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اِن افتتاحية العددُثَلِثيَُّة اإِلْيَ

الدنيا،  احلياة  عامل  يف  لتحقيقه  تسعى  التي  السامء  مطالب  أهم  من  اإلنسان  حياة  عامل  يف  اإليامن 

َم َكثرًِيا ِمَن  َهنَّ بل هو مدار قيمة اإلنسان من عدمه يف عامل الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَ

ُأوَلئَِك  ا  ِبَ َيْسَمُعوَن  َل  آَذاٌن  ْم  َوَلُ ا  ِبَ وَن  ُيْبِصُ َل  َأْعُيٌ  ْم  َوَلُ ا  ِبَ َيْفَقُهوَن  َل  ُقُلوٌب  ْم  َلُ َواإْلِْنِس  اْلِنِّ 

مرتبطًا  اإلنسان  يكن  مل  فام   ،)179 اآلية  األعراف:  اْلَغاِفُلوَن)سورة  ُهُم  ُأوَلئَِك  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  ْنَعاِم  َكاأْلَ

فطرة  مع  زرع  قد  تعاىل  اهلل  دين  ألن  ذلك  العالية؛  الساموية  القيمة  تلك  عىل  حيصل  ل  فإنه  باإليامن 

ـِه  ْلِق اللَّ تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َل َتْبِديَل ِلَ ـِه الَّ يِن َحنِيًفا ِفْطَرَت اللَّ اإلنسان وتكوينه َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن)سورة الروم: اآلية 30(، فالبعيد عن الدين واإليامن هو  يُن اْلَقيِّ َذلَِك الدِّ

مفتقد للجزء املهم يف وجوده وشخصيته، وهو خالف فطرة اهلل التي فطر الناس عليها، وهذا اإليامن 

باأَلْركاِن«  باللِّساِن، وعمٌل  بالَقْلِب، وإِقراٌر  أبعاد ثالث: »َتْصديٌق  يتوّفر عىل  ل يكون متكاماًل حّتى 

)بحار األنوار، العالمة املجليس: ج66، ص68(، وهذه هي ثالثية اإليامن الواجب توّفرها عند كل من انتحل 

اإليامن، وهذه الثالثية هي التي جيب أن حتتل مملكة اإلنسان ووجوده، وتسيطر عىل قلبه؛ ليكون نابضًا 

باملعاين السامية لإليامن، وتسيطر عىل لسانه؛ ليكون مرّتاًل ألذكاره وآياته، وتسيطر عىل عموم جوارحه؛ 

مَلْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َومَلَّا َيْدُخِل اإْلِياَمُن  ا ُقْل  ْعَراُب آَمنَّ ليعمل بأركانه، قال تعاىل: َقاَلِت اأْلَ

يِف ُقُلوبُِكْم، وهذه األركان الثالثة هي التي ترسم خّط اإلنسانية ورصاطها املستقيم، وهي التي حتّدد 

لا  يدفع  اإليامن  فإّن  اإلنسانية  القيم  له  تدفع  ما  فكل  والشيطانية؛  البهيمية  معامل  من  اإلنسانية  معامل 

بل يزيد عليها؛ إلن اإليامن يكتنف يف طّياته ومضامينه معاين الّرمحة الّرمحانية والّرحيمية اإللية، ومها 

املظهر الذي جيب أن يسود عامل احلياة ومن فيها، وهو الّثوب الذي جيب أن يرتديه كل من آمن باهلل 

تعاىل؛ لكن ذلك ل يتحّقق إل عىل يد حمّقق اإليامن وأهدافه، ووريث النبّوة واإلمامة، املصلح األكرب 

.صاحب األمر والّزمان
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يف احلقيقة هذه الّلفظة )يا عيّل مدد( غري متداولة 
عند  يكثر  دعاء  هو  بل  كثريًا،  اإلمامية  الشيعة  عند 
هو  عندهم  فاملتداول  الّشيعة  وأّما  الّصوفية،  الفرق 
)يا   املؤمني بأمري  والستغاثة  الستعانة  لفظ 

عيّل( من غري كلمة مدد.
فال  يستعملها  مل  أم  الّشيعة  استعملها  وسواء 
من  إل  الستعامل  ذلك  يف  دينّي  ول  لغوّي  حمذور 
باب الّتوهم عند من يرى عدم جواز استعاملا، وعدم 
العرب،  لغة  وأساليب  العربية  علوم  عىل  الطالع 
يوجد  بالّتحديد  البالغة  علم  ويف  العربية  الّلغة  ففي 
أسلوب يسّمى املجاز يف اإلسناد، وقول )يا عيّل مدد( 
من هذا األسلوب، والعبارة تعني: )يا عيّل نريد املدَد 
، وبجاهك عند اهلل نسأله أن يمدنا  من اهلل عزَّ وجلَّ

القوة والعافية والتوفيق ويقيض حوائجنا(. 
الّلغة  أساليب  من  قلنا  كام  اإلسناد  يف  واملجاز 
يف  كثريًا  العرب  يستعملها  والتي  احلسنة،  العربية 
عندهم  هي  بل  اآلخرين،  وإفهام  املعاين  عن  الّتعبري 
جاء  وقد  الّصيح،  احلقيقي  الكالم  من  وأمجل  أبلغ 

نحو  وعىل  الرب،  نحو  عىل  بكثرة  الكريم  القرآن  يف 
َوَأْخَرَجِت  تعاىل:  قوله  ففي  والّطلب،  اإلنشاء 
أّن القرآن  َأْثَقاَلَا)سورة الزلزلة: آية2(، نجد  ْرُض  اأْلَ
وهي  األرض،  إىل  األثقال  إخراج  أسند  الكريم 
يقوم  أن  عقاًل  يمكن  ل  جامد،  خملوق  احلقيقة  يف 
أن  يمكن  أن األرض ل  كام  األثقال،  إخراج  بعملية 
متلك األثقال حّتى تنسب إليها، فهل يا ترى يعّد هذا 

الكالم غلطًا يف القرآن الكريم؟!
القرآن  يف  املذكور  الّتعبري  إّن  البالغيون:  قال 
أي:  اإلسناد،  يف  املجاز  نحو  عىل  جاء  قد  الكريم 
إسناد الّشء لغري ما هو له؛ لوجود عالقة بي املسند 
هي  واألرض  األثقال  بي  والعالقة  إليه،  واملسند 
فيصّح  األثقال،  مكان  هي  فاألرض  املكان،  عالقة 
إخراج  ُيسند  أن  العالقة-  هذه  -بلحاظ  للمتكّلم 
امُلخِرج  أّن  واحلال  جمازًا،  مبارشة  لألرض  األثقال 
احلقيقيَّ لألثقال من األرض هو اهلل عّز وجّل، وهذا 
البقَل(،  بيُع  الرَّ )أنبَت  العرب:  لغة  يف  جاء  ما  نظري 
بي  الّزمان  لعالقة  للربيع،  اإلنبات  أسند  حيث 

دروس في العقيدة

َيا َعِليُّ َمَدد
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وكام  البقل،  ظهور  زمان  هو  فالّربيع  والّربيع،  البقل 
أسند  حيث  امليزاُب(،  )ساَل  العرب:  لغة  يف  جاء 
املاء  هو  حقيقة  سال  اّلذي  بينام  للميزاب،  يالن  السَّ
دون امليزاب، لوجود عالقة املكان بي املاء وامليزاب، 

فامليزاب هو حمل سيالن املاء، وهكذا.
وأما استعامل املجاز يف اإلسناد يف القرآن الكريم 
قوله  يف  أيضًا  جاء  فقد  والّطلب  اإلنشاء  نحو  عىل 
لََّعيلِّ  ًحا  رَصْ ِل  اْبِن  َهاَماُن  َيا  ِفْرَعْوُن  َوَقاَل  تعاىل: 
ْسَباَب)سورة غافر: آية36(، حيث نجد طلب  َأْبُلُغ اأْلَ
فرعون من وزيره )هامان ( أن يبني له رصحًا وبناًء 
عاليًا يبلغ به  عنان الّسامء حتى ينظر يف موضوع رّب 
موسى ومكانه - عىل حّد زعمه -، واحلال أّن هامان 
البناء بل سيأمر  -بمقتىض منصبه-  ل يبارش عملية 
جنوده ببناء الّصح، ولكن أسند أمر البناء إليه؛ ألّنه 

حمل إعطاء األوامر للجنود باملبارشة بالبناء.
إذًا ل مانع من هذا الستعامل من ناحية الّشع 
يف  الّناس  جتد  مثاًل  العرف  ففي  والعرف،  والّلغة 
أن  بالّشء  العناية  بعض  بعضهم من  موضع طلبهم 

سيضعون  فعاًل  هم  فهل  بعيوين(،  )أخليه  يقولوا: 
هذا الّشء اّلذي يريدون العتناء به بعيوهنم؟ مع أّنه 

استعامل شائع وسائغ.
القبيل، أي:  النتيجة: إن موضوعنا هو من هذا 
يكون املراد من قول الّشيعة أو غريهم: يا عيل.. أو: 
يا عيل مدد.. حيث يسندون املدد أو الستعانة بأمري 
املؤمني مبارشة، فهم يقصدون الاه والواسطة، 
بجاه  حوائجهم  وقضاء  دعاءهم  اهلل  يستجيب  وأن 

.أمري املؤمني عيّل
كان  إذا  املتكلم  بأّن  املسلمي  علامء  أمجع  وقد 
حيمل  فال  العرب  لغة  يف  مقبوٌل  ٌغ  مسوِّ كالمه  يف 
ك ول عىل الكفر، بل حيمل عىل هذا  كالمه عىل الشِّ
الستعامل املقبول يف لغة العرب وطريقتهم يف البيان، 
يدعون  أهّنم  الّشيعة  جّهال  حّتى  أحد  يّدعي  ل  بل 
بدون  الستقالل  نحو  عىل   باألئمة ويستعينون 

مشيئة اهلل وقدرته.
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ــة مــن  ــاول الّطائفــة الّثاني ــا هــذا نتن يف مقالن
الّطوائــف اليهوديــة التــي تســّمى طائفــة الفريســيي 
ــدى  ــي إح ــة ه ــذه الّطائف ــّد ه ــي، وتع أو الّرباني
الّطوائــف الّدينيــة اليهوديــة الّرئيســة، التــي كانــت 
 ،ــى جمــيء املســيح ــد اليهــود وحّت ــة عن معروف
ــا  ــة وأكثره ــف اليهودي ــرب الّطوائ ــن أك ــا م ــام أهّن ك

ــًا. ــددًا وأتباع ع
الفريسيون )شاسديم(:

هــي كلمــة آراميــة تــدّل عــىل النعــزال 
ُأخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  والنشــقاق 
ــاة  ــزام باحلي ــوع واللت ــاد والض ــىل النقي ــدّل ع ت
ــة، وكلمــة )فريســيون( مشــتّقة مــن كلمــة  اليهودي
أو  املختــارون  ومعناهــا:  العربيــة،  )فروشــيم( 
ــن  ــن م ــهم خمتاري ــّدون أنفس ــم  يع ــوة؛ ألهّنـ الصف
اليهــود؛ لختصاصهــم بمعرفــة الّشيعــة ـ بحســب 
زعمهــم ـ، فــإذا كـــان اليهــود عامة يعّدون أنفســهم 
ــعب  ــوة ش ــم صف ــؤلء ه ــار، فه ــعب اهلل املخت ش
ــار(، أو  ــهم بـ)األحب ــّمون أنفس ــار، وُيس اهلل املخت
)الّربانيــي(، أو )اإلخــوة يف اهلل(، ظهــرت هــذه 
ــيح،  ــالد املس ــن مي ــي م ــو قرن ــل نح ــة قب الّطائف
وهــم يشــّكلون اآلن غالبيــة اليهــود، ويرجــع أصل 
ــم(،  ــيديم )احلريدي ــة حس ــة إىل طائف ــذه الّطائف ه

الّزاهديــن. أْي: 
إذا  دينيــون  فقهــاء  الطائفــة  هــذه  لــدى 

مذاهب وأديان

اختلفــوا يف مســـألة فقهيـــة، زعمــوا أّن اهلل يوحــي 
ــّق  ــول: احل ــم، يق ــمعه مجهوره ــوت يس ــم بص إليه
ــوا  ــّم أضف ــالن، ث ــه ف ــع الفقيـ ــألة مـ ــذه املس يف ه
والتبجيــل،  الكرامــة،  ألقـــاب  أنفســـهم  عــىل 
ــوفريم(،  ــهم )الس ــّمون أنفس ــوا يس ــم، فكان والعل
املفّكريــن  أْي:  و)الشــابمهرييم(،  الفقهــاء،  أْي: 
تالميــذ  أي:  شــكايم(،  و)الثامليــدي  األحــرار، 
احلكامء)ينظــر: الفصــل يف امللــل واألهــواء والّنحــل، ابــن 

ص103(.  ج1،  األندلــيس:  حــزم 

طبيعة معتقداهتم:
هــْت هــذا الّطائفــة اهلَل تعــاىل عــن الســم  َنزَّ
ــطًا يف  ــاّل وس ــارت ح ــامنية، واخت ــات الس والصف
اإلرادة اإلنســانية، واعتقــدت بالبعــث والعــدل 

َطاِئَفُة الَفِرْيِسّينَي
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اإللــي، وأّولــت أمهيــة للصــالة وســائر العبــادات، 
وآمنــت بالّتــوراة الّشــفوية التــي مجعــت يف الّتلمــو، 
ــا،  ــلطة علي ــم س ــات، ومتنحه ــة احلاخام وبعصم
وتنظــر إىل أقوالــم كأهّنــا صــادرة عــن اهلل، ويــرون 
أّن خمافتهــم هــي خمافــة اهلل، وزعمــوا أّن اهلل كان 
ــذي  ــوت ال ــألة بالّص ــم يف كّل مس ــب مجيعه خياط
يســّمونه )بــث قــول(، وأومهــوا أتباعهــم بــأّن 
ــّشوط  ــىل ال ــا كان ع ــا إّل م ــّل منه ــح ل حي الّذبائ
التــي ذكروهــا، فــإّن ســائر اأُلمــم ل تعــرف هــذا، 
ــن ِســواهم،  ــه عمَّ ــزوا ب ــه وُمّي ــوا ب ــه يشء ُخصُّ وأّن
ــد  ــار الواح ــم؛ فص ــًة ل ــه كرام ــم ب فه وأّن اهلل رشَّ
ــر  ــام ينظ ــه ك ــىل نِحلت ــس ع ــن لي ــر إىل َم ــم ينظ منه
إىل الدابــة، وينظــر إىل ذبائحــه كــام ينظــر إىل امليتــة.
كــام أهّنــم يؤمنــون بالبعــث واملالئكــة والعامل 
اآلخــر، ويعتقــدون أّن دولــة اليهــود ل بــّد أّن 
ــة  ــدة القديم ــكون بالعقي ــا، ويتمّس ــتعيد مكانته تس
مــّدة  يف  ظهــروا  الذيــن  األنبيــاء  ويعارضــون 
األرس وبعــده، كــام أهّنــم كانــوا مــن أشــّد خصــوم 
الســّيد املســيح، وهــم الذيــن حاولــوا إصــدار 
ــاَولت  ــم حُم ــام كان ل ــه، ك ــي لصلب ــوم ملك مرس
ــل  ــدًة، كام ــًا وعقي ــود تارخي ــر: اليه ــه )ينظ ــه واغتيال لَقتل

ســعفان: ص262(.

مظهرهم وعاداهتم:
الّزاهــد  مظهــر  مظاهرهــم  يف  يعيشــون 
عــىل  وحُيافظــون  يتزّوجــون،  ل  واملتصــّوف، 
وجودهــم بطريــق التبّنــي، وكانــوا  عــىل رأس 
علــامء الّشيعــة التــي لــا الكلمــة العليــا يف توجيــه 
املجتمــع اليهــودي عــىل عهــد املســيح، وهــم 
طائفــة اعتزلــت عــن المهــور اليهــودّي، ويلّقبــون 

ــاء، كــام أهّنــم خيتلفــون عــن باقــي  أنفســهم باألتقي
الفــرق اأُلخــرى مــن تقييــد عبادهتــم عنــد اليــكل، 
فهــؤلء يقولــون بإمــكان اليهــودي ممارســة عبادتــه 
ــة،  ــكل )ينظــر: اليهودي ــد بالي يف أّي مــكان دون التقّي

ــلبي: ص227(. ــد ش أمح

موقف املسيح من الفريسيني:
الســّيد  متّســك  الفريســيون  رأى  عندمــا 
املســيح بالّنامــوس، وإعالنــه التمّســك بــه 
والدفــاع عنــه، قبلــوه وأرســلوا إليــه يســتوضحونه 
عــن فحــوى رســالته، وبعــد أن رأوا شــعبية الســّيد 
ــعرون  ــدأوا يش ــعبيتهم، ب ــىل ش ــى ع ــيح تطغ املس
بالغــرية منــه والتشــكيك يف رســالته، وحاولــوا 
ــه،  ــن لهوت ــن ع ــا أعل ــه عندم ــاض علي النقض
ــري  ــون بغ ــم يعمل ــم: إهّن ــًا إّياه ــال واصف فق
ــقون  ــة، ويعش ــم مظهري ــون، وإّن أعامل ــا يعّلم م
ــون  ــم، ويغلق ــاس ل ــح الّن ــل، ومدي ــد الباط املج
ملكــوت الّسمــــوات ُقــّدام الّنــاس، ويأكلــون 
بيــوت األرامــل، ويطيلــون الّصلــوات، وحياولــون 
اقتنــاص الّنفــوس لــم، ومــن يقتنصونــه يصرّيونــه 
حيلــو  كــام  الوصايــا  ويفــّرون  لهّنــم،  ابنــًا 
ــة  ــاء قتل ــم أبن ــان، فه ــادة عمي ــم قــ ــم، وإهّنــ ل
األنبيــاء، ولــذا بــدأوا يتآمــرون عليــه، وحّتــى 
بعــد صلبــه وقيامتــه -كــام يعتقــد املســيحيون، 
ــه- مل  ــه إلي ــاىل رفع ــرى أن اهلل تع ــالم ي وإل فاإلس
يشــِف غليــل الفريســيي، بــل راحــوا يضطهــدون 
ــود  ــر: اليه ــيًا )ينظ ــادًا قاس ــة اضطه أولده يف الكنيس

واليهوديــة، عــيل عبــد الواحــد وايف: ص92(.
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بجماعة  يومًا  البطحائي  علّي  السيد  التقى 
هيئة اآلمرين بالمعروف في المدينة المنورة عند 

قبور األئمة في البقيع.
تجيئون  عّلة  ألّي  للبطحائي:  أحدهم  فقال 
عند القبور، وتجلسون حولها، وتطلبون الحاجة 

من أهلها؟
نطلب  ل  إّنا  أخي،  له:  البطحائي  فقال 
من  الحاجة  نطلب  بل  القبور،  أهل  من  الحاجة 
أقرب  ألنهم  البيت؛  أهل  قبور  عند  الله 
النبوة،  ميراث  وعندهم  تعالى،  الله  إلى  الخلق 

فنجعلهم شفعاء لقضاء حوائجنا.
طلب  للبطحائي:  الهيئة  جماعة  أحد  فقال 
الحاجة من جهة جعلهم شفعاء إلى الله ل يجوز 

أيضًا.
الله  كتاب  ألن  يجوز،  البطحائي:  فقال 
أخاهم  ألقوا  لما  يعقوب  أبناء  إن  يقول:  تعالى 
يوسف في البئر وفعلوا ما فعلوا وندموا عن 
ُكنَّا  ا  إِنَّ ُذُنوَبَنا  َلَنا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  َيا  َقاُلوا  فعلهم: 

َخاِطئِيَن )يوسف: 97(؛ وذلك ألن أباهم يعقوب 
وألنهم  قط،  ذنبًا  فعل  وما  الله،  عند  مقّربًا  كان 
ذنوبهم،  أباهم شفيعًا لحطِّ  مذنبين جعلوا  كانوا 
ُهْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم  والله تعالى يقول: َوَلْو َأنَّ
ُسوُل  الرَّ َلُهُم  َواْسَتْغَفَر  اللَه  َفاْسَتْغَفُروا  َجاُءوَك 

اًبا َرِحيًما )النساء: 67(. َلَوَجُدوا اللَه َتوَّ
في  كانت  الخصوصية  هذا  إن  قلت:  وإن 

زمن حياة الرسول دون زمن الممات.
والممات  الحياة  زمن  بين  فرق  ل  قلنا: 
بالنسبة إلى كونهم شفعاء الخالئق، بعدما يقول 
ِذيَن ُقتُِلوا ِفي َسبِيِل الله  القرآن: َوَل َتْحَسَبنَّ الَّ
عمران:  ُيْرَزُقوَن)آل  َربِِّهْم  ِعْنَد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا 

.)169

الشيخ  واسمه  البطحائيَّ  آخٌر  سأل  عندها 
حسين، وهو أحد أعضاء الهيئة: أليِّ عّلة تقعدون 

عند المقابر، والقعود عند المقابر حرام؟
المسجد  في  القعود  أخي،  البطحائي:  فقال 
أيضًا  رأيكم  على  إسماعيل  حجر  في  الحرام 

مناظرات عقائدية

ُل التََّوسُّ
َفِة باأَلْضِرَحِة امُلَشرَّ



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )60( لشهر رجب األصب عام 1442هـ

99

إسماعيل  مقبرة  إسماعيل  حجر  في  ألن  حرام، 
بقبور  ومشحون  )هاجر(،  إسماعيل  أم  ومقبرة 
األنبياء على ما ذكرتم في مناسككم، وعّلة 
أن  جهة  من  إسماعيل  حجر  في  الطواف  حرمة 
الطواف يوجب أن توطأ قبور األنبياء، فعلى 
المحّرم؛  يفعلون  المذاهب  أرباب  رأيكم جميع 

ألنهم يقعدون في حجر إسماعيل.
ِعْدل  وهو  البخاري  صحيح  في  ورد  وقد 
القرآن في رأيكم رواية عن أبي عبد الّرحمن عن 
 قال: كنا في جنازة في بقيع الفرقد فأتانا  عليٍّ
مخصرة،  ومعه  حوله،  وقعدنا  فقعد   ، النبيُّ
ِمْن  ِمْنُكْم  »َما  قال:  ثم  بمخصرته  ينكت  فجعل 
َمَكاُنَها  ُكتَِب  إِلَّ  َمْنُفوَسٍة-  َنْفٍس  ِمْن  َما  َأَحٍد-َأْو 
ٌة َأْو َسِعيَدٌة«  اِر، َوإِلَّ َقْد ُكتَِبْت َشِقيَّ ِة َوالنَّ ِمَن اْلَجنَّ

)صحيح البخاري: ج 2، ص 120(.

تمنعون  وأنتم  البقيع،  في   النبي أيقعد 
فعل   الله رسول  رأيكم  فعلى  فيها،  القعود 

محرمًا.
علة  ألّي  الهيئة:  أعضاء  من  آخر  فقال 
المقابر  عند  والصالة  المقابر،  عند  تصّلون 
في  حديد  من  لوحة  على  ومكتوب  حرام؟ 
البقيع: إن الصالة عند المقابر ل تجيزها الشريعة 

اإلسالمية؟
فرّد البطحائي: إذا كانت الصالة عند المقابر 
حرامًا، فالصالة في حجر إسماعيل أيضًا حرام، 
وأمه  إسماعيل  مقبرة  إسماعيل  حجر  في  ألن 
مع   ،األنبياء بقبور  مشحون  وهو  هاجر، 

حجر  في  يصّلون  المذاهب  أرباب  جميع  أن 
إسماعيل بل يتبركون بها، تراهم يفعلون حرامًا؟!
وفي صحيح البخاري )ج 1، ص 116( من 
أبواب الدفن والمقابر، أن عمر بن الخطاب رأى 
أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال عمر: القبر، 
الخليفة  رأي  فعلى  باإلعادة؟  يأمره  ولم  القبر، 
المقابر  عند  الصالة  تكون  الخطاب  بن  عمر 
أنتم تمنعون الصالة عندها مع  صحيحة، ولكن 
بإعادة  )أنس(  لـ  يقل  لم  الخطاب  بن  عمر  أن 

الصالة.
وورد في صحيح البخاري أيضا )ج 2، ص 
26( أن رسول الله صّلى بالبقيع في يوم عيد 
َل  َأوَّ »إنَّ  صّلى:  بعدما  فقال  ركعتين،  األضحى 
َنْرِجَع  ُثمَّ  اَلِة،  بِالصَّ َنْبَدَأ  َأْن  َهَذا  َيْوِمَنا  ِفي  ُنُسِكَنا 

َتَنا«. َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد َواَفَق ُسنَّ
فرسول الله يصّلي في البقيع، لكن أنتم 
تمنعون الصالة وتقولون: إن الصالة عند المقابر 
بالشريعة  المراد  كان  إن  الشريعة،  تجيزه  ل 
اإلسالمية الشريعة المحمدية، فصاحب الرسالة 
األضحى،  عيد  صالة  البقيع  في  صّلى  قد  هو 
والبقيع كان مقبرة عند وروده فيه، ولحد اآلن 
 الرسول عند  المقابر  في  فالصالة  مقبرة،  هو 
الصالة  تمنعون  وأنتم  بها،  بأس  ل  يتابعه  ومن 
والصحابة.   الرسول رأي  خالف  على  فيها 
 -  17 ص  للبطحائي:  الشريفين  الحرمين  في  )مناظرات 

الله  عبد  للشيخ  واألحكام،  العقائد  في  )مناظرات   ،)21

الحسن: ج2، ص43(.
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 ذكرنا الهة األوىل من اإلجابة يف احللقة األوىل؛ ردًا عىل شبهة من قال بعدم عصمة أهل البيت  
َرُكْم َتْطِهرًيا)األحزاب:  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اَم ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ قبل نزول آية التطهري: إِنَّ

اآلية 33(.
ويف هذا العدد نذكر الهة الثانية من اإلجابة يف بيان آية الّتطهري، وفيها زاويتان:

الزاوية األوىل: الزاوية الّنحوّية: أّن الاّلم ـ لم الّر ـ يف قوله تعاىل: )لُِيْذِهَب( زائدٌة تفيد الّتوكيد، 
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت، والفعل بعد  اَم ُيِريُد اهلُل ألْن ُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ وأصلها )أْن يذهب( فيكون املعنى: إِنَّ
الندى ص66، ورشح  ابن هشام األنصاري يف رشح قطر  بـ )أْن( املضمرة.  لقول  الالم منصوب  هذه 

شذور الذهب، ص 383.
َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  اَم  إِنَّ نحو:  الزائدة،  التوكيد، وهي  ـ كذلك: ولم  الوّقاد  ـ  الرجاوّي  وقال 

 .ْجَس اْلَبْيِت الرِّ
وبالتال أفادت هذه )الالم( تأكيد طهارهتم السابقة )رشح التصيح عىل التوضيح: ج2، ص387(.

أما الزاوية الثانية: فهي الزاوية الدللية للفظة )ليذهب( يف آية التطهري:
ثابت،  غري  هو  فيام  وتستعمل  للموجود،  رفعًا  فتكون  ثابت،  هو  فيام  استعاملا  يصّح  اإلذهاب  كلمة  إّن 
فتكون دفعًا لورود الشء، فمثال لو التقيت سقياًم عزيزا عليك فتدعو له بالشفاء، بقولك: )الّلهّم أذِهْب عنه 
املرض(، وكذا لو التقيت سلياًم صحيحًا، فتدعو له بنفس الّدعاء، لكن يف حالة الّدعاء للمريض يكون معنى 
اإلذهاب فيها الّرفع، أي اللهم ارفْع عنه املرض، ويف حالة الدعاء للسليم يكون اإلذهاب بمعنى الدفع، أي: 

ادفْع عنه املرض كي ل ُيصاب به.
أهل  الّرجس عن  تعاىل  اهلل  يدفع  أْي  الدفع،  التطهري هي  آية  )لُِيْذِهَب( يف  كلمة  معنى  يكون  تقّدم  ما  وعىل 
البيت، ل أّن الّرجس موجود فيهم وإرادُة اهلل جاءْت لرتفَعه عنهم؛ وذلك لعصمة النبّي السابقة عىل نزول 
اآلية كام هو معروف عند مجيع الطوائف اإلسالمية، ولصّحة استعامل اإلذهاب فيام هو غرُي ثابت، كام ذكرنا بقرينة 
 قوله )َعنُكُم(، فلو كان اإلذهاُب بمعنى الّرفع لقال )منكم(، وقرينة أخرى يف املقام وهي عدم بلوغ احلسني
بانتفاء  الّرجس عنهام سالبة  رفع  اآلية فدعوى  ترفعه  فيهم حّتى  التطهري فال رجس  آية  نزول  فكانا صغريين حي 

املوضوع ألهّنام صغريان.

شبهات وردود

..................................................................... احللقة  الثانيةِعْصَمُة َأْهِل الَبْيِت  
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نجومٌ في سماِء العقيدة

من شيعيات الكوفة، زوجة عمرو بن مَحق 
متّيزت  وقد  الكبري،  الصحايب  ذلك  اُلزاعي، 
بصفات قّل توفرها يف أحد، ولا موقف مشهود 
يدّل عىل إيامهنا وثباهتا، حيث: روي أنه ملا قتل 

أمري املؤمني عيلُّ بن أيب طالب  بعث معاوية يف طلب شيعته، فكان فيمن طلب عمرو بن احلمق 
الزاعي، فراغ منه، فأرسل إىل امرأته آمنة بنت الشيد، فحبسها يف سجن دمشق سنتي، ثم بعث 
معاوية برأس زوجها إليها، وقال للحريش: احفظ ما تكلمت به حتى توديه إلَّ واطرح الرأس يف 
حجرها، ففعل هذا، فارتاعت له ساعة، ثم وضعت يدها عىل رأسها وقالت: واحزنا! لصغره يف دار 
هوان، وضيق من ضيمه سلطان، فنفيتموه عّني طوياًل، وأهديتموه إلَّ قتياًل، فأهاًل وسهالً بمن كنت 
له غري قالية، وأنا له اليوم غري ناسية، ارجع به أّيا الّرسول إىل معاوية، فقل له ول تطوه دونه: أيتَم اهلُل 

ِوْلَدَك، َوَأْوَحَش ِمْنَك َأْهَلَك، َول َغَفَر لَك َذْنَبَك.
فرجع الرسول إىل معاوية، فأخربه بام قالت، فأرسل إليها فأتته، وعنده نفر فيهم أياس بن حسل 
أخو مالك بن حسل، وكان يف شدقيه نتوء عن فيه، لعظم كان يف لسانه، وثقل إذا تكلم، فقال لا 

معاوية: أأنِت يا عدوة اهلل صاحبة الكالم الذي بلغني؟
قالت: نعم! غري نازعة عنه، ول معتذرة منه، ول منكرة له، فلعمري لقد اجتهدت يف الدعاء 

إن نفع الجتهاد، وأن احلق ملن وراء العباد، وما بلغت شيئًا من جزائك وإن اهلل بالنقمة من ورائك.
فأعرض عنها معاوية. فقال أياس: أقتل هذه يا أمري، فواهلل ما كان زوجها أحّق بالقتل منها! 
كجثامن  حليتيك  بي  ويلك!  لك!  تّبًا  قالت:  اللِّسان،  ثقيل  الشدقي،  ناتئ  رأته  فلام  إليه،  فالتفت 
الضفدع، ثم أنت تدعوه إىل قتيل كام قتل زوجي باألمس، إن تريد إل أن تكون جّبارًا يف األرض، وما 

تريد أن تكون من املصلحي.
رمحك اهلل أيتها املجاهدة التقية الشجاعة. )انظر: بالغات النساء، ابن طيفور: ص60-59(

ِريِد آِمَنُة ِبْنُت الشَّ
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جـل  اهلل  »إن   :املؤمنـي أمـري  قـال 
ـَمَواِت اْلُعاَل  وعـال قـد ...، ثم َفَتـَق َمـا َبـْيَ السَّ
ُسـُجوٌد  ِمْنُهـْم  َماَلئَِكتِـِه  ِمـْن  َأْطـَوارًا  َفَمأَلُهـنَّ 
َل  ـوَن  وَصافُّ َيْنَتِصُبـوَن  َل  وُرُكـوٌع  َيْرَكُعـوَن  َل 
َيَتَزاَيُلوَن وُمَسـبُِّحوَن َل َيْسـَأُموَن َل َيْغَشـاُهْم َنْوُم 
اِن وَل  ُة اأَلْبـدَ اْلُعُيـوِن وَل َسـْهُو اْلُعُقـوِل وَل َفرْتَ

َغْفَلـُة النِّْسـَياِن«

مـراد أمـري املؤمنـي يف خطبتـه أن اهلل 
سـبحانه أراد تفصيـل السـاموات، واإلشـارة لا، 
ومتييـز بعضهـا عـن بعـض بالفتق، وإسـكان كّل 
واحـدة منهـّن ِمـالًء معّينا مـن املالئكة ثـّم عّقب 
تقديـم  أّن  شـّك  ول  املالئكـة،  بتفصيـل  ذلـك 
يف  أوىل  بالتفصيـل  وتعقيبـه  الذكـر  يف  اإلمجـال 

الفصاحـة والبالغـة يف الطابـة مـن العكـس.
إذا عرفت ذلك فنقول:

ـَمَواِت  السَّ َبـْيَ  َمـا  »َفَتـَق   :قولـه
اْلُعـاَل«، إّن السـامء واألرض كانتـا شـيئًا واحـدًا 
إّن  أو  الـواء،  يف  بينهـام  اهلل  ففّصـل  ملتزمتـي، 
معنـى كـون السـامء رتقـًا أهّنـا كانـت ل متطـر، 
وكانـت األرض رتقـًا، أي: ل تنبـت نباتـًا، ففتق 
كقولـه  بالنبـات،  واألرض  باملطـر  السـامء  اهلل 
ـامواِت  السَّ َأنَّ  َكَفـُروا  ِذيـنَ  الَّ َيـَر  َأومَلْ  تعـاىل: 
.)30 َفَفَتْقنامُها)األنبيـاء:  َرْتقـًا  كاَنتـا  واأَلْرَض 
ِمـْن  َأْطـَوارًا  »َفَمأَلُهـنَّ   :وقولـه
َماَلئَِكتِـِه«، املالئكـة عـىل أنـواع كثـرية، ومراتب 

متفاوتـة:
منهـم املالئكة املقّربـون، وحاملو العرش، 
واحلاّفـون حولـه، ومالئكة السـاموات، ومالئكة 
بات املعـدن، والنبـات واحليوان،  العنـارص ومركَّ
ومالئكـة  الكاتبـي،  الكـرام  احلفظـة  ومالئكـة 

الّنـة وخزنتهـا، ومالئكـة النـار وغريهم.
تفريع وفائدة:

أشـخاص  عـن  عبـارة  ليـس  املالئكـة 
جسـامنّية كثيفة جتيء وتذهب كالنـاس والبهائم، 

مقتطفات من نهج البالغة

َماواِت ِبامَلالِئَكِة َمْن َمأَل السَّ
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بـل القـول املحّصـل فيهـا قـولن: 
إهّنـا أجسـام نورانّيـة إلّيـة خـرّية  األّول: 
قـادرة عىل التّصفـات الريعة واألفعال الشـاّقة 
ذوات عقـول وأفهـام وبعضهـا أقـرب عنـد اهلل 

مـن البعـض وأكمـل درجة.
الثـاين: أهّنـا ليسـت بأجسـام لكـّن منها ما 
هـو جمـّرد عـن السـمّية وعـن تدبري األجسـام، 
ومنهـا مـن لـه األمـر األّول دون الثـاين، ومنهـا 
مـن ليس بمجـّرد بل جسـاميّن حاّل يف األجسـام 

با.   وقائـم 
َيْرَكُعـوَن  َل  ُسـُجوٌد  »ِمْنُهـْم   :وقولـه
َيَتَزاَيُلـوَن،  َل  ـوَن  وَصافُّ َيْنَتِصُبـوَن،  َل  وُرُكـوٌع 
وُمَسـبُِّحوَن َل َيْسَأُموَن، َل َيْغَشـاُهْم َنْوُم اْلُعُيوِن، 
اِن، وَل َغْفَلُة  ُة اأَلْبـدَ وَل َسـْهُو اْلُعُقـوِل، وَل َفـرْتَ

لنِّْسَياِن«. ا
أنواعـًا،  املالئكـة  مـن  ذكـر   أّنـه ثـم 
وأشـار لـم بالسـجود تـارة، وبالركـوع أخرى، 
وبالصّف، والتسـبيح، منّوهـًا إىل تفاوت مراتبهم 
يف العبـادة والشـوع، وذلـك أّن اهلل سـبحانه قد 
خـّص كالَّ منهـم بمرتبـة معّينـة مـن الكـامل يف 
العلـم والقـدرة ل يصـل إليهـا مـن دونـه، وكّل 
مـن كانـت نعمـة اهلل عليـه أكمـل وأتـّم كانـت 
عبادتـه أعـىل وطاعته، ثـّم إّن السـجود والركوع 
والصـّف والتسـبيح عبـادات متعارفـة بي اللق 
ومتفاوتـة يف اسـتلزام كـامل الضوع والشـوع، 
ول يمكـن محلها عـىل ظواهرهـا املفهومـة منها.
إذا عرفـت ذلـك فنقول: حيتمـل أن يكون 

قوله منهم سـجود إشـارة إىل مرتبـة املالئكة 
املقّربـي؛ ألّن درجتهـم أكمل درجـات املالئكة، 
فكانـت نسـبة عبادهتـم وخضوعهـم إىل خضوع 
مـن دوهنم كنسـبة خضـوع السـجود إىل خضوع 

الركوع.
ويؤّيـد ذلـك المـع بـي كوهنـم صاّفي، 
َوإِنَّـا  وبـي كوهنـم مسـّبحي يف قولـه تعـاىل: 
 .امْلَُسـبُِّحوَن َلَنْحـُن  وإِنَّـا  ـوَن  افُّ الصَّ َلَنْحـُن 

.)166 )الصافـات: 

والسـهو  الغفلـة  بـي  الفـرق  ويظهـر 
لواحـق  مـن  الثالثـة  األمـور  فهـذه  والنسـيان، 
القـوى اإلنسـانّية، فوجب أن تكون مسـلوبة عن 
املالئكـة السـاموّية؛ لسـلب معروضاهتـا عنهـم، 
أردفـه  عنهـم  ونفـاه  العقـول  سـهو  ذكـر  وملّـا 
بسـلب مـا هو أعـّم منـه وهـو الغفلة؛ لسـتلزام 
سـلبها سـلب النسـيان، وقـد كان ذلـك كافيًا يف 
د  سـلب النسـيان إلَّ أّنه أضاف الغفلـة إليه؛ ليتأكَّ
األبـدان،  فـرتة  ول  قولـه  وأّمـا  بسـلبها،  سـلبه 
فـألّن الفـرتة هـي وقـوف األعضـاء البدنّيـة عن 
ـل األرواح البدنّية  العمـل وقصورهـا بسـبب حتلَّ
وضعفهـا ورجوعهـا لالسـرتاحة، وكّل ذلك من 
توابـع املـزاج احليـوايّن فـال جـرم صـدق سـلبها 

. عنهم
املصادر:

هنـج البالغـة، خطـب اإلمـام عـيل، حتقيـق صالح: 
.41

رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ج1، ص132.
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صفحات مهدوية

األربعة( عىل ذوي  )السفراء  ُيطلق اصطالح 
الوكالة الاصة عن اإلمام املهدي، وهم كل من 
بن  عثامن  بن  حممد  وابنه  العمري،  سعيد  بن  عثامن 
وعيل  النوبختي،  روح  بن  واحلسي  العمري،  سعيد 
بن حممد السمري، وإن الوكالة عن املعصوم لا دور 
عص  يف  اإلسالمي،  املجتمع  وإدارة  تنظيم  يف  مهم 
عص  يف  فإنه  هـ(،   329-260( الصغرى  الغيبة 
ويف  بنفسه،  األمور  يتبنى   اإلمام كان  الظهور 
نواب  طريق  عن  باملهام  يقوم  صار  الصغرى  الغيبة 

خاّصي ُعرفوا بالسفراء األربعة. 
أسئلة  إيصال  هو  األساسية  السفري  مهمة  إن 
الشيعة إىل اإلمام وإعادة أجوبتها إليهم، كام يف 
التوقيع الذي خرج عىل يد حممد بن عثامن، وُأجيب 
املجالت  يف  يعقوب  بن  إسحاق  أسئلة  عىل  خالله 
املختلفة، وهكذا يمكن اإلشارة إىل التوقيع التفصييل 
)الغيبة،  قم  أهال  رسول  أسئلة  عىل  ردًا  صدر  الذي 

الطويس: ص290(.

وتوزيعها  الشعية  احلقوق  استالم  وكذلك 
بمهامهم  السفراء  قيام  لطريقة  واملتتبع  مواردها،  يف 
جيد هناك صلة وثيقة بينهم وبي الشيعية اإلمامية يف 

فكانت  الشيعي،  التواجد  ذات  وبعيدة  قريبة  مناطق 
قم،  أهل  ومن  املدينة،  ومن  الكوفة،  من  أسئلة  ترد 

وغريها من األمصار.
لقد وضع السفراء األربعة رضوان اهلل عليهم 
ووضعوا  األمصار،  يف  لم  أيضًا  ونّواب  وسطاء 
مطاردة  من  بمنجاة  ليكونوا  للتعامل،  خاّصًا  نظامًا 
التربعات  الوكالء جيمعون  السلطات الائرة، فكان 
)مال  عنوان  حتت  األشياء  مجيع  من  الناس  من 
الشيعة  املفيد: )هذا رمز كانت  الشيخ  قال  الغريم(، 
للتقية(  عليه  خطابا  ويكون  بينها،  قديام  به  تعرفه 

)اإلرشاد، الشيخ املفيد: ج2، ص362(.

ويمكن بيان دورهم فيام يأيت: 
 اإلمام شخص  عىل  والتسرّت  الكتامن   -1
خوفًا عليه من بطش السلطات الذي جعل الظروف 
يمكن  كان  أّنه  العلم  ومع  الشيعة،  عىل  صعبة 
رؤيته للسفراء األربعة ولبعض الشيعة، ويف هذا 
الدور يقول سفريه حممد بن عثامن بن سعيد العمري 
)الذين  بقوله:  أمره  بكتامن   اإلمام توجيهات 
يسألون عن السم: إما السكوت والنة، وإما الكالم 
والنار، فإهنم إن وقفوا عىل السم أذاعوه، وإن وقفوا 

َفراِء اأَلْرَبَعِة َدْوُر السُّ
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عىل املكان دلوا عليه( )الطويس، الغيبة: ج1، ص385(.
مجيعًا،  األربعة  السفراء  األمر  بذا  التزم  وقد 

فال يذكرون اسم ومكان اإلمام يف األوساط العامة.
املختلفة  املناطق  يف  الوكالء  إعداد   -2
يتبنون  أذرع  لم  كانت  السفراء  فإن  وتعبئتهم، 
األسئلة  الاص، وحيّولون  نشاطاهتم حتت إرشافهم 
والرسائل واحلقوق الشعية التي يدفعها الشيعة لم 

.إىل السفري ومنه إىل اإلمام الغائب
وفق  ورصفها  املالية  احلقوق  )مجع   -3
مقره  إىل  إرسالا  بعدم  احلذر  مع  اإلمام  توجيهات 
وتداولا  بغداد  يف  السفراء  بيد  وتسليمها  سامراء  يف 
كنشاط جتاري لذا مارسوا اإلعامل التجارية ليكونوا 
عن  الشبهات  وألبعاد  السلطات  أعي  عن  بعيدين 
النعمة،  ومتام  الدين  )كامل  آلخر(  مكان  من  تنقالهتم 

الصدوق: ج2، ص486(.

والشبهات  الفقهية  األسئلة  عىل  اإلجابة   -4
العقائدية وأفكار املخالفي، باإلضافة إىل نقل املسائل 

املتعلقة بالفقه والعقيدة التي يطرحها الشيعة.
عىل  املعرتضي  للمخالفي  الّتصدي   -5
باحلجج  معهم  والتباحث  الشيعية،  الثوابت 

وكذلك   ،اإلمام من  تعّلموها  التي  والرباهي، 
أمثال:  الكاذبة،  ادعاءاهتم  وكشف  الغالة  مواجهة 
أمحد بن هالل العربتائي، حممد بن عيل بن بالل، حممد 
احلـالج  منـصور  بـن  احلـسي  النمريي،  نصري  بن 
الـصويف، أبو حممد احلسن الريعي )ينظر: الحتجاج، 

الطربيس: ج2، ص552(.

واخلالصة:
دور  دورهــم  كان  األربعــة  الســفراء  أن 
ــم  ــي إمامه ــة وب ــيعة اإلمامي ــي الش ــاطة ب الوس
ــرى، ويف  ــة الصغ ــص الغيب ــم يف ع ــب عنه املحتج
نفــس الوقــت اختــذوا لــم وكالء يف خمتلــف املناطق 
ــري،  ــب العف ــاء املذه ــد أبن ــهدت تواج ــي ش الت
وكان تركيــز املهــاّمت عــىل إيصــال التوقيعــات 
الصــادرة مــن اإلمــام إىل الشــيعة اإلماميــة، 
ــي  ــارات الت ــئلة والستفس ــل األس ــن نق ــال ع فض
تــرد مــن األماميــة مــن خمتلــف املناطــق إىل اإلمــام 
الغائــب، وإعــادة اإلجابــات الصــادرة عــن 

ــم.   ــام إليه اإلم
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 أسئلة عقائدية

ما َحِقيَقُة ُمْصَحِف َفاِطَمَة؟

سؤال: ما حقيقة مصحف فاطمة؟  
قد يتصور البعض أّن لفظة »مصحف« هي بمعنى القرآن يف لغة العرب، وكذا يف عص النبّي، واحلال 

أّن لفظة »مصحف« ُأخذت من لفظة »صحيفة« وهي بمعنى مطلق الكتاب.
كام أّن التاريخ شاهد عىل أّن »املصحف« يف صدر اإلسالم كان ُيطلق عىل الدفرت أو الكتاب املجّلد، وحّتى 

د. بعد وفاة النبّي مل يكن املصحف اساًم للقرآن بل كان اساًم لكّل كتاب جملَّ
 ينقل ابن أيب داود السجستاين يف باب مجع القرآن، يف مصحف، عن حمّمد بن سريين: عندما تويّف النبّي
أقسم عيّل عىل أل يضع رداءه عىل عاتقه إّل لصالة المعة حّتى جيمع القرآن يف مصحف )كتاب املصاحف، 

السجستاين: ص16(.
الكتاب  بمعنى  املصحف  لفظ  كان  زماهنم  يف  حّتى  أّنه  حتكي   أئّمتنا روايات  أّن  بالذكر  والدير 

والدفرت املكتوب.
يقول اإلمام الصادق: »من قرأ القرآن يف املصحف مّتع ببصه، وخّفف عن والديه« )الوايف: ج9، 

ص1667(.
بعد هذه املقّدمة نقول:

إن مصحف فاطمة الزهراء هو كتاب عظيم املنزلة، أماله جربائيل األمي عىل سّيدة نساء العاملي 
هذا  كاتب  وأّما  أبيها،  عىل  حزهنا  عىل  لا  تسكينًا  وذلك  اهلل؛  رسول  أبيها  وفاة  بعد   الزهراء فاطمة 
فاطمة  »إّن  فأجاب:   فاطمة مصحف  عن   الصادق سئل  فقد   ،املؤمني أمري  فكان  املصحف 
مكثت بعد رسول اهلل مخسة وسبعي يومًا، وكان َدَخَلها حزٌن شديد عىل أبيها، وكان جربئيل يأتيها فُيحسن 
 عزاَءها عىل أبيها، وُيطيب نفسها وخُيربها عن أبيها ومكانِه، وخُيربها بام يكون بعدها يف ذريتها، وكان عيّل

يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة«)الكايف، الكليني: ج1، ص241(.
ومكانه،  أبيها  )خُيربها عن  قال:  إذ  املصحف؛  هذا  حمتوى  عرفنا   الصادق اإلمام  قول  خالل  ومن 
وخُيربها بام يكون بعدها عىل ذريتها(؛ إذًا هو ليس قرآنًا، كام أّنه ليس فيه يشء من القرآن حتى آية واحد، ومما 
يؤّكد ذلك ما قاله اإلمام الصادق أيضًا حينام سئل عنه فقد قال: »ُمْصَحُف فاِطَمَة ما ِفيِه يشٌء مْن كتاِب 

اهللِ، وإِّنام هَو يشٌء ُألقَي َعَلْيها بعَد َمْوِت َأبِيها )صىّل اهلُل عليهام(«)بصائر الدرجات، الصّفار: ج1، ص159(. 
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التقديم والنش: قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقّدسة.
ل غنى لكل مواٍل يّتبع طريقة أهل البيت يف عقائده وعباداته ومعامالته أن تكون لديه رؤية واضحة 
ويقينية عن هذا التباع، وجيب أن يكون كل مواٍل قد وصل إىل هذا التباع عن قناعة ورسوخ وعقد يف القلب، 
وإل مهزوزًا أمام شبهات املشككي وضاللت املضلي، من هنا كان لزامًا عىل علامء األمة ومؤسساهتا ومراكزها 
الثقافية والفكرية أن تدخل الساحة بشتى أنواع األساليب والفنون؛ ألجل تنوير أتباع الطائفة احلّقة، وتزويدهم 

بأسلحة الرباهي واحلجج الدامغة أمام التيارات الفكرية املعادية للمذهب.
قضية  عىل  األضواء  سلطت  التي  العقدية  الكتب  من  هو  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  بي  الذي  الكتاب 
هي من أهم القضايا يف العقائد املقارنة واملذهبية -بل هي أصل الدين- وهي قضية اإلمامة اإللية، فام هي تلك 

اإلمامة؟ ومن هو اإلمام؟ وما هي رشوطه وصفاته؟ إىل غري ذلك من األسئلة التي تطرح من هنا وهناك.
الكتاب تناول ثامنية دروس يف قضية اإلمامة واإلمام، أولا يف اإلمامة بشكل عام، وأن األرض ل ختلو من 
القول يف  تعاىل شأنه، ثم عطف  املوىل  قبل  أن تكون منصوصة من  الشيعة اإلمامية هو  حجة، وأن عقيدتنا نحو 

.النهاية الدرس عىل وجود نصوص صحيحة حتدد األئمة
الغلو  مسألة  الثالث  الدرس  يف  املؤلف  بحث  ثم  اإلمام،  صفات  الثاين  الدرس  يف  املؤلف  تناول  بعدها 
فصل،  بال   اهلل رسول  رحيل  بعد   املؤمني أمري  خالفة  مسألة  الرابع  الدرس  يف  تطرق  ثم   ،باألئمة
وتطرق يف هذا الدرس أيضًا إىل الصفات العظيمة يف أمري املؤمني، والتي تؤهله لذا املنصب اإللي العظيم، 
بعدها بحث املؤلف يف الدرس الامس قضية اإلمام املهدي وولدته وطول عمره وغريها من األبحاث املهمة، 
ثم تناول املؤلف يف الدرس السادس  عدم اعتبار السّن يف قضية اإلمامة، وأما الدرس السابع فهو خمصوص يف 
ثًا من قبل اهلل تعاىل، وتناول فيه أيضًا قضية  قضية علم اإلمام وسعته، وأخريًا اختتم املؤلف دروسه بكون اإلمام حمدَّ

مهمة، أل وهي أن التسليم ل يعني إلغاء دور العقل.
)PDF( ق، يمكنكم حتميله من موقع شبكة الفكر بصيغته اإللكرتونية الكتاب إذًا نافع ومشوِّ

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: دروس يف اإلمامة واإلمام.

.اسم املؤلف: السيد حممد علي احللو

عدد الصفحات: 136 صفحة

الطبعة:  1429 هـ  - 2008م.
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التَّْهديدُ باإِلْحَراِق

ل أتصّور أن بيت الليفة عيلٍّ وفاطمة تعّرض للتهديد باإلحراق من قبل صحابة النبي فضاًل عن 
إحراقه فعاًل؛ وكيف يعقل ذلك وأنتم تّدعون أن من قام به هو من عارش النبي، وسمع مقالته، وعرف أحقية 

أهل هذا البيت األطهار؟!
اجلواب:

ذلك  وأن  والامعة،  السنة  أهل  بكتب  عليه  منصوصًا  التهديد  ذلك  اإلمامية  الشيعة  معارش  نحن  وجدنا 
التهديد كان حقيقة وواقعًا، ومل يكن من تزييف الشيعة وخمرتعاهتم كام يتهمهم غريهم، واألهم من ذلك أن تلك 
األحاديث التي سنسوقها لكم أعزتنا القّراء هي أحاديث صحيحة! واآلن نقف عند بعض من تلك األحاديث 

ونعرضها للسائل الكريم.
احلديث األول: »حدثنا ابن محيد، قال حدثنا جرير، عن مغرية، عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الطاب 
منزل عيّل، وفيه طلحة والّزبري ورجال من املهاجرين، فقال: واهللِ ألَحرقنَّ عليُكم، َأو َلتخرجنَّ إىل البيعة، فخرَج 

بري، ُمْصلتًا بالسيِف، فعثَر فسقَط السيُف من يدِه، فوثبوا عليه فأخذوه« )تاريخ الطربي: ج2، ص443(. عليِه الزُّ
احلديث الثاين: »حدثنا حممد بن بش، حدثنا عبيد اهلل بن عمر، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم: أنه حي 
بويع أليب بكر بعد رسول اهلل ...، وأيم اهلل ما ذاك بامنعي إن اجتمع هؤلء النفر عندك، أن أمرهتم أن حيرق 

عليهم البيت« )املصنف، لبن أيب شيبة: ج8، ص572(.
احلديث الثالث: »عن املدائني، عن مسلمة بن حمارب، عن سليامن التيمي، وعن ابن عون: أن أبا بكر أرسل 
إىل عيلٍّ يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلّقته فاطمة عىل الباب، فقالت فاطمة: يا ابن الطاب! 

أتراك حمّرقًا عيّل بايب؟ قال: نعم!« )أنساب األرشاف، البالذري: ج1، ص586(.
احلديث الرابع: »الذين ختلفوا، عن بيعة أيب بكر: عيّل والعباس، والزبري، وسعد بن عبادة، فأما عيّل والعباس 
والزبري فقعدوا يف بيت فاطمة حيث بعث إليهم أبوبكر عمر بن الطاب ليخرجهم من بيت فاطمة، وقال له: إن 
أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار عىل أن يرضم عليهم الدار فلقيته فاطمة، فقالت: يا ابن الطاب أجئت لتحرق 

دارنا؟ قال: نعم! أو تدخلوا فيام دخلت فيه األمة« )العقد الفريد، ابن عبد ربه: ج1، ص78(.
إىل غري ذلك من األحاديث الصحيحة التي روهتا مصادركم، نكتفي بذا القدر.

 تساؤٌل من مخالف
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