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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 مل  له ومن يلل  فال ااي  له، وأشهد أن  ا إله إ ا اهلل ودده  ا شري  له من يهده اهلل فال
 .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

 .{ َه َحَّق ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتَن ِإاَل َوَأنُتم ُمْسِلُموَنَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَتُقوْا الَل }
ََ  َيا َأُيَها الَناُس اَتُقوْا َرَب}  ُكُم اَلِذي َخَلَقُكم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَّق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبّث

 َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإَن الَلَه اَلِذي َتَساَءَواَتُقوْا الَل ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء
}. 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكّثْم   ،َسِديًدا اَتُقوا الَلَه َوُقوُلوا َقْواًلَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا  }
 .{ الَلَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطِع

أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلد  اد  حممد صَلى اهلل عليه وسَلم، وشر 
 .مور حمدثاهتا، وك  حمدثة بدعة، وك  بدعة ضاللة، وك  ضاللة يف الناراأل

إن عقيدة التوديد منذ أن جهر هبا النيب صَلى اهلل عليه وسَلم إىل يومنا احلاضر تعرضت   
هلجوم شديد من قب  الذين يف قلوهبم مرض، ولكن أىب اهلل تعاىل إ ا أن ُيظهر يينه، وسّخر هلذه 

ا ًا يذويون عن دياضها، ورغم ما  اقوه يف ستبي  ذلت  متن العتن     العقيدة السمحة رج
وا اضطهاي إ ا أن اهلل تعاىل مشلهم برعايته وثبتهم على الصراط املستقيم، ويف عصرنا احلاضتر  
تعرض  عقيدة التوديد للهجوم من قب  الذين  ا علم هلم أو إهنم يريدون إدياء املقبتور متن   

 .الفرق واملذااب
شد الفرق اليت ما فتأت يف اهلجوم على عقيدة التوديد منذ قرون ومازال ، والرافلة من أ

وسلكوا يف ذل  مسل  الكذب والتدليس . ولكن أّنى هلم ذل  وام بذل  يناطحون الصخر
على أا  السنة واجلماعة معتقدين أنه  ا يوجد يف اذه األمة من يكشف أكاذيبهم ويذوي عن 

 .عقيدة التوديد
ى السادة الفكرية بعض التكابات اليت ُتمّث  ذلت  ا ااتاه، ولكتن    وك  يوم تظهر عل

املالدظ اجترار الشبهات القدمية وطردها يف ثوب جديد ظانني أهنم أتوا بشيء جديد ولكتن  
 .خاب سعيهم وجهدام

الذ  ارتد عن اإلسالم وأصبح بوقًا من " صاحل الورياين"ومن أولئ  النفر شخص ُيسّمى 
العديد من الكتابات اليت هتاجم أا  السنة واجلماعة، وكتابتات اتذا    أبواق التشيع وصّنف



 3 

الشخص ُتعرب عن دقد يفني ااه أا  السنة واجلماعة، و ا أير سبب ذل ، ا  اتو دتب   
الظهور يف سادة التشيع بعد أن رفله أا  السنة؟ أم بادث عن املال واجلاه عند الرافلة؟ وقد 

مقبول على ارتدايه عن اإلسالم واعتناقه متذاب   قرأت كتبه فلم أقف على سبب موضوعي
واحلقيقة إن كتاباته جمري اجترار ألفكار من سبقه من الرافلة سواء كان من السابقني . التشيع

 .أو من املعاصرين ومل يأت بشيء جديد
وقد طلب مين بعض األخوة الري عليه فوجدت أن الري عليه  ا يستحق ساعة من التممن  

ولكن إزاء إحلاح بعض األخوة الكرام الذين أعتم بأخوهتم فكرت يف األمر . بةأقليها يف الكتا
واخترت أدد كتبه اليت تنلح باحلقد الدفني ااه أا  السنة واجلماعة واألئمة األعالم، وذل  

طعن فيه على مسادة الشيخ عبد العميم بن " فتوى ابن باز"أن اذا الرافلي كتب كتابًا بعنوان 
وفليلة الشتيخ التدكتور صتاحل     –رمحهما اهلل تعاىل وغفر هلما  –ابن عثيمني باز والعالمة 
ولكن خّص مسادة الشيخ ابن بتاز   –دفظه اهلل تعاىل ونفع بعلمه سائر املسلمني  –الفوزان 

رمحه اهلل تعاىل مبميد من العداوة والبغلاء وأيلًا معتقد أا  السنة واجلماعة بكثري من التشويه 
كان الورياين ممن ينتهج النهج املوضوعي يف الري واملناقشة ملا تطرقنا إليه أو جمري والنقيصة، ولو 

قراءة ما يهذ ، ولكن الدفاع عن عقيدة أا  السنة واجلماعة وعن األئمة األعتالم واجتب   
نتقرب به إىل اهلل تعاىل، فشرع  يف قراءة الكتاب املذكور واقتصرت على مبحث وادد متن  

وأذكتر  . وأمهل  باقي الكتاب لتفااته وستخافته  08-56ص" ابن باز عقيدة"الكتاب واو 
 .للقراء الكرام بعض كالمه الذ  ينم عن جه  مطبق ودقد يفني

ا  الروايات اليت استند عليها ابن باز واحلنابلة من قبله : وما بعداا 37يقول الورياين ص
 .جاءت مطابقة للقرآن فيما يتعلق بأمساء اهلل وصفاته؟

جابة على اذا السؤال تفرض علينا عرض مناذج من اذه الروايات، دت  تتلتح   إن اإل
الصورة، وسوف ننتقي اذه الروايات من البخار  ومسلم،  ا تدخ  جمال ا اعتراض من قب  

 .القوم
ينتمل ربنا تبارك وتعاىل ك  ليلة إىل الستماء  : يروى عن الرسول صَلى اهلل عليه وسَلم

 .الدنيا
 .رون رب  كما ترون اذا القمر  ا تلامون من رؤيتهإنكم ت: ويروى

 .أعتقها فإهنا مؤمنة: قال. يف السماء: أين اهلل؟ قال : ويروى قول للجارية
 .أن اهلل كتب كتابًا عنده فوق العرش أن رمحيت غلب  غليب: ويروى
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 .يلح  اهلل إىل رجلني قت  أددمها اآلخر: ويروى
 .قةيد اهلل مألى  ا يغيلها نف: ويروى
 .لبي  ربنا وسعدي : فيقولون.. يا أا  اجلنة: يقول اهلل ألا  اجلنة: ويروى
ا  من مميد؟ د  يلع رب العمة فيهتا  :  ا تمال جهنم ُيلقى فيها واي تقول: ويروى

 .قط.. قط: فتقول. فينتمو  بعلها إىل بعض –عليها قدمه .. ويف رواية أخرى.. رجله
 .ده من أددكم برادلتهاهلل أشد فردًا بتوبة عب: ويروى
 .أنا املل : أن اهلل يقبض يوم القيامة األرض وتكون السماوات بيمينه مث يقول: ويروى
أن اهلل حيم  السماوات على إصبع واألرضني على إصبع والشجر على إصتبع  : ويروى

 .واملاء والثرى على إصبع وسائر اخلالئق على إصبع
 .أن اهلل خلق آيم على صورته: ويروى

 . ا أدد أغري من اهلل: روىوي
 .أن اهلل يغار: ويروى
أن رجاًل مل يعم  خريًا قط ملا مات درقوه وذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر : ويروى

 .من خشيت ، فغفر له: مل فعل ؟ قال: اربًا من عذاب اهلل، فجمعه اهلل وأدياه وقال له
اليت تتعلق بصفات اهلل تعاىل وقد  ومث  اذه الروايات وغرياا إمنا تصطدم بنصوص القرآن

اعتمد عليها احلنابلة وابن باز من بعدام يف بناء عقيدهتم دول أمساء اهلل وصفاته أكثتر متن   
اعتمايام على نصوص القرآن كما اعتمدوا عليها يف موقفهم من الواقع ورفع راية التكفري يف 

 .مواجهته ونشر التطرف وبث الفرقة بني املسلمني
حلنابلة والواابيون الذين نطق ابن باز بلساهنم اليوم بكفر الذين ينكرون مثت   وقد دكم ا

اذه الروايات أو الذين يؤلوهنا على سبي  اجملاز من الذين وجدوا درجًا يف رفلها من أصحاب 
 .املذااب األخرى من السلف واخللف

لتح   وكيف ملسلم أن يقب  أن اهلل يصعد ويهبط وجيلس فوق العرش يف الستماء وي 
. ويفرح ويغري ويتكلم بصوت ويرى ويلم رجله يف النار وله أصابع وخلق آيم على صتورته 

 .اات" وا  رفض مث  اذه الروايات تنتميه هلل عن التجسيم واملشاهبة أم ضد ذل 
وقد سلك  يف ري  عليه املنهج املوضوعي ديث أثبّ  أن ما ُيعيبه على أات  الستنة   

به، ولكن جلهله بأصول الدين اجلديد الذ  اعتنقه جعله يقع يف واجلماعة موجوي يف يينه ومذا
أخطاء علمية منهجية  ا يقع فيها طالب علم مبتدئ، وقد راعي  ا اختصار قدر اإلمكتان يف  
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 .الري
واملرغوب إىل : "و ا أمل  يف اخلتام إ ا أن أقول كما قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

يعذر صادبه فإنه ألفه يف دال بعده عن وطنته وغيبتته عتن     من يقف على اذا الكتاب أن
 .( )"كتبه

فما عسى أن يبلغ خاطره املكدوي وسعيه اجملهوي مع بلاعته املمجاة اليت دقيق حباملها أن 
واااو قد نصب نفسه ادفًا لستهام الراشتقني،   " تسمع باملعيد  خري من أن تراه"ُيقال فيه 

ُغنمه وعلى مؤلفه ُغرمه، واذه بلاعته تفرض علي ، وموليته  وغرضًا أللسنة الطاعنني، لقارئه
هتدى إلي ، فإن صايف  كفؤًا كرميًا هلا لن تعدم منه إمساكًا مبعروف أو تسرحيًا بإدسان، وإن 

 .صايف  غريه فاهلل تعاىل املستعان وعليه التكالن
ها ادتقتارًا  وقد رضي من مهراا بدعوة خالصة إن وافق  قبو ًا وبرّي مجي  إن كان دظ

واستهجانًا واملنصف يهب خطأ املخطئ إلصابته وسيئاته حلسناته فهذه سنة اهلل يف عبده جماء 
ومن ذا الذ  يكون قوله كله إ ا سديدًا، وعمله كله صوابًا، وا  ذل  إ ا املعصتوم  . وثوابًا

وم، الذ   ا ينطق عن اهلوى، ونطقه ودي ُيودي، فما صح عنه فهو نق  صدق عن قائ  معص
وما جاء عن غريه، فثبوت األمرين فيه معدوم، فإن صح النق  مل يكن القائ  معصومًا، وإن مل 

 .( )"يصح مل يكن وصوله إليه معلوما
 .وآخر يعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 
 أبو عبد الرمحن
 حممد مال اهلل

 هّث2288/ رجب/ 82
 

                                                 

: 1 / " الصواعق املرسلة"ولكين أقول كما قال فليلة الشيخ الدكتور علي بن حممد الدخي  اهلل يف   ( )
وإذا كان ابن القيم كتب كتابه يف ُبعد عن وطنه وغيبة عن كتبه، فإين يف وطين وغالب املراجع ميسرة 

 .بني يد ، ولكنه العجم واللعف وكفى
 . 7 -  روضة احملبني (   )
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 النّثزول واجمليء
ينتمل تبتارك  : عن الرسول صَلى اهلل عليه وسَلم يروى: متهكمًا 37يقول الورياين ص

 .وتعاىل ك  ليلة إىل السماء الدنيا
ينتمل ربنا إىل مساء الدنيا ك  ليلة، ديث يبقى ثلتث  : "نص احلديث كما او: اجلواب
 ".من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟: فيقول. اللي  اآلخر

ل ثاب  عند أا  السنة واجلماعة ويرون أن نموله دقيقة مع علتوه  وإن دديث النتمو
 .دقيقة، وليس كمثله شيء

ولبيان كذب الورياين وتدليسه فإننا نذكر له من كتب قومه بعتض روايتات اجملتيء    
إن : والنتمول مث نتحداه بإنكاراا ألن سايته من علماء القوم سوف يغلبون عليه ويقولون له

 .كما اي مراجع أا  السنة مراجعنا ليس  مبادة
قال ستأله عتن   (... ع)عن اشام بن احلكم يف دديث المنديق الذ  أتى أبا عبد اهلل 

 .؟(الرمحن على العرش استوى)
بذل  وصف نفسه، وكذل  او مستول على العرش، بائن متن  (: ع)قال أبو عبد اهلل 

يًا له، و ا أن العرش حمتاز خلقه، من غري أن يكون العرش داماًل له، و ا أن يكون العرش داو
وسع كرستيه  : )او دام  العرش، وممس  العرش، ونقول من ذل  ما قال: له، ولكنا نقول

فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته، ونفينا أن يكون العرش أو الكرستي  ( السماوات واألرض
 .لقه حمتاجون إليهداويًا له، وأن يكون عَم وجَ  حمتاجًا إىل مكان أو إىل شيء مما خلق، ب  خ

 .فما الفرق بني أن ترفعوا أيديكم إىل السماء وبني أن ختفلواا حنو األرض؟: قال السائ 
ذل  يف علمه وإداطته وقدرته سواء، ولكنه عَم وجَ  أمر أوليتاءه  (: ع)قال أبو عبد اهلل 

ثبتته القترآن   وعبايه برفع أيديهم إىل السماء حنو العرش ألنه جعله معدن الرزق، فثبتنا متا  
واتذا  ( ارفعوا أيديكم إىل اهلل عَم وجَ : )واألخبار عن الرسول صَلى اهلل عليه وسَلم دني قال

 .جيمع عليه فرق األمة كلها
 .فمن أين أثب  أنبياء ورساًل؟: قال السائ 

ق وكان إنا ملا أثبتنا أن لنا خالقًا صانعًا متعاليًا عنا وعن مجيع ما خل(: ع)قال أبو عبد اهلل 
ذل  الصانع دكيمًا مل جيم أن يشااده خلقه و ا يالمستوه، و ا يباشترام و ا يباشتروه،    
وحياجهم وحياجوه فثب  أن له سفراء يف خلقه وعبايه يدلوهنم على مصاحلهم ومنافعهم وما به 

فثب  اآلمرو والنااون عن احلكيم العليم يف خلقه، وثب  عند ذل  : بقاؤام ويف تركه فناؤام
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له معربين وام األنبياء وصفوته من خلقه، دكماء مؤيبني باحلكمة، مبعوثني هبتا، غتري   أن 
مشاركني للناس يف أدواهلم على مشاركتهم هلم يف اخللق والتركيب، مؤيدين من عند احلكيم 

من إدياء املوتى، وإبراء األكمه واألبرص، فتال  : العليم باحلكمة والد ائ  والربااني والشوااد
 .اهلل من دجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته ختلو أرض

 .إنه ينتمل إىل السماء الدنيا؟: قال السائ  فتقول
 .نقول ذلك ألن الروايات قد صحت به واألخبار(: ع)قال أبو عبد اهلل 

 وإذا نمل أنيس قد دال عن العرش، ودؤوله عن العرش انتقال؟: قال السائ 
ليس ذل  على ما يوجد من املخلوق الذ  ينتق  باختالف احلال (: ع)هلل قال أبو عبد ا

عليه واملاللة والسآمة، وناق  ينقله وحيوله من دال إىل، ب  او تبارك وتعاىل  ا حيتد  عليته   
احلال، و ا جير  عليه احلدو ، فال يكون نموله كنتمول املخلوق الذ  م  تنحى عن مكان 

بغري معاناة و ا دركة فيكون او كما  كنه ينّثزل إىل السماء الدنياولخال منه املكان األول، 
يف السماء السابعة على العرش كذل  او يف مساء الدنيا، إمنا يكشف عن عظمته وير  أولياءه 

 .( )نفسه ديث شاء، ويكشف ما شاء من قدرته، ومنظره يف القرب والبعد سواء
إن أعمال العباي تعرض ك  : مسعته يقول: قال( ع)عن سليمان بن خالد عن أيب عبد اهلل 

واو  هبط الرب تبارك وتعاىلمخيس على رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم فإذا كان يوم عرفه 
 .{ َمنُثوًرا َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء }: قول اهلل تبارك وتعاىل

 .؟جعل  فداك أعمال من اذه: فقل 
 .( )أعمال مبغلينا ومبغلي شيعتنا: قال

من دج بثالثة من املؤمنني فقد اشترى نفسه من اهلل عَم وجَ  بالثمن، (: ع)وقال الرضا 
ومل يسأله من أين اكتسب ماله، من دالل أو درام ومن دج أربع دجج مل تصبه ضغطة القرب 

دسن ما يكون من الصتور بتني   أبدًا، وإذا مات صور اهلل احلجج اليت دج يف صورة دسنة أ
عينيه، يصلي يف جوف قربه د  يبعثه اهلل من قربه، ويكون ثواب تل  الصالة له، واعلتم أن  
الركعة من تل  الصالة تعدل ألف ركعة من صالة اآليميني، ومن دج مخس دجج مل يعذبه 

جهتنم ومل   اهلل أبدًا، ومن دج عشر دجج مل حياسبه اهلل أبدًا، ومن دج عشرين دجة مل ير
اشفع فيمن أدبب  ويفتح له بتاب  : يسمع شهيقها و ا زفرياا، ومن دج أربعني دجة قي  له

                                                 

 .وما بعداا 10 /8 ألنوار حبار ا(   )
 . 7/776 ، حبار األنوار 87 ، ينابيع املعاجم للبحراين 775بصائر الدرجات (   )
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من أبواب اجلنة يدخ  منه او من يشفع له، ومن دج مخسني دجة بين له مدينة يف جنة عدن 
فيها ألف قصر، يف ك  قصر ألف دوراء من احلور العني، وألف زوجة، وجيع  من رفقاء حممد 

اهلل عليه وآله يف اجلنة، ومن دج أكثر من مخسني دجة كان كمن دج مخسني دجة مع صَلى 
واو ممن يدخ  جنة عتدن   يزوره اهلل تبارك وتعاىل يف كل مجعة،حممد واألوصياء، وكان ممن 

ومل تراا عني، ومل يطلع عليها خملوق، وما أدد يكثر احلتج إ ا   خلقها اهلل عَز وجَل بيدهاليت 
له بك  دجة مدينة يف اجلنة، فيها غرف، ك  غرفة فيها دوراء من احلور العني متع   بنااا اهلل

 .( )ك  دوراء ثالمثائة جارية مل ينظر الناس إىل مثلهن دسنًا ومجا ًا
 :واهلل تعاىل عند الرافلة يمور قبور أئمتهم مع املالئكة واألنبياء

جعل  فداك : فقل  له( ع)هلل يخل  املدينة فأتي  أبا عبد ا: عن أيب واب القصر  قال
 (.ع)أتيت  ومل أزر قرب أمري املؤمنني 

من يزوره اهلل مّثع  بئس ما صنع  لو ا إن  من شيعتنا ما نظرت إلي ، أ ا تمور : فقال
 !!ويزوره املؤمنون( ع)املالئكة ويزوره األنبياء 

 .جعل  فداك ما علم  ذل : قل 
اهلل من األئمة وله ثواب أعماهلم وعلى قتدر  أفل  عند ( ع)اعلم أن أمري املؤمنني : قال

 .( )أعماهلم فّللوا
: ملا أتى احلرية قال( ع)قال يل أبو عبد اهلل : وعن منيع بن احلجاج بن صفوان اجلمال قال

 .ا  ل  يف قرب احلسني؟
 .أتموره جعل  فداك؟

نبيتاء  إليته واأل  واهلل يزوره يف كل ليلة مجعة يهبط مع املالئكّثة كيف  ا أزوره : قال
 .واألوصياء وحممد أفل  األنبياء وحنن أفل  األوصياء

 .أفزوره يف كل مجعة حىت ُأدرك زيارة الرب؟جعل  فداك : فقال صفوان
 .(7)نعم يا صفوان إلمم زيارة قرب احلسني: قال

                                                 

 .خمتصرًا 3  / ، من  ا حيلره الفقيه  1-0/18وسائ  الشيعة (   )
، كتاب 8 /5، التهذيب 067/ ، الغارات للثقفي  8 ، فردة الغرى  ابن طاووس 7/608الكايف (   )

، وستائ  الشتيعة    1 ، مصتابيح اجلنتان   60 /13و  6/75 ، حبار األنوار 78لمفيد املمار ل
 . 01، املختصر للحلي 75، ممار املشهد  01، كام  الميارات  ابن قولويه 17 /8 

، مدينة املعتاجم  8/737 ، وسائ  الشيعة 7  ، كام  الميارات  ابن قولويه 10/58حبار األنوار (  7)
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معلقًا علتى   710" شرح العقيدة الواسطية"ويقول العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل يف 
إنه من األداييتث املتتواترة،   : واذا احلديث قال بعض أا  العلم: ول املشهوردديث النتم

 .واتفقوا على أنه من األداييث املشهورة املستفيلة عند أا  العلم بالسنة
هبذا يتبني لك  إنسان قرأ اتذا احلتديث أن   : وما بعداا 711ويقول رمحه اهلل تعاىل ص

بذاته، مايام الفع  ُأضيف إليه، فهو له، لكتن  : نقولاملراي انا نمول اهلل نفسه، و ا حنتاج أن 
ينتمل بذاته، ألهنم جلؤوا إىل ذل ، واضطروا إليه، ألن اناك من دّرفتوا  : بعض العلماء قالوا
: وقال آخرون! ب  الذ  ينتمل رمحة اهلل: وقال آخرون. الذ  ينتمل أمر اهلل: احلديث وقالوا

 !.ب  الذ  ينتمل ملٌ  من مالئكة اهلل
فإن نمول أمر اهلل يائمًا وأبدًا، و ا خيتص نموله يف الثلث األخري من اللي ، قال ! اذا باط 

َوِإَلْيِه ُيْرَجُع اأَلْمُر  }: وقال ( ){ ِإَلى اأَلْرِض ُثَم َيْعُرُج ِإَلْيِه ُيَدِبُر اأَلْمَر ِمَن الَسَماِء }: اهلل تعاىل
 .( ){ ُكُلُه

! فسبحان اهلل! هلل إىل السماء الدنيا دني يبقى ثلث اللي  اآلخرتنتمل رمحة ا: وأما قوهلم
، كت   (7){ ِهَوَما ِبُكم ِمن ِنْعَمٍة َفِمَن الَل }: قال اهلل تعاىل! الرمحة  ا تنتمل إ ا يف اذا الوق 

 !!.النعم من اهلل، واي من آثار رمحته، واي تترى ك  وق 
 .السماء الدنيا؟ أ  فائدة لنا بنتمول الرمحة إىل: مث نقول

من : ا  من املعقول أن املل  من مالئكة اهلل يقول: إنه مل  من املالئكة: مث نقول ملن قال
 .إخل؟... يدعوين فأستجيب له

 .فتبني هبذا أن اذه األقوال حتريف باط  يبطله احلديث
وليستوا  وواهلل، ليسوا أعلم باهلل من رسول اهلل، وليسوا أنصح لعباي اهلل من رسول اهلل، 

 .أفصح يف قوهلم من رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم
وإذا نمل، أين ا استواء على ! إذا نمل، أين العلو؟! إن اهلل ينتمل؟: كيف تقولون: يقولون

إذا نمل، فالنتمول دركة وانتقال، وإذا نمل، فالنتمول داي ، واحلواي   ا تقوم ! العرش؟
 .إ ا حباي 

                                                                                                                                            

7/ 80 . 
 . 6: السجدة (   )
 . 7  : اوي (   )
 . 67: النح  (  7)
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 .وليس مبانع من القول حبقيقة النتمول اذا جدال باط ،: فنقول
 !ا  أنتم أعلم مبا يستحقه اهلل عَم وجَ  من أصحاب رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم؟

مسعنا وآمنا : فأصحاب الرسول صَلى اهلل عليه وسَلم ما قالوا اذه ا ادتما ات أبدًا، قالوا
 .وقبلنا وصدقنا

 !وكيف؟! كيف؟: ون اآلن واايلون بالباط  وتقولونوأنتم أيها اخلالفون املخالفون تأت
 !.ينتمل، و ا نتكلم عن استوائه على العرش، ا  خيلو منه العرش أو  ا خيلو؟: حنن نقول

ينتمل، لكنه عال عَم وجَ  على خلقه، ألنه ليس معىن النتتمول أن  : أما العلو، فنقول
 .حييط به شيء من خملوقاته السماء تقله، وأن السماوات األخرى تظله، إذ أنه  ا

 .او ينتمل دقيقة مع علوه دقيقة، وليس كمثله شيء: فنقول
 –فيما أرى  –أما ا استواء على العرش فهو فع ، ليس من صفات الذات، وليس لنا دق 

أن نتك  ا  خيلو منه العرش أو  ا خيلو، ب  نسك  كما سك  عن ذل  الصحابة رضي اهلل 
 .عنهم

قول بأنه خيلو، وقول بأنه  ا خيلتو،  :   السنة هلم يف اذا ثالثة أقوالوإذا كان علماء أا
 .وقول بالتوقف

إنه  ا خيلو منه العرش، ألن : يقول" الرسالة العرشية"وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 
أيلة استوائه على العرش حمكمة، واحلديث اذا حمكم، واهلل عَم وجَ   ا تقاس صفاته بصفات 

ق، فيجب علينا أن نبقي نصوص ا استواء على إدكامها، ونص النتمول على إدكامته،  اخلل
او مستو على عرشه، نازل إىل السماء الدنيا، واهلل أعلم بكيفية ذل ، وعقولنا أقصتر  : ونقول

 .وأيىن وأدقر من أن حتيط باهلل عَم وجَ 
 . ا خيلو: خيلو، و ا:  ا نقول: التوقف، يقولون: القول الثاين
 .أنه خيلو منه العرش: والثالث

وأوري املتأخرون الذين عرفوا أن األرض كروية وأن الشمس تدور على األرض إشكا ًا، 
وثلث اللي  إذا انتق  عن اململكة العربية السعويية، ذاب ! كيف ينتمل يف ثلث اللي ؟: وقالوا

 !أفيكون ناز ًا يائمًا؟! إىل أوربا وما قارهبا؟
بأن اهلل ينتمل يف اذا الوق  املعني، وإذا آمن ، ليس علي  شيء وراء  آمن أو ًا: فنقول
إذا كان ثلث اللي  يف السعويية، فاهلل نازل، وإذا كان : ب  ق ! كيف؟ وكيف؟: ذل ،  ا تق 

يف أمريكا ثلث اللي ، يكون نمول اهلل أيلًا، وإذا طلع الفجر، انتهى وق  النتمول له يف ك  
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 .مكان حبسبه
إنا نؤمن مبا وصل إلينا عن طريّق حممد رسول اهلل صَلى اهلل عليه : وقفنا أن نقولإذًا، م

متن  : "ويقولوسَلم، بأن اهلل ينّثزل إىل السماء الدنيا حني يبقى الثلَ األخري من الليل، 
 .؟"يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له

 
 رؤية اهلل تعاىل

إنكم ترون ربكم كما ترون اذا القمر  ا تلامون متن  : ويروى: 37يقول الورياين ص
 .رؤيته

كنتا  : عن قيس بن أيب دازم عن جرير بن عبد اهلل البجلي قتال : نص احلديث: اجلواب
إنكم ستعرضتون  : جلوسًا عند رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال

ترون اذا القمر  ا تلارون يف رؤيته فتإن استتطعتم أن  ا    على ربكم عَم وجَ  فترونه كما
َوَسِبْح ِبَحْمِد َرِبَك َقْبّثَل   }: تغلبوا على صالة قب  طلوع الشمس وقب  غروهبا فافعلوا مث قرأ

 .( ){ ُطُلوِع الَّشْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب
 :ودديث الرؤية متواتر رواه ك  من

 .ابن مسعوي  ( )
 .وابن عمر  ( )

 . وابن عباس (7)

 .وصهيب  (7)

 .وأنس  (6)

 .وأبو موسى األشعر   (5)

 .وأبو اريرة  (3)

 .وأبو سعيد اخلدر   (0)

 .وعمار بن ياسر  (1)

                                                 

، سنن ابتن ماجته   7/758، أمحد 7  / ، مسلم 31 /0و 5/70و 77 ، و70 / البخار  (   )
، الستنن  768/ ، مسند احلميد  761/ ، السنن الكربى للبيهقي 1 7/ ، سنن أيب ياوي 57/ 

، 0/18ألوسط للطرباين ، املعجم ا5/737 ، صحيح ابن دبان 5/785و 35 / الكربى للنسائي 
 . 17 / املعجم الكبري للطرباين 
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 .وجابر بن عبد اهلل  (8 )

 .ومعاذ بن جب   (  )

 .وثوبان  (  )

 .وعمارة ابن رويبة الثقفي  (7 )

 .ودذيفة  (7 )

 .وأبو بكر الصديق  (6 )

 .وزيد بن ثاب   (5 )

 .وجرير ابن عبد اهلل اليمين  (3 )

 .وأبو أمامة الباالي  (0 )

 .سلمي وبريدة األ (1 )

 .وأبو برزة  (8 )

 .وعبد اهلل بن احلار  بن جمء المبيد   (  )

 .أبا رزين العقيلي  (  )

 .وعباية بن الصام   (7 )

 .وكعب بن عجرة  (7 )

 .وفلالة ابن عبيد  (6 )

 .وأيب بن كعب  (5 )

 .وعبد اهلل بن عمرو  (3 )

 .رضي اهلل عنهم مجيعًا. وعائشة (0 )

وهلتذا  : 775ص" ةشرح العقيدة الواسطي"ويقول العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل يف 
ذاب بعض العلماء إىل أن من أنكر رؤية اهلل تعاىل، فهو كافر مرتد، وأن الواجب على كت   

وإمنا كفرناه ألن األيلة قطعية الثبوت وقطعية الد التة، و ا ميكتن   : قال. مؤمن أن يقّر بذل 
س قطعي ، إنه لي"إنكم سترون ربكم: "إن قول الرسول عليه الصالة والسالم: ألدد أن يقول

 .الد الة، إذ ليس اناك شيء أشد قطعًا من مث  اذا التركيب
لرمبا حتتم  التأوي ، وأنه عّبر عن العلتم اليقتيين   ": إنكم ترون ربكم: "لو كان احلديث

 .بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأنا نراه كما نرى القمر، واو دسي
يفيتها، مبعىن أن اإلنسان  ا يعلم فإن اذه الرؤية  ا نعلم ك:  73ويقول رمحه اهلل تعاىل ص
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كيف يرى ربه، ولكن معىن الرؤية معلوم، أهنم يرون اهلل كما يرون القمر، لكتن علتى أ    
 .كيفية؟ اذه  ا نعلمها، ب  كما يشاء اهلل

وقد سبق الورياين بقرون من ُينكر الرؤية من الرافلة، ولكن من األسف فإهنم ستلكوا  
" تنتتميه األنبيتاء  "يقول يف كتابه " املرتلى"سّمى عندام مسل  التدليس والكذب فهذا امل

 :30 -33 ص
سترون ربكم كما : "فما معىن اخلرب املرو  عن النيب صَلى اهلل عليه وسَلم أنه قال: فإن قي 

واذا خرب مشهور  ا ميكن تلتعيفه ونستبته إىل   " ترون القمر ليلة البدر  ا تلامون يف رؤيته
أما اذا اخلرب فمطعون عليه مقدوح يف راويه، فإن راويه قيس بتن أيب   :اجلواب قلنا. الشذوذ؟

واذا قدح  ا . دازم، وقد كان خولط يف عقله يف آخر عمره مع استمراره على رواية األخبار
شبهة فيه ألن ك  خرب مرو  عنه  ا يعلم تارخيه جيب أن يكون مريويًا، ألنه  ا يؤمن أن يكون 

واذه طريقة يف قبول األخبار ورياا ينبغي أن يكتون أصتاًل   . اللمما مسع منه يف دال ا اخت
على أن قيسًا لو سلم من اذا القدح . ومعتربًا فيمن علم منه اخلروج ومل يعلم تاريخ ما نق  عنه

كان مطعونًا فيه من وجه آخر، واو أن قيس بن أيب دازم كن مشهورًا بالنصب واملعاياة ألمري 
على منرب الكوفة ( ع)رأي  علي بن أيب طالب : نه، واو الذ  قالوا احنراف ع( ع)املؤمنني 
إىل غري ذل  من تصرحيه باملناصبة . انفروا إىل بقية األدماب، فأبغلته د  اليوم يف قليب: يقول

 .واذا قايح  ا ش  يف عدالته. واملعاياة
 دازم ب  إن أن أداييث الرؤية مل ينفري هبا قيس بن أيب" املرتلى"وجوابنا على املسّمى 

وسيأيت يف اذا املبحث اعتراف الرافلة بالرؤية م . أداييث الرؤية متواترة كما ذكرنا قب  قلي 
 .مصايرام املعتمدة واملوثوقة

فهذا ليس جبديد على الرافلة، فإهنم قددوا يف أيب بكتر  " فمقدوح يف راويه"وأما قوله 
فال يتجرأون على القدح يف قيس بن أيب وعمر وعثمان وكثري من الصحابة رضوان اهلل عليهم، أ

وقد نص على عدالة قيس بن أيب دازم كثري من أئمة اجلترح والتعتدي ، وجترح    !. دازم؟
الرافلة للصحابة والتابعني وعلماء اإلسالم ليس منقصة ب  او املدح الذ  ليس بعده متدح،  

 .ويكفي الرافلة مدح رواة اإلف  واللالل
همية ومن شايعهم إىل اختالق روايات مكذوبتة لتأييتد   ومن أج  نفي الرؤية سل  اجل

باطلهم يف نفي الرؤية، من اذه األكاذيب الكذب على علي ابن املديين وانتصاره ملذاب نفاة 
يتا  : قال ابن أيب ياوي للمعتصم:  6ص   ج" سري أعالم النبالء"الرؤية، فقد ذكر الذايب يف 



 14 

أن اهلل يرى يف اآلخرة، والعني  ا تقتع إ ا   –دنب   أمحد بن: يعين –أمري املؤمنني، اذا يمعم 
 .على حمدوي، واهلل  ا حيد

 .ما عندك؟: فقال
 .يا أمر املؤمنني عند  ما قاله رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم: قال
 .وما او؟: قال
كنا مع التنيب  : "ددثين غندر، ددثنا شعبة، عن إمساعي ، عن قيس، عن جرير، قال: قال
إنكم سترون ربكم كما ترون : هلل عليه وسَلم، يف ليلة أربع عشرة، فنظر إىل البدر، فقالصَلى ا

 ".اذا البدر،  ا تلامون يف رؤيته
 .ما تقول؟: فقال  ابن أيب ياوي

 .أنظر يف إسناي اذا احلديث: قال
فوجه إىل علي بن املديين، وعلي ببغداي مملق، ما يقد على يرام، فأدلتره،  . مث انصرف

 .ا كلمه بشيء د  وصله بعشرة آ اف يرامفم
وكان . اذه وصل  هبا أمري املؤمنني، وأمر أن يدفع إليه مجيع ما استحق من أرزاقه: وقال

 .له رزق سنتني
 .يا أبا احلسن دديث جرير بن عبد اهلل يف الرؤية ما او؟: مث قال له

 .صحيح: قال
 .فه  عندك عنه شيء؟: قال
 .ذايعفيين القاضي من ا: قال
 .اذه داجة الدار: قال

يف اذا اإلسناي من : ومل يمل د  قال له. مث أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه وجلامه
.  ا يعم  عليه، و ا على ما يرويه، واو قيس بن أيب دازم، إمنا كان أعرابيًا بوا ًا على عقيبته 

 .فقب  ابن أيب ياوي عليًا واعتنقه
حيتج يف الرؤيتة حبتديث   : يا أمري املؤمنني: أيب ياوي فلما كان الغد، ودلروا، قال ابن

 .جرير، وإمنا رواه عنه قيس، واو أعرايب بوال على عقبيه؟
فحني أطلع يل اذا، علم  أنه من عم  علي بن املديين، فكان : فقال أمحد بعد ذل : قال

 .اذا وأشبااه من أوكد األمور يف ضربه
أخربين حممد بتن  : روااا املرزباين: محه اهلل تعاىلمث عّقب الذايب على اذه الرواية فقال ر
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أما ما حكي عن علي يف هذا اخلرب مّثن  : مث قال اخلطيب. الصويل، ددثنا احلسني: حيىي، يعين
قد نزه اهلل عليًا عن قول ذلك، ألن أهل األثر، .أنه ال يعمل على ما يرويه قيس، فهو باطل

وتصحيحها، إذ كان من كرباء تابعي أهل  وفيهم علي، جممعون على االحتجاج برواية قيس
وروى عنهم، غري قيس مع روايته عن خلق من وليس يف التابعني من أدرك العّشرة، . الكوفة
فإن كان اذا حمفوظًا عن ابن فهم، فأدسب أن ابن أيب ياوي، تكلم يف : إىل أن قال. الصحابة

إن صح  احلكايتة،  : قل . أعلمواهلل . قيس مبا ذكر يف احلديث، وعما ذل  إىل ابن املديين
او منكر احلتديث، مث مستى لته    : فلع  عليًا قال يف قيس ما عنده عن حيىي القطان، أنه قال

أداييث استنكراا، فلم يصنع شيئًا، ب  اي ثابتة، فال ينكر له التفري يف سعة متا روى، متن   
سّثول اهلل،  وقد كاد قيس أن يكون صحابيًا، أسلم يف حياة رذل  دديث كالب احلوأب، 

صَلى اهلل عليه وسَلم، مث هاجر إليه، فما أدركه، بل قدم املدينة بعد وفاة رسول اهلل، صّثَلى  
كان قيس بّثن  وقد قال حيىي بن معني فيما نقله عنه معاوية بن صاحل، . بليالاهلل عليه وسَلم، 

نيب صَلى اهلل عليه نعم، ورؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة منقولة عن ال. أيب حازم أوثّق من الزهري
أجتوي التتابعني   : قال أبو ياوي. وري النص بالرأ وسَلم، نقل تواتر، فنعوذ باهلل من اهلوى، 

. إسنايًا قيس بن أيب دازم، قد روى عن تسعة من العشرة، مل يرو عن عبد الرمحن بن عتوف 
والتذ   : لقتا  .ومل حيك أحد ممن ساق احملنة أن أمحد نوظر يف حديَ الرؤية: قال اخلطيب

حيكى عن علي أنه روى  ابن أيب ياوي دديثًا عن الوليد بن مسلم يف القرآن، كان الوليد أخطأ 
قل  أليب عبد : فقال املروذ . يف لفظة منه، فكان أمحد ينكر على علي روايته لذل  احلديث

". القته إىل خ: "فقال" كلوه إىل عامله: "إن علي بن املديين، دد  عن الوليد دديث عمر: اهلل
، واذه اللفظتة  "فكلوه إىل عامله"اذا قد كتبناه عن الوليد، إمنا او : مث قال. اذا كذب: فقال

 .قد رو  عن ابن املديين غرياا
القول يف ذل  عندنا ما تظاارت به : وما بعداا 3/717يقول اإلمام الطرب  يف تفسريه 

كم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون إن: األخبار عن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم أنه قال
القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس يوهنا سحاب فاملؤمنون يرونه، والكتافرون عنته   

فأما ما اعت  . { ِإَنُهْم َعن َرِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن َكاّل }يومئذ حمجوبون كما قال ج  ثناؤه 
بصار، ملا كان   ا ترى إ ا ما باينها، وكان بينها وبينه فلاء به منكرو رؤية اهلل يوم القيامة باأل

وفرجة، وكان ذل  عندام غري جائم أن تكون رؤية اهلل باألبصار كذل  ألن يف ذل  إثبتات  
ا  علمتم موصوفًا بالتدبري : دد له وهناية، فبط  عندام لذل  جواز الرؤية عليه، وأنه يقال هلم
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و مباينًا؟ فإن زعموا أهنم يعلمون ذل  كلفوا تبيينه، و ا ستبي   سوى صانعكم إ ا مماسًا لكم أ
أو ليس قد علمتموه  ا مماسًا لكم و ا مباينًا، واو :  ا نعلم ذل ، قي  هلم: وإن قالوا. إىل ذل 

موصوف بالتدبري والفع ، ومل جيب عندكم إذ كنتم مل تعلموا موصوفًا بالتدبري والفع  غريه إ ا 
ينًا أن يكون مستحياًل العلم به واو موصوف بالتدبري والفع ،  ا ممتاس و ا  مماسًا لكم أو مبا
فما تنكرون أن تكون األبصار كذل   ا ترى إ ا ما : ذل  كذل ، قي  هلم: مباين؟ فإن قالوا

باينها، وكان  بينه وبينها فرجة قد تراه واو غري مباين هلا، و ا فرجة بينها وبينه و ا فلتاء،  
قلوب موصوفًا بالتدبري إ ا مماسًا هلا أو مباينًا وقد علمته عندكم  ا كذل ؟ ا  كما  ا تعلم ال

بينكم وبني من أنكر أن يكون موصوفًا بالتدبري والفع  معلومًا  ا مماسًا للعامل به أو مباينًا وأجاز 
، فلن أن يكون موصوفًا برؤية األبصار  ا مماسًا هلا و ا مباينًا فرق؟ مث يسألون الفرق بني ذل 

وكذل  يسألون فيما اعتلوا به يف ذل ، . يقولوا يف شيء من ذل  قو ًا إ ا ألمموا يف اآلخر مثله
إن من شأن األبصار إيراك األلوان، كما أن من شأن األمساع إيراك األصوات، ومتن شتأن   
املتنسم يرك األعراف، فمن الوجه الذ  فسد أن يقتلي السمع لغري يرك األصوات فستد أن  

ألستم مل تعلموا فيما شاادمت وعاينتم موصتوفًا  : فيقال هلم. ي األبصار لغري يرك األلوانتقتل
بالتدبري والفع  إ ا ذا لون، وق علمتموه موصوفًا بالتدبري  ا ذا لون؟ فإن قالوا نعم،  ا جيدون 

والفع  غري من اإلقرار بذل  بدًا إ ا أن يكذبوا، فيمعموا أهنم قد رأوا وعاينوا موصوفًا بالتدبري 
فإذا كان ذل  كذل  فما أنكرمت أن : ذ  لون، فيكلفوا بيان ذل ، و ا سبي  إليه، فيقال هلم

تكون األبصار فيما شاادمت وعاينتم مل ادواا تدرك إ ا األلوان، كما مل ادوا أنفسكم تعلتم  
مث يستألون   موصوفًا بالتدبري إ ا ذا لون وقد وجدمتواا علمته موصوفًا بالتدبري غري ذ  لون؟

وا  اذه املقالة مسائ  . الفرق بني ذل ، فلن يقولوا يف أددمها شيئًا إ ا ألمموا يف اآلخر مثله
فيها تلبيس كرانا ذكراا وإطالة الكتاب هبا وباجلواب عنها، إذ مل يكن قصدنا يف كتابنا اتذا  

ا ذكرنا القتدر  ولكن. قصد الكشف عن متويهاهتم، ب  قصدنا فيه البيان عن تأوي  آ  الفرقان
الذ  ذكرنا، ليعلم الناظر يف كتابنا اذا أهنم  ا يرجعون من قوهلم إ ا إىل متا لتبس علتيهم    
الشيطان مما يسه  على أا  احلق البيان عن فسايه، وأهنم  ا يرجعون يف قوهلم إىل آيتة متن   

ة، فهتم يف  التنتمي  حمكمة و ا رواية عن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم صحيحة و ا سقيم
 .الظلمات خيبطون، ويف العمياء يترييون، نعوذ باهلل من احلرية واللاللة

" التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة"وقال أبو بكر حممد بن احلسني اآلجر  يف كتابه 
فإن اعترض جاا  مما  ا علم أو بعض اؤ اء اجلهمية الذين مل يوفقوا للرشتاي،  : 73-76ص
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 :طان ودرموا التوفيقولعب هبم الشي
 .نعم، واحلمد هلل على ذل : قي  له. وا  املؤمنون يرون اهلل عَم وجَ  يوم القيامة؟: فقال

 .أنا  ا أؤمن هبذا: فإن قال اجلهمي
 .كفرت باهلل العظيم: قي  له
 .وما احلجة؟: فإن قال
علمتاء   وقول –رضي اهلل عنهم  –ألن  رييت القرآن والسنة وقول الصحابة : قي  له

َوَمّثن ُيَّشّثاِقِّق    }: املسلمني واتبع  غري سبي  املؤمنني، وكن  ممن قال اهلل عَم وجَ  فتيهم 
َجَهّثَنَم   الَرُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبَيَن َلُه اْلُهَدى َوَيَتِبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي ُنَوِلِه َما َتَوَلى َوُنْصّثِلهِ 

 .( ){ ْت َمِصرًياَوَساَء
وقال . ( ){ ِإَلى َرِبَها َناِظَرٌة ،ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة }فقول اهلل عَم وجَ  : فأما نص القرآن

ِإَنُهْم َعّثن َرِبِهّثْم    َكاّل }: اهلل عَم وجَ  عن الكفار أهنم حمجوبون عن رؤيته، فقال جّ  ذكره
 .(7){ ُثَم ُيَقاُل َهَذا اَلِذي ُكنُتم ِبِه ُتَكِذُبوَن ،اْلَجِحيِمُثَم ِإَنُهْم َلَصاُلو  ،َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن

فدل هبذه اآلية أن املؤمنني ينظرون إىل اهلل عَم وجَ  وأهنم غري حمجوبني عن رؤيته وكرامة 
 .منه هلم

اية او النظر إىل فرو  أن المي (7){ ِلَلِذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة }: وقال اهلل عَم وجَ 
 .وجه اهلل عَم وجَ 

قات  اهلل : فقال. إن اهلل  ا يرى يوم القيامة: إن بشرًا املريسي يقول: وقي  لسفيان ابن عيينة
فإذا ادتجب  (6){ ِإَنُهْم َعن َرِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن َكاّل }: الدويبة، أمل تسمع إىل قوله تعاىل

 .(5)اء، فأ  فل  لألولياء على األعداء؟عن األولياء واألعد
وبعد اذا العرض السريع نستعرض بعض روايات الرافلة اليت تدل على الرؤية من املصاير 
املوثوقة لع  وعسى أن يكون الورياين ممن يتبع الدلي  والرباان  ا السب والشتم واهلذيان مبا  ا 

                                                 

 . 6  : سورة النساء (   )
 . 7 ،   : سورة القيامة (   )
 . 3 ، 5 ، 6 : سورة املطففني (  7)
 . 5 : سورة يونس (  7)
 . 6 : سورة املطففني (  6)
 . 0/750سري أعالم النبالء للذايب (  5)
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 :يعلم
رواية طويلة عن عوف بن عبد اهلل  5  -83 ص 0ذكر اجمللسي يف حبار األنوار ج –  

فبينتا اتم   : قال رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم جاء فيها: قال( ع)األزي  عن أيب عبد اهلل 
 .يا أا  اجلنة كيف ترون منقلبكم؟: كذل  إذ يسمعون صوتًا من حت  العرش

ينا النظّثر إىل  واشتهخري املنقب منقلبنا وخري الثواب ثوابنا، قد مسعنا الصوت : فيقولون
 .واو أعظم ثوابنا وقد وعدته و ا ختلف امليعاي أنوار جاللك

فيأمر اهلل احلجب فيقوم سبعون ألف دجاب فريكبون على النوق والرباذين وعليهم احللي 
واحلل  فيسريون يف ظ  الشجر د  ينتهوا إىل يار السالم، واي يار اهلل يار البتهاء والنتور   

يا سيدنا مسعنا لذاذة منطقّثك، فأرنّثا نّثور    : عون الصوت فيقولنوالسرور والكرامة، فيسم
املكنتون   –تبارك وتعاىل  –د  ينظرون إىل نور وجهه  وجهك، فيتجلى هلم سبحانه وتعاىل

ستبحان  متا   : من عني ك  ناظر، فال يتمالكون د  خيروا على وجواهم سجدًا فيقولون
ارفعوا رؤوسكم ليس اذه بدار عم  إمنا ! عباي : فيقول: قال. عبدناك دق عبايت  يا عظيم

اي يار كرامة ومسألة ونعيم قد ذاب  عنكم اللغوب والنصب، فإذا رفعواا رفعواتا وقتد   
 .أشرق  وجواهم من نور وجهه سبعني ضعفًا

يا مالئكيت أطعموام واسقوام، فيؤتون بألوان األطعمة مل يتروا  : مث يقول تبارك وتعاىل
كان طعامنا : اض الثلج ولني المبد، فإذا أكلوه قال بعلهم لبعضمثلها قط يف طعم الشهد وبي

 .الذ  خلفناه يف اجلنة عند اذا دلمًا
فيؤتون بأشربة فيقبلها ويل : يا مالئكيت اسقوام، قال: مث يقول اجلبار تبارك وتعاىل: قال

 .اهلل فيشرب شربة مل يشرب مثلها قط
من حت  العرش مبس  أشد بياضتًا متن    يا مالئكيت طيبوام فتأتيهم ريح: مث يقول: قال

 .النظر إىل نور وجههالثلج تغري وجواهم وجبااهم وجنوهبم تسمى املثرية فيستمكنون من 
 ا نريد به بد ًا و ا نبتغي  والنظر إىل نور وجهكيا سيدنا دسبنا لذاذة منطق  : فيقولون

 .به دو ًا
مشتاقون، وأن أزواجكم إلتيكم   إين أعلم أنكم إىل أزواجكم: فيقول الرب تبارك وتعاىل

 .مشتاقات
 !.يا سيدنا ما أعلم  مبا يف يف نفوس عبايك؟: فيقولون
كيف  ا أعلم وأنا خلقتكم، وأسكن  أروادكم يف أبدانكم، مث رييهتا عليكم بعد : فيقول
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 .اسكين يف عباي  خري مسكن، ارجعوا إىل أزواجكم: الوفاة فقل 
 .شرطًا يا سيدنا اجع  لنا: فيقولون: قال
 .ما بني اجلمعة إىل اجلمعة سبع آ اف سنة مما تعدونفإن لكم كل مجع زورة : قال
فينصرفون فيعطى ك  رج  منهم رمانة خلراء، يف ك  رمانة سبعون دلة مل يراا : قال

الناظرون املخلوقون، فيسريون فيتقدمهم بعض الولدان د  يبشروا أزواجهم وان قيام علتى  
 .أبواب اجلنان
 .فما ينا منها نظرت إىل وجهه فأنكرته من غري سوء :قال

 .لقد خرج  من عند  وما أن  اكذا! دبييب: فقال 
تبارك وتعاىل  وقد نظرت إىل نور وجه ريبأن أكون اكذا ! تلومينين! دبيبيت: فيقول: قال

 .فأشرق وجهي من نور وجهه
 .ندك وما كن  اكذالقد خرج  من ع! دبيبيت: مث يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول

 الناظر إىل نّثور وجّثه ريب  تلومين أن أكون اكذا وقد نظرت إىل وجه ! دبييب: فتقول
فأشرق وجهي من وجه الناظر إىل نور وجه ريب سبعني ضعفًا، فتعانقه من باب اخليمة والرب 

احلمد هلل الذ  أذاب عنا احلتمن إن ربنتا   : فينايون بأصابعهميضحك إليهم تبارك وتعاىل 
 .فورلغ

أخربين عن اهلل عَم وجَ  : قل  له: عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال –  
 .ا  يراه املؤمنون يوم القيامة؟

ألس  بربكم قالوا : )دني قال هلم: م ؟ قال: وقد رأوه قب  يوم القيامة، فقل نعم، : قال
نيا قب  يوم القيامة، ألست  تتراه يف   وإن املؤمنني لريونه يف الد: مث سك  ساعة، مث قال( بلى

 .وقت  اذا؟
 .جعل  فداك فأدد  هبذا عن ؟: فقل  له: قال أبو بصري

 ا، فإن  إذا ددث  به فأنكر منكر جاا  مبعىن ما تقوله مث قدر أن ذل  تشتبيه  : فقال
 .( )كفر وليس  الرؤية بالقلب كالرؤية بالعني، تعاىل اهلل عما يصفه

يف أيعيتهم يائمًا  –على دد زعم الرافلة  –السابقة فإننا جند األئمة إضافة إىل الروايات 
يسألون اهلل تعاىل رؤيته ولقائه فإذا كان  الرؤية كما يمعم الرافلة فلماذا األئمة علتى دتد   

                                                 

 . 3  )!!!( التوديد للصدوق (   )
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 :( )زعمهم يسألون اهلل تعاىل مستحياًل، وإلي  مناذج من ذل 
عن النيب صَلى اهلل عليته  " باب ما يستحب عقيب ك  صالة( " ح  /05)ففي البحار 

اللهم "من يعا به عقيب ك  صالة مكتوبة دفظ يف نفسه وياره وماله وولده واو : وسَلم قال
والرضتا  ... اغفر يل ما قدم  وما أخرت، وما أعلن  وما أسررت، وإسرايف علتى نفستي  

ضراء ملرة  من غري ولذة النظر إىل وجهك، وشوقًا للقائكبالقلاء، وبري العيش بعد املوت، 
 ..".و ا فتنة ملّلة
مبا كان  الماتراء  : باب تعقيب صالة العصر املختص هبا( "  ح 03وص 06ص)ويف 

سبحان متن يعلتم   " تدعو به يف مجلة يعائها للخمس صلوات واو( ع)فاطمة سيدة النساء 
وأسأل  الرضتا بعتد    –إىل أن قال   –جوارح القلوب، سبحان من حيصى عنده الذنوب 

 "...وأسألك لذة النظر إىل وجهكالقلاء 
ومن تعقيب فريلة املغرب أيلًا ": "باب تعقيب صالة املغر( "0ح 87 وص  ص)ويف 

: من الدعاء عقيب اخلمس الصلوات واو( ع)ما خيتص هبا مما رو  عن مو اتنا فاطمة الماراء 
 –إىل أن قال   –احلمد هلل الذ   ا حيصى مدده القائلون، واحلمد هلل الذ   ا حيصي نعماءه "

 "...والنظر إىل وجهك فارزقين
وأنظر هبّثا إىل  وتلقنين هبا عند فراق الدنيا دجيت ": "يعاء يوم اجلمعة( "77 /18)ويف 

 ..".وعلي من  نور وكرامةوجهك الكرمي يوم القيامة، 
اجع  له منتم ًا مغبوطًا وجملسًا رفيعًا وظاًل ومرتفعًا جستيمًا مجتياًل   ( "76 ص)ويف 

 "...ًا إىل وجهك يوم حتجبه عن اجملرمنيونظر
إلينا لقاءك وارزقنا النظر إىل وجهّثك،  اللهم دّبب " "يعاء ليلة األدد( "61 ص)ويف 

 "...واجعل لنا لقاءك نضرة وسرورًا
وال و ا حترمين إهلي دني أسأل  من أج  خطايا  : "يعاء آخر للكاظم( 55 ص)ويف 

والتقى والعم  مبا حتب وترضى والرضتا بالقلتاء    اللهم وأسأل  العفاف ...حترمين لقاءك
 "...والنظر إىل وجهك الكرمي

وأسأل  يل وهلما األجر يوم القيامتة،  : "يعاء آخر عن الكاظم(: 85 و  8 ص)ويف 

                                                 

لألخ عبد اهلل الناصر، وقد راجع   56 - 5 ص" الرباان يف تربئة أيب اريرة من البهتان"نقاًل عن (   )
 .نقو اته فوجدهتا سليمة
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ولذة النظّثر إىل وجهّثك،   والعفو يوم القلاء، وبري العيش عند املوت، وقرة عني  ا تنقطع، 
 "...وشوقًا إىل لقائك

ينظروا وأسأل  بامس  الذ  طّوق  به أبصار عبايك يوم القيامة د  (: " 5 /17)ويف 
 ..".الباقي يا اهللإىل نور وجهك الكرمي 

وال حتجب مّشتاقيك عن إهلي  ا تغلق على موددي  أبواب رمحت ، (: "77 /17)ويف 
 "...النظر إىل مجيل رؤيتك

إنعام  يف القترىب  ومجي  .. أسأل  بسبحات وجه ، وبأنوار قدس (: "76 ص)ويف 
 "...والتمتع بالنظر إليكمن  والملفى لدي  

إهلي فاجعلنا .. بسم اهلل الرمحن الرديم من ذا الذ  ذاق دالوة حمبي (: "70 ص)ويف 
ممن ااصطفيته لقرب  وو ايت ، وأخلصته لوّيك وحمبي ، وشّوقته إىل لقائ ، ورضيته بقلائ ، 

 "...والتمتع بالنظر إىل وجهك
وأن اع  دّبي إّياك قائمًا إىل رضوان ، وشوقي إليت  ذائتدًا عتن    (: "71 ص)ويف 

 "...أال تصرف عين وجهكعصيان ، وامنن بالنظر علّي وانظر بعني الوّي والعطف إيّل، 
 "...إال النظر إىل وجهكوشوقي إلي   ا يبله (: "68 ص)ويف 
وأسألك  " "..اهتاوبعض أيعيتها وعوذ( ع)باب أدرز فاطمة الماراء ( " ح 6  )ويف 

 ..".من غري ضراء ملرة، و ا فتنة مظلمة النظر إىل وجهك، والّشوق إىل لقائك
و ا حترمين و ا تذلين و ا تستبدل يب غري  ": "باب نواف  شهر رملان( "13/757)ويف 

 ".ونظرة من وجهك الكرمي فأنلينوخري السرائر فاجع  سريريت، وخري املعاي فاجع  معاي  
كتب إيّل أبو جعفر ابن الرضا : عن حممد بن الفرج قال( 5ح 670-673/ )ويف الكايف 

من قال يف يبر صالة الفجر مل يلتمس داجة إ ا تيسرت لته  : وقال. هبذا الدعاء وعّلمنيه( ع)
-إىل أن قال  –بسم اهلل وباهلل وصلى على حممد وآله وأفّوض أمر  إىل اهلل : وكفاه اهلل ما أمهه

اهلل إين أسأل  خشيت  يف : "صَلى اهلل عليه وسَلم يقول إذا فرغ من صالتهوكان رسول اهلل : 
وأسأل  الرضا بالقلاء وبركة املوت بعد العيش وبري العيش : -إىل أن قال  –السر والعالنية 
من غري ضراء ملرة و ا فتنتة   ولذة النظر إىل وجهك وشوقًا إىل رؤيتك ولقائكبعد املوت 

 .( ).."مللة

                                                 

 .باب يف التعقيب  ح 6 7/ " من  ا حيلره الفقيه"وانظر (   )
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 :رمحه اهلل تعاىل نذكر اذا الدعاء( السجاي)ة زين العابدين ومن أيعي
": إذا دمنه أمر وأمهته اخلطايا( ع)كان من يعائه (: "3  ص" )الصحيفة السجايية"ففي 

وجهك اللهم إن  إن صرف  عين .. وبيدك إهلي مجيع ذل  السبب وإلي  املفّر واملهرب"... 
 ..".أو منعتين فلل  اجلسيم الكرمي

 .ا جاء من يعاء علي رضي اهلل عنه نذكر اذا الدعاءوأما م
": باب املناجاة يف شتهر رملتان  ( "ع)باب يعاؤه ( 71 ص" )الصحيفة العلوية"ففي 

ممن صرفت عنك وجهك، إهلي عبدك اللعيف املذنب، ومملوك  املنيب املعيب، فال اعلين "
ر القلوب دجب النور فتص  د  خترق أبصا نظرها إليك،وأنر أبصار قلوبنا بلياء .. وحجبه

 ..".إىل معدن العظمة
اللهم دّبب إلينتا  (: "00ص)ففي " مصابيح اجلنان"ونذكر بعلًا من األيعية الوارية يف 

 "...لقائك وارزقنا النظر إىل وجهك واجعل لنا يف لقائك نظرة وسرور
يّثوم  بالنظر إليّثك  وأقررت أعينهم ": "مناجاة املتوسلني: باب العاشر( "3 6ص)ويف 

 "...لقائك
 ا يكتفه غري رأفتت ،  ": "مناجاة املفتقرين": "باب احلاي  عشر( "0 6-3 6ص)ويف 

لقاؤك، وشوقي إليك ال يبلّثه إال النظّثر   وغليت  ا يرياا إ ا وصل ، ولوعيت  ا يطفيها إ ا 
 "...إليك
 

 صفة العلو
أعتقها فإهنا : الق. يف السماء: أين اهلل؟ قال : ويروى قول للجارية: "37قال الورياين ص

 .مؤمنة
الورياين ُينكر صفة العلو هلل تعاىل، واذا مبعثه اجله  بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صَلى 

 .وسنثب  له يف املبحث التايل صفة الفوقية من مصاير قومه فال يستعج . اهلل عليه وسَلم
" عقيتدة الطحاويتة  شرح ال"يف  –رمحه اهلل تعاىل وغفر له  –يقول العالمة ابن عثيمني 

 :وما بعداا واو يشرح اآليات الدالة على العلو 1 7ص
 :علو معنو  وعلو ذايت: واعلم أن علو اهلل ينقسم إىل قسمني

اإلمجاع من أات  البتدع   : أما العلو املعنو ، فهو ثاب  هلل بإمجاع أا  القبلة، أ  –  
 .وأا  السنة، كلهم يؤمنون بأن اهلل تعاىل عال علوًا معنويًا
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إن اهلل تعاىل ليس : وأما العلو الذايت، فُيثبته أا  السنة، و ا يثبته أا  البدعة، يقولون –  
 .عاليًا ذاتيًا

إن أات  الستنة   : فنبدأ أو ًا بأيلة أا  السنة على علو اهلل سبحانه وتعاىل الذايت فنقتول 
 .لعق  والفطرةاستدلوا على علو اهلل تعاىل علوًا ذاتيًا بالكتاب والسنة واإلمجاع وا

فالكتاب تنوع  ي الته على علو اهلل، فتارة يذكر العلو، وتارة يذكر الفوقية، وتارة : أو ًا
 ...يذكر نمول األشياء من عنده، وتارة يذكر صعوياا إليه، وتارة بكونه يف السماء

 .( ){ َك اأَلْعَلىَسِبِح اْسَم َرِب }، ( ){ َوُهَو اْلَعِلُي اْلَعِظيُم }: فالعلو مث  قوله(    ) 
َيَخاُفوَن َرَبُهم ِمن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن  }، (7){ َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه }: والفوقية(    ) 

 .(7){ َما ُيْؤَمُروَن
، (6){ ِإَلى اأَلْرِض ُيَدِبُر اأَلْمَر ِمَن الَسَماِء }: ونمول األشياء منه، مث  قوله تعاىل(   7) 

 .، وما أشبه ذل (5){ ِإَنا َنْحُن َنَزْلَنا الِذْكَر }
 ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الَطِيُب َواْلَعَمُل الَصاِلُح َيْرَفُعُه }: وصعوي األشياء إليه، مث  قوله(   7) 

 .(0){ َتْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالُروُح ِإَلْيِه }: ، ومث  قوله(3){
َأن َيْخِسّثَف ِبُكّثُم    َأَأِمنُتم َمن ِفي الَسَماِء }: ء، مث  قوله تعاىلكونه يف السما(   6) 
 .(1){ اأَلْرَض
 :وأما السنة فقد تواترت عن النيب صَلى اهلل عليه وسَلم من قوله وفعله وإقراره: ثانيًا
 :فأما قول الرسول عليه الصالة والسالم(    ) 

                                                 

 . 66 : سورة البقرة (   )
 .  : سورة األعلى (   )
 . 0 : سورة األنعام(  7)
 . 68: رة النح  سو(  7)
 . 6: سورة السجدة (  6)
 . 1: سورة احلجر (  5)
 . 8 : سورة فاطر (  3)
 . 7: سورة املعارج (  0)
 . 5 : سورة املل  (  1)
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وقوله . ( )"سبحان ريب األعلى: "اهلل عليه وسَلم فجاء ذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صَلى
 .( )"واهلل فوق العرش: "وقوله ملا ذكر السماوات، قال

أ ا تأمنوين وأنا أمني من : "وجاء بذكر أن اهلل يف السماء، مث  قوله صَلى اهلل عليه وسَلم
 .(7)"السماء
أكرب مجع، وذل   وأما الفع ، فمث  رفع أصبعه إىل السماء، واو خيطب الناس يف(    ) 

يف يوم عرفة، عام دجة الوياع، فإن الصحابة مل جيتمعوا اجتماعًا أكرب من ذل  اجلمع، إذ إن 
عامة : الذ  دّج معه بلغ حنو مئة ألف، والذين مات عنهم حنو مئة وأربعة وعشرين ألفًا، يعين

أ ا . "نعتم : قالوا". أ ا ا  بلغ ؟: "املسلمني دلروا ذل  اجلمع، فقال عليه الصالة والسالم
يشتري إىل  " اهلل اشتهد : "وكان يقول. نعم: قالوا". أ ا ا  بلغ ؟. "نعم: ، قالوا"ا  بلغ ؟

 .(7)السماء بأصبعه، وينكتها إىل الناس
 .ومن ذل  رفع يديه إىل السماء يف الدعاء

 .واذا إثبات العلو بالفع 
هلل عنه، أنه أتى جبارية يريد وأما التقرير، فإنه يف دديث معاوية بن احلكم رضي ا(   7) 

، "من أنا؟: "فقال. يف السماء: قال ". أين اهلل؟: "أن يعتقها، فقال هلا النيب صَلى اهلل عليه وسَلم
 .(6)"أعتقها فإهنا مؤمنة: "قال. رسول اهلل: قال 

فهذه جارية مل تتعلم، والغالب على اجلوار  اجله ،  ا سيما واي أمة غري درة،  ا متل  
إما أنه  ا : سها، تعلم أن رهبا يف السماء، وضاّلل بين آيم ُينكرون أن اهلل يف السماء، ويقولوننف

 !!.أو أنه يف ك  مكان! فوق العامل و ا حتته و ا ميني و ا مشال
 .فهذه من أيلة الكتاب والسنة

من عهتد   وأما ي الة اإلمجاع، فقد أمجع السلف على أن اهلل تعاىل بذاته يف السماء،: ثالثًا

                                                 

 .باب استحباب تطوي  القراءة يف صالة اللي / كتاب صالة املسافرين / رواه مسلم (   )
، والطترباين يف  (561" )شرح السنة"والاللكائي يف  ،(77 / " )التوديد"رواه ابن خممية يف كتاب (   )

 .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح(: 05/ " )اجملمع"، وقال اهليثمي يف (0  /1" )الكبري"
بتاب  / كتاب المكاة / باب بعث علي وخالد إىل اليمن، ومسلم / كتاب املغاز  / رواه البخار  (  7)

 .صفة اخلوارج
 .باب دجة النيب صَلى اهلل عليه وسَلم/ احلج  كتاب/ رواه مسلم (  7)
 .باب حترمي الكالم يف الصالة/ كتاب املساجد / رواه مسلم (  6)
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 .الرسول عليه الصالة والسالم إىل يومنا اذا
 .إن قل  كيف أمجعوا؟

إمرارام اذه اآليات واألداييث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونمول األشياء منه : نقول
 .وصعوياا إليه يون أن يأتوا مبا خيالفها إمجاع منهم على مدلوهلا

: ومل يق  أدد منتهم : "قال". ن على ذل إن السلف جممعو: "وهلذا ملا قال شيخ اإلسالم
إن اهلل يف األرض، أو إن اهلل  ا ياخ  العامل و ا خارجه و ا متص  : إن اهلل ليس يف السماء، أو

 ".إنه  ا اوز اإلشارة احلسية إليه: و ا منفص ، أو
يف   ا ش  أن اهلل عَم وجَ  إما أن يكتون يف العلتو أو  : وأما ي الة العق ، فنقول: رابعًا

السف ، وكونه يف السف  مستحي ، ألنه نقص يستلمم أن يكون فوقه شيء من خملوقاته فتال  
يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام، فإذا كان السف  مستحياًل، كتان العلتو   

 .واجبًا
إن صفة العلو صفة كمال باتفاق العقتالء، وإذا  : واناك تقرير عقلي آخر، واو أن نقول

 .كان صفة كمال، وجب أن يكون ثابتًا هلل، ألن ك  صفة كمال مطلقة، فهي ثابتة هلل
ادترازًا من الكمال النسيب، الذ  يكون كما ًا يف دتال يون دتال،   ": مطلقة: "وقولنا

 .فالنوم مثاًل نقصه، ولكنه ملن حيتاج إليه ويستعيد قوته به كمال
ملنازعة فيها و ا املكابرة، فك  إنسان مفطتور  فأمر  ا ميكن ا: وأما ي الة الفطرة: خامسًا

على أن اهلل يف السماء، وهلذا عندما يفجؤك الشيء الذ   ا تستطيع يفعه، وإمنا تتوجه إىل اهلل 
بدفعه، فإن قلب  ينصرف إىل السماء د  الذين ينكرون علو الذات  ا يقدرون أن ينتتملوا  

 .أيديهم إىل األرض
 .ااواذه الفطرة  ا ميكن إنكار

إن بعض املخلوقات العجماء تعرف أن اهلل يف السماء، كما يف احلديث : د  إهنم يقولون
الذ  يروى أن سليمان بن ياوي عليه الصالة والسالم وعلى أبيه خرج يستستقي ذات يتوم   

اللتهم  : "بالناس، فلم خرج، رأى منلة مستلقية على ظهراا، ورافعة قوائمها حنو السماء، تقول
". ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غريكتم : "فقال". خلق ، ليس بنا غىن عن سقياك إنا خلق من

 .واذا إهلام فطر 
 .كون اهلل يف السماء أمر معلوم بالفطرة: فاحلاص  أن

وواهلل، لو ا فساي فطرة اؤ اء املنكرين لذل ، لعلموا أن اهلل يف السماء بدون أن يطالعوا 
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 .فطرة  ا حيتاج إىل مراجعة الكتبأ  كتاب، ألن األمر الذ  تدل عليه ال
لو كان يف العلو بذاته، كان يف جهة، وإذا : والذين أنكروا علو اهلل عَم وجَ  بذاته يقولون
 !.كان يف جهة، كان حمدويًا وجسمًا، واذا ممتنع

 :فنقول" إنه يلمم أن يكون حمدويًا وجسمًا: "واجلواب عن قوهلم
ص مبث  اذه التعليالت، ولو جاز اذا، ألمكتن كت     ا جيوز إبطال ي الة النصو: أو ًا

 .شخص  ا يريد ما يقتليه النص أن يعلله مبث  اذه العل  العليلة
فإذا كان اهلل أثب  لنفسه العلو، ورسوله صَلى اهلل عليه وسَلم أثب  له العلو، والستلف  

علو ذات، ألنه لتو   ا ميكن أن يكون : الصاحل أثبتوا له العلو، فال يقب  أن يأيت شخص ويقول
 .كان علو ذات، لكان كذا وكذا

إن كان ما ذكرمت  ازمًا إلثبات العلو لمومًا صحيحًا، فلنق  بته، ألن  ازم  : نقول: ثانيًا
فلو كان  نصتوص العلتو   . كالم اهلل ورسوله دق، إذ أن اهلل تعاىل يعلم ما يلمم من كالمه

 .ىن فاسدًاتستلمم معىن فاسدًا، لبينه، ولكنها  ا تستلمم مع
 .ما او احلد واجلسم الذ  أجبلتم علينا خبيلكم ورجلكم فيها: مث نقول: ثالثًا

أتريدون باحلد أن شيئًا من املخلوقات حييط باهلل؟ فهذا باط  ومنتف عن اهلل، وليس بالزم 
من إثبات العلو هلل، أو تريدون باحلد أن اهلل بائن من خلقه غري دال فيهم؟ فهذا دق من ديث 

 .عىن، ولكن  ا نطلق لفظة نفيًا و ا إثباتًا، لعدم وروي ذل امل
ماذا تريدون من اجلسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم وحلتم  : وأما اجلسم، فنقول

أم . وجلد حنو ذل ؟ فهذا باط  ومنتف عن اهلل، ألن اهلل ليس كمثله شيء واو السميع البصري
يليق به؟ فهذا دق من ديث املعىن، لكن  ا ُنطلق تريدون باجلسم ما او قائم بنفسه متصف مبا 

 .لفظة نفيًا و ا إثباتًا، ملا سبق
وكذل  نقول يف اجلهة، ا  تريدون أن اهلل تعاىل له جهة حتيط به؟ فهذا باط ، ولتيس  

أم تريدون جهة علو  ا حتيط باهلل؟ فهذا د   ا يصح نفيته عتن اهلل   . بالزم من إثبات علوه
 .تعاىل
 

 فوق العرش اهلل تعاىل
 .ويروى أن اهلل كتب كتابًا عنده فوق العرش أن رمحيت غلب  غليب: 37قال الورياين ص

الورياين يستنكر أن يكون اهلل تبارك وتعاىل فوق عرشه، وإنين مهما أوريت له : اجلواب
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تت   من الروايات وكالم العلماء يف ذل  فإنه  ا يقتنع، ولكن ُأوري له املراجع الرافلية اليت أثب
أن اهلل تبارك وتعاىل فوق عرشه وذل  بذكر املصدر وباختصار العبارة، ولرياجع بعتد ذلت    

 .علماء يينه لإلجابة دول ا استشكال الذ  وقعوا فيه موافقني بذل  املسلمني
 .فوق عرشهفإنكم  ا تدرون لعله شيء من احلق فيكذب اهلل :  7 ص:  احملاسن ج
 .فوق عرشهاهلل عَم وجَ  كمن زار : قال: 606ص: 7الكايف ج

 .فوق عرشهكمن زار اهلل : 605ص
 .فوق عرشهفأدبب  أن أطيع اهلل عَم وجَ  : 756ص: 6الكايف ج
 .فوق عرشهألقلني اليوم بقلية بينكما اي مرضاة الرب من : 7 7ص: 3الكايف ج
يف  فوق عرشهالقيامة، قال فيشرف اجلبار تبارك وتعاىل عليهم من : 87 ص: 0الكايف ج

 .ظالل من املالئكة
 .فوق عرشهفإن اهلل حيبهما من : 7  ص: كام  الميارات

 .فوق عرشهإن اهلل تبارك وتعاىل ليناي  لي  مجعة من :  78ص:  من  ا حيلره الفقيه ج
فتوق   ا تدرون لعله شيء من احلق فتكذبوا اهلل عَم وجَ  : 716ص:  عل  الشرائع ج

 .عرشه
، وأشتهد  فوق عرشهؤمنني بو اية من اهلل عَم وجَ ، عقداا له أمري امل: 17 ص: األمايل

 .على ذل  مالئكته
، وأشهد بتذل   فوق عرشه ا تبكي، فواهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل من : 7 6ص

 .جربئي  وميكائي 
 .فوق عرشهفأول من يصلي على اجلبار ج  جالله من : 377ص

 .هفوق عرشكان كمن زار اهلل : 06ص: ثواب األعمال
 .عشرة أمساء فوق عرشهومساين اهلل من :  6ص: معاين األخبار

 .فوق عرشهفقد ري على اهلل : 737ص
فتوق  واهلل ألقلني بينكم اليوم بقلية اي مرضاة الرب متن  : 07ص: خصائص األئمة

 .عرشه
 .فوق عرشهإن اهلل تعاىل ليناي  ك  ليلة مجعة من : 6ص: 7هتذيب األدكام ج

 .فوق عرشهبصري الذ  ليس شيء أبصر منه يبصر من سبحان اهلل ال: 5  ص
 .فوق عرشهكمن زار اهلل : 7ص: 5هتذيب األدكام ج
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 .فوق عرشهكمن زار اهلل : 75ص
 .فوق عرشهفالن صديق زكاه اهلل من : وقال  املالئكة: 68ص
علمنيها دبتييب   فوق عرشهألقلني اليوم بقلية بينكما اي مرضاة الرب من : 785ص
 .رسول اهلل
 .فوق عرشهالصالة على النيب صَلى اهلل عليه وسَلم من :  3ص: وضة الواعظنير
 .فوق عرشهفأول من يصلي على اجلبار ج  جالله من :  3ص
واشتهد بتذل     فوق عرشه ا تبكني فواهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل من :    ص

 .جربئي  وميكائي 
 .عرشه فوقفالن صديق زكاه اهلل من : وقال  املالئكة: 16 ص

فإنكم  ا تدرون لعله شيء من احلق فتكذبون اهلل عتَم  : 33ص: خمتصر بصائر الدرجات
 .فوق عرشهوجَ  

 .فوق عرشهناياه اهلل ج  جالله من :  83 ص: 7وسائ  الشيعة ج
 .فوق عرشهإن اهلل تعاىل يناي  ك  ليلة مجعة من : 6   ص

 .فوق عرشهيلة مجعة من إن اهلل تعاىل ليناي  ك  ل: 37ص: 6وسائ  الشيعة ج
 .فوق عرشهكمن زار اهلل :  5 ص: 8 وسائ  الشيعة ج

 .فوق عرشهكان كمن زار اهلل : 1 7ص
 .فوق عرشهفالن صديق زكاه اهلل من : وقال  املالئكة: 785ص
 .فوق عرشهومن زاره يوم عاشورا فكأمنا زار اهلل : 755ص

 .فوق عرشهوجَ   فأدبب  أن أطيع اهلل عَم: 777ص: 7 وسائ  الشيعة ج
فتوق  ألقلني اليوم بينكم بقلية اي مرضاة الرب من : 83 ص: 0 وسائ  الشيعة ج

 .عرشه
 .فوق عرشهوينظر اهلل تعاىل إليه من : 76 ص:  مستدرك الوسائ  ج
فتوق  إن اهلل تعاىل ليأمر ملكًا فيناي  ك  ليلة مجعة من : 37ص: 5مستدرك الوسائ  ج

 .عرشه
 .فوق عرشهكان كمن زار اهلل : 68 ص :8 مستدرك الوسائ  ج

 .فوق عرشهكان من حمدثي اهلل تعاىل :  6 ص
 .، وأمن  عليه مالئكتهفوق عرشهأربع لعنهم اهلل من : 87 ص: 7 مستدرك الوسائ  ج
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 .فوق عرشهأربعة يلعنهم اهلل من : 65 ص: 7 مستدرك الوسائ  ج
 .إىل أن متوتوتلعنها املالئكة  فوق عرشهمث يلعنها اهلل من :  7 ص

فوق ألقلني بينكم اليوم بقلية اي مرضاة الرب من : 718ص: 3 مستدرك الوسائ  ج
 .عرشه

 .فوق عرشهقد زوجت  بابنيت فاطمة على ما زوج  الردم من : 05ص: ي ائ  اإلمامة
 .فوق عرشهما زوجت  عليًا د  زوج  اهلل إياه من : 73ص:  شرح األخبار ج

 .فوق عرشهإن اهلل تعاىل قد زوج فاطمة عليًا من  يا حممد: 05ص: ا اعتقايات
 .فوق عرشهفالن صديق زكاه اهلل من : وقال  املالئكة: 75ص: املمار

 .فوق عرشهلقد قلى أبو احلسن فيهم بقلاء اهلل عَم وجَ  : 15 ص:  اإلرشاي ج
 .فوق عرشهعلمه اهلل من : 75 ص: األمايل
 .فوق عرشهن ورسول اهلل علمه اهلل م:   ص: األمايل

 .وأشهد على ذل  مالئكته فوق عرشهعقداا له : 7 ص: بشارة املصطفى
 .فوق عرشهواهلل ألشرفكم كما شرفكما اهلل من : 6  ص
 .فاختارين من خلقه وبعثين نبيًا فوق عرشهأ ا وإن اهلل اطلع من : 5  ص
  وأشهد على ذل  جربئيت  فوق عرشهفواهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل من : 5  ص

 .فاختارين من خلقه وبعثين نبيًا فوق عرشهوميكائي  أ ا وإن اهلل اطلع من 
 .فوق عرشه ا تبكي فواهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل من : 37 ص

فوق يكثر من الثناء والصالة على علي بن أيب طالب : 37ص:  مناقب آل أيب طالب ج
 اذا املل  على صورة علي بن أيب فاشتقاق العرش إىل علي بن أيب طالب فخلق اهلل تعاىل عرشه

 .طالب حت  عرشه
 .فوق عرشهلقد قلى أبو احلسن فيهم بقلاء اهلل : 33 ص

 .فوق عرشهكان كمن زار اهلل :  3 ص: 7مناقب آل أيب طالب ج
 .فوق عرشهكان كن زار اهلل : 6 7ص: ممار املشهد 

 .وأشهد على ذل  مالئكته فوق عرشهعقداا له : 67ص: التحصني
 .وأشهد على ذل  مالئكته فوق عرشهعقداا له : 676ص

 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيسمع من : 80 ص:  إقبال األعمال ج
 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيبصر من : 81 ص
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 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيسمع من : 750ص
 .فوق عرشهيبصر من :  73ص

 .ق عرشهفوورسول اهلل علمه من اهلل من : 6ص:  كشف الغمة ج
 .فوق عرشهكان اهلل تعاىل مموجه من :  8 ص

 .فوق عرشهمن  –تعاىل  –فإنين مل أزوج  د  زوج  اهلل : 5 7ص: كشف اليقني
 .فوق عرشهقال اهلل عَم وجَ  من :  7ص: عدة الداعي

 .فوق عرشهفاطمة زوجها اهلل : 80 ص:  الصراط املستقيم ج
 .فوق عرشهاهلل عقداا له  بو اية من: 5  ص:  الصراط املستقيم ج

 .فوق عرشهوأمساؤام مكتوبة : 1ص: حماسبة النفس
، فاشتتقاق  فوق عرشته علي بن أيب طالب عليه السالم : 5 6ص:  تأوي  اآليات ج

 .العرش
 .فوق عرشهقال اهلل من : 1 7ص: اجلواار السنية
 .، وأشهد على ذل  مالئكتهفوق عرشهعقداا له : 53ص:  مدينة املعاجم ج

 .فوق عرشهعلى ما زوج  الرمحن من : 778ص:  ينة املعاجم جمد
 .فوق عرشه ا تبكني فواهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل من : 07 ص: 7مدينة املعاجم ج
 .فوق عرشهفإنكم  ا تدرون لعله من احلق فتكذبوا اهلل : 05 ص:  حبار النوار ج

 .فوق عرشه  ا تدرون لعله شيء من احلق فتكذبوا اهلل عَم وجَ : 00 ص
 .فوق عرشه ا تدرون لعله شيء من احلق فتكذبون اهلل عَم وجَ  :    ص

 .فوق عرشهفيشرف اجلبار تبارك وتعاىل عليهم من : 50 ص: 3حبار األنوار ج
 .ناظر بالرضوان فوق عرشهواهلل تعاىل من : 06 ص: 1حبار األنوار ج
 .عشرة أمساء فوق عرشهومساين اهلل من :  1ص: 5 حبار األنوار ج
 .فوق عرشهفموجه اهلل من : 5  ص:   حبار األنوار ج

 .فوق عرشهفأول من يصلي على اجلبار ج  جالله من : 683ص
 .فوق عرشهفمن تقدم عليه كفر باهلل من : 51 ص: 6 حبار األنوار ج
 .فوق عرشهورسول اهلل علمه اهلل من : 768ص:  7حبار األنوار ج
 .فوق عرشهقداا له ع: 0  ص: 75حبار األنوار ج
 .فوق عرشهما زوجت  د  زوج  اهلل من :  1ص: 73حبار األنوار ج
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فوق من الثناء والصالة على علي بن أيب طالب عليه السالم : 13ص: 71حبار األنوار ج
 .عرشه

 .فوق عرشهلقد قلى أبو احلسن فيهم بقلاء اهلل عَم وجَ  : 76 ص: 78حبار األنوار ج
 .فوق عرشهم بينكم بقلية اي مرضاة الرب من ألقلني اليو: 785ص

 .يتواىل عليه فوق عرشهفصلوات اهلل من : 8 ص:  7حبار األنوار ج
 .فوق عرشهكان اهلل تعاىل مموجه من :  7 ص: 77حبار األنوار ج

 .فوق عرشهفإن اهلل تبارك وتعاىل حيبهما من : 38 ص
 .فوق عرشهن من وكيف يلعنهم اهلل بأخس اللع: 73ص: 56حبار األنوار ج

 .فوق عرشهكيف يذكرام اهلل بأشرف الذكر من : 73ص
 .فوق عرشهقال اهلل تعاىل من : 07 ص: 50حبار األنوار ج
 .فوق عرشهومناجاهتم مع اجللي  الذ  : 6 ص: 37حبار األنوار ج
 .فوق عرشهإن اهلل تعاىل ليناي  ك  ليلة مجعة من : 7  ص: 08حبار األنوار ج
فتوق  ، املتجرب يف ملكه القو  يف بطشه، الرفيع 87 فوق عرشه ص: 07حبار األنوار ج

 .عرشه
 .فوق عرشهإن اهلل تبارك وتعاىل ليناي  ك  ليلة مجعة من : 55 ص: 07حبار األنوار ج

 .فوق عرشهاهلل البصري الذ  ليس شيء أبصر منه، يبصر من : 01 ص
 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيسمع من : 01 ص

متن أول الليت  إىل    فوق عرشهفيناي  ك  ليلة مجعة من :  0 ص: 05ر جحبار األنوا
 .آخره

 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيبصر من : 67ص: 16حبار األنوار ج
 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيسمع من : 86 ص
 .ما حت  سبع أرضني فوق عرشهيبصر من : 85 ص
 .فوق عرشهمع من سبحان اهلل السميع الذ  ليس شيء أمسع منه يس: 61 ص

 .فوق عرشهكمن زار اهلل : 77 ص: 13حبار األنوار ج
 .فوق عرشهكان كمن زار اهلل : 38ص: 10حبار األنوار ج

 .فوق عرشهكان من حمدثي اهلل : 37ص
 .فوق عرشهفالن صديق زكاه اهلل من : وقال  املالئكة: 00ص
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 .فوق عرشهومن زاره يوم عاشورا فكأمنا زار اهلل : 17ص
فإين قد زوجت  بابنيت فاطمة على ما زوج  الرمحن متن  : 00ص:  8 األنوار جحبار 
 .فوق عرشه
 .فوق عرشهلقد قلى أبو احلسن فيهم بقلاء اهلل : 706ص
 .فوق عرشهلقد قلى أبو احلسن فيهم بقلاء اهلل عَم وجَ  : 717ص

 .فوق عرشهفإن اهلل تبارك وتعاىل حيبهما من : 8 ص: 83 حبار األنوار ج
 .فوق عرشهبو اية من اهلل عَم وجَ  عقداا له :  3ص:  جرة طوىب جش

 .فوق عرشهبو اية من اهلل عَم وجَ  عقداا : 01 ص: املراجعات
 .فوق عرشهوأمسائهم مكتوبة : 0 ص: 3الغدير ج

 .فوق عرشهورسول اهلل علمه اهلل من : 80 ص:  مواقف الشيعة ج
 .تتواىل عليه فوق عرشههلل من فصلوات ا: 06ص: تفسري اإلمام العسكر 

 .فوق عرشهقال اهلل عَم وجَ  من : 3 7ص
 .ناظر بالرضوان إليه ناصره فوق عرشهواهلل تعاىل من :  76ص
 .فوق عرشهوتكذيبًا مبقاله كيف يلعنهم اهلل بأخمى اللعن من : 0 5ص
 .فوق عرشهوتصديقًا ملقاله كيف يذكرام اهلل بأشرف الذكر من : 0 5ص

 .فوق عرشهفموجه اهلل من : 37 ص:  القمي جتفسري 
فتوق  قد زوجت  فاطمة ابنيت على ما زوج  الترمحن  : 6 7ص: تفسري فرات الكويف

 .عرشه
فوق وإسرافي  من خلفه ومل  املوت أمامه واهلل تعاىل من : 53 ص:  تفسري الصايف ج

 .عرشه
 .فوق عرشهفموجه اهلل تعاىل من : 57 ص: 7تفسري الصايف ج

 .فوق عرشهفيشرف اجلبار تبارك وتعاىل عليهم من : 88 ص: 6الصايف جتفسري 
فوق وإسرافي  من خلقه ومل  املوت أمامه واهلل تعاىل من : 65ص:  تفسري األصفى ج

 .عرشه
يف ظتالل متن    فوق عرشهفيشرف اجلبار عليهم من : 77  ص:  تفسري األصفى ج

 .املالئكة
 .فوق عرشهفقد ري على اهلل  فمن ري علي:  3ص:  تفسري نور الثقلني ج
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 .فوق عرشهفموجه اهلل عَم وجَ  من : 75 ص: 7تفسري نور الثقلني ج
يف  فوق عرشهفيشرف اجلبار تبارك وتعاىل عليهم من : 33 ص: 6تفسري نور الثقلني ج

 .ظالل من املالئكة فيأمر ملكًا من املالئكة فينايى فيهم
فتوق  وحي  أتدر  ما اهلل؟ أن اهلل . ذل  اهلل أعظم من: 77 ص: 7 تفسري امليمان ج

وعرشه فوق مساواته هلكذا وقال بأصبعه مث  القبة، وإنه ليئط به أطيط الرد  اجلديتد   عرشه
 .بالراكب

 .فوق عرشهفموجه اهلل من :  0 ص: 5 تفسري امليمان ج
 .فوق عرشهعلمه اهلل من : 5  ص: الدرجات الرفيعة

 .فوق عرشهفموجه اهلل من : 778ص
 فتوق عرشته  يف مكانه املتجرب يف ملكه القو  يف بطشه الرفيع : 70 ص: الح السائ ف

 .املطلع على خلقه
 .فوق عرشهورسول اهلل علمه من اهلل من : 6ص:  كشف الغمة ج

 .وكان جربئي  عليه السالم اخلاطب فوق عرشهكان اهلل تعاىل مموجه من :  8 ص
. فتوق عرشته  ة على علي بن أيب طالب يكثر من الثناء والصال: 576ص: هنج اإلميان

فاشتقاق العرش إىل رؤيته فخلق اهلل اذا املل  على صورته حت  عرشه لينظر إليه، فسكن إليه 
 .شوقه

وأول من صلى على اجلثمان املقدس او اهلل تعاىل من : 7  ص:  دياة اإلمام احلسني ج
 .فوق عرشه

املطلع على خلقه، والبالغ . عرشهفوق القو  يف بطشه، الرفيع :  3ص: صحيفة الماراء
 .ملا أراي من علمه

 .فوق عرشهوكيف يلعنهم اهلل بأخس اللعن من :  7ص: الشيعة يف أداييث الفريقني
 .فوق عرشهوتصديقًا ملقاله، كيف يذكرام اهلل بأشرف الذكر من :  7ص
 .تتواىل عليه فوق عرشهفصلوات اهلل من : 65 ص

، فوق عرشهاهلل ما زوجت  د  زوج  اهلل تعاىل من فو: 1  ص: يف رداب النيب وآله
 .وأشهد على ذل  جربي  وميكائي 

 
 صفة الضحك
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 .يلح  اهلل إىل رجلني قت  أددمها اآلخر: ويروى: 37قال الورياين ص
 :اجلواب
نصيحة ُأسديها للورياين ولك  داقد على أا  السنة أن  ا يقول شيئًا او متذكور  : أو ًا

 .ومن يعتقد يينه لئال يكون سخرية عند أرباب العلم واملعرفة ومماث  عند طائفته
أن  ا جيتّر سخافات غريه ويّدعي أهنا من بنات أفكاره فهذا عيب والم حلقتوق  : وثانيًا

 .اآلخرين وإن كانوا  ا يدينون بديننا مث  عبد احلسني شرف الدين وغريه من أعداء أا  السنة
 :ي داقد أن الذ  عابه على أا  السنة موجوي يف يينهأذكر للورياين ولك  رافل: وثالثًا
إىل رجت   يضحك اهلل عَز وجَل (: ع)قال أمري املؤمنني : عن اإلصبغ بن نباته قال –  

 .( )كتيبة يعرض هلا سبع أو لص فحماام أن جيوزوا
 رج  يكون على: يوم القيامة يضحك اهلل إليهمثالثة : أنه قال( ع)أن أمري املؤمنني  –  

ورج  أصابته جنابة . فراشه مع زوجته واو حيبها فيتوضأ ويدخ  املسجد فيصلي ويناجي ربه
ورج  لقي عدوًا واو مع أصحابه . ومل يصب ماء فقام إىل الثلج فكسره مث يخ  فيه واغتس 

 .( )وجاءام مقات  فقات  د  قت 
بن عبد اهلل  رواية طويلة عن عوف 5  -83 ص 0ذكر اجمللسي يف حبار األنوار ج – 7

فبينتا اتم   : قال رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم جاء فيها: قال( ع)األزي  عن أيب عبد اهلل 
 .يا أا  اجلنة كيف ترون منقلبكم؟: كذل  إذ يسمعون صوتًا من حت  العرش

واشتهينا النظّثر إىل  خري املنقلب منقلبنا وخري الثواب ثوابنا، قد مسعنا الصوت : فيقولون
 .واو أعظم ثوابنا وقد وعدته و ا ختلف امليعاي جاللك أنوار

فيأمر اهلل احلجب فيقوم سبعون ألف دجاب فريكبون على النوق والرباذين وعليهم احللي 
واحلل  فيسريون يف ظ  الشجر د  ينتهوا إىل يار السالم، واي يار اهلل يار البتهاء والنتور   

يا سيدنا مسعنا لذاذة منطقك، فأرنّثا نّثور   : والسرور والكرامة، فيسمعون الصوت فيقولون
املكنتون   –تبارك وتعاىل  –د  ينظرون إىل نور وجهه وجهك، فيتجلى هلم سبحانه وتعاىل 

 .من عني ك  ناظر، فال يتمالكون د  خيروا على وجواهم سجدًا
 .سبحان  ما عبدناك دق عبايت  يا عظيم: فيقولون
اذه بدار عم  إمنا اي يار كرامة ومستألة   ارفعوا رؤوسكم ليس! عباي : فيقول: قال

                                                 

 . 80 /  ، وسائ  الشيعة 6/67الكايف (   )
 .700/ ، مستدرك الوسائ  للنور   7ص 36، حبار األنوار للمجلسي ج00 ا اختصاص للمفيد (   )
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 .ونعيم قد ذاب  عنكم اللغوب والنصب
 .فإذا رفعواا رفعواا وقد أشرق  وجواهم من نور وجهه سبعني ضعفًا

يا مالئكيت أطعموام واسقوام، فيؤتون بألوان األطعمة مل يتروا  : مث يقول تبارك وتعاىل
 .بدمثلها قط يف طعم الشهد وبياض الثلج ولني الم

 .كان طعامنا الذ  خلفناه يف اجلنة عند اذا دلمًا: فإذا أكلوه قال بعلهم لبعض
 .يا مالئكيت اسقوام: مث يقول اجلبار تبارك وتعاىل: قال
 .فيؤتون بأشربة فيقبلها ويل اهلل فيشرب شربة مل يشرب مثلها قط: قال
  أشد بياضتًا متن   يا مالئكيت طيبوام فتأتيهم ريح من حت  العرش مبس: مث يقول: قال

 .نور وجههالنظر إىل الثلج تغري وجواهم وجبااهم وجنوهبم تسمى املثرية فيستمكنون من 
يا سيدنا دسبنا لذاذة منطق  والنظر إىل نور وجه   ا نريد به بد ًا و ا نبتغي : فيقولون

 .به دو ًا
اجكم إلتيكم  إين أعلم أنكم إىل أزواجكم مشتاقون، وأن أزو: فيقول الرب تبارك وتعاىل

 .مشتاقات
 !.يا سيدنا ما أعلم  مبا يف نفوس عبايك؟: فيقولون
كيف  ا أعلم وأنا خلقتكم، وأسكن  أروادكم يف أبدانكم، مث رييهتا عليكم بعد : فيقول
 .اسكين يف عباي  خري مسكن، ارجعوا إىل أزواجكم: الوفاة فقل 
 .يا سيدنا اجع  لنا شرطًا: فيقولون: قال
 .ك  مجعة زورة ما بني اجلمعة إىل اجلمعة سبعة آ اف سنة مما تعدون فإن لكم: قال
فينصرفون فيعطي ك  رج  منهم رمانة خلراء، يف ك  رمانة سبعون دلة مل يراا : قال

الناظرون املخلوقون، فيسريون فيتقدمهم بعض الولدان د  يبشروا أزواجهم وان قيام علتى  
 .أبواب اجلنان
لقد خرجت   ! دبييب: إىل وجهه فأنكرته من غري سوء، فقال  فما ينا منها نظرت: قال

 .من عند  وما أن  اكذا
أن أكون اكذا وقد نظرت إىل نور وجه ريب تبارك وتعاىل ! تلومينين! دبيبيت: فيقول: قال

 .فأشرق وجهي من نور وجهه
 .لقد خرج  من عندك وما كن  اكذا! دبيبيت: مث يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول

تلومين أن أكون اكذا وقد نظرت إىل وجه الناظر إىل نتور وجته ريب   ! دبييب: فتقول
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 .فأشرق وجهي من وجه الناظر إىل نور وجه ريب سبعني ضعفًا
احلمد هلل : فينايون بأصابعهم يضحك إليهمفتعانقه من باب اخليمة والرب تبارك وتعاىل 

 .الذ  أذاب عنا احلمن إن ربنا لغفور
ألتف  "، وااي  النجفي يف كتابه 771-776" ا اختصاص"د يف كتابه ذكر املفي – 7

يفتتح  : قال علي أمري املؤمنني عليه السالم: رواية طويلة منها 787-11 " دديث يف املؤمن
لويل اهلل من منتمله من اجلنة إىل قربه تسعة وتسعون بابًا، يدخ  عليها رودها ورحياهنا وطيبها 

يا رب عجت   : فيقول: امة، فليس شيء أدب إليه من لقاء اهلل، قالولذهتا ونوراا إىل يوم القي
علّي قيام الساعة د  أرجع إىل أالي ومايل، فإذا كان  صيحة القيامة خرج من قربه مستورة 
عورته، مسكنة روعته قد أعطي األمن واألمان، وبشر بالرضوان، والروح والرحيان، واخلريات 

ن كانا معه يف احلياة الدنيا فينفلان التراب عن وجهه وعن رأسه احلسان، فيستقبله امللكان اللذا
يا ويل اهلل : و ا يفارقانه، ويبشرانه ومينيانه ويفرجانه كلما راعه شيء من أاوال القيامة قا ا له

 ا خوف علي  اليوم و ا دمن، حنن الذين ولينا عمل  يف احلياة الدنيا وحنن أولياؤك اليوم يف 
 .م اجلنة اليت أورثتمواا مبا كنتم تعملوناآلخرة، انظر تلك

فيقام يف ظ  العرض فيدنيه الرب تبارك وتعاىل د  يكون بينه وبينه دجتاب متن   : قال
مردبًا، فمنها يبيض وجهه ويسر قلبه ويطول سبعون ذراعًا من فردته فوجهه : فيقول له. نور

ى اهلل عليه وآله وقلبه كالقمر وطوله طول آيم وصورته صورة يوسف ولسانه لسان حممد صَل
 .قلب أيوب، كلما غفر له ذنب سجد

 .عبد  اقرأ كتاب  فيصط  فرائصه شفقًا وفرقًا: فيقول
 .ا  زينا علي  سيئات  ونقصنا علي  من دسنات ؟: فيقول اجلبار: قال
 .يا سيد  ب  أن  قائم بالقسط وأن  خري الفاصلني: فيقول: قال
 .و ا راقبتين و ا خشيتينعبد  أما استحيي  : فيقول: قال
 .يا سيد  قد أسأت فال تفلحين، فإن اخلاليق ينظرون إيل: فيقول: قال
 .وعميت يا مسيء  ا أفلح  اليوم: فيقول اجلبار: قال
 .فالسيئات فيما بينه وبني اهلل مستورة واحلسنات بارزة للخالئق: قال
 .دب إيل من أن تعريينسيد  لتبعثين إىل النار أ: فكلما كان عريه بذنب قال: قال
 . ا شري  له ليقر بعينه فيضحك اجلبار تبارك وتعاىل: قال
أتذكر يوم كذا وكذا أطعم  جائعًا ووصل  أخًا مؤمنًا، كستوت يومتًا   : فيقول: قال
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أعطي  سعيًا دجج  يف الصحار  تدعوين حمرمًا، أرسل  عيني  فرقًا، سهرت ليلة شتفقًا،  
وأما ما أدسن  فمشكور، وأما ما أسأت فمغفور، دتول   غلل  طرف  مين فرقًا، فذا بذا

بوجه ، فإذا دوله رأى اجلبار فعند ذل  ابيض وجهه وسر قلبه ووضع التاج على رأسه وعلى 
 .يديه احللي

واآلن ما قول الورياين فه  يعتقد مبا اعترض عليه، وملميد من اإليلاح والبيتان أذكتر   
ه يراجع نفسه ويعوي لإلسالم من جديد وما ذل  على للورياين قول أدد علماء أا  السنة لعل

 .اهلل تعاىل بعميم
احلديث خيترب  : 783يقول العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل يف شرح العقيدة الطحاوية 

فيه النيب عليه الصالة والسالم أن اهلل يلح  إىل رجلني، عند مالقاهتما يقت  أددمها اآلختر،  
ددمها مل يقت  اآلخر إ ا لشدة العداوة بينهما، مث يدخالن اجلنة بعتد  كالمها يدخالن اجلنة، وأ

ذل ، فتمول تل  العداوة، ألن أددمها كان مسلمًا، واآلخر كان كافرًا، فقتله الكافر، فيكون 
املسلم شهيدًا، فيدخ  اجلنة، مث مّن اهلل على اذا الكافر، فأسلم، مث قت  شهيدًا، أو مات بدون 

 .اجلنة، فيكون اذا القات  واملقتول كالمها يدخ  اجلنة، فيلح  اهلل إليهماقت ، فإنه يدخ  
ففي اذا إثبات اللح  هلل عَم وجَ ، واو ضح  دقيقي، لكنته  ا مياثت  ضتح     

إن هلل فمتًا  : املخلوقني، ضح  يليق جبالله وعظمته، و ا ميكن أن منثله، ألننا  ا جيوز أن نقول
 .لكن نثب  اللحاك هلل على وجه يليق به سبحانه وتعاىلأو أسنانًا أو ما أشبه ذل ، 

 .يلمم من إثبات اللح  أن يكون اهلل مماثاًل للمخلوق: فإذا قال قائ 
او الذ  أنمل عليه " يلح " ا يلمم أن يكون مماثاًل للمخلوق، ألن الذ  قال : فاجلواب
 .( ){ ِصرُيَلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الَسِميُع الَب }: قوله تعاىل

ومن جهة أخرى، فالنيب صَلى اهلل عليه وسَلم  ا يتكلم يف مث  اذا إ ا عن ودي، ألنه من 
أمور الغيب، ليس من األمور ا اجتهايية اليت قد جيتهد فيها الرسول صَلى اهلل عليه وستَلم، مث  

رسول صَلى اهلل عليه وسَلم يقره اهلل على ذل  أو  ا يقّره، لكنه من األمور الغيبية اليت يتلقااا ال
 .عن طريق الودي
املراي باللح  الرضى، ألن اإلنسان إذا رضي عن الشيء، سّر به وضح ، : لو قال قائ 

 .واملراي بالرضى الثواب أو إراية الثواب، كما قال ذل  أا  التعطي 
لرضتى  اذا حتريف للكلم عن مواضعه، فما الذ  أيراكم أن املراي با: فاجلواب أن نقول

                                                 

 .   : الشورى (   )
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 !.والثواب؟
 :فأنتم اآلن قلتم على اهلل ما  ا تعلمون من وجهني

 .صرفتم النص عن ظااره بال علم: الوجه األول
 .أثبتم له معىن خالف الظاار بال علم: الوجه الثاين
أهنا ثابتة هلل عَم وجَ  وج ، فإنه تنتقض قاعتدتكم، ألن  : اإلراية، إذا قلتم: مث نقول هلم
، ( ){ ِمنُكم َمن ُيِريُد الُدْنَيا َوِمنُكم َمّثن ُيِريّثُد اآلِخّثَرةَ    }: كما قال تعاىل لإلنسان إراية،

، ( ){ َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَقَّض }: فلإلنسان إراية، بل  للجدار إراية، كما قال تعاىل
من الصفات، وإما أن تثبتتوا هلل   فأنتم إما أن تنفوا اإلراية عن اهلل عَم وجَ  كما نفيتم ما نفيتم

 .عَم وجَ  ما أثبته لنفسه، وإن كان للمخلوق نظريه يف ا اسم  ا يف احلقيقة
 :والفائدة املسلكية من اذا احلديث

 .او أننا إذا علمنا أن اهلل عَم وجَ  يلح ، فإننا نرجو منه ك  خري
. نعتم : أَو يلح  ربنا؟ قال! هلليا رسول ا: وهلذا قال رج  للنيب صَلى اهلل عليه وسَلم

 .(7)لن نعدم من رب يلح  خريًا: قال
إذا علمنا ذل ، انفتح لنا األم  يف ك  خري، ألن اناك فرقًا بني إنسان عبوس  ا يكتاي  

 .ُيرى ضادكًا، وبني إنسان يلح 
 .وقد كان النيب صَلى اهلل عليه وسَلم يائم الِبشر كثري التبسم عليه الصالة والسالم

 
 صفة اليد

 .يد اهلل مألى  ا يغيلها نفقة: ويروى: 37قال الورياين ص
أا  السنة واجلماعة ُيثبتون يدًا دقيقية هلل تعاىل واإلثبات نفي املاثلة بني اخلتالق  : اجلواب

 .تبارك وتعاىل والعبد
على أمثال اذه الفرية فقال  –رمحه اهلل تعاىل وغفر له  –وقد أجاب العالمة ابن عثيمني 

 :وما بعداا 66 ص" شرح العقيدة الطحاوية"يف 
أنتم تثبتون أن هلل تعاىل يدًا دقيقية، وحنن  ا نعلم من األيد  إ ا أيتاي    :فإذا قال قائل

                                                 

 . 6  : ل عمران آ(   )
 . 33: الكهف (   )
 .   -  ص 6 أخرجه اإلمام أمحد ج(  7)
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 .املخلوقني، فيلمم من كالمكم تشبيه اخلالق باملخلوق
ليد جاء  ا يلمم من إثبات اليد هلل أن منث  اخلالق باملخلوق ألن إثبات ا: فاجلواب أن نقول

يف القرآن والسنة وإمجاع السلف، ونفي مماثلة اخلالق للمخلوقني يدل عليه الشترع والعقت    
 :واحلس
 .( ){ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الَسِميُع الَبِصرُي }: أما الشرع، فقوله تعاىل -
 .يف اخلالق وأما العق ، فال ميكن أن مياث  اخلالق املخلوق يف صفاته، ألن اذا ُيعّد عيبًا -

وأما احلس، فك  إنسان يشااد أيد  املخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبري وصتغري   -
إخل، فيلمم من تباين أيد  املخلوقني وتفاوهتم مباينة يتد اهلل تعتاىل   .. وضخم ويقيق

 .ليد  املخلوقني وعدم مماثلته هلم سبحانه وتعاىل من باب أوىل

 إثبات اليد هلل تعاىل أا  التعطي  متن املعتملتة   اذا، وقد خالف أا  السنة واجلماعة يف
 ا ميكن أن ُنثب  هلل يدًا دقيقية، ب  املراي باليتد أمتر   : واجلهمية واألشعرية وحنوام، وقالوا

أو املراي باليد النعمة ألن اليد ُتطلق يف اللغة العربية على القتوة وعلتى   !! معنوين واو القوة
 .النعمة

أن اهلل يودي إىل عيستى أين  : "النواس بن مسعان الطوي ففي احلديث الصحيح دديث 
 ا قوة ألدد بقتتاهلم، واتم يتأجوج    : ، واملعىن( )"أخرج  عبايًا يل  ا َيَدان ألدد بقاتلهم

 .ومأجوج
لو ا يد ل  عنتد  مل  : "وأما اليد مبعىن النعمة، فكثري، ومنه قول رسول قريش أليب بكر

 .يعين نعمة (7)"أجمك هبا، ألجبت 
 :قول املتنيبو

 وكم لظالم اللي  عندك من يد       ُتحّد  أن املانويتة تكذب
إن الظلمة ختلق الشر، والنور خيلق اخلري، فاملتنيب : فرقة من اجملوس الذ  يقولون: واملانوية

 .إن  تعطي يف اللي  العطايا الكثرية تدل على أن املانوية تكذب، ألن ليل  يأيت خبري: يقول
النعمة، وليس املراي باليد اليد احلقيقية، ألن  لو أثب  هلل يدًا دقيقية، لمم : اهلل واملراي بيد

من ذل  التجسيم أن يكون هلل جسمًا، واألجسام متماثلة، ودينئذ تقع فيما هنى اهلل عنته يف  
                                                 

 .   : الشورى (   )
 .باب ذكر الدجال/ كتاب الفنت / رواه مسلم (   )
 .باب الشروط يف اجلهاي/ كتاب الشروط / رواه البخار  (  7)
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 .( ){ ِه اأَلْمَثاَلَفاَل َتْضِرُبوْا ِلَل }: قوله
سبحان من تنتمه عن األعتراض  : نقول!! قيقةوحنن أسعد بالدلي  من  أيها امُلثب  للح

 . ا اد مث  اذه السجعة  ا يف الكتاب و ا يف السنة!! واألبعاض واألغراض
 :وجوابنا على اذا من عدة وجوه

أن تفسري اليد بالقوة أو النعمة خمالف لظاار اللفظ، وما كان خمالفًا لظاار اللفتظ،  : أو ًا
 .فهو مريوي، إ ا بدلي 

خمالف إلمجاع السلف، ديث إهنم كلهم جممعون على أن املتراي باليتد اليتد     أنه: ثانيًا
 .احلقيقية

أين إمجاع السلف؟ اات يل كلمة واددة عن أيب بكتر أو عمتر أو   : فإن قال ل  قائ 
 !.أن املراي بيد اهلل اليد احلقيقية: عثمان أو علي، يقولون

عثمان أو علي أو غرياتم متن   ائ  يل بكلمة واددة عن أيب بكر أو عمر أو : أقول له
 .أن املراي باليد القوة أو النعمة: الصحابة واألئمة من بعدام يقولون

 .فال يستطيع أن يأيت بذل 
إذًا، فلو كان عندام معىن خيالف ظاار اللفظ، لكانوا يقولون به، ولنق  عنهم، فلمتا مل  

 .يقولوا به، ُعلم أهنم أخذوا بظاار اللفظ وأمجعوا عليه
ائدة عظيمة، واي أنه مل ينق  عن الصحابة ما خيالف ظاار الكتاب والسنة، فإهنم واذه ف

 ا يقولون بسواه، ألهنم الذين نمل القرآن بلغتهم، وخاطبهم النيب صَلى اهلل عليه وسَلم بلغتهم، 
 .فالبد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاارمها، فإذا مل ُينق  عنهم ما خيالفه، كان ذل  قوهلم

 ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدَي }: أنه ميتنع غاية ا امتناع أن ُيراي باليد النعمة أو القوة يف مث  قوله: الثًاث
ويستلمم أن القوة قوتان، !! ألنه يستلمم أن تكون النعمة نعمتني فقط، وِنعم اهلل  ا ُتحصى ( ){

 .املراي باليد القوة أو النعمة والقوة مبعىن وادد  ا يتعدي، فهذا التركيب مينع غاية املنع أن يكون
أن يراي هبما النعمة على تأويت ،   (7){ َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن }: اب أنه قد ميكن يف قوله
 .النعمة أبدًا { ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدَي }: لكن  ا ميكن أن ُيراي بقوله

ويف  {َبْل َيَداُه  }يف قوله  أما القوة فيمتنع أن يكون املراي باليدين القوة يف اآليتني مجيعًا،
                                                 

 . 37: سورة النح (   )
 . 36: سورة ص (   )
 . 57: سورة املائدة (  7)
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 .، ألن القوة  ا تتعدي{ ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدَي }: قوله
أنه لو كان املراي باليد القوة، ما كان آليم فل  على إبليس، ب  و ا على احلمتري  : رابعًا

والكالب، ألهنم مجيعًا خلقوا بقوة اهلل، ولو كان املراي باليد القوة، ما صح ا ادتجتاج علتى   
 .وأنا يا رب خلقتين بقوت ، فما فلله علي؟: إبليس، إذ أن إبليس سيقول

أن اذه اليد اليت أثبتها اهلل جاءت على وجوه متنوعة ميتنع أن يراي هبتا  : أن ُيقال: خامسًا
النعمة أو القوة، فجاء فيها األصابع والقبض والبسط والكف واليمني، وك  اذا ميتنع أن ُيراي 

 .قوة  ا ُتوصف هبذه األوصافهبا القوة، ألن ال
 .املراي باليد القوة باط  من عدة أوجه: فتبني هبذا أن قول اؤ اء احملرفني الذين قالوا

وقد سبق أن صفات اهلل عَم وجَ  من األمور اخلربية الغيبية اليت ليس للعق  فيها جمال، وما 
 .اات. ن نتعرض لهكان اذا سبيله، فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظااره، من غري أ

إن استنكار الورياين هلذه الصفة نابع من اجله  وإ ا فإن قومه يثبتون اذه الصفة، وقتد  
وريت اذه الصفة يف كتبهم، وإلي  مناذج منها لئال يتبجح الورياين ويقول إن اذا كذب على 

 .قومه
أوثق منه  يد اهلل، ومن سره أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف 5 7ص: روضة الواعظني

 .مما يف يديه
، احلرم وميد يده فترى بيلاء من غري سوء وبقول اذه 07 ص: خمتصر بصائر الدرجات

 .يد اهلل
، ما من شيء إ ا وك  به مل ، إ ا الصدقة فإهنا تقع يف 66 ص: 3مستدرك الوسائ  ج

 .يد اهلل
يد اهلل  ، ومن سّره أن يكون أغىن الناس، فليكن مبا يف3  ص:   مستدرك الوسائ  ج

 .أوثق مما يف يده
 .يد اهلل،  ا تكون مبا يف يدك أوثق من  مبا يف 77ص:   مستدرك الوسائ  ج

تبتارك وتعتاىل فتوق رؤوس     يّثد اهلل : "، قال رسول اهلل صَلى اهلل عليه وآله758ص
 ".املكفرين

 .يكني ما مل يتخاوناعلى الشريد اهلل ، فإنه بلغنا أن  76ص: 7 مستدرك الوسائ  ج
 .أوثق منه مما يف يديه يد اهلل، فليكن مبا يف 6  ص: 6 مستدرك الوسائ  ج
 .، يد اهلل على اجلماعة73 ص: الفصول املختارة
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 .قب  أن تص  إىل السائ  يد اهلل، أن الصدقة تقع يف    ص:  فقه القرآن ج
 .ي  والنهارمالء  ا يغيلها نفقة سخاء الل يد اهلل، إن  76ص: الطرائف

فتوق  يّثد اهلل  ، وأدوطه باليد العليا، والكف اليت  ا تترى،    ص:  كشف الغمة ج
 .أيديهم

أوثق مبتا  يد اهلل  ا يصدق إميان عبد د  يكون مبا يف : 677ص: عيون احلكم واملواعظ
 .يف يده

 أوثق منه يف يد اهلل، ومن سّره أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف 0 ص: مشكاة األنوار
 .يديه

 .يد اهلل، يف الدنيا أن  ا تكون مبا يف يدك أوثق من  مبا يف 7  ص
، مث يد اهلل، من يده فيقبلها، ويلعها على عينه، ألهنا وقع  يف 38ص:  عوايل اللئايل ج

 .يلعها ثانيًا يف يد السائ 
 .قب  أن تص  إىل يد السائ  يد اهللإن الصدق تقع يف "، ويف احلديث 38ص

 ".على الشريكني ما مل يتخاونا يد اهلل : "، وقال عليه السالم76 ص: 7ئايل جعوايل الل
فوق  يد اهلل: نعم مسعًا وطاعة، وبسط يده، فقال هلم: ، قال30 ص:   حبار األنوار ج

 .أيديكم
املبسوطة على عبايه بالرمحة واملغفرة، وأنا باب  يد اهلل، وأن 60 ص: 5 حبار األنوار ج
 .ف دقي فقد عرف ربهدطة من عرفين وعر
عليها وغلب اهلل على من خالفها  يد اهلل، وإن للناس مجاعة 07ص: 77حبار األنوار ج

 .فنفس  نفس  قب  دلول رمس  فإن  إىل اهلل راجع وإىل دشره
على اجلماعة وإياكم يد اهلل ، النمط األوسط فالمموه والمموا السواي األعظم فإن 737ص

 .س للشيطان كما أن الشاذة من الغنم للذئبوالفرقة فإن الشاذ من النا
يد إن يد اهلل على اجلماعة أ  أن اجلماعة من أا  اإلسالم يف كنف اهلل و: ، وقال737ص

 .كناية عن احلفظ والدفاع عنهم اهلل
يد ، علي  عني من عيون اهلل، ودجاب من دجب اهلل، تل  00ص: 71حبار األنوار ج

 .اليمىن يلعها ديث يشاء اهلل
املبسوطة على عبايه بالرمحة واملغفرة، وأن باب دطة، من عترفين   يد اهلل، وأن 771ص

 .وعرف دقي فقد عرف ربه، ألين وصي
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على أعدائه، وصاعقة من أمر اهلل أرسله  يد اهلل، إن عليًا كان  8 ص:  7حبار األنوار ج
 .على الكافرين به واجلاددين حلقه، فقتلهم بكفرام

قب  أن  يد اهلل، ومشه مث ريه يف يد السائ ، وذل  أهنا تقع يف 01ص: 75حبار األنوار ج
 .تقع يف يد السائ ، فأدبب  أن أقبلها إذ و ااا اهلل

 .يد اهلل، فوق أيديهم يف دال بيعتهم إياك، إمنا اي مبنتملة 07 ص: 57حبار األنوار ج
يعين يدك اليت فتوق   "يد اهلل فوق أيديهم"ألنه املقصوي بيعته " إمنا يبايعون اهلل"، 07 ص

 .يد اهللأيديهم يف دال بيعتهم إياك، إمنا اي مبنتملة 
 .سبحانه أوثق منه مبا يف يده يد اهلل،  ا يصدق إميان عبد د  يكون مبا يف 7 7ص

أوثق منه  يد اهلل، من أراي أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف 30 ص: 38حبار األنوار ج
 .مبا يف يد غريه

 .على الشريكني ما مل يتخاونا يد اهلل، فإنه بلغنا أن 3 ص:  3ج حبار األنوار
على يد أشتدمها   يد اهلل، الذنوب تتساقط عنهم كما تتساقط الورق، و ا يمال 08 ص

 .دبًا لصادبه
عَم وجَ  فتوق   يد اهلل: ، قال رسول اهلل صَلى اهلل عليه وآله 7ص:  3حبار األنوار ج

 .ةرؤوس املكفرين ترفرف بالرمح
ويف كنفه ما مل ميالئ قراؤاا أمراءاتا، ومل   يد اهلل،  ا تمال اذه األمة خبري حت   70ص

 .يمك صلحاؤاا فجاراا ومل ميالئ أخياراا أشراراا
عَم وجتَ    يد اهلل، وإن سرك أن تكون أغىن الناس فكن مبا يف 03ص: 37حبار األنوار ج

 .أوثق من  مبا يف يدي 
 .أوثق منه مبا يف يده يد اهللغىن الناس فليكن مبا يف ، ومن أدب أن يكون أ0  ص

 يد اهلل، املبايعة مع الرسول صَلى اهلل عليه وآله، ديث كان 750ص: 00حبار األنوار ج
 .فوق أيديهم وكان يلمن هلم اجلنة ويشفعها با استغفار بعد املوت ليتم هلم اللمان

فتوق   يد اهللايل وأواخر األيام، ، و ا يف مقام، سجيس اللي80 ص:  1حبار األنوار ج
 .أيديهم ودجاب اهلل فوق عاييتهم

قب  أن  يد اهلل، ومشه مث ريه يف يد السائ ، وذل  أهنا تقع يف 6  ص: 17حبار األنوار ج
 .تقع يف يد السائ 

 .، ومشه مث ريه يف يد السائ ، وذل  أهنا تقع يف يد اهلل قب  أن تقع يف يد السائ 0  ص
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ليس من : ألهنا تقع يف يد اهلل قب  يد العبد، وقال: مل تفع  ذل ؟ قال: ه، فقي  ل1  ص
 .يد اهللشيء إ ا وك  به مل  إ ا الصدقة فإهنا تقع يف 

سبحانه أوثق  يد اهلل ا يصدق إميان عبد د  يكون مبا يف : 73ص: 88 حبار األنوار ج
 .منه مبا يف يده

يد ااتني اليدين د  وقع  يف ، فلكم من صدقة خرج  من 765ص:  شجرة طوىب ج
طب  انيئًا طب  ديًا وميتًا فيأتيه مالئكة الرمحة : ابتغاء وجهه فال سبي  لكم عليه فقال له اهلل

 .فتفرش له
العليا، ويد املعطي اليت تليهتا، ويتد    يد اهلل: ، األيد  ثال 35 ص: 0هنج السعاية ج

 .املعطي أسف  اليد ، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم
 

 فرح اهلل بتوبة العبد
 .اهلل أشد فردًا بتوبة عبده من أددكم برادلته: ويروى: 37قال الورياين ص

 ا أعلم وجه إنكاره هلذه الرواية، ولو راجع كتب قومه لوجد نفسته الروايتة   : اجلواب
 .مذكورة عندام، ولكن احلقد أعمى

من   أشد فرحًا بتوبة عبدهإن اهلل: يقول( ع)مسع  أبا جعفر : عن أيب عبيدة احلذاء قال
من ذل  الرجت    فاهلل أشد فرحًا بتوبة عبده. رج  أض  رادلته وزايه يف ليلة ظلماء فوجداا

 .( )برادلته دني وجداا
والفرح عند أا  السنة فرح دقيقي ليس كفرح املخلوقني، وقد جانب الصواب ابن دجر 

وأيلًا النوو  رمحته  . ( )جماز عن رضاه وإطالق الفرح يف دق اهلل: رمحه اهلل تعاىل دينما قال
: وأيلًا السيوطي غفر اهلل تعاىل له. (7)قال العلماء فرح اهلل تعاىل او رضاه: اهلل تعاىل دينما قال
 .(7)كناية عن الرضا

 :787-787وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل يف شرح العقيدة الواسطية 
                                                 

، ألف دديث يف املتؤمن للنجفتي   5/78، حبار األنوار 760/  ، وسائ  الشيعة 776/ الكايف (   )
 .الرواية صحيحة اإلسناي: أقول: وقال 618ص

 . 01/  فتح البار  (   )
 . 3/58 شرح النوو  على مسلم (  7)
 .  5/1الديباج على صحيح مسلم (  7)
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إذا تاب إليه من اذا الرج  برادلته، وليس اهلل حمتاج إىل  فاهلل عَم وجَ  أفرح بتوبة عبده
توبتنا، ب  حنن مفتقرون إليه يف ك  أدوالنا، لكن كرمه ج  وعال وحمبته لإلدسان والفلت   

 .واجلوي يفرح اذا الفرح الذ   ا نظري له بتوبة اإلنسان إذا تاب إليه
إنه فرح دقيقي، وأشد : اذا الفرحإثبات الفرح هلل عَم وجَ ، فنقول يف : يف اذا احلديث

 .فرح، ولكنه ليس كفرح املخلوقني
الفرح بالنسبة لإلنسان او نشوة وخفة جيداا اإلنسان من نفسه عند دصول ما يستره،  
وهلذا تشعر بأن  إذا فرد  بالشيء كأن  متشي على اهلواء، لكن بالنسبة هلل عتَم وجتَ   ا   

او فرح يليق به عَم وجَ ، مث  بقية الصفات، كما أننا : لنفسر الفرح مبا نعرفه من أنفسنا، نقو
هلل ذات، لكن  ا متاث  ذواتنا، فله صفات  ا متاث  صفاتنا، ألن الكالم عن الصفات فرع : نقول

 .عن الكالم يف الذات
فنحن نؤمن بأن اهلل تعاىل له فرح كما أثب  ذل  أعلم اخللق به، حممد صتَلى اهلل عليته   

 .ح اخللق للخلق، وأفصح اخللق فيما نطق به عليه الصالة والسالموسَلم، وأنص
إن اهلل  ا : املراي بالفرح الثواب، ألن أا  التحريتف يقولتون  : وحنن على خطر إذا قلنا

إراية الثواب، ألهنم ام يثبتون أن هلل خملوقًا بائنًا منته  : إثباته التائب، أو: يفرح، واملراي بفرده
 .إراية الثواب: إنه الثواب املخلوق، أو: اإلراية، فيقولون يف الفرحواو الثواب، ويثبتون 

نفسه دقيقتة،  : الفرح دقيقة، مثلما أن املراي باهلل عَم وجَ : املراي بالفرح: وحنن نقول
 .ولكننا  ا منث  صفاتنا بصفات اهلل أبدًا

وعال ورأفتته   كمال رمحته ج : ويستفاي من اذا احلديث مع إثبات الفرح هلل عَم وجَ 
بعبايه، ديث حيب رجوع العاصي إليه اذه احملبة العظيمة، اارب من اهلل، مث وقف ورجع إىل 

 .اهلل، يفرح اهلل به اذا الفرح العظيم
 

 خلق اهلل آيم على صورته
 ".إن اهلل خلق آيم على صورته: ويروى: 36يقول الورياين ساخرًا ومستهمئًا ص
على اذا احلديث اللهم إ ا اجترار ما ستطره بعتض    و ا أير  وجه اعتراض الورياين

شرف الدين وغريه الذين حياولون النيت  متن   )!!( املعاصرين من الرافلة أمثال عبد احلسني 
 .عقيدة أا  السنة

ومشكلة الورياين وكثري من الذين ارتدوا عن اإلسالم واعتنقوا يين الرافلة أهنم مل يفهموا 
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يه، و ا أير  ا  سبب ذل  اجله  أم التغاضي مقاب  األعطيتات  دقيقة الدين الذ  انتقلوا إل
 .اليت متنح هلم أم أهنم جمري أبواق تريي صدى شبهات املعاصرين من الرافلة؟

الرافلة أنفسهم أثبتوا ما يستتنكره ويستبشتعه،   : ونقول للورياين ومن ام على شاكلته
 .وممن يتخذام أئمة يعم  مبقتلى أقواهلم وفتاويهم

يكابر الورياين وينفي أشد النفي ورمبا ُيقسم ميينًا كاذبًا أن اذا جمري افتراء وليس له يف رمبا 
 .الواقع أيىن نصيب

وأكتفي بنق  من مصدر وادد على سبي  ا استشهاي، وإ ا فلدينا وهلل تعاىل احلمد واملنة 
 .ورياينمن روايات الرافلة يف اذا الشأن الكثري مما ُيخرس بعض املتطفلني أمثال ال

 ":األربعون دديث"يقول اخلميين يف كتابه 
ستألُ   : "حممد بن مسلم قال": إن اهلل خلق آيم على صورته"احلديث الثامن والثالثون 

اي صورة : أبا جعفر عليه الّسالم عّما َيروون أَن اهلل َخَلَق آَيَم عليه السالم على صورته، فقال
اختاراا على سائر الُصور املختلفة فأضافها إىل نفسته كمتا   ُمحَدَثٌة َمْخُلوَقٌة واصطفااا اهلل و

أصتول  . )ونفخَ  فيه متن رودتي  " بييت: "أضاف الكعبة إىل نفسه والروح إىل نفسه فقال
 (.7الكايف، اجمللد األول، كتاب التوديد، باب الروح، ح

م إىل إّن صدر اذا احلديث من األداييث املشهورة يف أيام األئمة عليهم الستال : الشرح
وقد أّيد اإلمام الباقر ستالم   .وأّن الفريقني السنة والّشيعة يستّشهدون يف كتبهما. يومنا اذا

واناك دديث آخر رواه الصدوق : اهلل عليه صدور اذا احلديث وصّدقه وتوىل بيان املقصد منه
سني عن احل)عليه الّسالم بسنده إىل ثامن احلجج عليهم السالم ( عيون أخبار الرضا)يف كتاب 

يا ابن رسول اهلل إن الناس يروون أن رسول اهلل صَلى : ُقلُ  للرضا عليه السالم: بن خالد قال
قاتلتهم اهلل لقتد دتذفوا أول    : إن اهلل خلق آيم على صورته فقال: اهلل عليه وآله وسّلم قال

ا يقتول  احلديث إن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وآله وسَلم مّر برجلني يتساّبان فسمع أدتدمه 
يا عبد اهلل  ا تق  اذا ألخيت   : لصادبه قّبح اهلل وجه  ووجه من ُيشبه  فقال عليه السالم

، متن كتتاب   7حبار األنوار، اجمللد الرابع، الباب ( )فإن اهلل عَم وجَ  خلق آيم على صورته
،  مرآة العقول ج) (أو مل يتعرض لنفيه تقية)وألج  اذا قال اجمللسي . )  ، ص التوديد ح

مترأة  ( )أجاب اكذا على تقدير تسليم اخلترب )وادتم  أيلًا أن اإلمام عليه السالم ) 07ص
وحيتم  أن يكون احلديث املرو  عتن  . ولكن اذا ا ادتمال بعيد جدًا( 07، ص العقول ج

يف هناية اخلرب " آيم"، قد أرجع إىل احلديث األول ويكون املقصوي من (اإلمام الرضا عليه السالم
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إىل " علتى صتورته  "او نوع اإلنسان، ويعوي اللمري يف قوله "  خلق آيم على صورتهإن اهلل"
احلق املتعايل، وَلّما علم اإلمام الرضا عليه السالم بأن الراو  ليس يف مستوى ا استيعاب والفهم 
ملدلول احلديث الشريف اقتصر صلوات اهلل عليه على ذكر صدر احلديث، د  يتخي  الراو  

ولع  احلتديثني  . تأم . وي من آيم، او أبو البشر، وأن ضمري على صورته يرجع إليهبأن املقص
. قد صدرا عن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وآله وسَلم كما يف دديث اإلمام الرضا عليه الستالم 
ولكن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وآله وسَلم قد دّد  تارة من يون ذكر أول احلديث واو ما 

ودّد  صَلى اهلل عليه وآله وسَلم مرة أخرى مع . ام الباقر عليه السالم بصورة خمتصرةرواه اإلم
وديث أن اإلمام الرضا عليه السالم قد عترف بتأن التراو   ا    . تل  البداية وذل  املدخ 

والشااد . يستوعب معىن احلديث، أشار عليه السالم إىل احلديث الشريف املبدّو بذل  املدخ 
 (.صورته)بد ًا عن ( صورة الرمحن)الروايات تشتم  على مجلة  عليه أن بعض

وبعد أن أورينا كالم اخلميين فه  جيرؤ الورياين وكافة من يدين بدينه أن ينبس ببنت   
 .( )إن اخلميين ُأصيب بلوثة عقلية ديث أوري ما ثب  عند أا  السنة: شفة، ويقول

 وغفر له شرح اذا احلديث، فكتان  وقد وقف  على كالم للعالمة ابن عثيمني رمحه اهلل
كالمه رمحه اهلل تعاىل بلسمًا للعلي  وخنجرًا يف قلب املعّط  واجملّسم، فقال رمحه اهلل تعتاىل يف  

 . 1-05ص" شرح العقيدة الواسطية"كتابه القيم 
، والصورة مماثلة لألخرى، "إن اهلل خلق آيم على صورته: "قال النيب صَلى اهلل عليه وسَلم

يعق  صورة إ ا مماثلة لألخرى، وهلذا أكتب ل  رسالة، مث تدخلها اآللتة الفوتوغرافيتة،    و ا
اذه صورة اذه، و ا فرق بني احلروف والكلمات، فالصورة مطابقتة  : وخترج الرسالة، فيقال

الرسول عليه الصالة والسالم أعلم وأصدق " إن اهلل خلق آيم على صورته: "للصورة، والقائ 
 .اخللقوأنصح وأفصح 

َلّثْيَس َكِمْثِلّثِه    }:  ا ميكن أن يناقض اذا احلديث قوله تعاىل: واجلواب اجملم  أن نقول
، (7){ آَمَنا ِبِه ُكٌل ِمْن ِعنِد َرِبَنا }، فإن يسر اهلل اجلمع، فامجع، وإن مل يتيسر، فق  ( ){ َشْيٌء

                                                 

" الرباان يف تربئة أيب اريرة متن البتهتان  : "وافض، انظرولالستماية دول مدى وكذب وتدليس الر(   )
، فإنه دفظه اهلل تعاىل أجاي وأفاي فجماه اهلل تعاىل خريًا ووفقته  67 -75 ألخينا عبد اهلل الناصر ص

 .إىل ما حيبه ويرضاه
 .   : سورة الشورى (   )
 . 3: سورة آل عمران (  7)



 48 

 .هبذا تسلم أمام اهلل عَم وجَ وعقيدتنا أن اهلل ال مثيل له، 
اذا كالم اهلل، واذا كالم رسوله، والك  دق، و ا ميكن أن يكذب بعله بعلًا، ألنته  

إن : اذا نفي للمماثلة، واذا إثبات للصورة، فقت  : كله خرب وليس دكمًا كي ينسخ، فأقول
اهلل ليس كمثله شيء، وإن اهلل خلق آيم على صورته، فهذا كالم اهلل، واذا كتالم رستوله   

 .ك  من عند ربنا، ونسك  واذا غاية ما نستطيع: ونقولوالك  دق نؤمن به، 
رستول التذ    " خلق اهلل آيم على صورته: "إن الذ  قال: فنقول: وأما اجلواب املفص 

: ، والرسول  ا ميكن أن ينطق مبا يكذب املرس  والتذ  قتال  ( ){ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء }: قال
فهت    ( )"مرة تدخ  اجلنة على صورة القمرإن أول ز: "او الذ  قال" خلق آيم على صورته"

أن  تعتقد أن اؤ اء الذين يدخلون اجلنة على صورة القمر من ك  وجه أو تعتقد أهنم علتى  
صورة البشر لكن يف الوضاءة واحلسن واجلمال واستدارة الوجه وما أشبه ذل  على صتورة  

ليس هلم أعني ولتيس لته   ، فإن قل  باألول، فمقتلاه أهنم يخلوا و!القمر،  ا من ك  وجه؟
، وإن قل  بالثاين، زال اإلشكال، !يخلوا وام أدجار: ، وإن شئنا قلنا!أناف وليس هلم أفواه

 .وتبني أنه  ا يلمم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثاًل له من ك  وجه
 .أنا  ا أفهم إ ا أنه مماث : فإن أىب فهم ، وتقاصر عن اذا، وقال

: واب آخر، واو أن اإلضافة انا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه، فقولته اناك ج: قلنا
، و ا ميكتن أن  (7){ َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي }: مث  قول اهلل عَم وجَ  يف آيم" على صورت"

اهلل عَم وجَ  أعطى آيم جمءًا من روده، ب  املراي الروح اليت خلقها اهلل عتَم وجتَ ، لكتن    
عباي اهلل، يشم  الكتافر واملستلم   : ىل اهلل خبصوصها من باب التشريف، كما نقولإضافتها إ

واملؤمن والشهيد والصّديق والنيب، لكننا لو قلنا حممد عبد اهلل، اذه إضتافة خاصتة ليست     
 .كالعبويية السابقة

صورة من الصور اليت خلقها اهلل وصوراا، كمتا  : ، يعين"خلق آيم على صورته: "فقول
، واملصور آيم (7){ َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثَم َصَوْرَناُكْم ُثَم ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم }: ىلقال تعا

                                                 

 .   : سورة الشورى (   )
كتاب اجلنة، باب : ومسلم. ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة: كتاب بدء اخللق، باب: رواه البخار (   )

 .يف صفة اجلنة وأالها
 .  3: سورة ص (  7)
 .   : سورة األعراف (  7)
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أن اهلل او الذ  صوره على اذه الصورة اليت تعتد أدستن   : إذًا، فآيم على صورة اهلل، يعين
، فإضافة اهلل الصورة إليه من ( ){ ِن َتْقِومٍيَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَس }صورة يف املخلوقات، 

باب التشريف، كأنه عَم وجَ  اعتىن هبذه الصورة زمن أج  ذل ،  ا تلرب الوجه، فتعيبته  
قبح اهلل وجه  ووجه من أشبه وجه ، فتعيبه معىًن، فمن أج  أنه : دسًا، و ا تقبحه فتقول

وتكرميًا،  ا تقبحها بعيب دسي و ا بعيب  الصورة اليت صوراا اهلل وأضافها إىل نفسه تشريفًا
 .معنو 

 .مث ا  يعترب اذا اجلواب حتريفًا أم له نظري؟
( صورة آيم: أ )بي  اهلل، ناقة اهلل، وعبد اهلل، ألن اذه الصورة : له نظري، كما يف: نقول

منفصلة بائنة من اهلل، وك  شيء أضافه اهلل إىل نفسه واو منفص  بتائن عنته، فهتو متن     
 .خلوقات، فحنيئذ يمول اإلشكالامل

املعىن األول أسلم، ما يمنا جند : أميا أسلم املعىن األول أو الثاين؟ قلنا: ولكن إذا قال لقائ 
أن لظاار اللفظ مساغًا يف اللغة العربية وإمكانًا يف العق ، فالواجب مح  الكالم عليته وحنتن   

، ودينئذ يكون األسلم أن حنمله علتى  وجدنا أن الصورة  ا يلمم منها مماثلة الصورة األخرى
 .ظااره

 .ما اي الصورة اليت تكون هلل ويكون آيم عليها؟: فإذا قل 
إن اهلل عَم وجَ  له وجه وله عني وله يد وله رج  عَم وجَ ، لكن  ا يلمم متن أن  : قلنا

ثلة، وهبتذا  تكون اذه األشياء مماثلة لإلنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبي  املما
يصدق ما ذاب إليه أا  السنة واجلماعة، من أن مجيع صفات اهلل سبحانه وتعاىل ليس  مماثلة 

 .لصفات املخلوقني، من غري حتريف و ا تعطي ، ومن غري تكييف و ا متثي 
تشبيه، يعربون بالتشتبيه واتم يقصتدون    : نسمع كثريًا من الكتب اليت نقرأاا يقولون

 .أنعرب بالتشبيه، أو نعرب بالتمثي ؟: التمثي ، فأيهما أوىل
 .بالتمثي  أوىل: نقول
وما .. (7){ اَفاَل َتْجَعُلوْا ِلّلِه َأنَداًد }، ( ){ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء }: ألن القرآن عّبر به: أو ًا

أشبه ذل ، وك  ما عّبر به القرآن، فهو أوىل من غريه، ألننا  ا جند أفصح من القرآن و ا أيّل 
                                                 

 . 7: سورة التني (   )
 .   : سورة الشورى (   )
 .   : سورة البقرة(  7)
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ى املعىن املراي من القرآن، واهلل أعلم مبا يريده من كالمه، فتكون موافقة القرآن اي الصواب، عل
واكذا يف ك  مكان، فإن موافقة النص يف اللفظ أوىل من ذكتر لفتظ   . فنعّبر بنفي التمثي 
 .مرايف أو مقارب

مشتبهة،  : ةأن التشبيه عند بعض الناس يعين إثبات الصفات وهلذا يسمون أا  السن: ثانيًا
واذا الرج  ا يفهم من التشبيه إ ا إثبات الصفات، صار كأننا نقتول  . من غري تشبيه: فإذا قلنا

 .فصار معىن التشبيه يوام معىن فاسدًا فلهذا كان العدول عنه أوىل! من غري إثبات صفات: له
متن   أن نفي التشبيه على اإلطالق غري صحيح، ألن ما من شيئني من األعيتان أو : ثالثًا

الصفات إ ا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، وا اشتراك نوع تشابه، فلو نفي  التشبيه مطلقًا، 
 .لكن  نفي  ك  ما يشترك فيه اخلالق واملخلوق يف شيء ما

الوجوي، يشترك يف أصله اخلالق واملخلوق، اذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق : مثاًل
 .ووجوي املخلوق ممكنبني الوجويين، وجوي اخلالق واجب 

وكذل  السمع، فيه اشتراك، اإلنسان له مسع، واخلالق له مسع، لكن بينهما فرق، لكتن  
 .أص  وجوي السمع مشترك

وهبذا عرفنا أن التعبري . ونفينا مطلق التشبيه، صار يف اذا إشكال. من غري تشبيه: فإذا قلنا
 .بالتمثي  أوىل من ثالثة أوجه

 .التكييف والتمثي ؟ ما الفرق بني: فإن قل 
 :الفرق بينهما من وجهني: فاجلواب
أن التمثي  ذكر الصفة مقيدة مبماث ، فنقول يد فالن مث  يد فالن، والتكييف ذكر : األول

 .كيفية يد فالن كذا وكذا: الصفة غري مقيدة مبماث ، مث  أن نقول
 .ك  ممث  مكّيف، و ا عكس: وعلى اذا نقول

تكون إ ا يف الصفة واهليئة، والتمثي  يكون يف ذل  ويف العدي، كما أن الكيفية  ا : الثاين
 .يف العدي: أ  ( ){ الَلُه اَلِذي َخَلَّق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأَلْرِض ِمْثَلُهَن }: يف قوله تعاىل

 
 صفة الغرية

 . ا أدد أغري من اهلل: ويروى: 36يقول الورياين ص

                                                 

 .   : الطالق(   )
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 .أن اهلل يغار: ويروى
أن ما ُيعيبه الورياين موجوي عند قومه، واختصارًا للموضوع ُنوري له من كتب : اجلواب

 .قومه ما يددض كذبه وهبتانه
إن : يقتول ( عليه السالم)مسع  أبا عبد اهلل : عن إبراايم بن أيب زياي الكرخي قال –  
وأم لوط  كان مولده بكوثى ربا وكان أبوه من أالها وكان  أم إبراايم( عليه السالم)إبراايم 

أختني ومها ابنتان للالدج وكان الالدج نبيًا منذرًا ومل يكن  –ويف نسخة رقية  –سارة وورقة 
يف شبيبته على الفطرة اليت فطر اهلل عَم وجَ  اخللق عليهتا  ( عليه السالم)رسو ًا وكان إبراايم 

واي ابنة خالته وكان   د  اداه اهلل تبارك وتعاىل إىل يينه واجتباه وأنه تموج سارة ابنة  ادج
( عليه السالم)سارة صادبة ماشية كثرية وأرض واسعة ودال دسنة وكان  قد ملك  إبراايم 

مجيع ما كان  متلكه فقام فيه وأصلحه وكثرت املاشية والمرع د  مل يكن بأرض كوثى ربتا  
روي فتأوثق  ملا كسر أصنام منروي أمر به منت ( عليه السالم)رج  أدسن دا ًا منه وإن إبراايم 

يف النتار  ( عليه السالم)وعم  له دريًا ومجع له فيه احلطب وأهلب فيه النار، مث قذف إبراايم 
سليمًا ( عليه السالم)لتحرقه مث اعتملواا د  مخدت النار مث أشرفوا على احلري فإذا ام بإبراايم 

من باليه وأن مينعوه ( المعليه الس)مطلقًا من وثاقه فأخرب منروي خربه فأمرام أن ينفوا إبراايم 
 .عند ذل ( عليه السالم)من اخلروج مباشيته وماله، فحاجهم إبراايم 

إن أخذمت ماشييت ومايل فإن دقي عليكم أن تريوا علي ما ذاب من عمتر  يف  : فقال
أن يسلم إليهم مجيع ما ( عليه السالم)باليكم واختصموا إىل قاضي منروي فقلى على إبراايم 

ما ذاب من ( عليه السالم)يام وقلى على أصحاب منروي أن يريوا على إبراايم أصاب يف بال
 .عمره يف باليام فأخرب بذل  منروي فأمرام أن خيلوا سبيله وسبي  ماشيته وما له وأن خيرجوه

إنه إن بقي يف باليكم أفسد يينكم وأضر بآهلتكم فأخرجوا إبراايم ولوطتًا معته   : وقال
 .باليام إىل الشام فخرج إبراايم ومعه لوط  ا يفارقه وسارة من( صَلى اهلل عليهما)

 .يعين بي  املقدس" إين ذااب إىل ريب سيهدين: "وقال هلم
مباشيته وماله وعم  تابوتًا وجع  فيه سارة وشتد عليهتا   ( عليه السالم)فتحم  إبراايم 

ج  من القبط اإلغالق غرية منه عليها وملى د  خرج من سلطان منروي وصار إىل سلطان ر
عرارة فمر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه فلما انتتهى إىل العاشتر ومعته    : يقال له
 .التابوت

 .افتح اذا التابوت د  نعشر ما فيه(: عليه السالم)قال العاشر إلبراايم 
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ق  ما شئ  فيه من ذاب أو فلة د  نعطي عشره و ا (: عليه السالم)فقال له إبراايم 
 .نفتحه

 .فأىب العاشر إ ا فتحه: قال
على فتحه فلما بدت له سارة وكانت  موصتوفة   ( عليه السالم)وغلب إبراايم : قال

 .باحلسن واجلمال
 .ما اذه املرأة من ؟: قال له العاشر
 .اي درميت وابنة خاليت(: عليه السالم)قال إبراايم 

 .فما يعاك إىل أن خيبتها يف اذا التابوت؟: فقال له العاشر
 .الغرية عليها أن يرااا أدد(: عليه السالم)قال إبراايم ف

 .لس  أيع  تربح د  أعلم املل  داهلا ودال : فقال له العاشر
فبعث رسو ًا إىل املل  فأعلمه فبعث املل  رسو ًا من قبله ليأتوه بالتتابوت فتأتوا   : قال
 .ليذابوا به

 .بوت د  تفارق رودي جسد إين لس  أفارق التا(: عليه السالم)فقال هلم إبراايم 
( عليه السالم)فأخربوا املل  بذل  فأرس  املل  أن امحلوه والتابوت معه، فحملوا إبراايم 

 .والتابوت ومجيع ما كان معه د  أيخ  على املل 
 .افتح التابوت: فقال له املل 
د فتحه جبميع ما أيها املل  إن فيه درميت وابنة خاليت وأنا مفت(: عليه السالم)فقال إبراايم 

 .معي
فغلب املل  على فتحه، فلما رأى سارة مل ميل  محله سفهه أن مد يتده إليهتا   : قال

 .بوجهه عنها وعنه غرية منه( عليه السالم)فأعرض إبراايم 
 .اللهم ادبس يده عن درميت وابنة خاليت، فلم تص  يده إليها ومل ترجع إليه: وقال

 .يب اذا؟ إن إهل  الذ  فع : فقال له املل 
 .يكره احلرام واو الذ  دال بين  وبني ما أريت من احلرام نعم إن إهلي غيور: فقال له

 .فايع إهل  يري علي يد  فإن أجاب  فلم أعرض هلا: فقال له املل 
 .إهلي ري عليه يده ليكف عن درميت(: عليه السالم)إبراايم : فقال
  حنواا ببصره مث أعاي بيده حنواتا فتأعرض   فري اهلل عَم وجَ  عليه يده فأقب  املل: قال
فيبس  يده ومل : اللهم ادبس يده عنها، قال: عنه بوجهه غرية منه وقال( عليه السالم)إبراايم 
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 .تص  إليها
فايع إهل  يري علي يد   إن إهلك لغيور وإنك لغيور(: عليه السالم)فقال املل  إلبراايم 

 .فإنه إن فع  مل أعد
 .اسأله ذل  على أن  إن عدت مل تسألين أن أسأله(: عليه السالم)فقال له إبراايم 

 .نعم: فقال املل 
 .اللهم إن كان صايقًا فري عليه يده(: عليه السالم)فقال إبراايم 

فرجع  إليه يده فلما رأى ذل  املل  من الغرية ما رأى ورأى اآلية يف يده عظم إبراايم 
 .( )واابه وأكرمه( عليه السالم)

حيب ك  غيور، ولغريتته دترم    إن اهلل تبارك وتعاىل غيور( ع)أيب عبد اهلل  عن –  
 .( )الفوادش ما ظهر وما بطن

إن اهلل يغّثار مّثن   (: ع)قال علي : قال: عن أبيه( ع)عن غيا  عن أيب عبد اهلل  – 7
 .(7)فليغر من  ا يغار فإنه منكوس القلب املؤمن،
فليغر املؤمن، إنه متن  ا   للمؤمنني واملؤمنات، إن اهلل يغار(: ع)قال أمري املؤمنني  – 7

 .(7)يغار فإنه منكوس القلب
بشر املتذنبني  ( ع)إن اهلل أودى إىل ياوي : القطب الراوند  يف لب األلباب مرساًل – 6

بشر املذنبني إذا تابوا فإين غفتور ردتيم، وأنتذر    : قال. كيف اذا؟: قال. وأنذر الصديقني
 .(6)غيور فإينالصديقني إذا اعجبوا 

إذا أغري الرج  يف أاله أو بعتض  : قال( ع)عن إسحاق بن جرير، عن أيب عبد اهلل  – 5
القفندر د  يسقط : مناكحه من مملوكه فلم يغر ومل يغري بعث اهلل عَم وجَ  إليه طائرًا يقال له

اتو غتار   فإن  إن اهلل غيور حيب كل غيورعلى عارضة بابه مث ميهله أربعني يومًا مث يهتف به 
وغري وأنكر ذل  فأنكره إ ا طار د  يسقط على رأسه فيخفق جبناديه على عينيه مث يطري عنه 

                                                 

 . 75-77/  داا، حبار األنوار وما بع 0/738الكايف (   )
، مشكاة األنوار للطربسي 83 -85 /7 ، وسائ  الشيعة  77/ ، الفصول املهمة 6/676الكايف (   )

 75 . 
 . 35 /7 ، وسائ  الشيعة 6  / احملاسن للربقي (  7)
 . 75 مشكاة األنوار للطربسي (  7)
 .  7 / مستدرك الوسائ  للنور  (  6)
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 .( )فينتمع اهلل عَم وجَ  منه بعد ذل  روح اإلميان وتسميه املالئكة الديو 
 .سأل  أبا عبد اهلل عن مهر السنة؟: عن احلسني بن املختار – 3
 .مخسمائة: قال
 .ة؟مل صار مخسمائ: قل 
إن اهلل أوجب على نفسه أن  ا حيمده مؤمن مائة حتميدة ويسبحه مائتة تستبيحة   : قال

ويهلله مائة هتليلة ويكربه مائة تكبرية ويصلي على النيب مائة مرة ويقول اللهم زوجين دورًا، إ ا 
جع   إن اهلل غيور: عن علة املهر على الرج ؟ فقال( ع)وسئ  . زوجه اهلل وجع  ذل  مهراا

 .( )النكاح ددويًا لئال تستباح الفروج إ ا بشرط مشروط وصداق مسمى ورضى بالصداقيف 
 

 كالم جهنم
ا  من مميد؟ د  :  ا تمال جهنم ُيلقى فيها واي تقول: ويروى: 37يقول الورياين ص
: فتقول. فينتمو  بعلها إىل بعض –عليها قدمه : ويف رواية أخرى.. يلع رب العمة رجله

 .قط.. قط
يتعجب الورياين أو مبعىن أصح جيه  كالم جهنم وصفة القتدم أو الرجت  هلل   : باجلوا

وسنحاول مبشيئة الرمحن تبارك وتعاىل اجلواب على شبهتيه وا استعانة بتأقوال األئمتة   . تعاىل
 .األعالم بعد ا استعانة باهلل العلي العظيم

َيّثْوَم   }: تبارك وتعاىلإن كالم جهنم ثاب  يف كتاب اهلل تعاىل، ديث يقول احلق : أو ًا
 .{ َنُقوُل ِلَجَهَنَم َهِل اْمَتأْلِت َوَتُقوُل َهْل ِمن َمِزيٍد

 :وري يف كتب القوم عدة روايات ُتثب  أن جهنم تتكلم، فمن اذه الروايات: ثانيًا
كان ك  شيء ماءًا وكان عرشته  (: ع)قال يل أبو جعفر : عن حممد بن مسلم قال –  

 عّم ذكره املاء فاضطرم نار مث أمر النار فخمدت فارتفع من مخوياا يختان  على املاء فأمر اهلل
 .فخلق اهلل السماوات من ذل  الدخان وخلق األرض من الرماي مث اختصم املاء والنار والريح

 .أنا جند اهلل األكرب: فقال املاء
 .أنا جند اهلل األكرب: وقال  الريح

                                                 

 . 6/6758الكايف (   )
 .  7/71مناقب ابن شهر آشوب (   )
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 .أنا جند اهلل األكرب :وقالت النار
 .( )ودى اهلل عَم وجَ  إىل الريح أن  جند  األكربفأ
ثال  أعطني مسع اخلالئق اجلنة : يقول( ع)عن ياو العجلي قال مسع  أبا عبد اهلل  –  

 .والنار واحلور العني
 .اللهم أعتقين من النار وأيخلين اجلنة وزوجين من احلور العني: فإذا صلى العبد فقال

 .قد سأل  أن تعتقه مين فأعتقهيا رب إن عبدك  :قالت النار
 .يا رب إن عبدك قد سأل  إيا  فأسكنه: قال  اجلنة

 .يا رب إن عبدك قد خطبنا إلي  فموجه منا: وقال  احلور العني
 .فإن او انصرف من صالته ومل يسأل اهلل شيئًا من اذا

 .إن اذا العبد فينا لمااد: قلن احلور العني
 .لماادإن اذا العبد يّف : وقال  اجلنة
 .( )إن اذا العبد يب جلاا  :وقالت النار

عن ( ع)ن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد، عن أبيه عن آبائه عن علي ‘عن السكونني  – 7
 .ثالثًا أمريًا وقاريًا وذا ثروة من املالتكلم النار يوم القيامة : قال: النيب صَلى اهلل عليه وسَلم

طانًا فلم يعدل، فتميريه كما يميري الطتري دتب   يا من واب اهلل له سل: فتقول لألمري
 .السمسم

 .يا من تمين للناس وبارز اهلل باملعاصي فتميريه: وتقول للقارئ
يا من واب اهلل له ينيا كثرية واسعة فيلا وسأله الفقري اليسري قرضًا، فأىب : وتقول للغين
 .(7)ثال  قاصمات الظهر. إ ا خباًل فتميريه

الورياين بأن يكون هلل تعاىل رج  أو قدم، فهذا جه  منه بعقيدة أا   بالنسبة إىل استنكار
 .السنة واجلماعة، ديث إهنم ُيثبتون ذل  يون مماثلة للمخلوقني أو تكييف

" العقيتدة الواستطية  "يف شرح  –رمحه اهلل تعاىل وغفر له  –يقول العالمة ابن عثيمني 
 :6 7-7 7ص

                                                 

 . 67 و 0/16الكايف (   )
 . 878 /7، وسائ  الشيعة 07/60، 65 /0، حبار األنوار 7/777الكايف (   )
، مستدرك   /17، 31 /01، 773/ 3، 06 /0 ، حبار األنوار    )!!!( اخلصال للصدوق (  7)

 .  6 /7الوسائ  
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 ا متاث  أرج  املخلوقني، ويسمي أا  الستنة اتذه   أن هلل تعاىل ِرجاًل وقدمًا دقيقية، 
الصفة الذاتية اخلربية، ألهنا مل ُتعلم إ ا باخلرب، وألن مسمااا أبعاض لنا وأجماء، لكن  ا : الصفة

 .إهنا أبعاض وأجماء، ألن اذا ممتنع على اهلل عَم وجَ : نقول بالنسبة هلل
طائفة من : ، يعين"يلع عليها رجله: "وخالف األشاعرة وأا  التحريف يف ذل ، فقالوا

عبايه مستحقني للدخول، والرج  تأيت مبعىن الطائفة، كما يف دديث أيوب عليته الصتالة   
 .طائفة من جراي: ، أرس  اهلل إليه رج  جراي من ذاب، يعين( )والسالم

 .مينع ذل : "عليها"واذا حتريف باط ، ألن قوله 
َ  أا  النار إىل نفسه، ألن إضافة الشتيء إىل اهلل  وأيلًا،  ا ميكن أن يليف اهلل عَم وج

 .تكرمي وتشريف
من يقدمهم إىل : يلع اهلل تعاىل عليها مقدمة، أ : قدم، مبعىن مقدم، أ : وقالوا يف القدم

 .النار
َيْوَم ُيَدُعوَن ِإَلى  }واذا باط  أيلًا، فإن أا  النار  ا يقدمهم البار  عَم وجَ ، ولكنهم 

إلقاء، فهؤ اء احملرفون فروا من شيء ووقعوا يف شر منه، فروا من تنتميه  ( ){ َنَم َدّعًاَناِر َجَه
 .اهلل عن القدم والرج ، ولكنهم وقعوا يف السفه وجمانبة احلكمة يف أفعال اهلل عَم وجَ 

رجاًل، على ستبي   : واحلاص  أنه جيب علينا أن نؤمن بأن هلل تعاىل قدمًا، وإن شئنا، قلنا
حلقيقة، مع عدم املماثلة، و ا تكييف الرج ، ألن النيب صَلى اهلل عليه وسَلم أخربنتا بتأن هلل   ا

ُقْل ِإَنَما َحَرَم } : تعاىل رجاًل أو قدمًا، ومل خيربنا كيف اذه الرج  أو القدم، وقد قال اهلل تعاىل
ِه َما َلْم ُيَنِزْل اْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحِّق َوَأن ُتّْشِرُكوْا ِبالَلَرِبَي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َو

 .(7){ ِه َما اَل َتْعَلُموَنِبِه ُسْلَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى الَل
 

 صكوك الغفران
أن رجاًل مل يعم  قط ملا مات درقوه وذروا نصفه يف الرب : ويروى: 36يقول الورياين ص

. من خشيت : مل فعل ؟ قال: اربًا من عذاب اهلل، فجمعه اهلل وأدياه وقال له ونصفه يف البحر

                                                 

 .{..َوَأُيوَب ِإْذ َناَدى َرَبُه}: باب قوله تعاىل/ اء كتاب األنبي/ رواه البخار  (   )
 . 7 : سورة الطور (   )
 . 77: سورة األعراف (  7)
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 .فغفر له
 ".أا  السنة شعب اهلل املختار"وانظر كتابنا : ويف اهلامش قال الورياين
 61 فوجدت الرواية مذكورة ص " أا  السنة شعب اهلل املختار"وقد رجع  إىل كتابه 

ج  الذ  ش  يف قدرة اهلل سبحانه ويف إعايته وبعثته  ود  اذا الر: 58 وأعقبها بقوله ص
 .غفر له كفره وعفي من العقاب. واو الكفر بعينه

ديث يقول  61 صكوك الغفران ص: والغريب أن الورياين ذكر اذه الرواية حت  عنوان
بة تبّنى أا  السنة الكثري من الروايات والتأويالت والتربيرات اليت اي مبثا: حت  العنوان السابق

صكوك غفران أمكن من خالهلا إنقاذ احلكام واملنافقني واملفسدين وسائر املنحرفني من الدخول 
 .يف يائرة الكفر وإيخاهلم يف يائرة اإلميان مع جمي  الثواب وضمان الغفران

واذه الرواية اليت يستنكراا الورياين موجوية عند قومه ولكتن بتاختالف وإن كتان    
ورياين حبقده وجهله شّنع على أا  السنة بإيرايه اتذه الروايتة ومل   امللمون واددًا، ولكن ال

ولكن أىب اهلل تعاىل إ ا فلتحه وبيتان كذبته    . يراجع كتب يينه اجلديد لئال يقع يف تناقض
 .وتدليسه

كان يف : ، قال(ع)عن أيب بصري، عن أيب محمة الثمايل، عن زين العابدين علي بن احلسني 
كيف : قبور، فاعتّ  جار له فخاف املوت، فبعث إىل الّنّباش، فقال لهبين إسرائي  رج  ينبش ال
: قال. قلي  داجت : قال. فإن يل إلي  داجة: قال. أدسن جوار: كان جوار  ل ؟ قال
فامتنع النباش . أدب أن تأخذ أدبهما إلي ، وإذا يفن  فال تنبشين: فأخرج إليه كفنني، فقال

. أدب أن تأخذه، فلم يمل به د  أخذ أدبهما إليه: لرج من ذل ، وأىب أن يأخذه، فقال له ا
اذا قد يفن، فما علمه بأين ترك  كفنته أو أخذتته،   : ومات الرج ، فلما يفن قال النباش

 ا تفع ، ففمع النباش من ذلت ،  : آلخذنه، فأتى قربه فنبشه، فسمع صائحًا يقول ويصيح به
 .فتركه وترك ما كان عليه

 .  لكم؟إ  أب كن: وقال لولده
 .ِنعم األب كن  لنا: قالوا
 .فإن يل إليكم داجة: قال
 .ق  ما شئ ، فإنا سنصري إليه إن شاء اهلل: قالوا
فأدب إذا أنا مّ  أن تأخذوين فتحرقوين بالنار، فإذا صرت رمايًا فدقوين، مث تعمدوا : قال

 .يب رحيًا عاصفًا، فذروا نصفي يف الرب، ونصفي يف البحر
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 .نفع : قالوا
امجع ما في ، : لما مات فع  به ولده ما أوصاام به، فلما ذروه، قال اهلل ج  جالله للربف

 .فإذا الرج  قائم بني يد  اهلل ج  جالله. امجع ما في : وقال للبحر
 .ما محل  على ما أوصي  به ولدك أن يفعلوه ب ؟: فقال اهلل عَم وجَ 

 .خوف  –وعمت   –محلين على ذل  : قال
 .( )فإين سأرضي خصوم  وقد آمن  خوف ، وغفرت ل : ج  جالله فقال اهلل

والقصد من إيراي تل  الرواية او ا استهماء والسخرية من أا  السنة و ا يعلم اذا اجلاا  
أن علماء يينه وضعوا روايات تفيد بنجاة أجدايام اجملوس واذا من باب الرب باألجداي وقتد  

نه حمض افتراء، له العذر يف عدم التصديق إذ كيف ينجو يستنكر الورياين اذا الكالم ويقول إ
جموسي يعبد النار ويتخذاا إهلًا، ولكنه غاب عن عقله أن الذين اعتنق يينهم ونبذ اإلسالم من 
أجلهم  ا يتورعون عن الكذب واختالق الروايات اليت تؤيد يينهم، فهذا يأهبم واتذا اتو   

وا منه أن يتأملها ولرياجع يينه وعقيدته وبعد ذلت   يينهم، ونتحف الورياين بالرواية اليت نرج
قدم أمري املؤمنني عليه السالم املدائن فنتمل بتأيوان  : عن عمار الساباطي قال: فليق  ما يشاء

قم معي، وكان معه مجاعة من : وقال لدلف. كسرى، وكان معه يلف بن جمري، فلما صلى قام
كان لكسرى يف اذا املكان كتذا  : لدلفأا  ساباط، فما زال يطوف منازل كسرى ويقول 

او واهلل كذل ، فما زال كذل  د  طاف املواضع جبميع من كان عنده : وكذا، ويقول يلف
يا سيد  ومو ا  كأن  وضع  اذه األشياء يف اذه املساكن، مث نظتر عيته   : ويلف يقول

الستالم إىل   خذ اذه اجلمجمة، مث جاء عليته : السالم إىل مججمة خنرة، فقال لبعض أصحابه
: يع اذه اجلمجمة يف الطش ، مث قال: اإلميان وجلس فيه، ويعا بطش  فيه ماء، فقال للرج 

أما أن  : أقسم  علي  يا مججمة لتخربيين من أنا ومن أن ؟ فقال  اجلمجمة بلسان فصيح
شتريوان،   فأمري املؤمنني وسيد الوصيني وإمام املتقني وأما أنا فعبد اهلل وابن أمة اهلل كسرى أنو

يا أمري املؤمنني إين كن  ملكًا عتاي ًا  : كيف دال ؟ قال: فقال له أمري املؤمنني عليه السالم
وقد ولتد حممتد    ولكن كنت على دين اجملوس،شفيقًا على الرعايا رديمًا،  ا أرضى بظلم، 

، صَلى اهلل عليه وآله يف زمان ملكي، فسقط من شرفات قصر  ثالثة وعشرون شرفة ليلة ولد
فهمم  أن أؤمن به من كثرة ما مسع  من المياية من أنواع شرفه وفلله ومرتبته وعتمه يف  
السماوات واألرض ومن شرف أا  بيته، ولكين تغافل  عن ذل  وتشاغل  عنه يف امللت ،  
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ولكين فياهلا من نعمة ومنتملة ذاب  مين ديث مل أؤمن، فأنا حمروم من اجلنة بعدم إمياين به، 
تعاىل من عذاب النار بربكة عديل وإنصايف بني الرعية، وأنا يف النار  ر خلصين اهللمع هذا الكف

والنار حمرمة علي، فوا دسرتاه لو آمن  لكن  مع  يا سيد أا  بي  حممد صَلى اهلل عليته  
 .( )وسَلم ويا أمري أمته

 :فنقول" صكوك الغفران"ونعوي إىل القلية اليت أثاراا الورياين واي 
لرافلة بأهنم جنس مميم عن سائر بين آيم، ديث يمعمون أن طينتهم اليت ُخلقتوا  يعتقد ا

منها صافية نقية واي فل  من طينة أئمتهم اليت اي مأخوذة من اجلنة، ومن اذا المعم اّيعى 
 .الرافلة النجاة يوم القيامة ويخول اجلنة يون سائر خمالفيهم

الذنوب اليت يقترفها الرافلة إمنا اي اختالط  وإن احلمق بلغ بالرافلة إىل دّد ا ايعاء بأن
الطينة بني الرافلة وبني غريام من البشر، وخّصوا أا  السنة واجلماعة مبميد من حتم  التبعة يف 

فالرافلي إذا أذنب فهو مغفوٌر له ويتحم  املسلم أوزاه اليت اقترفها، ويعلم اهلل تبتارك  . ذل 
ذاب مث  اذا ا ايعاء، و ا يستغرب القتراء متن ذلت     وتعاىل أنين مل أقرأ يف أ  يين أو م

 .فالرافلة يعتربون أنفسهم شعب اهلل املختار
و ا يظن القراء أنين أهتم الرافلة مبا ام منه براء، ولكن أسوق هلم بعض الروايات الدالتة  

 .على ما سبق بيانه وأترك هلم احلكم بعد ذل 
صَلى )إن اهلل خلق حممدًا : قال( ع)د اهلل عن بشر بن أيب عقبة عن أيب جعفر وأيب عب –  

من طينة من جوارة حت  العرش، وأنه كان لطينة نلح فجّبت  طينتة أمتري    ( اهلل عليه وسَلم
من نلح طينة رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم، وكان لطينة أمري املؤمنني نلتح،  ( ع)املؤمنني 

من نلح طينتنا  شيعتناكان لطينتنا نلح فجب  ، و(ع)فجب  طينتنا من فل  طينة أمري املؤمنني 
فقلوهبم حتن إلينا، وقلوبنا تعطف عليهم تعّطف الوالد على الولد، وحنن خري هلم وام خري لنا، 

 .( )ورسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم لنا خري، وحنن له خري
خلتق حممتدًا   إن اهلل : يا أبا احلجاج(: ع)قال يل أبو جعفر : عن أيب احلجاج قال –  

وخلّثّق  وآل حممد من طينة عليني وخلق قلوهبم من طينة فوق ذلت ،  ( صَلى اهلل عليه وسَلم)
 فقلوب شيعتنا من أبدان آل حممد،شيعتنا من طينة دون عليني، وخلّق قلوهبم من طينة عليني، 

وإن اهلل خلّق عدو آل حممد من طني سجني، وخلّق شيعتهم من طني دون طّثني سّثجني،   
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 .( )فقلوهبم من أبدان أولئ ، وك  قلب حين إىل بدنه هبم من طني سجني،وخلّق قلو
إن اهلل خلقنا متن أعلتى   : يقول( ع)مسع  أبا عبد اهلل : عن أيب محمة الثمايل قال – 7

عليني، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبداهنم من يون ذل ، فقلوهبم هتو  إلينا ألهنا 
 ،َوَما َأْدَراَك َما ِعِلُيوَن ،ِإَن ِكَتاَب اأَلْبَراِر َلِفي ِعِلِينَي َكاّل }اذه اآلية  خلق  مما خلقنا، مث تال

، وخلق عدونا من سجني، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم { َيّْشَهُدُه اْلُمَقَرُبوَن ،ِكَتاٌب َمْرُقوٌم
لقوا منه، مث تال اذه اآلية منه، وأبداهنم من يون ذل ، فقلوهبم هتو  إليهم، ألهنا خلق  مما خ

 .( ){ ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ،َوَما َأْدَراَك َما ِسِجنٌي ،ِإَن ِكَتاَب الُفَجاِر َلِفي ِسِجنٍي َكاّل }
إنا وشيعتنا خلقنا من طينة واددة، وخلتق  : قال( ع)عن أيب بصري عن أيب جعفر  – 7

 .(7)عدونا من طينة خبال من محأ مسنون
إن اهلل تعاىل خلق النبيني من طينة علتيني،  : قال( ع)علي بن احلسني  عن ربعي عن – 6

قلوهبم وأبداهنم وخلق املؤمنني من تل  الطينة، وخلق أبدان املؤمنني من يون ذلت ، وخلتق   
الكفار من طينة سجني قلوهبم وأبداهنم، فخلط بني الطينتني، فمن اذا يلد املؤمن الكافر، ويلد 

انا يصيب املؤمن السيئة، ومن ااانا يصيب الكافر احلستنة، فقلتوب   الكافر املؤمن، ومن اا
 .(7)املؤمنني حتّن إىل ما ُخلقوا منه، وقلوب الكافر حتّن إىل ما ُخلقوا منه

يا جابر، خلقنتا حنتن   : فقال( ع)كنا عند حممد بن علي : عن جابر اجلعفي قال  - 5
خلقنا حنن من أعالاا، وخلق حمبونا متن  وحمبينا من طينة واددة بيلاء نقية من أعلى عليني، ف

يوهنا، فإذا كان يوم القيامة التق  العليا بالسفلى، وإذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إىل دجمة 
طينتنا، وضرب أشياعنا بأيديهم إىل دجمتنا، فأين ترى يصّير اهلل نبيه وذريته؟ وأين ترى يصّير 

 .(6)دخلناها ورب الكعبة: فلرب جابر يده على يده فقال. نا؟ذريته حمبي
ولقد استشك  على بعض الرافلة أمر اذه الطينة ا ارستقراطية، فإذا كان الشيعة هبتذا  
السمو يف اخللق، فكيف ميكن لتل  الطينة واي املخلوقة من طينة األنبياء واألئمة أن ترتكتب  

اللواط، أك  الربا، ا استهتار بالعبايات، وغري ذل   شرب اخلمور، المنا،: الفوادش واملنكرات
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يتنتماون  –وام أا  السنة  –من األفعال املشينة؟، بينما اجلاددون إلمامة األئمة والنواصب 
 .عن فع  تل  األمور املوبقات، ويتسابقون يف فع  اخلريان وجياادون وجيتهدون يف العباية

على دد زعمهم  –ة ك  ُمحّرم؟ وأعداء األئمة أيعق  بعد اذا ا اصطفاء أن يقترف الشيع
 ابد إزاء اذه املعايلة املعكوسة واملغلوطة متن أن  . سابقون يف اخلريات واألعمال الصاحلة؟ –

حيص  أ  رافلي على بيان شاف دول اذا األمر الذ  سّبب احلرية والتريي يف أساستيات  
 .الدين الشيعي والواقع املمر  الذ  يعيشه الرافلة

تساءل ا  الرافلة استطاعوا احلصول على اجلواب الشايف لتل  ا احنرافات الستلوكية  ون
وذل  التناقض بني الفع  والتكوين؟ نترك اإلجابة دول ذل  هلذه الرواية اليت ُتلح  الّثكلى 
وُتعطي التربيرات الساذجة للرافلة الذين يقعون يف احملرمتات والفتوادش، و ا أير  ات     

حباجة إىل تطهري  –عند الرافلة  –اذا التربير أم إن ماضيه العقد  والفكر  الورياين يشمله 
من جديد،  ا سيما وإن طينة الورياين دتمًا من النوع اآلخر ألن أبويه من املسلمني، نستعرض 
الرواية وننتظر من الورياين املخدوع بدين الرافلة أن ُيقّدم لنا تفسريًا وتربيترًا ُمقّنعتًا هلتذا    

 .ف الفكر اإلسفا
يا ابن رستول اهلل  ( ع)قل  أليب جعفر حممد بن علي الباقر : عن أيب إسحاق الليثي قال

 .أخربين عن املؤمن املستبصر إذا بلغ يف املعرفة وكم  ا  يمىن؟
 .اللهم  ا: قال
 .فيلوط؟: قل 
 .فيسرق؟: اللهم  ا، قل : قال
 . ا: قال
 .فيشرب اخلمر؟: قل 
 . ا: قال
 .رية من اذه الكبائر أو فادشة من اذه الفوادش؟فيأيت بكب: قل 
 .فيذنب ذنبًا؟:  ا قل : قال
 .نعم او مؤمن مذنب ملم: قال
 .ما معىن ملم: قل 
 .امللم بالذنب ال يلزمه وال يصري عليه: قال
فقل  سبحان اهلل ما أعجب اذا  ا يمين و ا يلوط و ا يسرق و ا يشرب اخلمر و ا : قال
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 .ائر و ا فادشةيأيت بكبرية من الكب
 ا عجب من أمر اهلل، إن اهلل تعاىل يفع  ما يشاء و ا يسئ  عما يفع  وام يسئلون : فقال

فمم عجب  يا إبراايم؟ س  و ا تستنكف و ا تستحي فإن اذا العلم  ا يتعلمه مستتكرب و ا  
 .مستحي
يا ابن رسول اهلل إين أجد من شيعتكم من يشرب اخلمر ويقطع الطريتق وخيتف   : قل 

السب  ويمىن ويلوط ويأك  الربا ويرتكب الفوادش ويتهاون بالصالة والصيام والمكاة ويقطع 
 .الردم ويأيت الكبائر، فكيف اذا ومل ذاك؟

 .يا إبراايم ا  خيتلج يف صدرك شيء غري اذا: فقال
 !.نعم يا ابن رسول اهلل أخرى أعظم من ذل : قل 
 .واو ما يا أبا إسحاق؟: فقال
ابن رسول اهلل وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من الصالة ومتن  فقل  يا : قال

الصيام وخيرج المكاة ويتابع بني احلج والعمرة وحيرص على اجلهاي ويأثر على الرب وعلى صتلة  
األرداكم ويقلي دقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب شرب اخلمر والمنتا واللتواط   

سره يل يا ابن رسول اهلل وبرانه وبينه، فقد واهلل كثتر  وسائر الفوادش فمم ذاك؟ ومل ذاك؟ ف
 .فكر  وأسهر ليلي وضاق ذرعي

يا إبراايم خذ إلي  بيانًا شافيًا فيما ستأل   : فتبسم الباقر صلوات اهلل عليه، مث قال: قال
 .وعلمًا مكنونًا من خمائن علم اهلل وسره أخربين يا إبراايم كيف اد اعتقايمها

اهلل أجد حمبيكم وشيعتكم على ما ام فيه مما وصفته من أفعاهلم لتو   يا ابن رسول: قل 
أعطي أددمها ما بني املشرق واملغرب ذابًا وفلة أن يمول عن و ايتكم وحمبتكم إىل متوا اة  
غريكم وإىل حمبتهم مازال ولو ضرب  خياشيمه بالسيوف فيكم ولو قت  فيكم ما ارتتدع و ا  

لناصب على ما او عليه مما وصفته من أفعاهلم لو أعطتى  رجع عن حمبتكم وو ايتكم، ورأ  ا
أددكم ما بني املشرق واملغرب ذابًا وفلة أن يمول عن حمبتة الطواغيت  ومتوا اهتم إىل    
موا اتكم ما فع  و ا زال ولو ضرب  خياشيمه بالسيوف فيهم ولو قت  فيهم ما ارتتدع و ا  

وتغري لونه ورأ  كراايتة ذلت  يف    رجع وإذا مسع أددام منقبة لكم وفلاًل امشأز من ذل 
 .وجهه بغلًا لكم ودبه هلم
الك  العامة الناصبة تصلى نارًا داميتة  )يا إبراايم ااانا : ، مث قال(ع)قال فتبسم الباقر 
وقدمنا إىل ما عملوا من عم  فجعلناه ابتاء  )ومن أج  ذل  قال تعاىل ( تسقى من عني آنية
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السبب والقصة يف ذل  وما الذ  قد خفي على النتاس   وحي  يا إبراايم، أتدر  ما( منثورًا
 .منه

 .يا ابن رسول اهلل فبينه يل واشرده وبرانه: قل 
يا إبراايم إن اهلل تبارك وتعاىل مل يمل عاملًا قدميًا خلق األشياء  ا من شيء ومن زعم : قال

ق منه األشياء إن اهلل تعاىل خلق األشياء من شيء فقد كفر ألنه لو كان ذل  الشيء الذ  خل
قدميًا معه يف أزليته واويته كان ذل  الشيء أزليًا ب  خلق اهلل تعاىل األشياء كلها  ا من شيء، 
فكان مما خلق اهلل تعاىل أرضًا طيبة مث فجر منها ماء عذبًا ز ا ًا فعرض عليها و ايتنا أا  البي  

لب ذل  املاء عنها، فأخذ متن  فقبلتها فأجرى ذل  املاء عليها سبعة أيام طبقها وعمها، مث أن
صفوة ذل  الطني طينًا فجعله طني األئمة عليهم السالم، مث أخذ ثف  ذل  الطني فخلق منته  

 .شيعتنا ولو ترك طينتكم يا إبراايم على داله كما ترك طينتنا لكنتم وحنن شيئًا واددًا
 .يا ابن رسول اهلل فما فع  بطينتنا؟: قل 

اهلل تعاىل بعد ذلك أرضًا سبخة خبيثة منتنة، مث فجر منها ماء خلّق قال أخربك يا إبراايم 
أجاجًا آسنًا ماحلًا فعرض عليها واليتنا أهل البيت فلم تقبلها فأجرى ذلك املاء عليها سبعة 
أيام حىت طبقها وعمها، مث نضب ذلك املاء عنها، مث أخذ من ذلك الطني فخلّق منه الطغّثاة  

ولو ترك طينتهم على حاهلا ومل ميزج بطينتكم مل يّشّثهدوا  وأئمتهم، مث مزجه بثفل طينتكم 
الّشهادتني وال صلوا وال صاموا وال زكوا وال حجوا وال أدوا األمانّثة وال أشّثبهوكم يف   

 .الصور وليس شيء أكرب على املؤمنني من أن يرى صورة عدوه مثل صورته
 .يا ابن رسول اهلل فما صنع بالطينتني؟: قل 
اء األول واملاء الثاين، مث عركها عرك األيمي، مث أخذ من ذل  قبلة، ممج بينهما بامل: قال
اذه إىل النار و ا أبايل مث خلط بينهما : اذه إىل اجلنة و ا أبايل، وأخذ قبلة أخرى وقال: فقال

ووقع من سنخ املؤمن وطينته على سنخ الكافر وطينته ووقع من سنخ الكافر وطينته على سنخ 
رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك صالة أو صوم أو حج أو جهاد  فمااملؤمن وطينته، 

أو خيانة أو كبرية من هذه الكبائر فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيّثه ألن  
ومّثا رأيّثت مّثن    . من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب املآمث والفواحش والكبائر

لزكاة واحلج واجلهاد وأبواب الرب فهو من طينة الناصب من مواظبته على الصالة والصيام وا
املؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه ألن من سنخ املؤمن وعنصره وطينته اكتساب احلسّثنات  

أنا عدل : واستعمال اخلري واجتناب املآمث فإذا عرضت هذه األعمال كلها على اهلل تعاىل قال
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ط أحلقوا األعمال السيئة اليت ال أجور ومنصف ال أظلم وحكم ال أحيف وال أميل وال أشط
اجترحها املؤمن بسنخ الناصب وطينته، وأحلقوا األعمال احلسنة اليت اكتسّثبها الناصّثب   

فإين أنا اهلل  ا إله إ ا أنا عامل السر وأخفى، وأنا بسنخ املؤمن وطينته ردوها كلها إىل أصلها، 
 .ما عرفته منه قب  أن أخلقه املطلع على قلوب عباي   ا أديف و ا أظلم و ا ألمم أددًا إ ا

 .اقرأ يا إبراايم اذه اآلية: مث قال الباقر عليه السالم
 .يا ابن رسول اهلل أية آية؟: قل 
 { ِه َأن َنْأُخَذ ِإاَل َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإَنآ ِإًذا َلَظاِلُموَنَقاَل َمَعاَذ الَل }: قوله تعاىل: قال

همونه او واهلل يف الباطن اذا بعينه يا إبراايم إن للقرآن ظتاارًا وباطنتًا   او يف الظاار ما تف
 .وحمكمًا ومتشاهبًا وناسخًا ومنسوخًا

أخربين يا إبراايم عن الشمس إذا طلع  وبدا شعاعها يف البلدان أاو باين متن  : مث قال
ع بالقرص أليس إذا غاب  الشمس اتص  ذل  الشعا: يف دال طلوعه باين، قال: القرص؟ قل 
 .د  يعوي إليه؟

 .نعم: قل 
فإذا كان يوم القيامة نّثزع اهلل  كذل  يعوي ك  شيء إىل سنخه وجواره وأصله، : قال

تعاىل سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من املؤمن فيلحقها كلها بالناصب وينّثّثزع  
 كلها بّثاملؤمن، سنخ املؤمن وطينته مع حسناته وأبواب بره واجتهاده من الناصب فيلحقها 

 .افترى ااانا ظلمًا أو عدوانًا؟
 . ا يا ابن رسول اهلل: قل 
اذا واهلل القلاء الفاص  واحلكم القاطع والعدل البني  ا يسئ  عما يفعت  واتم   : قال

 .يسئلون اذا يا إبراايم احلق من رب  فال تكن من املمترين اذا من دكم امللكوت
 .كوت؟يا ابن رسول اهلل وما دكم املل: قل 
: دكم اهلل دكم أنبيائه، وقصة اخللر وموسى عليهما السالم دني استصحبه، فقال: قال

افهم يتا إبتراايم    { َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا ،ِإَنَك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا }
ا موسى ما فعلتته عتن   واعق  أنكر موسى على اخللر واستفظع أفعاله، د  قال له اخللر ي

أمر  إمنا فعلته عن أمر اهلل تعاىل، من اذا وحي  يا إبراايم قرآن يتلى وأخبار تؤثر عن اهلل تعاىل 
 .من رّي منها درفًا فقد كفر وأشرك وري على اهلل تعاىل

فكأين مل أعق  اآليات وأنا أقرأاا أربعني سنة إ ا ذل  اليوم فقل  يتا ابتن   : قال الليثي
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ما أعجب اذا تؤخذ دسنات أعدائكم فتري على شيعتكم، وتؤخذ سيئات حمبيكم  رسول اهلل
أ  اهلل الذ   ا إله إ ا او فالق احلبة وبارئ النسمة وفاطر األرض : قال! فتري على مبغليكم؟

والسماء ما أخربت  إ ا باحلق وما أنبأت  إ ا الصدق وما ظلمهم اهلل، وما اهلل بظالم للعبيتد،  
 .ملوجوي يف القرآن كله وإن ما أخربت 

 .اذا بعينه يوجد يف القرآن؟: قل 
 .نعم يوجد يف أكثر من ثالثني موضعًا يف القرآن، أحتب أن أقرأ ذل  علي ؟: قال
 .بلى يا ابن رسول اهلل: قل 
ِمْل َخَطاَياُكْم َوَقاَل اَلِذيَن َكَفُروا ِلَلِذيَن آَمُنوا اَتِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْح} : قال اهلل تعاىل: فقال

 َوَلَيْحِمُلَن َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقاًلا َمَع َأْثَقاِلِهْم ،َوَما ُهم ِبَحاِمِلنَي ِمْن َخَطاَياُهم ِمن َشْيٍء ِإَنُهْم َلَكاِذُبوَن
 .اآلية، أزيدك يا إبراايم؟ {

 .بلى يا ابن رسول اهلل: قل 
َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوَزاِر اَلِذيَن ُيِضُلوَنُهم ِبَغْيِر ِعْلّثٍم َأاَل   ِلَيْحِمُلوْا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة }: قال

 .أحتب أن أزيدك؟ { َما َيِزُروَن َساَء
 .بلى يا ابن رسول اهلل: قل 
 سيئات يبدل اهلل { َفُأْوَلِئَك ُيَبِدُل الَلُه َسِيَئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن الَلُه َغُفوًرا َرِحيًما }: قال

وجالل اهلل إن اذا ملن عدله وإنصافه  ا  شيعتنا حسنات، ويبدل اهلل حسنات أعدائنا سيئات،
راي لقلائه و ا معقب حلكمه واو السميع العليم، أمل أبني ل  أمر املماج والطينتني من القرآن؟ 

َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفّثَواِحَش   اَلِذيَن َيْجَتِنُبوَن} : اقرأ يا إبراايم: بلى يا ابن رسول اهلل، قال: قل 
يعين من الرض الطيبة  {إاَل الَلَمَم إَن َرَبَك َواِسُع امَلْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم إْذ َأنَّشَأُكم ِمَن اأَلْرِض 

رة يقول  ا يفتخر أدتدكم بكثت   {َفاَل ُتَزُكوا َأنُفَسُكم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اَتَقى } واألرض املنتنة 
 –صالته وصيامه وزكاته ونسكه ألن اهلل تعاىل أعلم من اتقى منكم فإن ذل  من قب  اللمتم  

 .أزيدك يا إبراايم –واو املماج 
 .بلى يا ابن رسول اهلل: قل 
َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا َحَّق َعَلْيِهُم الَضاَلَلُة ِإَنُهّثُم اَتَخّثُذوا    ،َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن }: قال

 { َوَيْحَسُبوَن َأَنُهم ُمْهَتُدوَن }يعين أئمة اجلور يون أئمة احلق  { ِهِمن ُدوِن الَل الَّشَياِطنَي َأْوِلَياَء
خذاا إلي  يا أبا إسحاق، فواهلل إنه ملن غرر أداييثنا وباطن أسترارنا ومكنتون خمائننتا،    

إن أذع  سّرنا بلي  يف نفس  وانصرف و ا تطلع على سّرنا أددًا إ ا مؤمنًا مستبصرًا، فإن  
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 .( )ومال  وأال  وولدك
يخل  على أيب جعفر الباقر عليه السالم فقل  : عن إسحاق القمي قال: ويف رواية أخرى

 .جعل  فداك أخربين عن املؤمن يمين: له
 . ا: قال
 .فيلوط: قل 
 . ا: قال
 .فيشرب املسكر: قل 
 . ا: قال
 .فيذنب: قل 
 .نعم: قال
 .اك  ا يمين و ا يلوط و ا يرتكب السيئات، فأ  شيء ذنبه؟جعل  فد: قل 
اَلِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفّثَواِحَش إاَل  } : يا إسحاق قال اهلل تبارك وتعاىل: فقال

 .وقد يلم املؤمن بالشيء الذ  ليس فيه مراي {الَلَمَم 
 .أبدًا جعل  فداك أخربين عن الناصب لكم يطهر بشيء: قل 
 . ا: قال
جعل  فداك قد أرى املؤمن املودد الذ  يقول بقويل ويدين بو ايتكم وليس بيين : قل 

وبينه خالف، يشرب املسكر ويمين ويلوط وآتيه يف داجة واددة فأصيبه معبس الوجه كتاحل  

                                                 

، والعجيتب أن  77 -0  /6، حبار األنوار للمجلستي  87 - 8 )!!!( عل  الشرائع للصدوق (   )
مث اعلم أن اذا اخلرب وأمثاله مما : بعد ذكره اذه الرواية املرفوضة عقاًل وشرعًا قال" اجمللسي"الرافلي 

كون كناية عما علم اهلل تعاىل وقدره من يصعب على القلوب فهمه وعلى العقول إيراكه، وميكن أن ي
اختالط املؤمن والكافر يف الدنيا واستيالء أئمة اجلور وأتباعهم على أئمة احلق وأتبتاعهم، وعلتم أن   

إمنا يرتكبون اآلثام الستيالء أهل الباطل عليهم، وعدم تويل أئمة احلّق بسياستهم فيعذرهم املؤمنني 
ر وأتباعهم بتسببهم جلرائم من خالطهم مع ما يستحقون من بذلك ويعفو عنهم، ويعذب أئمة اجلو

 .جرائم أنفسهم
 . 00 -07 / ، واألنوار النعمانية 8 7-3 7/ صحيفة األبرار : وانظر

احلمد هلل الذ  أنعم على أا  السنة واجلماعة بنعمة العق  والتدين واإلميتان   :  ا منل  إ ا أن نقول
 .وفقداا قوم آخرون
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فآتيته   اللون ثقياًل يف داجيت بطيئًا فيها، وقد أرى الناصب املخالف ملا آيت عليه ويعرفين بذل 
يف داجة فأصيبه طلق الوجه دسن البشر متسرعًا يف داجيت فردًا هبا جيب قلتاءاا، كتثري   

 .الصالة، كثري الصوم كثري الصدقة يؤي  المكاة ويستويع فيؤي  األمانة
 .يا إسحاق ليس تدرون من أين أوتيتم؟: قال
 . ا واهلل جعل  فداك إ ا أن ختربين: قل 

ملا كان متفريًا بالوددانية ابتدأ األشياء  ا من شيء، فتأجرى   إن اهلل تعاىل: فقال إسحاق
املاء العذب على أرض طيبة طاارة سبعة أيام بلياليها، مث نلب املاء عنها فقبض قبلتة متن   
صفوة ذل  الطني، واي طينة أا  البي ، مث قبض قبلة من أسف  ذل  الطني واتي طينتة   

عتنا ترك  كما ترك  طينتنا ملا زىن أدد منهم و ا شيعتنا، مث اصطفانا لنفسه، فلو إن طينة شي
سرق و ا  اط و ا شرب املسكر و ا اكتسب شيئًا مما ذكرت، ولكن اهلل تعاىل أجرى املتاء  
املاحل على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها، مث نلب املاء عنها، مث قبض قبلة واي طينة ملعونة 

ائنا، فلو أن اهلل عَم وجَ  ترك طينتتهم كمتا   من محأ مسنون، واي طينة خبال واي طينة أعد
أخذاامل تروام يف خلق اآليميني، ومل يقروا بالشهايتني ومل يصوموا ومل يصلوا ومل يمكوا ومل 
حيجوا البي  ومل تروا أدد منهم حبسن خلق، ولكن اهلل تبارك وتعاىل مجيع الطينتني طينتتكم  

فما رأيت من أخيك املؤمن من شّثر  املائني، وطينتهم فخلطها وعركها عرك األيين وممجها ب
لفظ أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غريه، فليس من جوهريتّثه، وال مّثن   
إميانه، إمنا هو مبسحة الناصب اجترح هذه السيئات اليت ذكرت، وما رأيت من الناصب من 

يس من حسن وجه وحسن خلّق، أو صوم، أو صالة أو حج بيت أو صدقة، أو معروف، فل
 .جوهريته، إمنا تلك األفاعيل من مسحة اإلميان، اكتسبها وهو اكتساب مسحة اإلميان

يا إسحاق أجيمع اهلل اخلري والشر يف : جعل  فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟ قال يل: قل 
موضع وادد؟ إذا كان يوم القيامة نمع اهلل تعاىل مسحة اإلميان منهم فرياا إىل شيعتنا ونمع 

ة الناصب جبميع ما اكتسبوا من السيئات فرياا إىل أعدائنا وعاي ك  شيء إىل عنصره مسح
األول الذ  منه ابتدأ، أما رأي  الشمس إذا اي بدت، أ ا ترى هلا شعاعًا زاجرًا متصاًل هبا أو 

جعل  فداك الشمس إذا اي غرب  بدأ إليها الشعاع كما بدأ منها ولو كان : باينًا منها، قل 
 .نعم يا إسحاق ك  شيء يعوي إىل جواره الذ  منه بدأ: منها ملا بدأ إليها، قال باينًا

 .جعلت فداك تؤخذ حسناهتم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟: قل 
 .أ  واهلل الذ   ا إله إ ا او: قال
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 .جعل  فداك أجداا يف كتاب اهلل تعاىل؟: قل 
 .نعم يا إسحاق: قال
 .أ  مكان؟: قل 

ُأْوَلِئَك ُيَبِدُل الَلُه َسِيَئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن الَلُه } يا إسحاق أما تتلو اذه اآلية : قال يل
 .( )فلم يبدل اهلل سيئاهتم دسنات إ ا لكم واهلل يبدل لكم { َغُفوًرا َرِحيًما

ويلهم مل يكتف الرافلة بأن حيم  أا  السنة واجلماعة أوزارام، ب  متايوا يف طغياهنم وتأ
لآليات القرآنية الكرمية، وجعلوا من النيب صَلى اهلل عليه وسَلم يتحم  أوزارام وأن اهلل سبحانه 
وتعاىل قد غفراا له صَلى اهلل عليه وسَلم، ووضعوا يف ذل  عدة روايات موضوعة، ُنتحف 

 :القارئ بنماذج من تل  املرويات
  حممد بن درب اهلاليل أمري املدينة مسع: عن عبد اجلبار بن كثري التميمي، قال –  
يا ابن رسول اهلل يف نفسي مسألة أريد أن : سأل  جعفر بن حممد عليه السالم فقل : يقول

 .أسأل  عنها؟
 .إن شئ  أخربت  مبسألت  قب  أن تسألين، وإن شئ  فس : قال

 .يا ابن رسول اهلل وبأ  شيء تعرف ما يف نفسي قب  سؤايل عنه؟: فقل  له
ِإَن ِفي َذِلَك آلَياٍت  }بالتوسم والتفرس أما مسع  قول اهلل عَم وجَ  : قال: قال

اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل : )وقول رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم! ؟{ ِلْلُمَتَوِسِمنَي
 (.عَم وجَ 
 .يا ابن رسول اهلل فأخربين مسأليت: فقل  له: قال
لين عن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم ِلم مل يطق محله علي عليه أريت أن تسأ: قال

السالم عند دط األصنام عن سطح الكعبة مع قوته وشدته وما ظهر منه يف قلع باب القموص 
خبيرب والرمي هبا وراءه أربعني ذراعًا، وكان  ا يطيق محله أربعون رجاًل، وقد كان رسول اهلل 

يركب الناقة والفرس والبغلة واحلمار، وركب الرباق ليلة املعراج، وك  صَلى اهلل عليه وسَلم 
 .يف القوة والشدة؟( ع)من ذل  يون علي 

 .أريت أن أسأل  يا ابن رسول اهلل فأخربين؟ –واهلل  –عن اذا : فقل  له: قال
له برسول اهلل شرف وبه ارتفع، وبه وص  إىل إطفاء نار الشرك، ( ع)إن عليًا : فقال

                                                 

، 70 -75 /6، حبار األنوار 7  -7  / ، خمتصر بصائر الدرجات  71-718/  عل  الشرائع(   )
 . 657، 6  ، 57 /6، 78-76و 7/1و 8 /7تفسري نور الثقلني للحويم  : وانظر
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ال ك  معبوي، يون اهلل عَم وجَ  ولو عاله النيب صَلى اهلل عليه وسَلم حلط األصنام لكان وإبط
بعلي عليه السالم مرتفعًا ومشرفًا وواصاًل إىل دط األصنام، ولو كان ذل  كذل  لكان أفل  

شرف   ملا علوت ظهر رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم: أ ا ترى أن عليًا عليه السالم قال. منه
وارتفع  د  لو شئ  أن أنال السماء لنلتها؟ أما علم  أن املصباح او الذ  يهتد  به يف 

أما ". أنا من أمحد كاللوء من اللوء( "ع)الظلمة، وانبعا  نوره من أصله وقد قال علي 
علم  أن حممدًا وعليًا صلوات اهلل عليهما كانا نورًا بني يد  اهلل ج  جالله قب  خلق اخللق 

: ألفي عام وأن املالئكة ملا رأت ذل  النور، رأت له أصاًل قد انشعب منه شعاع  امع فقال ب
إهلنا وسيدنا ما اذا النور؟ فأودى اهلل عَم وجَ  إليهم اذا نور من نور ، أصله نبوة، وفرعه 

ق  وأما اإلمامة فلعلي دجيت ووليي، ولو امها ما خل. أما النبوة فلمحمد عبد  ورسويل: إمامة
بغدير خم د  نظر ( ع)أما علم  أن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم رفع يد  علي . خلقي

الناس إىل بياض إبطيهما، فجعله موىل املسلمني وإمامهم وادتم  احلسن واحلسني عليه السالم 
اهلل قال صَلى . ناولين أددمها يا رسول اهلل: فلما قال له بعض أصحابه. يوم دظرية بين النجار

وأنه صَلى اهلل عليه وسَلم كان . نعم احلام  أنا، ونعم الراكبان، وأبومها خري منهما: عليه وسَلم
يا رسول اهلل لقد أطل  اذه : يصلي بأصحابه فأطال سجدة من سجداته، فلما سلم قي  له

وإمنا (. إن ابين ارحتلين فكرا  أن أعجله د  ينتمل: )السجدة؟ فقال صَلى اهلل عليه وسَلم
إمام ( ع)أراي بذل  رفعهم وتشريفهم، والنيب صَلى اهلل عليه وسَلم رسول، نيب، إمام وعلي 

 .ليس بنيب و ا رسول، فهو غري مطيق حلم  أثقال النبوة
 .زيين يا ابن رسول اهلل: قال حممد بن درب اهلاليل

يه وسَلم مح  عليًا على إن  ألا  للمياية، إن رسول اهلل صَلى اهلل عل: فقال عليه السالم
ظهره يريد بذل  أنه أبو ولده، وإمام األئمة من صلبه، كما دول رياءه يف صالة ا استسقاء 

 .وأراي أن يعلم أصحابه بذل  أنه قد حتول اجلدب خصبًا
 .زيين يا ابن رسول اهلل: فقل  له: قال

ذل  أن يعلم قومه أنه او ادتم  رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم عليًا يريد ب(: ع)فقال 
 .الذ  خيفف عن ظهر رسول اهلل ما عليه من الدين والعدات واألياء عنه من بعده

 .يا ابن رسول اهلل زيين: فقل : قال
إنه قد ادتمله، وما مح  إ ا ألنه صَلى اهلل عليه وسَلم معصوم  ا حيم  وزرًا (: ع)فقال 

: وقد قال النيب صَلى اهلل عليه وسَلم لعلي. وصوابًا فتكون أقواله وأفعاله عند جممع الناس دكمة
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ِلَيْغِفَر  }: وذل  قوله عَم وجَ  يا علي إن اهلل تبارك وتعاىل محلين ذنوب شيعتك مث غفرها يل،
آَمُنوْا  َيا َأُيَها اَلِذيَن }: وملا أنمل اهلل تبارك وتعاىل. { َلَك الَلُه َما َتَقَدَم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأَخَر

أيها الناس عليكم أنفسكم  ا يلركم من : قال النيب صَلى اهلل عليه وسَلم. { َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم
ض  إذا ااتديتم وعلي نفسي وأخي، أطيعوا عليًا فإنه مطهر، معصوم،  ا يل  و ا يشقى مث تال 

َتَوَلوا َفِإَنَما َعَلْيِه َما ُحِمَل َوَعَلْيُكم َما ُقْل َأِطيُعوا الَلَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َفِإن  }اذه اآلية 
 .اآلية { ُحِمْلُتْم

أيها األمري لو أخربت  مبا يف مح  النيب صَلى اهلل عليه وآله عليًا : يل( ع)مث قال الصايق 
إن جعفر بن حممد : عند دط األصنام من سطح الكعبة من املعاين اليت أراياا به لقل ( ع)

 .فحسب  من ذل  ما قد مسع  جملنون،
 .( )اهلل أعلم ديث جيع  رسالته: فقم  إليه وقبل  رأسه، وقل 

 }قول اهلل يف كتابه ( ع)قل  أليب عبد اهلل : عن عمر بن يميد بياع السابر  قال –  
 .{ ِلَيْغِفَر َلَك الَلُه َما َتَقَدَم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأَخَر

 .( )ولكن اهلل مّحله ذنوب شيعته مث غفرها لهم، ما كان له ذنب و ا ا: قال
أذنب حممد صَلى اهلل عليه وسَلم )!!!( قل  لرج  : عن حممد بن سعيد املروز  قال – 7
 .قط؟

 . ا: قال
 .فما معناه { ِلَيْغِفَر َلَك الَلُه َما َتَقَدَم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأَخَر }: فقوله عَم وجَ : قل 
مث غفر له ما تقّدم ( ع) مّحل حممدًا صَلى اهلل عليه وسَلم ذنوب شيعة علي إن اهلل: قال
 .(7)وما تأخر
ِلَيْغِفَر َلَك الَلُه َما  }: أنه ُسئ  عن قول اهلل عَم وجَ ( ع)عن أيب احلسن الثالث  – 7

 .{ َتَقَدَم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأَخَر
                                                 

، أربعتون الشتهيد األول    76-768، معاين األخبار 36 -37 / )!!!( عل  الشرائع للصدوق (   )
-03 / ، تأوي  اآليات الطاارة للنجفتي  63 -66 /5، مدينة املعاجم للبحراين 51-37)!!!( 
 . 70/31، حبار األنوار 16 /7و  77/ ، تفسري الرباان للبحراين 01 

، حبار 617/ ، تأوي  اآليات 576، تفسري القمي 6/67، تفسري نور الثقلني 16 /7تفسري الرباان (   )
 . 7 /50و 3/01 األنوار 

 . 16 /7تفسري الرباان (  7)
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وإمنا مّحله ى اهلل عليه وسَلم متقدمًا أو متأخرًا، وأ  ذنب كان لرسول اهلل صَل(: ع)فقال 
 .( )من مضى منهم ومن بقي منهم مث غفرها له( ع)ذنوب شيعة علي 

 .سأله رج  عن اذه اآلية: قال( ع)عن املفل  بن عمر عن الصايق  – 6
( ع)ولكن اهلل سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي واهلل ما كان له ذنب، : فقال

 .( )م من ذنبهم وما تأخرما تقد
ويشرح لنا أدد أدبار الرافلة كيفية حتّم  النيب صَلى اهلل عليه وسَلم ذنوب الرافلة 
بشك  فلسفي صويف ممموج باملصطلحات الصوفية الكفرية مث  وددة الوجوي واحلقيقة احملمدية 

 :وغرياا من املصطلحات اليت يهذ  هبا املتصوفة، فيقول
أنه مّحله ذنوب شيعة علي واملعىن وادد، ألن املغفور له الذنب فرقة  وري يف عدة أخبار

 .واددة واي الفرقة الناجية، وام التابعون ألا  بيته صَلى اهلل عليه وسَلم
إن اذا اخلرب وما يف معناه من األخبار مل يمل يف دجاب اخلفاء مل يكشف عن : مث أقول

ون أن اهلل مّح  رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم وجهه الغطاء، فإين أرى الناس يروون ويسمع
ذنوب شيعته أو شيعة أمري املؤمنني، ويكتفون مبجري مساع ذل  ويسكتون عليه، ومل أجد إىل 

ما معىن حتّم  ذنب الغري وكيف يتعق  اذا؟ د  يبلغ األمر إىل أن ينسبه اهلل : اآلن أددًا يسأل
 .كون ذل  أدد أسباب تشنيع املل  اخلارجة عن اإلسالمتعاىل إىل رسوله املعصوم صرحيًا، وي

لقد علم املستحفظون من : فنقول يف بيان اذه النكتة على وجه ا اختصار واهلل ويل اهلداية
محلة اآلثار أن اهلل تعاىل أول ما ابتدأ يف خلق الوجوي نور نبيه صَلى اهلل عليه وسَلم مث خلق من 

ئر اخللق، مبعىن أن من قب  منه خلق يف اخللق الثاين التكليفي أشعة نوره الشعشاين وجويات سا
من شعاع نوره، ومن أنكر خلقه يف اخللق املذكور من ظ  نوره، وذل  بعدما كانوا يف اخللق 
األول الكوين متساوين يف اخللق أمة واددة، كلهم من أثر نوره املشرق يف العامل منحصر يف 

ليه وسَلم مع من خلق من سنخ نوره ودقيقته وام املعصومون وجوي الصاير األول صَلى اهلل ع
الثالثة عشر، وما صدر عنهم من اآلثار، إما على سبي  اإلقبال، وإما على حنو اإليبار، أما 
املدبرون فهم مطرويون عن بابه، وحمجوبون عن جنابه،  ا نسب بينه وبينهم ألهنم منسوبون 

، وأما املقبلون وام شيعته باملعىن { ْن َأْهِلَك ِإَنُه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍحِإَنُه َلْيَس ِم }: إىل قوله تعاىل
األعم، فهم منسوبون إليه قد وصلوا نسبهم بنسبه، وسببهم بسببه، فهم كشعاع الشمس 

                                                 

 . 16 /7فسري الرباان ت(   )
 . 7 /50، حبار األنوار 6/66، تفسري نور الثقلني  16 /7تفسري الرباان (   )
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بالنسبة إليها، يدورون معه ديثما يار، ألهنم آخذون حبجمة أا  بيته، وأا  بيته آخذون 
 .حبجمته، واحلجمة النور

وقد وري أن ك  نسب منقطع يوم القيامة إ ا نسب رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم، 
فالّشيعة ليست بأجنبية عنه صَلى اهلل عليه وسَلم بأن تكون بينهم وبينه بينونة عزلة، فافهم، 

 .كما أن األشعة ليس  بأجنبية من الشمس ألهنا أشعتها صايرة عن إشراقها
عة ألهنم من شعاع نور أئمتهم وأصل ذلك النور رسول اهلل صَلى والّشيعة إمنا مسيت شي

 .اهلل عليه وسَلم، فعلى احلقيقة ما بالديار سواه البس مغفر
قسم او من آثاره بغري : إن األمور امللافة إىل الشيء على قسمني: وإذ تبين  اذا فنقول

و أيلًا قد يلاف إليه يف او من آثار آثاره وا: وقسم. واسطة كاألفعال الصايرة منه نفسه
األيران العارضة للشخص فإهنا قد : النسبة، ألن اآلثار واقعة يف ملكه وليس  بأجنبية عنه مثاله

تعرض جسده فتنسب إليه بغري إشكال، وقد تعرض ثوبه الذ  او ملكه ومع ذل  ينسب إليه 
اغس  يرن  : قد يقالاغس  يرن  وطهره باملاء، ويراي به الدرن العارض جلسده، و: فإنه يقال

ويراي به الدرن العارض لثوبه، ومث  اذه النسبة شايع بني أا  العرف و ا ينكره أدد وكلتامها 
 .عند أا  احلقيقة دقيقة، غري أن األوىل دقيقة أولية، والثانية دقيقة ثانوية

ووجه كون الثانية نسبة دقيقته او أهنا وأمثاهلا نسب عارضة للشخص يف مقام ظهوره 
لكن  وال أظنك تفهم،املالكية دقيقة، وإن كان يف مقام اريه الذايت منتماًا عنها، فافهم ب

لك  إشارة أاٌ  يفهمها والكالم معه، والقوم ديث ُدرموا عن رديق التحقيق جعلوا أمثال 
اذه النسب من النسب اجملازية و ا وجه لذل  مايام احلم  على احلقيقة ممكنًا، واملقام منه 

ذل  ما ُينسب إىل الشخص من ديث او او، وما ُينسب إليه من ديث عروض إضافة ونظري 
له، ككونه أبًا لشخص وابنًا له إىل غري ذل  من عروضات إضافة له، وكلتا النسبتني دقيقة 

زيد وار  عمرو، فإنه ُيقال عليه من ديث كونه ابنًا له : ليس  من اجملاز يف شيء، كما يقال
 .ًا من ديث او زيد، فافهم ومع ذل  احلم  مح  دقيقي  ا جماز  ا من ديث كونه زيد

إن نسبة الذنب يف اآلية إىل النيب صَلى اهلل عليه وسَلم من القسم : وإذا تقّرر اذا فنقول
من  مبعىن أن اهلل تعاىل نسب ذنوب شيعته إليه ومّحلها إياه لكوهنا صادرة عن أشعتهالثاين، 

  أن   ابسه ونسبته إلي  يف التعبري فإن  دام  لذل  الوسخ باب عروض الوسخ لثوب ، الذ
بواسطة الثوب، وإذا كن  يف نفس  طيبًا طاارًا  ا وسخ في ، وإمنا غفراا اهلل لنبيه صَلى اهلل 

وإمنا هي أعراض عارضة عليه وسَلم ألهنا ليس  ناشئة من ذوات أشعته من ديث اي أشعته، 
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نظريه أيلًا الثوب قد يكون جنس العني كاملنسوج من شعر  وجماورهتا من لطخ طينة األعداء
خنتمير مثاًل، واذا  ا يطهر بالغس ، وقد يكون طاار العني، وتعرضه النجاسة من خارج، 

وذنوب الّشيعة من القسم الثاين، ولذا كاألثواب املتنجسة، واذا يطهر بالغس   ا حمالة، 
اهلل عليه وسَلم الذي هو مبنّثزلة املاء فافهم طهرها اهلل تعاىل بفاضل نورانية نبيه صَلى 

 .( )وتبّصر
 

 الوثنية ال تزال موجودة
واكذا يؤكد لنا ابن باز أنه يعيش بعق  املاضي عق  قدامى : 31يقول الورياين ص

احلنابلة ديث  ازال يتصور أن الناس تعكف على القبور واألضردة كما كان مشركو العرب 
 .يعكفون دول األصنام

 ا أير  ا  يعيش الورياين على كوكب األرض أم يعيش يف املريخ، والعالمة : اباجلو
ابن باز رمحه اهلل تعاىل دينما قال ذل  الكالم إمنا يعيش عصره بواقعية، والورياين يعيش 
بالقاارة ولكي يتأكد من صحة كالم العالمة ابن باز رمحه اهلل تعاىل فليذاب إىل طنطا ويعاين 

ى صدق كالم ابن باز رمحه اهلل تعاىل، وليذاب إىل قرب البدو  يوم مولده قرب البدو  لري
 .ليتأكد أن زوار البدو  أكثر من دجاج بي  اهلل احلرام يف موسم احلج

و ا أعلم ا  سايته من الرافلة منحوه فرصة الذااب إىل الكوفة أو إىل كربالء أو مشهد 
مع إن زيارته متكررة . طوف بالقبور أم  ا؟لريى اجلموع الغفرية اليت تتمسح باحلجارة وت

 .إليران كما يذكر بنفسه يف كتبه
واحلقيقة أننا نظلم العرب يف اجلاالية إذا اعتقدنا أن عكوفهم على األصنام ليس له مثي ، 
وذل  إذا قارناام باملتصوفة والرافلة، فإننا جند املتصوفة والرافلة وضعوا الكثري من الروايات 

 .عكوفهم على قبور األولياء املمعومني واألئمة املفترضني يف العقول الواايةاليت ُتوجب 
ونأخذ الورياين يف جولة سريعة يف ترا  الذين اعتنق يينهم ونبذ اإلسالم وراءه من 
أجلهم ليتأكد عن يقني أنه  ا يوجد يف العامل يين ُيقّدس القبور واألضردة مث  قومه وأبناء 

ولنأخذ زيارة قرب احلسني رضي اهلل . ننا نعيش غري الواقع الذ  نعاصرهوليق  بعد ذل  أ. يينه
 .عنه كمثال على الوثنية اليت ميارسها الرافلة

                                                 

 . 33 -36 ص  صحيفة األبرار، مريزا حممد تقي، ج(   )
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 زيارة قرب احلسني رضي اهلل عنه تعدل حجة وعمرة
من أتى قرب احلسني : يقول( ع)مسع  أبا احلسن الرضا : عن حممد بن سنان قال –  

 .( )كتب اهلل له حجة مربورة( ع)
جعل  فداك إنه ليس (: ع)قل  أليب عبد اهلل : عن عبد اهلل بن عبيد األنبار  قال –  

 .ك  سنة يتهيأ يل ما أخرج به إىل احلج؟
وإذا أردت . إذا أردت احلج ومل يتهيأ لك فأت قرب احلسني فإهنا ُتكتب لك حجة: فقال

 .( )العمرة ومل يتهيأ لك فائت قرب احلسني فإهنا تكتب لك عمرة
إن زيارة احلسني : ما ُيقال(: ع)قل  أليب عبد اهلل : عن عبد الكرمي بن دسان قال – 7

 .تعدل دجة وعمرة؟( ع)
 ُكتبت له حجة،ولو أن رجاًل أراي احلج ومل يتهيأ له فأتاه إمنا احلج والعمرة هاهنا، : قال

 .(7)ُكتبت له عمرةولو أن رجاًل أراي العمرة فلم يتهيأ له 
لو أن رجاًل أراي احلج ومل : يقول( ع)مسع  أيب عبد اهلل : أيب يعفور قالعن ابن  – 7

 .(7)فعّرف عنده جيزئه ذلك من احلج( ع)يتهيأ له ذل ، فأتى احلسني 
إن رأى سيد  أن خيربين ( ع)كتب  إىل العبد الصاحل : عن إبراايم بن عقبة قال – 6

 .  تعدل ثواب احلج ملن فاته؟وا( ع)بأفل  ما جاء يف زيارة أيب عبد اهلل احلسني 
 .(6)تعدل احلج ملن فاته احلج(: ع)فكتب 

 .عن زيارة قرب احلسني( ع)سأل أبا جعفر )!!!( عن أيب خدجية عن رج   – 5
 .(5)إنه يعدل حجة وعمرة: فقال
أ  شيء تذكر يف زيارة قرب (: ع)قل  أليب عبد اهلل : عن أم سعيد األمحسية قال  – 3
 .لفل ؟من ا( ع)احلسني 
وخرياا كذا، وبسط يده ونكس فضل حجة وعمرة، نذكر فيه يا أم سعيد : قال

                                                 

 .  8/77 ، وسائ  الشيعة  10/78حبار األنوار (   )
 .  8/77 ، وسائ  الشيعة  10/7حبار األنوار (   )
 . 53 /8 ، مستدرك الوسائ   8/77 ، وسائ  الشيعة  10/7حبار األنوار (  7)
 .  10/7حبار األنوار (  7)
 . 50 -53 /8 ، مستدرك الوسائ   10/7حبار األنوار (  6)
 .  10/7حبار األنوار (  5)
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 .( )أصابعه
 

 زيارة قرب احلسني رضي اهلل عنه تعدل عّشرين بل أفضل منها
( ع)أميا مؤمن زار احلسني بن علي (: ع)قال أبو عبد اهلل : عن بشري الداان قال –  

مربورات متقبالت ن حجة وعّشرون عمرة عّشروعارفًا حبقه يف غري يوم عيد كتب  له 
 .( )وعّشرون غزوة مع نيب مرسل وإمام عادل

إن فالنًا أخربين ( ع)قل  أليب عبد اهلل : قال)!!!( عن بن معمر عن بعض أصحابنا  –  
دج دجة أخرى : فقل  له. إين دجج  تسعة عشرة دجة وتسعة عشرة عمرة: أنه قال ل 

 (.ع)قرب احلسني  واعتمر عمرة أخرى تكتب ل  زيارة
أميا أدب إلي  أن حتّج عشرين عمرة وتعتمر عشرين عمرة، أو ُتحشر مع احلسني : فقال

 (.ع)
 (.ع) ا، ب  ُأدشر مع احلسني : فقل 
 .(7)(ع)فمر أبا عبد اهلل : قال
 .فمّر يوم على ُدُمٍر( ع)كن  مع أيب عبد اهلل : عن يميد بن عبد املل  قال – 7
 .ء؟أين يريد اؤ ا: قال
 .قبور الشهداء: قل 
 .فما مينعهم من زيارة الشهيد الغريب؟: قال

 !.وزيارته واجبة؟: فقال له رج  من العراق
مربورات : مث قال. زيرته خري من حجة وعمرة، حىت عّد عّشرين حجة وعمرة: قال
 .متقبالت
اهلل  إين دجج  تسعة عشر دجة فأيُع: فواهلل ما قم  عنده د  أتاه رج  فقال له: قال

 .يل أن يرزقين متام العشرين
 .فه  زرت احلسني؟: قال

                                                 

 . 58 -61 /8 ، مستدرك الوسائ  10/77حبار األنوار (   )
، األمتايل  608/ ، من  ا حيلره الفقيته  50 /8 ، مستدرك الوسائ  06و 10/77حبار األنوار (   )

 . 17 ، روضة الواعظني للفتال 01)!!!( ، ثواب األعمال للصدوق 83 -85 )!!!( للصدوق 
 . 10/70، حبار األنوار 8/770 ، وسائ  الشيعة 5/70التهذيب (  7)
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 .( )إن زيارته خري من عّشرين حجة: قال
تعدل عشرين ( ع)زيارة قرب احلسني : قال( ع)عن زيد الشحام عن أيب عبد اهلل  – 7
 .( )وأفضل من عّشرين عمرة وحجةدجة، 
كم دجج  من  يا شهاب: سألين فقال: قال( ع)عن شهاب بن أيب عبد اهلل  – 6
 .دجة؟

 .تسعة عشر دجة: فقل 
 .(7)(ع)تتمها عّشرين حجة حتسب لك بزيارة احلسني : فقال يل

 
 زيارة قرب احلسني رضي اهلل عنه أفضل من إحدى وعّشرين حجة

 وتعدل اثنتني وعّشرين حجة
 كم دجج ؟(: ع)قال أبو عبد اهلل : عن دذيفة بن منصور قال  -  
 .عشر تسعة :قل 
 (السالم عليه) احلسني زار كمن لكنت حجة وعّشرين أحدًا أمتمت لو إنك أما :فقال :قال

(7). 
 قرب آيت فداك جعل  :فقل  (ع) اهلل عبد أيب على يخل  :قال املدائين سعيد أيب عن -  
 احلسني؟
 األطيبني أطيب وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول بن احلسني قرب ائ  سعيد أبا يا نعم :قال

 .(6)حجة وعّشرون اثنتان لك كتبت زرته فإذا األبرار، وأبّر ارينالطا وأطهر

 حجة وعّشرين مخسًا تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة

                                                 

ممار املشهد  ، 0/667، الوايف  3 /8 ، مستدرك الوسائ  10/78، حبار األنوار  7/60الكايف (   )
 . 17)!!!( ، ثواب األعمال للصدوق 785، كام  الميارات ابن قولويه 77-777

، مستدرك الوسائ   10/7، حبار األنوار 8/773 ، وسائ  الشيعة 5/73، التهذيب 7/608الكايف (   )
 . 0/667، الوايف 37 /8 

 . 37 / 8 ، مستدرك الوسائ  8/768 ، وسائ  الشيعة  10/7حبار األنوار (  7)
 . 37 ص 8 ، مستدرك الوسائ  ج 10/7حبار األنوار (  7)
 .فإذا زرته كتب  ل  اثنتان وعشرون عمرة: 56 /8 ، مستدرك الوسائ  1 -0 /10حبار األنوار (  6)
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 احلسني قرب آيت فداك جعل  :فقل  (ع) اهلل عبد أيب على يخل  :قال املدائين سعيد أيب عن

 ؟(ع)
 األطيبني أطيب وسّلم عليه هللا صّلى اهلل رسول بن احلسني قرب اْئ  سعيد أبا يا نعم :قال

 .( )حجة وعّشرين مخسة لك كتبت زرته فإذا األبرار، وأبّر الطاارين وأطهر

 حجة مثانني تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 مثانني له اهلل كتب (ع) اهلل عبد أيب قرب زار من :قال (ع) اهلل عبد أيب عن عطية بن مال  عن

 .( )مربورة حجة

 حجة ألف تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 وإنه املالئكة، من أكثر خلقًا اهلل خلق ما :قال (ع) اهلل عبد أيب عن مسلم بن حممد عن

 فطافوا نملوا طافوا ام فإذا به، فيطوفون املعمور البي  فيأتون مل  ألف سبعون يوم ك  لينتمل

 (ع) املؤمنني أمري قرب أتوا مث عليه، فسلموا وسّلم عليه اهلل صّلى النيب قرب أتوا هبا طافوا فإذا بالكعبة،
 .القيامة يوم إىل أبدًا مثلهم وينتمل عرجوا، مث عليه، فسلموا (ع) احلسني قرب أتوا مث عليه، فسّلموا
 ألف مائة أجر له اهلل كتب ُمتكِبر و ا متَجِبر غري حبقه عارفًا املؤمنني أمري زار من (:ع) وقال

 واستقبله احلساب عليه واّون اآلمنني من وُبعث تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهلل وغفر شهيد،

 .قربه إىل با استغفار تبعوه مات وإن عايوه، مرض فإن منتمله، إىل شّيعته انصرف فإذا املالئكة،
ألف حجة مقبولة، وألف عمرة عارفًا حبقه كتب اهلل له ثواب ( ع)ومن زار احلسني : قال

 .(7)ه ما تقدم من ذنبه وما تأخرمقبولة، وغفر ل

 وسَلم عليه اهلل صَلى النيب مع حجة تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
زيارة قرب رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم وزيارة قبور : قال( ع)عن فلي  عن أيب جعفر 
 .(7)حجة مع رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم( ع)الشهداء وزيارة قرب احلسني 

                                                 

 . 0/667، الوايف 37 /8 ، مستدرك الوسائ   10/7، حبار األنوار  7/60الكايف (   )
، مستدرك الوستائ   8/768 ، وسائ  الشيعة  7و 10/77ار األنوار ، حب73كتاب املمار للمفيد (   )

 8/ 37 . 
 . 8/773 وسائ  الشيعة : ، وانظر63 /13حبار األنوار (  7)
 . 50 /8 ، مستدرك الوسائ  للنور  10/78حبار األنوا (  7)
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 وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع حجج ثالث تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 َكَمْن كان حبقه عارفًا (ع) احلسني قرب أتى من (:ع) اهلل عبد أبو قال :قال النيلي صاحل عن

 .( )وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع حجج ثالث دّج

 وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع حّجة مخسني تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 .؟(ع) احلسني قرب زار ملن ما (:ع) اهلل عبد أليب قل  :قال صدقة بن حممد عن
 .وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع دجة له تكتب :قال
 .وسّلم؟ عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع دّجة فداك ُجْعِلُ  :له فقل  :قال
 .دّجتان نعم، :قال
 .دجتان؟ فداك جعل  :له قل  :قال
 .وثال  نعم :قال
 .عشرًا بلغ د  يعّد زال فما
 .وسّلم؟ عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع دجج عشر فداك جعل  :له فقل  :قال
 .دّجة وعشرون نعم :قال
 .عشرون؟ فداك جعل  :قل 
 .( )فسكُ  مخسني بلغ د  يعّد زال فما

 من أكثر إىل الثواب لبلغ الراو  يسك  مل ولو الثواب، يف علين مماي يف واإلمام الراو 
 .وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع دجة مليون

 وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع حّجة تسعني تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 علي بن احلسني كان :قال (ع) اهلل عبد أيب عن )!!!( دّدثه عمن غندر، أيب بن احلسني عن

 .ويلادكه يالعبه وسّلم عليه اهلل صّلى النيب دجر يف يوم ذات (ع)
 .الصيب؟ هبذا إعجاب  أشّد ما اهلل رسول يا :عائشة فقال 
 فمن ستقتله، أميت إن أما عيين، وقّرة فؤاي  مثرة واو به أعجب و ا أدّبه  ا وكيف :هلا فقال

 .جج ؟د من دجة اهلل رسول يا :قال  .دججي من دجة له اهلل كتب وفاته بعد زاره

                                                 

 . 8/767 ، وسائ  الشيعة 10/75حبار األنوار (   )
 . 36 /8 الوسائ  ، مستدرك 10/77حبار األنوار (   )
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 .دججي من ودجتني نعم :قال
 دجج ؟ من دجتني :قال
 .وأربعة نعم :قال
 عليه اهلل صّلى اهلل رسول دجج من حجة تسعني بلغ د  ويلّعف ويميد تمايه تمل فلم :قال

 .( )بأعماراا وسّلم

 وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع حّجة مائة تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 حّج كمن كان حبقه عارفًا (ع) احلسني قرب أتى من :قال (ع) اهلل عبد أيب عن ليالني صاحل عن

 .( )وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع حّجة مائة

 وسّلم عليه اهلل صّلى النيب مع حجة ألف تعدل عنه اهلل رضي احلسني قرب زيارة
 متر من طعامًا له فهيأت ،(ع) فاطمة إىل يومًا وسّلم عليه اهلل صّلى النيب يخ  أنه )!!( ُرو 
 (.ع) واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي او األك  على فاجتمعوا ومسن، وقرص
 مث ضح  مث بكى، مث سجويه، وأطال وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول سجد أكلوا فلما
 نره مل ما اليوم من  رأينا ما رأينا اهلل رسول يا :فقال ،(ع) علّي الكالم يف أجرأام وكان .جلس

 ذل ؟ قب 
 واجتماعكم بسالمتكم وسررت فرد  معكم أكل  ملا إين :وسّلم عليه اهلل صّلى فقال

 .بأال ؟ لفرد  شكرًا سجدت :يقول (ع) جربائي  فهبط .شكرًا تعاىل هلل فسجدت
 .نعم :فقل 
 .بعدك؟ عليهم جير  مبا أخربك أ ا :فقال
 .جربائي  أخي يا بلى :فقل 
 وُيظلم إرثها، وُتمنع دقها، ويؤخذ ُتظلم أن بعد ب  حلاقًا أال  لأو فهي ابنت  أما :قال

 دقه وُيمنع ُيظلم فإنه احلسن وأما وُيقت ، دقه وُيمنع فُيظلم عم  ابن وأما ضلعها، وُيكسر بعلها

 وُتسىب ردله، وُينهب اخليول وتطؤه عترته وُتقت  دقه وُيمنع ُيظلم فإنه احلسني وأما .بالسم وُيقت 

 .الغرباء ويدفنه بدمه مرّماًل وُيدفن ذراريه،و نساؤه
                                                 

ستبعني  :  8/76 ، ويف وسائ  الشيعة 51 -50 /8 ، مستدرك الوسائ  10/76حبار األنوار (   )
 .دّجة من دجج رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم بأعماراا

 . 37 /8 ، مستدرك الوسائ   7و  10/77حبار األنوار (   )
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 .أدد؟ يموره وا  :وقل  فبكي 
 .الغرباء يموره :قال
 .الثواب؟ من يموره ملن فما :قل 
 .( )فلح  معك، كلها عمرة وألف حّجة ألف ثواب له يكتب :قال

فة ومن مظاار الوثنية الواضحة عند الرافلة أن زيارة قرب احلسني رضي اهلل عنه يوم عر
أفل  من الوقوف بعرفات واذا التفلي  نتيجة طبيعية لتفلي  الرافلة كربالء على مكة 
املكرمة، ورغبة منا يف ا اختصار ولئال يتبجح الورياين بأن اذا كذب على أبناء يينه وملته 
نستعرض بعض الروايات اليت وضع  لترغيب الروافض يف زيارة قرب احلسني رضي اهلل عنه 

لوقوف بصعيد عرفات الطاار، وأن ثواب الميارة يفوق كثريًا الثواب يف الوقوف وترك احلج وا
إن زّوار احلسني : بعرفات، إضافة إىل سبب جوار  عند الرافلة يف ذل  التفلي  أ ا واو

رضي اهلل عنه  ا يوجد فيهم ابن زنا، خبالف الذين يقفون على صعيد عرفات الطاار فإن فيهم 
 ( )رافلة يعتقدون وددام من أصالب آبائهم بنكاح وغريام من سفاحأبناء زنا، ديث إن ال

 .وال أظن أن الورداين احلديَ عهد بالتّشيع يعجبه هذا الكالم
 :وإلي  بعض روايات الرافلة اليت تنلح بالكذب

رمبا فاتين احلج فُأعّرف عند قرب (: ع)قل  أليب عبد اهلل : عن بشري الّداان قال –  
 .قه؟احلسني عارفًا حب

عارفًا حبقه يف غري يوم عيد كتب ( ع)أميا مؤمن أتى قرب احلسني أدسن  يا بشري، : قال
اهلل له عّشرين حجة وعّشرين عمرة مربورات مقبوالت، وعّشرين غزوة مع نيب مرسل أو 
إمام عادل، ومن أتاه يف يوم عيد كتب اهلل له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نيب 

 .لمرسل أو إمام عاد
 .وكيف يل مبث  اذا املوقف؟: قل 

يوم عرفة ( ع)يا بشري إن املؤمن إذا أتى قرب احلسني : فنظر إيل شبه املغلب، مث قال
 .كتب اهلل له بكل خطوة حجة مبناسكهاواغتس  من الفرات، مث توجه إليه 

 .(7)وغموة: و ا أعلم إ ا أن قال
                                                 

 . 35 -36 /8 ، مستدرك الوسائ  10/77حبار األنوار (   )
 ".الرافلة وطهارة املولد"انظر كتابنا (   )
، حبار األنوار 3  ، أمايل الصدوق 775/ ، من  ا حيلره الفقيه 5/75، التهذيب 7/608الكايف (  7)
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 كتب عرفة يوم (ع) احلسني قرب زار من :قال (ع) اهلل عبد أيب عن ظبيان بن يونس عن  -  

 وسّلم، عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع عمرة ألف وألف ،(ع) القائم مع حجة ألف ألف له اهلل

 عبدي وجل عز اهلل ومّساه تعاىل، اهلل سبيل يف فرس ألف ألف ومحالن نسمة، ألف ألف وعتّق

 يف وُسّمي عرشه، فوق من هللا زّكاه صّديّق فالن :املالئكة وقالت بوعدي، آمن الصِديّق
 .(2)كروبيًا األرض

واإلنسان العاق  يتعجب من اذه املاليني املتدفقة على الذ  يمور القرب ولكن إذا عرف 
 .السبب بط  العجب

إن : قل  له: قال( ع)عن أيب عبد اهلل )!!!( عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا   - 7
 .عشية عرفة قب  نظره إىل أا  املوقف؟( ع) بن علي اهلل يبدأ بالنظر إىل زّوار قرب احلسني

 .نعم: قال
 .وكيف ذل ؟: قل 
 .( )ألن يف أولئك أوالد زنا وليس يف هؤالء أبناء زنا: قال

ومن اعتقايات الرافلة أن من زار قرب احلسني رضي اهلل عنه يوم العاشر من حمرم ويعا 
مليون درجة، وكمن ُقتل مع احلسني فله  بدعاء خمصوص تدعو به املالئكة عند زيارهتا للقرب

رضي اهلل عنه، وُكتب له ثواب زيارة كل نيب وكل رسول وزيارة كل من زار احلسني رضي 
مفاتيح : وللوقوف على اذا الدعاء انظر .اهلل عنه منذ يوم مقتله إىل يوم الزيارة اليت قام هبا

-73 ة المائر للكاظمي ، عمد17 - 1 ص 10، حبار األنوار ج760-766اجلنان للقمي 
 68 . 
 

 املعتزلة يف العصر احلديَ
يقول الورياين ساخرًا ومستهمئًا بسمادة العالمة ابن باز رمحه اهلل تعاىل وغفر له، ديث 
                                                                                                                                            

، وسائ  63-65، كتاب املمار للمفيد 771، مفاتيح اجلنان  0 /8 ، مستدرك الوسائ  10/06
 . 0/667، الوايف للفيض الكاشاين 8/761 الشيعة 

، 67، كتاب املمار للمفيد 05 -06 /8 ، مستدرك الوسائ  10/00، حبار األنوار 68-5/71التهذيب   ( )
 . 758-8/761 وسائ  الشيعة 

، 07 /8 ، مستتدرك الوستائ    10/06، حبار األنوار  71، معاين األخبار  6-5/68التهذيب (   )
 . 773/ ، من  ا حيلره الفقيه  8/75 وسائ  الشيعة 
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و ازال يتصور أن خصوم احلنابلة من اجلهمية واملعتملة واألشاعرة  ازالوا على : "31يقول ص
 ".س املصطلح القدمي واو أا  البدعقيد احلياة واو يستخدم يف مواجهتهم نف

و ا أعلم ا  قول الورياين عن علم أم أنه نتيجة التخدير العقد  والفكر  الذ  يعيشه 
 .يف ينيا الوام واخليال والغطرسة؟

فه  يستطيع بادث مهما كان ااااه أن ُينكر وجوي أمثال اذه التيارات الفكرية املنحرفة 
 .يف أفكار كثري من املعاصرين؟

د   ا تكون موجوية يف  –عدا األشعرية  –وليس من الالزم التسمية بتل  املسميات 
ب  األسس الفكرية والعقائدية لتل  املسميات موجوية فعاًل يف أرض . سادة الفكر املعاصر

الواقع، والعالمة ابن باز رمحه اهلل تعاىل ليس جاااًل أو ساذجًا د  يقول ذل  الكالم، ب  
اهلل تعاىل أن من يعتقد بتل  العقائد وإن اختلف التسمية فهو ضال مبتدع مقصويه رمحه 

ويوافقه يف ذل  مجيع العلماء املقتفني آثار النيب صَلى اهلل عليه وسَلم، فهو رمحه اهلل تعاىل  ا 
 .يتكلم بأشياء مثالية ب  عن أمور واقعية حمسوسة بني ظهراين املسلمني

ا  فعاًل أن املعتملة فرقة اندثرت وليس هلا : ال الورياينونعوي للمعتملة ونسأل نفس سؤ
وا  فعاًل إن الكالم عن املعتملة والفرق األخرى  ا . امتداي فكر  يف عقول بعض املعاصرين؟

جدوى من طرده ومناقشته باعتبار أن ذل  ماضيًا وليس له دلور يف الواقع؟ وما اجلدوى من 
 كان؟ وغري ذل  من األسئلة اليت يطردها اجلهلة أمثال مناقشة أفكارام  ا سيما وإهنم يف خرب

 .الورياين
الواقع ُيثب  أن تل  الفرق هلا وجوي فكر  ب  مؤسسات رمسية تدعمها وحتاول نشراا 
وفرضها على الناس، فاألشعر  مثاًل هتتم هبا كثري من اجلامعات يف الدول العربية واإلسالمية 

وكذل  املعتملة ُيطّب  هلا كثري من .   من مل يأخذ هباوُتدّرسها وتعم  على نشراا وُتلّل
الُكتاب املعاصرين ويناي  هبا تارة باسم احلرية وتارة باسم التجديد، ووجوي الرافلة أكرب يلي  
على الوجوي ا اعتمايل، ديث إن الكثري من األسس عند الرافلة إمنا اي انعكاس للتأثر الرافلي 

ياين ُيدرك اذه احلقيقة، والورياين نفسه يعتقد بأفكار املعتملة أثناء باملعتملة، و ا أظن أن الور
 .تقلباته الفكرية قب  ارتدايه واعتناق يين الرافلة

 ( )ويف اذا املبحث نعرض مالمح من األفكار ا اعتمالية لدى بعض الكّتاب املعاصرين
                                                 

حممد العبدة وطارق عبتد  : لألستاذين 78 -6  ص" املعتملة بني القدمي واحلديث"نقاًل عن كتاب (   )
 .احلليم بتصرف يسري جدًا
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 .الكتاب والسنةلنرى ا  يقتنع الورياين بوجوي املعتملة أم أن ذل  من أواام علماء 
شأن يف عصرنا احلديث، ولو ذل  الشأن ما  –أو باألصح فكر ا اعتمال  –وللمعتملة 

اجتهدنا يف التعريف هبذه الفرقة وأفكاراا ومبايئها و اعتربنااا من الفرق اليت اندثرت يف 
التاريخ، ذل  أن فلح مبادثها من خالل فكر الشيعة الرافلة أو تمييف منااجها من خالل 

نااج األشاعرة، وإمنا يتم يف ثنايا الري على الرافلة والقواعد املنهجية لالعتمال ملا أطّ  خلفهم م
يف عصرنا اذا برؤوسهم، ونايوا مبا أويعته املعتملة من منااج واختذوا من سبي  املدح هلم 

شعار  ذريعة إىل نشر آرائهم الفاسدة، وا استتار حت "! عقالنيتهم"و " حتررام"والثناء على 
 .ا اعتمال لدّس السم يف الفكر اإلسالمي التوديد  السليم

وما ! أ ا حيق لنا ا اقتباس منهم والرجوع إليهم! ؟"املسلمني"أليس املعتملة من : قالوا! نعم
مع اجلامدين من الفقهاء واألئمة واحملدثني من السلف ونلتمم طريقهم و ا نقتبس عن " جنمد"لنا 

تل  اي جمم  يعاواام وملخص !. يت تتناسب ومقتليات عصرنا الراان؟ال" ثوريتهم"املعتملة 
قوهلم الذ  أرايوا به القلاء على عقيدة املسلمني والتفافهم دول كتاهبم من خالل تلبيس احلق 

واو شأن املفسدين  –بعد أن جنح  جهويام يف إزادة شريعة احلق عن السادة  –بالباط  
 .يف ك  زمان ومكان
ر ذل  األمر تظهر يف بعض البالي اإلسالمية بعد أن ذاع  املبايئ الثالثة وقد بدأت جذو

اليت أطلقها الصهاينة من خالل الثورة الفرنسية ليتمكنوا من خالهلا من ادم اخللقية البشرية 
 ".العدل –املساواة  –احلرية "عامة وإقامة اجملتمع اليهوي  على أنقاضها، واي مبايئ 

حرر اإلنسان من ك  القيم واألعراف واألييان ويفع  ما حيلو له تعين أن يت "واحلرية"
كالبهيمة، وأن متح  يعاهتا يف معاين احلرية السياسية أو الفكرية اليت مل يقف اإلسالم دائاًل يف 

 .سبيلها يومًا من األيام ياخ  اإلطار الشرعي هلا
مشتركون يف صفة  تعين أن  ا فرق بني مسلم ونصراين وجموسي ب  الك  "واملساواة"

اإلنسانية فهم إخوة هبذا املعىن، و ا معىن للتفريق بينهم بسبب العقيدة، فلتسقط األييان كلها 
َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َواَل  }: باسم املساواة، وليتح البشر باسم اإلنسانية، وسبحان القائ 

ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي  وْا َما َعِنُتْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُءَوُد }: وقال { الَنَصاَرى َحَتى َتَتِبَع ِمَلَتُهْم
 !.فكيف السبي  لالحتاي مع أمثال اؤ اء من املشركني؟. { ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر

يعين نمع الثروات من أيد  مالكيها بدعوى سالمة التوزيع ورّياا إىل فئة من  "والعدل"
قتصاي العاملي كله، وما اارب الشيوعية وا اشتراكية والرأمسالية إ ا اليهوي املسيطرين على ا ا
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 .أفكارًا يهويية يف أصلها ومنشئها
وقد ساعدت على نشر األفكار اهلدامة املؤسسات اليت أقامها الصهاينة لتكون شعارًا هلم 

شر يف ينشرون من ورائه تل  اخلبائث كنواي  الروتار  والليونم، واي مؤسسات ماسونية تنت
وقد سرت . العامل كله  امتصاص طاقته وثرواته واجتذاب علية القوم فيه لالستفاية منهم

وأمثاهلا إىل الوطن اإلسالمي نتيجة ا اختالط بني الشرق والغرب " العقالنية"و " التحرر"عدوى 
دوه يف يف مطلع القرن املاضي عن طريق البعثات التعليمية وغرياا، فتأثر تالمذة البعثات مبا وج

كرفاعة الطهطاو  وخري الدين  –بقصد أو بدون قصد  –أوربا ونقلوا ذل  يف كتبهم 
واو إيراين املولد  –املعروف باألفغاين  –التونسي، إىل أن جاء يور مجال الدين األسد آباي  

لعامل وقد قام بالعديد من األعمال اليت كان هلا أسوأ األثر يف ا ( )واملنشأ ترىب يف أدلان الرافلة
وباعث "! باعث الشرق"أن يدعوه باسم " الطيبني"اإلسالمي رغم ما حيلو للبعض من املسلمني 

الشرق اذا كان مؤسسًا ورئيسًا ألكرب حمف  ماسوين يف الشرق، وترقى يف يرجات املاسونية 
 .إىل أعلى املراتب

نعرفه كأستاذ  و ا جمال لإلطالة يف احلديث عن مجال الدين اذا إ ا مبقدار ما ينبغي أن
! اليت اصطلح على تسميتها باملدرسة اإلصالدية –حملمد عبده صادب املدرسة العقلية ا اعتمالية 

واليت ظهرت أوائ  اذا القرن يف مصر وخرج من عباءهتا كثري من الكّتاب الذين اهتموا  –
بالكفر بالَدَخ  يف يينهم من بعد مث  طه دسني، الذ  وضع كتاب الشعر اجلاالي فحشاه 

 .البواح ودوكم بسببه يف مصر وعمل من منصبه باجلامعة
مث تتابع  الكتابات اهلدامة املستترة حت  ستار ا اعتمال والتحرر والعقالنية تنخر يف جسد 

 –اليت كان  آخر يرع ُيتقى به كيد املفسدين  –األمة املسلمة بعد أن سقط  اخلالفة 
ي مث عن مستقب  الثقافة يف مصر وضرورة نبذ فظهرت كتابات طه دسني عن الشعر اجلاال

، وقد متح  "حترير املرأة"كذل  كتابات قاسم أمني عن . مجلة وتفصياًل" التقاليد الشرقية"
اؤ اء بلفظ احلرية ويعوى العقالنية والتقدم، وامتددوا ا اعتمال واملعتملة واعتربوام األجدر 

 "!.تراثنا اإلسالمي"با اتباع يف 
ا  يف مصلحة : واآلن حيق لنا أن نتساءل": "ضحى اإلسالم"أمني يف كتابه تساءل أمحد 

                                                 

اإلسالم واحللارة الغربية، حممد حممد دسني، ويعوة مجال الدين األفغاين يف امليمان، مصطفى : راجع(   )
 . 708فوز  غمال ص
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مث أعلن أنه ليس يف صاحلهم القلاء على  ( )؟"املسلمني موت ا اعتمال وانتصار احملدثني
ا اعتمال، ب  كان من الواجب على املعتملة واحملدثني أن يستمر كحمبني أددمها تقّدمي واآلخر 

وما أبعد اذا الفكر عن الفهم اإلسالمي املستودى  ( )!ون من كليهماليستفيد املسلم! حمافظ
من أداييث رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم اليت تقرر أن اناك طائفة واددة منصورة ظاارة 

 .على احلق وأهنا ودداا الناجية يون سائر الفرق ا اثنتني والسبعني
 .(7)" مصائب املسلمني موت املعتملةيف رأيي أن من أكرب: "ويعلن أمحد أمني يف صرادة

ومل يكن اذا الرأ  الذ  عّبر عنه أمحد أمني، بشأن يور ا اعتمال، وأمهيته وضرورة تبين 
املسلمني له يف طرق البحث ومنهاجه، رأيًا ارتآه ودده ب  عرف عند كثري غريه من الكّتاب 

 .الذين ملع  أمساؤام يف اذه احلقبة األخرية من الممان
كنظرية يدين هبا  (7)الذ  تبىن الوضعية املنطقية –كاتب آخر او زكي جنيب حمموي  فهذا

اديد "يمعم أنه إن كان لنا أن حنيي جمءًا من تراثنا اإلسالمي فليكن او ا اعتمال، يقول يف  –
يبدو لكاتب اذه الصفحات أن أام مجاعة ميكن لعصرنا أن يرثها يف وجهة ": الفكر العريب

 أن يرثها يف طريقته ومنهاجها عند النظر إىل األمور اي مجاعة املعتملة اليت جعل  أعين.. نظراا
 .(6)"العق  مبدأاا األساسي كلما أشك  األمر
فما زل  أرى أنه لو أراي أبناء عصرنا أن جيدوا عند : "ويؤكد ذل  بعد صفحات فيقول

ة بشيء من تراثهم، فذل  او األقدمني خيطًا فكريًا ليتمسكوا بطرفه فيكونوا على صلة موصول
 .(5)"الوقفة املعتملية من املشكالت القائمة

واذا املسكني قد وقع يف خطأ كان  ابد له من الوقوع فيه نظرًا  انشغاله طوال دياته 
                                                 

 .  8 /7ضحى اإلسالم (   )
 . 87 /7املصدر السابق (   )
 . 83 /7املصدر السابق (  7)
وفحوااا إنكار عامل الغيب يف صورة مستترة اي ايعاء أنه ليس لنا شأن مبا  ا خيلع لتجاربنا وميكننا (  7)

حتسسه، فاأللفاظ اليت  ا يوجد هلا رصيد يف الواقع احملسوس اجملرب  ا تعين شيئًا، وجيب أن ينصتب  
ما يف إمكاهنم حتقيقه والتحقق منه، أما عامل الغيب فهو يائرة اإلدساس واملشاعر  ا جهد الناس على 

غري، واي صورة معدلة خبيثة إلنكار الغيب بالكلية يون التصريح بذل ، مراعاة للوسط الذ  يعيشه 
 .الكاتب، و استدراج من ينفرون من يعوى اإلحلاي املباشرة

 . 3  اديد الفكر العريب ص(  6)
 . 7  املصدر السابق   (5)
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بالفكر الغريب يراسة وحتلياًل وتسلية كما عّبر بنفسه يف مقدمة كتابه املذكور إ ا سنوات قليلة 
على عج  بنظر املستشرقني  ا بنظر املؤمن، اذا اخلطأ او اعتقاي "   عّبًايعب فيها الترا"أخذ 

أن أا  السنة واجلماعة كانوا يقفون باملرصاي حملاو ات إعمال العق  يف جمال الطبيعة واحلياة 
حبرية وانطالق، واو أمر ما كان يف يوم من األيام، وإمنا يشهد التاريخ أن الصراع بني أا  

ام من الفرق اللالة كان بسبب إيخال العق  يف جمال الغيب أو ًا، وحماولة السنة وبني غري
حتكيمه يف نصوص الشارع الثابتة اليت توجه احلياة البشرية بكليات وقواعد قد رضيها اهلل 

، ثانيًا، أما يف جمال العلوم الطبيعية والتجريبية فعلى أمثال -واو أعلم هبم  –سبحانه خللقه 
إبراز يلي  وادد يستدلون به على وقوف أا  السنة واجلماعة يف وجه تل  اؤ اء املفسدين 

العلوم أو عدم إعمال العق  فيها، ود  مهامجة أا  السنة للفالسفة إمنا كان  يف اجلانب 
امليتافيميقي الذ  خاضوا فيه غمار العلوم اإلهلية بعقوهلم القاصرة فخرجوا إىل الكفر البواح كما 

يف الطب " القانون"لفارايب، بينما مل ينكر أدد على ابن سينا وضعه لكتاب فع  ابن سينا وا
مثاًل، وإمنا ايعاءات اؤ اء كلها حمض باط  وان واوى، وملا كان اإلسالم يعاجل يف مبايئه 
وأساسياته قواعد اجتماعية وتشريعات يولية وسياسية واقتصايية تصايم  يف كثري منها مع 

، كان هلم   املواقف ا اعتمالية اليت قدم  العق  فيما  ا ميكن احلكم فيه تل  ا ااااات اهلدامة
 .خري سند يف يعواام للقلاء على الشريعة اإلسالمية والنهج الرباين

وقد تناثرت تل  الدعاو  عن املعتملة يف العديد من أعمال بعض البادثني واحملدثني، كما 
 .ونقلوا عنهم ما أوريوه يف حتسينه وتميينه ذكرنا، فمددوا ا اعتمال وتابعوا املستشرقني
حت  عنوان " يراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية"يقول عرفان عبد احلميد يف كتابه 

املعتملة أول مدرسة كالمية ظهرت يف اإلسالم وكان هلا يور : "أمهية املعتملة يف الفكر اإلسالمي
يت أوجدت األصول العقلية للعقيدة كبري يف تطور الفكر الديين والفلسفي فيه، فهي ال

وجعل  للنتمعة العقلية يف الفكر اإلسالمي مكانة مرموقة، ورفع  من شأن !! اإلسالمية
، و ا حنتاج إىل التعليق، ديث سبق أن بّيّنا ( )"العق  وأدكامه وقدرته يف الوصول إىل احلقيقة

عمل  فيه النتمعة العقلية يف اإلهليات وجما اته، وبّيّنا اجملال الذ  " العق "موقف أا  السنة من 
ولكن أّنى ملث  اذا البادث أن يتفهم موقف اإلسالم يف مث  . فأنتج  ذل  اللالل وا احنراف

املعتملة : "تل  األمور واو ينق  عن املستشرقني نص كالمهم مرتئيًا له وموافقًا عليه، فيقول
الصلة بني احلقائق الدينية وأدكام العق  متث  أول حماولة يف الفكر اإلسالمية تعرض  ملسألة 

                                                 

 . 6  يراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية (   )
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وما بني القوسني منقول (" بقوة فكرية عجيبة وثبات عظيم وداول دّلها بطريقة مبتكرة)وذل  
فاهلل اهلل يف ! عن سوزانا فلمر يف مقدمة كتاب املعتملة وواضح تبنيه هلذا الرأ  ا استشراقي

 .املسلمني وعقائدام أيها البادثون اجملديون
ذابنا نتتبع اذا التيار الذ  انتشر يف الكتابات احلديثة لطال احلديث ولكننا نكتفي مبا ولو 

ذكرنا ليكون يلياًل وشاادًا على صحة ما ذابنا إليه من حماولة الفكر ا اعتمايل العوية إىل 
حممو ًا على أقالم بعيدة ك  البعد  –من خالل مفاايم التحرر والتقدم والعقالنية  –السطح 
 .منهج اإلسالم الصايف األصي عن 

قد تعدى إىل بعض الفلالء ممن  –يشك  أق  دّدة  –ومما يدعو لألسف أن اذا ا اااه 
ينتمون للحركة اإلسالمية يف عصرنا، فالدكتور عدنان زرزور يقدم رسالته عن احلاكم اجلشمي 

تاريخ املذااب "ابه ومنهجه يف التفسري وينق  ثناء الشيخ حممد أبو زارة على املعتملة يف كت
أ   –إن اؤ اء : أو ًا: دفظه اهلل –أ  أبو زارة  –قال : "مؤيدًا اذا الثناء فيقول" اإلسالمية
يعدون فالسفة اإلسالم دقًا ألهنم يرسوا العقائد اإلسالمية يراسة عقلية مقيدين  –املعتملة 

نصوص القرآن فهمًا أنفسهم باحلقائق اإلسالمية غري منطلقني يف غري ظلها، فهم يفهمون 
فلسفيًا، ويغوصون يف فهم احلقائق اليت تدل عليها غري خالعني للشريعة و ا متحللني من 

 .( )!( )"النصوص
 –ومن سائر املنااج الكالمية األخرى  –لإلفاية من منهج املعتملة العقلي "كما إنه يدعو 

أتباعه والغرباء عنه على دد يف الدفاع عن اإلسالم وشرح دقائقه أمام مناوئيه وخمالفيه من 
 !.، فه  يا ترى يف منهج املتكلمني وطريقة املعتملة ما ُيدفع به عن اإلسالم حبق؟(7)"سواء

مث يّدعي الدكتور عدنان يعوى عريلة خالف فيها منطوق ومفهوم نصوص ثابتة صرحية 
الفرقة املنصورة  عن رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم كحديث الفرق الثالثة والسبعني ودديث

وليس يف تاريخ اإلسالم فرقة واددة تستطيع أن تمعم لنفسها فهم : "الذ  رواه مسلم فقال
العقيدة اإلسالمية على الوجه األكم  د  يكون ك  من خالفها يف شيء ضا ًا مبتدعًا أو من 

                                                 

والتحل  من النصوص إما أن يكون رفلها كما فعل  املالددة أو بتأويلها وحتريفها عن مواضتعها  (   )
 .كما فعل  املعتملة والشيعة وسائر املؤولة املبتدعة

 .   عدنان زرزور، احلاكم اجلشمي (   )
 . 0 ر السابق املصد(  7)
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نب آخر، و ا ختلو فرقة واددة من الغلو يف جانب والتفريط يف جا! ( )أا  الميغ واألاواء
 .( )"!وليس  مهمتنا ا انتصار لفرقة على أخرى أو تعميق اخلالف بني اذه الفرق

فقد اشتمل  اذه الفقرة ودداا على ثالثة أخطاء مركبة، ! والعجب العجاب مما قاله
فأين قول ! أنه  ا توجد فرقة واددة فهم  العقيدة اإلسالمية على الوجه األكم : قوله: أوهلا

وأين . رواه مسلم"  ا تمال طائفة من أميت ظاارين على احلق: "ى اهلل عليه وسَلمرسول اهلل صَل
رواه " ستفترق أميت إىل ثال  وسبعني فرقة إددااا الناجية: "قوله صَلى اهلل عليه وسَلم

مال  والشافعي وأمحد : الترمذ ، وأين فرقة أا  السنة واجلماعة اليت من زعمائها أئمة اإلسالم
وغريام كثري كثري ممن .. فة وابن تيمية وابن القيم وابن كثري وحممد بن عبد الوّاابوأبو دني

وا  العقيدة اإلسالمية هبذا القدر من . ؟!اتفق  عقائدام وإن اختلفوا يف بعض الفروع
 !.الصعوبة ليتعذر فهمها على أ  طائفة طوال اذه القرون؟

ا يف شيء ضا ًا ومبتدعًا أو من أا  د  يكون من خالفه"أو ليس معىن ما تقدم من أنه 
إنكارًا صرحيًا لوجوي أا  األاواء ابتداء إذ أين تذاب بأقوال أئمة اإلسالم اليت " الميغ واألاواء

حتذر من اتباع أا  األاواء والبدع؟ وكفانا يف ذل  ما أوريه الشاطيب يف ا اعتصام اجلمء األول 
ونترك للقارئ املسلم احلكم على .. السنة فيهمعن أا  األاواء والتحذير منهم وكالم أئمة 

 .صحة أقواله وتقييمها من خالل ما طالع يف ثنايا حبثنا
 "!.و ا ختلو فرقة واددة من الغلو يف جانب والتفريط يف جانب آخر"قوله : ثانيها
كما وصفهم ابن تيمية  إن مسة أهل السنة الوسطية ال إىل إفراط وال إىل تفريط: ونقول

وسط يف باب أفعال اهلل عَم وجَ  بني املعتملة واملكذبني ( أا  السنة واجلماعة)وام ": بقوله
ويف باب الوعد والوعيد، بن الوعيدية الذين . بالقدر واجلربية النافني حلكمة اهلل ورمحته وعدله

هلل يقولون بتخليد عصاة املسلمني يف النار وبني املرجئة الذين جيحدون بعض الوعيد وما فّل  ا
وام وسط يف أصحاب رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم بني الغايل يف . به األبرار على الفجار

بعلهم الذين يقول فيه بإهلية أو نبوة، واجلايف فيهم الذ  يكفر بعلهم أو يفسقه واو خيار 
 .(7)"اذه األمة
 ..".وليس  مهمتنا اليوم ا انتصار لفرقة على أخرى: "قوله: وثالثها

                                                 

 .وعالمة التعجب من عنده(   )
 . 0 احلاكم اجلشمي (   )
 . 0/ ابن تيمية، اجلواب اصحيح (  7)
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بل إن مهمتنا األساسية يف احلياة هي إظهار عوار الباطل الذي تّشتمل عليه : ولونق
أقاويل تلك الفرق االثنتني والسبعني كما إن من مهمتنا مناهضة الكفر واإلحلاد سواء 
بسواء، واملقبول من العمل هو ما كان خالصًا صوابًا، خالصًا لوجه اهلل تعاىل وصوابًا على 

 عليه وسَلم، فالتلفيّق وحماولة التقارب املزعوم بني الفرق هو مبثابة سنة رسوله صَلى اهلل
الطعن يف صحة عقيدة احلّق اليت عليها أهل السنة واجلماعة، عقيدة السلف الصاحل، وعقيدة 

 .صحابة رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم
 :املدرسة اإلصالحية احلديثة

ّتاب، يف بلع العقوي املاضية، أن يتلمس ميكن للبادث من خالل كتابات عديدة من الُك
آثار مدرسة فكرية مميمة ينتمي إليها فكر اؤ اء الكّتاب وآراؤام، ُيستدل عليها بوددة اآلراء، 

اليت مل  –اذه املدرسة . وتقارب املفاايم، وُتميم بتشابه املوضوعات، وتالقي املقاصد والغايات
ل  الدعاو  واآلراء، اليت اي امتداي ملا عرف تفجأ القارئ املسلم بت –تتخذ صبغة رمسية 

السري أمحد خان اهلند  ومجال الدين األسد آباي  ومن بعده : باملدرسة اإلصالدية وزعماؤاا
الشيخ حممد عبده، يف هناية القرن املاضي، واي كذل  إدياء للمنهج ا اعتمايل يف تناول 

 .الشريعة، وحتكيم العق  فيما  ا حيتكم فيه إليه
أو العصرانية " التطوير"كن حتديد ما اتمع عليه آراء تل  املدرسة يف كلمة واددة اي ومي

وما تعنيه من تناول أصول الشريعة وفروعها بالتعدي   Modernismكما تترجم عن اإلجنليمية 
والتغيري، تبعًا للمنااج العقلية اليت اصطنعها الغرب دديثًا، أو ما ُتمليه عقليات أرباب ذل  

و ا يسلم من اذا التطوير أمر من أمور الشريعة كأصول .. ذاب، اليت تتلمذت لتل  املنااجامل
الفقه واحلديث أو التفسري أو مسائ  الفقه كاحلجاب والطالق أو تعدي الموجات، واحلدوي أو 

 .الطامة اليت عرف  بالتقارب بني األييان
من قب  السلطات " سري"لقب  على رأس تل  املدرسة السري أمحد خان اهلند ، الذ  منح

الربيطانية تكرميًا له، والذ  يرى أن القرآن الكرمي او املصدر الوديد الذ  جيب أن نستقي منه 
أدكام الشريعة، واألداييث  ا ُيعتّد هبا يف اذا الشأن لتأخر تدوينها، وألن أكثريتها أداييث 

واملعامالت، ويرفض عقوبة الرجم آداي  ا تفيد يقينًا، كما حي  الربا البسيط يف التجارة 
 .واحلرابة، وينفي شرعية اجلهاي لنشر الدين

زواج املسلمة من كتايب، وا اختالط بني  –تلميذ أمحد خان  –وُيح  سيد أمري علي 
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أ  )أن اهلل سبحانه  ا ُيصف إ ا بالصفات السلبية  ( )الرج  واملرأة، كذل  يرى حممد أسد
، وينحو منحى حممد عبده يف إنكار املعجمات ( )قال  املعتملةمتامًا كما ..( ليس كذا وكذا

 !.املايية، كتفسري إاالك أصحاب الفي  بوباء احلصبة أو اجلدر  الذ  محلته الطري األبابي 
حممد فتحي عثمان بتطوير العقيدة والشريعة معًا يف . ومن املعاصرين األدياء، يناي  ي
يميد الدكتور دسن الترايب خطوة فيدعو إىل اديد كتابه عن الفكر اإلسالمي والتطور، و

إن إقامة أدكام اإلسالم يف عصرنا حتتاج إىل اجتهاي عقلي كبري : "أصول الفقه ديث يقول
وللعق  سبي  إىل ذل   ا يسع عاق  إنكاره، وا اجتهاي الذ  حنتاج إليه ليس اجتهايًا يف 

 .(7)"الفروع ودداا، وإمنا او اجتهاي يف األصول أيلًا
ويشك  حممد سعاي جالل يف إمكانية وجوي نص قاطع يف الشريعة ثبوتًا وي الة، د  

 ..القرآن الكرمي، الذ  وإن كان ثابتًا من جهة النق ، إ ا أن الظن يتطرق إليه من قب  الد الة
وأما علوم سلف املسلمني : "ويدعو عبد اللطيف غمايل إىل يثر الترا  كله ديث يقول

 .(7).."ف غاية التخلف بالنسبة ملا لدينا، و ا أقول ملا لدى األوربيني من علومفهي شيء متخل
فإذا : "فتحي عثمان عن دجاب املرأة ومسألة عدم ا اختالط بقوله. ويف جمال الفقه يعرب ي

.. التقى الرج  باملرأة يف ظروف طبيعية اايئة حمكمة، فلن يغدو اذا اللقاء قارعة شديدة الوقع
رؤية املرأة وحمايثة املرأة ومعاملة املرأة، يف إطار من الدين واخللق حتدي معامله  سيألف الرج 

تربية األسرة وعرف اجملتمع ورعاية الدولة، وستألف املرأة بدور الرج  فيهدأ السعار امللطرم 
 ".و ا يكون اناك جمال لالحنراف والشذوذ، وتتجمع لدى الطرفني خربات ودصانات واارب

وكأن اربة األوربيني يف ا اختالط لقرون عديدة أنتج  اخلربات ! العظيم سبحان اهلل
إن اذا إىل جانب كونه افتياتًا على الشريعة ! واحلصانات، وكفل  اإلدصان للمرأة والرج 

 .احلنيفة، فهو جه  بالفطرة اإلنسانية اليت يعلم دقيقتها خالقها سبحانه
د درجًا يف التفكري يف تقييد دق الرج  يف حنن اليوم  ا جن"ويعلن عبد اللطيف غمايل 

                                                 

 .إثر عمله يف السعويية لفترة طويلة 5 1 أسلم عام ( ليوبولد فايس)او املستشرق النمساو  األص  (   )
 .  6 عن مفهوم اديد الدين، بسطامي حممد سعيد ص(   )
، عصام أمحد البشري لني  يرجة املاجستتري  "الدعوة إىل التجديد يف منهج النقد عن احملدثني"ث عن حب(  7)

 .من جامعة الرياض
 . 71املصدر السابق (  7)
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 .( )"األربع وتقييد دقه يف الطالق
أما يف احلدوي فريى دسن الترايب أن الرية الفكرية اليت  ا يصادبها خروج على نظام 

 .الدولة  ا تستوجب إقامة احلد، ويعين بالرية الفكرية الكفر ا اعتقاي  بالتعبري الشرعي
ي عثمان أن عقوبة الرية كان  للرورة عسكرية أملتها ويرى الدكتور حممد فتح

 .الظروف على عهد رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم
أما عن التقارب بني األييان فريى عبد العميم كام  أن منطقة الشرق األوسط اي منطقة 

يد  اإلسالم واملسيحية واليهويية، واو ما يؤكده كذل  فهمي او: التوديد بديانتها الثال 
 .( )وحممد سعيد عشماو 

اإلسالم او أن تسلم وجه  هلل وأن  : "بقوله! أما عبد اهلل غمايل فيشرح معىن اإلسالم
حمسن، وأ  امرئ كان اذا داله فإنه مسلم سواء كان مؤمنًا مبحمد أو كان من اليهوي أو 

 ".النصارى أو الصابئني
وأن الدين املنجي عند اهلل ليس ويبني أن اجلنة ليس  دكرًا على املسلمني املوددين 

ملاذا يعتقد أتباع ك  يين أن اهلل خيتصهم باجلنة ويذر غريام وأكثر : "فيقول! اإلسالم ودده
 .(7)مث يؤكد أن دقيقة الشرك اي العداء بني األييان" الناس يف النار؟

فتات فليحذر الشباب من تل  الدعوات الباطلة وإن حتل  باألمساء الرنانة والال: وبعد
املليئة اليت تتحد  عن العق  والتحرر والتجديد والتوفيق، أو تستتر خلف تل  الفرق اليت 

 .تعلق  باسم اإلسالم يف تارخيه رغم ضالهلا واحنرافها
 

 األشّثاعرة
وام فرقة من  –ويف الوق  الذ  يهاجم فيه ابن باز األشاعرة : 31يقول الورياين ص

ويعتربام من أا  البدع يعوي ويناقض نفسه  –  بلساهنم فرق أا  السنة الذين يّدعي التحد
واذه اي عقيدة أا  السنة واجلماعة من أصحاب رسول اهلل صَلى اهلل عليه وسَلم : "بقوله

عن " املقا ات"وأتباعهم بإدسان واي اليت نقلها اإلمام أبو احلسن األشعر  رمحه اهلل يف كتابه 
 ".ه من أا  اإلميانأصحاب احلديث وأا  السنة ونقله غري

                                                 

 . 58املصدر السابق ص (   )
 .نقاًل عن حبث الدعوة إىل التجديد 131 /8 /3 جريدة األخبار املصرية (   )
 . 7 -5 نظرات يف الدين ص(  7)
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 .يبدو أن الورياين  ا يعي ما يقول و ا ما يسطره من اذيان فخلط احلاب  بالناب : اجلواب
مل يكن متناقلًا كما زعم اذا  –رمحه اهلل وغفر له  –ومسادة الشيخ العالمة ابن باز 

ه اله تعاىل الرافلي، ب  إن قوله اذا مما أمجع العلماء على أن اإلمام أيب احلسن األشعر  رمح
من الكتب اليت تنتهج عقيدة " اإلبانة عن أصول الديانة"من أئمة أا  السنة واجلماعة وكتابه 

أا  السنة واجلماعة، والفرقة اليت ُتسمى باألشاعرة بعيدة ك  البعد عن منهجه وعقيدة، ب  اي 
ّر يف دياته بثال  أخذت عنه ما مّر يف املردلة الثانية من دياته رمحه اهلل تعاىل، ديث إنه م

كان معتمليًا وأقام على ا اعتمال أربعني سنة مث نبذه بعد أن سرب : املردلة األوىل: مراد  فكرية
أثب  اإلمام األشعر  رمحه اهلل تعاىل الصفات : غوره وكشف وات  شتره، واملردلة الثانية

لبصر، والكالم، وتأوي  احلياة، والعلم، والقدرة، واإلراية، والسمع، وا: العقلية السبعة واي
واحلال . اخلربية كالوجه واليدين والقدم والساق وحنو ذل  كما قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل

إثبات ذل  كله من غري تكييف و ا تشبيه جريًا على منوال السلف واي طريقته يف : الثالث
 .اإلبانة اليت صنفها آخرًا

يس كما يمعم الرافلي اجلاا ، وذل  أن واألشاعرة ليسوا من أا  السنة واجلماعة ول
 .الفادص لعقيدة األشاعرة جيد أهنم يباينون أا  السنة واجلماعة يف كثري من العقائد

" القول الرشيد يف دقيقة التوديد"يقول فليلة الشيخ سلمان العلوان يف كتابه القيم 
ت، كاملعتملة، اعلم أن املذااب املخالفة ملذاب السلف يف باب األمساء والصفا: 63ص

واجلهمية، واألشاعرة، واملاتريدية، واإلباضية، واملفوضة كثرية جدًا، وأكثر اذه املذااب اللالة 
وكثريًا من أتباع . شيوعًا مذاب األشاعرة، كثري من كتب التفسري واحلديث واألصول متتلئ به
ات بعض علماء اذا املذاب يسمون أنفسهم أا  السنة واجلماعة، فكثريًا ما يري يف عبار

، ويعنون بذل  مذاب "اذا مذاب أا  السنة واجلماعة"، و"اتفق أا  السنة: "األشاعرة
 .األشاعرة

واألشاعرة ليسوا يف عداي أا  السنة واجلماعة،  ا يف باب األمساء والصفات، و ا يف كثري 
إرجاء، : أكثرام من أبواب العقيدة، إمنا ام يف عداي أا  الفرقة واللاللة، وفيهم أيلًا، أو يف

 .وجرب، وشيء من التجهم، فإهنم يوافقون اجلهمية يف كثري من أصوهلم
. ومن زعم أن األشاعرة من أا  السنة واجلماعة، فهو إما جاا  مبذاب السلف ودقيقته

وإما صادب . فهذا جيب عليه أن  ا يقف ما ليس به علم، فإن الكالم بال علم جه  وضالل
 .اات. باط  ليددض به احلقاوى، وباط ، جيايل بال
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وسنحاول جاادين إبراز تل  الفروقات بينهم وبني أا  السنة يف العقيدة مع اجلمم بأنه  ا 
تصح نسبتهم إىل أا  السنة و ا يعين بذل  وصف بعض الذين يوافقوهنم يف تأوي  بعض 

اء املشهورين، الصفات بأهنم أشاعرة كما حيلو لبعض طلبة العلم الذين تطاولوا على بعض العلم
 .وأيلًا  ا حنكم بصواب من يوافقوهنم يف ذل 

لندرك عن علم ويقني بأن  ( )وفيما يلي نستعرض األصول املنهجية ملذاب األشاعرة بإجياز
 .األشاعرة ليسوا كما يمعم الورياين

 :مصدر التلقي: األول
داي  والغمايل مصدر التلقي عند األشاعرة او العق ، وقد صّرح اجلويين والراز  والبغ

واآلمد  واإلجيي وابن فورك والسنوسي وشّراح اجلوارة وسائر أئمتهم بتقدمي العق  على النق  
عند التعارض، وعلى اذا يرى املعاصرون منهم، ومن اؤ اء السابقني من صّرح بأن األخذ 

 !!.بظاار الكتاب والسنة أص  من أصول الكفر وبعلهم خففها فقال او أص  اللاللة
 :إثبات وجود اهلل: اينالث

ومعلوم أن مذاب السلف او أن وجويه تعاىل أمر فطر  معلوم باللرورة واأليلة عليه 
 .يف الكون والنفس واآلثار واآلفاق والودي أج  من احلصر، ففي ك  شيء له آية وعليه يلي 

ي اهلل واو ا استد ال على وجو" احلدو  والقدم"أما األشاعرة فعندام يلي  يتيم او يلي  
بأن الكون داي  وك  داي  فالبد من حمد  قدمي، وأخص صفات اهلل اذا القدمي خمالفته 
للحواي  وعدم دلوهلا فيه، ومن خمالفته للحواي  إثبات أنه ليس جوارًا و ا عرضًا و ا جسمًا 

 مث أطالوا جدًا يف تقرير اذه القلايا، اذا وقد رتبوا عليه من. إخل.. و ا يف جهة و ا مكان
األصول الفاسدة ما  ا يدخ  حت  العد مث  إنكارام لكثري من الصفات كالرضا والغلب 
.. وا استواء بشبهة نفي دلول احلواي  يف القدمي ونفي اجلوارية والعرضية واجلهة واجلسمية

إىل آخر املصطلحات البدعية اليت جعلواا نفيها أصو ًا وأنفقوا األعمار واملداي يف شردها 
و أهنم قالوا الكون خملوق وك  خملوق  ابد له من خالق لكان أيسر وأخصر، مع أنه ونفيها، ول

 .( )ليس الدلي  الوديد ولكنهم تعمدوا موافقة الفالسفة د  يف ألفاظهم
                                                 

 . 63- 7لفليلة الشيخ الدكتور سفر احلوايل ص" منهج األشاعرة يف العقيدة"باختصار عن (   )
، وأول شترح  7 -3/ مجع األبواب األوىل من أ  كتاب يف عقيدهتم، وجمموع الفتتاوى  : انظر(   )

أللتممهم  ( خملتوق )سببه أهنم لو قتالوا  ( داي )اإلصفهانية، ويالدظ أن تعمدام استخدام كلمة 
السفة بأن اذا او موضع النتماع و ا يستدل بالدعوى على نفستها يف نظترام، ومتع اتذا     الف
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 :التوحيد: الثالَ
التوديد عند أا  السنة واجلماعة معروف بأقسامه الثالثة واو عندام أول واجب على 

قدماؤام ومعاصروام فالتوديد عندام او نفي التثنية أو التعدي ونفي املكلف، أما األشاعرة 
ومن " نفي الكمية املتصلة والكمية املنفصلة"التبعيض والتركيب والتجمئة أ  دسب تعبريام 

اذا املعىن فّسروا اإلله بأنه اخلالق أو القاير على ا اختراع وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد 
 .ى التركيب واألجماء عنداموالعني ألهنا تدل عل

أما التوديد احلقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فال ذكر له يف كتب 
عقيدهتم إطالقًا و ا أير  أين يلعونه أيف كتب الفروع؟ فليس فيها أم يتركونه باملرة، فهذا 

 .الذ  أجمم به
.. نظر أو أول جمء من النظر أوأما أول واجب عند األشاعرة فهو النظر أو القصد إىل ال

إىل آخر فلسفتهم املختلف فيها، وعندام أن اإلنسان إذا بلغ سن التكليف وجب عليه النظر مث 
 !.أحيكم له باإلسالم أم بالكفر؟.. اإلميان واختلفوا فيمن مات قب  النظر أو يف أثنائه

طريق النظر فإمنا او مقلد وينكر األشاعرة املعرفة الفطرية ويقولون إن من آمن باهلل بغري 
رمحه  –ورّجح بعلهم كفره واكتفى بعلهم بتعصيته، واذا ما خالفهم فيه احلافظ ابن دجر 

ونق  أقوا ًا كثرية يف الري عليهم، وإن  ازم قوهلم تكفري العوام ب  تكفري الصدر  –اهلل 
 .( )األول

 :اإلميان: الرابع
بهم قاطبة على أن اإلميان او التصديق القليب، األشاعرة يف اإلميان مرجئة جهمية أمجع  كت

 :واختلفوا يف النطق بالشهايتني أيكفي عند تصديق القلب أم  ابد منه، قال صادب اجلوارة

                                                                                                                                            

 ا لإلستالم  )فالفالسفة يقولون الكون قدمي و ا نسّلم أنه داي ، فاألشاعرة كما قال شيخ اإلسالم 
 (.نصروا و ا للفالسفة كسروا

، 71 ، غاية املرام لآلمد  7-7ى ، شرح الكرب18هناية اإلقدام للشهرستاين : عن اذه الفقرة انظر(   )
، أركان اإلميتان لتوايب    7 : ، اهلل ج  جالله، سعيد دوى17- 1( للبوطي)كربى اليقينيات 

 . 78غاوجي 
كلها، اإلنصاف  1، 0، 3يرء تعارض العق  والنق  ج: وخبصوص أول واجب واملعرفة الفطرية انظر

، 66 -67 ، أصول الدين للبغتداي   8  ، الشام  77- 7، املواقف 7، اإلرشاي   للباقالين 
 . 760-7/773 ،  75، 7/763فتح البار  
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 وفسر اإلميان بالتصديق
 

 والنطق فيه اخللف بالتحقيق 
وقد رّجح الشيخ دسن أيوب من املعاصرين أن املصدق بقلبه ناج عند اهلل وإن مل ينطق  

فعلى كالمهم  ا ياعي حلرص النيب صَلى اهلل عليه وسَلم أن يقول عمه . هبما، ومال إليه البوطي
أبو طالب  ا إله إ ا اهلل، ألنه  ا ش  يف تصديقه له بقلبه، واو من شاهبه على مذابهم من أا  

 !.اجلنة
عبه بأهنا اذا وقد أولوا ك  آية أو دديث وري يف زياية اإلميان ونقصانه أو وصف بعض ُش

 .( )إميان أو من اإلميان
 :القرآن: اخلامس

وقد أفريت موضوعه ألمهيته القصوى، واو منوذج بارز للمنهج األشعر  القائم على 
، ديث انتهج التوسط بني أا  السنة "التوفيقية"التلفيق الذ  يسميه األشاعرة املعاصرون 

 .اضطرابواجلماعة وبني املعتملة يف كثري من األصول فتناقض و
فمذاب أا  السنة واجلماعة أن القرآن كالم اهلل غري خملوق وأنه تعاىل يتكلم بكالم 

 .ويسمعه اخلالئق يوم القيامة –عليه السالم  –مسموع تسمعه املالئكة ومسعه موسى 
اليت مل حيالفها  –أما مذاب األشاعرة فمن منطق التوفيقية . ومذاب املعتملة أنه خملوق

فالكالم الذ  يثبتونه هلل تعاىل او معىن أزيل أبد  قائم . قوا بني املعىن واللفظفّر –التوفيق 
واستدلوا بالبي  املنسوب . بالنفس ليس حبرف و ا صوت و ا يوصف باخلرب و ا اإلنشاء

 :لألخط  النصراين
 إن الكالم لفي الفؤاي وإمنا

 

 جع  اللسان على الفؤاي يلياًل 
فليس  اي كالمه  –ومنها القرآن  –ترتيب والنظم واحلروف أما الكتب املنتملة ذات ال 

والكالم النفسي شيء وادد يف ذاته . عبارة عن كالم اهلل النفسي"تعاىل على احلقيقة ب  اي 
لكن إذا جاء التعبري عنه بالعربانية فهو توراة وإن جاء بالسريانية فهو إجني ، وإن جاء بالعربية 

 ".لوقة ووصفها بأهنا كالم اهلل جماز ألهنا تعبري عنهفهو قرآن، فهذه الكتب كلها خم
إن اهلل خلقه أو ًا يف اللوح احملفوظ مث أنمله يف : واختلفوا يف القرآن خاصة فقال بعلهم

صحائف إىل مساء الدنيا، فكان جربي  يقرأ اذا الكالم املخلوق ويبلغه حملمد صَلى اهلل عليه 
                                                 

أكثره : ، اإلميان لشيخ اإلسالم707، املواقف   7، غاية املرام 713، اإلرشاي 66اإلنصاف : انظر(   )
، كتربى  77-1 ري عليهم فال داجة لتحديد الصفحات، تبسيط العقائد اإلسالمي، دسن أيوب 

 . 15 اليقينيات 
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م جربي  كالمه النفسي وأفهمه جربي  حملمد صَلى اهلل عليه إن اهلل أفه: وقال اآلخرون. وسَلم
مث ( ألهنم ينكرون علو اهلل)وسَلم، فالنتمول نمول إعالم وإفهام  ا نمول دركة وانتقال 

او : اختلفوا يف الذ  عّبر عن الكالم النفسي هبذا اللفظ والنظم العريب من او؟ فقال بعلهم
 !!.ى اهلل عليه وسَلمب  او حممد صَل: جربي ، وقال بعلهم

يف سوريت احلاقة وا انشقاق ديث  { ِإَنُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي }: واستدلوا مبث  قوله تعاىل
أضافه يف األوىل إىل حممد صَلى اهلل عليه وسَلم ويف األخرى إىل جربي  بأن اللفظ ألدد 

 .ّرح الباقالين باألول وتابعه اجلويينوقد ص(" صَلى اهلل عليه وسَلم)جربي  أو حممد "الرسولني 
ويف إضافته تعاىل إىل اذا الرسول تارة وإىل اذا تارة على أنه إضافة : "قال شيخ اإلسالم

بالغ وأياء  ا إضافة إددا  لشيء منه وإنشاء كما يقول بعض املبتدعة األشعرية من أن 
ة منهم يف نصف قوهلم ملن قال أنه ملااا( صَلى اهلل عليه وسَلم)دروفه ابتداء جربي  أو حممد 
 ".قول البشر من مشركي العرب

وعلى القول أن القرآن الذ  نقرؤه يف املصادف خملوق سار األشاعرة املعاصرون 
ميتنع أن يقال أن القرآن : "وصردوا، فكشفوا بذل  ما أراي شارح اجلوارة أن يستره دني قال

 .( )"خملوق إ ا يف مقام التعليم
 :قدرال: السادس

أراي األشاعرة انا أن يوفقوا بني اجلربية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسب واي يف مآهلا 
جربية خالصة ألهنا تنفي أ  قدرة للعبد أو تأثري، أما دقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجم 

 :األشاعرة أنفسهم عن فهمها فلاًل عن إفهامها لغريام وهلذا قي 
 مما يقال و ا دقيقة حتته

 

 معقول تدنوا إىل األفهام 
 الكسب عنه األشعر  واحلال 

 
 عند البهشمي وطفرة النظام 

 ".إن اإلنسان جمبور يف صورة خمتارة: "وهلذا قال الراز  الذ  عجم او اآلخر عن فهمها 
أما البغداي  فأراي أن يوضحها فذكر مثا ًا ألدد أصحابه يف تفسرياا شّبه فيه اقتران قدرة 

باحلجر الكبري قد يعجم عن محله رج  ويقدر آخر "العبد مع نسبة الكسب إىل العبد  اهلل بقدرة
                                                 

، 83 ، أصول الدين 73 -0  وما بعداا، اإلرشاي  13-15اإلنصاف : عن القرآن عندام انظر(   )
من جمموع املتتون،   6 ، منت الدريير 07، 55-57، شرح الباجور  على اجلوارة 17 املواقف 

يف التسعينية وقد استغرق موضوع الري عليهم يف القرآن أكثر مبادثها ومن أعظمها وأنفسها ما ذكره 
 .الوجه السابع والسبعني فلرياجع
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على محله منفريًا به فإذا اجتمعا مجيعًا على محله كان دصول احلم  بأقوامها، و ا خرج 
 "!!.أضعفهما بذل  عن كونه داماًل

، ألنه لو أن األقوى وعلى مث  اذا املثال الفاسد يعتمد اجلربية وبه يتجرأ القدرية املنكرون
من الرجلني عّذب اللعيف، وعاقبه على مح  احلجر فإنه يكون ظاملًا باتفاق العقالء، ألن 

 .اللعيف  ا يور له يف احلم ، واذه املشاركة الصورية  ا اعله مسؤو ًا عن مح  احلجر
َضى ِلِعَباِدِه َوال َيْر }: وأولوا قوله تعاىل" احملبة والرضا"واإلراية عند األشاعرة معنااا 

وا  رضيه للكفار أم فعلوه : فبقي السؤال واريًا عليهم! بأنه  ا يرضاه لعبايه املؤمنني { اْلُكْفَر
 .واو مل يريه؟

 .وفعلوا بسائر اآليات مث  ذل 
ومن اذا القبي  كالمهم يف ا استطاعة، واحلاص  أهنم يف اذا الباب خرجوا عن املنقول 

 .( )!!مذابهم فلاًل عن الربانة عليهواملعقول ومل يعربوا عن 
 :السببية وأفعال املخلوقات: السابع

باء "ينكر األشاعرة الربط العاي  بإطالق وأن يكون شيء يؤثر يف شيء، وأنكروا ك  
يف القرآن، وكّفروا وبّدعوا من خالفهم ومأخذام فيها او مأخذام يف القدر، فمثاًل " سببية
بطبعها أو اي علة اإلدراق فهو كافر مشرك ألنه  ا فاع   من قال أن النار حترق: عندام

عندام إ ا اهلل مطلقًا، د  أن أدد حناة األندلس من يولة املوددين التومرتية األشعرية ادم 
 !!.عند النحاة مدعيًا أن الفاع  او اهلل" نظرية العام "

سر المجاجة ما الرج  إذا ك: قالوا إن األسباب عالقات  ا موجبات د  أهنم يقولون
انكسرت بكسره وإمنا انكسرت عند كسره، والنار إذا أدرق  ما حترق ما ادترق بسببها وإمنا 

 .ادترق عنداا  ا هبا فاإلنسان إذا أك  د  شبع ما شبع باألك  وإمنا شبع عند األك 
 :احلكمة الغائبة: الثامن

ة مشتملة على دكمة تقلي ينفي األشاعرة قطعًا أن يكون لشيء من أفعال اهلل تعاىل عّل
إجياي الفع  أو عدمه، واذا نص كالمهم تقريبًا، واو ري فع  لقول املعتملة بالوجوب على اهلل، 
د  أنكر األشاعرة ك   ام تعلي  يف القرآن، وقالوا إن كونه يفع  شيئًا لعّلة ينايف كونه خمتارًا 

ويعتربونه من لوازم التنتميه، " نفي الغرض عن اهلل"واذا األص  تسميه بعض كتبهم . مريدًا
                                                 

: ، هناية األقدام77 : ، أصول الدين87 -03 : ، هبوامش الكوثر ، اإلرشاي75-76: اإلنصاف(   )
 .وغرياا  5 -61 ، شفاء العلي    7: ، املواقف33
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 –كاحلكمة مثاًل  –وجعلوا أفعاله تعاىل كلها راجعة إىل حمض املشيئة و ا تعليق لصفة أخرى 
هبا، ورتبوا على اذا أصو ًا فاسدة كقوهلم جبواز أن ُيخّلد اهلل يف النار أخلص أوليائه وُيخّلد يف 

 .اجلنة أفجر الكفار، وجواز التكليف مبا  ا ُيطاق
وسبب اذا التأصي  الباط  عدم فهمهم أ ا تعارض بني املشيئة واحلكمة أو املشيئة 

وهلذا مل يثب  األشاعرة احلكمة مع الصفات السبع واكتفوا بإثبات اإلراية مع أن . والرمحة
 .( )احلكمة تقتلي اإلراية والعلم وزياية د  أن من املعاصرين من أضافها مث  سعيد دوى

 :اتالنبو: التاسع
خيتلف مذاب األشاعرة عن مذاب أا  السنة واجلماعة يف النبوات اختالفًا بعيدًا، فهم 

مث يقررون أنه  ا  –كما يف الفقرة السابقة  –يقررون أن إرسال الرس  راجع للمشيئة احمللة 
يلي  على صدق النيب إ ا املعجمة، مث يقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس املعجمة 

ولو اّيعى السادر أو الكاان النبوة لسلبه :  تكون مقرونة بايعاء النبوة والتحد ، قالوالكنها  ا
إىل آخر ما .. اهلل معرفة السحر رأسًا وإ ا كان اذا إضال ًا من اهلل واو ميتنع عليه اإلضالل

يقررونه مما خيالف املنقول واملعقول، وللعف مذابهم يف النبوات مع كوهنا أخطر أبواب 
يدة إذ ك  أموراا متوقفة على ثبوت النبوة أغروا أعداء اإلسالم بالني  منه واستطال عليهم العق

 .الفالسفة واملالددة
والصوفية منهم كالغمايل يفسرون الودي تفسريًا قرمطيًا فيقولون او انتقاش العلم الفائض 

 .( )من العق  الكلي يف العق  اجلمئي
 :التحسني والتقبيح: العاشر
شاعرة أن يكون للعق  والفطرة أ  يور يف احلكم على األشياء باحلسن والقبح ينكر األ

ويقولون مري ذل  إىل الشرع ودده، واذا ري فع  مغال، لقول الربامهة واملعتملة أن العق  
يوجب دسن احلسن وقبح القبيح، واو مع منافاته للنصوص مكابرة للعقول، ومما يترتب عليه 

                                                 

، 78 -57 : ، النبوات75: ، شرح أم الربااني7 7،   7: ، شرح الكربى 77: املواقف: انظر(   )
انظتر متثاًل   : ، وقد أطال ابن القيم يف ري شبه األشاعرة يف شفاء العلي 11 /5 : وع الفتاوىجمم
اهلل ج  . الطبعة القدمية 0  / : وجهًا، ومنهاج السنة 75، ديث ري عليهم من   6إىل   1 ص

 .وقد ذكر احلكمة ضمن الظواار ومل يذكراا ضمن الصفات 18(: سعيد دوى)جالله 
، غاية  75-761: ، املواقف35 : ، أصول الدين 75: ، هناية األقدام765، 785: اياإلرش: انظر(   )

 (.من جمموعة القصور العوايل) 0  -7  / : ، الرسالة اللدنية0 7: املرام
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م أن الشرع قد يأيت مبا او قبيح يف العق  فإلقاء يور العق  باملرة أسلم من األصول الفاسدة قوهل
من نسبة القبح إىل الشرع، مثاًل ومّثلوا لذل  بذبح احليوان فإنه إيالم له بال ذنب واو قبيح يف 
العق  ومع ذل  أباده الشرع، واذا يف احلقيقة قول الربامهة الذين حيرمون أك  احليوان فلما 

عن ري شبهتهم ووافقوام عليها أنكروا دكم العق  من أصله وتومهوا أهنم هبذا  عجم اؤ اء
كما أن من أسباب ذل  مناقلة أص  من قال بوجوب الثواب والعقاب . يدافعون عن اإلسالم

 .( )على اهلل حبكم العق  ومقتلاه
 :التأويل: احلادي عّشر

مرجوح لقرينة فهو هبذا املعىن ومعناه املبتدع صرف اللفظ عن ظااره الراجح إىل ادتمال 
 .حتريف للكالم عن مواضعه كما قّرر ذل  شيخ اإلسالم

واو أص  منهجي من أصول األشاعرة وليس او خاصًا مببحث الصفات ب  يشم  أكثر 
نصوص اإلميان خاصة ما يتعلق بإثبات زيايته ونقصانه وتسمية بعض ُشعبه إميانًا وحنواا، وكذا 

يد وقصص األنبياء خصوصًا موضوع العصمة، وبعض األوامر بعض نصوص الوعد والوع
 .التكليفية أيلًا

وضرورته ملنهج عقيدهتم أصلها أنه ملا تعارض  عندام األصول العقلية اليت قّررواا بعيدًا 
عن الشرع مع النصوص الشرعية وقعوا يف مأزق رّي الك  أو أخذ الك ، فوجدوا يف التأوي  

ض الذ  اختلقته أواامهم، وهلذا قالوا إننا ملطرون للتأوي ، وإ ا أوقعنا مهربًا عقليًا من التعار
وأن اخللف مل يؤولوا عن اوى ومكابرة وإمنا عن داجة واضطرار؟ فأ  . القرآن يف تناقض

 .تناقض يف كتاب اهلل يا مسلمون نلطر معه إىل رّي بعله أو ا اعتراف لألعداء بتناقله؟
، فما املعيار الذ  عرف "تأويالت غريبة"ذاب األشاعرة وقد اعترف الصابوين بأن يف م

 .به الغريب من الغريب؟
وانا  ابد من زياية التأكيد على أن مذاب السلف  ا تأوي  فيه لنص من النصوص 

اضطر السلف إىل تأويله  – ا يف الصفات و ا غرياا  –الشرعية إطالقًا و ا يوجد نص وادد 
ييث اليت ذكراا الصابوين وغريه حتم  يف نفسها ما يدل على وهلل احلمد، وك  اآليات واألدا

املعىن الصحيح الذ  فهمه السلف منها والذ  يدل على تنتميه اهلل تعاىل يون أيىن داجة إىل 
 .التأوي 

 :أما التأوي  يف كالم السلف فله معنيان
                                                 

 .املصاير السابقة(   )
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 أ  يف" القول يف تأوي  اذه اآلية"التفسري كما اد يف تفسري الطرب  وحنوه  ( )
 .تفسرياا

َهّثَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن  }: احلقيقة اليت يصري إليها الشيء كما يف قوله تعاىل ( )
 .أ  حتقيقه ووقوعه { َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه }: أ  حتقيقها وقوله { َقْبُل

وإن تعجب فاعجب هلذه اللفظة النابية اليت يستعملها األشاعرة مع النصوص واي أهنا 
شبيه، وهلذا وجب تأويلها فه  يف كتاب اهلل إهبام أم أن العقول الكاسدة تتوام الت" توام"

 .والعقيدة ليس  جمال توام
. ب  األواام السقيمة –ولكنه يف األفهام  –عياذًا باهلل  –فالعيب ليس يف ظاار النصوص 

عليه افترااا أما يعوى أن اإلمام أمحد استثىن ثالثة أداييث وقال  ابد من تأويلها، فهي فرية 
 .ونفااا شيخ اإلسالم سندًا ومتنًا( اإلدياء وفيص  التفرقة)الغمايل يف 

ودسب األشاعرة يف باب التأوي  ما فتحوه على اإلسالم من شرور بسببه فإهنم ملا أّولوا 
ما أّولوا تبعتهم الباطنية وادتج  عليهم يف تأوي  احلالل واحلرام والصالة والصوم واحلج 

ساب، وما من دجة حيتج به األشاعرة عليهم يف األدكام واآلخرة إ ا ادتج واحلشر واحل
وإ ا فلماذا يكون تأوي  . الباطنية عليهم مبثلها أو أقوى منها من واقع تأويلهم للصفات

تنتميهًا وتوديدًا وتأوي   –الذ  تقطع به العقول والفطر والشرائع  –األشاعرة لعلو اهلل 
 .( )كفر ورّيةالباطنية للبعث واحلشر 

                                                 

فصت   : ، وغرياا واإلرشتاي 65 ، 65: عن التأوي  مجلة انظر كتاب ابن فورك كاماًل، واإلنصاف(   )
إدياء علوم التدين طبعتة   : وعن الثالثة أداييث انظر. فص  كام  أيلًا: له، أساس التقديس كام 
 . 608، 5/713، وانظر كذل  6/710، والري يف جمموع الفتاوى 31 / : الشعب

التأوي  الذ  يذكره الفقهاء يف باب البغاة وقد يري يف بعض كتب العقيدة  ا سيما : تنبيه دول التأوي 
تكفري وا استحالل او غري التأوي  املذكور انا إن كان  أكثر الكتب تسميه تأوياًل واو يف موضوع ال

 ".تأول"يف احلقيقة تأو ًا ألن الفع  املاضي منه 
وضع الدلي  يف غري موضعه باجتهاي أو ُشبه تنشأ من عدم فهم ي الة النص، وقد يكتون  : فالتأول او

متعسفًا متومهًا فال ُيعذر فيه، وعلى ك  دال جيب الكشف عن املتأول جمتهدًا خمطئًا فُيعذر وقد يكون 
داله وتصحيح فهمه قب  احلكم عليه، وهلذا كان من مذاب السلف عدم تكفري املتأول د  تقام عليه 

َلّثْيَس   }: احلجة مثلما دص  مع بعض الصحابة الذين شربوا اخلمر يف عهد عمر متأولني قوله تعاىل
ومث  اذا من أّول بعض الصتفات  . اآلية { ْا َوَعِمُلوْا الَصاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْاَعَلى اَلِذيَن آَمُنو

فهو مؤول متأول و ا يكفر، وهلذا مل يطلتق   { َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء }: عن دسن نية متأو ًا قوله تعاىل
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أليس ك  منهما ريًا لظواار النصوص، مع أن نصوص العلو وأكثر وأشهر من نصوص 
 .وملاذا يكّفر األشاعرة الباطنية مث يشاركوهنم يف أص  من أعظم أصوهلم؟. احلشر اجلسماين؟
 :السمعيات: الثاين عّشر

 :ُيقّسم األشاعرة أصول العقيدة حبسب مصدر التلقي إىل ثالثة أقسام
سم مصدره العق  ودده واو معظم األبواب ومنه باب الصفات وهلذا ق ( )

يون " ما حيكم العق  بوجوبه" واذا القسم او" عقلية"يسمون الصفات السبع 
 .توقف على الودي عندام

واذا  –على خالف بينهم فيها  –قسم مصدره العق  والنق  معًا كالرؤية  ( )
 ".و مبعاضدة الوديما حيكم العق  جبوازه استقال ًا أ"القسم او 

قسم مصدره النق  ودده واو السمعيات أ  املغيبات من أمور اآلخرة  (7)
ما  ا حيكم العق  باستحالته لكن : كعذاب القرب والصراط وامليمان واو عندام

ويدخلون فيه التحسني . لو مل يري به الودي مل يستطع العق  إيراكه منفريًا
 .والتقبيح والتحلي  والتحرمي

باآلخرة واو أص  ك  السمعيات ليس او يف مذاب أا  السنة مسعيًا فقط ب   واإلميان
إن األيلة عليه من القرآن اي يف نفسها عقلية كما إن الفطر السليمة تشهد به فهو دقيقة 

لكن لو أن العق  دكم باستحالة شيء من . مركوزة يف أذاان البشر ما مل جيرفهم عنها جارف
وغاية . فحكمه مريوي وليس إمياننا به متوقفًا على دكم العق  –فرضًا وجد ًا  –تفصيالته 

 .( )األمر أن العق  قد يعجم عن تصوره إما أن حيكم العق  باستحالته فغري واري وهلل احلمد
 :التكفري: الثالَ عّشر

التكفري عند أا  السنة واجلماعة دق هلل تعاىل  ا ُيطلق إ ا على من يستحقه شرعًا و ا 
 .إطالقه على ثب  كفره بشروطه الشرعيةترييه على 

أما األشاعرة فهم ملطربون اضطرابًا كبريًا فتارة يقولون حنن  ا نكّفر أددًا، وتارة 
                                                                                                                                            

أما الباطنية فال ش  . أولونالسلف تكفري املخالفني يف الصفات أو غرياا ألن بعلهم أو كثري منهم مت
يف كفرام ألن تأويلهم ليس أل  شبه ب  أرايوا ادم اإلسالم عمدًا بدلي  أهنم مل يكتفتوا بتأويت    

 ..إخل. األمور ا اعتقايية ب  أّولوا األدكام العملية كالصالة والصوم واحلج
وانظر اجلمء الثاين متن  ، 70، النبوات 71، شرح اإلصفهانية 66، اإلنصاف 760: اإلرشاي: انظر(   )

 . 3 -3جمموع الفتاوى 
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يقولون حنن  ا نكّفر إ ا من كّفرنا وتارة يكفرون بأمور  ا تستوجب أكثر التفسيق أو التبديع 
ن بأمور اي نفسها شرعية، وجيب وتارة يكفرون بأمور  ا ُتوجب جمري التفسيق وتارة يكّفرو

 .على مسلم أن يعتقداا
فأما قوهلم  ا نكّفر أددًا فباط  قطعًا إذ يف املنتسبني إىل اإلسالم فلاًل عن غريام كفار  ا 
ش  يف كفرام، وأما قوهلم  ا نكّفر إ ا من كّفرنا فباط  كذل ، إذ ليس تكفري أدد لنا 

 .شرعًا مبسوغ أن نكّفره إ ا إذا كان يستحق ذل 
وأما تكفري من  ا يستحق سوى التبديع فمث  تصرحيهم يف أغلب كتبهم بتكفري من قال 
إن اهلل جسم  ا كاألجسام، واذا ليس بكافر ب  او ضال مبتدع ألنه أتى بلفظ مل يري به 

وأما تكفري من  ا يستحق د  جمري الفسق . الشرع، واألشاعرة تستعم  ما او مثله وشر منه
فكما مر يف الفقرة السابعة من تكفريام من قال إن النار علة اإلدراق والطعام علة  أو املعصية

 .الشبع
وأما التكفري مبا او دق يف نفسه جيب اعتقايه فنحو تكفريام ملن يثب  علو اهلل ومن مل 
يؤمن باهلل على طريقة أا  الكالم وكقوهلم إن األخذ بظواار النصوص من أصول الكفر، 

 .اية األصنام فرع من مذاب املشبهة ويعنون هبم أا  السنة واجلماعةكقوهلم أن عب
ومن شوااد تكفري بعلهم قدميًا ودديثًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ودسب  ما 

 .( )يف كتب الكوثر  وتلميذه براءة األشعريني
 

 املصادر اإلسالمية
 .األم للشافعي ( )
 . ا 78 ليماين، عامل الكتب، بريوت األنوار الكاشفة، عبد الرمحن املعلمي ا ( )

الرباان يف تربئة أيب اريرة من البهتان، عبد اهلل الناصر، يار النصر للطباعة والنشر،  (7)
 . ا1 7 الطبعة األوىل، القاارة 

حممد غيا ، : التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة أليب بكر اآلجر ، حتقيق (7)
 .، الرياض785 يار عامل الكتب، الطبعة الثانية 

 .تفسري الطرب  (6)

                                                 

 .11 -10 ، أركان اإلميان  5، شرح الكربى 15 ، 5 : ، أساس التقديس 71: املواقف: انظر(   )
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 .تفسري ابن كثري (5)

 .تفسري فتح القدير (3)

 .تفسري روح املعاين لأللوسي (0)

 .تلخيص احلبري  ابن دجر العسقالين (1)

 .اجلامع الصغري للسيوطي (8 )

 .مجع اجلوامع للسيوطي (  )

حممد حممد أبو شهبة، يار اللواء، الطبعة الثانية، الرياض . يفاع عن السنة، ي (  )
 . ا783 

عبد املنعم . ي  زيارة قرب احلسني على دج بي  اهلل احلرام، يالرافلة وتفل (7 )
 . ا  7 السامرائي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل 

 .الرسالة للشافعي (7 )

 .روضة الطالبني للنوو  (6 )

 .سب  السالم للصنعاين (5 )

 .سنن أيب ياوي (3 )

 .سنن البيهقي (0 )

 .سنن الدارقطين (1 )

 .سنن الدارمي (8 )

 .سنن ابن ماجه (  )

 .سنن النسائي (  )

فهد السليمان، : عقيدة الواسطية، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، إعدايشرح ال (7 )
 .، الرياض  ا1 7 يار الثريا، الطبعة األوىل 

شرح العقيدة الواسطية، الدكتور صاحل الفوزان، يار السالم، الطبعة الثانية  (7 )
 .، الرياض ا3 7 

 .صحيح البخار  (6 )

 .صحيح مسلم (5 )

علي بن حممد الدخي  . ي: ، ابن القيم، حتققالصواعق املرسلة على اجلهمية واملطلة (3 )
 .، الرياض  ا780 اهلل، يار العاصمة، الطبعة األوىل 
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 .فتح البار   ابن دجر (0 )

 .فتح العميم للرافعي (1 )

القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن، الشيخ حممد الصاحل العثيمني، خرج  (78)
 . ا5 7 لسلف، الرياض أشرف بن عبد املقصور، أضواء ا: أداييثه وعّلق عليه

القول الرشيد يف دقيقة التوديد، سليمان بن ناصر العلوان، يار املنار، الطبعة  ( 7)
 .، الرياض  ا7 7 األوىل 

 .منتخب مسند عبد بن محيد ( 7)

 .كنتم العمال للهند  (77)

 .املبسوط للسرخسي (77)

 .جممع الموائد للهيثمي (76)

 .خمتصر املمين (75)

 .اجملموع للنوو  (73)

 .احمللى  ابن دمم (70)

 .ك للحاكم النيسابور املستدر (71)

 .املدونة الكربى لإلمام مال  (78)

 .مسند ابن اجلعد ( 7)

 .مسند ابن رااويه ( 7)

 .مسند سعد بن أيب وقاص للدروقي (77)

 .مسند أيب ياوي الطيالسي (77)

 .مسند أمحد (76)

 .مسند أيب عوانة (75)

 .مسند أيب يعلى (73)

 .مسند احلميد  (70)

 .مصنف ابن أيب شيبة (71)

ق عبد احلليم، يار األرقم، الطبعة املعتملة بني القدمي واحلديث، حممد العبدة وطار (68)
 . ا780 األوىل، برمنجهام 

 .املغين  ابن قدامه ( 6)
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 .مغين احملتاج للشربيين ( 6)

 .منهاج السنة  ابن تيمية (67)

منهج األشاعرة يف العقيد، سفر بن عبد الرمحن احلوايل، الدار السلفية، الطبعة  (67)
 .، الكوي   ا783 األوىل 

 .املوطأ لإلمام مال  (66)

عبد الرمحن احملموي، مكتبة الرشد، الطبعة . من األشاعرة، ي موقف ابن تيمية (65)
 .، الرياض  ا6 7 األوىل 

 .ني  األوطار للشوكاين (63)

 .وغري ذل  من املراجع املذكورة يف احلواشي
 

 املصادر الّشيعية
 .ا ادتجاج، الطربسي ( )
جلنة التحقيق، الطبعة األوىل : أدكام اخلل  يف الصالة، مرتلى األنصار ، حتقيق ( )

 .، قم ، األمانة العامة للمؤمتر املئو  مليالي األنصار   ا7 7 ربيع األول  –

فارس : إرشاي األذاان إىل أدكام اإلميان، احلسن بن يوسف بن املطهر، حتقيق (7)
احلسون، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم، الطبعة األوىل 

 . ا8 7 

 .إرشاي السائ ، الكلبايكاين (7)

إبراايم هباير ، الطبعة األوىل : لسبق، علي بن احلسن احلليب، حتقيقإشارة ا (6)
 .، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم  ا7 7 

 .اإلثنا عشرية، هباء الدين العاملي (5)

 .ا استبصار فيما اختلف من األخبار، حممد بن احلسن الطوسي (3)

 .ا استغاثة يف بدع الثالثة، أبو القاسم الكويف (0)

يار الشبسترى للمطبوعات، قم الطبعة الثانية : األصول الستة عشر، الناشر (1)
 . ا786 

 .ا اقتصاي، الطوسي (8 )

حممد : األقطاب الفقهية على مذاب اإلمامية، ابن أيب مجهور األدسائي، حتقيق (  )
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 .، الطبعة األولى ا8 7 قم،  –احلسون، مكتبة املرعشي النجفي 

عاملي، مركم التحقيق اإلسالمي للمكتب اإلعالم األلفية والنقلية، حممد بن مكي ال (  )
 .يف احلوزة العلمية قم

 .األمايل، الصدوق (7 )

 .اإلمامة والتبصرة، ابن بابويه القمي (7 )

 .ا انتصار، املرتلى (6 )

 .األلفية والنقلية، الشهيد األول (5 )

 .األقطاب الفقهية، ابن أيب اجلمهورة (3 )

 .األنوار النعمانية، نعمة اهلل اجلمائر  (0 )

 .ية يف العقائد الرضوية، دسني العصفوراألنوار الوض (1 )

 .أسئلة وأجوبة، اليمي  (8 )

 .أنوار األصول، ناصر مكارم الشرياز  (  )

أوائ  املقا ات، املفيد حممد بن حممد بن النعمان، يار املفيد، الطبعة الثانية  (  )
 .لبنان. م، بريوت117 - ا7 7 

مؤسسة  جالل الدين احلسيين األرمو ،: اإليلاح، الفل  بن شاذان، حتقيق (7 )
 . ا 78 بريوت، الطبعة األوىل  –األعلمي للمطبوعات 

إيلاح الفوائد يف شرح إشكا ات القواعد، حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر  (7 )
دسني املوسو  الكرماين، طبع بأمر حمموي : احللي، علق عليه وأشرف على طبعه

 .، املطبعة العلمية، بقم  ا703 الشااروي ، الطبعة األوىل 

 .مؤسسة الوفاء، بريوت  ا787 األنوار، حممد باقر اجمللسي، الطبعة الثانية  حبار (6 )

طهران،  –بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ الصفار، مؤسسة األعلمي  (5 )
 . ا787 

بلغة الفقيه، حممد حبر العلوم، منشورات مكتبة الصايق، طهران، الطبعة الرابعة  (3 )
 . ا787 

 .مكي العاملي، جممع الذخائر اإلسالمي، قم، إيران البيان، حممد بن مجال الدين (0 )

، 716 البيان يف تفسري القرآن أليب القاسم اخلوئي، يار الماراء، الطبعة الرابعة  (1 )
 .بريوت
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حمموي املرعشي، : قم، بااتمام –مكتبة املرعشي النجفي : تاريخ األئمة، نشر (78)
 . ا785 : مطبعة الصدر التاريخ: طبع

 .، شرف الدين احلسيينتأوي  اآليات الطاارة ( 7)

 .حتف العقول، ابن شعبة احلراين ( 7)

 .تفسري الرباان، ااشم البحراين (77)

 .تفسري الصايف، الكاشاين (77)

 .تفسري العياشي (76)

 .تفسري القمي (75)

 .تفسري امليمان، الطباطبائي (73)

 .التقية، اخلميين (70)

 .التقية يف فقه أا  البي ، مسلم الدوار  (71)

 .التوديد، الصدوق (78)

 .ثواب األعمال، الصدوق ( 7)

 .جلامع العباسي، هباء الدين العامليا ( 7)

 .اجلامع للشرائع، حيىي بن سعيد احللي (77)

 .جواار الكالم يف شرح شرائع اإلسالم، حممد دسن النجفي (77)

 .احلب  املتني، هباء الدين العاملي (76)

 .احلدائق الناضرة يف أدكام العترة الطاارة، يوسف البحراين (75)

 .احلاشية على القوانني، مرتلى األنصار  (73)

 .املكاسب، اليمي  داشية (70)

 .داشية املكاسب، النائيين (71)

 .داشية املكاسب، األصفهاين (68)

 .دصر ا اجتهاي، آغا بمرك الطهراين ( 6)

 .احلكومية اإلسالمية، خلميين ( 6)

 .اخلراجيات، احملقق الكركي (67)

 .اخلصال، الصدوق (67)

 .اخلالف، الطوسي (66)
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 .اخلل  يف الصالة، اخلميين (65)

 .اخلمس، مرتلى احلائر  (63)

 .يكاينالدر املنلوي، الكلبا (60)

 .الدرر النجفية، يوسف البحراين (61)

 .يلي  الناس ، حمسن احلكيم (58)

 .الذكرى، الشهيد األوىل ( 5)

 .الرسائ  العشر، الطوسي ( 5)

 .رسائ  فقهية، مرتلى األنصار  (57)

 .مهد  الصبادي، إيران: رسالة دول خرب مارية، املفيد حممد بن النعمان، حتقيق (57)

 .شرح يعاء السحر، اخلميين (56)

 .تربيم صراط النجاة، جواي ال (55)

 .صالة اجلمعة، حممد مقيم اليمي  (53)

 .العقد احلسيين، دسني البهائي (50)

 .عوائد األيام، النراقي (51)

 .عيون أخبار الرضا، الصدوق (38)

 . ا1 7 فتاوى ابن باز، صاحل الورياين، يار اهلدف، الطبعة األوىل، القاارة  ( 3)

 .فتاوى ابن اجلنيد، ا اشتهار  ( 3)

 .، النور فص  اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب األرباب (37)

 .فقه ابن أيب عقي  العماين، مركم املعجم الفقهي (37)

 .فقه الرضا، علي بن بابويه (36)

 .القلاء والشهايات، مرتلى األنصار  (35)

 .الكايف، الكليين (33)

 .كايف احلليب، أبو الصالح احلليب (30)

 .كتاب اإلجارة، اخلوئي (31)

 .كتاب ا اجتهاي والتقليد، اخلوئي (08)

 .تكاب البيع، اخلميين ( 0)

 .يكتاب احلج، اخلوئ ( 0)
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 .تكاب احلج، الكلبايكاين (07)

 .كتاب اخلمس، مرتلى األنصار  (07)

 .كتاب اخلمس، اخلوئي (06)

 .كتاب المكاة، مرتلى األنصار  (05)

 .كتاب المكاة، اخلوئي (03)

 .كتاب الشهايات، الكلبايكاين (00)

ربيع  –جلنة التحقيق، الطبعة األوىل : كتاب الطهارة، مرتلى األنصار ، حتقيق (01)
ة للمؤمتر العاملي مبناسبة الذكرى املئوية الثانية ، قم، األمانة العام ا6 7 األول 

 .مليالي األنصار 

كتاب الطهارة، اخلميين، أشرف على طبعه وعىن بتصحيحه ااشم الرسويل  (18)
 .جاخبانه مهر –احملاليت، قم 

 .كتاب الطهارة، اخلوئي ( 1)

 .كتاب الطهارة، الكلبايكاين ( 1)

، األمانة العامة للمؤمتر  ا6 7 كتاب الصالة، املرتلى األنصار ، الطبعة األوىل  (17)
 .العاملي مبناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالي األنصار ، إيران

 .كتاب الصالة، اخلوئي (17)

 .كتاب الصالة، تقريرات النائيين للكاظمي (16)

 .كتاب الصوم، مرتلى األنصار  (15)

 .كتاب الصوم، اخلوئي (13)

 .كتاب القلاء، األشتياين (10)

 .كتاب القلاء، الكلبايكاين (11)

 .اقاة، اخلوئيكتاب املس (88 )

 .كتاب امللاربة، اخلوئي ( 8 )

 .كتاب املكاسب، مرتلى األنصار  ( 8 )

،  ا6 7 جلنة التحقيق، الطبعة األوىل : كتاب النكاح، مرتلى األنصار ، حتقيق (87 )
 .قم، األمانة العامة للمؤمتر العاملي مبناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالي األنصار 

 .كتاب النكاح، اخلوئي (87 )
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علي أكرب الغفار ، : ابن أيب زينب حممد بن إبراايم النعماين، حتقيقكتاب الغيبة،  (86 )
 .مكتبة الصدوق، طهران

كشف الرموز شرح املختصر النافع، زين الدين أيب علي احلسن بن أيب طالب  (85 )
 .املعروف باآليب، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم

ر املدعو بكشاف الغطاء انتشارات كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، جعف (83 )
 .باساز علو  –باغ قلندراا  –مهدو  بازار 

 .كشف اللثام، الفاض  اهلند  (80 )

كفاية األثر يف النص على األئمة ا اثين عشر، علي بن حممد بن علي اخلماز القمي  (81 )
عبد اللطيف احلسيين الكوه كمرى اخلوئي، انتشارات بيدار، قم : الراز ، حتقيق

 (. ا 78 )

فاية األدكام، حممد باقر السبموار ، مركم نشر أصفهان بازار مدرسة صدر ك (8  )
 .مهدو 

كمال الدين ومتام النعمة، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، صححه  (   )
علي أكرب الغفار ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني : وعلق عليه

 . ا786 بقم، إبران، حمرم احلرام 

 . ا  7 قم، الطبعة األوىل  –الدمشقية، الشهيد األول، يار الفكر، إيران اللمعة  (   )

اللوامع النورانية يف أمساء علي وأا  بيته القرآنية، ااشم البحراين، الطبعة األوىل  (7  )
 .، املطبعة العلمية، قم  ا717 

مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب واألئمة من ولده من طريق  (7  )
امة، حممد بن أمحد بن علي بن احلسن القمي املعروف بابن شاذان، مدرسة الع

 .املهد ، قم

مباين تكملة املنهاج، أبو القاسم اخلوئي، الطبعة الثانية، طبع يف املطبعة العلمية بقم  (6  )
 . ا715 

: املبسوط يف فقه اإلمامية، حممد بن احلسن بن علي الطوسي، صححه وعلق عليه (5  )
املكتبة املرتلوية إلدياء اآلثار اجلعفرية،  –عني  بنشره حممد تقي الكشفي، 

 .إيران

- ا751 مثري األدمان، ابن منا احللي، منشورات املطبعة احليدرية يف النجف  (3  )
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 .م168 

اجملازات النبوية، الشريف الرضي، حتقيق وشرح الدكتور طه حممد الميين، مكتبة  (0  )
 .شارع إرم –بصرييت، قم 

 .، األريبيليجممع الفائدة والرباان (1  )

احملاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي، عىن بنشره وتصحيحه والتعليق عليه  (8  )
 .جالل الدين احلسيين، يار الكتب اإلسالمية، إيران

،  ا1 7 حمص  املطالب يف تعليقات املكاسب، صايق الطهور ، الطبعة األوىل  (   )
 .انتشارات أنوار اهلدى، إيران

قم الدراسات اإلسالمية : مية، جعفر احللي، منشوراتاملختصر النافع يف فقه اإلما (   )
 . ا8 7 طهران : يف مؤسسة البعثة، الطبعة الثالثة

 .حممد رضا املوسو  الكلبايكاين، يار القرآن الكرمي، إيران: خمتصر األدكام (7  )

 .خمتصر األدكام، الكلبايكاين (7  )

ات خمتصر بصائر الدرجات، دسن بن سليمان احللي، الطبعة األوىل، منشور (6  )
 . ا738 املطبعة احليدرية يف النجف 

مؤسسة النشر : خمتلف الشيعة، احلسن بن يوسف بن املطهر، حتقيق ونشر (5  )
، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة  ا  7 األوىل : اإلسالمي، الطبعة

 ..املدرسني بقم

مؤسسة : حتقيق. مدارك األدكام يف شرح شرائع اإلسالم، حممد بن علي العاملي (3  )
 . ا8 7 مشهد، الطبعة األوىل  –البي  إلدياء الترا   آل

مؤسسة املعارف : مدينة املعاجم، ااشم بن سليمان البحراين، حتقيق ونشر (0  )
 . ا7 7 الطبعة األوىل . بإشراف عمة اهلل املو ائي/ اإلسالمية

حمسن احلسيين األميين، : املراسم العلوية، محمة بن عبد العميم الديلمي، حتقيق (1  )
 .، قم  ا7 7 املعاونية الثقافية للمجمع العاملي ألا  البي ، : الناشر

ممار الشهيد األول، حممد بن مكي العاملي، حتقيق ونشر مدرسة املهد ، قم،  (78 )
 . ا8 7 الطبعة األوىل 

جواي القيومي األصفهاين، الطبعة : ممار املشهد ، حممد بن املشهد ، حتقيق ( 7 )
 .، إيران  ا1 7 األوىل 
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: ، الناشر ا7 7 حممد القاضي، الطبعة األوىل : غانية، املفيد، حتقيقاملسائ  الصا ( 7 )
 .املؤمتر العاملي أللفية املفيد، إيران

 .مستمس  العروة الوثقى، حمسن احلكيم (77 )

 .املسائ  الطوسية، املفيد حممد بن حممد بن النعمان، إيران (77 )

 .املسائ  الفقهية، عبد احلسني شرف الدين (76 )

 –مؤسسة آل البي  إلدياء الترا  : ركاهتا، حتقيقمسائ  علي بن جعفر ومستد (75 )
ذو القعدة  –الطبعة األوىل  –مشهد  –املؤمتر العاملي لإلمام الرضا : نشر –قم 

 . ا781 

مسال  األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالم، زين الدين بن علي العاملي، حتقيق  (73 )
 . ا7 7 مؤسسة املعارف اإلسالمية، إيران، الطبعة األوىل : ونشر

مستدرك الوسائ  ومستنبط املسائ ، دسني النور  الطربسي، مؤسسة آل البي   (70 )
 .م، بريوت103 - ا780 إلدياء الترا ، الطبعة األوىل 

: املسترشد يف إمامة أمري املؤمنني، حممد بن جرير بن رستم الطرب  الشيعي، حتقيق (71 )
 .األوىل الطبعة –مؤسسة الثقافة اإلسالمية، قم : أمحد احملموي ، الناشر

: مستند الشيعة يف أدكام الشريعة، أمحد بن حممد مهد  النراقي، حتقيق ونشر (78 )
 . ا6 7 مشهد، الطبعة األوىل  –مؤسسة آل البي  إلدياء الترا  

مستمس  العروة، حمسن الطباطبائي احلكيم، الطبعة الرابعة، مكتبة املرعشي  ( 7 )
 . ا787 إيران  –النجفي، قم 

املؤمتر العاملي لإلمام : عميم اهلل العطاري ، الناشر: يقمسند اإلمام الرضا، حتق ( 7 )
 .، إيران  ا785 الرضا، 

حممد جواي احلسيين : مسند الرضا، ياوي بن سليمان بن يوسف الغاز ، حتقيق (77 )
مركم النشر التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل، : اجلاليل، الناشر

 . ا0 7 

املكتبة / الطائفة اإلخبارية، عدنان البحراين مشارق الشموس الدرية يف أدقية (77 )
 . ا785 العدنانية بالبحرين، الطبعة األوىل 

 .مشارق الشموس، اخلوانسار  (76 )

 .مشرق الشمسني، هباء الدين العاملي (75 )
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مشكاة األنوار يف غرر األخبار، علي الطربسي، الطبعة الثانية، منشورات املكتبة  (73 )
 .م156 - ا706 احليدرية ومطبعتها يف النجف 

 .مصاير ا استنباط بني األصوليني واإلخباريني، حممد الغراو  (70 )

لبنان،  –جعفر الصايق، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت : مصباح الشريعة (71 )
 .م108 - ا788 الطبعة األوىل 

- ا737 مصباح الفقااة، أبو القاسم املوسو  اخلوئي، املطبعة احليدرية، النجف  (68 )
 .بعة سيد الشهداء، قمم، الطبعة الثانية، مط167 

 .مصباح الفقيه، حممد حبر العلوم ( 6 )

م  11 - ا  7 مصباح املتهجد، حممد بن احلسن الطوسي، الطبعة األوىل  ( 6 )
 .لبنان –مؤسسة فقه الشيعة، بريوت 

مصباح املنهاج، حممد سعيد الطباطبائي احلكيم، مؤسسة املنار، الطبعة األوىل  (67 )
 .م، إيران117 - ا6 7 

 . ا757 رح املختصر، احملقق احللي، مؤسسة سيد الشهداء، املعترب يف الش (67 )

أمحد احلسيين، : معدن اجلواار ورياضة اخلواطر، حممد بن علي الكراجكي، حتقيق (66 )
 . ا717 الطبعة الثانية، قم 

 .معامل املدرستني، مرتلى العسكر  (65 )

 .معاين األخبار، الصدوق (63 )

 .مصباح املنهاج، حممد سعيد احلكيم (60 )

د ، اهليئة العلمية يف مؤسسة املعارف اإلسالمية حت  إشراف معجم أداييث امله (61 )
 .قم.  ا  7 علي الكوراين، مؤسسة املعارف اإلسالمية، الطبعة األوىل 

 .معجم رجال احلديث، اخلوئي (58 )

 .مفتاح الفالح، هباء الدين العاملي ( 5 )

مقتلب األثر يف النص على األئمة ا اثىن عشر، أمحد بن عبيد اهلل بن عياش  ( 5 )
 .قم – ، مكتبة الطباطبائي قم، مدرسة فيلية املطبعة العلمية اجلوار

لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف، منشورات املكتبة العامة املرعشي : مقت  احلسني (57 )
 .املطبعة العلمية قم 710 دسن الغفار ، حمرم احلرام : النجفي، تعليق

ملؤسسة اإلمام جلنة التحقيق التابعة : املقنع، حممد بن علي بن بابويه، التحقق (57 )
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 . ا6 7 قم  –مؤسسة اإلمام اهلاي  : اهلاي ، الناشر

حممد علي احلكيم، مؤسسة آل البي  إلدياء : املقنع يف الغيبة، املرتلى، حتقيق (56 )
 . ا5 7 قم، الطبعة األوىل  –الترا  

.  ا8 7 مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة الثانية : املقنعة، املفيد، حتقق ونشر (55 )
 .اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقممؤسسة النشر 

حممد دسني أمر اهلل، حممد رضا : املكاسب احملرمة، مرتلى األنصار ، حتقيق (53 )
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني .  ا0 7 فاكر، الطبعة األوىل 

 .بقم

 .ن ، إيرا ا8 7 املكاسب احملرمة، اخلميين، مؤسسة إمساعيليان، الطبعة الثالثة  (50 )

منار اهلدى يف النص على إمامة األئمة ا اثين عشر، علي البحراين، ودققه وعلق  (51 )
لبنان، الطبعة األوىل  –اخلطيب، يار املنتظر، بريوت !!!(   )عليه عبد الماراء 

 . ا786 

 .مناس  احلج، الكلبايكاين (38 )

 .مناس  احلج، علي السيستاين ( 3 )

مد كاظم الكتيب صادب مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، قام بطبعه حم ( 3 )
 .م، املطبعة احليدرية يف النجف165 - ا735 املكتبة واملطبعة احليدرية، 

: مناقب اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، حممد بن سليمان الكويف، حتقيق (37 )
إيران   ا  7 حممد باقر احملموي ، جممع إدياء الثقافة اإلسالمية، الطبعة األوىل 

 .قم –

قسم الفقه يف جممع البحو  : لب يف حتقيق املذاب، احللي، التحقيقمنتهى املط (37 )
جممع البحو  اإلسالمية، إيران، مشهد، الطبعة األوىل : الناشر. اإلسالمية
 . ا  7 

 .من  ا حيلره الفقيه، الصدوق (36 )

 
 
م،  11 - ا  7 اهلداية الكربى، احلسني بن محدان اخلصييب، الطبعة الرابعة  (13 )

 .تمؤسسة البالغ، بريو



 115 

 .الوايف، الفيض الكاشاين (10 )

 .وسائ  الشيعة، احلر العاملي (11 )

حممد : الوسيلة إىل ني  الفليلة، أيب جعفر الطوسي املعروف بابن محمة، حتقيق (88 )
 .األوىل: ، الطبعة ا780 قم،  –احلسون، مكتبة املرعشي النجفي 

 .وغرياا من املصاير املذكورة يف دواشي الكتاب
 

 .مت الكتاب وهلل احلمد


