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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.

كِل املطلوب، وتتجه  يعيُش العاَلُ  البرشيُّ اليوم ختّبطًا واضحًا يف كيفية إدارة شؤون حياتِه بالشَّ
التشخيص  مشكلة  إىل  يعود  والسبب  البرشية،  مستقبل  مع  تعاطيه  يف  املجهول  نحو  بوصلته 

الواقعي حلاجة البرشية يف الوصول إىل سعادته احلقيقية.
فهذه اأَلدياُن ومذاهُبها، وتلك اأَلنظمُة االقتصادية والسياسية واالجتامعية املتباينة يف رؤاها 
ها بجهدها وبريشتها َأن ترسَم خارطة الطريق لسعادة البرشية، وحتاول أن تقرأ احلارض  حتاول ُكلُّ

واملستقبل بحسب معطياهتا وأيديولوجيتها، والكلُّ كام ترى!
وغّيت  ُتراثِها،  يف  َفَلِعبْت  والتحريف،  العبث  يُد  دخلتها  قد  ومذاهبها  اأَلديان  أغلب  أَلنَّ 

رساالهِتا، فلم يبَق منها سوى االسم، كام حصل يف الديانة اليهودية والنرصانية.
ول يقِف احلدُّ بتحريف النصوص والكالم، بل تعدى األمر إىل التالعب باملعاين واملضامني، 
تلك  فعمدت   ،البيت أهل  والية  قضية  مع  اإلسالمية  الفرق  من  الكثي  مشكلة  هي  كام 
الفرق والطوائف إىل حتريف املضامني القرآنية عن معانيها الصحيحة التي دلت عىل إمامة اهل 
البيت، وكذلك رسى التحريف يف نصوص السنة الرشيفة التي دلت بوضوح عىل إمامة أمي 

فْت مضاميُنها، وُغّيت معانيها. املؤمنني واألئمة  من بعده، فُحرِّ
وغيها،  والفكرية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  واملذاهب  األنظمة  صعيد  عىل  أما 
فهي األخرى فشلت يف تقديم النموذج املتكامل يف إسعاد كلِّ البرشية وحتقيق حلمها، فهي إىل 
اآلن ل تتمكن من صياغة رؤيٍة نظريٍة متكاملٍة يف السعادِة البرشيِة فضاًل عن حتقيقها يف الواقع 
َأيدي أنظمة  العاملني بتحقيق السعادة احلقيقية عىل  اخلارجي، مما تضاءل األمُل يف نفوِس أكثر 

البرش وقوانينه.
فيبقى أمُل املستضعفني مشدودًا إىل تلك الشمس التي غيبها عن الظهور السحاُب، وتتطلع 
نفوسهم إىل الفجر الذي سيجيل الظالم عن املحرومني وامُلْعَدِمني، أَلنُه البقية الباقية، ووعد اهلل 
امء يف َأرجاء املعمورة،  املوعود، والقادُر عىل تقديم رساالت السامء كام هي، وحتقيق هدف السَّ

واهلل القادر عىل ما يريد.

افتتاحية العدد
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الوالية: هي سلطنة الترصف يف شؤون التكوين 
واأَلئمة  للنبيِّ  تعاىل  اهلل  وهبها  وقد  والترشيع، 
اهلداة، لذا فهي ليست والية مستقلة منقطعة، 
بل هي متفرعة عن والية اهلل )عّز وجل( كام سيأيت 

يف املزيد من البيان.
جمال  يف  الطاعة  حق  معناها  التكوينية:  الوالية 
إلرادة  واملوجودات  األشياء  وتسخري  التكوين، 
من  بسببها  يتمكن  والذي  الوالية،  هذه  صاحب 

الترصف يف املوجودات اخلارجية.
اهلل  جيعل  أن  من  الرشع  وال  العقل  يمنع  وال 
وهذا  إرادته،  طول  يف  سببًا  أو  قانونًا  سبحانه 
النار  قدرة  نظري  األشياء،  مؤثرًا يف  يكون  السبب 
عىل احلرارة واإلحراق، وقدرة املطر عىل اإلنبات، 
اجلاذبية  وقدرة  اللقاح،  نقل  عىل  اهلواء  وقدرة 
وِحَكٍم  ملصالح  فكذلك  باألشياء،  اإلمساك  عىل 
اأَلشياء  يف  الترصف  يف  السلطَة  تعاىل  اهلُل  ُب  َيَ

بل  عليهم(،  اهلل  )صلوات  املعصومني  ألوليائه 
نستطيع القول إن الوالية التكوينية حاصلة حتى 
احلكمة  تقتضيها  التي  املرتبة  يف  املعصوم  لغري 
وقادرًا  وليًا  اإلنسان  جعل  تعاىل  فإنه  واملصلحة، 
عىل الترصف تكوينًا يف شؤونه اخلاصة من القيام 
والقعود واحلركة والسكون وما أشبه ذلك، فهذه 

مرتبة من مراتب الوالية التكوينية 
النبيأو  أن  فمعناها  الترشيعية:  الوالية  أما 
عىل  والقدرة  الترشيع،  حق  يملكان   اإلمام
بيان احلكم الرشعي الواقعي الذي يريده اهلل تعاىل، 
أي: إن صاحب الوالية له َأن َيْأُمر وَينهي، وعىل 
وجيتنبوا  َأوامَره،  ويمتثلوا  ُيطيعوه،  َأن  اآلخرين 
نواهيه، والزم ذلك أن للنبي واألئمة حقَّ 

الطاعِة عىل العباد.
وعليه تكون إرادة النبي مقدمة عىل إرادات 

دروس في العقيدة
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أن  أراد  إذا  املؤمن  أن  أي:  املؤمنني،  من  غريه 
عليه  فيجب   اهلل رسول  ومنعه  عماًل،  يعمل 
بفعل  املؤمن  يرغب  مل  وإذا  العمل،  ذلك  ترك 
أن  أمره    النبيَّ لكنَّ  عنه،  وامتنع  اأَلفعال  من 
إرادة  يمتثله، ويقدم  َأن  يفعله، عندئٍذ جيب عليه 
األفعال  مجيع  يف  وهكذا  إرادته،  الرسولعىل 
وسواء  السلم،  يف  أو  احلرب  يف  سواء  والرتوك 
أو  النكاح  يف  وسواء  إعطائه،  أو  املال  أخذ  يف 
ذلك  والزم  احلياتية،  الشؤون  سائر  أو  الطالق، 
أن للنبي  واألئمة حق الطاعة عىل العباد.

الشواهد القرآنية عىل الواليتني:
التي  املفاهيم  من  فهي  الترشيعية:  الوالية  أما 
ُكُم  َم َولِيُّ وردت يف القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿إِنَّ
الَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ آَمُنوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه  اهلُل 
فاآلية  املائدة/55،  َراِكُعوَن﴾  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن 

الترصف  يف  السلطنة  ثبوت  عىل  بوضوح  تدل 
بعده كام  للنبي، واألئمة من  املؤمنني  بشؤون 

قال املفرسون.
حاكيًا  تعاىل  قوله  فهو  التكوينية:  الوالية  وأّما 
عن النبي عيسى بن مريم: ﴿َوَرُسواًل إَِل َبنِي 
َأْخُلُق  َأنِّ  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ بِآَيٍة  ِجْئُتُكم  َقْد  َأنِّ  ائِيَل  إِْسَ
َفَيُكوُن  ِفيِه  َفَأنُفُخ  ْيِ  الطَّ َكَهْيَئِة  نِي  الطِّ َن  مِّ َلُكم 
َوُأْحيِي  َواأَلْبَرَص  اأَلْكَمَه  َوُأْبِرُئ  اهلَلِ  بِإِْذِن  ا  َطْيً
ِخُروَن  َتدَّ َوَما  َتْأُكُلوَن  بَِم  ُئُكم  َوُأَنبِّ اهلَلِ  بِإِْذِن  اْلَْوَتى 
ْؤِمننَِي﴾  ُكْم إِن ُكنُتم مُّ ِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة لَّ
كلها  واإِلحياء،  واإلبراء،  فاخللق،  عمران/49،  آل 

ترصفات وسلطنة الوالية التكوينية، كام منح اهلُل 
هبا  فأحرَض  التكوينية،  الوالية  برخيا  بن  آصف 
سليامن  جملس  إىل  سبأٍ  مدينة  من  بلقيس  عرش 

.النبي
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بن  عيل  بن  زيد  إىِل  ينسب  إسالمي  َمْذهٌب 
العتقاد  الشيعية،  املذاهب  من  ويعد   ،احلسني
بن  عيل  املؤمنني  َأمري  اإِلمام  وَأحّقية  بَأفضلية  َأتباعه 
.باخلالفة بعد رحيل النبي اأَلعظم أيب طالب
ينترش َأغلب الزيدية اليوم يف َأجزاء صغرية جدًا 
ترّكزوا  َأهنم  إاِل  ومرص،  والياممة  وهتامة  احلجاز  من 
فيها  ُيشّكلون  حيث  اليمن  َأرض  يف  واسع  بشكل 
فكان  َأمرهم  بداية  َأّما يف  يقارب نصف سكاهنا،  ما 
وحكموا  استوطنوا  حيث  بكثري،  َأوسَع  انتشارهم 
وطربستان  )الديلم  ببالد  سابقًا  يعرف  مّما  أجزاًء 
بعد  وذلك  اخلزر(،  بالد  وسواحل  جيالن  ورشق 

قيام دويالت هلم يف تلك املناطق.
صاحب  يد  عىل  كانت  الدّول  تلك  وَأّول 
املعروف  حممد(  بن  زيد  بن  )احلسن  طربستان 
إِليها  هاجر  ثم  250هـ،  سنة  يف  الكبري(  بـ)الداعي 
اإِلمام اأَلطروش )احلسن بن عيل( امللقب بـ)النارص 
فَأدخل  الديلم،  بالد  اىل  الكبري(  و)النارص  للحق( 
أقاموا  حّتى  كثرٌي،  خلٌق  فيِه  فدخل  إِليها،  اإِلسالم 

مذاهب وأديان

َأول دولة هلم يف تلك البالد - وقول بعض علامئنا َأنه 
كان اثني عرشيًا -.

كان  خمتلفة،  مناطق  يف  ُأخر  دويالت  تلتها  ثم 
بن  )حييى  اإلمام  دولة  هي  ُحْكاًم  وَأطوهلا  أشهرها 
احلسني القاسم الريس(، امللقب بـ)اهلادي إىل احلق( 
يف سنة 280 هـ يف صعدة شامل اليمن، وإليه ينسب 
يف  الزيدية  أغلب  عليه  والذي  اهلادوي،  املذهب 

عرصنا هذا.
العصور،  تلك  عرب  الدول  تلك  قيام  دواعي  َأّما 
فهو ألن مذهب الزيدية قائم عىل عدة ركائز، ويتميز 
عن غريها من املذاهب، بذهاهبم إىل وجوب اخلروج 
عىل احلاكم الظامل، وَأن اإِلمام ال يكون إِمامًا إاِل بعد 
عوة ملذهِب احلق، وحتكيم حكِم  قيامه بالسيف والدَّ

اهلل بني العباد.
كان   عيل بن  زيد  بَأن  الزيدية  يعتقد  وهكذا 
عىل  والثورة  القيام  لنظرية  وَأّسس  زمانه،  إِمام 
الظاملني، فَأخذوا مذهبه يف اإِلعتقاد والفقه، وساروا 
رشوط  من  فجعلوا  وآخرهتم،  لدنياهم  كنهٍج  عليها 
يكون  وَأن   ،فاطمة ولد  من  يكون  َأن  اإِلمامة 
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من  يامنعون  وال  الخ..،  فقيهًا  ورعًا،  زاهدًا،  عاداًل، 
فإِن  خمتلفة،  أماكن  يف  واحد،  وقت  يف  اأَلئمة  تعدد 
وإِْن كان  بالنص والتوريث-  ليست  اإِلمامة عندهم 
َأكثر َأئمتهم قد توارثوا احلكم عن آبائهم، ال سيام يف 
عرش  اأَلَحَد  حكمها  مدة  بلغ  التي  سّية(  )الرَّ الدولة 
فهي  َأئمتهم؛  من  َأحد  بعصمة  يعتقدون  قرنًا-، وال 
خاصة يف رسول اهلل، وعيل، وفاطمة، واحلسن، 

.واحلسني
َأّما يف إِمامة َأمري املؤمنني فقد اتفق الزيدية عىل 
َأهنا منصوٌص عليها، إاِل َأهنم انقسموا يف تفاصيلها اىل 
النص كان خفيًا -وهم  بإنَّ  قسمني، فمنهم من قال 
الشياع ما يكون حجة  يبلغ من  إِنه مل  اأَلغلبية- َأي: 
عىل البقية، فَأجازوا بذلك خالفة املفضول مع وجود 
اأَلفضل، والقسم اآلخر - وهم اأَلقلية - قالوا بَأن 
بكر  أيب  الشيخني-  خالفة  يقبلون  فال  جيٌل،  النصَّ 
وعمر-، وكان هذا مذهب اجلارودية، وهي فرقة من 

الزيدية.
ومما عرف عن الزيدية َأهنم يف االعتقاد َأقرب اىل 
مذهب االعتزال، وَأّما يف الفقه فهم لأَلحناف َأقرب، 

يعة(. بل وصفهم بعض َأهل العاّمة بَأهنم )ُسّنة الشِّ
الكتاب  فهي  عندهم:  االستدالل  مصادر  َأّما 
االستحسان   - والقياس  والعقل،  النبوية،  والسنة 
الزيدي  املذهب  فإنَّ  وبالنتيجة  املرسلة-؛  واملصالح 
يف  العامة  َأهل  مذاهب  كبري  حد  إىل  يشبه  اليوم 
قليلة  موارد  يف  إاِل  اإِلعتقادية  اأُلمور  ويف  العبادات 

معروفة نستعرض بعضها كنامذج:
1- موافقُتهم للشيعة اإِلمامية يف مسألة الَعْدل اإلهلي.

2- موافقُتهم للشيعة اإِلمامية يف مسألة اخلمس.
3- إدراج )حيَّ َعىل َخرْيِ الَعَمِل( يف اأَلذان.

4- صالُة اجَلنازة )5( تكبريات.
5- إِرسال اأَليدي يف الصالة.

6- صالة العيد تصح فرادى ومجاعة، ويعدون صالة 
الرتاويح والنوافل مجاعة بدعة.

 )14( من  بداًل   )10( عندهم  الوضوء  فروض   -7
التي عند َأبناء العامة.

عن  عجز  ومن  مفتوح،  االجتهاد  باب  إنَّ   -8
االجتهاد قّلد.
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قيــل: إّن الشــاه خدابنــد الســلطان غيــاث الدين، 
العــراق  ملــك  اهلل(،  )عبــد  خدابنــد  املعــروف 
وخراســان وأذربيجــان، غضــب يومــًا عــىل زوجتــه 
ــع  ــدم ومج ــّم ن ــًا، ث ــق ثالث ــِت طال ــا: َأن ــال هل وق
العلــامء، إلجيــاد خمــرج إلرجاعهــا يف عصمتــه، 

ــك. ــه يف ذل ــا الوج ــأهلم م فس
فقــال العلــامء: البــّد مــن املحّلــل، فقــال الشــاه: 
ــا  ــم هن ــس لك ــل أو لي ــألة أقاوي ــم يف كلِّ مس عندك

اختــالف؟
ــر الشــاه: إّن عاملــًا  فقــال العلــامء: ال، فقــال وزي
ــة ـ يقصــد )العاّلمــة احلــيل( ـ يقــول ببطــالن  باحلّل

هــذا الطــالق.
ــه  ــامء: إّن ل ــال العل ــاره، فق ــاه بإحض ــر الش فأم
مذهبــًا باطــاًل، وهــو رافــي وال عقــل للروافــضـ  
اســم أطلــق عــىل الشــيعة مــن مبغضيهم لالســتهانة 
هبــم، بســبب مواالهِتــم عليــًا وأهــل بيتــه- وال 
يليــق بامللــك أن يبعــث بطلــب رجــل خفيــف 

العقــل، قــال الشــاه: بــل ال بــدَّ مــن حضــورِه، ويف 
َأثنــاء هــذا ُدعــي مجيــع علــامء املذاهــب االربعــة.

ــده، ودخــل  ــه بي ــاّم دخــل العاّلمــة َأخــذ نعلي فل
ــد  ــس عن ــم، وجل ــالم عليك ــال: الس ــس، وق املجل
ــم  ــك إهّن ــل ل ــاه: أمل نق ــامء للش ــال العل ــك، فق املل
ــا  ــألوه يف كلِّ م ــاه: اس ــال الش ــول، ق ــاء العق ضعف
فعــل، فقــال العلــامء للحــيل: مِلَ مَلْ تســجد للملــك؟ 
ــكًا  ــيل: إنَّ رســول اهلل كان مل ــة احل ــال العالم ق
ــْم  ــإَِذا َدَخْلُت ــاىل: َف ــال تع ــه، وق ــلم علي وكان ُيس
 ِ ــِد اهللَّ ــْن ِعْن ــًة ِم ــُكْم حَتِيَّ ــىَل َأْنُفِس ُموا َع ــلِّ ــا َفَس ُبُيوًت
ُمَباَرَكــًة النــور:61، وال خــالف بعــدم جــواز 
مِلَ جلســت  الســجود لغــري اهلل، فقــال العلــامء: 
ــريه،  ــكان غ ــن م ــيل: مل يك ــال احل ــك؟ ق ــد املل عن
فقــال العلــامء: مِلَ أخــذت نعلــك معــك، وهــذا مّمــا 
ــه  ــت أن يرسق ــيل: خف ــال احل ــل؟ ق ــق بعاق ال يلي
ــول اهلل!! ــل رس ــة نع ــو حنيف ــام رسق أب ــة ك احلنفّي
ــا  ــة: حاش ــن احلنفّي ــارض م ــو ح ــن ه ــاح مم فص

مناظرات عقائدية
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أبــو حنيفــة يف زمــان رســول  وكاّل، متــى كان 
ــه،  ــن وفات ــة م ــد املْائ ــده بع ــل كان توّل اهلل، ب
فقــال احلــيل: نســيت لعــل الســارق كان الشــافعي! 
فصــاح ممــن حــرض مــن الشــافعّية كذلــك، وقالــوا: 
ــؤه  ــة، ونش ــاة َأيب حنيف ــوم وف ــافعي يف ي ــد الش توّل
ــيل:  ــال احل ــول، فق ــاة الرس ــد وف ــني بع يف املْائت
ــني،  ــة كاألّول ــت املالكي ــكًا! فصاح ــه كان مال لعّل
ــة  ــت احلنبلّي ــد! ففعل ــه كان أمح ــيل: لعّل ــال احل فق

ــك. كذل
فقــال احلــيل للشــاه: أّيــا امللــك علمــت أّن 
رؤســاء املذاهــب األربعــة مل يكــن أحدهــم يف 
زمــن رســول اهلل وال الصحابــة، فهــذه إحــدى 
بدعهــم أهّنــم اختــاروا مــن جمتهديــم هــذه األربعة، 
ولــو كان فيهــم مــن كان أفضــل منهــم بمراتــب ال 
جيــّوزون أن جيتهــد، بخــالف مــا أفتــى واحــد 
ــد  ــا كان واح ــن: م ــك احلارضي ــأل املل ــم، فس منه
منهــم يف زمــان رســول اهلل والصحابــة؟! فقــال 

اجلميــع: ال، فقــال احلــيل للملــك: ونحــن معــارش 
الشــيعة تابعــون ألمــري املؤمنــني نفــس رســول 
اهلل وأخيــه وابــن عّمــه ووصّيــه، وعــىل أّي 
حــال فالطــالق الــذي أوقعتــه باطــل ألّن رشوطــه 
مل تتحّقــق، ومنهــا العــدالن، فهــل قــال امللــك 
ــيل يف  ــّم رشع احل ــك: ال، ث ــال املل ــا؟ فق بمحرضمه
مناقشــة العلــامء فســأله أحدهــم ويدعــى املوصــيل 
وهــو مــن األرشاف: مــا الدليــل عــىل جــواز الصالة 
ِذيــَن إَِذا  عــىل غــري األنبيــاء؟ قــال احلــيل: الَّ
ــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن  ــا هلِلِ َوإِنَّ َأَصاَبْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّ
ِــْم البقــرة: 157،  ُأوَلئـِـَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َرهبِّ
فقــال املوصــيل: مــا املصيبــة اّلتــي أصــاب آلــه حّتى 
تســتوجب هلــا الصــالة؟ فقــال احلــيل: مــن َأشــنع 
املصائــب وأشــّدها أن حصــل مــن ذراريــم مثلك، 
اّلــذي يرّجــح املنافقــني اجلهــال املســتوجبني اللعنــة 

ــال. ــك املتع ــول املل ــىل آل رس ــكال ع والن
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لشهادة  املباركتني  الزيارتني  يف  سيام  ال  املكلفني،  وَأخواتنا  ُأخوتنا  من  كثري  سألنا  هكذا 
النبي وأربعينية اإِلمام احُلسني، وهي إِشكاليٌة ليست باجَلديدِة، لكنَّ املشّككني جيدون 
النجف  إىل  الوافدة  اأَلعداد  لكثرِة  املباركتني،  الزيارتني  نرِشها وإشاعتِها يف  كبريٌة يف  الفرصَة 

األرشف وكربالء املقدسة، واأَلجواء يف الزيارات تكون عادًة مناسبة لنرش هكذا إشاعات.
خلفية اإلشكالية:

العراقي خصوصًا،  الشيعي  املجتمع  ُأشيعت يف  التي  الظاهرة  دراسة رسيعة هلذه  إجراء  عند 
يظهر ما ييل:

1- إن إشكاليَة التقليد ليست إشكاليًة علميًة، أَلن املعطيات العلمية قائمٌة عىل جوازه، بل عىل 
وجوبه، وسيأيت ما يفي بذلك يف اأَلعداد القادمة إن شاء اهلل تعاىل، وعليه:

فإنَّ إشكالية التقليد خرجت -كام سيتبني إن شاء اهلل- من رحم اجلهل والظالم، ونشأت يف ظل 
الفقهاء، وأيضًا قد  الرجوع إىل  الفقهية واأُلصولية فيام خيص قضية جواز  باملعلومات  اجَلْهل  َأجواِء 
تعمد املشككون يف الكثري من تشكيكاهتم الواهية عىل ُأسلوب املغالطات، وهي َأساليٌب ال َيْلجُأ إِليها 

إاِل من كان فارَغ املحتوى، ضعيَف احلجة، وهي من َأساليِب إِسكات اخَلْصم.
2- وفيام نعتقد به كسبٍب ومنشأٍ هلذه اإلشكالية: إن املرجعية الدينية املباركة وبعد اإلنجازات الكبرية 
وحتى  البعثي  النظام  سقوط  منذ  واملقدسات،  واأَلرواح  العراق  سيادة  حفظ  صعيد  عىل  حّققتها  التي 
عنوان  يروا  َأن  من  وامللة  الدين  أَلعداء  َيَرْق  مل  املجرم،  الداعيش  املدِّ  الكفائي ضد  اجلهاد  فتوى  إِصدار 
املرجعية وحكمتها وشجاعتها صادحًا ومّمَيزًا يف اإِلعالم العريب واأَلجنبي، فقاموا بنفِث سموِمهم القاتلِة 
بني َأوساط البسطاء، وقاموا بإِشاعة عدم جواز التقليد، حماولًة منهم َأن ُيزعزعوا ثقَة النَّاس بعلامئِهم، كي 
َيتيَه الناُس يف ظلامِت اجلهِل، ويكونوا رعيًة بال راٍع، وهذا ال يكون أبدًا ويف اأُلّمِة ُعلامٌء رّبانّيوَن، َيذّبوَن عن 

.ديِن اهلل تعاىل، وحَيفظوَن تراَث حُمّمٍد وآِل حممٍد

شبهات وردود

َهِل التَّْقلِيُد َحَراٌم وال جيوُز!
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رجال العقائد

َأبو  واسُمُه شْيَبة عىل ما ذكره ابُن عبِد الربِّ يف االستيعاب يف معرفة األصحاب ج1، ص:27، وكنيته: 
احلارث، وله عدة َألقاب: سيد البطحاء، وساقي احلجيج، وحافر زمزم، وإبراهيم الثاين. بحار األنوار، املجليس، 

ج15، ص:128؛ تاريخ اليعقويب، ج2ص:11.

  يقول اليعقويب يف تارخيِه: كان عبد املطلب يعتقد بوحدانية اهلل تعاىل، و كان كرياًم ُيطعم الناس يف َأّيام 
املجاعة التي حصلت يف مكة وَأطرافها.

  وينقل الشيخ الصدوق ان النبي قال لإلمام عيل: »مل يكن عبد املطلب يلعب القامر، ومل يعبد 
األصنام، وكان يقول: أنا عىل دين أيب إبراهيم«.  اخلصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص:455.

  وكان يويف بالنذر، وكانت منزلته حسب رواية عن النبي: »إن اهلل حيرش جدي عبد املطلب بسيامء 
األنبياء وهيبة امللوك«. تاريخ اليعقويب، ج1، ص363.

ومن كراماته: أنه عثر عىل بئر زمزم بعد اندثاره وجهالة مكانه. البداية والنهاية، ابن كثري، ج2، ص:244
  نقل الشيخ الصدوق يف كتاب اخلصال ج2 ص455، عن اإلمام الصادق َأن النبي قال لإلمام 

عيل: »لقد اجرى عبد املطلب مخسة سنن يف اجلاهلية قد اقرها اهلل يف اإلسالم: 
َنَكَح آباُؤُكْم ِمَن  َتْنِكُحوا ما  فقد حّرم زواج االبن من زوجة أبيه، وجاء القرآن بمثل هذا: » وال   -1

النِّساِء« النساء/22.
ملّا حفر بئر زمزم ووجد فيه املجوهرات التي رماها آخر حّكام جرهم وهي اهلدايا املقدمة للكعبة،   -2

َسُه االنفال/41. ِ مُخُ أخذها له ودفع مخسها فقط، واهلل تعاىل يقول:  واْعَلُموا َأنَّام َغنِْمُتْم ِمْن َش ٍء َفَأنَّ هلِلَّ
راِم  ملا حفر زمزم ساّمه سقاية احلاج، فأنزل اهلل عز وجل: »َأَجَعْلُتْم ِسقايَة احْلاجِّ وِعامَرَة امْلَْسِجِد احْلَ  -3

َكمْن آَمَن بِاهللِ واْلَيوِم اآْلِخر« التوبة/19.
جعل عبد املطلب دّية املقتول مئة ناقة، وكذلك جعلها اإلسالم.  -4

جعل أشواط الطواف سبعة ومن قبله مل تكن حمددة بعدد. كتاب اخلصال، ج2، ص455.  -5
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اجلـدل: هو شـّدة الَفْتـل، كفتل احلبـل، واجلدال: 
فتـل اخلصم عـن مذهبـه بطريـق احِلَجـاِج فيـه، فإنَّ 
كل واحـد مـن اخلصمـني يـروم َأن ُيلقـي صاحبـه 
عـىل اخلطـأ وجمانبة الصـواب، وهو عمومـًا مفاوضة 
و منازعـة يف القـول عـىل سـبيل املغالبـة والعلـو عىل 
اآلخريـن يف الـرأي، وثبـت  النهـي عنـه بالروايـات 
املتواترة ال سـيام املـراء يف اهلل عز وجل، أَلنه يؤدي إىل 
مـا ال يليق به، فسـئل اإلمـام الصـادق عن قول 
امْلُْنَتَهىالنجـم/42،  اهلل عـزو جـل: َوَأنَّ إىَِل َربِّـكَ 
قـال : »إذا انتهى الكالم إىل اهلل تعاىل فَأمِسـكوا، 
وَتكّلمـوا فيـام دون العـرش، وال َتكّلمـوا فيـام فـوق 
العـرش، فإِن قومـًا تكّلموا فيام فـوق العرش فتاهت 
عقوهُلـم، حتـى كان الرجـل ينـادى مـن بـني يديـه 
فيجيـب مـن خلفه، وينـادى مـن خلفـه فيجيب من 
بـني يديـه« الـكايف: ج1 ص92، وُيقصـد هنـا التكلم فيام 

فـوق العـرش كنايـة عن التفكـر يف كنـه ذاته. 
يـن منهـي عنـه َأيضـًا، وقـد  ل يف ُأمـور الدِّ واجَلـدَ
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البيـت، قـال  النهـي عنـه عـن طريـق أهـل  ورد 
َأمـري املؤمنني يف خطبة الوسـيلة: ».. وَمـنْ َطَلَب 
البالغـة  هنـج  مسـتدرك  َتَزْنـَدَق..«  ِل  باجَلـدَ يـنَ  الدِّ
عبـِد  َأيب  وَعـن  ص170،  الغطـاء،  كاشـف  هلـادي 
وَينجـو  الـَكالِم،  َأصحـاُب  ِلـكُ  َيْ قـال:   اهلل
ج1،  الـكايف:   النُّجبـاء ُهـمُ  اُلسـلمنَي  إِنَّ  اُلسـلموَن، 

.391 ص

نعـم: االحتجـاج عـىل املخالفني بالنقـاش واجلدل 
ملن حيسـن الـكالم فهـو أمـٌر َحَسـٌن وَمْطلـوٌب، وَأّما 
عـىل مـن ال حُيسـنُه فهـو عليـِه حمظـوٌر وممنـوٌع، فقال 
فـإِن  بِكالمـي،  النَّـاَس  »حاّجـوا   :الصـادق
االعتقـادات  َأْنُتـم«  ال  املَْحُجـوَج  َأنـا  ُكنـُت  حاّجوكـم 

ص43.   للصـدوق 
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صفحات مهدوية

شهد التأريخ اإلسالمي ادعاءات ودعاوى 
 املهدي اإلمام  شخص  تنتحل  كاذبة 
أن  املسلم  حق  فمن  املهدوية،  والقضية 
الكاذبة،  االفرتاءات  تلك  يمّيز  كيف  يعرف 

وخصوصًا دعوى الظهور املبارك.
وجود  اإلمامية  عند  املسلامت  من  أواًل: 
تأبى  للظهور، وهي واضحة  عالمات حتمية 
السفياين  التزوير، كالصيحة واخلسف بجيش 
املعتاد،  وقتها  غري  يف  والكسوف  واخلسوف 
وهي ال تقبل التشكيك، خاصة للمؤمنني هبذه 
نبينا  مع  حصل  األمر  وهذا  املباركة،  القضية 
انكرس   والدته عند  أّنه  فورد   ،األكرم
إيوان كرسى، وُأمخدت نار فارس التي كانت 
تعبد، وجّفت بحرية ساوة، وُرميت الشياطني 

بالنجوم، حّتى ظّنت قريش أهنا قيام الساعة.
إذن فالعالمات احلتمية هي قرائن ودالئل 

بارزة عىل الظهور احلق.
ثانيًا: إّن الظهور واقع خارجي، وليس جمرد 
والغفلة  باملال  األنصار  استجداء  أو  دعوى 
حتى  يظهر  ال  امُلْنَتظر  بل  املفرتون،  يفعل  كام 
من  اأَلرض  بتحرير  وسيبارش  َأتباُعُه،  َتْكتمَل 
الظلمة، فمراحل حركة ظهور اإلمام واضحة 
الناحية  من  حتى  الرشيفة  الروايات  رسمتها 
ك من املدينة املنورة إىل مكة  اجلغرافية كالتَّحرُّ
العراق، وبعد  املنورة، ومنها إىل  املدينة  ثم اىل 
ذلك االستقرار يف الكوفة، وكل هذه األخبار 
جيب أْن تؤخذ بنظر االعتبار، ومع إضافتها إىل 
 دالئل أخرى فإّن معرفة الشخص لإلمام

سيكون بّينًا سهاًل.
ثالثًا: تكامل عقول املؤمنني وأحالمهم عند 
الظهور املبارك كام تشري الروايات، وهذا يعني 
وراء  واالنجرار  اخلداع  وقابلية  السذاجة  أن 
الظنون والشكوك هي غري  اّدعاء، واّتباع  كل 
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اإلمام  قال  فقد  املؤمنني،  متوقعة بني صفوف 
الباقر :إَِذا َقاَم َقائُِمَنا َوَضَع اهللَّ َيَده َعىَل 
بِه  وَكَمَلْت  ْم  ُعُقوَلُ ا  ِبَ َفَجَمَع  اْلِعَباِد  ُرُؤوِس 
َأْحاَلُمُهْم الكايف: ج1، ص25، وعنه أيضًا: 
بام  أحاطوا  وقد    القائم  بأصحاب  »كأيّن 
مطيع  وهو  إاّل  شء  من  فليس  اخلافقني،  بني 
يطلب  الطري،  هلم حتى سباع األرض وسباع 
رضاهم يف كل شء حتى تفخر األرض عىل 
األرض وتقول: مّر يب اليوم رجل من أصحاب 

القائم« كامل الدين ومتام النعمة: ص673.
الدعاوى  متييز  هبا  يمكن  ثالثٌة  ُأموٌر  هذه 
الكاذبة التي يثريها أعداء أهل البيت، وهبا 

يعرف الدعاوى الصادقة.
أْن يكون مميزًا  بّد  إن احلق والصدق ال  ثم 
وخمتلفًا عن الكذب واالّدعاء واالفرتاء، كون 
وكون  تعاىل،  احلق  قبل  من  منصورًا  احلق 
وال  عى  ُتدَّ ال  وأدلة  بقرائن  مقرونًا  الصدق 

أبني  أمرهم  بأّن   األئمة عرّب  وهلذا  ُتفرتى، 
من الشمس.

املؤمن  أعامل  أفضل  من  فإن  اخلتام  ويف 
التي تؤول إليه بالربكة والتوفيق ملعرفة اإلمام 
حني خروجه، هو االنتظار الصحيح يف عرص 
غيبته االنتظار املتحد مع اإِلخالص هلل تعاىل يف 
 ،الزمان لصاحب  والعون  النرصة  قصد 
والرياء  اجلاه  الدنيوية من  املصالح  البعيد عن 
وعاماًل  خملصًا  العبد  وكون  واملال،  والسمعة 
 ،البيت أهل  وتوجيهات  اإلهلية  باألوامر 
واالنتظار هو عمل عبادي له أركانه ورشوطه 
وواجباته، وليس مفهوم االنتظار هو الرتّقب 
وإخالص،  وعمل  فكر  بال  الظهور  وتوّقع 
حتقيق  لغرض  دؤوب،  وعمل  هتّيؤ  فاالنتظار 

مقدمات الظهور املالئمة.
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 أسئلة عقائدية

اجلواب: الِشيعي يف اللغة بمعنى التابِع، ويف االصطالح العقائدي ُتطَلُق هذه الكلمة أو التسمية 
الرسول  وفاِة  بعد  اإلسالمية  األمة  قيادة  بأّن  يعتقدون  الذين  املسلمني  من  جمموعة  منها:  ويراد 
األكرم هي من حقِّ اإلمام عيل وأبنائه املعصومني، مَتُّسكًا بام أوىص به النبي من أن 

.ومن بعده األئمة األحد عرش ،ُه وخليفَتُه من بعده هو اإلمام عيل وصيَّ
ومناقبه،   اإلمام عيّل وتكرارًا عن فضائل  مرارًا  -َأّيام حياته-   اأَلكرم النبيُّ  ّدَث  حَتَ وقد 

ن. وكذا عن قيادته وزعامته لألمة اإلسالمية من بعده، ويف مناسبات خمتِلفة، بشهادة التاريخ املدوَّ
إّن هذه التوصيات والتأكيدات كانت األساس ـ كام تفيُد اأَلحاديث املوّثقة ـ يف أن يلتفَّ مجٌع ِمَن 
.ومنذ ذلك الزمن عرفوا بشيعِة عيّل ،ويف حياة النبي األكرم ،الصحابة حول اإلمام عيّل

وكان من أبرز هؤالء الصحابة )سلامن وَأبو ذر واملقداد وعامر(، فالشيعة -إذن- موجودون منذ 
عرص النبي ويف أيام حياته.

املؤمنني قد أسس هلا رسول  التابعني ألمري  وليس األمر يقف عند هذا احلد، بل إن تسمية 
ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  اآلية:  هذه  إنَّ  عباس،  ابن  عن  الزرندي  الدين  مجال  احلافظ  أخرج  فقد  بنفسه،   اهلل
ِة﴾ ملا نزلت قال لعيل: هو أنت وشيعتك، تأيت أنت  ئَِك ُهْم َخْيُ اْلَبِيَّ اِت ُأوَلٰ اِلَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

وشيعتك يوم القيامة راضني مرضيني، ويأيت عدوك غضابا مقمحني(.
ولقد بقيت هذه الُثّلة من الصحابة عىل والئها واعتقادها السابق بعد وفاة رسول اهلل دون أْن 
تؤثر املصالَح الفردّيَة والفئوية عىل تنصيص رسول اهلل ووصيَّته يف جمال اخلالفة واإلمامة لألمة 

من بعده، وهكذا بقيت التسمية تطلق عىل كل من يوايل عليًا اىل يومنا هذا.
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وهـــو مـــن كتـــب املخطوطـــات القديمـــة 
التـــي قـــام بتحقيقهـــا املحقـــق عـــيل جـــالل 
ـــن  ـــد ب ـــم أمح ـــو نعي ـــظ َأب ـــُه احلاف ـــر، ومؤلُف باق
ـــة،  ـــة العاّلم ـــظ، الثق ـــام احلاف ـــد اهلل، اإلم عبـ
األصبهـــاين،  املهـــراين  اإلســـالم،  شـــيخ 
ـــاء،  ـــف البنّ ـــن يوس ـــد ب ـــد حمّمـ ـــبط الزاه سـ
ـــن  ـــاء(، كان م ـــة األولي ـــتاب )ِحلي ـــب كـ صاح
أعـــالم املحّدثـــني، وأكابـــر احلّفــــاظ والثقـــات، 
ـــامء  ـــن عل ـــو م ـــنة 430 هــــ، وه ـــويف س واملت

الســـنة واجلامعـــة.

اسم الكتاب: اأَلربعوَن َحديثًا يف امَلْهديِّ
اسم املؤلف: احلافظ امحد بن عبد اهلل االصبهاني

سنة الطبع: 1437هـ 
عدد الصفحات: 264

الطبعة: األوىل

وُيعـــدُّ هـــذا الكتـــاب مـــن َأهـــم الكتـــب 
مـــن  للكاتـــب  ملـــا  املميـــزة،  التارخييـــة 
ـــة  ـــاع مدرس ـــري أتب ـــن غ ـــه م ـــة يف كون خصوصي
خلصوصيـــة  إضافـــًة   ،البيـــت أهـــل 
املوضـــوع الـــذي أّلـــف فيـــه، وهـــو قضيـــة 
اإلمـــام املهـــدي، إذ تعـــرض املؤلـــف 
الســـم اإلمـــام واســـم أبيـــه وأنـــه مـــن 
ولـــد فاطمـــة، وصفتـــه، ومـــدة حكمـــه، 
ـــار اخلاصـــة  إىل غـــري ذلـــك مـــن الصفـــات واآلث

ــه. ــوره وحكمـ ــن ظهـ بزمـ

ببليوغرافيا عقائدية
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هل صحيح قد ورد يف صحيحي البخاري ومسلم َأنَّ النَّبيَّ األَكرَم كان يبول واقفًا عىل سباطة قوٍم 
)الكناسة أو جممع القاممة(؟ مع إن هذا الفعل ال يصدر من إنسان سوي! فكيف يصدر من النبيالذي 
وإِنََّك َلَعىل  هو صاحب اخللق العظيم؟ والذي امتدحه الباري عز وجل يف كتابه الكريم، حيث قال: 

ُخُلٍق َعظيٍم القلم/4.
نصُّ  وإليك  املظال،  كتاب  و  الوضوء،  كتاب  صحيحِه،  من  كتابني  يف  ذلك  البخاري  ذكر  فقد  نعم 
الرواية: »حدثنا    عثامن بن أيب شيبة،    قال: حدثنا  جرير  عن  منصور   عن   أيب وائل    عن    حذيفة،    قال:   رأيتني 
أنا والنبي  نتامشى، فأتى    سباطة    قوٍم خلَف حائط، فقام كام يقوم َأحُدكم، َفَباَل،  فانتبذُت    منُه، فَأشاَر 
، فجئُته فقمت عند َعقبِه حتَّى فرغ« )صحيح البخاري - الوضوء - البول عند صاحبه والتسرت باحلائط - رقم  إيلَّ

احلديث: )218(

التميمي،  ُه: »حّدثنا    حييى بن حييى  وأّما مسلم فقد ذكره يف باب الطهارة من صحيحِه، فقال ما نصُّ
  أخربنا    أبو خيثمة  عن  األعمش    عن    شقيق    عن    حذيفة،    قال:    كنت مع النَّبي، فانتهى إىل سباطة قوٍم 
فبال قائاًم، فتنحيت، فقال:  ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ    فمسح عىل خفيه« صحيح مسلم: 

الطهارة/ املسح عىل اخلفني/ رقم احلديث: 402 

  فهذه األَحاديُث التي ال تتناسب مع اإلنسان العادي فكيف ُتنسُب للرسول؟!

تساؤل شاب سني
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