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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.

تظهـر بني الفرتة واأُلخرى بعض الشـبهات واإِلشـاعات عىل سـاحة املجتمـع، هدفها زعزعة 
عقيـدة املؤمنـني، وزلزلتهم عـّا هم فيه من الثبات واالسـتقامة.

وتوّزعـت الشـبهات واإلشـكاليات إىل َأشـكال وصـور، فمنهـا مـا ُتريـد َأن تـرَب اإِلهليات 
ـَف كلَّ احلجـج والرباهـني واآليـات الدالـة عـىل خلـق اهلل وصنعِه  مـن َأسـاس، وُتـاول َأن ُتَضعِّ
ـس لإِلحلـاد والكفر باهلل العظيـم، لكي جتعل الناس حيـارى وتائهني يف ظلات  وحكمتـِه، وتؤسِّ
اجلهـل والضاللـة، وقـد ظهـرت هـذه الشـبهة يف بعـض اأَلوسـاط اجلامعيـة وامللتقيـات الثقافية، 

ومواقـع التواصـل االجتاعـي واملنتديـات وغريها.
ـبهات التي تقدمـت، وهي تلَك  ومـن زاويـٍة ُأخـرى تربز عىل السـاحِة شـبهاٌت َأخّص من الشُّ
الُشـُبهات التـي ُتوّجـُه إىل املذهـب احلـقِّ مـن قبـل بعـض َأتبـاع املذاِهـب اأُلخـرى، وتريـد هـي 

اأُلخـرى تقويـض املذهـب مـن َأسـاس، وجتعـل َأهلـه يف متاهـات الضـالل والظالم.
ـه هـي تلـك الشـبهات واإِلشـكاليات التـي ُيـرّوُج هلـا بعـض املنتسـبني  وَأخـصُّ مـن ذلـك كلِّ
للمذهـب الرشيـف، مـن قبيـل تضعيف الرتاث الشـيعي، وشـبهة التقليد، وغريها من الشـبهات 
اخلاويـة، والتـي بدورهـا هـي اأُلخـرى هدفهـا زعزعـة الوضـع العقائـدي يف اأَلوسـاط الشـيعية 

املؤمنة.
مـن هنـا كان وال بـدَّ أن تكـون هنـاك ردة فعـل مسـاوية مـن قبـل مؤسسـات املذهـب ومراكزه 
ه، وَيغلـَب الباطـُل  ـبهات، لئِـال يـزول احلـقُّ عـن مقـرِّ الثقافيـة، للـرد عـىل كلِّ التَّشـكيكاِت والشُّ

َأهله. عـىل 
ِمـْن ُهنـا كانـْت َمّلـُة )الَيقـني( يف صفـوف تلـك الوسـائل املخلصـة التـي تقـف بوجـه تلـك 
ـنَ املؤمنـنَي بحصـنِ العقيـدة واإليـان، وُتْبعـدَ عنهـم  التحديـات واهلجـات، وتـاول َأن ُتصِّ
ه، وهـو ويلُّ التَّوفيق. ِكني وَنَفثـاِت الَواِهـني، واهلُل تعـاىل هـو العاِصُم من ذلـك كلِّ هـزاِت امُلَشـكِّ

افتتاحية العدد
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غالبًا ما يرسح النائم يف عامل اأَلحالم والرؤى، 

فرتى عيناه مواقف غري متقيدة بزمن، فتارة يرى 

كبريًا،  شيخًا  نفسه  من  يرى  وُأخرى  طفولته، 

أو  وحروب،  معارك  وسط  نفسه  يرى  وتارة 

مواقف أخرى، خاصة أو عامة، وهو تبعًا للحالة 

التي تراها عيناه، يستأنس ويشعر بالراحة لبعض 

من  واستمرت  طالت  أهنا  لو  ويتمنى  املشاهد، 

دون انقطاع، وقد ينزعج من مشاهدة الكثري من 

اأَلحالم املهولة واملفزعة.

وما ينفك النائم مستيقظًا حتى يسأل نفسه عن 

وهل  بالواقع،  وعالقتها  املشاهدات  هذه  حقيقة 

ترتتب عليها آثار سلبية أو إجِيابية يف حياته َأو ال؟

إِّن حقيقة الرؤى واأَلحالم ال تزال خافية حّتى 

اختلفت  لذلك  االختصاص،  ذوي  العلامء  عىل 

حاول  من  فمنهم  تفسريها،  يف  نظرهم  وجهات 

ينظر  ومل  فقط،  النفيس  البعد  يف  اأَلحالم  حرص 

اأَلحالم  إِّن  فقال  الزاوية،  هذه  من  إاِل  إِليها 

حيظرها  التي  اأَلغراض  لتخفي  الرموز  إىِل  تلجُأ 

املجتمع.

َأخربنا  يقولون:  باأَلمس  املتنبؤون  وكان 

يقول  واليوم   ،بمستقبلك نخربك  بَأحالمك 

ص  نشخِّ بَأحالمك  َأخربنا  النفس:  َأطباء 

.مشكالتك

ومع ذلك فإِن اأَلمر املتفق عليه هو َأن مشاهدة 

اأَلحالم َأمر ثابت ال نقاش فيه، وما هيمنا هنا هو 

واأَلحالم،  الرؤى  إىِل  بالنسبة  اإِلسالمية  النظرة 

ومدى صحة االعتامد عىل َأمثال هذه املشاهدات 

من املنظار اإِلسالمي.

النوفيل اإلماَم جعفر بن  القاسم  بن  سأل حممُد 

دروس في العقيدة
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املشاهِد  حقيقِة  حوَل  َأسئلًة   الصادق حممد 

 واأَلشياِء التي يشاهدها النائم، فَأجابُه اإِلمام

عنها باختصار، واليك نصُّ الرواية:

املؤمن   :الصادق اهلل  عبد  أَليب  قلت  قال: 

يرى الرؤيا فتكون كام رآها، وربام رأى الرؤيا فال 

تكون شيئًا؟

روحه  من  خرجت  نام  إِذا  املؤمن  إِن  فقال: 

رآه  ما  فكل  السامء،  إىِل  صاعدة  ممدودٌة  حركٌة 

روح املؤمن يف ملكوت السامء يف موضع التقدير 

فهو  اأَلرض  يف  رآه  ما  وكل  احلق،  فهو  والتدبري 

.َأضغاث َأحالم

امء؟ فقلُت له: َأَو تصعُد روٌح إىِل السَّ

قال: نعم.

قلت: حتى ال يبقى منها يشء يف بدنه؟

منها  يبقى  ال  حتى  ُكّلها  خرجت  لو  ال،  فقال: 

يشٌء، إِذن ملات.

قلت: فكيف خترج؟

موضعها  يف  السامء  يف  الشمس  ترى  َأما  فقال: 

الروح  فكذلك  اأَلرض؟  يف  وشعاعها  وضوئها 

َأصلها يف البدن وحركتها ممدودة إىِل السامء( َأمايل 

الشيخ الصدوق: 209.

الرؤى واألحالم،  ناحية حتليل حقيقة  هذا من 

عىل  واالعتامد  الرشعية  قيمتها  ناحية  من  َأما 

احلوادث  عىل  انطباقها  يف  وتفسريها  مدلوهلا 

املختلفة يف حياة اإلنسان، فهي ال تعدو كوهنا من 

باب التخمني واحلدس، وبالتايل ال يعتمد عليها، 

اىل  يرجع  كان  إِذا  إاِل  للخطأ  قابل  احلدس  ألنَّ 

املعصومني بطريق معترب.
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)َأي:  الوضعية  الديانات  إِحدى  البوذية  ُتعّد    
انتحلت  بالسامء(،  هلا  ربط  ال  التي  البرشية 
الصبغة الدينية، وقد ظهرت يف اهلند بعد الديانة 
الربمهية اهلندوسية يف القرن اخلامس قبل امليالد، 
إىل  وتتجه  اهلندوسية  تناهض  البداية  يف  وكانت 
التصوف  إىل  فيها دعوة  أن  باإلنسان، كام  العناية 
واخلشونة، ونبذ الرتف واملناداة باملحبة والتسامح 
إىِل  حتولت  مؤسسها  موت  وبعد  اخلري،  وفعل 
غاىل  ولقد  وثني،  طابع  ذات  باطلة،  معتقدات 

وه. َأتباعها يف مؤسسها حتى أهلَّ
الديانة  )إِن  العقائدية:  اأَلبحاث  مركز  ويذكر    
التأمل  ديانة  هي  َأصحاهبا  يزعم  كام  البوذية 
احدى  وهي  الذات،  وإنكار  والرمحة  الباطن 
ديانات الرشق الكربى، قامت يف اهلند يف القرنني 
الديانة  لتناهض  امليالد  قبل  واخلامس  السادس 

اهلندوسية، وتعاليمها ليست وحيًا يوحى.
واجتاه  أخالقي  نظام  مؤسسها  حياة  يف  فهي    
مبنيًا  وعقالنيًا  فكريًا  مذهبًا  صارت  ثم  تربوي، 

مذاهب وأديان

عىل نظريات فلسفية وقياسات عقلية يغلب عليها 
صبغة الفلسفة.

يف  الرسمي  الدين  أصبحت  قرون  ثالثة  وبعد    
والصني  التبت  شملت  حتى  انترشت  ثم  اهلند 

وكوريا واليابان.
الذي يدعى )سذهاتا(    والبوذية لقب ملؤسسها 
البوذية  وانكمشت  العامل،  أو  العارف  ومعناها 
اهلندوس  معابد  إىل  أتباعه  وجلأ  بوذا  وفاة  بعد 
حيث وضعوا فيها متثاله، وهكذا أخذت البوذية 
وقد  متتصها.  أخذت  التي  اهلندوسية  يف  تتالشى 

انقسمت البوذية إىل مذهبني كبريين مها: 
الشامل  مذهب  وهو  )ماهايانا(  مذهب   -1
العظمى( وقد ذهب إىل  ويسمى مذهب )العربة 
كثريًا  املذهب  هذا  تأثر  وقد  وعبادته،  بوذا  تأليه 
تناسخ  نظرية  منها  واقتبس  اهلندوسية،  بالديانة 

األرواح.
اجلنوب  مذهب  وهو  )هنايانا(  مذهب   -2
ويسمى )العربة الصغرى( وقد حافظ عىل صفاء 
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تعاليم بوذا وأتباع هذا املذهب يقدسون بوذا عىل 
انه معلم أخالقي.

  ومن أهم الوصايا التي يلتزم هبا البوذي هي:
أ- ال تزهق روحا.

ب- ال تأخذ ما ال تستحق.
ح- ال تزن.

ء- ال تكذب أو تغش أحدا.
هـ - ال تسكر.

الدوام،  البوذي عىل  واجبة عىل  الوصايا    وهذه 
وهناك واجبات ُأخرى ختتص بَأّيام الصوم، وهي:

و- ُكْل باعتدال، وال تأكل شيئًا أبدًا بعد الظهر.
ن- ال تشهد رقصًا، وال تسمع غناًء، َأو متثياًل.

ح- ال َتلبْس ُحليًا، وال تتتعّطر، وال تتخذ زينة.
ط- ال َتنْم يف ُفُرش باذخة.

األديان  )حكمة  فضة.  وال  ذهبًا  تقبل  ال  ي- 
احلية: 24(.

  وللبوذية اجتاهات فلسفية اختذ َأكثرها االعرتاف 
باإِلله أساسًا لفلسفته، ففرقٌة تقول بوحدانية اهلل، 

ثم  اأَلرواح،  من  حمدودًا  عددًا  َأّواًل  َأوجد  وَأنه 
ترك اأِلنشاء والتعمري، مكتفيًا بام وضعه يف العامل 

من قوانني.
   وُأخرى ترى َأنه َأودع هذه اأَلرواح التي َأرسلها 
للعامل قوى، تستطيع منها َأن تعرف اخلري من الرش، 
ومن أجل ذلك ال يرسل اهلُل رساًل اكتفاًء بذلك، 
وال خيفى ان هذه العقائد تتسم بالتعطيل، فتجعل 
من اهلل إهِلًا خللق الكون، ولكن ُتعّطل قدرته عىل 
ترصيف اأُلمور، وترتك البرش بال هادي وال نذير 

يرسم هلم طريق اهلدى والصالح(. انتهى
    أما بالنسبة ألتباع الديانة البوذية فينقسمون إىل 

قسمني:
بكل  يأخذون  وهؤالء  املتدينون:  البوذيون   -1

تعاليم بوذا وتوصياته.
عىل  يقترصون  هؤالء  املدنيون:  البوذيون   -2

بعض التعاليم والوصايا فقط.
عن  املعلومات  من  إحصاءه  استطعنا  ما  هذا     

نشوء هذه الديانة البوذية وتطورها وعقائدها.
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  ذكر الشيخ عبد اهلل بن احلسن يف كتابه )مناظراٌت 
)املناظرة  ص21  ج1،  واأَلحكام(،  العقائد  يف 
إِنُه كان من عادة املأمون دعوة اإِلمام  الثامنة عرش(: 
اجلواد ملجالسته، فطلبه يومًا وعنده حييى بن أكثم 
ما  حييى:  له  قال  اإِلمام  حرض  فلامَّ  ومجاعة،  التميمي 
تقول يا ابن رسول اهلل يف اخلرب الذي روي َأّن جربئيل 
وجّل  عّز  اهلَل  إِنَّ  حممد!  يا  قائاًِل:    النَّبيِّ عىل  نزل 
الَم ويقول لك: َسْل َأبا َبْكٍر هْل هو عّني  ُيقرؤك السَّ
راٍض، فإِّن عنه راٍض. )تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 

ج 2 ص 106(.

بكٍر،  َأيب  فضِل  بُِمنكِر  لسُت   :اإلمام فقال    
قوَل  َيأخذ  َأن  اخلرب  هذا  َصاحب  عىل  جيُب  َولكن 
رسول اهللِ يف حّجة الوداع: قد كُثرت عيلَّ الكّذابُة، 
دًا فليتبوأ َمْقعَدُه  وَستكُثر بعدي، فمن َكَذب عيلَّ ُمتعمِّ
عىل  فاعرضوُه  َعّني  احلديُث  َأتاكم  فإِذا  النَّار،  من 
ِكتاِب اهللِ وُسّنتي، فام وافقهام فخذوا بِه، وما َخالفهام 
َفال َتْأخذوا بِه )البحار للمجليس ج 2 ص 225(، وليس 
َوَلَقد َخَلْقَنا  خربك موافقا لكتاب اهلل، فقال تعاىل: 
ااِلنساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِه َنْفُسُه َوَنحُن أقَرُب إَليِه 

ِمْن َحْبِل الَوِريِد)ق: 16(،  وهل رضاء أيب بكر من 
سخطه خفي عىل اهلل حتى يسأل عنه؟!

يف  وعمر  بكر  أيب  مثل  أن  روي  قد  حييى:  فقال    
األرض كمثل جربئيل وميكائيل يف السامء )الدر املنثور 

للسيوطي: ج 4 ص 107(.

فيه،  ينظر  أن  أيضًا جيب  اإلمام: وهذا  فقال    
ألن جربئيل وميكائيل ملكان هلل مقربان مل يعصيا اهلل 
باهلل وإن أسلام بعد  قّط، وأما من ذكرت فقد أرشكا 

الرشك، فمحال أن يشّبههام بامللكني.
َأهل  كهول  سيدا  أهنام  عنهام  روي  حييى:  فقال    

اجلنة )كنز العامل: ج 11 ص 573(.
اجلنة  َأهل  ألنَّ  َأيضًا،  حمال  هذا   :اإِلمام فقال 
هم ُشّبانًا، وال يكون فيهم َكْهٌل، وهذا اخلرب وضعه  كلَّ
النبييف  قاله  الذي  اخلرب  ملضادة  ُأمية  بنو  بعض 
اجَلّنِة  َأهِل  شباِب  سيدا  بَِأهّنام   واحلسني احلسن 

)املعجم الكبري للطربان: ج 3 ص 25(.

رساج  اخلطاب  بن  عمر  َأن  وروي  حييى:  فقال    
أهل اجلّنة )الرياض النرضة ملحب الدين: ج 2 ص 311(.

  فقال اإلمام: وهذا أيضًا حمال، ألّن يف اجلنة 

مناظرات عقائدية
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األنبياء  ومجيع   وحممد وآدم  املقربني،  اهلل  مالئكة 
تيضء  حتى  بأنوارهم  اجلنة  تيضء  ال  واملرسلني، 

بنوره!
فقال حييى: وقد روي أّن السكينة تنطق عىل لسان 

عمر )املستدرك للحاكم: ج 3 ص 87(.
فقال اإلمام: لست بمنكر فضل عمر، ولكن 
شيطانًا  يل  »إّن  يومًا:  فقال  عمر،  من  أفضل  بكر  أبا 
اخللفاء  )تاريخ  فسددون«؟  ِملُت  فإِذا  يعرتيني، 

للسيوطي ص 54(.

فقال حييى: روي أّن النبّي قال: »لو مل ُأْبَعَث َلُبِعَث 
ُعمر« )فضائل الصحابة البن حنبل: ج 6 ص 356(.

هذا  من  أصدق  اهلل  كتاب   :اإِلمام فقال 
بِيِّني  َأَخْذَنا ِمَن النَّ َوإذ  احلديث، يقول اهلل يف كتابه: 
اهلُل ميثاق  َوِمْنَك..)األحزاب:7(، فقد َأخذ  ِميثاَقُهْم 
اأَلنبياء  وكّل  ميثاقه،  يبدل  َأن  يمكن  فكيف  النبّيني 
من  بالنبّوة  يبعث  فكيف  عني،  طرفة  باهلل  يرشكوا  مل 
النبي: ُبعثت  كان مرشكًا به قبل إِسالمه، ولقول 
الروح واجلسد )كشف اخلفاء للعجلون: ج 2  وآدم بني 

ص 191(.

  فقال حييى: روي أّن النبي قال: ما احتبس عّني 
آل اخلطاب )رشح  نزل عىل  قد  إاّل ظننته  الوحي قط 

النهج البن أيب احلديد: ج 12 ص 178(.

يشك  أن  جيوز  ال  ألنه  حمال،  هذا   :فأجاب
من  َيصَطفي  اهلُل  تعاىل:  فقال  نبوته،  يف   النبي
فكيف   ،)77 الناس)النساء:  ومن  ُرساًل  املالئكة 

يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه اهلل لغريه؟ 
فقال حييى: روي أّن النبي قال: لو نزل العذاب ملا 
نجى منه إاّل عمر )الدر املنثور للسيوطي ج 4 ص 108(.

تعاىل:  لقوله  أيضًا،  حمال  وهذا   :اإلمام فقال 
اهلل  كان  َوما  فيهم  وَأنَت  ْم  لُيعذهَبُ اهلل  كان  َوَما 
ْم َوهم يستغفرون)األنفال: 33( فأنبأ اهلل أّنه ال  ُمَعذهَبُ
يعّذب أحدًا ما دام فيهم رسوله وما داموا يستغفرون 

اهلل )البحار للمجليس: ج 50 ص80(.
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هتتم  جملٌة  وهي  )الَيقني(،  جملة  يف  التَّقليِد  مسألِة  َبحِث  وجُه  هو  ما  سائٌل،  َيسأُل  ُرَبام      
بالشؤوِن العقائدية ال الفقهية؟

  وجواب ذلك: شبهة التقليد هي شبهة فقهية أكثر مما هي شبهة عقائدية، وقد سعى أصحاهبا 
من خالهلا إىِل نفي التقليد واإلتباع لعلامء الدين، فهي إذن تناسب اأَلجواء الفقهية.

أَلهنا  والعقائدي،  الفقهي  املبحثني  عليها يف كال  والرّد  الشبهة  تلك  باإِلمكان عرض  إِنه  إاِل 
تناسُبهام وتنسجم معهام، فكام هي شبهة يتناسُب طرُحها يف البحوث االستداللية الفقهية، يتناسب 

بحثها يف اأَلبحاث العقائدية َأيضًا.
  إاِل َأنُه من املناسب َأن ُترّبَز نكتًة فنية يف سبب بحثها يف املباحث العقائدية، وهذه النكتة هي:

بل  الدين فحسب،  لعلامء  العوام  تقليد  بطريق  الوقوف  يريدون  التقليد ال  إِنَّ َأصحاب شبهة    
يريدون بشبهتِهم هذه نفي السفارة العامة للوكالء العاّمني من علامِء الدين، تلك السفارة التي مُتثُِّل 
االمتداد العلمي والعقائدي واأَلخالقي أَلهِل بيِت الِعصمة والطهارة، وهي املدرسة الوحيدة التي 
هر، وهي َأيضًا مُتّثل  َيتلّقى فيها املوالون فقَه وتوجيهاِت َأهِل البيِت يف كلِّ حادثِة من َحوادِث الدَّ
البديَل الطارئ عن إِمام العرص والزمان يف َغْيَبتِه الكربى عن اأُلّمِة اإِلسالمية، بمقتىض التَّنصيص 
ُحّجتي  فإهِّنم  حديثِنا،  رواِة  إىِل  ِفيها  فارِجعوا  الَواقعة  احَلوادُث  »وَأّما  املقدسة:  النَّاحية  قبل  من  عليها 
 : َعليكم وأنا حجُة اهللِ« )وسائل الشيعة: ج18، ص101(، وكذلك احَلديث الَوارد عن إِماِمنا العسكريِّ
دوُه«  »وَأّما َمْن َكاَن ِمَن الُفقهاِء َصائِنًا لنفسِه، حاِفظًا لدينِه، ُمالِفًا هِلَواه، ُمطيعًا أَلمِر َمْواله، َفِللُعّواِم َأن ُيقلِّ

)االحتجاج: ج2، ص263(.
اأُلّمِة عن علامءها وقادهتا، وتوهني مقامات العلامء يف عيون املؤمنني،  إذْن هدُف هذه احلملة هو َعْزُل 
وبالتايل إِضعاف املذهب احلِق بإِضعاف علامئه، وهذا بحدِّ ذاته مشكلة عقائدية جيب التَّصدي هلا، َوَوْأُدها 

يف َمْهِدها.

شبهات وردود

ُشْبهُة التَّقليِد شبهٌة َعقاِئديٌة َأْم َشْبهٌة فقهيٌة؟
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رجال العقائد

، كان من أصحاب أمري  زيد بن صوحان بن حجر العبدّي، من بني عبد القيس، من قبيلة ربيعة، تابعيٌّ
 ،َأمري املؤمنني إِنه يروي عن  لحاء األتقياء، وقيل:  الصُّ اأَلبدال، ومن خواّصه  املؤمنني عيل، ومن 

جعان الرَؤساء يف الكوفة، قد قطعت شامله يوم هناوند، )اأَلعالم للزركيل:3:59(. وهو َأحد الشُّ
إىِل عثامن إِلنكارهم  الكوفة  العاص وايل  املنفّيني إىل دمشق، حيث شكاهم سعيد بن    وكان زيد َأحد 

عليه، وطعنهم عليه وعىل عثامن، فَأمر عثامن بتسيريهم إىِل الشام )الكامل البن األثري(.
الشحشح  باخلطيب   املؤمنني أمري  الذي وصفه  املشهور  اخلطيب  بن صوحان  أخو صعصعة   وهو 

)َأي: املاهر يف خطبته(.
  قال عنه ابُن حزم: )من الفقهاء التابعني، القاطنني يف الكوفة، ما يربو عىل السبعني فقيهًا، منهم زيد بن 
صوحان(، وقد عرّب ابن القيم عن بعضهم: )هؤالء َأصحاُب عيلٍّ وابِن مسعود(، وكان زيٌد من ضمنهم. 

)موسوعة طبقات الفقهاء الشيخ السبحان ج2ص36(.

  وقد كتبت عائشة لزيد بن صوحان َأْن ينرصها يف معركة اجلمل ضد اإِلمام عيل، كام َأخرجه َأمحد بن 
حنبل يف مسنده: 6، 97-52: )كتبت عائشة إىِل زيد بن صوحان: من عائشة ُأمِّ املؤمنني، إىِل ابنها اخلالص 
، فكتَب  زيد بن صوحان: َأّما بعد: فإِذا َأتاك كتايب هذا فَأقِدْم، فاْنرُصَنا، فإِن مل تفعْل فخّذِل الناَس عن عيلٍّ
ابُنِك اخلالِِص، لئِن اعتزلِت ورجعِت إىل بيتِك، وإاِلَّ فَأنا أّول من نابذك( الكامل البن  َأّما بعُد: فَأنا  إِليها: 

األثري: 3 - 216.

  وقاتل مع َأمري املؤمنني يوم اجلمل حتى استشهد )سنة 36 هجرية( )رجال الشيخ الطويس(.
فالسالم عليه يوم ولد ويوم عاش كرياًم، ويوم استشهد حّيًا.
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ُمرادِه  حتقيِق  يف  بآخر  إِنساٌن  يستعني  عندما 
رشيكًا  عله  َيْ وال  بُألوهيتِه،  اعتقادِه  مع  ومقصوده 
اهلَل خلقه  َأنَّ  إاِل  مثله،  إِنسان  َأنه  يعتقد  للباري، وإِنام 
قضاء  يف  إِعانته  من  يتمكن  بحيث  مستطيعًا،  قادرًا 
 ، كا قطعًا، فالرشُك َأمٌر قلبيٌّ غايته، فال يكون هذا رِشْ
وال ينسُب َأيُّ عاقٍل من يفعل ذلك إىِل الرشك، وإِنَّ 
اهلُل  َأحبَّ  وإِذا  مغرض!  َأو  به  جاهل  إِما  فهو  نسَبُه 
فيه،  اخلري  ِمهم  لتوسُّ إِليه،  النَّاس  حوائَِج  جعل  َعْبدًا 
لآلخرين،  يعيش  إنسان  فهناك  عليه،  اآلمال  وعقد 
ر اآلخرين له، وشّتان بني اإِلثنني،  وهناك إِنسان ُيَسخِّ
والنبي واألئمة األطهار َأعطوا كلَّ يشٍء لوجِه 
َأن  متفقة  والشيعة  بكامهلم،  القلوب  ملكوا  فقد  اهلل، 
شخصَا لو اعتقد بربوبيِة َأحدهم َأو جعله رشيكًا 
ُمرشك  فهو  واأَلفعال،  والصفات  الذات  يف  للباري 
فقولنا  عنه،  االجتناب  ويب  اهللِ،  رمحِة  من  مطروٌد 
َأنت  عيل  يا  معناه:  ليس  وَأمثاله،  َأدركني(  عيل  )يا 
داَر  الدنيا  جعل  سبحانه  اهلَل  أَلنَّ  ذلك  فَأدركني!  اهلُل 
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اِدُق: »َأَبى اهلُل َأن  وسائٍل وَأسباٍب، قاَل اإِلماُم الصَّ
الكليني: ج1/ الكايف،  )ُأصول  بَأسباب..«  إاِل  يري اأَلشياء 

ص140(.

يف  النجاة  وسيلة  هم  وآله  النبي  َأن  نعتقد  فنحن 
ُقوا اهلَل  اتَّ َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا  الشدائد، كام قال تعاىل: 
هم   حممد فآل  )املائدة:35(،   اْلَوِسيَلَة إَِلْيِه  َواْبَتُغوا 
َأيضًا،  بذلك  العامة  علامء  عنهم  عرّب  وقد  الوسيلة، 
وقال  عيل(،  يف  القرآن  )نزول  يف:  نعيم  َأيب  كاحلافظ 
اآلية  يف  الوسيلة  من  املراد  أن  تفسريه:  يف  الثعلبي 
املباركة عرتة الرسول وَأهل بيته، فهم ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 
 ،)27 َيْعَمُلوَن)األنبياء:  بَِأْمِرِه  َوُهْم  بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه  اَل 

باين. فهم واسطة الفيض الرَّ
 ،وعن يعقوب الرساج قال: قلت أَليب عبد اهلل
إِليه؟  النَّاُس  َيفزُع  منكم  عاملٍ  بغرِي  يومًا  اأَلرض  تبقى 
فقال يل: »إِذًا ال ُيعبُد اهلُل، يا َأبا ُيوُسف ال َتلوا اأَلرَض 
من عامِلٍ ِمّنا، ظاهٍر َيفزُع النَّاس إِليه..«)نور الثقلني للحويزي: 

ج1، ص423(. 
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صفحات مهدوية

َهَلك  »إِّنام   :الصادق اإِلمام  عن  روي 
الّناُس ِمن استعجاهِلم هلذا اأَلمِر إِنَّ اهلل عز وجل 
ال يعَجُل لعجلِة العباِد إِنَّ هلذا اأَلمر غايًة َينتهي 
ومل  َساعًة  َيستقدموا  مل  َبلغوها  َقْد  فلو  إِليها، 

َيْستأِخُروا« الغيبة للنعامن: ج1، ص306.
عندما يقرأ اإِلنسان قصًة فإِنُه يرسع يف قراءهتا 
ليعرف هنايتها، وهذه طبيعٌة من ِطباِع اإِلنساِن، 
ُيريد َأْن َيرى نتائِج اأَلحداِث برسعة، لذا فالذي 
ماِن، فإِنُه  هوِر وبدولِة صاحِب الزَّ يؤمُن بالظُّ
ولة، وينتظُر ملَء اأَلرِض بالفضيلة،  حَيلم هبذِه الدَّ

وهلذا اأَلمل فإِّنه َيستعجل ذلك اأَلمر.
ما  إىِل  ترجع  هنا  االستعجال  صفة  ولعلَّ 
يتعّرض له اإِلنسان من الظلم واالضطهاد، إِذ ال 
يرى َمفّرًا من جور اجلائرين باستعجال الظهور، 
يعيشها  التي  الظروف  ُتفرضها  صفة  هي  إِذا 
اإِلنسان، خصوصًا عندما ال يفهم َأسباَب الَغيبة 

وِعَللها.

إِّن هذه العجلة هلا نتائج وخيمة، منها: تصديق 
تلك  املنحرفون  يستغل  إِذ  الكاذبة،  االدعاءات 
احلالة التي يعيشها الكثري من املجتمعات، نتيجَة 
باملهدوية، وهذا  فيّدعون  املستمر  لم  الظُّ ضغِط 

جيذب إِليهم العديد من البسطاء واملستعجلني.
َأمر مهم،  إىِل  الروايات تشري  نجد أنَّ بعض 
َأنُه   األكرم الرسول  عن  جاء  الصرب،  وهو 
كان بني َأصحابه وقال: »سيأيت قوٌم من بعِدكم، 
جُل الواحُد منهم له َأجر مخسنَي منكم، قالوا  الرَّ
َيا رسوَل اهللِ نحن ُكنا معك ببدر وُأحد وحنني، 
حَتمِلوا  لو  إِنكم   :فقال القرآن،  فينا  ونزل 
الشيخ  الغيبة،  ُهم«  َصرْبَ َتْصرِبوا  مل  محلوا  ملا 
شديد  امتحان  يف  فاملؤمن  ص291،  الطويس: 
فهو  الصرب،  إاِل  مفاز  له  املسألة، وليس  يف هذه 
العالج الذي وصفته الروايات هلذا اأَلمر اخلطري 

الذي قد يزل به اإِلنسان من الناحية الفكرية.
معرفة  هناك  تكون  َأن  جيب  الصرب  ومع 
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ال  حتى  غيبته،  يف   اإلمام لدور  صحيحة 
يعرف  َأْن  فيجب  ظهوَرُه،  املؤمُن  يستعجل 
بطريقة  ويقّر  صحيحة،  معرفًة  اإِلماَم  اإِلنساُن 
وبني  بموجود  ليس  مفهوم  بني  بالفرق  عملية 
موجود إاِّل أننا ال نراه، هناك فرق بني اأَلمرين، 
حيٌّ  اإِلمام  إِنَّ  نقول:   به املؤمنون  ونحن 
دوٌر،  وله  يرانا،  وهو  نراه،  ال  إِننا  إاِل  موجوٌد 
ولُه وظائٌف يقوُم هبا، فعدم الرؤية يشٌء، وعدم 

الوجود يشٌء آخر، هذا هو معتقدنا.
لكن عندما نغفل عن هذه املسألة فإِننا حينئٍذ 
نقع يف شبهات مهلكة، ولذا نجد يف الرواية عن 
الرسول األكرم عندما يسأله جابر عن 
 :ذلك: هل ينتفع الشيعة بالقائم يف غيبته قال
به،  ينتفعون  إهِّنم  بالنبوة  بعثني  والذي  »إِي 
ويستضيئون بنور واليته يف غيبته كانتفاع الناس 
الدين:  إكامل  السحاُب«  جّللها  وإِْن  بالشمس، 

ج1، ص253.

بنورها  اآلخرون  هيتدي  الشمس  إِذن 
وبضوئها، والسحاب ال يمنع النهار، وال يمنع 
َأْن ينترش ذلك الضوء، بمثِل هذا جيب َأْن نتيّقن 
بَأّن هناك إِمامًا، وهذا اإِلمام نحن ننتفع به، وله 

دور مهم يف حياتنا.
يف  االطمئنان  توّلد  الطريقة  هبذه  واملعرفة 
النفوس، وهو ما يعطينا الصرب والقوة عىل حتّمل 
تكون  َأْن  جيب  كذلك  والصعوبات،  املشاق 
صحيحة،  يقينية  معرفة   باإِلمام معرفتنا 
فبذلك نتجاوز هذه املحنة ونكون من املنتظرين 

.لفرجه
بتعجيل  الدعاء هلل سبحانه  ينايف  كل هذا ال 
له  َأرواحنا  الزمان  لصاحب  املبارك  الظهور 
العبادة  مصاديق  َأبرز  والدعاء  فالصرب  الفداء، 

والتسليم هلل تعاىل.
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 أسئلة عقائدية

فُض يف اللغة يأيت بمعنى الرتِك، ُيقال: َرَفض َيْرفض َرفضًا، َأْي: َتَرك. اجلواب: الرَّ
رفضت  التي  االعتقادية  واآلراء  اأَلفكار  ذات  الطائفة  تلك  عىل  ُيطلق  فإِّنُه  االصطالح:  يف  وَأّما 
وَأن   ،النَّبي من  بنٍص  بعدِه،  من  وذريتِه  عيلٍّ  يف  اخلالفَة  َأن  وزعمت  الصحابة،  وبعض  الشيخني 
خالفَة غريهم باطلة )فرق معارصة، غالب عوج، ج1، ص344(، فمن هنا ُيعرف سبب التسمية وهو لرفضنا 

.ائمة الظلم واجلور الغاصبني خلالفة َأهل البيت
وَأّما متى ظهرت هذه التسمية، فهناك عدة َأقوال، نعرض عنها خشية اإِلطالة ذاكرين َأمهها، وهو 
ما حلَّ هبم من ظلم  إِليه  يشتكون  الشيعة  الباقر، حيث جاءُه بعض  اإِلمام  زمان  َأهنا ظهرت يف 

واية: وجور، وإِنَّ الوالَة سموهم روافض، واستحلوا دماَئهم وَأمواهلم بذلك، وإِليك نصُّ الرِّ
عن  رجلني،  عن  الديلمي،  سليامن  بن  حممد  عن  حمبوب،  بن  احلسن  عن  يزيد،  بن  يعقوب  فعن 
بِه  اسُتحلْت  به،  ُسّمينا  اسم  فداك،  »ُجعلت  ـ:   الباقر اإلمام  ـ  أَليب جعفر  قلت  قال:  أيب بصري، 
افضة، فقال أبو جعفر: إِنَّ سبعنَي َرُجاًل  الِوالُة دماَءنا وَأموالنا وعذاَبنا، قال: وما هو؟ قلت: الرَّ
من عسكر فرعون رفضوا فرعون، فأتوا موسى، فلم يكن يف قوم موسى َأحد َأشد اجتهادًا وال 
َأشدَّ ُحّبًا هلارون منهم، فساّمهم قوُم موسى الّرافضة، فأوحى اهلُل إىِل موسى: َأن َثبت هلم هذا االسم 
يف التوراة، فإيِن قد نحلتهم، وذلك اسم قد َنْحلُكموه اهلل« املحاسن، الربقي: ج1، ص157، وهناك رواية 

ُأخرى هبذا املضمون ويف مصادر متعددة مل نذكرها طلبًا لالختصار.

ما معنى روافض؟ ومتى ُأطلَق هذا االسم؟
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العقائدية  الكتب  من   ) شكٌّ اهللِ  )َأيف  كتاب    
األَبحاث  َأهم  الكاتب  يتناول  املعارصة، 
دون  اإِلهلي،  الوجود  خيص  فيام  العقائدية 
التعرض إىِل مباحث الصفات واألَفعال، ألن هلا 

حماولة أخرى ووقتًا آخَر كام َوعَد الكاتب.
واملنكرين  امللحدين  يستهدف  والكتاب    
وبحجج  األَساس،  بالدرجة  تعاىل  اهلل  لوجود 
يريد  كان  من  هلا  يذعن  دامغة،  عملية  وَأدلة 
بالبحث  صادقًا  كان  ومن  واتباعها،  احلقيقة 

والدراسة يف التعرف عىل اإلله الواحد األَحد.

؟ اسم الكتاب: َأيف اهلِل َشكٌّ
كتور ُمْرَتضى َفَرج  ْيُخ الدُّ اسم املؤلف: الشَّ

سنة الطبع:2013
عدد الصفحات: 457

الطبعة: األوىل

  والكتاب يتدرج بمباحثه من مفهوم الدين ثم 
لها يف اإِلنسان، وأهنا تدعو إىل  دليل الفطرة وتأصُّ
باقي  ثم  األخرى،  األدلة  عن  النظر  بقطع  اإلله 
التي  األُخرى  األدلة  تستعرض  التي  الفصول 

تثبت الوجود اإِلهلي.
 وأخريًا خيتتم الكاتب كتابه بإِثبات اإِليامن عن 
مناسٌب  كتاب  فهو  والوجدان،  األَخالق  طريق 
جدًا ملن كان شاكًا يف اهلل تعاىل، أو من كان يريد 
التسلح هبذه العقيدة الصحيحة لريد عن دين اهلل 

تعاىل الشبهات واألباطيل.

ببليوغرافيا عقائدية
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هل غضبت فاطمة  عىل َأحٍد من الصحابة قبل وفاهتا؟
سول »فاطِمُة    بْضعٌة ِمنّي، َفَمْن َأْغَضَبها َأْغَضَبني« )صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة  قوُل الرَّ
يف  وُمسلم  البخاريُّ  َأخرجاُه  وقْد  املسلمني،  بنَي  ومشهوٌر  معروٌف  ص219(  ج4  فاطمة:  مناقب  باب   -

حابِة قبل وفاهِتا؟ صحيحيهام، وغرُيهم َأخرجه َأيضا، فهل َغِضبت فاطمُة عىل َأحٍد من الصَّ
  جواُبنا: َتنقل لنا الكثري من مصادركم فضاًل عن مصادرنا َأن بعَد وفاِة النَّبي األَكرم وقع خالٌف 

بني السيدة فاطمة وَأيب بكر، َعام تستحقُه من َتركِة َأبيها فقد ذكر البخاري يف صحيحه:
)...َأخربن    عروة ابن الزبري  َأن    عائشة ُأم املؤمنني   َأخربته:   َأن    فاطمة   ابنة رسول اهلل  سألت    َأبا 
بكر الصديق  بعد وفاة رسول اهلل  َأن يقّسم هلا مرياثها مما ترك رسول اهلل مما َأفاء اهلل عليه، فقال هلا   
 أبو بكر :  أن رسول اهلل ،  قال:  ال نورث ما تركنا صدقة، فغضبت    فاطمُة بنُت رسوِل اهلل فهجرت 

 َأبا بكر،  فلم تزل مهاجرته حتى توفيت...( البخاري: ج4، ص42. 
  وذكره يف موضعني آخرين من صحيحِه )كتاب املغازي ـ باب غزوة خيرب ـ ج5 ص83( ويف )كتاب الفرائض 

ـ ج8 ص3(.

ابن حنبل، والرتمذي، والطربان،    وُذكر هذا اخلرب يف مصادر كثرية منها: )صحيح مسلم، ومسند 
والبيهقي، وابن حبان، وابن كثري، وابن سعد، وغريها من مصادركم(، فهذه َأخباٌر صحيحة من طرقكم، 
وعىل لسان عائشة، تثبت فيها غضب فاطمة عىل َأيب بكر، وإهِنا َماتت وهي غاضبة عليه، ومن َأغضبها 

.َأغضب رسول اهلل

 تساؤٌل من مخالف
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