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افتتاحية العددِنْعَمُة الِوَلَيِة

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.

عمومًا،  اإلمكاين  الوجود  بل  اإلنسان،  هبا  غمس  التي  الربانية  واهلبات  اإلهلية،  النعم  هي  كثريٌة 
ولو مل يكن هنالك نعامء حتىص، وآالء تعد إال نعمة الوجود، لكفى هبا نعمة، وأي نعمة تضاهي نعمة 
الترشف بالوجود بعد العدم، تلك النعمة التي خرج هبا عامل اإلمكان من ظلامت العدم إىل نور التحقق 
والوجود، تلك النعمة التي بينها لنا إمامنا احلسني يف دعاء عرفة تفصياًل، جاء يف بعض مقاطع 
َومَلْ  َوَدٍم،  َوِجْلٍد،  ٍم،  حَلْ َبنْيَ  َثاَلٍث،  ُظُلاَمٍت  يِف  َأْسَكْنَتنِي  ُثمَّ  ُيْمَنى،  َمنِيٍّ  ِمْن  َخْلِقي  »َفاْبَتَدْعَت  الدعاء: 
ْنَيا َتاّمًا َسِوّيًا«اقبال األعامل: ج1، ص340 َعْل إَِلَّ َشْيئًا ِمْن َأْمِري، ُثمَّ َأْخَرْجَتنِي إىَِل الدُّ ْريِن بَِخْلِقي، َومَلْ َتْ ُتَشهِّ
ثمَّ ان اهلل تعاىل بعد خلقه لنا، مل يرض لنا بنعمة دون أخرى، حتى منَّ علينا بأعظم وأفضل النعم 
تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل  عىل اإلطالق، أال وهي نعمة اهلداية والوالية له جل شأنه، ِفْطَرَة اهللِ الَّ
ْلِق اهللِالروم: 30، ونعمة الوالية لرسوله، قال تعاىل: َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَل اْلُؤِمننَِي إِْذ َبَعَث ِفيِهْم  ِلَ
ْن َأنُفِسِهْمآل عمران: 164، ونعمة الوالية ألهل البيت، وهو القائل وقوله احلق: اْلَيْوَم  َرُسواًل مِّ
الثالثي من  ِديًنااملائدة: 3، وهذا  اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت 
النعم العظام بمجموعه يشكل األس املتني يف بناء اإلسالم، وبناء اإليامن، وعىل أساسه يقاس املؤمن 
املتقدمة، لكننا لو رجعنا مرة أخرى  من غريه، وقبول العمل من عدمه، وهذا واضح بداللة اآليات 
الثالثة هي أس األساس يف النعمتني املتقدمتني،  إىل الكتاب العزيز، ودققنا النظر، لوجدنا أن النعمة 
بَِّك  ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ وهي امليزان يف قبوهلام من عدمه، وهذا ما نطق به التنزيل: َيا َأيُّ
ـُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِساملائدة: 67، وأما ما جاء يف السنة فقد أخرج  ْغَت ِرَساَلَتُه َواللَّ ْ َتْفَعْل َفَم َبلَّ َوإِن لَّ
ِمثَل ما قاَم نوٌح يف َقوِمِه،  َعَبَد اهلَل َعزَّ وَجلَّ  َلو أنَّ َعبدًا   ، َعِلُّ اخلوارزمي عن النبي قال لعل: »يا 
وكاَن َلُه ِمثُل ُأُحٍد َذَهبًا، َفَأنَفَقُه يف َسبيِل اهللِ، وُمدَّ يف ُعمِرِه َحّتى حّج ألَف عاٍم َعىل َقَدَميِه، ُثمَّ ُقتَِل َبنَي 
ِة، ومَل َيْدُخْلَها« املناقب: ص67، ح40، من  ، مَل َيَشمَّ رائَِحَة اجَلنَّ فا َواملَرَوِة َمظلومًا، ُثمَّ مَل ُيوالَِك يا َعِلُّ الصَّ
هنا نعرف حجم تلك النعمة العظيمة عىل هذه األمة التي جهلتها ومل تشكرها، تلك النعمة التي ستؤيت 
ِرُج َله اأَلْرُض  َتْعِرُفوَن ... ُتْ أكلها بعد حني، قال أمري املؤمنني: »َأاَل ويِف َغٍد، وَسَيْأيِت َغٌد باَِم اَل 
نَِّة« رشح  يِي َميَِّت اْلِكَتاِب والسُّ رَيِة، وُيْ َأَفالِيَذ َكبِِدَها، وُتْلِقي إَِلْيه ِسْلاًم َمَقالِيَدَها، َفرُيِيُكْم َكْيَف َعْدُل السِّ

النهج، البن أيب احلديد: ج9، ص40ـ41.
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والَبدع:  الوحدة،  تاء  بزيادة  البدع،  من  البدعة 
)إحداُث يشء مل يكن له من قبل خلق، وال ذكر، وال 
كتب  يف  هذا  ص54،  ج2،  للفراهيدي:  العني،  معرفة( 

اللغة.
يف  الزيادة  )هي  فالبدعة:  االصطالح،  يف  أما 
الدين، أو نقصان منه، من غري إسناد إىل الدين( رسائل 

الرشيف املرتىض: ج3، ص83.       

ويف جممع البحرين: )البدعة: احلدُث يف الدين، 
ُسمّيت  وإّنام  ُسّنة،  وال  كتاب  يف  أصل  له  ليس  وما 
البحرين،  جممع  نفسه(  هو  ابتدعها  قائلها  اَلّن  بدعة 

للطرحيي: ج1، ص163    

يف  البِدعة  عّرَف  فإّنه  املجليس:  العاّلمة  أما 
الرسول،  بعد  حدث  )ما  بأّنا:  الرشعي  االصطالح 
ومل يرد فيه نّص عىل اخلصوص، وال يكون داخاًل يف 
بعض العمومات، مثل بناء املدارس وأمثاهلا الداخلة 
وإعانتهم،  وإسكانم،  املسلمني،  إيواء  عمومات  يف 
التي  والتصانيف  العلمية،  الكتب  بعض  وكإنشاء 
العالمة  االنوار:  بحار  الرشعية(  العلوم  يف  مدخل  هلا 

املجليس، ج74، ص202.    

يف  اإلحداث  معنى  عىل  متفقون  العلامء  وكل 

يف  اختالف  مع  للبدعة،  اصطالحيًا  تعريفًا  الدين 
األلفاظ.

املحّرمات  الدين ذنب عظيم، ومن  والبدعة يف 
أّن  ذلك  النار،  بسببها  اإلنسان  يدخل  التي  الكبرية 
ترشيع  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  سلطان  ينازع  املبتدع 
وتقنني األحكام، واستحداث الرشائع والديانات، أو 
ع ما مل يكن فيه، سواء  يزيد، أو ينقص يف دينه، وُيرشِّ
العبادات،  من  الفروع  يف  أو  والعقائد،  األصول  يف 

وهذا كله كذب وافرتاء عىل اهلل.
وتسّفه  الدين،  توهن  أنا  البدع  وتظهر خطورة 
علم  إىل  تستند  ال  ألنا  واألحكام؛  العقائد  بعض 
الدين،  عن  والبعد  اجلهل  مصدرها  بل  وحكمة، 
والفرقة،  االختالف  عوامل  من  عاماًل  تكون  بالتايل 
بعضهم  يبغض  كثرية،  أممًا  الواحدة  اأُلمة  تكون 
بعضًا،  بعضهم  ويقتل  بعضًا  بعضهم  ويكّفر  بعضًا، 
بسبب  كانت  إاّل  عظيمة،  مقتلة  التأريخ  يف  جتد  فال 
افتتان الناس ببدعة حاكها ظامل كذاب، كان يسعى إىل 
فك عرى اإليامن، وتشتيت اعتصام بدين اهلل القويم، 
يف حني نى القرآن الكريم عن كل ما يفّرق املسلمني، 

دروس في العقيدة
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ُقوا  َتَفرَّ َواَل  َجِيعًا  اهللِ  بَِحْبِل  َواْعَتِصُموا  تعاىل:  قال 
َبنْيَ  َفَألََّف  َأْعَداًء  ُكْنُتْم  اِْذ  َعَلْيُكْم  اهللِ  نِْعَمَة  َواْذُكُروا 
ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه اِْخَوانًا آل عمران: 103.             

البدعة يف الكتاب:
ًة اْبَتَدُعوَها َما  قال اهلل سبحانه وتعاىل: َوَرْهَبانِيَّ
َحقَّ  َرَعْوَها  َفاَم  اهلل  ِرْضَواِن  اْبتَِغاَء  ااِّل  َعَلْيِهْم  َكَتْبَناَها 

ِرَعاَيتَِها احلديد: 27                   
أن  املفرسين:  بعض  عن  املجليس  العالمة  نقل 
الرهبانية يف اآلية: )هي اخلصلة من العبادة يظهر فيها 
معنى الرهبة، إما يف لبسته، أو انفراد عن اجلامعة، أو 
التي يظهر فيها نسك صاحبه،  غري ذلك من األمور 
واملعنى ابتدعوا رهبانية مل نكتبها عليهم( مرآة العقول 

يف رشح أخبار آل الرسول العالمة املجليس: ج7، ص91.  

ويف تفسري األمثل: )مل يراعوا -يعني النصارى - 
أيضًا حتى حق الرهبانية التي ابتدعوها باسم الزهد، 
حيث وضعوا مكائد يف طريق خلق اهلل، وجعلوا من 
وأوجدوا  الفساد،  ألنواع  مراكز  والكنائس  األديرة 
املسيح( األمثل  السيد  انحرافا خطريا يف رسالة 
يف تفسري كتاب اهلل املنزل، الشيخ مكارم الشريازي: 

ج18، ص82.                 
البدعة يف األخبار:

1- عن رسول اهلل: »من أتى ذا بدعة فعّظمه 
ج1،  للكليني:  الكايف،  اإلسالم«  هدم  يف  يسعى  فإّنام 

ص54.                   

جعفر  أيب  عن  مسلم  بن  حممد  روى  ـ   2
الناس   املؤمنني الصادق، قال: خطب أمري 
َبُع، َو  اَم َبْدُء ُوُقوِع اْلِفَتِن َأْهَواٌء ُتتَّ ا النَّاُس إِنَّ َ فقال: »َأيُّ
اَلُف ِفيَها ِكَتاُب اهللِ، َيَتَوىلَّ ِفيَها ِرَجاٌل  َأْحَكاٌم ُتْبَتَدُع، ُيَ
َف َعىَل ِذي ِحًجى،  ِرَجااًل، َفَلْو َأنَّ اْلَباِطَل َخَلَص مَلْ  َيْ
قَّ َخَلَص مَلْ  َيُكِن اْختاِلٌف، َوَلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن  َوَلْو َأنَّ احْلَ
َفَيِجيَئاِن  َفُيْمَزَجاِن،  ِضْغٌث،  َهَذا  َوِمْن  ِضْغٌث،  َهَذا 
َوَنَجا  َأْولَِيائِِه،  َعىَل  ْيَطاُن  الشَّ اْسَتْحَوَذ  َفُهَنالَِك  َمعًا، 
ْسَنى« الكايف، الكليني: ج1،  ْم ِمَن اهللِ احْلُ ِذيَن َسَبَقْت هَلُ الَّ

ص55.  

كثرة  -مع  الغيبة  عرص  يف  للمؤمنني  وينبغي 
بالعلامء  يلتزموا  أن  اإلهلية-  للمناصب  املبتدعني 
ومراجع الدين يف جواب الشبهات، والرد عىل أهل 
البدع الضالة، والفرق املنحرفة، حتى ال يلتبس عليه 

احلق، واهلل تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل.



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )32( لشهر ذي الحجة عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )32( لشهر ذي الحجة عام 1439هـ

7 67

الفلسفية  واملبادئ  املعتقدات  هي جمموعة من 
من  الصينية  لألهواء  مقاربة  ميوهلا  والعقلية، 
فتعرتف  األجداد،  عن  موروثة  وعادات  طبائع 
أبناء  بني  الطبقية  بالفوارق  الكونفشيوسية 
الطقوس  تأدية  عند  جليًّا  هذا  ويظهر  املجتمع، 
تقديم  وعند  الرسمية،  األعياد  ويف  الدينية، 
بتعدد  باعتقادهم  مبدئيًا  تتقوم  فهي  القرابني، 
اآلهلة، فللسامء إله خاص هبا، وعبادته خمصوصة 
إله  للسامء  وكام  املقاطعات،  بأمراء  أو  بامللك، 
وللشمس  الصينيني،  عامة  ويعبده  إله،  لألرض 
والقمر والكواكب والسحاب واجلبال، لكل منها 
إليها،  القرابني  وتقديم  هلا،  بالعبادة  ويتوجه  إله، 
ُتعبد أرواح اآلباء واألجداد، وهلم رؤيا  وكذلك 
بأن اإلنسان خلق نتيجة تزاوج القوى الساموية مع 

القوى األرضية.

مذاهب وأديان

وعندهم املوسيقى تلعب دورًا هامًا يف حياهتم، 
عىل  وتعمل  األفراد  سلوك  تنظيم  يف  وتسهم 
تعويدهم واستساغة الطاعة والنظام، فكانت من 
العتقادهم  هلم،  الدينية  الشعائرية  العنارص  أهم 
أن هلا وظيفة روحانية وسلطان عىل أفئدة الناس، 
ويعزف  وينشد،  يغني  نفسه  كنفشيوس  وكان 
فكان  األغاين(،  )كتاب  ألف  أنه  املوسيقى، حتى 

مغرمًا باحلفالت املوسيقية.
هلذه  )الالدينية(  الُدنيوية  الطبيعية  وبسبب 
التي  املحاوالت  كل  فشلت  قد  نراها  الفلسفة، 
كانت هتدف ألن جتعل من الكونفشيوسية عقيدة 
باملعنى  ديانة  لتصبح  طريقها  تشق  فلم  دينية، 
اهليكلة  أساسيات  أهم  يعوزها  فكان  املعروف، 

الدينية، كالطبقة الكهنوتية )رجال الدين(.
واستمدت الكونفشيوسية تعاليمها عن طريق 
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الذي  اسمه  من  اشتقت  التي  نفسه  كونفشيوس 
الصينية،  )تسو(  مدينة  يف  ق.م   551 سنة  ولد 
علومه  وتلقى  )لو(،  مقاطعة  مدن  إحدى  وهي 
)لوتس(  الفيلسوف  أستاذه  يدّي  عىل  الفلسفية 
إىل  يدعو  كان  حيث  الطاوية،  النِحلة  صاحب 
ولكن  يشء،  كل  يف  املطلق  والتسامح  القناعة، 
مقابلة  إىل  داعيًا  بعد  فيام  خالفه  كونفوشيوس 
الساموية،  الديانات  جلميع  خمالفا  بمثلها،  السيئة 
وُبّجل حتى لقب بنبي الصني، وُأطلق عليه ألقابا 
يرق  مل  التبجيل  أن  إاّل  والـ)حكيم(،  كالـ)ُمعِلم( 
أبدا إىل درجة التأليه، َبيَد أن بعضهم ونظرا ملالزمة 
مفهوم عبادة األسالف واألجداد للديانة الصينية، 
قالوا بألوهيته، فهو أول فيلسوف صيني يفلح يف 
إقامة مذهب جيمع كل التقاليد الصينية، فهو يعترب 
املؤسس احلقيقي هلذه العقيدة، وألتف الناس من 
كانوا  التي  آلهلتهم  بتقديسه  واحتواهم   حوله 
يعبدوهنا يف زمانه، ويداوم عىل تأدية الشعائر هلا، 
ويصيل صامتًا، ويكره أن يرجو إهله اخلاص به، أو 
يسأله النعمة أو الغفران، إذ إن الصالة لديه ليست 
قائمة  ففلسفته  الفرد،  سلوك  لتنظيم  وسيلة  إاّل 
إىل  نظرته  معتقداته  فمن  العقلية،  األفكار  عىل 
احلياة فهو يرى بأن العرص الذهبي لإلنسانية كان 
يف القدم، فيحن إىل املايض ويدعو الناس إىل احلياة 
رأيه  من  يكونوا  مل  زمانه  عىل  احلكام  ولكن  فيه، 
البحث عن  لذا عارضوه، فأختذ طريقا آخر وهو 
تعاليمه،  نرش  بغية  والتنفيذية  السياسية  املناصب 
ق.م   496 سنة  يف  للوزراء  رئيسًا  آخرها  وكان 
حيث أقدم حينها عىل إعدام بعض الوزراء وعددًا 

من رجال السياسة املعارضني له.

ترك  أن  بعد  ق.م   479 سنة  كوفشيوس  تويف 
مذهبًا رسميًّا وشعبيًّا استمّر حتى منتصف القرن 
وأفكاره  لتعاليمه  املعارضة  ولكن  العرشين، 
اجلدد  الصني  ملوك  فأحرق  وفاته،  بعد  اشتدت 
كتبه وحّرموا تعاليمه، ورأوا فيها نكسة مستمرة، 
وتقهقرا للوراء، وتقوقع يف األزمان الغابرة، فعىل 
الناس  يدعو  هو  بينام  ملستقبلها،  النظر  الشعوب 
للعيش يف املايض، ومع األسف استمرت فلسفته 
تتحكم يف احلياة الصينية قرابة عرشين قرنًا، ويعاز 
أن  الصينيني  من  يطلب  مل  ألنه  انتشارها  سبب 
يغريوا حياهتم أو يطوروها، وإنام أكد هلم عىل كل 
يف  أنفسهم  فوجدوا  عليه  واعتادوا  به  يؤمنون  ما 

وسط تعاليمه. 
مؤسسها  بعد  الكونفوشيوسية  وانقسمت 
االحتفاظ  إىل  يدعو  متشدد  أحدمها  مذهبني:  إىل 
دقة،  بكل  وتطبيقها  كونفشيوس  آراء  بحرفية 
آراء  حتليل  أساس  عىل  يقوم  حتلييل،  واآلخر 
كنفشيوس واستنباط أفكاره باستلهام روح النص 

الصادر منه.
املصادر:

حممد  ترمجة  األكرب،  الصني  فيلسوف  كونفوشيوس   -
مكني.

- كونفوشيوس، النبي الصيني، د. حسن شحاتة سعفان.
- امللل والنحل، للشهرستاين.

- حمارضات يف مقارنات األديان، حممد أبو زهرة.
- حكمة الصني، د. فؤاد حممد شبل.
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َغَسِق  إِىَلٰ  ْمِس  الشَّ لُِدُلوِك  اَلَة  الصَّ َأِقِم 
َكاَن  اْلَفْجِر  ُقْرآَن  إِنَّ  اْلَفْجِر  َوُقْرآَن  ْيِل  اللَّ

.78 َمْشُهوًدااإلرساء: 
)عاّلمة،  العاميل  مرتىض  مصطفى  السيد  كان 
ورجل دين شيعي من لبنان( يومًا يف خميم الرشيدية 
يف رأس العني مع بعض االخوان من أهل فلسطني، 

فقال له رجل منهم:
لقد رأيت حال الشيعة وسربت أخالقهم وعاداهتم 
فوجدهتم متمسكني بالدين ااِلسالمي كل التمسك، 

ومل أجد ما يعابون به سوى يشء واحد!
فقال العاميل: وما هذا اليشء؟

فقال الرجل: جيمعون بني الصالتني.
بعدما  عليهم،  حرج  من  وهل  العاميل:  فقال 

رصحوا بأن النبي جع وفّرق.
فقال الرجل: إن النبي جع يف السفر.

كتبكم  يف  ورويتم  عندكم  صّح  قد  العاميل:  فقال 
من  سبعًا،  والعشاء  ثامنًا،  الظهر  صىل   النبي أن 

غري خوف وال سفر وال مطر وال حرب وال عذر من 
االعذار، حتى ال يضيق عىل ُامته أنظر صحيح مسلم: 
فعله  ما  تفعل  الشيعة  كانت  فإذا   ،489 ص   1 ج 
عليهم،  والتشنيع  عيبهم  جيوز  فال   ،اهلل رسول 
فإنكم بذلك تعيبون رسول اهلل، وتشنعون عليه.

مما  اهلل  أستغفر  وإين  معكم،  احلق  الرجل:  قال    
فرُط، ولكن أيام أفضل: اجلمع أم التفريق؟

فعل   اهلل رسول  أن  ثبت  عندما  العاميل:  قال 
رسول  أن  يعقل  ال  ألنه  الفضلني،  بتساوي  األمرين 
اهلل ترك األفضل، وعمل ما دونه يف الرتبة، ألنه 
ما عرض عليه أمران إاّل واختار أشدمها عليه؛ ليزداد 
اجلمع  بني  خمريون  اآلن  ونحن  املشقة،  بزيادة  أجره 
يف  فهام  األمرين،  فعل   اهلل ورسول  والتفريق، 
الفضل سواء، فال حرج علينا يف أي الفعلني التزمنا.

إاّل  الصالتني  بني  جيمع  مل   النبي أن  ولنفرض 
لعذر كاملطر والسفر واحلرب وغريمها من األعذار، 
املانع  فام  الصالتني،  بني  اجلمع  يبيح  العذر  كان  فإن 

مناظرات عقائدية
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من اجلمع بني الصلوات اخلمس، فيصليها كلها دفعة 
واحدة يف وقت واحد.

قال الرجل: أن الصالة ال جتوز قبل دخول الوقت، 
املكّلف قبل وقتها مل يسقط الوجوب بعد  أّداها  ولو 
دخوله، وكذا ال جيوز تأخريها عن وقتها مع االختيار.
إما  يقتيض  صالتني  بني  اجلمع  أن  العاميل:  فقال 
تأخري أوالهن عن وقتها، أو تقديم الثانية عليه، وعىل 
غري  يف  وقعت  الصالتني  إحدى  فإِن  الوجهني  أيِّ 

وقتها، ألن وقتيهام متغايران بزعمك.
قال الرجل: إن اجلمع بني الظهر والعرص فيه يشء 

من التسامح، وذلك لقرب الوقتني من بعضهام.
من  كان  هل  التسامح  هذا  العاميل:  فقال 
زعمت  فإن  تعاىل؟  اهلل  من  أم  خاصة،   الرسول
أّنه من الرسول، كّذبك اهلل ألنه َوَما َيْنِطُق َعِن 

اهَلَوى النجم: 3.
الوقتني،  احتاد  عىل  دّل  اهلل،  من  إنه  قلت:  وإن 
من  الوقتني  لقرب  كانت  إن  اجلمع  ومرشوعية 

فإن  واملغرب؟  العرص  بني  جيمع  مل  فِلَم  بعضهام، 
القرب بني وقتهام كالقرب بني وقتي الظهر والعرص، 
بني  اجلمع  جيب  فحينئذ  والعشاء،  املغرب  ووقتي 

األربع صلوات يف وقت واحد؟!
قال الرجل: ليس يف وسعي اجلواب.

الصالتني  بني  اجلمع  أن  تزعمون  العاميل:  فقال 
كان لعذر، فال يلو األمر أن يكون الرسولصىّل 
وجوهبا  يسقط  ومل  وقتها،  غري  يف  الصالتني  إحدى 
بقلة  فتشهد عليه  الوقت، فرتكها عمدًا،  عند دخول 
الدين، ووضع اليشء يف غري حمله، فتكون قد كفرت!

الشيعة،  تزعم  كام  مشرتكًا  الوقت  يكون  أن  وإما 
ما  وهو  وقتهام،  يف  الصالتني  صىّل   النبي فيكون 

عليه الشيعة.
قال الرجل: أشهد أن احلق معكم، ومن نازعكم 

متعدٍّ مبطٌل.
املصدر:

احلسن:  اهلل  لعبد  واألحكام،  العقائد  يف  مناظرات 
ج1، ص107.
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التاريي،  الدليل  هذا  حمطات  من  األخرية  املحطة  وهي  الثالثة:  املحطة  اخلامس:  الدليل 
وهبا تكتمل صورته، وتتضح داللته، ومفاد هذه املحطة هو: أن بعض املستفتني من أتباع أهل 
أئمة  عىل  احلكم  ذلك  عرضوا  ما،  واقعة  يف  معني  حكم  عن  الفقهاء  سألوا  البيتعندما 
ومل  الفقهاء،  من  استفتائه  السائل يف  األئمةعىل  يعرتض  فلم  منه،  للتأكد   البيت أهل 

يعرتضواعىل الفقهاء -الذين أفتوا ملن سأهلم عن احلكم الرشعي- يف أصل الفتيا.
نعم قد يصحح األئمة خطأ احلكم الرشعي فيام لو كان هناك خطٌأ يف الفتيا، أو أنم يمضون 
احلكم الرشعي الذي افتى به الفقهاء، لكنهم مل يعرتضوا عىل أصل عملية اإلفتاء من قبل الفقهاء، 
ومل يعرتضوا أيضًا عىل عملية االستفتاء من قبل السائلني، وهذا يعني صحة التقليد، وصحة اإلفتاء 

من قبل الفقهاء )رحم اهلل املاضني، وأيد اهلل األحياء(.
وفيام ييل بعض املوارد يف ذلك:

1- عن خريان اخلادم قال: )كتبت إىل الرجل أسأله عن الثوب يصيبه اخلمر وحلم اخلنزير، 
أيصيل فيه أم ال؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلِّ فيه، فإِن اهلل إنام حّرم رشهبا، وقال 

بعضهم: ال تصل فيه فكتب ال ُتصلِّ فيه فإِنه رجٌس( وسائل الشيعة: ج2، ص1055.
2- وعن أمحد بن حممد عن عدة من أصحابنا قالوا: )قلنا أليب احلسن، يعني: عيل بن حممد: إن 
رجاًل مات يف الطريق، وأوىص بحجة، وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا، فقال بعضهم: حيج عنه من 
الوقت، فهو أوفر لليشء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: حيج عنه من حيث مات، فقال: حيج عنه من 

حيث مات( وسائل الشيعة: ج8، ص118.
 3- وعن عبد امللك ابن أعني قال: )حج جاعة من أصحابنا فلام قدموا املدينة دخلوا عىل أيب جعفر

فقالوا: إن زرارة أمرنا أن ُنِلَّ باحلجِّ إذا أحرمنا، فقال هلم: متتعوا( الكايف: 4، ص294.
فنالحظ من كل ما تقدم أن كاًل من السائل واملفتي مل يتلقوا أي مالمة واعرتاض من قبل األئمة، ال 

يف أصل السؤال، وال يف الفتيل من قبل الفقهاء، رغم اخلالف يف األجوبة الرشعية!
وينتج عن هذا: القطع بصحة عملية اإلفتاء واالستفتاء، وأن ال مشكلة وال شبهة فيهام إطالقًا.

شبهات وردود

ِحَكايُة الرُّواِة َفَتاَوى الُفَقهاِء لأَلِئمِة احَلَلَقُة )8(
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رجال العقائد

يف هذا العدد ومن وحي شهر ذي احلجة احلرام نحاول أن نسلط الضوء عىل شخصية من الشخصيات 
املتميزة يف تأريخ اإلسالم، والتي ملئت إيامنًا وشجاعًة، شخصية طاملا اخرتقت األسامع والقلوب، وأرغمت 
التأريخ عىل حفر اسمها يف سجل اخلالدين، وقائمة املخلصني، تلك شخصية املقدام الفذ، الشهيد مسلم 

.بن عقيل بن أيب طالب
مسلم بن عقيل هو بطل من أبطال اهلاشميني، ذو نسب رشيف، وحسب رفيع، وهو من ساللة بطل 

.وهو ابن عمِّ اإلمام احلسني ،أيب طالب ،اإلسالم، واملحامي عن رسول اهلل
أمه أم ولد، وقد اختلف املؤرخون يف تسميتها، ففي مقاتل الطالبيني: )أّنا )حلية(، وكان عقيل اشرتاها 
من الشام فولدت له مسلاًم( مقاتل الطالبيني: ص86، وقيل: إّن اسمها )خليلة( كتاب )عقيل بن أيب طالب( 

للميانجي: ص 25.
ولد يف العام )22(هـ عىل األشهر، تزوج ابنت عمه رقية بنت اإلمام عيل بن أيب طالب، وله من 
األوالد: عبد اهلل، حممد، أمحد، إبراهيم، خدجية، وعبد اهلل استشهد مع احلسني، وأما حممد وإبراهيم 

فقد استشهدا يف قصة مؤملة بعد واقعة كربالء بعام واحد.
شارك مسلم بن عقيل يف بعض معارك أمري املؤمنني، فقد اشرتك يف معركة صفني مع عمه أمري 

.فكان عىل امليمنة مع احلسن واحلسني ،املؤمنني
كان مسلٌم قوي اإلرادة والعقيدة، صلب اإليامن، ثابت القدم يف املواقف واألحداث، ال يتزلزل 
عند الشدائد واألهوال، وهذا ما تكشف عنه حركته املباركة يف الكوفة، عندما نض بمهمة السفارة املوكلة 
إليه من قبل إمامه احلسني »َوَقْد َبَعْثُت اَلْيُكْم أخي، َواْبَن َعّمي، َو ثَِقتي  ِمْن َأْهِل َبْيتي، ُمْسِلَم بَن َعقيٍل«، 
فام إن وصل الكوفة حتى انعطفت قلوب الناس إليه بسبب أخالقه وحكمته وختطيطه املحكم، وقد بايعه 
)َثامنَِيُة َعرَشَ َألفًا( من أهل الكوفة، لكن أموال األمويني وترهيبهم للناس باحلديد والنار، وختويفهم أهل 
املباركة، فقىض صابرًا شهيدًا يف  الشام، حال بني مسلم وبني استمرار تلك احلركة  بقدوم جيش  الكوفة 
التاسع من ذي احلجة احلرام لعام )60( للهجرة الرشيفة، فالسالم عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم 

يبعث حيًا.
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َشَفَع شفعًا، َأي: صرّي  تأيت من  اللغة  الشفاعة يف 
يضيف  بأن  وذلك  زوجًا،  جعله  أي:  شفعًا،  اليشء 
به،  قرنُه  أي  بآخر،  فشفعُه  وترًا  كان  يقال  مثله،  إليه 
وَشَفَع شفاعًة لفالن، طلب أن يعاونه، وتشّفع يل يف 

فالن طلب شفاعتي، هذا عىل مستوى اللغة.
وأما تعريف الشفاعة بحسب االصطالح، فهي: 
السؤال يف التجاوز عن الذنوب، أو هي: عبارة عن 
كشفاعة  عنده،  املتشفع  من  أمرًا  له  املشفوع  طلب 
تأيت عىل  اخللق، وهي  لسائر   األئمة أو   النبي

عدة معاٍن:
 :النبي قال  الغري،  من  الدعاء  طلب  األول: 
ال  ِة،  اجَلنَّ يِف  َمنِزَلٌة  ا  َفإِنَّ الَوسيَلَة،  يِلَ   َ اهلل  َسُلوا  »ُثمَّ 
َتنَبغي إاّل لَِعبٍد ِمن ِعباِد اهللِ، وَأرجو َأن َأكوَن أَنا ُهَو، 
فاَعُة« ميزان احلكمة:  َفَمن َسَأَل يِلَ الَوسيَلَة َحلَّت َلُه الشَّ
ج2، ص1475، فإنك عندما تطلب الدعاء من غريك، 

معناه إنك جتعله واسطًة وشفيعًا يف قضاء حاجتك، 
وغفران ذنوبك، أو رفع درجتك.

الثاين: ختليص النبي لبعض الناس من عذاب 
واملعايص،  الذنوب  يف  وقع  ممن  القيامة،  يوم  اهلل 
بَِشَفاَعتِي  النَّاِس  )َأْسَعُد   :النبي قول  عىل  ويدل 
ِلصًا  خُمْ َخالِصًا،  اهلُل،  إاِل  إَِلَه  اَل  َقاَل  َمْن  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم 
البداية والنهاية البن كثري: ج8، ص114، لكن  َقْلبِِه(  ِمْن 

ضمن رشوط تأيت بعد سطور إن شاء اهلل تعاىل.
هي  بل   ،بالنبي منحرصة  الشفاعة  وليست 
خليار  حتى  بل  أيضًا،   البيت أهل  ألئمة  مقام 
شيعتهم، قول أمري املؤمنني: »لنا شفاعة وألهل 

مودتنا شفاعة« أمايل الصدوق: ص291
وللشفاعة رشوٌط:

الَِّذي  َذا  َمْن  تعاىل:  قال  اإلهلي،  اإلذن  منها: 
تعاىل:  وقوله   ،255 البقرة:   بِإِْذنِِه إاِلَّ  ِعْنَدُه  َيْشَفُع 
محن َعْهَدًا مريم: 87، ومنهم َمْن  َذ ِعْنَد الرَّ َ َمِن اختَّ
محُن وقاَل َصَوابًا النبأ: 38، فأصحاب هذه  أِذَن َلُه الرَّ
الصفات هلم منزلة عالية عند اهلل تعاىل جتعلهم مؤهلني 
فيه. شفاعتهم  الرمحن  يرتيض  فيمن  الشفاعة   عىل 
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ارتكب  لكنه  مؤمنًا،  له  املشفوع  يكون  أن  ومنها: 
بعض الذنوب واملعايص، وال تشمل الشفاعة للكافر 

باهلل تعاىل، أو املرشك به.
برصيح  موجودة  الشفاعة  أّن  القول  وخالصة 
طرف  يف  بحدود  حمدودة  هي  األمر  غاية  القرآن، 
القرآن  َيِرد يف  ومل  املشفوع هلم،  الشفعاء، ويف طرف 
الكريم ما ينفي الشفاعة بصورة مطلقة، بل املالحظ 
من  معينة  بفئة  متعلقًا  النفي جاء بصورة خاصة،  أّن 
الّناس قد عّينهم اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم 
ممن  الناس  من  قساًم  أّن  نعلم  هنا  ومن  بصفاهتم، 
يدخلون ضمن دائرة )الكفر( بشتى معانيه كام سلف 
يف الرشط الثاين، وهم املحرومون حّقًا من الشفاعة، 
ا الَّذيَن آَمُنوا أنِفُقوا مِمَّا َرَزقَناُكم  كقوله تعاىل: يا أيُّ
َشَفاَعٌة  ُخّلٌة وال  ِفيِه وال  َبْيٌع  َيْوٌم ال  يأيَت  أن  َقْبِل  ِمْن 
واالستثناء   ،254 البقرة:   امِلُوَن الظَّ ُهُم  والَكاِفُروَن 
الرشيفة  اآلية  يف  ورد  كام  واضح  الشفاعة  نيل  من 
فهو ينرصف للذين كانوا ضمن دائرة الكفر والظلم، 

ينفي استحقاق جمموعة معينة  الكريم حينام  والقرآن 
من الناس للشفاعة فإنه يؤكدها ملجموعة أخرى من 
كقوله  )اإليامن(،  دائرة  ضمن  يدخلون  ممن  الناس 
َفاَعَة  الشَّ ُدونِِه  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َيْمِلُك  َواَل  تعاىل: 
قِّ َوُهْم َيْعَلُموَن الزخرف: 86، فمن  إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَ
اإليامن،  دائرة  ضمن  يدخل  يعلم  وهو  باحلق،  شهد 
وعليه أن نفي الشفاعة ليس مطلقًا، بل يرتفع بارتفاع 
وكتاب  قيدها،  بارتفاع  الشفاعة  ُتنال  عندها  القيد، 
اهلل زاخر باألدلة الدامغة عىل الشفاعة كام تقدم، غاية 
الذين  كاملكذبني  الّناس،  من  قساًم  تنال  ال  أّنا  األمر 
ُب بَِيْوِم الِديِن َحْتى أَتاَنا الَيِقنُي َفاَم  قالوا: وُكّنا ُنَكذِّ
واملرشكني   ،48 املدثر:   ..اِفِعنَي الشَّ َشَفاَعُة  َتْنَفُعُهم 
ُهْم  َيُضُّ اَل  َما  اهللِ  ُدوِن  ِمْن  َوَيْعُبُدوَن  تعاىل:  كقوله 
 ِاهلل ِعْنَد  ُشَفَعاُؤَنا  َهُؤاَلِء  َوَيُقوُلوَن  َيْنَفُعُهْم  َواَل 
يونس: 18، فبعد ارتفاع قيد الكذب واإلرشاك حينئذ 

تناهلم شفاعة املتشفعني.
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صفحات مهدوية

د الصادق قال:  عن اإلمام جعفر بن حممَّ
هللِ  ٍة  ُحجَّ ِمن  آَدَم  اهلُل  َخَلَق  ُمنُذ  اأَلرُض  خَتُل  »مَل 
فيها، ظاِهٍر َمشهوٍر أو غائٍِب َمستوٍر، وال خَتلو إىل 
ذلَِك  وَلوال  فيها،  اهللِ  ِة  ُحجَّ ِمن  الّساَعُة  َتقوَم  أن 
 :للصادق فقلت  سليامن:  قال  اهلُل،  ُيعَبِد  مَل 
ِة الغائِِب املَستوِر؟ قاَل:  َفَكيَف َينَتِفُع الّناُس بِاحُلجَّ
حاُب« بحار  السَّ َها  َسرَتَ إذا  مِس  بِالشَّ َينَتِفعوَن  َكام 

األنوار : العاّلمة املجليس، ج 52، ص 93.

يوم  املوعود، وهو  اليوم  املؤمنون ذلك  ينتظر 
ظهور إمامهم الغائب عجل اهلل فرجه الرشيف؛ 
عىل  ويقيض  األرض،  أرجاء  يف  العدل  ليقيم 
تعاىل  اهلل  وعد  وليتحّقق  واجلور،  الظلم  مظاهر 
به، ولكن هذا ال يعني أنَّ االنتفاع منه عجل اهلل 
تعاىل فرجه الرشيف ال حيصل إال يف ذلك اليوم 
عىل  ونوره  بركاته  تشع  حارض  هو  بل  املوعود، 
ذكر  كام  نيا،  الدُّ هذه  عىل  يفيض  وهداه  الكون، 
فقد  املذكورة،  الرواية  يف   الصادق اإلمام 

شّبه اإلمام قضية االنتفاع باإلمام الغائب، بقضية 
مِس  بِالشَّ َينَتِفعوَن  »َكام  وقال:  للجميع  حمسوسة 
باإلمام  تنتفع  فالناس  حاُب«،  السَّ َها  َسرَتَ إذا 
سرتها  التي  كالشمس  مستورًا،  غائبًا  كونه  رغم 
السحاب، وإن كّنا ال نراها، فنحن نعيش نارها، 

ونتنور بضوئها، رغم عدم رؤيتنا هلا.
وجود اإلمام سبب الرمحة اإلهليَّة:

نيا يمنح  إنَّ نفس وجود اإلمام يف هذه الدُّ
وتعاىل  سبحانه  فاهلل  كبرية،  غيبيَّة  بركات  العامل 
ون،  ينظر إىل أهل الدنيا ليتعامل معهم بام يستحقُّ
لكن بسبب وجود اإلمام بينهم يدفع النقمة 
ْم  هَبُ والعذاب، كام قال تعاىل: َوَما َكاَن اهلُل لُِيَعذِّ

َوَأنَت ِفيِهم األنفال: 32
ل غري املبارش يف تدبري شؤون العباد: التدخُّ

يصلح اهلل تعاىل به بعض األمور يف الدنيا، 
ة  قصَّ يف  حصل  كام  متامًا  الغيبة،  مع  يتناسب  بام 
موسى مع العبد الصالح، الذي اخربت عنه 
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مِلََساِكنَي  َفَكاَنْت  ِفيَنُة  السَّ ا  َأمَّ القرآنية:  اآليات 
َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَراءُهم 
ا اْلُغاَلُم َفَكاَن  ِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا * َوَأمَّ مَّ
َأَبَواُه ُمْؤِمَننْيِ َفَخِشيَنا َأن ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياًنا َوُكْفًرا * 
ا  ْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرمْحً ا مِّ اَم َخرْيً ُ اَم َرهبُّ َفَأَرْدَنا َأن ُيْبِدهَلُ
امْلَِديَنِة  يِف  َيتِيَمنْيِ  لُِغاَلَمنْيِ  َفَكاَن  اجْلَِداُر  ا  َوَأمَّ  *
َك  ا َفَأَراَد َربُّ ا َصاحِلً اَم َوَكاَن َأُبومُهَ ُ َتُه َكنٌز هلَّ َوَكاَن حَتْ
ن ربَِّك  ًة مِّ ا َرمْحَ ا َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزمُهَ مُهَ َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ
َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسِطع عليه 
 اإلمام يقوم  فربام   ،82-79 الكهف:   ا َصرْبً
الناس،  هبا  يشعر  وال  يالحظها  ال  قد  بأعامل 

ولكنَّهم يعيشون آثارها الطيبِّة. 
تعيني القيادة: 

الرشيف  فرجه  اهلل  عجل  املهدّي  اإلمام  كان 
طويلة،  غيبة  تعاىل  اهلل  بأمر  له  املقدور  أن  يعلم 
غياهب  يف  يتيهون  املؤمنني  يرتك  أن  يمكن  وال 
يف  إليه  يرجعون  قائٍد  أو  راٍع،  دون  اجلهالة 

عن  الرواية  يف  ورد  لذلك  الرشعية،  تكاليفهم 
بن عثامن  د  قال: سألت حممَّ يعقوب  بن  إسحاق 
عن  فيه  سألت  قد  كتابًا،  يل  يوصل  أن  العمرّي 
التوقيع بخطِّ موالنا  فورد  مسائل أشكلت عيّل، 
أرشدك  عنه  سألت  ما  ا  »أمَّ  :الزمان صاحب 
ا احلوادث الواقعة فارجعوا فيها  اهلل وثبَّتك... وأمَّ
ة  تي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ إىل رواة حديثنا، فإنَّ

اهلل« بحار األنوار، العالمة املجليس: 53، ص 181.
الكربى  الغيبة  أبواب  وعىل  الرواية  هذه  يف 
عن   احلّجة اإلمام  يعقوب  بن  اسحق  يسأل 
املؤمنون  به  سيبتىل  وأسايّس،  ًا  جدَّ م  مهِّ موضوع 
يف زمن الغيبة، وهذا املوضوع هو الفراغ القيادي 
يف  تكليفهم  هو  وما   ،البيت أهل  ألتباع 
، قد  ، وكلِّ مستِجدٍّ مواجهة كلِّ حادثٍة، وكلِّ حتدٍّ
لقيادة واضحة  فالناس حتتاج  الساحة،  يطرأ عىل 
د اإلمام معامل  يرجعون إليها، ويف هذه الرواية حدَّ

القيادة التي جيب عىل الناس الرجوع إليها.
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 أسئلة عقائدية

ل من اهلل تعاىل عىل لسان نبيه اأَلكرم فيه تبيان كل يشء،  نعتقد: أّن القرآن الكريم هو الوحي ااِلهلي املنزَّ
وهو معجزته اخلالدة التي أعجزت البرش عن جماراهتا يف البالغة والفصاحة، وفيام احتوى من حقائق ومعارف 

عالية، ال يعرتيه التبديل والتغيري والتحريف.
ل عىل النبي، ومن اّدعى فيه غري ذلك فهو خمرتق أو  وهذا الذي بني أيدينا نتلوه هو نفس القرآن املنزَّ
مغالط أو مشتبه، وكّلهم عىل غري هدى؛ فانه كالم اهلل الذي ﴿ال َيأتيِه البطُل ِمْن َبنِي َيَديِه َوال ِمْن َخْلِفِه﴾ سورة 

فصلت 42.

وحالوته،  طراوته  عىل  باٍق  فهو  والفنون،  العلوم  مت  وتقدَّ الزمن،  م  تقدَّ كّلام  أّنه  إعجازه:  دالئل  ومن 
وعىل سموِّ مقاصده وأفكاره، وال يظهر فيه خطأ يف نظرية علمية ثابتة، عىل العكس من كتب العلامء وأعاظم 
الفالسفة، مهام بلغوا يف منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية؛ فاّنه يبدو بعض منها ـ عىل ااَلقل ـ تافهًا أو نابيًا أو 

مت ااَلبحاث العلمية، وتقدمت العلوم بالنظريات املستحدثة. مغلوطًا كّلام تقدَّ
حتى  كلامته  تنجيس  جيوز  فال  والعمل،  بالقول  وتعظيمه  الكريم،  القرآن  احرتام  بوجوب  أيضًا:  ونعتقد 

الكلمة الواحدة املعتربة جزًء منه.
ُروَن﴾ الواقعة: 79، سواء  ُه إاّل امُلَطهَّ كام ال جيوز ملن كان عىل غري طهارة أن يمّس كلامته أو حروفه ﴿ال َيَمسُّ
كان حمدثًا باحلدث األكرب كاجلنابة واحليض والنفاس وشبهها، أو حمِدثًا باحلدث األصغر كالنوم، إاّل إذا اغتسل 

أو توضأ عىل التفصيل الذي يذكر يف الكتب الفقهية.
كام أّنه ال جيوز إحراقه، وال جيوز توهينه بأّي نوع من انواع التوهني الذي ُيعد يف عرف الناس توهينًا، مثل 
د شخص توهينه وحتقريه ـ بفعل واحد من هذه ااَلمور  رميه، أو تقذيره، أو وضعه يف مكان ُمستحَقر، فلو تعمَّ
وشبهها ـ فهو معدود من املنكرين لإلسالم وقدسيته، املحكوم عليهم باملروق عن الدين والكفر بربِّ العاملني. 

املصدر عقائد االمامية: الشيخ املظفر، ص54 وما بعدها، بترصٍف.

َما َهَي َعِقيَدُتَنا في الُقْرآِن؟ 
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عندما جتتمع سالسة األلفاظ، وعذوبة الكلامت، وقوة الدليل، وعمق احلجة، فذلك ما يكون نادرًا ربام، لكن الكتاب 
الذي بني يديك عزيزي القارئ الكريم، هلو الكتاب الذي جع تلك الصفات، وهو الكتاب الذي سيجد فيه املطالع 

متعته، والباحث ضالته.
ساق املؤلف فصول الكتاب بأسلوب رائع جذاب، وهو أسلوب حواري، وأسلوب السؤال واجلواب، وقسمه إىل 
أربعة فصول، تناول يف الفصل األول بعض الومضات التي يتساءل فيها البعض عن أصل الوجود اإلهلي، وعن بعض 
الظواهر احلياتية والكونية املثبتة لوجود اهلل تعاىل، ويف املقابل هناك بعض األسئلة واإلشكاالت التي تطرح عن أسباب 

وعلل األشياء، والتي أزاغت بعض القلوب عن درب اهلداية والعبودية هلل تعاىل، عندما مل جتد جلواهبا وحلها سبياًل.
ثم يعّرج املؤلف عىل فصل الكتاب الثاين، فيدخل بمباحث الغيب بدخوله الفصل الثاين، وهو من األبحاث املهمة 
وعن  تعاىل،  وجوده  وعن  تعاىل،  باهلل  اإليامن  مبحث  تتناول  التي  احلوارية  تلك  سيام  ال  عليها،  االطالع  ينبغي  التي 

صفاته، ثم يدخل يف مبحث العقل ودوره يف اإليامن باهلل تعاىل.
وأما الفصل الثالث فهو يتناول قصة تراجع )أنتوين فلو( عن إحلاده وإنكاره، وهو من أساتذة الفلسفة يف بريطانيا، 

حتى اشتهر بكتاباته الكثرية يف فلسفة األديان، وهو من أرشس امللحدين، كام يعرب عنه املؤلف.
 ،ثم يتتم املؤلف كتابه بالفصل الرابع بأبحاث استداللية عن وجود اهلل تعاىل بحسب معطيات مدرسة أهل البيت

ورؤيتهم التوحيدية الصحيحة.
فالكتاب يستحق الرشاء واملطالعة، وهو موجود بصيغته اإللكرتونية )BDF( يف موقع شبكة الفكر لتحميل الكتب 

جمانًا، واهلل تعاىل ويل التوفيق.

اسم الكتاب: ِحَواٌر َساِخٌن َعِن اإِلحَلاِد

اسم املؤلف: السيد هادي املدرسي 

عدد الصفحات: 679

الطبعة: األوىل )2017م - 1438هـ(

ببليوغرافيا عقائدية
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ْحِف؟  َحابِة َفّرُوا ِمَن الزَّ َهْل َصِحيٌح َأنَّ َبْعَض الصَّ
جواُبنا: صحيح، وقد ورد هذا يف كتبكم املعتمدة، وأليك بعض الروايات التي ذكرت هؤالء الفارين من 

املعارك بأسامئهم. 
  الرواية األوىل: )... عن عائشة، قالت: أخربين: أيب، قال: كنت يف أول من فاء يوم أحد، فرأيت رجاًل 

مع رسول اهلل يقاتل دونه ...(. فضائل الصحابة: امحد بن حنبل، ج1، ص222.
  الرواية الثانية: )... واهنزم املسلمون واهنزمت معهم فإذا    بعمر بن اخلطاب    يف الناس، فقلت له: ما شأن 

الناس، قال: أمر اهلل ...( صحيح البخاري: كتاب املغازي ح 4067.
  الرواية الثالثة: )عن عثامن ابن موهب،  قال:    جاء    رجل    من أهل    مرص    حج    البيت    فرأى قومًا جلوسًا، 
فقال: من هؤالء القوم، فقالوا: هؤالء    قريش،   قال: فمن الشيخ فيهم، قالوا:    عبد اهلل بن عمر ،  قال: يا    ابن 
عمر :  إين سائلك عن يشء فحدثني: هل تعلم أن    عثامن    فر يوم    أحد ،  قال: نعم...( صحيح البخاري: 

كتاب فضائل الصحابة. 
  هذه الروايات وغريها قد تكررت يف مصادر متعددة من مصادركم املعروفة، وكام هو واضح فإهنا تدل 
عىل فرار ثالثة من كبار الصحابة عندكم بل تعتربوهنم أفضل الناس بعد رسول اهلل وهم أبو بكر وعمر 
ًفا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِلٰ فَِئٍة َفَقْد  ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّ ِ وعثامن، وقد قال اهلل يف حمكم كتابه الكريم َوَمن ُيَوهلِّ

َن اهللِ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس امْلَِصرُي سورة االنفال: آية 16 َباَء بَِغَضٍب مِّ

 تساؤٌل من مخالف
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