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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.

منذ سنوات والكثري منا يرغب يف تغيري األوضاع التي نعيشها إىل األفضل، والبعض 
دخل  منا  فالبعض  املراد،  تنتج  اإلنسان  حماوالت  كل  ليس  لكن  ذلك  لفعل  بقوة  سعى 
اليأس يف قلبه منذ األيام األوىل، فيام حارب البعض اآلخر حتى فقد األمل بعد سنوات 

طويلة.
عليها  استقرت  التي  احلالة  هو  اليأس  أصبح  فقد  واحدة،  احلالتني  النتيجة يف  وكانت 
نفوس اجلميع؛ حتى بزغ فجر التغيري يف وقت آخر وبعد اليأس من حصوله وفجأة أصبح 
احللم واقعًا معاشًا، وانتهت يف ليلة وأخرى كل مظاهر الظلم والطغيان، وكأن الظلم مل 

يكن يومًا حيكمنا.
وبقيت الذكريات موجودة يف أذهان البعض فيام نيس البعض اآلخر كل تلك املظاهر، 
فالذي كان يعيش اليأس منذ اللحظات األوىل نيس تلك املظاهر برسعة، وأصبح الوضع 
عنده متشاهبًا بينام الذين مل يدخل اليأس قلوهبم إال بعد سنني طويلة مل يستطيعوا أن ينسوا 

تلك األمور التي مورست يف تلك األيام الصعبة.
وعندما يتحدث الناس عن تلك الفرتة ينتفض البعض عندما يقال كان وقتًا حسنًا من 
الصنف الثاين ضد الصنف األول؛ ألهنم مل خيرسوا وقتًا طوياًل يف معرفة عمق املأساة التي 

عاشها الناس يف تلك األيام التي حكم فيها اجلالدون البالد والعباد باحلديد والنار.
فليس من الصحيح أن نأخذ رأي الذين عاشوا حياهتم يائسني يف زمن الصعاب ويكون 
رأهيم بقيمة رأي الذين ذاقوا طعم الصعاب وعرفوا احلقيقة كاملة وإن كانوا وصلوا إىل 
الذي  هو  الثاين  الصنف  لكن  اجلميع  بيد  ليس  الوضع  هذا  تغيري  أن  وهي  واحدة  نقطة 
يعرف الواقع بينام كان الصنف األول حمشورًا يف العيد وليس للمحشور رأي يف الصعاب.

افتتاحية العدد
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عند استعراضنا لكثري من اآليات املوّضحة 
الكثري  الصحابة  نجد  القرآن يف  لرأي  واملبّينة 
لنرٰى  واآلن  لعدالتهم،  املخالفة  احلقائق  من 

رأي الرسول  يف أصحابه.
ونقرأ: عن  البخاري  نفتح  صحيح  فعندما 
يومًا  خرج    النبي  أّن  عنه  اهلل  ريض  عقبة 
ثّم  املّيت  عىٰل  صالته  ُأحد  أهل  عىٰل  فصىّلٰ 
وأنا  لكم  فرط  »إّن  فقال:  املنرب  عىٰل  انرصف 
حويض  إىٰل  ألنظر  واهلل  وإّن  عليكم  شهيد 
اآلن، وإّن ُأعطيُت مفاتيح خزائن األرض أو 
عليكم  أخاف  ما  واهلل  وإّن  األرض،  مفاتيح 
أن  عليكم  أخاف  ولكن  بعدي،  ترشكوا  أن 

صحيح   ،١٥١  :٨ البخاري  فيها«.)صحيح  تنافسوا 
مسلم باب الفضائل(

وهلذا احلديث صيغ وألفاظ ُأخرٰى منها هذا 
قال:  النبي  هريرة عن  أيب  التايل: عن  احلديث 
إذا عرفتهم خرج  إذا زمرة حّتٰى  قائم  أنا  »بينا 
رجل من بيني وبينهم فقال هلّم، فقلت: أين؟ 
قال:  شأهنم؟  وما  قلت  واهلل،  النار  إىٰل  قال: 
ثّم  القهقرى،  أدبارهم  عىٰل  بعدك  ارتّدوا  إهّنم 
إذا زمرة حّتٰى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلّم، قلت: أين؟ قال: إىٰل النار 
واهلل، قلت ما شأهنم؟ قال: إهّنم ارتّدوا بعدك 
منهم  خيلص  أراه  فال  القهقرٰى،  أدبارهم  عىٰل 
البخاري ٨: ١٥١،  )صحيح  النَّعم«.  ِل  َهَ مثل  إّل 
وُيراجع صحيح مسلم ٤ / ١٧٩٣ كتاب الفضائل باب 

إثبات حوض نبّينا، مسند أمحد ١: ٤٠٦ (

دروس في العقيدة
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أّن  ترٰى  األّول  احلديث  إىٰل  نظرت  فإذا 
أّي  عليكم«  شهيد  »وأنا  قال:    الرسول 
عىٰل أفعال أصحابه، وهذا يذكرنا بقول عيسٰى 
َعَلْيِهْم  َوُكنُت   ...﴿ قال:  حيث   مريم بن 

ا ُدْمُت ِفيِهْم﴾)سورة املائدة: ١١٧(. َشِهيًدا مَّ
أفعال  عن  مسؤوًل  ليس    فالرسول 

أصحابه بعد حياته.
أخاف عليكم  »لكن   :قوله إىٰل  انظر  ثّم 

أن تنافسوا فيها«.
بعد  الصحابة  صار  حيث  كان،  هكذا  نعم 
والزبري  كطلحة  الناس  أغنٰى  من  البلدان  فتح 
 وغريها، وهلذا حاربوا عيل بن أيب طالب
رسول  بعد  احلّق  يف  الناس  أشّد  كان  ألّنه 

.اهلل
»حّتٰى  احلديث  يف  املفردة  هذه  وتأّمل 

مع  عاشوا  أهّنم  يعني  وهذا  عرفتهم«  إذا 
متأّخرين  ُأّمته  من  أفرادًا  وليسوا   الرسول

أو املنافقني كام يّدعٰى البعض.
ثّم تأّمل هذه املفردة »إهّنم ارتّدوا بعدك عىٰل 

أدبارهم القهقرٰى«.
التواريخ  كتب  وانظروا  كان،  هكذا  نعم 
األموال  كنز  من  الصحابة  من  كثري  فعله  وما 
النفوس وتعطيل حدود اهلل وتغيري سّنة  وقتل 

الرسول  لرتٰى عجبًا !!.
الّصحابة يف  )مقتبس بترصف من كتاب: ] 

حجمهم احلقيقي [ / الصفحة: ٣٧ ـ ٣٨(
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اخلامس  القرن  أواخر  يف  ظهرت  توحيدية  ديانة 
ديف  )ناناك  يد  عىل  )البنجاب(  يف  امليالدي  عرش 
الـ )الغورو(، ويليه تسعة  جي( املؤسس، وهو أول 
اإلمام،  أو  املعلم  تعني  الـ)الغورو(  ولفظة  آخرون. 
ويعتقد السيخ أن هؤلء العرشة هم مرسلون مبارشة 
من عند اخلالق والذي يطلق عليه أسامء عديدة؛ بل 
هي بالواقع صفات له، ومن أشهرها: )واهي غورو( 
كمثله  ليس  الذي  املطلق  والنور  املّنور  تعني  والتي 
يشء، وله أسامء و صفات ُأّخر، منها: )أكال بوراك( 
أي  نام(  )سات  وكذلك  يموت،  ل  الذي  احلي  أي 
اسم احلق، و)ايك أونكار( أي اإلله الواحد، وأسامء 
لفظ  منها  أخر،  لغات وديانات  عديدة مستعارة من 
املسلمني،  عند  املستعملة  و)رمحن(  )اهلل(،  اجلاللة 
اهلندوس،  عند  املستعملة  و)بوروشا(  و)رام( 

و)خدا( املستعملة عند الفرس وبعض اللغات.
وكلمة )سيخ( املأخوذة من اللغة الـ)سانسكريتية( 
وأما  )احلواري(،  أو  )املتعلم(  بمعنى  تأيت  اهلندية 
فلسفة  من  به  يعتقدون  ما  فيسّمون  أنفسهم  السيخ 
بمعنى  أي  بالـ)غورمات(  عبادية  وممارسات  دينية 

تعاليم )الغورو(.
يتلقى )الغورو( الوحي اإلهلي عن طريق اإلهلام، 
بل يعتقدون بأن اخلالق متجلٍّ يف خملوقاته، ولتقريب 
واملخلوقات  بالبحر  الرب  يشبهون  املعنى  هذا 
نور  من  نسبة  إنسان  كل  يف  فإن  وهبذا  أمواجه، 
البرشي  الكامل  بلغ  فقد  الـ)الغورو(  أما  اخلالق؛ 
فعاد اىل البحر متحدًا مع الرب، إل أّن األول خملوق 
الوجود  بوحدة  اعتقادهم  ورغم  اخلالق.  واآلخر 
الرموز  عبادة  من  بالضد  ويقفون  يمنعون  أهنم  إل 

واألشخاص وتأليه املخلوقني.
الكتاب  وهو  عرش،  حادي  بـ)غورو(  ويعتقدون 
املقدس املوسوم بالـ)غورو غرانث صاحب(، وهو 
اليه يف  يرجعون  الذي  الغورو األخري واحلي  بمثابة 

أمورهم.
بلغ عدد أتباع هذه الديانة يف عرصنا احلايل حوايل 
ال2٩ مليون نسمة، 2٠ مليون منهم يف اهلند والباقي 
الديانة  العامل، وبذلك تصبح  أماكن خمتلفة حول  يف 
السيخية خامس أكرب ديانة - منظمة- اعتناقًا واتباعًا.

مذاهب وأديان

الديانة السيخية
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رجال العقائد

امحد بن حممد بن أيب نرص املعروف بالبزنطي، كويف )ثقة( لقي الرضا وأبا جعفر ، وكان عظيم 
املنزلة عندها، جليل القدر وله كتاب اجلامع والنوادر.)رجال النجايش ص٧٥( كام عّده الشيخ الطويس: 

.من أصحاب الكاظم
فالتزم  إمامته  الداّلة عىل صّحة   ،الرضا يد  املعجزات عىل  ملا ظهر من  ثم رجع،  واقفًا،  كان 

احلّجة، وقال بإمامته وإمامة من بعده من ولده. )انظر الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة ص٧١(
قال الشيخ الطويس )...أخربن أمحد بن أيب نرص، قال: دخلت عىل أيب احلسن، أنا وصفوان 
حيدثني،  فأقبل  فاجلس،  أمحد،  يا  أنت  أّما  يل:  فقال  قمنا،  ثم  ساعًة،  عنده  فجلسنا  قال:  حييى  بن 
فأسأله فيجيبني، حتى ذهب عامة الليل، فلام أردت النرصاف، قال يل: يا أمحد، تنرصف أو تبيت؟ 
قلت: جعلت فداك، ذلك إليك، إن أمرت بالنرصاف انرصفت، وإن أمرت بالقيام أقمت، قال: 
أقم...،وقد هدأ الناس وناموا، فقام وانرصف، فلام ظننت أّنه قد دخل، خررت هلّل ساجدًا، فقلت: 
احلمد هلّل، حّجة اهلّل، ووارث علم النبيني أنس يب من بني إخوان وحببني، فأنا يف سجديت وشكري، فام 
 علمت إّل وقد رفسني برجله، ثم قمت فأخذ بيدي، فغمزها، ثم قال يل: يا أمحد إّن أمري املؤمنني
عاد صعصعة بن صوحان يف مرضه، فلاّم قام من عنده، قال: يا صعصعة ل تفتخرّن عىل إخوانك 

بعياديت إّياك، واّتق اهلّل، ثّم انرصف عّنى. )اختيار معرفة الرجال ج2ص٨٥٣(
وقد عده الكيش من الرواة الذين أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنهم وتصديقهم وأقّروا 

هلم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر  يف أصحاب اإلمام الرضا،  وقد مات يف سنة 22١هـ.
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وكانوا  ديارهم  يف  اعتزلوا  احلرورية  خرجت  ملّا 
اخلوارج  من  مجاعة  وهم  رجل  آلف  ستة  نحو 
والنواصب، ونسبة تسميتهم بذلك طبقا ملدينة قرب 
الكوفة عىل بعد ميلني منها تسمى )حُروراء(، نزلوا 

 .هبا بعد خروجهم عىل أمري املؤمنني
أبرد  املؤمنني  أمري  يا   :لعيل عباس  ابن  فقال 

بالظهر، لَعيّل آيت هؤلء القوم فأكلمهم.
فقال أمري املؤمنني: إن أخاف عليك.

فقال: ل ختف.
ـ وقت  قائلون  ابن عباس يقصدهم وهم  فذهب 

القيلولة، فسلم عليهم.
فقالوا له: ما جاء بك؟.

النبي  أصحاب  عند  من  أتيتكم  عباس:  ابن  قال 
بتأويله  أعلم  وهم  القرآن،  نزل  وعليهم  وصهره، 
منكم، ألبّلغكم وأخربهم بام تقولون، فِلم نقمتم عىل 

ابن عم رسول اهلل؟.
قال احلرورية: ثالث.

فقال: ما هن؟.

اهلل،  أمر  يف  الرجال  م  َحكَّ فقد  األوىل  فأما  قالوا: 
وقال تعاىل: ﴿إن احلكم إل اهلل﴾)األنعام ٥٧(.

فقال ابن عباس: هذه واحدة.
يغنم،  ومل  َيسِب  ومل  قاتل  فإنه  الثانية،  وأما  قالوا: 
أحل  ما  مؤمنني  كانوا  وإن  سلبهم،  كفارا  كانوا  فإن 
جرحيهم  قتل  عن  هنى  اجلمل  حرب  ففي  قتاهلم 

وسبيهم واتباع مدبرهم.
قال ابن عباس: هذه اثنتان، فام الثالثة؟.

أمري  فهو  املؤمنني،  أمرة  عن  نفسه  حمى  قالوا: 
الكافرين.

قال ابن عباس: هل عندكم يشء آخر؟.
قالوا: حسبنا هذا.

فقال ابن عباس: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب 
اهلل ومن سنة نبيه ما يرّد قولكم، أترضون؟.

قالوا: نعم.
فقال ابن عباس: أما األوىل فقد صريَّ اهلل حكمه إىل 
الرجال يف َثَمن ربع درهم، فأمر الرجال أن حيكموا 
فيه، فقال تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا ل تقتلوا الصيد 

مناظرات عقائدية
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ما  مثل  فجزاء  متعمدا  منكم  قتله  ومن  حرم  وأنتم 
 ،)٩٥ منكم﴾)املائدة  عدل  ذوا  به  حيكم  النعم  من  قتل 
فأنشدتكم باهلل: أحكُم الرجال يف أرنب ونحوها من 
الصيد أفضل؟ أم حكمهم يف دمائهم وصالح ذات 

بينهم؟.
قال احلرورية: بل هذا أفضل.

املرأة وزوجها  ابن عباس: كذلك احلكم يف  فقال 
قال اهلل تعاىل: ﴿وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكاًم 
يوفق  إصالحا  يريدا  إن  أهلها  من  وحكاًم  أهله  من 
حكم  أوليس  باهلل  فنشدتكم   ،)٣٥ بينهام﴾)النساء  اهلل 
أفضل  دمائهم  بينهم وحقن  الرجال يف صالح ذات 

من حكمهم يف امرأة؟.
قالوا: نعم.

كم  أمَّ أَفتْسبُون  الثانية،  وأما  عباس:  ابن  فقال 
عائشة، وتستحلون منها ما تستحلون من غريها، وهي 
أُمكم؟ فإن قلتم: نعم، فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست 
أوىل  يقول: ﴿النبي  تعاىل  اهلل  فقد كذبتم، ألن  بأمنا، 
أمهاهتم﴾)األحزاب٦(،  وأزواجه  أنفسهم  من  باملؤمنني 

فأنتم تدورون بني ضاللتني! أفخرجُت من هذه؟.
قالوا: نعم.

بمن  آتيكم  فأنا  الثالثة  وأما  عباس:  بن  فقال 
يوم   النبي أن  سمعتم  قد  وأراكم  ترضون، 
احلديبية صالح املرشكني، فقال لعيل: اكتب هذا 
ما صالح عليه حممد رسول اهلل، فقال املرشكون: ل، 
اهلل  أنك رسول  نعلم  لو  اهلل،  و  أنك رسول  نعلم  ما 
عبد  بن  حممد  عليه  صالح  ما  هذا  فاكتب  ألطعناك، 
اهلل، فقال رسول اهلل: أمح يا عيّل )رسول اهلل( الّلهم 
ما  يا عيّل واكتب: هذا  امح  أن رسولك،  تعلم  إنك 
صالح عليه حممد بن عبد اهلل، فواهلل لرسول اهلل خري 
من عيل، وقد حما نفسه، ومل يكن حموه ذلك يمحيه من 

النبوة، أفخرجُت من هذه؟.
قالوا: نعم.

عىل  َفُقتِلوا  سائرهم،  وخرج  ألفان،  منهم  فرجع 
ضاللتهم.



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

11 1011

النص  أن  إال  الواقعية،  اليقني والعلوم  استحالة حتصيل  الفالسفة  ادعى بعض  ربام 
القرآين قال باإلمكانية، وذلك بطرق كثرية تناوهلا، منها:

ْرِض آَياٌت لِْلُموِقننَِي﴾)سورة الذاريات  اآلية: 20(،      التكليف بتحصيل اليقني: ﴿َوِف اْلَ
البقرة   ُيوِقُنوَن﴾)سورة  ُهْم  َوبِاآْلِخَرِة  َقْبِلَك  ِمْن  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  باَِم  ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن  ﴿َوالَّ
وال   ،)4 اآلية:  اجلاثية   ُيوِقُنوَن﴾)سورة  لَِقْوٍم  آَياٌت  ٍة  َدابَّ ِمْن  َيُبثُّ  َوَما  َخْلِقُكْم  ﴿َوِف   ،)4 اآلية: 

يمكن التكليف بام ال يطاق.
ِذيَن اَل ُيوِقُنوَن﴾  نََّك الَّ ِ َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّ     اإلنكار عىل أهل الشك ﴿َفاْصِبْ إِنَّ َوْعَد اللَّ
َأنَّ  ُمُهْم  ُتَكلِّ ْرِض  اْلَ ِمَن  ًة  َدابَّ ْم  هَلُ َأْخَرْجَنا  َعَلْيِهْم  اْلَقْوُل  َوَقَع  ﴿َوإَِذا   ،)60 اآلية:  الروم  )سورة 

بعقوهلم واالستخفاف  واستحقارهم   ،)82 اآلية:  النمل   ُيوِقُنوَن﴾)سورة  اَل  بِآَياتَِنا  َكاُنوا   النَّاَس 
ُدوَن ﴾  دَّ ْم َفُهْم ِف َرْيبِِهْم َيَتَ ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُ ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاللَّ اَم َيْسَتْأِذُنَك الَّ ﴿إِنَّ

)سورة التوبة  اآلية: 45(.

اَرَك ِعْلُمُهْم ِف اآْلِخَرِة َبْل ُهْم ِف َشكٍّ ِمْنَها      اعتبار الشك رضبًا من العمى واجلهل ﴿ َبِل ادَّ
َبْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن﴾ )سورة النمل  اآلية: 66(.

َوُهْم  ْمُن  اْلَ ُم  هَلُ ئَِك  ُأوَلٰ بُِظْلٍم  ْم  إِياَمَنُ َيْلبُِسوا  َوَلْ  آَمُنوا  ِذيَن  بالظلم ﴿الَّ تارة  الشك      توصيف 
ْم ِرْجًسا إَِلٰ  ِذيَن ِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َفَزاَدْتُ ا الَّ ُمْهَتُدوَن﴾)سورة النعام  اآلية: 82(، وتارة بالرجس ﴿َوَأمَّ
ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن﴾)سورة التوبة  اآلية: 125(، حيث ورد عن أهل البيت أن الظلم والرجس 

هو الشك.
 )جواب الشيخ الدكتور فيصل العوامي صحيفة الدار الكويتية - 2010م(.
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           قد وردت أحاديث كثرية  يف كتب أهل السنة تنهى 
كان  إذا  عام  فضاًل  بالشهادتني  أقّر  الذي  املسلم  تكفري  عن 

يامرس الواجبات الدينية، وإليك طائفة من هذه األحاديث:
: قال رسول اهلل

١- »ُبني اإلسالم عىل خصال: شهادة أن ل إله إّل اهلل وأّن 
حمّمدًا رسول اهلل واإلقرار بام جاء من عند اهلل، واجلهاد ماٍض 
فال  املسلمني...  من  تكون  عصابة  آخر  إىل  ُرُسله  بعث  منُذ 

تكّفروهم بذنٍب ول تشهدوا عليهم برشٍك«.
2- »ل تكّفروا أهل مّلتكم وإن عملوا الكبائر«.

عملوا  وإن  بذنب  القبلة  أهل  من  أحدًا  تكّفروا  »ل   -٣
الكبائر«.

ل  اهلل  إّل  إله  ل  أهل  ثالث:...  عىل  اإلسالم  »ُبني   -٤
تكّفروهم بذنب و ل تشهدوا هلم برشك«.

٥- عن أيب ذّر: أّنه سمع رسول اهلل يقول: »ل يرمي 
يكن  مل  إن  عليه  ارتّدت  إّل  بالكفر  أو  بالفسق  رجاًل  رجٌل 

صاحبه كذلك«.
٦- عن ابن عمر: أّن رسول اهلل  قال: »َمن قال ألخيه 

يا كافر فقد باَء هبا أحدها«.
نفسه  قتل  ومن  كقاتِله،  فهو  بكفٍر  مؤمنًا  قذف  »َمن   -٧
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بيشء عّذبه اهلل بام َقَتل«.
٨- »من كّفر أخاه فقد باء هبا أحدها«.

٩- »إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فهو كقتله، ولعُن املؤمن 
كقتله«.

١٠- »أّيام رجل مسلٍم كّفر رجاًل مسلاًم فإن كان كافرًا وإّل 
كان هو الكافر«.

١١- »ُكّفوا عن أهل ل إله إّل اهلل ل تكّفروهم بذنٍب فمن 
أكفر أهل ل إله إّل اهلل فهو إىل الكفر أقرب«.

١2- »أّيام امرئ قال ألخيه يا كافر، فقد باء هبا أحدها إن 
كان كام قال وإّل رجعت عليه«.

١٣- »ما أكفر رجل رجاًل قّط إّل باء هبا أحد ها«.
به أحُدها إن  باء  يا كافر فقد  الرجُل ألخيه  ١٤- »إذا قال 

كان الذي قيل له كافرًا فهو كافر، وإّل رجع إىل من قال«.
١٥- »ما َشِهد رجٌل عىل رجل بكفر إّل باء هبا أحُدها إن 
كان كافرًا فهو كام قال وإن مل يكن كافرًا فقد كفر بتكفريه إّياه«.
١٦- عن عيل: يف الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا 
فاسق يا محار قال: »ليس عليه حّد معلوٌم، يعّزر الوايل بام رأى«.
ج١،  األصول  جامع  كتاب  يف   موجودة  األحاديث  هذه 

و١٠ و ١١ وكذلك يف كنز العامل للمتّقي اهلندي ج١.



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

15 1415

صفحات مهدوية

يعترب التعبري عن اإلمام بالسيد من الصفات 
كان  سواء   البيت أهل  أئمة  هبا  امتاز  التي 
التعبري عنه  الدنيا أم اآلخرة وكان  التعبري عن 
بتلك  ارتباطه  عن  يكشف  اجلنة  يف  بالسيد 
خصوصا  البيت  أهل  بأئمة  اخلاصة  املنظومة 
األداة  استعامل  خالل  من  كان  التعبري  وان 
النصوص  من  غريها  يف  كام  ذلك  عىل  الدالة 
من  نامذج  وهذه  شخصيته،  حتديد  يف  السابقة 

روايات الفريقني يف هذا الشأن:
الروايات من طريق السنة:

1- سنن ابن ماجه - )ح4225(:
َسْعُد  َثَنا  َحدَّ اِب  اْلَوهَّ َعْبِد  ْبُن  ُة  َهِديَّ َثَنا  َحدَّ
ِزَياٍد  ْبِن  َعىِلِّ  َعْن  َجْعَفٍر  ْبِن  ِميِد  احْلَ َعْبِد  ْبُن 
ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن  ٍر  َعامَّ ْبِن  ِعْكِرَمَة  َعْن  اْلَياَمِمىِّ 
ِ ْبِن َأبِى َطْلَحَة َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل  َعْبِد اهللَّ
ِ َيُقوُل: »َنْحُن َوَلَد َعْبِد  َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
َزُة َوَعىِلٌّ َوَجْعَفٌر  ِة َأَنا َومَحْ نَّ ِلِب َساَدُة َأْهِل اجْلَ امْلُطَّ

.» َسنْيُ َوامْلَْهِدىُّ َسُن َواحْلُ َواحْلَ
احلاكم   - الصحيحني  عىل  املستدرك   -2  
مكرم  أخربن  )ح4928(:  النيسابوري 
العوام  أيب  بن  بكر  أبو  ثنا  القايض،  أمحد  بن 
عبد  ثنا  احلميد،  عبد  بن  سعد  ثنا  الرياحي، 
اهلل بن زياد الياممي، عن عكرمة بن عامر، عن 
إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس بن 
مالك، أن رسول اهلل، قال: »نحن بنو 
عبد املطلب سادة أهل اجلنة: أنا وعيل وجعفر 

ومحزة واحلسن واحلسني واملهدي«.
ابن   - اخلطاب  بمأثور  الفردوس   -3
)ج4ص497ح6941(:  الديلمي  شريويه 
 : قال: قال رسول اهلل عن ابن عباس

»املهدي طاووس أهل اجلنة«.

وأما من طريق الشيعة اإلمامية:
1- كتاب سليم بن قيس اهلاليل )ص380(:
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رسول  قال  سلامن،  عن  سليم  عن  )أبان 
اهلل: ]يف فضل أهل البيت[: »أل ونحن بنو 
عبد املطلب سادة أهل اجلنة: أنا وعيل وجعفر 

ومحزة واحلسن واحلسني وفاطمة واملهدي«.
2- الغيبة - الشيخ الطويس )ح142(:

السامك،  حممد بن عيل، عن عثامن بن أمحد 
عن إبراهيم بن عبداهلل اهلاشمي، عن احلسن بن 
الفضل البورصائي، عن سعد بن عبد احلميد 
األنصاري، عن عبد اهلل بن زياد الياممي، عن 
عكرمة بن عامر، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب 
)قال رسول  قال:  بن مالك  أنس  طلحة، عن 
أهل  سادة  املطلب  عبد  بنو  »نحن   :اهلل
اجلنة أنا وعيل ومحزة وجعفر واحلسن واحلسني 

واملهدي« (.
)ص562(   الصدوق  للشيخ  المايل   -5

:15/757
قال:  إسحاق  بن  حممد  بن  امحد  حدثنا 

قال:  احللوان  إبراهيم  بن  إسامعيل  أخربن 
حدثنا امحد بن منصور برزج قال: حدثنا هدية 
عبد  بن  سعد  حدثنا  قال:  الوهاب  عبد  بن 
احلميد بن جعفر قال: حدثنا عبد اهلل بن زياد 
بن  إسحاق  عن  عامر  بن  عكرمة  عن  الياممي 
عبد اهلل بن أيب طلحة عن انس بن مالك قال: 
املطلب  عبد  بنو  »نحن   : اهلل  رسول  قال 
سادة أهل اجلنة رسول اهلل ومحزة سيد الشهداء 
واحلسن  وفاطمة  وعيل  اجلناحني  ذو  وجعفر 

واحلسني واملهدي«.
املغريب  النعامن  الخبار-  رشح   -4

)ج2ص501ح886(:
قال:  مالك  بن  انس  عن  بإسناده  فرات 
سمعت رسول اهلل : »نحن سبعة من ولد 
عبد املطلب سادة أهل اجلنة أنا وعيل وجعفر 

ومحزة واحلسن واحلسني واملهدي«.
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 أسئلة عقائدية

اجلواب:
عندمـا نتصفـح كتـب الفريقني نجد اجلـواب عن هذا التسـاؤل فقد بينـت الحاديث 
 الصحيحـة الـواردة ف كتـب الفريقني معنى السـبط الذي وقع وصفًا لإلمام احلسـني

ف عـدد من النصـوص الصحيحة.
فمـن ذلـك مـا ذكره التمـذي ف صحيحه بسـنده عـن يعىل بن مـرة قال: قال رسـول 
الل : »حسـني منـي و أنـا مـن حسـني، أحب الل من أحب حسـينًا، حسـني سـبط من 

.) السـباط«. ) صحيح التمذي: 2 / 307، ف مناقب احلسـن و احلسـني
و قـال  العالمـة فخـر الدين بن حممـد الطرحيي ف جممعـه: )والسـباط ف بني يعقوب 
كالقبائـل ف ولد إسـامعيل، و هـم اثنا عرش ولدا ليعقوب، و إنام سـموا هؤالء بالسـباط 
و هـؤالء بالقبائـل ليفصـل بـني ولـد إسـامعيل و ولـد إسـحاق، و قـد بعـث منهـم عدة 

رسـل كيوسـف و داود و سليامن و موسـى و عيسى(.
) جممع البحرين: 4 / 251، للعالمة الطرحيي الطبعة الثانية، مكتبة املرتضوي، طهران / إيران.(

وقـال العالمـة اللغـوي ابن منظـور ف لسـانه: )ف احلديـث َأيضًا: احلسـنُي  ِسـْبٌط من  
ُة واقعـة عليه(. ـة و اُلمَّ ـٌة مـن اُلمـم ف اخلـري، فهـو واقع عـىل اُلمَّ اَلْسـباط، َأي ُأمَّ

)لسـان العـرب: 7 / 310، جلـامل الديـن أبـو الفضل، امُلشـتهر بابن منظـور املرصي، املولود سـنة: 630 
هجريـة بمـرص، و املتوىف با سـنة: 717 هجريـة، الطبعة الثالثة، سـنة: 1414 هجرية، دار صـادر، بريوت /

لبنان(.

ما معنى احلسني سبط من األسباط؟ 
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بني الدكتور نور الدين أبو حلية يف هذا الكتاب 
دور  السلفية  أئمة  األول من سلسلة  الكتاب  وهو 

معاوية يف احلياة اإلسالمية قدميا وحديثا.
السلفية  موقف  يف  التناقض  أوال  وضح  وقد 
من التعامل مع الصحابة فقدمت البعض منهم 
دون استحقاق بل قدمت من ليس بصحابي مثل 

معاوية على خيار الصحابة.
تركها  اليت  اآلثار  بني  الثاني  املبحث  ويف 
معاوية على صورة الشخصية اإلسالمية ثم على 
وثالثا  اإلسالمي  واالقتصادي  السياسي  النظام 
على  ورابعا  اإلسالمية  يف  األخالقية  القيم  على 

الوحدة اإلسالمية.

اسم الكتاب: معاوية بن أبي سفيان يف امليزان
اسم املؤلف: الدكتور نور الدين ابو حلية

سنة الطبع: 1436هـ- 2016م
عدد الصفحات: 97

الطبعة: األوىل

ويف املبحث الثالث بني املؤلف العوامل اليت من 
الباغية يف  والفئة  السلفية مبعاوية  تأثرت  اجلها 

ثالثة حماور: 
يف  الكريم  للقران  الرجوع  عن  اإلعراض  األول: 

أحداث الفتنة
والثاني: اإلعراض عن الرجوع للسنة املطهرة يف 

أحداث الفتنة
للصحابة   الرجوع  عن  اإلعراض  والثالث: 

السابقني يف أحداث الفتنة
الذي  التاريخ  الشخصية على  مبينا خطر هذه 
األخذ  وخطورة  للسلطة  التابعة  األقالم  كتبته 
اإلسالمي  الدين  عن  املنحرف  معاوية  مبنهج 

األصيل.  

ببليوغرافيا عقائدية



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )22( لشهر ذي الحجة عام 1438هـ

19 1819

هل يصح ما يقال من أن أم املؤمنني عائشة منعت من إيتاء جنازة احلسن بن عيل سيد شباب أهل اجلنة 
إىل جانب قرب النبي؟ ونرى أهنا طلبت أن يؤتى بجنازة سعد بن أيب وقاص إىل املسجد النبوي وصّلت 
عليه، أمل يكن اإلمام احلسن سبط رسول اهلل  مؤمنًا من املؤمنني؟ أو مل تكن عائشة أم املؤمنني؟ قال  
أبو الفداء: )وكان احلسن قد أوىص أن ُيدفن عند جده رسول اهلل  فلام تويف أرادوا ذلك، وكان عىل 
املدينة مروان بن احلكم من قبل معاوية فمنع من ذلك وكاد يقع بني بني أمية وبني بني هاشم بسبب ذلك 
فتنة، فقالت عائشة: البيت بيتي وال آذن أن يدفن فيه! فدفن بالبقيع، وملا بلغ معاوية موت احلسن خر 
ساجدا(، املخترص ج1 ص255، وقال سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص/193: )...ملا احترض احلسن 
قال: ادفنوين عند أيب يعني رسول اهلل فأراد احلسني أن يدفنه يف حجرة رسول اهلل، فقامت بنو أمية...

فمنعوه، قال ابن سعد: ومنهم أيضًا عائشة وقالت: ال يدفن مع رسول اهلل أحد(.

تساؤل شاب سني

موقف أم المؤمنين من دفن اإلمام الحسن
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