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افتتاحية العددَفْرَحُة الِعيِد

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.

قاَل رسوُل اللِه: »لِلّصائِِم َفرَحتاِن: َفرَحٌة حيَن ُيفِطُر، وَفرَحٌة حيَن َيلقى َربَُّه« بحار األنوار: ج96، 
ص251.

ال  للسعادة  الخلق  خلق  تعالى  الله  أن  النقض  وال  الشك  تقبل  ال  التي  العقائدية  الثوابت  من 
ببيان  لعباده  تكّفل  تعالى  الله  فإن  العقائدي  الثابت  ذلك  أساس  وعلى  للفناء،  ال  وللدوام  للشقاء، 
الطرق والسبل التي توصلهم لتلك الغاية والهدف، فجاءت اآليات والروايات كي ترسم لهم خارطة 

السعادة، وتتكفل بالبرنامج اإللهي المتكامل الذي ُيحقق له السعادة الدنيوية واأُلخروية.
ولو رجعنا إلى فريضة الصوم لوجدنا أنها تختتم بفرحة من قبل الصائم، فرحٌة عند إفطاره في 
كل يوم من أيام الشهر الفضيل، وفرحٌة عند اختتام الشهر الكريم بحلول هالل شهر شوال المبارك، 
والحديث الشريف الذي صدرنا به كلمتنا وإن كان ُيستظهر منه فرحة الصائم عند إفطاره في يومه، 
عند  المسلمين  حال  على  يظهر  ما  وهذا  الفضيل،  الشهر  اختتام  بفرحة  منه  االستفادة  يمكننا  لكن 
والتبريكات والزيارات االجتماعية  التهاني  يتبادلون  فنراهم  المبارك،  الفطر  أيام عيد  أّول  إفطارهم 
والعائلية بفرحة غامرة، وبسمة تعلو الوجوه، وسعادة تمأل الصدور، وهذا كله جيد ومطلوب، بل 
هو من المستحبات المؤكدة في الشريعة المقدسة، قال إمامنا الباقر: »َتَزاوُروا في ُبيوتِكم؛ َفإِنَّ 
أبناء مجتمعنا  من  أفراد  َة  َثمَّ لكن  األنوار: ج2، 144،  بحار  َأْمَرَنا«  َأْحَيا  َعْبَدًا  اللُه  َرِحَم  أَلمِرَنا،  َحياٌة  َذلَك 
-وبالخصوص شبابنا وفتياتنا- يمارسون فرحتهم بطريقة ال تتناسب وعيد الفطر المبارك، ناسين أو 
متناسين أن هذه المناسبة هي مناسبة دينية، وأن المناسبات الدينية تستقي وحيها من الدين اإلسالمي 
انحراف  هو  الكثير  قبل  من  العامية  بالطريقة  فااِلحتفال  الدين،  آداب  هي  آدابها  وأن  الحنيف، 
لالحتفاالت الدينية عن مسارها الصحيح، وتمييع ألهدافها المنشودة، فما معنى أن بعض الشباب 
ِن الفاضِح بالملبس والماكياج  والفتيات يتركون الصالة بمجرد انتهاء الشهر الفضيل؟ وما معنى التزيُّ

من قبل بعض النساء في أيام عيد الفطر المبارك؟ وما معنى التجاُهِر بالِغناء؟
والتبرير هو أنه عيٌد، وأنها أيام معدودات، فنفرح وننشرح ونفعل ما نشاء!

َواْلَتَفَت  ْصَحابِِه  َفَقاَل أِلَ َيْلَعُبوَن َو َيْضَحُكوَن،  ِفْطٍر  َيْوِم  ُأَناٍس ِفي   إَِلى  ْبُن َعِليٍّ اْلَحَسُن  َنَظَر 
إَِلْيِهْم: »إِنَّ اللَه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل َشْهَر َرَمَضاَن ِمْضَمارًا لَِخْلِقِه، َيْسَتبُِقوَن ِفيِه بَِطاَعتِِه إَِلى ِرْضَوانِِه، َفَسَبَق 
ِعِب ِفي اْلَيْوِم الَِّذي  اِحِك الالَّ َف آَخُروَن َفَخاُبوا، َفاْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب ِمَن الضَّ ِفيِه َقْوٌم َفَفاُزوا، َوَتَخلَّ
بِإِْحَسانِِه،  ُمْحِسٌن   َلُشِغَل   اْلِغَطاُء  ُكِشَف  َلْو  اللِه  َوَأْيُم  ُروَن،  اْلُمَقصِّ ِفيِه  َوَيِخيُب  اْلُمْحِسُنوَن،  ِفيِه  ُيَثاُب 

َوُمِسي ٌء بِإَِساَءتِِه« إقبال األعمال: ج1، ص275.

عمر
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جــاء يف اآليــة )61( )آيــة املباهلــة( مــن ســورة 
آل عمــران، وهــي قولــه تعــاىل:

ــَك ِفيــِه ِمــن َبْعــِد َمــا َجــاَءَك  َفَمــْن َحاجَّ
ــْم  ــا َوَأْبَناَءُك ــْدُع َأْبَناَءَن ــْوْا َن ــْل َتَعاَل ــِم َفُق ــَن اْلِعْل ِم
َونَِســاَءَنا َونَِســاَءُكْم َوَأنُفَســَنا َوَأنُفَســُكْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل 
ِذبِــَن، والســؤال  ْعَنــَت اهلَل َعــَى اْلَكٰ َفَنْجَعــل لَّ
هــو: مــن هــو املقصــود يف قولــه تعــاىل: َوَأنُفَســَنا 

َوَأنُفَســُكْم؟

اآليــة  أن  الفــرق اإلســالمية  ذكــرت مجيــع 
واملنزلــة  الفضــل  تــدل عــى عظيــم  الكريمــة 
املشــّككني  بعــض  خــال   ،البيــت ألهــل 
ــل  ــل أه ــن فضائ ــة م ــاع فضيل ــم س ــن ال يروقه مم
البيــت، فيجمعــوا أمرهــم ورشكاءهــم يف كل 
نقطــة ضــوء حياولــوا أن يطفئــوا نورهــا بأفواههــم 
وأقالمهــم، وتأبــى اإلنســانية والعقــل والتأريــخ إال 

ــو  ــع، ول ــان القاط ــاطع الربه ــور الس ــذا الن ــام ه مت
ــه. ــى علي ــو وال ُيع ــق يعل ــون، فاحل ــره املنافق ك

فأنكــروا وغّيبــوا مــا اســتطاعوا مــن تلــك 
ازدادت إال نصوعــًا وثباتــًا، ومل  فــا  الفضائــل، 
تســلم منهــم حتــى ظواهــر اآليــات القرآنيــة، 

اإلهليــة. ودالالهتــا  ومعانيهــا 
ومــن هــذا البــاب حماولــة البعــض منهــم إنــكار 
أّن املــراد بـ)َأنُفَســَنا( الــواردة يف اآليــة الكريمــة هــو 
ــن  ــه واه ــب وبتوجي ــن أيب طال ــّي ب ــام ع اإلم
فــر النفــس هنــا أهنــا نفــس الرســول وليــس 

.املقصــود منهــا أمــر املؤمنــني
والــذي يبحــث عــن أن أمــر املؤمنــني عــي بــن 
أيب طالــب هــو نفــس النبــي جيدهــا حتــى 
 يف غــر اآليــة الكريمــة، فقــد رصح رســول اهلل
أّن علّيــًا هــو كنفســه صلــوات اهلل عليــه يف 

مواطــن عديــدة.

دروس في العقيدة
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ــد( للهيثمــي:  منهــا: مــا جــاء يف )جممــع الزوائ
ج9، ص163، عــن النبــي: »أو ألبعثــنَّ إليكــم 
ــم  ــم، ث ــرب أعناقك ــي ي ــي أو كنف ــاًل مّن رج

ــذا«. ــال: ه ــّي، فق ــد ع ــذ بي أخ
ص226،  ج11،  للصنعــاين:  )املصنــف(  ويف 
 ــول اهلل ــال لرس ــب، ق ــن حنط ــد اهلل ب ــن عب ع
ــن  ــلمّن أو لنبعث ــاؤوا: »لتس ــني ج ــف ح ــد ثقي لوف
ــرب  ــي - فلي ــل نف ــال: مث ــي - أو ق ــاًل مّن رج
وليأخــذّن  ذراريكــم،  وليســبنّي  أعناقكــم، 
أموالكــم«، فقــال عمــر: فــواهلل مــا متنيــت اإلمــارة 
إاّل يومئــذ، جعلــت أنصــب صــدري رجــاء أن 
ــذ  ــّي، فأخ ــت إىل ع ــال: فالتف ــذا. ق ــو ه ــول: ه يق

ــذا«. ــو ه ــذا، ه ــو ه ــال: »ه ــم ق ــده ث بي
ويف )املصنــف( البــن أيب شــيبة: ج7، ص499، 

»اللهــم أنــا أو كنفــي، ثــم أخــذ بيــد عــّي«.
»َأْو   :قــال ص498،  ج8،  أيضــًا  وفيــه 

ُبــنَّ  أَلْبَعَثــنَّ َعَلْيُكــْم َرُجــال ِمنِّــي، َأْو َكَنْفــِي، َفَلَيْرِ
ــْم، َقــاَل: َفــَرَأى  ُ َأْعَنــاَق ُمَقاتِِليِهــْم، َوَلَيْســبنُِيُّ َذَراِريَّ
ــِد  ــَذ بَِي ــَر، َفَأَخ ــٍر َأْو ُعَم ــا َبْك ــي َأَب ــُه َيْعنِ ــاُس َأنَّ النَّ

ــَذا«. ــاَل: َه ، َفَق ــِيٍّ َع
ولــو رجعنــا إىل اآليــة الكريمــة نجــد أّن الثابــت 
ــة  ــرج للمباهل ــول مل خي ــني أّن الرس ــد الفريق عن
 ،ســوى عــّي وفاطمــة واحلســن واحلســني
وقــد أشــار إىل فاطمــة بكلمــة )نَِســاَءَنا(، وإىل 
 ــّي ــق لع ــا(، ومل يب ــني بـ)َأبَناَءَن ــن واحلس احلس

ــَنا(. ــة )َأنُفَس ــوى كلم س
ــو  ــَنا( ه ــراد بـ)َأنُفَس ــال أّن امل ــح أن يق وال يص
ــه،  ــو نفس ــى ألن يدع ــه ال معن ــول اهلل؛ ألّن رس
ــن  ــره؛ إذ ال يمك ــون غ ــد أن يك ــو الب ــل املدع ب

ــو. ــي واملدع ــاد الداع احت
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مدعّيًا  منهم  رجاًل  األعاجم  من  قوم  اّتبع  لو 
فهذا  جديد  إسالمي  بدين  أو  مذهب  أو  بطائفة 
ليس بغريب، فبإمكانه أن ُيدلِّس عليهم بكل بساطة 
جلهلهم باللغة العربية؛ ألن فيها أمورًا ختفى عليهم، 
ع  ُمدَّ يّدعي  َأن  الغرابة  لكن  بادعائه،  ينجح  وبالتايل 
َة أو ااِلنحراف عن دين اإِلسالم، ومع هذا فإنك  النبوَّ
جتد له أتباعًا ومريدين من العرب أنفسهم، وجتدهم 
نراه  ما  وهذا  َأجله،  من  بامُلَهج  ويذودون  ينارصونه 

من َأتباع اجلاعة القاديانية، والتي هي حمور كالمنا.
فنسأل أّواًل: ما هي القاديانية؟ 

القاديانية أو ما يطلق عليها اأَلمحدية: هي طائفة 
املرزا  بمؤسسها  تؤمن  لإِلسالم،  اعتناقها  ظاهرة يف 
التابعة  البنجاب  يف  ولد  الذي  القادياين،  أمحد  غالم 
بعد  اهلل  رسول  أنه  عى  1908م(  ـ  )1835م  للهند 
النبي حممد، مما يعني ذلك عدم اعتقادهم بخامتة 
السالم  أفضل  وآله  املحمدية )عى صاحبها  الرسالة 

مذاهب وأديان

والتسليم(، وأن زمن الرساالت مل خيتتم بعد!
امحد  )املرزا  مؤسسها  عائلة  تاريخ  ويعود 
القادياين( إىل أصول فارسية، وكان أجداده ممن تركوا 
خراسان الفارسية يف القرن السادس عرش امليالدي يف 
عهد امللك )بابر( مؤسس احلكومة املغولية يف اهلند، 
يف  القاديانية  احلركة  نشأت  وقد  اهلند،  يف  واستقروا 
القارة  شبه  يف  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  أواخر 
 ، اهلندية، ويشاع أن مؤسسها هو من يؤمنون به كنبيٍّ
وهو من أطلق عى مجاعته اسم القاديانية، نسبة السم 
بلدة أجداده )قاديان(، حيث وضع ُأسسًا جلاعته يف 
عام )1889م(، وسّاها اجلاعة اإِلسالمية القاديانية 

اأَلمحدية.  
يقولون  وإهنم  أهنم مسلمون،  يرون  القاديانيني 
بختم النبوة، وأن الرسول آخر األنبياء، ويف الوقت 
نفسه يرون أن نبّيهم القادياين جاء بعد آخر اأَلنبياء، 
نبي  اخلاتم  وأيا  أصل،  من  التهافت  هلذا  نعلم  وال 
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الرمحة حممد َأم نبيهم املّدعي املزعوم، ويؤمنون أن 
نبيهم مثله كمثل عيسى، نابذا للحروب، ُمدينًا 
اأَلخالق  ُأسس  ُمعيدًا  ماء،  الدِّ لسفِك  ومستنكرًا 
والعدالة والسالم إىِل العامل، ويؤمنون بأنه سيخّلص 
اإلسالم من األفكار واملارسات املتعّصبة، ليعيده إىل 

.شكله احلقيقي كا كان يف عهد النبي حممد
حركة  نفسها  األمحدية  القاديانية  اجلاعة  وتعترب 
إسالمية جتديدية، واّدعى املرزا غالم أمحد بأنه جمدد 
املوعود  املسيح  وبأنه  اهلجري،  عرش  الرابع  القرن 
تارة، واملهدي املنتظر من ِقبل املسلمني يف آخر الزمان 
النرص  حيّقق  أن  املفرتض  من  حيث  أخرى،  تارة 
النبوءات والتوقعات  للدين اإلسالمي وفق  النهائي 

اإِلسالمية.
جوهر  استعادة  َأمهية  عى  القاديانيون  ويؤكد 
اإِلسالم احلقيقي من خالل معتقداهتم، ولذا ترمجوا 
القرآن إىل )52( لغة عرب العامل، ويقفون موقف احلياد 
يتعّمدون  بل  هبا،  هلم  عالقة  وال  للسياسة،  بالنسبة 
أتباعهم  السياسة، كا يشّددون عى  الدين عن  إبعاد 
مها  احلكومات  عى  اعرتاض  أي  يف  املشاركة  بعدم 

كانت ظاملة يف أيِّ بلٍد تواجدوا فيه.
والنبذ  التحجيم  من  القاديانية  مجاعة  وعانت 
الدول  من  عدد  يف  الفاسدة  عقائدهم  بسبب 
وجاؤوا  عديدة،  متاهات  يف  ختّبطوا  قد  اإلسالمية، 
وأفعاهلم،  أقواهلم  يف  وتناقضوا  غريبة،  شاّذة  بأفكار 

ومن عقائدهم:
1ـ احللول: ورأيم فيه أن اهلل تعاىل حل يف بعض 
خلقه وامتزج به، بحيث تالشت الذات اإِلنسانية يف 

الذات اإِلهلية، فصارتا متحدتني غر منفصلتني.
بموت  الرسالة  تنقطع  ال  وعليه  التناسخ:  2ـ 

شخص  بدن  يف  حّلت  قد  روحه  ألن   ،الرسول
آخر، وهو القادياين.

3ـ إلغاء اجلهاد: فيدعوا القادياين إىل عدم اجلهاد 
فيقول: )إن الفرقة اإلسالمية التي قّلدين اهلُل إمامتها 
وال  بالسيف  اجلهاد  ترى  ال  بأهنا  متتاز  وسيادهتا 

تنتظره... وحترمه حتريًا باتًا(.
4ـ استمرار الوحي والنبوة: القاديانيون يؤولون 
َجالُِكْم َوَلِكن  ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ مَّ ا َكاَن حُمَ قوله تعاىل: مَّ
بِيِّنَي... األحزاب:40، بمعنى:  النَّ َوَخاَتَم  اهلِل  ُسوَل  رَّ
أن  فيزعمون  طابعهم،  هو  عندهم  النبيني  خاتم  أن 
كل نبيٍّ يظهر بعد النبي فإن نبوته تكون مطبوعة 

بخامته.
احلركة  قسمني:  إىل  القاديانية  انقسمت  وقد 
األمحدية يف الهور، ومجاعة املسلمني األمحدية، وهذا 
املصطلح قد اكتسب دالالت مهينة عى مر السنني، 
املنفصلتني،  حركتيهم  بني  التفريق  يفضلون  لذا 
)مسلم(  مصطلح  يستخدمون  ال  املسلمني  فمعظم 
بالفتاوى  مستشهدين  األمحديني،  إىل  اإلشارة  عند 
التي أصدرها علاء املسلمني، عى الرغم من أن كلتا 
الطائفتني تدعيان اإلسالم، وعمومًا يرى مجيع فقهاء 
القاديانية هراطقٌة وزنادقٌة  السنة والشيعة أن أعضاء 

وخارجون عن اإِلسالم.
املصادر:

يف  القاديانية  أباطيل   - النجار  عامر  د.  )القاديانية: 
الذي  اخلطر  القاديانية   - النجرامي  يوسف  حممد  د.  امليزان: 
اجلاعة  معتقدات   - عوف  حممد  أمحد  د.  اإلسالم:  يدد 

األمحدية اإلسالمية: بشر حممود أمحد(.
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نقــاش  قــال ســّني لشــيعي يومــًا فــي 
: م محتــد

أنتــم معشــر الشــيعة روافــض، والروافــض 
يشــملهم العقــاب فــي الدنيــا واآلخــرة.

فقــال الشــيعي بــكل هــدوء وســكون: 
عافــاك اللــه يــا أخــي أليــس مــن العــدل 
واإلنصــاف أن يحكــم العاقــل علــى غيــره 
ــى  ــك عل ــا دليل ــان، فم ــل وال بره ــدون دلي ب
أننــا روافــض؟ وعلــى تقديــر صحــة مــا تقــول، 
مــا هــو برهانــك علــى نيلنــا العقــاب فــي الدنيــا 

واآلخــرة؟
ــة  ــون خالف ــم ترفض ــني: لكونك ــال الس ق
ــع عــن  ــه، وكّل مــن امتن خلفــاء رســول الل
ــن  ــروج م ــة خ ــو بمثاب ــم فه ــرار بخالفته اإلق

ــن.  الدي
فقــال الشــيعي: أنــا شــيعي، وأنــا أتبــرأ مــن 

ــهد  ــه، وأش ــول الل ــاء رس ــٍض لخلف كل راف
ــه  ــيع أن ــة التش ــم حقيق ــد فه ــيعيٍّ ق ــن كل ش ع
ــول  ــاء رس ــض لخلف ــن كل راف ــي م ــرأ مثل يتب
ــد  ــذان ق ــك الّل ــك وبرهان ــن دليل ــه، فأي الل

ــر؟! ــك الجائ ــي حكم ــا ف ــدت عليهم اعتم
وأرجــو المســامحة، فأنــت مــن أحوجنــي 

لهــذا الــكالم. 
قــال الســني ـ وقــد استشــاط غضبــا ـ: 
ــي  ــة أب ــون خالف ــيعة ترفض ــر الش ــتم معش ألس
 بكــر وعمــر وعثمــان أصحــاب رســول الله

ــدين؟ ــه الراش وخلفائ
ــذي  ــر ال ــرت غي ــا ذك ــيعي: م ــال الش فق
ــى  ــتند إل ــابق مس ــك الس ــت، فحكم ــه حكم ب
 أن الشــيعة ترفــض خلفــاء رســول اللــه
علــى عمومهــم، واآلن تثبــت للشــيعة الرفــض 

مناظرات عقائدية
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لبعضهــم، وهــذا موضــوع آخــر غيــر مــا 
ــة وأتباعهــم  ــه ســابقا، وألن هــؤالء الثالث ذكرت
ــول  ــول: إن رس ــن يق ــى كل م ــتنكرون عل يس
اللــه، قــد عّيــن خليفــة لــه مــن بعــده، ألــم 
ــه؟  ــى خليفت ــه عل ــي حيات ــي ف ــي النب يوص
جميــع  مــن  لــه  وأخــذ  بشــخصه  وعّينــه 
المســلمين علــى مشــهد مائــة ألــف أو يزيــدون 
يــوم غديــر )خــّم( بعــد رجوعــه مــن حجــة 
الــوداع، فالحقيقــة أن عنــوان الرافضــة يصــدق 
علــى جماعــة الســّنة بالخصوص دون ســواهم، 
 ،ــه ــول الل ــة رس ــوا وصّي ــن رفض ــم م ألنه
وهــذه كتبهــم وصحاحهــم تشــهد بذلــك، 
 فهــؤالء أّول مــن بايــع خليفــة رســول اللــه
ــا  ــذي أعلنه ــو ال ــر ه ــّم( وعم ــر )خ ــي غدي ف
صرخــة مدّويــة فــي ذلــك المــكان وهــو يقــول 
ــن  ــا اب ــك ي ــخ ل ــخ ب ــن: )ب ــر المؤمني ألمي
أبــي طالــب لقــد أصبحــت مــوالي ومولــى كل 
مؤمــن ومؤمنــة(. تاريــخ دمشــق البــن عســاكر 
المناقــب  وكذلــك  ص75،  ج2  الشــافعي: 
للخوارزمــي الحنفــي: ص94، وأيضــا شــواهد 
التنزيــل للحاكــم الحســكاني الحنفــي: ج1 
ص158، وخصــوص حديــث تهنئــة الشــيخين 
ــد  ــا يزي ــير م ــث والتفس ــة الحدي ــن أئم رواه م
ــر  ــع الغدي ــا، فراج ــا وراوي ــتين محدث ــى س عل

ــا.  ــك جلي ــرى ذل ــي: ج1 ص272، ت لألمين
ــة  ــض خالف ــيعة ترف ــك أن الش ــا قول وأم
أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فهــذا صحيــح، 
وقــوام الشــيعة علــى هــذا اإلنــكار، وهــذا فخــر 

وشــرف للشــيعة الن الــذي دعاها إلنــكار ذلك 
هــو نفــس إطاعتهــا وإذعانهــا ألمــر نبيهــا، بأمــر 
ــه  ــزل علي ــغ وأن ــه بالتبلي ــا ألزم ــه حينم ــن رب م
ــْغ َمــا ُأْنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َهــا الرَّ قولــه تعالــى: َيــا َأيُّ
ــَت  ْغ ــا َبلَّ ــْل َفَم ــْم َتْفَع ــَك َوإِْن َل ــْن َربِّ ــَك ِم إَِلْي
ــدة:  ــَن النَّاِسالمائ ــَك ِم ــُه َيْعِصُم ــاَلَتُه َوالل ِرَس
ــب  ــي بواج ــام النب ــد قي ــرى بع ــذا ت 67، ول

ــُت  ــْوَم َأْكَمْل ــى: ..اْلَي ــه تعال ــزل قول ــغ ن التبلي
نِْعَمتِــي  َعَلْيُكــْم  َوَأْتَمْمــُت  ِديَنُكــْم  َلُكــْم 
ــدة: 3،  ــا.. المائ ــاَلَم ِديًن ــُم اإْلِْس ــُت َلُك َوَرِضي
ــى  ــه عل ــد لل ــول: »الحم ــي يق ــذ النب فأخ
إكمــال الديــن وإتمــام النعمــة َمــّن اللــه بواليــة 
أخــي وابــن عمــي وخليفتــي مــن بعــدي علــّي 
بــن أبــي طالــب« شــواهد التنزيــل للحســكاني: 
مــن  كّل  رفضــت  الشــيعة  وإذا  ص200،  ج1 

ــي  ــوص أب ــوله، ال خص ــه ورس ــف الل خال
ــه  ــر الل ــكْت بأم ــان، وتمس ــر وعثم ــر وعم بك
ــاب  ــتحقة العق ــة ومس ــون مذموم ــوله تك ورس

ــك؟! ــون ذل ــف يك كي
ج12،  للقبيســي:  التاريــخ  فــي  مــاذا  المصــدر: 

.6 1 ص
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تقـدم الـكالم يف األعـداد السـابقة عـن السـبب الثـاين مـن أسـباب منـع التقليـد، وهـا 
نحـن قـد وصلنـا إىل السـبب الثالث مـن أسـبابه، وهذا السـبب ينص عـى االعتقاد بسـهولة 

الوصـول إىل الدليـل الرشعـي، وإنـه ال حيتـاج إىل تعـب ونصـب مثلـا يقـول أهـل التقليـد.
ولبيـان الشـبهة أكثر نقـول: إن الوصول إىل الدليـل الرشعي -والذي يسـتنبط منه األحكام 
الرشعيـة الفرعيـة- أمـر مّيـر وواضح، حالـه حال األدلة احِلسـّية األخـرى التي يـرى الفقهاء 
كفايـة إخبـار الثقـة عنهـا، وفـروع الديـن هـي مـن قبيل األدلـة احِلسـّية التـي ال حتتـاج أكثر من 
إخبـار الثقـة عنهـا، وال حتتـاج إىل خـربة وختّصـص ُمْكَتسـب، ويظهـر هـذا السـبب يف كلـات 
املحـدث االسـتبدادي ومـن تبعـه يف كتابـه )الفوائـد املدنيـة: ص300(، فإهنـم أنكـروا التقليـد 

واالجتهـاد معـًا، بحجـة عـدم احلاجة إىل اخلـربة والتخصـص يف أمـور الرشع.
جـواب الشـبهة: إن تصـور الوصـول إىل األدلـة الرشعيـة بتلـك السـهولة وذلك اليـر تصور 
خاطـئ للغايـة، إذ كيـف يمكن لغـر الفقيه املتخصـص أن يلج يف األجواء ااِلسـتنباطية ويسـتخرج 
العـرص  املسـتحدثة يف  املسـائل  العبـادات واملعامـالت -ال سـيا يف  املعقـدة يف  الفـروع االبتالئيـة 

احلـارض- وهـي بذلـك التعقيـد والصعوبة؟!
وقـد تعّجـب غـر واحـد مـن فقهائنـا املتأخريـن مـن كالم املحـدث االسـرتبادي حـول بسـاطة 
الوقـوف عـى احلكـم الرشعـي بالنحـو الـذي ادعـاه، ويكفـي ردًا عـى ذلـك مـا ذكـره حفيد الشـهيد 
الثـاين: )والعجـب كّل العجـب من تصـّور املصّنف بطـالن االجتهـاد والتقليد وإمـكان كّل مكّلف 
أن يعلـم بنفسـه حكـم مسـألة مـن األحاديث بالقطـع واجلـزم، والفـرض أّن املجتهد مع علمـه ومعرفته 
واّطالعـه عـى مـا حيتمل فيـه اخلطـأ يف احلديث ومـا ال حيتمل، هيهـات أن يمكنـه حتصيل العلـم والقطع 
يف بعضهـا! فكيـف اجلاهـل اّلـذي ال يعـرف داللـة لفـظ احلديث وحقيقتـه من جمـازه وفاعله مـن مفعوله 
وعاّمـة مـن خاّصـه وصحيحه من سـقيمه، من أيـن يعلم أّن هـذا حكم األئّمـة وقوهلم يف كّل مسـألة 
يريدهـا؟ وهـل خيفـى امتنـاع ذلك عـى عاقـل؟ فكيف يفعـل غر املجتهـد يف االختـالف الواقـع يف غالب 
األحـكام اّلتـي قـد أعجز العلـاء العظـاء اجلمع بينهـا؟ ومن أين يعـرف ترجيـح البعض عـى البعض حّتى 

يسـتفيد حكم مسـألته بالعلـم والقطـع؟( تعليقـة الفوائد املكيـة: ص307.

شبهات وردود

َأسباُب الَقْوِل مَبنِع التَّْقليِد   |   احللقة )12(
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 نجومٌ في سماِء العقيدةِ

 َنبّيِه وُسّنِة  َتعاىل  اهللِ  ديِن  َأقداُمُهم عى  َثبتْت  الذيَن  اخَلالدِة، ومَن  العقيدِة  آخٌر من نجوِم ساِء  نجٌم 
إِنُه  َمْقُتواًل َشهيدًا،  الَعقيدَة والَعَمَل، فعاَش مَحيدًا، وَمَض  اّلذيَن َأخلُصوا  َأمِر املؤمننَي، ومَن  وواليِة 

. ُمسلُم امُلَجاَشعيُّ
يذكُر أرباُب التأريخ: إنُه كاَن يعيُش يف املدائِن أّياَم واليها ُحذيفة بِن الَيَان، وبعَد قتِل ُعثاَن وبقاء ُحَذيفة 
ثًا عن  ، َقَرأ حذيفُة عى النَّاِس رسالَة اإِلماِم، َوَدعاُهم إىِل بيعتِه ُمتحدِّ َواليًا عليها بأمِر اإِلمام عيٍّ
َأْن حُيّدثه بحقيقِة ما كاَن قْد َجَرى، ففعَل فَأصبَح مسلُم  النَّاُس، َطَلَب مسلُم من ُحذيفة  َعَظمتِه، وملّا بايَع 
ِمَن املوالنَي لإِلماِم، َوَرسَخ ُحبُّ َأمِر املؤمننَي يف قلبِه حّتى قاَل فيِه َيْوَم اجَلَمِل: »إنَّ الَفتى مِمَّن 

َحَشى اهلُل َقلَبُه نورًا وإيانًا، وُهَو َمقتوُل ...« رشح هنج البالغة: ج9، ص112.
الَعميِق،  إِيانِه  وعن  اجَلليِل،  حايبِّ  الصَّ هذا  عقيدِة  َصالبِة  عن  كاشٌف  َأعالُه   املؤمننَي َأمُر  وكالُم 
فاُت َأكثَر ِحينا َطلَب َأمُر املؤمننَي يف َحْرِب  َتَعاىل، وَتَتجّى تلَك الصِّ وعن شّدِة إخالصِه أَلولياِء اهللِ 
اجَلَمِل ِمْن َأصحابِه َمْن َيْقَرُأ عى َأصحاِب اجَلَمِل قوَلُه َتَعاىل: َوإِْن ٰطائَِفٰتاِن ِمَن اْلُْؤِمنَِن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا 
َبْيَنُهٰم احلجرات: 9، فقاَم مسلُم امُلَجاِشعيُّ وكان َعَليِه َقباٌء أبَيُض، َفقاَل َلُه: أَنا آُخُذُه يا أمَر امُلؤِمننَي، َفقاَل 
ُتقَتَل،  يِف َحّتى  بِالسَّ َعَليِه  ُثمَّ ُتَرُب  َفُتقَطُع،  بِالُيرى  َفَتأُخُذُه  ُتقَطُع،  الُيمنى  َيَدَك  َفتى إنَّ  يا   : َعِيٌّ َلُه 
َفقاَل الَفتى: ال َصرَب يل َعى ذلَِك يا أمَر امُلؤِمننَي، قاَل: َفنادى َعِيٌّ ثانَِيًة، َوامُلصَحُف يف َيِدِه، َفقاَم إَليِه ذلَِك 
 َمقاَلَتُه ااُلوىل، َفقاَل الَفتى: ال َعَليَك يا أمَر  الَفتى وقاَل: أَنا آُخُذُه يا أمَر امُلؤِمننَي، قاَل: َفَأعاَد َعَليِه َعِيٌّ
امُلؤِمننَي، َفهذا َقليٌل يف ذاِت اهللِ، ُثمَّ َأَخَذ الَفَتى امُلصَحَف َوانَطَلَق بِِه إَليِهم، َفقاَل: يا هُؤالِء، هذا ِكتاُب اهللِ 
َب َرُجٌل ِمن َأْصَحاِب اجَلَمِل َيَدُه الُيمنى َفَقَطَعها، َفَأَخَذ امُلصَحَف بِِشالِِه َفُقِطَعت  َبيَننا وَبيَنُكم، قاَل: َفَرَ
َب َعَليِه َحّتى ُقتَِل ـ َرمَحُة اهلُل َعَليِه. )املناقب للخوارزمي: ص186، ح  ِشاُلُه، َفاحَتَضَن امُلصَحَف بَِصدِرِه َفُرِ

223(، )تاريخ الطربي: ج 4، ص511(.

ِلَاً َأتـاهـْم         بُمْحَكِم الّتنزيل إْذ َدَعـاُهْم ـْ ُه:         َيا َربِّ إّن ُمس َوُهَو الَّذي َقالْت فيِه ُأمُّ
ــاُهـْم لـْت حَلَ َشاُهْم         َفَرّملوُه.. ُرمِّ َيْتلُو ِكَتاَب اهللِ ال خَيْ

الُم عليِه َيْوَم ُولَِد، َوَيْوَم اسُتْشِهَد، َوَيْوَم ُيْبعُث َحّيًا. فالسَّ



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )39( لشهر شوال عام 1440هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )39( لشهر شوال عام 1440هـ

13 1213

قيل إن أفعال العباد خملوقٌة خلَق تقديٍر ال خلَق 
يزل عاملًا  مل  اهلل سبحانه  َأن  تكويٍن، ومعنى ذلك 

بمقاديرها.
والصحيُح عن آل حممد هو: أن أفعال العباد 
غر خملوقة هلل تعاىل، والذي ُذِكَر غُر معمول به، 
وال مريضَّ اإلسناد، واأَلخباُر الصحيحُة بخالفِه، 
وليس يعرف يف لغة العرب َأن العلم باليشء هو 
خلٌق له، ولو أنه كا قال املخالفون للحقِّ لوجَب 
َعِلَم  ومن  له،  خلق  هو    النَّبيِّ علُم  يكون  أن 
الساَء واألرَض فهو خالق هلا، ومن عرف بنفسه 
شيئًا من صنع اهلل تعاىل وقّرره يف نفسه لوجب أن 
يكون خالقًا له، وهذا حماٌل، ال يذهب وجُه اخلطأ 

.فيه عى بعض رعية األئمة فضاًل عنهم
ال  التقدير  ألن  اخللق،  فهو  لغًة:  التقدير  فأّما 
تقديرًا،  بالعلم فال يكون  فأما  بالفعل،  إال  يكون 

وكذلك بالفكر ال يكون تقديرًا أيضًا، واهلُل تعاىل 
متعاٍل عن خلق الفواحِش والقبائِح عى كل حال.
وقد روي عن أيب احلسن عي بن حممد بن عي 
بن موسى الرضا: أنه سئل عن أفعال العباد، 
فقيل له: هل هي خملوقة هلل تعاىل؟ فقال: »لو 

كان خالقًا هلا ملا تربأ منها«. 
َن  مِّ َبِريٌء  َه  اللَّ َأنَّ  سبحانه:  قال  وقد 
من  الرباءة  يرد  ومل  َوَرُسوُلُهالتوبة:3  اْلُمْشِرِكيَن 

خلق ذواهِتم، وإنا تربُأ من رشِكهم وقبائِحهم.
بن  موسى  احلسن  أبا  حنيفة  أبو  وسأل 
له  فقال  هي؟  ممن  العباد  أفعال  عن   جعفر
أبو احلسن: إّن أفعال العباد ال ختلو من ثالثة 

منازل:
اهلل  أو من  تعاىل خاّصًة،  اهلل  أن تكون من  إما 
ومن العبد عى وجه ااِلشرتاك فيها، أو من العبد 
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خاصة، فلو كانت من اهلل تعاىل خاصًة لكان أول 
يتعلق  قبحها، ومل  باحلمد عى حسنها والذم عى 
اهلل ومن  فيها، ولو كانت من  لوم  بغره محد وال 
عليها  والذم  فيها،  معا  هلا  احلمد  لكان  العبد 
أهنا  ثبت  الوجهان  هذان  بطل  وإذا  فيها،  مجيعًا 
من اخللق، فإن عاقبهم اهلل تعاىل عى جنايتهم هبا 
فله ذلك، وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل 

املغفرة. 
ما  ومعانيها  األخبار  من  ذكرناه  ما  أمثال  ويف 

يطول به الكالم.
األحاديث  عى  مقدم  تعاىل  اهلل  وكتاب 
األخبار  صحيح  يف  يتقاىض  وإليه  والروايات، 
وسقيمها، فا قض به فهو احلق دون ما سواه، فقد 
ٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ  قال اهلل تعاىل: الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْ
بأن  َفأخرَب   ،7 السجدة:   ِطٍن ِمْن  اإْلِْنَساِن  َخْلَق 

كانت  فلو  قبيح،  غر  حسن  فهو  خلقه  يشء  كل 
القبائح من خلقه لنا يف ذلك حكمه بحسنها، ويف 
عى  شاهد  خلق  ما  مجيع  بحسن  تعاىل  اهلل  حكم 

بطالن قول من زعم أنه خلق قبيحًا.
ِمْن  ِن  مْحَ الرَّ َخْلِق  ِف  َتَرى  َما   .. تعاىل:  وقال 
خلقه،  عن  التفاوت  فنفى  امللك:3،   ..َتَفاُوٍت
نفسه،  يف  متفاوت  والكذب  الكفر  أن  ثبت  وقد 
أن  جيوز  فكيف  متفاوت!  الكالم  من  واملتضاد 
يطلقوا عى اهلل تعاىل أنه خالق ألفعال العباد، ويف 
التفاوت والتضاد ما ذكرناه مع قوله  أفعاهلم من 
إليه  مضيفه  عى  ورد  ذلك  فنفى  املتقدم،  تعاىل 

وأكذبه فيه.
املصدر: اقتباس بترّصف من كتاب )تصحيح االعتقادات 

للشيخ املفيد: ص 45(.
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صفحات مهدوية

 َزْوجٌة َوَأْوالٌد؟  َهل لإِلماِم الهديِّ

زوجـة   املهـدي إلمامنـا  أن  يثبـت  مل 
داللـة  ورغـم  احلـارض،  الزمـن  يف  وأوالَد 
ظاهـر بعـض األخبـار عـى ذلـك، إال أنـه ال 
يوجـد دليـل رصيـح يمكـن االعتـاد عليـه 
يف إثبـات الزوجـة والذريـة لإلمـام املهـدي 
املنتظـر، وسـنبني يف هذا املجـال روايتني:
الشـيخ  روايـة  وهـي  األوىل:  الروايـة 
الطـويس: فقـد روى الشـيخ أبـو جعفـر 
سـنة:  املتـوىف  الطـويس  حسـن  بـن  حممـد 
)460( هجريـة يف كتابـه املسـمى بــ )الغيبة( 
بسـنده عـن املفضـل بـن عمـر، عـن اإلمـام 

الصـادق رواية جـاء فيهـا: »... ال يّطلع 
عـى موضعـه أحـٌد مـن َوَلـِدِه وال غـرِه، إاّل 
املـوىل الـذي يـي َأمـَرُه« الغيبـة، الشـيخ الطويس: 
ص 102، وقـد ُيفهـم مـن لفظـة )ولـده( َأن 

احلديـث  علـم  يف  لكـن  َأوالدًا،   لإِلمـام
ال يصـح االسـتدالل هبـذه الروايـة يف إثبات 
ألن  وذلـك   ،املهـدي لإلمـام  األوالد 
الشـيخ النعـاين -والذي هـو من علاء 
القـرن الثالـث اهلجـري- َرَوى هـذه الرواية 
ِلـُع َعَى  بلفـظ آخـر، حيث جـاء فيهـا: »اَل َيطَّ
ِه«، فـرتى  َغـْرِ اَل  َو  َويِلٍّ  ِمـْن  َأَحـٌد  َمْوِضِعـِه 
الشـاهد  حمـل  هـي  التـي  )ولـده(  لفظـة  أن 
ليسـت موجـودة فيهـا، ومـع احتـاد الروايتني 
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عنـد الشـيخني الطـويس والنعـاين، ووجـود 
هـذا االختـالف فيـا هـو حمـل الشـاهد، فإن 
الرواية تسـقط عـن صالحية ااِلسـتدالل هبا.

بـل نقول: حتـى لـو أثبتنا لفـظ )ولده( يف 
الروايـة فإنـه ليـس فيهـا مـا يـدّل عـى زمان 
حيتمـل  فكـا   ،لإلمـام األوالد  وجـود 
حيتمـل  كذلـك  الغيبـة  زمـن  هـو  يكـون  أن 
مـن  أي:  املبـارك،  الظهـور  زمـن  يكـون  أن 
املحتمـل أن يكـون املقصـود أنـه سـيولد لـه 

املبـارك. زمـن ظهـوره  أوالد يف 
ابـِن  السـيِد  ِروايـُة  الثانيـة:  الروايـة 
طـاووس: فقـد َأورَد السـيد يف كتابـه )مجـال 
الة  ضـا يف الصَّ األسـبوع( عـن اإِلمام الرِّ
ُهمَّ َأْعِطِه يِف َنْفِسـِه  : »اللَّ عى اإلماِم املهديِّ
تِِه َما  تِِه َومَجِيـِع َرِعيَّ تِـِه َوُأمَّ يَّ َوَأْهِلـِه َوُوْلـِدِه َوُذرِّ
َمـعُ َلُه ُمْلَك  ُتِقرُّ بِـِه َعْيَنُه، َوَتُرُّ بِِه َنْفَسـُه، َوجَتْ
َهـا، َقِريبَِهـا َوَبِعيِدَهـا، َوَعِزيِزَها  اِت ُكلِّ امْلَْمَلـكَ
ـِرَي ُحْكُمُه َعـَى ُكلِّ ُحْكٍم،  َوَذلِيِلَهـا َحتَّـى جَيْ
ـِه ُكلَّ َباِطٍل...« مجال األسـبوع، ابن  َوَيْغِلـَب بَِحقِّ

طـاووس: ص 510 .

صـدر  دعـاٍء  عـن  عبـارٌة  وايـُة  الرِّ وهـذه 
اإِلمـام الرضـا قبـَل والدة اإلمـاِم  عـن 
 بأكثـر مـن نصـف َقـرن، وغايـُة  املهـديِّ
: هو َأنه سـيكون ثمـَة مهـديٍّ لأُلّمة،  مـا يـدلُّ
وسـوف ُيوَلـُد لـُه َأوالٌد، وليـس فيـه مـا يدل 
عـى زمان والدِة أولئَك اأَلوالِد، فقد يولدون 

لـه يف أّوِل عمرِه، وقـد يولدون لـُه بعد قروٍن 
مـن، َوُرَبا بعـد ظهورِه، كـا ُرَبا  مـن الزَّ
املقصـوَد هـو  َأّن  الـكالِم  مـن سـياِق  يفهـم 

.عـرُص ظهـورِه، وقيـاِم دولتِه
واخُلالَصُة:

زوجـٍة  وجـود  عـى  يـدلُّ  مـا  يوجـد  ال 
وَأوالٍد إلمـاِم العـرِص يف هـذا الوقـت، ال 
فيـا ذكرنـا وال يف غرهـا، وعليـه ال يصـح 

املوضـوع. هبـذا  القطـع 
وجـود  عـى  دالـة  الروايـات  كانـت  وإن 
أو  العقـي  املنـع  عـدم  -مـع   لـه أوالد 
الرشعـي- ومع هـذا ال يمكن اجلـزم بوجود 
الولـد يف الوقـت احلـارض إال بدليـل خاص، 
ومـع عـدم الدليل فإنـه ال يمكـن تصديق أيِّ 

دعـوى هبـذا املجـال.
كا أن ظروف الَغْيبة وفلسـفتها، ورضورة 
احلفـاظ عـى اإِلمـام ُرَبـا تسـتدعي عدم 
وجـود  ومنهـا   خصوصياتـه انكشـاف 
اأُلمـور  هـذه  َأن  عـى  واألوالد،  وجـة  الزَّ
اإلمـام  يف  عقيدتِنـا  بمسـألِة  هلـا  دخـلَ  ال 
املهـدي، إذ املطلوب هـو االعتقاد بواليتِه 

فحسـب. ووجـودِه 
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 أسئلة عقائدية

يف  جاءت  التي  الفطرة  معنى  عن  السؤال  يكثر 
اَل  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطَر  تِي  الَّ اهللِ  فْطَرَة  الكريمة:  اآلية 
 ،30 الروم  سورة   الَقّيُم يُن  الدِّ َذلَِك  اهللِ  ْلِق  خِلَ َتْبِديَل 

وما هو دورها يف حياة اإلنسان؟
تعاىل:  قال  واإِلجياد،  اخِلْلقة  هي  لغة:  الفطرة 
َمَواِت واأَلْرِض فاطر:1، فاطر  ْمُد هلِلِ َفاِطِر السَّ احْلَ

أي: خالقها وموجدها.
واصطالحًا: هي جمموعة من الصفات والقابليات 
التي ُتوجد يف املولود، ويّتصف هبا اإلنسان يف أصل 
خلقته، سواء القابليات البدنية أم النفسية أم العقلّية، 
ورفع  نواقصه،  تتميم  إىل  اإلنسان  هتدي  وهي 
من  املوانع  وارتفعت  رشوطها  حتققت  إذا  حوائجه، 
َفْطَرٍة  َعَى  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  »ُكلُّ  احلديث:  ويف  تأثرها، 
دانِِه وُيَنرّصانه وُيَمّجَسانه« عوايل  وِّ َحتَّى َيُكوَن أَبواُه ُيَ

الآللئ: ج 1، ص 35. 

فالفطرة هي اخِللقة األصلية التي خلق اهلُل الناَس 
عليها، واألشياء الفطرية هي التي ال حتتاج إىل تلقني 
اإلنسان  ُيولد  وإنا  اكتساب،  إىل  وال  تعليم  إىل  وال 
عليها، ويتحرك نحوها ملا يشعر به من نقص يف نفسِه 
مصدرُه  الكال  نحو  التحّرك  فهذا  إلكاله،  فيسعى 
َخَلَقُهم  فإنه  بعبادِه  للطفِه  وجل  عز  واهلل  الفطرة، 

الِفطرُة َوَدوُرها في َحياِة اإِلْنساِن

أن  يدرك  بفطرتِه  فاإِلنسان  اإِليان،  عى  وَفَطَرهم 
اجلهات،  مجيع  من  به  حُتيط  عظيمًة  قّوًة  العامل  هلذا 
ُه بيدها، وأنه ال مفرَّ إاِّل إِليها، وهذا ما  وأن األمر كلَّ
يستشعرُه اإلنسان يف َأعاق نفسه، ال سيا عندما يقع 
يف موقف خطر، بحيث ال يمكن الحٍد َأن خيلصه إاِّل 
تلك القوة القاهرة التي تعّلق هبا قلُبُه، كا ورد ذلك 
عن اإلمام الصادق يف حمادثته للزنديق، فقد ُروي 
اإلمام  عى  دخل  زنديقًا  َأن  ص477:  ج1،  الوايف:  يف 

الصانع،  إثبات  الدليل عى  فسأله عن   الصادق
أين  من  وسأله:  إليه  التفت  ثم  عنه   فأعرض
أقبلت؟ وما قصتك؟ فقال الزنديق: إين كنُت مسافرًا 
يف البحر فعصفْت علينا الريُح، وتقلبْت بنا األمواُج، 
يزل  ومل  منها،  بساجة  فتعّلقُت  سفينتنا،  فانكرْت 
فنجوُت  الساحل  إىل  يب  َقَذفت  حتى  يقّلبها  املوج 
إذا  قلبك  كان  الذي  أرأيَت   :فقال عليها، 
فزعًا  األمواج  السفينة، وتالطمْت عليكم  انكرْت 
عليه خملصًا له يف التّرع طالبًا منه النجاة فهو إهلك، 
فاعرتف الزنديق بذلك، وحسن اعتقاده، وذلك قوله 
ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن  ُكُم الرُّ تعاىل: َوإِذا َمسَّ

اُهاإلرساء: 67. إاِلَّ إِيَّ
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الكلمة،  بمعنى  متمّيٌز  كتاٌب  العدد  هلذا  كتابنا 
عن  زاغوا  الذي  ألولئك  علمية  صعقة  يمّثل  وهو 
عن  ونكبوا  احلق،  عن  وحادوا  املستقيم،  الرصاط 
إذ  منر،  دليل  وال  هدى  بغر  املستقيمة،  الطريقة 
امللحدين  أشهر  من  يعترب  فلو(  )أنتوين  املؤلف  أن 
مع  طويلة  جتربة  صاحب  فهو  املعارص،  الوقت  يف 
سنة،  مخسني  من  أكثر  استمّرت  والتي  اإلحلاد، 
عدة  يف  املناظرات  من  العديد  خالهلا  من  خاض 
أماكن، وأّلف فيها أكثر من ثالثني كتابًا يدافع عن 
عى  )إنَّ  الشهرة:  املقولة  صاحب  وهو  اإلحلاد! 
ليَل التَّجريبي عى  امَلْرِء َأْن َيَضلَّ ُمْلِحدًا َحّتى جَيَِد الدَّ

ُوجوِد اإِللِه(!
من  تأيت  بالغة  أمهية  يكتسب  إذن  فالكتاب 
مطاوي  يف  الطويلة  املسرة  تلك  خاض  شخص 
اإلحلاد وظلاته، ثمَّ بتوفيق اهلل تعاىل )سنة 2004م( 
األفكار،  وتقلقلت  القناعات،  تزعزعت  وهدايته، 
وانقلب اإلنكار إىل إثبات وإيان، وانطوت صفحة 
سوداء يف تاريخ ذلك اإلنسان الذي كاد أن يوى يف 
مكان سحيق لوال تدارك رمحة اهلل له، وانتشاله من 

اسم الكتاب: ُهناك ِإلٌه؟ َكيَف غّيَ َأْشَهُر ُمْلحٍد َرْأَيُه؟
اسم املؤلف: أنتوني فلو

ترمجة: الدكتور صالح الفضلي
عدد الصفحات: 312

سنة الطبع: 1438هـ - ط2

ببليوغرافيا عقائدية

براثن اإلنكار واإلحلاد.
يقع الكتاب يف فصول عرشة مع ملحقني، تناول 
عن  إجابات  األوىل  الثالثة  الفصول  يف  املؤلف 
الفصول  وأما  التغير؟  قبل  أعتقد  باذا كنت  سؤال: 
ااِلكتشاف  عى  الضوء  تسلط  فهي  األخرة  السبعة 
بـ)اكتشايف  سّاه  والذي  للمؤلف،  حصل  الذي 
للمقدس اإلله(، وأما امللحقان فاألول منها تناول: 
دوكينز  لريتشارد  اجلديد  )اإلحلاد  عن  حتلياًل  مبحثًا 
مفتوحًا  نقاشًا  الثاين  امللحق  تناول  بينا  وآخرين(، 
كان  إذا  ما  حول  ين،  بالدِّ املؤمنني  مع  األمهية  بالغ 
هناك وحيٌّ إهليٌّ يف تاريخ البرشية، مع تركيٍز خاٍص 

عى ااِلدعاء املتعلق بمسيح النَّارصة.
جيب  كبرة،  فائدة  وذو  متمّيز  العدد  هلذا  فكتابنا 
أو  استفهامات  أو  تساؤالت  لديه  كان  من  كل  عى 
يطلع عى هذا  أن  املظلم  السلك  انخرط يف هذا  من 
عى  واإلجابة  قناعاته  بتغير  كفيل  وهو  الكتاب، 
اإلليكرتونية  بالصيغة  حتميله  ويمكنكم  استفهاماته، 

)BDF(، أو رشاؤه من العتبة العباسية املقدسة.
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حيًا ُمنَاَقضُة الُقرآِن َصِ

هل يوجد يف عقائدنا ما يناقض القران رصحيًا؟ 
جواُبنا: نعم فإنكم تعتقدون برؤية الباري عزَّ وجلَّ رؤيًة برصيًة، بينا يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف رصيح 

القرآن الكريم: الَّ ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبُِر امللك: 14.
وإليك بعض الروايات التي ُتثبت هذه العقيدة عندكم: 

َا َناظَِرٌة، ح6997، حدثنا  ٌة إىَِلٰ َرهبِّ جاء يف صحيح البخاري باب قول اهلل تعاىل: ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّارِضَ
عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إساعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسًا عند النّبّي، إذ 
نظر إىل القمر ليلة البدر، قال: إنكم سرتْوَن ربَّكم كا ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم 

أن ال تغلبوا عى صالة قبل طلوع الشمس، وصالة قبل غروب الشمس فافعلوا. 
وجاء يف احلديث 7000 أيضًا، حّدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة أنه قال: إن الناس قالوا: يا رسول اهلل، هل نرى رّبنا يوم القيامة؟ 
يف  تضارون  فهل  قال:  اهلل،  رسول  يا  ال  قالوا:  البدر؟  ليلة  القمر  يف  تضارون  هل   :اهلل رسول  فقال 
الشمس ليس دوهنا سحاب؟ قالوا: ال يا رسول اهلل، قال: فإنكم ترونه كذلك، جيمع اهلل الناس يوم القيامة 
فيقول: َمْن كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمَس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه األمة فيها شافعوها أو منافقوها، فيأتيهم اهلل فيقول: 
أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا رّبنا فإذا جاءنا رّبنا عرفناه، فيأتيهم اهللُ يف صورته التي يعرفون، 

فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: أنت ربنا؟ فيتبعونه.
تناقض رصيح  التي  ـ  بالبرص  اهلل  ـ رؤية  الفاسدة  العقيدة  تثبت هذه  الكثر  األحاديث وغرها  فهذه 

القرآن، وأنتم تعتقدون به، وجتعلوهنا من املسّلات عندكم.

 تساؤٌل من مخالف
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