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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.

حيتاج اإلنسان كثريا إىل حمطات للتوقف والتأمل يف أعامله وحصيلته يف هذه الدنيا، وال 
يوجد وقت أكثر مناسبة من شهر رمضان؛ الن فيه خصوصية يف األعامل واألذكار التي 
وردت فيه ويف لياليه وأيامه؛ ولذلك كانت الفرصة فيه ليست قابلة للتعويض إال ملن عاش 

شهرا جديدا بكامل استقامته.
         ويف تلك الليايل حتلو املناجاة واألوراد اخلاصة، وليس لساعاته ثمن إال اجلنة، ومن 

فرط برمحة اهلل التي فتحت أبواهبا لن جيد هلا مثيال يف غريه.
    فقراءة القرآن فيه هلا حساب خاص، ولآلية حساب، ولكل يشء فيه حساب، حتى 
العمل األهم فيه وهو الصوم، فحسابه غري معلوم؛ فأمره بيد اهلل تعاىل، ومن فاته مثل هذا 
العمل فقد فاته ما ال يعوض؛ حتى ورد التحذير عىل أن من تعمد عدم الصوم فيه لن جيد 

عوضا عنه أبدا، فتلك املزية للصوم يف هذا الوقت ليس هلا تعويض ملن فرط فيها.
       وساعات املغفرة يف هذا الشهر تتواىل يف الصباح واملساء، وأبواب الرمحة مفتوحة 
فتلك  بدال،  عنها  جيد  مل  فيه  املغفرة  فاتته  ومن  العباد  مغلقة عن  النار  وأبواب  للمريدين 

الساعات ال تشابه الساعات يف غريه، فساعاته ساعات رمحة التائبني الراجعني إىل اهلل.
       وأما ضبط السلوك واالبتعاد عن كل ما ال يريض اإلنسان من فعل أو قول فميدانه 
شهر رمضان، فكأن ساعاته تعني اإلنسان عىل نفسه للعودة إىل اهلل وتدفعه نحو النجاة؛ 
فيه  فتلك ساعات ال تعوض يف غريه والنجاة  فيه،  املغفرة  الشقي من حرم  ولذلك كان 

مضمونة للمريدين.

افتتاحية العدد
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اختلف املتكّلمون يف حقيقة اإلبصار تبعًا للباحثني 
الطبيعيني واملشهور بينهم قوالن:

من  املخروط  هيئة  عىل  الشعاع  خروج  األّول: 
منطبقة  وقاعدته  العني  يف  رأسه  يكون  بحيث  العني 
توصلت  ما  بفضل  مرتوك  القول  وهذا  امُلْبَص.  عىل 

إليه األبحاث احلديثة.
الثاين: انعكاس صورة املرئي عىل العني بام حاصله 
أنَّ األشياء اخلارجية ُترى إذا وصل نورها إىل العني إّما 
بنفسها كالشمس،  إذا كانت منرية  النابع منها  نورها 
منرية  تكن  مل  إذا  منري  مصدر  من  عليها  املنعكس  أو 
كام هو الغالب فإذا وصل النور إىل العني فإنه خيرتق 
شفافة  اخلارجي  العني  غطاء  وهي  الَقَرنِية  أّواًل 
»العدسّية«  »العينية«، ويرد  يعرب  ثّم  فينكرس  ّدبة،  وُمَ
فينكرس مّرة أخرى ويتمركز عىل طبقة حساسة داخل 
مقلوبة  مضيئة  صورة  الشبكّية  تسّمى  العني  كرة 
الشبكّية  هبذه  ويّتصل  اخلارجي.  املرئي  صورة  عن 
أطراف أعصاب الرؤية، فيوجب انطباع األشعة عىل 
الشبكّية حتريك تلك األعصاب وإرسال املتمّوجات 
املناسبة لألشعة املنطبقة إىل الدماغ، فيحّللها الدماغ، 

ويفرّسها ويتعّقلها بالشكل والصورة اّلتي نعرفها.
يكون  أن  فيجب  والرؤية،  اإلبصار  واقع  هذا هو 
كّل من النفي واإلثبات عىل هذا املعنى اّلذي كشف 
اإلبصار  تفسري  أّن  يعلم  العلم. وبذلك  عنه جهابذة 
ورؤيته سبحانه بالعلم به أو بإدراكه يف القلب أو من 
طريق الشهود خروج عن البحث ونحن مركزون عىل 
إنسان،  كّل  يملكها  اّلتي  األبصار  رؤيته هبذه  إمكان 
واألشاعرة  العدلّية  بني  البحث  مط  هو  هذا  ألنَّ 

فنقول:

دليل املنع:
1 ـ إنَّ الرؤية إّنام تصّح ملن كان مقاباًل أو يف حكم 
املقابل ، واملقابلة إّنام تتحّقق يف األشياء ذوات اجلهة ، 

واهلل تعاىل منّزه عنها فال يكون مرئّيًا.
إّما حقيقتها،  الرؤية  املراد من  إّن  وبعبارة ُأخرى: 
إلثبات  مستلزم  وهو  البص،  بحّس  اإلدراك  أعني: 
اإلبصار  بأّن  َأُقْلنا  سواء  بالرضورة،  تعاىل  له  اجلهة 
بخروج  أو  العني  يف  اليشء  صورة  بانطباع  يتحّقق 
الشعاع منها. وإّما غري حقيقتها مّما ُيعرب عنه باإلدراك 
َيْعِرف  ال  مّما  ذلك  وغري  القلبي  والشهود  العلمي 

دروس في العقيدة
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مّط  عن  خارج  حينئذ  فهو  به،  القائل  إاّل  حقيقته 
البحث وجمال النزاع 

2 ـ إنَّ الرؤية إما أن تقع عىل الذات كّلها أو عىل 
مدودًا  املرئي  يكون  أْن  يلزم  األّول  فعىل  بعضها. 
وخلو  النواحي،  من  لناحية  شاغاًل  مصورًا  متناهيًا 
أْن  يلزم  الثاين  وعىل  تعاىل.  منه  اأُلخرى  النواحي 
يكون مركبًا متحّيزًا ذا جهة إىل غري ذلك من التوايل 

الفاسدة، املرفوضة يف حّقه سبحانه.
األشعة  بانعكاس  إاّل  تتحّقق  ال  الرؤية  إّن  ـ   3
يكون  أْن  يستلزم  ، وهو  العني  أجهزة  إىل  املرئي  من 
سبحانه جساًم ذا أبعاد ، ومعرضًا لعوارض وَأحكام 

جسامنّية ، وهو املنّزه عن كّل ذلك.
4 ـ إّن الرؤية بأجهزة العني نوع اشارة إليه باحلدقة 
يف  مرئي  كّل  فإّن  اإلشارة.  عن  منزه  سبحانه  وهو 
جهة يشار إليه بأّنه هنا أو هناك، ويصّح أْن يقال: إنه 
مقابل للرائي أو يف حكمه. وهذا املعنى منتف يف حّقه 

سبحانه.
إّن جمموع األدّلة األربعة تعتمد عىل أمر واحد وهو 
الرؤية عىل اهلل سبحانه يستلزم كونه جساًم  أّن جتويز 
َأو جسامنّيًا. فاألّول يعتمد عىل أّن الرؤية تستلزم ان 
الرؤية  أّن  عىل  يعتمد  والثاين  وحتّيز.  جهة  ذا  يكون 
أو  متامها،  عىل  الرؤية  وقعت  إذا  ذاته  تناهي  تستلزم 
مركبة إذا وقعت عىل بعضها. والثالث يعتمد عىل أّن 
الرؤية تستلزم أن تكون جساًم وذا عوارض جسمّية 
إليه  اإلشارة  تستلزم  الرؤية  أّن  عىل  يعتمد  والرابع 
تعاىل، وهو فوق أن يقع يف ذلك املجال. فروح األدّلة 
رؤيته  جتويز  أّن  وهو  واحد،  أمر  إىل  يرجع  األربعة 
وذا  ومدودًا  متحيزًا  موجودًا  سبحانه  كونه  معناه 
ذلك  وكّل  لإلشارة  وقاباًل  جسامنّية  وعوارض  جهة 

مستحيل، فتكون النتيجة امتناع وقوع الرؤية عليه.
الكتاب  هدى  عىل  ]اإلهلّيات  كتاب:  من  مقتبس 

نة والعقل[: 2 / ص: 125 ـ وما بعدها والسُّ
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أساس اعتقادهم قائم عىل التوفيق بني املعقول 
اختلفوا  وبذلك  ومتّحل،  تكّلف  دون  واملنقول 
وهم  اعتقادًا،  إليهم  واألقرب  نظرائهم  عن 
األشاعرة، إذ إن األشاعرة ال تقيم لسلطان العقل 
به  وتستعني  النصوص،  أمام  وزنًا  االجتهادي 

للفهم واالستيعاب فقط.
ُأُتَِم املاُتريدية من قبل أعدائهم من أهل احلديث 
وغريهم بأهنم معطلة، وذلك ألهنم أثبتوا األسامء 
هلل تعاىل دونام الصفات، واستثنوا ثامنية منها فقط، 
وتعرف بصفات املعاين، وعند األشاعرة وغريهم 
ألهنم  وكذلك  سبعة،  يعّدوهنا  املذاهب  من 
يؤولون الصفات اخلربية هلل تعاىل درءًا للوقوع يف 
أو  أهل احلديث  فيه  والتشبيه، كام وقع  التجسيم 

احلشوية وغريهم.
املاُتريدية واألشاعرة،  نقاط االختالف بني  أما 
عدها  من  فمنهم  الكثري،  اخلالف  فيها  وقع  فقد 
40 مسألة، ومنهم من قال 17 مسألة، وآخر قال 

الشافعي  السبكي  ابن  إليه  ذهب  ما  وهذا   ،13
األشعري يف طبقاته فقال: ».. منها معنوي ست 
مسائل، والباقي لفظي. وتلك الست املعنوية ال 
وال  تكفريًا  هلم  خمالفتنا  وال  لنا  خمالفتهم  تقتيض 
هذه  يف  أوجز  من  أفضل  من  ولعل  تبديعًا..« 
أحد   - البوطي  سعيد  ممد  الشيخ  هو  املسألة 
يف  أحىص  فقد  املعارصين-،  السنة  أهل  علامء 
املعارصة(  والفلسفة  التوحيدية  )املذاهب  كتابه 
مخسة من املسائل، كوهنا مسائل جوهرية ومهمة، 

وهي كالتايل:
وجوب  وإدراك  اهلل  معرفة  يف  العقل  دور   -1

عبادته.
قبح  أو  الكشف عن حسن  العقل يف  2- دور 

ذايت يف األشياء.
3-ارتباط أفعال اهلل باحِلَكم أو العلل الغائبة.

4-مسألة اإلرادة والرضا والفرق بينهام.
5-االختيار والكسب.

مذاهب وأديان

من معتقدات املاُتريدية
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رجال العقائد

       نسبه: 
هو ابن عبد اهلل بن عيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  يرجع نسبه الرشيف 

. سيد شباب أهل اجلنة ورحيانة رسول اهلل إىل اإلمام الزكي أيب ممد احلسن بن عيل
وثاقته وعلمه:

 كان ثقة عدال، متحرجا يف دينه كأشد ما يكون التحرج، كام كان عاملا وفاضال وفقيها، كام جاء يف 
 . حياة اإلمام اهلادي

له  فبارك   ، اهلادي  اإلمام  عىل  به  يدين  وما  عقيدته  ُأصول  احلسني  العظيم  عبد  عرض  وقد 
اإلمام عقيدته، قائاًل:

»يا أبا القاسم هذا واهلّل دين اهلّل الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثّبتك اهلّل بالقول الثابت يف احلياة 
الدنيا ويف اآلخرة«.)كامل الدين ومتام النعمة: 380(

وملّا جهدت احلكومة العباسية يف ظلم العلويني ومطاردتم، هرب عبد العظيم إىل الري، وسكن 
يف دار رجل من الشيعة يف سكة املوايل، منصفًا إىل العبادة والتهجد.

ُروي أّن أبا محاد الرازي قصد اإلمام اهلادي  إىل سامراء مستفتيًا، فلام أجابه ، أشار عليه 
بالرجوع إىل عبد العظيم احلسني إن أشكل عليه يشء وهو بالري. )موسوعة طبقات الفقهاء: 320(
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كان عند عمر بن اخلطاب يوما نفر من الناس 
مْن  عمر:  فقال  الشعر،  ذكر  فجرى  جيالسونه، 
أسامء  بعض  احلارضون  فذكر  الَعرب؟  أشعُر 
فسّلم  عباس،  بن  اهلل  عبد  أقبل  عندها  العرب، 

وجَلس. 
فقال عمر: قد جاءكم اخلبري، َمْن أشعُر الناس 

يا عبد اهلل؟ 
فقال ابن عباس: زهري بن أيب سلمى.

قال عمر: فأنشْدين مما تستجيده له.
غطفان،  من  قومًا  مدح  ّإنه  عباس:  ابن  فقال 

يقال هلم بنو سنان، فأنشد فيهم:
قوٌم   ... كرٍم  من  الشمس  فوق  يقعد  كان  لو 

هلْم أو جمِدهْم قعدوا بأوَّ
قوم أبوهم سنان حني َتنسُبُهمْ  ... طابوا وطاب 

من األوالد ما َوَلُدوا
املدح  هذا  أرى  وما  أحسن،  لقد  عمر:  فقال 

يصلح إاّل لبني هاشم. 
فقال ابن عباس: وّفقك اهلل لكل خري. 

فقال عمر: أتدري ما منع الناس منكم؟
قال ابن عباس: ال.

النبوة  قال عمر: كرهْت قريش أن جتتمع لكم 
فنظرت  جخفا،  ـ  تكربوا  ـ  فجخفوا  واخلالفة 

قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابت.
فقال ابن عباس: أمتيُط غضبك عّني؟ 

قال عمر: قل ما تشاء.
فقال ابن عباس: أّما قولك إن قريشًا كرهت، 
ما  َكِرُهوا  ْم  بأهّنُ ﴿َذلِك  لقوم:  قال  تعاىل  اهلل  فإن 
قولك:  وأّما   ،9 ممد:  أْعاَمهُلْم﴾  فأحبط   اهلل  أنزل 
جَلَخْفنا  باخلالفة  َجَخْفنا  فلو  نجخف(،  كّنا  )إّنا 
مشتقة  أخالقنا  قوم  ولكّنا  أوىل،  وذلك  بالقرابة 
من ُخلق رسول اهلل الذي قال عنه: ﴿َوإّنك َلَعىَل 
القلم: 4، وأّما قولك: ﴿فإن قريشا  ُخلٍق عظيم﴾ 
ُلُق َما  َك خَيْ اختارت﴾، فإّن اهلل تعاىل يقول: ﴿َوَربُّ
 ،68 القصص:  ُة..﴾  اخْلِرَيَ ُم  هَلُ َكاَن  َما  َتاُر  َوخَيْ َيَشاُء 
وانعقاد  لذلك،  اختار )عليًا(  اهلل  أن  وقد علمت 
إال  ما هو  البيعة  أو  اإلمجاع  أو  بالشورى  اخلالفة 

مناظرات عقائدية
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من  قريش  نظرْت  فلو  النص،  مقابل  يف  اجتهاد 
حيث نظر اهلل هلا لوفقت وأصابت.

بني  يا  قُلوبكم  أبت  رْسلك،  عىل  عمر:  فقال 
وحقدا  ُيزول،  ال  قريش  أمر  يف  ِغّشا  إال  هاشم 

عليها ال حَيول.
فقال ابن عباس: َمْهاًل ال تنُسب هاشام للغّش، 
اهلل  طّهره  الذي  اهلل  رسول  قلب  من  قلوهبم  فإن 
هلم: اهلل  قال  الذين  البيت  أهُل  وهم   وزّكاه، 
﴿إنام يُريُد اهلل لُيذِهَب عنكم الرجَس أْهل البيت 

َركم تطهريا﴾ األحزاب: 33. وُيَطهِّ
وأما قولك: "حقدا" فكيف ال حيقد من ُغِصب 

شيئُه، ويراه يف يد غريه.
فقال عمر: يا ابن عباس، قد بلَغني عنك كالٌم 

أكره أن أخربك به.
باطاًل فمثيل  يُك  إْن  ابن عباس: وما هو؟  قال 
أماط الباطَل عن نفسه، وإْن يُك حقا فإّن منزلتي 

ال تزوُل به.
ُأِخَذ هذا االمر ـ  قال عمر: بلغني أّنك تقول: 

اخلالفة ـ منكم حسدا وظلام.
فقد  "حسدًا"،  قولك:  أّما  عباس:  ابن  قال 
بنو  فنحن  اجّلنة،  من  فأخرجه  آدم،  إبليس  حسد 

آدم املحسود.
هو  من  يقينا  علام  فتعلم  "ظلاًم"  قولك:  وأما 
عىل  العرب  حتتّج  أمل  غريه!  عن  احلقِّ  صاحب 
عىل  قريش  واحّتجت  اهلل،  رسول  بحق  العجم 
من  اهلل  برسول  أحقُّ  فنحن  بحّقه!  العرب  سائر 

سائر قريش.
فقال عمر: قم اآلن فارجع إىل منزلك، فّلام قام 
هتف به عمر: أهيا املنصف، إينِّ عىل ما كان منك 

لراٍع حقك!
املسلمني  وعىل  عليك  يل  إّن  عباس:  ابن  فقال 
وَمْن  تأديته،  فعليه  حفظه  فمن  اهلل،  برسول  حقا 

أضاعه فحّق نفسه أضاع.
فقال عمر جللسائه: واها ال بن عباس، ما رأيته 

الحى ـ جادل ـ أحدا قّط إاّل خَصمه!
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امِحِنَي﴾ األنبياء:38  ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ وَب إِْذ َناَدى َربَّ قال تعاىل: ﴿َوَأيُّ

السؤال: كيف يصدر عن النبي هذه الشكوى، وهي خمالفة للمعرفة والتسليم للباري 

جل وعال؟ أليس املرض بالء نازل من اهلل عز وجل؟ أال يسّلم النبي أيوب  أن هذا 

البالء كان حلكمة إهلية؟  فلم طلب كشف الرض عنه؟

نقول: ما تشري إليه  اآليات الكريمة يف الكتاب العزيز أن النبي أيوب  كان يف عافية 

و هناء، ثم تراكم عليه البالء، و أخذ منه مأخذًا  من كل جانب، فأصيب بنفسه و أهله،  

فصرب صرب األحرار ، و بقي عىل ثقته و يقينه باهلّل ال يشغله عن طاعته حزن و ال أمل، حتى 

صار مرضب األمثال، و ملا طالت عليه مدة املرض، و اشتدت آالمه اجلسدية والنفسية، توجه 

﴾ فعرب عن كل هذه املدة من البالء العظيم هباتني الكلمتني،  ُّ نَِي الرضُّ إىل اهلّل بكلمتني: ﴿َمسَّ

نَِي﴾، و مل يقل: تفاقم و تراكم كيال تشعر شكواه باجلزع و قلة الصرب، والثانية  األوىل قال: ﴿َمسَّ

﴾. فهي كلمة تطلق عىل كّل سوء وأذى يصيب روح اإلنسان أو جسمه، وماله، كموت  ّ ﴿الرضُّ

األعّزة واهنيار الشخصّية وأمثال ذلك، والنبي أّيوب ع قد ابتيل بكثري من هذه املصائب.

فهو  أظهر يف كالمه أقىص حاالت األدب واخلضوع أمام اهلل عز وجل يف دعائه لرفع هذه 

البالءات، ومل يظهر منه الضجر، بل يقول فقط: إيّن ابتليت هبذه املصائب وأنت أرحم الرامحني.

كام أن البالء والكرب سّببا ُثقاًل عن أداء الشكر هلل تعاىل لذلك طلب من اهلل كشف الرض ليكون 

قادرًا عىل الطاعة والشكر وغريها من مقتضيات النعمة.

شبهات وردود

 النبي أيوب
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املؤلف: احلسني بن ممد بن إبراهيم احلسيني )ت1208هـ (
اللغة: عريب  

املوضوع: عقائد 
حالة املخطوط: كاملة

الصفحات: 16
األسطر: 25 

حالة اخلط: جيد
نوع اخلط: نسخ.
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ما هو حد الغلو؟، وهل تصح عقيدة املؤمن إذا 
اعتقد أن لألئمة  مقامًا ال يبلغه ملك مقرب 
  وال نبي مرسل؟ فاملشهور أن اهلل فّوض األئمة
يف األحكام الرشعية وشؤون اخللق والرزق...، 
مع اإلقرار واإلذعان بأّن كل ذلك من اهلل تعاىل 
تفويضا هلم، فعقيدتنا يف النبي واألئمة  أهنم 
وسائط بني اهلل وخلقه، أي بربكتهم تصل النعم 
اهلل  فقال  اخللق،  عن  الرشور  ويرفع  العباد  اىل 
املائدة:35،  الَوِسيَلَة.﴾  إَِليِها  ﴿..َوابَتُغوْا  تعاىل: 
هذا يف االعتقاد فيهم ، واما من غاىل يف النبي 
نعتقده، بكوهنم  وفيهم وأخرجوهم عام 

واخللق  العبودية  يف  به  والعياذ  تعاىل  هلل  رشكاء 
أو  وحي  بغري  الغيب  يعلمون  أهّنم  أو  والرزق، 
 معرفتهم بأّن  القول  أو  سبحانه،  منه  إهلام 
وغري  الرشعية،  للتكاليف  االمتثال  عن  تغني 
بأن لألئمة  ذلك من األباطيل، وعليه فاالعتقاد 
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مرسل  نبي  وال  مقّرب  ملك  يبلغه  ال  مقامًا 
موافق  صحيح   ، ممد  األكرم  نبينا  ماعدا 
 النبي نفس    عليًا  أن  ثبت  فقد  لإليامن، 
بنص القرآن الكريم، وبام أنه ال فرق بني األئمة 
 ، للنبي  كذلك، فقطعا ما ثبت لألنبياء ثبت 
 إال يف منصب   ثبت لألئمة  وما ثبت له 
النبوة، نعم الفرق بني األنبياء واألئمة أن األنبياء 
كانوا يفعلون ذلك إلثبات نبوتم باملعجزة، وأما 
موارد  إال يف  ذلك  يفعلون  فكانوا ال   األئمة
نادرة، وقد كان الناس مكلفني بمعرفتهم امتحانًا 
يتميز  حتى   الرسول وفاة  بعد  لالمة  اهلل  من 
من يأخذ بقوله ومن ال يأخذ به، فكيف ال يلتزم 
شخص بإمامتهم وأهنم عدل للنبي  فيام عدا 

النبوة.
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صفحات مهدوية

إىل   املهدي اإلمام  نسبة  روايات  متثل 
النبي منظومة واحدة اهلدف منها توضيح 
التي متثل شخصية اإلمام كام أن بعض  املعامل 
خالل  من  اآلخر  البعض  فرس  النصوص 
التعبريات املختلفة املؤدية يف هناية األمر غاىل 
تفسري مصطلح العرتة وأهل البيت من خالل 
وهذه  الرشيف،  باسمه  الواضح  التصيح 
كتب  يف  الواردة  النصوص  تلك  من  نامذج 

الفريقني يف هذا الشأن:

 الروايات من طريق أهل السنة:
)ح11238(:  حنبل  بن  امحد  مسند   -1
اُد ْبُن َسَلَمَة  َسُن ْبُن ُموَسى َقاَل َثَنا مَحَّ َثَنا احْلَ َحدَّ
اُق َعْن َأيِب  َعْن َأيِب َهاُروَن اْلَعْبِديِّ َوَمَطٌر اْلَورَّ
ْدِريِّ َقاَل َقاَل  يِق النَّاِجيِّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُ دِّ الصِّ

ْرُض  اأْلَ مُتْأَلُ  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل 
يِت(. َجْوًرا َوُظْلاًم َفَيْخُرُج َرُجٌل ِمْن ِعرْتَ

)ح11621(:   حنبل  بن  امحد  مسند   -2
ْبُن  ُد  مَّ ُمَ َثَنا  َحدَّ َأبِى  حدثني   ِ اهللَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ
النَّاِجىِّ  يِق  دِّ الصِّ َأبِى  َعْن  َعْوٌف  َثَنا  َحدَّ َجْعَفٍر 
 ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ْدِرىِّ  اخْلُ َسِعيٍد  َأبِى  َعْن 
اَعُة َحتَّى  -صىل اهلل عليه وسلم- »اَل َتُقوُم السَّ
ُرُج  مَتَْتِلَئ اأَلْرُض ُظْلاًم َوُعْدَوانًا - َقاَل - ُثمَّ خَيْ

تِى َأْو ِمْن َأْهِل بيتي(. َرُجٌل ِمْن ِعرْتَ
وغوائلها  الفتن  يف  الواردة  السنن   -3
بن سعيد  اإلمام عثامن  والساعة وأرشاطها - 
حدثنا  عيل  بن  محزة  حدثنا  )ح553(:  الداين 
احلسني  ابن  عيل  حدثنا  ممد  بن  اهلل  عبد 
حدثنا  عامر  بن  هشام  حدثنا  بدمشق  اجلهني 
عجالن  بن  عطاء  حدثنا  عياش  بن  إسامعيل 
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عن أيب نرضة عن أيب سعيد اخلدري قال قال 
يقوم يف آخر  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

الزمان رجل من عرتيت(.
املروزي  محاد  بن  نعيم  لألمام  الفتن   -4  
هليعة  ابن  عن  وهب  ابن  حدثنا  )ح1043(: 
الغافقي  زرير  ابن  عن  يزيد  بن  احلارث  عن 
عرتة  من  هو  يقول  عنه  اهلل  رىض  عليا  سمع 

النبي صىل اهلل عليه وسلم(.

 وأما الروايات من طرق الشيعة اإلمامية:
بن  حممد  جعفر  أبو   - اإلمامة  دالئل   -1  
جرير الطربي الشيعي )57/453: وبإسناده 
أبو  حدثنا  قال:  النهاوندي،  عيل  أيب  عن 
بن  إسحاق  حدثنا  قال:  حية،  أيب  بن  القاسم 
احلداد  عبيدة  أبو  حدثنا  قال:  إرسائيل،  أيب 

عبد الواحد بن واصل السدويس، قال: حدثنا 
عوف، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد 
تقوم  ال   : اهلل  رسول  قال  قال:  اخلدري، 
ثم  وعدوانا،  ظلام  األرض  متأل  حتى  الساعة 
أهل  من  قال:  أو   - عرتيت  من  رجل  خيرج 

بيتي(.
الطويس)ح138(:  الشيخ   - الغيبة   -2
ممد بن إسحاق املقري، عن عيل بن العباس 
بن  احلسن  عن  أمحد،  بن  بكار  عن  املقانعي، 
احلسني، عن سفيان اجلريري، عن عبد املؤمن، 
عن احلارث بن حصرية ، عن عامرة بن جوين 
العبدي ، عن أيب سعيد اخلدري قال : سمعت 
رسول اهلل  يقول عىل املنرب : إن املهدي من 

عرتيت(.
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 أسئلة عقائدية

هل هناك دليل على أن التشيع ولد أيام النيب؟.

إن اإلمامة امتداد النبوة ونتاجها وما يرتتب عىل النبوة يرتتب عىل اإلمامة إال الوحي فأنه 
خاص باألنبياء. واإلمامة ال تتم باالنتخاب واالختيار وإنام بالتعني من اهلل تعاىل وهو الذي 
ينص عىل اإلمام عن طريق النبي. هناك أدلة كثرية عىل أن املؤسس األول لـ )التشيع( هو 
انبي  ومن هذه األدلة روى احلافظ أبو نعيم يف كتابه حلية األولياء بسنده عن ابن عباس 
قال ملا نزلت اآلية الرشيفة ﴿إن الذين امنوا وعملوا الصاحلات * أولئك هم خري الربية﴾ 
البينة:7 . خاطب رسول اهلل  عيل وقال يا عيل هو أنت وشيعتك تأيت أنت وشيعتك يوم 

القيامة راضني مرضني. وروى جالل الدين السيوطي وهو من أكرب علامء السنة وأشهرهم 
حتى قالوا فيه انه جمدد القرن التاسع عرش اهلجري كام يف كتاب فتح املقال.. روى السيوطي 
يف الدر املنثور عن ابن عساكر الدمشقي انه روى عن جابر بن عبد اهلل األنصاري انه قال كنا 
عند رسول إذ دخل عيل بن أيب طالب  فقال النبي  والذي نفيس بيده أن هذا وشيعته 
هم الفائزون يوم القيامة فنزل قوله تعاىل ﴿إن الذين امنوا وعملوا الصاحلات *أولئك هم 

خري الربية ﴾.
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امتاز هذا الكتاب بتأكيده على النصوص 
 ،الروائية الواردة يف قضية اإلمام املهدي
وبدأ  األحاديث،  تلك  املصنف  بني  وقد 
األصل من مسألة حتديد عدد  الكالم من 
من   بيته وأهل  النيب  روايات  يف  األئمة 
طرق الفريقني، ثم بني األحاديث اخلاصة 
باإلمام املهدي وتواترها عند الفريقني، 
خلو  عدم  على  الدالة  األخبار  سرد  ثم 
على  الدالة  واألخبار  حجة،  من  األرض 
من  الفريقني  طرق  من    اإلمام  غيبة 

اسم الكتاب: من هو املهدي ؟
اسم املؤلف: الشيخ ابو طالب التجليل التربيزي

سنة الطبع: احملرم 1425هـ- 
طبع ونشر: مؤسسة النشر اإلسالمي - قم املقدسة

عدد الصفحات: 560 صفحة 

النيب ثم اإلمام علي ثم احلسن ثم احلسني 
...حتى اإلمام احلسن العسكري ، وعقد 
الروايات  فّصل  ثم  غيبته،  وجه  يف  فصال 
من  املهدوية  القضية  تفاصيل  على  الواردة 
خالل النصوص اليت وردت عن النيب واألئمة 
واحدا واحدا وبيان صفاته حبسب النصوص 

الواردة عن طريق الفريقني...
 والكتاب جامع لكل ما ورد عند الفريقني 
املصادر  يف  املهدوية  القضية  نصوص  من 

اإلسالمية. 

ببليوغرافيا عقائدية
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هل يصح ما يقال إن السيدة عائشة كان هلا زوج قبل تزوجها بالنبي ، وكان اسمه جبري، وقام أبوها 
باسرتجاعها وتطلقيها منه وزوجها للنبي، وأن هذا هو السبب وراء تأكيد الكثري من أصحابنا عىل أهنا 

بكر لدفع هذا االحتامل!
فعن ابن سعد: خطب رسول اهلل عائشة إىل أيب بكر ... فقال: يا رسول اهلل، إين كنت أعطيتها مطعاًم 
الكربى  )الطبقات    اهلل  فتزوجها رسول  فطلقها،  منهم  فاستلها  منهم  أسلَّها  فدعني حتى  جبري،  البنه 

)59:8

وحسب ما أعلم ال أحد من الشيعة يعتقد بذلك وال يوجد يف كتبهم، ولكن لألسف يوجد ذلك يف 
أقدم مصادرنا نحن السنة.

ينقل الذهبي عن عائشة: لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتها امرأة بعد مريم: لقد نزل جربائيل بصوريت... 
ولقد تزوجني بكرًا وما تزوج بكرًا غريي... وإن كان الوحي لينزل عليه وإين ملعه يف حلافه. )سري أعالم 

النبالء 141:2 و140(

تساؤل شاب سني

ما هو عمر السيدة عائشة عند الزواج؟



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )18( لشهر شعبان عام 1438هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )19( لشهر رمضان عام 1438هـ

19 1819

 15 رمضان، سنة 3هـ
 والدة اإلمام احلسن املجتبى




