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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.

يكون  قد  منها  والبعض  األمل،  نحو  اإلنسانية  املشاعر  حترك  ذكريات  عام  كل  يف  متر 
مرتبطا بحدث مر يف سنوات سابقة، ومنها ما يكون حزينا، ومنها ما يكون مفرحا، إال أن 

الفرح األكرب عندما يفكر اإلنسان بحل لكل ما هيمه يف هذه احلياة.
ومن أهم تلك الذكريات هي األمور التي هتم اإلنسان من كل املشارب وذلك عندما 
التاريخ  عرب  املعتدين  معاقبة  تتم  ومل  إليه،  يرجع  مل  ضاع  الذي  حقه  الن  باملرارة؛  يشعر 

فضاعت حقوق املضطهدين من كل األجيال.
وال توجد فكرة حتقق هلم األمل املنشود سوى عودة احلقوق عرب جهة قادرة عىل التصدي 

هلذه املهمة وإعادة احلقوق الضائعة اىل أهلها.
أمر مرشوع، وليس هو جمرد خاطرة  أن مثل هذا األمل  تعتقد  الفكرية  املدارس  وكل 
متر عىل ذهن إنسان معذب، وأن اهلل سيعيد احلق ألهله، وان كل من جتاوز احلد سيعاد 
اىل الطريق، أو يعاقب، فليس يف التخطيط اإلهلي هناك إمهال تام، وإنام هو إرجاء اىل زمن 

حمدد، تقام فيه العدالة عىل يد خمّلص رباين، يسري باإلنسان نحو املستقبل املرشق.
     ومل يكن عجبا أن يتفق اجلميع عىل حاجة اإلنسان اىل املخلص، ذلك أن كل إنسان 
يعيش يف هذه الدنيا فهو يرى كيف أن العدالة ال تطبق، وأن هناك موعدًا مع اخلالص من 
كل اآلالم البرشية، والوعد اإلهلي يصّدق ذلك عرب النصوص، ويعلن أن يوما واحدا لو 
إليه من رقي  بقي فسيكون هناك خمّلص للبرشية من مجيع آالمها وحيقق هلا كل ما تنشد 

رشيطة أن يعود اإلنسان اىل الطريق الصحيح.

افتتاحية العدد
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اْسَتَوى﴾  اْلَعْرِش  َعَل  ُن  ْحَ تفسري:﴿الرَّ هو  ما 
طه:5.

عل  الكريمة  اآلية  هذه  بداللة  يقول  أحد  ال 
املجاز؛  يثبت  أن  يريد  البعض ال  لكن  التجسيم، 
منه.  الفرار  حياول  الذي  التجسيم  يف  فيقع 
ولتحقيق هذا األمر نحاول أن نبحث بام يناسب 

الباري عز وجل من الصفات.
 األقوال يف تفسري العرش يف اآلية، ثالثة: 

اللغوي  واملدلول  املتبادر  املعنى  األول:  القول 
ميزة  له  شخص  فيه  جيلس  الذي  وهو  للعرش 
الكرباء  وبعض  بل  واألمراء،  كامللوك  غريه  عل 

كرؤساء القبائل وأمثاهلم. 
َعَل  اْسَتَوى  تعاىل:﴿ُثمَّ  قوله  إن  وقالوا 
وجل  عز  الباري  أن  معناه  األعراف:54  اْلَعْرِش﴾ 

جلس عل عرشه.

وقالوا هناك فرق بني الكريس يف سورة البقرة 
وبني العرش، وهناك تفسري للكريس الذي جاء يف 
اآلية الكريمة التي وردت يف سورة البقرة ﴿َوِسَع 
فقالوا  ْرَض﴾البقرة:255،  َواأْلَ اَمَواِت  السَّ ُه  ُكْرِسيُّ
سبحانه  اهلل  عليه  جيلس  الذي  هو  العرش  بان 

وتعاىل والكريس موضع قدميه.
وهذا املعنى رصيح يف نسبة اجلسمية للباري عز 
يقتيض  بحال؛ ألنه  إليه  الركون  يمكن  فال  وجل 
ال  ما  وهذا  قلنا،  كام  الرصيح  والتجسيم  التشبيه 

تقّر به طوائف املسلمني سوى الشاذ منها. 
اىل  املشكلة  هذه  من  التنصل  اىل  عمدوا  لذا 
بالواقع  حاصل  وجل  عز  جلوسه  بان  القول: 
تعاىل: قوله  يف  قالوا  كام  كيفيته،  نجهل   لكننا 
ِ َفْوَق َأْيِدهيِْم﴾ الفتح:10، أن هلل يدًا لكن ال  ﴿َيُد اهللَّ

نعرف كيفيتها. 
الترصيح  عن  خيرجوا  مل  الكالم  هبذا  وهم 

دروس في العقيدة
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بالتجسيم لذات الباري جل وعال. 
االستيالء  بمعنى  االستواء  أن  الثاين:  القول 
يرتيض  ال  من  قول  وهو  الكلمة،  يف  املجاز  عل 
بالنسبة اىل اهلل سبحانه وتعاىل  التشبيه والتجسيم 
استوى  )قد  املعروف:  بالبيت  قوهلم  ويدعمون 
برش عل العراق *** من غري سيف ودم مهراق( 

أي استوىل.
كناية  واالستواء  العرش  أن  الثالث:  القول 
عن التدبري وإدارة من له حق اإلدارة واإلرشاف 
والتدبري عليه، كام نقول استوى زيد عل داره بعد 
وترصفه،  إدارته  حتت  صارت  أي  سنوات،  ستة 
املؤرخني  تعبريات  بعض  من  املقصود  هو  وهذا 
الدولة،  عرش  عل  الفالين  امللك  استوى  أحيانًا 
بمعنى جعله حتت قدرته وصار له السلطان عليه.
فاملقصود من اآلية القيام بالتدبري وإدارة شؤون 
القدرة عليه واالستيالء عليه، واالستيالء  من له 

بمعنى التسلط عليه.
يونس  سورة  يف  الكريم  القرآن  فرس  وقد 
ُ الَِّذي  االستواء بالتدبري قال تعاىل: ﴿إِنَّ َربَُّكُم اهللَّ
ُثمَّ اْسَتَوى  اٍم  َأيَّ ِة  ْرَض يِف ِستَّ َواأْلَ اَمَواِت  َخَلَق السَّ
اهلل  أن  أي  يونس:3،  ْمَر﴾  اأْلَ ُيَدبُِّر  اْلَعْرِش  َعَل 
سبحانه وتعاىل خلق اخللق ثم قام بتدبري أمرهم، 
قدياًم  العرب  يفهمه  الذي  املجاز  من  نوع  وهو 
التشبيه والتجسيم عل  امتناع  وحديثًا ولو بقرينة 

الباري عز وجل. 
َعَل  اْسَتَوى  ﴿ُثمَّ  يقول:  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
إليه  فيضيف  األمور  بتدبري  قام  يعني  اْلَعْرِش﴾ 
الصحيح  املعنى  وهذا  ْمَر﴾  اأْلَ ﴿ُيَدبُِّر  تعاىل  قوله 
من هذا التعبري متى ورد يف القران الكريم ومتى 

ورد يف السنة الصحيحة. 
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منصور  أيب  مؤسسه  إىل  ينسب  كالمي  مذهب 
حممد بن حممد بن حممود املاُتريدي السمرقندي، 
حملة  إىل  نسبة  واملاُتريدي  333هـ.  سنة  املتوىف 
النهر  وراء  ما  بالد  من  سمرقند  يف  )ماُتريد( 
)جيحون(، حيث ولد، وترعرع، ودرس، ودفن، 
مع انه مل َيذُكر من ترجم له إال اليسري عن حياته، 
التحديد  وجه  عل  يعرف  فال  العلمية،  ومسريته 
فيام  حصوهلا  يرجحون  أهنم  إال  والدته،  سنة 
عن  يعرف  ومل  250هـ،  وسنة  240هـ  سنة  بني 
مشاخيه إال أربعة منهم، وكان إىل إمامته يف أصول 
الدين والكالم، أحد فقهاء احلنفية، أخذ الفقه عن 
شيخه نصري بن حييى البلخي املتوىف سنة 268هـ.

النشأة:
القرن  بدايات  من  اإلسالمية  األمة  واجهت 
مناظرات  من  وفقهية  عقدية  معارك  الثاين، 
أبرز  ومن  الكالم،  علم  يف  السيام  وجمادالت، 

الفرق التي اشتهرت يف تلك احلقبة هم املعتزلة، 
الذين عرفوا بتحكيم العقل حتى يف قبال النص 
أئمة  من  خالفهم  من  هلم  فتصدى  الرشعي، 
أبو  هؤالء  بني  من  وكان  وعلامئها،  املذاهب 
إىل  متأخرًا  ظهوره  كان  وإن  املاُتريدي،  منصور 

بدايات القرن الرابع.
السنة  أهل  علامء  أحد   - زهرة  أبو  يقول 
املعارصين- يف كتابه تاريخ املذاهب اإلسالمية: 
احلسن  وأبو  املاُتريدي  منصور  أبو  »عاش 
»أما  يقول   أن  إىل  األشعري يف عرص واحد...« 
املعركة،  عن  بعيدًا  فكان  املاُتريدي  منصور  أبو 
لكن تردد صداها يف أرجاء األرض التي يسكنها، 
فكان يف بالد ما وراء النهر معتزلة يرددون أقوال 
املاُتريدي«.  هلم  تصدى  وقد  العراق،  معتزلة 

)املذاهب االسالمية، ص292(.

مذاهب وأديان

املاُتريدية
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رجال العقائد

اآلخرين  والثالثة  ونه  ويسمُّ اإلمامية،  بني  وخاصة  رفيعة  بمنزلة  اجلليل  الصحايب  هذا  يتمتع 
سلامن واملقداد وعاّمر الذين ثبتوا عل والئهم لإلمام أمري املؤمنني ، بعد النبي  بـ )األركان 
األربعة(، وتدل الروايات املأثورة عن األئمة  يف أيب ذر عل أهنم كانوا ينظرون إليه كرجٍل زاهد 
وقد نص  بسريته ومواعظه،  دائاًم  وكانوا حيدثون شيعتهم  للشيعة،  أسوة  وقوله وعمله  كامل، 
النبي  عل صدقه يف احلديث املتواتر املشهور: »َما أظلَّت اخلرضاء وَما أَقلَّت الغرباء أصَدق هلجًة 

.» من أيب ذرٍّ
املنورة  املدينة  إىل  ذر  أبو  باإلسالم، وجاء  آمنوا  الذين  األوائل  أنه كان من  إىل  املؤّرخون  وذهب 
ٍة من املسلمني الفقراء، وهؤالء هم املشهورون  سنة )6 هـ(، فأسكنه النبي  يف املسجد، مع ِعدَّ
ة، وقد شهد أبو ذر عددًا من الغزوات. وَخَلَف النبيَّ  عل املدينة يف غزوة بني  فَّ بأصحاب الصُّ

املصطلق، ورفع لواء بني غفار، وهم ثالثاِمئة يف فتح مكة،
وعندما انتقل النبي إىل جوار ربه، واسُتخلف أبو بكر سنة )11 هـ(، كان أبو ذر من الصفوة 

التي أقبلت عل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، رافضًا بيعة أيب بكر. 
وبلغ يف الُقرب من أمري املؤمنني  درجًة أنه كان معه يف اخلاصة من أصحابه عند تشييع السيدة 

فاطمة الزهراء  ودفنها.
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بخّط  مناظرة    املجليس  العالمة  عن  روي 
اهلل  رفع  الشهيد  خّط  من  نقاًل  األفاضل  بعض 
قال  ثابت  بن  النعامن  حنيفة  أبا  إن  قال:  درجته 

جئت إىل حّجام بمنى ليحلق رأيس.
القبلة،  واستقبل  ميامنك،  ادن  احلجام:  فقال 

وسمِّ اهلل. 
منه  فتعّلمت  ثابت:  بن  النعامن  حنيفة  أبو  قال 
للحجام:  وقلت  عندي،  تكن  مل  خصال  ثالث 

مملوك أنت أم حّر؟
فقال احلجام: مملوك.

فقال النعامن: ملن؟
قال احلجام: جلعفر بن حممد العلوي.

فقال النعامن: أشاهد هو أم غائب؟
قال احلجام: شاهد.

وجاء  فحجبني،  بابه  إىل  رصت  النعامن:  فقال 
قوٌم من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن هلم، فدخلت 
معهم، فلاّم اقرتبت منه قلت له: يا بن رسول اهلل 

يشتموا  أن  فنهيتهم  الكوفة  أهل  إىل  أْرَسلت  لو 
عرشة  من  أكثر  هبا  تركت  فإيّن  النبي،  أصحاب 

آالف يشتموهنم.
فقال اإلمام الصادق : ال يقبلون مّني.

ابن  وأنت  منك  يقبل  ال  ومن  النعامن:  فقال 
رسول اهلل؟

فقال اإلمام : أنت مّمن مل تقبل مّني، دخلت 
داري بغري إذين، وجلست بغري أمري، وتكلمت 

بغري رأيي، وقد بلغني أّنك تقول بالقياس.
قال النعامن: نعم أقول به.

من  أّول  نعامن  يا  وحيك   : اإلمام  فقال 
فقال: آلدم  بالسجود  اهلل  أمره  حني  إبليس   قاس 
﴿َخلقَتني من نار وَخَلقتُه من طني﴾األعراف:12، 

أّيام أكرب يا نعامن القتل أو الزنا؟
قال أبو حنيفة النعامن: القتل.

القتل  يف  اهلل  جعل  فِلَم   : اإلمام  فقال 
شاهدين، ويف الزنا أربعة؟ أينقاس لك هذا؟

مناظرات عقائدية
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قال النعامن: ال.
قال اإلمام : فأّيام أكرب البول أو املني؟

قال النعامن: البول.
البول  يف  اهلل  أمر  فِلَم   : اإلمام  فقال 

بالوضوء، ويف املني بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟
قال النعامن: ال.

قال اإلمام : فأّيام أكرب الصالة أو الصيام؟
قال النعامن: الصالة.

فِلَم وجب عل احلائض أن   : فقال اإلمام 
لك  أينقاس  الصالة؟  تقيض  وال  الصوم،  تقيض 

هذا؟
قال النعامن: ال.

قال اإلمام : فأّيام أضعف املرأة أم الرجل؟
قال النعامن: املرأة.

املرياث  يف  اهلل  جعل  فِلَم   : اإلمام  فقال 
للرجل سهمني، وللمرأة سهاًم، أينقاس لك هذا؟

قال النعامن: ال.

فيمن  تعاىل  اهلل  حكم  فِلَم   : اإلمام  فقال 
يد  رجٌل  قطع  وإذا  بالقطع،  دراهم  عرشة  رسق 
رجل فعليه ديتها مخسة آالف درهم؟ أينقاس لك 

هذا؟
فقال النعامن: ال.

آية يف  تفرس  أّنك  بلغني  قد   : اإلمام  وقال 
كتاب اهلل، وهي: ﴿ثّم لتسئلّن يومئذ عن النعيم﴾ 
التكاثر:8، أّنه الطعام الطّيب، واملاء البارد يف اليوم 

الصائف.
قال النعامن: نعم.

وأطعمك  رجل  دعاك  لو   : اإلمام  فقال 
طعامًا طّيبًا، وأسقاك ماًء باردًا، ثم امتّن عليك به، 

ما كنت تنسبه إليه؟
قال النعامن: إىل البخل.

قال اإلمام : أفيبخل اهلل تعاىل؟
قال النعامن: فام هو؟

قال اإلمام : حّبنا أهل البيت.
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تضع  وجهاالت  أوهام  بل  لوازم  هلا  فيضع  العصمة  مفهوم  يف  البعض  يشتبه  ربام 

الغشاوة عل احلقيقة منها إن اهلل تعاىل ملا عصم األنبياء ونزههم عن املعايص، جرت 

حياهتم وسلوكهم وفق هذه العصمة، وهذا معناه سلب اجلانب اإلختياري لألنبياء يف 

ال  بل  والعقاب،  الثواب  استحقاق  عنه  يسقط  اإلختيار  ومسلوب  وتروكهم،  أفعاهلم 

فضل هلم يف اجتناب املعايص وفعل الطاعات.  

إن هذه الشبهة كام قلنا مبنية عل توهم لوازم العصمة، واجلواب إن العصمة ال تصلب 

األنبياء  عصم  اهلل  إن  نقول  فعندما  تكليف،  أو  وظيفة  ترك  أو  بفعل،  تأمر  وال  اإلختيار 

واألئمة ع، ال نقصد بذلك نفي استناد األفعال االختيارية إليهم.

بل إن كل الظواهر وإن استندت إىل اإلرادة التكوينية اإلهلية، فهي غري منفصلة عن أسباهبا 

وعللها، لذا فإن اإلرادة اإلهلية ليست بديلة عن إرادة اإلنسان، بل هي يف طول إرادة اإلنسان 

ال أهنا قائمة مقامها.

التي تتوفر لبعض األفراد  أما العصمة فهي كسائر الوسائل والظروف واإلمكانات اخلاصة 

املعينني، وتوفر هلم التوفيق ويقرهبم من عمل الطاعات، من باب مالءمة املسؤولية املناطة هبم 

يكون  بل  للثواب،  مستحقًا  اختياره  حلسن  املعصوم  فيكون  غريهم،  مسؤوليات  من  أكرب  وهي 

ثواب أعامله أكثر من غريه، كام هو حال الذين يتمتعون بنعمة خاصة، كالعلامء واملنتسبني ألهل 

َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلبِِه  َقْيُتنَّ َفاَل َتْ َن النَِّساء إِِن اتَّ بِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ البيت  ﴿َيا نَِساء النَّ

أن  أثقل وأكثر خطورة من غريهم، وكام  فأن مسؤوليتهم  األحزاب:23  ْعُروًفا ﴾  مَّ َقْواًل  َوُقْلَن  َمَرٌض 

الثواب عل أعامهلم اخلرية أكثر، فكذلك العقاب عل ذنوهبم عل تقدير ارتكاهبا أشد.

شبهات وردود

لوازم العصمة اإللهية
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من  عبد  انه    املؤمنني  أمري  يف  الشيعة  اعتقاد  إن 
عباد اهلل له من الفضل والكرامة واملنزلة، بام منحه اهلل، 
كافة؛  املؤمنني  عل  الوالية  هي  املنزلة  تلك  من  فمثاًل 
وقد  الصحابة،  بقية  عل  الشيعة  فضّله  ملا  ذلك  ولوال 
 عل  الشيعة تفضل عليًا  أن  املغرضني  يقول بعض 
بروايات  بعضهم  فيأيت  وافرتاء!  كذب  فهذا   ،النبي
عل  هبا  ليشنع  يريدونه؛  ما  منها  يستقطعون  أو  حمّرفة، 
التي  الرواية  الناس منهم، فمثال هذه  الشيعة، ولينّفروا 
قال فيها اإلمام عيل جلامعة أحّلوا عليه بمحادثتهم. 

ال  مستصعب  صعب  كالمي  إن  »وحيكم  هلم:  فقال 
يعقله إال العاملون«. 

الذي ُأحيي  »أنا   : فأرّصوا عليه باحلديث، فقال 
واآلخر،  األول  أنا  فقهرت،  علوت  الذي  أنا  وأميت، 
 : بالقيام. فقال  والظاهر والباطن«، فغضبوا ومّهوا 
»أمل أقل لكم إن كالمي صعب مستصعب ال يعقله إال 
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العاملون؟ فتعالوا افرّس لكم، أما قويل: أنا الذي علوت 
فقهرت، فأنا الذي علوتكم بالسيف فقهرتكم حتى آمنتم 
باهلل ورسوله، وأما قويل أنا الذي أحيي وأميت، فانا 
فأنا  األول،  أنا  قويل  وأما  البدعة،  وأميت  السنة  أحيي 
أول من آمن باهلل ورسوله وأسلم، وأما قويل أنا اآلخر 
فأنا آخر من سجى عل النبي ثوبه ودفنه، وأما قويل أنا 
الظاهر والباطن فانا عندي علم الظاهر والباطن«، فقالوا 
فّرجت عنا فّرج اهلل عنك، )االختصاص:163(، وهي من 
أشهر الروايات التي حيتج هبا أعداء الشيعة، ويقولون إن 
الشيعة تعتقد أن اإلمام حييي ويميت الخ...فارتأينا 
ذكر الرواية بكاملها مع تفسري اإلمام  هلا، وأما غرينا 
فقد حذف الشطر األخري من تفسريها إلضافة الضبابية 
﴿َسُيِصيُب  بقوله:  اهلل  وحسبنا  الشيعة  عل  والتشنيع 
َكاُنوا  باَِم  َشِديٌد  َوَعَذاٌب   ِ اهللَّ ِعْنَد  َصَغاٌر  َأْجَرُموا  ِذيَن  الَّ

َيْمُكُروَن﴾ األنعام:124.
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صفحات مهدوية

 املهدي نسبت  التي  الروايات  شكلت 
إىل ولد النبي املانع الثاين من موانع االدعاء 
خالله  من  ضيقت  جديدة  صفة  وأضافت 
ال  من  فيها  يدخل  ال  حتى  البيت  أهل  دائرة 
التوجهات،  بعض  ترى  كام  الدخول  يستحق 
ويف التعبري بالولد رصاحة واضحة عل النسبة 
وهذه  أخرى،  جهة  من  ال  النسب  حيث  من 

نامذج من روايات الفريقني يف هذا الشأن: 

أما الروايات من طرق أهل السنة:
وهو  املنتظر  أخبار  يف  الدرر  عقد   -1  
املقديس  يوسف  الشيخ   -  :املهدي
الشافعي السلمي )ص95ح52( )52- عبد 
اهلل بن عمر، ريض اهلل عنهام قال: قال رسول 

من  رجل  الزمان  آخر  يف  »خيرج   : اهلل 
ولدي«.

بمأثور  اإلخبار  فردوس   -2
اهلمداين  الديلمي  العالمة   - اخلطاب: 
حذيفة  عن   -667( )ج4ص221ح667( 

عن النبي : »املهدي من ولدي«.
وهو  املنتظر  اخبار  يف  الدرر  عقد   -3
الشافعي  املقديس  يوسف  -الشيخ  املهدي: 
عن   -32( )ص82ب1ح32(  السلمي 
اهلل  رسول  خطبنا  قال:  عنه  اهلل  ريض  حذيفة 
ثم  كائن،  هو  بام   اهلل رسول  فذكرنا   
قال: »لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول 
اهلل عز وجل ذلك اليوم، حتى يبعث يف رجاًل 

من ولدي«.
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 واما الروايات من طرق الشيعة اإلمامية:
بن  حممد  جعفر  ابو   - اإلمامة  دالئل   -1
الشيعي: )ص441( )413 /  الطربي  جرير 
أحد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  حدثني   -  17
أبو  حدثنا  قال:  الطربي،  أحد  بن  حممد  بن 
حدثنا  قال:  احلافظ،  املظفر  بن  حممد  احلسن 
حممد  حدثنا  قال:  إسامعيل،  بن  الرحن  عبد 
رواد،  حدثنا  قال:  الصوري،  إبراهيم  بن 
ربعي  عن  منصور،  عن  سفيان،  حدثنا  قال: 
قال  قال:  اليامن،  بن  حذيفة  عن  حراش،  بن 

رسول اهلل: »املهدي من ولدي«.
بن  حممد  جعفر  ابو   - اإلمامة  دالئل   -2
 422( )ص447(  الشيعي:  الطربي  جرير 
  اهلل  االسناد عن رسول  26( - وهبذا   /
األئمة  من  أسامء  ثالثة  توالت  »إذا  قال:  أنه 

فرابعها هو  من ولدي: حممد وعيل واحلسن، 
القائم املأمول املنتظر«.

الشيخ   - النعمة:  ومتام  الدين  كامل   -3  
بن  عل  حدثنا   -4( )ص318(  الصدوق 
حممد بن احلسن القزويني قال: حدثنا حممد بن 
بن حييى  أحد  قال: حدثنا  اهلل احلرضمي  عبد 
قيس  املقري، عن  قال: حدثنا خالد  األحول 
عبد  عن  وثاب،  بن  حييى  عن  حصني  أيب  بن 
  اهلل بن عمر قال: سمعت احلسني بن عيل
يقول: »لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول 
اهلل عز وجل ذلك اليوم حتى خيرج رجل من 
  اهلل  رسول  سمعت  كذلك   ... ولدي، 

يقول«.
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 أسئلة عقائدية

ما هي مصادر علم اإلمام؟ 

اجلواب:
 ال يوجد أي نص يثبت أن اإلمام تعلم عل يد معلم أو أستاذ أو أنه أخذ أحكام دينه من 
الفقه والتفسري من أحد، وإن علم اإلمام يأيت بطريقني األول العلم الوراثي من عند رسول 
العلم خمزونًا يصل إىل  الروايات املعتربة، وقد يكون هذا  به  العلم ترصح  ، وهذا  اهلل 
اإلمام عند قيادة األمة، أي عندما ينص عليه باإلمامة، فيتعني إماما للناس، وهذه حقيقة 
يؤكدها اإلمام الصادق منذ عهد أمري املؤمنني حتى هناية عرص األئمة املعصومني يقول 
اإلمام: »إن عليًا كان عاملا والعلم يتوارث ولن هيلك عامل إال بقى من بعده من يعلم علمه 
أو ما شاء اهلل« الكايف: 1 ص221،  الثاين علم لدين وهو لطف اهلي، وخصوصية جيعلها اهلل 
ملن يشاء من عباده الصديقني، وإن اإلمام الصادق يصف هذا العلم وصفًا دقيقًا حينام 
يسأله عامر الساباطي قائال: هل أن اإلمام  يعلم الغيب؟ فيجيب اإلمام : »ال ولكن 
إذا أراد أن يعلم اليشء اعلمه اهلل« الكايف:1 ص 153، واإلمام ينفي العلم الغيبي الذايت حتى 
ال يكون غلوًا، عن معمر بن خالد قال سأل أبا احلسن رجال من أهل فارس فقال أتعلمون 
الغيب فقال قال أبو جعفر: »يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فال نعلم وقال رس أرساره 

إىل جربائيل وأرسار جربائيل إىل حممد وأرسار حممد إىل من يشاء«.
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بني املؤلف حماكمة غيابية لشيخ اإلسالم ابن 
وهي  إليه  املوجهة  التهمة  بيان  من خالل  تيمية 
تهمة التجسيم والتشبيه وتهمة النصب والعداوة 
البيت  أهل  مدرسة  أتباع  وخاصة  املخالفني  لكل 
الفرق  بقية  مع  الصراع  وتهمة  السالم  عليهم 

املخالفة ملدرسته املتشددة.
       وهذه احملاكمة بدأت بتعداد بعض الذين 
له  تعظيمهم  من  مناذج  ذكر  مع  يعظمونه، 
حماكمته  املؤلف  وأقام  ألنفسهم،  وتعظيمهم 
الغيابية من خالل بيان التناقض يف تعاملهم مع 
الفرق املخالفة ملنهج ابن تيمية، وحاول من خالل 
األدلة إثبات اجلنايات اليت جناها ابن تيمية على 

اسم الكتاب: شيخ اإلسالم يف قفص االتهام )رواية 
تعرض آراء ابن تيمية وآثارها اخلطرية على األمة(

اسم املؤلف: الدكتور نور الدين أبو حلية
سنة الطبع: 1436هـ-  2016م

الطبعة: األوىل
عدد الصفحات: 434 صفحة 

ناحية  من  اجلنايات  تلك  كانت  سواء  اإلسالم، 
أصول  أصل  هي  اليت  اهلل،  يف  للعقائد  تشويهه 
الدين، واليت حوهلا من عقيدة منزهة إىل عقائد 
للرسالة  تشويهه  جهة  من  أو  وتشبيه،  جتسيم 
األمة  مع  العداوة  افتعاله  ناحية  من  أو  والرسل، 
ألن  وذلك  بينها؛  للفنت  ونشره  البشرية،  مع  بل 
خطره ليس يف كونه رجاًل عاش يف القرن السابع 
رجل ال  هو  بل  الناس،  مات كسائر  ثم  اهلجري، 
يزال يعيش بيننا مبنهجه وعدوانيته، نراه يف كل 
الدراسة  وهذه  مكان،  كل  يف  به  ونسمع  حمل، 
اإلنسانية  على  خطره  على  الضوء  لتسليط 

والتحذير من أفكاره املنحرفة. 

ببليوغرافيا عقائدية
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كيف جاء يف بعض كتبنا أنه جاءت امرأة من األنصار إىل النبي  وقالت له: يا رسول اهلل! رأيت يف 
املنام كأن النخلة التي يف داري وقعت، وزوجي يف السفر: فقال : جيب عليك الصرب فلن جتتمعي به 
أبدًا، فخرجت املرأة باكية فرأت أبا بكر، فأخربته بمنامها ومل تذكر له قول النبي ، فقال: اذهبي فإنك 

جتتمعني به يف هذه الليلة.
جربئيل  فجاءه  إليها طوياًل  فنظر  بزوجها،   وأخربته  النبي  إىل  فذهبت  بكر،  أبو  قاله  ما  وحدث 
وقال: يا حممد! الذي قلته هو له، ولكن ملا قال الصديق إنك جتتمعني به يف هذه الليلة استحيا اهلل منه أن 
جيري عىل لسانه الكذب، ألنه صديق فأحياه كرامة له )نزهة املجالس 184:2( فيجري اهلل الكذب عىل لسان 

النبي  وال جيري عىل لسان أيب بكر حتى ال متس شخصيته بيشء!

تساؤل شاب سني

هل صحيح أننا أهل السنة نرى أن أبا بكر أكرم على اهلل من النيب ؟
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 15 شعبان، سنة 255هـ
 والدة اإلمام صاحب العرص والزمان 




