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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.

فالنجاح  التحديات،  ملواجهة  يستعد  أن  البد  جديدة  جتربة  يف  اإلنسان  يدخل  عندما 
منهم  املطلوب  عرفوا  أشخاص  هم  والناجحون  الطريق،  قارعة  عىل  يوجد  ال  احلياة  يف 

فاستعدوا  لكل جديد، فكانت نتائجهم متوازنة فخرجوا  من التجربة مرفوعي الرأس.
فتلك  االجتامعي،  التواصل  مواقع  هي  هلا  االستعداد  جيب  التي  األماكن  تلك  ومن 
األماكن حتتاج إىل دراية بالقوانني وعزيمة للصمود أمام التحديات فليست املواجهة هناك 
اإلغراء واجلذب، واإلنسان يف  أساليب  املواجهة هي  املتبِّعة يف  األساليب  معهودة، ألن 
مثل هذه األحوال ال يكاد خيرج من مثل هذه التجربة إال وقد تأثر بدون أن يشعر بذلك.

 هو  املعصومني  الواردة عن  الذي هنت عنه األخبار  التأثري  أن  البعض  يعتقد  وقد 
التأثري املبارش، والصحيح أن املقصود به هو التأثري غري املبارش، حيث ورد أّن البخيل يمنع 
والبخل،  الكذب  مبارشة لصفتي  آثار  القريب، وهذه  يبعد عنك  والكذاب  عنك اخلري، 
فاخلوف املوجود من التأثر إذن ليس هو احلرمان وتقريب البعيد بل هو أعمق من ذلك، 
إىل  نظرته  جيعل  أو  اليد  مسك  إليك  سيحبب  الذي  البخيل  بسلوك  التدرجيي  التأثر  إّنه 
البخيل عىل أنه إنسان مقبول، وهكذا بالنسبة إىل الكذاب سيجعل رغبتك يف قول احلقيقة 
تنخفض يومًا بعد آخر، فالطبع رساق وكلام طالت مدة املعارشة أصبح التأثري أكرب، وهذا 
هو املغزى احلقيقي من منع اإلنسان غري املستعد للمواجهة مع اآلخرين، أن يواجه غريه 

ألّن خسارته شبه حمسومة.
أجل  من  حصانة  إىل  حتتاج  أيضا  االجتامعية  والتجارب  استعداد  إىل  حتتاج  فاحلرب 
اخلروج من دون خسارة من التجارب الصعبة ومنها جتربة االنفتاح عىل الثقافات األخرى. 

افتتاحية العدد
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دقيقة  علمية  بنظرة  فكره  أعمل  إذا  اإلنسان  إِنَّ 
هذا  َأجزاء  مجيع  بني  وثيقًا  اتصااًل  يدرك  سوف  فإنه 
الكون الوسيع، وال يتخّلف جزء عن التأثري يف جزء 
آخر، فصفصفة َأوراق الشجر غري منقطعة عن الرياح 
مسافاهتا  حتسب  التي  البعيدة  العواصف،والنجوم 
عىل  الكائنات  حياة  يف  مؤثرة  هي  الضوئية،  بالسنني 
كوكب األرض من النبات واحليوان واإِلنسان، ومن 
كل هذه التأثريات املتتالية واملتداخلة حيصل اِنسجام 
العامل  الذي جيعل هذا  املوّحد  االنسجام  وثيق، وهو 
كمعمل كبري يشّد بعضه بعضًا، وهذا االنسجام من 
األدلة القطعية عىل تدخل عقل كبري يف إِبداعه وإجِياده 
مع  منسجاًم  الكل  معها  يكون  عالية  وقدرة  وشعور 

الكل. 

عىل  املتني  العقيل  الدليل  هذا  مالمح  ولتقريب 
وجود الباري عز وجل نْأيت باأَلمثلة التالية:

تعتمد  وجدناها  نبات  كل  حياة  إىل  نظرنا  فلو 
الكاربون،  أوكسيد  ثاين  غاز  من  صغري  مقدار  عىل 
كاربون  إىل  النبات  هذا  أوراق  بواسطة  يتجزأ  حيث 
ليصنع  بالكاربون  النبات  حيتفظ  ثم  وأوكسجني، 
واأَلزهار  واأَلثامر  الفواكه  املواد،  من  غريه  ومن  منه 
حلياة  املهم  الغاز  وهو  اهلواء  إىل  األوكسجني  ويطرد 
والزفري  الشهيق  عملية  يف  يستنشقه  حيث  احليوان 
َأنَّ احليوانات مل تقم  األساسية يف حياته، ولو فرضنا 
بوظيفتها الرضورية يف دفع ثاين أو كسيد الكاربون، 
النقلب  األوكسجني،  لنا  يطرح  مل  النبات  أن  أو 
أو  احليوانية،  احلياة  واختلت  الطبيعة  يف  التوازن 
النباتية وسينفذ كل األوكسجني أو كل ثاين أوكسيد 

الكاربون، وذوى النبات ومات اإِلنسان. 

دروس في العقيدة
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هذه  مثل  َأقام  الذي  ذا  من  فنسأل:  نعود  وهنا 
النبات  بني  الغازات  هذه  يف  التضايفية  العالقة 
التباديل بني  النظام  الذي َأوجد هذا  واحليوان؟ ومن 
وجود  عىل  ذلك  يدل  َأال  املتباينني؟  العاملني  هذين 
مثل  َأقام  الذي  هو  الطبيعة  ظواهر  وراء  مدّبر  فاعل 

هذا التوازن؟
لإِليامن(  يدعو  )العلم  كتاب  يف  ثانيًا:  مثااًل  وخذ 
أنواع  من  نوع  زرع  السنني  إحدى  ص159يف 
ضد  حوهلا  سياجًا  ليكون  أسرتاليا  يف  الصبَّار  نبات 
أخذ  الزرع  أن هذا  الذي حصل  الفيضانات، ولكن 
واسعة  مساحة  غطى  حتى  رسيع  بشكل  باالنتشار 
وزاحم َأهايل املدن والقرى القريبة منه، وأدى اىل تلف 
الطبيعية،  الكوارث  من  األهايل  واعتربها  املزارع، 
هذا  إليقاف  وسيلة  عىل  احلصول  عن  وعجزوا 
االنتشار وصارت أسرتاليا يف خطر من اكتساحها هبذا 

اجليش الصامت من الزرع، يتلف ما يمر عليه، وبعد 
ذلك وجد علامء احلرشات حاًل هلذه الكارثة النباتية، 
حيث وجدوا نوع من احلرشات ال تعيش إاّل عىل هذا 
النوع من الصبار، وال تتغذى بغريه وهي أيضًا رسيعة 
االنتشار، وليس هلا عدو يعوقها يف أسرتاليا، فجاؤوا 
جيش  عىل  وانترصت  احلرشات  من  اجليش  هبذا 
الصبار، ثم تراجعت ومل يبق منها سوى بقية للوقاية 

تكفي لصد الصبار عن االنتشار إىل اأَلبد. 
وهنا نسأل: كيف عرفت هذه احلرشات َأنَّ عليها 
الباقي  عن  وتكف  الصبار  من  الزائد  عىل  تقيض  َأْن 
عىل  تطغى  فال  توازهنا  عىل  الصبار  َأشجار  لتحافظ 
التوازن والضبط  َأال يكشف هذا  اأُلخرى؟  اأَلشياء 

عن خالق مدبر حكيم؟.
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ما  بالد  ويف  امليالدي،  عرش  الثالث  القرن  يف 
الفارسية  لإلمرباطورية  اخلاضعة  النهرين  بني 
حينذاك، نشأ الدين املانوي املشتق من اسم رجٍل 

بابيٍل أعلن النبوة يدعى )ماين بن فاتك(.
قرب  بابل  يف  للميالد   216 عام  )ماين(  ولد 
أو  )قطيسفون(  الفارسية  اإلمرباطورية  عاصمة 

املدائن حاليًا.
بعد بلوغ ماين الرابعة من عمره أنتقل مع والده 
)فاتك( إىل قرية يف ميسان حيث اعتنق ديانة والده 
)الصابئية(، والزمه حتى بلغ الواحدة والعرشين 
نقطة  لديه  املرحلة حصلت  العمر، ويف تلك  من 

حتول كانت مقدمة لدعوته يف ما بعد.
للمسيحية  كانت  حياته  من  الفرتة  تلك  ويف 
وتذكر  ومعتقداته.  أفكاره  عىل  األعظم  التأثري 
التقاليد املانوية أنه يف سن الرابعة والعرشين، نزل 
بنبوته،  ليبرشه  امللك )توما( رسواًل من اهلل  عليه 
عىل أنه هو الذي برّش به عيسى ، حينها أعلن 
ماين أنه )نبي النور( و)املنري العظيم املبعوث من 
اهلل(، وعىل أثر ذلك تم طرده من طائفته؛ فانتقل 

مع أبيه واثنني من أصحابه إىل )املدائن(، وكانت 
و  واهلند  فارس  بالد  إىل  منها  أسفار؛  عدة  له 
يف  السائدة  األديان  خالهلا  فدّرس  بلوشستان، 
واهلندوسية،  والبوذية  كالزرادشتية  املناطق  تلك 
كنيسته  أنشأ  حيث  املدائن  إىل  عاد  عامني  وبعد 
املركز  منها  جعل  والتي  بابل،  بكنيسة  املعروفة 
التي  املانوية  الكنائس  جلميع  العليا  واملرجعية 
انترشت يف مجيع أنحاء العامل قبل أن ينقرض هذا 
الدين أو خيتفي عن األنظار بعد مرور ما يقارب 

األلف عام عىل نشأته.
ويف ما بني عامي )274-277( ميالدية صلب 
ماين وقطعت أطرافه وأحرقت جثته ونثر رماده 
األول(،  )برهام  الفاريس  اإلمرباطور  يد  عىل 
ملا  ونظرًا  سياسية،  أمهّها  ألسباب  ذلك  وكان 
يف  مكانة  من  الزرادشتية  الديانة  حتتله  كانت 
اإلمرباطورية، إذ كانت الديانة الرسمية للبالط؛ 
فشكل انتشار  هذه الديانة خطرًا عىل الزرادشتية 

وعىل اإلمرباطورية الساسانية املنتمية هلا.

مذاهب وأديان

ماني واملانوية
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رجال العقائد

اسمه ونسبه: كان اسمه يف اجلاهلية واإلسالم محزة. واحلمزة يف اللغة )األسد( كام يف القاموس ومنه 
اشتقاق محزة أو من احلامزة وهي الشدة. فهو محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو عم الرسول 

حممد وأخوه من الرضاعة وكان محزُة أسنَّ من الرسوِل حممٍد بسنتني. )ُأسد الغابة ج2ص70-67(
محزة عىل  وبقيَّ  يقول حق،  الذي  وأن  اهلل،  أنه رسوُل  أشهد  )وأنا  قائاًل:  إسالمه   أعلن عن  إسالمه: 
إسالمه وعىل ما بايع عليه الرسوَل حممدًا من قوله، فلام أسلم محزة عرفت قريش أن الرسوَل حممدًا قد عّز 

وامتنع، وأن محزة سيمنعه، فكّفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه(. )سرية ابن هشام ج1ص291(
عظمته ومنزلته: ورد عن الرسول  جاءين جربيل فأخربين أن محزة بن عبد املطلب مكتوب يف أهل 

السموات السبع، محزة بن عبد املطلب، أسد اهلل وأسد رسول. )ُأسد الغابة ج2 ص67(
ويف أمايل الصدوق عن الصادق قال رسول اهلل أحب إخواين إيل عيل بن أيب طالب  وأحب 

أعاممي إيل محزة.
وقد ورد يف كتاب التمهيد البن عبد الرب 234/3 عن جعفر بن حممد الصادق قال »كانت فاطمة 

بنت رسول اهلل تزور قرب محزة بن عبد املطلب كل مجعة«.
وروى صاحب االستيعاب بسنده كان محزة يقاتل يوم أحد بني يدي رسول اهلل  بسيفني فقال قائل 

أي أسد هذا. 
واستشهد يوم أحد يف النصف من شوال سنة ثالث من اهلجرة عىل رأس اثنني وثالثني شهرا من اهلجرة 

وعمره 59 سنة.
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ورد يف كتاب )مناظرات يف العقائد واألحكام 
للشيخ عبد اهلل احلسن( أن أبا أمحد هاين بن حممد 
بن  ملوسى  رفعه  حممد،  أيب  عن  حّدث  العبدي، 
سلمت  الرشيد  عىل  ُأدخلت  ملا  قال:    جعفر 

عليه فرد السالم. 
جُيبى  خليفتان  جعفر،  ابن  يا  الرشيد:  فقال 

إليهام اخلراج؟
فقال اإلمام: ُأعيذك باهلل أن تبوء بإثمي وإثمك، 
فإن رأيت بقرابتك من رسول اهلل  أن تأذن يل 

ُأحدثك بحديث جّدي رسول اهلل ؟
فقال الرشيد: أذنت لك.

جّدي  عن  آبائه  عن  أيب  أخربين   : فقال 
مست  إذا  الرحم  »إّن  قال:  أّنه    اهلل  رسول 

حتركت واضطربت«.
نفسه  إىل  وجذبه  الرشيد  بيد  اإلمام  فأخذ 

وعانقه طوياًل حتى فاضت عيناه. 
فليس عليك  يا موسى!  اجلس  الرشيد:  فقال 
أن  أريد  وأنا   ، جّدك  وصدق  صدقت  بأس، 

اسألك عن أشياء تتلجلج يف صدري.
فقال اإلمام: سل ما تشاء.

وأنتم  ونحن  علينا،  ُفّضلتم  مِلَ  الرشيد:  فقال 
العّباس وأنتم ولد أيب  بنو  إّنا  من شجرة واحدة، 
منه  وقرابتهام    اهلل  رسول  عاّم  ومها  طالب، 

سواء؟
فقال : نحن أقرب، اَلّن عبد اهلل وأبا طالب 
اهلل  عبد  ُأم  من  ليس  العباس  وأبوكم  وُأّم،  ألب 

وال من ُأّم أيب طالب.
  قال الرشيد: فلم اّدعيتم أّنكم ورثتم النبي
أبو  وتويف  النبي  وقبض  العم  ابن  حيجب  والعم 

طالب قبله والعباس عّمه حي؟
مع  ليس   : املؤمنني  أمري  لقول   : فقال 
إاّل  سهم  أَلحد  أنثى  أو  كان  ذكرًا  الصلب  ولد 
مع  للعم  يثبت  ومل  والزوجة،  والزوج  األبوين 
ولد الصلب مرياث، ومل ينطق به الكتاب والسّنة، 

والنبي مل يورث من مل هياجر.
فقال الرشيد: وما حّجتك؟

مناظرات عقائدية
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َومَل  آمُنوا  ﴿َواّلذين  تعاىل:  قوله  اإلمام:  قال 
حتى  يشٍء  ِمن  والَيتِِهم  ِمْن  َلُكم  ما  هُياِجُروا 

هُياِجُروا﴾ )األنفال 72( والعباس مل هياجر.
فقال الرشيد: هل أفتيت أحدًا بذلك؟. 

فقال اإلمام: الّلهم ال، وما سألني عنه أحد.
وقال الرشيد: فِلَم جّوزتم للعاّمة واخلاصة أن 
ينسبوكم إىل رسول اهلل ! وأنتم بنو عيل، وإّنام 
ينسب املرء إىل أبيه، وفاطمة إّنام هي وعاء، والنبي 

جّدكم من قبل ُاّمكم؟
إليك  خطب    النبي  أنَّ  لو  اإلمام:  فقال 

كريمتك هل كنت جتيبه؟
بل  ُأجيبه  ال  ومِلَ  اهلل!  سبحان  الرشيد:  فقال 

أفتخر عىل العرب والعجم.
فقال : لكّنه ال خيطب إيلَّ وال ُأزوجه، أَلنه 

ولدين ومل يلدك.
فقال الرشيد: أحسنت! فكيف قلتم إنكم ذّرية 

النبي، والنبي مل يعقب، وأنت ولد اإلبنة.
وُسليامن  داُود  تِه  ُذريَّ ﴿َوِمن  اإلمام:  فقال 

َنجِزي  َوكذلَِك  َوهاُرون  َوموسى  وَب  وأيُّ
امُلحسننَي َوَزكريا َوحييى َوعيسى وإلياس ُكلُّ ِمَن 

الصاحلنَي﴾ )األنعام 85(، فمن أبو عيسى؟
فقال الرشيد: ليس لعيسى أب.

من  اأَلنبياء:  بذراري  أحلقناه  إّنام  اإلمام:  فقال 
  ونحن ُاحلقنا بذراري النبي ، طريق مريم
يقل سبحانه وتعاىل:  أمل   ، ُأّمنا فاطمة  قبل  من 
﴿..َتعاُلوا َندُع أبناَءنا َوَأبناَءُكم َونِساَءنا َونِساَءُكم 
فأبناءنا   ،)61 عمران  )آل  وأنُفسُكم...﴾  َوَأنُفسنا 
احلسن واحلسني، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا عيّل بن 

أيب طالب. 
لنا  فارفع  موسى!  يا  أحسنت  الرشيد:  فقال 

حوائجك.
إىل  يرجع  أن  عّمك  البن  تأذن  أن   : فقال 

حرم جده وعياله.
فقال الرشيد: لك ذلك. 
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السؤال: 
ملاذا نقول عند هناية التالوة: »صدق اهلل العيل العظيم«؟

هل لذلك عالقة بوالئنا وحبنا لعيل »عليه أفضل الصالة والسالم« أم ماذا؟
اجلواب: 

قد ورد يف مسائل عبد اهلل بن سالم: أنه قال للنبي : )فأخربين ما ابتداء القرآن وما 
ختمه.

قال : »يا بن سالم، ابتداؤه بسم اهلل الرمحن الرحيم. وختمه صدق اهلل العيل العظيم«(. 
القديمة، وعن كتاب ذكر األقاليم والبلدان،  الكتب  البحار ج 8 ص 485 والبحار ج 57 ص 243 عن بعض  )مستدرك سفينة 

واجلبال، واألهنار، واألشجار(.

وبقول  رجب،  من  النصف  يوم  يف  داود  أم  أعامل  يف  الوارد  بالدعاء  لذلك  يستأنس  وقد 
الصادق  يف إحدى الروايات:

»فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبل القبلة، فقويل: بسم اهلل الرمحن الرحيم: صدق اهلل العيل 
العظيم، الذي ال إله إال هو احلي القيوم..« الخ.. )البحار ج 95 ص 400(.

وبذلك يعلم: أن كلمة »العيل« وصف هلل سبحانه، وليس املقصود هبا أمري املؤمنني صلوات 
اهلل وسالمه عليه، وأن شيعة أهل البيت ، قد التزموا هبا لتقيدهم بالنص الرشعي، وحتاشاها 

غريهم، ربام لظنه أن فيها إملاحة إىل اإلمام عيل ، وربام لغري ذلك من أسباب.
كتاب: )خمترص مفيد، السيد جعفر مرتىض العاميل، السؤال:455( 

شبهات وردود

ملاذا نقول عند هناية التالوة: »صدق اهلل العيل العظيم«؟
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املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن ابراهيم العتايقي )ت790هـ (
اللغة: عريب  

املوضوع: عقائد 
حالة املخطوط: ناقصة

الصفحات: 41
األسطر: 16 

حالة اخلط: رديء
نوع اخلط: نسخ تعليق. قة
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ال شك يف عصمة الزهراء، بام روي يف أبوا ب مناقبها 
ووجوب التمسك بأهل البيت، وعدم التخلف عنهم، 
وال يكون ذلك ثابتا ألحد إال إذا كان معصومًا، لقول 
إن متسكتم هبام  ما  الثقلني  فيكم  تارك  »إين   : النبي 
لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل، وعرتيت أهل بيتي« )البحار 
للمجليس ج2 ص 100(، وخري دليل عليه آية التطهري، فعن 

لُِيْذِهب   ُ اهللَّ ُيِريُد  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  فيقوله   جعفر أيب 
َرُكْم َتْطِهرًيا﴾ )األحزاب  ْجَس َأْهل َاْلَبْيت َِوُيَطهِّ ََعْنُكُم الرِّ
33(، قال: »نزلت هذه اآلية يف رسول اهلل وعيل وفاطمة 

 :واحلسن واحلسني«، وقال زيد بن عيل بن احلسني
اآلية  اهلل هبذه  أراد  إنام  يزعمون  الناس  من  »إن جهاال 
أزواج النبي وقد كذبوا وأثموا وأيم اهلل، لوعنى هبا 
النبي لقال: )ليذهب عنكن الرجس ويطهركن  أزواج 
يف  ورد  وما   ،)206 ص   35 ج  )البحارللمجليس   تطهريا(« 
يغضب  تعاىل  اهلل  »أن   :اهلل رسول  عن  األخبار 
لغضبها ويرىض لرضاها« )البحار للمجليس  ج 29 ص 336(، 
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صحيح  ففي  مناقبها،  يف  ذلك  ذكروا  خمالفينا  حتى 
مني  بضعة  »فاطمة  قال:   اهلل رسول  أن  البخاري 
فمن أغضبها أغضبني«، وكذا يف صحيح مسلم: »إنام 

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها«.
والوجه يف عصمتها أهنا لو كانت ممن تقارف الذنوب 
رضيت  لو  اهلل  رىض  رضاها  يكن  ومل  إيذاؤها،  جلاز 
باملعصية، وال من أغضبها بمنعها عن ارتكاب الذنب 
مغضبا له سبحانه، ومل تكن هلا مزية الترشيف واملدح يف 
األخبار، فتكن كسائر املسلمني، وملا كان إيذائها إيذاء 
َ َوَرُسوَلُه  ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللَّ لرسول اهلل، فقال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ُمِهيًنا﴾  َعَذاًبا  ْم  هَلُ َوَأَعدَّ  ِخَرِة  َواآْلَ ْنَيا  الدُّ يِف  ُاهلُل  َلَعَنُهم 
وال  القرآن،  لرصيح  رد  الرسول  فإيذاء   ،)57 )األحزاب 

جواز  عدم  منه  فكان  اإليامن،  أهل  من  أحد  به  يرىض 
إيذائها، ألن إيذائها إيذاء له، ومن يؤذيه ُأعّد له عذاب 

مهني، فمنزلتها منزلة رسول اهلل يف العصمة. 
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صفحات مهدوية

يمثل الترصيح بأّن االمام املهدي من ولد 
 بيانًا أوضح فيه النص مدى االرتباط  فاطمة 
وبني  وبينها  عمومًا  اإلمامة  وبني    فاطمة  بني 
املصاحب  التعبري  مع  خصوصًا  املهدي  اإلمام 
بأّنه حق وأّنه من ولدها، وهذه نامذج من  لذلك 

روايات الفريقني يف هذا الشأن: 
الروايات من طرق اهل السنة:

إسامعيل  بن  حممد  الكبري:  التاريخ   -1
البخاري - 1171: زياد بن بيان، قال عبد الغفار 
بن داود حدثنا أبو املليح الرقى سمع سعيد زياد 
نفيل  بن  عىل  سمع  فضله-  من  -وذكر  بيان  بن 
النفييل سمع سعيد بن املسيب عن أم سلمة  جد 
وهو  حق  املهدى  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  زوج 

من ولد فاطمة(.
املعجم الكبري: احلافظ الطرباين-2675:   -2
حدثنا حممد بن رزيق بن جامع املرصي ثنا اهليثم 
بن حبيب ثنا سفيان بن عيينة عن عيل بن عيل املكي 

اهلاليل: عن أبيه قال: دخلت عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
فاطمةعند  فإذا  فيها  قبض  التي  شكاته  يف 
رأسه قال: فبكت حتى ارتفع صوهتا فرفع رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طرفه إليها فقال: يا فاطمة... ومنا سبطا 
هذه األمة ومها إبناك احلسن و احلسني ومها سيدا 
باحلق  بعثني  والذي  وأبومها  اجلنة  أهل  شباب 
خري منهام يا فاطمة والذي بعثني باحلق إن منهام 

مهدي من هذه األمة(.
 3- املعجم األوسط: احلافظ الطرباين-6540:
حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا اهليثم بن حبيب 
عن  اهلاليل  عيل  بن  عيل  عن  عيينة  بن  سفيان  نا 
ملسو هيلع هللا ىلص:...يافاطمة  اهلل  رسول  عىل  دخلت  قال  أبيه 

والذي بعثني باحلق إن منهام ملهدي هذه األمة(.

وأما الروايات من طرق الشيعة اإلمامية: 
اإلثني  األئمة  عىل  النص  يف  األثر  كفاية   -1
اخلزاز  عىل  بن  حممد  بن  عىل  القاسم  أبو  عرش- 
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القمي الرازي، ص62:
)أخربنا أبو املفضل حممد بن عبد اهلل الشيباين 
رمحه اهلل، قال: حدثنا عبد الرزاق بن سليامن بن 
الغني  اهلل  عبد  أبو  قال  يارح  با  األزدي  غالب 
بن  الوهاب  عبد  حدثنا  قال:  معايل،  بن  احلسن 
قال:  شيبة،  أيب  ابن  حدثنا  قال:  احلمريي،  مهام 
بن  القاسم  عن  الربيع،  بن  الدين  رشيك  حدثنا 
قال:  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  حسان، 
التي قبض فيها،   يف الشكاية  كان رسول اهلل 
ارتفع  حتى  فبكت  قال:  رأسه،  عند  فاطمة  فإذا 
فقال:  إليها  طرفه   اهلل رسول  فرفع  صوهتا، 
يف حديث طويل...، ومنا سبطا هذه األمة ومها 
من  اهلل  خيرج  ]وسوف  واحلسني،  احلسن  ابناك 
صلب احلسني تسعة من األئمة أمناء معصومني[ 

ومنا مهدي هذه األمة(.
الشيخ   - النعمة  ومتام  الدين  كامل   -2
ابن  حممد  حدثنا  )ص264ح10(:   الصدوق، 

احلسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محاد بن 
عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أيب عياش، 
قيس  بن  اليامين، عن سليم  بن عمر  إبراهيم  عن 
يقول:   الفاريس سلامن  سمعت  قال:  اهلاليل 
 يف مرضته  كنت جالسًا بني يدي رسول اهلل 
فلام رأت ما    فيها فدخلت فاطمة  التي قبض 
دموعها  جرت  حتى  بكت  الضعف  من  بأبيها 
يا  مايبكيك   : عىل خدهيا فقال هلا رسول اهلل 
نفيس  عىل  أخشى  اهلل  رسول  يا  قالت:  فاطمة؟ 
وولدي الضيعة بعدك، فقال: يف حديث طويل: 
عّز  اهلل  اختار  بيت  أهل  أّنا  علمت  أما  فاطمة  يا 
سيدة  فأنت  وأنه...  الدنيا  عىل  اآلخرة  لنا  وجل 
سبطا  وحسني  حسن  اجلنة،...وإبناك  أهل  نساء 
أمتي وسيدا شباب أهل اجلنة، ومنا والذي نفيس 

بيده مهدي هذه األمة(.
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اصطالحا:  وهي بحسب  االستعامالت الرشعية يف الكتاب والسّنة، فقد استعملت يف موردين:
األّول: الصالة ذات الركوع والسجود وسّميت بذلك لتضّمنها الدعاء.

. والثاين: الصالة عىل النبّي
و مرادنا هنا الصالة عىل النبي التي أمرنا اهلل هبا يف قوله تعاىل: 

ُموا َتْسِلياًم﴾ األحزاب آية: 56. وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ وَن َعىَل النبّي َيا َأهيُّ  ﴿إِنَّ اهلَل َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّ
يف هذه اآلية املباركة استعملت الصالة لثالث جهات: 

صالة اهلل و صالة املالئكة و صالة املؤمنني
ونرى أنه سبحانه يصيل، وصالة مالئكته، ثم يأمر املؤمنني بالصالة.. وهذا كله دليل عىل أن هلذه اآلية 

خصوصية.
أما صالة اهلل فقد ورد فيها عّدة أقوال، والظاهر أهّنا بمعنى الرمحة ويؤيده أّنه هو املعنى الذي ورد يف 

روايات أهل البيت وكذلك ذهب إليه مجهور أهل السّنة.
ِْم  َرهبِّ ِمن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  الرمحة عىل الصالة يف قوله تعاىل: ﴿ُأولئَِك  القول عطف  وال يقدح يف هذا 

ٌة﴾البقرة:157. َوَرمْحَ
 بلحاظ أّن العطف يقتيض املغايرة فهو غري صحيح لعدم اّطراده، فقد جاء يف القرآن الكريم يف موارد 
اَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن إىَِل اهللِ﴾يوسف:86، وقوله تعاىل:  عديدة عطف اليشء عىل مرادفه كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
اليشء عىل  بجواز عطف  اللبيب.  مغني  ابن هشام يف  وقال  َواهْلَُدى﴾البقره:195، وغريها.  َناِت  اْلَبيِّ ﴿ِمَن 

مرادفه.)مغني اللبيب البن هشام ج1ص 467 )حرف الواو((
وأما صالة املالئكة وصالة املؤمنني 

فلام عرفنا الصالة من  اهلل فال شك أن الصالة من غريه ختتلف، فمن اهلل رمحة وهبة وعطاء، ومن غريه 
طلب وتوسل، وهذه هي صالة املالئكة وصالة املؤمنني،  فكل ما جاء يف معنى صالهتم يصب يف هذا 

املعنى أو اإلطار.

ماهي الصالة على حممد وال حممد؟ 
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يعترب االستاذ الورداني من أهم الشخصيات 
البيت  أهل  مدرسة  اىل  انتقلت  اليت  العلمية 
كتابًا  عشرين  من  أكثر  وله  السالم  عليهم 
يف الدفاع عن التشيع، ويف هذا الكتاب حياول 
الكاتب أن يبني كيف أن احلق واحلقيقة قد 
أصابهما الضرر والظلم على يد بعض اجلهات 
اليت كتبت يف القضايا اخلالفية بني الشيعة 
والسنة، وأنه يوجد دعاة اليهمهم أمر اإلسالم 
وبكل  للمخالفني  بالتشويه  إهتمامهم  بقدر 

الطرق اليت يتمكنون من استعماهلا.
وبني الكاتب أن صاحب الرغبة يف احلقيقة 

اسم الكتاب: احلق واحلقيقة بني الشيعة والسنة
اسم املؤلف: األستاذ صاحل الورداني

سنة الطبع: 2007م
طبع ونشر: كنوز للنشر والتوزيع

عدد الصفحات: 464 صفحة 

هو الذي يتصف بصفة الصدق يف طرح احلقائق 
الدينية وأن هناك أمورًا من املهم لألمة أن تهتم 
اليت  القضايا  ببعض  اإلنشغال  من  بداًل  بها 
ودعا  اآلخرين  عند  اإلسالم  هيبة  من  تضعف 
أروقة  بني  العلمي  البحث  تركيز  اىل  الكاتب 
مقبواًل  أمرًا  العلمي  اإلختالف  وجعل  البحث 
لدى األمة وقد ذكر مناذج كثرية من خمالفي 
مذهب أهل البيت كأمثلة سلبية على تشويه 
صورة اإلسالم األصيل من أجل أهداف ال ختدم 

احلق واحلقيقة.  

ببليوغرافيا عقائدية
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كيف نصحح تلك الروايات التي تذكر أن النبي  عندما كان يتأخر عنه الوحي كان هيّم باالنتحار، 
ويف مرات عديدة أراد أن يرمي بنفسه من قمم اجلبال أو أنه كان يشك يف نبوته وأنه كان يظن أن الوحي 

انتقل إىل بيت عمر بن اخلطاب؟
يقول اإلمام البخاري: وفرت الوحي فرتة، حتى حزن النبي فيام بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا، كي يرتدى من 
رؤوس شواهق اجلبال، فكلام أوىف بذروة جبل، لكي يلقي منه نفسه، تبّدى له جربئيل فقال: يا حممد إنك 
رسول اهلل حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فريجع فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك. 

)صحيح البخاري كتاب التعبري - 2982- كتاب األنبياء 3392 - كتاب التفسري 4953 (.
ونسب إىل النبي  أنه قال: »ما احتبس عني الوحي قط إال ظننته قد نزل عىل آل اخلطاب أو عىل 

عمر« )رشح النهج ألبن أيب احلديد ج1 ص تفسري القرطبي: 8 / 47. الدر املنثور: 4 / 108178(.

تساؤل شاب سني

هل كان النيب يريد االنتحار بسبب انقطاع الوحي؟
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 25 شوال، سنة  148هـ
 شهادة اإلمام جعفر بن حممد الصادق




