ عظيٌم.
- وإِّما َأن نحتاط يف اأَلحكام بني آراء الفقهاء، بمعنى: َأن نفعَل ما حُيتمل وجوبه، ونرتك ما حيتمل حرمته 
ٌ َأيضًا، إما لعدم إمكان اجلمع بينها -كام فيمن يقول بحرمة صالة اجلمعة  بني َأقوال املجتهدين، وهو ُمتعرسِّ

وبني من يقول بوجوهبا-، َأو تعرسها أَلسباب ُأخر.
- وإِّما َأن نقلَد جمتهدًا مستوفيًا لشوط االجتهاد، وهو املطلوب.

إِذن ال مناَص من املصري إاِل إىِل التقليد، أَلنَّ العقل حيكم بذلك.
  هذا متام الكالم يف دليل العقل، وسيأيت الكالم يف دليل العقالء يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

شبهات وردود

ال َدليَل على التَّقليِد، وال َحاَجَة ِإليِه! )احللقة األوىل(
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رجال العقائد

أبو ممد موىل بني والبة، أصله الكوفة، نزل مكة، تابعي )رجال الطويس ج1ص37(، وهو من َأصحاب 
السجاد )مسند اإلمام السجاد للعطاردي: ج 2، ص 456(.

قال ابن شهر آشوب يف اجلزء الرابع من املناقب: )وكان يسمى جهبذ العلامء ويقرأ القرآن يف ركعتني(، 
وقال الكيش يف ترمجة سعيد بن املسيب: )ومل يكن يف زمن عيل بن احلسني يف َأول َأمره إاِل مخسة َأنُفس: 

سعيد بن جبري، أبو خالد الكابيل(. 
بن  بعيل  يأتم  كان  جبري  بن  سعيد  إن  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  ترمجته:  يف  وقال 
 يثني عليه، وما كان سبب قتل احلجاج له إاِل عىل هذا اأَلمر وكان مستقياًم، وذكر  احلسني، وكان عيلٌّ
َأنه ملّا دخل عىل احلجاج بن يوسف، قال له: َأنت َشقيُّ بُن كسري؟ قال: ُأمي كانت َأعرف باسمي سمتني 

سعيد بن جبري. )معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: ج9، ص82(.
روى مسلم بإسناده، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، أنه قال: يوم اخلميس وما يوم اخلميس؟ ثم 
جعل تسيل دموعه حتى رأيت عىل خديه كأهنا نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول اهلل: ايتوين بالكتف والدواة 
)معجم رجال  إن رسول اهلل هيجر!  فقالوا:  أبدا،  بعده  لن تضلوا  كتابا  لكم  أكتب  والدواة(  اللوح  )أو 

احلديث للسيد اخلوئي: ج14، ص21(.

أساتذته:
1-االمام عيل بن احلسني، وكانت صحبة سعيد اىل اإِلمام يف املدينة املنورة من سنة 60ـ 95هـ.

2-عبد اهلل بن عباس، الزم بن عباس يف مكة حلني وفاته سنة 68هـ.
ابن عباس:  ابن عباس سعيد يف احلديث قال سعيد: أحّدث وانت هاهنا، فيقول  َأجاز  وُيروى عندما 

َأوليس من نعمت اهلل عليك َأن حُتّدث وَأنا شاهٌد، فأِن َأصبَت فذاك، وإِن َأخطأَت َعّلمُتك.
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ــْل  ــه الكريــم: َفَه قــال اهلل تعــاىل يف كتاب
ــْد  ــًة َفَق ــْم َبْغَت ــاَعَة َأْن َتْأتَِيُه ــُروَن إاِلَّ السَّ َيْنُظ

اُطَها)ممــد: 18(. َجــاَء َأرْشَ
تعمــدت  التــي  الكونيــة  الســنن  مــن 
الســامء بإخفائهــا هــي موعــد قيــام الســاعة، 
ــت هلــا موعــدًا ووقتــًا معينــًا، وأنــاط  ومل ُتوقِّ
اهلُل تعــاىل علمهــا وتوقيتهــا بإرادته ومشــيئته، 
ــاىل يف  ــأذن اهلل تع ــى ي ــذا حت ــة هك ــي باقي فه

ــا. ــا وحتققه قيامه
ــزًى  ــه مغ ــذا ل ــاء ه ــلوب اإِلخف وإِّن أس
وهــدٌف تربــويٌّ للمؤمنــني، ألن فعلــه تعــاىل 
ــس  ــة، ويف نف ــح عظيم ــىل مصال ــوي ع مط
الوقــت هــو حتذيــٌر للجاحديــن بموعــد 

ــم. ــذار هل ــاعة، وإن الس

فَأّمــا املؤمنــون فتأثــري ذلــك عليهــم: بــأنَّ 
ــوم لــه  توقيــَت الســاعة أَلجــل غــري معل
تأثــرٌي عميــٌق عــىل اإِليــامن بالقيامــة، الحتــامل 
ــن  ــة م ــة حلظ ــود يف أي ــوم املوع ــول الي حص
اللحظــات، فيكــون املؤمــن مســتعدًا ومتهيــًأ 

ــكناته. ــه وس يف كل حركات

ــامر  ــن ُي ــا م وَأّم
فيصفــه  وينكرهــا:  ــاعة  بالسَّ

القــرآن بالّضــالل البعيــد، قــال تعــاىل: 
ــاَعِة َلِفــي َضــاَلٍل  ِذيــنَ ُيــاَمُروَن يِف السَّ إِنَّ الَّ

َبِعيٍد)الشــورى:18(.
ــاًل  نيويــة بحــدِّ ذاهتــا دلي ــاة الدُّ تعتــرب احلي
عــىل اآلخــرِة، عــىل َأهنــا ُمقّدمــة لعــامل آخــر، 
نيويــة  وبدونــِه ســيكون خلــُق حياتِنــا الدُّ
عبثــًا، وليــس هلــا َأيُّ معنــى، وهــذا مــا 
ــع  ــق، وال َم ــِة اخَلال ــع حكم ــب م ال يتناس
ــن ال  ــاىل الذي ــف اهلل تع ــذا َوَص ــِه، فل عدالت
ــالل البعيــد، ولقيــام  يؤمنــون باآلخــرة بالضَّ
اآليــة  إِليهــا  َأشــارت  الســاعِة عالمــاٌت 
املباركــة، فقــد قــال تعــاىل: )َأرشاطهــا( َأي:

ــد  ــات، وق ــات ومقدم ــاعة عالم إِّن للس
 َوَردت يف َأحاديــث كثــريٍة عــن النبــي
هــا  وعــن أهــل بيــت العصمــة، ومــن َأمهِّ
ظهــوُر اإِلمــام املهــدي، فقد قــال: »ال 
َتقــوُم الســاعُة َحّتــى خيــرَج َرُجــٌل ِمــن َأهــِل 
«)جممع  َبْيتــي َفيرضهُبم َحّتــى َيْرِجعــوا إىِل احَلقِّ
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َقلُب 
امُلؤمِن 

َجْوفــِه  يف 
ــُح  ــذوُب املِل ــاَم ي َك

ــن  ــرى ِم ــا ُي ــاء، مم يف املَ
َأن  َيســتطيُع  فــال  امُلنكــِر 

ُأمــراُء  َيليهــم  فعنَدهــا  ُه،  َيغــرّيَ
َوُعرفــاُء  فســقٌة،  َوِوَزراُء  َجــَورٌة، 

ــم  ــون ِعندُه ــٌة، فيك ــاُء َخَون ــٌة، َوُأمن َظَلم
ــتدرك  ــروُف ُمْنَكرًا«)مس ــًا، واملَع ــر َمْعروف امُلنك

ص372(. ج11  النــوري:  للشــيخ  الوســائل 

الزوائد 

ج7(. للهيثمــي: 

الــزالزل  ومنهــا: 
ــام  ــال اإلم ــام ق ــوفان، ك والكس

الزَل والكســوفني  الصــادق: »إِن الزِّ
ــاعة،  ــات الس ــن عالم ــة م ــاح اهلائل ي والرِّ
فــإِذا رأيتــم شــيئًا مــن ذلــك فتذكــروا قيــاَم 
ــايل  ــاجِدكم« )أم ــوا إىِل َمس ــِة، وافزع القيام

.)102 ص  الطــويس 

ــار  ــاعة َأش ــر للس ــات ُأخ ــاك عالم وهن
ــارَش  ــال: »مع ــرم: إِذ ق ــيُّ اأَلك ب ــا النَّ إِليه
ــاعِة،  السَّ بــَأرشاِط  ُأخربكــم  َأال  النَّــاِس 
قــال: مــن  يــا رســول اهلل،  بــىل  قالــوا: 
ــاُع  ــواِت، وإِتب ل ــُة الصَّ ــاعِة إِضاع َأرشاِط السَّ
ــُم  ــواِء، وَتعظي ــع اأَله ــُل م ــهوات، واملي الشَّ
نيــا، فعندهــا َيــذوُب  يــن بالدُّ املَــاِل، وبيــُع الدِّ
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صفحات مهدوية

َدْأُب العامِلِ العاقِل عىل حتصيِل الِعلِم واملَْعرفة، 
واأَلحداِث  املَواقف  َعلل  عن  واالستفهام 
وتفسرِيها وحتليِلها، كي َترتكَز املعلوماُت احلياتيُة 
َكُأصوٍل  َتنفعُه  ثمَّ  ومن  هن،  الذِّ ِوعاِء  يف  املفيدُة 
موضوعيٍة مِلَا ُيواُجُه يف َمسريِة َحياتِه من ُمَتطلبات.
التَّشويِش والتَّعمية  إىِل  َيْدأُب  اجَلاهُل فهو  َأّما 
عىل احَلقائِق، والتشكيِك بالَوَقائع واملفاهيِم التي 
ال َتتالءُم مع مستواه الِفكري، بمقداِر َدرجِة اجَلهل 

الذي ُيوّجُه َحياتُه بالِوجهِة القارصة املتعثرة.
املعروُف إِن اإِلماَم املهدي يأخُذ ثأَر اإِلمام 
القتلة  َأن  وبام  املبارك،  الظهور  عند   احُلسني
بقتل   جلده يقتصُّ  فإنه  َأجداثِهم،  يف  غائبون 
اإلمام  يعارصون  الذين  القتلة  هؤالء  ذراري 
ويقول:  البعض،  َيسأُل  هنا  ومن   ،املهدي
اإِلمام  قتل  يف  ُجْرٍم  َأيُّ  هلم  يكن  مل  الذراري  إِن 
احلسني، فكيف يقتلهم، والقرآن يقول: َأالَّ 

َتِزُر َواِزَرة ِوزَر ُأخَرٰى النجم/38؟!

ف اجلواب نقول: إِّن اإِلمام املهدي يقتصُّ 
لكوهِنم  ال   احلسني اإلمام  قتلة  ذراري  من 
طبعًا،  القبيح  لم  الظُّ من  فهذا  الَقَتلة،  ذراري 
لكنه يفعل ذلك معهم لكوهنم مؤيديَن وراضنَي 
النسبي  االمتداد  فهم   ،احلسني اإِلمام  بقتِل 
ممن  ألهنم   ،احلسني اإِلمام  لقتلِة  والفكري 
يتبنون هنجهم، ولو كانوا مكاهنم لفعلوا فعلهم، 
ورأوا رأهيم، بل يوجد اآلن من يرتىض عىل يزيد 
وقتلِة اإِلمام احلسني، أَلنه َيرى َأن يزيد خليفٌة 

!رَشعيٌّ للنبي
بن  يزيد  ُيوايل  ِمن  ُكلَّ  إِّن  اجلواب:  فخالصُة 
معاوية وَأتباعه الذين تلطخت َأيدهيم بِدِم اإِلمام 
الذنب  هبذا  املشارك  حكم  حكمه   احُلسني
زيارة  يف  جاء  فقد  واإِلرادة،  الرضا  بتامم  العظيم 
ًة َقَتَلْتَك،  وارث لإلمام احلسني: »َفَلَعَن اهلُل ُامَّ
َسِمَعْت  ًة  ُامَّ اهلُل  َوَلَعَن  َظَلَمْتَك،  ًة  ُامَّ اهلُل  َوَلَعَن 

بِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه«.
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من  يتربؤون  الذين  ُأولئِك  من  العكِس  وعىل 
يزيد وعمر بن سعر وشمر وبن مرجانه وَأفعاهلم 
معسكره،  ويف   ،احلسني مع  فإهنم  القبيحة، 
فقد روى جابر بن عبد اهلل األنصاري عن رسول 
اهلل أنه قال: »من َأحبَّ َقْومًا ُحِشَ معهم، َوَمْن 
احلسني  مقتل  َعَمِلهم«  يف  ُأرْشَك  َقوٍم  َعَمَل  َأحبَّ 

للخوارزمي: ج2، ص191.

 إذن: نستطيع أن نقّسم قتلة اإِلمام احلسني
إىِل طوائِف:

قتل  عىل  أقدموا  الذين  وهم  اأُلوىل:  الطائِفُة 
وأصحابه   بيته وأهل   احلسني اإلمام 
التأريخ  ذكرهم  وقد  إرادهتم،  بمحض  )رض(، 

باألسامء والصفات.
وقتلها  ظلمها  كان  التي  وهي  الثانية:  الطائفة 
أَلهِل البيت باإِلعالم َأو بالتظليل، فإهِّنا وإِن 
شاركت  لكنها  القتل،  عمليِة  يف  فعاًل  ُتشارك  مل 
الرصيح  والتأييد  الكاذب  اإِلعالم  بطريق  بالقتل 

للقتلة الفعليني.
بمقتل  رضيت  التي  وهي  الثالثة:  الطائفة 
فحكمهم  الطاهرين،  بيته  وَأهل  احلسني  اإِلمام 
حكم الشيك يف مقتل اإِلمام احلسني، وهم 

.ملعونون بنص اأَلئِمة
ورد  بام  الثالثة  الطوائف  شمول  وُيمكننا 
َمْن  اهلُل  »َلَعَن   :زياراهتم إِحدى  يف   عنهم
َبَلَغه  َمْن  اهلُل  وَلَعَن  بِه،  َأَمَر  َمْن  اهلُل  وَلَعَن  َقَتَلُكْم، 
َذلَِك ِمْنُهْم َفَرِضَ بِه« الكايف: ج4، ص573، وورد 
اهلُل  »َقَتَل   :العباس الفضل  َأيب  زيارة  َأيضًا يف 
املتهجد:  َواأَلْلُسِن«مصباح  بِاأَلْيِدي  َقَتَلْتُكْم  ُأّمًة 

ص725.

وبالنتيجة: َأن اإِلمام املهدي ال َيقتُل هؤالِء 
بال ُحّجة وبّينة، بْل سوف يقيم احلجة عليهم بام 
َأهل  وقتل   احلسني بقتل  رضاهم  من  تقدم 
بيته وَأصحاهبم املنتجبني)رض(، أَلهنم سوف 

حياربونه ويقاتلونه، ويكونون يف صفِّ َأعدائه.
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 أسئلة عقائدية

د جعل  املقلِّ يقلد غريه با، فيجعلها ف عنقه، وكأن  التي  القالدة  بانه مأخوذ من  اللغة  التقليد ف 
احلكم الذي قلد فيه املجتهد كالقالدة ف عنقه.

واما اصطالحًا فهو: العمل بقول الغري من غري حجة، ومطالبة دليل )الدر النضيد ف االجتهاد واالحتياط 
والتقليد: ص197(.

د ال يستدل عىل ما توصل اليه وال حيصل عىل اليقني ـ ف الغالب ـ ف املسائل التي قلد فيها،  فاملقلِّ
وعندما نأيت اىل ُأصول الدين فإِن املطلوب فيها من املكلف َأن حّيصل عليها ويعرفها ويعتقد با اعتقادًا 
جازمًا، حتى يكون إِيمنه با عن بصريٍة واعتقاٍد وجزٍم، والتقليد فيها ال يوصله اىل ذلك، فاملدار ف 
ُأصول الدين هو حتصيل اليقني والقطع، أَلّن املراد منها االعتقاد اجلازم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
َأّن ُأّمهات اأُلصول وكليات املسائل االعتقادية معدودة ومعروفة، ولكل من هذه املسائل َأدلة عقلية 
وفطرية واضحة، هلذا فاّن حتصيل اليقني با َأمر يسري، ومتيرس لغالب الناس، فمن هنا وجب ف ُأصول 
الدين اإِليمن با عن اعتقاٍد، وعدم جواز التقليد، َأّما بالنسبة إىِل الفروع واأَلحكام الفقهية ملا كانت 
واسعة جدًا، والعلم با حيتاج إىِل مقدمات كثرية، ال يقدر َأغلُب الناس عىل حتصيلها، واملطلوب فيها 
هو العمل والتطبيق، هلذا فإِّن عىل املكلفني بحكم الفطرة، وتبعًا لسرية العقالء َأن يرجعوا ف َأحكام 
الرشيعة إىِل العلمء واملجتهدين املتخصصني ف هذا الشأن، ليقوموا بَأداء واجباهتم الدينية، ووظائفهم 
الرشعية، ومن هنا ال بّد َأن نعلم بَأنَّ التقليد للمجتهد اجلامع للرشائط، والرجوع إِليه ملعرفة الوظيفة 
الرشعية ف فروع الدين هو نوٌع من الرجوع إىِل املتخّصِصني، وال عالقة له بالتقليد اأَلعمى الناشئ من 

العصبّية القومّية، َأو الِعرقية َأو ما شابه ذلك.

ملاذا ال جيوز التقليد ف ُأصول الدين، بينم جيوز ف فروعه؟ 
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يمتاز كتاب مظلومية الزهراء بصغر حجمه 
الـ)80(  يتعدى  ال  كتاب  فهو  مضمونه،  وكرب 
يضم  لكنه  االعتيادية،  الكتب  بحجم  صفحة 
اليد  ويضع  وقيمة،  عالية  مضامني  دفتيه  بني 
عىل معلومات وحقائق تارخيية مهمة، إذ يتناول 
مطالب  تسعة  مَؤلفِه  يف  اهلل(  )حفظه  املؤلف 
كتب  من  نبوية  َأحاديث  بسبعة  ابتدأها  رئيسية، 
املقاماِت  األَحاديُث  تلك  تضمنت  املخالفني، 
العاليَة للزهراء ومنزلتها الّسامية عند اهلل تعاىل 
وعند َأبيها رسول اهلل، ثم عطف املؤلف قلمه 

 اسم الكتاب: مظلومية الزهراء
اسم املؤلف: آية اهلل السيد علي احلسيين امليالني 

سنة الطبع:1430هـ
عدد الصفحات: 80

الطبعة: الرابعة

يف املطلب الثاين والثالث حتى املطلب التاسع يف 
كلَّ  ألنَّ   ،بيتِه وَأهِل   املؤمنني َأمري  ظالمة 
تلك املظامل هي من جّراء تلك السقيفة التي ألقت 
ومقاماهتم،   البيت أهل  منزلِة  عىل  بقراراهتا 

فُأقيص من ُأقيص، وُقتل من ُقتل.
  ثم بعد ذلك خيتتم املؤلف كتابه ببعض املسائل 
كانتهاك   ،الزهراء ظالمة  تفاصيل  تثبت  التي 

حرمة الدار وإِسقاط املحسن وكرس الضلع.

ببليوغرافيا عقائدية
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هل )فدٌك( نِْحَلة كم تقول السيدة فاطمة ؟ أو مرياٌث كم يقول َأبو بكر؟
جواُبنا: تظافرت الروايات الكثرية من طرقكم -بغض النظر عن طرقنا- َأنَّ رسول اهلل َأعطى َفَدكًا 

لفاطمة يف َأثناء حياتِه، ومل تكن فدكًا مرياثًا، وهذا نص الروايات التي ذكرت هذه احلادثة:
ما ذكرُه ابن حجر العسقالين يف )املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية: كتاب التفسري، ج15، ص197( حيث 

قال:
َتْبِذيًرا )االرساء  ْر  ُتَبذِّ بِيِل َواَل  ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ عن أيب سعيد، قال: ملا نزلت َوآِت َذا اْلُقْرَبٰى َحقَّ
26(، دعا رسول اهلل فاطمة، وَأعطاها فدكًا، وجاءت هذِه الرواية يف مصادر عديدة منها: )فتح القدير: 
ج3، ص224، وشواهد التنزيل: ج1 ، ص444، يف موارد متعددة، و كنز العامل: ج3، ص767، و السنن الكربى: ج6، 
ص691، و تفسري اآللويس: روح املعاين، ج8، ص61، و لباب النقول يف أسباب النزول: ج1، ص123، و الدر املنثور: 

ج5، ص273، و مسند أيب يعىل: ج2 ص534(.

وجاء يف ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي احلنفي، ج1 ص128:
ْر َتْبِذيًرا)اإلرساء: 26(،  بِيِل َواَل ُتَبذِّ ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ )خامسًا: قول اهلل تعاىل َوآِت َذا اْلُقْرَبٰى َحقَّ
 خصوصية هلم خصهم اهلل العزيز اجلبار هبا، واصطفاهم عىل األُّمة، فلام نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل
قال لفاطمة: »هذه فدك، وهي مما مل يوجف عليه بخيل، وال ركاب، وهي يل خاصة دون املسلمني، 
وقد جعلتها لِك ملَّا َأمرين اهللُ بِه، فُخذهيا لِك ولولِِدك«، فهذه الروايات يف كتبكم حتدثنا بأنَّ فدكًا عطيٌة من 
ها؟ ويقول  رسول اهلل َأعطاها البنتِه فاطمة يف حياتِه، وليست من تركتِه، فكيف يمنعها األَّوُل من َحقِّ

األَنبياء ال يورثون، ما تركوُه صدقًة!

 تساؤٌل من مخالف
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