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افتتاحية العددالتَّأِريُخ َيْنِطُق ِبامَلْأَساِة

مل تكـــن مأســـاة الزهـــراء بتفاصيلهـــا خافيـــة يف بطـــون التاريـــخ حتـــى يظهـــر لنـــا 
ــا يف  ــة ودفنهـ ــة الناصعـ ــة تلـــك احلقيقـ ــا وهنـــاك مـــن يتفلســـف ويتمنطـــق يف إماتـ مـــن هنـ
 أديـــم الظالمـــة! ومل تكـــن تلـــك احلادثـــة املؤملـــة عدميـــًة حتـــى ابتدعهـــا شـــيعة آل حممـــد
ـــيعة  ـــب الش ـــات كت ـــرت يف أّمه ـــد ذك ـــة ق ـــك الظالم ـــن تل ـــم! ومل تك ـــن عندياهت ـــا م وأوجدوه
ـــلمني أو  ـــى املس ـــب ع ـــن حيس ـــل م ـــن قب ـــرد م ـــذ وال ـــني األخ ـــة ب ـــع الظالم ـــى تق ـــب حت فحس
شـــيعة أهـــل البيـــت! أمل يقـــل رســـول اهلل يف أصـــحِّ كتـــاب بعـــد كتـــاب اهلل تعـــاىل 
ــٌة ِمنِّـــي، َفَمـــْن َأْغَضَبَهـــا َأْغَضَبنِـــي«؟! )صحيـــح البخـــاري: ج7،  عنـــد العامـــة: »َفاِطَمـــُة َبْضَعـ
ـــى  ـــتدرك ع ـــاِك« )املس ـــْرَض لَِرَض ـــِك، َوَي ـــُب لَِغَضبِ ـــَة: »َأنَّ اهلَل َيْغَض ـــال لفاطم ـــه ق ص47(، وأن

ـــدك -  ـــة ف ـــت البخـــاري - يف قضي ـــح أيضـــًا )ج5، ص82( أثب الصحيحـــني: ج3، ص167(، ويف الصحي

ـــى  ـــُة ع ـــت( َفاِطَم ـــَدْت )غضب ـــال: )َفَوَج ـــالن، فق ـــى ف ـــة ع ـــي غاضب ـــت وه ـــراء مات أن الّزه
ـــا  ـــُهٍر، فل َة َأْش ـــتَّ  ِس ـــيِّ ب ـــَد النَّ ـــْت َبْع ـــْت، َوَعاَش َي ـــى ُتُوفِّ ـــُه حت ْم ـــم ُتَكلِّ ـــُه فل ـــَك، َفَهَجَرْت ... يف َذل

ـــا ...(. ـــْؤِذْن ِب ـــاًل، ومل ُي ـــِيٌّ َلْي ـــا َع ـــا َزْوُجَه ـــْت َدَفَنَه َي ُتُوفِّ
ـــة  ـــرج بنتيج ـــة، وخي ـــث املتقدم ـــني األحادي ـــع ب ـــب أن جيم ـــل لبي ـــى كل عاق ـــهل ع ـــن الّس وم
ـــب  ـــّق، وجمان ـــد للح ـــر ومعان ـــا إال مكاب ـــي ال ينكره ـــة الت ـــي احلقيق ـــدًا، وه ـــا أب ـــاص منه ال من
ـــوا  ُف لَّ ـــًا َتَ ـــَد َقْوم ـــٌب: )إّن ... َتَفقَّ ـــكٌّ أو ري ـــة ش ـــح بالظالم ـــن الترصي ـــي م ـــا ي ـــل في ـــواب، وه للص
 ، ـــيٍّ ـــْم يف داِر َع ـــْم َوُه ـــاَء َفناداُه ـــْم ...، َفج ـــَث إَِلْيِه ـــُه، َفَبَع َم اهلُل َوْجَه ـــرَّ ـــيٍّ َك ـــَد َع ـــِه ِعْن ـــْن َبْيَعتِ َع
ـــى  ـــا َع ، َأْو أَلْحَرَقنَّه ـــنَّ ـــِدِه َلَتْخُرَج ـــُس ... بَِي ـــذي َنْف ـــاَل: َوالَّ ـــِب َوق َط ـــا بِاحْلَ ـــوا َفَدع ُرُج ـــْوا َأْن خَيْ َفَأَب
ـــة:  ـــن قتيب ـــة اب ـــة والسياس ـــاَل، َوإِْن!!( )اإلمام ـــَة، َفق ـــا فاِطَم ـــا ... إِنَّ فيه ـــا َأب ـــُه: ي ـــَل َل ـــا، َفقي ـــْن فيه َم
ـــة  ـــة والظالم ـــة اجلليل ـــل احلادث ـــت بتفاصي ـــي رّصح ـــة الت ـــا اخلاّص ـــن مصادرن ـــك ع ص12(، ناهي

ـــر؟ ـــن مدّك ـــل م ـــرى، فه الك
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بعــض املفاهيــم اإلســالمية تكــون صعبــة الفهــم 
عــى بعــض النــاس، فتتوّلــد لــه شــبهات أو أســئلة عــن 
ــكام  ــك أح ــن ذل ــه، م ــبة ل ــة بالنس ــي مبهم ــياء ه أش
اإلمــاء والعبيــد، وخصوصــًا أرسى احلــروب مــن غــر 
املســلمني، فبعــض النــاس يقــارن بــني كرامــة اإلنســان 
التــي هــي مــن اهتامــات الديــن األوىل كــا ثبــت ذلــك 
ــّرم أو مل  ــراه مل حي ــت ن ــس الوق ــًا، ويف نف ــًا وروائّي قرآني
ــد، أو  ــاء والعبي ــع اإلم ــرقاق وبي ــرة االس ــِغ ظاه ُيل
ــة  ــو وكرام ــة والعف ــع الّرمح ــارض م ــذا يتع ــس ه لي

ــان؟ اإلنس
ــن أن  ــتعطاف يمك ــان واالس ــذه البي ــكالم ب وال
ــانية  ــة اإلنس ــه للعاطف ــك ملوافقت ــواًل؛ وذل ــون مقب يك
ــى  ــيطر ع ــي تس ــة الت ــوات العقالني ــة؛ ولدع ــن جه م
ــنزيل  ــا س ــرى، لكنن ــة أخ ــن جه ــول م ــن العق ــر م كث
الناصــع  الغبــار بــإذن اهلل تعــاىل؛ ليتضــح الوجــه 
ــالم  ــل اإلس ــة، وه ــذه احلال ــوص ه ــالم بخص لإلس

ــول: ــده؟ فنق ــا أو ض معه

ــد اإلســالُم وجــد يف املجتمــع ظواهــر  عندمــا ُول
التــي  املســتحكمة  العــادة  جمــرى  جــرت  عديــدة 
ــرة  ــي منت ــد، فه ــارة العبي ــا جت ــا، ومنه ــب زواهل يصع
ــالمي،   ــع اإلس ــاورة للمجتم ــم املج ــد األم ــى عن حت
ــارات  ــل التج ــن أفض ــدُّ م ــارة تع ــذه التج ــت ه وكان
ــم  ــو حك ــالق، فل ــى اإلط ــس ع ــي األنف ــن ه إْن مل تك
ــك  ــإن ذل ــدة ف ــة واح ــّرق دفع ــم ال ــالم بتحري اإلس
ــون ذا  ــاس، ويك ــى الن ــال ع ــب االمتث ــيكون صع س
ــن  ــاًل م ــًا حمتم ــّكل مانع ــا يش ــم، مم ــة عليه ــقة بالغ مش
قبــول اإلســالم عنــد الكثــر مــن النــاس، ألن إســقاط 
ــا  ــدة معناه ــة واح ــد( دفع ــارة العبي ــارة )جت ــذه التج ه
هــدر جانــب اقتصــادي كبــر للمجتمــع، وذلــك يــّر 
ــران؛  ــة والعم ــارة والزراع ــة كالتج ــم احليويَّ بمصاحله
ألن العبيــد هــم مــن يقومــون باألعــال، فاإللغــاء 
ــة،  ــوة واملنع ــن الق ــيِّ ع ــاه التخ ــم معن ــارش بنظره املب
وهــم أحــرص يشٍء عليهــا، خصوصــًا أن املجتمــع 
القبــي- للعــرب وغرهــم - كان يتقــّوى بالعبيــد 

دروس في العقيدة

اإِلْســَلُم َوالــرِّقُّ 
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ــم  ــا، وب ــرب ووقوده ة احل ــادَّ ــم م ــم، فه ــع ب ويمتن
ــم  كانــوا يســتكثرون وهــم َمــن كان يســوس هلــم دوابَّ
ــاد،  ــع الســالح والعت ــمُّ تصني ومصاحلهــم وبأيدهيــم يت

ــالع. ــون والق ــام احلص ــم تق ــى متوهن وع
فالطريقــة القرآنيــة ال تنظــر إىل األمــور مثــل 
النظــرة البريــة املســتعجلة، فنحــن البــر عندمــا 
ــرع  ــا ن ــع رب ــة يف املجتم ــر صحيح ــة غ ــرى حال ن
إىل إنكارهــا بقــّوة، باعتبــار أن التخلــص منهــا واجــب 
ودفــع مفســدهتا رضوري، لكــن القــرآن ينظــر إىل 
ــلوك  ــى س ــاد ع ــذي اعت ــع ال ــالح املجتم ــة إص طريق
ــدة  ــة واح ــع دفع ــكار واملن ــون اإلن ــا يك ــني، ورب مع
وبصــورة مبــارشة بابــًا لعــدم اإليــان بالديــن اجلديــد، 
وبالتــايل تتأثــر الدعــوة ســلبيًا يف حارضهــا ومســتقبلها،  
وِمــن ُهنــا مل يقــدم اإلســالم عــى التحريــم واملنــع هلــذه 
ــِه إىل  ــُكل طاقاتِ ــعى ب ــل س ــارٍش، َب ــكٍل ُمب ــرة بش الظاه
القضــاء عليــه بجملــِة تريعــاٍت تــؤّدي بالّنتيجــِة 
إىل غيابــه عــن املجتمــع، حيــُث قــاَم باحلــثِّ عــى 

ــارِة  ــَا يف كّف ــاراِت، ك ــِق الكّف ــن طري ــِد َع ــِر العبي حتري
ــا  ــا َخَطًئ ــَل ُمؤِمًن القتــِل اخلطــأِ، قــاَل تعــاىل: َوَمــن َقَت
ــا يف  ــاء:92(، وك ــورة الّنس ــة )س ــٍة ُمؤِمَن ــُر َرَقَب َفَتحِري
ِة  اَرُتــُه إِْطَعــاُم َعــَرَ كّفــارِة اليمــنِي، يقــوُل تعــاىل: َفَكفَّ
م  َمَســاِكنَي ِمــْن َأْوَســِط َمــا ُتْطِعُمــوَن َأْهِليُكــم َأْو ِكْســَوهُتُ
ــاٍم )ســورة  ْ جَيِــد َفِصَيــاُم َثاَلَثــِة َأيَّ َأْو حَتِريــُر َرَقَبــٍة َفَمــن ملَّ
ــوُل  ــُث يق ــاِر، حي ــارِة الّظه ــَا يف كّف ــدة: 89(، أو ك املائ

ِذيــَن ُيَظاِهــُروَن ِمــن نَِّســائِِهم ُثــمَّ َيُعــوُدوَن  تعــاىل: َوالَّ
ــا )املجادلــُة:  ــن َقبــِل َأن َيَتَاسَّ مِلـَـا َقاُلــوا َفَتحِريــُر َرَقَبــٍة مِّ
3(، والّظهــاُر هــَو أن يقــوَل الــّزوُج لزوجــِه: أنــِت عــيَّ 

ــي، ونحِوَهــا ِمــَن الكّفــاراِت، وكذلــَك َعــن  كَظهــِر ُأمِّ
ــنَّ  ــِة عليه ــاِء احُلّرّي ــاِء وإضف ــَن اإلم ــزّوِج ِم ــِق الّت طري
ــذِه  ــت ه ــى انته ــذا، حّت ، وهك ــنَّ ــالِل أوالِدِه ــن خ ِم
ــُر يف  ــوٍد ُيذَك ــا أيُّ وج ــد هَل ــُد هللِ ومَل يُع ــرُة واحلم الّظاه

ــلمنَي. ــاِة امُلس حي
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الطائفة  عن  السابق  العدد  يف  الكالم  تقّدم 
الطائفة   هذه  حقيقة  عن  فيه  وتعّرفنا  الكاثوليكية، 
ومؤسسها، وأبرز شخصياهتا، وأفكارها ومعتقداهتا، 
من  الثانية  الطائفة  عى  سنتعّرف  املقال  هذا  ويف 
الطائفة  أّن  احلقيقة  ويف  املسيحية،  الديانة  طوائف 
الرتستانتية هي ليست طائفة مستقلة عن الكاثوليكية 
وانتقاد  انشقاق  بسبب  جاءت  وإّنا  قباهلا،  يف  وتقع 
واعراض عى الكنيسة الكاثوليكية، قام با الراهب 
األملاين )مارتن لوثر( يف عام 1517م، وتألفت هذه 
)صكوك  أبرزها  كان  نقطة،   )95( من  االنتقادات 
يف  مريم  ورشاكة  والدينونة،  واملطهر،  الغفران، 
األرسار  ومعظم  القديسني،  وشفاعة  اخلالص، 
مّثلت  والروتستانت  البابا(،  وسلطة  الكنسية، 
الكاثوليكية  عن  املنفصلة  الطوائف  معظم  بعد  فيا 
وامليثودية،  )اللوثرية،  شملت  إذ  واألرثوذوكسية؛ 
والسبتية،  واملشيخية،  واملعمدانية،  واألنجليكانية، 
رئيسيًا  الفاتيكان  لبابا  والرافضني  واخلمسينية، 
هو  للروتستانت  األكر  املوطن  ويعّد  للكنيسة(، 
البلدان اإلسكندنافية وأجزاء من أملانيا ودول ُأخرى.
إنعام حممد  الروتستانتية وعقائدها،  الكنيسة  )ينظر: طوائف 

عقيل: ص10 ـ 56(.

مذاهب وأديان

أسباب االعرتاض عىل الكنيسة الكاثوليكية:
حاالت  * وتفيش  األخالقية  املستويات  تدهور 

والزنا  مروعة،  غر  بطرق  املال  كجمع  الفساد، 
والشذوذ، والردد عى حانات اخلمر، وغر ذلك 

من الفواحش.
رجال  * باختيار  تقوم  إذ  الكنيسة؛  واستبداد  ظلم 

الدين بحسب ثرواهتم ومقامهم السيايس هذا من 
جانب، ومن جانب آخر التنكيل بمن خالف رأهيا.

البري،  * للعقل  النرصانية  املتقدات  خمالفة 
القديسني،  وعبادة  والتجسيد،  بالتثليث،  كالقول 
املزيفة،  باملعجزات  الشعب  سذاج  واستغالل 
أثر  )ينظر:  وتفسراته.  املقدس  الكتاب  وحتريف 

الكنيسة عى الفكر األوريب، أمحد عجيبة: ص75(.

مصلحني  خروج  إىل  قادة  وغر  األسباب  هذه 
ومعرضني عى سياسة  الكنيسة الكاثوليكية التي كانت 
بيدها مقاليد احلكم الديني والسيايس نوعا ما؛ بسبب 
سلطة البابا الدينية وما يتمتع به من مكانة دينية عالية 
عى امللوك آنذاك، ومل يكن اإلصالح الذي تبّنته هذه 
الفئة التي عرفت فيا بعد بالطائفة الرتستانتية بقيادة 

اِئَفُة الربتستانِتيَُّة الطَّ
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)مارتن لوثر( وغره من دون مقابل، بل جرت حروب 
ضّد  هلا  املساندة  واحلكومات  الكاثوليك  بني  طاحنة 
الروتستانت الذي رفعوا شعار اإلصالح وانتقدوا فيه 
الظلم واجلور الذي متارسه الكنيسة الكاثوليكية ضّد 
الشعب، ثم بعد ما زهقت أرواح كثرة تقدر باملاليني 
يف أوربا وغرها من البلدان تكلل النرص واالعراف 
بم كطائفة هلا حقوقها وممارساهتا اخلاصة با واحرام 

معتنقيها وعدم التعرض هلم بسوء.
املبادئ اخلمسة للعقيدة الربوتستانتية:

كان )مارتن لوثر( واحدًا من ضمن العديد من 
عى  واعرضوا  أوروبا  يف  ظهروا  الذين  امُلصِلحني 
وقد  الوقت،  ذلك  يف  للكنيسة  اخلاطئة  املارسات 
أو  باملعرضني  أي:  بـ)الروتستانت(،  اسمهم  ُدِعَي 

باملحتجني.
مخسة  عى  الروتستانت  عقيدة  تركزت  وقد 
الالتينية  )سولو(  بكلمة  مجيعها  تبدأ  أساسية  مبادئ 
املبادئ  هذه  العربية)فقط(،  باللغة  تعني  والتي 
الكنيسة  طبقتها  وقد  املقّدس  الكتاب  من  مأخوذة 

األوىل يف عهد ُرُسل املسيح وهي كاآليت:
املخلِّص  هو  املسيح  يسوع  أي:  كريستو،  سولو  1ـ 

فقط.
2ـ سوال فيدي، أي: اإليان وحده هو اخلالص فقط. 
هو  املقّدس  الكتاب  أي:  سكريبتورا،  سوال  3ـ 

املصدر لتعاليم اهلل فقط. 
لة للخالص  4ـ سوال جراتيا، أي: نعمة اهلل هي املؤهِّ

فقط. 
الكّل  يف  الكّل  اهلل  جمد  أي:  جلوريا،  ديو  سويل  5ـ 
ج4،  لوريمر:  جون  الكنيسة،  )تاريخ  فقط. 

ص113 ـ 160(.

مذاهب الطائفة الروتستانتية:
مذاهب  سبعة  من  الروتستانتية  الطائفة  تتألف 

رئيسة وهي:
1ـ اللوثرية: يبلغ عددهم )70( مليون نسمة، تشكل 
والدول  أملانيا  من  كّل  يف  الغالبة  الديانة  اللوثرية 

اإلسكندنافية.
املصلح  الهوت  تتبنى  كنائس  وهي  الكالفينية:  2ـ 
يقارب  ما  ويعتنقها  كالفن(  )جان  الفرنيس 
وثقايف  تارخيي  حضور  وهلا  نسمة،  مليون   )75(
الواليات  عن  فضاًل  واسكتلندا،  سويرا،  يف 
املتحدة، كا أّن هلا حضورًا يف إندونيسيا، وكوريا 

اجلنوبية.
 )100( يقارب  ما  أتباعها  عدد  يبلغ  املعمدانية:  3ـ 
الشالية،  أمريكا  يف  حضور  وهلم  نسمة،  مليون 

وأفريقيا، وآسيا.
4ـ امليثودية: يصل عدد املنتمني هلذا املذهب إىل )70( 
مليون نسمة، وجودهم يتمركز يف أمريكا الشالية، 

وأفريقيا، وآسيا.
5ـ األدفنتست: يقّدر عددهم بـ )17( مليون نسمة، 
املتحدة،  الواليات  يف  رئييس  بشكل  يتوزعون 

وأفريقيا، ودول أمريكا اجلنوبية.
مليون   )280( إىل  عددهم  يصل  اخلمسينية:  6ـ 

نسمة، وهم موجودون يف أنحاء العامل كافة.
نسمة،  مليون   )85( عددهم  يبلغ  االنجليكانية:  7ـ 
وهو املذهب الغالب يف الواليات املتحدة وتشكل 
املذهب الرئيس جلزء كبر من سكان دول خمتلفة 
وجنوب  ونيوزيالندا،  وأسراليا،  كندا،  منها: 
أفريقيا. )ينظر: طوائف الكنيسة الروتستانتية وعقائدها، 

إنعام حممد عقيل: ص51(.
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قال الشيخ عبد الله في كتابه )مناظرات في العقائد 
واألحكام: ج1، ص474(: حدثت مناظرة بين أحد 
مسألة  في  اإلسالميين  المحققين  وأحد  الباحثين 

أنصار اإلمام المهدي وكم هو عددهم.
عدد  في  حديث  ورد  للمحقق:  الباحث  فقال 
نفرًا،   )313( وأنهم   ،المهدي اإلمام  أصحاب 

هاّل ذكرته؟
المحقق: ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة وصل 
ألنه  به؛  والقطع  العلم  أوجب  الذي  التواتر  حّد 
على  الرواة  من  الهائل  العدد  هذا  تواطؤ  يمكن  ال 

الكذب فيه.
األحاديث  تلك  بعض  لنا  ذكرت  هاّل  الباحث: 

المتواترة في أصحاب الحجة؟
سورة  من   )80( اآلية  تفسير  في  ورد  ما  المحقق: 
هود عن اإلمام الصادق عن أبيه في قوله تعالى: 
ًة َأْو آِوي إَِلى ُرْكٍن َشِديٍد، أنه  ... َلْو َأنَّ لِي بُِكْم ُقوَّ
قال: »القوة القائم، والركن الشديد ثالثمائة 
ص   ،1 ج  القمي:  القمي،  )تفسير  أصحابه«.  عشر  وثالثة 

.)336

أنظر  قال: »لكأني   الباقر وفي رواية عن اإلمام 
إليهم مصّعدين من نجف الكوفة ثالث مائة وبضعة 
الحديد..«)البحار،  زبر  قلوبهم  كأن  رجاًل،  عشر 

المجلسي: ج 52، ص 343(.

أصحاب  من  العدد  هذا  يتكامل  ألم  الباحث:  فقال 
زمن  ويحل  به،  ليلتحقوا  اآلن  حتى   اإلمام

الظهور وتنجو البشرية من الويالت الحالية؟
األنصار  لهؤالء  إن  الروايات  لنا  تذكر  المحقق: 
عصر  في  البشرية  أن  خاللها  من  يتضح  مميزات 

الغيبة تفتقد لمثلهم.
الباحث: وما هي مميزاتهم؟

اإلمام  رواية  في  نقرأ  المثال:  سبيل  على  المحقق: 
السجاد يقول: »... ثم يخرج إلى مكة والناس 
الناس  أيها  فينادي:  منه  رجل  فيقوم  بها،  يجتمعون 
هذا طلبتكم قد جاءكم، يدعوكم إلى ما دعاكم إليه 
بنفسه،  يقوم هو  ثم  فيقومون،  قال:   ،الله رسول 
فيقول: »أيها الناس أنا فالن بن فالن، أنا ابن نبي 

.»الله، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله
فيقومون إليه ليقتلوه، فيقوم ثالثمائة أو نيف ثالثمائة 

مناظرات عقائدية

َأْنَصـــــــاُر
ِة احُلــجَّ
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فيمنعونه منهم، خمسون من أهل الكوفة، وسائرهم 
اجتمعوا  بعضًا،  بعضهم  يعرف  ال  الناس،  أفناء  من 

على غير ميعاد«. )البحار، المجلسي: ج 52، ص 306(.
 كأني أنظر إلى القائم« :وقال اإلمام الصادق
وثالثة  ثالثمائة  أصحابه  وحوله  الكوفة،  منبر  على 
األلوية،  أصحاب  وهم  بدر،  أهل  عّدة  رجاًل  عشر 
)كمال  خلقه....«.  على  أرضه  في  الله  حّكام  وهم 
مستوى  على  أنهم  فنرى  ص673(،  الصدوق:  الدين، 

القيم  وسائر  والكمال  والعلم  الشجاعة  من  عاٍل 
والفضائل والصفات اإلسالمية.

الباحث: إذن ليس اليوم على الكرة األرضية بأسرها 
)313( رجاًل بهذه المميزات.

وكفؤًا  قائدًا  بكونه  منهم  واحد  كل  يتفرد  المحقق: 
 ،المهدي يتولى والية في حكومة اإلمام  في أن 
ذكرهم  كما  الخاطف،  كالبرق  يجتمعون  وهم 
الشريفة: اآلية  ذكر  بعد   الصادق  اإلمام 
اللُه َجِميعًا)البقرة: آية  بُِكُم  َيْأِت  َتُكوُنوا  َما  ...َأْيَن 
الثالثمائة  القائم  أصحاب  »يعني   :فقال  ،)148

المعدودة،  األمة  والله  وهم  رجاًل،  عشر  والبضعة 

كقزع  قزعًا  واحدة،  ساعة  عن  والله  يجتمعون 
الخريف« )البحار، المجلسي: ج 52 ص 368(. 

من  يأتون  أنهم   المؤمنين أمير  عن  روي  وكما 
الله  »...فيجمع   :فقال مكة،  إلى  النائية  البالد 
تعالى عسكره في ليلة واحدة، وهم ثالثمائة وثالثة 
ج  المجلسي:  )البحار،  األرض«  أقاِص  من  رجاًل  عشر 

51، ص 157(. 

فعن   ،الحجة يبايع  من  أول   )313( الـ  وهؤالء 
يبايعه  من  أول  »فيكون  قال:   الصادق اإلمام 
رجاًل«)البحار،  عشر  وثالثة  الثالثمائة  ثم  جبرئيل، 

المجلسي: ج 52، ص 315(.

الباحث: لماذا تذكر الروايات الرجال فقط في ركب 
اإلمام المهدي دون النساء؟

اإلمام  كرواية  لهن،  الروايات  أشارت  بل  المحقق: 
الصادق قال: »يكن مع القائم ثالث عشرة 
»يداوين   :قال بهن؟  يصنع  وما  قلت:  امرأة«، 
الجرحى، ويقمن على المرضى كما كان مع رسول 

الله«)إثبات الهداة، العاملي: ج 3، ص 575(.
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ــى بعــض املخالفــني شــبهة عــدم علــم األئمــة باألمــور ال ســيا الغيبيــات منهــا،  تبّن

ــة  ــي أمّي ــم بن ــان حك ــة إّب ــم العملي ــة يف حياهت ــا األئم ــي انتهجه ــة الت ــم بالتقّي ــك جلهله وذل

وبنــي العبــاس ومواليهــم، وحتــى احلــذر مــن املســلمني املخالفــني وموروثهــم الدينــي، فــال يصــدر 

منهــم غالبــا مــا يتحــدى هنــج أولئــك، ويف تلــك الروايــات ال يــرك األئمــة األمــر مبهــا 

عــن شــيعتهم بــل يبّينــوا هلــم حقيقــة األمــر منهــا فيحققــوا غايتهــم مــن عــدم تعرضهــم وأصحابــم 

جلــور األعــداء واملربصــني.

ومــن هــذه الروايــات روايــة ســدير بــن حكيــم عندمــا كان هــو وبعــض املوالــني واملناوئــني يف 

جملــس اإلمــام الصــادق فخــرج إليهــم وهــو مغضــب، فلــّا أخــذ جملســه بينهــم قــال: »َيــا َعَجبــًا 

ــَة،  ــي ُفاَلَن ِب َجاِرَيتِ ــَرْ ــُت بِ ْم ــْد َهَ ــَب إاِلَّ اهلُل؛ َلَق ــُم  اْلَغْي ــَب، اَل َيْعَل ــُم اْلَغْي ــا َنْعَل ــوَن َأنَّ ــَواٍم َيْزُعُم ْق أِلَ

اِر ِهــَي؟«. )الــكايف، الكلينــي: ج1، ص257(. ــدَّ ــوِت ال ــَا َعِلْمــُت يِف َأيِّ ُبُي ــي، َف ــْت ِمنِّ َفَهَرَب

ــل  ــه دخ ــام يف منزل ــار اإلم ــا ص ــام وعندم ــول اإلم ــن ق ــارضون م ــون احل ــت املوال فبه

ســدير وبعــض املوالــني عليــه بســبب مــا ســمعوه منــه، فقــال: »َيــا َســِديُر، َقــَرْأَت  اْلُقــْرآَن؟« ُقْلــُت: 

ــِذى ِعْنــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلِكتــاِب َأَنــا آتِيــَك  َبــى . َقــاَل: »َفَهــْل َوَجــْدَت ِفيــَا َقــَرْأَت ِمــْن ِكَتــاِب اهللِ: قــاَل الَّ

ُجــَل؟  بـِـِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيــَك َطْرُفــَك؟« َقــاَل: ُقْلــُت: ُجِعْلــُت ِفــَداَك، َقــْد َقَرْأُتــُه. َقــاَل: »َفَهــْل َعَرْفــَت الرَّ

يِن بـِـِه. َقــاَل: »َقــْدُر َقْطــَرٍة ِمــَن امْلـَـاِء يِف  وَهــْل َعِلْمــَت َمــا َكاَن ِعْنــَدُه ِمــْن ِعْلــِم اْلِكَتــاِب؟« َقــاَل: ُقْلــُت: َأْخــِرْ

ــنَِّة؟« َقــاَل: ُقْلــُت: ُجِعْلــُت ِفــَداَك، َمــا َأَقــلَّ هــَذا!  ، َفــَا َيُكــوُن ذلـِـَك ِمــْن ِعْلــِم اْلِكَتــاِب َوالسُّ ْخــَرِ اْلَبْحــِر اأْلَ

َك بِــِه. َيــا َســِديُر، َفَهــْل َوَجــْدَت  ــِذي ُأْخــِرُ َفَقــاَل: »َيــا َســِديُر، َمــا َأْكَثــَر هــَذا َأْن َيْنُســَبُه اهلل َتَعــاىل  إىَِل اْلِعْلــِم الَّ

ــاِب؟«.  ــُم اْلِكت ــَدُه ِعْل ــْن ِعْن ــْم وَم ــي وَبْيَنُك ــِهيدًا َبْينِ ــاهللِ َش ــْل َكفــى  بِ ــاِب اهللِ َأْيضــًا: ُق ــْن ِكَت ــَرْأَت ِم ــَا َق ِفي

ــُم  ــَدُه ِعْل ــْن ِعْن ــُم، َأْم َم ــُه َأْفَه ــاِب ُكلُّ ــُم اْلِكَت ــَدُه ِعْل ــْن ِعْن ــاَل: »َفَم ــَداَك. َق ــُت ِف ــُه ُجِعْل ــْد َقَرْأُت ــُت: َق ــاَل: ُقْل َق

ــُه، َقــاَل: َفَأْوَمــَأ بَِيــِدِه إىِل  َصــْدِرِه، وَقــاَل: »ِعْلــُم  اْلِكَتــاِب َبْعُضــُه؟« ُقْلــُت: اَل، َبــْل َمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب ُكلُّ

ــُه ِعْنَدَنــا«. )الــكايف، الكلينــي: ج1 ص257(. ــُه ِعْنَدَنــا، ِعْلــُم اْلِكَتــاِب واهللِ ُكلُّ اْلِكَتــاِب واهللِ ُكلُّ

شبهات وردود

ِعْلُم اإِلَماِم
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نجومٌ في سماِء العقيدة

يف  بالغة  أهية  له  وكان  والقبائل،  األفراد  وعقائد  ملشاعر  وإظهارًا  للمعرفة  نافذة  الشعر  مثل 
إثبات احلقيقة وإظهارها، وممن كان سيدًا يف هذا امليدان هو السيد إساعيل احِلْمَري، والذي يعّد 
من أشهر شعراء الشيعة ولساهنم الناطق باسم املذهب اجلعفري. )ينظر: الكيش، الرجال، ص 288 - 

أعيان الشيعة، األمني: ج 3، ص 406(.

السيد احلمري شاعر مكثر بأشعاره، فقد بلغت أشعاره من الكثرة درجة مل يتمكن أحد إىل اآلن 
من مجعها وتصنيفها، فقصائده يف اهلاشميات تبلغ 2300 قصيدة.
وقيل له: كيف تشّيعَت وأنت تنتمي إىل الشام ومن قبيلة محر؟

 :الصادق اإلمام  له  قال  فرعون، حتى  آل  فكنُت كمؤمن  الرمحة صّبًا،  ُصّبت عّي  فقال: 
»أنت )سيد الشعراء(« )قاموس الرجال، التسري: ج2، ص108(.

.وعاش يف إمامة اإلمام الصادق والكاظم ،ولد السيد يف إمامة اإلمام الباقر
ويبدو أّن اإلمام الصادق قد زاره يف الكوفة، وظهر له من فرض طاعته، فرك الكيسانية، 
واعتنق املذهب اجلعفري، وبقي حتى هناية عمره مدافعًا عنه، وبلغ يف تشّيعه مرتبة، كان اإلمام 

الصادق عندما يسمع أشعاره يرّحم عليه ثالث مرات.
ذكر ابن شهر أشوب يف كتابه املناقب )ج3، ص370(: قال داود الرقي: بلغ السيد احلمري 
أنه ُذِكر عند الصادق فقال: »السيد كافر!« فأتاه وقال: يا سيدي أنا كافر مع شّدة حبي لكم 
الّناس فيكم؟ قال: »وما ينفعك ذاك وأنت كافر بحّجة الدهر والزمان«، ثم أخذ  ومعادايت 
القر قطعًا،  القر، فصار  بيده عى  البيت قر فصّى ركعتني، ثم رضب  بيتًا، فإذا يف  بيده وأدخله 
فخرج شخص من قره ينفض الراب عن رأسه وحليته، فقال له الصادق: من أنت؟ قال: 
أنا حممد بن عي املسّمى بابن احلنفية، فقال: فمن أنا؟ قال: جعفر بن حمّمد حّجة الدهر والّزمان؛ 

فخرج السيد يقول: جتعفرت باسم اهلل فيمن جتعفرا.

السيد احلمريي
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عن أمر املؤمنني يف خطبة له بدأها بحمد 
اهلل وتنزهيه عن شبهه باملخلوقني، وتفّرده بصفاته 
َشَبه  َعْن  اْلَعِيِّ  هلِل  ْمُد  »احْلَ  :فقال ومكنوناته، 
اِهِر  الظَّ اْلَواِصِفنَي،  مِلََقاِل  اْلَغالِِب  امْلَْخُلوِقنَي، 
تِه  اِظِريَن، واْلَباِطِن بَِجاَلِل ِعزَّ بَِعَجائِِب َتْدبِِره لِلنَّ
ِنَي، اْلَعامِلِ باَِل اْكتَِساٍب واَل اْزِدَياٍد،  َعْن ِفْكِر امْلَُتَوهِّ
ٍة  َرِويَّ باَِل  اأُلُموِر  ِميِع  جِلَ ِر  امْلَُقدِّ ُمْسَتَفاٍد،  ِعْلٍم  واَل 

َيْسَتِضُء  واَل  َلُم  الظُّ َتْغَشاه  اَل  الَِّذي  َضِمٍر،  واَل 
اٌر،  هَنَ َعَلْيه  ِري  جَيْ واَل  َلْيٌل  َيْرَهُقه  واَل  بِاأَلْنَواِر، 
بِاإِلْخَباِر«.  ِعْلُمه  واَل  بِاإِلْبَصاِر  إِْدَراُكه  َلْيَس 
صالح:  حتقيق   ،عي اإلمام  خطب  البالغة،  )هنج 

ص330(.

من  بد  ال  املباركة  اخلطبة  هذه  مغزى  وملعرفة 
إلقاء الضوء عى معانيها: 

فقوله: »اْلَعِيِّ َعْن َشَبه امْلَْخُلوِقنَي«.
وأفعاله  ذاته وصفاته  أنه سبحانه عيٌّ يف  أي: 
وأقواله عن خملوقيه، فاملتعايل عن مشابة خملوقاته 
ال يشابه شيئا منها، وال يشابه يشء، فليس له شبه 
ها حمدودة باحلدود  وشبيه ونظر، فاملخلوقات كلَّ
اجلنس  من  بة  املركَّ االصطالحّية  التعاريف  أو 
غوّية، واهلل سبحانه منّزه  والفصل، أو باحلدود اللَّ
لغوّيا  أو  كان  اصطالحّيا  والتعريف  احلّد  عن 
الستلزام األّول الّركيب والثاين الفتقاره إىل حمدد 
فالواجب  ممكن،  ومفتقر  مركب  وكّل  ومعرف، 
تعاىل ال يمكن أن يكون له مشابه ومشارك يف ذاته 

وصفاته وأفعاله.
أجّل  تعاىل  الوجود  الواجب  أّن  واحلاصل 
وأعى من أن يّتصف بالّصفات اإلمكانية، فيشابه 

املحدثات ويشاركهم يف جهة من اجلهات.
وقوله: »اْلَغالِِب مِلََقاِل اْلَواِصِفنَي«. 

الَغَلب إشارة إىل تعاليه عن إحاطة األوصاف 
به.

أي: إنه جّل شأنه أجّل من أن يقدر الواصفون 
صفاته  وقوف  لعدم  حمامده،  وبيان  وصفه  عى 

مقتطفات من نهج البالغة

َمْن ال ُيْدَرُك باأَلْبَصاِر
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الكالية وأوصافه اجلالية واجلاللية إىل حّد معني 
العقول وتصفه األلسن، وكا قال  حتى حتيط با 
َأْثَنْيَت  َكَا  َأْنَت  َعَلْيَك  َثَناًء  ُأْحِص  »اَل   :النبي
َعَى َنْفِسَك«. )البحار، املجليس: ج68، ص23(، أي 
ال يطيق الشخص أن حييص نِعم اهلل وإحسانه وإن 
اجتهد كا أثنى اهلل عى نفسه وهو اعراف رصيح 

بالعجز.
اِظِريَن«. اِهِر بَِعَجائِِب َتْدبِِره لِلنَّ قوله: »الظَّ

ظهوره  وليس  للناظرين  ظاهر  تعاىل  أنه  أي: 
املجّوزين  من  وغرهم  املجّسمة  توّهه  كا  بذاته 
وبدائع  عظمته  وأعالم  قدرته  بآثار  بل  للّرؤية، 
هنا  والناظر  وحكمته،  تدبره  وعجائب  صنعه 
بعني البصرة وأما عني األبصار فهي طريق لعني 

البصرة.
ِفْكِر  َعْن  تِه  ِعزَّ بَِجاَلِل  »واْلَباِطِن  وقوله: 

ِنَي«. امْلَُتَوهِّ
أي: أّنه سبحانه حمتجب عن األوهام والعقول 
وعظمته،  وجروته  وعّزته  جالله  باعتبار 

واحلاصل أّنه ظاهر بآياته وباطن بذاته.
وألّن النفس اإلنسانية حال التفاهتا إىل األمور 
العلوية املجّردة، وعدم القدرة عى اخراقها، كان 
الوهم،  بباعث  املتخيلة  بالقّوة  يستعني  أن  بّد  ال 
مناسبة،  خيالية  بصور  األمور  تلك  تصّور  أن  يف 
قا  متعلَّ كان  ما  يدرك  إنا  الوهم  أّن  علمت  وقد 
فكل  املحسوسات،  من  متخيل  أو  بمحسوس 
أمر يتصّوره اإلنسان وهو يف هذا العامل سواء كان 
يكون  أن  بّد  فال  ذلك،  غر  أو  سبحانه  اهلل  ذات 

مشوبا بصورة خيالية ومعلقا با.
العامل  اْزِدَياٍد«،  واَل  اْكتَِساٍب  باَِل  »اْلَعامِلِ  قوله: 
املنّزه يف كيفّية علمه عن اكتساب له بعد جهل، أو 
ازدياد منه بعد نقصان، أو استفادة له عن غر كا 

عليه علم املخلوقني.
واَل  ٍة  َرِويَّ باَِل  اأُلُموِر  ِميِع  جِلَ ِر  »امْلَُقدِّ قوله: 
وفق  عى  األمور  جلميع  املوجد  أي:  َضِمر«، 
ر  التفكَّ عن  فيه  تنّزه  معلوم  بمقدار   ً ُكالَّ قضائه، 

والضمر، وأراد بالضمر ما أضمر من الروّية.
َيْسَتِضُء  واَل  َلُم  الظُّ َتْغَشاه  اَل  »الَِّذي  قوله: 
يستضء  وال  الظلم،  تغشاه  ال  الَّذي  بِاأَلْنَواِر«، 

باألنوار لتنّزهه عن اجلسمّية ولواحقها.
اٌر«،  هَنَ َعَلْيه  ِري  جَيْ واَل  َلْيٌل  َيْرَهُقه  »واَل  قوله: 
عليه  جيري  وال  ليل  يدركه  ال  أي:  يرهقه:  وال 

هنار، وذلك لتنّزهه عن إحاطة الزمان.
قوله: »َلْيَس إِْدَراُكه بِاإِلْبَصاِر«.

اآلالت  إىل  اإلدراك  يف  االحتياج  من  لتنّزهه 
إىل  احلاجة  عن  ذاته  لتقّدس  كاإلبصار  واملشاعر 

اآللة يف اإلدراك.
قوله »واَل ِعْلُمه بِاإِلْخَبار« أي بأن خيره غره 
بيشء فيحصل له العلم بذلك اليشء بسبب هذا 
واالفتقار  أّوال  للجهل  ذلك  الستلزام  اخلر، 
بالذات،  والنقص  ثانيا،  السمع  حاسة  إىل 
ه مناف لوجوب  واالستكال بالغر ثالثا، وهذا كلَّ
الوجود.  )انظر رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: 
ج4، ص30؛ وانظر رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 

ج11، ص63(.
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صفحات مهدوية

أمر  هو   احلجة اإلمام  من  بالرغم 
ويأمترون  شؤوهنم،  يتوىل  أنه  باعتبار  املؤمنني 
هذا  قد خصصوا  الشيعة  نرى  أننا  إال  بأمره،  هم 
اللقب بأيب األئمة عي بن أيب طالب فهل هلذا 
هذا  نطلق  أن  نستطيع  أننا  أم  علة؟  التخصيص 
اللقب عى اإلمام املنتظر املهدي كونه سوف 

يقوم باألمر كا قام به أمر املؤمنني؟
خاص  عندنا  اللفظ  هذا  إن  صحيح  نقول 
جيوز  ال   ،طالب أيب  بن  عي  املؤمنني  بأمر 
إطالقه عى غره من أئمة اهلدى، فضاًل عن 
غرهم، وليس ذلك عن هوًى أو عبث، بل وردت 
شهرآشوب:  ابن  قال  الشأن،  هذا  يف  روايات 
اللفظ لغره من  ُيطلق هذا  أن  ومل جيوز أصحابنا 

األئمة. )مناقب آل أيب طالب: ج2، ص254(.
ونذكر من تلك الروايات:

عبد  أيب  عن  ظاهر،  أيب  بن  عمر  عن   -1
اهلل قال: )سأله رجل عن القائم، ُيسلم عليه 
ى اهلل به أمر  بإمرة املؤمنني؟ قال: ال، ذاك اسم سمَّ
ى به بعده  املؤمنني، مل يسم به أحد قبله، وال يسمَّ

إال كافر. قلت: جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ 
قرأ: ثم  اهلل.  بقية  يا  عليك  السالم  تقول:   قال: 
ِ َخْرٌ َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي ...﴾()هود:  ﴿َبِقيَُّت اهللَّ

86(. )الكايف، الكليني: ج1، ص411(.

2- دخل رجل عى أيب عبد اهلل فقال: 
قدميه  عى  فقام  املؤمنني،  أمر  يا  عليك  السالم 
فقال: »مه، هذا اسم ال يصلح إال ألمر املؤمنني، 
مل  وإن   ،... غره  أحد  به  يسمِّ  ومل  به،  اهلل  سّاه 
يكن ابتى به ابتي به، وهو قول اهلل يف كتابه: ﴿إِْن 
َشْيَطاًنا  إاِلَّ  َيْدُعوَن  َوإِْن  إَِناًثا  إاِلَّ  ِمْن ُدونِِه  َيْدُعوَن 
فاذا  قلت:  قال:   ،)117 النساء:  )سورة  َمِريًدا﴾ 
يدعى به قائمكم؟ قال: السالم عليك يا بقية اهلل، 
السالم عليك يا بن رسول اهلل« )وسائل الشيعة، 

احلر العامي: ج10، ص469(.

يا أمر   :3- قال رجل لإلمام الصادق
التسمية  بذه  يرض  ال  إنه  »مه،  فقال:  املؤمنني، 
أيب  آل  مناقب  جهل«  أيب  ببالء  اهلل  ابتاله  إال  أحد 

طالب، ابن شهر آشوب: ج2، ص254.      

4- عن أيب محزة ثابت بن دينار الثايل، قال: 

 اإِلَمـاُم امَلْهـِديُّ

َوَلَقُب َأِمرِي امُلْؤِمننَي
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بن  يا   ،الباقر عي  بن  حممد  جعفر  أبا  سألت 
املؤمنني،  أمر    عيٌّ ي  ُسمِّ مل   اهلل رسول 
ألحد  حيل  وال  قبله،  أحد  به  ُسمي  ما  اسم  وهو 
بعده؟ قال: »ألنه مرة العلم، ُيمتار منه، وال َيمتار 
من أحد غره...«  )علل الرايع، الشيخ الصدوق: ج1، 

.)191

اخلصوص،  بذا  أخرى  أحاديث  وتوجد 
ولقد اكتفينا با ذكرناه، وألجل هذه األحاديث مل 
نجد يف أخبار األئمة املعصومني من ينادهيم 

بذلك.
نعم توجد رواية نقلها الشيخ املفيد عن أيب 
وأبو  أنا   اهلل عبد  أيب  عند  كنا  قال:  الصباح، 
املغرا، إذ دخل علينا رجل من أهل السواد، فقال: 
السالم عليك يا أمر املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته، 
قال أبو عبد اهلل: »وعليك السالم ورمحة اهلل 
فقلت  جنبه،  إىل  وأجلسه  اجتذبه  ثم  وبركاته«، 
أليب املغرا، أو قال يل أبو املغرا: إن هذا االسم ما 
كنت أرى أحدًا يسلم به إال عى أمر املؤمنني عّي 
صلوات اهلل عليه، فقال يل أبو عبد اهلل: »يا أبا 

الصباح، إنه ال جيد عبد حقيقة اإليان حتى يعلم 
أن آلخرنا ما ألولنا« )االختصاص: ص 267(.

هذه  ذكر  بعد  قال  املجليس  الشيخ  لكن 
ملعارضة  يصلح  ال  نادر،  اخلر  )هذا  الرواية: 
األخبار الكثرة الدالة عى املنع من إطالق )أمر 
املؤمنني( عى غر عّي، ويمكن محله عى أنه 
غر  االسم  هذا  معنى  أن  لتوّهه  السائل  ردَّ  إنا 
حاصل  املعنى  أن  شّك  وال   ،فيهم حاصل 
عى  ملصلحة،  االسم  إطالق  املمنوع  وإنا  فيهم، 
أنه حيتمل أن يكون املنع أيضًا عى سبيل املصلحة؛ 
لئال جيرئ غرهم يف ذلك، واهلل العامل()بحار 

األنوار: ج37، ص332(.

فإنه  اخلر  هذا  صحة  فرض  عى  وحتى 
يمكن حل املعارضة أنه جوز خلصوص هذا 
الرجل أن خياطبه بذلك ملصلحة ال نعرفها، وتبقى 
الروايات املانعة حجة يف املنع، فال جيوز لغره هذا 

اإلطالق. 
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 أسئلة عقائدية

َلُة الَبْتَراُء الصَّ

ما املراد من قول النبي: »التصّلوا عّي الصالة البراء«؟
ـــال  ـــالة، ق ـــع الص ـــى تري ـــّرف أواًل ع ـــي التع ـــه ينبغ ـــى قول ـــة معن ـــّرق ملعرف ـــل التط قب
ـــا  َ ـــوَن َعـــَى النبـــّي َيـــا َأهيُّ ســـبحانه وتعـــاىل يف حمكـــم كتابـــه العزيـــز: ﴿إِنَّ اهلَل َوَماَلئَِكَتـــُه ُيَصلُّ
ـــة  ـــوا( يف اآلي ـــة56(. ورد فعل)صّل ـــزاب: آي ـــِليًا﴾. )األح ُموا َتْس ـــلِّ ـــِه َوَس ـــوا َعَلْي ـــوا َصلَّ ـــَن آَمُن ِذي الَّ
املباركـــة وهـــو فعـــل أمـــر ومـــن معلـــوم يف علـــم األصـــول أّنـــه يـــدل عـــى الوجـــوب؛ لـــذا 
ـــو  ـــاء ه ـــره الفقه ـــا ذك ـــا ك ـــّل وجوب ـــة، وحم ـــون واجب ـــّي تك ـــى النب ـــالة ع ـــإّن الص ف
ـــتحبة،  ـــي مس ـــالة فه ـــارج الص ـــا خ ـــتحبة، وأّم ـــة أم مس ـــت واجب ـــواء كان ـــالة س ـــهدين يف الص التش
ـــول  ـــي ق ـــراء: ه ـــالة الب ـــول: الص ـــه فنق ـــى قول ـــل إىل معن ـــالة ننتق ـــع الص ـــان تري ـــد بي وبع
ـــون بعـــد  ـــه( أي: ال يقول ـــه بـ)وآل ـــد ذكـــر النبـــي: دون أن يتممـــوا الصـــالة علي ـــاء العامـــة عن أبن
ـــون:، وال  ـــارك ويقول ـــمه املب ـــروا اس ـــة إذا ذك ـــالة كامل ـــيعة بالص ـــأيت الش ـــا ي ـــره:، بين ذك
ـــراء؟  ـــالة الب ـــا الص ـــوا : وم ـــراء، فقال ـــالة الب ـــّي الص ـــوا ع ـــه: »ال تصّل ـــالة؛ لقول ـــرون الص يب
ـــد وآل  ـــى حمم ـــلِّ ع ـــّم ص ـــوا: الله ـــل قول ـــكون، ب ـــد ومتس ـــى حمم ـــلِّ ع ـــّم ص ـــون: الله ـــال: تقول ق

ـــدوزي: ج1، ص37(. ـــوّدة، القن ـــع امل ـــد«. )ينابي حمم
ـــة  ـــت واجب ـــواء كان ـــالة س ـــا يف الص ـــيعة وجوب ـــاء الش ـــر فقه ـــره اعت ـــر وغ ـــذه اخل وهل
ـــواز  ـــدم ج ـــى ع ـــوا ع ـــت »أمجع ـــم املقي ـــبب تعّصبه ـــم بس ـــة فإهّن ـــاء العاّم ـــا أبن ـــتحبة، وأّم أم مس
الصـــالة عـــى غـــره وغـــر األنبيـــاء، بـــل رّصح مجلـــة منهـــم باملنـــع مـــن ضـــّم )آلـــه( يف 
الصـــالة إليـــه كّل ذلـــك عـــداوة وبغضـــًا هلـــم، بـــل رّصح بعضهـــم باالعـــراف بذلـــك، 
ـــالة  ـــه يف الص ـــه إلي ـــل بيت ـــون أه ـــم يضّم ـــث إهّن ـــيعة حي ـــة للش ـــا مراغم ـــّا تركوه ـــم إن وأهّن

عليـــه«. )احلدائـــق النـــارضة، البحـــراين: ج8، ص465(.
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البعض  البعض وأثبت  الزهراء أحدثت جدالً واسعًا يف الوسط اإلسالمي، فنفى  إن حلادثة شهادة 
يثبت  وما  قليل،  احلقيقة  كبد  يمّس  ما  لكن  واملوسوعات،  الكتب  وُأّلفت  املقاالت،  كتبت  ونتيجة ذلك  اآلخر، 
بالرهان واحلُّجة القاطعة نادٌر، وبني أيدينا كتاب )مأساة الزهراء( هو من الكتب البارعة يف إثبات احلقيقة 
بالرهان اجلي واحلجة الصارمة؛ حتى أحدثت كتب هذا املؤلف زلزالً عنيفًا يف وسط املنكرين والنافني لفصول 

املأساة.
والباب  األول،  الباب  منه تضّمن  األول  اجلزء  أبواب،  بجزئني وثالثة  الزهراء( جاء  )مأساة  كتاب 
فهو  الثاين  الفصل  وأما  التكوين،  وعنارص   الزهراء بسرة  األول  الفصل  انفرد  فصول،  تسعة  تناول  األول 
يتكلم عن ارتباط الزهراء بالغيب، وأما الفصل الثالث فقد اختّص بتقييم كتاب )سليم(، والفصل الرابع هو 
نظرة يف كتاب اإلرشاد للشيخ املفيد، وأما الفصل اخلامس فهو مراجعة لكالم الشيخ كاشف الغطاء والسيد 
ثم  الصحابة،  الزهراء بني  مقام  تناول  البحث، وقد  فهو دخول يف صميم  السادس  الدين، والفصل  رشف 
عّرج عى املأساة والظالمة، وأما الفصل السابع فهو خيتص ببعض اإلشكاالت حول فصول الظالمة، وأما الفصل 
الثامن فقد ذكر سقوط اجلنني وبكاء الزهراء، واختتم اجلزء األول بالفصل التاسع، وقد تناول فيه خر املسار.
وأما اجلزء الثاين فقد تناول الباب الثاين والثالث، أما الباب الثاين فقد اختص بخمسة فصول، وأما الباب 

الثالث فقد تضمن ثالثة فصول، وهي أبواب وفصول ثرية باملعلومات، عميقة باملباحث.

  يمكنكم حتميل الكتاب بنسخته اإللكرونية )PDF( من موقع شبكة الفكر للكتب اإللكرونية.
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اِء اخُلَلَفاِء ِة ِبَأْسَ اُء َأْبَناِء اأَلِئمَّ َأْسَ

كيف ُيسّمي اإلمام عّي واألئمة أبنائهم بأساء اخللفاء، وأنتم تقولون إهّنم كانوا مغتصبني 
خلالفتهم؟

جوابنا: البد أّن نعرف أن أساء اخللفاء الثالثة ليست أساء خمتّصة بم، بل هي أساء كانت 
شائعة ومنترة بني العرب قبل اإلسالم وبعده، واّتاذ أمر املؤمنني عّي واألئمة هذه األساء 
بإمكانكم مراجعة  بينهم وبني حكومة اخلالفة، وأنتم  العالقة  ألبنائهم ال يكون دلياًل عى ُحسن 
الكتب الرجالّية مثل كتاب »االستيعاب« البن عبد الّر وكتاب »أسد الغابة« البن األثر، لتالحظوا 

الصحابة الذين كانوا حيملون اخللفاء الثالثة.
ونحن هنا نستعرض أساء األشخاص الذين حيملون اسم عمر ـ قبل اإلسالم وبعده ـ من 

كتاب واحد فقط، وهو كتاب »اسد الغابة يف معرفة الصحابة« كأنموذج ملا ذكرنا:
1ـ عمر األسلمي 2ـ عمر اجلمعي 3 ـ عمر بن احلكم 4 ـ عمر بن سامل اخلزاعي 5 ـ عمر بن 
رساقة 6 ـ عمر بن سعد األناري 7 ـ عمر بن سعد السلمي 8 ـ عمر بن سفيان 9 ـ عمر بن أيب 
سلمة 10ـ  عمر بن عامر السلمي 11ـ  عمر بن عبيد اهلل 12ـ  عمر بن عكرمة 13ـ  عمر بن عمرو 

الليثي 14 ـ عمر بن عمر 15 ـ عمر بن عوف ....( 
الذين  التابعني  أضفنا  فلو  وإاّل  أساءهم،  األثر  ابن  أورد  الذين  األشخاص  فقط  هؤالء 
اخللفاء اآلخرين هي من  بأّن هذا االسم وأساء  بأدّلة راسخة  نقطع  حيملون اسم عمر، فسوف 
األساء املعروفة واملشتهرة عند العرب يف اجلاهلّية واإلسالم، وال يرد يف بال أحدهم هذا االّدعاء 

عى اإلطالق.
املثال نجد من  ُبعدًا عقائديًا إىل عصور متأّخرة، فعى سبيل  التسمية مل حتمل  إّن  واحلاصل: 
أصحاب اإلمام الصادق، ومن بعدهم من أصحاب األئمة من يسّمى بمعاوية ويزيد 
وغرهم، وكا نجد من املخالفني ملدرسة أهل البيت من حيمل أساء األئمة ممّا يكشف 

عن أّن التسمية مل تكن حتمل ُبعدًا عقائديًا. )أنظر رسائل ومقاالت، السبحاين: ج7، ص242(.

 تساؤٌل من مخالف
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