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افتتاحية العددامَلَضاِمنُي الَعَقاِئدّيُة يف ِزَياراِت امَلْعُصوِمنَي

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.

احتّلت زيارات املعصومني زاوية مهّمة من زوايا ثقافة مدرسة َأهل البيت، وحجرًا 
مهاًم يف بناء الوالء اخلالص هلم، وَأخذت جانبًا مهاًم من اهتامم املعصومني والتأكيد عليها 
َأعاَن  َفَكَأّناَم  َوَتَعاهَدَها  ُقُبوَرُكْم  َعّمَر  َمْن  َعيلُّ  »َيا  قال:  َأنه   اخلاتم نبينا  فعن   ،قبلهم من 

ُسَلْياَمَن بَن َداوَد َعىل بَِناِء َبْيِت املَْقِدِس« وسائل الشيعة: ج01، ص892.
والسبب يف ذلك كون زياراهتم متثل ُأسلوبًا تربويًا وتعليميًا من َأساليب َأهل بيت العصمة 
َأذهاِنم  إىِل  والنفوذ  شيعتهم  عىل  لالنفتاح  مهمة  قناة  ومتثل  ومواليهم،  َأتباعهم  مع  والطهارة 
عقائدية  مضامنَي  ذاَت  فقراٍت  ثناياها  بني  ضّمت  املباركات  الزيارات  تلك  َأنَّ  إِذ  وقلوهبم، 

وتوحيدية عالية، وتضّمنت َأيضًا التعريف بذواهتم الطاهرة ومقاماهتم السامية.
التفّطن  عن  للزيارات  وَأدائهم  تالوهتم  َأثناء  تعاىل  اهلل  َأّيدهم  املوالون  يغفل  َأن  ينبغي  فال 

والتأّمل يف تلك الفقرات العظيمة.
وال ينبغي للمؤمنني املوالني َأيضًا االقتصار عىل قراءة زيارة دون زيارة أخرى من الزيارات 
رر واجلواهر، وخزائن الكنوز اإِلهلية النفيسة قد بّثها َأئمُتنا يف مجلة الزيارات  املتعددة، أَلن الدُّ
املكانية والزمانية، وَأعطوا مفاتيح تلك الكنوز واخلزائن ملن تطهر بامء واليتهم، وَأخلص هلم يف 
الطاعة والوالء، أَلنَّ تلك املضامني العميقة ال يناهلا إاِل ذو حٍظ عظيم إنَّه لقرآن كريم  ِفي 

ُرون الواقعة: 97. ُه إالَّ الُمَطهَّ ِكَتاٍب َمْكُنون  ال َيَمسُّ
 ،ويمكن للقارئ الكريم أن جيد ما جاء يف كالمنا عندما يرجع إىِل الزيارات املروية عنهم
 َأكثر من تسع زيارات، وهكذا زيارات إِمامنا احلسني فاملروي يف زيارات َأمري املؤمنني
 ،عددًا، ناهيك عن الزيارات العامة واجلامعة أَلئمتنا التي زادت عىل زيارات املعصومني

.التي ُتعدُّ من املوسوعات املعرفية يف مقامات ومنازل َأهل البيت
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 أمجع العلامء املخالفون ملذهب أهل البيت
عبد  عدا  ما  اهلل،  لغري  معّبد  اسم  كّل  حتريم  عىل 
املطلب، فالتعبيد لغري اهلل حمرم باإلمجاع، فال يقال 
وال  عيل،  عبد  وال  احلسني،  عبد  وال  النبي،  عبد 
عبد  اهلل،  عبد  يقال:  بل  ذلك،  ونحو  عمر،  عبد 
امللك،  القدوس، عبد  الكريم، عبد  الرمحن، عبد 
اهلل  بأسامء  التعبيد  من  ذلك  وأشباه  السالم،  عبد 
سبحانه وتعاىل، وإذا كان قد وقع هذا التعبيد يف 
اسم من األسامء فيجب تغيريه، فمن سّمى ولدًا 
بمثل هذا الرتكيب اإلضايف الذي ينسب العبودية 
لغري اهلل تعاىل - يف نظرهم - كعبد النبي، أو عبد 
احلسني أو عبد احلسن أو عبد عمر، أو شبه ذلك، 
عبد  بدل  فمثاًل  رشعًا،  مقبولة  أسامء  إىل  يغريها 
الرسول  عبد  وبدل  النبي،  رب  عبد  نقول  النبي 
الرسول، وبدل عبد احلسني،  نقول عبد رب 
عبد  أو  اهلل،  عبد  أو  احلسني،  رب  عبد  نقول 

الرمحن، وهكذا يغري بام جيوز رشعًا.
 ،البيت أهل  مذهب  أتباع  من  العلامء  أما 
بأدلة  املسألة، وجيوزون ذلك  فيخالفوهنم يف هذه 
 ليست بصعبة الفهم، وال أدري كيف غفل عنها القوم.

الدليل من القرآن الكريم:
ِمنُكْم  َياَمى  اْلَ َوَأنِكُحوا  تعاىل:  قال 
اِلِنَي ِمْن ِعَباِدُكم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء  َوالصَّ

ُيْغنِِهُم اهلُل ِمن َفْضِلِه َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم النور: 32.
لقول  املوضوع  يف  الفيصل  هي  اآلية  وهذه 
العبد إىل  فقد أضاف  ِعَباِدُكْم(،  )ِمْن  اهلل سبحانه 

املؤمنني املخاطبني يف اآلية. 
من  وأهنا  التسمية  هذه  جييز  ال  فالذي  وعليه 
هو  ما  لكن  هلل،  إاّل  يكون  ال  العبد  ألن  الرشك؛ 

تفسري اآلية إذًا؟ وما معنى العبد يف اآلية؟
فإن جّوز املدعي إطالق كلمة )عبد( لغري اهلل 
فقد حسم األمر، وأن مل جيّوز فقد رد عىل اهلل يف 

كتابه العزيز.

بيان وجه اجلواز:
إن التسمية بعبد النبي وعبد عيل وعبد الزهراء 
وعبد احلسن وعبد احلسني ....الخ، ليس املفهوم 
منها أنه هو خالقه، وال أن يكون املضاف إليه معبوده، 
وركوع،  سجود  من  بالعبادة  املضاف  إليه  يتوجه 
إاّل هلل وحده. ز  التي ال ُتوَّ العبادة   وبقية أشكال 

الذي  اجلواز  يف  الوجه  هذا  إن  القول  ونستطيع   

دروس في العقيدة
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مما  ليس  اهلل  غري  إىل  )عبد(  كلمة  إضافة  يف  بّيّناه 
موّحد  أي  سألت  فلو  التوحيد،  عقيدة  يعارض 
هو   النبي أن  يعتقد  النبي  بعبد  سمي  من  هل 
اخلالق أو هو اإلله املعبود والعياذ باهلل؟ ال يقول 

نعم إال جاهل أو كذاب. 
عند  )عبد(  لكلمة  اللفظي  االشرتاك  إن 
القران  بنص  جائز  املخلوق  أو  للخالق  إضافتها 
اهلل،  عبد  عيل  القائل  يقول  فعندما  اتضح،  كام 
والتدبري  والتفرد  بالوحدانية  اإلقرار  عليه  يرتتب 
عليه  تشتمل  وما  العبودية،  معاين  وكل  واخللق، 
هذه اللفظة تكون حمصورة إىل من يستحقها وهو 

اهلل جل جالله. 
اإلفتاء  دار  جملة  من  الفتوى  نص  لكم  ننقل 
املرصي، واملؤرخة يف )16/ذو احلجة/1437هـ، 
18/سبتمرب/2016م( يف جواز التسمية بـ )عبد 

النبي( و)عبد الرسول(: 
بني  واالستعامل  الوضع  يف  فارقا  هناك  أن 
وبني  تعاىل،  هلل  إال  رصفها  جيوز  ال  التي  العبادة 

العبودية التي هلا يف اللغة معان متعددة. 
الطاعة،  منها:  أن كلمة )عبد( هلا عدة معاٍن، 
تسمى  املعاين  وهذه  والوالء،  والرق،  واخلدمة، 
عبودية، أو عبدية، وال تسمى عبادة؛ فإذا أضيفت 
كلمة )عبد( إىل اهلل تعاىل كان معناها غاية التذلل 
واخلضوع، كعبد اهلل، وعبد الرمحن، وإذا أضيفت 
أو  رقيق فالن،  معنى:  أمكن محلها عىل  إىل غريه 
خادمه، أو مواله، أو مطيعه، وذلك تبعًا للسياق 
ما  هو  وهذا  اللغوي،  املعنى  حتدد  التي  والقرينة 
نص عليه أئمة اللغة وأهلها كام يف معجم مقاييس 

اللغة البن فارس. 
باملعنى  املخلوق  إىل  وإضافتها  العبودية  أن 
السنة  الكريم، وىف  الكتاب  وارد يف نص  األخري 
والصحابة  العرب  استعامل  ويف  املطهرة،  النبوية 
الكريم:  الكتاب  فمن  بعدهم،  من  العلم  وأهل 
ِلِحنَي  َولصَّٰ ِمنُكم  َمٰى  أَلَيٰ ﴿َوَأنِكُحوْا  تعاىل:  قوله 
 ُ هللَّ ُيغنِِهُم  ُفَقَرٓاَء  َيُكوُنوْا  إِن  َوإَِمٓائُِكم  ِعَباِدُكم  ِمن 

ِسٌع َعِليٌم﴾ النور: 32. ُ َوٰ ِمن َفضِلِه َوهللَّ
ومن السنة النبوية الرشيفة، ما رواه الشيخان 
وغريمها من حديث الرباء بن عازب -- عن 
 أنه قال يوم حنني: )أنا النبي ال كذب، أنا  النبيِّ
ابن عبد املطلب(، وهو ال ينطق إال حّقًا، ولو 
املحظور،  إشارة إىل يشء من  كان يف هذا االسم 
أو الرشك، الستبدل به غريه، خاصة وأنه يف مقام 
ابن  أو  ابن شيبة،  أنا  فيقول:  قتال الرشك وأهله؛ 
ذلك،  نحو  أو  اهلل،  رسول  أنا  أو  احلارث،  أبى 

والسكوت يف معرض احلاجة إىل البيان بيان(.
إذًا: ال توجد هنالك مشكلة رشعية يف تسمية 
أن  عرفنا  بعدما  مثاًل،  الرسول  بعبد  األشخاص 
هي  ليست  التسمية  يف  منها  املقصود  العبودية 
عبودية  هي  وإنام  تعاىل،  باهلل  اخلاصة  العبودية 
اخلدمة والطاعة وغري ذلك من املعاين التي جوزها 

العقل والكتاب العزيز.
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إىِل  اإِلباضية  نسبِة  يف  املسلمون  اختلَف 
ها-  كلَّ نقل  مل  -إِن  املذاهب  فَأكثر  اخلوارج، 
خفف  بعضهم  إِنَّ  إاِل  اخلوارج،  إىِل  ينسبوهنم 
اللهجة بقوله: إهِنم ليسوا من غالة اخلوارج، وَأما 

بالنسبة هلم، فهم ُينكرون تلك النسبة متامًا.
ماليني   )7( العامل  يف  اإِلباضيني  تعداد  يبلغ 
نسمة تقريبًا، يرتّكُز وجودهم يف سلطنة ُعامن، إِذ 
كانية يف البالد بنسبة )70- ُيشّكلون اأَلغلبية السُّ
يتوّزع  بينام  السلطنة،  سكان  تعداد  من   %  )75
الباقون يف دول كليبيا يف جبل نفوسة ويف زوارة، 
اجلزائر،  يف  مزاب  وادي  يف  يتواجدون  وكذلك 
وجربة يف تونس، وبعض املناطق يف شامل َأفريقيا 

وزنجبار يف تنزانيا.

ُس واإِلْنتَِساُب: امُلؤسِّ
وُتنَسب اإِلباضية إىِل املؤسس اأَلّول هلا، وهو 

مذاهب وأديان

عبد اهلل بن إِباض التَّميمي، من بني ُمّرة بِن ُعبيد 
بن متيم، وهو ممن َعارَصَ ُمعاويَة، وتّويف يف َأواخِر 
َأّياِم عبِد امللك بن مروان، ويرجع تسميتهم هبذا 
االسم إىِل )إِباض( وهي قرية )العارض( بالياممة.

اإِلباضية  تسمية  سبب  َأن  اإِلباضيون  ويرى 
وَأّما  إِباض(،  بن  اهلل  )عبد  إىِل  نسبة  االسم  هبذا 
حقيقًة  ينتسب  فهو  اإِلبايض  للمذهب  بالنسبة 
إىِل )جابر بن زيد اأَلزدي(، والذي كان من أتباع 

عائشة وابن عباس.
يستعملوا  مل  املبكر  تأرخيهم  يف  َأن  تد  ولذا 
هذه التسمية، وإِنام كانوا يستعملون عبارة )مجاعة 
التسمية  لكنَّ  عوة(،  الدَّ )َأهل  َأو  املسلمني(، 
ثم  اهلجري،  الثالث  القرن  َأواخر  يف  ظهرت 

تقّبلوها تسلياًم باأَلمر الواقع.
ويطلق عليهم َأيضًا: )الوهبية( نسبة إىِل )عبد 
معركة  يف  احلرورية  قائد  الراسبي(  وهب  بن  اهلل 
)الَقَعدة(  عليهم:  يطلق  وكذلك  النهروان، 
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كام  بالسيف  املسلمني  استعراض  عن  لقعودهم 
فعلت اخلوارج من الصفرية واألزارقة.

َعَقائُِد اإِلباضّيِة:
-بيشء  السبحاين  جعفر  الشيخ  اهلل  ٓاية  يقول 
اإِلباضية تشرتك مع سائر فرق  إِّن  ف:  من الترصُّ
اخلوارج يف َأمرين بالشكٍّ وال ُشبهة، وال يمكن 

أَلحد منهم انكاره:
فهم  اأَلصل  هذا  وعىل  التحكيم:  ختطئة  ـ   ۱

وهب  بن  كـ)عبداهلل  اأُلوىل  مة  املحكِّ يوالون 
الراسبي( و)حرقوص بن زهري السعدي(.

وأَلجل  اإِلمام:  يف  القرشية  اشرتاط  عدم  ـ   ۲
وهب  بن  )عبداهلل  بإِمامة  اعرتفوا  اأَلصل  هذا 
مة. بحوث يف  الراسبي( ومن جاء بعده من املحكِّ

امللل والنحل: ج5، ص۲٤۷ ـ ۲۷۸.
هبا  يتمّيزون  خاّصة  عقديًة  ُأصواًل  هلم  إِّن  ثّم 

عن غريهم، وُأخرى يشرتكون هبا، منها:
1- ِصفاُت اهللِ ذاتيٌة: َأي: ليست صفاته تعاىل 
هلا  فليس  الذات  عن  منفّكة  وال  بذاهتا،  قائمة 
كينونة مستقّلة عن الذات، وهبذا يلتقي اإِلباضية 
لأَلشاعرة  خالفًا  املسألة،  هذه  يف  واملاتريدية 

القائلني بَأن الصفات غري الذات.
اآلِخرِة:  يف  ُسبحانُه  اهللِ  رؤيِة  امتناُع   -2
يف  الالمعة  اأَلصول  من  العقدي  اأَلصل  وهذا 
عقائدهم، أَلن الثابت بالعقل والنقل هو استحالة 
ُيْدِرُك  ُهَو  َو  اَلْبصاُر  ُتْدِرَكُه  ال  رؤية اهلل تعاىل، 

ِطيُف اخَلبرُِي اأَلنعام: 103. الْبصاَر َو ُهَو اللَّ

َينسُب  هكذا  قديٍم:  غرُي  حادٌث  القرآُن   -3
إِليهم َمْن َكتَب عنهم، لكن الشيخ السبحاين -يف 
هلم،  ذلك  نسبة  يف  شّكك  َأعاله-  املصدر  نفس 
َأهّنم  كّتاهبم  بعض  من  الظاهر  َأّن  )غري  قال:  إِذ 
يتحّرجون من الترصيح بخلق القرٓان، وإِن كانوا 

بعداء عن القول بكونِه قدياًم غري خملوق(.
إىِل  )الدخول  بكوهنا  للشفاعة  تفسريهم   -4
الشفاعة عندهم هي  فليس معنى  اجلنة برسعة(: 
غفران الذنوب بتوّسط الشفيع، وإِنام هي دخول 

املؤمنني -بسبِب َأعامهِلم- إىِل اجلنة برسعة.
َأي:  ِمّلة:  ال  نِعمٍة  ُكّفاُر  الكبائِر  مرتكبوا   -5
بكفر  الفاسَق كافٌر عندهم، لكن ليس  املسلَم  َأنَّ 
فهو مسلٌم  نعمة،  بل هو كفر  منها،  ِملة وخروج 
إذًا، لكنه جاحٌد وكافر بَأنعم اهلل وٓاالئه، بخالف 
مرتكَب  َأخرجوا  الذين  اخلوارج  فرق  بعض 

الكبرية من اإِلسالم.
كالفرق  فهم  ومعامالهتم  عباداهتم  وَأما 
البعض  يف  يشرتكون  اأُلخرى،  واملذاهب 
طبيعي  يشٌء  وهذا  اآلخر،  البعض  يف  وخيتلفون 
-عىل  فهم  الفروعية،  الفقهية  للخالفات  بالنسبة 
تكبرية  َأثناء  اليدين  رفع  يرون  ال  املثال-  سبيل 
وال  بالبسملة،  الفاحتة  ويفتتحون  اإِلحرام، 
الصالة  يف  اأُلخرى  عىل  اليدين  إِحدى  يضعون 
)الذي يصطلح عليه فقهيًا بالتكفري(، وال يقولون 
يف  السبابة  إِصبع  ُيّركون  وال  الفاحتة،  بعد  ٓامني 

التشهد كام تفعله املذاهب اأُلخرى.
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َأحداثها  ودوران  اجلمل  لواقعة  العامة  الرؤية  إن 
واألخذ  عفان  بن  عثامن  مقتل  فتنة  حول  يتمحور 
أيب  بنت  عائشة  الفتنة وفدت  نار  تأجج  وقبل  بثأره، 

بكر عىل أم سلمة زوجة النبي وهي يف مكة.
إنك  أمية!  أيب  بنت  يا  سلمة:  ألم  عائشة  فقالت 
وقد  املؤمنني،  أمهات  وكبرية  املهاجرات،  أوائل  من 
وثبوا  تاب  إذا  استتابوا عثامن حتى  القوم  إن  ُخرّبت 
عليه فقتلوه، وقد سألني عبد اهلل بن عامر أن بالبرصة 
لك  فهل  بعضًا،  بعضهم  فيها  يقتل  سيف  ألف  مْائة 
أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  لعل  البرصة،  إىل  بنا  تسريي  أن 

يصلح هذا األمر عىل يدّيك؟ 
فقالت أم سلمة: أبدم عثامن تطلبني؟! وكنِت أشّد 
الناس عليه، وما كنِت تسميه إاِّل نعثاًل، فام لِك ودمه؟ 
وعثامن رجل ِمن عبد مناف، وأنِت امرأة من بني تيم، 
خترجني   اهلل رسول  َعمِّ  وابِن  عيلٍّ  َأعىل  ويِك! 
حصَنِك  اجعيل  واألنصار؟!  املهاجرون  بايعه  وقد 
عىل  وأنِت  تلقينه،  حتى  قربك،  البيت  وقاعة  بيَتِك، 

ذلك أطوع ما تكونني هلل، وأنرص للدين.

وأقبلني  بوعظك،  أعرفني  ما  عائشة:  فقالت 
بني  وأنا  إليه،  فزعُت  مسري  املسري  ولنعم  لنصحِك، 
سائرة أو متأخرة، فإن أقعْد فعن غري حرج، وإِن أرِس 

فإىِل ما ال ُبدَّ من ااَلزدياد منه.
أيب  بن  عيل  منزلة  لتعرفني  إنِك  سلمة:  أم  فقالت 

طالب عند رسول اهلل، أفأذّكرك؟
قالت: نعم.

ونحن   أقبل يوَم  أتذكرين  سلمة:  أم  فقالت 
معه، اختصَّ بعيلٍّ يناجيه، فأطال، فأرّدِت أن تدخلني 
عليهام، فنهيُتِك، وقلُت لِك: أراد أن خيتص به ألمر 
جلل، فعصيتيني، فَدَخلِت، َفاَم َلبِْثِت أن رجعِت باكية، 
وقلِت يل: عندما دخلُت عليهام، قلِت لعيل: ليس 
يل من رسول اهلل إاّل يوم من تسعة أّيامـ  وهي أيام 
قّسمها النبي بني زوجاته ـ، فهال تركَت يل يومي 
يا أبن أيب طالب! فأقبل عليِك النبيوهو غضبان 
حممّر الوجه، قائاًل لِك »ارجعي، واهلل ال يبغضه أحد 

إاّل وهو خارج من اإليامن!«.
  فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

مناظرات عقائدية
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فقالت أم سلمة: وأذّكرِك أيضًا، عندما كنُت وأنِت 
وأنا  رأسه  املاء عىل  تصّبني  وأنِت   مع رسول اهلل
أفركه، فرفع رأسه وقال: »يا ليت شعري أيتكّن 
احَلْوأب،  كالب  تنبحها  اأَلذنب،  اجلمل  صاحبة 
فتكون ناكبة عىل الرصاط!« فرفعُت يدي عن رأسه، 
يا  تكونيها  أن  إّياك  أمية:  أيب  ابنة  »يا   :قال ثم 

مُحرياء، فقد أنذرتك«. 
قالت عائشة: نعم.

معِك  كنُت  يوم  أيضًا،  وُأذّكرِك  سلمة:  أم  قالت 
نعيَل  يتعاهد   عيّل وكان  له،  سفر  يف   والنبي
وجلس  يومًا  فأخذها  فيخِصفها،   اهلل رسول 
خلصفها يف ظل يفٍء، وجاء أبوك ومعه عمر، فاستأذنا 
احلجاب،  إىل  وأنِت  أنا  فقمنا   ،اهلل رسول  عىل 
نعلم  ال  إّنا  اهلل:  رسول  يا  قاال:  ثّم  يادثانه،  ودخال 
علينا،  يستخلف  َمْن  أعلمتنا  فلو  فينا،  مكثك  قدر 
فعلت  »لو  هلام:   فقال مفزعًا؟  بعدك  لنا  ليكون 
لتفّرقتم عنه، كام تفرقت بنو إرسائيل عن هارون بن 
  للنبيِّ خرجنا  فلام  خرجا،  ثم  فسكتا  عمران«، 

مستخلفًا  اهلل  رسول  يا  كنَت  َمْن  له،  عائشة  يا  قلِت 
نر  فلم  فنظرنا  النعل«،  فقال: »خاصف  عليهم؟ 

.أحدًا إال عليًا
قالت عائشة: نعم أذكر.

فقالت أم سلمة: فأي خروج خترجني بعد هذا؟
الناس،  بني  لإِلصالح  أخرج  إنام  عائشة:  فقالت 

وأرجو فيه اأَلجر.
رسول  حّذرِك  ما  احذري  سلمة:  أم  فقالت 
وإن  احلوأب،  كالب  صاحبة  تكوين  وال   ،اهلل

عزمِت اخلروج فأنِت ورأيِك.
وتوجهْت عائشة إىل حفصة فسألتها أن خترج معها 

إىل البرصة، فأجابتها حفصة إىل ذلك.

املصدر:
اهلل  عبد  للشيخ  واألحكام(  العقائد  يف  )مناظرات  كتاب 

احلسن: ج1، ص87
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حتدثنا يف األعداد السابقة عن أدلة التقليد، ووصل بنا الكالم فعاًل إىل:
التارخيية  الُكُتب  ُأّمهاِت  إىِل  رجعنا  َأننا  فلو   : روائيٌّ دليٌل  وهو  التقليد:  عىل  الثالث  الدليل 
واملجاميع احلديثية املعتمدة لدى الشيعة اإِلمامية لوجدنا الكثري من اأَلدلِة واأَلحاديث املستفيضة 
بل املتواترة عن اأَلئِمة َأهنم َأمروا َأتباَعهم من الفقهاِء بالتَّصدي لإِلفتاء يف املجالس العامة 
واملساجد وغرِيها؛ بل َأوجب اأَلئمُة عىل شيعتِهم وَأتباِعهم بالرجوع إىِل الفقهاء والعلامِء إِذا 

اشتبه عليهم احلكُم الرشعي يف العبادات َأو املعامالت، َأو غريمها.
أَلنَّ َأصحاَب اأَلئِمة عىل قسمني:

ٓال حممد، وكان  لعلوم  الرشيعة، واحلافظون  بَأمر  املتخّصصون  الفقهاء  اَلول: وهم  القسم 
إِلقاُء  الرضا: »علينا  اإِلمام  الُكّلية، فعن  فيهم اأُلصول  للفتيا، وُيؤّصلون  ُيعّدوهنم   اأَلئمة
اأُلصوِل، وَعليُكم التَّفريُع« مستطرفات الرسائر: ص575، فمعنى إِلقاء اأُلصول عليهم هو بمعنى إلقاء 

الكليات، ومعنى التفريع هو إدراج اجلزئيات، وأخذ أحكامها من الكليات.
يعة واملوالني: وهم الذين ال يتيرّس هلم الرجوع إىِل َأئمة َأهل البيت يف كل  القسم الثاين: عامُة الشِّ
صغرية وكبرية، وال يتيرّس هلم رؤية اأَلئمة دائاًم ليستفتوهم يف ُأموِر دينِهم وُدنياهم، بسبب ابتعاد 
ُسكناهم عن سكن اأَلئمة، إِضافًة إىِل عمليات التضييق التي متارس ضد َأتباع َأهل البيت من قبل 
َأعدائهم، وعىل َأساس ذلك فقد َأرجع َأئِمُة َأهل البيت َأتباعهم إىِل الفقهاء العدول الستفتائهم وَأخذ 
َأحكام الدين عنهم، فقد ذكر النجايش يف رجاله )ص10( عن موالنا َأيب جعفر الباقر َأنه قال أَلبان 
بن تغلب: )اْجِلْس يف َمْسجِد املَدينِة، َواْفِت النَّاَس، فإيِّن ُأِحُب َأْن َأَرى يف ِشيعتي ِمثلَك(، وعن عبد العزيز 
ضا: »إيِّن ال َأْقِدُر عىل لقائَِك يف ُكلِّ َوْقٍت، فعّمن ٓاِخُذ َمَعامل ِديني؟ فقاَل: ُخْذ  بن املهتدي: سألُت الرِّ
عن ُيوُنس بِن عبِد الرمحن«، وما إِرجاُع اأَلئمة  شيعتهم للفقهاء إاِل بمعنى التقليد املعروف لدينا اآلن، 

ياح. فلتذهب َأوهاُم املشّكِكنَي أدراَج الرِّ

شبهات وردود

َتواُتُر اأَلدلِة على ِإرجاع اأَلئمة َأتباعهم ِإىل الُفَقهاِء )احللقة الثالثة(
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رجال العقائد

يعد حممد بن مسلم من الشخصيات املهّمة من أصحاب أئمة أهل البيت، وهذا االسم يقع عىل مخسة 
كّلهم من َأصحاب اإِلمام الصادق، وهم:

اَلول: صاحب الرتمجة، حمّمد بن مسلم بن رياح الثقفي. الثاين: حمّمد بن مسلم بن شهاب الزهري.الثالث: 
حمّمد بن مسلم بن هرمز الطائفي. الرابع: حمّمد بن مسلم العبدي. اخلامس: حمّمد بن مسلم احلمريي.

  َأما حمل اأَلمهّية الكربى بينهم فهو: َأبو جعفر، حمّمد بن مسلم بن رياح الثقفي الطائفي، نسبة للطائف، ومل 
حتّدد املصادر التارخيية سنة والدته، غري َأّنه من َأعالم القرن الثاين اهلجري.

  َأقوال اأَلئمة والعلامء فيه:
  قال اإلمام الصادق: »برّش املخبتني باجلّنة: ُبريد بن معاوية العجيل، وأبو ]أبا[ بصري بن ليث البخرتي 
املرادي، وحمّمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء ُأمناء اهلل عىل حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت ٓاثار النبّوة 

واندرست« رجال الكيّش: ج۱، ۳۹۸
  عن حممد بن قولويه بسنده عن عبد اهلل بن أيب يعفور، قال: قلت أليب عبد اهلل: )انه ليس كل ساعة 
َألقاك، وال يمكن القدوم عليك، وجيئ الرجل من َأصحابنا فيسألني، وليس عندي كل ما سألني عنه، فقال: 

»ما يمنعك عن حممد بن مسلم فإِنه قد سمع من َأيب، وكان عنده وجيهًا«( رجال الكيش: ص 108
وجه  األعور،  ثقيف  موىل  الطحان،  األوقص  جعفر  أبو  رياح،  بن  مسلم  بن  )حممد  احليل:  العالمة  قال 
أصحابنا بالكوفة، ورع فقيه، صاحب أيب جعفر وأيب عبد اهلل وروى عنهام، وكان من َأوثق الناس( خالصة 

األقوال: العالمة احليل ص251.

  قال الكيّش: )إنه ممن أمجعت العصابة عىل تصديقه من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل واالنقياد له 
بالفقه، كان من أوثق الناس( رجال ابن داوود: ص184.

  صحب أبا جعفر وأبا عبد اهلل، وروى عنهام وكان من أوثق الناس، له كتاب يسمى )األربعامئة مسألة 
يف أبواب احلالل واحلرام(، تويف حممد بن مسلم سنة مخسني ومائة. )رجال النجايش( ص334
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يكفـي لطالـب احلـق واحلقيقـة أن يرمـي 

نفسـه  ويف  اآلفـاق  نحـو  وبصريتـه  ببـرصه 

-متأمـاًل- ليجـد أن الدالئـل املوصلـة للحق 

حـرَص،  وال  هلـا  حـدَّ  ال  وكيفـًا(  )كـاًم  تعـاىل 

فعندما جيول فكر اإلنسـان يف خلق السـاموات 

واألرض فـريى اإلبـداع واإلتقـان، ويتأمل يف 

خلـق املخلوقـات مـن أصغرهـا إىل أكربهـا، 

واملجـرات،  الكواكـب،  خلـق  مـن  بـدءًا 

بـذرات  وانتهـاًء  والنباتـات،  واحليوانـات، 

الرمـال والكائنـات الدقيقـة، فضـاًل عن خلق 

يف  تعـاىل  اهلل  قـدرة  دالئـل  تتجـىل  اإلنسـان، 

بـرص وبصرية املتأمـل املتفكـر، وتذعن النفس 

هلل الواحـد القهار، ألن شـعاع الربهـان، ونور 

الدالئل عىل اهلل تعاىل قد سـطع يف قلوب ذوي 

األلبـاب، وأرشق يف صدورهـم، قـال تعـاىل: 

ِف  ْرِض َواْختِـاَ َواِت َواْلَ ـاَ إِنَّ يِف َخْلـقِ السَّ

ْلَبـاِبٓال  اْلَ وِل  ِلُ َيـاٍت  آَلَ َهـاِر  َوالنَّ ْيـلِ  اللَّ

190 عمـران: 

خـذ واحدًة مـن تلك الدالئـل البديعة عىل 

قـدرة اهلل تعـاىل ومجـال صنعته وهو اإلنسـان، 

الدقيـق  برتكيبتـه،  العجيـب  الكائـن  فهـذا 

وكيـف  تعـاىل؟  اهلل  خلقـه  كيـف  خلقتـه،  يف 

طـوره؟ وكيـف أنشـأه اهلل تعـاىل خلقـًا ٓاخرًا؟ 

َلة  ـَن ِمن ُسـَلٰ قـال تعـاىل: َوَلَقـد َخَلقَنـا إِلنَسٰ

 ِكني ـُه ُنطَفـة يِف َقـَرار مَّ ـن ِطـني  ُثـمَّ َجَعلَنٰ مِّ

طَفـَة َعَلَقـة َفَخَلقَنـا لَعَلَقـَة ُمضَغة  ُثـمَّ َخَلقَنـا لنُّ

ـَم َلـا ُثمَّ  ـا َفَكَسـوَنا لِعَظٰ َفَخَلقَنـا مُلضَغـَة ِعَظٰ

 ِلِقنَي ُ َأحَسـنُ خَلٰ ُه َخلًقا َءاَخَر َفَتَباَرَك هللَّ َأنَشـأَنٰ
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املؤمنـون: 14، ثـم أودعـه األصـالب، وأخرجـه 

والغـذاء،  األمـان  لـه  ووفـر  سـويًا،  خلقـًا 

وبعـد بلوغـه كّلفـُه بالواجبات، وأهلمـه الفكر 

والـرأي  الفصيـح  املنطـق  وعّلمـه  والتدبـري، 

واكتسـاب  املطالـب،  لتحصيـل  الراجـح، 

وقـدرة  قـّوة  أودعـه  بلـغ  إذا  حتـى  املـٓارب، 

عـىل املعـاش، بعـد أن شـّق لـه بـرصًا ليتمتـع 

مـن خاللـه برؤيـة عجائـب خلـق اهلل ودليـاًل 

ملعرفتـه، فقال تعـاىل: َأَفَا َيْنُظـُروَن إىَِل اإْلِبِِل 

ُرِفَعـْت،  َكْيـَف  ـَاِء  السَّ َوإىَِل  ُخِلَقـْت،  َكْيـَف 

ْرِض َكْيَف  ، َوإىَِل اْلَ َوإىَِل اجْلَِبـاِل َكْيَف ُنِصَبـتْ

ٌرالغاشـية:21،  َا َأْنـتَ ُمَذكِّ ـْر إِنَّ ُسـِطَحْت، َفَذكِّ

كـام شـّق لـه سـمعًا ليميـز بـه، كقولـه تعـاىل: 

َأْحَسـَنُه  بُِعـوَن  َفَيتَّ اْلَقـْوَل  َيْسـَتِمُعوَن  ِذيـنَ  الَّ

ُ َوُأوَلئِـكَ ُهـْم ُأوُلو  ِذيـَن َهَداُهـُم اهللَّ ُأوَلئِـَك الَّ

للبطـش،  يـدًا  لـه  ْلَباِبالزمـر:18، وخلـق  اْلَ

خلـق  الـذي  اهلل  فسـبحان  للمـيش،  ورجـاًل 

اخلالئـق عىل خـري قـوام، ولـو تأمل اإلنسـان 

يف كل ذلـك؛ ألنبـأه هـذا النظـام بخالـق قادر 

ال يعـارض، وعـامل بحقائـق األشـياء، فهـو: 

ُلـقُ َمـا َيَشـاُء إَِذا َقـَى َأْمـًرا َفإِنَّـاَم َيُقوُل  ..خَيْ

َلـُه ُكْن َفَيُكـوُن ٓال عمران:47، ولـو افرتضنا أن 

هنـاك ضعفًا يف خلـق تلك األشـياء لبان ذلك 

الضعـف فيهـا، وكان فسـادًا لنظـام الكـون، 

ولتسـاقطت تلـك التوافقـات.
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صفحات مهدوية

واملوسوعات  التارخيية  الكتب  تناقلت 
 اأَلئمة وأخبار  النبوّية  اأَلخباَر  احلديثية 
حول غيبة اإِلمام املهدي املنتظر وظهوره، 
الرّشيف،  ونسبه  وأوصافه  دولته  وخصائص 
ومل يقترص ورود تلك األخبار الرشيفة يف كتبنا 
بل  فحسب،  احلديثية  وموسوعاتنا  التارخيية 
نقلتها كتب الّصحاح واألسانيد العامية أيضًا.

املباركة  األحاديث  تلك  يف  تأملنا  ولو 
واألئمة   النبي اهتامم  مدى  ألدركنا 
 أهنم حيث  القضية،  هبذه   املعصومني
بقضية  كاهتاممهم  بالغًا  اهتاممًا  هبا  اهتموا 
للدين  إحياء  يمثل  ألنه   ،اخلاتم الّرسول 
اختّطه  الذي  للخّط  اندراسه، واستمرارًا  بعد 
اإلنساين  للمنهج  واقعيًا  وتفعياًل   ،النبي
التي  احلّق  لدولة  التمهيد  يف  سلكه  الذي 
مجيعًا  واألوصياء  األنبياء  ٓامال  حتقيق  تتكّفل 

وعىل مدى التاريخ.
اإلمام  عن  إلينا  وصلت  التي  والنصوص 

احلسني بخصوص صاحب الزمان كثرية، 
نقلها تارة عن جّده رسول اهلل، وتارة عن 
فريدة  جمموعة  وهي   ،املؤمنني أمري  أبيه 
 ،املهدي بشأن  املهّمة  الترصيات  من 

نختار منها ما ينفعنا يف هذه السطور:
عن اإلمام احلسني قوله: »دخلت عىل 
فخذه،  عىل  فأجلسني   اهلل رسول  جّدي 
حسني  يا  ُصلبك  من  اختار  اهلل  إّن  يل:  وقال 
تسعة أئّمة تاسعهم قائمهم، وكّلهم يف الفضل 
اإلمام  كلامت  موسوعة  سواء«  اهلل  عند  واملنزلة 

احلسني: ص659، عن ينابيع املوّدة: ص590.
أنت  قائاًل:  محزة  أيب  بن  شعيب  وسأله 
له:  فقال  ال،  فأجابه:  األمر؟  هذا  صاحُب 
فَمْن هو؟ فَأجاب: »الذي يملؤها عداًل 
كام ُملئِت َجْورًا، عىل فرتة من األئّمة تأيت، كام 
إّن رسول اهلل ُبِعث عىل فرتة من الرسل« 
املصدر السابق: ص660، عن عقد الدرر: ص158.
وقال اإلمام احلسني أيضًا: »لصاحب 
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هذا األمر غيبتان؛ إحدامها تطول حّتى يقول 
وبعضهم:  ُقتِل،  وبعضهم:  مات،  بعضهم: 
الدرر:  السابق: ص660، عن عقد  ذهب« املصدر 

ص134.
يوم  إاّل  الدنيا  من  يبَق  مل  »لو   :وقال
َل اهلل )عّز وجّل( ذلك اليوم حتى  واحد لطوَّ
خيرَج رجٌل من ولدي، فيمألها عداًل وقسطًا، 
كام ُملئِت جورًا وُظلاًم، كذلك سمعت رسول 
اهلل يقول« املصدر السابق: ص661، عن كامل 

الدين: ص317.
عالمات؛  مخُس  »للمهدي   :وقال
الّسامء،  من  والصيحُة  واليامين،  السفياين، 
واخلسُف بالبيداء، وقتل النفِس الزكّية« املصدر 

السابق: ص662، عن عقد الدرر: ص111.
ألنكره  املهدّي  قام  »لو  أيضًا:   وقال
وإّن  موّفقًا،  شاّبًا  إليهم  يرجع  ألّنه  الّناس؛ 
من أعظم البلّية أن خيرج إليهم صاحُبهم شاّبًا 
السابق:  املصدر  كبريًا«  شيخًا  يسبوَنه  وهم 

ص،665 عن عقد الدرر: ص41.
من  ُسّنة  ولدي  من  التاسع  »يف   :قال
 ،عمران بن  موسى  من  وسّنة  يوسف، 
تبارك  اهلل  ُيصلح   ،البيت أهل  قائمنا  وهو 
السابق عن  املصدر  ليلة واحدة«  أمَره يف  وتعاىل 

كامل الدين: 317.
يكن  مل   املهدي »إذا خرج   :وقال
وما  الّسيف،  إاّل  وقريش  العرب  وبني  بينه 
لباُسه  ما  واهلل  املهدّي؟  بخروج  يستعجلون 
هو  وما  الشعرُي،  إاّل  طعامه  وال  الغليُظ،  إاّل 
إاّل الّسيُف، واملوُت حتت ِظلِّ الّسْيِف« املصدر 

السابق: ص663، عن عقد الدرر: ص228.
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 أسئلة عقائدية

هـذا السـؤال َأجـاب عنه العلـامء اإلعـالم بأجوبة عديـدة تبعـًا للروايـات ولغريها مـن األدلة، 
ولكّننـا نكتفـي بذكـر بعـض مـا ورد يف الروايـات كجـواٍب عـن هـذا السـؤال، فقـد َأجـاب عنـه 
النّبـي واألئمـة مـن بعـده، حينام ُسـئلوا عن وجـه االنتفاع بـه يف غيبتـِه، فعن جابـر بن عبد 
اهلل األنصـاري عـن رسـول اهلل يف حديـث لـه قـال جابـر: فقلـُت لـه: يـا رسـول اهلل فهـل 
يقـع لشـيعتِه االنتفـاع به يف غيبتـِه؟ فقـال: »إِّي والـذي بعثنـي بالنبوة إهِّنـم يسـتضيئون بنورِه، 
وينتفعـون بواليتـِه يف غيبتـِه كانتفـاع الناس بالشـمس وإِن تللها سـحاب، يا جابر هـذا من مكنون 

رّس اهلل، وخمـزون علمـه، فاكتمـه إاِّل عـن َأهلـه« كامل الديـن ومتـام النعمة، الشـيخ الصـدوق: ص253.
وقـال اإلمـام الباقـر : »لـو بقيـت األرض-يومًا-بـال إِمـام مّنا لسـاخت بأهلهـا، ولعّذهبم 
اهلُل بأشـدّ عذابـه، إِّن اهلَل-تبـارك وتعاىل-جعلنـا حّجة يف َأرضـه، وَأمانـا يف األرض ألهل األرض، 
مل يزالـوا يف َأمـان مـن َأن تسـيخ هبـم األرض ما دمنا بـني َأظهرهـم، فـإذا َأراد اهلُل َأن هيلكهـم ثّم ال 
يمهلهـم وال ينظرهـم، ذهـب بنا مـن بينهم، ورفعنـا إِليه، ثم يفعـل اهلُل ما يشـاء« اإلمامة والتبـرصة، ابن 

بأبويه القمـي: ج1، ص34.

ويف روايـة ُأخـرى، وهـي التوقيـع الرشيف املعـروف عن اإلمـام صاحب الزمان، الـذي َأجاب 
فيـه عـن عّدة َأسـئلة مـن مجلتها قولـه: )وَأّما وجـه االنتفـاع يب يف غيبتـي، فكاالنتفاع بالشـمس إِذا 
غّيبهـا عـن األبصـار السـحاب، وإيِّن ألمـان ألهل األرض كـام َأّن النجـوم َأمان ألهل السـامء( بحار 

األنوار: ج 52، ص92. 

إىِل غري ذلك من الروايات التي ذكرت وجه االنتفاع باإلمام املهدي يف زمن غيبته.

ماهي الفائدة من اإِلمام إِذا كان غائبًا؟



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العـدد )28( لشهر شعبان عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )28( لشهر شعبان عام 1439هـ

17 1617

كثريٌة هي الكتب واملقاالت التي اعرتضت طريق دعاوى امُلّدعني بالنسبة ملا يرتبط بقضية اإِلمام املهدي 
انقالب  َأو غري ذلك، وقد ساهم ذلك يف  السفارة  َأو  املهدوية  ادعاء  الفداء(، من  )َأرواحنا لرتاب مقدمه 
احلق  إىِل  فرجعوا  برهان،  وال  علم  بال  املدعني  وراء  اسرتسلوا  الذين  البسطاء،  الناس  عامة  من  الكثريين 
ونصابه، واتضحت هلم احلقيقة بجالء ووضوح، ومن بني تلك املحاوالت التي برزت دفاعًا عن القضية 
املنترشة  الدعاوى  َأهم  يتناول  املهدوية(، والذي  الرد عىل مدعي  املهدوية هي كتاب )الشهب األمَحدية يف 
َأنه  َأنه من نسل اإِلمام، ويزعم  اليوم عىل الساحة الشيعية، وَأبرزها دعاوى َأمحد احلسن، الذي يدعي 
املهدي األَول، وذلك بتطبيق رواية املهديني عليه، وَأنه سفري اإِلمام وصحاب اللقاء به، وهو اليامين املوعود، 
وَأنه معصوٌم مفرتض الطاعة، إىِل غري ذلك من الدعاوى الباطلة التي قد تصل إىِل مخسني دعوى َأو َأكثر من 

ذلك، والكتاب يأيت عىل الدعاوى الرئيسية واملهمة واحدة بعد واحدة ويقوم بتفنيدها ونقضها من َأساس.
  إِذن فالكتاب مناسب جدًا ألَتباع ذلك املدعو، ولكل من يريد التسلح ضد هكذا دعوى باطلة، كي يتثبتوا 
من االسرتسال الرسيع وراء تلك الدعاوى الباطلة، عصمنا اهلل وإِياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، 

.مان بحقِّ صاحب األَمر والزَّ

دِّ على  دّيُة يف الرَّ اسم الكتاب: الُشُهُب اأَلْحَ
ُمّدعي امَلْهدوّيِة )َدْعوُة َأحِد احَلَسِن يف امليزاِن(

اسم املؤلف: الشيخ َأحد السلمان 
سنة الطبع:1436هـ -2015م

عدد الصفحات: 336
الطبعة: الثانية

ببليوغرافيا عقائدية
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 والدُة اإِلماِم املهديِّ
هل والدة املهدي ثابتة عند علاء املسلمني؟

بعض  لك  ننقل  احلال  ولبيان  بذلك،  كتبهم  يف  علامئكم  من  الكثري  رّصح  وقد  ثابتٌة،  هي  نعم  جواُبنا: 
َأقواهلم مع املصادر:

  قال َأبن األثري يف كتابِه )الكامل يف التاريخ: ج7، ص274( ما نصه: )... وفيها تويف احلسن بن عيل 
بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، وهو َأبو حممد 
يعتقدونه  الذي  حممد  والد  وهو  اإلمامية،  مذهب  عىل  عرش  االثني  األَئمة  َأحد  وهو  العسكري،  العلوي 

املنتظر برسداب سامراء(.
  وقال حممد َأمني السويدي يف )سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب: ص78(: )حممد املهدي: وكان 
َأبيه مخس سنني، وكان مربوع القامة، حسن الوجه والشعر، َأقنى األنف، صبيح اجلبهة،  عمره عند وفاة 

وزعم الشيعة َأّنه غاب يف الرسداب برس من رَأى واحلرس عليه(. 
  حممد بن طلحة احللبي الشافعي يف كتابِه )مطالب السؤول يف مناقب ٓال الرسول -ص-( قال: )املهدي 

احلجة اخللف الصالح املنتظر... فأما مولده فبرس من رَأى ... إىِل ٓاخر كالمه(.
  وقال حممد بن يوسف الكنجي الشافعي يف كتابه )البيان يف َأخبار صاحب الزمان: ص471(: )إِّن 

املهدي ولد احلسن العسكري فهو حي موجود باٍق منذ غيبته إىِل اآلن(.
    وقال ابن الصباغ املالكي يف )الفصول املهمة: ص274(: )ولد َأبو القاسم حممد احلجة ابن احلسن 

اخلالص برس من رَأى يف النصف من شعبان، سنة مخس ومخسني ومائتني للهجرة ...( إىِل ٓاخر كالمه.
  وقال سبط ابن اجلوزي احلنفي يف )تذكرة اخلواص: ص325( عن اإلمام املهدي: )وهو اخللف احلجة 

صاحب الزمان القائم واملنتظر وهو ٓاخر األئمة(.
  هذه بعض األقوال يف هذا املوضوع والتي ُتثبت الوالدة امليمونة لإلمام املوعود، فام ندري ملَ هذا 

اإلنكار امُلَغّلظ من السلفية وبعض التابعني هلم بشأن الوالدة املباركة مع وجود هذه األقوال املثبتة؟!
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