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افتتاحية العددعليٌّ َمَع احلقِّ واحلقُّ َمَع عليٍّ

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. 

  مـن القضايـا التـي تبانـٰى عليها العقـاء هي قضيـة قياس كل يشء عـى ميزان احلـق، فكل يشء 
يشـتبه عـى اإلنسـان حقيقتـه أنه حـق أوال؟ فـإن القاعدة يف ذلـك هو أنه جيـب عليـك أن تعرف احلق 
أواًل، ثـمَّ بعـد ذلـك تعرف أهلـه وتعرف أحقية ذلـك اليشء، وهذا مـا يؤيده ما ورد عـن أمري املؤمنني 
جـاِل، اْعِرِف احلقَّ َتعـِرْف َأهَلُه( روضـة الواعظني: ص39، لكـن هذا القانون  )Q(: )إنَّ احلـقَّ ال ُيعـَرُف بالرِّ
ال يبـدو انـه يعمـل يف بعـض املواضـع وباخلصـوص مع سـيد البلغـاء واملوحديـن عيل بـن أيب طالب 
)Q(، فإننـا نجـد األمـر خمتلفًا متامـًا، فأمري املؤمنـني )Q( ال نحتـاج إىل معرفة احلق مسـبقًا كي نعرفه، 
بـل بمجـرد  االطـاع عـى سـريته وأقوالـه وخطبـه فإنـك وصلـَت إىل احلـق، والسـبب يف ذلك ألن 
أمـري املؤمنـني )Q( قـد اتبـع احلق حـق اتباعه، واقتفـى خطى رسـول اهلل )O(، فهـو القائـل: )َوَلَقْد 
ـِه، َيْرَفُع لِی ِفـی ُكلِّ َيْوٍم ِمـْن َأْخَاِقِه َعَلاًم،  َبـاَع اْلَفِصيـِل َأَثَر ُأمِّ بُِعـُه -أي: رسـول اهلل )O(- اتِّ ُكْنـُت َأتَّ

بِِه. بِاإْلِْقتَِداِء  َوَيْأُمُرنِـی 
، َولِكنَّـَك َلَوِزيٌر َوإِنََّك    ثـم يقـول: )..إِنََّك َتْسـَمُع َما َأْسـَمُع، َوَتَری َمـا َأَری، إاِلَّ َأنََّك َلْسـَت بَِنبِيٍّ
( خطبـة: 192، وهـذا مـا كان واضحًا عنـد كثري مـن الصحابة عند اشـتداد الفتـن، فعن عامر  َلَعَلـٰی َخـرْيٍ
بـن يـارس )J( أنـه قـال لـه رسـول اهلل )O(: )َفـإِذا َرَأيـَت ذلِـَك َفَعَليـَك ِبـَذا اأَلصَلـِع َعـن َيميني 
 ، ُهـم واِديًا وَسـَلَك َعيِلٌّ واِديـًا، َفاسـُلك واِدَي َعيِلٍّ )يعنـي: َعـيِلّ بـن أيب طالِـٍب(، وإن َسـَلَك الّناُس ُكلُّ
ـَك َعـى َردًى، يا َعـاّمُر، طاَعُة َعـيِلٍّ طاَعتي،  َك َعن ُهـدًى، وال َيُدلُّ وَخـلِّ َعـِن الّنـاِس، إنَّ َعِلّيـًا ال َيـُردُّ

وطاَعتـي طاَعـُة اهللِ( فرائد السـمطني: ج1، ص178.
  ومل يكـن عـيلٌّ )Q( هـو امليـزان واملعيـار يف احلـق والباطـل فحسـب، بـل كان ميزانـًا يعـرف به 
( ينابيع  ٍّ إاِل َكاِفـرٌ الكافـر واملنافـق وغريمهـا، فقـد روي عن جابر بن عبـد اهلل انه قال: )َما َشـكَّ يِف َعـيلِ
ـا َنْعِرُف  املـودة للقنـدوزي: ج2، ص277، وُسـئَِل َأيضـًا َعـْن َعـيِلِّ ْبـِن َأيِب َطالِـٍب، َفَقـاَل )واهللِ َما ُكنَّ

ا( املصدر السـابق. ُمَناِفِقيَنـا إاِل بُِبْغِضِهـْم َعِليًّ
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وصـف القـرآن الكريـم مكـة بالبلـد اآلمن 
يف آيـات عديـدة، منهـا: قولـه تعـاىل: )ِفيـِه آَياٌت 
َنـاٌت َمَقـاُم إِْبَراِهيـَم َوَمـْن َدَخَلـُه َكاَن آِمًنـا( بل  َبيِّ
آمنـًا، منهـا  آيـات أخـرى أن اهلل جعلـه  ورد يف 
لِلنَّـاِس  َمَثاَبـًة  اْلَبْيـَت  َجَعْلَنـا  تعـاىل:)َوإِْذ  قولـه 
َوَأْمًنـا( وقوله تعـاىل: )َربِّ اْجَعْل هذا َبَلـدًا آِمنًا( 
البقـرة: 126، وقولـه تعـاىل: )َربِّ اْجَعـْل َهـَذا اْلَبَلَد 

.35 آِمنًا(إبراهيـم: 
وظاهـر هـذه اآليـات املباركـة أن األمـن يف 
مكـة صفـة توقيفيـة، أو قـل هـي أمـر تكوينـي، 
بقرينـة جعـل البـاري عـز وجـل، من قبيـل قوله 
ْفئَِدَة  ْبَصـاَر َواأْلَ َع َواأْلَ ـمْ تعـاىل: )َوَجَعَل َلُكُم السَّ
ُروَن( امللـك: 23، فاجلعـل هنـا بمعنـى  َقِليًاَماَتْشـكُ
اخللـق التكوينـي اخلـارج عـن اختيار اإلنسـان.

مـن  الظهـور  بـذا  نتمسـك  أن  أردنـا  وإذا 
اآليـات الكريمـة فمعناهـا أن يكـون كل يشء يف 
مكـة آمنـًا مـن كل يشء، وأن أرض مكـة غـري 
قابلـة ألن حتصـل فيهـا معصيـة أو جريمـة، وال 
القتـل والدمـار والرعـب  يمكـن أن يقـع فيهـا 

واخلـوف، ألن ذلـك كلـه مصاديق عـدم األمن.
 لكن هـذا املعنى تكذبـه الوقائع واألحداث 

التارخيية التـي وقعت يف مكة.
املرشفـة  الكعبـة  نفـس  تعرضـت  فلقـد 
باملنجنيـق، واحـرق جـزء  لاعتـداء وُضبـتْ 
أسـالت  حـروب  فيهـا  ووقعـت  وهتـّدم،  منهـا 
الدمـاء وأزهقـت األرواح،فقتل يف مكـة عبد اهلل 
بـن الزبـري وُحـّز رأسـه، وُأرِسـل إىل عبـد امللك 
بـن مـروان، وصلب احلجـاج بدنـه ُمنّكًسـا عند 
احلجـون بمكـة، وقتـل معـه عبـد اهلل بـن مطيـع 
العـدوي وعبـد اهلل بـن صفـوان اجلمحـي وهـو 
متعلـق بأسـتار الكعبـة، كان ذلـك سـنة 73 هـ.

كـام أننـا نسـمع الكثـري عـن الرسقـات التي 
ذلـك  كل  واملعتمريـن،  احلجيـج  هلـا  يتعـرض 
يكـذب ويعـارض أن يكون األمن حالـة تكوينية 

جمعولـة مـن قبـل اهلل تعـاىل ملكـة املكرمة.
املعنـوي  األمـن  فـإن  أخـرى  جهـة  ومـن 
فامزالـت  املقدسـة،  الديـار  يف  أيضـًا  مفقـود 
تتباهـى يف بـث  الصحـف يف عاملنـا اإلسـامي 

دروس في العقيدة
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الفرقـة والعـداء بـني املسـلمني بـدواٍع عرقيـة أو 
طائفيـة، أو قومية،ومازالـت الضغائـن ُتثار حتى 
بـني احلجيـج يف أيـام احلج،فيتصّيـدون املواقف 

وذاك. هـذا  ضـد  التحريضيـة 
كذلـك بعـض املنابـر واخلطـب مـن داخـل 
أبنـاء  بـني  السـلبية  العواطـف  تثـري  البلـد  هـذا 
الديـن الواحـد، فام تـكاد هتـدأ فتنة إال عـا نداء 
لفتنـة أخـرى، مدعومـة ببعض الفضائيـات التي 
تصـب الزيـت عـى النـار يف عقـول هـذا اجليـل 

الناشـئ الـريء.
فكيف جعل اهلل هذا البلد آمنًا؟

فهـل لألمـن معنـى آخر غـري الـذي نعرفه؟ 
أو أن ثمـة تفسـري آخر هلـذه اآليـات املباركة؟

يقـول املفـرسون أن مفـاد هـذه اآليـات هو 
تكليـف النـاس بتحقيـق األمـن يف هـذا البلـد، 
فاألمـر واجلعـل هنـا ترشيعـي وليـس تكوينيـًا، 
ويظهـر هـذا التكليـف يف أحـكام اإلحـرام، فإن 
مقتـى االلتـزام با أن يكون االنسـان، احليوان، 
لعـان،  فـا كـذب والسـب وال  آمنـًا،  النبـات 

ليعيـش النـاس يف أجـل وأعظـم مصـداق مـن 
مصاديـق األمـن والسـامة.

وعليـه فإننـا نحـن املكلفون بتحقيـق وإجياد 
األمـان يف ذلك املـكان وإجياده، وحفظ اإلنسـان 
واحليـوان والنبـات من كل أذًى وسـوء،فيحصل 
عـى الطمأنينـُة كل مـن يصـل إىل تلـك الديـار 
امتـألت  إذا  إال  يكـون  ال  وهـذا  املقدسـة، 
أوقاتنـا وجمالسـنا وفضائياتنـا وصحفنـا وخطبنا 

بأحاديـث الـودِّ واملحبـة لآلخريـن.
ويف اخلتـام عـى العامل اإلسـامي كّلـه اليوم 
ويبـذل  اإلهلـي،  التكليـف  هلـذا  يسـتجيب  أن 
والسـام،  األمـن  حتقيـق  يف  اجلهـد  مـن  املزيـد 
يعيـش  اليـوم  اإلسـامي  عاملنـا  خصوصـًاوان 
ظروفـًا اسـتثنائية، تسـودها التوتـرات الطائفيـة 
ومذاهـب العنـف، فليـس مـن مصلحـة اأُلّمـة 
متصارعـني  املسـلمون  يكـون  أن  اإلسـامية 
متحاربني،فالرصاعـات الداخليـة تقّطـع أوصال 

وتفّرقهـا وتضعـف طاقاهتـا.   اأُلمـة 
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ــد  ــي أح ــار اجلام ــة أو التي ــلفية اجلامي ــّد الس ُتع
ــكام  ــوايل احل ــي ت ــلفية الت ــارات الس ــرز التي أب
ــة  ــمع والطاع ــدأ الس ــق مب ــة، وف ــواالة مطلق م
-كــام  األوىل  البيئــة  ولعــل  األمــر،  لــويل 
ــي  ــار ه ــور هذاالتي ــن- لظه ــدة قرائ ــدو ع يب
ــلفي  ــب الس ــى املذه ــى ع ــعودية،مما أضف الس
ــرش  ــا يف ن ــتند إليه ــذورًا يس ــار وج ــوة انتش ق

أفــكاره وأهدافــه.
والتيــار  احلركيــة  الســلفية  أفــكار  وكانــت 
ــة املوجــودة  ــارات الديني ــرز التي اجلامــي مــن أب
يف الســعودية وال تــزال، وربــام يرجــع ميــل 
الســلطة يف اململكــة الســعودية إىل التيــار اجلامــي 

ــا. ــه حلكامه ــدة والئ لش
نشأة اجلامية:

ــارص،  ــار مع ــو تي ــي ه ــلفي اجلام ــار الس   التي
ــار  ــور التي ــات األوىل لظه ــًا، والبداي ــد حديث ول
املدينــة  يف  كانــت  رســمي  بشــكل  اجلامــي 
املنــورة وقبــل احتــال الكويــت بســنتني تقريبًا، 
حددهــا البعــض بعــام 1988م، وهــذا مــا عــّزز 
ــة عليهــا، فقــد  مــن إطــاق اســم ســلفية املدين
ــة  ــى طاع ــز ع ــة بالركي ــلفية اجلامي ــدأت الس ب
أويل األمــر والــوالء هلــم واالنقيــاد التــام لرغبــة 

ــر. أويل األم
املؤسس:

مؤســس التيــار اجلامــي الســلفي هــو حممــد بــن 

مذاهب وأديان

أمــان اجلامــي، ولــد يف احلبشــة ســنة)1930م(، 
ــظ  ــا وحف ــم فيه ــث تعلَّ ــويف)1995م(، حي وت
القــرآن يف نشــأته وبعــض علــوم العربيــة والفقه 
ــم إىل  ــال ث ــة إىل الصوم ــن احلبش ــرج م ــم خ ث
اليمــن ومــن هنــاك إىل مكــة، وكان مذهبــه هــو 
الشــافعية، وعمــل اجلامــي مدرســًا يف اجلامعــة 

ــدة. اإلســامية الســعودية، يف قســم العقي
شــارك يف وضــع فكــر اجلاميــة ربيــع بــن هــادي 
ــة  ــة يف كلي ــدرس يف اجلامع ــو م ــيل، وه املدخ
احلديــث، وأصلــه مــن منطقــة جــازان، وتقــول 
ــور العلنــي للتيــار  ــة أن الظه تقاريــر صحافي
حــرب  أعقــاب  )1990م(  يف  كان  اجلامــي 
اخلليــج، ومتثلــت البدايــات األوىل للتيــار كفكــر 
مضــاد للمشــايخ الذيــن اســتنكروا دخــول 

ــا. ــت لتحريره ــة إىل الكوي ــوات األجنبي الق
وتقــول بعــض املصــادر أن ســبب إطــاق هــذا 
ــان  ــد أم ــيخ حمم ــو أن الش ــم، ه ــم عليه االس

َلفي التَّّياُر الَجاِميُّ السَّ
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وإخوانــه تكاتفــوا يف الــرد عــى بعــض احلركيني 
واحلزبيــني ومــن تابعهــم بعــد اعراضهــم عــى 
ــن  ــد ب ــاز وحمم ــن ب ــز ب ــيوخهم )عبدالعزي ش
ــوا  ــن أباح ــوزان(، الذي ــح الف ــني، وصال عثيم
بــاب  مــن  األمريكيــة  بالقــوات  االســتعانة 

ــرورة. ال
أبرز مامح التيار اجلامي:

ــلفي  ــار الس ــح التي ــم مام ــال أه ــن أمج يمك
ــيل:  ــام ي ــي ب اجلام

- التيــار اجلامــي: هــو تيــار جيمــع تشــابه املنهــج 
يف التعامــل مــع املخالــف، ويزعــم احتــكار 

ــلفية. ــنة والس ــمية بالس التس
- الســعي الدائــم إىل هتميــش وإنــكار بقيــة 

األخــرى. الســلفية  واجلامعــات  التيــارات 
- رفض العمل السيايس واحلزيب واالنتخابات.

الــوالء املطلــق والســمع والطاعــة لــويل   -
وحتريــم  عليــه،  اخلــروج  وعــدم  األمــر، 
الثــورات واملظاهــرات والعمــل الســيايس العــام 

ضــد النظــام احلاكــم.
احلركيــة  اإلســامية  التيــارات  معــادات   -
مثــل  امُلَحاِفظــة  عــن  فضــًا  )اجلهاديــة(، 

)اإلخــوان(.
- عــدم إعــذار املفكريــن واإلصاحيــني يف 
ــون  ــذي خيتلق ــت ال ــل يف الوق ــأ، أو التأوي اخلط

ــكام. ــذار للح األع
ورفــع  الدعــاة  عــى  الوشــاية  إىل  ســعوا   -

للحــكام. فيهــم  التقاريــر 
- الشــّدة عــى املخالــف، والتحذيــر منــه علنــًا، 

وإظهــار الــراءة مــن أخطائــه وترصفاتــه.
املرتكزات الفكرية للتيار اجلامي:

ودحــض  املخالــف  إســقاط  إىل  الســعي   -
الفقهيــة. حججــه 

- الطاعــة املطلقــة لــويل األمــر وحرمــة اخلــروج 

ــه، ووجــوب قتــل اخلارجــني عــى احلاكــم  علي
حفاظــا عــى النظــام العــام.

ــًا  ــم خروج ــام احلاك ــة للنظ ــار النصيح - اعتب
عــى ويل األمــر، واعتبــار مــن يعــارض احلاكــم 

ــوارج. ــن اخل ــه م أو يناقش
واإلعتصامــات  التظاهــرات  حتريــم   -
واإلضابــات ضــد احلاكــم، واعترهــا بعضهــم 

املاســونية. اليهوديــة  مبــادئ  مــن 
- اعتبــار منهــج الســلف مصــدرًا مــن مصــادر 

الترشيــع.
قيادات التيار اجلامي:

* حممــد أمــان اجلامــي، وقــد تقــدم أصلــه 
ووفاتــه. ووالدتــه 

* ربيع بن هادي: سعودي.
* حممــد ســعيد رســان:من أبــرز قيــادات 
التيــار املداخــيل يف مــرص، ولــد يف )23 نوفمــر 

1955م(.
 8( يف  ولــد  يمنــي  القــويص:  أســامة   *

. ) 1م 9 5 4 غســطس أ

املصادر:
العربيــة  اململكــة  يف  الدينيــة  التيــارات   *

املشــوح. خالــد  الكاتــب  الســعودية، 
* تعريــف العامــي باملذهــب اجلامــي بقلــم 

ــود. ــن حمم ــني ب حس
ــادق  ــيخ ص ــم الش ــة، بقل ــة.. الرسوري * اجلامي

ــايض. البي
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المنتديـات  عالـم  فـي  يـدور  مـا  عـادًة    
فـي  وحتـى  والعامـة  الخاصـة  والجلسـات 
وفكريـة  عقائديـة  ومطارحـات  نقاشـات  العمـل 
أسـتاذ  بيـن  نقـاش  يـوم  ذات  فحـدث  وغيرهـا، 

اإلمامـة.  قضيـة  حـول  سـني  وآخـر  شـيعي 
أّن  نعتقـد  نحـن  الشـيعي:  األسـتاذ  فقـال    
اإلمامـة والخافـة بعـد رسـول اللـه )O( هـي 
معينيـن  أشـخاص  أو  لشـخص  إلهـي  تفويـض 
ورئاسـة  زعامـة  فـي   )O( اللـه  لرسـول  خلفـًا 
الديـن والدنيـا، فالقائـم مقام النبي )O( يسـعى 
وصيانـة  اإلسـام  أحـكام  ونشـر  ترسـيخ  نحـو 
الشـريعة المقدسـة، والقضـاء علـى شـتى أنـواع 
وال  اللـه،  حـدود  وإقامـة  والمفاسـد،  الفتـن 
أحـد، سـوى  لـكل  الشـريف  المقـام  هـذا  يليـق 
العاليـة، مـن  القيـم اإلسـامية  يمتلكـون  الذيـن 
والزهـد،  والهجـرة  والعلـم  والجهـاد  التقـوى، 
والسـيرة الحسـنة، والحنكـة السياسـية، والعدالة 
الهمـة،  وعلـو  الصـدر،  وسـعة  والشـجاعة، 
واألخـاق الفاضلـة، ناهيـك عـن العصمـة التي 
سـوى  يمتلكهـا  ال  الفضائـل  وهـذه  بهـا،  نعتقـد 
 ،)Q( طالـب  أبـي  بـن  علـي  المؤمنيـن  أميـر 
مـن  المسـتفيضة  والروايـات  التاريـخ  وبشـهادة 

الفريقيـن. علمـاء 
 :)O( األسـتاذ السـّني: قـال رسـول اللـه   

اهتديتـم(،  اقتديتـم  بأيهـم  كالنجـوم  )أصحابـي 
وال خصـوص للصحابـي علـّي بـن أبـي طالـب. 
  الشـيعي: مع غض النظر عن سـند الحديث، 
لوجـود  االعتبـار،  عـن  وسـاقط  مجعـول  فهـو 
 عـّدة أدلـة قاطعـة، وأن النبي )O( لـم يتفوه به.

دليل؟ بأّي  السّني: 
الشـيعي: هنـاك أدلـة عقليـة كثيـرة لنفـي هذا 

منها: الحديـث 
طريقهـم  المسـافرون  يضـل  عندمـا   -1   

فـي الليـل، فهنـاك ماييـن النجـوم فـي السـماء، 
لمـا  أهوائهـم  حسـب  منهـا  أيـًا  اختـاروا  ولـو 
اهتـدوا لطريقهـم أبـدًا، فالنجـوم الهاديـة لذلـك 
بقيـة  عـن  تتميـز  ومعروفـة  خاصـة،  نجـوم  هـي 
النجـوم، فبهـا يعثـر المسـافرون فـي الليـل علـى 

ويهتـدوا. طريقهـم 
  2ـ الحديث يتناقض مع عشـرات األحاديث 

وحديـث  الثقليـن(،  )حديـث  مثـل:  األخـرى، 
وحديـث  قريـش(،  مـن  عشـر  االثنـي  )الخلفـاء 
وحديـث  بيتـي(،  أهـل  مـن  باألئمـة  )عليكـم 
)أهـل بيتـي كالنجـوم(، وحديـث السـفينة: )مثل 
أهـل بيتـي كسـفينة نـوح...(، وحديـث )النجوم 
أمـان ألهـل األرض من الغـرق وأهـل بيتي أمان 
للحاكـم:  المسـتدرك  )راجـع  االختـاف(.  مـن  اُلمتـي 

ص149(. ج3، 
ذكرتـه  الـذي  الحديـث  أّن  عـن  فضـًا    

مناظرات عقائدية
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أمـا  المسـلمين،  مـن  خاصـة  طائفـة  نقلتـه  قـد 
األحاديـث المخالفـة لحديثـك التـي ذكرتهـا أنا 

المسـلمين. طوائـف  جميـع  نقلتهـا  فقـد 
األصحـاب  بيـن  الواقعـة  الحـوادث  ـ   3   

واختافهـم، بعـد رحيـل النبـي )O( ال تتائـم 
بعضهـم،  فارتـد  ذكرتـه،  الـذي  حديثـك  مـع 
الصحابـة  أكثـر  كطعـن  ببعـض  بعضهـم  وطعـن 

قتلـه. إلـى  انتهـى  الـذي  عثمـان  خافـة  فـي 
لعـن  مـع  يتائـم  ال  حديثـك  أن  كمـا  ـ   4
بسـب  معاويـة  كأمـر  بعضـًا،  الصحابـة  بعـض 
اللـه  رسـول  حّقـه  فـي  قـال  وقـد   )Q( علـّي 
)O(: )مـن سـب عليـًا فقـد سـبني ومن سـبني 
فقـد سـب الله(. األمالـي للصـدوق: ص157، وراجـع: كنز 
يتائـم  32903(، وكذلـك ال  602 ح  العّمـال: ج11 ص 
مـع قتـال الصحابـة بعضهـم بعضـًا، كمـا حارب 
فـي   )Q( علـّي  المؤمنيـن  أميـر  والزبيـر  طلحـة 
وكمـا  صفيـن،  فـي  ومعاويـة  الجمـل،  حـرب 
الكبيـرة مـن  الذنـوب  يتائـم بصـدور بعـض  ال 
والسـرقة  الخمـر  وشـرب  الزنـا  مثـل  الصحابـة 
أمثـال  بعضهـم،  علـى  الحـدود  أقيمـت  حيـث 

شـعبة...(. بـن  والمغيـرة  عقبـة،  بـن  )الوليـد 
الـذي  أرطـأة«  بـن  بـ»ُبسـر  االقتـداء  فهـل    
كان مـن أصحـاب النبـي )O(، والـذي سـفك 
دمـاء اآلالف مـن االبرياء مـن المسـلمين، وهل 

رسـول  عاصـروا  الذيـن  بالمنافقيـن  االقتـداء 
وهـل  المدينـة،  فـي  كثرتهـم  مـع   )O( اللـه 
االقتـداء بمـروان بـن الحكم الـذي قتـل طلحة، 
وهـل االقتـداء بالحكـم أبـي مـروان الـذي كان 
 ،)O( بالنبـي  يسـتهزأ  وكان  األصحـاب،  مـن 

للهدايـة؟! سـببا  وأمثالهـم 
المختلـق  المذكـور  بحديثـك  فالعمـل    
اهتديتـم(  اقتديتـم  بأيهـم  كالنجـوم  )أصحابـي 
مـع مـا نلمسـه مـن الواقـع الخارجـي، ويحكيـه 

وغريـب!! مضحـك  أمـر  لنـا  التاريـخ 
هـم  األصحـاب،  مـن  المقصـود  السـّني:    
للنبـي  المخلصـون  الحقيقيـون  األصحـاب 

والكاذبـون. المنافقـون  ال   ،)O(
أمثـال:  تقصـد  كنـت  إن  الشـيعي:    
دون  وعمـار  ومقـداد،  ذر،  وأبـو  سـلمان 
األشـكال  بقـي  غيرهـم،  اعتبـارك  مـع  سـواهم، 
فالواليـة  مسـتحكمًا،  بيننـا  واالختـاف 
ال  بعـده  مـن  وولـده   )Q( المؤمنيـن  ألميـر 
األحاديـث  بتلـك  التمسـك  فاألفضـل  غيرهـم، 
والواضحـة  اإلشـكال،  مـن  تخلـو  التـي 
.)K( وواليتهـم  امامتهـم  فـي   والـواردة 

المصدر:
 مناظـرات فـي العقائـد واألحـكام لعبـد الله 

ص78. ج1،  الحسن: 
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يف السادس والعرشين من شهر رجب األصب يف السنة الثالثة قبل اهلجرة املباركة -عى 
عن  واملدافع  عنه  واملحامي   )O( النبي  )Q(عمِّ  طالب  أيب  وفاة  كانت  املشهورة-  الرواية 
رسالته، وبذه املناسبة نحاول أن نعرج عى قضية إيامنه )Q(، تلك القضية التي بقيت عالقة يف 
أذهان الكثري من أبناء العامة حتى اشتبه عليهم األمر، ويف احلقيقة إن هذه القضيةليست بشبهة 
أصًا، وإنام هي علم أنكره مع سبق اإلرصار والتعمد، وذلك لكثرة ما بنيِّ من حقِّ هذا اإلنسان 

العظيم من األدلة التي ال ينكرها إال مكابر!
أّما أدلة الشيعة جممع عليها، وال خاف يف ذلك أبدًا، تبعًا ألئّمتهم)K(، واألحاديث الداّلة 
عى إيامنه عن أهل بيت العصمة كثرية، يمكن مراجعتها يف كتاب: )منية الراغب يف إيامن أيب طالب( 

للشيخ حمّمدرضا الطبيس.
)أسنى  يف  دحان  زيني  أمحد  الشافعية  مفتي  عن  ُنقل  فقد  واجلامعة  السنة  أهل  جهة  من  وأما    
يف  والبحوث  الكتب  وكتبوا  أيضًا،  إيامنه  إىل  ذهبوا  أّنم  الُسّنة:  أهل  علامء  من  مجاعة  عن  املطالب( 
إثبات ذلك، كالرزنجي، واألجهوري، وابن وحيش يف رشحه لكتاب )شهاب األخبار(، والتلمساين 

يف )حاشية الشفاء(، والشعراين، وسبط ابن اجلوزي، والقرطبي، والسبكي، وأيب طاهر، وغريهم.
بل لقد حكم عدد منهم - كابن وحيش، واألجهوري، والتلمساين - بأّن من أبغض أبا طالب فقد 

كفر، أو من يذكره بمكروه فهو كافر.
جعفر  وأيب  والبلخي،  قائم،  كابن  املعتزلة،  شيوخ  بعض  عن  للنهج  رشحه  يف  احلديد  أيب  ابن  ونقل 

االسكايف، قوهلم بذلك.
  ويكفي ما دلَّ عى إيامنه هو ما ُأثر عنه من األقوال واملواقف واألشعار التي تكشف عن إسامه وإيامنه 
العميق بشخص اخلاتم )O( وبرسالته وبعثته، والتي استقصاها كتاب )منية الراغب يف إيامن أيب طالب( ، 
وكذلك كتاب )أبو طالب مؤمن قريش( ملؤلفه عبد اهلل اخلنيزي، إضافُة إىل كتاب )الغدير( للعّامة األميني 

يف اجلزء السابع والثامن منه، فإن فيه الغنى والكفاية.

شبهات وردود

)Q( ِإمياُن َأبي َطالٍب
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نجومٌ في سماِء العقيدة

األمة  أن  إذ  واخلطرية،  احلساسة  باملرحلة  الدنيا  عامل  عن   )O( اخلاتم  رحيل  بعد  ما  مرحلة  اتسمت 
اإلسامية والصحابة باخلصوص افرقوا فرقتني، فرقة قبلت بخافة األول وسارت مع من اختارته سقيفة 
- مع خليفة رسول اهلل )O( احلقيقي عيل بن أيب طالب )Q(، وقد  بن ساعدة، وفرقة ترى احلقَّ -وهو احلقُّ
عرف أتباع أمري املؤمنني )Q( بصابة موقفهم وقوة منطقهم وعمق عقيدهتم بالصديق األكر والفاروق 
األعظم عيل بن أيب طالب )Q(، ومن أولئك األفذاذ الذين كان هلم قدم صدق مع أمري املؤمنني )Q( هو 
املوايل املخلص ضار بن ضمرة الكناين )رضوان اهلل تعاىل عليه(، ذلك الصحايب الذي عارص أمري املؤمنني 

)Q( وأخلص له صحبته بل كان خواص أصحابه وأتباعه.
مل ينقل لنا التاريخ الكثري عن حياة هذا البطل الشجاع سوى بعض املواقف القليلة التي أثرت عنه، ويف 
احلقيقة أن تلك املواقف القليلة صنعت تارخيًا كبريًا وعظياًم هلذا اإلنسان الكامل، فقد إثر عنه ذلك املوقف 
الشجاع والفريد مع معاوية بن أيب سفيان حني طلب منه أن يصف له أمري املؤمنني )Q(، ذلك املوقف الذي 
قد يكلفه رقبته آنذاك، لكن يقينه وعقيدته بموىل املوحدين )Q( جعله مل يتزلزل له قدم، ومل يرجف له جفٌن 
أمام جروت وطغيان معاوية، فقد روي عنه )رضوان اهلل عليه( أنه دخل عى معاوية، َفَقاَل َلُه ـ معاوية ـ : 

ِصْف يِل َعِلّيًا؟
َفَقاَل َلُه: َأَو ُتْعِفينِي ِمْن َذلَِك؟

َفَقاَل: اَل ُأْعِفيَك.
ُر اْلِعْلُم ِمْن َجَوانِبِِه .... إلخ. ُكُم َعْداًل، َيَتَفجَّ َفَقاَل: َكاَن واهللِ َبِعيَد امْلَُدى، َشِديَد اْلُقَوى، َيُقوُل َفْصًا، َوَيْ

َباِس  ُه، ُيْعِجُبُه ِمَن اللِّ اِطُب َنْفَسُه، َوُيَناِجي َربَّ ُه، وخُيَ ُب َكفَّ ِة، َطِويَل اْلِفْكَرِة، ُيَقلِّ ثم قال: َكاَن َواهللِ َغِزيَر اْلَعْرَ
َعاِم َما َجَشَب. َما َخُشَن، َوِمَن الطَّ

ِه،واْخَتَنَق اْلَقْوُم بِاْلُبَكاِء. َيتِِه َفَنَشَفَها بُِكمِّ َفَوَكَفْت ُدُموُع ُمَعاِوَيَة َعَى حِلْ
اُه؟ َك إِيَّ َسِن َكَذلَِك، َفَكْيَف َكاَن ُحبُّ ُثمَّ َقاَل ـ معاوية ـ: َكاَن واهللِ َأُبو احْلَ

اُر؟ َك َعْنُه َيا ِضَ َقاَل: َفَكْيَف َصْرُ
ا. ا،واَل َتْسُكُن َحَراَرهُتَ هُتَ َقاَل: َصْرَ َمْن ُذبَِح َواِحُدَها َعَى َصْدِرَها، َفِهَي اَل َتْرَقى َعْرَ

ُثمَّ َقاَم وَخَرَجوُهَوَباٍك(. بحار األنوار: ج84، ص156
  هكذا كان ضار )رضوان اهلل عليه( يف عقيدته وإيامنه بخليفة رسول اهلل )O(، وهكذا فعل به فراق أمري 

املؤمنني )Q(، حتى جعله واهلًا حزينًا!

J
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  التوبـــة: بـــاب عظيم فتحـــه اهلل لعباده 
النادمـــني املنيبـــني له، وهـــو يســـُع كل آثم 
متكـــر جبار مهام بلـــغ ذنبه وإثمـــه، فام عذر 
بعـــد فتحه؟ الباب  من أغفـــل دخول هـــذا 

  والتوبـــة مـــن األمور امُلســـّلم با؛ إلن 
انســـداد هذا الباب وغلقه فهـــذا يعني أن خيلد 
كل آثـــم وخاطئ يف جهنـــم، وألرص عى آثامه 
وذنوبـــه لعدم الثمـــرة من تركها، فـــا فائدة 
منها، ويف  اخلـــاص  مـــن حماولة  وال رجوى 
هذا املعنى جـــاء قوله تعاىل: )َوَلـــْو ُيَؤاِخُذ اهلل 
النَّاَس باَِم َكَســـُبوا َما َتَرَك َعـــَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة 
ى(. )فاطر: 45(. ُرُهْم إىَِل َأَجٍل ُمَســـمًّ  َوَلِكـــْن ُيَؤخِّ

 وللتكلم عـــن التوبة جيب املـــرور بمراحلها، 
وآثارهـــا وفوائدها فنقول:

  إن للتوبـــة مراحـــل تبدأ بعـــد ان يعي 
وجترئه  والذنوب  املعايص  يف  إرسافه  اإلنســـان 
عى البـــاري والتجاوز عى أوامـــره ونواهيه، 
وهـــذا املحـــرك هو املعـــر عنـــه بالضمري، 

عندهـــا يصـــل اإلنســـان حلالة تدعـــوه اىل 
التوبـــة واإلنابة، وهي الشـــعور بالضيق واألمل 
واحلرسات  اآلهات  قلبه  وتعترص  واالنكســـار 
فيشـــعر  آثـــام وذنوب،  فعله من  ما  بســـبب 
وســـيلة  بأي  منه  التخلـــص  حمـــاوال  بالندم 
كانـــت، وبعـــد مرحلـــة الندم تـــأيت مرحلة 
اهلل ســـبحانه وتعاىل  نـــوه عليها  احلرسة، وقد 
ونســـبها ملـــن مل جير آثامـــه باإلنابـــة فقال: 
ِة..(. مريـــم:39، فا  ـــرْسَ )َوَأْنِذْرُهـــْم َيـــْوَم احْلَ
حرسة تنفـــع يوم القيامة بســـبب مـــا قدمت 
َتا  يـــداه، عندها يقـــول العايص: ).. َيـــا َحرْسَ

ْطـــُت يِف َجْنـــِب اهللِ..(. الزمر:56. َعـــَى َما َفرَّ
  وربـــام هناك مرحلـــة تأيت بعـــد الندم 
واحلـــرسة أال وهـــي مرحلة البـــكاء! فالبكاء 
ليـــس ضعفًا بـــل هو وســـيلة من وســـائل 
يطّهر  البـــكاء  ألن  الداخيل،  النفـــيس  الصفاء 
ويغســـل ما يف النفـــس، ويزيل عـــن القلب 

. ين لر ا
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  وال بـــد مـــن مزامنـــة تلـــك املراحل 
مرحلـــة العزم واإلرصار عى عـــدم العودة إىل 
الذنـــب أو املعصيـــة مرة أخـــرى مهام كانت 
مع  االنســـياق  وعدم  املحركـــة،  املغريـــات 
الشـــهوات والغرائز واملحفـــزات عندها نصل 
ملرحلة التوبـــة النصوح، والتـــي ذكرها اهلل يف 
ِذيَن َآَمُنـــوا ُتوُبوا إىَِل  ـــا الَّ َ حمكم كتابـــه: )َيا َأيُّ
َر َعْنُكْم  ُكـــْم َأْن ُيَكفِّ اهللِ َتْوَبًة َنُصوًحا َعَســـى َربُّ
تَِها  حَتْ ِمْن  ـــِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخَلُكْم  َئاتُِكْم  َســـيِّ
إن  املرء  عـــى  وجيب   ،8 التحريـــم:  ـــاُر..(.  ْنَ اأْلَ
للتصحيـــح واملعاجلة  او ذنبه قابا  إثمـــه  كان 
فعليـــه جـــره بذلـــك، وإن كان الذنب غري 
قابل للجـــر بعدم املقـــدرة عى أخـــذ براءة 
الذمـــة ممن وقـــع عليـــه احليف إلســـتتباعه 
مشـــاكل مجة، توجه العبد املنيـــب حينئٍذ نحو 

فيه. واجتهد  اإلســـتغفار 
  فـــإذا تاب العبـــد ومر بتلـــك املراحل 
تاب اهلل عليه وشـــمله برمحته، قـــال تعاىل: ).. 

ُثمَّ َتـــاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبـــوا..(. التوبة: 118. 
  فالتوبة هي باب األمل، وهلا من الفوائد 

ُفوا  ِذيَن َأرْسَ واآلثار كقوله تعاىل: )ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِة اهلل إِنَّ اهللِ َيْغِفُر  َعَى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَ
ِحيُم(. الزمر:53،  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ الذُّ
فظاهر اآلية يدل عى عدم اليأس من روح اهلل، 

فاهلل يغفر الذنوب مجيعًا مهام كثرت، حتى ال 
يبقى عى العبد يشء، فهو الغفور الرحيم، وعن 

رسول اهلل )O( أنه قال: )ال تنقطع اهلجرة 
حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى تطلع 

 الشمس من مغربا(. املبسوط للطويس: ج2، ص4.

  ولو مل يكن هناك باب توبة لطغى علينا اليأس، 
وألصبنا باخليبة واخلذالن واإلحباط، لكن باب 

التوبة بعث فينا أمل وأرادة التغــــــري.
فالتوبـــة إذن حتولنـــا من عـــامل اخلرسان 

والفاح. الفـــوز  عـــامل  إىل  واهلاك 
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صفحات مهدوية

  مــن املعتقــدات الثابتــة يف الذهنيــة الشــيعية 
ــو أّن  ــة- ه ــة واليقيني ــة الصحيح ــًا لألدّل -وفق
ــي  ــاس، وه ــامل الن ــون بأع ــة )K( يعلم األئّم
ُتعــرض عليهــم ويرشفــون عليهــا، وفقــًا لألدلة 
ــة  ــات الصحيح ــاقتها املروي ــي س ــرية الت الكث
 ،)K( عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة
فقــد جــاء هــذا األمــر يف رصيــح الكتــاب 
ى  ــرَيَ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ــاىل: )َوُق ــال تع ــز، ق العزي
ــة: 105،  ــوَن( التوب ــوُلُه َوامْلُْؤِمُن ــمْ َوَرُس اهلُل َعَمَلُك
ــت  ــل بي ــم أه ــة ه ــة املبارك ــون يف اآلي فاملؤمن
البيــت )K(، فقــد روي عــن يعقــوب بــن 
ــن  ــد اهلل )Q( ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــعيب ق ش
قــول اهلل عــز وجــل: )اعملــوا فســريى اهلل 
عملكــم ورســوله واملؤمنــون( قــال: )هــم 

الــكايف: ج1، ص219 األئمــة( 
  وعــن عبــد اهلل بــن أبــان الزيــات وكان 
ــا  ــت للرض ــال: قل ــا )Q( ق ــد الرض ــا عن مكين
)Q(: ادع اهلل يل وألهــل بيتــي فقــال: أو لســت 
ــيل يف كل  ــرض ع ــم لتع ــل؟ واهلل إن أعاملك أفع
ــال يل:  ــتعظمتذلك، فق ــال: فاس ــة، ق ــوم وليل ي
أمــا تقــرأ كتــاب اهلل عــز وجــل: )وقــل اعملــوا 

فســريى اهلل عملكــم ورســوله واملؤمنــون(؟ 
 )Q( بــن أيب طالــب قــال: هــو واهلل عــيل 

ــم:14. النج
ــام  ــو اإلم ــود )( ه ــام املوع ــام أن اإلم وب
السلســلة  تلــك  أئمــة  مــن  عــرش  الثــاين 
املعصومــة الطاهــرة التــي خصهــا اهلل تعــاىل 
اهلل  رســول  خلافــة  واالصطفــاء  باإلجتبــاء 
)O( واحلفــاظ عــى ديــن اهلل تعــاىل، فهــو 
يعلــم أعــامل العبــاد، وتعــرض عليــه، ويــرشف 
ــا  ــد روي م ــًا، فق ــيئها أيض ــنها وس ــى حس ع
ــرُّ   ــم يم ــو أن العل ــة، وه ــذه احلقيق ــري إىل ه ُيش
 )K( ثــم عــى أهل بيتــه )O( عــى رســول اهلل
ــا  ــل م ــن قبي ــان، م ــام الزم ــل إىل إم إىل أن يص
 )Q( روي َعــْن ُزَراَرَة َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َجْعَفــٍر
ــا َنــْزَداُد أَلْنَفْدَنــا، َقــاَل: ُقْلــُت:  َيُقــوُل: )َلــْو اَل َأنَّ
ــوُل اهللِ )O(؟  ــه َرُس ــْيئًا اَل َيْعَلُم ــْزَداُدوَن َش َت
ــه إَِذا َكاَن َذلـِـَك ُعــِرَض َعَى َرُســوِل  َقــاَل: َأَمــا إِنَّ
ــُر  ــى اأَلْم ــمَّ اْنَتَه ــةِ ُث ــىَ اأَلئِمَّ ــمَّ َع اهللِ )O( ُث

ــا(. إَِلْيَن
ــُرُج  ــَس خَيْ ــاَل: َلْي ــِد اهللِ )Q( َق ــْن َأيِب َعْب وَع
ٌء ِمــْن ِعْنــِد اهللِ َعــزَّ وَجــلَّ َحتَّــى َيْبــَدَأ  يَشْ
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بَِرُســوِل اهللِ )O( ُثــمَّ بَِأِمــرِي امْلُْؤِمنـِـنَي )Q( ُثــمَّ 
بَِواِحــٍد َبْعــَد َواِحــٍد لَِكْيــَا َيُكــوَن آِخُرَنــا َأْعَلــَم 

ــكايف: ج1، ص255 ــا(. ال لَِن ــْن َأوَّ ِم
وليكــن معلومــًا وواضحــًا أن إطــاع أهــل 
ــى  ــو بمعن ــاد ه ــامل العب ــى أع ــت )K( ع البي
اطاعهــم عــى حقائــق األعــامل ال ظواهرهــا، 
ــاىل. ــا اهلل تع ــي أحصاه ــة الت ــا احلقيقي وبنواياه

  ثــم إنــذه اخلصوصيــة التــي حباهــا اهلل جا 
ــر  ــب األم ــت )K( ولصاح ــل البي ــا أله وع
ــيل  ــام الفع ــو اإلم ــه ه ــوص -إلن )( باخلص
ــة  ــارًا عقائدي ــرك آث ــا- ت ــى أعاملن ــع ع املطل
ــة كثــرية عــى األفــراد، وأقــل مــا يقــال  وتربوي
إن تلــك اآلثــار تــرك مراقبــة دقيقــة مــن قبــل 
املؤمــن إلمامــه )(، وجتعلــه يرقــب أعاملــه يف 
كل صغــرية وكبــرية، خيــاف أن تكــون منــه زلــة 
أو معصيــة أو ســلوك غــري مــريض فيبعــد عــن 
ــا  ــق، مم ــة احل ــب لدول ــار والرق ــاحة االنتظ س
جيعلــه يف انتبــاه دائــم وتيقــظ عنــد كل قــول أو 
فعــل يصــدر منــه، فــإذا كان املؤمــن قــد وصــل 
ــتمر  ــظ املس ــة والتيق ــة الدقيق ــة املراقب إىل درج

ــده  ــي يري ــوب الت ــدف املطل ــل إىل اهل ــه وص فإن
إمــام العــرص والزمــان )(، وهــذا احلــال هــو 
مــن أحســن األحــوال التــي يتمناهــا كل مؤمــن 
ومؤمنــة، فقــد ورد يف األثــر الصحيــح عــن 
ــال: )إِنَّ  ــه ق ــني )Q(أّن ــن احلس ــيّل ب ــام ع اإلم
َأْهــَل َزَمــاِن َغْيَبتِــِه اْلَقائُِلــوَن بِإَِماَمتِــِه امْلُْنَتِظــُروَن 
اهلَل  نَّ  أِلَ َزَمــاٍن؛  ُكلِّ  َأْهــِل  َأْفَضــُل  لُِظُهــوِرِه 
ــاِم  ْفَه ــوِل َواأْلَ ــَن اْلُعُق ــْم ِم ــُرُه َأْعَطاُه ــاىَل ِذْك َتَع
ِعْنَدُهــْم  اْلَغْيَبــُة  بِــِه  َصــاَرْت  َمــا  َوامْلَْعِرَفــِة 
ــاِن  َم ــَك الزَّ ــْم يِف َذلِ ــاَهَدِة، َوَجَعَلُه ــِة امْلَُش بَِمْنِزَل
 )O(ِبَِمْنِزَلــِة امْلَُجاِهِديــَن َبــنْيَ َيــَدْي َرُســوِل اهلل
ــيَعُتَنا  ــًا، َوِش ــوَن َحّق ــَك امْلُْخَلُص ــْيِف، ُأوَلئِ بِالسَّ
ًا َو َجْهرًا(بحــار  ــاُة إىَِل ِديــِن اهللِ رِسّ َع ِصْدقــًا، َوالدُّ
ــود  ــوم أن املقص ــن املعل ــوار: ج52، ص122، وم األن
باالنتظــار هــو الرقــب والتهيــؤ ملجــيء املنقــذ 
العاملــي، واالشــتياق الدائــم لتلــك الطلعــة 
الرشــيدة، واالســتقامة وااللتــزام بــام يريــده اهلل 
تعــاىل ورســوله )O( وأهــل البيــت )K(، ألن 

هــذا كلــه يقــق االنتظــار املطلــوب.
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 أسئلة عقائدية

الشفاعة بشكل عام هي: رمحة يفيضها اهلل  عىل عباده، عرب وسائط خيتارها ويعّينها سبحانه وتعاىل 
ألهل التوحيد، كام نّص عىل ذلك الكتاب العزيز، بقوله: ﴿يومئٍذ ل تنفع الّشفاعة إّل َمن أذن له الرمحن 

وريض له قوًل﴾. طه: آية109.
أّما شفاعة النبي )O( عىل وجه اخلصوص، فقد أمجعت اأُلّمة عىل أّن للنبي )O( الشفاعة يف 
َك َمَقامًا حْمُمودًا﴾اإلرساء: آية79. وقوله أيضًا: ﴿ولسوف ُيعطيك  ُأّمته؛ لقوله تعاىل: ﴿َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربُّ

رّبك فرتىض﴾.الضحى: آية5.
نَّة النبوية فقد ُروي عن أيب هريرة أّن رسول اهلل)O( قال :)ُكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة َيْدُعوَها، َفَأَنا  ويف السُّ

تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة( )صحيح مسلم: ج1، ص130(. مَّ ُأِريُد، إِْن َشاَء اهلُل، َأْن َأْخَتبَِئ َدْعَوِت َشَفاَعًة أِلُ
أنواع الشفاعة:

1ـ الشفاعة العظمى ألهل املوقف لريحيهم اهلل من هذا القيام.
2ـ شفاعته يف مجاعة من ُأّمته أن يدخلوا اجلّنة بغري حساب.

3ـ شفاعته يف أقوام تساوت حسناهتم وسيئاهتم، فيشفع هلم فيدخلون اجلّنة.
4ـ شفاعته يف أقوام قد ُأمر هبم إىل النار أن ل يدخلوها.

5ـ شفاعته يف رفع درجات َمن يدخل اجلّنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعامهلم.
6ـ شفاعته أن يؤذن جلميع املؤمنني يف دخول اجلّنة.

7ـ شفاعته يف أهل الكبائر من ُأّمته ممَّن دخل النار فيخرجون منها.
من الوسائل التي ُتدرك هبا الشفاعة 

1ـ أن ل ُيرشك باهلل شيئًا، فَمن أراد أن تناله هذه الشفاعة، فليْلَق اهلل غري ُمرشك به شيئًا، فإّن َمن 
مات وهو ُمرشك باهلل شيئًا ل تنفعه شفاعة الشافعني.

.)O( 2ـ الصالة عىل النبي 
3ـ إكرام ذرية أهل البيت )K(، وقضاء حوائجهم، والسعي يف ُأمورهم، واحلبُّ هلم بقلبه ولسانه.

4ـ أن ل يكون ُمنكرًا ألصل من ُأصول العقيدة.
5ـ طلب نيل رسول اهلل )O(الوسيلة من ِقبل اهلل تعاىل.

تِِه؟ بِيِّ )O( في ُأمَّ َما َمْعَنى َشَفاَعِة النَّ
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  طاملا سمعنا مرارًا وتكرارًا خطباء وكّتاب وعامة أهل السنة واجلامعة بأن أهل البيت )K( قد سموا 
بعض أبنائهم بأسامء اخللفاء، وهذا دليل عى عدم صحة الكثري من اإلشكاالت الشيعية املتوجهة إىل أيب بكر 
وعمر وعثامن، إذ أنه كيف يعقل أن يكون هنالك تقاطع بني أهل البيت )K( وبني األول والثاين والثالث 
وقد سمى أهل البيت )K( بعض أبنائهم بأسامئهم، وهذا اإلشكال يتبدد متامًا عند االطاع عى كتابنا املختار 
هلذا العدد، واملوسوم بـ )تسمية أوالد األئمة )K( بأسامء اخللفاء، الشبهة الواهية( لكاتبه سمري الكرماين، 
وهو يف احلقيقة خمترص للكتاب األصل )التسميات بني التسامح العلوي والتوظيف األموي( للعامة السيد 
عيل الشهرستاين، والذي كتبه العامة الشهرستاين إجابة عى طلبات كثري من اإلخوة واألخوات باإلجابة 
التسامح  بني  )التسميات  كتاب  هو  جوابه  فكانه  أعاه،  الكام  به  ابتدأنا  الذي  نفسه  التساؤل  نفس  عى 
الكاتب  ينتفع منها إال أهلها قام  التي ال  التخصصية  املباحث  العلوي والتوظيف األموي(، إال أن بعض 
سمري الكرماين بتلخيص ذلك الكتاب وإخراجه بحلة جديدة تعتمد عى حذف املباحث التي ال يتاجها 
عموم الناس واالقتصار عى املباحث العلمية السلسلة التي تكون دليًا وحجة عى رد الشبهة وتبديدها من 

األصل.
  الكتاب يتألف من مبحثني مهمني، يتوي كل مبحث عى تفاصيل رائعة ومفيدة، فاملبحث االول جاء 
باسم )بعمر وعثامن وعائشة بني منهج أهل البيت )K( وسياسة اخللفاء(، وأما املبحث الثاين فهو يتناول 

)التكنية بأيب بكر(، ثم خيتتم الكتاب بـ)خاصة( ملباحث الكتاب.
  يمكنكم قراءة الكتاب من خال حتميله بالصيفة اإللكرونية )BDF( من موقع شبكة الفكر اإللكرونية.

  اسم الكتاب: تسمية أوالد األئمة )K( بأمساء    
اخللفاء الشبهة الواهية

       اسم املؤلف: السيد علي الشهرستاني.
       عدد الصفحات: 335 صفحة.

       الطبعة: االوىل )1436هـ - 2014م(
       الناشر: املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية - 

قسم الكالم والعقيدة - العتبة العباسية املقدسة.

ببليوغرافيا عقائدية



ْيُق اأَلْكَبُر دِّ الصِّ
    يدّعي أصحابنا -نحن أبناء العاّمة- أّن أبا بكر هو الصّديق، وأّن عمر هو الفاروق، يف حني 
أنتم تّدعون أّن هذين اللَّقبني قد اختّص بام عيل بن أيب طالب فهل يوجد يف مصادرنا ما يثبت ذلك؟
ذكر  فقد  احلقيقة  هذه  ُتثبت  مصادركم  من  كثرية  مصادر  يف  املضمون  هذا  ورد  نعم  جوابنا:    
اهليثمي يف - جممع الزوائد -  عن أيب ذر وسلامن قاال: أخذ النبي )O( بيد عى فقال: أن هذا أول 
من آمن يب وهذا أول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق األكر وهذا فاروق هذه األمة يفرق 
بني احلق والباطل، وهذا يعسوب املؤمنني واملال يعسوب الظاملني( كتاب املناقب - باب مناقب عيل بن أيب طالب 

)Q( - باب إسامه : ج9، ص102.
  وورد يف كتاب )فضائل الصحابة(:  حدثنا: حممد ..... عن عبد الرمحن بن أيب ليى، عن أبيه قال: 
قال رسول اهلل )O(: الصديقون ثاثة: حبيب بن مري النجار مؤمن آل ياسني، وخرتيل مؤمن آل 
 فرعون، وعيل بن أيب طالب الثالث، وهو أفضلهم. فضائل الصحابة، امحد بن حنبل ، فضائل اإلمام عيل )Q(: حديث رقم 1036

  وجاء يف سنن إبن ماجه - كتاب املقدمة - أبواب يف فضائل أصحاب النبي )O( - باب فضل 
عيل بن أيب طالب )Q(قال: حدثنا حممد بن إسامعيل الرازي ... عن عباد بن عبد اهلل، قال: قال عيل 
)Q(: أنا: عبد اهلل، وأخو رسوله )O(، وأنا الصديق األكر، ال يقوهلا بعدى إاّل كّذاب، صليت 

قبل الناس لسبع سنني.
   وقال الذهبي: )ذكر العقييل من حديث عبداهلل بن داهر ، عن أبيه ، عن األعمش ، عن عباية األسدي ،

عن ابن عباس ، عن النبي )O( : إنه قال : يا أم سلمة ، إن عليًا حلمه من حلمي ، وهو بمنزلة هارون 
من موسى مني ، غري أنه ال نبي بعدى قال ابن عباس : ستكون فتنة ، فمن أدركها فعليه بخصلتني : 
 كتاب اهلل ، وعيل بن أيب طالب ، فإين سمعت رسول اهلل )O(، وهو آخذ بيد عيل)Q( -يقول- :

يفرق بني احلق   ، فاروق هذه األمة  ، وهو  القيامة  يوم  آمن يب، وأول من يصافحني  هذا أول من 
والباطل ، وهو يعسوب املؤمنني ، واملال يعسوب الظلمة ، وهو الصديق األكر ، وهو خليفتي من 

بعدي( ميزان اإلعتدال : ج )2، 3( - ص )3، 101(.
فهذه األخبار تبني اّن الصديق والفاروق هم لقبان ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )Q( لقبه بام 

رسول اهلل )O( فمن الظلم أن يسلبان منه وجيعان لغريه!

 تساؤٌل من مخالف
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3 رجب االصب سنة 254 هـ
)Q( شهادة االمام الهادي



10 رجب األصب 
Q والدة اإلمام الجواد

سنة 195 هـ


