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 والمذاهب المعاصرة اإلسالمل  الماةستلر في العقلدة  ليلؿ درة ستكماالا قدـ هذا البحث
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 اإلهـداء
مف عطائيا كصبرىا كدعائيا،  إلى كالدتي الحنكنة التي منحتني كثيران 

المكلى عز كجؿ أف  ركح التضحية كحب الخير، سائبلن  ت فيٌ كالتي بثٌ 
 يديـ ليا الصحة كالعافية، كيطيؿ في عمرىا كيحسف عمميا.

الدم الحبيب الذم اىتـ بتربيتي منذ نعكمة أظفارم، كالذم كاف إلى ك 
خر نيؿ مف معيف العمـ الشيء الكثير، كالذم لـ يدٌ أعمى أف  حريصان 
 في سبيؿ تقديـ العكف كالدعـ لي. جيدان 

إلى أشقائي الذيف حرصكا عمى رفع معنكياتي في كؿ الظركؼ 
 كاألحكاؿ.

صافية الكممة الطيبة، فكاف ليـ إلى الذيف نيمت مف ينابيعيـ العذبة ال
 في ىذا المقاـ. بعد اهلل تعالى الفضؿ عمىٌ 

 ىدم ىذا البحث.أ
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 شكر وتقدٌر

رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آؿ بيتو  الحمد هلل          
 عد:الطيبيف الطاىريف، كصحابتو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يـك الديف، كب

حسانو كرعايتو إيام أحمده عمى تكفيقو الذم أعانني عمى إتماـ ىذا البحث،الحمد هلل  ، كا  ، كمنِّو عميَّ
.  إليَّ

بعد فضؿ اهلل تعالى، كمنِّو ككرمو، أتقدـ بجزيؿ الشكر كالثناء، لكؿ مف ساعدني في  فإنني          
ف أكؿ مف ييشكر كييثنى عميو  ىك اهلل سبحانو كتعالى، الذم أنعـ إتماـ ىذا الجيد المتكاضع، كا 

، ككفقني كبارؾ لي في كقتي، فمو الحمد كالشكر كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ  كتفضؿ عميَّ
 سمطانو.

لى            لى القائميف عمييا، كا  كفي ىذا المقاـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الجامعة اإلسبلمية كا 
خص بالذكر المشرؼ الدكتكر: أحمد جابر العمصي، فمو أساتذة قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة، كأ

بداء لآلراء التي ازداف بيا البحث،  مني كؿ الشكر كالتقدير، عمى ما أحاطني بو مف عناية كتكجيو، كا 
 فجزاه اهلل عني خيران.

 كما أتقدـ بالشكر كالثناء لؤلساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة، كؿ مف:          
 شػػػحػػػده يػػػاسػػيػف          حفظو اهلل.الدكتكر/ نسيـ 

 الدكتكر/ خػػالػػد حسيف حػمػػداف          حفظو اهلل.
 كذلؾ عمى تفضميما بمناقشة ىذه الرسالة؛ ليثرياىا بالمبلحظات كالتكجييات.          
 اد ىذا البحثاألفاضؿ الذيف كقفكا بجانبي أثناء إعد ألخكةا لكؿ كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ          

 فجزاىـ اهلل خيران كسدد خطاىـ.
لى كأخيران أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى          كؿ مف قدـ  جميع أىمي الذيف تحممكا معي األعباء، كا 

 لي يد العكف كالمساعدة إلتماـ ىذا البحث، فميـ كافر الشكر كعظيـ االمتناف.



 ت 

 
 مقدم 

، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، إف الحمد هلل، نحمده كنستعينو كنستغفره   
 مف ييد اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو.

َٓ }، شيد أف محمدان عبده كرسكلوأشيد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، ك أك  ٠ ٌِ َٙخ حٌَّ ٠َخ أ٠َُّ

أَ  َٚ َّٓ اَِلَّ  ٛطُ ُّ ََل طَ َٚ  ِٗ ُٕٛح حطَّمُٛح هللاَ َككَّ طُمَخطِ َِ َْ آَ ٛ ُّ ٍِ ْٔ ُِ  ُْ  [.َُِآؿ عمراف:]{ْٔظُ

{ َّ ُٙ ْٕ ِِ رَغَّ  َٚ َٙخ  َؿ ْٚ َُ َٙخ  ْٕ ِِ َهٍََك  َٚ حِكَيٍس  َٚ  ٍْ ْٓ َْٔف ِِ  ُْ ٌِٞ َهٍَمَُى ُُ حٌَّ رَُّى ٍَ ُّ حطَّمُٛح  َٙخ حٌَّٕخ ح ٠َخ أ٠َُّ َا ٍَِؿخَلا َوؼ١ِ خ 

َّْ هللاَ  ََ اِ َكخ ٍْ حألَ َٚ  ِٗ َْ رِ خَءٌُٛ َٔ ٌِٞ طَ حطَّمُٛح هللاَ حٌَّ َٚ خءا  َٔ ِٔ ل١ِزاخَٚ ٍَ  ُْ َْ َػ١ٍَُْى  .[ُالنساء:] { َوخ

َٙخ ٠َخ}  َٓ  أ٠َُّ ٠ ٌِ ُٕٛح حٌَّ َِ لٌُُٛٛح هللاَ  حطَّمُٛح آَ َلا  َٚ ْٛ ح لَ ِي٠يا ُْ  ٠ُْظٍِقْ ( 0ٓ)َٓ ُْ  ٌَُى خٌَُى َّ َْ  أَْػ ٠َْغفِ َٚ  ُْ ُْ  ٌَُى ُٔٛرَُى ًُ  ْٓ َِ َٚ 

ٌَُُٓٛٗ  هللاَ  ٠ُِطغِ  ٍَ َُ  فَمَيْ  َٚ ح فَخ ُا ْٛ خ فَ ّا   .[زاباألح] {(0ٔ)َػِظ١

  وبعد: 

فإف أشرؼ العمكـ عمى اإلطبلؽ عمـ العقيدة، فيي التي تبصر المكمؼ بأمكر دينو، كترشده 
إلى صبلح دنياه كآخرتو، كما أنيا تبيف حدكد عبلقتو بربو سبحانو كتعالى كبأخيو اإلنساف، كبيذه 

 األرض التي سخرىا اهلل تعالى لو ليعمرىا، كيحقؽ فييا معنى االستخبلؼ.

فك  مف أصكؿ اإلسبلـ العظيمة االعتصاـ بحبؿ اهلل جميعان كعدـ التفرؽ قاؿ تعالى:  ا 
ـْ }كقاؿ سبحانو: ، [َُّ]آؿ عمراف: {َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِؿ المَِّه َةِملًعا َواَل َتَفرَُّقواْ } ِإفَّ الَِّذلَف َفرَُّقوْا ِدلَيُه

ـْ ِفي َشْيءٍ   بو تعالى كقد كاف المسممكف عمى ما بعث اهلل، [ُٗٓعاـ:]األن {َوَكاُيوْا ِشَلًعا لَّْسَت ِمْيُه

 ثـ حدث بعد ذلؾ بدعة  مف اليدل كديف الحؽ المكافؽ لصحيح المنقكؿ كصريح المعقكؿ، رسكلو



 ث 

الشيعة كالتشيع كما حممتو مف آراء كأفكار كمعتقدات خالفت فييا أصكؿ الديف كاإليماف، 
ار عمية الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كالسمؼ الصالح، كخالفت ما عميو أىؿ السنة كالجماعة كما س

ككاف ليا  اإلثني عشر، ىذه المعتقدات استقتيا الشيعة كمنيـ اإلمامية مف ركايات نسبكىا ألئمتيـ
تأثير كبير عمى فساد عقائدىـ، حيث جعمكا ىذه الركايات مصدرا مف مصادر العقيدة كالتشريع 

بعنكاف " الركايات المنسكبة الئمة الشيعة اإلمامية كأثرىا  عندىـ، كمف ىنا كانت دراستي التي ىي
عمى معتقداتيـ"؛ مساىمة في الكشؼ عف مدل تأثير ىذه الركايات في معتقداتيـ، كبياف مدل 

 تناقض ىذه المعتقدات مع عقيدة أىؿ السنة كالجماعة .

 أواًل: أهمل  الموضوع وأسباب اختلاره:

ث في معتقدات فرقة مف أقدـ الفرؽ التي نشأت في التاريخ تكمف أىمية المكضكع في ككنو يبح .ُ
 اإلسبلمي.

 ألئمتيـ المعصكميف حسب زعميـ. اإلماميةالتعرؼ عمى الركايات التي نسبتيا الشيعة  .ِ

في تأسيس معتقداتيـ، كمدل تأثر الشيعة بيذه  اإلماميةبياف دكر الركايات المنسكبة ألئمة الشيعة  .ّ
 الركايات.

 عمى الركايات المنسكبة لؤلئمة كمصدر مف مصادر العقيدة. إلماميةااعتماد الشيعة  .ْ

 بياف فساد معتقدات الشيعة حكؿ اإللييات كالنبكات كالغيبيات. .ٓ

 ثايلًا: أهداؼ البحث:

كشؼ الركايات المدسكسة كالمنسكبة ألئمة الشيعة في الجانب اإلعتقادم، كالتي كاف ليا األثر في  .ُ
 ة. فساد معتقدات الشيعة اإلمامي

 يا مف االنزالؽ كراء المعتقدات اليدامة.ئتحصيف األمة اإلسبلمية، كحماية أبنا .ِ

ثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة جديدة. .ّ  خدمة طبلب العمـ، كا 
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 ثالثًا: الدراسات السابق :

اإلمامية الركايات المنسكبة ألئمة الشيعة  اؿ أىؿ االختصاص تبيف أف مكضكع "بعد البحث كسؤ 
 معتقداتيـ" لـ تكجد لو دراسات سابقة. عمىكأثرىا 

 رابعًا: ميهج البحث: 

حكؿ  اإلماميةكذلؾ ببياف الركايات المنسكبة ألئمة لمنيج الكصفي التحميمي، سيتبع الباحث ا
معتقداتيـ، ثـ تحميميا تحميبلن عمميان، كمف ثـ بياف أثرىا عمى معتقداتيـ، كنقدىا في ضكء العقيدة 

 اإلسبلمية السميمة.

 امسًا: طرلق  البحث:خ

 ضبط اآليات القرآنية التي كردت في الرسالة، مع بياف مكاضعيا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآليات. .ٔ

تخريج األحاديث النبكية كعزكىا إلى مظانيا، كبياف الحكـ عمييا، إال إذا كرد الحديث في أم مف  .ِ
 الصحيحيف.

 ترجمة األعبلـ المغمكرة الكاردة في البحث ألكؿ مرة. .ّ

 نقؿ أقكاؿ العمماء المتعمقة بمكضكع البحث مع عزكىا إلى مصادرىا الرئيسية. .ْ

تكثيؽ المعمكمات في الحاشية كذلؾ بذكر اسـ المصدر ك المرجع ك اسـ المؤلؼ، كالمحقؽ إف كجد،  .ٓ
كدار النشر، كمكاف النشر، كتاريخ الطبعة، كرقميا عند كركده ألكؿ مرة، كالجزء كالصفحة، كاالكتفاء 

 المصدر أك المرجع مع اسـ المؤلؼ بعد ذلؾ.بذكر 

نترنت(، يككف التكثيؽ بذكر كممة البحث، يكـ كتاريخ حيف االقتباس مف مكاقع الشبكة العنكبكتية )اإل .ٔ
ذا تكرر االقتباس مف نفس المكقع، اكتفي بذكر اسـ  البحث، اسـ المكقع التي تـ االقتباس منو، كا 

 المكقع فقط.

 يات القرآنية، كاألحاديث النبكية، كالمكضكعات.عمؿ فيارس لممراجع، كاآل .ٕ
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 سادسًا: خػطػ  البػحػث

 فصوؿ وخاتم  وهي عمى اليحو التالي:  قسمت البحث إلى فصؿ تمهلدي وثالث

 المقدم :

، السابقة الدراسات، ك أىداؼ البحث، ك أىمية المكضكع كأسباب اختياره تشمؿ المقدمة عمى
 .البحث خطةك  ،طريقة البحث، ك منيج البحثك 

 الشلع  والروالات الميسوب  ألئمتهـ.الفصؿ التمهلدي: تعرلؼ 

 ولتكوف مف مبحثلف:

 ويشأتهـ وأئمتهـ. لؼ بالشلع  اإلمامل المبحث األوؿ: التعر 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 اإلمامية.تعريؼ الشيعة  المطمب األوؿ:

 .اإلماميةنشأة الشيعة  المطمب الثايي:

 .اإلماميةيؼ بأئمة الشيعة التعر  المطمب الثالث:

 .الشلع  اإلمامل  وأهـ كتبهـ ألئم الروالات الميسوب  المبحث الثايي: 

 ولتكوف مف مطمبلف:

 لغةن كاصطبلحان.تعريؼ الركايات  المطمب األوؿ:

 أىـ كتب الركايات المنسكبة لؤلئمة عند الشيعة اإلمامية. المطمب الثايي:

 عمى معتقداتهـ في اإللهلات. وأثرها ألئم  الشلع الفصؿ األوؿ: الروالات الميسوب  

 ولتكوف مف ثالث  مباحث:

 توحلد الربوبل . عقلدتهـ في عمى وأثرها المبحث األوؿ: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 في تكحيد الربكبية.الركايات المنسكبة لؤلئمة  المطمب األوؿ:
 



 خ 

 تكحيد الربكبية.في  عقيدتيـركايات عمى أثر ال المطمب الثايي:
 ؤلئمة في تكحيد الربكبية.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 توحلد اإللوهل .  عقلدتهـ في عمىوأثرها  الروالات الميسوب  ألئم  الشلع لمبحث الثايي: ا

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 اإللكىية. في تكحيدالركايات المنسكبة لؤلئمة  المطمب األوؿ:
 اإللكىية. عمى عقيدتيـ في تكحيدأثر الركايات  المطمب الثايي:
 ؤلئمة في تكحيد اإللكىية.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 والصفات. األسماء  عقلدتهـ في عمى وأثرها المبحث الثالث: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 في تكحيد األسماء كالصفات. ؤلئمةلالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:
 تكحيد األسماء كالصفات.  عقيدتيـ في عمى الركايات أثر المطمب الثايي:
 ؤلئمة في تكحيد األسماء كالصفات.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 الكتب واليبوات. عمى معتقداتهـ في وأثرها الفصؿ الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف مبحثلف:

 في الكتب السماول . عقلدتهـعمى  وأثرها المبحث األوؿ: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 ؤلئمة في الكتب السماكية.لالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:

 .السماكية في الكتب عقيدتيـ عمى أثر الركايات المطمب الثايي:

 ؤلئمة في الكتب السماكية.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 في اليبوات. عقلدتهـعمى  وأثرها المبحث الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 ؤلئمة في النبكات.لالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:



 د 

 النبكات. فيعمى عقيدتيـ أثر الركايات  المطمب الثايي:

 ؤلئمة في النبكات.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 عمى معتقداتهـ في السمعلات. وأثرها الفصؿ الثالث: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مباحث:

 في المالئك . عقلدتهـعمى  وأثرها المبحث األوؿ: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ثالث  مطالب: ولتكوف مف

 في المبلئكة. ؤلئمةلالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:
 في المبلئكة.عمى عقيدتيـ أثر الركايات  المطمب الثايي:
 ؤلئمة في المبلئكة.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 في اللـو اآلخر. وأثرها عمى عقلدتهـالمبحث الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع  

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 ؤلئمة في اليكـ اآلخر.لالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:
 اآلخر. في اليكـ عمى عقيدتيـأثر الركايات  المطمب الثايي:
 ؤلئمة في اليـك اآلخر.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 في القضاء والقدر. تهـعقلدعمى  وأثرها المبحث الثالث: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 

 ولتكوف مف ثالث  مطالب:

 ؤلئمة في القضاء كالقدر.لالركايات المنسكبة  المطمب األوؿ:
 كالقدر. في القضاء عمى عقيدتيـأثر الركايات  المطمب الثايي:
 ؤلئمة في القضاء كالقدر.لنقض الركايات المنسكبة  المطمب الثالث:

 ات التي تكصؿ إلييا الباحث.كفييا أىـ النتائج كالتكصيالخاتم : 
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 انفصم انتًهٍدي

 انشٍعت وانرواٌاث املُسىبت ألئًتهىتعرٌف 

 يبحخني: ٌتكىٌ يٍو

املبحج األول: انتعرٌف بانشٍعت اإليايٍت وَشأتهى 
 وأئًتهى.

انشٍعت    ألئًتانرواٌاث املُسىبت املبحج انخاًَ: 
 .اإليايٍت وأهى كتبهى
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 املبحج األول

اإليايٍت وَشأتهى  انتعرٌف بانشٍعت
 وأئًتهى

 حالحت يطانب :  ٌتكىٌ يٍو 

 .اإليايٍتاملطهب األول: تعرٌف انشٍعت 

 .اإليايٍتاملطهب انخاًَ: َشأة انشٍعت 

 .اإليايٍتاملطهب انخانج: انتعرٌف بأئًت انشٍعت 
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 .اإلمامل المطمب األوؿ: تعرلؼ الشلع  

 أواًل: التعرلؼ بالشلع :

 الشلع  لغً :  -ٔ

"الفرقة  :الشِّيعىة ، كقيؿ في معنى(ُ)"كاألحزاب األعكاف: الشيعةف فارس: "قاؿ اب
ا بىعضيـ يتبع الًَّذم" :الشِّيعىة في معنى ، كقيؿ أيضان (ِ)كالجماعة"  كؿ الًَّتي اٍلفرؽ: كىالشِّيىع ،بىٍعضن

ا بىعضيـ يتبع ًمٍنييـ فرقة لىٍيسى  بىٍعضن  (ّ)".متفقيف كميـ كى

، (ْ)"الجمع جمع كأشياع شيع، كجمعيا كأنصاره، الرجؿ أتباع: ةالشيعكقاؿ ابف منظكر: "
 (ٔ)".الشيعة مذىب انتحؿ" :تشيع، كمعنى (ٓ)كقد ذكر ىذا المعنى لمشيعة غيره مف أىؿ المغة

يدكر حكؿ األعكاف كاألحزاب، كاألتباع يظير مما سبؽ اف معنى الشيعة في المغة 
، المعنى لمشيعة لـ يستعمؿ إال في عيد عمينصار لمرجؿ، أك الفرقة كالجماعة، كىذا كاأل

، كال يمكف بحاؿ أف يطمؽ ىذا المعنى ىـ أتباعو، كأنصاره، كأعكانو عمي فالشيعة في عيد
 عمى شيعة اليـك أصحاب العقائد اليدامة. لمشيعة

 

                                                           

 المحسف عبد زىير: ػ تحقيؽ الحسيف أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف فارس ػ أحمد البف المغة مجمؿ(ُ)
 .(ُٖٓ: ص)ـ ػ  ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ - الثانية بيركت ػ الطبعة – الرسالة سمطاف ػ مؤسسة

 محمد / القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة الكسيط ػ مجمع المعجـ(ِ)
 .(َّٓ/ُ)الدعكة ػ  ػ دار (النجار

 التراث إحياء مرعب ػ دار عكض محمد: ػ تحقيؽ منصكر أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف المغة ػ محمد تيذيب(ّ)
 .(ُْ/ّ)ـ ػ ََُِ األكلى،: بيركت ػ الطبعة – العربي

 ػ دار اإلفريقى الركيفعى األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف العرب ػ محمد لساف(ْ)
 (.ُٖٖ/ٖىػ ػ ) ُُْْ - الثالثة: بيركت ػ الطبعة – صادر

 يكسؼ: الرازم ػ تحقيؽ الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف الصحاح ػ زيف : مختارانظر(ٓ)
ـ ػ ُٗٗٗ/  ىػَُِْ الخامسة،: طبعةصيدا ػ ال – بيركت النمكذجية، الدار - العصرية محمد ػ المكتبة الشيخ
 الممٌقب الفيض، أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف القامكس ػ محٌمد جكاىر مف العركس (،تاجُُٕ)ص

بيدم بمرتضى،  .(َِّ/ُِاليداية ػ ) المحققيف ػ دار مف مجمكعة: ػ تحقيؽ الزَّ
 .(َّٓ/ُ)الكسيط ػ  المعجـ(ٔ)
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 الشلع  اصطالحًا:  -ٕ

 - عميان  يعكاشا ألنيـ الشيعة،: ليـ قيؿ إنما" :لمشلع  لقوؿ اإلماـ األشعري في تعرلفه
  . (ُ)" اهلل رسكؿ أصحاب سائر عمى كيقدمكنو - عميو اهلل رضكاف

 بعد الناس أفضؿ  عميان  أف في الشيعة كافؽ كمف" :قاؿ الشلع  حلث (ٕ)حـز ابف ولعرؼ
ف شيعي، فيك بعده مف ككلده باإلمامة كأحقيـ  اهلل رسكؿ  فيو اختمؼ مما ذلؾ عدا فيما خالفيـ كا 

 . (ّ)"شيعيان  فميس ذكرنا فيما خالفيـ فإف المسممكف،
 عمى  عميان  شايعكا الذيف ىـ "الشيعة :في تعرلفه لمشلع  (ٗ)الشهرستايي ولقوؿ
ما ،جميان  إما ككصية، نصان  كخبلفتو بإمامتو كقالكا الخصكص،  تخرج ال اإلمامة أف كاعتقدكا ،خفيان  كا 

ف أكالده، مف  قضية اإلمامة ليست: كقالكا. عنده مف بتقية أك غيره، مف يككف فبظمـ خرجت كا 

                                                           

 عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف المصميف ػ أبك كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالت (ُ)
 - ىػُِْٔ ػ ُالعصرية ػ ط زرزكر ػ المكتبة نعيـ :األشعرم ػ تحقيؽ مكسى أبي بف بردة أبي بف مكسى بف اهلل

 (.ِٓ/ُ)ـ ػ ََِٓ
 كاف. اإلسبلـ أئمة كأحد صره،ع في األندلس عالـ: محمد أبك الظاىرم، حـز بف سعيد بف أحمد بف عميىك: (ِ)

 مف كألبيو لو ككانتىػ، ّْٖعاـ  بقرطبة كلد".  الحٍزمية"  ليـ يقاؿ مذىبو، إلى ينتسبكف كثير خمؽ األندلس في
 حافظا فقييا الباحثيف صدكر مف فكاف كالتأليؼ، العمـ إلى كانصرؼ بيا فزىد المممكة، كتدبير الكزارة رياسة قبمو

 بغضو، عمى فتمالئكا كالفقياء، العمماء مف كثيرا كانتقد، المصانعة عف بعيدا كالسنة، كتابال مف األحكاـ يستنبط
 فرحؿ كطاردتو، الممكؾ فأقصتو منو، الدنك عف عكاميـ كنيكا فتنتو، مف سبلطينيـ كحذركا تضميمو عمى كأجمعكا

ؿ كالنح كاألىكاء الممؿ في لفصؿا"  مصنفاتو أشير. ىػْٔٓعاـ  فييا فتكفي( األندلس ببلد مف) ليمة بادية إلى
 ُٓطػ  العمـ دار الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف األعبلـ ػ خير،)انظر: المحمىك 
 .(ِْٓ /ْ)ـ ََِِػ ىػُِِْػ
 الظاىرم القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد كالنحؿ ػ أبك كاألىكاء الممؿ في الفصؿ (ّ)
 (.َٗص/ِػ )ج ٓ القاىرة ػ مج – الخانجي ػ مكتبة (ىػْٔٓ: متكفىال)
 سنة مائة كقيؿ كأربع كستيف سبع سنة بشيرستاف الشيرستاني، كلد الفتح أبك أحمد بف الكريـ عبد بف ىك: محمد(ْ)

 قبيكؿ لىوي  كىظير بىٍغدىاد دخؿ ،مائة كخمس كأربعيف ثماف سنة شعباف أكاخر في تكفي مائة، كبيا كأربع كسبعيف تسع
قىرىأى  اٍلًفٍقو ًفي برع كىسمع كىحدث، كثير ـ، صنؼ كى ٍقدىاـ ًنيىايىة ًمٍنيىا كىًثيرىة كتبا اٍلكىبلى ـ، عمـ ًفي اإٍلً كتاب اٍلكىبلى  اٍلممىؿ كى

ٍذىىب اأٍلىٍقسىاـ كتمخيص كالنحؿ، ـ لمى امنا كىافى  خمكاف: اٍبف قىاؿى  ،اأٍلىٍعبلى  كقيؿ عنو انو أحد،كاعظا متكمما فىًقييا مبرزا ًإمى
انظر:  ،كىالًحٍكمىة الكىبلىـ أىٍىؿ اإلسماعيمية،كانو شىٍيخ يعني القبلع أىؿ إلى بالميؿ متيما كاف أنو غير الكبلـ عمماء
 طبقاتك  ،(ِّّص):الدمشقي بكر الشافعية ػ أبك طبقاتك ، (ِّٔ /ٓ)العسقبلني: حجر بفاالميزاف ػ  لساف

النببلء ػ  أعبلـ سيرك  ،(ِِٗ /ّ):الصفدم الديف بالكفيات ػ صبلح الكافيك  ،(ّٔٔ: ص):كثير بفاالشافعييف ػ 
 .(ِّٕ /ْ):ػاإلربمي البرمكي خمكاف ابفػ  األعياف كفياتك  ،(ِٗ/ُٓ)الذىبي:
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 الديف، ركف كىي أصكلية، قضية ىي بؿ بنصبيـ، اإلماـ كينتصب العامة باختيار تناط مصمحيو

ىمالو، إغفالو السبلـ عمييـ لمرسؿ يجكز ال رسالو" العامة إلى تفكيضو كال كا   .(ُ)كا 

يعة عمى تفضيؿ لمشيعة أنيـ يقتصركف في تعريفاتيـ لمش السابقةتعريفات اليظير مف 
، كتقديمو عمى سائر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كأنو األحؽ باإلمامة كالخبلفة الشيعة لعمي 

؛ ، كالقكؿ بإمامتو كخبلفتو بعد النبي، إال أف الشيعة لـ تقتصر عمى تفضيؿ عمي بعد النبي
فضيؿ ػ تفضيؿ عمي ألف الشيعة مرت بالعديد مف المراحؿ كاألطكار في نشأتيا، مرت بمرحمة الت

 عمى أبي بكر كعمر كسائر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، ثـ تدرجت في مراحؿ غمكىا إلى أف
كصمت إلى مرحمة الطعف كالتكفير لمصحابة الكراـ رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، فالشيعة ىـ الذيف 

ره مف الصحابة ، كليس فحسب بؿ طعنكا في غي، كقالكا بإمامتو كخبلفتو بعد النبيفضمكا عمي
رضكاف اهلل عمييـ، كقامكا بتكفيرىـ، كلـ ينج مف ىذا الطعف كالتكفير إال القميؿ مف صحابة رسكؿ 

، بؿ رفعكه إلى كخبلفتو بعد النبي ، كلـ تقتصر بعض الشيعة عمى القكؿ بإمامة عمياهلل
 مراتب أخرل، كمرتبة النبكة كمف ثـ مرتبة األلكىية. 

 مامل :شلع  اإلثايلًا: التعرلؼ بال

 نصا ؛ النبي بعد  عمي بإمامة القائمكف "ىـ :لعرؼ الشهرستايي اإلمامل  حلث قاؿ
 الديف في كاف كما: قالكا بالعيف، إليو إشارة بؿ بالكصؼ تعريض غير مف ،صادقان  كتعيينا ،ظاىران 

 فإنو األمة، أمر مف قمب فراغ عمى الدنيا مفارقتو تككف حتى اإلماـ، تعييف مف أىـ أمر كاإلسبلـ
 منيـ كاحد كؿ يرل ىمبل كيتركيـ األمة يفارؽ أف يجكز فبل الكفاؽ، كتقرير الخبلؼ لرفع بعث إنما
 المرجكع ىك شخصا يعيف أف يجب بؿ غيره، ذلؾ في يكافقو ال طريقا منيـ كاحد كؿ كيسمؾ رأيا،
 كفي تعريضا، مكاضع يف  عميان  عيف كقد عميو، كالمعكؿ بو المكثكؽ ىك كاحد عمى كينص إليو،

 . (ِ)تصريحا" مكاضع
 ىك عميان  أف زعمكا الذيفػ المنسكبة لممسمميف ػ  الفرقة تمؾ ىـ" :اإلمامل  الشلع وقلؿ: أف 

 جعمكا ألنيـ اإلمامية عمييـ أطمؽ كقد أجمعيف  كعثماف الشيخيف الخبلفة دكف كراثة في األحؽ
 دخؿ إمامنا عشر باثني قالكا ألنيـ عشرية باالثنى كاكسيم   تشغميـ التي األساسية القضية اإلمامة مف

                                                           

 (.ُْٔ/ُ)الحمبي ػ  ػ مؤسسة الشيرستاني أحمد بكر أبى بف الكريـ عبد بف محمد الفتح كالنحؿ ػ أبك الممؿ( ُ)
 (.ُِٔ/ُ) لشيرستاني ػاػ كالنحؿ  الممؿ( ِ)
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 فكرىـ في كالجماعة السنة ألىؿ المقابؿ القسـ أنيـ كما. زعميـ حد عمى بسامراء السرداب آخرىـ
 . (ُ)"اإلسبلمي العالـ ليعـ مذىبيـ لنشر يعممكف كىـ كآرائيـ،

ييقىاؿ  إلى نسبو مف عشر الثاني ىيكى  تظرالمن اإلماـ أىف لدعكاىـ أيضا اإلثني عشرية لىييـ "كى
 . (ِ)" طىالب أبي بف عمى

عدـ شمكليا لجميع ألقاب  اإلثني عشريةيظير مف التعريفات السابقة لمشيعة اإلمامية 
، األحؽ باإلمامة كالخبلفة بعد النبي ، ىك عميان ، فيـ اإلمامية؛ ألنيـ قالكا: اف اإلثني عشرية

 عشر باثني قالكا ألنيـ ؛اإلثني عشريةكىـ  ،تشغميـ التي األساسية ةالقضي اإلمامة مف جعمكا ألنيـك 
كىـ الجعفرية نسبة إلى  ،، كىـ الرافضة؛ لرفضيـ إمامة أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيماإمامنا

ىي الفرقة  اإلثني عشرية، ك إماميـ السادس جعفر الصادؽ الذم تنسب إليو غالبية الركايات الشيعية
، القرآفدامة التي تطعف في الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كالتي قالت بتحريؼ صاحبة العقائد الي

 كغيرىا الكثير مف العقائد التي قصدت إبطاؿ ديف اإلسبلـ.

 

 

 

                                                           

. د: اإلسبلمي ػ مراجعة لمشباب العالمية المعاصرة ػ الندكة كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعة (ُ)
 (.ِٓ/ُـ ػ )َُٗٗىػ ػ  َُِْػ  ْكالتكزيع ػ ط كالنشر لمطباعة العالمية الندكة الجيني ػ دار حماد بف مانع
 التميمي البغدادم اهلل عبد بف محمد بف طاىر بف القاىر الناجية ػ عبد لفرقةا كبياف الفرؽ بيف الفرؽ( ِ)

 .(ْٕ)صـ ػ ُٕٕٗ ىػ ػُّٕٗػ  ِبيركت ػ لبناف ػ ط – الجديدة اآلفاؽ ػ دار منصكر أبك األسفراييني،
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 . (ُ)مامل اإلالمطمب الثايي: يشأة الشلع  

اإلثني تعددت األقكاؿ حكؿ نشأة الشيعة، كلعؿ أشيرىا كأقكاىا: أف نشأة فرقة الشيعة 
نت عمى يد رجؿ ييكدم يدعى عبد اهلل بف سبأ، الذم ادَّعى اإلسبلـ كأبطف الكفر، كزعـ كا عشرية

، كادَّعى لو الكصية ، كغالى في عمي بف أبي طالب محبة كمكاالة أىؿ بيت رسكؿ اهلل 
كصي لكصاية، بمعنى أف لكؿ نبي كصي، ك بالخبلفة، فكاف لعبد اهلل بف سبأ دكره في نشر مبدأ ا

األكصياء، كىك  خاتـ كعمي األنبياء، خاتـ محمد: قاؿ ، ثـمي بف أبي طالب ىك ع محمد 
كرجعتو، كاظير الطعف في أبي بكر الصدِّيؽ كعمر بف  أكؿ مف قاؿ بفرض إمامة عمي 

إلى مرتبة   عميان ثـ رفع  الخطاب كعثماف بف عفاف كسائر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف،
كذريتو مف بعده، كعبد اهلل بف سبأ  حؿَّ في عمي  االيي اكبيتانان أف جزء األلكىية، عندما زعـ زكران 

  األخرل. عقائدىـ عمييا انبنت التي الرافضة الشيعة عقائد أصكؿ ىك أكؿ مف دعا إلى
نديؽ، ز ثو منافؽ دفض ًإنما أىحر ف أىصؿ الإ" العز الحيفي ػ: يأب ابف لقوؿ شارح الطحاول ،

ف عبد المَّو بف سبأ لما إف ،لؾ العمماءذ، كما ذكر سكؿ ر ـ، كالقدح في اليف اإلسبلده ًإبطاؿ دقص
بديف النصرانية، فأظير  سأراد أف يفسد ديف اإلسبلـ بمكره كخبثو، كما فعؿ بكل اإلسبلـ، أىظير

التنسؾ، ثـ أظير األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، حتى سعى في فتنة عثماف كقتمو، ثـ لما 
، عميان ة أظير الغمك في عمي كالنصر لو، ليتمكف بذلؾ مف أغراضو، كبمغ ذلؾ قدـ عمى الككف

، كخبره معركؼ في التاريخ، كبقيت في نفكس المبطميف (ِ)فطمب قتمو، فيرب منو إلى قرقيسيا
 . (ّ)خمائر بدعة الخكارج، مف الحركرية كالشيعة، كليذا كاف الرفض باب الزندقة"

                                                           

 معةالجاػ  العقيدة بقسـ مشارؾ الرقب ػ أستاذ صالح. الشيعة ػ د عقائد شنائع كشؼ في : الكشيعةانظر( ُ)
 (.ٖـ ػ )ص ََِّ - ىػُِْْاألكلى ػ  اإلسبلمية ػ الطبعة

سكاف ثانيو، بعده قاؼ أخرل مكسكرة، كياء كسيف ميممة، كياء أخرل، كألؼ: ككرة مف ككر ديار (ِ) بفتح أٌكلو، كا 
عبد العزيز  ربيعة، كىى كٌميا بيف الحيرة كالشاـ.)معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع ػ أبك عبيد عبد اهلل بف

 (.َُٔٔ/  ّىػ: )َُّْبف محمد البكرم األندلسي ػ عالـ الكتب، بيركت ػ الطبعة: الثالثة، 
 األذرعي الحنفي، العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عبلء بف محمد الديف الطحاكية ػ صدر العقيدة شرح( ّ)

بيركت ػ لبناف ػ  – الرسالة ركي ػ مؤسسةالت المحسف بف اهلل عبد - األرنؤكط شعيب: ػ تحقيؽ الدمشقي الصالحي
 (.ّٕٗ، ّٖٕ/ِػ ) ـُٕٗٗ - ىػُُْٕ العاشرة،: الطبعة
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 :(ِ)القمي اهلل عبد بف وسعد ،(ُ)اليوبختي موسى بف لمحسف الشلع  فرؽ كتاب في ةاء
 ككاشؼ أعدائو، مف البراءة كأظير ، عمى إمامة بفرض القكؿ شير مف أكؿ سبأ بف اهلل عبد"أف 

 . (ّ)" الييكدية مف مأخكذ الرفض أصؿ إف: الشيعة خالؼ مف قاؿ ىاىنا فمف ككفرىـ، مخالفيو
مرت في نشأتيا  اإلثني عشريةف الشيعة أ ،شريةاإلثني عفي نشأة الشيعة  يتضح مما سبؽ 

عمى يد المنافؽ الزنديؽ عبد  اإلثني عشريةة نشأ كأساس أصؿ فكافبالعديد مف المراحؿ كاألطكار، 
زعـ محبة كمكاالة أىؿ  ، حيفيفسد ديف اإلسبلـ بمكره كخبثول ، الذم تدرج في الغمك؛اهلل بف سبأ

 ، كقاؿادَّعى لو الكصية بالخبلفةحيف  أبي طالب غالى في عمي بف ، ثـ بيت رسكؿ اهلل 
 ىك أكؿ سبأ ابف بأف الشيعة كتب كشيدت، ػ باعتراؼ كتب الشيعة كرجعتو بفرض إمامة عمي 

 ،الطعف في الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيفك  ،كعثماف كعمر بكر أبي في الطعف أظير مف
، أصبح مف األصكؿ اإلعتقادية برجعة عمي كىذا الطعف في الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كالقكؿ

 اإلعتقادية الشيعية. ىذه األصكؿ كعبد اهلل بف سبأ ىك أكؿ مف دعا إلى ،اإلثني عشريةعند الشيعة 

                                                           

 معركفكف نكبخت كآؿ نكبخت، بف سيؿ أبي أخت بأنو: ابف الحسف بف مكسى النكبختي تعرؼ كتب الشيعة(ُ)
 عمماء المتكمميف عند كجكه مف فيمسكؼ، كاف متكمـ محمد، أبا الظاىر، يكنى في( السبلـ عمييـ) ككلده عمي بكالية

ماميا بمذاىبيـ، ككاف فقييا، عارفا اإلسبلـ  مثؿ الفمسفة كتب نقمة مف جماعة إليو يجتمع كاف االعتقاد، ك حسف كا 
 كبعدىا، الثبلثمائة قبؿ زمانو في نظرائو عمى غيرىـ، ككاف ثقة كمبرز ك ثابت ك إسحاؽ، ك الدمشقي، عثماف أبي
 في ك الكبلـ في كثيرة مصنفات لو ك كثيرا شيئا بخطو ظاىرة نسخ عظيمة تصانيفو ة،كثير  كتب األكائؿ عف كلو

 كتاب التكحيد كالغبلة، التناسخ أصحاب عمى الرد كتاب ك يتمو، لـ كالديانات اآلراء كتاب منيا الفمسفة، نقض
 ألرسطاليس، سادالف ك الككف اختصار كتاب المشرقي، الغريب في عيسى أبي كتاب نقض كتاب العالـ، كحدكث
 معجـ رجاؿ، )انظر: اإلنساف كتاب اإلمامة، في الجامع كتاب مذىبو، نصرة ك عباد بف لعمر االحتجاج كتاب

 الديف الرجاؿ ػ تقي كتاب، (َُِػُُٗ/ٔ)الخكئي: المكسكم أبك القاسـ الركاة ػ السيد طبقات الحديث كتفصيؿ
 اصغر عمي السيد الحاج ػ الرجاؿ طبقات معرفة في المقاؿ طرائؼ ،(ٖٕص)الحمي: داكد بف عمى بف الحسف

 النجاشي: عمي بف أحمد العباس أبي الجميؿ لمشيخ الرجاؿ كتاب تنقيح في المقاؿ تيذيب ،(ُُٓ/ُ):
 .(ََُص:):الحمي المطير بف يكسؼ بف الحسف ػ الرجاؿ معرفة في األقكاؿ خبلصة ،(َِٗػَِٖ/ِ،ّْٔ/ُ)
 كتاب كتبو التصانيؼ، كمف كثير األخبار، ثقة، كاسع القدر، جميؿ القاسـ باأ سعد بف عبد اهلل القمي: يكنى(ِ)

)انظر:  ،(ىػَُّ أك ِٗٗ عاـ المتكٌفى)عند الشيعة، الجميؿ الثقة الدرجات كغيرىا، فيك بصائر كتاب ك الرحمة،
 (ٖٓىػ)ص ُُْٕ ػ األكلى األيركاني ػ ط: الرجالية ػ باقر القكاعد في تمييدية دركس المراجع السابقة، ك

( فرؽ الشيعة ػ الحسف بف مكسى النكبختي كسعد بف عبد اهلل القمي ػ تحقيؽ الدكتكر عبد المنعـ الحفني ػ دار ّ)
 (.ّّـ ػ )صُِٗٗىػ ػ ُُِْالرشيد ػ القاىرة ػ الطبعة األكلى ػ 
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 .مامل اإلالمطمب الثالث: التعرلؼ بأئم  الشلع  

ميٌ  اإلماـ األوؿ:  ابف كبلب بف قصي بف مناؼ عبد بف ىاشـ بف المطمب عبد ٍبف طىاًلب أىًبي ٍبف عى
سىف، الممقب  أىبيك: ، ككنيتو المَّوً  رىسيكؿ عـ ابف الياشمي، اٍلقيرىًشيٌ  لؤم ٍبف كعب ٍبف مرة اٍلحى

مىى  المَّو صير رىسيكؿ ،بالمرتضى  أكؿ كىك السبطيف، كأبك العالميف، نساء سيدة فاطمة ابنتو عى
 النَّاس أكؿ كىك ،الراشديف اءالخمف ىاشـ كرابع بني مف خميفة كأكؿ ىاشمييف، بيف كلد ىاشمي
ا  أنت: منيما كاحدة كؿ ًفي لعمي كقىاؿى  مرتيف،  المَّو رىسيكؿ العمماء،آخاه مف كىًثير قكؿ ًفي إسبلمن
 في قتمو عمى ممجـ بف الرحمف عبد الخارجي أقدـ حينما غيمةن  مات كاآلخرة، كقد الدنيا في أخي
اإلماـ األكؿ مف األئمة االثنا عشر عمى اعتقاد ىػ، كيعتبر  َْ سنة رمضاف ُٕ في الككفة مسجد

  (ُ)اإلثني عشرية
ًميِّ  ٍبف الحسف اإلماـ الثايي: ٍبد ٍبف طىاًلب أىًبي ٍبفً  عى  القرشي مناؼ، عبد ٍبف ىاشـ بف المطمب عى

مَّد، الممقب بالمجتبى، سبط أىبيك الياشمي، ككنيتو  ، المَّوً  رىسيكؿ ًبٍنت فاطمة كأمو ، النًَّبيٌ  ميحى
الحسف، كلد  سماه كشبييو، النًَّبيٌ  كريحانة الجنة، أىؿ شباب سيد كىك العالميف، نساء سيدة
  . (ِ)اإلثني عشريةأئمة ىػ، كيعتبر اإلماـ الثاني مف َٓسنة ىػ ك تكفي ّسنة 

ًميِّ  ٍبف الحسيف اإلماـ الثالث: ٍبد ٍبف طىاًلب أىًبي ٍبفً  عى  القرشي مناؼ، عبد ٍبف ىاشـ بف المطمب عى
ٍبد أىبيك الياشمي، ككنيتو  الجنة،أمو أىؿ شباب سيد كىك ، النًَّبيٌ  ريحانة المًَّو، الممقب بالشييد، عى

 ىػ ك تكفي ْكلد سنة  ػ السبلـ عمييما مريـ إال العالميف ػ نساء سيدة ، المَّوً  رىسيكؿ ًبٍنت فاطمة
  . اإلثني عشريةشر عمى اعتقاد اإلمامية كيعتبر اإلماـ الثالث مف األئمة االثنا ع ،(ّ)ىػُٔسنة

أجمعيف، ككنيتو أبك   طالب، أبي بف عمي بف الحسيف بف العابديف عمي زيف اإلماـ الرابع:
ادالعابديف، الممقب  بزيف المعركؼ الحسف، ، لمحسيف كليس األصغر، عمي لو كيقاؿ ،بالسَّجَّ
ع مف األئمة االثنا عشر عمى اعتقاد اإلمامية اإلماـ الراب كىك ىذا؛ العابديف زيف كلد مف إال عقب

 زيف منو، كفضائؿ أفضؿ قرشيان  رأيت ما: الزىرم قاؿ التابعيف، سادات كمف ،اإلثني عشرية
 ثماف سنة شيكر بعض في الجمعة يكـ كالدتو ككانت تحصر، أف مف أكثر كمناقبو العابديف

                                                           

 عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف الغابة في معرفة الصحابة ػ أبك : أسدانظر (ُ)
 .( ٖٖٓ/ ّ)ـ ػ ُٖٗٗ - ىػَُْٗ بيركت ػ – الفكر ػ دار األثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد

 (. ْٕٖ/ ُػ ابف األثير ػ ) المرجع السابؽ: انظر( ِ)
 (. ْٔٗ،ْٓٗ/ ُ) المرجع السابؽ: انظر( ّ)
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 بالمدينة، لميجرة كتسعيف اثنتيف كقيؿ فكتسعي تسع كقيؿ كتسعيف أربع سنة كتكفي لميجرة، كثبلثيف
 قبر فييا التي القبة في عنو، تعالى اهلل رضي عمي، بف الحسف عمو قبر في البقيع في كدفف

العباس
 (ُ) . 

 

  طالب أبي بف عمي بف الحسيف بف عمي العابديف زيف الباقر بف محمد اإلماـ الخامس:
اإلماـ الخامس مف األئمة االثنا عشر في اعتقاد  ىكك  الباقر،ب الممقب ككنيتو أبك جعفر، أجمعيف،
نما ،كبيران  سيدان  عالما الباقر كاف، الصادؽ جعفر كالد كىك ،اإلثني عشريةاإلمامية   الباقر لو قيؿ كا 

 كخمسيف سبع سنة صفر ثالث الثبلثاء يكـ التكسع، كمكلده: كالتبقر تكسع، أم العمـ، في تبقر ألنو
 بف الحسف بنت اهلل عبد أـ كأمو سنيف، ثبلث ، الحسيف، جده قتؿ يكـ عمره ككاف لميجرة،
 في كقيؿ كمائة، عشرة ثبلث سنة اآلخر ربيع شير في كتكفي.  طالب، أبي بف عمي بف الحسف
 إلى كنقؿ. بالحميمة عشرة ثماف كقيؿ عشرة، سبع كقيؿ عشرة، أربع سنة صفر مف كالعشريف الثالث
 قبر فييا التي القبة في ، عمي بف الحسف أبيو كعـ أبكه فيو الذم برالق في بالبقيع كدفف المدينة
 . (ِ)  العباس

 

 أبي بف عمي بف الحسيف بف العابديف زيف عمي بف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر اإلماـ السادس:
كىك اإلماـ السادس مف األئمة االثنا  أجمعيف؛ ككنيتو أبك عبد اهلل، الممقب بالصادؽ،  طالب،

 كفضميو مقالتو في لصدقو بالصادؽ كلقب البيت أىؿ سادات مف ككاف ،شر في اعتقاد اإلماميةع
 لميجرة، ثمانيف سنة كالدتو كالفأؿ، ككانت كالزجر الكيمياء صنعة في كبلـ كلو يذكر، أف مف أشير
 في كثمانيف، كتكفي ثبلث سنة رمضاف شير ثامف الشمس طمكع قبؿ الثبلثاء يكـ كلد بؿ: كقيؿ
 زيف عمي كجده الباقر محمد أبكه فيو قبر في بالبقيع كدفف بالمدينة، كمائة كأربعيف ثماف سنة شكاؿ

 . (ّ)كأشرفو أكرمو ما قبر مف دره فممو أجمعيف،  عمي، بف الحسف جده كعـ العابديف
 

                                                           

 ابف بكر أبي بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد الديف شمس سالعبا الزماف ػ أبك أبناء كأنباء األعياف كفيات :انظر( ُ)
 بالكفيات ػ صبلح الكافي (،ِٗٔ،ِٔٔ/ّ)بيركت ػ  – صادر عباس ػ دار إحساف تحقيؽ: ػ اإلربمي البرمكي خمكاف
بيركت ػ  – التراث إحياء مصطفى ػ دار كتركي األرناؤكط أحمد: ػ تحقيؽ الصفدم اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف

 (َِّ/َِـ:)َََِ -ىػَُِْ
 (.ُْٕ/ْ) ابف خمكاف: ػ األعياف كفيات: انظر( ِ)
 (.ِّٕ/ُ) المرجع السابؽ:: انظر( ّ)
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 ابف العابديف زيف عمي بف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر بف الكاظـ مكسى اإلماـ السابع:
كىك اإلماـ السابع مف  ،بالكاظـ ، ككنيتو أبك الحسف، الممقب طالب، أبي بف عمي بف يفالحس

 ىاركف فقدـ الرشيد، ىاركف أياـ إلى بالمدينة ، أقاـاإلثني عشريةاألئمة االثنا عشر في اعتقاد 
 بيا كحبسو بغداد إلى معو مكسى فحمؿ كمائة، كسبعيف تسع سنة رمضاف شير عمرة مف منصرفان 

 تسع سنة الفجر طمكع قبؿ الثبلثاء يكـ كالدتو ككانت. كثيرة كنكادر أخبار محبسو، كلو تكفي أف إلى
 سنة رجب مف بقيف لخمس كتكفي بالمدينة؛ كعشريف ثماف سنة: الخطيب كقاؿ كمائة، كعشريف
: بالخطي كقاؿ. مسمكمان  تكفي إنو كقيؿ ببغداد، كثمانيف كمائة ست سنة كقيؿ كمائة، كثمانيف ثبلث
 مشيد كعميو يزار، مشيكر ىناؾ كقبره القبة، خارج الشكنيزييف مقابر في كدفف الحبس في تكفي
 . (ُ)الغربي الجانب في كىك يحد، ال ما كالفرش اآلالت كأنكاع كالفضة الذىب قناديؿ فيو عظيـ

 

 زيف عمي بف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر بف الكاظـ مكسى بف الرضا عمي اإلماـ الثامف:
كىك اإلماـ  ،بالرضا ، ككنيتو أبك الحسف، الممقبالعابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب 

 سنة في حبيب أـ ابنتو زكجو قد المأمكف ككاف اإلمامية، اعتقاد عمى الثامف مف األئمة االثنا عشر
 يـك لرضاا عمي كالدة كالدرىـ، ككانت الدينار عمى اسمو كضرب عيده، كلي كجعمو كمائتيف اثنتيف
 ثامنو، كقيؿ شكاؿ، سابع كلد بؿ كقيؿ بالمدينة، كمائة كخمسيف ثبلث سنة شيكر بعض في الجمعة
 بؿ كمائتيف، اثنتيف سنة صفر مف يكـ آخر في كتكفي ،كمائة كخمسيف إحدل سنة سادسو، كقيؿ
 كصمى طكس بمدينة كمائتيف، ثبلث سنة القعدة ذم عشر ثالث كقيؿ الحجة، ذم خامس تكفي

                                                           

 كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء كالنياية ػ أبك البداية ، ك(َُّ،َّٗ، َّٖ/ ٓ األعياف )كفيات: انظر( ُ)
 ُٖٖٗ - ىػ ،َُْٖ األكلى: العربي ػ الطبعة راثالت إحياء شيرم ػ دار عمي ػ تحقيؽ: الدمشقي ثـ البصرم القرشي
 عبد أبك الديف الرجاؿ ػ شمس نقد في االعتداؿ ميزاف(، ك ٖٓ)صنكبختي كالقمي:(، فرؽ الشيعة ػ الُٕٗ/َُـ ػ )
 كالنشر، لمطباعة المعرفة البجاكم ػ دار محمد عمي: ػ تحقيؽ الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل

القدرية ػ  الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة (، ك منياجَُِ /ْ)ـ ػ  ُّٔٗ - ىػ ُِّٖ ،ُطناف ػ لب – بيركت
 الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي

 ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ ،ُطاإلسبلمية ػ  سعكد بف محمد اإلماـ سالـ ػ جامعة رشاد محمد ػ تحقيؽ: الدمشقي الحنبمي
  .(ُِْ ،ُُٓ /ِ)ـ ػ 
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 بؿ كقيؿ منو، فأكثر عنبان  أكؿ أنو مكتو سبب ككاف الرشيد، أبيو قبر مبلصؽ كدفنو المأمكف ميوع
 .  (ُ)تعالى اهلل رحمو كمات، منو فاعتؿ مسمكمان  كاف

 

 الباقر محمد بف الصادؽ جعفر بف الكاظـ مكسى بف الرضا عمي الجكاد بف محمد اإلماـ التاسع:
بالجكاد، ككنيتو  المعركؼ ،أجمعيف عمي بف أبي طالب  بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف

 آبائو عف مسندا يركم ككافكىك اإلماـ التاسع عمى اعتقاد اإلمامية،  ،بالتقي أبك جعفر، الممقب
 يا: يكصيني كىك لي فقاؿ اليمف، إلى  اهلل رسكؿ بعثني: قاؿ أنو  طالب أبي بف عمي إلى

 بالميؿ تطكل األرض فإف بالدلجة عميؾ عمي، يا استشار، مف ندـ كال استخار مف خاب ما عمي،
 استفاد مف: يقكؿ ككاف. بككرىا في ألمتي بارؾ اهلل فإف اهلل بسـ اغد عمي يا بالنيار، تطى ال ما
 كقيؿ رمضاف، شير خامس الثبلثاء يكـ كالدتو ككانت، الجنة في بيتا استفاد فقد اهلل في أخا

 عشريف سنة الحجة ذم مف خمكف لخمس الثبلثاء يكـ كتكفي. مائة كتسعيف خمس سنة منتصفو،
 بف مكسى جده عند كدفف ،سنة كعشريف خمسا كعمره، ببغداد كمائتيف عشرة تسع كقيؿ مائتيف،
 . (ِ)المعتصـ بف الكاثؽ عميو كصمى قريش، مقابر في أجمعيف،  جعفر،

 

 الصادؽ جعفر بف الكاظـ كسىم بف الرضا عمي بف الجكاد محمد بف اليادم عمي اإلماـ العاشر:
 كيعرؼ أجمعيف، بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب  الباقر محمد بف

 يـك كالدتو ككانت اإلمامية، عند كىك اإلماـ العاشر بالعسكرم؛ ككنيتو أبك الحسف، الممقب بالنقي،
 كثرت كلما. كمائتيف عشرة ثبلث كقيؿ عشرة أربع سنة عرفة يكـ كقيؿ رجب، عشر ثالث األحد

 تدعى كىي رأل مف بسر كأقره بيا، مكلده ككاف المدينة مف أحضره المتككؿ عند حقو في السعاية
 الحسف ألبي قيؿ كليذا العسكر، ليا فقيؿ بعسكره، إلييا انتقؿ بناىا لما المعتصـ ألف بالعسكر،
 االثنيف يكـ بيا كتكفي. أشير عةكتس سنة عشريف بيا فأقاـ إلييا، منسكب ألنو العسكرم المذككر
 سنة رجب ثالث في كقيؿ رابعيا، في كقيؿ منيا بقيف ألربع كقيؿ اآلخرة، جمادل مف بقيف لخمس

                                                           

(، كفرؽ الشيعة ػ ِّٕ/َُ) كالنياية ػ ابف كثيرػ البداية(، ك َِٕ/ّ) األعياف ػ ابف خمكاف ػ كفيات :انظر( ُ)
 (.ٖٔلنكبختي ػ )صا
األعياف ػ البف خمكاف ػ  كفيات(، َٗ)ص لنكبختي ػاالشيعة ػ  (،كفرؽَّٓ/َُكالنياية ػ ابف كثير) البداية :انظر( ِ)
(ْ/ُٕٓ.) 
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 العمر مف كلو ىػ،ِْٓ سنة في بيا كتكفي .تعالى اهلل رحمو داره، في كدفف كمائتيف، كخمسيف أربع
 . (ُ)"سنة أربعكف

 

 مكسى بف الرضا عمي بف الجكاد محمد بف اليادم عمي فب الحسف العسكرماإلماـ الحادي عشر:
 أبي بف عمي بف الحسيف بف العابديف زيف عمي بف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر بف الكاظـ
 كىك اإلمامية، اعتقاد عمى عشر الحادم اإلماـ كىك ؛ ككنيتو أبك محمد، الممقب بالزكي، طالب
 كالدة ككانت، النسبة بيذه أيضان  يعرؼ عمي كأبكه م،بالعسكر  كيعرؼ السرداب صاحب المنتظر كالد

 ربيع شير سادس كقيؿ كمائتيف كثبلثيف إحدل سنة شيكر بعض في الخميس يكـ المذككر الحسف
 لياؿ لثماني األربعاء يكـ كقيؿ الجمعة، يكـ كتكفي كمائتيف كثبلثيف اثنتيف سنة اآلخر، كقيؿ األكؿ،
 كعمره رأل، تكفي مف بسر كمائتيف ستيف سنة األكلى دلجما كقيؿ األكؿ، ربيع شير مف خمكف
 . (ِ)أبيو قبر بجنب كدفف سنة، كعشركف ثماف

 

بف عمي  الجكاد محمد بف اليادم عمي بف العسكرم الحسف بف محمد الميدم اإلماـ الثايي عشر:
بف  بف عمي زيف العابديف بف الحسيف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر بف الكاظـ مكسى بف الرضا

 كىك اإلماـ ، ككنيتو أبك القاسـ، الممقب بالحجة القائـ المنتظر،أجمعيف عمي بف أبي طالب، 
 كىك كالميدم، كالقائـ المنتظر أنو الشيعة تزعـ الذم كىك مامية،اإل اعتقاد عمى عشر ثانيال

 ردابالس مف الزماف آخر في ظيكره ينتظركف كىـ كثيرة، فيو كأقاكيميـ عندىـ، السرداب صاحب
 تكفي كلما كمائتيف، كخمسيف خمس سنة شعباف منتصؼ الجمعة يكـ كالدتو كانت ،رأل مف بسر
 في السرداب دخؿ إنو: يقكلكف كالشيعة نرجس، كقيؿ خمط، أمو كاسـ سنيف، خمس عمره كاف أبكه
 ذيكمئ كعمره كمائتيف، كستيف خمس سنة في كذلؾ إلييا، يخرج يعد فمـ إليو، تنظر كأمو أبيو دار
  . (ّ)سنيف تسع
 

                                                           

الشيعة ػ  (، كفرؽُٗ/ُُ) كالنياية ػ ابف كثير ػ (، كالبدايةِّٕ،ِِٕ/ّ) األعياف ػ ابف خمكاف ػ كفيات :انظر( ُ)
 .(ٓٗ )ص النكبختي كالقمي ػ

 (.ٔٗ ص النكبختي ػ ) الشيعة ػ (، كفرؽْٗ/ِ)ابف خمكاف  األعياف ػ كفيات :انظر( ِ)
 (.ُٕٔ/ْكفيات األعياف ػ ابف خمكاف ػ ) :انظر( ّ)
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 املبحج انخاًَ

انشٍعت اإليايٍت  ألئًتانرواٌاث املُسىبت  
 وأهى كتبهى

 وٌتكىٌ يٍ يطهبني :

 و املطهب
ً
 اصطالحًا.األول:تعرٌف انرواٌاث نغت

تب انرواٌاث املُسىبت نألئًت عُد  املطهب انخاًَ: أهى ك
 انشٍعت اإليايٍت.
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 صطالحًا.او  لغ ً  طمب األوؿ: تعرلؼ الروالاتالم

 الروالات لغً :: أوالً 

، فيك ًركايةن، اٍرًك، يىركم، كل مف ركىلكاية مصدر رى كاية، كالرً جمع رً  :الركايات  راكو
مىرًكٌم. كالمفعكؿ

 (ُ)  

ًكمى ك   :رى ًكمى كدك  ، (ِ)كالمَّبىفً  الماءً  مف ري : تزى ًكمى ًباٍلمىاءً  ري
(ّ) .  

ًديث رىاًكم الرَّاًكم: كىاة،  الشٍِّعرً  ًفي( رىاكو ) كناقمو، فىييكى  وحامم الٌشٍعر أىك الحى ًديًث، كجمعيا: ري كىاٍلحى
كاة كالركاة: ىـ كَّاهي،  ًركايىةن  يىٍرًكم :الحديثى  األحاديث، كركىل ري ٍيتيو ،كذكىره كحمىمو نقىموكتىرى كَّ : الشٍِّعرى  كرى

ٍمتيو مى كَّاهي  ًركايتو، عمى حى مىوي  الشٍِّعر: كرى مى مىى حى ًديث ًركىايىًتًو، عى كىاه الٌشٍعر أىك كاٍلحى   (ْ) .رى
  (ٓ).عمى الخيؿ يىقكـي  مىف: كالرَّاًكم

كىايىة: القصة الطكيمة، كىي مؤنثك   (ٔ).الرَّاًكم الرِّ
ؿه  كيقاؿ: مف كثير: راكية رىجي كاية، كى  لمميبالىغىة رىاًكيىةكالشعر فيك  األحاديث كنقؿ ًركىايىتو كثرت الرِّ

  . (ٕ) (لممبالغة التَّاء زيدت)
يا، كييٍركىل: الٌركاية ركل   (ٖ) .ييحكى: قصَّ

                                                           

ػ  ُالكتب ػ ط عمؿ ػ عالـ فريؽ بمساعدة عمر الحميد عبد مختار أحمد المعاصرة ػ د العربية المغة معجـ: انظر( ُ)
 (.ْٔٗ/ِـ ػ ) ََِٖ - ىػ ُِْٗ

 في التراث تحقيؽ بػ تحقيؽ: مكت الفيركزآبادم يعقكب بف محمد الديف مجد المغكم المحيط ػ العبلمة القامكس( ِ)
ػ  ٖلبناف ػ ط – بيركت كالتكزيع ػ كالنشر لمطباعة الرسالة العرقسيكسي ػ مؤسسة نعيـ محمد: الرسالة بإشراؼ مؤسسة
 .(َُِٗـ ػ )ص ََِٓ - ىػ ُِْٔ

 محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة  العربية المغة الكسيط ػ مجمع المعجـ (ّ)
 (.ّْٖػ )ص  الدعكة ػ دار (نجارال
(، َُِٗ(، كالقامكس المحيط ػ لمفيركزآبادم ػ ) صُِّ: )صػ  الرازم اهلل عبد الصحاح ػ أبك مختار: انظر( ْ)

(، كمعجـ المغة العربية المعاصرة ػ ألحمد مختار عمر ػ ّْٖكالمعجـ الكسيط ػ لمجمع المغة العربية ػ )ص
(ِ/ّٗٔ.) 
 .(َُِٗلفيركزآبادم ػ ) صاالقامكس المحيط ػ  (ٓ)
 .(ّْٖالمعجـ الكسيط ػ مجمع المغة العربية ػ )ص( ٔ)
 (.ْٔٗ/ِمعجـ المغة العربية المعاصرة ػ أحمد مختار عمر ػ ) :انظر( ٕ)
 (.ّٔٗ/ِػ )(المرجع السابؽ ٖ)
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 اصطالحًا. : الروالاتاً ثايل

كىايىة بأنيا:الركايات جمع ركاية  ة كتعرَّؼ الرِّ  كمكانيًّا زمانيًّا حيزنا تشغؿ طكيمة، نثريَّة قصَّ
 مع مستمرٌ  خياليٌ  أك فكرمٌ  حكار حالة في القارئ تضع كشخصيات،كالتي أطكارنا تتضمف معينًّا،
 . (ُ)شخصٌياتيا إحدل تقم ص إلى تدفعو أك بكاقعيَّتيا إييامو تحاكؿ أف غير مف مؤلِّفيا،

: ىي أحاديث كأخبار كأقكاؿ أف الركايات المنسكبة إلى أئمة الشيعةب كبالتالي يمكف القكؿ
تقداتيـ سكاء كانت مع ،كنسبكىا زكران كبيتانان إلييـ؛ إلثبات معتقداتيـكضعيا الشيعة عمى أئمتيـ 

لكىية كاالسماء كالصفات، أك كانت معتقداتيـ حكؿ الكتب حكؿ اإللييات مف تكحيد الربكبية كاأل
كالنبكات، أك حكؿ معتقداتيـ في الغيبيات مف اإليماف بالمبلئكة كاليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر، 

 في السبب انتكك"، مف معتقدات اإلثني عشريةفكانت ىذه الركايات تشمؿ كؿ ما يعتقده الشيعة 
 .(ِ)"المساجد كتعطيؿ المشاىد كعمارة كأضرحتيـ، األئمة، عبادة شيكع

 المذىب ألفكا الذيف الركاة الشيعة، ىؤالء اختبلؽ مف األصؿ في ىي الركايات كىذه  
الشيعي،  المذىب أساس ىي الركايات تمؾ إلى األئمة ثـ صارت الخرافات ىذه كؿ كنسبكا الشيعي،

 األئمة تؤٌلو كالتي اليكـ المنتشرة الباطنية لؤلفكار كالمنطمؽ، كالقاعدة، األرضية، ؛الحقيقة في ىي ك
، أحاديثيـ التي يرككنيا أكثرىا كذب كليس ليا إسنادك  ،(ّ)لممؤل مكاجيتيا عند التقية بجحكر كتمكذ

 لكضع الدافع كلعؿكتحتؿ ىذه الركايات نفس المكانة التي تحتميا كتب الحديث عند أىؿ السنة، "
 ذلؾ في ألف كفيمو كتدبره اهلل كتاب قراءة مف الشيعة جميكر منع محاكلة ىك الركايات ىذه مثؿ

 كتاب تأكيؿ في الباطنية لمناىجيـ كتعرية ألضاليميـ ككشفان  المذىب ىذا مؤسسي لكذب افتضاحان 
 . (ْ)"اهلل

ر، كىذا المعنى يدكر حكؿ النقؿ كالحمؿ كالذك أف المعنى المغكم لمركاياتلتضح مما سبؽ 
ألئمة الشيعة؛ ألف فييا نقؿ كذكر أخبار  كما نسبيتناسب مع المعنى اإلصطبلحي لمركايات 

ف، ك كأحاديث األئمة الركايات المنسكبة إلى األئمة ىي أحاديث كأخبار كأقكاؿ مكضكعة  كانت ىذه ا 
                                                           

 (.ْٔٗ/ِمعجـ المغة العربية المعاصرة ػ أحمد مختار عمر ػ ) :انظر(ُ)
 ،ُطالقفارم ػ  عمي بف اهلل عبد بف ناصر - كنقد عرض - عشرية اإلثني ماميةاإل الشيعة مذىب أصكؿ(ِ)

 (.ُٕٕ/ُـ ػ )جُْٗٗىػ ػ  ُُْْ
 كالتكزيع لمنشر طيبة دارػ  القفارم عمي بف عبد اهلل بف ناصر. دػ  كالٌشيعىة الس نة أٍىؿ بيف الٌتقريب مسألةي : انظر( ّ)

 (.ِٖٗ/ُ)ـ ػ ُٖٗٗىػ ُِْٖػ  ّطػ  كالتكزيع
(.َُْ/ُ)القفارم: ناصر - عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة ىبمذ أصكؿ( ْ)
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قداتيـ الزائفة، ثبات معتكىي مف اختبلؽ ركاة الشيعة؛ إل ،عمى األئمة، منسكبة إلييـ زكران كبيتانان 
، كسنبلحظ ذلؾ عندما نذكر فتراء الشيعيأئمة أطيار مف الكذب كاإلػ األئمة ػ  كىـ في الحقيقة

 كالمعتمدة عندىـ. الكتب كالمراجع الخاصة بالشيعة التي تنقؿ ىذه الركايات،
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 :اإلمامل  المطمب الثايي: أهـ كتب الروالات الميسوب  لألئم  عيد الشلع 

" في ركاياتيا التي نسبتيا إلى أئمتيا عمى العديد اإلثني عشريةدت الشيعة اإلمامية "اعتم
 ، كمنيا:مف الكتب كالمصادر الرئيسية عندىـ

، كالذم اعتبرتو (ُ)الرازم الكميني إسحاؽ بف يعقكب بف لمحمد "في الحدلث الكافيكتاب " .ُ
 األصكؿ المعتمدة األربعة الكتب أجؿ الكميني ػ ثقة اإلسبلـ، كاعتبرت الكتاب مف اإلمامية ػ أم
اإلسبلـ، اشتمؿ  في يصنؼ مثمو الرسكؿ، كلـ آؿ مف المنقكؿ في مثمو يكتب لـ عميو، كأنو
 عشر ستة في حصرت بابا، كأحاديثو كعشريف كستة كثبلثمائة كتابا، كثبلثيف أربعة الكتاب عمى

 في منقكالتو تحقيؽ إلى طريقان  جدي بكاسطتيا التي الصغرل الغيبة في حديث، كتبو الكميني ألؼ
 (ِ)سنة. عشريف مدة

 القمي بابكيو بف مكسى بف الحسيف بف عمي بف جعفر محمد بيأل "الفقله لحضره ال مفكتاب " .ِ
، الصدكؽ بالشيخ كلقبتو ،الثبلثة المحمديف ثانيالذم اعتبرتو اإلمامية  ىػ(،ُّٖالمتكفى سنة )

 بأيدم منيا جممة كالمكجكدة ،تصانيفو فيرس في رةالمذكك  ة كتابئثبلثما يقرب مف ما مؤلؼ
كلـ يكرد فيو إال ما  أجزاء، أربعة في ىك رتبو الذم الكتاب ىذا منيا األصحاب، كأكبر المكجكد

 عمييا التي الكافي كتاب بعد األربعة كاعتبرت اإلمامية الكتاب ثاني األصكؿ يؤمف بصحتو،
                                                           

مالة الكاؼ بضـ: الكيًمينيٌ (ُ)  الكميني الٌرازٌم، مف جعفر أبك إسحاؽ بف يعقكب بف بنكف: ىك محمد ثـٌ  كالياء البلـ كا 
 "الكافي"اب صاحب كت ببغداد، الشيعة شيخ كعممائيـ، ككاف اإلمامية الرافضة أئمة مف ، كىك(بالرمٌ ) كميف أىؿ
 الشيخ الفاضؿ كىك كأثبتيـ، الحديث في الناس أكثؽ سنة، يمدحو الشيعة بقكليـ: كاف عشريف في صنفو الذم

 كسابؽ األخبار جيينة فإنو في الحديث، خصكصا األعبلـ ككاحد اإلسبلـ كأمانتو، فيك ثقة ثقتو عمى المتفؽ الشيير
 مف فقيائيـ ك الشيعة فضبلء رؤكس مف ككاف عمى عثار، لو كال يعثر غبار لو ال يشؽ الذم المضمار ىذا

 كعشريف ثماف سنة ببغداد تكفي ،كالعامة الخاصة مدائح الشيعة لو مف ذلؾ غير مذىبيـ، إلى عمى المصنفيف
 داكد الرجاؿ ػ ابف : كتابانظربمقبرتيا، ) الككفة بباب كدفف كعشريف كثبلثمائة، تسع سنة كثبلثمائة لميجرة، كقيؿ:

، (ْٓ/ُٗ)الخكئي: المكسكم أبك القاسـ الركاة ػ السيد طبقات الحديث كتفصيؿ ، معجـ رجاؿ(ُٕٖص)ي:الحم
 الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف التاريخ ػ أبك في الكامؿ
 ىػُُْٕ األكلى،: لبناف ػ ط – بيركت العربي، بالكتا تدمرم ػ دار السبلـ عبد عمر: ػ تحقيؽ األثير ابف الديف عز
 :عساكر دمشؽ ػ ابف تاريخ، (َِٓ/ِْ)كاألعبلـ ػ الذىبي: المشاىير ككفيات اإلسبلـ تاريخ، (ٕٖ/ٕ)ـ:ُٕٗٗ ػ
، (ّّْ/ٓ)العسقبلني: حجر بفاالميزاف ػ  لساف، (ُْٕ/ٓ) الصفدم بالكفيات ػ صبلح الكافي، (ِٖٗػِٕٗ/ٔٓ)

 .(ِّٓػِِٓ/ِ)البركجردم: عمي السيد - المقاؿ ، طرائؼ(ُْٓ/ٕ):الدمشقي فارس بفااألعبلـ ػ 
: بيركت ػ الطبعة الثانية األضكاء ػ الطيراني ػ دار بزرؾ آقا الشيعة ػ الشيخ تصانيؼ إلى : الذريعةانظر(ِ)
(ُٕ/ِْٓ). 
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القديمة،  األربعة المجاميع أحد ىك،اليكـ حتى يالدف تدكين مف الجعفرية لمشيعة العمؿ مدار
 (ُ).حديثا( ََِٓ) منو كالمراسيؿ ،حديثا (ُّّٗ) الفقيو في المسندة األحاديثكعدد 

ىػ(، ّٖٓسنة ) المكلكد الطكسي، بف عمى الحسف بف محمد جعفر ألبي "األحكاـ تهذلبكتاب " .ّ
 مركزا النجؼ جعؿ مف أكؿ طائفة، كىكىػ(، كالذم اعتبرتو اإلمامية شيخ الَْٔكالمتكفى سنة )

 المجاميع القديمة األربعة الكتب كاعتبرت الكتاب أحد ،عميؽ فج كؿ مف الناس إليو تأكم عمميا
، حتى تأليفيا لدف مف عند األصحاب عمييا المعكؿ  األصكؿ مف استخرجو مؤلفو الطكسي اليـك

 كثبلثة ثبلثمائة إلى أبكابو أنييت ديده، كق تحت ككانت لو ىيأىا اهلل التي المعتمدة لمقدماء
 (ِ)حديثا. كتسعيف كخمسمائة ألؼ عشر ثبلثة في أحاديثو كأحصيت كتسعيف بابا،

مكانة ىذا الكتاب عند ك جعفر الطكسي،  " ألبياألخبار مف اختمؼ االستبصار فلماكتاب " .ْ
 مدار استنباط اعميي التي كالمجاميع الحديثية األربعة الكتب اإلمامية تكمف في اعتباره أحد

 ثبلثة في اليكـ، يقع الكتاب حتى المؤلؼ منذ عصر عشرية االثني الفقياء عند الشرعية األحكاـ
 ،كاألحكاـ كاإليقاعات ،مف العقكد الفقو بقية أبكاب في كالثالث ،العبادات في منو جزآف ،أجزاء
 أك كعشريف مسةكخ مئة تسع في أبكابو عدة العمماء بعض أحصى كالديات، كقد الحدكد إلى

 (ّ).حديثا كثبلثيف كأحد مئة كخمس آالؼ ستة في أحاديثو عشر بابان، كأحصرت خمسة
 كاعتبرت، (ْ)المجمسي باقر لمحمد "األطهار األئم  أخبار لدرر الةامع  األيوار بحاركتاب " .ٓ

 وكآل عميو اهلل محمد صمى آؿ عمكـ أبكاب مف بابا طمب مف لكؿ اإلمامية ىذا الكتاب مصدران 
،كسمـ  في المجمسي مؤلفو عف تأخر مف جؿ بيذا الكتاب استعاف كقد ؛ ألف فيو جميع العمـك

 القميمة المعتبرة المعتمدة كاألصكؿ الكتب مف البحار مآخذ المجاميع، كذلؾ؛ ألف أكثر تصانيفيـ

                                                           

 .(ِِّ/ٔ،ّٗ/ُْ):الشيعة تصانيؼ إلى : الذريعةانظر(ُ)
 .(َْٓ/ْ)الذريعة:: انظر(ِ)
 .(ُْ/ِ)المرجع السابؽ:: نظرا(ّ)
 السابعة سنة مكلده كاف بالمجمسي، الشيير ،عمي مقصكد بف تقي محمد بف باقر محمديعرفو الشيعة بقكليـ: ىك (ْ)

، كسائر الحديث عمـ في كقتو في إمامان  كاف الشيخ كىذا األلؼ، بعد كالثبلثيف  أصفياف، السمطنة بدار شيخ العمـك
 الديار في ماسيَّ  كال كنشره الحديث ركج الذم كىك، كالجماعة الجمعة في إماما كالدنيكية، ينيةالد بالرئاسة فييا رئيسا

 جميع فيو جمع الذم األنكار بحار كتاب المصنفات مفلو  بالفارسية، بأنكاعيا العربية أحاديث ليـ كترجـ العجمية،
،  عمره يككف ىذا فعمى كاأللؼ، المائة بعد عشرة الحادية لسنةفي ا تكفي، ككتب مجمدات عمى يشتمؿ كىك العمـك
 .(َّٗػّٖٖ/ِ) - البركجردم عمي السيد - المقاؿ طرائؼ ، )انظر:تقريبان  سنة كسبعيف أربعان 
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 مف مستقاة عنو المتأخريف مصنفات أكثر كأف ، أحد لكؿ عنيا التناكؿ يسيؿ التي ال الكجكد
 (ُ).، كيشتمؿ الكتاب عمى مجمدات ككتبمنيا كمرتكية البحار مؾت
المكلكد سنة )  العاممى الحر " تأليؼالشرلع  مسائؿ إلى تحصلؿ الشلع  وسائؿ تفصلؿكتاب " .ٔ

ىػ(، كتكمف مكانة ىذا الكتاب عند اإلمامية حيف اعتبرتو مف َُُْ) كالمتكفى سنة ىػ(،َُّّ)
 مف ترتيبا ليا حتى كأحسف األحكاـ ألحاديث كتاب نو أجمعالكبرل، كأ المتأخرة الجكامع أحد

 الكتب سائر إلى الكافي كنسبة المتأخرة الجكامع سائر الى كالبحار فنسبة ىذا الجامع الكافي
 الشيخ بو كما صرح سنة عشريف جمعو إلى مدة طكؿ في أيضا الكافي كيشبو ربعة المتقدمةاأل

النكاح،  الزكاة، الجياد، الصبلة، الطيارة، مجمدات، ةست في الحر نفسو، كاف أصؿ ىذا الكتاب
 األربعة التي الكتب أحاديث عكىك حاكؿ جم ضخاـ مجمدات ثبلث في طبع ،كلكف المكاريث
 نيؼ تمؾ الكتب كعدة األحكاـ أحاديث مف اإلمامية كتب ما في ألكثر كجامع المدار عمييا

 عمى األحكاـ مؤلؼ الكسائؿ أحاديث عند األصحاب، كرتب معتمدة كافتيا ، كتابا كسبعكف
  (ِ)أبكاب. عمى كتاب ككؿ الديات إلى الطيارة الفقو مف كتب ترتيب

 هػ(،ٖٕٔ) المتوفى سي  الطبرسي اليوري حسلف ملرزا الحاج تأللؼ" مستدرؾ الوسائؿكتاب " .ٚ
 المجاميع كسائر المستدرؾ كتاب أصبح: "الطيراني في حؽ ىذا الكتاب بزرؾ أغا يقكؿ
 في إلييا كيرجعكا عمييا يطمعكا أف الفحكؿ المجتيديف عمى يجب أنو في المتأخرة يثيةالحد

 كصرح شيكخ اإلمامية، (ّ)"المعاصريف عممائنا جؿ بذلؾ أذعف كقد األحكاـ، استنباط
 ال ىذا عصرنا في لممجتيد ، كأف الحجةاألساسية مصادرىـ مف المستدرؾ باعتماد المعاصريف

  (ْ)األحاديث. مف فيو ما عمى كاالطبلع المستدرؾ الرجكع إلى قبؿ تتـ
" إلى أئمتيا، ىي اإلثني عشريةأف الركايات التي نسبتيا الشيعة اإلمامية " لتضح مما سبؽ

، كقد صرح شيكخ عندىـ كبيرة مكانةا ركايات جاءت في كتب صحيحة كمقدسة عند اإلمامية، كلي
، كاعتبارىا مف لدل اإلماميةكاألساسية ر الرئيسية لمصاداإلمامية باعتماد ىذه الكتب، كجعميا مف ا

 .الكتب المعتمدة، كاألصكؿ المعتبرة

                                                           

 .(ِٕػِٔ/ّ)الذريعة:: انظر(ُ)
 .(ّّٓػِّٓ/ْ)الذريعة:: انظر(ِ)
 .(ُُُػَُُ/ِ)الذريعة:(ّ)
 .المرجع السابؽ: انظر(ْ)
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 انفصم األول

عهى  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 .يف اإلهلٍاث يعتقداتهى

 وٌتكىٌ يٍ حالث يباحج :

 عهى وأحرها املبحج األول: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 انربىبٍت.تىحٍد  عقٍدتهى يف

 عهى وأحرها املبحج انخاًَ: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 تىحٍد اإلنىهٍت. عقٍدتهى يف

 عهى وأحرها املبحج انخانج: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 تىحٍد األمساء وانصفاث.  عقٍدتهى يف
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 املبحج األول

ألئًت انشٍعت وأحرها عهى انرواٌاث املُسىبت 
 حٍد انربىبٍتتىعقٍدتهى يف 

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 يف تىحٍد انربىبٍت. : انرواٌاث املُسىبت نألئًتاملطهب األول

يف تىحٍد  عقٍدتهىعهى : أحر انرواٌاث املطهب انخاًَ
 انربىبٍت.

يف تىحٍد ض انرواٌاث املُسىبت نألئًت املطهب انخانج: َق
 انربىبٍت.
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 في توحلد الربوبل . : الروالات الميسوب  لألئم المطمب األوؿ

 كالتدبير كالرزؽ بالخمؽ المتفرد الرب ىك اهلل أف العبد يعتقد أفمفيكـ تكحيد الربكبية ىك "
 الصحيحة، بالعقائد -كأتباعيـ األنبياء كىـ -خمقو خكاص كربى بالنعـ، الخمؽ جميع ربى الذم

 كاألركاح لمقمكب النافعة ربيةالت ىي كىذه الصالحة، كاألعماؿ النافعة، كالعمـك الجميمة، كاألخبلؽ
 . (ُ)"الداريف لسعادة المثمرة

ركايات  اعمى أئمتيم خالفت ىذا المفيكـ حيف كضعت عمى اإلثني عشريةالشيعة إال أف 
تصؼ  اإلثني عشريةأف  ،، يتبيف مف خبلؿ ىذه الركاياتكنسبكىا إلييـ زكران كبيتانان  ،في الربكبية

لبياف  ؛كمنع خمقو مف االتصاؼ بيا ،لكمالو ؛ى التي اختص بياأئمتيا بصفات الرب سبحانو كتعال
ئمتيـ، كأف ىناؾ شريؾ مع الرب سبحانو يـ، كادعائيـ في ركاياتيـ الربكبية ألانعجزىـ كنقص

كالرزؽ، كالقدرة المطمقة في التصرؼ في الككف كقدرة  ،كاإلحياء كاإلماتة ،كتعالى في الخمؽ كالممؾ
 مف إلى كيدفعيا ،يشاء حيث يضعيا لئلماـ كزعميـ أف الدنيا كاآلخرة لى،رب العالميف سبحانو كتعا

، كأف ىناؾ نافع كفعؿ اهلل سبحانو كتعالى كمشيئتو كبيده كؿ شيء كأف اإلماـ يفعؿ ما يشاء، يشاء
 األثني األئمة إف :يقكلكفك  كضار غير اهلل سبحانو كتعالى، كأف أعماؿ العباد تعرض عمى األئمة،

 كأنيـ كالرسؿ، كاألنبياء ،المبلئكة إلى خرجت التي العمكـ جميع كيعممكف ،الغيب فيعممك  ،عشر
 يعرفكف كأنيـ شيء، عمييـ يخفى ال كما ىك كائف إلى يكـ القيامة، يككف كما كاف ما عمـ يعممكف
 -  - طالب أبي بف عمي يدعكف اإلثني عشرية ليـ، فإف كميا األرض كأف العالـ لغات جميع
 بأكصاؼ كيصفكنو  عمي كصؼ في يغمكف كأئمتيـ، كما أبناءه كيدعكف ،كالرخاء الشدة في دائمان 

 كيممؾ الغيب، كيعمـ الككف، في كمتصرفان  كخالقان، ربان  جعمكه حيث هلل سبحانو كتعالى، إال ال تصمح
اإلثني ىذا سكؼ يتبيف مف خبلؿ عرض الركايات التي نسبيا الشيعة ، ذلؾ كنحك كالنفع، الضر
إلى أئمتيـ في تكحيد الربكبية، ىذه الركايات مستقاة مف كتبيـ المعتمدة عندىـ كالكافي  يةعشر 

 كبحار األنكار كغيرىا.
 
 
 

                                                           

 سعدم آؿ حمد بف ناصر بف اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد اهلل، عبد كحيد ػ أبكالت كتاب شرح السديد القكؿ(1)
 .(ُٗص)الثالثة: الدكلية ػ الطبعة النفائس التحؼ أحمد ػ مجمكعة الزيف المرتضى: ػ تحقيؽ
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 لخمؽ وزعموا أف ذلؾ مف معةزاته:   عملاً أف الروالات التي تزعـ أواًل: 

تتحدث عف  منسكبة إلى عمي  نقؿ المجمسي ركاية طكيمة منقكلة عف سمماف الفارسي .ُ
 رتو في الخمؽ:قد

 المؤمنيف أمير يا: فقمت  المؤمنيف أمير مكالنا مع كنا: قاؿ  الفارسي سمماف عف
 منزلو كدخؿ قاـ ثـ  اهلل شاء إف أفعؿ: عميو اهلل صمكات قاؿ شيئا، معجزاتؾ مف أرل أف أحب
 ذلؾ ليإ أخرج قنبر يا: نادل ثـ بيضاء، كقمنسكة أبيض قباء كعميو أدىـ، فرس كتحتو إلي كخرج
 يده في كاف بقضيب عميو شجرة اهلل صمكات ...ىز:سمماف قاؿ أدىـ،... آخر فرسا فأخرج الفرس،
 مكالم فنادل: سمماف ذراعا،...قاؿ أربعكف كعرضيا ذراعا ثمانكف طكليا ناقة منيا كخرج فانشقت،

 ذراع ائةكم عشركف طكليا ناقة فخرجت: قاؿ حسناء يا اخرجي: عميو اهلل صمكات المؤمنيف أمير
 مف كرجعت الصخرة، إلى ارجعي: ليا كسبلمو عميو اهلل صمكات قاؿ ثـ ذراعا...، ستكف كعرضيا

 في يكف كلـ بالجبانة أتى حتى معو فقمنا قاؿ كبركاتو، اهلل اسـ عمى قكمكا:  قاؿ الكقت...، ثـ
 .(ُ) ماء..." ذات خضراء ركضة فإذا فنظرنا: قاؿ ماء، المكضع ذلؾ
 كقالكا: نخرج  النبي عمى دخمكا كانكا النصارل مف قكما أف :ي روال  أخرىليقؿ المةمسو  .ِ

 آمنا، فصيؿ كؿ كاحدة مف سكداء الحجر مف ناقة مائة لنا أخرجت أنت فإف كقكمنا، بأىمينا كنجئ
 اهلل رسكؿ كفاة بعد فمما كاف ببلدىـ، إلى كانصرفكا كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ذلؾ فضمف
 تكفي: ليـ فقيؿ كآلو عميو اهلل النبي صمى عف فسألكا المدينة، فدخمكا رجعكا كآلو وعمي اهلل صمى
 دينان  ناقة مائة ديف نبيكـ عمى لنا: عميو، فقالكا فدخمكا! عمى عمي  كآلو، فدلكا عميو اهلل صمى

 ركعتيف صمى إلييـ كصؿ نعـ،...فمما: قالكا ؟ حينئذ كتسممكف: عمي  قاؿ مخصكصة، بصفات
 مخاضيا، عند لمنكؽ يككف أنيف منو فسمع الحجر عمى اهلل رسكؿ ضرب بقضيب ثـ ،خفيان  كدعا
البنو   فقاؿ الزماـ، رأس منو تعمؽ كقد ناقة رأس منو كخرج الحجر انشؽ كذلؾ إذا فبينما
 ثـ النصارل كميـ فأسمـ األلكاف، سكد كميا فصيؿ كاحدة كؿ مع ناقة مائة منو فخرج خذه،: الحسف
 حتى المؤمنيف يا أمير فادع كثير، قـك ىبلؾ بسببيا ككاف كاحدة النبي صالح ناقة كانت: قالكا

                                                           

بناف ػ ل  – الكفاء ػ بيركت المجمسيى ػ مؤسسة باقر األطيار ػ محمد األئمة أخبار لدرر الجامعة األنكار بحار(ُ)
 .(ٓٓ،َٓ/ِْ)ػ ـ ُّٖٗ -  ى َُّْ ػ ِط
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 كما فدخمت فدعا أمو محمد، ىبلؾ سبب منيا شئ يككف لئبل الحجر في كفصاليا النكؽ تدخؿ
 . (ُ)خرجت

 حمؿ قد رجؿ إلى فانتيى الككفة، أزقة في يكما مر عميان  أفقوله:  الباقروما يسب إلى  .ّ
 إسرائيميا الجريث صار متى: الرجؿ كقاؿ فأنكر إسرائيميا، حمؿ قد ىذا إلى كاانظر : فقاؿ ،(ِ)جريثا

 فيمكت دخاف صدغو مف الرجؿ ليذا ارتفع يكـ الخامس كاف إذا إنو أما:  عمي فقاؿ!  ؟
  المؤمنيف أمير جاء دفف فمما قبره، إلى فحمؿ ذلؾ فمات، الخامس اليكـ في فأصابو مكانو،

كالراد  عمي عمى الراد: يقكؿ يديو بيف قائـ الرجؿ فإذا برجمو رفسو ثـ اهلل، قبره فدعا إلى ةجماع مع
 .(ّ)عميو القبر فانطبؽ فيو فعاد قبرؾ، في عد: فقاؿ رسكلو، كعمى اهلل عمى
 لو كاف مف :ينادم  عمي كاف ...":قاؿأيه   أبله عف الحسلف، بف عميما يسب إلى  .ْ

 إلى فمضينا: سمماف قاؿ أعرابي،... فأتاه فميأتني، ديف أك عدة كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عند
  المؤمنيف أمير رسالة إليو فأدل اهلل، رسكؿ ابف يا لبيؾ: صالح فأجابو الحسف يا فنادل الكادم
 فناكلو الزماـ الحسف  فأخذ األرض، مف ناقة زماـ إلينا خرج إذا يمبث فمـ كالطاعة السمع: فقاؿ
 .(ْ)الصفة" عمى تـ الثمانكف حتى يخرج النكؽ كجعمت خذ،: فقاؿ بياألعرا

 

 

 

                                                           

 مؤسسة تحقيؽ:ػ  الراكندم الديف كالجرائح ػ قطب الخرائج، كنحكه في (ُٖٗ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 . (ّٕ،ِٕ/ ِ) - ـَُٗٗىػ ػ َُْٗػ  ُطػ  إيرافقـ ػ  العممية ػ  المطبعة .الميدم اإلماـ

ىك ضرب مف السمؾ، حرمو الييكد عمى أنفسيـ،) القامكس  الراء المكسكرة،بكسر الجيـ كتشديد  الًجرِّيث:(ِ)
المغة ػ  ، تيذيب(َّْ/ُ):الفارابي إبراىيـ األدب ػ أبك ديكاف معجـ(،ُٖٕ/ِ):العرب لساف، ُٔٔالمحيط ص

 نصر العربية ػ أبك كصحاح المغة تاج ، الصحاح(ُٖٓ/ِ):الحديث ػ بالخطابي ، غريب(ِٖٓ/َُ):اليركم
 (ّٕٔ/ٕ:)المرسي الحسف األعظـ ػ أبك كالمحيط ،المحكـ(ِٕٕ/ُ):الفارابي الجكىرم حماد بف يؿإسماع

 .(ُّٓ/ُ:الجكزم محمد بف الفرج أبك الديف الحديث ػ جماؿ ،غريب(ُٔ/ّ):المرسي الحسف المخصص ػ أبك
 .(ُِٗ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارّ)
 .(ُْٗ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارْ)
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 :(ُ)ي الموتىللح  عملاً أف الروالات التي تزعـ ثايلًا: 

 القرآف ىذا نحف كرثنا كقد ...: "قاؿػ عمي زلف العابدلف ػ أيه  األوؿ الحسف أبيما يسب إلى  .ٔ
 تحت الماء نعرؼ كنحف المكتى، بو كنحيى البمداف، بو كتقطع الجباؿ بو تسير ما فيو الذم

 .(ِ) اليكاء..."
 فأتاه عمي  مف خؤكلة ليـ مخزكـ بني مف قكـ كاف ":قاؿ أيه الصادؽما يسب إلى ةعفر  .ِ

 ؟ تراه أف فتحب: قاؿ ،شديدان  حزنان  عميو فحزنت لي (ّ)ترب مات خاؿ يا: فقاؿ يكما منيـ شاب
 رأس عمى جالس الميت فإذا اهلل، بإذف يا فبلف قـ: كقاؿ اهلل فدعا قبره إلى بنا فانطمؽ نعـ،: قاؿ
 المساف ىذا ما:  المؤمنيف أمير فقاؿ سيدنا، لبيؾ معناه لبيؾ سأال كينو، كينو: يقكؿ كىك القبر
 عمى لساني فانقمب كفبلف فبلف كالية عمى مت كلكني نعـ: قاؿ ؟ العرب مف كأنت رجؿ تمت ألـ

 . (ْ)أىؿ النار ألسنة
ا قتميا أبك الـ فركة بعدم في إحياء عمي  ي روال  أخرى عف سمماف الفارسيليقؿ المةمسو  .ّ

 فخرج فركة أـ قتؿ كبمغو قدـ فمما القرل، بكادم لو ضيعة في عمي  ككافالرتدادىا،  بكر حدان 
 منشئ كيا المكت بعد النفكس محيي يا :كقاؿ السماء إلى كمديده قبرىا عند قبرىا، ككقؼ إلى

 أمير يا ألمرؾ امض: بياتؼ فإذا عصاؾ، عبرة لمف كاجعميا فركة أـ لنا أحي الدارسات العظاـ
 لك :سمماف ليما األخضر...فقاؿ السندس مف خضراء (ٓ)بريطة ممتحفة فركة أـ كخرجت المؤمنيف،

                                                           

براء المكتى إحياء عمى يقدركف أنيـ باب - األنكار : بحارنظرا(ُ)  األنبياء كجميع معجزات كاألبرص األكمو كا 
 محمد أبك جعفر ػ محمدآلفضائلفًالكبرىالدرجات ، كبصائر(ُّ،ِٗ/ِٕ) السبلـ كفيو عدة ركايات عمييـ
 المكتى يحيكف أنيـ السبلـ عمييـ األئمة في باب هـ،1362- ػ ط: األعممي ػ إيراف "الصفار"  فركخ بف الحسف بف

 .(ٓٗ/ِ) الراكندم الديف قطب كالجرائح ػ ، كالخرائج(ِّٖص)اهلل  بإذف كاألبرص كيبرؤف األكمو
اإلسالمٌة،الكتبدارػ الغفارم اكبر الرازم ػ تحقيؽ:عمى إسحاؽ الكميني بف يعقكب بف محمد جعفر الكافي ػ أبي(ِ)

، كبحار (ِِٔ/ُ)قبميـ مف الذيف كاألكصياء األنبياء كجميع النبي عمـ كرثكا األئمة أف باب ،طهران
(.ُِٔ/ِٔ، ُّّ/ُٕ، ُُّ/ُْاألنكار:)

(، ّٖ(، المعجـ الكسيط ػ )صُٔالذم كلد يـك كالدتؾ كالمماثؿ في السف.)القامكس المحيط ػ )صىك  :الترب(ّ)
 (.ِِْٗ/ّلمغة العربية المعاصرة )معجـ ا

 (.ْٕٓ/ُفي الكافي ػ الكميني ) كنحكىا،(ُِٗ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارْ)
 الكفف.) يشبو الممحفة، كلـ يكف لفقيف بؿ ىك نسج كاحد مثؿ ثكب كؿ: - الياء كسككف الراء بفتح - (الرَّيطةٓ)

 عبد ىيرز : تحقيؽ ػ الحسيف أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف ػ أحمد المغة (، مجمؿُّ/ُْالمغة ػ ) تيذيب
 =(َْٗ/ُ)ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ - ِطبيركت ػ  – الرسالة سمطاف ػ مؤسسة المحسف
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 إلى المؤمنيف  أمير كردىا ألحياىـ، كاآلخريف األكليف يحيى أف اهلل عمى الحسف أبك أقسـ
 .(ُ)أشير ستة عمي بعد كعاشت لو يفغبلم ككلدت زكجيا،

 (ِ)ػ أحيا مقبرة بكامميا. ػ  عميان بؿ زعمكا في ركاياتيـ أف  .ْ

 عشر كثبلثة ثبلثمائة في كالمركة، الصفا بيف "فأخرج ما يسب إلى مهدلهـ الميتظر أيه قاؿ: .ٓ
 ابرة، كأحجالجب بناء مف حكلو ما كأىدـ األكؿ بنائو عمى كأبنيو مسجدىا، فأىدـ الككفة، إلى فأجئ
 تجاه بيما فأمر طرياف، كىما بيا مف خرجأك  الحجرة، فأىدـ يثرب، إلى كأجئ اإلسبلـ، حجة بالناس
 مف أشد بيما الناس فيفتتف تحتيما، مف فتكرقاف عمييما يصمباف بخشبتيف كآمر البقيع
 (ّ)"....األكلى

  :اإلماـ ليفع ولضرأف الروالات التي تزعـ ثالثًا: 

 أك األمر ىذا تقدـ يضره، لـ إلمامو عارؼ كىك مات "... مف:قاؿأيه  ةعفر أبيما يسب إلى  .ُ
 .(ْ)تأخر..."

 .(ٓ)ألمرنا..." منتظرا مات مف ضر ما " قاؿألضًا أيه  ةعفر أبيما يسب إلى  .ِ
 ىذا تقدـ يضرؾ، لـ عرفت إمامؾ إذا فإنؾ إمامؾ " اعرؼ:أيه قاؿ اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ّ

 .(ٔ)تأخر" أك األمر

 

 

                                                           

 ىاركف ػ محمد السبلـ عبد الحسيف ػ تحقيؽ: أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف المغة ػ أحمد مقاييس معجـ =
 (.ٖٔٔص، القامكس المحيط )(ُِّ(، مختار الصحاح)صْٕٔ/ِـ ػ)ُٕٗٗ - ىػُّٗٗالفكر ػ  دار
 .(ّٔ/ِ) - كالجرائح ػ الراكندم الخرائج، ك (َُِ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 (.ُِٕ/ُكالجرائح ػ الراكندم ػ) كالخرائج (،ُْٗ،ُٖٗ/ُْ) األنكار ػ المجمسي ػ (بحارِ)
 (َُٓػَُْ/ّٓ):المجمسي – األنكار بحار(ّ)
 .(ُّٕ/ُ) - الكميني (الكافي ػْ)
 .(ِّٕ/ُ) - الكميني (الكافي ػٓ)
، بحار (ُّٕ/ُ) تأخر أك األمر ىذا تقدـ يضره لـ إمامو عرؼ مف انو باب - الكميني (الكافي ػٔ)

 ناصح أحمد عمي الطيراني ك عباد اهلل ػ تحقيؽ: الطكسي الحسف بف محمد جعفر أبي(، كالغيبة ػ ُُّ/ِٓاألنكار:)
 (.ّٗٔىػ)صُُُْاألكلى ػ :  ط ػ المقدسة ػ قـ اإلسبلمية مؤسسة المعارؼ –
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بلدها اليفع والضر، ولها تأثلر في ذلؾ، وللس فقط  األلاـ ألضاً أف الروالات التي تزعـ رابعًا: 
 اإلماـ ليفع ولضر، بؿ اإلماـ واأللاـ، وهو ما لسمى بالتطلر والتشاـؤ ػ الةاهمي ػ:

 عف زاؿ حجران  أف فمك السبت، يكـ فميسافر سفرا أراد مف: " قاؿأيه  اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ُ
 الثبلثاء يكـ طمبيا فميمتمس ،الحكائج عميو تعذرت كمف مكانو، إلى  اهلل لرده السبت يكـ في جبؿ
  .(ُ)"  لداكد الحديد فيو  اهلل أالف الذم اليكـ فإنو
 .(ِ)" الجمعة ليمة السفر في بالخركج بأس ال: " قاؿ ألضًا أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٕ
  .(ّ)" حاجة فيو تطمب كال االثنيف يـك تسافر ال:"قاؿ أيه هعيو  .ٖ
 .(ْ)" الثبلثاء يكـ كاخرجكا االثنيف يكـ تخرجكا "...ال:قاؿ أيه هعيو  .ٗ
 كاف فإذا حاجة في الجمعة يكـ تخرج ال"  :أيه قاؿ ػ الكاظـ ػ أبي الحسف الثايي ما يسب إلى .ٓ
 .(ٓ)" حاجتؾ في فاخرج الشمس كطمعت السبت يكـ
 .(ٔ)مستمر" نحس يكـ الشير في أربعاء آخر ": اؿق آبائه عف ،الرضاما يسب إلى  .ٙ
 عميو خيؼ فيو احتجـ مف ،مستمر نحس يكـ األربعاء يـك ":قاؿ أيه ألضاً  الرضاما يسب إلى  .ٚ
 .(ٕ)البرص" عميو خيؼ فيو تنكر كمف ،محاجمو تخضر أف

                                                           

 -القمى  بابكيو بف الحسيف بف عمى بف محمد جعفر ػ أبى الفقيو يحضره ال مف(، ك َُِ/ِٕ(بحار األنكار:)ُ)
 التي كاألكقات كاألياـ السفر، فييا يستحب التي كاألكقات األياـ ، بابلبناف بيركت، لممطبكعات، األعممي مؤسسة
ر الحسف بف ٌمدٍ ػ ميح الشيعة ، كسائؿ(َُٖ/ِ) السفر فييا يكره  عمييـ البيتً  آؿ العاممي ػ تحقيؽ: مؤٌسسة الحي

 .(ّْٕ،ّْْ/ُُ) الت راًث ػ قـ ػ إيراف إلحياء السبلـ
 القمي ػ – الفقيو يحضره ال مف(، ك َّٔ/ُُ(، ككسائؿ الشيعة)ُِٔ/ٖٔ، ِِٔ/ّٕ، ّّ/ٔٓ(بحار األنكار:)ِ)

 .(َُٖ/ِ)السفر فييا يكره التي كاألكقات كاألياـ السفر، فييا يستحب التي كاألكقات األياـ باب
 - الشيعة ػ محمد العاممي ، كسائؿ(ُُٖ/ِ) - الفقيو ػ القمي يحضره ال مف(، ك ِِٓ/ّٕ(بحار األنكار:)ّ)
(ُُ/ّْٕ،ّْٖ). 
 .(ّْٔ/ُُ) - الشيعة ػ العاممي كسائؿ، ك (َُٖ/ِ) – الفقيو ػ القمي يحضره ال مف(ْ)
 .(ّْْ/ُُ) - الشيعة ػ محمد العاممي ، كسائؿ(َُٖ/ِ) – الفقيو ػ القمي يحضره ال مف(ٓ)
 - ، الخصاؿ ػ القمي(َّٓ/ُُ) - الشيعة ػ العاممي كسائؿ(،ك ْْ/ٔٓ،ّّٔ/ُُبحار األنكار:)(ٔ)
 آؿ مؤسسة الطبرسي ػ تحقيؽ: النكرم حسيف ميرزا الحاج المسائؿ الكسائؿ كمستنبط مستدرؾ ك، (ََْ،ّٗٗ/ُ)

 (.ٖٔ/ٖ)ـُٕٖٗ -ىػَُْٖ ػ األكلى ػ ط: لتراثا إلحياء السبلـ عمييـ البيت
، (َّٓ/ُُ): الشيعة كسائؿ(، ك ٖٗ/ّٕ، ُُٓػُُْ/ٗٓ، ْٔػْْ/ٔٓ،ّّٔ/ُُ، ُُٔ/َُبحار األنكار:)(ٕ)

 المنشكرات الغفارل ػ مركز اكبر القمى ػ تحقيؽ:عمى بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبى - الخصاؿ
 (.ِّٔ/ُ، كمستدرؾ الكسائؿ:)(ُٗٔ/ِ) - ـُّٖٗىػ َُّْة الثانية ػػ الطبع إيرافػ  اإلسبلمية ػ قـ
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  لإلماـ: كمها األرضأف الروالات التي تزعـ خامسًا: 

 :(ُ)" لإلماـ كمها األرض أف"باب  بعيواف: عقد الكمليي صاحب الكافي باباً 
 فيك يءش مف منيا اهلل أخرج فما لنا كميا األرض إف :"...قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ُ

 .(ِ) لنا..."
 (ّ)كآللو". "...إف األرض كما عمييا لمرسكؿ  ما يسب إلى الحسف العسكري أيه قاؿ: .ِ

ؾ األرض كما عمييا، بؿ تعدل إلى القكؿ بأف لـ يقتصر األمر عمى القكؿ بأف اإلماـ يمم
  اإلماـ يممؾ الدنيا كاآلخرة كما يزعمكف في ركاياتيـ، كيتصرؼ بيما كيؼ يشاء.

 لتصرؼ بهما كلؼ لشاء: اإلماـ بلده الديلا واآلخرةأف الروالات التي تزعـ سادسًا: 

 كيدفعيا يشاء حيث ضعياي لئلماـ كاآلخرة الدنيا إف "...:قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى 
 .(ْ) اهلل..." مف ذلؾ لو جائز يشاء، مف إلى

  اليصرة:و  التأللد اإلماـ بلدهأف الروالات التي تزعـ سابعًا: 

 لقضوف ما بعد الياس عمى الواةب أف ًا بعيواف:"بابعقد الكمليي في كتابه الكافي 
 :(ٓ)"له ومودتهـ واللتهـ ـولعممويه دليهـ عف معالـ فلسألويه اإلماـ لأتوا أف مياسكهـ

 ىكذا: فقاؿ الكعبة، حكؿ يطكفكف الناس إلى نظرت "...:قاؿ أيه ةعفر أبيما يسب إلى 
 كمكدتيـ كاليتيـ فيعممكنا إلينا ينفركا ثـ بيا، يطكفكا أف أمركا إنما ،(ٔ)الجاىمية في يطكفكف كانكا

                                                           

 .(َُْػَْٕ/ُ) ، كفيو ثمانية ركايات:باب أف األرض كميا لئلماـ  – الكميني (الكافي ػُ)
(، كخاتمة مستدرؾ ْٖٓ/ٗككسائؿ الشيعة:) .(َْٗ/ُ)  لئلماـ كميا األرض أف باب - الكميني (الكافي ػِ)

ػ قـ المقدسة ػ ط: األكلى ػ  التراث إلحياء السبلـ عمييـ البيت آؿ مؤسسة :تحقيؽ كرم الطبرسي ػالكسائؿ ػ حسيف الن
 (.ِٕٓ/ٓىػ)ُُْٓ

 .(َْٗ/ُ) باب أف األرض كميا لئلماـ  – الكميني (الكافي ػّ)
 .(َْٗ/ ُ)  لئلماـ كميا األرض أف باب - الكميني (الكافي ػْ)
 .(ِّٗ/ُ) - الكميني (الكافي ػٓ)
 كالطكاؼ،) الكعبة إلى باإلتياف األمر مف األصمي بالمقصكد ليـ معرفة دكف مف يعنى يطكفكف ىكذا:  قكلو(ٔ)

 .(ِّٗ/ ُ) ػ الكميني الكافي ػ كالطكاؼ،)
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: ]سكرة إبراىيـ{إللِهـ تهوي اليَّاسِ  مفَ  أفئدةً  واةَعؿ} اآلية ىذه قرأ ثـ نصرتيـ، عمينا كيعرضكا

ّٕ .](ُ) 

 أعماؿوأف  ،العباد عماؿأ إلى به ليظر عمودا لإلماـ لرفع تعالى اهللأف الروالات التي تزعـ  ثاميا:
 ماـ: تعرض عمى اإل العباد

عقد الشيعة اإلمامية في مصادرىـ أبكابان، في رفع أعماؿ العباد إلى األئمة، كأنيا تعرض 
  :كينظركف إلييا، منياعمييـ، 

 السبلـ عمييـ كاألئمة كآلو عميو اهلل صمى النبي عمى األعماؿ عرض باب.(ِ) 
 عمييـ صمكات اهلل كاألئمة اهلل رسكؿ عمى تعرض األعماؿ باب.(ّ) 
 كاألمكات األحياء األئمة عمى األعماؿ عرض باب.(ْ)  
 محمد  مف آؿ األحياء األئمة عمى األعماؿ عرض في باب.(ٓ) 
 بيـ كما يصنع لبلئمة يرفع الذم أمر العمكد في األعماؿ عمييـ تعرض أنيـ األئمة في باب 

 (ٔ).أمياتيـ بطكف في
 العباد أعماؿ إلى فيو كينظر بمد منار كؿ في لو يرفع اإلماـ في باب.(ٕ) 

 

 

                                                           

 .(ِّٗ/ُ) - الكميني (الكافي ػُ)
ستة  السبلـ، كفيو عمييـ كاألئمة كآلو عميو اهلل صمى النبي عمى األعماؿ عرض باب - الكميني : الكافي ػانظر(ِ)

 (.َِِػُِٗ/ُركايات:)
 عمييـ، كفيو سبع صمكات اهلل كاألئمة اهلل رسكؿ عمى تعرض األعماؿ الصفار ػ باب – الدرجات : بصائرانظر(ّ)

 (.ّْٓػّّْركاية:)ص ةعشر 
عشرة  لحدإكاألمكات، كفيو  األحياء األئمة عمى األعماؿ عرض الدرجات ػ الصفار ػ باب : بصائرانظر(ْ)

 (.ّْٕػّْٔركاية:)
 لحدإ، كفيو محمد  مف آؿ األحياء األئمة عمى األعماؿ عرض في الصفار ػ باب – الدرجات : بصائرانظر(ٓ)

 (.ّْٗػّْٖعشرة ركاية:)ص
 لبلئمة يرفع الذم أمر العمكد في األعماؿ عمييـ تعرض أنيـ األئمة في الصفار ػ باب – الدرجات : بصائرانظر(ٔ)

 (.ّْْػَْْفيو احدم عشرة ركاية:)صأمياتيـ، ك  بطكف في بيـ كما يصنع لبلئمة
العباد، كفيو  أعماؿ إلى فيو كينظر بمد منار كؿ في لو يرفع اإلماـ في الصفار ػ باب – الدرجات : بصائرانظر(ٕ)

 (.ْْٕػْْٓسبعة ركايات، جميعيا تتحدث عف رفع األعماؿ إلى اإلماـ كأنو ينظر إلييا:)ص
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 العباد. أعماؿ إلى بو ينظر عمكدا لئلماـ يرفع تعالى اهلل باب أف(ُ) 

 العدلد مف الروالات الميسوب  إلى األئم ، وميها: ،األبوابوتحت كؿ باب مف هذه 

 في لـو الخملس:األئم   عميعرض تاألعماؿ أف الروالات التي تزعـ  .ٔ
 عميو اهلل اهلل صمى رسكؿ عمى خميس كؿ تعرض "األعماؿ قاؿ: أيه ةعفر ما يسب إلى أبى- أ

 (ّ).عمييما" اهلل صمكات (ِ)المؤمنيف أمير كعمى كآلو،

 (ْ) خميس...". كؿ يكـ في عميَّ  تعرض األعماؿ "إف قاؿ: أيه عبد اهلل لى أبىما يسب إ - ب

 َفَسَلَرى اْعَمُموا َوُقؿِ }كتعالى:  تبارؾ اهلل قكؿ في معنى أيه قاؿ عبد اهلل ما يسب إلى أبى - ت

 كاألئمة، كآلو يوعم اهلل صمى اهلل رسكؿ "ىك ، قاؿ:[َُٓ:التكبة]{َواْلُمْؤِمُيوفَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَمُكـْ  المَّهُ 

 (ٓ).خميس" كؿ العباد أعماؿ عمييـ تعرض

 فيو تعرض يـك ىك فقاؿ الخميس يكـ ذكر "...حيف أيه قاؿ: الرضا الحسف ما يسب إلى أبى - ث

 (ٔ).األئمة" كعمى رسكلو كعمى اهلل عمى األعماؿ

 هللا رسكؿ عمى الخميس يكـ األعماؿ "تعرض :ميسوب  إلى أبي عبد اهلل وفي روال  أخرى - ج

  (ٕ)األئمة". كعمى كآلو عميو اهلل صمى

 
 

                                                           

 العباد، كفيو ست أعماؿ إلى بو ينظر عمكدا لئلماـ يرفع تعالى اهلل المجمسي ػ باب أف – األنكار : بحارانظر(ُ)
 (.ُّٔػُِّ/ِٔركاية:) ةعشر 
نما ،األئمة كأكالده  عميان  يعنى(ِ)  بالعمؿ في المأمكريف زماف في المكجكد خاصة كاف ألنو بالذكر؛ عميان  خص كا 

 .(َِِ/ُالكافي: بينيـ،) كالمعركؼ مشافية
  .(ّّْص):ػ ط: األعممي ػ إيراف "الصفار"  فركخ بف الحسف بف محمد جعفرأبك  - الدرجات (بصائرّ)
  .(ّّْص) الصفار - الدرجات (بصائرْ)
 .(ّْٓص) الصفار - الدرجات (بصائرٓ)
 .(ّْٕص) الصفار - الدرجات (بصائرٔ)
 .(ّْٓص) الصفار - الدرجات (بصائرٕ)
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 األئم  كؿ لـو وللم  إلى لـو القلام : عمي عرض تاألعماؿ أف الروالات التي تزعـ  .ٕ
 َعَمَمُكـْ  المَّهُ  َفَسَلَرى اْعَمُموا َوُقؿِ }تعالى:و في معنى قكل قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى - أ

 يـك إلى يكـ كؿ العباد أعماؿ عمييـ تعرض األئمة : "ىـ[َُٓ:التكبة]{َواْلُمْؤِمُيوفَ  َوَرُسوُلهُ 

 (ُ).القيامة"
 اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى األعماؿ تعرض ":عبد اهلل ألضاً  وفي روال  أخرى ميسوب  إلى أبى - ب

 .(ِ) فاحذركىا..." كفجارىا أبرارىا صباح كؿ العباد أعماؿ كآلو عميو
 .(ّ) كليمة..." يكـ كؿ في عمي لتعرض أعمالكـ إف "...كاهلل:قاؿأيه  الرضاما يسب إلى  - ت
 كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى تعرض األعماؿ " إف:قاؿ ألضًا أيه الرضاما يسب إلى  - ث

 .(ْ)كفجارىا" أبرارىا
 تعرض حتى قبره؛ في فيكضع كافر كال يمكت مؤمف "ما مف ةعفر أيه قاؿ: ما يسب إلى أبى - ج

 اهلل فرض مف آخر إلى جرا فيمـ  عمي كعمى كآلو، ميوع اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى عممو
 (ٓ).العباد" عمى طاعتو

 األئم  ليظروف إلى أعماؿ العباد:أف الروالات التي تزعـ  .ٖ
 بطف في جنيف كىك الكبلـ يسمع اإلماـ، فإنو في "ال تتكممكا ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ: - أ

 َوُهوَ  ِلَكِمَماِتهِ  ُمَبدّْؿَ  اَل  َوَعْدالً  ِصْدًقا َربّْؾَ  َكِمَمتُ  تْ َوَتمَّ } ،عينيو بيف الممؾ كتب كضعتو فإذا أمو،

ينظر إلى أعماؿ  منارا بمد كؿ في لو اهلل رفع باألمر قاـ فإذا ،[ُُٓ:األنعاـ]{اْلَعِملـُ  السَِّملعُ 

 (ٔ)الخبلئؽ".

                                                           

 .(ّْٓص) الصفار - الدرجات (بصائرُ)
 َُٖ/ُٔ: ػ العاممي ، كسائؿ الشيعةُُّ/ُٕ: ػ المجمسي ، بحار األنكار(ُِٗ/  ُ) - يالكمين (الكافي ػِ)
، (َِِ/  ُ) السبلـ عمييـ كاألئمة كآلو عميو اهلل صمى النبي عمى األعماؿ عرض باب - الكميني (الكافي ػّ)

 (.َُٗ/ُٔ):(، ككسائؿ الشيعةّْٖ)ص الصفار (، كبصائر الدرجات ػّْٕ/ِّكبحار األنكار:)
، (ُِٗ/  ُ) السبلـ عمييـ كاألئمة كآلو عميو اهلل صمى النبي عمى األعماؿ عرض باب - الكميني (الكافي ػْ)

 (.َُٗ/ُٔ):(، ككسائؿ الشيعةّّْ(، كبصائر الدرجات ػ الصفار:)صَُٓػُُّ/ُٕكبحار األنكار:)
 .(ّْٕ) الصفار - الدرجات (بصائرٓ)
  .(ْْٔص) الصفار - الدرجات (بصائرٔ)
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 بطناف تحت مف نكر عمكدا مف لئلماـ يبعث "...ثـ أيه قاؿ: ألضاً  ةعفر ما يسب إلى أبي - ب
 أذف إلى اهلل عند مف عمكد آخر لو يتشعب ثـ كميا الخبلئؽ أعماؿ فيو يرل األرض إلى العرش
 (ُ)إفراغا". فيو افرغ مزيد إلى احتاج كمما اإلماـ
 مف السماء عمكد لو نصب كترعرع شب اإلماـ "... فإذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: - ت
  (ِ)."العباد أعماؿ إلى بو ينظر األرض إلى

يتبيف مف الركايات السابقة أف بعضيا تحدث عمى أف عرض اإلعماؿ أعماؿ العباد يككف 
كعمى عمي  فقط، كبعضيا تحدث عمى أف عرض األعماؿ يككف عمى الرسكؿ  عمى الرسكؿ 

 ثـ تحدثت أكثر الركايات عمى أف عرض األعماؿ يككف عمى جميع األئمة، ككؿ مف فرض ،
أف عرض األعماؿ يككف يـك الخميس فقط، مى العباد، كتحدثت بعض الركايات اهلل تعالى طاعتو ع

، كبعض إلى يكـ القيامة كليمة لكف ىناؾ ركايات أخرل تبيف أف عرض األعماؿ يككف كؿ يكـ
الركايات تحدثت أف عمكد ينصب لئلماـ؛ لينظر إلى أعماؿ العباد، كركايات تحدثت أف أكثر مف 

إلى أعماؿ العباد، كعمى أم حاؿ، فجميع ىذه الركايات، ىي ركايات  عمكد ينصب لئلماـ؛ ليطمع
مزعكمة كمكذكبة عمى األئمة، نسبتيا الشيعة اإلمامية إلييـ؛ إلثبات عقيدة عرض األعماؿ عمى 

 األئمة.

  :(ّ)اإلماـ سخر له السحاب ولسر له األسبابأف الروالات التي تزعـ تاسعا: 

األسباب"، بمعيى  لهـ ولسر السحاب لهـ سخر السالـ عملهـ ـبابًا بعيواف:"أيه المةمسيعقد 
 :(ْ)إسياد الحوادث الكويل  إلى اإلماـ

 يركبو، فصاحبكـ برؽ ك كصاعقة رعد فيو سحاب مف كاف "...ما :قاؿ ةعفر أبي ما يسب إلى .ُ
 .(ٓ) السبع..." رضيفكاأل السماكات أسباب األسباب في كيرقى سيركب السحاب إنو أما

                                                           

 .(ِْٓ)ص ػ الصفار ، بصائر الدرجات(ُّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار حار(بُ)
 (ُّٔ/ِٔ،َْ/ِٓ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)
 ِٕ) األسباب ليـ كيسر السحاب ليـ سخر السبلـ عمييـ باب أنيـ – المجمسي - األنكار : بحارانظر(ّ)
 كاألفبلؾ في األسباب كترقيو السحاب  المؤمنيف أمير رككب في باب - الدرجات ، كبصائر(َْالىّّمف/
 .(ِْٕ/ُ) - (، كالخصاؿُْٖص)
 (.ُْٓ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ :انظر(ْ)
 (.ُْٗ، كبصائر الدرجات:)ص(ِّ/ ِٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 أمر مف فانو البرؽ ىذا كمف الرعد ىذا مف كاف ما إنو أما "... :قاؿ اهلل عبد أبي إلىما يسب  .ِ
 .(ُ)..." المؤمنيف أمير: قاؿ ؟ صاحبنا مف: صاحبكـ، قمت

كنقؿ المجمسي ركاية طكيمة تتحدث عف تسخير السحاب كتسيير األسباب ألمير المؤمنيف 

 (ِ). 

 لعمـ الغلب:اإلماـ أف الروالات التي تزعـ عاشرًا: 

، كما ىك كائف إلى قياـ الساعة، األئم  لعمموف ما كاف وما لكوفالروالات التي تزعـ أف  .ُ
كيعممكف ما في السماكات كما في األرض، كيعممكف ما في الجنة كما في النار، كال يخفى عمييـ 

 عمييـ ألئمةا أف عقد الكميني في كتابو الكافي بابان بعنكاف:"، ك شيء في األرض كال في السماء
 :(ّ)كعميو" لو بما امرئ كؿ ألخبركا عمييـ ستر لك السبلـ

ُُ حٌَغ١ِذ }: يقكؿ حيث  اهلل قكؿ قرأت أما سمماف "... ياقاؿ:أيه  ما يسب إلى عمي - أ َػخٌِ

ُٓٛيٍ  ٍَ  ٓ ِِ ِٓ حٍطََؼٝ  َِ ِٗ أَكيحا اَلَّ  َُ ػٍٝ َغ١زِ ِٙ  أمير يا بمى: فقمت ؟[ِٕ/ِٔ]سكرة الجف:  {فال ٠ُظ

 العالـ أنا غيبو، عمى  اهلل أظيره الذم الرسكؿ مف المرتضى ذلؾ أنا:  فقاؿ ؤمنيف،الم
 .(ْ)البعيد..." لو فطكم الشدائد عمي اهلل ىكف الذم أنا الرباني،

 جعفر أبك قاؿ: فقاؿ الغيب؟ أتعممكف ":له الً ئقاالرضا  الحسف وأب سأؿل فارس أهؿ مف رةؿ- ب
 :نعمـ..." فبل ناع كيقبض فنعمـ العمـ لنا يبسط(ٓ). 
عندما سألو  ،نعـ أك الفي ىذه الركاية المنسكبة إلى اإلماـ أبي الحسف لـ يجب الرجؿ ب  

في بسط العمـ كقبضو الرجؿ ىؿ تعممكف الغيب؟، كلكف أكرد لو قكؿ عف أبي جعفر الصادؽ 
ؿ السؤاؿ ال تحتمعنيـ، بمعنى أنيـ قد يعممكف الغيب كقد ال يعممكف، مع إف اإلجابة عمى مثؿ ىذا 

                                                           

 .(َْالىّّمف/ ِٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر الركاية كاممة في (ُ)
 المرجع السابؽ.انظر:(ِ)
 .(ِْٔ/ُ) - الكميني (الكافي ػّ)
 .(ٓٓ،َٓ/ِْ) - المجمسي - األنكار (بحارْ)
 القكاعد عمى يشتمؿ كىك( الكسائؿ تكممة) األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ ، ك(ِٔٓ/ُ) - الكميني (الكافي ػٓ)

 أصكؿ عمى يشتمؿ ركائي كتابكىك  ،باب ألؼ مف أكثر فيوك  ،الجزئية األحكاـ عمييا تتفرع التي المركية الكمية
شراؼ تحقيؽ العاممي الحر الحسف بف محمدػ  كالطب كالفقو الفقو كأصكؿ االعتقاد  الحسيف محمد بف محمد :كا 
 (.ُْٗ/ُىػ)ُُْٖ – األكلى: ط ة ػ قـ ػسبلمياإل معارؼال مؤسسةػ  القائينى



 35 

ينسبكف إلى أئمتيـ عمـ  اإلثني عشريةغير اإلجابة بالنفي أك اإلثبات، كىذا يدؿ عمى أف الشيعة 
 الغيب.

 .(ِ)كعميو" لو بما امرئ كؿ لحدثت (ُ)أككية أللسنتكـ كاف لك "قاؿ: أيه أبي ةعفرما يسب إلى - ت
 السبلـ: فقاؿ خبلفتو في ربك عمى أبي قدـ ييكديا غبلما أف :آبائه عف الرضاما يسب إلى - ث

 حاجتؾ ما: بكر أبك لو قاؿ ثـ ؟ بالخبلفة تسمـ عميو ال لـ: لو كقاؿ عنقو(ّ)فكجأ بكر، أبا يا عميؾ
 يديؾ عمى أسممت لي كأخرجتيا أظيرتيا أنت فإف كنكزا كأمكاال، كخمؼ ييكديا أبي مات: قاؿ ؟

 يا: بكر أبك فقاؿ لي، كثمثا األنصارك  لممياجريف كثمثا الماؿ ثمث ذلؾ لؾ جعمت ك مكالؾ، ككنت
 بكر أتيت أبا إني: كقاؿ عميو فسمـ عمر إلى الييكدم انتيى ثـ يعمـ الغيب إال اهلل؟ كىؿ خبيث
 إال الغيب كىؿ يعمـ: قاؿ قصتو، كحكى المسألة عف أسألؾ كأنا ضربا، فأكجعت مسألة عف أسألو
سمـ عميو، كحكى قصتو، فاعممو عمى ف المسجد، في كىك  عمي إلى الييكدم خرج ثـ ؟ اهلل
 شئت إف ...: قاؿ ؟ ىذا عممت كيؼ: لعمي فقالكا الناس بمكاف الكنكز كاألمكاؿ...كاجتمع 

 . (ْ)ىذا..." مف أصعب ىك بما خبرتكـ
بكر الصٌديؽ كعمر بف الخطاب رضي  كبة إلى اإلماـ الرضا بينت أف أباىذه الركاية المنس
ب، عندما أجابا الغبلـ الييكدم، كىؿ يعمـ الغيب إال اهلل؟، بينما نسبت اهلل عنيما ال يعمماف الغي

انو يعمـ الغيب، عندما اعمـ الغبلـ بمكاف كنكز كأمكاؿ أبيو، كنسبت إليو  ىذه الركاية إلى عمي 
 يعمـ ما ىك أصعب مف ذلؾ. الركاية انو 

 وت:اإلماـ لعمـ الغلب مف خالؿ عممه متى لمأف الروالات التي تزعـ  .ِ
 باختلار إال لموتوف ال وأيهـ لموتوف، متى لعمموف السالـ عملهـ األئم  أف ًا:"بابعقد الكمليي 

 :(ٓ)"ميهـ

                                                           

عمدة القارم شرح صحيح البخارم: أبك محمد محمكد بف  ، ةشد ًبًو رىأس اٍلقٍربى ألككية جمع: ككاء، كىىيكى الًَّذم يا(ُ)
 .بيركت، دار إحياء التراث العربي (ُٗ/ّ)لغيتابى الحنفى بدر الديف العينىأحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف ا

ر ، كبحا(ِْٔ/ُ) كعميو لو بما امرئ كؿ ألخبركا عمييـ ستر لك السبلـ عمييـ األئمة أف باب - الكميني (الكافي ػِ)
 (.ّّْ، كبصائر الدرجات)صُْٗ/ِٔاألنكار:

 (.َُُِ/ِ(أكجأ: بمعنى دفعو كنحاه، أك ضربو، )المعجـ الكسيط ػ )ّ)
 (.ُٓٗ/ُ(، كالخرائج كالجرائح)ُٔٗ/ُْ، ُِٔ/ُّ، كبحار األنكار: )(ِٔٓ/ُ) - الكميني ػ (الكافيْ)
 .(ِٗٓ/ُ) - الكميني ػ (الكافيٓ)
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لى يصيبو ما يعمـ ال إماـ أم ":قاؿأيه  عبد اهلل أبيما يسب إلى - أ  ذلؾ فميس يصير، ما كا 
 .(ُ)خمقو" عمى هلل بحجة
 قد أني النفر أييا أخبركـ إني "...:قاؿ الصادؽ أيه ةعفر بف الكاظـ موسىما يسب إلى  - ب

 .(ِ) أمكت..." غد كبعد أخضر غدا كأنا تمرات سبع في السـ سقيت
 أشرب أبت يا ":فقاؿ بشراب فلها قبض للم  الحسلف بف عمي أتى أيه أبله عف ةعفر، عف - ت
 اهلل صمى اهلل رسكؿ فييا قبض التي الميمة كىي فييا اقبض التي الميمة ىذه إف بني يا: فقاؿ ىذا
 .(ّ)كالو" عميو
 كالميمة قاتمو عرؼ قد  المؤمنيف أمير إف" : لمرضا قمت: قاؿ (ْ)الةهـ بف الحسف عف - ث
 .(ٓ) فيو..." قتؿ الذم كالمكضع فييا يقتؿ التي
اإلماـ لعمـ الغلب مف خالؿ عممه ما كاف، وما لكوف، وما هو كائف أف الروالات التي تزعـ  .ٖ

 إلى لـو القلام :
 ألخبرتيما كالخضر مكسى بيف كنت لك الكعبة كرب "... قاؿ:أيه  اهلل عبد أبيى ما يسب إل- أ

 ما عمـ أعطيا السبلـ عمييما كالخضر مكسى الف أيدييما، في ليس بما كألنبأتيما منيما أعمـ أني
 اهلل صمى اهلل رسكؿ مف كرثناه كقد الساعة تقكـ حتى كائف ىك كما يككف ما عمـ يعطيا كلـ كاف
 .(ٔ)كراثة" لوكآ عميو

                                                           

 منيـ باختيار إال يمكتكف ال كأنيـ يمكتكف، متى يعممكف السبلـ عمييـ ئمةاأل أف باب - الكميني ػ (الكافيُ)
(ُ/ِٓٗ). 

 (.َّ(، كالغيبة ػ الطكسي:) صُِِ/ْٖ، كبحار األنكار:)(ِٗٓ/ُ) - الكميني ػ (الكافيِ)
 (.ْٓٗ، كبصائر الدرجات:)ص(ِٗٓ/ُ) - الكميني ػ (الكافيّ)
 الكاظـ أصحاب أبي الحسف مكسى ثقة، كاف مف ،الشيباني مدأبك مح ،أعيف بف بكير بف الجيـ بف ىك الحسف(ْ)

، الرضا الحسف خكاص أبي كمف ،  ،كركل عنيما الفقو كالحديث، كعرؼ بجبللة قدره، كمكانتو عند األئمة
 محمد السيد - المقاؿ تيذيب ،(َُٔ ص) - الحمي -األقكاؿ خبلصة ،(ِِٖ/ٓ) - الحديث رجاؿ : معجـانظر)

: ط اإلسبلمي ػ النشر ػ مؤسسة عرفانياف رضا الثقات ػ غبلـ مشايخ ،(ٓٗ/ِ) - األبطحى عمى
 (.ُِٖ:)ص ىُُْٕاألكلى

 (.ِْٔ/ِْ، كبحار األنكار:)(ِٗٓ/ُ) - الكميني ػ (الكافيٓ)
 الشئ عمييـ يخفى ال كأنو يككف كما كاف ما عمـ يعممكف( السبلـ عمييـ) األئمة أف باب - الكميني ػ (الكافئ)

 السبلـ عمييـ األئمة في باب (، بصائر الدرجات ػُٔٗػُُُ/ِٔ، كبحار األنكار:) (ُِٔ/ُ) عمييـ اهلل صمكات
 (.ِّْ، ُّْ)صالقيامة يـك إلى بقى كما مضى ما عمـ أعطكا أنيـ



 37 

 كأعمـ األرض في كما السماكات في ما ألعمـ "إني :ألضًا أيه قاؿ اهلل عبد أبيما يسب إلى  - ب
 .(ُ) يككف..." كما كاف ما كأعمـ النار، في ما كأعمـ الجنة في ما
 تقـك أف إلى كائف ىك ما كعمـ كاف ما عمـ عندنا إف "...:قاؿ أبي عبد اهلل  ما يسب إلى - ت

 (ِ)."الساعة...

 

:أف الروالات التي تزعـ  .ٗ  األئم  لعمموف الغلب مف خالؿ عممهـ ةملع العمـو

 ":يقكؿ ما كثيرا عميو اهلل صمكات المؤمنيف أمير "... كاف :أيه قاؿ اهلل عبد أبيما يسب إلى  - أ
 كفصؿ كاألنساب كالببليا، المنايا عممت قبمي أحد إلييا سبقني ما خصاال أعطيت ... لقد
  .(ْ)عني..." غاب ما عني يعزب كلـ سبقني، ما يفتني ـفم ،(ّ)الخطاب

ف الناس، إلى معو ماال نحتاج عندنا إف" :ألضًا أيه قاؿ اهلل عبد أبيما يسب إلى  - ب  الناس كا 
 (ٓ)إلينا...". ليحتاجكف

 المنايا عمـ أعطيت لقد "...: المؤمنيف أمير قاؿ :قاؿأيه  ةعفر أبيما يسب إلى  - ت
 (.ٔ)الخطاب..." كفصؿ كالكصايا، كالببليا،

 كمكلد العرب، كأنساب كالمنايا، الببليا عمـ عندنا "... نحف:قاؿ أيه الرضاما يسب إلى   - ث
نا اإلسبلـ، ف النفاؽ، كحقيقة اإليماف، بحقيقة رأيناه إذا الرجؿ لنعرؼ كا   بأسمائيـ لمكتكبكف شيعتنا كا 
 .(ٕ)الميثاؽ..." كعمييـ عمينا اهلل أخذ آبائيـ، كأسماء

                                                           

 الشئ عمييـ يخفى ال كأنو يككف كما كاف ما عمـ يعممكف( السبلـ عمييـ) األئمة أف باب - الكميني ػ (الكافيُ)
 (.ُُُ/ِٔكبحار األنكار:)  ،(ُِٔ/ُ) عمييـ اهلل صمكات

 .(َِْ/ُ) السبلـ عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني ػ (الكافيِ)
 :سبقني ما يفتنى مـف المشتبو، غير المفصكؿ الخطاب :الخطاب كفصؿ ،كمصائبيـ الناس آجاؿ: كالببليا (المناياّ)
 .(ِِٗ/  ُ) - الكميني ػ الكافي .يأتي ما عمـ مأ :عنى غاب ما مضى، ما عمـ مأ
(، ّْْ/ّٗ، ُْٖ/ِٔ، كبحار األنكار: )(ُٕٗ/  ُ)األرض أركاف ىـ األئمة أف باب - الكميني ػ (الكافيْ)

 (.َِْ/ٓ(:كخاتمة المستدرؾ
 عندىـ أف مةاألئ في باب كبصائر الدرجات ػ ،ُُُ/ِٔكبحار األنكار:  ،(ِِْ/ُ) - الكميني ػ (الكافيٓ)

 (.ُٔٓ)صذراعا سبعكف كىى بيده السبلـ عمييـ عمى اهلل كخط رسكؿ ىي إمبلء التي الجامعة الصحيفة
 األئمة عمييـ السبلـ في باب (، كبصائر الدرجات ػُْٖ/ِٔكبحار األنكار: ) ،(ُٖٗ/  ُ) - الكميني ػ (الكافئ)

 (.َِْ/ٓ(:كخاتمة المستدرؾ (،َِٕ:)صالخطاب فصؿالعرب ك  مف األنساب كالببليا ك المنايا عمـ يعرفكف أنيـ
 ، كالمراجع السابقة.(ِِّ/  ُ) - الكميني ػ (الكافيٕ)
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 .في توحلد الربوبل  عقلدتهـلمطمب الثايي: أثر الروالات عمى ا

 كؿ رب كانو سبحانو كتعالى في تكحيد الربكبية إفراد اهلل سبحانو كتعالى في أفعالو، األصؿ
 عند الدعاء بإجابة المتفرد ،الضار النافع ،المميت المحيي كأنو كرازقو، كخالقو كمالكو شيء

َ}قاؿ تعالى: ،(ُ)كمو الخير كبيده ،كمو األمر لو الذم االضطرار، ِْ حألَ َٚ ٍُْك  ٌَْو َن هللاُ  أََل ٌَُٗ ح ٍَ  طَزَخ

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼخٌَ دُّ ح ٍُِه }كقاؿ تعالى: ،[ْٓ:سكرة األعراؼ] { ٍَ ّْ َ٠ َِّٓ ِع أَ ٍْ حألَ َٚ خء  َّ َّٔ َٓ حٌ ِِّ لُُىُ  ُُ َْ َ٠ ٓ َِ  ًْ لُ

 ِّ١ َّ ٌْ َٓ ح ِِ  َّٟ ٌَْل َُِؽ ح ٓ ٠ُْو َِ َٚ  ٍَ َغ ٚحألَْرَظخ ّْ َّٔ َْ حٌ ١َمٌُُٛٛ َٔ ََ فَ ِْ َُ حألَ ٓ ٠َُيرِّ َِ َٚ  ِّٟ ٌَْل َٓ ح ِِ ١ََّض  َّ ٌْ َُِؽ ح ٠ُْو َٚ ِض 

 َْ ًْ أَفاَلَ طَظَّمُٛ خِء }: تعالى كقاؿ ،[ُّ]سكرة يكنس: {هللاُ فَمُ َّ َّٔ َٓ حٌ ِِ  ُْ لُُى ُُ َْ َ٠ ِ َُ هللاَّ ْٓ َهخٌٍِك َغ١ْ ِِ  ًْ َ٘

ع ٍْ حألَ   .تممة عمى تكحيد الربكبية كىي كثيرة، إلى غير ذلؾ مف اآليات المش[ّ: سكرة فاطر] {َٚ

عمى ىذا األصؿ في تكحيد الربكبية؟، أـ ىؿ تأثر ىذا األصؿ  اإلثني عشريةفيؿ حافظت 
مف ركايات إلى أئمتيـ خمعت عمييـ صفات الربكبية التي اختص بيا الرب  اإلثني عشريةبما نسبتو 

 سبحانو كتعالى.
كأطمقكا  :اإلماـ لخمؽأف  أوقعهـ في القوؿ الربوبل وحلد تفي  أواًل: الروالات التي يسبوها لألئم 

ركاية طكيمة منقكلة  كىي المجمسي يانقم جاء ذلؾ في الركاية التيكما عمى ذلؾ معجزات اإلماـ، 
 صمكات ...ىز":سمماف قاؿ ،تتحدث عف قدرتو في الخمؽ عف سمماف الفارسي منسكبة إلى عمي 

 أربعكف كعرضيا ذراعا ثمانكف طكليا ناقة منيا كخرج فانشقت، يده في كاف بقضيب عميو شجرة اهلل
قد عطمت  اإلثني عشرية، كىي ركاية طكيمة أخذنا منيا مكضع الحاجة، كبذلؾ تككف (ِ)"ذراعا،...

أصؿ مف أصكؿ تكحيد الربكبية كىك إفراد اهلل بالخمؽ، كال يمكف ألحد مف البشر أيا كاف أف يدعي 

                                                           

العبيد ػ  عمى اهلل حؽ ىك الذم التكحيد كتاب شرح في الحميد العزيز في معنى تكحيد الربكبية: تيسير انظر(1)
 ،ُبيركت ػ ط االسبلمي، يش ػ المكتبالشاك  زىير: ػ تحقيؽ الكىاب عبد بف محمد بف اهلل عبد بف سميماف
 العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عبلء بف محمد الديف الطحاكية ػ صدر العقيدة شرح (،ُٕ)صـََِِ/ىػُِّْ
 – الرسالة التركي ػ مؤسسة المحسف بف اهلل عبد - األرنؤكط شعيب: ػ تحقيؽ الدمشقي الصالحي األذرعي الحنفي،

 في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار ، لكامع(ُّٔ/ُ)ـُٕٗٗ - ىػُُْٕ ،َُبيركت ػ ط
 – الخافقيف ػ مؤسسة الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك الديف، المرضية ػ شمس الفرقة عقد

 (.ُِٗ،ُِٖ/صُـ) ُِٖٗ - ىػ َُِْ - ِدمشؽ ػ ط
(، كالخرائج ُْٗ،ُٖٗ/ُْ، كنحكىا:)(ٓٓ،َٓ/ِْػ المجمسي) بحار األنكارالركاية كاممة في  انظر(ِ)

 (.ِٕ،ّٕ/ِكالجرائح:)



 39 

 اهلل إالَّ  خالؽ ال إنوف و كتعالى، أم يكجد الشيء مف العدـ إلى الكجكد،انو يخمؽ كخمؽ اهلل سبحان
 : المسيح عف تعالى قكلو ، أماعميو دالَّةه  القرآف كنصكص السنة، أىؿ إجماعي  كىذا تعالى،

١َْٙجَِش حٌط١َّْ } ِٓ َو َٓ حٌط١ِّ ِِّ  ُْ ُْ أَِٔٝ أَْهٍُُك ٌَُى رُِّى ٍَّ  ٓ ِِّ ُْ رِآ٠ٍَش  ِْ أَِّٔٝ لَْي ِؿْجظُُى ًْ ِ ح رِب َا ُْ ؽ١َْ ِٗ ف١ََُىٛ َِ فَؤَٔفُُن ف١ِ

خ طَيَّهِ  َِ َٚ  َْ خ طَؤُْوٍُٛ َّ أَُٔزِّجُُىُ رِ َٚ  ِ ِْ هللاَّ ًْ ِ طَٝ رِب ْٛ َّ ٌْ أُْك١ِٟ ح َٚ َص  ََ حألْر َٚ  َٗ َّ َُِة حألَْو أُْر َٚ  ِ َْ فٟ هللاَّ ٚ َُ

 ُْ  الخمؽ غير ىك رالطي في  لممسيح  اهلل أثبتو الذم الخمؽ"ف ،[ْٗ]سكرة آؿ عمراف:{ر١ُُٛطُِى

 أكجبو الذم فالخمؽ بيقيف الحؽ ىك ىذا فإذ ،ىذا غير البتة يجكز بلف ،الخمؽ جميع عف نفاه الذم
حداث كاإلبداع االختراع ىك ،غيره عف كنفاه لنفسو تعالى اهلل  عدـ مف بمعنى شيء ال مف الشيء كا 
  (ُ) ".كجكد إلى

ًرؼى  متى العبد إلى الخمؽ نسبة يجكز فإنو  الذم ىك المعنى ذلؾ عف الخمؽمعنى  صي
  (ِ).التقدير معنى إلى ،الكجكد إلى المعدكـ إخراج ك كاالختراع كاإلبداع اإليجاد

مف قدرة اإلماـ في الخمؽ، ىك خمؽ يضاىئكف بو ما خمؽ اهلل  اإلثني عشريةأما ما زعمتو 
لـ  اإلثني عشريةـ ؛ الف مزاع(ّ)سبحانو كتعالى، كزعـ غبلتيـ أف اإلماـ يقكؿ لمشيء: كف فيككف

تتكقؼ عند مسألة قدرة اإلماـ في الخمؽ، بؿ تعدت ذلؾ إلى القكؿ بقدرة اإلماـ عمى اإلحياء 
كاإلماتة كممؾ األرض كالتصرؼ فييا كيؼ يشاء كغير ذلؾ مف المزاعـ، كما جاء في ركاياتيـ 

 المنسكبة إلى أئمتيـ.
 ثـ ،محمدان  خمؽ تعالى اهلل أف رقةىذه الف تعتقدك  كىناؾ فرقة مف الركافض تدعى المفكضة

 العالـ تدبير محمد فكض ثـ ،تعالى اهلل دكف العالـ خمؽ الذم فيك كتدبيره العالـ خمؽ إليو فكض
 (ْ) .نيالثا المدبر فيك طالب أبى بف عمى إلى

                                                           

 (ّٖ/ّ) كالنحؿ كاألىكاء الممؿ في الفصؿ(ُ)
 بف المرتضى بف عمي بف إبراىيـ بف محمد الكزير، القاسـ ػ ابف أبي سنة عف الذب في كالقكاصـ العكاصـانظر: (ِ)

 الرسالة األرنؤكط ػ مؤسسة شعيب: ػ تحقيؽ الكزير آؿ مف الديف، عز اهلل، عبد أبك القاسمي، الحسني المفضؿ
 .(ٗٔ/ٕ)ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ ،ّبيركت ػ ط كالتكزيع، كالنشر لمطباعة

 ػ جمع العثيميف محمد بف صالح بف العثيميف ػ محمد صالح بف محمد الشيخ فضيمة كرسائؿ فتاكل مجمكع(ّ)
 .(ْْٕ/ٖ)ىػ ُُّْ - األخيرة: الثريا ػ الطبعة دار - الكطف دار السميماف ػ إبراىيـ بف ناصر بف فيد:  كترتيب

 األسفراييني، التميمي البغدادم اهلل عبد بف محمد بف طاىر بف القاىر الناجية ػ عبد الفرقة كبياف الفرؽ بيف الفرؽ(ْ)
 .(ِّٖ: ص) ـُٕٕٗ الثانية،: بيركت ػ ط – الجديدة اآلفاؽ ػ دار منصكر أبك
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عمـ بموت  عملاً أف  أوقعهـ في القوؿ الربوبل توحلد في  ثايلًا: الروالات التي يسبوها لألئم 
 ثـ اهلل، قبره فدعا إلى جماعة مع  المؤمنيف أمير جاء دفف فمما قبره، إلى الرجؿ فحمؿ ،رةؿ
 عد: فقاؿ رسكلو، كعمى اهلل كالراد عمى عمي عمى الراد: يقكؿ يديو بيف قائـ الرجؿ فإذا برجمو رفسو
 (ُ).عميو القبر فانطبؽ فيو فعاد قبرؾ، في

 في حؿ إلهلاً  أف ةزًءا أوقعهـ في القوؿ الربوبل توحلد في  ثالثًا: الروالات التي يسبوها لألئم 
 مطمقة لؤلئمة قدرات بو أعطكا - يزعمكف كما - األئمة في الذم اإلليي الجزء ، كىذا(ِ)األئم 

 الركاياتكبمغت  – األئمة معجزات ىذه القدرات المطمقة لؤلئمة كيسمكف ،كصمت إلى قدرة اهلل 
 اهلل تعالى - العالميف كرب أصبحكا األئمة أف ؿ ىذه الركاياتيبلحظ مف خبلك  – في ذلؾ المئات

  (ّ) .كالرزؽ كالخمؽ كاإلماتة اإلحياء في - عمكان كبيرا يقكلكف عما
يحيي المكتى، كانو قادر عمى إحيائيـ كمف   عميان ىذه الركايات كغيرىا كالتي تزعـ أف 

كاف ليا أثرىا عمى تكحيد الربكبية عند  ريف،نو لك شاء ألحيا األكليف كاآلخأك  ،ثـ إماتتيـ مرة أخرل
أف اإلماـ يحيي كيميت، كىذا فيو  اإلثني عشرية، حيث إنيا جعمت مف معتقدات اإلثني عشرية

إشراؾ مع اهلل سبحانو كتعالى في اإلحياء كاإلماتة غيره، كىذا فيو تعطيؿ ثافو ألصؿ مف أصكؿ 
في اإلحياء كاإلماتة؛ ألف تكحيد الربكبية يتطمب إفراد  تكحيد الربكبية كىك إفراد اهلل سبحانو كتعالى

 اهلل سبحانو كتعالى في اإلحياء كاإلماتة كىي مف األفعاؿ التي اختص بيا اهلل سبحانو كتعالى.
اإلماـ بلده الديلا أف  أوقعهـ في القوؿ الربوبل توحلد في  رابعًا: الروالات التي يسبوها لألئم 

كما ، كيدفعيما إلى مف يشاء ،فيضعيما حيث يشاء ،بيما كيؼ يشاءكيتصرؼ  يممكيما :واآلخرة
 لئلماـ كاآلخرة الدنيا إف "... جاء ذلؾ في الركاية التي نسبكىا إلى أبي عبد اهلل ػ جعفر الصادؽ ػ:

، كيقكؿ إماميـ الخميني: (ْ) اهلل..." مف ذلؾ لو جائز، يشاء مف إلى كيدفعيا يشاء حيث يضعيا
 مبلؾ اهلل قبؿ مف فيـ كاآلخرة، الدنيا في التصرؼ اختيار ػ أم األئمة ػ ليـ جعؿ تعالى اهلل أف"

ف يء،ش كؿ في التصرؼ  (ٓ) ".لصاحبيا األمكاؿ تكان كا 
                                                           

 .(ُِٗ/ُْ) نكاراأل بحارانظر: (ُ)
 (ّْٓ/ُ(، كالكافي:)ّّٗ/ِْانظر: بحار األنكار:)(ِ)
 ،ٔٓ-َٓ/ِْ: معجزاتو غرائب مف كرد ما كباب ،،َٓ-ُٕ/ِْ: معجزاتو جكامع باب األنكار، بحار: انظر(ّ)
 ّّٗ-ُُّ/ِْ": كالكرامات المعجزات مف المقدس الضريح عند ظير ما" بابك 
 .(َْٗ/ ُ) - الكميني (الكافي ػْ)
 .(ٖ/  ّ)ـَُٗٗػ  ىػَُُْالرابعة،: بعةطإيراف ػ ال ػ قـ اسماعيمياف ػ مطبكعاتي ػ مؤسسو البيع ػ الخميني كتاب(ٓ)
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سبحانو  اهلل ربكبية في شرؾ النص المنسكب زكران إلى جعفر الصادؽ ىذا في أليس
َّْ هللاَ }:يقكؿ شأنو جؿ اهلل ألف كتعالى؛ ُْ أَ ُْ طَْؼٍَ ِ  أٌََ ِْ هللاَّ ْٓ ُىٚ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ َٚ ِع  ٍْ حألَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ٍُْه حٌ ُِ  ٌَُٗ

 ٍَ ََل َِٔظ١ َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ْٓ خ }:سبحانو كيقكؿ ،[َُٕ:]البقرة{ِِ َّ خ ر١ََُْٕٙ َِ َٚ ِع  ٍْ حألَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ٍُْه حٌ ُِ  ِ لِِلّ َٚ

 َُ ِظ١ َّ ٌْ ِٗ ح ا١ٌَِْ َٚ }:تعالى كيقكؿ [،ُٖ:]المائدة{َٚ خ َّ َّٔ ٍُْه حٌ ُِ  ِ َّٓ لِِلّ ِٙ خ ف١ِ َِ َٚ ِع  ٍْ حألَ َٚ : ]سكرة المائدة {حِص 

٠ٌَِه فِٟ }:تعالى كقاؿ [،َُِ ُ َش ُْ ٠َُىٓ ٌَّٗ ٌَ َٚ ح  ٌَيا َٚ  ٌْ ُْ ٠َظَِّو ٌَ َٚ ِع  ٍْ حألَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ٍُْه حٌ ُِ  ٌَُٗ ٌِٞ حٌَّ

ٍْهِ  ُّ ٌْ حألٌَُٚٝ}: سبحانو كقاؿ [،ِ:] الفرقاف{ح َٚ ِس  ََ ِٗ ح٢ِه فَخْرظَُغٛح }:لىتعا كقاؿ ،[ِٓ:]النجـ {فٍٍََِّ

ٚح ٌَُٗ  َُ حْشُى َٚ حْػزُُيُٖٚ  َٚ َق  ُْ َِّ ِ حٌ  كالرزؽ بالممؾ تفرد قد كتعالى سبحانو فيك، [ُٕ:]العنكبكت{ِػَٕي هللاَّ

 (ُ) .ذلؾ في لو شريؾ ال كالتدبير
 مقتضيات مف ىك ما األئمة كتعطي عميو، لمبشر سمطاف ال ما الزمرة ىذه تدعي فكيؼ"
 زنادقتيـ، كتسطره شياطينيـ، تمميو ما اتباع إال برىاف مف بذلؾ ليـ ما لى،سبحانو كتعا اهلل ربكبية
 أك اهلل مف ذلؾ إف: كيقكلكف.. كأفعالو كحقكقو كعممو اهلل ممؾ أئمتيـ يعطكف أنيـ العجب كمف

 الذم الخطير اليدؼ إلخفاء كمحاكلة اإللحاد، عمى تستر مجرد إال ىذا فيؿ" اهلل مف ذلؾ لو جائز"
ضفاء األئمة، تأليو في شياطينيـ وإلي تسعى  (ِ)".!عمييـ؟ الربكبية صفات كا 

كمما ال شؾ فيو أف النافع كالضار ىك اهلل سبحانو كتعالى فيك سبحانو بيده كحده النفع 
نفعا  تعالى أف يقكؿ انو ال يممؾ لنفسو كىك أفضؿ الخمؽ عند اهلل  اكالضر، بؿ كأمر نبيو محمد
اف ال يدعي لنفسو نفعا كال ضرا، كما قاؿ تعالى عمى لساف نبيو محمد كال ضرا إال بإذف اهلل، ك 

:{ ُخ َشخء هللا َِ ح اَِلَّ  َّا َلَ َػ َٚ ٟ َْٔفؼاخ  ِٔ ٍُِه ٌَِْٕف ِْ  الناس يخبر بأف فأمره" [،ُٖٖ]األعراؼ: {لًُ َلَّ أَ

الضر كىـ ألئمتيا النفع ك  اإلثني عشريةفكيؼ تدعي الشيعة  ،(ّ)"غيره الناس بو يقيس حتى بخبره،
كعمى  ، فما كاف ىذا اإلدعاء منيـ إال ألنيـ يفضمكف أئمتيـ عمى النبي محمد دكف النبي 

                                                           

 القفارم ػ ط: عمي بف اهلل عبد بف ناصر- كنقد عرض - عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿانظر: (ُ)
 .(ُِٓ/ِ)ىػ ُُْْ األكلى،

 .(ُّٓ/ِ) القفارم .عشرية إلثنيا اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ(ِ)
لي بف الغني عبد بف اإليماف ػ إسماعيؿ تقكية بػ المسمى التكحيد رسالة(ّ)  الدىمكم ػ العيمرم الرحيـ عبد بف اهلل كى

 - القمـ كحي الغكرم ػ دار الماجد عبد سيد: بيا ػ اعتنى الندكم الحسني عمي الحسف أبك: ليا كقدـ لمعربية نقميا
 (َُٔص)ـ ََِّ األكلى،: ػ طسكرية  دمشؽ،
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فكيؼ يستطيع أف  كال ضران  ال يممؾ لنفسو نفعان  األنبياء جميعا عمييـ السبلـ، فإذا كاف النبي 
ف بالركايات التي األياـ متأثريكالضر في اإلماـ ك النفع  اإلثني عشرية بؿ كاعتقدت يممكو لغيره،
عرفت  إذا فإنؾ إمامؾ اعرؼ"... :قاؿ أنو  اهلل عبد أبي ما نسب إلى ، كمنيا:زعمت ذلؾ

 يـك تسافر ال:"قاؿ انو ، كما نسب إليو أيضان (ُ) "...تأخر أك األمر ىذا تقدـ يضرؾ، لـ إمامؾ
 ، كغيرىا مف الركايات التي سبؽ ذكرىا.(ِ)" حاجة فيو تطمب كال االثنيف

 حؽ ال أنو العبكدية ىذه كمقتضى هلل عبد عميو كسبلمو اهلل صمكات محمدان  أف لحاصؿفا"
ذا الربكبية شؤكف مف شيء في لو  بيذه عميو كسبلمو اهلل صمكات اهلل رسكؿ محمد كاف إطبلقان، كا 

 أبدان  ـلغيرى كال ضران، كال نفعان  ألنفسيـ يممككف ال فإنيـ! اهلل؟ عباد مف دكنو بمف بالؾ فما المثابة،
 (ّ) ." اهلل دكف مف أكلياء يدعكنيـ مف يدعكف الذيف القـك أكلئؾ سفو يتبيف كبيذا

أف األئم  لعمموف  أوقعهـ في القوؿ الربوبل توحلد في  خامسًا: الروالات التي يسبوها لألئم 
ماكات ، كأنيـ يعممكف ما كاف كما يككف، كما ىك كائف إلى قياـ الساعة، كيعممكف ما في السالغلب

كما في األرض، كيعممكف ما في الجنة كما في النار، كال يخفى عمييـ شيء في األرض كال في 
السماء، كعقد الكميني في كتابو الكافي، الذم يقدسو الشيعة كيعتبركنو مف مصادرىـ الرئيسية في 

 يككف كما كاف ما عمـ يعممكف السبلـ عمييـ األئمة معتقداتيـ أبكابان في ذلؾ، منيا باب بعنكاف: "أف
 لك السبلـ عمييـ األئمة كعقد بابان ثافو بعنكاف: "أف، (ْ)عمييـ اهلل صمكات الشيء عمييـ يخفى ال كانو
 يعممكف السبلـ عمييـ األئمة ، ك بابان آخر بعنكاف: "أف(ٓ)كعميو" لو بما امرئ كؿ ألخبركا عمييـ ستر
 ، كقد سبؽ ذكر بعض ىذه الركايات.(ٔ)منيـ" باختيار إال يمكتكف ال كأنيـ يمكتكف، متى

                                                           

، بحار (ُّٕ/ُ) تأخر أك األمر ىذا تقدـ يضره لـ إمامو عرؼ مف انو باب - الكميني ػ (الكافيُ)
 (.ّٗٔ)ص الطكسي جعفر أبي(، كالغيبة ػ ُُّ/ِٓاألنكار:)

 - ميالشيعة ػ محمد العام كسائؿك ، (ُُٖ/ِ) - الفقيو ػ القمي يحضره ال مف، ك ِِٓ/ّٕبحار األنكار: (ِ)
(ُُ/ّْٕ،ّْٖ). 
 الجكزم، ابف الصميؿ ػ دار فكاز سعد: ػ تحقيؽ العثيميف محمد بف صالح بف الكاسطية ػ محمد العقيدة شرح(ّ)

 (.ْٓص)ىػُُْٗ الخامسة،: السعكدية ػ ط العربية المممكة الرياض،
 ، كفي ىذا الباب ستة ركايات.(ِِٔػَِٔ/ُ: الكافي ػ الكميني:)انظر(ْ)
 .(ِْٔ/ُ) - لكمينيا (الكافي ػٓ)
، كذكر تحت ىذا الباب ثمانية ركايات بيذا الشأف، كبحار (َِٔػِٖٓ/ُ) - الكميني ػ الكافيانظر: (ٔ)

 (، كذكر المجمسي تحت ىذا الباب ستة ركايات.ِٕٖ،ِٖٓ/ِٕاألنكار:)
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 لموتوف ال األئم أف أوقعهـ في القوؿ  الربوبل توحلد الروالات التي يسبوها لألئم  في سادسًا: 
ذيهـ إال باختلارهـ رادتهـ وا   عف أخذ ما إال حؽ ال ، فيـ يزعمكف أنوفييـ حؿ إلييان  جزءان  كأف ،وا 

، كفي ذلؾ رفع لبلئمة إلى مرتبة أخرل يريدكف كما عالتشري ليـ كيحؽ الغيب يعممكف ؛ ألنيـاألئمة
 التي العقائد مف ذلؾ غير إلىغير مرتبة الربكبية إال كىي مرتبة األلكىية التي سيتـ تناكليا الحقان، 

في  تطاكليـ عمى تدؿ التي كتبيـ مف كغيره" الكافي" يقدسكنو الذم كتابو في الكميني جمعيا
 (ُ) .معتقداتيـ
 كمعبكداتيا أصناميا في تدعي التي الكثنية المذاىب مف ارتضعكه شؾ ببل ىك الغمك ىذا"

 كالعقؿ لمنقؿ مخالؼ ىك إذ تصكره؛ مجرد فساده في كيكفي أفعاؿ، مف كتعالى سبحانو لمرب ما
قراراتيـ األئمة بكاقع منقكض ىك كما الككنية كالسنف   (ِ) ".كا 

                                                           

 ػ المكتبةعكاجي  عمي بف غالب. منيا ػ د اإلسبلـ مكقؼ كبياف اإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة فرؽانظر: (ُ)
 ََُِ - ىػ ُِِْ ،ُػ ط ػ المممكة العربية السعكدية جدة كالتسكيؽ، كالنشر لمطباعة الذىبية العصرية

 .(ّْٓ،ِّٕ،ُّٗ،ُِٗ،ُِْ/ُ)ـ
 .(ُٗٓ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ(ِ)
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 ي توحلد الربوبل :ألئم  فلالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  

  عميان في ركاياتيـ المنسكبة إلى أئمتيـ زكران كبيتانان أف  اإلثني عشريةو الشيعة تما زعم
ف األرض كميا أف اإلماـ بيده الدنيا كاآلخرة يتصرؼ بيما كيؼ يشاء، ك أنو يحيي كيميت، ك أيخمؽ ك 

اإلماـ بيده النصرة كالخبلص،  فأف األياـ تنفع كتضر، ك أ، ك بيده النفع كالضر ف اإلماـأئمة، ك لؤل
عمى  اإلثني عشريةف األعماؿ تعرض عمى األئمة، كغيرىا مف صفات الربكبية التي خمعتيا أك 

اإلثني ف أشير إلى الكريـ، كي القرآف، كؿ ذلؾ مناقض لتكحيد الربكبية الذم تحدث عنو أئمتيـ
أفعاؿ اهلل سبحانو كتعالى إلى  كنسبت ،سبحانو كتعالى في ربكبيتو كشريكان  جعمت هلل ندان  عشرية

أئمتيا إلى مرتبة الربكبية التي دعا إلييا مؤسسيـ الييكدم عبد اهلل  اإلثني عشريةأئمتيـ، كرفعت 
نقضو مف خبلؿ كتاب ربنا سبحانو كتعالى الذم تحدث كثيران عف  منا كىذا يتطمب بف سبأ،
 كرازقو، كخالقو كمالكو شيء كؿ رب عالىكانو سبحانو كت ،اهلل سبحانو كتعالى في ربكبيتو توكحداني
 كبيده كمو، األمر لو الذم االضطرار، عند الدعاء بإجابة المتفرد الضار النافع المميت المحيي كأنو

فإف تكحيد الربكبية ىك تكحيده تعالى في ، شريؾ ذلؾ في لو ليس يشاء، ما عمى القادر كمو، الخير
، كما يضاد تكحيد الربكبية، ىك اعتقاد (ُ)مرككز في الفطرفإنو  ،أفعالو، كىذا ال يحتاج إلى دليؿ

في أم شيء مف تدبير الككف مف إيجاد أك إعداـ، أك إحياء أك إماتة، ك جمب  متصرؼ مع اهلل 
، كمف مف خبلؿ سنة نبينا محمد نقضيا ك ، (ِ) خير أك دفع شر، أك غير ذلؾ مف معاني الربكبية

 بية المتمثمة بالكتاب كالسنة.خبلؿ عقيدة السمؼ في تكحيد الربك 

 القرآف ضوء ما ورد في فيئمتهـ في توحلد الربوبل  أل يقض روالات الشلع  الميسوب  أواًل: 
 الكرلـ:

اهلل سبحانو كتعالى فيك خالؽ كؿ شيء كال خالؽ سكاه، كىك  إالخالؽ  و الاآليات الدالة عمى أن
 .كال يممكيما سكاه الذم يحيي كيميت كبيده النصرة، كبيده النفع كالضر

                                                           

الطحاكية ػ  العقيدة شرح (،ُٕ)ص التكحيد كتاب شرح في الحميد العزيز في معنى تكحيد الربكبية: تيسير انظر(ُ)
 (.ُِٗ،ُِٖ/صُ) البيية األنكار ، لكامع(ُّٔ/ُ) الحنفي، العز أبي
أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة ػ حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي تحقيؽ: حاـز القاضي (ِ)

 .(ِْ)صىػُِِْ، ِربية السعكدية ػ طالمممكة الع -ػ كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
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َْ }قاؿ تعالى: ٍُِىٛ ّْ ١ٌَِخَء ََل ٠َ ْٚ ِٗ أَ ْٓ ُىِٚٔ ِِ  ُْ طُ ٌْ ًْ أَفَخطََّو ُ لُ ًِ هللاَّ ِع لُ ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ دُّ حٌ ٍَ  ْٓ َِ  ًْ لُ

 َّ ِٛٞ حٌظٍُُّ ظَ ْٔ ًْ طَ َ٘  َْ َُ أَ ٌْزَِظ١ ح َٚ  ٝ َّ ِٛٞ حأْلَْػ ظَ ْٔ َ٠ ًْ َ٘  ًْ ح لُ َّا ََل َػ َٚ ُْ َْٔفؼاخ  ِٙ ِٔ ْٔفُ ِ أِلَ َْ َؿَؼٍُٛح لِِلَّ ٍُ أَ ُّٕٛ حٌ َٚ خُص 

 ٍُ ٌْمََّٙخ حِكُي ح َٛ ٌْ َٛ ح ُ٘ َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َش ُ َهخٌُِك ُو ًِ هللاَّ ُْ لُ ِٙ ٍُْك َػ١ٍَْ ٌَْو ِٗ فَظََشخرََٗ ح ٍْمِ َوخَء َهٍَمُٛح َوَو ََ  [.ُٔ]الرعد:{ُش

ِِ }كقاؿ تعالى:  ًْ َ٘  ُْ ِ َػ١ٍَُْى َض هللاَّ َّ ٚح ِْٔؼ َُ ُو ًْ ُّ ح َٙخ حٌَّٕخ خِء ٠َخ أ٠َُّ َّ َّٔ َٓ حٌ ِِ  ُْ لُُى ُُ َْ َ٠ ِ َُ هللاَّ ْٓ َهخٌٍِك َغ١ْ

 َْ َٛ فَؤََّٔٝ طُْئفَُىٛ ُ٘ ِع ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ٍْ حأْلَ  [.ّ]فاطر:{َٚ

ََل }كقاؿ تعالى: َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ْٓ ِِ  ِ ِْ هللاَّ ْٓ ُىٚ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ َٚ ١ُض  ِّ ُ٠ َٚ ِع ٠ُْل١ِٟ  ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ٍُْه حٌ ُِ  ٌَُٗ َ َّْ هللاَّ اِ

 َٔ ٍَ  [.ُُٔ] التكبة:{ِظ١

 كما كاألرض السماء خالؽ كحده سبحانو كتعالى ىك اهلل أف كالبديييات األمكر أبسط مف إف
 لو ندٌ  ال فييما الكاحد اإللو لسمطانو كىك خاضع هلل، مربكب أنو يعمف الكجكد في شيء ككؿ فييما،

في أفعالو الدالة  كتكحيده اهلل جكدبك  االعتراؼ أك اإلقرار إال لمعقبلء سبيؿ نظير، فبل كال شريؾ كال
عمى ربكبيتو سبحانو كتعالى كالخمؽ كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة كالنفع كالضر كممؾ كؿ شيء في 

 بسيطة كمكازنة ىادئ، بفكر اإلنساف تأٌمؿ فمك ،ىذا الككف كالتصرؼ فيو بحكمتو كالنصرة كغيرىا
 قادر العالـ، في متصٌرؼ مكجكد اهلل أف ة،الحتمي النياية في ألدرؾ الككف، كحاؿ األشياء، بيف
 الخالؽ اهلل، فيك سكاه ألحد كاألرض السماكات في سمطاف كال غيره، إلو ال كاحد شيء، كؿ عمى
 قدرتو تحت األشياء كجميعي  شيء، لكؿ الغالب بالربكبية، المنفرد كىك غيره، خالؽ ال األشياء لجميع
 كمماليكو، فعبيده كاألئمة الممكؾ مف دكنو مف ككؿ ا،كممكيم كاألرض السماكات سمطاف لو، كقيره
 أنو سبحانو كتعالى ليـ بيف منيـ، يشاء مف كيميت منيـ، يشاء مف يحيي كمكتيـ، حياتيـ بيده
 أحد مف لكـ كما، منو إال نصرة كال كالية ليـ يتأتى كال عميو كالغالب أمره كمتكلي مكجكد كؿ مالؾ
  .(ُ)سكءنا بكـ أراد إف منو ينصركـ نصير كال عميو، ركـيظاى اهلل دكف مف حميؼه  لكـ ىك

ِٗ } كقاؿ تعالى: ْٓ ُىِٚٔ ِِ  َٓ ٠ ٌِ ح َهٍََك حٌَّ ًَ خ َِ  ِٟٔٚ ٍُ َ ِ فَؤ ٍُْك هللاَّ ح َه ٌَ َْ فِٟ َػاَلٍي  َ٘ ٛ ُّ ًِ حٌظَّخٌِ رَ

 ٍٓ ز١ِ فمك كاف لغيره خمؽ عمى الحقيقة لبطؿ تحقيؽ ىذه المطالبو كلـ يكف ليذا  [،ُُ]لقماف: {ُِ

ف كؿ مف دكنو الى يخمؽ  ،نكار عمييـ حقيقةاإل ا ًفي اٍلعىالـ كىاً  اب أًلىف اهلل تىعىالىى خمؽ كؿ مى كىذا ًإيجى

                                                           

ػ  البيضاكم الشيرازم محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف التأكيؿ ػ ناصر كأسرار التنزيؿ أنكار :انظر(ُ)
 ق= ُُْٖ - ُبيركت ػ ط – العربي التراث إحياء المرعشمي ػ دار الرحمف عبد محمد تحقيؽ:
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ٍٍ فأثبت الخمؽ لنفسو كنفى الخمؽ عف غيره، ثـ قاؿ: } ،شىٍيئا أصبل ٌَ فًِ َضالٍل ُيجٍِ ٕ ًُ { ثَِم انظَّبنِ
 ،ؿ مبيف، كأراد في ضبلؿ مف الديففكصؼ مف أثبت الخمؽ لغير اهلل سبحانو بالظمـ كأنيـ في ضبل

فاهلل جؿ كعبل ىك المنفرد بالخٍمؽ، كال أحد نازعى اهلل في ذلؾ مف الجبابرة كالمتكبِّريف كالكىفرة 
ِٛ }كالممحديف، ال أحد اٌدعى أنو خمؽ بعكضة:  ٌَ َٚ رَخرخا  ًُ ْٓ ٠َْوٍُمُٛح  ِْ هللاِ ٌَ ْٓ ُىٚ ِِ  َْ َٓ طَْيُػٛ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

ُؼٛح ٌَُٗ  َّ ْطٍُٛدُ  حْؿظَ َّ ٌْ ح َٚ ُْٕٗ َػُؼَف حٌطَّخٌُِذ  ِِ  ٌُُٖٚ ْٕمِ ظَ ْٔ رَخُد َش١ْجخا َل ٠َ ٌُّ ُُ حٌ ُٙ ٍُْز ْٔ َ٠ ْْ اِ ىذا  ،[ّٕ]الحج:{َٚ

براء أف يخميقكا  تحدٍّ مف اهلل سبحانو كتعالى، تحدِّ لجميع الخمؽ بمف فييـ المىيىرة كالميندسكف كالخي
(ُ) يـك القيامة.قائمان إلى  كسيبقى ذبابان، كال يزاؿ التحدِّم



ح اَِلَّ } ربو سبحانو كتعالى: أمره كما - يقكؿ  كالرسكؿ َّا َلَ َػ َٚ ٟ َْٔفؼاخ  ِٔ ٍُِه ٌَِْٕف ِْ لًُ َلَّ أَ

خ َشخء هللاُ   [.ُٖٖ]األعراؼ:{َِ

ال يممؾ النفع كالضر لنفسو فضبل عف غيره، كىك أفضؿ  ،إذا كاف نبي اليدل محمد ف
اإلثني ، إال إذا كانت كىـ دكف النبي  ،ألئمة المزعمكفالبشر عمى اإلطبلؽ، فكيؼ يممكو ا

 كأنيـ أفضؿ منو. تصرح أف األئمة يممككف ما ال يممكو النبي  عشرية
 ذهب ممف أظمـ ومف:  اهلل قاؿ": يقكؿ النبي سمعت: قاؿ ، ىريرة عف أبيكجاء 

 (ِ)"شعلرة أو حب  للخمقوا أو ذرة فملخمقوا كخمقي، لخمؽ

                                                           

 أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف القرآف ػ محمد تأكيؿ في البياف جامع ،(ََُ/ّ)ـُٖٗٗػ = 
 صفكة ،،(ّٖٓ/ ُْ)ـ َََِػ ىػ َُِْ ،: األكلىالرسالة ػ ط شاكر ػ مؤسسة محمد ػ تحقيؽ:أحمد الطبرم جعفر

 ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ ،ُالقاىرة ػ ط – كالتكزيع كالنشر لمطباعة الصابكني الصابكني ػ دار عمي التفاسير ػ محمد
ىػ ػ  ُِِْ - ُدمشؽ ػ ط – الفكر الزحيمي ػ دار مصطفى بف كىبة ػ د الكسيط ، التفسير(ِٕ/ِ)ـ

 .(ُُٓٓ/ِ)ـَََِ
التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ػ طاىر بف محمد األسفراييني، أبك المظفر ػ انظر: (ُ)

كالفصؿ في الممؿ كاألىكاء  (،ْٔ)صـُّٖٗ -ىػ َُّْ، ُلبناف ػ ط –تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ػ عالـ الكتب 
كاالنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار ػ أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ  (،ّّ/ّكالنحؿ )

العمراني اليمني الشافعي ػ تحقيؽ: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ ػ أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية 
عانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد ػ صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ػ  (،ّٕٖ/ِ)ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ُػ ط كا 

 .(ُّٕ/ِ)ـََِِىػ ُِّْ، ِمؤسسة الرسالة ػ ط
، [ٔٗ: الصافات{ ]تعممكف كما خمقكـ كاهلل: }تعالى اهلل قكؿ كتاب التكحيد، بابالبخارم:  أخرجومتفؽ عميو: (ِ)

 .ُُُِ، حديث:صكرة كال كمب فيو بيتا المبلئكة تدخؿ ال ـ: كتاب المباس كالزينة، باب، كمسمٕٗٓٓحديث: 
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 " بمعنى أف فاعؿ ذلؾ ظالـ ظممان عظيمان لـ يبمغو أحد مف الخمؽ، فيكظمـومف أقكلو: "
نكاره، كعظمو، الظمـ، كثرة يفيد استفياـ كمعنى الظمـ ىنا ىك الشرؾ كالكفر المخرج مف الممة،  كا 

ـٌ َعِظلـٌ } كما قاؿ تعالى:  الصكرة في: " يعنيكخمقي لخمؽ" كقكلو: [،ُّ]لقماف: {ِإفَّ الشّْْرَؾ َلُظْم

ال فقط،  كاإلمكانيات الفكر، مف أكتي ميما يصكره، فيما حياة يكجد أف يقدر الخمؽ، مف أحد فبل كا 
 إلييـ الخمؽ كنسب لو، اجتمعكا كلك الخمؽ بمقدكر ىذا ذلؾ، كليس يستطيع فمف كغيرىا، المادية،
خمقتـ،  ما أحيكا ليـ: فيقاؿ خمقو، في تعالى اهلل االستيزاء كالتقريع ليـ بمضاىاتيـ سبيؿ عمى

 كيذه بنفسيا تتصرؼ الحياة فييا ركح، كيكجدكا فييا ذرة خمؽ، كليخمقكا مف ىك أحيا كما أحيكىا
 تككف التي الحبة كىك ذلؾ، مف أسيؿ ىك ما إلى بيـ انتقؿ كذلؾ، ثـ تعالى اهلل خمؽ ىي التي الذرة
 تمؾ خمؽ يستطيعكا كلف اهلل، بإذف نبتت بالماء كسقيت األرض، في كضعت فإذا النبات، حياة بيا

 فييا كيكجد كتنبت كتزرع تؤكؿ طعـ فييا حبة كليخمقكا كميـ، الخمؽ مقدكر في ليس ذلؾ بؿ الحبة،
عجزكا عف خمؽ  فإذا ،تعالى اهلل يخمقو الذم الحب مف كنحكىما كالشعير الحنطة حبة في يكجد ما

 كىذا كخمؽ اهلل سبحانو كتعالى،يستطيعكف خمؽ خمقان  فكيؼ ركح، فيو عما فضبلن  كالشعيرة، الحبة
 ( ُ) .تعجيز أمر

 يقض الروالات التي تزعـ أف األعماؿ تعرض عمى اإلماـ:ثايلًا: 

ْٓ }قاؿ تعالى: ُْ أٌََّ ظُ ّْ َػ َُ  ًْ ٍس رَ ََّ َِ َي  َّٚ ُْ أَ خ َهٍَْمَٕخُو َّ َٛٔخ َو ُّ رَِّه َطفّاخ ٌَمَْي ِؿْجظُ ٍَ َُِػٛح َػٍَٝ  ُػ َٚ

ح ِػيا ْٛ َِ  ُْ ًَ ٌَُى َؼ ـْ ُْ َهخف١َِشٌ }كقاؿ تعالى: [ْٖلكيؼ:]ا{َٔ ُْٕى ِِ َْ ََل طَْوفَٝ  ُػٛ ََ ٌٍ طُْؼ جِ َِ ْٛ  [ُٖ: الحاقة] {٠َ

الكريمة تدؿ عمى أف عرض أعماؿ العباد ال تككف إال عمى اهلل سبحانو، فإف  اتىذه اآلي
 ، فيحاسبيـأحده  منيـ عميو يخفى ال كالجزاء، لمحساب الجبلؿ ذم الممكؾ ممؾ عمى العباد يعرضكف

 (ِ).شيء أعماليـ مف عميو يخفى ال بأعماليـ،

                                                           

 محمد الشافعي ػ تحقيؽ: العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف البخارم ػ أحمد صحيح شرح البارم : فتحانظر(ُ)
الحجاج ػ  بف مسمـ صحيح شرح المنياجك  ،(ّْٓ/ ُّ)ـَُٔٗىػ ػ ُّٕٗ بيركت، - المعرفة الباقي ػ دار عبد فؤاد
ىػ ػ ُِّٗ ،ِبيركت ػ طػ  العربي التراث إحياء ػ دار النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك

 المدينة الدار، الغنيماف ػ مكتبة محمد بف اهلل البخارم ػ عبد صحيح مف التكحيد كتاب شرحك  (،ُٗ/ُْ)ـُِٕٗ
 .(َٖٔ/ِ)ـُٖٓٗىػ ػ  َُْٓ ،ُالمنكرة ػ ط

السكد  عيكف باسؿ محمد ػ تحقيؽ: التيسترم رفيع بف يكنس بف اهلل عبد بف سيؿ محمد التسترم ػ أبك تفسير:انظر(ِ)
 .ُِْ/ّ، كصفكة التفاسير(ُٕٓ: ص)ـََِِىػ ػ  ُِّْ - ُبيركت ػ ط – العممية الكتب ػ دار
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ٍنػ اهلل فيمػا يركيػوجاء عػف رسػكؿ ك  ، وعى ػاًتـو ػًدمِّ ٍبػًف حى : قىػاؿى النَّبًػي   عى ـْ » :قىػاؿى َمػا ِمػْيُك
َـّ  َلْيُظػػُر َفػػاَل َلػػَرى َشػػْلًئا  ِمػػْف َأَحػػٍد ِإالَّ َوَسػػُلَكمُّْمُه المَّػػُه َلػػْوـَ الِقَلاَمػػِ ، َلػػْلَس َبػػْلَف المَّػػِه َوَبْلَيػػُه ُتْرُةَمػػاٌف، ثُػػ

ـْ َأْف َلتَِّقَي اليَّاَر َولَ  َـّ َلْيُظُر َبْلَف َلَدْلِه َفَتْسَتْقِبُمُه اليَّاُر، َفَمِف اْسَتَطاَع ِمْيُك  (ُ)«ْو ِبِشؽّْ َتْمَرةٍ ُقدَّاَمُه، ُث
،ك  اًتـو : قىاؿى النًَّبي   عىٍف عىًدمِّ ٍبًف حى ـْ َبْلَف َلَدِي المَِّه َلْلَس َبْلَيُه َوَبْلَيُه َلَلِقَففَّ َأَحُدكُ  :قىاؿى

َـّ َلَلقُ  : َبَمى، ُث ـْ ُأوِتَؾ َمااًل؟ َفَمَلُقوَلفَّ َـّ َلَلُقوَلفَّ َلُه: أََل ـُ َلُه، ُث ـْ ُأْرِسْؿ ِحَةاٌب َواَل َتْرُةَماٌف ُلَتْرِة وَلفَّ أََل
: َبَمى، َفَلْيُظُر عَ  َـّ َلْيُظُر َعْف ِشَماِلِه َفاَل َلَرى ِإالَّ ِإَلْلَؾ َرُسواًل؟ َفَمَلُقوَلفَّ ْف َلِملِيِه َفاَل َلَرى ِإالَّ اليَّاَر، ُث

ـْ َلِةْد َفِبَكِمَمٍ  َطلَّْبٍ  " ـُ اليَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرٍة، َفِإْف َل اليَّاَر، َفْمَلتَِّقَلفَّ َأَحُدُك
 (ِ) 

أف يدعي أف أعماؿ العباد  أيان كاف ال يمكف ألحدبعد ىذه األدلة مف الكتاب كالسنة ك 
تعرض يكـ القيامة عمى غير اهلل بدكف دليؿ صريح مف اآليات أك صحيح مف األحاديث، إال أف 

تأبى إال أف تستدؿ بركايات مكذكبة عمى أئمتيـ، أك أحاديث مقطكعة السند، فبل سند  اإلثني عشرية
 .ليا إلى النبي 

 ف اإلماـ لتصرؼ بالسحاب:يقض الروالات التي تزعـ أثالثًا: 

ََّٔلخَد حٌؼِّمَخيَ }قاؿ تعالى: ِْٕشُت حٌ ُ٠ َٚ ؼاخ  َّ ؽَ َٚ فاخ  ْٛ َق َه َْ ٌْزَ ُُ ح ٠َُِى ُ٠ ٌِٞ َٛ حٌَّ  [.ُِ]الرعد:{ُ٘

 كالصكت السحاب، يسكؽ ممؾ اسـ الرعد أف :كقد نقؿ أىؿ التفسير عف ابف عباس
ف ،تسبيحو منو المسمكع  يؤمر، حيث يصرفو بالسحاب مككؿ نوكا   إبيامو، نقرة لفي الماء بخار كا 

نو  الغزير، بالماء المحممة الثقاؿ، السحب ىذه ينشىء الذم ىك كتعالى، سبحانو اهلل، كاهلل يسبح كا 
 الٌسحب تمؾ بيف مف يرسؿ سبحانو كأنو الماء، عمى الٌسفف يسير كما السماء، جكٌ  في كيسٌيرىا
 الشرارات تمؾ تنطمؽ حيث كتعالى، سبحانو اهلل قدرة إلى تشير سماكية إشارة ىي المعة، بركقان 
  (ّ) .السحب تحممو الذم الماء ىذا مف الممتيبة، النارية

                                                           

 ( . ّٗٓٔ(أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الرقاؽ، باب مف نكقش الحساب عذب، حديث )ُ)
 ( . ُُّْ(أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الصدقة، باب مف نكقش الصدقة قبؿ الرد، حديث )ِ)
 تفسير في التنزيؿ كتفسير البغكم ػ معالـ(، َُُ/ّ(، كالنكت كالعيكف)َِِ/ِبحر العمـك ػ السمرقندم):انظر (ّ)

 البردكني أحمد:  ػ تحقيؽ القرطبي اهلل بدع ػ أبك القرآف ألحكاـ القرطبي ػ الجامع كتفسير، (ُُ/ّ): ػ البغكم القرآف
براىيـ  القدير ػ الشككاني كفتح،(ِٔٗ/ٗـ) ُْٔٗ - ىػُّْٖ ،ِالقاىرة ػ ط – المصرية الكتب أطفيش ػ دار كا 
لمقرآف ػ  القرآني كالتفسير، (ٕٖ/ّىػ ) ُُْْ - ُبيركت ػ ط دمشؽ، - الطيب الكمـ دار كثير، ابف ػ دار اليمني
 (.ّٖ/ٕ)القاىرة  – العربي الفكر ػ دار لخطيبا يكنس الكريـ عبد
 



 49 

ىك اهلل سبحانو  بوكالمتصرؼ  الكريـ أف الذم يسير السحاب القرآفىذا دليؿ صريح مف 
ذلؾ، كقد ككَّؿ بذلؾ مبلئكة لمسحاب، كال يستطيع احد أف يدعي أف اآلية دالة عمى غير  ،كتعالى

أف  اإلثني عشريةإال إذا أراد تحريؼ اآلية عف مكضعيا، كليس في اآلية ما يدؿ عمى ما تدعيو 
.كيتصرؼ بو كيؼ يشاء كيركبو يسير السحاب  عميان 

 عمـ الغلب:ب لتصؼ اإلماـ يقض الروالات التي تزعـ أف: رابعاً 

كتعالى، كالتي تنقض ما  الكريـ عمى انو ال يعمـ الغيب احد إال اهلل سبحانو القرآفأدلة 
  ، أف أئمتيـ يعممكف الغيب، كيعممكف متى يمكتكف:اإلثني عشريةزعمو 

 

َْ } :قاؿ تعالى َْ أ٠ََّخ ٚ َُ خ ٠َْشُؼ َِ َٚ  ُ ٌَْغ١َْذ اَِلَّ هللاَّ ِع ح ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ْٓ فِٟ حٌ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ لُ

 َْ فَ }:كقاؿ تعالى[.ٓٔ]النمؿ: { ٠ُْزَؼؼُٛ َِ َْٕيُٖ  ِػ ََٚ ُٛ٘ َٙخ اَِل  ُّ ٌَْغ١ِْذ ََل ٠َْؼٍَ َِ خطُِق ح ٌْزَْل ح َٚ  َِّ ٌْزَ خ فِٟ ح َِ  ُُ ٠َْؼٍَ َٚ

ٍْ اَِلَّ فِٟ وِ  ََل ٠َخرِ َٚ ْؽٍذ  ٍَ ََل  َٚ ِع  ٍْ خِص حأْلَ َّ ََل َكزٍَّش فِٟ ظٍُُ َٚ َٙخ  ُّ لٍَش اَِلَّ ٠َْؼٍَ ٍَ َٚ  ْٓ ِِ مُؾُ  ْٔ خ طَ َِ ظَخٍد َٚ

 ٍٓ ز١ِ َ }:كقاؿ تعالى[.ٗٓ]األنعاـ: {ُِ َّْ هللاَّ خ اِ َِ َٚ  َِ َكخ ٍْ خ فِٟ حأل َِ  ُُ ٠َْؼٍَ َٚ ٌَْغ١َْغ  ٠ُُِٕي ح َٚ َّٔخَػِش  ُُ حٌ ٍْ َْٕيُٖ ِػ  ِػ

 ٌَ ٌُ َهز١ِ َ َػ١ٍِ َّْ هللاَّ ُُّٛص اِ ٍع طَ ٍْ ِّٞ أَ َ ٌْ رِؤ ٍِٞ َْٔف خ طَْي َِ َٚ ح  ُذ َغيا ِٔ ح طَْى ًَ خ َِ  ٌْ ٍِٞ َْٔف كقاؿ [.ّْ]لقماف: {طَْي

ِٗ }:تعالى َٝ َػ١ٍَْ َّْ هللاَ َلَ ٠َْوفَ خء اِ َّ َّٔ َلَ فِٟ حٌ َٚ ِع  ٍْ ٌء فِٟ حألَ ْٟ   .[ّ]آؿ عمراف: {َش

ٌَْغ١َْذ }: يقكؿ أف  نبيو محمد الخمؽ أفضؿ أمر كتعالى سبحانو كاهلل ُُ ح ْٛ ُوُٕض أَْػٍَ ٌَ َٚ

ٛءُ  ُّٔ َٟ حٌ ِٕ َّٔ َِ خ  َِ َٚ  َِ ٌَْو١ْ َٓ ح ِِ ُص  َْ ظَْىؼَ ْٓ آثِ }،[ُٖٖ]األعراؼ:{َلَ َِ ُْ ِػِٕيٞ َه َل لًُ َلَّ أَلُُٛي ٌَُى َٚ ُٓ هللاِ 

ٌَْغ١ْذَ  ُُ ح يعمـ شيء  ال أنو نفسو عف يخبر أف أمر نبيو  فاف اهلل سبحانو كتعالى[، َٓ]األنعاـ:{أَْػٍَ

 كاألرض السمكات أىؿ مف أحدالغيب ال يعممو  أف الغيب؛ ألنو مف المعمـك مف الديف بالضركرة مف
 أحد فييا يشاركو ال هلل سبحانو كتعالى صفة يفي ،لو شريؾ ال كحده، بذلؾ المنفرد فإنو ، اهلل إال

"أف األئمة يعممكف ما كاف كما يككف كال يخفى عمييـ  اإلثني عشرية، كفيو إبطاؿ دعكل سبحانو
 تككف أرض بأمٌ  ال تدرم حيٌ  نفسكأف أم  الشيء"، دؿ عمى ذلؾ كتاب ربنا سبحانو كتعالى،

ٍع } كتعالى:ا، كال تدرم متى كقت اجميا، "قاؿ سبحانو كدفني منيتيا ٍْ ِّٞ أَ َ ٌْ رِؤ ٍِٞ َْٔف خ طَْي َِ َٚ

ٛصُ  ُّ  عمى القدرة مع الكقت عف االنفكاؾ عمى القدرة لعدـ كقت، بأم: يقؿ كلـ ، [ّْلقماف:] {طَ
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 كلـ عنو لبعد بو عمـ إذ ،بمكضكع مكتو جيمو عمى دليؿ أدؿ ذلؾ فكاف معيف، مكاف عف االنفكاؾ

 .(ُ)"منو يقرب

 ،جبؿ في أـ سيؿ، في أـ بٌر، في أـ بحر أفي األرض؟ مف مضجعو أيف أحد يدرل بلف 
"أف أئمتيـ يعممكف متى  اإلثني عشريةكىذا فيو إبطاؿ دعكل  عمر، مف لو اهلل كتب ماذا يدرل الك 

يمكتكف"، فاف اآلية الكريمة مف سكرة لقماف نفت عمـ الغيب، كالعمـ بمكاف المكت عف جميع البشر 
 القريب اكتسابيا حاؿ كىك ،أحكاليا بأخص نفس أية عمـ حانو كتعالىسب نفي فقد كلـ تستثني احد،

، عمميـ بقمة عمييـ لمنداء حياتيا انقضاء مكاف ككذلؾ كنظرىا، تأمميا يكـ المكالي اليكـ في منيا
 مرسؿ نبي كال مقرب ممؾ يعمميا ال الغيبية المذككرة في اآلية سالفة الذكر الخمسة األمكر ىذهفإف 

، أف أئمتيا يعممكف الغيب كيعممكف متى اإلثني عشريةاـ معصكـ كما تزعـ الشيعة فضبلن عف إم
ية الكريمة ترد عمى أمثاؿ ىؤالء الذيف أعظمكا الفرية عمى اهلل سبحانو القرآناآليات  ففإ يمكتكف،
كمف نسب عمـ الغيب إلى ، خالفو ألنو بالقرآف كفر فإنو ىذه مف شيئا يعمـ أنو ادعى فمف كتعالى،

  (ِ) حد غير اهلل سبحانو كتعالى فانو يكذب آيات اهلل سبحانو كتعالى كيطعف فييا.ا

 :عمى ايه ال لعمـ الغلب احد إال اهلل سبحايه وتعالى أدل  السي  اليبول 

 َلْعَمُمَها الَ  َخْمٌس  الَغْلبِ  ِمْفتَاحُ : "  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عمر رضي اهلل عنيما، ابف عف
، ِفي َلُكوفُ  َما َأَحدٌ  َلْعَمـُ  َوالَ  َغٍد، ِفي َلُكوفُ  َما َأَحدٌ  َلْعَمـُ  الَ : المَّهُ  ِإالَّ   َماَذا َيْفٌس  َتْعَمـُ  َوالَ  اأَلْرَحاـِ

 (ّ)." الَمَطرُ  َلِةيءُ  َمَتى َأَحدٌ  َلْدِري َوَما َتُموُت، َأْرضٍ  ِبَأيّْ  َيْفٌس  َتْدِري َوَما َغًدا، َتْكِسبُ 
 َتِغلُض  َما َلْعَمـُ  الَ : المَّهُ  ِإالَّ  َلْعَمُمَها الَ  َخْمٌس، الَغْلبِ  َمَفاِتلحُ  : "قاؿ ،عف النبي  ،كعنو

ـُ  َوالَ  المَُّه، ِإالَّ  َغدٍ  ِفي َما َلْعَمـُ  َوالَ  المَُّه، ِإالَّ  اأَلْرَحاـُ   َتْدِري َوالَ  المَُّه، ِإالَّ  َأَحدٌ  الَمَطرُ  َلْأِتي َمَتى َلْعَم
  (ْ)." المَّهُ  ِإالَّ  السَّاَع ُ  َتُقوـُ  َمَتى َلْعَمـُ  َوالَ  المَُّه، ِإالَّ  ُموتُ تَ  َأْرضٍ  ِبَأيّْ  َيْفٌس 

                                                           

 .(َِِ،ُِٗ/ُٓ) البقاعي تفسير ػ الدرر نظـ(ُ)
عرابو القرآف معانيك ،(َِٕ/ٔ)كثير بفا تفسيرك ،(ُٗٓ/َِ)تفسير الطبرم :انظر(ِ) كالعيكف  النكتك ،(َِِ/ْ)كا 
تفسير المنثكر ػ  الدرك  ،(َِِ،ُِٗ/ُٓ) الدرر نظـك  (َُْ/ّ)التنزيؿ  معاني في التأكيؿ لباب، ك (َّٓ/ْ)

 .(ُٖٗ،ُٕٗ/ُِ) كالتنكير كالتحرير(، ََُ/ُِ)المراغي  تفسير(، ك ُّٓ/ٔ) السيكطي
 (.َُّٗحديث:) "المَّوي  ًإالَّ  المىطىري  يىًجيءي  مىتىى يىٍدًرم الى ": بىابي كتاب الجمعة،  البخارم: أخرجو(ّ)
ِّ أََحًدا: }عىالىىتى  المَّوً  قىٍكؿً  بىابي : كتاب التكحيد، البخارم أخرجو (ْ) ٍْجِ ُِٓس َعهَى َغ ٍِْت فاَلَ ٌُْظ  ،[ِٔ: الجف{ ]َعبنُِى انَغ

  .(ّٕٕٗحديث:)
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ف أىذه األدلة مف الكتاب كالسنة تبيف انو ال يعمـ الغيب احد إال اهلل سبحانو كتعالى، ك 
 اإلثني عشريةمفاتيح الغيب الخمسة لـ يطمع عمييف ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ، كاف كؿ ما تزعمو 

قكض كمردكد بدليؿ الكتاب كالسنة، كال يكجد في ىذه األدلة كال في غيرىا أدنى دليؿ عمى ما من
أف أئمتيا يعممكف الغيب كيعممكف ما كاف كما يككف كما ىك كائف إلى يـك  اإلثني عشريةزعمتو 

عف اهلل  القيامة كيعممكف كقت آجاليـ، فاألدلة لـ يذكر فييا إال اهلل سبحانو كتعالى كلـ تتحدث إال
سبحانو كتعالى، فيك كحده سبحانو كتعالى العالـ بذلؾ، كلـ يذكر فييا أئمتيـ، فإذا كاف ال يعمـ احد 
غير اهلل سبحانو كتعالى ما في غد فكيؼ يعمـ غير اهلل سبحانو كتعالى ما كاف كما يككف كما ىك 

لذلؾ  ينسب إال هلل تعالى،يا ال إلى أئمت اإلثني عشريةكائف إلى يكـ القيامة، فيذا العمـ الذم نسبتو 
إلى تحريؼ آيات اهلل سبحانو كتعالى كجعمكىا دالة عمى أئمتيـ، كرفضكا  اإلثني عشرية تعمد

االستدالؿ باألحاديث الصحيحة، كاستدلكا بركايات مكذكبة عمى أئمتيـ.
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 املبحج انخاًَ

  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت

 تىحٍد اإلنىهٍت عقٍدتهى يف عهى

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف تىحٍد اإلنىهٍت.ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 

يف تىحٍد  عقٍدتهىاملطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث عهى 
 اإلنىهٍت.

ألئًت يف تىحٍد ناملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
 اإلنىهٍت.
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 ئم  في توحلد اإللوهل .أل لالمطمب األوؿ: الروالات الميسوب  

، تكحيد األلكىية، تكحيد العبادةإلى أئمتيا العديد مف الركايات في نسبت الشيعة اإلمامية 
فجعمت مف ىذا التكحيد تكحيد آخر، أال كىك تكحيد الكالية، فزعمت أف المشرؾ مف ترؾ الكالية، 

ف كليس المشرؾ مف ترؾ عبادة اهلل تعالى، كعميو فإف في نظرىـ مف آم ف بالكالية فيك مؤمف، كا 
عبد غير اهلل تعالى؛ الف الكالية أصؿ قبكؿ األعماؿ عندىـ، كىي المكجبة لمرحمة كالمغفرة، كتركيا 
مكجب لمسخط كالعذاب، كركايات جعمت مف األئمة أسباب ككسطاء بيف اهلل تعالى كبيف خمقو، فبل 

كال يستعاف كال يستغاث إال باألئمة، كال تكجو  يقبؿ الدعاء إال باألئمة، كال ىداية لمخمؽ إال باألئمة،
إال إلييـ؛ ألف زيارة األئمة كقبكرىـ ػ بزعـ الشيعة ػ أفضؿ عشرات المرات مف زيارة بيت اهلل الحراـ، 
بؿ زعمكا ما ىك أدىى مف ذلؾ عندما زعمكا أف مف زار األئمة، كاف كمف زار اهلل فكؽ عرشو، 

ع اهلل تعالى، فإنيـ يحمكف كيحرمكف ما يشاؤكف، كما ىي إال كركايات جعمت مف األئمة مشرعيف م
 مساكاة شيعية بيف الخالؽ كالمخمكؽ ػ تعالى اهلل عما يقكلكف عمكا كبيرا.

 المشرؾ هو مف ترؾ والل  األئم :الروالات التي تزعـ أف أواًل: 
 إماـ فم زماف كؿ في يخمييـ ال الذم ىك اهلل إف"..  :قاؿما يسب إلى أبي ةعفر أيه  .ُ

،   (ُ)." اهلل غير عبد فإنما الحجة، ليـ يقـ لـ ربنا عبد فمف معصـك
  (ِ)."بيا إال قط نبينا يبعث لـ التي اهلل كالية كاليتنا" :قاؿما يسب إلى أبي ةعفر ألضًا أيه  .ِ
 إمامتو ليست مف اهلل عند مف إمامتو إماـ مع أشرؾ مف: "قاؿ أيه أبي عبد اهللما يسب إلى  .ّ

  (ّ)."مشركنا افك اهلل مف
 :األعماؿ قبوؿ أصؿ الوالل الروالات التي تزعـ أف ثايلَا: 

 كاف عرفو فمف خمقو كبيف بينو ان عمم عميان  نصب  اهلل إفٌ " :قاؿ أيهأبي ةعفر ما يسب إلى  .ُ
 كمف ،مشركان  كاف ان شيئ معو نصب كمف ضاالن، كاف جيمو كمف ،ان كافر  كاف أنكره كمف ،ان مؤمن
  (ْ)."الجٌنة دخؿ بكاليتو جاء

                                                           

 (.ُِّ/ ٓ(بحار األنكار)ُ)
(عف أبي عبد ّْٔ/ُ) الكالية في الركاية مف كجكامع نتؼ فيو باب (، ك مثمو في الكافيُِٖ/ِٔ(بحار األنكار)ِ)

 (.ْٖ، كبصائر الدرجات)صاهلل 
 (.ّّٕ/ُ(، كالكافي)ٖٕ/ِّنكار)(بحار األّ)
 (.ُّٓ/ِٖ(، كسائؿ الشيعة)ّْٔ/ُالكافي) ،(ِّْ/ِّ(بحار األنكار)ْ)
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 يقرئؾ السبلـ محمد، يا: فقاؿ  النبي عمى جبرائيؿ نزؿ" :قاؿ أيهأبي ةعفر ما يسب إلى  .ِ
 خمقت كما كما عمييف، السبع كاألرضيف فييف، كما السبع السماكات خمقت: "كيقكؿ السبلـ
 ثـ فكاألرضي الٌسماكات خمقت منذ ىناؾ دعاني عبدنا أف كلك كالمقاـ، الركف مف أعظـ مكضعنا
  (ُ)."سقر في ألكببتو عمي لكالية جاحدنا لقيني

 عف  اهلل يدم بيف كقؼ إذا عنو العبد يسأؿ ما أكؿ إف": قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ّ
 المفركض الحج كعف المفركض الصياـ كعف المفركضة الزكاة كعف الصمكات المفركضات

 كزكاتو كصكمو صبلتو منو قبمت عمييا مات ثـ بكاليتنا أقر فاف البيت، أىؿ كاليتنا كعف
ف كحجو،   (ِ).أعمالو" مف شيئا منو عزكجؿ اهلل يقبؿ لـ  اهلل يدم بيف بكاليتنا يقر لـ كا 

ف خالفكـ مف": قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ْ : اآلية ىذه إلى كاجتيد منسكب تعبد كا 

{١ ِِ ٌٍ هخِشؼشٌ * ػخٍِشٌ ٔخِطزش * طظٍٝ ٔخٍحا كخ  .  [ْػِالغاشية ] (ّ).{شٚؿٌٖٛ ٠ِٛج

 يـك كؿ في يزداد رجؿ:  لرجميف إال الدنيا في خير ال": قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٓ
 اهلل قبؿ ما عنقو ينقطع حتى سجد لك كاهلل بالتكبة لو كأٌنى بالتكبة ذنبو يتدارؾ كرجؿ ،إحسانا
 . (ْ)"البيت أىؿ بكاليتنا إال منو

 باإلقرار إال منيـ عامؿ عمؿ أقبؿ ال: اهلل تعالى قاؿ" :قاؿ هآبائ عف الرضا،ما يسب إلى  .ٔ
  (ٓ)".رسكلي أحمد نبكة مع بكاليتو

 ...كالذم نفس: عميو كآلو اهلل صمى اهلل رسكؿ "قاؿ: قاؿ أيهالحسلف  بف عميما يسب إلى  .ٕ
 بكاليتي حتى يمقاه منو ذلؾ اهلل قبؿ ما نبيا سبعيف بعمؿ القيامة يكـ جاء عبدا أف لك بيده محمد
  (ٔ).بيتي" أىؿ ككالية

 
 

                                                           

 (.ُٕٔ/ِٕ): األنكار (بحارُ)
 (.َُٗ/ُ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)ُٕٔ/ِٕ): األنكار (بحارِ)
 (.َُٗ/ُ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)ُٖٔ/ِٕ): األنكار (بحارّ)
 (.َٓ/ُ(، الخصاؿ:)ٕٓ/ُٔالشيعة)(، كسائؿ ُٖٔ/ِٕ): األنكار (بحارْ)
 (.ُٗٔ/ِٕ): األنكار (بحارٓ)
(، كمستدرؾ ُٓٓ/ُىػ)ُُْْ، كاألمالي ػ الطكسي ػ دار الثقافة ػ قـ المقدسة ػ (ُِٕ/ِٕ): األنكار (بحارٔ)

 (.َُٕ/ُالكسائؿ:)
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يكارها ومغفرته، اهلل عفو مياطهي  اإلمام الروالات التي تزعـ أف ثالثًا :   اهلل سخط سبب هو وا 
 وعقابه:

 كجبللي كعزتي": قاؿ  اهلل عف ةبرائلؿ عف  اهلل رسوؿ عف  عميما يسب إلى 
ف ، اهلل فم ليس جائر إماـ بكالية دانت اإلسبلـ في رعية كؿ ألعذبف  في الرعية كانت كا 
ف تعالى، اهلل مف عادؿ إماـ بكالية دانت رعية كؿ عف كألعفكف تقية، برة أعماليا  الرعية كانت كا 

  (ُ)."سيئة طالحة أعماليا في
 عشريف مثبلن  ذكر فقد البحار، صاحب أكثرىا عمى جاء كثيرة المسألة ىذه في كركاياتيـ

  (ِ)."كعرفكه عرفيـ مف إال الجنة يدخؿ ال.. األعراؼ أىؿ ـالسبل عمييـ أنيـ باب" في ركاية
حدل   (ّ)."بالكالية إال األعماؿ تقبؿ ال أنو باب" في ركاية كسبعيف كا 
 :والخمؽ اهلل بلف الواسط  هـ األئم  الروالات التي تزعـ أفرابعَا: 

 كاألئمة أنت عمي اي: كآلو عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ قاؿ " :قاؿ آبائه عف الرضا،ما يسب إلى  .ُ
 أنكرني، فقد منيـ كاحدا أنكر فمف في بريتو، خمقو،كأعبلمو عمى اهلل حجج بعدم كلدؾ مف
 كصمني فقد كصمكـ كمف جفاني، فقد منيـ كاحدا كمف جفا عصاني، فقد منيـ كاحدا عصا كمف
 خمقتـ ،مني ألنكـ عاداني فقد عاداكـ كمف كاالني، فقد كمف كاالكـ أطاعني، فقد أطاعكـ كمف
  (ْ).منكـ" كأنا طينتي، مف
 اهلل، كبيف الخمؽ بيف الكسائؿ كأنيـ بيـ، إال ييتدكف ال الناس أف باب" بعنكاف بابنا لذلؾ كعقد

  (ٓ)."عرفيـ مف إال الجنة يدخؿ ال كأنو
  (ٔ)." اهلل كبيف بينكـ الٌسبب نحف: "قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ
 

 

                                                           

 (.َُِ/ِٕ ):األنكار (بحارُ)
 ف ركاية.، كتحت ىذا الباب ذكر عشرئِٓ-ِْٕ/ِْ: األنكار : بحارانظر(ِ)
 ، كذكر تحت ىذا الباب أكثر مف سبعيف ركاية.َِِ-ُٔٔ/ِٕ: األنكار : بحارانظر(ّ)
 (.ٕٗ/ِّ ):األنكار (بحارْ)
 (، كذكر تحت ىذا الباب أكثر مف عشرة ركايات.َُِ،ٗٗ/ِّ): األنكار : بحارانظر(ٓ)
 َُُ/ِّ: األنكار (بحارٔ)
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 :باألئم  إال لمياس هدال  ال تزعـ أيهالروالات التي خامسًا: 

ف يجيبكنا، لـ دعكناىـ إف عظيمة؛ الناس بمية: "قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ُ  تركناىـ كا 
  (ُ)."بغيرنا ييتدكا لـ

دى  كًبنىا اهلل، عيًرؼى  كًبنىا اهلل، عيًبدى  ًبنىا " :قاؿ أيه أبي ةعفرما يسب إلى  .ِ   (ِ)."اهلل كيحِّ
 :األئم  بأسماء إال الدعاء لقبؿ ال الات التي تزعـ أيهالرو سادسًا:  
  (ّ)."كاستيمؾ ىمؾ بغيرنا دعا كمف أفمح، بنا اهلل دعا مف" :قاؿ أيه أبي ةعفرما يسب إلى  .ُ

 صمكات بيـ كاالستشفاع بالٌتكسؿ استجيب األنبياء دعاء إفٌ : "قالكا أف الباب ىذا في جرأتيـ كبمغت
  (ْ)."أجمعيف عمييـ اهلل
 عنو اهلل فدفع بحٌقنا اهلل دعا الغرؽ عمى  نكح أشرؼ لٌما" :قاؿ يسب إلى الرضا أيه ما .ِ

فٌ  كسبلمنا، بردنا عميو الٌنار اهلل فجعؿ بحٌقنا اهلل دعا الٌنار في إبراىيـ رمي كلٌما الغرؽ،  مكسى كا 
 فٌ  يبسنا، فجعمو بحٌقنا اهلل دعا البحر في طريقنا ضرب لٌما  قتمو الييكد أراد لٌما  عيسى كا 
  (ٓ)."اهلل فرفعو القتؿ مف فنٌجي بحٌقنا اهلل دعا

 بزعميـ ىي األنبياء لبعض جرل ما فإف األئمة، بسبب األنبياء لدعاء االستجابة أف ككما
 كعمي النبي لو مٌثؿ الجنة اهلل أسكنو لما"..  - يفتركف كما -  فآدـ األئمة، مف مكقفيـ بسبب

 الجنة فرمتو فأنكرىا الكالية عميو عرضت ثـ بحسد، إلييـ فنظر عمييـ اهلل صمكات كالحسيف كالحسف
 كالحسف كفاطمة كعمي محمد الخمسة بحؽ كدعا بالكالية كأقر حسده مف اهلل إلى تاب فمما بأكراقيا،
خصٍ }: قكلو كذلؾ لو، اهلل غفر عمييـ اهلل صمكات كالحسيف َّ ِٗ َوٍِ رِّ ٍَّ  ٓ ِِ  َُ ]سكرة (ٔ){فَظٍََمَّٝ آَى

  .[ّٕ:بقرةال

                                                           

(،مف ال يحضره ّْٗ/ِالخرائج كالجرائح:)(، ك ِٕٖ/ْٔ، ِّٓ/ِٔ، َُِػٗٗ/ِّ):األنكار (بحارُ)
 (.َْٓ/ْالفقيو:)

 (.ِٕ، كبصائر الدرجات)صَُِ/ِّ: األنكار (، كبحارُْٓ/ُ(الكافي ػ باب النكادر: )ِ)
 َُّ/ٕ: الٌشيعة (، كسائؿُِٗ/ُكاألمالي: ) ،َُّ/ِّ: (بحار األنكارّ)
 ركاياتيـ مف ركاية عشرة بإحدل لمجمسيا ذلؾ عمى استشيد ، كقدُّٗ/ِٔ: األنكار بحار أبكاب أحد (كىذاْ)

 .  ّّْ-ُّٗ/ِٔ: األنكار بحار: انظر
 َُّ/ٕ: الٌشيعة (، كسائؿِّٓ/ِٔ ،ٗٔ/ُُ) :األنكار (بحارٓ)
 ِّٔ/ِٔ: األنكار بحار ،ُْ/ُ: العياشي (تفسيرٔ)
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 كلـ طالب أبي بف عمي كالية إلنكاره الحكت بطف في اهلل حبسو  يكنس أفٌ  ادعكا كما"
  (ُ)."قبميا حتى يخرجو
 :باألئم  االستغاث الروالات التي تزعـ سابعًا: 

 بف عميٌ  أٌما: ".. فقالت الباب ىذا في إماـ كؿ كظيفة ركاياتيا بعض خصصت كقد
 كما فمآلخرة محٌمد بف كجعفر عمي بف محٌمد كأٌما الٌشياطيف، كنفث طيفالٌسبل مف فممٌنجاة الحسيف
 مكسى بف عميٌ  كأٌما ، اهلل مف العافية بو فالتمس جعفر بف مكسى كأٌما ، اهلل طاعة مف تبتغيو
 كأٌما تعالى، اهلل مف الٌرزؽ بو فاستنزؿ عمي بف محٌمد كأٌما كالبحار، البرارم في الٌسبلمة بو فاطمب
 فمآلخرة، عميٌ  بف الحسف كأٌما ، اهلل طاعة مف تبتغيو كما اإلخكاف كبرٌ  فممٌنكافؿ محٌمد بف عميٌ 
  (ِ)."يعينؾ فإٌنو بو فاستعف الٌذبح الٌسيؼ منؾ بمغ فإذا الٌزماف صاحب كأٌما

 العطاء، منائح.. اإليماف كأبكاب األحكاـ، كقضاة الببلد، أركاف .".. :الميتظر إمامهـ عف
ا هإنفاذ بكـ ليو الٌسبب لو كأنتـ إال منو شيء فما مقركننا، محتكمن  إال مفزع كال نجاة فبل.. الٌسبيؿ كا 
  (ّ) ..."الٌناظرة اهلل أعيف يا عنكـ مذىب كال أنتـ،

 اهلل إلى بسبيمو أنت فيما ارجع" كفييا المنتظر، بيذا أخرل استغاثة المجمسي ساؽ ثـ
 أكليائو عصمة كىك المعيف، نعـ فإنو مفزعنا، لؾ كاتخذه ، الزماف بصاحب كاستعف تعالى،

 النبييف، عمـ كارث يا عميؾ السبلـ المسمميف كالمؤمنيف، إماـ يا عميؾ السبلـ: كقؿ.. المؤمنيف
 مذؿ يا عميؾ السبلـ المستضعفيف، المؤمنيف معز يا عميؾ السبلـ الديف، عصمة يا عميؾ السبلـ
 كذا حاجتي مكالم، يا.. الزماف صاحب يا مكالم يا عميؾ السبلـ الظالميف، المتكبريف الكافريف

  (ْ)."نجاحيا في لي فاشفع ككذا
 
 
 
 

                                                           

 ّّْ-ّّّ/ِٔ: األنكار : بحارانظر(ُ)
 ّّ/ْٗ: األنكار (بحارِ)
 ّٗ/ٗٗ: األنكار (بحارّ)
 ِّ-ُّ/ُٗ: األنكار ر(بحاْ)
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 :لشاء ما وُلحؿّ  لشاء ما ُلحّرـ اإلماـ الروالات التي تزعـ أفثاميًا: 
 ثـ دىر ألؼ فمكثكا كفاطمة عميان ك  محٌمدنا خمؽ" كتعالى سبحانو اهلل أف ركاياتيـ في الشيعة تزعـ

 ما يحٌمكف فيـ إلييا، أمكرىـ كفٌكض عمييا طاعتيـ كأجرل خمقيا فأشيدىـ شياءاأل جميع خمؽ
  (ُ)."يشاءكف ما كيحٌرمكف يشاءكف

 حبلؿ فيك الٌظالميف، أعماؿ مف أصابو شيئنا لو أحممنا مف" :قاؿ ةعفر أيه ما يسب إلى أبي .ُ
  (ِ)"حراـ فيك حرمكا حبلؿ، كما فيك أحمكا فما إلييـ، مفكض منا األئمة ألف

 فميبمغ الديف في لنا مكاؿو  الطاعة، في لنا عبيد الناس": قاؿ أيه الرضا الحسف أبي ما يسب إلى .ِ
  (ّ)"الغائب الشاىد

 :داء كؿ مف شفاء الحسلف قبر تراب الروالات التي تزعـ أفتاسعًا: 
 داء، كؿٌ  مف شفاء  الحسيف جٌدم تربة جعؿ اهلل إفٌ : قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ُ

 جسده سائر عمى كليمٌرىا عينو عمى كيعضيا فميقٌبميا أحدكـ تناكليا فإذا خكؼ، كؿٌ  مف أمانناك 

  (ْ)."...فييا كثكل بيا حؿٌ  مف كبحؽٌ  الٌتربة ىذه بحؽٌ  الميـٌ : "كليقؿ

  (ٓ)."أماف فإٌنو الحسيف بتربة أكالدكـ حٌنككا: "قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ

 قبور أئمتهـ قبم : الشلع  الرافض اتخاذ  تبلفالروالات التي عاشرًا: 

، أمر القبر استقباؿ إفٌ : "ةاء في بحار األيوار .ُ ف الـز  القبر كاستقباؿ ...لمقبمة مكافقنا يكف لـ كا 

 تمؾ في باستقباليا الٌناس أمر التي جيتو أم اهلل، كجو كىك القبمة استقباؿ بمنزلة لمٌزائر

   (ٔ) ."...الحالة

                                                           

 َّْ/ِٓ: األنكار بحار ،ُْْ/ُ: ككفاتو كآلو عميو اهلل صمى النبي مكلد باب..  التاريخ أبكاب (الكافي ػُ)
 (.َِِ/ُّ(، مستدرؾ الكسائؿ: )ّٔٗ، بصائر الدرجات: )ص:ّّْ/ِٓبحار األنكار: (ِ)
، األمالي ػ ّْْ/ِّكسائؿ الشيعة، ِٕٗ/ِٓ: األنكار ، بحارُٕٖ/ُ: األئمة طاعة فرض باب (الكافي ػّ)

 (.ُٗٔىػ )صُُّْ(، األمالي ػ شيخ مفيد ػ دار الثقافة ػ قـ المقدسة ػ ِْ/ُالطكسي: )
(، كاألمالي ػ ِّٓ/َُ، كنحكىا في مستدرؾ الكسائؿ:)ِّٓ/ُْكسائؿ الشيعة  ،ُُٗ/ٖٗ: األنكار (بحارْ)

 ( ِّٔ/ُالطكسي:)
 (.َُٕ/ُٓ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)ِْٓ/ُْ)، ككسائؿ الشيعة:ُِْ/ٖٗ: األنكار (بحارٓ)
 ّٗٔ/ٖٗ: األنكار (بحارٔ)
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 ماعميي ػ الحسيف بف عمي ػ اهلل عبد أبى قبر زار مف": قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ
  (ُ)".مبركرة حجة ثمانيف لو اهلل كتب السبلـ

زلارة قبر الحسلف بف عمي رضي اهلل عيهما تعدؿ زلارة اهلل  الروالات التي تزعـ أفحادي عشر: 
 سبحايه وتعالى فوؽ عرشه:

 عمييما عمي بف الحسيف اهلل عبد أبي قبر زار "مف: ؿقا أيه الرضا الحسف أبي ما يسب إلى .ُ
 (ِ)."عرشو فكؽ اهلل زار كمف كاف الفرات بشط السبلـ

 يعمـ كىك  عمي بف الحسيف اهلل عبد أبي قبر زار "مف: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ
 كقبؿ خرتأ كما ذنبو مف تقدـ ما لو اهلل غفر العباد عمى الطاعة اهلل مفترض مف إماـ أنو

  (ّ)إال قضاىا لو". حاجة قبره عند عزكجؿ اهلل يسأؿ كلـ ،مذنبان  في سبعيف شفاعتو
 األئم : في الدعاء إلى الشلع  الرافض  لتوةهوف أف الروالات التي تبلفثايي عشر: 

 اكفني ...األشباح أبك بنكر كالحاءيف كالفاء كالميـ بالعيف الميـ: "بالحركؼ دعكاتيـ كمف
  (ْ)."...مشىك  دب مف شر
 صالح يا: فميناد نفسو عمى كخاؼ سفر في منكـ ضؿ كمف" :أيه قاؿ ما يسب إلى عمي  .ُ

 لكـ، نفسو محتسبنا لمكانكـ الببلد في يسبح صالح يسمى جنينا الجف مف إخكانكـ في فإف أغثني،
  (ٓ)."دابتو عميو كحبس منكـ الضاؿ كأرشد أجاب الصكت سمع فإذا

 أرشدكنا صالح أبا يا أك صالح يا: فناد ضممت الطريؽ إذا: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ
  (ٔ)."اهلل يرحمكـ الطريؽ إلى

 ال، كاحدة في رقعتيف، اكتب ثـ نفسؾ في الحاجة انكً  .: "..قاؿ أيه عمي الهاديما يسب إلى  .ّ
 اهلل، يا: قؿك  ذيمؾ تحت كاجعميما ركعتيف صؿِّ  ثـ طيف، مف بندقتيف في كاجعميما نعـ، كاحدة كفي

                                                           

 (.ُٔٗ/َُ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)َْٓ/ُْ، ككسائؿ الشيعة:)ّْ/ٖٗ: األنكار (بحارُ)
 النشر األصفياني ػ مؤسسة القيكمي جكاد تحقيؽ المشيدم ػ جعفر بف محمد اهلل عبد أبك الكبير ػ المزار(ِ)

(، كفي بحار األنكار: ُّٕ/ُ(، كعف أبي عبد اهلل مثمو)ُِٗ/ُـ)َُٗٗىػ ػُُْٗػ  ُاإلسبلمي ػ طيراف ػ ط
ٖٗ/ٕٔ 
 .ّْ،ِْ/ٗٗبحار األنكار (ّ)
 .ّّٕ-ِّٕ/ُٗ: األنكار (بحارْ)
 اكبر القمى ػ تحقيؽ:عمى بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر ، ك الخصاؿ ػ أبىِِْ/ّٕاألنكار:  (بحارٓ)

 (.ُْٗ/ِىػ:)َُّْالمقدسة ػ ط:الثانية ػ  العممية ػ قـ الحكزة في المدرسيف الغفارل ػ جماعة اكبر
 .ّْْ/ُُ: الشيعة ، ككسائؿِّٓ/ّٕ:األنكار (بحارٔ)
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 ثـ عاقبة، كحسف صبلح فيو مما عمي فأشر كمشير مستشار خير كأنت ىذا أمرم في أشاكرؾ إني
ف فافعؿ، نعـ فييا كاف فإف يدؾ أدخؿ   (ُ)."تفعؿ ال ال، فييا كاف كا 
 شيخو عف يركم كالدم سمعت: "المجمسي شيخيـ قاؿ فقد كالحصى بالسبحة االستخارة أما
 االستخارة في عميو اهلل صمكات القائـ عف مشايخنا عف مذاكرة سمعنا: كؿيق كاف أنو.. البيائي
 السبحة، عمى كيقبض مرات، ثبلث عمييـ اهلل صمكات كآلو النبي عمى كيصمي يأخذىا، أنو بالسبحة
ف افعؿ، فيك كاحدة بقت فإف اثنتيف، اثنتيف كيعد  (ِ)."تفعؿ ال فيك اثنتاف بقيت كا 

                                                           

 .َٕ/ٖ، كسائؿ الشيعة: ِّٕ/ٖٖاألنكار:  (، كبحارّّٖ/ّ(الكافي: )ُ)
 .َِٓ/ٖٖاألنكار:  (بحارِ)
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 األلوهل .في توحلد  عقلدتهـلات عمى المطمب الثايي: أثر الروا

إف ما يكصؿ العبد إلى اإلعتقاد السميـ في تكحيد األلكىية، ىك مدل سبلمة اعتقاده في 
؛ ألف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية، كليس العكس، كتكحيد الربكبية مستمـز تكحيد الربكبية

أنو ال خالؽ كال رازؽ كال محيي كال مميت كال لتكحيد األلكىية، فمف يقرر تكحيد الربكبية، كيبيف 
ال يعبد إال أمدبر كال متصرؼ إال اهلل سبحانو كتعالى، فاف ذلؾ يكصؿ إلى تكحيد األلكىية كمستمـز 

، كبالتالي فإف أم إنحراؼ في مفيكـ تكحيد الربكبية، يؤدم إلى اإلنحراؼ (ُ)اهلل كحده ال شريؾ لو
  .اإلثني عشريةما كقعت بو في مفيـك تكحيد األلكىية، كىذا 

أف المشرؾ باهلل للس  أوقعهـ في القوؿ األلوهل  أواًل: الروالات التي يسبوها لألئم  في
الذيف إمامتيـ مف عند  مف ترؾ كالية األئمة ىك أيضان  ، بؿ المشرؾمف عبد غلر اهلل تعالى فحسب

كما زعمكا عمى أبي عبد اهلل الصادؽ اهلل تعالى، إلى كالية أئمة ليست إمامتيـ مف عند اهلل تعالى، 
 كاف اهلل مف إمامته للست مف اهلل عيد مف إمامته إماـ مع أشرؾ مف" :كنسبكا إليو أنو قاؿ 

 فإيما الحة ، لهـ لقـ لـ رًبا عبد .مف: "..قاؿ أنو كما نسب إلى أبي جعفر ، (ِ)"مشرًكا باهلل
 فمف خمقه وبلف بليه عمًما عملاً  يصب  اهلل إفّ " :كنسب إليو أيضان أنو قاؿ،(ّ) " اهلل غلر عبد
 كاف شلًئا معه يصب ومف ضااًل، كاف ةهمه ومف كافرًا، كاف أيكره ومف مؤمًيا، كاف عرفه

معرفة  كافسر بؿ ك  لممشرؾ كمف عبد غير اهلل تعالى، اإلثني عشرية، فيذا ىك تفسير (ْ)"مشرًكا...
  (ٓ) .اهلل بأنيا معرفة اإلماـ الذم يجب طاعتو

 كالفاسدة الغالية االتجاىات لنشكء الخصبة كالصالحة التربة ىي كأمثاليا الركايات ىذه إف
 ىذه في تظير ىذه االتجاىات المنحرفة عف العقيدة السميمة تزاؿ ال كالتي ، عميان  تؤلو التي

  (ٔ)ل.كأخر  آكنة بيف الطائفة

                                                           

 .(ٓٔص) التكحيد كتاب شرح في المجيد الحميد اهلل فتحك  ،(ُْ،ّٔ/ُ) الطحاكية شرحانظر: (ُ)
 (.ّّٕ/ُ(، كالكافي)ٖٕ/ِّ(بحار األنكار)ِ)
 (.ُِّ/ ٓ(بحار األنكار)ّ)
 (.ُّٓ/ِٖ(، كسائؿ الشيعة)ّْٕ/ُالكافي)ك  ،(ِّْ/ِّ(بحار األنكار)ْ)
 (ّٖ/ِّ) بحار األنكارانظر: (ٓ)
 (ُّْ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿانظر: (ٔ)
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، الكرلـ القرآفتحرلؼ آلات ب هـ في القوؿأوقع األلوهل  ًا: الروالات التي يسبوها لألئم  فيثايل
ُْ }: سبحانو قكلو لمعنى تحريفيـكمف ىذه اآليات  ِْ هللاِ أََٔيحىحا ٠ُِلزَُُّٛٔٙ ٓ ُىٚ ِِ  ٌُ ٓ ٠َظَِّو َِ  ِّ َٓ حٌَّٕخ ِِ َٚ

 اهلل جعمو الذم اإلماـ دكف أئمة اتخذكىـ كفبلف فبلف أكلياء ىـ: "بقكليـ [ُٓٔ:] البقرة{َوُلذِّ هللاِ 

ا لمناس ِٓ َك١ِٕفاخ}: سبحانو كقكلو ،(ُ)"إمامن ٠ ََٙه ٌٍِيِّ ْؿ َٚ  ُْ  ،(ِ)"الكالية ىي: "بقكليـ [،َّ:الركـ ]{فَؤَلِ

َْ }: سبحانو كقكلو ٚ َُ ُْ َوخفِ ُ٘ ِس  ََ ُُ٘ رِخ٢ِه َٚ َوخسَ  َِّ َْ حٌ َٓ َل ٠ُْئطُٛ ٠ ٌِ ، حٌَّ َٓ َِِو١ ْش ُّ ٍْ ٌِّ ًٌ ٠ْ َٚ  ،ٔ: فصمت ]{َٚ

  (ّ)... " كافركف اآلخريف باألئمة كىـ األكؿ، باإلماـ شرككاأ الذيف لممشركيف ككيؿ: "قالكا [،ٕ
 أصؿ أف اإلقرار بالوالل  هو أوقعهـ في القوؿ األلوهل  ثالثًا: الروالات التي يسبوها لألئم  في

أنو  أبي عبد اهلل  كىذا ما نسب إلى ،خالفا لمفهـو اإللوهل  الصحلح اآلخرةاألعماؿ في  قبوؿ
ف وحةه، وزكاته وصومه صالته ميه قبمت عملها مات ثـ اللتيابو  أقر فإف"... قاؿ:  لقر لـ وا 

 القيامة يكـ العبد جاء لك، حتى ك (ْ)أعماله" مف شلئا ميه  اهلل لقبؿ لـ  اهلل لدي بلف بواللتيا
بكالية أىؿ البيت، كىذا ما نسب إلى عمي  حتى يمقاه منو ذلؾ اهلل قبؿ ما نبيان  سبعيف بعمؿ القيامة

 عبدا أف لو بلده محمد ...والذي يفس: عمله وآله اهلل صمى اهلل رسوؿ قاؿ" قاؿ:بف الحسف أنو 
  (ٓ)بلتي". أهؿ ووالل  بواللتي حتى لمقاه ميه ذلؾ اهلل قبؿ ما يبلا سبعلف بعمؿ القلام  لـو ةاء

العبد  أف التوب  ال تقبؿ أبدًا مف أوقعهـ في القوؿ األلوهل  رابعًا: الروالات التي يسبوها لألئم  في
: نو قاؿأ أبي عبد اهلل  جاء ذلؾ في الركاية المنسكبة إلىكما ، إال بعد اإلقرار بوالل  أهؿ البلت

                                                           

 محمد النضر أبى تفسير العياشي ػ (،ّْٕ/ُ(، الكافي:)ُِٔ/ُٖ، مستدرؾ الكسائؿ:)ّٗٓ/ِّ: األنكار بحار(ُ)
اإلسبلمية ػ  العممية ػ المكتبة يالمحبلت يالرسكل ىاشـ السيد السمرقندل ػ تحقيؽ:الحاج السممي عياش بف مسعكد بف

 آقا الحاج: تحقيؽ القمي ػ يدمالمش محمد الميرزا المحدث المفسر ػ الغرائب كبحر الدقائؽ كنز ،(ٖٕ/ُطيراف)
 .(ُْٗ/ُ)ػ ىَُْٕ سنة المشرفة ػ ػ قـ اإلسبلمي النشر مؤسسة ػ العراقي مجتبى

 الفيض محسف المكلى ػ الصافي تفسير (،ُْٗ/ُ(، الكافي:)ٕٕ/ْ، مستدرؾ الكسائؿ:)ّٓٔ/ِّ: األنكار بحار(ِ)
 الثانية سنة بطيراف ػ ط: – الصدر مكتبة ػ لمقدسةا قـ - اليادم ػ مؤسسة األعممي حسيف الشيخ الكاشاني ػ تحقيؽ:

 .(ُُّ/ٓ) ىػُُْٔ
 ِّٔ/ٓ: الصافي تفسير ،ّٖ/ِّ: األنكار بحار(ّ)
 (.َُٗ/ُ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)ُٕٔ/ِٕ): األنكار (بحارْ)
(، كمستدرؾ ُٓٓ/ُىػ)ُُْْ، كاألمالي ػ الطكسي ػ دار الثقافة ػ قـ المقدسة ػ (ُِٕ/ِٕ): األنكار (بحارٓ)

 (.َُٕ/ُالكسائؿ:)
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 ميه اهلل قبؿ ما عيقه ليقطع حتى سةد لو واهلل بالتوب  له وأّيى بالتوب  ذيبه لتدارؾ ورةؿ "...
  (ُ).البلت" أهؿ بواللتيا إال

 كتاب صاحب ، أكرد الكثير منيا المجمسيكثيرة مسألةال ىذه في التي تأثركا بيا كركاياتيـ
 الجنة يدخؿ ال.. األعراؼ أىؿ السبلـ عمييـ أنيـ باب" في ركاية عشريف ذكر فقد ،األنكار بحار
حدل،(ِ)"كعرفكه عرفيـ مف إال   (ّ)."بالكالية إال األعماؿ تقبؿ ال أنو باب" في ركاية كسبعيف كا 

 بلف الواسط  هـ األئم  أف أوقعهـ في القوؿ األلوهل  ألئم  فيخامسًا: الروالات التي يسبوها ل
 رغبنا كيدعكنيـ أئمتيـ، يعبدكف صاركا حتى كغالكا في ذلؾ ،وبلف الخمؽ اهلل سبحايه وتعالى

باألئمة، كأنو لـ يعبد كلـ يعرؼ كلـ يكحد اهلل تعالى إال  إال لمناس ىداية ال أنواعتقدكا ك  ،(ْ)كرىبنا

، فإنيـ اإلثني عشريةكف األئمة ىـ الكاسطة بيف اهلل سبحانو كتعالى كبيف خمقو عند فك ،(ٓ)باألئمة
الدعاء ال يقبؿ إال  يتكسمكف إلييـ، كيستغيثكف بيـ في قضاء الحاجات ككشؼ الكربات، كزعمكا أف

 بيـ كاالستشفاع بالٌتكسؿ استجيب األنبياء دعاء إفٌ : "قالكا أف ذلؾ إلى في جرأتيـ كبمغت بأسمائيـ،
بحؽ األئمة  اهلل دعا الغرؽ عمى أشرؼ لما زعمكا أف نكحان ف ،(ٔ)"أجمعيف عمييـ اهلل صمكات
سبحانو  اهلل فجعؿ بحؽ األئمة اهلل دعا الٌنار في  إبراىيـ رمي كلٌما الغرؽ، عنو اهلل فدفع

 بحؽ األئمة اهلل دعا البحر في طريقنا ضرب لٌما  مكسى فٌ أك  كسبلمنا، بردنا عميو الٌنار كتعالى
 ،اهلل فرفعو القتؿ مف فنٌجي بحؽ األئمة اهلل دعا قتمو الييكد أراد لٌما  عيسى فٌ أك  يبسنا، فجعمو

 يكنس أفٌ  ادعكا كماكزعمكا أف ما جرل لبعض األنبياء عمييـ السبلـ ىك بسبب إنكارىـ لمكالية، 
 قبميا حتى رجويخ كلـ طالب أبي بف عمي كالية إلنكاره الحكت بطف في اهلل حبسو.(ٕ)  

 تيحباألئمة ي التكسؿ فكمف الشيعة مف أراد أف يقارب اإلعتداؿ في التكسؿ فقاؿ: إ
 حؿ تعالى اهلل ليسألكا سبحانو كتعالى؛ اهلل أكلياء إلى التكسؿ كالمعنكية المادية المشاكؿ ألصحاب

                                                           

 (.َٓ/ُ(، الخصاؿ:)ٕٓ/ُٔ(، كسائؿ الشيعة)ُٖٔ/ِٕ): األنكار (بحارُ)
 ، كتحت ىذا الباب ذكر عشريف ركاية.ِٔٓ-ِْٕ/ِْ: األنكار : بحارانظر(ِ)
 ، كذكر تحت ىذا الباب أكثر مف سبعيف ركاية.َِِ-ُٔٔ/ِٕ: األنكار : بحارانظر(ّ)
 .(ِْٔ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ: انظر(ْ)
 (.ِٕ، كبصائر الدرجات)صَُِ/ِّ: األنكار (، كبحارُْٓ/ُالكافي ػ باب النكادر: )انظر: (ٓ)
 بحار: انظر ركاياتيـ مف ركاية عشرة بإحدل المجمسي ذلؾ عمى استشيد األنكار، كقد بحار أبكاب أحد (كىذأ)

 .  ّّْ-ُّٗ/ِٔ: األنكار
 َُّ/ٕ: الٌشيعة (، كسائؿّّّ،ِّٓ/ِٔ ،ٗٔ/ُُ) :األنكار بحارانظر: (ٕ)
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 أكلياءه جاعميف الىكتع تبارؾ اهلل إلى يتجيكف إنيـ إم تعالى، بإذنو ككشؼ كرباتيـ مشكبلتيـ
 (ُ).في إجابة الدعاء إليو كسيمة

: كقاؿ، (ِ)" اهلل وبلف بليكـ الّسبب يحف" قاؿ: الصادؽ  عبد اهلل ازعمكا أف أبك   
ف لةلبويا، لـ دعوياهـ إف عظلم ؛ الياس بمل "  يقرر النص فيذا، "(ّ)"بغلريا لهتدوا لـ تركياهـ وا 

 إجابة يرفضكف ألنيـ دائـ كضبلؿ ببلء في الناس كأف ة،باألئم إال تتحقؽ ال الناس ىداية أف يقرر
 (ْ) ".األئمة دعكة

 الخمؽ بيف الكسائؿ كأنيـ بيـ، إال ييتدكف ال الناس أف"  :بعنكاف بابنا لذلؾ المجمسي كعقد
  (ٓ)."عرفيـ مف إال الجنة يدخؿ ال كأنو اهلل، كبيف

 اهلل أمر تبميغ في كالناس هللا بيف الكاسطة ىـ الرسؿ أف يعتقدكف المسممكف كاف إذا"ف
 تعالى، اهلل مف يتمقكف ألنيـ ؛األئمة في مكجكد المعنى ىذا أف تعتقد اإلثني عشرية فإف كشرعو،
 ديف إلى التكحيد ديف مف بو يؤمف بمف يخرج ما األلكىية خصائص مف ليـ فتجعؿ ذلؾ عمى كتزيد

 عد بيـ يستغاث كأنو بأسمائيـ، إال بؿيق ال الدعاء كأف إلييـ، الخمؽ ىداية تجعؿ حيف المشركيف
 أفضؿ ككرببلء اهلل، بيت إلى الحج مف أفضؿ إلييـ كالحج مشاىدىـ، إلى كيحج كالمممات، الشدائد

 يحج كما تحج كجعمكىا" المشاىد مناسؾ"سمكىا كآداب مناسؾ األئمة أضرحة كلزيارة الكعبة، مف
 اهلل كبيت قبمة كتتخذ بالبيت، يطاؼ كما بيا كيطاؼ لمناس، قيامنا اهلل جعمو الذم اهلل بيت
 (ٔ)."الحراـ

كيعتبر الشيعة أف مف يصمح ألف يككف الكاسطة بيف اهلل سبحانو كتعالى كبيف خمقو، ال بد 
 بف عمي خبلفة في جاء ما جميعأف يتحقؽ فيو فضائؿ ككماالت معتبرة في الكاسطة، كاعتبركا أف 

 ،خمقو عمى تعالى اهلل حجة كككنو ،كسمـ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مقاـ كقيامو ، طالب أبي
في جعمو الكاسطة بيف اهلل سبحانو كتعالى كبيف  المعتبرة كالفضائؿ الكماالت مف ، ىكذلؾ غير إلى

                                                           

 .(ُّص)ـُٔٗٗػ  ىػُُْٕسنة إيراف ػ المقدسة ػ الشيرازم ػ قـ مكاـر عقائدنا ػ ناصرانظر: (ُ)
 َُُ/ِّ: األنكار (بحارِ)
(،مف ال يحضره ّْٗ/ِ(، كالخرائج كالجرائح:)ِٕٖ/ْٔ، ِّٓ/ِٔ، َُِػٗٗ/ِّ):األنكار (بحارّ)

 (.َْٓ/ْالفقيو:)
 .(ْْْ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة ذىبم أصكؿ(ْ)
 (، كذكر تحت ىذا الباب أكثر مف عشرة ركايات.َُِ،ٗٗ/ِّ): األنكار : بحارانظر(ٓ)
 .(ُْْ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ(ٔ)
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 كؿ ،خمقو كبيف كتعالى سبحانو اهلل بيفالخمؽ، كىي تييأه كغيره مف األئمة إلى جعميـ الكسطاء 
 .(ُ)أجمعيف عمييـ اهلل صمكات منيـ كاحد كؿ في معتبر ذلؾ

اإلماـ لممؾ حؽ التشرلع  أف أوقعهـ في القوؿ األلوهل  ًا: الروالات التي يسبوها لألئم  فيسادس
في اعتقادىـ ىذا فإنيـ قد  اإلثني عشريةك  ،يشاء ما كييحؿٌ  يشاء ما ييحٌرـ ، فيكوالتحملؿ والتحرلـ

 بابان مف دكف اهلل سبحانو كتعالى.كرىبانيـ أر شابيكا الييكد كالنصارل الذيف اتخذكا أحبارىـ 
 ألؼ فمكثكا كفاطمة عميان ك  محٌمدنا خمؽ" كتعالى سبحانو اهلل أف ركاياتيـ في تزعـ كالشيعة

 يحٌمكف فيـ إلييا، أمكرىـ كفٌكض عمييا طاعتيـ كأجرل خمقيا فأشيدىـ األشياء جميع خمؽ ثـ دىر
 أف كصؿ إلى إلى ارتقى ىذا األمر في التشريع عندىـحتى  ،(ِ) "يشاءكف ما كيحٌرمكف يشاءكف ما

  (ّ) لبلئمة. ان جعؿ الناس عبيد
 ألف حبلؿ فيك الٌظالميف، أعماؿ مف أصابو شيئنا لو أحممنا مف: "قاؿ أنو جعفر أبي كنسبكا إلى

  (ْ)"حراـ فيك حرمكا حبلؿ، كما فيك أحمكا فما إلييـ، مفكض منا األئمة
، اإلستخارة أيواعًا عدلدة أف أوقعهـ في القوؿ األلوهل  سبوها لألئم  فيًا: الروالات التي يسابع

منيا ما يككف بالرقاع، كمنيا ما يككف بالبنادؽ، كمنيا ما يككف بالسبحة، كمنيا ما يككف بالحصى، 
كمنيا ما يككف بغير ذلؾ مما يرتضيو المتحير في أمره، اعتقدكا ذلؾ لما زعمكه أف في ذلؾ كردت 

 أئمة أىؿ البيت عمييـ السبلـ في االستخارة بالرقاع كالبنادؽ كالسبحة كالحصى كغيرىا. أخبار عف
فقد عقد الشيعة في مصادرىـ أبكابان في ىذه األنكاع مف اإلستخارات، منيا ما جاء في 

 اإلستخارة استحباب بابك" ،(ٓ)"ككيفيتيا بالرقاع ستخارةاإل استحباب باب" كسائؿ الشيعة ػ لمعاممي:
 باب: "مجمسيلم ، كما جاء في البحار ػ(ٔ)"كعدىا الحصى أك السبحة مف قبضة كأخذ لدعاءبا

                                                           

 حقيؽ: تكفيؽاألحسائي ػ ت المياشير داغر بف صقر بف إبراىيـ بف الديف زيف بف النفس ػ أحمد حياةانظر: (ُ)
 (ِْص)ىػ َُِْ األكلى سنة:  ط لبناف ػ البكعمي ػ بيركت ػ ناصر

 َّْ/ِٓ: األنكار بحار ،ُْْ/ُ: ككفاتو كآلو عميو اهلل صمى النبي مكلد باب..  التاريخ أبكاب (الكافي ػِ)
، األمالي ػ ّْْ/ِّ، كسائؿ الشيعةِٕٗ/ِٓ: األنكار ، بحارُٕٖ/ُ: األئمة طاعة فرض باب الكافي ػانظر: (ّ)

 (.ُٗٔىػ )صُُّْ(، األمالي ػ شيخ مفيد ػ دار الثقافة ػ قـ المقدسة ػ ِْ/ُالطكسي: )
 (.َِِ/ُّ(، مستدرؾ الكسائؿ: )ّٔٗ، بصائر الدرجات: )ص:ّّْ/ِٓبحار األنكار: (ْ)
 ، كتحت ىذا الباب خمسة ركايات.ٗٔ/ٖ: الشيعة : كسائؿانظر(ٓ)
 ِٖ/ٖكسائؿ الشيعة: (ٔ)
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، كجاء (ّ)"كالحصى بالسبحة ستخارةاإل باب"ك ،(ِ)"بالبنادؽ ستخارةاإل باب"ك ،(ُ)"بالرقاع ستخارةاإل
 (ْ).الحسيف قبر عند ككفي اتستخار اإل ىذه مكضع أف ركاياتيـ بعضفي 

 

َِ } ى قكلو تعالى:أف معن الشيعة كزعـ ِْ ُْ فِٟ حأْلَ ُ٘ ٍْ ِٚ َشخ  يعنىقالكا: [، ُٗٓ] آؿ عمراف:{َٚ

 (ٓ) .ستخارةاإل
محمد  نبيو سبحانو كتعالى قد أمر اهلل أما أىؿ التفسير فيقكلكف في معنى ىذه اآلية: بأف

، تطيبان ك  ليـ تأليفان  ًبمشاكرتيـ أمرهألف في  ؛كراألم ًفي رضكاف اهلل عمييـ ابوأىصح يشاكر أىف 
كاهلل لسنة المشاكرة لؤلمة،  ، كىذا فيو استخراج كاستظيار لآلراء ك اإلستعانة بيا، كتمييدان ألنفسيـ

ُْ }: بقكلو المؤمنيف سبحانو كتعالى مدح ُٙ ٜ ر١ََْٕ ٍَ ُْ ُشٛ ُ٘ َُ ِْ أَ ، فاآلية الكريمة (ٔ) [ّٖ الشكرل: ]{َٚ

 مف اإلستشارة إلى اإلستخارة. دالة عمى المشاكرة، أما الشيعة فقد حرفت معنى ىذه اآلية 

                                                           

 ، كتحت ىذا الباب ثمانية ركايات.ِّْ-ِِٔ/ٖٖ: األنكار ار: بحانظر(ُ)
 ، كفي الباب ستة ركايات.َِْ-ِّٓ/ٖٖ: :المرجع السابؽانظر(ِ)
 ، كفيو سبعة ركايات.ُِٓ-ِْٕ/ٖٖ : المرجع السابؽ:انظر(ّ)
 باب مااألنكار ػ " ، بحار(ّٖ/ٖ)": مرة مائة الحسيف رأس عند االستخارة استحباب "بابكسائؿ الشيعة ػ(ْ)

 .(ِٖٓ/ٖٗ)كغيرىما": كالصبلة االستخارة مف  قبره ػ الحسيف ػ عند فعمو يستحب
 (ِٔٗ/ّ)الدقائؽ:  كنز (، تفسيرُِٗ/ُ) العياشي: تفسير(ٓ)
 :كالعيكف النكت ػ الماكردم تفسير ،(ُُٗ/ّ):القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ ػ الثعمبي تفسيرانظر: (ٔ)
 الدر ،(ْٓ/ِ):التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار ػ البيضاكم تفسير ،(ُْٗ/ُّ،َِٓ/ْ):القرطبي تفسير، (ّّْ/ُ)

 .(ّٖٓ/ِ):بيركت – الفكر ػ دار السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف ػ عبد بالمأثكر التفسير في المنثكر
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 :األلوهل ألئم  في توحلد لالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  

المشرؾ ىك في ركاياتيـ المنسكبة إلى أئمتيـ في األلكىية، مف أف  اإلثني عشريةما زعمتو 
 اهلل عفك مناط ىك اإلمامة اعتقادكاف  األعماؿ قبكؿ أصؿ الكالية كاف مف ترؾ كالية األئمة

نكارىا كمغفرتو، ، كاف الدعاء كالخمؽ اهلل بيف الكاسطة ىـ األئمة أف، ك كعقابو اهلل سخط سبب ىك كا 
فك  ،كالرمكز بالطبلسـ يـئدعاك  ،باألئمة االستغاثةك  ،األئمة بأسماء إالال يقبؿ   ما ييحٌرـ اإلماـ ا 

عدؿ زيارة اهلل سبحانو أف زيارة قبر الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما تك ، يشاء ما كييحؿٌ  يشاء
كالكعبة  قبكر أئمتيـ قبمة ىـاتخاذ، ك داء كؿ مف شفاء الحسيف قبر تراب فأ، ك كتعالى فكؽ عرشو

قبمة المسمميف كغيرىا، كؿ ذلؾ مناقض لتكحيد اإللكىية الذم يعتقده سمفنا الصالح رضكاف اهلل 
 تعالى اهلل إفرادىك ك  ، دؿ عميو كتاب ربنا سبحانو كتعالى كسنة نبينا محمد كالذم عمييـ،
خبلص لو، شريؾ ال كحده ييعبد أف المستحؽٌ  سبحانو ألٌنو بالعبادة؛  أم صرؼ كعدـ لو، العبادة كا 

  .(ُ)لغيره العبادة أنكاع مف نكع

أف المشرؾ هو مف ترؾ والل  األئم ، مف خالؿ اآللات  اإلثيي عشرل يقض ما زعمته أواًل: 
 :وعبد غلره تعالى رؾ عبادة اهللالمشرؾ هو مف تالدال  عمى أف 

َْ )}قاؿ تعالى: ٍُِٛ٘ خ ـَ ٌْ َٙخ ح ِّٟٚٔ أَْػزُُي أ٠َُّ َُ ُِ ِ طَؤْ ََ هللاَّ ًْ أَفََغ١ْ ْٓ ٗٙلُ ِِ  َٓ ٠ ٌِ اٌَِٝ حٌَّ َٚ َٟ ا١ٌََِْه  ٌَمَْي أُِٚك َٚ  )

( َٓ ٠ َِ ِٓ ٌَْوخ َٓ ح ِِ  َّٓ ٌَظَُىَٛٔ َٚ ٍَُه  َّ َّٓ َػ ْوَض ١ٌََْلزَطَ ََ ْٓ أَْش َٓ ( رَ ٘ٙلَْزٍَِه ٌَجِ ٠َِ خِو َٓ حٌشَّ ِِ  ْٓ ُو َٚ َ فَخْػزُْي  ًِ هللاَّ

 [ٔٔػْٔ] الزمر: {(ٙٙ)

 اآللية مف سكاه ما كؿٌ  دكف فاعبد اهلل بؿ ،قكمؾ مف المشرككف بو أمرؾ ما تعبد ال
 كال كحده، كاعبده كصٌدقؾ، اتبعؾ كمف أنت لو شريؾ ال كحده هلل العبادة أخمصك  ،كاألنداد كاألكثاف
خبلص لو، كالكالء هلل، اإلذعاف إال يجد ال بمنطقو، فالعقؿ، سكاه لشيء العبادة تصمح  لو العبادة كا 
  (ِ) .، كليس في اآليات ما يدؿ عمى ما ذىبت إليو الشيعةكحده

                                                           

الطحاكية  العقيدة رحش (،ّٓ)صػ  الكىاب عبد بف ػ محمد الحميد العزيز في معنى تكحيد اإللكىية: تيسير انظر(ُ)
 ، كغيرىا(.ِّ/ُ) ػ السفاريني األنكار ، لكامع(، كغيرىأّ/ُ) الحنفي، العز أبي ػ ابف
 ، كتفسير(ُُٖٖ/ ُِ)لمقرآف القرآني ، ك التفسير(ُُِ/ٕ)كثير ابف ك تفسير ،(ِّّ/ُِ)الطبرم : تفسيرانظر(ِ)

 .(ْٗ/ِْ)المنير ، ك التفسير(ِٖ/ِْ)المراغي
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: سىأىٍلتي النًَّبيَّ  ٍبًد المًَّو قىاؿى ـُ ِعْيَد المَِّه؟ َقاَؿ: : " كعىٍف عى ِيدِّا  َأْف َتْةَعَؿ ِلمَّهِ »َأيُّ الذَّْيِب َأْعَظ
: ًإفَّ ذىًلؾى لىعىًظيـه،« . َوُهَو َخَمَقؾَ   (ُ) ..."قيٍمتي
َّْ  }أعظـ الذنكب عند اهلل سبحانو كتعالى ىك الشرؾ فيك ظمـ عظيـ، كما قاؿ تعالى:ف ا

 ٌُ ٌُ َػِظ١ ٍْ َن ٌَظُ َْ ، ك الشرؾ ىك جعؿ األنداد هلل سبحانو كتعالى؛ ليقربكىـ إليو [ُّ:]ليٍقمىاف { حٌشِّ

 انو ترؾ كالية األئمة. اإلثني عشريةس الشرؾ كما زعمت زلفى، كلي
 يقض زعمهـ أف الوالل  أصؿ قبوؿ األعماؿ: ثايلًا: 

تكحيد اهلل سبحانو كتعالى،  ىك األعماؿ الصالحة قبكؿ أصؿ أف ذكر العظيـ القرآف
خبلص النية  القرآفيف ، كبكاف يبتغي العبد بيا كجو اهلل سبحانو كتعالى ،هلل تعالى في األعماؿ كا 

  باهلل تعالى. الشرؾ ىكالعظيـ أف سبب رد األعماؿ كالحرماف مف األجر كالثكاب 
ٌف }قاؿ تعالى: ْٛ ََل َه َٚ  ُْ ِٙ رِّ ٍَ َْٕي  ُْ ِػ ُ٘ َُ ُْ أَْؿ ُٙ خ فٍََ ًَ َطخٌِلا ِّ َػ َٚ  َِ َِ ح٢ِْه ْٛ َ١ٌْ ح َٚ  ِ َٓ رِخلِلَّ َِ ْٓ آ َِ

 َْ ُٛٔ َِ ُْ ٠َْل ُ٘ ََل  َٚ  ُْ ِٙ ٌَِه }ؿ تعالى:قاك  [ِٔ] البقرة: {َػ١ٍَْ ًَ  َْ خ ُىٚ َِ  َُ ٠َْغفِ َٚ  ِٗ َن رِ ََ ْْ ٠ُْش َُ أَ َ ََل ٠َْغفِ َّْ هللاَّ اِ

خ ّا خ َػِظ١ ّا ٜ اِْػ ََ ِ فَمَِي حْفظَ َِْن رِخلِلَّ ْٓ ٠ُْش َِ َٚ ْٓ ٠ََشخُء  َّ ِ }تعالى: قاؿك  [ْٖ] النساء:  {ٌِ َِْن رِخلِلَّ ْٓ ٠ُْش َِ  ُ َّٗ أِ

 َّٕ ـَ ٌْ ِٗ ح ُ َػ١ٍَْ ََ هللاَّ ََّ ٍٍ فَمَْي َك َْٔظخ ْٓ أَ ِِ  َٓ ١ ِّ خ ٌٍِظَّخٌِ َِ َٚ  ٍُ حُٖ حٌَّٕخ َٚ ؤْ َِ َٚ  .[ِٕ] المائدة: {شَ 

 المَّو حـر فقد شركو، عمى كيمكت ًبالمَّو في العبادة غيره يٍشرؾ مففاآليات السابقة تبيف أف 
 كليس ،العذاب مف يمنعيـ مانع مف لممشركيف ليسك  النار، إلى مصيرهك  يدخميا، أف الجنة عميو
 ذلؾ ضمف مف سبحانو يذكر كلـ ،كينقذىـ ليـ يشفع شفيع كال ينصرىـ نصير مف أنفسيـ يفلمظالم
 (ِ).الكالية
 :األئم  بأسماء إال لقبؿ ال الدعاءيقض زعمهـ أف ثالثًا: 

َْ } :تعالى قاؿ ٚ َُ ٌَْىخفِ ََِٖ ح ْٛ َو ٌَ َٚ  َٓ ٠ َٓ ٌَُٗ حٌيِّ ْوٍِِظ١ ُِ  َ  وى المَّ  فىاٍدعيكا [.ُْ] غافر:{فَخْىُػٛح هللاَّ

 (ّ) .الشرؾ مف في العبادة كالتكحيدَى  الدِّيف لىو ميٍخًمًصيف

                                                           

{ تعممكف كأنتـ أندادا هلل تجعمكا فبل: }تعالى قكلو باب، القرآفالبخارم: كتاب تفسير  خرجوأ(متفؽ عميو: ُ)
 ٖٔبعده، حديث: أعظميا كبياف الذنكب أقبح الشرؾ ككف ، كمسمـ: كتاب اإليماف، بابْْٕٕ، حديث:[ِِ:البقرة]
 (ْْٖ/ُ) الكسيط تفسيرال (ُُٓ:ص) الجبلليف تفسير (َْٖ /ُ) العمـك بحر ػ السمرقندم : تفسيرانظر(ِ)
 (ّْٗص) عباس ابف ، ك تفسير(ُٗٔ:ص) الجبلليف ، ك تفسير(ّٓ/ّ)البيضاكم : تفسيرانظر(ّ)
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خثِِٗ }قاؿ تعالى:ك  َّ ْٓ َْ فِٟ أَ ٍِْلُيٚ ُ٠ َٓ ٠ ٌِ ٚح حٌَّ ٍُ ًَ َٚ َٙخ  َٕٝ فَخْىُػُٖٛ رِ ْٔ ٌُْل خُء ح َّ ْٓ ِ حأْلَ لِِلَّ َٚ

 َْ ٍُٛ َّ خ َوخُٔٛح ٠َْؼ َِ  َْ ْٚ َِ ـْ ُ١  مقامات أك األئمة بأسماء ادعي  سبحانواهلل  يقؿ مـف [َُٖ] األعراؼ:{َٓ

  .كالقبكؿ اإلجابة في أصؿ هلل الدعاء في اإلخبلص مشاىدىـ؛ ألف أك األئمة

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل في السنة كجاء  َقاَؿ اهلُل َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى: َأَيا َأْغَيى : " عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، قىاؿى
 (ُ)" َرَؾ ِفلِه َمِعي َغْلِري، َتَرْكُتُه َوِشْرَكهُ الشَُّرَكاِء َعِف الشّْْرِؾ، َمْف َعِمَؿ َعَماًل َأشْ 

  البشر: سائر مف هـ األئم رابعًا: 
ُْ }قاؿ تعالى: ُْ اِْ ُوٕظُ ١زُْٛح ٌَُى ـِ ظَ ْٔ َ١ٍْ ُْ فَ ُ٘ ُْ فَخْىُػٛ ؼَخٌُُى ِْ ِْ هللاِ ِػزَخٌى أَ ٓ ُىٚ ِِ  َْ َٓ طَْيُػٛ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َٓ ا كلينا كدعائو عبادتو في خمقو كبيف بينو يجعؿ لـ  اهللف [ُْٗ] األعراؼ: {َطخِىل١ِ  ممكنا كال صالحن

  (ِ) .كبينيـ بينكـ فرؽ ال ،اهلل عباد الجميع بؿ مرسبلن، نبينا كال مقربنا

 كيعظمكنيا يف،حالكالص األكلياء قبكر يقصدكف مف عمى قائمة الحجة ىذه أف شؾ كال
 تنطبؽ كاإلنكار التكبيخ معرض في سيقت التي األكصاؼ ىذه ألف الحاجات، قضاء منيا كيطمبكف

 عمؿ دينيا، تعظيما تعٌظـ التي القبكر إفف ،يضركف كال ينفعكف ال فيـ االنطباؽ، أشد حاليـ عمى
شراؾ كالكثف الصنـ إشراؾ بيف فرؽ كال ،كأقبحو الشرؾ أفحش مف كذلؾ اهلل، بو يأذف لـ  أك الكلي كا 

 (ّ) .الممؾ أك النبي
 جعؿ كمف، تحجبو كاسطة كال تمنعو، حجب لو، كدعائو لربو عبادتو في المسمـ بيف كليس

 الكاسطة ىذه ألف اهلل، دكف مف الكاسطة ىذه عبد فقد كالدعاء، العبادة في كاسطة اهلل كبيف بينو
 (ْ) .العبادة تنتفي اإلخبلص ينتفي كحيف كحده، لو اإلخبلص تنافى

 :الخمؽو  اهلل بلف الواسط  هـ األئم  أف اعتقادهـيقض خامسًا: 
١زُْٛح ٌِٟ }:تعالى قاؿ ـِ ظَ ْٔ َ١ٍْ ِْ فَ ح َىَػخ ًَ حِع اِ سَ حٌيَّ َٛ ٠ٌَِذ أُِؿ١ُذ َىْػ ؤٌَََه ِػزَخِىٞ َػِّٕٟ فَبِِّٟٔ لَ َٓ ح  ًَ اِ َٚ

 َْ ُشُيٚ َْ َ٠ ُْ ُٙ ُْٕٛح رِٟ ٌََؼٍَّ ِِ ١ٌُْْئ َّْ }تعالى: قاؿك  [ُٖٔ] البقرة: {َٚ ُْ اِ ْذ ٌَُى ـِ ظَ ْٓ ُُ حْىُػِٟٛٔ أَ رُُّى ٍَ لَخَي  َٚ

َٓ حٌَّ  ٠َِ َُ َىحِه ََّٕٙ َْ َؿ ١َْيُهٍُٛ َٓ ْٓ ِػزَخَىطِٟ  َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ َ٠ َٓ ٠ في ىذه  اهلل سبحانو كتعالىف [َٔ] غافر:{ٌِ
                                                           

 ِٖٓٗمسمـ: كتاب الزىد كالرقائؽ، باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل، حديث: أخرجو(ُ)
  (.ْْٕ/ِأصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية ػ ناصر القفارم): انظر(ِ)
 (ُِْ/ٗ) المراغي : تفسيررانظ(ّ)
 (ُٔٗ/ّ) المراغي (تفسيرْ)
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 ان قريب مف عباده، ليس بينو كبينيـ حجاب، يجيب دعكة مف يدعكه ببل كاسطة احد اآليات يبيف أنو
 شفيع كال كلىٌ  بلف الى في طمب حاجتو،مف خمقو إذا تكجو العبد بالدعاء إلى اهلل كحده سبحانو كتع

ثابتو. إجابتو في يشارؾ الك  ،عباده دعاء يبمغ اهلل  (ُ)كا 
 أحد، بجاه نسأؿ أك أحدان، نكٌسط أف بدكف مباشرة إليو نتكٌجو أف أمرنا سبحانو كتعالى اهللك 

 أف لنا يشرع لـ اهلل ألف كالمبلئكة كالرسؿ اهلل عند مكانةمف لو  كاف كلك حتى أحد، بحؽ أك
ُْ }: قاؿ تعالى اهلل بؿ حكائجنا، قضاء في نكسطيـ ْذ ٌَُى ـِ ظَ ْٓ ُُ حْىُػِٟٛٔ أَ رُُّى ٍَ لَخَي   ما ،[َٔ] غافر:{َٚ

 بينيـ يضعكنيا التي الكسائط إبطاؿ فيذا، كبينكـ بيني فبلنان  كٌسطكا أك فبلف، بكاسطة ادعكني: قاؿ
 كال األحجار، كال األشجار، كال القبكر، حابأص ال زلفى، اهلل إلى تقربيـ أنيا كيزعمكف اهلل، كبيف

 قضاء في خمقو كبيف اهلل بيف الكاسطة ليسكا المبلئكة كال األنبياء كال حتى مخمكؽ أم كال األصناـ،
(ِ) .الحاجات

ف: "ـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل يقكؿ شيخ اإلسبل  كالحجاب خمقو، كبيف اهلل بيف كسائط أثبتـ كا 
 عباده ييدم إنما فاهلل خمقو، حكائج اهلل إلى يرفعكف ىـ يككنكف بحيث ،كرعيتو الممؾ بيف الذيف

 الممكؾ يسألكف الممكؾ، عند الكسائط أف كما اهلل، يسألكف كىـ يسألكنيـ، فالخمؽ بتكسطيـ، كيرزقيـ
 مف طمبيـ ألف أك الممؾ، سؤاؿ يباشركا أف منيـ أدبان  يسألكنيـ كالناس منيـ، لقربيـ لمناس، الحكائج

 أثبتيـ فمف لمحكائج، الطالب مف الممؾ إلى أقرب لككنيـ الممؾ، مف طمبيـ مف ليـ أنفع سائطالك 
ال تاب فإف يستتاب أف يجب مشرؾ، كافر فيك الكجو، ىذا عمى كسائط  هلل، مشبيكف كىؤالء قتؿ، كا 
 (ّ) "...أندادان  هلل كجعمكا بالخالؽ، المخمكؽ شبيكا

 كالنصرة رزؽكال المضار، كدفع المنافع، جمب فى إلى اهلل كاسطة كالشيعة جعمكا األئمة
 حيث المشركيف، بو اهلل كفر الذل الشرؾ، أعظـ مف فيذا ،مف دكف اهلل ذلؾ ـيسألكني ،اليدايةك 

 .كشفعاء أكلياء اهلل دكف مف اتخذكا
 

                                                           

 المراغي (، كتفسيرَّٖ/ِالقرطبي) (، ك تفسيرُِٓ/ُالبيضاكم) (، كتفسيرّْٖ/ّ) الطبرم : تفسيرانظر(ُ)
(ِ/ٕٓ.) 
 ،ّالرسالة ػ ط الفكزاف ػ مؤسسة اهلل عبد بف فكزاف بف التكحيد ػ صالح كتاب بشرح المستفيد إعانة: انظر(ِ)

 .(ِْْ/ُ)ـ ََِِىػ ػ ُِّْ
 (.ُِٔ/ُمجمكع الفتاكل)(ّ)
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 :باألئم  االستغاث يقض اعتقادهـ سادسًا: 
 يستغيثكف كالتي فيياالممنكعة  ثةاالستغاىي  اإلثني عشريةاالستغاثة التي يعتقد بيا 

سبحانو كتعالى مف كشؼ الكربات كقضاء الحاجات كغيرىا  الخالؽ إال عميو يقدر ال فيما بالمخمكؽ
 كال نبي ال اهلل إال عميو يقدر ال ما اهلل غير يسأؿ أف ألحد ، كليسمما ال يقدر عميو إال اهلل عزكجؿ

 (ُ) غيره.
 استغاث فمف ،باهلل تعالى شرؾ  اهلل إال عميو يقدر ال مافي بالمخمكؽ االستغاثةأف  كاعمـ

 باألمكات ، فاالستغاثة باهلل شرؾ ىذا فإف أمكات أك غائبيف أك إنس أك جف مف اهلل بغير
 (ِ) . باهلل شرؾ ىذا كالجف الشياطيف مف كبالغائبيف
 االستغاثة ألحد كزيج فبل المستغيثيف، غياث فيك اهلل، إال يستحقو فبل كالغياث، الغكث أما"

 ،"تعالى اهلل إال عميو يقدر ال مما حياتو في أك مكتو بعد أم" مرسؿ نبي كال مقرب، ممؾب ال بغيره،
 كاذب فيك...  عنيـ الضر كشؼ بيا يطمبكف التي حكائجيـ يرفعكف األرض أىؿ أف زعـ كمف
 (ّ)".مشرؾ ضاؿ  
ؤٌَََه }: القائؿ كىك الحجاب، مف بكسائط بعده حكائجيـ إليو يرفعكف المؤمنكف يككف فكيؼ َٓ ح  ًَ اِ َٚ

 ُٙ ُٕٛح رِٟ ٌََؼٍَّ ِِ ١ٌُْْئ َٚ ١زُٛح ٌِٟ  ـِ ظَ ْٔ َ١ٍْ ح َىَػخِٟٔ فَ ًَ سَ حٌيَّحِػٟ اِ َٛ ٠ٌَِذ أُِؿ١ُذ َىْػ ُْ ِػزَخِىٞ َػِّٕٟ فَبِِّٟٔ لَ

 َْ ُشُيٚ َْ  (ْ).[ُٖٔ] البقرة: {٠َ

 :باألئم  إال لمياس هدال  اليه أيقض زعمهـ سابعًا: 
ح}: عالىت قاؿ ِشيا َْ ُِّ ١ٌِّاخ  َٚ َي ٌَُٗ  ـِ ًْ فٍََٓ طَ ٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ ظَِيٞ  ْٙ ُّ ٌْ َٛ ح ُٙ ُ فَ ِي هللاَّ ْٙ َ٠ ٓ  [ُٕ] الكيؼ:{َِ

 كحججو بآياتو لبلىتداء اهلل يكفقو مف ،اهلل مف كالضبلؿ اليدل بأف كاضح كبيِّف تصريحفاآلية فييا 

                                                           

 محمد بف حسف بف الرحمف جرجيس ػ عبد بف داكد قمب عمى كالتمبيس البيرج مف إبميس ألقاه ما كشؼ: انظر(ُ)
كالتكزيع  لمنشر العاصمة حمد ػ دارا آؿ الزير عبد اهلل بف عبد العزيز: ػ تحقيؽ التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف
 .(ِْٖص)
 ََِٔ - ىػ ُِْٕ - ُالرسالة ػ ط الفكزاف ػ مؤسسة اهلل عبد بف فكزاف بف الثبلثة ػ صالح األصكؿ شرح(ِ)
 .(ُِٓص)ـ
 بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد ػ القاضي  النبي كفاة بعد الصحابة مكاقؼ تحقيؽ في القكاصـ مف العكاصـ(ّ)

 بيركت الجيؿ االستانبكلي ػ دار ميدم كمحمكد - الخطيب الديف محب: ػ تحقيؽ المالكي اإلشبيمي المعافرم العربي
 .(ُٖٔ: ص)ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ ،ِلبناف ػ ط –
 .(ُٖٔ: ص) القكاصـ مف العكاصـ(ْ)



 72 

 يكفقو فمـ كأدلتو، آياتو عف اهلل أضمو كمف ،الميتدم فيك عميو، أدلة جعميا التي الحؽ إلى
 اهلل، بيد كالًخٍذالف التكفيؽ ألف ؛يرشده كحميفان خميبلن  لو تجد فمف ،الرشاد سبيؿ عمى بيا لبلستدالؿ

  (ُ) .أراد مف كيخذؿ عباده، مف يشاء مف يكفؽ

ْٓ ٠َشخءُ  } قاؿ تعالى:ك  َِ ِْٙيٞ  َ٠ َ َّٓ هللاَّ ٌِى َٚ  ُْ ُ٘ ُ٘يح َْ َػ١ٍََْه  قاؿ ك [ِِٕرة:] البق{ ١ٌَْ

َٓ }تعالى: ظَِي٠ ْٙ ُّ ٌْ ُُ رِخ ٓ ٠شخء ٚ٘ٛ أَْػٍَ َِ ِْٙيٞ  َ٠ َ َّٓ هللاَّ ٌَِى َٚ ْٓ أَْكزَْزَض  َِ ِْٙيٞ   [ٔٓ] القصص:{ أََِّه َل طَ

 مف أك قكمؾ مف أحببت مف ايةىد تستطيع البإنؾ يا محمد  محمد ىذه اآليات تخاطب الحبيب 
ف دينؾ في فتدخمو ،غيرىـ  ،اهلل إلى كالدعكة الببلغ إال الٌنبي أييا عميؾ فما مجيكد، كؿ بذلت كا 

 هبيد التكفيؽ ىداية ألف ؛يشاء مف ييدل كاهلل الرذائؿ، عف كالنيى الفضائؿ عمى كالحث اإلرشادك 
ال يممؾ ىداية مف يشاء، فكيؼ يممكيا  ، فإذا كاف النبي االىتداء أىؿ ىك بمف أعمـ كاهلل تعالى،
  (ِ)كف.كما يزعم اإلثني عشريةأئمة 

 :لشاء ما وُلحؿّ  لشاء ما ُلحّرـ اإلماـ فيقض زعمهـ أثاميًا: 
 كيحـر يشاء ما يحؿ سبحانو، كحده المشرع ىك سبحانو اهلل بأف اإليماف التكحيد أصكؿ مف"

ا لو أف ادعى كمف لعباده، اهلل شرع يبمغكف اهلل كرسؿ ذلؾ، في لو شريؾ ال يشاء، ما  ما يحؿ إمامن
ُْ }: سبحانو قكلو في داخؿ فيك اءيش ما كيحـر يشاء خ ٌَ َِ  ِٓ ٠ َٓ حٌيِّ ِِّ  ُُٙ ُػٛح ٌَ ََ َوخء َش ََ ُْ ُش ُٙ ٌَ َْ أَ

 ُ ِٗ هللاَّ ًَْ رِ  (ّ)."غيره اهلل مع فأشرؾ [ُِ] الشكرل:{٠َؤْ

ياىـ ىـ كيشترككف يكالكنيـ شركاء اتخذكا المشركيف أف في اآلية تعالىاهلل  يخبر  في كا 
 اهلل، أحؿ ما كتحريـ كالبدع، الشرؾ مف الكفر إلى الدعاة نس،اإل شياطيف مف كأعمالو، الكفر

 تعالى، اهلل شرعو ما إال يككف ال الديف أف مع ،أىكاؤىـ اقتضتو مما ذلؾ كنحك اهلل حـر ما كتحميؿ
 (ْ) .إليو بو كيتقربكا العباد بو ليديف

                                                           

 المراغي ، كتفسير(َُٔ/ٔ) الثعمبي ، كتفسير(ّْ/ّ)البيضاكم ، كتفسير(ِّٔ/ُٕ) الطبرم : تفسيرانظر(ُ)
 .(ُُٕ/ِ) التفاسير (، كصفكةُِٖ/ُٓ)
 .(ُِٗٗ/ّ) الكسيط ، كالتفسير(ْٖ/ّ) المراغي ، كتفسير(ُُٔ ص) السعدم : تفسيررانظ(ِ)
 (.ْْٖ/ِأصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية ػ ناصر القفارم)(ّ)
 .(ٕٕٓ ص) السعدم (تفسيرْ)
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ٌُْٚح }:كحكمو اهلل شرع دكف مف كيحرمكف يحمكف فيما كبرائيـ اتبع فيمف تعالى اهلل كقاؿ حطََّو

ِْ هللاِ  ِِّٓ ُىٚ رَخراخ  ٍْ ُْ أَ ُٙ زَخَٔ ْ٘ ٍُ َٚ  ُْ ُ٘ ٍَ  [ُّ] التكبة:{أَْكزَخ

 يقض افتراءهـ أف الياس عبلد لالئم :تاسعًا: 
ِّ ُوُٛٔٛحْ }قاؿ تعالى:  َُّ ٠َمَُٛي ٌٍَِّٕخ سَ ػُ َّٛ حٌُّٕزُ َٚ  َُ ٌُْلْى ح َٚ ٌِْىظَخَد  ٍَ أَْ ٠ُْئط١َُِٗ هللاُ ح َْ ٌِزََش خ َوخ َِ 

ِْ هللاِ  ٓ ُىٚ ِِ ح ٌِّٟ   مف كاف كلك سكاه، ألحد ال كحده هلل عبيد جميعنا فالناس" [ٕٗ] آؿ عمراف:{ِػزَخىا

 فيو تدعي مف أك الشيعة، بأئمة فكيؼ كالنبكة، كالحكـ الكتاب اهلل آتاىـ الذيف المرسميف اهلل عباد
 (ُ) ."اإلمامة

 ؛اهلل دكف نفسو عبادة إلى الناس يدعك ـث ،كالنبكة كالحكـ الكتاب اهلل آتاه لبشر ينبغي ماف
 ال فؤلف لمرسؿ، كال لنبي يصمح ال ىذا كاف فإذا بو، العمـ إلى يدعكىـ فإنما ذلؾ اهلل آتاه مف ألف

 (ِ).كاألحرل األكلى بطريؽ غيرىـ الناس مف ألحد يصمح
ِٓ }قاؿ تعالى:ك  َّ ْك ََّ ِع اَِل آطِٟ حٌ ٍْ حألَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ٓ فِٟ حٌ َِ  ًُّ ح اِْ ُو  جميع [ّٗ] مريـ:{َػْزيا

 عبدان  القيامة يكـ ربو يأتي إال كالجفٌ  كاإلنس البشر مف األرض كفي المبلئكة، مف السماكات في مف
  (ّ) .كبينو بينو نسب ال بالعبكدية، لو مقرًّا خاضعا، ذليبل لو، كمممككان 
 :داء كؿ مف شفاء الحسلف قبر تراب إف: قولهـيقض عاشرًا: 

َٛ َٚ }:اؿ تعالىق ُ٘ ٍَّ فاَلَ َوخِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  َه هللاُ رُِؼ ْٔ َٔ ّْ ِٗ  اِْ ٠َ آىَّ ٌِفَْؼٍِ ٍَ ٍَ فاَلَ  َِْىَن رَِو١ْ اِْ ٠ُ َٚ } [

ٛءَ }: اؿ تعالىكق ،[َُٕيكنس: ُّٔ ٠َْىِشُف حٌ َٚ ح َىَػخُٖ  ًَ ََّ اِ ْؼطَ ُّ ٌْ ١ُذ ح ـِ ُ٠ َِّٓ اؿ كق ،[ِٔ] النمؿ:{أَ

ِٓ }: تعالى َٛ ٠َْشف١ِ َِْػُض فَُٙ َِ ح  ًَ اِ  لي حصؿ إذا بالٌشفاء عمىٌ  ينعـ الذم كىك أم ،[َٖ] الشعراء:{َٚ

  (ْ) مرض.

                                                           

 (.ْٖٔ/ِأصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية )(ُ)
 َِٕ/ُ ، كالتفسير الكسيطُٔٗ/ّالمراغي ، كتفسيرٔٔ/ِيركث ابف ، كتفسيرّٖٓ/ٔ: تفسير الطبرمانظر(ِ)
 (ُِ/ْ)البيضاكم ، كتفسير(َِٔ/ُٖ) الطبرم : تفسيرانظر(ّ)
 ِٕ/ُٗ(تفسير المراغي:ْ)
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األحاديث كاآلثار أف الػدعاء عبػادة مػف أجػؿ العبػادات، بػؿ ىػك أكرميػا عمػى اهلل ، فاآليات ك 
فػػػإنيـ يػػػدعكف  ىػػػك أكبػػػر شػػػرؾ المشػػػركيف الػػػذيف بعػػػث إلػػػييـ رسػػػكؿ اهلل  -اإلشػػػراؾ فػػػي الػػػدعاء ك 

 .(ُ)بكف إلييـ ليشفعكا ليـ عند اهللبلئكة، كيتقر األنبياء كالصالحيف كالم
 األرباب، رب مف ال شفاءك  نفع كأف فيو الحسيفد الشيعة في تراب قبر اكعميو فإف اعتق 

 اعتقادىـ في المشركيف شابيكاي بيذا باعتقادىـ ىـك  ية،القرآناآليات منطكؽ  خالفيففإنيـ بذلؾ ي
 .كالضر النفع بأحجارىـ

 أف كتابو في بٌيف سبحانو كاهلل نبينا، سنة كال ربنا كتاب في ذكر كـمتراب المزعل كليس
شٌ } ، قاؿ تعالى:المؤمنيف لعباده شفاء العظيـ القرآف َّ ْك ٍَ َٚ َٛ ِشفَخٌء  خ ُ٘ َِ  ِْ آ َْ ٌْمُ َٓ ح ِِ ُي  ِِّ َُٕٔ َٚ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ِشفَخء}كقاؿ تعالى:، [ِٖ]اإلسراء:{ٌِّ َٚ ُ٘ياٜ  ُٕٛح  َِ َٓ آ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ َٛ ُ٘  ًْ   [ْْ] فصمت:{لُ

 مف أمراض شفاءك  ،السقـ مف شفاء، ك الضبلؿ مف شفاء القرآففي  لقوؿ أهؿ التفسلر:
 كالدكاء كالتعكذ بالرقى الظاىرة األمراض مف شفاءكميؿ، ك  كزيغ كشرؾ كنفاؽ شؾ مف ،لقمكبا

 (ِ) .إيمانان  بو يزدادكف لممؤمنيف شفاء فيك كمو ذلؾ مف يشفي فالقرآف، لممرضى الشافي
 :ومساةد قبور أئمتهـ قبم يقض معتقدهـ في اتخاذ عشر:  حادي

َلْعَيُ  المَِّه  ": قاؿ حيث ، اليدل رسكؿ لساف عمى فاعميا ممعكف مساجد القبكر كاتخاذ
ـْ َمَساِةدَ   (ّ)" َعَمى الَلُهوِد َواليََّصاَرى، اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْيِبَلاِئِه

 قبمة قبكر أئمتو ، فكيؼ بمف اتخذاف النبي فإذا كاف متخذ القبكر مساجد ممعكف عمى لس
 يتكجو الناس إلييا، كصرفيـ عف قبمة المسمميف الكعبة المشرفة، فإف حالو أفظع كأعظـ.

 اتِّخػػاذ مػػف التحػذير عمػػى اشػػتممتالتػي   اهلل رسػػكؿ عػػف ةالثابتػ الحػػديث كغيػره مػػف األحاديػػث ىػذاك 
 ًصػػيىغو  عمػػى جػػاء ذلػػؾ مػػف كالتحػػذير ،فاعمػػو لعػػف حتػػى ذلػػؾ فػػي نييػػو كاشػػتد مطمقػػان، مسػػاجد القبػػكر

 بػػػػالييكد مختصػػػػة ليسػػػػت كالمعنػػػػة" كالنصػػػػارل، الييػػػػكد عمػػػػى بالمَّعنػػػػة الػػػػدعاء بصػػػػيغة فجػػػػاء متعػػػدِّدة،

                                                           

 .(ُٕٗصمحمد بف عبد الكىاب ). تيسير العزيز الحميد : انظر(ُ)
 ابف ، كتفسير(ِٓٔ/ّ) اكمالبيض ، كتفسير(ُّٔ/َُ) القرطبي ، كتفسير(ِٖٔ/ّ) الماكردم : تفسيرانظر(ِ)

 (َُّٖ/ِ) الكسيط ، كالتفسير(ُُِ/ٓ) كثير
، كمسمـ: كتاب المساجد ّْٓالبخارم: كتاب الصبلة، باب الصبلة في البيعة، حديث: أخرجومتفؽ عميو: (ّ)

، مساجد القبكر اتخاذ عف كالنيي فييا الصكر كاتخاذ القبكر عمى المساجد، بناء عف كمكاضع الصبلة، باب النيي
 ُّٓحديث:
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 لمييػكد، اهلل بمقاتمىػة الػدعاء بصػيغة كجػاء، (ُ)و"منػ أعظػـ ىػك كمػا فعميـ فعؿ مف تعـ بؿ كالنصارل،
م شراري  بأنَّيـ ذلؾ فاعمي بكصؼ كجاء عمى  المسجد بناء يشمؿ مساجد القبكر كاتِّخاذ اهلل، عند ؽالخى

ػػاِلحُ  ": القبػػر، كمػػا قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  ـُ الرَُّةػػُؿ الصَّ َفَمػػاَت، َبَيػػْوا َعَمػػى َقْبػػرِِه  ِإفَّ ُأوَلِئػػَؾ ِإَذا َكػػاَف ِفػػلِه
َوَر، َفُأوَلِئَؾ ِشرَاُر الَخْمِؽ ِعْيدَ  ُروا ِفلِه ِتْمَؾ الصُّ ، كيىشػمؿ قىصػدىىا (ِ)"المَِّه َلػْوـَ الِقَلاَمػِ   َمْسِةًدا، َوَصوَّ

، كيىشػػػمؿ (ّ)"اَل َتْةِمُسػػػوا َعَمػػػى اْلُقُبػػػوِر، َواَل ُتَصػػػمُّوا ِإَلْلَهػػػا  ": كاسػػػتقبالىيا فػػػي الصػػػبلة، كمػػػا قػػػاؿ 
السجكدى عمى القبر مف باب أكلى؛ إذ ىك أخص  مف الصبلة إليو، فإف المسمميف قد أجمعػكا عمػى مػا 

ضطرار مف ديف رسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى عميو كآلو كسمـ أف الصبلة عند القبػكر منيػي عممكه باال
عنيا، كأنو لعف مف اتخػذىا مسػاجد، فمػف أعظػـ المحػدثات كأسػباب الشػرؾ الصػبلة عنػدىا كاتخاذىػا 

 ( ْ) .عمييا مساجد، كبناء المساجد
 بؿ المسمميف ديف مف ليس القبكر عمى المساجد بناء إف" بف تلمل :القوؿ شلخ اإلسالـ 

 مساجد القبكر اتخاذ يجكز ال بؿ ،الديف أئمة كاتفاؽ  النبي عف الثابتة بالنصكص عنو منيي ىك
 عف النيي عمى متفقكف الديف أئمة بؿ ،عندىا الصبلة بقصد أك عمييا المسجد ببناء ذلؾ كاف سكاء

                                                           

 عبد بف محمد بف حسف بف الرحمف كالمرسميف ػ عبد األنبياء دعكة تحقيؽ في المكحديف عيكف كقرة التكحيد كتاب(ُ)
 مكتبة/ السعكدية العربية المممكة الطائؼ، المؤيد، عيكف ػ مكتبة محمد بشير: التميمي ػ تحقيؽ سميماف بف الكىاب
 .(ُُُص)ـَُٗٗ/ىػُُُْ ،ُلسكرية ػ طا العربية الجميكرية دمشؽ، البياف، دار
 كمكاضع المساجد ، كمسمـ: كتابّّٕٖالحبشة، حديث: ىجرة المناقب، باب البخارم: كتاب أخرجومتفؽ عميو: (ِ)

، مساجد القبكر اتخاذ عف كالنيي فييا الصكر كاتخاذ القبكر عمى المساجد، بناء عف النيي باب الصبلة،
 ِٖٓحديث:

أبك داككد  أخرجو ، كِٕٗ، حديث:عميو كالبناء القبر تجصيص عف النيي كسكؼ، بابال مسمـ: كتاب أخرجو(ّ)
 اهلل رسكؿ عف الجنائز أبكاب، كالترمذم: ِِّٗ، حديث:القبر عمى القعكد كراىية في الجنائز، باب كتابفي سننو: 

ََُٓإلييا، حديث: كالصبلة عمييا، كالجمكس القبكر، عمى المشي كراىية في جاء ما ، باب 
 إسماعيؿ بف القبكر ػ محمد رفع تحريـ في الصدكر شرح كيميو اإللحاد أدراف عف االعتقاد تطيير: انظر(ْ)

 الرياض، سفير، البدر ػ مطبعة العباد حمد بف المحسف عبد: الشككاني ػ تحقيؽ محمد بف عمي بف محمد الصنعاني،
 بكر أبي بف العباد ػ محمد خير ىدم في المعاد ، كزاد(ّٕص)ـََِّىػ ػ ُِْْ ،ُالسعكدية ػ ط العربية المممكة

 ِٕالككيت ػ ط اإلسبلمية، المنار مكتبة - بيركت الرسالة، الجكزية ػ مؤسسة قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف
غاثة(َٔٓ/ُ)ـُْٗٗػ ىػُُْٓ،   شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف الشيطاف ػ محمد مصايد مف الميفاف ، كا 

، (ُٖٓ/ُ)السعكدية العربية المممكة الرياض، المعارؼ، الفقي ػ مكتبة حامد محمد: ػ تحقيؽ كزيةالج قيـ ابف الديف
 القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تيمية ػ تقي البف الكبرل الفتاكلك 
 ، كفتح(ِّْ/ِ)ـُٕٖٗ - ىػَُْٖ ،ُية ػ طالعمم الكتب دار ػ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف

 محمد: ػ تحقيؽ التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد بف حسف بف الرحمف التكحيد ػ عبد كتاب شرح المجيد
 . (ِّّ ص)ـُٕٓٗ/ىػُّٕٕ، ٕمصر ػ ط القاىرة، المحمدية، السنة مطبعة الفقي حامد
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 قصد إف: قاؿ مف ككؿ نبي غير كال نبي ال أحد قبر عند الصبلة يقصد أف ألحد ليس كأنو ،ذلؾ
 بحيث مشركع أمر: ذلؾ غير أك مشيد أك قبر عمى بني مسجد عند أك أحد قبر عند الصبلة
 كخالؼ ،الديف مف مرؽ فقد: فيو قبر ال الذم المسجد في الصبلة مف أفضؿ كيككف ذلؾ يستحب
 يقصد لـ لكك  القبكر عمى بنيت التي المساجد في يصمي أف ألحد ليس بؿ...، المسمميف إجماع
 إلى كالذريعة بالمشركيف التشبو مف ذلؾ في لما ابتغاء كال اتفاقا ال ذلؾ يقبؿ فبل ،عندىا الصبلة
 (ُ)".عميو التنبيو ككجكب الشرؾ

 يقض معتقدهـ في االستخارة بالسبح  والحصى والبيادؽ وغلرها:ثايي عشر: 

 كاف: قاؿ ، جابر عفكما  االستخارة الشرعية ىي التي جاءت بيا السنة النبكيةإف 
َـّ  :القرآف مف كالسكرة كميا، األمكر في االستخارة يعممنا  النبي َـّ ِباأَلْمِر َفْمَلْرَكْع َرْكَعَتْلِف ُث ِإَذا َه

، َـّ ِإيّْي َأْسَتِخلُرَؾ ِبِعْمِمَؾ، َوَأْسَتْقِدُرَؾ ِبُقْدَرِتَؾ، َوَأْسأَُلَؾ ِمْف َفْضِمَؾ الَعِظلـِ َفِإيََّؾ َتْقِدُر َواَل  َلُقوُؿ: المَُّه
ـُ َأفَّ َهَذا اأَلْمَر َخْلرٌ  َـّ ِإْف ُكْيَت َتْعَم ـُ الُغُلوِب، المَُّه ـُ، َوَأْيَت َعالَّ ـُ َواَل َأْعَم ِلي ِفي ِدلِيي  َأْقِدُر، َوَتْعَم

ـُ َأفَّ َهَذا َفاْقُدْرُه  -َأْو َقاَؿ: ِفي َعاِةِؿ َأْمِري َوآِةِمِه  -َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِ  َأْمِري  ْف ُكْيَت َتْعَم ِلي، َواِ 
َفاْصِرْفُه َعيّْي  -َأْو َقاَؿ: ِفي َعاِةِؿ َأْمِري َوآِةِمِه  -اأَلْمَر َشرّّ ِلي ِفي ِدلِيي َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِ  َأْمِري 

ِيي ِبِه، َوُلَسمّْي  َـّ َرضّْ  (ِ)"َحاَةَتُه "َواْصِرْفِيي َعْيُه، َواْقُدْر ِلي الَخْلَر َحْلُث َكاَف، ُث
ـ يتضح مف الحديث أف االستخارة ىي التكجو إلى اهلل سبحانو كتعالى؛ ألنو العميـ كالعبل

كالقادر كالمقتدر عمى أف يقدر لمعبد ما يشاء سبحانو كتعالى، كاف يصرؼ عنو ما يشاء، يعمـ 
ستخارة إال إلى هلل سبحانو، ما في األمكر كميا مف الخير أك الشر لمعبد، فبل يتكجو العبد عند اال

سبحانو كتعالى، أما التكجو في االستخارة إلى الجمادات كالسبحة كالحصى كالبنادؽ التي ال تنفع 
كال تضر نفسيا فضبلن عف غيرىا، ما ىي إال خرافات مف خرافات الشيعة التي أدخمتيا عمى الديف؛ 

 إلفساد المسمميف.

 

                                                           

 .(ْٖٖ/ِٕ) الفتاكل (مجمكعُ)
، كأبك داككد: كتاب الصبلة، باب ِّٖٔ االستخارة، حديث: عند الدعاء اب الدعكات، بابالبخارم: كت أخرجو(ِ)

، كالنسائي: َْٖ، كالترمذم: أبكاب الكتر، باب ما جاء في صبلة االستخارة، حديث:ُّٖٓفي االستخارة، حديث:
، باب ما جاء في صبلة ، كابف ماجو: كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييآِّّكتاب النكاح، كيؼ االستخارة، حديث:

 ُّّٖاالستخارة، حديث:
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 املبحج انخانج

  عهى وأحرها عتانرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍ

 األمساء وانصفاث عقٍدتهى يف 

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

ألئًت يف تىحٍد األمساء ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 
 وانصفاث.

األمساء  تىحٍد عقٍدتهى يف املطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث عهى
 وانصفاث.

ألئًت يف تىحٍد ناملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
 اء وانصفاث.األمس
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.األسماء والصفاتفي توحلد  : الروالات الميسوب  لألئم المطمب األوؿ

إلى أئمتيا ركايات في األسماء كالصفات، حيث إنيا أطمقت  اإلثني عشريةنسبت الشيعة 
عمى أئمتيا، كزعمكا أف أسماء اهلل كصفاتو ىـ األئمة، كأف أئمتيـ  عميان أسماء اهلل الحسنى كصفاتو ال

الذيف أطمقكا عمى أنفسيـ ىذه األسماء كالصفات، كنسبكا إلى أئمتيـ ركايات تزعـ أف األئمة ىـ 
ية الكريمة التي كرد فييا األسماء كالصفات، القرآنينفكف الصفات كيعطمكنيا، كيؤكلكف اآليات 

الصفات كيصرفكنيا عف معناىا الحقيقي، فإنيـ قد نسبكا العدـ إلى اهلل سبحانو كتعالى عندما نفكا 
كال يأتي كال  ،يد كال ساؽ عيف كال كجو كال عنو، فقالكا: اهلل تعالى منزهه عف االتصاؼ بصفات، فبل

كال يستيزئ كال يسخر، كغيرىا مف  يجيء كال ينزؿ كال يستكم عمى عرشو، كال يغضب كال يعجب
ناؾ ركايات منسكبة عف اهلل سبحانو كتعالى، في اإلثني عشريةالصفات الذاتية كالفعمية التي نفتيا 

إلى األئمة في التأكيؿ، كركايات في النفي كالتعطيؿ، كركايات في إطبلؽ ىذه األسماء كالصفات 
نيـ المعنيكف بيا.  عمى األئمة، كا 

 أواًل: الروالات الميسوب  إلى األئم  في تأولؿ آلات األسماء والصفات:

 تأولؿ صفات اهلل سبحايه وتعالى الذاتل : .ٔ

 د:تأولؿ صف  الل - أ
 (ُ) كالنعمة...". القكة: العرب كبلـ في اليد "...:قاؿ أيه ةعفر أبي ما يسب إلى (ُ
شِ }: قوؿ اهلل في قاؿ أيه اهلل عبد أبي ما يسب إلى (ِ َِ ٌْم١َِخ ََ ح ْٛ ١ؼاخ لَْزَؼظُُٗ ٠َ ِّ ُع َؿ ٍْ حأْلَ َٚ

ِٛ }: أحد...، كفي قكلو معو يممكيا ال ممكو يعني :[ٕٔ]الزمر:{ ْط َِ حُص  َٚ َّّٔخ حٌ ٠َّخٌص َٚ

 ِٗ ِٕ١ ِّ  بقدرتو مطكيات كالسمكات:  يقكؿ كالقكة، القدرة: كاليد اليد،: اليميف :قاؿ [ٕٔ]الزمر:{ر١َِ

 (ِ)كقكتو...".

                                                           

 ْ/ْ (بحار األنكار:ُ)
 ِ/ْ(بحار األنكار:ِ)
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َّٞ }:إلبملس  قوؿ اهلل في قاؿ أيه ما يسب إلى الرضا (ّ خ َهٍَْمُض ر١ََِي َّ َي ٌِ ـُ ْٔ ْْ طَ ََٕؼَه أَ َِ خ  َِ} [

 (ُ).كقكتي" بقدرتي يعنى: قاؿ [ٕٓص:
 صف  الساؽ: تأولؿ- ب

خقٍ }: قوله في قاؿ أيه الرضا الحسف أبيما يسب إلى  َٓ  ْٓ ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ  [،ِْ]القمـ: {٠َ

 يستطيعكف فبل أصبلب المنافقيف تدمج أك ،سجدان  المؤمنكف فيقع يكشؼ نكر مف "حجاب: قاؿ
.(ِ)السجكد"

 تأولؿ صف  الوةه: - ت
ًُّ }: قوله في قاؿ أيه اهلل عبد أبي ما يسب إلى (ُ َُٙٗ  ُو ْؿ َٚ َ٘خٌٌِه اَِلَّ  ٍء  ْٟ  [ٖٖ] القصص:{َش

 الكجو فيك كآلو عميو اهلل صمى بعده مف كاألئمة طاعة محمد مف بو أمر بما اهلل أتى مف: قاؿ
 (ّ) ييمؾ...". ال الذم

أنبياؤه  اهلل كجو كلكف كفر، فقد كالكجكه بكجو اهلل كصؼ "...مف: قاؿ أيه الرضاما يسب إلى  (ِ
لى  اهلل إلى يتكجو بيـ الذيف السبلـ، عمييـ كحججو كرسمو (ْ) كمعرفتو...". دينو كا 



 تأولؿ صف  العلف: - ث
َِٞ رِؤَْػ١َُِٕٕخ}: عزوةؿ اهلل لؤوؿ المةمسي صف  العلف الواردة في قوؿ ـْ  ،[ُْ] القمر:{طَ

ٍَْه رِؤَْػ١َُِٕٕخ }:عزكجؿ قكلو ككذلؾ بحفظنا، أمبقكلو:  ٌْفُ حْطَِٕغ ح  عمى ااىمعن قاؿ:[، ّٕ] ىكد:{ َٚ

 (ٔ)."خمقو... في اهلل عيف نحف، عند تعقيبو عمى الركاية المنسكبة إلى أبي جعفر: "...(ٓ)حفظي
 
 

                                                           

 القمى ػ بابكيو بف الحسيف بف عمى بف محمد الصدكؽ جعفر أبي الرضا ػ أخبار عيكف ، كَُ/ْ(بحار األنكار:ُ)
 (.ُُٔ/ِ) ـ ُْٖٗ -  ى َُْْ األكلى ط:ػ  لبناف - بيركت األعممي مؤسسة ػ حسيف تحقيؽ:

 ٖ/ْ (بحار األنكار:ِ)
 (.ِّْ/ٓ(،كخاتمة المستدرؾ:)ّٗ/ٓٔ، َُِ/ِْ ،ٓ/ْ)بحار األنكار:(،ك ُّْ/ُالكافي ػ باب النكادر:)(ّ)
(، كعيكف ِْْ/ُ(، كالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة:)َّْ/ِٖككسائؿ الشيعة:) ،َُِ/ِْبحار األنكار: (ْ)

 (.ُُِ/ِإخبار الرضا:)
 ُٖٗ/ِْبحار األنكار: (ٓ)
 ٔٓ، كبصائر الدرجات: صِٖٖ/ُ،، كالخرائج كالجرائح: ّْٖ/ِٓبحار األنكار: ، ك ُْٓ/ُالكافي: (ٔ)
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 تأولؿ صفات اهلل سبحايه وتعالى الفعمل : .ٕ

 تأولؿ صفتي المةيء واإلتلاف: - أ
َّ }:قكلو تعالى في معنىايه قاؿ  ما يسب إلى عمي  (ُ ٌْ ُُ ح ُٙ ْْ طَؤْط١َِ َْ اَِلَّ أَ ٚ َُ ْٕظُ َ٠ ًْ َ٘ ْٚ اَلثَِىشُ أَ

رِّهَ  ٍَ َٟ رَْؼُغ آ٠ََخِص  ْٚ ٠َؤْطِ رَُّه أَ ٍَ  َٟ  ىؿ كالو عميو اهلل صمى خاطب نبينا فإنما ،[ُٖٓ] األنعاـ:{٠َؤْطِ

 بعض يأتي أك ربؾ، يأتي أك المبلئكة فيعاينكىـ، تأتييـ أف إال كالمشرككف المنافقكف ينتظر
 ( ُ) ربؾ...". أمر بذلؾ يعني ؟ ربؾ آيات

ٍَُه َطفّاخ َطفّاخ}: اهلل قاؿ في قوؿ أيه الرضاإلى ما يسب  (ِ َّ ٌْ ح َٚ رَُّه  ٍَ َؿخَء  [ ِِ] الفجر:{َٚ

 أمر كجاء يعني بذلؾ إنما االنتقاؿ، عف تعالى كالذىاب، بالمجيء يكصؼ ال  اهلل "إف: فقاؿ
 ( ِ).صفا" صفا كالممؾ ربؾ

 اإلستواء عمى العرش: صف  تأولؿ - ب
  (ّ) كجؿ...". دؽ ما عمى استكلى..." عيى االستواء:ايه قاؿ في م ما يسب إلى عمي  (ُ
ٜ}:في معيى قوله تعالى قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  (ِ َٛ ظَ ْٓ ِٕ ح َْ ٌَْؼ ُٓ َػٍَٝ ح َّ ْك ََّ ] {حٌ

 أف غير مف مف خمقو بائف العرش عمى مستكؿو  ىك ككذلؾ نفسو، كصؼ بذلؾ: قاؿ [ٓطو:
(ْ) لو...". العرش محتاز أف كال لو، اكيان ح العرش يككف أف كال لو، حامبلن  العرش يككف



 (ٓ)."شئ مف إليو أقرب شئ فميس شئ كؿ مف استكل."..:قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  (ّ
 تأولؿ صف  الغضب: - ت

ِٗ َغَؼزِٟ } :تعالى سبحايه في قوؿ اهلل أيه قاؿ ةعفر أبيما يسب إلى  ًْ َػ١ٍَْ ْٓ ٠َْلٍِ َِ َٚ

ٜ َٛ َ٘  كصفو فقد شئ إلى شئ مف زاؿ قد اهلل أف زعـ مف العقاب، إنو ىك:، "... قاؿ[ُٖ]طو:{فَمَْي 

ف مخمكؽ صفة  (ٔ) ..."فيغيره شئ يستفزه ال تعالى اهلل كا 
                                                           

 (ِّ/ْٔ، َُّ/ّ) (بحار األنكار:ُ)
 (.ُِِ/ِعيكف أخبار الرضا:)ك ، ُّٖ/ّ بحار األنكار:(ِ)
 ّّٔ/ّ بحار األنكار:(، ك ُٔٔ/ُ: )كاشتقاقيا األسماء معاني باب الكافي ػ(ّ)
 ُّّ/ّ كار:(بحار األنْ)
  ّّٔ/ّبحار األنكار:، ك ُِٖ/ُ :الكافي(ٓ)
كالفصكؿ الميمة في أصكؿ ، َُُ/ُ :الفعؿ صفات كسائر الفعؿ صفات مف أنيا اإلرادة باب ػ الكافي(ٔ)

 (.َُٗ/ُاألئمة:)
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 :ثايلًا: الروالات الميسوب  إلى األئم  في إطالؽ األسماء والصفات عملهـ

 (ُ)".اهلل باب اكأن اهلل، حبيب كأنا اهلل، يد كأنا اهلل، عيف أنا" ايه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ُ
 {َوْةَههُ  ِإالَّ  َهاِلؾٌ  َشْيءٍ  ُكؿُّ }:قاؿ الذم كجيو كاهلل "...نحف :أيه قاؿ ةعفر أبيما يسب إلى  .ِ

 (ِ)...".[ٖٖ]القصص:

  (ّ) ييمؾ...". ال الذم اهلل نحف كجو :أيه قاؿ ةعفر أبيما يسب إلى  .ّ
 كنحف أظيركـ بيف رضاأل في نتقمب اهلل، كجو "... نحف :أيه قاؿ ةعفر أبيما يسب إلى  .ْ

 (ْ) جيمنا...". مف كجيمنا عرفنا مف عرفنا عباده، عمى بالرحمة المبسكطة كيده خمقو في اهلل عيف
 خمقو، في اهلل عيف كنحف اهلل، كجو كنحف اهلل، لساف "...نحف :أيه قاؿ ةعفر أبيما يسب إلى  .ٓ

 (ٓ).عباده" في اهلل أمر كالة كنحف
الصادؽ  كلسانو اهلل عيف "...أنا : المؤمنيف أمير قاؿ: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٔ

ِ }:يقكؿ الذم اهلل جنب كأنا كيده، ِْٕذ هللاَّ ْؽُض فِٟ َؿ ََّ خ فَ َِ طَخ َػٍَٝ  ََ ْٔ ٌْ ٠َخ َك ْْ طَمَُٛي َْٔف ] {أَ

 ( ٔ) كالمغفرة...". بالرحمة عباده عمى المبسكطة اهلل يد ، كأنا[ٔٓالزمر:
 اهلل قمب كأنا اهلل، عمـ أنا: قاؿ  المؤمنيف أمير إف: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٕ

 (ٕ)اهلل". يد كأنا اهلل، جنب الناظرة، كأنا اهلل كعيف الناطؽ، اهلل كلساف الكاعي،
 المؤمنيف كأمير كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ "...كاف: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٖ
 الذم اهلل كنحف كجو خمقو عمى كيده بو، ينطؽ الذم كلسانو ه،عباد في كعينو ككجيو اهلل ديف 
 (ٖ) منو...". يؤتى
 صكرنا فأحسف كصكرنا خمقنا، فأحسف خمقنا  "إف اهلل: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٗ

 كالرحمة، بالرأفة عباده عمى المبسكطة كيده خمقو، في الناطؽ عباده، كلسانو في عينو كجعمنا
                                                           

 (.ٗٔكبصائر الدرجات:)ص، ُْٗ/ِْبحار األنكار: ، ك ُْٓ/ُ ػ باب النكادر: الكافي(ُ)
 ََِ/ِْبحار األنكار: (ِ)
 َُِ/ِْبحار األنكار: (ّ)
 ُّْ/ُ، كنحكه في الكافي: ُٔٗ/ِْبحار األنكار: (ْ)
 ٗٔ، بصائر الدرجات: صِٖٖ/ُ، الخرائج كالجرائح: ّْٖ/ِٓبحار األنكار: ، ك ُْٓ/ُالكافي: (ٓ)
 ٗ/ْ (بحار األنكار:ٔ)
 (.ِٕ، كبصائر الدرجات: )صُٖٗ/ِْ (بحار األنكار:ٕ)
 (.ٕٓ(، كبصائر الدرجات:)صُّْ/ُكه في الكافي:)، كنحُٕٗ/ِْبحار األنكار: (ٖ)
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 األشجار، أثمرت بنا كأرضو، سمائو في كخزانو عميو يدؿ الذم كبابو تى منو،يؤ  الذم ككجيو
 عبد اهلل، كبعبادتنا األرض، عشب كنبت السماء، غيث انزؿ كبنا األنيار، كجرت كأينعت الثمار،

  (ُ) اهلل...". عبد ما نحف كلكال
ْٟ }:وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ قاؿ في أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .َُ ًُّ َش َ٘خٌٌِه اَِلَّ ُو ٍء 

 َُٗٙ ْؿ  الذم كجيو كنحف منو، يكتى الذم كجيو إال شيء ىالؾ كؿ عنى إنما...[ٖٖسكرة القصص:]{َٚ

 (ِ)منو". يؤتى

َِ }:في قكلو تعالىقاؿ  أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ُُ ح ََ ْو حْْلِ َٚ اَلِي  ـَ ٌْ ًُٚ ح رَِّه  ٍَ ْؿُٗ  َٚ ٠َْزمَٝ  َٚ} [

  (ّ).كجو اهلل" نحف: [ِٕالرحمف:
َٕٝ فَخْىُػُٖٛ :}:  اهلل قوؿ فيقاؿ  أيه اهلل عبد أبيا يسب إلى م .ُِ ْٔ ٌُْل خُء ح َّ ْٓ ِ حأْلَ لِِلَّ َٚ

َٙخ  إال عمبل العباد مف اهلل يقبؿ ال التي الحسنى األسماء كاهلل نحف: قاؿ [َُٖ] األعراؼ:{رِ

 (ْ).بمعرفتنا"
اهلل  قكؿ كىك اهلل، عمى بنا فاستعينكا شدة بكـ "إذا نزلت: قاؿ أيه الرضاما يسب إلى  .ُّ

َٙخ:}تعالى َٕٝ فَخْىُػُٖٛ رِ ْٔ ٌُْل خُء ح َّ ْٓ ِ حأْلَ لِِلَّ   (ٓ) [َُٖ] األعراؼ:{َٚ

زعمكا أف األئمة يعممكف ما كاف كما يككف، كما مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الشيعة الرافضة    
في الجنة كما  ىك كائف إلى قياـ الساعة، كيعممكف ما في السماكات كما في األرض، كيعممكف ما

 ال هلل سبحانو كتعالى صفة في النار، كال يخفى عمييـ شيء في األرض كال في السماء، فيذه
  (ٔ) أحد. فييا يشاركو

 

 

                                                           

 (.ُْْ/ُمثمو: )  جعفر أبي ، كفي الكافي عفُٕٗ/ِْبحار األنكار: (1)
 (.ٕٓكبصائر الدرجات:)ص ،ُّْ/ُ، كنحكه في الكافيََِ/ِْبحار األنكار: (2)
 ُّْ/ُالكافي ، كنحكه فيُِٗ/ِْبحار األنكار: (ّ)
 (.ُٕٕ/ٓكمستدرؾ الكسائؿ:) ،ٔ/ُٗبحار األنكار: ، ك ُْْ/ُالكافي(ْ)
 (.ُٕٕ/ٓ، كمستدرؾ الكسائؿ:)ٓ/ُٗبحار األنكار:(ٓ)
 سبؽ الحديث عنيا في المبحث األكؿ المتعمؽ بتكحيد الربكبية.(ٔ)
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 :هاالصفات وتعطلم ثالثًا: الروالات الميسوب  إلى األئم  في يفي

 تكحيده ـكنظا تكحيده، معرفتو كأصؿ معرفتو، عبادة اهلل "أكؿ :قاؿ أيه ما يسب إلى عمي  .1
(ُ) عنو...". الصفات نفي



 مكاف كال بزماف يكصؼ ال كتعالى اهلل تبارؾ إف: قاؿ أيه الصادؽ اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ِ
 ( ِ) كاالنتقاؿ...". كالسككف كالحركة كالمكاف خالؽ الزماف ىك بؿ سككف، كال انتقاؿ كال حركة كال
  (ّ) ..."يكصؼ أف مف أكبر اهلل"...: قاؿ أيه الصادؽ اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ّ
 األحد الكاحد هلل الحمد : المؤمنيف أمير قاؿ: قاؿ أيه الصادؽ اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ْ

  (ْ) ..."األمثاؿ فيو لو تضرب حد كال تناؿ صفة لو فميست...الصمد
 بالككفة الناس  المؤمنيف أمير خطب"...: قاؿ أيه الصادؽ اهلل عبد أبيما يسب إلى  .ٓ

  (ٓ) "رؤيتو... األبصار كمف ذاتو الصفات مف الممتنعة ... حمده عباده المميـ هلل الحمد :فقاؿ
 إلى ينزؿ كتعالى تبارؾ اهلل أف زعمكا قكـ عنده ذكر: ما يسب إلى موسى الكاظـ أيه قاؿ .ٔ

 (ٔ) ينزؿ...". أف إلى يحتاج كال ينزؿ ال اهلل إف: فقاؿ السماء الدنيا،
 مكاف، كال زماف ببل يزؿ لـ كاف كتعالى تبارؾ اهلل "إف: أيه قاؿما يسب إلى موسى الكاظـ  .ٕ

 (ٕ) مكاف...". في يحؿ كال مكاف، بو يشتغؿ كال مكاف منو ال يخمك كاف، كما اآلف كىك
 عده كمف عده فقد حده كمف حده فقد اهلل كصؼ مف: "...ما يسب إلى موسى الكاظـ أيه قاؿ .ٖ
  (ٖ) "أزلو... أبطؿ فقد
 ( ٗ)كال يخادع...". يمكر كال يستيزئ كال يسخر ال  اهلل "...إف: قاؿ أيهرضا الما يسب إلى  .ٗ

                                                           

شرح: ػ   طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير كبلـ مف الرضي الشريؼ اختاره ما مجمكع الببلغة ػ كىك نيج(ُ)
 َِٓ/ُ، كنحكه في الكافي: ِّٓ/ْ بحار األنكار:، ك (ُٓ/ُلبناف) المعرفة ػ بيركت ػ عبده ػ دار محمد الشيخ

َّٗ/ّ (بحار األنكار:ِ)

 (.ِّٓ/ٓ(، كمستدرؾ الكسائؿ:)َُْ/ٕ، ككسائؿ الشيعة:)َُٕ/ُ، كالكافي ّٔٔ/ُٖ(بحار األنكار:ّ)
 (. ِّٕ/ِمستدرؾ:)(، كخاتمة الِٗٔ/ْ، كبحار األنكار:)ُّْ/ُ(الكافي ػ باب جكامع التكحيد: ْ)
 َِْ/ُ(الكافي ٓ)
  ُُّ/ّ بحار األنكار:، ك ُِٓ/ُ:كاالنتقاؿ الحركة باب ػ الكافي(ٔ)
 ِّٕ/ّ (بحار األنكار:ٕ)

 (.ِٖٓ/ْ، كبحار األنكار:)َُْ/ُ(، كالكافي ِٖ/ِ(نيج الببلغة:)ٖ)
 ُّٗ/ّ (بحار األنكار:ٗ)
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يُ :}قاؿ في معيى قوله تعالى أيه  عميما يسب إلى  .11 َّ ُ حٌظَّ  "تأكيؿ :[ِ]اإلخبلص:{هللاَّ

كال  مكضع كال حدكد، كال حد كال تمثاؿ، كال صكرة كال شبو، كال مثؿ كال جسـ، اسـ كال ال الصمد
 حركة، كال كال سككف قعكد، كال قياـ كال خبل، كال مبل كال ثمة، كال ىنا كال أيف، كال كيؼ كال مكاف،

 عمى كال مكضع، يسعو مكضع ال منو يخمك كال نفساني، كال ركحاني كال نكراني، كال ظمماني كال
.(ُ)ىذه األشياء" عنو منفي رائحة، شـ عمى كال قمب، خطر عمى كال لكف،
 كمحيط ،كتحت كفكؽ ،كىاىنا ىاىنا ىك دما سئؿ ألف اهلل؟ قاؿ:عي  عميما يسب إلى  .ُُ
َٔشٍ } :كىك قكؿ اهلل سبحانو كتعالى..."، كمعنا بنا ّْ ََل َه َٚ  ُْ ُٙ حرِؼُ ٍَ  َٛ ُ٘ ٜ ػاََلػٍَش اَِلَّ  َٛ ـْ َٔ ْٓ ِِ  ُْ خ ٠َُىٛ َِ

ؼَ  َِ  َٛ ُ٘ ََ اَِلَّ  ََل أَْوؼَ َٚ ٌَِه  ًَ  ْٓ ِِ ََل أَْىَٔٝ  َٚ  ُْ ُٙ ُٓ خِى َٓ  َٛ ُ٘ خ َوخُٔٛحاَِلَّ  َِ  َٓ ُْ أ٠َْ  .(ِ) [ٕ]المجادلة:{ُٙ

 .(ّ) غيره. " كاألسماء أسمائو غير كىك بأسمائو يسمى "...كاهلل ولقوؿ الكمليي في كتابه الكافي:

، كىذا فيو نفي الشيعة اإلمامية لصفة مف (ٗ)بالبداء "اإلثيي عشرل تقوؿ الشلع  اإلمامل  " .ُِ

ال ينبغي الكبلـ في القضاء كالقدر، بؿ ت اإلمامية: صفات اهلل تعالى كىي صفة العمـ، حيف قال

ينبغي الكبلـ في البداء، كفي ذلؾ عقد العاممي في كتابو الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة بابان 

 (ٓ)البداء". في الكبلـ ينبغي بؿ كالقدر القضاء في الكبلـ ينبغي ال بعنكاف: "أنو

 فتركا ما األجر مف بالبداء القكؿ في ما لناسا عمـ "لك عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ُّ

  (ٔ).فيو" الكبلـ عف

 

                                                           

 َِّ/ّاألنكار: بحار(ُ)
 َُّ/ُ، كالكافي َُ/ٓٓاألنكار: بحار(ِ)
 ُُْ/ُ(الكافي ّ)
، (ٔٔ/ُْ) العرب ػ ابف منظكر: جائز، لساف غير اهلل عمى كذلؾ يعمـ، لـ أف بعد عمـ شيء استصكاب :البداء(ْ)

 كىك مف أصكؿ كمعتقدات الشيعة اإلمامية "اإلثني عشرية" الذيف أجازكا البداء عمى اهلل تعالى.
 .(ِِٓ/ُ):العاممي – األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ٓ)
 الميمة الفصكؿ(، ُْٗػُْٔ/ُ(، كفي الباب ست عشرة ركاية، انظرىا:)ُْٖ/ُالكافي ػ الكميني ػ باب البداء:)(ٔ)

، كفي الباب (َُٖ/ْ) :ػ باب البداء كالنسخ المجمسي – األنكار بحار، (ِّٓ/ُ):العاممي – األئمة أصكؿ في
 (.ُّْػِٗ/ْسبعكف ركاية، انظرىا:)
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 (ُ)" ما عظـ اهلل عز كجؿ بمثؿ البداء". ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ُْ

 (ِ)."بالبداء هلل يقر كأف الخمر بتحريـ إال قط نبيا اهلل بعث ما" أيه قاؿ: الرضا ما يسب إلى .ُٓ

 (ّ)بشيء مثؿ البداء"." ما عبد اهلل  وةاء في روالاتهـ: .ُٔ

                                                           

 (.َُٕ/ْ(، بحار األنكار ػ المجمسي: )ُْٔ/ُالكافي ػ الكميني: )(ُ)
 (.ٗٗ/ْ(، بحار األنكار ػ المجمسي: )ُْٖ/ُالكافي ػ الكميني: )(ِ)
 (.َُٕ/ْ(، بحار األنكار ػ المجمسي: )ُْٔ/ُالكافي ػ الكميني: )(ّ)



 86 

 في توحلد األسماء والصفات. عقلدتهـالمطمب الثايي: أثر الروالات عمى 
مف الركايات التي نسبكىا إلى أئمتيـ في األسماء  اإلثني عشريةاالعتقاد الذم تأثر بو 

طبلؽ أسماء اهلل القرآنكالصفات، ىك نفي الصفات كتعطيميا كتأكيؿ اآليات  ية التي تثبتيا، كا 
عمى أئمتيـ، كزعمكا أف أسماء اهلل كصفاتو ىـ األئمة، كمنيا ما نسب إلى  عميان لحسنى كصفاتو الا

َٕٝ فَخْىُػُٖٛ }: اهلل قكؿ في :قاؿ اإلماـ جعفر الصادؽ أنو ْٔ ٌُْل خُء ح َّ ْٓ ِ حأْلَ لِِلَّ َٚ

َٙخ   (ُ)."... الحسنى األسماء كاهلل نحف ،[َُٖاألعراؼ:]{رِ

  :بالعدـ أوقعهـ في القوؿلألئم  في الصفات  وهابالروالات التي يسأواًل: 

في بياف معنى قكلو  إلى عمي منيا ما نسب  لؤلئمةالتي نسبكىا  كاف ذلؾ في الركايات
يُ :}تعالى َّ ُ حٌظَّ  كال شبو، كال مثؿ كال جسـ، اسـ كال ال الصمد "تأكيؿ قاؿ: :[ِاإلخبلص:]{هللاَّ

 مبل كال ثمة، كال ىنا كال أيف، كال كيؼ كال كال مكاف، مكضع كال حدكد، كال حد كال تمثاؿ، كال صكرة
 كال نفساني، كال ركحاني كال نكراني، كال ظمماني كال حركة، كال كال سككف قعكد، كال قياـ كال خبل، كال

 منفي رائحة، شـ عمى كال قمب، خطر عمى كال لكف، عمى كال مكضع، يسعو مكضع ال منو يخمك
 .(ِ)ىذه األشياء" عنو

 منو كال شيء مف كال ،شيء فيو كال شيء في ال كتعالى سبحانو اهلل أىفٌ  اعتقادىـكذلؾ ك 
 ينسب كال شيء إلى ينسب كال ،شيء تحت كال شيء فكؽ كال ،شيء عميو كال شيء عمى كال ،شيء
 لكاف شيء في كاف لك فؤلىٌنو شيء في ال أىٌنو الحكادث، أما صفات كمو ذلؾ ألىفٌ  ،شيء إليو

 أىٌنو كأما، متحركان  فيككف منتقبلن  كأما ،ساكنان  فيككف فيو البثان  إما كلكاف ،حادث كالمحصكر محصكران 
 فيككف حادثان  أك قديمان  الغير ذلؾ كاف سكاء ،لغيره محبلن  لكاف شيء فيو كاف لك فؤلنو شيء فيو ال

 جزءان  لكاف شيء مف كاف لك فؤلىٌنو شيء مف ال أىٌنو كأما، حادث بالغير كالمشغكؿ بالغير، مشغكال
 لكاف شيء منو كاف لك فؤلىٌنو شيء منو ال أىٌنو كأما، حادث كالمكلكد مكلكدان، فيككف الشيء ذلؾ مف
 شيء عمى كاف لك فؤلنو شيء عمى ال أىٌنو كأما، حادثان  فيككف لو كالدان  فيككف منو جزءان  الشيء ذلؾ
 ال أىٌنو كأما، المحمكؿ الشيء مف أقكل الحامؿ الشيء ألف ،منو أقكل فيككف لو حامبلن  الشيء لكاف
االستعبلء،  ناحية مف منو أقكل، أقكل فيككف منو أعمى لكاف شيء عميو كاف لك فؤلىٌنو شيء عميو

                                                           

 (.ُٕٕ/ٓ، كمستدرؾ الكسائؿ:)ٔ/ُٗ، كبحار األنكار: ُْْ/ُالكافي(ُ)
 َِّ/ّاألنكار: بحار(ِ)
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 البثان  كلكاف حادث، كالمحصكر فيو محصكران  يككف ألنو؛ شيء في ككنو فمثؿ شيء فكؽ ال أىٌنو كأما
 .(ُ)"الحادث صفات مف ذلؾ ككؿ حركان،مت فيككف عنو منتقبلن  أك ساكنان، فيككف فيو

التعطيؿ الذم يؤدم إلى عبادة  فيكؿ تمؾ الصفات التي أردكا أف ينزىكا اهلل عنيا أكقعتيـ 
ألنيـ تخيمكا اهلل سبحانو كتعالى في عقكليـ؛ فشبيكه بالمخمكقات؛ فنفكا كذلؾ االعتقاد منيـ؛  العدـ

ـ أف اهلل سبحانو كتعالى، ال فكؽ كال تحت، كال عنو الصفات؛ ككصفكه تعالى بالعدـ؛ ألف مف يزع
فاف  كال في شيء كال مف شيء، كال عمى شيء كال عميو شيء، أماـ كال خمؼ، كال يميف كال شماؿ،

ذلؾ أدؽ كصؼ لمعدـ، فمك طمبنا مف احد أف يصؼ لنا العدـ ما كصفو أدؽ مف الكصؼ الذم 
 اهلل سبحانو كتعالى.  اإلثني عشريةكصفت بو 

  بالحموؿ: ًا: الروالات التي يسبوها لألئم  في الصفات أوقعهـ في القوؿثايل

عندما سئؿ أيف  نسبكىا إلى عمى  منيا ما لؤلئمةالتي نسبكىا  كاف ذلؾ في الركايات
ىك قكؿ اهلل سبحانو قاؿ: ك ..."، كمعنا بنا كمحيط ،كتحت كفكؽ ،كىاىنا ىاىنا ىك" اهلل؟ فقاؿ:

ِِ } :كتعالى  ُْ خ ٠َُىٛ ََل َِ َٚ ٌَِه  ًَ  ْٓ ِِ ََل أَْىَٔٝ  َٚ  ُْ ُٙ ُٓ خِى َٓ  َٛ ُ٘ ٍش اَِلَّ  َٔ ّْ ََل َه َٚ  ُْ ُٙ حرُِؼ ٍَ  َٛ ُ٘ ٜ ػاََلػٍَش اَِلَّ  َٛ ـْ َٔ ْٓ

خ َوخُٔٛح َِ  َٓ ُْ أ٠َْ ُٙ َؼ َِ  َٛ ُ٘ ََ اَِلَّ   .(ِ) [ٕ]المجادلة:{أَْوؼَ

ـ أسماء اهلل أف األئم  ه ثالثًا: الروالات التي يسبوها لألئم  في الصفات أوقعهـ في القوؿ
  (ّ) عملاً وصفاته ال الحسيى

كصفاتو، فإنيـ لـ يصفكا اهلل سبحانو كتعالى بما كصؼ  اهلل بأسماء أئمتيـ كصؼ الشيعة
 بؿ كصفكا أئمتيـ بما كصؼ اهلل تعالى بو نفسو، كزعمكا أف ، رسكلو بو كصفو بو نفسو، كبما

عشر، كىذا فيو  االثنا األئمة عف عبارة ىي كتابو في ذكرىا التي سبحانو كتعالى كصفاتو اهلل أسماء
بينما نفكىا عف اهلل  ،الصفات الكاجبة هلل سبحانو كتعالىمخمكؽ بالخالؽ، فأثبتكا ألئمتيـ تشبيو ال

 ،عميان الحسنى كصفاتو ال أسمائو مف اهلل سبحانو كتعالى تعطيؿ يتضمف سبحانو كتعالى، كىذا
عطاءىا كا بذلؾ مف الركايات التي نسبكىا زكران إلى أئمتيـ في لمبشر المتمثمكف باألئمة، تأثر  كا 

 (ْ) األمة. عف بو كشذت الشيعة، بو انفردت ما األسماء كالصفات، كىك
                                                           

 .(ِِص)ػ أحمد األحسائي:  النفس ةحيا(ُ)
 َُّ/ُ ػ الكميني: الكافي، ك َُ/ٓٓ:ػ المجمسي األنكار بحارانظر: (ِ)
 (.ُٕٕ/ٓكمستدرؾ الكسائؿ:) ،ٔ/ُٗبحار األنكار: ، ك ُْْ/ُالكافي(ّ)
 .(ٔٓٓ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿانظر: (ْ)
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 اهلل كلساف الكاعي، اهلل قمب كأنا اهلل، عمـ أنا :قاؿ  عميان زعمكا أف كمف ىذه الركايات ما 
 كأنا األٌكؿ، كأنا ،اهلل باب كأنا اهلل، حبيب كأنا هللا يد كأنا اهلل، جنب الناظرة، كأنا اهلل كعيف الناطؽ،
  (ُ).الباطف كأنا الٌظاىر، كأنا اآلخر،

بيا أئمتيـ صفة العمـ بالغيب الذم  اإلثني عشريةكمف الصفات التي كصؼ الشيعة 
اختص بو اهلل سبحانو كتعالى، كالتي سبؽ الحديث عنيا، فزعمكا أف األئمة يعممكف ما كاف كما 

كما ىك كائف إلى قياـ الساعة، كيعممكف ما في السماكات كما في األرض، كيعممكف ما في يككف، 
هلل سبحانو  صفة الجنة كما في النار، كال يخفى عمييـ شيء في األرض كال في السماء، فيذه

 أحد.  فييا يشاركو ال كتعالى
 .(ِ) اهلل كيد اهلل كجو ىـ األئمة إف كالعديد مف الركايات التي تقكؿ

وحدة الذات اإللهل  مع ب : الروالات التي يسبوها لألئم  في الصفات أوقعهـ في القوؿرابعاً  
 .صفاتها

فيك تعالى ممؾ مف حيث ىك  ككحدة الذات كالصفات كذلؾ، ،كحدة الصفاتب يعتقد الشيعة
 بيذه لذاتو، الكاجب ذات عمى زائدة ليست الصفات، ك (ّ)كىكذا إلو كىك إلو مف حيث ىك عالـ

 كعممو كقدرتيو؛ غيره كبيف بينو المشترؾ الكجكد ال كحده، الكجكد ىك حقيقتو بؿ بعينيا، لحٌجةا
رادتو  إذ ذاتو، عيف حياتو تككف أفٌ  يجب، ف(ْ) مقدكراتو إلى بالنسبة الكجكد ذلؾ اعتبار غير ليس كا 

، (ٓ) الكحدة ثبتت ةكالمغاير  التعدد انتفى فإذا ذاتو، غير ككنيا كبيف ذاتو عيف ككنيا بيف كاسطة ال

 ليست كىي الكاحدة، ذاتو كعيف ذاتو في مجمكعة كنحكىا كاألزلية كالقدرة العمـ صفات أف بمعنى

                                                           

(، ّْٕ/ّٗ، ُٖٗػ ُْٗ/ِْ، كبحار األنكار ػ المجمسي:)ُْٓ/ُ ػ الكميني ػ باب النكادر: الكافيانظر: (ُ)
 (.ُُٓ،ِٕ،ٗٔكبصائر الدرجات ػ العاممي:)ص

 ستنا كذكر فيو المجمسي ،كأمثاليا اهلل كيد اهلل ككجو اهلل جنب السبلـ عمييـ باب إنيـ: األنكار بحارانظر: (ِ)
الخرائج  ،(ٕٓ)ص كبصائر الدرجات:، ُْٓػُّْ/ُالكافي ، كنحكىا فيّْٖ/ِٓ،َِّ-ُُٗ/ِْ:ركاية كثبلثيف

 ِٖٖ/ُكالجرائح: 
 ػ بيركتػ  األكلى :الطبعةػ  المركز اإلسبلمي لمدراساتػ  السيد جعفر مرتضى العامميػ  تفسير سكرة الناسانظر: (ّ)

 .(ُٔ ص) :ـُٗٗٗ - ػى ُُْٗ لبناف ػ
 مؤسسة اإلماـ الصادؽ ػ  العممية لمجنةالرباني ػ ا الطكسي ػ تحقيؽ: الشيخ عمي الديف العقائد ػ نصير قكاعد(ْ)
 .(ّٔص)ىػ ُُْٔقـ ػ ػ
 .(َُ ص) األحسائي - النفس حياة(ٓ)
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 ذاتو عينية فإف الحاؿ كبطبيعة ذكاتيـ؛ عف كالمنفصمة بعضيا، عف المستقمة المخمكقات كصفات
 (ُ) .الفكرية الدقة مف نكعان  تتطمب صفاتو مع تعالى
 لبداء.اب التي يسبوها لألئم  في الصفات أوقعهـ في القوؿ ًا: الروالاتخامس

عمـ جديد لـ يكف معمكمان  ، الذم ىك ظيكر" بالبداءاإلثني عشريةاعتقاد الشيعة اإلمامية " 
تأثران بما نسبتو إلى أئمتيا  كاعتبرتو اإلمامية مف أصكلو اإلعتقادية، ،كما سبؽ بيانو مف ذم قبؿ

كأف الرسؿ  العبادات كالقربات إلى اهلل تعالى، كأعظـ البداء أفضؿمف ركايات زائفة جعمت مف 
 الشيعة كقد كصفت ،هلل تعالى عمييـ السبلـ لـ يبعثكا إال ألقرار ىذه العقيدة الشيعية اإللحادية

ػ تعالى اهلل عما  بيذا الكصؼ، كنسبت الجيؿ إلى اهلل تعالىبيذه الصفة ك  اإلمامية اهلل عز كجؿ
كنفت بذلؾ  ،بؿ كحثت اإلمامية الناس عمى عدـ الفتكر عف الكبلـ في البداء بيران،يقكلكف عمكان ك

 ، التي ىي مف أعظـ صفات اهلل تعالى.صفة العمـ األزلي اإلمامية عف اهلل تعالى
والتحرلؼ  التأولؿب : الروالات التي يسبوها لألئم  في الصفات أوقعهـ في القوؿاً سادس

  (ٕ).والتعطلؿ
سبحانو  هلل كالصفات األسماء اآليات التي تثبت مف التخمص اإلثني عشرية الشيعةيريد 

 سبحانو كتعالى تشبيييـ صفات اهللذلؾ  الذم دفعيـ إلى؛ ك بالتأكيؿ كالتحريؼ كالتعطيؿ  كتعالى،
 ، فعمدكا إلىصفات تميؽ بجبللو لذلؾ عطمكىا أف هلل سبحانو كتعالى فما فيمكا ،بصفات المخمكقيف

 بمعنى االستيبلء، كاليد: :أنيا مجازات، فاالستكاءقالكا: ك  ،ت كنفي معانييا الحقيقيةتأكيؿ الصفا
الذات كالعيف كالحفظ،  بمعنى نزكؿ المبلئكة، كالكجو: بمعنى القدرة أك النعمة، كالنزكؿ: بمعنى

 لأد مما الصفات كالفتأك  كزعمكا أف إثبات ىذه الصفات عمى ظاىرىا يؤدم إلى التشبيو كالتجسيـ،
 إلى تعطيؿ النصكص الدالة عمييا.

                                                           

.(ٔص) :الشيرازم ناصر - عقائدنا(ُ)
إلى  حقيقتو عف أك آخر، لمعنى ظاىره عف المفظ صرؼ أك ظاىره، يخالؼ ما بالمفظ يراد ىك أف بالتأولؿ: المراد(ِ)

باهلل سبحانو كتعالى، إلى معنى آخر غير دالة  تميؽ التي عف معانييا الحقيقية فياصر  كتأكيؿ الصفات ىك المجاز،
 أثبتنا حيث فإنا المعتبريف، السمؼ عمماء مف الديف أئمة عند المنكرات مف المقدسة الصفات آيات عميو، كالتأكيؿ في

 في الكبلـ عمى فرع الصفات في فالكبلـ المحدثات؟ كصفات ال صفات إثبات مف المانع فما كالذكات، ال ذاتان 
 في كال - تعالى - اهلل صفات في نتأكؿ أف لنا فميس تعالى، -( كذاتو) ثابتة قديمة - تعالى - فصفاتو الذات،
 بف حسف بف الرحمف التكحيد ػ عبد مقاصد بياف في الحميد المطمب، (َُِ/ُ) البيية األنكار : لكامع. انظرذاتو
 ص)ـُُٗٗ ىػُُُْ األكلى: كالترجمة ط كالنشر لمطباعة اليداية ػ دار التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد
ِْْ). 
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 المكصكؼ، غير أٌنيا صفة كؿٌ  لشيادة عنو، الصفات نفي عندىـ ىك نظاـ تكحيدهف
 كمف ثٌناه، فقد قرنو كمف قرنو، فقد سبحانو المَّو كصؼ فمف، الصفة غير أٌنو مكصكؼ كؿٌ  كشيادة

 حٌده كمف حٌده، فقد إليو أشار مفك  إليو، أشار فقد جيمو كمف جيمو، فقد جٌزأه كمف جٌزأه، فقد ثٌناه
 (ُ) .عٌده فقد

 أف مف أكبر آنفان في المطمب السابؽ أنيـ اعتقدكا أف اهلل كمف أمثمة التأكيؿ ما ذيًكرى 
 كال انتقاؿ كال حركة كال مكاف كال بزماف يكصؼ الك ينزؿ،  أف إلى يحتاج كال ينزؿ بليكصؼ ف
 منو ال يخمك كاف، كما اآلف كىك كاالنتقاؿ، السككف ك كالحركة كالمكاف خالؽ الزماف ىك بؿ سككف،
 ( ِ) شيء. عمي  اهلل أف زعـ مف كتكذيب مكاف في يحؿ كال مكاف، بو يشتغؿ كال مكاف

بتعطيؿ  كتقكؿ الصفات عف اهلل سبحانو كتعالى، بنفي تصرح أئمتيـ إلى ركايات نسبكاك   
 أكلكاف كالذىاب، بالمجيء يكصؼ دع، كالكال يخا يمكر كال يستيزئ كال يسخر ال  اهللف الصفات
لى  اهلل إلى يتكجو بيـ الذيف كحججو، أنبياؤه كرسمو :بقكليـ الوةهصف    كتأكلكا كمعرفتو دينو كا 

،كالقكة القدرةبمعنى : كاليد اليد،ب: معنى اليميف كتأكلكا القكة كالنعمة،ك  القدرةبقكليـ: ،صف  اللد
مف اثبت نفسان هلل تعالى، أف بقكليـ:  صف  اليفس تأكلكاو فظنا،بح أمبقكليـ: صف  العلف  كالتأك و

، نقمتو كيخكفكـ عقابو، اهلل يحذركـ: المراد فا  ك ، المحدثيف كعبلمات المخمكقيف، صفات مف فيذا
 كتأكلكا ،ربؾ أمر كجاء بقكليـ: ،صف  المةلئكتأكلكا  ،ربؾ أمر يأتي بقكليـ: صف  اإلتلافكتأكلكا 
 عمى يمستكل :بقكليـ ،االستواء صف  كتأكلكا ،العقاببمعنى  :الغضبأف  ـ:بقكلي ،الغضبصف  
  .العرش

 مجازات، ىي مجردذلؾ، كنحك كالعيف كالكجو كاليد كاالستكاء عندىـ الخبرية الصفاتف
نما تعالى، بو خاصان  مكانان  لو أفىذه اآليات  تعني الك  تعالى الٌمو عظمة كتصكير تمثيؿل  تثبت كا 

 مكانان  لو حددنا إذا ألننا الطبيعة؛ كراء ما كعالـ المادم العالـ كؿ عمى كسمطتو اكميتوح اآليات ىذه
 .األشياء سائر مثؿ كاعتبرناه المخمكقات، بصفات ككصفناه حددناه فقد خاصان 

                                                           

ػ   طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير كبلـ مف الرضي الشريؼ اختاره ما مجمكع الببلغة ػ كىك نيجانظر: (ُ)
 في  طالب بيأ بف عمي اإلماـ مكسكعة ،(ُٓ/ُلبناف) المعرفة ػ بيركت ػ عبده ػ دار محمد شرح: الشيخ

الطباطبائي  محمكد السيد ،الطباطبائي كاظـ محمد السيد:  الريشيرم كالمساعداف التاريخ ػ محمد ك السنة ك الكتاب
 بحار األنكار:، ك (ُُِ/  ُُ)ىػ ُِْٓ ،الثاني:  الثقافية ػ بيركت ػ لبناف ط العممية الحديث دار ػ مؤسسة

 َِٓ/ُ، كنحكه في الكافي: ِّٓ/ْ
 ّّّ،ِّٕ،ُُّ،َّٗ/ّ بحار األنكار:، ك ُِٖػُِٓ/ُ:كاالنتقاؿ الحركة باب ػ لكافياانظر: (ِ)
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 نفيات آليات الصفات، ىك تعطيؿ ك التحريفىذه التأكيبلت ك كؿ  مف اإلثني عشرية يدؼيك 
مجرد عدـ ألف الذم ال  يء، فيك، ككأف اهلل عندىـ ال شكتعالى وسبحان اهلل عف ىذه الصفات

عمكان كبيران، فاهلل لو أسماء الجبلؿ  كيتقكلكنو يكصؼ بشيئ البتو ىك العدـ، تعالى اهلل عما يفتركنو
غير  فيك كما كصؼ بو نفسو مف ،منزه عف كؿ صفات النقص كمتصؼ بكؿ صفات الكماؿ،

َُ }تكييؼ، قاؿ تعالى  تشبيو كال تحريؼ كال تعطيؿ كال ١ُغ حٌزَِظ١ ِّ َّٔ َٛ حٌ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْؼٍِ ِّ َْ َو ١ٌَْ} 

 .[ُُالش كرل:]
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 األسماء والصفات. توحلد في لألئم   روالات الميسوبالالمطمب الثالث: يقض 

 بأسماء، نفسو كسمى الجبلؿ، كنعكت الكماؿ بصفات نفسو كتعالى سبحانواهلل  كصؼ
ُٓ }تعالى: ؿقابأفعاؿ،  نفسو عف كأخبر َّ ْك ََّ َٛ حٌ ُ٘ َٙخَىِس  حٌشَّ َٚ ٌَْغ١ِْذ  ُُ ح َٛ َػخٌِ ُ٘ ٌِٞ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ُ حٌَّ َٛ هللاَّ ُ٘

( ُُ ِك١ ََّ زَّخٕٕحٌ ـَ ٌْ ُِ ح ٠ ِِ ٌَْؼ ُٓ ح ِّ ١ْ َٙ ُّ ٌْ ُٓ ح ِِ ْئ ُّ ٌْ َُ ح اَل َّٔ ُّ حٌ ٚ ٌْمُيُّ ٍُِه ح َّ ٌْ َٛ ح ُ٘ ٌِٞ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ُ حٌَّ َٛ هللاَّ ُ٘  ) ٍُ

ظََىزِّ  ُّ ٌْ َْ )ح َُِوٛ خ ٠ُْش َّّ ِ َػ َْ هللاَّ ْزَلخ ُٓ زُِّق َُٖٕ  َٔ ُ٠ َٕٝ ْٔ ٌُْل خُء ح َّ ْٓ ٍُ ٌَُٗ حأْلَ ِّٛ َظ ُّ ٌْ ٍُِة ح ٌْزَخ ٌَْوخٌُِك ح ُ ح َٛ هللاَّ ُ٘  )

( ُُ ٌَْلِى١ ُِ ح ٠ِِ ٌَْؼ َٛ ح ُ٘ َٚ ِع  ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ خ فِٟ حٌ َِ عالـ الغيب  :نفسو سما، [ِْػِِ] الحشر:{(ٌَُٕٗٗ 

 إلى ،رحيمان  غفكران  ،بصيران  سميعان  قديران  ،حكيمان  ، عزيزان عميمان  حيان نو أو الرحمف الرحيـ، ك نأكالشيادة، ك 
 كصؼك  ، كاهلل غيرىا،اهلل غير إنيا: يقاؿ ال تعالى سبحانو اهلل أسماء كأف ،الحسنى أسمائو سائر
 ناف، كاف لو ساؽ،كاف لو عي بيمينو، مطكيات السماكات كأف يديف، لو كأف ،كيدان  كجيان لو  بأف نفسو
 ككصفو كيسخط،يغضب  كبأنو عباده، فكؽ أنوبك  عرشو، عمى استكل كأنو كيأتي، يجيء كبأنو
 صفات تشبو ال حقيقية صفات أنيا كنعمـ يضحؾ، كأنو الدنيا، السماء إلى ينزؿ بأنو  رسكلو

 نؤمف عطؿ، بؿت كال مثؿت فبل الصفات، تشبو ال فصفاتو الذكات، تشبو ال ذاتو أف فكما المخمكقيف،

َُ }: سبحانو اهلل بأف ١ُغ حٌزَِظ١ ِّ َّٔ َٛ حٌ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْؼٍِ ِّ َْ َو  ليس -سبحانو- فيك ،[ُُالش كرل:] {١ٌَْ

 كال نفسو، بو كصؼ ما عنو ننفي أفعالو، فبل في كال صفاتو، في كال ذاتو، في ال: شيء كمثمو
 ،باالستيبلء االستكاء كتعالى، كأكلكاصفات اهلل سبحانو  أكلكا الذيف، فمكاضعو عف الكمـ نحرؼ
 صفات في فيمكا ما ألنيـ ، فإنيـ قد أكلكا ذلؾ؛كالقدرتيف بالنعمتيف كاليديف ،األمر بنزكؿ كالنزكؿ
 بو، يميؽ نزكالن  كال بو، يميؽ استكاء عف اهلل فيمكا فما بالمخمكقيف، يميؽ ما إال سبحانو كتعالى الرب
 اهلل كصؼ ما كعطمكا مكاضعو عف الكمـ حرفكا فمذلؾ تشبيو، كال ؼتكيي ببل بعظمتو، تميؽ يديف كال

 لو أثبتو أك كتابو، في لنفسو اهلل أثبتو ما طريقة السمؼ في الصفات: إثبات، فإف بو نفسو تعالى
 كتنزيو تشبيو، ببل فيك إثبات ،تمثيؿ كال تكييؼ غير كمف تعطيؿ، كال تحريؼ غير مف ، رسكلو
 ، فيي صفات تكقيفية،بربو الخمؽ أعمـ  كرسكلو غيره، مف بنفسو أعمـ اهلل ألف؛ تعطيؿ ببل
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ثبات، ك  رسكلو بو كصفو كبما نفسو بو كصؼ بما اهلل نصؼ  كنفي كالصفات، األسماء حقائؽ ا 
 (ُ).المخمكقات مشابية

كما ذىبت إليو اإلمامية مف التأكيؿ يعطؿ الصفات، بؿ كفيو تحريؼ اآليات القرآنية 
ليكـ األدلة التي تثبت ىذه الصفات لمبارم عز كجؿ دكف تشبيو  الكريمة، كما ذكر عمماء السمؼ، كا 

 أكتعطيؿ أك تحريؼ أك تمثيؿ.

هلل سبحايه  والوةه والعلف والساؽ اللد صفات الصفات الذاتل  هلل سبحايه وتعالى، ثبوتأواًل: 
 :وتعالى بال كلؼ

 :هلل سبحايه وتعالى صفتي اللد والوةه ثبوت .ٔ
ِ  } :تعالى قاؿ :كالسنةاألدلة مف الكتاب بلصفتاف ثابتتاف ىاتاف ا ُُٙٛى ٠َُي هللاَّ َ١ٌْ لَخٌَِض ح َٚ

ْٕفُِك َو١َْف ٠ََشخءُ  ُ٠ ِْ ُٔٛؽَظَخ ْز َِ ًْ ٠ََيحُٖ  خ لَخٌُٛح رَ َّ ٌُِؼُٕٛح رِ َٚ  ُْ ِٙ ْغٌٍَُٛشٌ ُغٍَّْض أ٠َِْي٠ كقاؿ  ،[ْٔ]المائدة:{ َِ

َّ } تعالى: َي ٌِ ـُ ْٔ ْْ طَ ََٕؼَه أَ َِ خ  َِ َّٞ ََ }، كقاؿ تعالى:[ٕٓ]ص:{خ َهٍَْمُض ر١ََِي ْٛ ١ؼاخ لَْزَؼظُُٗ ٠َ ِّ ُع َؿ ٍْ حأْلَ َٚ

 ِٗ ِٕ١ ِّ ٠َِّٛخٌص ر١َِ ْط َِ حُص  َٚ َّّٔخ حٌ َٚ ِش  َِ ٌْم١َِخ َُٙٗ }:تعالى ، كقاؿ[ٕٔ]الزمر:{ ح ْؿ َٚ َ٘خٌٌِه اَِلَّ  ٍء  ْٟ ًُّ َش ] {ُو

اَل }:، كقاؿ تعالى[ٖٖالقصص: ـَ ٌْ ًُٚ ح رَِّه  ٍَ ْؿُٗ  َٚ ٠َْزمَٝ  َٚ َِ ح ََ ْو حْْلِ َٚ  .[ِٕ]الرحمف:{ِي 

 اليد ذكر مف القرآف في تعالى ذكر كما ،ككجو يد لو سبحانو كتعالى كصؼ نفسو بأف اهللف
 ثابت كىذا الصفة، إبطاؿ فيو ألف كنعمتو، قدرتو يده إف: يقاؿ كال كيؼ، ببل صفة لو فيك ،كالكجو
 .(ِ)القاطعة باألدلة

َُٙٗ }:قكلو تعالى تفسير فيالقشيرم يقكؿ  ْؿ َٚ َ٘خٌٌِه اَِلَّ  ٍء  ْٟ ًُّ َش  كجيو"، [ٖٖ] القصص:{ُو

 ال الصفة ألف ذاتو بقاء كجيو بقاء شرط فمف كجيو قىب فإذا بو، إال تستقؿ ال صفاتو مف صفة

                                                           

 بف يكسؼ بف اهلل المجيد ػ عبد القرآف في كالصكت الحرؼ كمسألة كالفكقية االستكاء إثبات في رسالةانظر: (ُ)
ػ الرياض ػ ط:  كالتكزيع لمنشر طكيؽ حقي ػ دار عمكاف بف معاذ أحمد ػ تحقيؽ: محمد أبك الجكيني، حٌيكيو بف محمد

 (.ِٕـ )صُٖٗٗىػ ػ ُُْٗاألكلى ػ 
 ،ُالعربية ػ ط اإلمارات - الفرقاف ػ مكتبة ماه بف زكطي بف ثابت بف النعماف حنيفة األكبر ػ أبك الفقوانظر: (ِ)

 .(ِٕـ)صُٗٗٗ - ىػُُْٗ
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 ذاتو بقاء كجيو بقاء ففى لو الكاجبة الذاتية أكصافو بكجكد إال باقيان  ىك يككف كال بمكجكد، إال تقكـ
 (ُ) ."بصفاتو الحؽٌ  بقاء الكجو بقاء في ألفٌ  بالذكر الكجو فخٌص  ،صفاتو كبقاء

  السي : وةاء في
َلْبُسُط َلَدُه ِبالمَّْلِؿ ِلَلُتوَب  ِإفَّ اهلَل ":قاؿ عف النبي   األشعرم مكسى أبي حديثمف 

 (ِ)."ْطُمَع الشَّْمُس ِمْف َمْغِرِبَهاُمِسيُء اليََّهاِر، َوَلْبُسُط َلَدُه ِباليََّهاِر ِلَلُتوَب ُمِسيُء المَّْلِؿ، َحتَّى تَ 
ٍيرىةى  حديثكمف  ـْ "...:قكؿ النبي الشفاعة حديثفي   أىًبي ىيرى َفَلُقوُؿ َبْعُض اليَّاِس: َأُبوُك

ـُ َأْيَت َأُبو الَبَشِر، َخَمَقَؾ المَُّه ِبَلِدِه، َوَيَفَخ ِفلَؾ ِمْف ُروِحِه،ـُ َفَلْأُتوَيُه َفَلُقوُلوَف:آدَ  َوَأَمَر الَماَلِئَكَ   َلا آَد

 (ّ)..."؟َفَسَةُدوا َلَؾ، َوَأْسَكَيَؾ الَةيََّ ، َأاَل َتْشَفُع َلَيا ِإَلى َربَّْؾ، َأاَل َتَرى َما َيْحُف ِفلِه َوَما َبَمَغَيا

 َلوِ َلْةَمُع المَُّه الُمْؤِمِيلَف َلْوـَ الِقَلاَمِ  َكَذِلَؾ، َفَلُقوُلوَف: : " قاؿ  النبي أف: أنس عفك 
ـُ، َأَما َتَرى اليَّاَس  اْسَتْشَفْعَيا ِإَلى َربَّْيا ، َفَلُقوُلوَف: َلا آَد ـَ َحتَّى ُلِرلَحَيا ِمْف َمَكاِيَيا َهَذا، َفَلْأُتوَف آَد

بَّْيا َحتَّى ُلِرلَحَيا ِمْف َخَمَقَؾ المَُّه ِبَلِدِه، َوَأْسَةَد َلَؾ َماَلِئَكَتُه، َوَعمََّمَؾ َأْسَماَء ُكؿّْ َشْيٍء، اْشَفْع َلَيا ِإَلى رَ 
 (ْ) ."...َمَكاِيَيا َهَذا

ٍيرىةى كعف  َلْقِبُض المَُّه اأَلْرَض، َوَلْطِوي "  :يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت: قاؿ  أىًبي ىيرى
َـّ َلُقوُؿ: َأَيا الَمِمُؾ، َأْلَف ُمُموُؾ اأَلْرضِ   (ٓ)."السََّمَواِت ِبَلِملِيِه، ُث

اُء المَّْلَؿ : " قاؿ ، اهلل ؿرسك  أف:  ىريرة أبي عفك  َلُد المَِّه َمأْلَى اَل َلِغلُضَها َيَفَقٌ ، َسحَّ
ـْ َما َأيْ  ـْ َلِغْض َما ِفي َلِدِه، َوَقاَؿ:  َفَؽ ُمْيُذ َخَمَؽ السََّمَواتِ َواليََّهاَر، َوَقاَؿ: َأرََأْلُت َواأَلْرَض، َفِإيَُّه َل
 (ٔ)." ْخَرى الِملزَاُف، َلْخِفُض َوَلْرَفعُ َعْرُشُه َعَمى الَماِء، َوِبَلِدِه األُ 

                                                           

 .(ٖٓ،ْٖ/ّ)القشيرم  تفسير اإلشارات ػ لطائؼ(ُ)
ف الذنكب مف التكبة قبكؿ بباكتاب التكبة،  مسمـ: أخرجو(ِ)  (.ِٕٗٓ، حديث:)كالتكبة الذنكب تكررت كا 
َِْرْز تعالى اهلل قكؿ بابكتاب أحاديث األنبياء،  البخارم: أخرجومتفؽ عميو:  (ّ) ٌْ أَ ِّ أَ ِي ْٕ :]إََِّب أَْزَسْهَُب ًَُٕحب إِنَى قَ

ٌْ ٌَأْرٍَُِْٓى َعَراٌة أَنٌٍِى[ }َٕح: ٍْ قَْجِم أَ َيَك ِي ْٕ  الجنة أىؿ أدنى بابكتاب اإليماف،  (، كمسمـ:َّّْديث:)، ح{1قَ
 (.ُْٗ، حديث:)فييا منزلة

[ }ص::تعالى اهلل قكؿ بابكتاب التكحيد، البخارم:  أخرجو(ْ) ب َخهَْقُذ ثٍََِديَّ ًَ  (َُْٕ:)، حديث {57] نِ
ًِ ] :باب قكلو تعالى، القرآفكتاب تفسير البخارم:  أخرجومتفؽ عميو: (ٓ) اْْلَْزُض َج َو اْنقٍَِبَيِخ َٔ ْٕ ًٍعب قَْجَضزُُّ ٌَ

 ِّ ٍُِ ًِ ٌَِّٕبٌد ثٍَِ اُد َيْط َٔ انسًَّب ، ك مسمـ: كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، (ُِْٖ، حديث:)[ٕٔ] الزمر: [َٔ
 (.ِٕٖٕحديث:)

[ }ص:: :تعالى اهلل قكؿ بابكتاب التكحيد، البخارم:  أخرجو(ٔ) ب َخهَْقُذ ثٍََِديَّ ًَ  (ُُْٕحديث:)، {57] نِ
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 ينفؽ مبسكطتاف كيداه بيده،  آدـ خمؽيقكؿ أبك بكر اإلسماعيمي: "اهلل سبحانو كتعالى 
 فيو يعتقد كال، بكيؼ فيو تعالى اهلل كتاب ينطؽ لـ إذ يداه، كيؼ اعتقاد ببل شاء، كيؼ

  (ُ)".األعضاء
َّٞ } :تعالى قكلو فإف القدرة،ب ليدا تأكيؿ يصح الكيقكؿ شارح الطحاكية: " خ َهٍَْمُض ر١ََِي َّ ٌِ} 

 أيضا كأنا: إبميس لقاؿ ذلؾ صح كلك اليد، تثنية مع بقدرتي معناه يككف أف يصح ال [،ٕٓص:]
  (ِ) ."بذلؾ عمي لو فضؿ فبل بقدرتؾ، خمقتني

ِْ }كيقكؿ القرطبي في قكؿ اهلل عزكجؿ: ُٔٛؽَظَخ ْز َِ ًْ ٠ََيحُٖ   بمعنى فاليد ،[ْٔ]المائدة:{رَ

ِْ ] :لقكلو غمط، ىذا النعمة ُٔٛؽَظَخ ْز َِ ًْ ٠ََيحُٖ   تككف فكيؼ ،تحصى أف مف أكثر تعالى اهلل فنعـ [رَ
 (ّ)".مبسكطتاف؟ نعمتاه بؿ

 :هلل سبحايه وتعالى صف  العلف ثبوت .ٕ
ٍَْه رِؤَْػ١َُِٕٕخ }:قاؿ تعالى :ىذه الصفة ثابتة في الكتاب كالسنة ٌْفُ حْطَِٕغ ح ، كقاؿ [ّٕ]ىكد:{ َٚ

ٌِظُْظََٕغ َػٍَٝ َػ١ِْٕٟ}:تعالى رَِّه فَبََِّٔه رِؤَْػ١َُِٕٕخ }:، كقاؿ تعالى[ّٗ] طو:{ َٚ ٍَ  ُِ َْ ٌُِلْى حْطزِ َٚ} 

َِٞ رِؤَْػ١َُِٕٕخ}، كقاؿ تعالى:[ْٖ]الطكر: ـْ  .[ُْ]القمر:{طَ

، إِ  ": قاؿ  ، أنس حديث مفكجاء في السنة:  ـْ فَّ المََّه َلْلَس ِإفَّ المََّه اَل َلْخَفى َعَمْلُك
اَؿ َأْعَوُر الَعْلِف الُلْمَيى، َكَأفَّ َعْلَيُه ِعَيَبٌ   -َوَأَشاَر ِبَلِدِه ِإَلى َعْلِيِه  -ِبَأْعَوَر  فَّ الَمِسلَح الدَّةَّ َواِ 
 (ْ)" َطاِفَل ٌ 

 في  النبي قكؿ كيؤيده اثنتاف، العينيف أف عمى السنة أىؿ "كأجمع: عثيميف ابف يقكؿ
ف أعكر، ...إنو": الدجاؿ  (ٓ) بأعكر..." ليس ربكـ كا 

                                                           

 محمد: اإلسماعيمي ػ تحقيؽ مرداس بف العباس بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف أحمد بكر الحديث ػ أبك أئمة اعتقاد(ُ)
 .(ُٓـ)صُِٗٗىػ ػ ُُِْ ،ُالرياض ػ ط – العاصمة الخميس ػ دار الرحمف عبد بف
 (ِٓٔ/ُشرح العقيدة الطحاكية)(ِ)
 (ِّٖ/ٔ) القرطبي تفسير(ّ)
 تجرم: }ذكره جؿ كقكلو ،[ّٗ: طو{ ]عيني عمى كلتصنع: }تعالى اهلل قكؿ بابلتكحيد، كتاب االبخارم:  أخرجو(ْ)

 (َْٕٕ، حديث:)[ُْ: القمر{ ]بأعيننا
 ،ْالمنكرة ػ ط المدينة اإلسبلمية ػ الجامعة العثيميف محمد بف صالح بف كالجماعة ػ محمد السنة أىؿ عقيدة(ٓ)

 .(ُِـ)صََُِػ  ىػ ُِِْ
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 صف  الساؽ ػ القدـ ػ هلل سبحايه وتعالى: ثبوت .ٖ
َْ اٌَِٝ  }: قاؿ تعالى :ىذه الصفة ثابتة في الكتاب كالسنة ْٛ ٠ُْيَػ َٚ خٍق  َٓ  ْٓ ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ َ٠

 َْ ظَِط١ُؼٛ ْٔ ِٛى فاََل ٠َ ـُ ُّٔ   [ِْ]القمـ:{ حٌ

ـُ الَةبَّاُر ِفي ُصوَرٍة َغْلِر  "...:  خدرمال سعيد أبي مف حديث: كجاء في السنة َفَلْأِتلِه
، َفَلُقوُلوَف: َأْيَت َربَُّيا، َفاَل ُلَكمّْمُ  ـْ َؿ َمرٍَّة، َفَلُقوُؿ: َأَيا َربُُّك ْيِبَلاُء، ُصوَرِتِه الَِّتي رََأْوُه ِفلَها َأوَّ ُه ِإالَّ اأَل

ـْ َوَبْلَيُه آَلٌ  َتْعرِ  ُفوَيُه؟ َفَلُقوُلوَف: السَّاُؽ، َفَلْكِشُؼ َعْف َساِقِه، َفَلْسُةُد َلُه ُكؿُّ ُمْؤِمٍف، َفَلُقوُؿ: َهْؿ َبْلَيُك
َـّ ُلْؤَتى َوَلْبَقى َمْف َكاَف َلْسُةُد ِلمَِّه ِرَلاًء َوُسْمَعً ، َفَلْذَهُب َكْلَما َلْسُةَد، َفَلُعوُد َظْهُرُه َطَبًقا َواِحًدا، ثُ 

  (ُ) ..."َف َظْهَرْي َةَهيَّـَ ِباْلَةْسِر َفُلْةَعُؿ َبلْ 
َلْكِشُؼ َربَُّيا َعْف َساِقِه، َفَلْسُةُد َلُه ُكؿُّ  ": يقكؿ  النبي سمعت: قاؿ ، سعيد أبي عفك 

ْهرُهُ  ظَ ُمْؤِمٍف َوُمْؤِمَيٍ ، َفَلْبَقى ُكؿُّ َمْف َكاَف َلْسُةُد ِفي الدُّْيَلا ِرَلاًء َوُسْمَعً ، َفَلْذَهُب ِلَلْسُةَد، َفَلُعودُ 
 (ِ)". َطَبًقا َواِحًدا
ـُ َتُقوُؿ: َهْؿ ِمْف َمِزلٍد، َحتَّى َلَضَع ِفلَها َربُّ اْلِعزَِّة، َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى، : "  قاؿ اَل َتزَاُؿ َةَهيَّ

 (ّ)." َقَدَمُه َفَتُقوُؿ: َقْط َقْط، َوِعزَِّتَؾ َوُلْزَوى َبْعُضَها ِإَلى َبْعضٍ 
 كىك لمقرآف، المفسر الصحيح بالحديث أثبتكه تعالى اهلل تصفا مف ذلؾ جعمكا كالذيف"
 كقد ،"ساقو عف الرب فيكشؼ" فيو قاؿ الذم الصحيحيف، في المخرج الخدرم سعيد أبي حديث
 السجكد، إلى كيدعكف ساؽ عف يكشؼ أنو أخبر أنو جية مف ذلؾ عمى يدؿ القرآف ظاىر إف: يقاؿ

 (ْ)."ساقو عف لكاشؼا ىك أنو فعمـ هلل، إال يصمح ال كالسجكد
بتأكيبلت شتى كما ذىبت الشيعة مخالؼ  كالعيف كالساؽ كعميو فإف تأكيؿ صفة اليد كالكحو

كسمفنا الصالح مف تمرير ىذه الصفات هلل عز  تمامان لمنطكؽ اآليات القرآنية كسنة الحبيب محمد
 .بللو سبحانومف غير تشبيو كال تحريؼ كال تعطيؿ كال تكييؼ، صفات تميؽ بعظمتو كج كجؿ

                                                           

: القيامة{ ]ناظرة ربيا إلى ناضرة يكمئذ كجكه: }تعالى اهلل قكؿ بابكتاب التكحيد، لبخارم: ا أخرجو(متفؽ عميو: ُ)
 (.ُّٖ، حديث:)الرؤية طريؽ معرفة بابكتاب اإليماف،  (، كمسمـ:ّْٕٗ، حديث:)[ِّ
 (ُْٗٗديث:)، ح[ِْ:القمـ] { سىاؽو  عىفٍ  ييٍكشىؼي  يىٍكـى  باب قكلو تعالى:}، القرآفكتاب تفسير البخارم:  أخرجو(ِ)
، حديث: الضعفاء يدخميا كالجنة الجباركف يدخميا النار بابمسمـ: كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا،  أخرجو(ّ)
(ِْٖٖ.) 
:  اليجرة ػ الطبعة دار - السنية السَّقَّاؼ ػ الدرر القادر عبد بف ػ عمكمكالسنة  الكتاب في الكاردة  اهلل صفات(ْ)

 .(َُٗ)صػ  ـ ََِٔ - ىػ ُِْٔ ، الثالثة
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 الصفات الفعمل  هلل سبحايه وتعالى: ثبوتثايلًا: 

، بالكافرلف السخرل و  اإلستهزاء ، واليزوؿ، واالستواء عمى العرش،اْلَمِةيء واإلْتَلاف صفات ثبوت
 :والضحؾ، والغضب

 صفتي المةيء واإلتلاف: ثبوت - أ
ُُ هللاُ ًَ٘ ٠َٕظُ }: تعالى قاؿ هاتاف الصفتاف ثابتتاف في الكتاب والسي : ُٙ ْْ ٠َؤْط١َِ َْ اَِل أَ ٚ َُ

 َِ خ َّ ْٓ حٌَغ ِِ  ًٍ رَُّه }:كقاؿ تعالى ،[َُِة: البقر ]{فِٟ ظٍَُ ٍَ  َٟ ْٚ ٠َؤْطِ اَلثَِىشُ أَ َّ ٌْ ُُ ح ُٙ ْْ طَؤْط١َِ َْ اَِلَّ أَ ٚ َُ ْٕظُ َ٠ ًْ َ٘

رِّهَ  ٍَ َٟ رَْؼُغ آ٠ََخِص  ْٚ ٠َؤْطِ ح}:، كقاؿ تعالى[ُٖٓ]سكرة األنعاـ:{أَ َٚ رَُّه  ٍَ َؿخَء  ٍَُه َطفّاخ َطفّاخَٚ َّ ٌْ} [

 .[ِِالفجر:
اءى " ب ؾى  كىجى يىًجيء أم "رى  ، النبي كزاد ،خمقو بيف القضاء لفصؿ كىيؼى  ًببلى  رىبؾ ، كسيجيءكى

 مذنبي مف يشاء لمف فيغفر ،عباده بيف القضاء لفصؿ القيامة يكـ يجيء تعالىاهلل سبحانو ك  أف
 ألف التشبيو كال الكيفية تمحقو ال بصفة كجكدام منو المجيء كيككف ،يشاء مف كيعذب ،المكحديف

 (ُ) .تمثيؿ كال تكييؼو  غير مف بو اإًليماف يجب مما كأمثاليا اتاآلي كىذه ،الربكبية فعؿ ذلؾ
" َلُقوُؿ المَُّه َتَعاَلى: َأَيا ِعْيَد َظفّْ : "  النبي قاؿ: قاؿ ، ىريرة أبي عف :كجاء في السنة

ْف َذَكَرِيي ِفي َمإَلٍ َذَكْرُتُه  َعْبِدي ِبي، َوَأَيا َمَعهُ  ِإَذا َذَكَرِيي، َفِإْف َذَكَرِيي ِفي َيْفِسِه َذَكْرُتُه ِفي َيْفِسي، َواِ 
ْف َتَقرََّب ِإَليَّ ِذرَاعً  ْف َتَقرََّب ِإَليَّ ِبِشْبٍر َتَقرَّْبُت ِإَلْلِه ِذرَاًعا، َواِ  ، َواِ  ـْ ْبُت ِإَللْ ِفي َمإَلٍ َخْلٍر ِمْيُه ِه َباًعا، ا َتَقرَّ

ْف َأتَاِيي َلْمِشي َأَتْلُتُه َهْرَوَل ً    (ِ)"َواِ 

                                                           

 التفاسير صفكةك  (،ّٗٗ/ٖ) كثير ابف تفسيرك  ،(ُُٓص) عباس ابف تفسير مف المقباس تنكيرانظر: (ُ)
 ْٔ،َٔ/ٓمجمكع الفتاكل:ك  ،(ُّٓ/ّ)
 حديث:،[ِٖ: عمراف آؿ{ ]نفسو اهلل كيحذركـ: }تعالى اهلل قكؿ بابكتاب التكحيد،  :البخارم أخرجومتفؽ عميو: (ِ)
 ،تعالى اهلل إلى كالتقرب كالدعاء الذكر فضؿ بابالذكر كالدعاء كالتكبة كاإلستغفار،  كتاب :كمسمـ، (َْٕٓ)

 .(ِٕٓٔ) حديث:
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 عمى كأجمعكا" األشعرم في باب ذكر ما اجمع عميو السمؼ مف األصكؿ: الحسف أبك قاؿ
 يشاء لمف فيغفر كثكابيا، كعقابيا كحسابيا األمـ لعرض صفان  صفان  كالممؾ القيامة يكـ يجيء  أنو
 (ُ)."يشاء مف منيـ كيعذب المذنبيف، مف

 لو الفعؿ صفات مف صفتيف إثبات اآليات ىذه فياليراس: " خميؿ محمد الشيخ قاؿك 
 حقيقتو، عمى بذلؾ اإليماف كالجماعة السنة أىؿ عميو كالذم كالمجيء، اإلتياف صفتا كىما سبحانو،
 .(ِ)"كتعطيؿ إلحاد الحقيقة في ىك الذم التأكيؿ عف كاالبتعاد

 القيامة يكـ الحشر إلى ػ سبحانو كتعالى ػ مجيئو: كالرضا بو التصديؽ بيج كممايقكؿ ابف تيمية: "
 (ّ)".سمائو إلى نزكلو بمثابة

تيانو مف  ات السابقةفي اآليف  ككيؼ  يشاء متىالداللة الكاضحة عمى إثبات مجيء اهلل كا 
تضمنتو ىذه ؛ فأىؿ السنة يقركف بما  عبادالبيف  كالفصؿ يتكلى الحكـىك مف يكـ القيامة كأنو  شاء

كما ىك المفيـك مف  حقيقيان  مجيئان  اآليات، كنحكىا مف األحاديث، كيقكلكف: إنو تعالى يجيء
 النصكص، إال أنيـ يتكقفكف عف الكيفية، كيعتقدكف أنو تعالى ال يشبو بشيء مف خصائص الخمؽ. 

 اليزوؿ بال كلؼ:و  تي االستواء عمى العرش،صف ثبوت - ب
 :العرش عمى تواءصف  االس ثبوت .ٔ

 بمعنى العمك كاالرتفاع: ىذه الصفة ثابتة في الكتاب كالسنة:العرش  عمى صفة االستكاء  
ٜ} :تعالى قاؿ َٛ ظَ ْٓ ِٕ ح َْ ٌَْؼ ُٓ َػٍَٝ ح َّ ْك ََّ ِٕ  }:، كقاؿ تعالى[ٓ]سكرة طو:{حٌ َْ ٌَْؼ ٜ َػٍَٝ ح َٛ ظَ ْٓ َُّ ح  ػُ

 ،ْ:السجدة ،ٗٓ:الفرقاف ،ِ: ، الرعدّ:يكنس ،ْٓ:األعراؼ]كردت ىذه اآلية في سكرة {

بجبلؿ  يىًميؽ اٍسًتكىاءن  عف خمقوكعبل ارتفع عرشو عمى الذم الرحمف ىك أمكالمعنى :[ . ْ:الحديد
 كببل تأكيؿ، كال تحريؼ كال تعطيؿ، كال تمثيؿ كال تشبيو غير مف بو نؤمف استكاء كىك، عظمتو

  .كيؼت
 

                                                           

 اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف األبكاب ػ أبك بباب الثغر أىؿ إلى رسالة(ُ)
 العممي البحث الجنيدم ػ عمادة محمد شاكر اهلل عبد: ػ تحقيؽ األشعرم مكسى أبي بف بردة أبي بف مكسى بف

 .(ُِٖ)صـُّٗٗػ  ىػُُّْالسعكدية ػ  العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة
 لمنشر اليجرة اؼ ػ دارالسقٌ  القادر عبد بف عمكم: ػ تحقيؽ ىٌراس حسف خميؿ بف الكاسطية ػ محمد العقيدة شرح(ِ)

 .(ُُِ)صـُٓٗٗػ  ىػ ُُْٓ ،ّالخبر ػ ط – كالتكزيع
 ُٔٔ/ٔمجمكع الفتاكل:(ّ)
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 : وةاء في السي 
َه َلمَّا َقَضى الَخْمَؽ، َكَتَب ِعْيَدُه َفْوَؽ َعْرِشِه: ِإفَّ ِإفَّ المَّ : " قاؿ ، النبي عف ، ىريرة أبي عف

 (ُ)" َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي
  (ِ) ."صفة كال حد ببل العرش عمى ربنايقكؿ ابف تيمية ػ رحمو اهلل تعالى ػ: "

ٜ} اهلل عبد أبا يا: لو فقيؿ أنس بف مالؾ سئؿ كلما" َٛ ظَ ْٓ ِٕ ح َْ ٌَْؼ ُٓ َػٍَٝ ح َّ ْك ََّ  [ٓ]طو:{ حٌ

 فرفع ،فيو منو يجيء ما القكـ كانتظر - العرؽ يعني - الرحضاء كعبله مالؾ فأطرؽ استكل؟ كيؼ
 عنو كالسؤاؿ كاجب بو كاإليماف معقكؿ غير كالكيؼ مجيكؿ غير االستكاء: " كقاؿ السائؿ إلى رأسو
 أجاب ما بغير ابأج فقد باالستيبلء االستكاء أكؿ كمف ،فأخرج بو كأمر ،" سكء رجؿ كأحسبؾ بدعة
 في كاؼ شاؼ االستكاء في - اهلل رحمو - مالؾ مف الجكاب كىذا ،سبيمو غير كسمؾ مالؾ بو

 معمـك النزكؿ: النزكؿ مثؿ في فيقاؿ ،كغيرىا كالكجو كاليد كالمجيء النزكؿ مثؿ ،الصفات جميع
 بمثابة ىي إذ تالصفا سائر في يقاؿ كىكذا ،بدعة عنو كالسؤاؿ كاجب بو كاإليماف مجيكؿ كالكيؼ
  (ّ)."كالسنة الكتاب بو الكارد االستكاء
، تأكيؿ كال تشبيو كال كيؼ ببل بو كيختص بجبللو يميؽ استكاء عرشو عمى استكل اهلل إف"

 كال اختبلط كال ممازجة كال حمكؿ ببل بائنكف؛ منو كالخمؽ خمقو مف بائف عرشو عمى مستك  كأنو
  (ْ)".الخمؽ عف الغني الكاحد ؽالخم مف البائف الفرد ألنو مبلصقة؛
 غير معمكـ عرشو عمى كاستكاؤه، بو يميؽ كما مكيفة غير ثابتة معمكمة فكقيتو كذلؾ"ك 

 حيث مف معمكمة صفاتو كجبلؿ، بعظمتو يميؽ كما بؿ، بالمخمكؽ يميؽ انتقاؿ أك بحركة مكيؼ
  (ٓ) ".التكييؼ حيث مف معمكمة غير، كالثبكت الجممة

 

                                                           

بءِ  } بابكتاب التكحيد، البخارم:  أخرجو(ُ) ًَ ٌَ َعْسُشُّ َعهَى ان َكب َٕ َزةُّ انَعْسِش انَعِظٍىِ  } ،[ٕ: ىكد{ ] َٔ ُْ َٔ  }
 (ِِْٕ، حديث:)[ُِٗ: التكبة]
 ُْٔ/ٔمجمكع الفتاكل:(ِ)
 ْ/ْمجمكع الفتاكل:(ّ)
 َٔ/ٓمجمكع الفتاكل:(ْ)
: ػ تحقيؽ الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف ػ شمس العظيـ لمعمي العمك ختصرم(ٓ)

 (.ِٗ)ص ـُُٗٗ-ىػُُِْ ،ِاإلسبلمي ػ ط األلباني ػ المكتب الديف ناصر محمد
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 اهلل إلى منسكبان  جاء قد كالسنة الكريـ القرآف في االستكاءف بؽ أكنخمص مف كؿ ما س
 يميؽ كاستعبلء استكاء ىك تعالى اهلل استكاءك ، العرش عمى االستكاء آيات في كما ،تعالىك  سبحانو

ًمٍمنىا يىًقيننا ًببلى شىؾٍّ أىفَّ المَّوى فىٍكؽى قاؿ أبك سعيد الدارمي "  اكم ،شيء كمثمو ليس تعالى بو عىٍرًشًو  كىعى
ٍمًقوً  ، بىاًئفه ًمٍف خى  (ُ)"فىٍكؽى سىمىكىاًتًو كىمىا كىصىؼى

 صف  اليزوؿ: ثبوت .ٕ
َلْيِزُؿ َربَُّيا َتَباَرَؾ  : "قاؿ  اهلل رسكؿ أف:  ىريرة أبي عف ىذه الصفة ثابتة في السنة:

مَّْلِؿ اآلِخُر َلُقوُؿ: َمْف َلْدُعوِيي، َفَأْسَتِةلَب َلُه َوَتَعاَلى ُكؿَّ َلْلَمٍ  ِإَلى السََّماِء الدُّْيَلا ِحلَف َلْبَقى ُثُمُث ال
  (ِ) ." َمْف َلْسأَُلِيي َفُأْعِطَلُه، َمْف َلْسَتْغِفُرِيي َفَأْغِفَر َلهُ 

نزكالن يميؽ بجبللو، مف غير تكييؼ  الدنيا سماء إلى ليمة كؿ ينزؿ سبحانو كتعالى اهلل فإف
 فأستجيب داع مف ىؿ: فيقكؿ  تأكيؿ كال تعطيؿ لنزكلو تعالى،كال تشبيو، كال تمثيؿ كال تحديد، كال

نزكؿ  أف زعـ فمف، الفجر يطمع حتى عميو؟ فأتكب تائب مف ىؿ لو؟ فأغفر مستغفر مف ىؿ لو؟
 الذم المعبكد ىك اهلل سبحانو كتعالى بؿ ،ضؿ فقد أمره نزكؿ أك ،عممو الرب سبحانو كتعالى نزكؿ

 مماىذا ك  ،كيؼ ببل عباده فيكمـ ، كينزؿ يكـ عرفةالدنيا سماء إلى زؿين ،رحيـ يا رحمف يا: لو يقاؿ
 كنزكلو، كمجيئنا ليس كلكنو حؽ تعالىك  سبحانو مجيئو أف ،بو التصديؽ اإليماف أىؿ عمى يجب
 (ّ) .الصفات كؿ في كىكذا، كنزكلنا ليس كلكف بذلؾ األحاديث لتكاتر حؽ الدنيا السماء إلى

ى السماء الدنيا ىك صفة مف صفاتو الفعمية، التي تتعمؽ ف نزكؿ الرب جؿ كعبل إلإ
 كيؼ شاء، ،، متى شاءفيك سبحانو ينزؿ ،عظمتوكمتو، كىك نزكؿ حقيقي يميؽ بجبلؿ بمشيئتو كح

، كال يصح تحريؼ معنى ليس كمثمو شيء كىك السميع البصيرسبحانو  ليس كنزكؿ المخمكؽ
 يجب ، فإف ىذا باطؿرحمتو، أك ممؾ مف مبلئكتو أف يفسر بأف المراد ىك نزكؿ أمره، أكالحديث ب

 ،قطعان  مخطئ فيك األشياء مف شيء في المخمكقيف صفات بمثؿ كصفو فمف ،عنو الرب تنزيو
 . كما عميو سمؼ األمة كخالؼ سنة المصطفي

 
                                                           

: بدر بف حقؽت (َْصلرد عمى الجيمية: أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني )ا(ُ)
 .ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔالطبعة: الثانية، ، الككيت –دار ابف األثير ، عبد اهلل البدر

 (، كمسمـ:ُُْٓحديث:) الميؿ، آخر مف الصبلة في الدعاء بابكتاب الجمعة، البخارم:  أخرجومتفؽ عميو: (ِ)
 .(ٖٕٓحديث:) فيو، ابةكاإلج الميؿ، آخر في كالذكر الدعاء في الترغيب بابكتاب صبلة المسافريف كقصرىا، 

 (.ِٓ)ص العظيـ لمعمي العمك مختصرك  (،ُْٕػُْٔ/ٔ، َٔ/ٓمجمكع الفتاكل:)انظر: (ّ)
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 :الغضبالرضى و والضحؾ و  السخرل و  اإلستهزاء اتصف ثبوت - ت
 :اإلستهزاء والسخرل  صفتي ثبوت .ٔ

ُْ فِٟ } قاؿ تعالى:اف ثابتتاف في الكتاب كالسنة: ىاتاف الصفت ُ٘ يُّ ُّ َ٠ َٚ  ُْ ِٙ ُِِة رِ ْٙ ظَ ْٔ َ٠ ُ هللاَّ

 َْ ُٛٙ َّ ُْ ٠َْؼ ِٙ َٓ فِٟ  }: تعالى ، كقاؿ[ُٓ] البقرة:{ؽُْغ١َخِٔ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َٓ ِػ١ ِّٛ طَّ ُّ ٌْ َْ ح ٚ ُِ ِّ ٍْ َ٠ َٓ ٠ ٌِ حٌَّ

يَ  ْٙ َْ اَِلَّ ُؿ ُيٚ ـِ َٓ ََل ٠َ ٠ ٌِ حٌَّ َٚ َيلَخِص  ٌُ حٌظَّ حٌد أ١ٌَِ ٌَ ُْ َػ ٌَُٙ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ُ ََ هللاَّ ِو َٓ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  َْ ٚ َُ َو ْٔ ُْ ف١ََ ُ٘ 
  .[ٕٗ]التكبة:{

 أىؿ كآخر منيا، خركجا النار أىؿ آخر مسعكد في بف اهلل عبد حديثمف  السنة: كجاء في
َأْو َأَتْضَحُؾ  -َفَلُقوُؿ: َأَتْسَخُر ِبي  ، كفيو انو يخاطب اهلل سبحانو كتعالى: "...الجنة دخكال الجنة
 (ُ)"...؟ َوَأْيَت اْلَمِمؾُ  -ِبي 

 صفة يثبتكف كما لنفسو، امأثبتي كما  هلل ىاتيف الصفتيف يثبتكف كالجماعة: السنة أىؿك 
 ،المخمكؽ أك استيزاء بسخرية يشبيكنيا كال تيا،اكيفي في يخكضكف كال ،كغيرىما كالمكر الكيد

 يفعؿ ال كالحكيـ حكيـ، سبحانو كتعالى اهلل ألف ؛سفيا انك تك لـ اهلل؛ مف اكانت إذا افالصفت افياتف
 (ِ) .كحكمة صكابان  يككف منو يككف ما بؿ السفو،
 صف  الضحؾ: ثبوت .ٕ

ٍيرىةى : ىذه الصفة ثابتة في السنة ٍف أىًبي ىيرى َلْضَحُؾ المَُّه ِإَلى  " :قاؿ  اهلل رسكؿ أف:  عى
َـّ َلُتوُب المَُّه َعَمى َرُةَمْلِف َلْقُتُؿ َأَحُدُهَما اآلَخَر لَ  ْدُخاَلِف الَةيََّ : ُلَقاِتُؿ َهَذا ِفي َسِبلِؿ المَِّه، َفُلْقَتُؿ، ُث

 (ّ)" الَقاِتِؿ، َفُلْسَتْشَهدُ 
ٍيرىةى ك  َفاَل َلزَاُؿ َلْدُعو َحتَّى َلْضَحَؾ  في حديث طكيؿ" قاؿ  اهلل رسكؿ أف:  عىٍف أىًبي ىيرى

 (ْ)"ِمْيُه، َقاَؿ َلُه: اْدُخِؿ الَةيَّ َ  المَُّه ِمْيُه، َفِإَذا َضِحؾَ 

                                                           

كتاب اإليماف،  (، كمسمـ:ُٕٓٔ، حديث:)كالنار الجنة صفة بابكتاب الرقاؽ،  البخارم: أخرجومتفؽ عميو: (ُ)
 (.ُٖٔ، حديث:)خركجا النار أىؿ آخر باب
 (.ُٕٗ)صكالسنة ػ  الكتاب في ردةالكا  اهلل صفاتانظر: (ِ)
، كيقتؿ بعد فيسدد يسمـ، المسمـ، ثـ يقتؿ الكافر بابكتاب الجياد كالسير،  البخارم: أخرجومتفؽ عميو: (ّ)

 (.َُٖٗ، حديث:)الجنة يدخبلف اآلخر أحدىما يقتؿ الرجميف بياف بابكتاب اإلمارة،  (، كمسمـ:ِِٖٔحديث:)
َيئٍِر ََبِضَسحٌ[ }انقٍبيخ:قكؿ اهلل تعالى بابتاب التكحيد، ك البخارم: أخرجومتفؽ عميو: (ْ) ْٕ ُجٌِٕ ٌَ ُٔ  حديث:)، { 22]

 (.ِٗٗ ، حديث:)معرفة طريؽ الرؤية بابكتاب اإليماف،  (، كمسمـ:ّْٕٕ
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 يـك لعباده كيتجمى كيعجب كيضحؾ كيسخط يرضى  اهلل إفيقكؿ ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ: "
  (ُ) ".ضاحكان  القيامة
 الغضب:الرضى و  صفتي ثبوت .ٖ

ح ٠َ } :في صفة الرضى تعالى قاؿ :في الكتاب كالسنة ف ثابتتافاتالصف فاىات ٌَ َ٘ َُ لَخَي هللاُ  ْٛ

َٟ هللاُ ػَ  ِػ ٍَ ح  َٙخ أَرَيا َٓ ف١ِ ٍُ َهخٌِِي٠ َٙخ ْٔ َٙخ حألَ ْٓ طَْلظِ ِِ  َِٞ ـْ ُْ َؿَّٕخٌص طَ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ َٓ ِطْيلُ خِىل١ِ ْٕفَُغ حٌظَّ َ٠ ُْ ُٙ ْٕ

 ُُ ُُ حٌَؼِظ١ ْٛ ٌَِه حٌفَ ًَ  ُْٕٗ ُػٛح َػ ٍَ َٓ } ، ٔقبل سجحبَّ:[ُُٗالمائدة:] {َٚ ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ حألَ َّٔخرِمُٛ حٌ َٚ

 َِ َٙخِؿ ُّ ُْٕٗ حٌ ُػٛح َػ ٍَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ َٟ هللاُ َػ ِػ ٍَ  ٍْ خ َٔ ُْ رِبِْك ُ٘ َٓ حطَّزَُؼٛ ٠ ٌِ حٌَّ َٚ  ٍِ َْٔظخ حألَ َٚ  َٓ ، ٔقبل [ََُالتكبة:] {٠

سِ } جم ٔعال: ََ ـَ ًْ ٠ُزَخ٠ُِؼََٛٔه طَْلَض حٌشَّ َٓ اِ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ِٓ حٌ َٟ هللاُ َػ ِػ ٍَ  ، ٔقبل عز ٔجم:[ُٖالفتح:] {ٌَمَْي 

ـْ } ُْ َؿَّٕخٍص طَ ُٙ ٠ُْيِهٍُ ُد َٚ ِْ ُْٕٗ أٌَُٚجَِه ِك ُػٛح َػ ٍَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ َٟ هللاُ َػ ِػ ٍَ َٙخ  َٓ ف١ِ ٍُ َهخٌِِي٠ َٙخ ْٔ َٙخ حألَ ْٓ طَْلظِ ِِ  َِٞ

 َْ ْفٍُِلٛ ُّ ُُ حٌ ُ٘ َد هللاِ  ِْ َّْ ِك ٍْ } ، ٔقبل رعبنى:[ِِالمجادلة:] {هللاِ أَََل اِ ُْ َؿَّٕخُص َػْي ِٙ رِّ ٍَ َْٕي  ُْ ِػ ُ٘ حُإ َِ َؿ

َٙخ حألَ  ْٓ طَْلظِ ِِ  َِٞ ـْ ُ طَ رَّٗ ٍَ  َٟ ْٓ َهِش َّ ٌَِه ٌِ ًَ  ُْٕٗ ُػٛح َػ ٍَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ َٟ هللاُ َػ ِػ ٍَ ح  َٙخ أَرَيا َٓ ف١ِ ٍُ َهخٌِِي٠ َٙخ ْٔ} 

  .[ٖالبيِّنة:]

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ع :في اثبات صفة الرضى كجاء في السنة ، قىاؿى ٍدًرمِّ  :ٍف أىًبي سىًعيدو الخي
ُؿ أِلَْهِؿ الَةيَِّ : َلا َأْهَؿ الَةيَِّ ؟ َفَلُقوُلوَف: َلبَّْلَؾ َربََّيا َوَسْعَدْلَؾ، َفَلُقوُؿ: " ِإفَّ المََّه َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َلُقو

ـْ ُتْعِط َأَحًدا ِمْف َخْمِقَؾ، َفَلُقوُؿ:  ؟ َفَلُقوُلوَف: َوَما َلَيا اَل َيْرَضى َوَقْد َأْعَطْلَتَيا َما َل ـْ َأَيا َهْؿ َرِضلُت
ـْ َأْفَضَؿ مِ  ـْ ِرْضَواِيي، ُأْعِطلُك ، َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُؿ ِمْف َذِلَؾ؟ َفَلُقوُؿ: ُأِحؿُّ َعَمْلُك ْف َذِلَؾ، َقاُلوا: َلا َربّْ

ـْ َبْعَدُه َأَبًدا  (ِ)"َفاَل َأْسَخُط َعَمْلُك
ُُ }: تعالى كاآليات التي أثبتت صفة الغضب كثيرة في القرآف منيا قكؿ اهلل ِٙ َِرَْض َػ١ٍَْ ُػ

ٌَّشُ  ٌِّ ُُ حٌ ِٙ َِرَْض َػ١ٍَْ ُػ َٚ َٓ هللاِ  ِِ رَخُءٚح رَِغَؼٍذ  َٚ  ِّ َٓ حٌَّٕخ ِِ  ًٍ َكْز َٚ َٓ هللاِ  ِِ  ًٍ خ ػُمِفُٛح اَِلَّ رَِلْز َِ  َٓ أ٠َْ

َىَٕشُ  ْٔ َّ َٙخ } كقكلو سبحانو:، [ُُِآؿ عمراف:] {حٌ ح ف١ِ ُُ َهخٌِيا ََّٕٙ حُإُٖ َؿ َِ ـَ ح فَ يا ِّّ ظََؼ ُِ ٕاخ  ِِ ْئ ُِ  ًْ ْٓ ٠َْمظُ َِ َٚ

َغِؼَذ هللاُ  خَٚ ّا حراخ َػِظ١ ٌَ أََػيَّ ٌَُٗ َػ َٚ ٌََؼَُٕٗ  َٚ  ِٗ ٍَّ } ، ٔقٕنّ جم ٔعال:[ّٗالنساء:] { َػ١ٍَْ ُْ رَِش ًْ أَُٔزِّجُُى َ٘  ًْ لُ

                                                           

 َٔ/ٓمجمكع الفتاكل:(ُ)
كتاب الجنة  (، كمسمـ:ْٗٓٔ حديث:)،  صفة الجنة كالنار بابكتاب الرقاؽ،  البخارم: أخرجومتفؽ عميو: (ِ)

 (.ِِٖٗ ، حديث:) إجبلؿ الرضكاف عمى أىؿ الجنة بابكصفة نعيميا كأىميا، 
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 ِٗ َغِؼَذ َػ١ٍَْ َٚ ْٓ ٌََؼَُٕٗ هللاُ  َِ َْٕي هللاِ  ؼُٛرَشا ِػ َِ ٌَِه  ًَ  ْٓ لََغ } ، ٔقٕنّ عز ٔجم:[َٔالمائدة:] {ِِ َٚ لَخَي لَْي 

 ٍَ  ْٓ ِِ  ُْ َغَؼذٌ َػ١ٍَُْى َٚ  ٌْ ٍِْؿ  ُْ ًَ } ، ٔقٕنّ جم جالنّ:[ُٕاألعراؼ:] {رُِّى ـْ ٌُٚح حٌِؼ َٓ حطََّو ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َٓ ٠َِ ْفظَ ُّ ِِٞ حٌ ـْ ٌَِه َٔ ٌَ َو َٚ ١َْٔخ  ٌَّشٌ فِٟ حٌَل١َخِس حٌيُّ ًِ َٚ  ُْ ِٙ رِّ ٍَ  ْٓ ِِ ُْ َغَؼٌذ  ُٙ ١ََٕخٌُ ، ٔقٕنّ [ُِٓاألعراؼ:] {َٓ

ٌٍ } سجحبَّ: جِ َِ ْٛ َ٠ ُْ ِٙ ٌِّ َٛ ُ٠ ْٓ َِ َٓ هللاِ  َٚ ِِ ح اٌَِٝ فِجٍَش فَمَْي رَخَء رَِغَؼٍذ  ِا ظََل١ِّ ُِ  ْٚ فاخ ٌِمِظَخٍي أَ َِّ ظََل ُِ ُٖ اَِلَّ  ََ ُىرُ

 َُ ِظ١ َّ َْ حٌ رِْج َٚ  ُُ ََّٕٙ حُٖ َؿ َٚ ؤْ َِ ْٓ } ، ٔقٕنّ رعبنى:[ُٔاألنفاؿ:] {َٚ َِ ِٗ اَِلَّ  خِٔ َّ ْٓ رَْؼِي ا٠ِ ِِ ََ رِخلِلِ  ْٓ َوفَ َِ

 َّ ْط ُِ ٍْزُُٗ  لَ َٚ  ََِٖ حٌد أُْو ٌَ ُْ َػ ُٙ ٌَ َٚ َٓ هللاِ  ِِ ُْ َغَؼٌذ  ِٙ ح فََؼ١ٍَْ ٍا َِ َطْي َف رِخٌُىْف ََ ْٓ َش َِ  ْٓ ٌَِى َٚ  ِْ خ َّ ٌّٓ رِخِْل٠ جِ

 ٌُ  .[َُٔالنحؿ:] {َػِظ١

 : صف  الغضب ثبوتفي  وةاء في السي 
 ِإفَّ المََّه َلمَّا َقَضى الَخْمَؽ، َكَتَب ِعْيَدُه َفْوؽَ : " قاؿ ، النبي عف ،ىريرة أبي عف

 (ُ)" َعْرِشِه: ِإفَّ َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي
ٍيرىةى ك  ـُ: ِإفَّ َربّْي " ... ديث الطكيؿحيقكؿ في ال : أىفَّ رىسيكؿى المَّوً عىٍف أىًبي ىيرى َفَلُقوُؿ آَد

ـْ َلْغَضْب َقْبَمُه ِمْثَمُه، َوَلْف َلْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَمهُ   (ِ)"َقْد َغِضَب الَلْوـَ َغَضًبا َل
 كالحب، كالكالية، كالعداكة، كالرضى، الغضب، صفة إثبات األئمة كسائر السمؼ كمذىب"
 عف يصرفيا الذم التأكيؿ كمنع كالسنة، الكتاب بيا كرد التي الصفات، مف ذلؾ كنحك كالبغض،
 (ّ) ."تعالى باهلل البلئقة حقائقيا

 كالغضب كالفرح ضىكالر  المحبة مف نفسو بو سبحانو اهلل كصؼ ما القيـ: "إف ابف يقكؿ
(ْ)الكماؿ". صفات أعظـ مف كالسخط كالبغض

 

 
 
 

                                                           

: التكبة{ ]العظيـ العرش رب كىك} ،[ٕ: ىكد{ ]الماء عمى عرشو ككاف} بابكتاب التكحيد، البخارم:  أخرجو(ُ)
 .(ِِْٕ، حديث:)[ُِٗ

ٌَّ  بابكتاب تفسير القرآف،  البخارم: أخرجومتفؽ عميو: (ِ) ٌَ َعْجًدا َشُكًٕزا[]ُذزِّ ُ َكب ْهَُب َيَع ٍَُٕح إََِّّ ًَ ٍْ َح  خَ َي

 (.ُْٗ ، حديث:) يُزاح فٍٓب أدنى أىؿ الجنة بابكتاب اإليماف،  (، كمسمـ:ُِْٕ حديث:)،   {3}اإلسساء:
 (.ٖٓٔ/ِشرح العقيدة الطحاكية)(ّ)
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف كالمعطمة ػ محمد الجيمية عمى الرد في المرسمة الصكاعؽ(ْ)

ىػ ػ َُْٖ ،ُالسعكدية ػ ط العربية المممكة الرياض، العاصمة، اهلل ػ دار الدخيؿ محمد بف عمي ػ تحقيؽ: الجكزية
 (.ُُْٓ/ْـ)ُٖٖٗ
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 صف  العمـ هلل تعالى، وفله يقض قوؿ الشلع  اإلمامل  بالبداء عمى اهلل تعالى: ثبوت .ٗ
لى الكريـ القرآف إلى بالرجكع  الشيعة إليو تذىب ما افيضحد ىمانجد النبكية السنة كا 

 ذلؾ يطمقكف الذيف كأف كيبطبلف ىذه العقيد اليدامة، ،لىعمى اهلل تعا بالبداء القكؿمف  اإلمامية
 اهلل عمى بالبداء يقكؿ زعـ كؿ تكذب آيات الكريـ القرآف ففي ،قدره حؽ قدركه كما عرفكه ما اهلل عمى
 :ذلؾ كمف كجؿ، عز
 َوَرَق ٍ  ِمفْ  َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  َبرّْ الْ  ِفي َما َوَلْعَمـُ  ُهوَ  ِإالَّ  َلْعَمُمَها ال اْلَغْلبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْيَدهُ } :تعالى قكلو

 كقكلو، [ٓٗ] األنعاـ:{ُمِبلفٍ  ِكتَابٍ  ِفي ِإالَّ  َلاِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال اأْلَْرضِ  ُظُمَماتِ  ِفي َحبَّ ٍ  َوال َلْعَمُمَها ِإالَّ 

 ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال الَِّذي المَّهُ  ُهوَ } :جؿ كعبل كقكلو، [ِٓ]طو: {َلْيَسى َوال َربّْي َلِضؿُّ ال } :سبحانو

[ِِ]الحشر: {َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْلبِ  َعاِلـُ 

الصحابة  مذىبىك مذىب أىؿ السنة في صفات اهلل تعالى: أف  وخالص  ما سبؽ
صفات  كؿ ما أثبتو اهلل لنفسو مف إثبات،ىك كسائر األئمةكالتابعيف كأصحاب القركف الثبلثة األكلى 

ثبات صفات األفعاؿ كالغضبالحياةك  الذات كالسمع كالبصر كالرضا كالحب كالبغض  كالسخط ، كا 
عمى ما يميؽ بجبلؿ اهلل  الصحيحة، نثبتيا كميا الكتاب كالسنة بو الدليؿ مف كرد ككؿ ماكالعداكة 

يصرفيا عف حقائقيا البلئقة باهلل تعالى يعني يثبتكنيا ك  الذم يعطميا تعالى كعظمتو كمنع التأكيؿ
 .كال تعطيؿ كال تكميؼ كال تمثيؿ مف غير تحريؼ
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 انفصم انخاًَ

عهى  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 يف انكتب وانُبىاث يعتقداتهى

 وٌتكىٌ يٍ يبحخني :

يف  عقٍدتهىعهى  وأحرها ألئًتناملبحج األول: انرواٌاث املُسىبت 
 انكتب انسًاوٌت.

 يف عقٍدتهىعهى  وأحرها ألئًتنانرواٌاث املُسىبت املبحج انخاًَ: 
 انُبىاث.
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 املبحج األول

 عهى  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت

 يف انكتب انسًاوٌت عقٍدتهى

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف انكتب انسًاوٌت.ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 

يف انكتب  عقٍدتهىاملطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث عهى 
  انسًاوٌت.

ألئًت يف انكتب ناملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
 انسًاوٌت.
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 .الكتب السماول ألئم  في لالمطمب األوؿ: الروالات الميسوب  

كثيرة  إلى أئمتيا مف ركايات في الكتب السماكية اإلثني عشريةما نسبتو الشيعة اإلمامية 
 القرآفتبا مقدسة غير الكتب السماكية ك كمتنكعة، مف ىذه الركايات ما يدعي أف لدل الشيعة ك

تدعي الركايات أف بعض ىذه الكتب  ،كغيرىا (ّ)كمصحؼ فاطمة (ِ)كالجفر (ُ)الكريـ كىي الجامعة
المقدسة عند الشيعة منزلة مف السماء عف طرؽ الكحي، فيي كتب سماكية بزعميـ، كأف فييا 

الركاية التي أكردىا الكميني في الكريـ، كما ىك كاضح جمي في  القرآفأضعاؼ أضعاؼ ما في 
سبعة عشر ألؼ آية، مع  إلى النبي محمد  الذم جاء بو جبريؿ  القرآفكتابو الكافي، أف 

، فيتضح مف آية عشركفك  كست كستمائة آالؼ ستة المكجكد بيف المسمميف اليـك القرآفالعمـ أف 

                                                           

، مكتػػكب عمػى الجمػػد المسػػمى كخػط عمػػٌى كىػى كتػػاب طكلػو سػػبعكف ذراعػػان مػف إمػػبلء رسػػكؿ اهلل  :الةامعػػ (ُ)
ًمعػػت الجمػػكد بعضػػيا بػػبعض حتػػى بمػػغ طكليػػا سػػبعيف ذراعػػان كعػػدىا مػػف مؤلفػػات عمػػػٌى بػػالرؽ فػػى عػػ رض الجمػػد، جي

مبلئػو. قػالكا: كفييػا كػؿ حػبلؿ كحػراـ، ككػؿ شػئ يحتػاج النػاس إليػو  باعتبار أنو كتبيا كرتبيا مف قكؿ رسػكؿ اهلل  كا 
 .( مكتبة كىبة، القاىرةُٓ/ِي )التفسير كالمفسركف: الدكتكر محمد السيد حسيف الذىب .حتى األرش فى الخدش

أٌف ىاركف بػف سػعيد العجمػٌي  كاعمـ أٌف كتاب الجفر كاف أصمو "كىك غير الجامعة كفيو يقكؿ ابف خمدكف: :الةفر(ِ)
كىػػك رأس الٌزيدٌيػػة كػػاف لػػو كتػػاب يركيػػو عػػف جعفػػر الٌصػػادؽ كفيػػو عمػػـ مػػا سػػيقع ألىػػؿ البيػػت عمػػى العمػػـك كلػػبعض 

قػػع ذلػػؾ لجعفػػر كنظػػائره مػػف رجػػاالتيـ عمػػى طريػػؽ الكرامػػة كالكشػػؼ الٌػػذم يقػػع األشػػخاص مػػنيـ عمػػى الخصػػكص ك 
لمثميـ مف األكلياء ككاف مكتكبا عند جعفر في جمد ثكر صغير فركاه عنػو ىػاركف العجمػٌي ككتبػو كسػٌماه الجفػر باسػـ 

ب عنػدىـ ككػاف فيػػو الجمػد الٌػذم كتػب فيػػو ألٌف الجفػر فػي الٌمغػػة ىػك الٌصػغير كصػػار ىػذا االسػـ عممػػا عمػى ىػذا الكتػػا
تفسير القرآف كما في باطنو مف غرائب المعاني مركٌية عف جعفر الٌصػادؽ. كىػذا الكتػاب لػـ تٌتصػؿ ركايتػو كال عػرؼ 
ٌنما يظير منو شكاٌذ مف الكممات ال يصحبيا دليؿ كلك صٌح الٌسند إلػى جعفػر الٌصػادؽ لكػاف فيػو نعػـ المسػتند  عينو كا 

ؿ الكرامات كقػد صػٌح عنػو أٌنػو كػاف يحػٌذر بعػض قرابتػو بكقػائع تكػكف ليػـ فتصػٌح مف نفسو أك مف رجاؿ قكمو فيـ أى
ديكاف المبتػدأ ". .كما يقكؿ كقد حٌذر يحيى ابف عمو زيد مف مصرعو كعصاه فخرج كقتؿ بالجكزجاف كما ىك معركؼ
حمد، ابف خمػدكف كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر: عبد الرحمف بف محمد بف م

الثانيػػة، ( تحقيػػؽ: خميػػؿ شػػحادة، دار الفكػػر، بيػػركت، الطبعػػة: ُْٓصأبػػك زيػػد، كلػػي الػػديف الحضػػرمي اإلشػػبيمي )
  (ُٓ/ِالتفسير كالمفسركف: الذىبي ):  انظر، ك  ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ

 كقػد اإلثنػي عشػريةعند الشيعة  مصحؼ فاطمة الزىراء عمييا السَّبلـ  ىك كتاب عظيـ المنزلة( مصحؼ فاطمة: 3)
ك  صػمَّى اهلل عميػو ك آلػو  بعػد كفػاة أبييػا رسػكؿ اهلل عمى سيدة نساء العالميف فاطمة الزىراء عمييا السَّػبلـ أمبله جبرائيؿ األميف

كاتػػب ىػػذا الكتػػاب ىػػك اإلمػػاـ أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي ، ك عميػػو ك آلػػو ذلػػؾ تسػػكينان ليػػا عمػػى حزنيػػا لفقػػد أبييػػا  صػػمَّى اهلل
ييعتبػر مػف جممػة كدائػع اإلمامػة ، قػاؿ اإلمػاـ الرضػا  ك مصػحؼ فاطمػة  عمييػا السَّػبلـ ، فقػد كتبػو بخطػو المبػارؾ  بطالػ
أمػا  ،السَّػبلـ ػ : " ... ك يكػكف عنػده مصػحؼ فاطمػة عمييػاكمػا يزعمػكف المعصػـك  الميػدم عبلمػات اإلمػاـ ػػ ك ىػك يىع ػد

.  لحاضر فيك اليـك مكجكد عند اإلماـ الميدم المنتظػرمكاف كجكد ىذا المصحؼ في الحاؿ ا بالنسبة إلى مكقػع  انظػرالمزعػـك
 . u.com- / ْ http:// www.islam َُِِ/ُ/ُٔمركز االشعاع االسبلمي لمدراسات كالبحكث اإلسبلمية،االثنيف 
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كنقصاف  كحذفان  كتبديبلن  كتغييران  تحريفان الكريـ  القرآفخبلؿ ىذه الركاية الشيعية أنيـ يعتقدكف أف في 
في اآليات، اختمؽ الشيعة ىذه الكتب في ركاياتيـ؛ إلظيار فضائميـ عمى غيرىـ بعدما لـ يجدكا 

ليـ فضبلن، كزعمكا في ركاياتيـ أف جميع الكتب السماكية التي أنزليا اهلل سبحانو كتعالى  القرآففي 
كرثكىا عف األنبياء، كيعممكف ما فييا كيستطيعكف الحكـ بيا، عمى أنبيائو مكجكدة عند األئمة، فقد 

 إلى غير مف األمكر التي أرادت الشيعة أف تقرىا مف خبلؿ ركاياتيـ.

 مف السماء، وفلها الكتب السماول : الروالات التي تزعـ أف األئم  يزلت عملهـ كتباً أواًل: 

 عمى دخؿ( كآلو عميو اهلل صمى) نبيو قبض لما اهلل إف" :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلي أبي .ُ
 غميا يسمي ممكان  إلييا فأرسؿ  اهلل إال يعممو ماال الحزف مف كفاتو مف( السبلـ عمييا) فاطمة

 قكلي الصكت كسمعت بذلؾ أحسست إذا: ليا فقاؿ المؤمنيف أمير إلى ذلؾ فشكت كيحدثيا،
: قاؿ ،مصحفان  ذلؾ مف أثبت ىحت سمع ما كؿ يكتب  المؤمنيف أمير كجعؿ ذلؾ فأعممتو لي،
 (ُ)".يككف ما عمـ فيو كلكف كالحراـ، الحبلؿ مف يءش فيو ليس إنو أما قاؿ ثـ
ف: "...ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ .ِ ، كما يدرييـ ما الجامعة عندنا كا 

مبل كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بذراع ذراعا سبعكف طكليا صحيفة الجامعة؟...قاؿ:  مف ،ئوكا 
 في رشاأل حتى إليو الناس يحتاج شئ ككؿ كحراـ حبلؿ كؿ فييا بيمينو، عمي كخط فيو فمؽ

ف،...(ِ)الخدش  النبييف عمـ فيو أدـ مف كعاء ...قاؿ:الجفر؟ ما يدرييـ كما الجفر عندنا كا 
ف،...إسرائيؿ بني مف مضكا الذيف العمماء كعمـ كالكصييف،  ـالسبل عمييا فاطمة لمصحؼ عندنا كا 

 مرات، ثبلث ىذا قرآنكـ مثؿ فيو مصحؼ: قاؿ...السبلـ؟ عمييا فاطمة مصحؼ ما يدرييـ كما
 (ّ) ...".كاحد حرؼ قرآنكـ مف فيو ما كاهلل
 زبكر كفيو ...األبيض، الجفر عندم إف" :أيه قاؿ ألضاً ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ّ

نجيؿ مكسى، كتكراة داكد،  كمصحؼ كالحراـ، كالحبلؿ ،السبلـ عمييـ إبراىيـ كصحؼ عيسى، كا 
                                                           

 :انية ركاياتالسبلـ، كفيو ثم عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني الكافي ػ(ُ)
 فاطمة عمييا كمصحؼ كالجامعة الجفر أعطكا أنيـ السبلـ عمييـ األئمة في باب بصائر الدرجات ػ(، ِِْػَِْ/ُ)

 باب جيات (،ْْ/ِٔ،ْٓٓ/ِِ) - المجمسي - األنكار بحار (،ُٕٓػُُٕ)ص السبلـ، كفيو أربعان كثبلثيف ركاية
قمكبيـ، كتحت ىذا الباب ذكر المجمسي  في كينكت آذانيـ في ركانو ينق مف الكتب عندىـ كما السبلـ عمييـ عمكميـ

 (. َٖ/ّْ ،ٔٔػُٖ/ِٔمئة كتسعان كأربعيف ركاية تحدثت عف الجفر كالجامعة كمصحؼ فاطمة كغير ذلؾ:)
 .(ِّٗ/ُ):السبلـ عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني الكافي ػ(ِ)
 .(ِّٗ/ُ):السبلـ عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - يالكمين الكافي ػ(ّ)
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 الجمدة، فيو حتى أحد إلى نحتاج كال إلينا الناس يحتاج ما كفيو ،قرآنان  فيو أف أزعـ ما فاطمة،
 (ُ) األحمر،...كفيو السبلح...". الجفر كعندم، الخدش كأرش الجمدة كربع الجمدة، كنصؼ

 يسكؤىـ، ما يذكركنو الذم لجفرا في إف" :أيه قاؿ ألضاً ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ْ
 عف كسمكىـ صادقيف، كانكا إف كفرائضو عمي قضايا فميخرجكا ،(ِ)فيو كالحؽ الحؽ يقكلكف ال ألنيـ

 السبلـ، عمييا فاطمة كصية فيو فإف السبلـ، عمييا فاطمة مصحؼ كليخرجكا كالعمات، الخاالت
 (ّ) ...".كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سبلح كمعو
 صمى اهلل رسكؿ بعد مكثت فاطمة إف"... :أيه قاؿ ألضاً إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  ما يسب .ٓ
 يأتييا  جبرائيؿ فا  ك  ،أبييا عمى شديد حزف دخميا ككاف ،يكما كسبعيف خمسة كآلو عميو اهلل

 في بعدىا يككف بما كيخبرىا كمكانو، أبييا عف كيخبرىا نفسيا، كيطيب أبييا، عمى عزاءىا فيحسف
 (ْ)."السبلـ عمييا فاطمة مصحؼ فيذا ذلؾ، يكتب  عمي ككاف ذريتيا،

عيدهـ الكتب السماول ، لقرؤويها ولعرفويها ولحكموف بما فلها الروالات التي تزعـ أف ثايلًا: 
 بلف أهمها: 

 ىي األنبياء ككتب كاإلنجيؿ التكراة"... :أيه قاؿ ألضاً وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ُ
 يسأؿ أرضو في حجة يجعؿ ال اهلل إف قالكا، كما كنقكليا قرؤكىا كما نقرؤىا عندىـ مف كراثة عندنا
 (ٓ)."أدرم ال فيقكؿ شئ عف
 بالقرآف القرآف أىؿ بيف لحكمت لي كسادة ثنيت لك" :أيه قاؿ اإلماـ عمي ما يسب إلي  .ِ

 أىؿ بيف تكلحكم ،اهلل إلى يزىر حتى التكراة بالتكراة أىؿ بيف كلحكمت اهلل، إلى يزىر حتى

                                                           

 بصائر ،(َِْ/ُ):السبلـ عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني الكافي ػ(ُ)
 كىى بيده السبلـ يـعمي عمى اهلل كخط رسكؿ ىي إمبلء التي الجامعة الصحيفة عندىـ أف األئمة في ػ باب الدرجات
 .ُٕٓ(، كالركاية صَُٔػ ُٔٓذراعا، كفيو أربعان كعشريف ركاية:)ص سبعكف

يقكؿ الكميني: قصد بذلؾ األئمة الزيدية مف بني الحسف فإنيـ يفتخركف بالجفر، كيدعكف أنو عندىـ، كما ىك (ِ)
 .(ُِْ/ُ) عندىـ، كلك كاف عندىـ فميخرجكه إف كانكا صادقيف.

 .(ُِْ/ُ):السبلـ عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - كمينيال الكافي ػ(ّ)
 المرجع السابؽ.(ْ)
 يعرفكنيا كأنيـ  اهلل عند مف نزلت التي الكتب جميع عندىـ السبلـ عمييـ األئمة أف باب - الكميني الكافي ػ(ٓ)

 .(ِِٕ/ُ) ألسنتيا اختبلؼ عمى
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 كلكال اهلل، إلى يزىر حتى بالزبكر الزبكر أىؿ بيف اهلل، كلحكمت إلى يزىر حتى باإلنجيؿ اإلنجيؿ
 (ُ)".الساعة تقكـ حتى يككف ألنبأتكـ بما اهلل كتاب في آية
ف األنبياء كرث داكد إف" :ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ .ّ  داكد، كرث سميماف كا 
ف ف ،(كآلو عميو اهلل صمى)محمدا كرثنا كأنا ىناؾ، كما يمافسم كرث محمدا كا   صحؼ عندنا كا 

 (ِ)."مكسى كألكاح إبراىيـ
 كقد إال شيئا األنبياء يعط لـ اهلل إف"... :أيه قاؿ ألضاً ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ْ

ُلِف طُ  }:اهلل قاؿ التي ،الصحؼ كعندنا األنبياء، أعطى ما جميع أعطى كقد محمدا، أعطاه

َٝٓ ٛ ُِ َٚ  َُ ١ِ٘ ح ََ   (ّ) ".[ُٗ] األعمى:{اِْر

ف داكد، سميماف كرث" :أيه قاؿ ألضاً وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ٓ  كرث محمدان  كا 
نا سميماف ف ،(كآلو عميو اهلل صمى) محمدان  كرثنا كا   ما كتبياف كالزبكر كاإلنجيؿ التكراة عمـ عندنا كا 

  (ْ)".األلكاح في
 عمى السماكية الكتب قرأ أنو المؤمنيف أمير كالدة أخبار في ردك  ولقوؿ المةمسي:

 (ٓ) .كالدتو بعد( كآلو عميو اهلل صمى)النبي

                                                           

 عمى السبلـ يقرؤكنيا األنبياء عمييـ كتب عمييـ اهلل صمكات عندىـ أف في باب - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 ، الركاية المذككرة:(ُٖٗػ َُٖ/  ِٔ) كفيو سبعان كعشريف ركاية ساقيا المجمسي تحت ىذا الباب: لغاتيا، اختبلؼ

(ِٔ/ُِٖ). 
كالزبكر كصحؼ  كاإلنجيؿالتكرية  ياءاألنبكتب  األكليفمف كتب  األئمةعند  باب ما ػ الصفار ػ بصائر الدرجات(ِ)

 .(ُّٖ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارُِٓ،ُْٗ:)صركاية ةعشر  كفيو خمس، إبراىيـ
 .(ُْٖ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
كالزبكر كصحؼ  كاإلنجيؿالتكرية  األنبياءكتب  األكليفمف كتب  األئمةعند  باب ما ػ الصفار ػ بصائر الدرجات(ْ)

 .(ُٕٖ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارُِٓىيـ:)صإبرا
 .(ِٕٗ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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ٌَمَْي َوظَْزَٕخ فِٟ  }:عف قكؿ اهلل  سأؿ :أيه ألضاً وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ٔ َٚ

 َِ ْو ٌِّ ْٓ رَْؼِي حٌ ِِ  ٍِ رُٛ َِّ ذكر؟ قاؿ: الذكر عند اهلل، كالزبكر الذم انزؿ ما الزبكر كما ال ،[َُٓ]األنبياء:{حٌ

 (ُ)."العمـ كنحف ىـ أىؿعمى داكد، ككؿ كتاب نزؿ فيك عند 

 ، وبأوالده:الروالات التي تزعـ أف الكتب السماول  ما يزلت إال لتبشر بعمي ثالثًا: 

نزلت إال تزعـ أف الكتب السماكية ما  الميسوب  إلى أئمتهـ، اإلثيي عشرل العدلد مف روالات 
 أجمعيف.  كالتبشير بو كبأكالده المعصكميف  لتقرر كالية عمي 

 بو السابقكف بشر كما السماكية الكتب في ػ ػ عمي  : "ذكرهبعيواف في ذلؾ عقد المةمسي باباً 
 (ِ)ػ". السبلـ عمييـػ  المعصكميف كبأكالده

 اهلل يبعث كلف األنبياء جميع صحؼ في مكتكبة عمي كالية" :قاؿ أيه ما يسب إلى أبي الحسف .ُ
 (ّ) ."عمي ككصية( كآلو عميو اهلل صمى) محمد بنبكة إال رسكال
نا"... ةاء في روالاتهـ أف راهب يصرايي قاؿ: .ِ  بالكصية ػ اإلنجيؿ ػ عندنا ة عميصف لنجد كا 
نو بالنبكة، محمد صفة نجد كما  في اسمو حقو، السيؼ يعطي قرنييا كذك، كربانييا العرب سيد كا 
 (ْ)".ذكرا األنبياء بعد القيامة يكـ الخمؽ أعمى كىك عمي المبل

غلر القرآف الكرلـ الذي بلف إلدي األئم  القرآف الكرلـ الذي عيد الروالات التي تزعـ أف رابعًا: 
 :المسمملف

 إلى  جبرائيؿ بو جاء الذم القرآف إف" وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ ألضًا أيه قاؿ: .ٔ
 (ٓ)."آية ألؼ عشر سبعة كآلو عميو اهلل صمى محمد

                                                           

كفيو سبع  ،الذيف مف قبميـ كاألكصياء األنبياءكرثكا عمـ النبي كجميع  األئمة أفباب  الكافي ػ الكميني ػ(ُ)
  (.ِِٔ/ُ(، كالركاية المذككرة:)ِِٔ، ِِّ/ُركايات:)

 كساؽ المجمسي تحت ىذا الباب ثبلثباب ذكره في الكتب السماكية...،  – المجمسي - راألنكا بحارانظر: (ِ)
 .(ِٔػُْ/ّٖ) ركاية مف ركاياتيـ المزعكمة: ةعشر 
 - المجمسي - األنكار (، بحارّْٔ/ُ:)الكالية في الركاية مف كجكامع نتؼ فيو الكافي ػ الكميني ػ باب(ّ)
(ّٖ/ْٔ). 
 .(ِْ/ّٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 .(ّْٔ/ِ) باب النكادر – الكميني الكافي ػ(ٓ)
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 سنف كثمث عدكنا كفي فينا ثمث: أثبلثا القرآف نزؿ" :أيه قاؿ اإلماـ عمي ما يسب إلي  .ِ
 (ُ)."كأحكاـ فرائض كثمث كأمثاؿ

 كربع عدكنا في كربع فينا ربع أرباع أربعة عمى القرآف نزؿ" يه قاؿ:أما يسب إلى أبي ةعفر  .ّ
 (ِ) ...".كأحكاـ فرائض كربع كأمثاؿ سنف
 إال أنزؿ كما كمو القرآف جمع أنو الناس مف أحد ادعى ما" يه قاؿ:أما يسب إلى أبي ةعفر  .ْ

 عمييـ بعده مف كاألئمة  طالب أبي بف عمي إال تعالى اهلل نزلو كما كحفظو جمعو كما كذاب،
 (ّ) ."السبلـ

ف حجة إال بقيـ، كقيـ ال يكك  القرآف: "إف عمى أئمتهـ أيهـ قالوا ةاء في روالاتهـ المزعوم  .ٓ
 (ْ) ".ىك عمي  القرآف

 (ٓ)."الناطؽ اهلل كتاب كأنا الصامت اهلل كتاب ىذا" :أيه قاؿ اإلماـ عمي ما يسب إلي  .ٔ
إال  القرآف كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فسر ما" قاؿ: الصادؽ أيه ةعفرما يسب إلي أبي  .ٕ

 (ٔ)." طالب أبي بف عمي كىك الرجؿ ذلؾ شأف لؤلمة كفسرلرجؿ كاحد، 
 مف الذم كىك ،القرآف عميَّ  أنزؿ  اهلل إف" قاؿ: أيهووضعوا عمله  اليبي إلي  وهما يسب .ٖ

  (ٕ)".ىمؾ غير عمي عند عممو ابتغى كمف ضؿ خالفو

                                                           

 .(ُُْ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار ، بحار(ِٓ/ُ) - الصافي ، التفسيرِٕٔ/ِ: ػ الكميني الكافي(ُ)
، َِٗ/ّٗ، ّٔٓ/ّٓ، َّٓ/ِْ: بحار األنكار:) انظر،(ِٓ/ُ) الصافي: ، التفسيرِٖٔ/ِالكافي ػ الكميني: (ِ)

ٖٗ/ْٕ ،ٖٗ/ُُْ ،َُٖ/ُّْ .) 
، (ِِٖ/ُ)كمو عممو يعممكف كأنيـ السبلـ عمييـ األئمة إال كمو القرآف يجمع لـ انو باب - الكميني الكافي ػ(ّ)

، كفي الباب سبع () اهلل رسكؿ انزؿ عمى الذم القرآف بجميع عندىـ أف األئمة في باب بصائر الدرجات ػ
 .(ٖٖ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار ،َِٔ: صركايات

 - الدرجات بصائر ،ُٕٔ/ِٕكسائؿ الشيعة  ،(ُٗٔ/ُ)الحجة: إلى االضطرار باب - الكميني الكافي ػنظر: ا(ْ)
السبلـ، كفيو أربعا كثبلثيف  فاطمة عمييا كمصحؼ كالجامعة الجفر أعطكا أنيـ السبلـ عمييـ األئمة في باب

 (.ُٕ/ِّ(، بحار األنكار:)ُٕٓػُْٔص)ركاية:
 ُْٓ/ِلفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة:، اّْ/ِٕكسائؿ الشيعة: (ٓ)
، كسائؿ الشيعة (َِٓ،ِْٗ/ُ) كتفسيرىا القدر ليمة في أنزلناه إنا شأف في باب - الكميني الكافي ػانظر: (ٔ)

 .ِٕ/ِٓ، بحار األنكار: ُٖٕ/ِٕ
 - األنكار ، بحار(ُْٔ/ِ) - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة (، الفصكؿّْ/ِٕكسائؿ الشيعة:)(ٕ)

 .(ْٗ/ّٖ،ْٗ/ّْ) - المجمسي
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 اإلماـ، إلى كالقرآف ييدم ،القرآف إلى ييدم "...اإلماـ :الحسلف أيه قاؿ بف عمي ما يسب إلى .ٜ
َّْ } : اهلل قكؿ كذلؾ َُ  اِ َٛ َٟ أَْل ِ٘ ِْٙيٞ ٌٍَِّظِٟ  َ٠ َْ آَ َْ ٌْمُ ح ح ٌَ  (ُ) [ٗاإلسراء:]{َ٘

َٟ }تعالى قكلو في :ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ .َُ ِ٘ ِْٙيٞ ٌٍَِّظِٟ  َ٠ َْ آَ َْ ٌْمُ ح ح ٌَ َ٘  َّْ اِ

 َُ َٛ  (ِ) ...".اإلماـ إلى ييدم: قاؿ،  [ٗاإلسراء:]{أَْل

ٌِْىظَخَد  }:تعالى قكلو في قاؿ: أيه ألضاً وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ُُ ْػَٕخ ح ٍَ ْٚ َُّ أَ ػُ

ْٓ ِػزَخِىَٔخ ِِ َٓ حْططَف١ََْٕخ  ٠ ٌِ  (ّ) ...".الفاطمييف في إنيا، قاؿ: [ِّ] فاطر:{حٌَّ

ٌِْىظَخَد  }:تعالى قكلو في قاؿ: أيه ألضاً وما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ُِ ُُ ح ُ٘ َٓ آَط١ََْٕخ ٠ ٌِ حٌَّ

ِٗ ٠َْظٍَُُٛٔٗ َككَّ طِ  َْ رِ ُٕٛ ِِ ِٗ أٌَُٚجَِه ٠ُْئ طِ َٚ  (ْ)."السبلـ عمييـ األئمة ىـ: قاؿ، [ُُِ] البقرة:{اَل

 أف يزعمكف فيـ، (ٓ)"بو خكطب مف القرآف يعرؼ إنما" ما يسب إلى أبي ةعفر ايه قاؿ: .ُّ
 (ٔ) .عشر االثني األئمة سكل بو يخاطب لـ القكؿ

                                                           

 .(ُْٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ُِٕ/ُ) لئلماـ ييدم القرآف أف باب - الكميني الكافي ػ(ِ)
 عمييـ األئمة ىـ كتابو كأكرثيـ عباده مف اهلل اصطفاه مف أف في باب - الكميني الكافي ػ(ّ)

 .(ُِٓػُِْ/ُ):السبلـ
 المرجع السابؽ.(ْ)
 - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة (، الفصكؿُٖٓ/ِٕ( كسائؿ الشيعة:)ُِّ/ٖػ الكميني:)الكافي (ٓ)
 . (ِّٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار ، بحار(ْٖٓ/ُ)
 .(ُّٗ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿ(ٔ)
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 طف:له ظاهر وبا القرآفالروالات التي تزعـ أف خامسًا: 

 في حـر ما فجميع كبطف، ظير لو القرآف إف :أيهـ قالوا زعموا في روالاتهـ الميسوب  إلى أئمتهـ
 كالباطف الظاىر ىك الكتاب في أحؿ ما كجميع الجكر، أئمة ذلؾ مف كالباطف الظاىر ىك الكتاب

 (ُ) .الحؽ أئمة ذلؾ مف
عمـ  القرآف كأف في شئ كؿ عمـ كأف كبطنا، ظيرا لمقرآف أف عقد المجمسي بابان في ذلؾ بعنكاف: "

 (ِ)".كثمانيف ركاية كفيو أربعان  بتعميميـ إال يعممو غيرىـ كال السبلـ، عمييـ األئمة عند كمو ذلؾ
 إف...ظير، كلمظير ظير كلو بطف كلمبطف بطنا، لمقرآف إف"... يه قاؿ:أما يسب إلى أبي ةعفر 

 (ّ)".كجكه عمى يتصرؼ متصؿ ـكبل كىك شئ، في كآخرىا شئ في أكليا لتككف اآلية

 :وتحرلفاً  الكرلـ يقصاً  اْلُقْرآفأف في الروالات التي تزعـ سادسًا: 

خ } :قوؿ اهلل تعالى أيه قرأ الصادؽ ةعفرأبي  اإلماـ ما يسب إلى .ُ َّّ ِِ ٠ٍْذ  ٍَ ُْ فِٟ  ْٕظُ ْْ ُو اِ َٚ

حْىُػٛح  َٚ  ِٗ ْؼٍِ ِِ  ْٓ ِِ ٍس  ٍَ ٛ ُٔ ٌَْٕخ َػٍَٝ َػْزِئَخ فَؤْطُٛح رِ َِّ َٔ َٓ ُْ َطخِىل١ِ ظُ ْٕ ْْ ُو ِ اِ ِْ هللاَّ ْٓ ُىٚ ِِ  ُْ ََٙيحَءُو ] {ُش

ف"  ، ىكذا،[ِّالبقرة: : قاؿ ثـ ،" مثمو مف بسكرة فأتكا عمي في عبدنا عمى نزلنا مما ريب في كنتـ كا 
 (ْ) .ىكذا محمد عمى اآلية بيذه  جبرئيؿ نزؿ
ْٓ } :ىقوؿ اهلل تعال أيه قرأ أبي عبد اهلل الصادؽ اإلماـ ما يسب إلى .ِ ِِ  ََ ِْٙئَخ اٌَِٝ آَى ٌَمَْي َػ َٚ

 َٟ ِٔ ًُ فََٕ  كفاطمة كعمي محمد في كممات قبؿ مف آدـ إلى عيدنا كلقدىكذا: " ،[ُُٓطو: ]{لَْز

                                                           

 اثبت اإلمامة كمف بعضيـ أك ئمةاأل جحد كمف بأىؿ، ليا كليس اإلمامة ادعى مف باب : الكافي ػ الكميني ػانظر(ُ)
 كالطاغكت الجبت الضبلؿ كأنيـ أئمة مف اليدل أئمة معرفة باب (، بصائر الدرجات ػّْٕ/ُ:)بأىؿ ليا ليس لمف

 ظاىرىا بيا فالمراد كالتحريـ التحميؿ آيات مف القرآف في ما كؿ أف باب (، كسائؿ الشيعة ػّٗصكالفكاحش: )
 - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة (، الفصكؿُُٖ/ِٕ، ْ/ِٓكالجكر:) العدؿ أئمة بباطنيا كالمراد

 .(َُّ/ِْ) - المجمسي - األنكار ، بحار(ُٓٗ/ِ)
 .(َُٔػ ٖٕ/  ٖٗ) - المجمسي - األنكار : بحارانظر(ِ)
 . (ٓٗ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار ، بحارُّٗ/ِٕكسائؿ الشيعة: (ّ)
كفيو اثنتي كتسعيف ركاية تثبت مدل  الكالية في التنزيؿ مف كنتؼ نكت فيو ببا، (ُْٕ/ُ) - الكميني الكافي ػ(ْ)

 (. ّْٔػُِْ/ُنقصا: ) القرآفتحريؼ الشيعة لكتاب اهلل كادعاءىـ أف في 
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 عميو اهلل صمى محمد عمى أنزلت كاهلل ىكذا" ثـ قاؿ: ،"فنسي مف ذريتيـ كاألئمة كالحسيف كالحسف
 (ُ)."كآلو
ٌَُُٓٛٗ } :قوؿ اهلل تعالى أيه قرأ الصادؽأبي عبد اهلل  اإلماـ ما يسب إلى .ّ ٍَ َٚ  َ ْٓ ٠ُِطِغ هللاَّ َِ َٚ

خ ّا ح َػِظ١ ُا ْٛ َُ فَ  ككالية عمي كالية في كرسكلو اهلل يطع كمف"  ، ىكذا،[ُٕ]سكرة األحزاب:{فَمَْي فَخ

 (ِ) .نزلت ىكذا ، ثـ قاؿ:" عظيما فكزا فاز فقد بعده مف األئمة
ُْ } :وؿ اهلل تعالىق أيه قرأالرضا  اإلماـ ما يسب إلى .ْ خ طَْيُػُٛ٘ َِ  َٓ َِِو١ ْش ُّ ٌْ ََ َػٍَٝ ح َوزُ

 ِٗ  (ّ)".إليو تدعكىـ ما عمي بكالية المشركيف عمى كبر"  ، ىكذا،[ُّ] الشكرل:{ا١ٌَِْ

حلِغٍ } :قوؿ اهلل تعالى أيه قرأ أبي عبد اهلل الصادؽ اإلماـ ما يسب إلى .ٓ َٚ حٍد  ٌَ ًٌ رَِؼ خثِ َٓ ؤََي  َٓ

(ٔ ٌَ َٓ ٠َِ ٍَْىخفِ َْ ٌَُٗ َىحفٌِغ )( ٌِ ٍِؽِ )١ْٕ َؼخ َّ ٌْ ًِٞ ح  ِ َٓ هللاَّ ِِ  سائؿ سأؿ" ، ىكذا: [ّػُ] المعارج:{(ٖ( 

 عمى  جبرائيؿ بيا نزؿ كاهلل ىكذا،: قاؿ ثـ"  دافع لو ليس عمي بكالية لمكافريف*  كاقع بعذاب
 (ْ) ...".السبلـ عمييا فاطمة مصحؼ في مثبت كاهلل ىك كىكذا، كآلو عميو اهلل صمى محمد

فػى تفسػيرىـ لكتػاب اهلل تعػالى، كىػى  اإلثني عشػريةالتى يستند إلييا اإلمامية  الركاياتىذه ىى أىـ 
كميا أكىاـ كأباطيؿ ال ثبكت ليا إال فى عقكؿ الشيعة.. ككيؼ يككف سػائغان كمقبػكالن أف ينبنػى تفسػير 

 .القرآف كفيـ معانيو عمى أكىاـ كأباطيؿ

 

                                                           

 - المجمسي - األنكار بحار، (ُْٔ/ُ) :الكالية في التنزيؿ مف كنتؼ نكت فيو باب - الكميني الكافي ػ(ُ)
 .(ُّٓ/ِْ)السبلـ كنكادرىا:  عمييـ فييـ نزؿ ما تأكيؿ باب جكامع - المجمسي - األنكار بحار (ُٔٗ/ُُ)
  .(ُْْ/ُ) - الكميني الكافي ػ(ِ)
  .(ُْٖ/ُ) - الكميني الكافي ػ(ّ)
 باب - المجمسي - األنكار (، بحارِِْ/ُ) :الكالية في التنزيؿ مف كنتؼ نكت فيو باب - الكميني (الكافي ػْ)

 ك كالشرؾ كالكفر كالمشركيف كالكفار السبلـ، كبكاليتيـ عمييـ بيـ كاإلسبلـ كالمسمميف افكاإليم المؤمنيف تأكيؿ
 .(ِّْ/ّٓ( )ٕٓ/ّٓ) (ّٖٕ/ِّ) :كمخالفييـ بأعدائيـ كاألصناـ كالبلت كالعزل الجبت كالطاغكت
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 في الكتب السماول . عقلدتهـعمى المطمب الثايي: أثر الروالات 

 الكرلـ: القرآف السابق  عمىفي الكتب السماول   : أثر الروالات في اعتقادهـأوالً 

بمقتضى ما نسبتو إلى  في الكتب السماكية اإلثني عشريةتأثر اعتقاد الشيعة اإلمامية 
مقدسة مف السماء  كتبان  األئمة مف ركايات، اعتقدكا مف خبلؿ ركاياتيـ أف اهلل سبحانو كتعالى أنزؿ

األنبياء عمييـ السبلـ، كما اعتقدكا أف جميع الكتب  عمى الكتب السماكية أنزؿ كما عمى األئمة،
السماكية التي انزليا اهلل سبحانو كتعالى عمى أنبياءه عمييـ السبلـ مكجكدة لدل األئمة يقرؤكنيا 

  (ُ)كيحتككف إلييا.
 رضي اهلل عيها فاطم  عمى يزؿ أف مصحفا ـ في القوؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعه .ٔ
 يحتاج ما كفيوشيء،  القرآفمف  ثبلث مرات كليس فيو القرآفكاف فيو مثؿ  ، اهلل رسكؿ كفاة بعد

 (ِ) ى األئمة، كال يحتاج األئمة إلى الناس.إل الناس
فاطمة رضي اهلل ، حزنت عميو النبي محمد  قبض لما سبحانو كتعالى اهلل فكتزعـ الركايات أ

فأعممت فاطمة  كيحدثيا، يايسمييعزييا ك  ممكان  إلييا اهلل سبحانو كتعالى فأرسؿ؛ شديدان  عنيا حزنان 
  .مصحفان  ذلؾ مف أثبت حتى سمع ما كؿ يكتب كجعؿ، عمي 

 يأتييا كاف  جبرائيؿ فإ وفي روال  أخرى مزعوم  تبلف ما هو مصحؼ فاطم ، تقوؿ الروال :
 في بعدىا يككف بما كيخبرىا كمكانو، أبييا عف كيخبرىا نفسيا، كيطيب أبييا، عمى عزاءىا فيحسف
، كفي ركايات أخرل (ّ)"السبلـ عمييا فاطمة مصحؼ فيذا ذلؾ، يكتب  عمي ككاف ذريتيا،

  .كالديات الحدكد كعمـ الغيب عمـ تظير أف مصحؼ فاطمة اشتمؿ عمى
ؿ ما في قرءاننا ثبلث مرات، تكافؽ الركايات التي كالركايات التي تحدثت أف مصحؼ فاطمة فيو مث

كأف  آية، ألؼ عشر سبعة  محمد إلى النبي  جبرائيؿ بو جاء الذم أف القرآفتحدثت 
                                                           

 (ٖٔٓ/ِ) عشرية: اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب : أصكؿانظر(ُ)
السبلـ، كفيو ثمانية  عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو ببا - الكميني : الكافي ػانظر(ِ)

 كمصحؼ كالجامعة الجفر أعطكا أنيـ السبلـ عمييـ األئمة في باب بصائر الدرجات ػ(، ِِْػَِْ/ُ) :ركايات
 (،ْْ/ِٔ،ْٓٓ/ِِ) - المجمسي - األنكار بحار (،ُٕٓػُُٕ)ص السبلـ، كفيو أربعان كثبلثيف ركاية فاطمة عمييا
قمكبيـ، كتحت ىذا الباب  في كينكت آذانيـ في كانو ينقر مف الكتب عندىـ كما السبلـ عمييـ عمكميـ باب جيات

 ،ٔٔػُٖ/ِٔذكر المجمسي مئة كتسعان كأربعيف ركاية تحدثت عف الجفر كالجامعة كمصحؼ فاطمة كغير ذلؾ:)
ّْ/َٖ .) 
 .(ُِْ/ُ)السبلـ: عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة الجفرك  الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني (الكافي ػّ)



 117 

ىك مصحؼ   محمد إلى النبي  جبرائيؿ بو جاء الذم أف القرآفالركايات تريد أف تقكؿ: 
 فاطمة.

 وةود كتب مقدس  غلر القرآف مثؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ ب .ٕ
 كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بذراع ذراعا سبعكف طكليا صحيفة كىي بزعميـ :(ُ)(الةامع )

مبلئو  حتى إليو الناس يحتاج يءش ككؿ كحراـ حبلؿ كؿ فييا بيمينو، عمي كخط فيو فمؽ مف ،كا 
 .الخدش في رشاأل
 لأتله أف قبؿ اليبي  عمى أيزؿ أف كتاباً  ؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القو .ٖ

، كرثو عمي حتى الميدم، كىذا المعتقد كرد في الركاية المنسكبة إلى أبي عبد اهلل الصادؽ الموت
 كصيتؾ الكتاب ىذا محمد، يا: فقاؿ المكت يأتيو أف قبؿ كتابنا نبيو عمى أنزؿ  اهلل إف: قاؿ أنو
 طالب أبي بف عمي: فقاؿ جبرائيؿ؟ يا أىمي مف النجيب كمف: فقاؿ بيتؾ، أىؿ النجيب مف إلى
...".(ِ) 
 يزؿ عمى اليبي أأف اهلل سبحايه وتعالى  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ .ٗ
 :أسماء األئم  وصفاتهـ تتضمف صحلف  عشرة اثيتي السماء مف

 تبارؾ اهلل إف: "- يفتركف كما - قاؿ  اهلل رسكؿ أف يزعـ الشيعة في ركاية طكيمة:
 في كصفتو خاتمو عمى إماـ كؿ اسـ صحيفة، عشر كاثني ،ان خاتم عشر اثني عميٌ  أنزؿ كتعالى
 (ّ) ."صحيفتو

 
 

                                                           

السبلـ، كفيو ثمانية  عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني : الكافي ػانظر(ُ)
 كمصحؼ كالجامعة الجفر أعطكا أنيـ السبلـ عمييـ األئمة في باب بصائر الدرجات ػ(، ِِْػَِْ/ُ) :ركايات

 (،ْْ/ِٔ،ْٓٓ/ِِ) - المجمسي - األنكار بحار (،ُٕٓػُُٕ)ص السبلـ، كفيو أربعان كثبلثيف ركاية يافاطمة عمي
قمكبيـ، كتحت ىذا الباب  في كينكت آذانيـ في كانو ينقر مف الكتب عندىـ كما السبلـ عمييـ عمكميـ باب جيات

 ،ٔٔػُٖ/ِٔفاطمة كغير ذلؾ:) ذكر المجمسي مئة كتسعان كأربعيف ركاية تحدثت عف الجفر كالجامعة كمصحؼ
ّْ/َٖ .) 
 َِٖ/ُ: الكافي ػ الكميني (،ْ/ِ(، األمالي ػ الطكسي:)َِْ،ُِٗ/ّٔ): األنكار (بحارِ)
 السالفة الكتب عمييـ في بو نص كما كالخكاتيـ، المكح خبر مف عمييـ اهلل باب نصكص (بحار األنكار ػ المجمسي ػّ)

 (.ْٔ/ِ، عيكف أخبار الرضا:)(َِٗ/ّٔ) كغيرىا:



 118 

عيدهـ التوراة واإليةلؿ والزبور  األئم  أف الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ .٘
أئمتيـ كرثكا ىذه الكتب عف  ، كأف(ُ)وةملع كتب األيبلاء وألواح موسى  وصحؼ إبراهلـ 

 عمى فيو يجيبكف ما يجدكا حتى ؛األنبياء قرأىا كما يا عمى اختبلؼ لغاتيا كألسنتيايقرؤكن األنبياء،
؛ ألنو ال (ِ))الفتاكل(، كيحكمكف بالتكراة بيف أىؿ التكراة، كباإلنجيؿ بيف أىؿ اإلنجيؿالناس أسئمة

، فبل بد لئلماـ أف يعمـ كؿ شيء (ّ)ؿ ال ادرميجكز عمى اإلماـ الحجة أف يسأؿ عف شيء فيقك 
  كىذا ما قررتو ركاياتيـ.

 الذم العمـ لرفع تعالى لـ اهلل سبحايه أف الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ .ٙ
 ،تعالى أمر النبي اهلل سبحانو ك  أىمو، كأف عند مخزكف ىك بؿ  محمد إلى آدـ لدف مف أنزلو
 اإلليية، الشرائع: الثانيك  األمكر، بجميع الكامؿ العمـ: األكؿ: أمكر خمسة ، عمي عند يجعؿ أف
 (ْ) .كالتعميـ اإلرشاد: الخامسك  كالدنيكية، الدينية الخبلفة: الرابعك  السماكية، الكتب: الثالثك 

 أبي أعطي فصؿ الخطاب: كىي الركاية التي نسبت إلي ةاء في روالاتهـ أف اإلماـ عمي 
 كفصؿ كالكصايا، كالببليا، المنايا عمـ أعطيت لقد "...: المؤمنيف أمير اؿق: قاؿ  جعفر

 (ٔ)، كركاية أخرل منسكبة إلى أبي عبد اهلل.(ٓ)الخطاب..."

 

                                                           

 بصائر ،(َِْ/ُ)السبلـ: عمييا فاطمة كمصحؼ كالجامعة كالجفر الصحيفة ذكر فيو باب - الكميني (الكافي ػُ)
 كفيو خمس، إبراىيـكالزبكر كصحؼ  كاإلنجيؿالتكرية  األنبياءكتب  األكليفمف كتب  األئمةعند  باب ما ػ الدرجات

 عمى اهلل كخط رسكؿ ىي إمبلء التي الجامعة الصحيفة عندىـ أف األئمة في ، كباب(ُِٓ،ُْٗ:)صركاية ةعشر 
 - المجمسي - األنكار بحار (،َُٔػ ُٔٓذراعا، كفيو أربعان كعشريف ركاية:)ص سبعكف كىى بيده السبلـ عمييـ

(ِٔ/ُّٖ). 
 االسبلـ يقرؤكني األنبياء عمييـ كتب عمييـ اهلل صمكات عندىـ أف في باب - المجمسي - األنكار : بحارانظر(ِ)

 .(ُٖٗػ َُٖ/  ِٔ) كفيو سبعان كعشريف ركاية ساقيا المجمسي تحت ىذا الباب: لغاتيا، اختبلؼ عمى
 كأنيـ  اهلل عند مف نزلت التي الكتب جميع عندىـ السبلـ عمييـ األئمة أف باب - الكميني : الكافي ػانظر(ّ)

 .(ِِٕ/ُ) ألسنتيا اختبلؼ عمى يعرفكنيا
 .(ُّْػُِٗ/َُ) - المازندراني صالح محمد مكلي - الكافي أصكؿ : شرحانظر(ْ)
 األئمة عمييـ السبلـ في باب (، كبصائر الدرجات ػُْٖ/ِٔ، كبحار األنكار: )(ِْٗ/  ُ) - الكميني (الكافي ػٓ)

 (.َِْ/ٓ((، كخاتمة المستدرؾ:َِٕ:)صالخطاب العرب كفصؿ مف األنساب كالببليا ك المنايا عمـ يعرفكف أنيـ
، ُْٖ/ِٔ، كبحار األنكار: )(ِِٗ/  ُ)األرض أركاف ىـ األئمة أف باب - الكميني في ػ: الكاانظر(ٔ)

 (.َِْ/ٓ((، كخاتمة المستدرؾ:ّْْ/ّٗ
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 الحؽ بيف الفاصؿ الخطاب أم( الخطاب كفصؿ: )قكلو لقوؿ شارح الكافي ػ مولي المازيدرايي:
 المشتمؿ اهلل كبلـ بو كالمراد لمعارؼ، لمقصكدا عمى الداللة الكاضح المفصكؿ الخطاب أك كالباطؿ
 يـك إلى يككف كما كاف ما كأحكاؿ كالنكاىي كاألكامر البالغة كالحكـ كالجزئية الكمية المصالح عمى

 (ُ) .كميا السماكية الكتب أك القيامة

 الكرلـ: القرآف في : أثر الروالات في اعتقادهـثايلاً 

نزلو عمى خاتـ أاهلل سبحانو كتعالى الذم  كبلـك في عقيدة المسمميف ى الكريـ القرآف
خمفو، كاهلل سبحانو  مف كال يديو، بيف مف الباطؿ يأتيو ال ، كالذماألنبياء كالمرسميف محمد 

ٌَْٕخ }: الكريـ؛ ألنو المعجزة الخالدة إلي يكـ القيامة، قاؿ تعالى القرآفكتعالى تكفؿ بحفظ  َِّ َٔ ُٓ أَِّخ َْٔل

أَِّ  َٚ  ََ ْو ٌِّ َْ حٌ   .[ٗ] الحجر:{خ ٌَُٗ ٌََلخفِظُٛ

 تجتمع نكاة يككف كأف مساس، أم عف بعيدان  الكريـ القرآف يككف أف كالكاجب الحؽ إف"
 مف الكريـ القرآف يسمـ لـ أنو إال قضية، كؿ في لو الحكـ يجعؿ كأف المسمميف، كافة كممة عمييا
 عنيا؛ يرجعكا حتى أبدان  السنة أىؿ ككممة كممتيـ معيا تجتمع ال بأقكاؿ فقالكا الشيعة، أىكاء تدخؿ
 تحريفان  القرآف في أف الشيعة غبلة يمتقياف، كذلؾ عندما أعمف ال متباعديف طريقيف في يسيراف ألنيما
 يذكر التي اآليات في كتحريفان  نقصان  القرآف في أف كضكح كبكؿ صٌرحكا قد كىؤالء كثيران، كنقصان 
 لـ القرآف كأف قريش، كمثالب كاألنصار المياجريف ذـ فييا لتيا اآليات أك طالب، أبي بف عمي فييا

 يسمى ما يكمان  أيدييـ إلى سيصؿ مفقكدان  مصحفان  أف يعتقدكف فقط، كما عميٌ  إال أنزؿ كما يجمعو
 كأنو المسمميف، أيدم بيف المكجكد العثماني المصحؼ في ما أضعاؼ فيو( فاطمة مصحؼ)

 (ِ) ."ران كثي اختبلفان  المصحؼ ىذا عف يختمؼ
إلى أئمتيا في الكتب السماكية  اإلثني عشريةكالركايات التي نسبتيا الشيعة اإلمامية 

 يتبيف مف خبلليا مدل انحراؼ معتقدات الشيعة اإلمامية الكريـ كالتي سبؽ ذكرىا، القرآفكخاصة 
حجة إال بقيـ،  الكريـ ال يككف القرآفسبحانو كتعالى، كفي ىذه الركايات اعتقادىـ أف  اهلل كتاب في

الكريـ مف أحد األئمة  القرآفكتفسير ىذا القيـ عند اإلمامية ىك أف يككف القيـ الذم تقكـ بو حجة 

                                                           

 .(ُٖٖ/ٖ) - المازندراني صالح محمد مكلي - الكافي أصكؿ (شرحُ)
 العصرية تبةعكاجي ػ المك عمي بف غالب. منيا ػ د اإلسبلـ مكقؼ كبياف اإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة فرؽ(ِ)

 (.ُِْػَِْ/ُـ:) ََُِ - ىػ ُِِْ الرابعة،: جدة ػ ط كالتسكيؽ، كالنشر لمطباعة الذىبية
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اإلثني عشر، ىذا االعتقاد الشيعي في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ذكرتو كتبيـ المعتمدة عندىـ 
أكردكىا في كتبيـ، كىي كتب  كالكافي لمكميني، كالبحار لممجمسي، كغيرىما مف خبلؿ الركايات التي

 (ُ)السنة. أىؿ عند البخارم مصدقة عند الشيعة كصحيح
 اإلماـ، لقكؿ بالرجكع إال بو يحتج أف يمكف ال القرآني النص أف: العقيدة بيذه "يعنكفك

 مف أفصح ىك اإلماـ قكؿ أف ىذا الرحمف، كمعنى قكؿ ال اإلماـ قكؿ في ىي الحجة أف يعني كىذا
 مف البياف عمى األقدر ألنو اإلماـ قكؿ في الحجة أف يركف أنيـ ىذا مف كيظير الرحمف، كبلـ

 (ِ) الناطؽ". بالقرآف اإلماـ كسمك الصامت بالقرآف سمكه كليذا القرآف،
 إال لرةؿ واحد القرآفلـ لفسر  أف اليبي  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ .ٔ

، كال يشاركو في ذلؾ أحد، كمنيـ القرآفلمختص بمعرفة فيك كحده ا كىك عمي بف أبي طالب 
مف غيرىـ،  القرآف، فبل يطمب عمـ القرآففي معرفة تأكيؿ   عميان مف قاؿ: أف الشيعة شارككا 

 (ّ) مف غيرىـ ضؿ كما اىتدل ككقع في اليبلؾ، كما يزعمكف في ركاياتيـ. القرآفكمف طمب عمـ 
 في حـر ما فجميع ،وبطف ظهر له أف القرآف في القوؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ  .ٕ

 كالباطف الظاىر ىك الكتاب في أحؿ ما الجكر، كجميع أئمة ذلؾ مف كالباطف الظاىر ىك الكتاب
 (ْ) الحؽ. أئمة ذلؾ مف

 كالميسر كالخمر كالبغي كالمنكر الفحشاء مف المحرمات كسائر الكبائركيعتقدكف أف 
 ىي كغيرىا، الخنزير كلحـ كالدـ كالميتة كالطاغكت كالجبت كاألكثاف ـ،كاألصنا كاألزالـ كاألنصاب

في الركاية التي نسبكىا إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أنو قاؿ:  يزعمكف كما، األئمة أعداء عندىـ

                                                           

 .(ُِٕػُِٓ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب : أصكؿانظر(ُ)
 (ُِٖ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿِ)
، كسائؿ الشيعة (َِٓ،ِْٗ/ُ) كتفسيرىا القدر ليمة يف أنزلناه إنا شأف في باب - الكميني الكافي ػ: انظر(ّ)

 - المجمسي - األنكار ، بحار(ُْٔ/ِ) - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ ،ُٖٕػّْ/ِٕ
(ِٓ/ِٕ،ّْ/ْٗ،ّٖ/ْٗ.) 
 اإلمامةاثبت  كمف بعضيـ أك األئمة جحد كمف بأىؿ، ليا كليس اإلمامة ادعى مف باب : الكافي ػ الكميني ػانظر(ْ)

 كالطاغكت الجبت الضبلؿ كأنيـ أئمة مف اليدل أئمة معرفة باب (، بصائر الدرجات ػّْٕ/ُ:)بأىؿ ليا ليس لمف
 ظاىرىا بيا فالمراد كالتحريـ التحميؿ آيات مف القرآف في ما كؿ أف باب (، كسائؿ الشيعة ػّٗصكالفكاحش: )

 - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(، ُُٖ/ِٕ، ْ/ِٓكالجكر:) العدؿ أئمة بباطنيا كالمراد
 .(َُّ/ِْ) - المجمسي - األنكار ، بحار(ُٓٗ/ِ)
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 كاألزالـ كاألنصاب كالميسر كالخمر كالبغي كالمنكر الفحشاء:  اهلل كتاب في كعدكنا..."
  (ُ) ."...الخنزير كلحـ كالدـ كالميتة كالطاغكت الجبتك  كاألكثاف كاألصناـ،

 مف المستفاد" :في تفسلره الصافي الفلض الكاشايي ولدعى الروافض أحد الشلع  لقوؿ
 بيف الذم القرآف إف ،السبلـ ييـمع البيت أىؿ طريؽ مف الركايات مف كغيرىا األخبار ىذه مجمع
 اهلل أنز ما خبلؼ ىك ما منو ،كسمـ كآلو عميو هللا صمى محمد عمى انزؿ كما بتمامو ليس أظيرنا
نو كمحرؼ مغير ىك ما كمنو  مف كثير في  عمي اسـ منيا كثيرة أشياء عنو حذؼ قد كا 

 اهلل صمى رسكلو كعند اهلل عند المرضي الترتيب عمى أيضا ليس كأنو ذلؾ غير كمنيا المكاضع
 (ِ) ."كسمـ كآلو عميو

الذم بيف أيدينا الذم  القرآفمف رجاالت الشيعة أنفسيـ، أف كىذا أحد االعترافات الصريحة 
يعتقد بو المسممكف، كالذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو، كال مف خمفو، كالذم تكفؿ اهلل سبحانو 

الحقيقي الذم  القرآفىك  يكف لـ كتعالى بحفظو، تعرض لمتغيير كالتحريؼ كالحذؼ كالنقصاف، ك
كاف فيو  القرآفيـ )كاإلعتراؼ سيد األدلة(، عمى اعتقادىـ بتحريؼ ػ بزعم نزؿ عمى الرسكؿ ػ 

 زيادة كنقصاف.
ف ،جدان  كثيرة كنقصانو زيادتو أك القرآف تحريؼ في الشيعية الركايات "إف  بعض حاكؿ كا 

 إال( الكاقع في) عندىـ كليس الركايات تمؾ يؤيد ال الشيعي الكاقع أف صحيح ذلؾ، نفي دلييـتمع
 أف المحتمؿ كمف كثيرة، المكضكع ىذا في الشيعية الركايات كثرة لكف أيدينا، بيف الذم ـالكري القرآف
 لمشيعة المعارضكف فكاف الكريـ، القرآف جمع في  بكر أبك بو قاـ لما فعؿ ردة مف نشأ ىذا

 في الشيعة فانقسـ صريحة، اإلمامة يذكر لـ القرآف كأف القرآف جمع قد بكر أبا بأف عمييـ يردكف
 يؤيد اهلل إف) باب مف القرآف كصحة بكر أبي بذـ قالكا: قسـ :قسميف األكلى المسألة ىذه عمى لردا

                                                           

 كأعداؤىـ الفكاحش الطاعات، كسائر كالصياـ كالحج كالزكاة الصبلة باب إنيـ األنكار ػ المجمسي ػ (بحارُ)
 ةعشر  مجمسي تحت ىذه الباب سبعكأكرد ال(، َّّ/ِْ):كتأكيميا بعض الغرائب كفيو القرآف، بطف في كالمعاصي

 .(َّْػِٖٔ/ِْ:)انظر ركاية،
 .(ْٗ/ُ) - الصافي ػ الفيض الكاشاني (التفسيرِ)
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 ما منو حذفكا كغيرىما كعمر بكر أبا أف بزعمو القرآف في طعف: ، كقسـ(الفاجر بالرجؿ الديف ىذا
  (ُ).البيت" أىؿ أعداء مف قريش في قبائؿ كذـ البيت كأىؿ اإلمامة يخص

 القرآفمف الركايات المنسكبة إلى أئمتيـ في بياف تحريؼ  اإلثني عشريةشيعة أكثر اللقد 
حذفت بكامميا  ية، كاف سكران القرآنالكريـ كاف فيو نقص كبير في اآليات، بؿ كنقص كبير في السكر 

؛ إلثبات معتقداتيـ في جميع األمكر، كمنيا إثبات معتقداتيـ في اإلمامة كالكالية كفضائؿ القرآفمف 
اإلثني الكريـ لـ يذكر الكالية كغيرىا، بالشكؿ الذم تعتقده  القرآفالبيت، كرذائؿ أعداءىـ؛ ألف  آؿ

مف معتقدات فاسدة، فأرادت  اإلثني عشريةالكريـ أصبلن ما تعتقده  القرآف، بؿ لـ يذكر عشرية
قحاـ كبلـ الب شر في كبلـ الشيعة اإلمامية صياغة قرءاف جديد يتماشى مع معتقداتيـ كأىكاءىـ، كا 

معتقداتيـ؛  إتباع القرآفالكريـ في معتقداتيـ، أرادكا مف  القرآف إتباعاهلل سبحانو كتعالى، فبدالن مف 
،كاخترعكا ليـ كتبان مقدسة كمصحؼ فاطمة كالجفر كالجامعة كالتي نسجتيا أكىاميـ لذلؾ ضمكا

 .كخياالتيـ المريضة

                                                           

 لبناف ػ الطبعة ػ بيركت ػ لمدراسات اإلسبلمي العاممي ػ المركز مرتضى جعفر كالعقيدة ػ السيد الديف في حكارات(ُ)
 فرحاف بف حسف الشيخ مى لساف رجؿ سني يدعىىذا الكبلـ كرد ع ،(ُِٗص)ـ:ََِِ ػ. ىػُِّْ:  األكلى
 .في رد عمى سؤاؿ سائؿ في ىذا الكتاب المالكي
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 في الكتب السماول . ألئم لالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  

 عظيـ ركف ،عمييـ الصبلة كالسبلـ رسمو عمى ياأنزل التي سبحانو كتعالى اهلل بكتب اإليماف
ىذه  بجميع نؤمف، فبو إال اإليماف يتحقؽ ال الديف، أصكؿ مف كبير كأصؿ اإليماف أركاف مف

ََّ }، قاؿ تعالى: كالسبلـ الصبلة عمييـالكتب المنزلة عمى الرسؿ  َٓ حٌ َِ ْٓ آ ِِ  ِٗ َِِي ا١ٌَِْ ْٔ خ أُ َّ ُُٓٛي رِ

 ِٗ ٍِ ُٓ ٍُ َٚ  ِٗ ُوظُزِ َٚ  ِٗ اَلثَِىظِ َِ َٚ  ِ َٓ رِخلِلَّ َِ ًٌّ آ َْ ُو ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح َٚ  ِٗ رِّ  ،كاإلنجيؿ ،التكراة :منياكالتي  ،[ِٖٓ:البقرة ]{ٍَ

 مف فكميا ،التفصيؿ سبيؿ عمى نعممو لـ مما غيرىا ، كمنياشامميا كناسخيا القرآفآخرىا ك  ،كالزبكر
 العالميف عمى حجة رسمو، عمى أنزؿ ىذه الكتب تعالى اهلل بأف ، كنؤمفسبحانو كتعالى اهلل عند

 رسكؿ كؿ مع أنزؿ تعالى اهلل بأف كيزككنيـ، كنؤمف الحكمة بيا يعممكنيـ لمعامميف، كمحجة
َِ }:تعالى لقكلو ،(ُ)كتابان  ٌَْٕخ  َِ ْٔ أَ َٚ َخِص  ٌْز١َِّٕ ٍََٕخ رِخ ُٓ ٍُ ٍَْٕخ  َٓ ٍْ ُّ ٌَمَْي أَ ََ حٌَّٕخ َْ ١ٌَِمُٛ ح َِ ١ ِّ ٌْ ح َٚ ٌِْىظَخَد  ُُ ح ُٙ َؼ

ؾِ  ْٔ ٌْمِ ، كنؤمف بأف اهلل سبحانو كتعالى تكفؿ مف بيف ىذه الكتب السماكية بحفظ [ِٓ:الحديد ]{رِخ

، كلـ يتكفؿ بحفظ غيره مف الكتب السماكية السابقة عميو، لذلؾ فإنيا قد تعرضت لمضياع القرآف
مف قبؿ مف نزلت عمييـ مف الييكد كالنصارل  ريؼ كالتغيير كالتبديؿكالنسياف، كمف ثـ تعرضت لمتح

كغيرىـ، كما حدث لمتكراة ضاعت كلـ يجدكىا، فعمدكا إلى تأليؼ تكراة مف أقكاؿ أحبارىـ كرىبانيـ 
 اإلثني عشريةما انزؿ اهلل بيا مف سمطاف، ىذه حقيقة ال بد أف يعييا كؿ مسمـ، إال أف الشيعة 

ياتيا المنسكبة إلى أئمتيا إلى غير ذلؾ، فزعمت أف الكتب السماكية مكجكدة ذىبت مف خبلؿ ركا
عند األئمة يقرؤكنيا، ك يعرفكنيا، كيحكمكف بيا، بؿ كزعمت أف ىذه الكتب المكجكدة عند أئمتيا لـ 

ما ىك أدىى مف ذلؾ عندما زعمت  اإلثني عشرية يصؿ إلييا التحريؼ كالتبديؿ كالتغيير، كزعمت

                                                           

النبكية  كاألحاديث اٍلقرآنية اآليات ًمف اإلسبلمية العقائد (ِْٓ،ِْْ/ِ) الطحاكية ػ أبي العز الحنفي شرح :انظر(ُ)
 بكداكد مرازقو الجزائرية الشركة مكتبة رمضاف ػ الصالح محمد: ػ تحقيؽ الصنياجي باديس بف محمد الحميد ػ عبد

العثيميف ػ  محمد بف صالح بف كالجماعة ػ محمد السنة أىؿ عقيدة ،(َُُ: ص) الثانية: الجزائر ػ ط كشركاؤىما،
 السنة أىؿ) الصالح السمؼ عقيدة في الكجيز.(ُٕ: ص)ىػ ُِِْ الرابعة،: المنكرة ػ ط اإلسبلمية المدينة الجامعة
 الشؤكف الشيخ ػ كزارة آؿ العزيز عبد بف صالح: كتقديـ األثرم ػ مراجعة الحميد عبد بف اهلل دػ عب (كالجماعة
 أصكؿ كتاب، (ٗٔىػ)صُِِْ األكلى،: السعكدية ػ ط العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية
 المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ يةاإلسبلم الشؤكف العمماء ػ كزارة مف كالسنة ػ نخبة الكتاب ضكء في اإليماف
 (.ُِٖػُِٕ: ص)ىػُُِْ األكلى،: السعكدية ػ ط العربية
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ماكية نزلت عمى األئمة، كىذا مناقض لما تضافرت عميو األدلة مف الكتاب السنة كأقكاؿ أف كتبان س
 سمؼ األمة.

يقض الروالات التي تزعـ أف األئم  عيدهـ ةملع الكتب السماول  لقرؤويها ولعرفويها : أوالً 
تصؿ أف الكتب السماول  السابق  والموةودة عيد األئم  لـ ولحكموف بها بلف أهمها، وزعمهـ 

 :عمى األئم  سماول  يزوؿ كتب ، وزعمهـإللها لد التحرلؼ والتبدلؿ

 يقض مزاعمهـ أف األئم  عيدهـ ةملع الكتب السماول  لحكموف بها بلف أهمها: .ٔ

 أمػر أف أئمتيا يحكمكف بالتكراة كاإلنجيؿ بيف أىميا؟، كاهلل  اإلثني عشريةكيؼ تزعـ الشيعة 
مف  ،، سكاء كانكا مسمميف أك غير مسمميفالقرآفنزؿ في أس بما ، أف يحكـ بف الناػ  محمد ػ نبيو

اخ } :تعػالى قػاؿ ،(ُ)ػ، كغيػرىـ الييكد كالنصارل ػ أىؿ الكتاب َّ لاخ ٌِ َظايِّ ُِ ٌَْلكِّ  ٌِْىظَاخَد رِاخ ٌَْٕاخ ا١ٌَِْاَه ح َِ ْٔ أَ َٚ

اخ َّ ُْ رِ ُٙ ُْ ر١َْإَ ِٗ فَاخْكُى ٕااخ َػ١ٍَْا ِّ ١ْ َٙ ُِ َٚ ٌِْىظَاخِد  َٓ ح ا ِِ  ِٗ َٓ ٠ََي٠ْ َٓ  ر١َْ ا ِِ اخ َؿاخَءَن  َّّ ُْ َػ ُ٘ حَء َٛ ا ْ٘ ََل طَظَّزِاْغ أَ َٚ  ُ َي هللاَّ َِ ا ْٔ أَ

خ  َٙخؿا ْٕ ِِ َٚ َػشا  َْ ُْ ِش ُْٕى ِِ ٍَْٕخ  ًٍّ َؿَؼ ٌَْلكِّ ٌُِى كىذا فيو دحض لـ تزعمو ركايػات الشػيعة أف  ،[ْٖ:المائدة ]{ح

، كعميػو رف أىػؿ الزبػك يحكـ بالتكراة بيف أىؿ التكراة كباإلنجيؿ بيف أىؿ اإلنجيؿ كبالزبكر بي  عميان 
 بمػا يحكػـ فيػك المػؤتمف الحػاكـ الشػاىد ىػك الميػيمف"ك ىػك الميػيمف القرآف؛ الف القرآففبل حكـ إال ب

 .(ِ)"يبدؿ لـ مما فييا ما بتصديؽ كيشيد اهلل ينسخو لـ مما فييا

، مع أف مكسى كعيسى عمييما السبلـ لك كانا كلؼ ألئم  الشلع  الحكـ بالتوراة واإليةلؿ؟و 
قد أمره ربو سبحانو كتعالى أف يحكـ بيف  ، كالنبي كلكانا مف أتباع النبي  القرآفييف لحكما بح

                                                           

: )انظر(ُ) المجيد ػ  القرآف تفسير في (، الكسيطٖٓ/ِ(، تفسير البغكم: )ّٓٗ/ُ: تفسير السمرقندم ػ بحر العمـك
 عبد أحمد عادؿ الشيخ: ػ تحقيؽ الشافعي النيسابكرم، الكاحدم، عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك

 عبد الدكتكر الجمؿ، الغني عبد أحمد الدكتكر صيرة، محمد أحمد الدكتكر معكض، محمد عمي الشيخ المكجكد،
 ىػ ُُْٓ األكلى،: لبناف ػ ط – بيركت العممية، الكتب الفرماكم ػ دار الحي عبد الدكتكر عكيس ػ األستاذ الرحمف

 عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف المسيح ػ تقي ديف بدؿ لمف صحيحال ، الجكاب(ُٓٗ/ِ)ـ ُْٗٗ -
 عبد - حسف بف عمي: ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ
، (ّْٖ/ِ)ـُٗٗٗ / ىػُُْٗالثانية، ػ : السعكدية ػ ط العاصمة، محمد ػ دار بف حمداف - إبراىيـ بف العزيز
 .(ُِٗ/ٓ) النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج

 اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تيمية ػ تقي ابف لتفسير الجامع (دقائؽ التفسيرِ)
 القرآف عمـك ؤسسةالجميند ػ م السيد محمد. د: ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف
 (.ِٓ/ِػ ابف تيمية:) ىػَُْْ الثانية،: دمشؽ ػ ط –



 125 

اًبره  كما كرد القرآفالييكد كالنصارل كغيرىـ ب فىقىاؿى ًإنَّا  ًحيفى أىتىاهي عيمىري  عىًف النًَّبيِّ  عىٍف جى
اًديثى ًمٍف يىييكدى تيٍعًجبينىا أىٍفتىرىل أىفٍ  :  نىٍسمىعي أىحى يىا؟ فىقىاؿى َكِت اْلَلُهوُد »نىٍكتيبى بىٍعضى ـْ َكَما َتَهوَّ ُكوَف َأْيُت َأُمَتَهوّْ

ـْ ِبَها َبْلَضاَء َيِقلًَّ  َوَلْو َكاَف ُموَسى َحلِّا َما َوِسَعُه ِإالَّ اتَّْباِعي  (ُ)«َواليََّصاَرى؟ َلَقْد ِةْئُتُك

ػ  كعيسى مكسى كاف كلك الثقميف، جميع إلى مبعكث  كمحمد": يقكؿ شارح العقيدة الطحاكية 
ذا أتباعو، مف لكانا حييف عمييما السبلـ ػ  محمد بشريعة يحكـ إنما األرض، إلى  عيسى نزؿ كا 

 ؛ ألف اهلل سبحانو كتعالى قد نسخ بكتابو الكتب السماكية كميا.(ِ)"ػ 

التحرلؼ  زعمهـ أف هذه الكتب السماول  الموةودة عيد األئم  لـ تصؿ إللها لديقض  .ٕ
  :والتغللر والتبدلؿ

الػػداؿ عمػػى كقػػكع الكتػػب ك  ،ينقضػػو مػػا جػػاء فػػي كتػػاب اهلل تعػػالىىػػذا الػػذم ذىبػػت إليػػو اإلماميػػة 
 تحريػػؼ عمػػى كالبػػراىيف األدلػػة تضػػافرت كلقػػدفػػي التحريػػؼ كالتبػػديؿ،  القػػرآفالسػػماكية السػػابقة عمػػى 

 الدالػة عمػى ذلػؾ القرآنيػة كاآليػات تقدمػة،الم السػماكية الكتب مف كغيرىا كاإلنجيؿ لمتكراة الكتاب أىؿ
َُّ } منيػا: قكلػو تعػالى: كثيرة، ِ ػُا ََ هللاَّ َْ َواال ُؼٛ َّ ا ْٔ َ٠ ُْ ُٙ ْٕ ا ِِ ٠َِاٌك  َْ فَ لَاْي َواخ َٚ  ُْ ُٕاٛح ٌَُىا ِِ ْْ ٠ُْئ َْ أَ ُؼاٛ َّ أَفَظَْط

 َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ خ َػمٍَُُٖٛ  َِ ْٓ رَْؼِي  ِِ فَُُٛٔٗ  َِّ سمعكا  أنيـ عمى كاضحة لةدال ، في ىذه اآلية[ٕٓالبقرة: ]{٠َُل

كبلـ اهلل تعالى، كلكنيـ حرفكه كبدلكه، مف بعد ما عقمكه، كىـ يعممػكف أف ىػذا تحريػؼ كتغييػر لكػبلـ 
ِ }: تعالى كقكلو اهلل سبحانو كتعالى، ْٕاِي هللاَّ ْٓ ِػ ِِ ح  ٌَ َ٘  َْ َُّ ٠َمٌُُٛٛ ُْ ػُ ِٙ ٌِْىظَخَد رِؤ٠َِْي٠ َْ ح َٓ ٠َْىظُزُٛ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ ًٌ ٠ْ َٛ فَ

َْ ١ٌَِْشاا اازُٛ ِٔ ااخ ٠َْى َّّ ِِ  ُْ ُٙاا ٌَ ًٌ ٠ْاا َٚ َٚ  ُْ ِٙ ااخ َوظَزَااْض أ٠َْااِي٠ َّّ ِِ  ُْ ُٙاا ٌَ ًٌ ٠ْاا َٛ ٕااخا لٍَِاا١الا فَ َّ ِٗ ػَ ٚح رِاا َُ  كقكلػػو، [ٕٗ] البقػػرة:{ظَ

َّْ }: تعػػالى اِ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ اا ٠َِمااخا  ِِ َْ  ٌَفَ ٚ ُٛ اا ٍْ َ٠  ُْ ُٙ اإَظَ ِٔ ٌْ ٌِْىظَااخدِ  أَ اازُُٖٛ  رِخ َٔ َٓ  ٌِظَْل اا ٌِْىظَااخدِ  ِِ ااخ ح َِ َٚ  َٛ َٓ  ُ٘اا اا ٌِْىظَاا ِِ  خدِ ح

 َْ ٠َمٌُُٛااٛ َٚ  َٛ ْٓ  ُ٘اا اا ْٕاايِ  ِِ ِ  ِػ ااخ هللاَّ َِ َٚ  َٛ ْٓ  ُ٘اا اا ْٕاايِ  ِِ ِ  ِػ َْ  هللاَّ ٠َمٌُُٛااٛ ِ  َػٍَااٝ َٚ ٌِدَ  هللاَّ ٌَْىاا ُْ  ح ُ٘اا َٚ  َْ ااٛ ُّ  ]آؿ {٠َْؼٍَ

 كافتػػركا منػػو، لػػيس مػػا اهلل كػػبلـ فػػي أدخمػػكا الييػػكد أف عمػػى أخػػرل داللػػة اآليػػة هىػػذ، كفػػي [ٖٕعمػػراف:

                                                           

 .( ّْٗ/ِّ()ُُٔٓٓاخرحو أحمد في مسنده،مسند المكثريف مف الصحابة،مسند جابر بف عبد اهلل،)حديث رقـ (ُ)
حػػديث حسػػف إسػػناده ثقػػات غيػػر مجالػػد كىػػك ابػػف سػػعيد فإنػػو ضػػعيؼ كلكػػف الحػػديث حسػػف لػػو طػػرؽ " قػػاؿ األلبػػاني :

 (ُٕٕ،)حػػػديث رقػػػـ شػػػكاة المصػػػابيح: محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الخطيػػػب العمػػػرم، أبػػػك عبػػػد اهلل، كلػػػي الػػػديف، التبريزمم
 ُٖٓٗالطبعة: الثالثة، ، بيركت –المكتب اإلسبلمي ، ؽ: محمد ناصر الديف األلبانييحقت (ٖٔ/ُ)
 .(ْٕٕ/ِ)الطحاكية ػ أبي العز الحنفي: (شرحِ)
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 اهلل عمػػى كجػػرأة مػػنيـ، فجػػكران  ذلػػؾ يعممػػكف كىػػـ يقمػػو لػػـ مػػا حانوسػػب إليػػو نسػػبكا بػػأف الكػػذب اهلل عمػػى
ْٓ }: تعػػالى كقكلػػو، تعػػالى َُ َػاا ٌَْىٍِاا َْ ح فُااٛ َِّ اا١َشا ٠َُل ِٓ ُْ لَخ ُٙ ٍَْٕااخ لٍُُااٛرَ َؿَؼ َٚ  ُْ ُ٘ ُْ ٌََؼَّٕااخ ُٙ ١ؼَااخلَ ِِ  ُْ ِٙ ااخ َْٔمِؼاا َّ فَزِ

 ِٗ ٚح رِاا َُ اا وِّ ًُ ااخ  َّّ ِِ ااٛح َكظّااخا  ُٔ َٔ َٚ  ِٗ حِػااِؼ َٛ  التحريػػؼ عمػػى كاضػػحة داللػػة اآليػػة ىػػذه كفػػي، [ُّالمائػػدة: ]{َِ

 .(ُ)عمييـ أنزؿ مما كجزءان  نصيبان  أم حظان  نسكا أنيـ كعمى

تعرضت  القرآفاآليات الكريمة كاضحة في الداللة عمى أف الكتب السماكية السابقة عمى 
اهلل  لمتحريؼ كالتغيير كالتبديؿ مف قبؿ أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل، عندما كانكا يسمعكف كبلـ

تعالى ثـ يحرفكنو كيبدلكنو، بؿ كانكا يكتبكف الكتاب بأيدييـ ثـ يقكلكف ىك مف عند اهلل؛ لمكاسب 
دنيكية، كبينت اآليات أنيـ كانكا يحرفكف الكمـ عند مكاضعو كمف بعد مكاضعو، كنسياف ما ذكِّركا 

 بو، ىذه حقيقة ال ينكرىا إال مكذب بيذه اآليات.
كالذم يعتبركنو مف أشير كأصح  كالنصارل الييكد يدم بيف الذم الكتابكليعمـ عمما يقينيان أف 

 المعمكمات صحة في عميو يعتمد أف يمكف لو سند الك  ،فإف نسخو تناقض بعضيا بعضان  الكتب،
 كال لمييكد يمكف ال فميذا ،التكراة في منو أعظـ فييا فاالضطراب األناجيؿ كأما ،فيو الكاردة

 الييكد كىـ عميو استؤمنكا الذيف كأف خاصة ،فيو كالعبث ،كالتبديؿ التحريؼكقكع  ينفكا أف لمنصارل
 عنو، رغبة كترككه اهلل، ديف عف كأعرضكا منيـ، كثير ككفر الديف، في خطيرة انحرافات انحرفكا قد

يثاران  لمدنيا، كحبان   كلقد، "(ِ)القديـ العيد كىك تاريخيـ سجؿ طالع مف لكؿ كاضح ظاىر كىذا ليا كا 
ما عمدان  إما المتقدمة الكتب مف كغيرىما كاإلنجيؿ التكراة في التحريؼ كقكع عمى المسممكف عأجم  كا 
 (ّ)".كتأكيميا كشرحيا تفسيرىا كفي ترجمتيا في خطأ

 
 
 
 

                                                           

كالنصرانية ػ سعكد بف عبد العزيز الخمؼ ػ مكتبة أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة دراسات في األدياف الييكدية (ُ)
 (، بتصرؼ.ٓٗـ)صََِْىػ/ُِْٓػ ط: الرابعة، العربية السعكدية 

 .(ْٗ: ص)الخمؼ  كالنصرانية ػ سعكد الييكدية األدياف في ، دراسات(ٖٓ/ِ)تيمية ػ  ابفػ  التفسير دقائؽ: انظر(ِ)
 الرحمف عبد محمكد: ػ تحقيؽ الياشمي البقاء أبك الجعفرم الحسيف بف كاإلنجيؿ ػ صالح كراةالت حرؼ مف تخجيؿ(ّ)

 .(ِّٖ/ُ) ـُٖٗٗ/ىػُُْٗ األكلى،: السعكدية ػ ط العربية المممكة الرياض، العبيكاف، قدح ػ مكتبة
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 عمى األئم :  سماول  يقض دعواهـ يزوؿ كتب .ٖ

جماع سمؼ األمة كأقكؿ األئمة تبيف   هللا كتاب إال كتاب ال أنوفإف الكتاب كالسنة كا 
 كاذب فيك ، كأنزؿ عميو كتاب مف عند اهلل تعالىإليي كتاب عنده أف ادعى مف ككؿ سبحانو،
، كليس ىناؾ حاجة لنزكؿ مثؿ ىذه الكتب عمى األئمة؛ ألف اهلل سبحانو كتعالى زنديؽ
ٜ}يقكؿ: ََ رُْش َٚ شا  َّ ْك ٍَ َٚ ُ٘ياٜ  َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َش ٌِْىظَخَد طِْز١َخٔاخ ٌُِى ٌَْٕخ َػ١ٍََْه ح َِّ َٔ َٚ  َٓ ١ ِّ ٍِ ْٔ ُّ ٍْ ، إال [ٖٗ:النحؿ ]{ٌِ

إذا كانت حاجة مدعييا الطعف في ديف اهلل سبحانو كتعالى، كصرؼ العباد عف كتابو، إلى كتب 
 مفتراه عميو.

 األئمة كأف تختـ، لـ كالنبكة ينقطع لـ الكحي أف: منيا الخطكرة غاية في أمكرنا تتضمف الدعكة كىذه"
 لمرسكؿ يتحقؽ لـ ما كىذا السماء، مف المتعددة الكتب عمييـ زؿتن فيـ أعظـ، أك األنبياء بمنزلة
، المنزلة الكتب ردت بأنيا جميعنا كاألمة الصحابة تضميؿ كمنيا"(ُ). 

اإلثني كتكذب مزاعـ  كتنفي كقكعيا الدعكل ىذه كىناؾ ركايات أخرل منسكبة إلى األئمة تنقض
، كيخالؼ تعالى، فإنو يناقض بعضو بعضان سبحانو ك  اهلل شرع مف ليس ديف كؿ ، كىذا شأفعشرية

ِٗ } بعضو بعضا، كما قاؿ تعالى: َؿُيٚح ف١ِ َٛ ٌَ ِ َِ هللاَّ ِْٕي َغ١ْ ْٓ ِػ ِِ  َْ ْٛ َوخ ٌَ َٚ  َْ آ َْ ٌْمُ َْ ح ٚ َُ أَفاََل ٠َظََيرَّ

ح َا   .[ِٖ:النساء] {حْهظاَِلفاخ َوؼ١ِ

 أبدا، بعده نبي فبل النبييف ـبنبيك ختـ ذكره عز اهلل إف" :قاؿ  عبد اهلل : عف أبيالروال  األولى
 السماكات كخمؽ كخمقكـ شيء، كؿ تبياف فيو كأنزؿ ،أبدان  بعده كتاب فبل الكتب بكتابكـ كختـ

 صائركف أنتـ كما كالنار الجنة كأمر بعدكـ، ما كخبر بينكـ ما كفصؿ قبمكـ ما كنبأ كاألرض،
 (ٕ)."إليو

 اإلثني عشريةكالذم نسبت إليو   في ىذه الركاية المنسكبة إلى أبي عبد اهلل الصادؽ
أنو خاتـ النبييف كآخرىـ،  الكثير مف الركايات، بؿ معظميا، تبيف مكقؼ أبي عبد اهلل مف النبي 

سكاء يدعييا لنفسو أك لغيره، كتبيف  ، كال يجيء مف يدعي النبكة بعده أبدان فبل يجيء نبي بعده أبدان 

                                                           

 .(َٓٔ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿُ)
 ُ) -عمييـ السبلـ في أمر الديف األئمةيض إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كالى باب التفك  الكميني ػ (الكافي ػِ)
/ِٔٗ). 
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أنو خاتـ الكتب السماكية كآخرىا، فبل يجيء مف  نبي الركاية مكقفو مف الكتاب الذم انزؿ عمي ال
 يدعى أف كتابان أك كتبان أخرل نزلت عميو أك عمى األئمة. 

 ال محمد  شرلع "كالتي قاؿ فييا:  الركاية المنسكبة إلى اإلماـ الرضا كىي : لثايل الروال  ا
 سمع مف لكؿ مباح فدمه كتابب القرآف بعد أتى أو يبوة، بعده ادعى فمف القلام ، لـو إلى تيسخ
 القرآفأك يأتي بعد  ،فالركاية تبيف أف مف يدعي النبكة بعد خاتـ النبييف محمد  ،(ُ)"ميه ذلؾ

 بكتاب فإنو دمو مباح لكؿ مف سمع منو ىذه االفتراءات.

 الإ أيزؿ كما لةمعه لـ القرآف وتحرلفًا، وأف يقصاً  القرآف في ض الروالات التي تزعـ أف: يقثايلاً 
عيد غلر  القرآفإال لعمي، وأيه مف طمب عمـ  القرآفلـ لبلف ولـ لفسر  ، واف اليبي  عميّ 
 همؾ: فقد عمي،

 :وتحرلفاً  يقصاً  القرآف في يقض الروالات التي تزعـ أف .ٔ

اهلل سبحانو كتعالى الذم أنزلو عمى خاتـ األنبياء  كبلـ أنو ،الكريـ عتقده المسممكف في القرآفإف ما ي
أَِّاُٗ ٌَِىظَاخٌد }؛ لقكلو تعالى:خمفو مف كال يديو، بيف مف الباطؿ يأتيو ال ، كالذمسميف محمد كالمر  َٚ

( ٌِ ٠ِِااا ١اااٍي )َٔٗػ ِّ ٍُ َك ْٓ َكِىااا١ ااا ِِ  ًٌ ٠ِِااا ْٕ ِٗ طَ ٍْفِااا ْٓ َه ااا ِِ ََل  َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََي٠ْااا ْٓ رَااا١ْ ااا ِِ  ًُ ٌْزَخِؽااا ِٗ ح  {(ٕٗ( ََل ٠َؤْط١ِااا

، أىك تحريؼ، أىم مف الكريـ قرآفالكاهلل سبحانو كتعالى تكفؿ بحفظ  ،[ِْ،ُْ:فصمت]  زيػادة، أىك تبػديؿو
َْ }قػػاؿ تعػػالى: ،نقػػصو  أىك أَِّااخ ٌَااُٗ ٌََلااخفِظُٛ َٚ  ََ ْو ٌِّ ٌَْٕااخ حٌاا َِّ َٔ ُٓ  حفػػظ المػػراد لػػيسك  ،[ٗ:الحجػػر ]{أَِّااخ َْٔلاا

نمػػػا فقػػػط، ألفاظػػػو ألنػػػو ، (ِ)السػػػاعة قيػػػاـ إلػػػى دائمػػػة كاليدايػػػة قائمػػػة الحجػػػة بقػػػاء المقصػػػكد بحفظػػػو كا 
 تغييػػر مػػف السػػاعة قيػػاـ محفػػكظ إلػػى فيػػكالػػديف، إلػػي يػػـك   اإًلسػػبلـ لنبػػيِّ  الخالػػدة الكبػػرل المعجػػزة
 إضػاعة كيسػتطيعكف يقػدركف أسػتارىـ، كأنَّػى ىتػؾ عمػى اشتمالو مع كالمخالفيف، ىذا األعداء كتبديؿ

 محفػكظ فيػك غيػره، إلػى ذلػؾ يكػؿ كلػـ بنفسػو، كتابػو حفػظ تػكلى تعػالى اهلل فػإف، بحفظو اهلل تكفؿ ما
 كمػا ىقػيبف ، فػبل ينسػخ كال يبػدؿ،الػديف ليػذا حفظ الكريـ لمقرآف تعالى اهلل كحفظ لو، تعالى اهلل بحفظ

                                                           

  ُِِ/ٕٔ(بحار األنكار ػ المجمسي:ُ)
 محمد: ػ تحقيؽ اليماني العتمي المعممي محمد بف عمي بف يحيى بف الرحمف عبد ػ العقائد تصحيح إلى القائد(ِ)

 .(ُٖٕ: ص) .ـ ُْٖٗ/  ىػ َُْْ الثالثة،: ط.اإلسبلمي المكتب.األلباني الديف ناصر
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 عمػػى مشػػتمؿ أك متنػػاقض أنػػو زعػػـ فمػػف، "(ُ) اهلل عنػػد مػػف حػػؽ كمػػو فيػػك القيامػػة، يػػكـ إلػػى اهلل أنزلػػو
 أف زعػػـ فقػػد غيػػرىـ، كأ الصػػحراء باديػػة عػػف تمقػػاه ممػػا  الرسػػكؿ فيػػو أدخميػػا التػػي الخرافػػات بعػػض
 كػذب بأنػو  الرسػكؿ كصػؼ قػد بػذلؾ، أنػو، كمػا محفػكظ، غيػر كأنػو اهلل عند مف منزؿ غير بعضو
 كىػذا اهلل، كػبلـ القػرآف إف: لمنػاس يقػكؿ - ذلػؾ مػع - كىػك منػو، لػيس مػا كتابػو في كأدخؿ اهلل عمى
 الكفػػػر أقػػػبح مػػػف كىػػػذا عبػػػاده، كعمػػػى اهلل عمػػػى بالكػػػذب ككصػػػفو  الرسػػػكؿ فػػػي الطعػػػف فػػػي غايػػػة

 فقػد منػو، أنػو منػو لػيس مػا كاعتقػد اإلسػقاط، مػف حفظػو صػحة عدـ اعتقد كمف، (ِ)"كالظمـ كالضبلؿ
 نػػؤمف فػػنحف ىػػذا كعمػػى نقػص، أىك زاد أىك منػػو حرفػػان  أىنكػػر مػػف ييكفِّػركف: كالجماعػػة الس ػػنىة كأىىػػؿ"،كفػر

 التػػػكاتر بطريػػػؽ ًإلينػػػا نيًقمىػػػتٍ  كقػػػد اهلًل، ٍنػػػدً عً  مػػػف مينزلػػػةه  القػػػرآف آيػػػاتً  مػػػف آيػػػة كػػػؿَّ  بػػػأىفَّ  جازمػػػان  إيمانػػػان 
 شػيء منػو زاؿ كال شػيء منػو ينسػخ لػـ ىػذا يكمنػا إلػى معمكمػان  محفكظػان  القػرآف ؿايػز  لػـك "، (ّ)"القطعي
 (ْ) ."خمقو عمى اهلل حجة كفيو

 هو الحة  والهدال  العام  لمبشر: القرآف
ٌِْىظَخَد طِْز١َخ}قاؿ تعالى: ٌَْٕخ َػ١ٍََْه ح َِّ َٔ َٚ َٓ ١ ِّ ٍِ ْٔ ُّ ٍْ ٌِ ٜ ََ رُْش َٚ شا  َّ ْك ٍَ َٚ ُ٘ياٜ  َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َش  ]{ٔاخ ٌُِى

بيانا لكؿ ما بالناس إليو الحاجة مف  القرآفىذا  "فاهلل سبحانو كتعالى نزؿ عمى النبي  ،[ٖٗ:النحؿ
ييدم مف الضبلؿ لمف صدؽ بو كعمؿ بما  القرآفمعرفة الحبلؿ كالحراـ كالثكاب كالعقاب، فإف ىذا 

ٍمؽى  كاآلخريف، األىكليف أىخبارى  فيو اهلل بىيفى  كقد، "(ٓ)دكد اهلل تعالى"فيو مف ح  كاألىرضيف، السماكات كىخى
فصؿى  ـى  كاألىخبلؽً  اآلدابً  كأيصكؿى  كالحراـ، الحبلؿى  فيو كى  األىنبياءً  كسيرةى  كالمعامبلت، العباداتً  كأىحكا

                                                           

: ص) باديس النبكية ػ ابف كاألحاديث اٍلقرآنية اآليات ًمف اإلسبلمية العقائد ،(ْٖ/ُ) القرطبي : تفسيرانظر(ُ)
التكحيد ػ  مف  اهلل عمى افترل فيما العنيد الجيمي المريسي عمى سعيد بف عثماف سعيد أبي اإلماـ نقض، (َُِ
 الرشد األلمعي مكتبة حسف بف رشيد: تحقيؽ الدارمي السجستاني ػ سعيد بف خالد بف سعيد بف مافعث سعيد أبك

الياشمي ػ  كاإلنجيؿ ػ صالح التكراة حرؼ مف تخجيؿ، (ُ/ُ)ـُٖٗٗ - ىػُُْٖ األكلى كالتكزيع ػ ط: لمنشر
 .(ِٕرم )صاألث اهلل ػ عبد (كالجماعة السنة أىؿ) الصالح السمؼ عقيدة في الكجيز، (َّٕ/ِ)
المنكرة ػ  بالمدينة اإلسبلمية ػ الجامعة باز بف اهلل عبد بف العزيز متناقض ػ عبد القرآف أف زعـ فيمف اإلسبلـ حكـ(ِ)
 .(ُْ ،ُّ: ص)ـُْٕٗ/ىػُّْٗ السابعة، السنة: ط
 (.ِٕاألثرم )ص اهلل ػ عبد (كالجماعة السنة أىؿ) الصالح السمؼ عقيدة في الكجيز(ّ)
مىطي الحسيف أبك الرحمف، عبد بف أحمد بف كالبدع ػ محمد األىكاء أىؿ عمى لردكا التنبيو(ْ) : ػ تحقيؽ العسقبلني المى

 .(ِٗ ،ِٔ: ص)مصر - لمتراث األزىرية الككثرم ػ المكتبة الحسف بف زاىد محمد
 .(ِٖٕ/ُٕ) البياف جامع ػ الطبرم (تفسيرٓ)



 131 

 الكافريف، دارى  النَّار كىكىصؼى  المؤمنيف، دارى  الجنهة ككصؼى  كالكافريف، المؤمنيف كجزاءى  كالصالحيف،
 .(ُ)لممؤمنيف" كرحمة كىدل شيء، لكؿِّ  كتبيانا الصدكر، في لما شفاء كجعمو

َّْ }قاؿ تعالى:ك   اخٌَِلخِص أَ َْ حٌظَّ ٍُاٛ َّ َٓ ٠َْؼ ٠ ٌِ َٓ حٌَّا ١ِٕ ِِ اْئ ُّ ٌْ َُ ح ا ٠ُزَشِّ َٚ  َُ َٛ َٟ أَْلا ِ٘ ِْٙيٞ ٌٍَِّظِٟ  َ٠ َْ آ َْ ٌْمُ ح ح ٌَ َ٘  َّْ اِ

ُْ أَ  ُٙاا حٌَ َا ح َوز١ِاا َا  مػػف كيسػػٌدد يرشػػد  محمػػد نبينػػا عمػػى أنزلنػػاه الػػذم القػػرآف ىػػذا ، إف[ٗ:اإلسػػراء ]{ْؿاا

 أىػػؿ سػػائر عنيػػا ضػػؿ التػػي السػػبيؿ قصػػد إلػػى بػػو الميتػػديف اهلل عبػػاد ييػػدم القػػرآف بػػو، فيػػذا اىتػػدل
 تي،سػػيأ مػػا كعمػػـ سػػبؽ، مػػا خبػػر مػػف نػػافع عمػػـ كػػؿ عمػػى اشػػتمؿ القػػرآف فػػإف"، (ِ)بػػو المكػػذبيف الممػػؿ
، (ّ)"كمعاشػػيـ كمعػػادىـ كديػػنيـ، دنيػػاىـ أمػػر محتػاجكف فػػي إليػػو النػػاس كمػػا كحػػراـ، حػػبلؿ كػػؿ كحكػـ
 كتزكيػػػة العقػػػكؿ، بتنػػػكير كاألخركيػػػة الدنيكيػػػة سػػػعادتيـ فيػػػو لمػػػا لمبشػػػر؛ العامػػػة اليدايػػػة ىػػػك فػػػالقرآف
صبلح األعماؿ، كتقكيـ النفكس،  مػا كػؿ كأف ،نظاـ أكمؿ عمى البشرم االجتماع كتنظيـ األحكاؿ، كا 
 {اليُّػػورِ  ِإَلػػى الظُُّمَمػػاتِ  ِمػػفَ  اليَّػػاَس  ِلُتْخػػِرجَ  ِإَلْلػػؾَ  َأْيَزْلَيػػاهُ  ِكتَػػابٌ } :تعػػالى ، قػػاؿ(ْ)ضػػاؿ فيػػك خالفػػو

ؿُ }، كقاؿ تعالى:[ُ:إبراىيـ] ، قػاؿ [ِٖ:اإلسػراء ]{ِلْمُمػْؤِمِيلفَ  َوَرْحَم ٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمفَ  َوُيَيزّْ

، ىػػذه اآليػػات تبػػيف أف [ُّٖ: عمػػراف آؿ] {ِلْمُمتَِّقػػلفَ  َوَمْوِعَظػػ ٌ  َوُهػػًدى ِلميَّػػاسِ  َبَلػػافٌ  َهػػَذا}تعػػالى:

أف  اإلثنػػي عشػػريةىػػك الحجػػة القائمػػة كفيػػو اليدايػػة الدائمػػة إلػػى قيػػاـ السػػاعة، كتػػنقض مػػزاعـ  القػػرآف
ف فػي كػؿ زمػاف ال يككف حجة إال بقيـ كىك اإلماـ، كىذا فيو خػركج عمػا أجمػع عميػو المسػممك  القرآف

 (ٓ)ىك الحجة كالشاىد كالدليؿ. القرآفكمكاف، أف 

 كاآلية فيو الحجة فعظـ ،عندما ذكر يكمان القرآف شيد بذلؾ إماـ اإلمامية الرضا كقد 
 إلى المؤدم المثمى، كطريقتو الكثقى، كعركتو المتيف، اهلل حبؿ ىك": فقاؿ في نظمو، المعجزة

 يجعؿ لـ ألنو األلسنة، عمى يغث كال األزمنة، مف مؽ ػ أم ال يبمى ػيخ ال النار،مف الجنة، كالمنجي

                                                           

 (.َٕ)ص األثرم اهلل الصالح ػ عبد السمؼ عقيدة في الكجيز(ُ)
 .، بتصرؼ(ِّٗ/ُٕ) البياف جامع ػ الطبرم (تفسيرِ)
 .(ْٗٓ/ْ) كثير ابف (تفسيرّ)
 اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب ، أصكؿ(ُٖٕ: ص)ػ  اليماني الرحمف عبد ػ العقائد تصحيح إلى : القائدانظر(ْ)

 .(ُِٕ/ُ) - عشرية
 .(َُِ: ص) باديس: اإلسبلمية ػ ابف العقائدانظر: (ٓ)
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 كال يديو بيف مف الباطؿ يأتيو ال إنساف، كؿ عمى كحجة البرىاف، دليؿ جعؿ زماف بؿ دكف لزماف
  (ُ) ."حميد حكيـ مف خمفو تنزيؿ مف

 القرآفيعتبر  ، فإف ذلؾ متضمف أف الكتحريفان  نقصان  القرآفأف في  اإلثني عشريةأما ادعاء 
فبل ثقة  كمو، بالقرآف الكثكؽ رفع القرآفحجة عمى العالميف بزعميـ، كيمـز مف ادعاءاتيـ حكؿ 

 كالتعبد بو االستدالؿ عدـ كيمزميـ الديف، ىدـ إلى يؤدم ذاكى؛ ألنو محرؼ كمبدؿ بافترائيـ، القرآفب
 (ِ)، فإنيـ قـك ييدمكف دينيـ بأقكاليـ.التبدؿ الحتماؿ بتبلكتو

:ل  أك ناقصا أك زائدا حرفا المصحؼ في أف يقكلكا أف (ّ)ىالنكك ليؤالء يسكغ فكيؼ" قوؿ ابف حـز
 الذيف الشاـ أىؿ قتاؿ مف عميو أككد اإلسبلـ كبدؿ القرآف حرؼ مف جياد كاف كلقد ىذا مع مبدال
 (ْ)".عنو محيد ال ببرىاف الرافضة كذب فبلح فقط خبلفة كرأم رأكه يسير رأم في خالفكه إنما

إال  القرآف، وأيه لـ لةمع إال لعمي  القرآفلـ لفسر و لـ لبلف  يقض مزاعمهـ أف اليبي  .ٕ
 :عمي 

 كحفظو، ،وبتعميم ييتمكفك  ،القرآف يحفظكف الكثيرة الجماعات  النبي أصحاب كاف
 كأدكه القرآف حفظكا التابعيف كأتباع التابعيف مف بعدىـ جاء مف ككذلؾ، بو كالعمؿ كتفسيره، كتبلكتو

 بؿ عمـ، بغير اهلل عمى القكؿ مف فًإنىو المجرَّد بالرأم القرآف تفسير يجكِّزكفى  ال، الذيف بعدىـ مف إلى
َـّ  بالقرآف، القرآف يفسر ـى  بالسنىة، ث ـى  الصَّحابة، بأىقكاؿ ث ـى  التابعيف، بأىقكاؿ ث  نزؿ التي العربية بالمغة ث

                                                           

 (.ُّٖ/ُ، عيكف أخبار الرضا ػ الشيخ الصدكؽ)(َُِ/ُٕ) - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 سعد بف ناصر: ػ تحقيؽ النجدم التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد ػ الرافضة عمى الرد في رسالة: انظر(ِ)

 .(ُٓ: ص)السعكدية العربية المممكة الرياض، سعكد، بف محمد اإلماـ الرشيد ػ جامعة
،الن  (ّ) ٍمؽي : كالفىٍتحً  بالٌضِـّ  كؾي ، العىٍجزي : العىرىبً  ًعٍند ، كالٌنكؾي الحي ٍيؿي ٍمعيوي  األىٍحمىؽي،: كاألىٍنكىؾ كالجى ا ، كيقاؿ:النٍَّككىى كىجى  مى

كىوي، ا: أىم أىٍنكى ؿه : أىٍحمىقىو، كالنَّكىاكة مى اقىةي، كىرىجي مى ؾي  اٍلحى قىٍكـه  أىحمؽ، أىم كميٍستىٍنًكؾ أىٍنكى مىى أىيضان  كنيكؾه  ىنىٍككى  كى اٍلًقيىاًس،  عى
ميؽى،: كنىكاكىةن  ، كىىيكى  حى ؾي ٍمعي  أىٍنكى : النككى كمعنى. عيقيكًلًيـٍ  ًفي ًبوً  أيصيبكا شىٍيءه  ألىنو ىىٍمكىى ميٍجرىل نىٍككىى؛أيٍجًرمى  كىاٍلجى
 الركيفعى صارماألن منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف العرب ػ محمد : لسافانظر).الحمقى
 بف القامكس ػ محٌمد جكاىر مف العركس ، تاج(َُٓ/َُ)ىػ ُُْْ - الثالثة: بيركت ػ ط – صادر ػ دار اإلفريقى
بيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض، أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد  اليداية دار المحققيف ػ مف مجمكعة: ػ تحقيؽ الزَّ

 عمي كالمثؿ ػ محمد كالمغة كالعركض كالببلغة كالصرؼ النحك األدب التكآ المغة قكاعد في ، المباب(ّٖٕ/ِٕ)
 .(ِّٓ:ص)ـ ُّٖٗ - ىػ َُّْ األكلى،: دمشؽ ػ ط – الفكر باشا ػ دار شمسي الديف خير: السَّراج ػ تحقيؽ

: كاألىكاء الممؿ في (الفصؿْ)  .(ٕٔ/ِ) كالنحؿ ػ ابف حـز
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ٌْ }: تعالى قاؿ ،(ُ)القرآف بيا َِ ْٔ ٌْزَخدِ ِوظَخٌد أَ ََ أٌُُٚٛ حأْلَ وَّ ٌَ ١ٌَِظَ َٚ  ِٗ ٚح آ٠َخطِ َُ رَّ ٌن ١ٌَِيَّ ٍَ زَخ ُِ  ]{َٕخُٖ ا١ٌََِْه 

قاؿ  ،(ِ)ربو مف إليو أنزؿ ما كبياف بتبميغ  نبيو أمر كتعالى اهلل سبحانو، ك [ِٗ:ص
ٌَ }تعالى: َٚ  ُْ ِٙ َي ا١ٌَِْ ِِّ خ ُٔ َِ  ِّ َٓ ٌٍَِّٕخ ََ ٌِظُز١َِّ ْو ٌِّ ٌَْٕخ ا١ٌََِْه حٌ َِ ْٔ أَ َٚ َْ ٚ َُ ُْ ٠َظَفَىَّ ُٙ : تعالى كقاؿ،[ْْ: النحؿ ]{َؼٍَّ

رِّهَ } ٍَ  ْٓ ِِ َِِي ا١ٌََِْه  ْٔ خ أُ َِ ُُٓٛي رٍَِّْغ  ََّ َٙخ حٌ  المًَّو، عف فبيَّف ذلؾ،  فعؿ كقد"، [ٕٔ:المائدة ]{٠َخ أ٠َُّ

ح، ما في بيَّف كؿ  ، كالنبي (ّ)"كأفصح المًَّو، ديف عف فأعرب الكىًمـ، جكامعى   أكتي كقد كأٍكضى
  اهلل عف مبيف  كالكعيد كغيرىا مف خبلؿ سنتو المطيرة، فالرسكؿ كالكعد األحكاـ الكتاب مف

 (ْ).سينَّة النبي  مف يطمب كتاب اهلل سبحانو كتعالى كتابو، كبالتالي بياف في أجممو مما مراده
، كىذا المعتقد الركائي ، مخالفة لآليات الكريمةلـ يفسر إال لعمي  القرآفالركايات التي تزعـ بأف ك 

 ، فالبياف(ٓ)األجياؿ" سائر إلى الصحابة مف القرآف شريعة تكاتر في الطعف إلى الشيعي "يفضي
دكف غيره مف  القرآفاختصاص بتفسير كعمـ كمعرفة  كحده، فميس لعمي  لعمي ال لمناس جميعان 

لصحابة رضكاف اهلل عمييـ، لجميع ا القرآفبيف  الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف؛ ألف النبي 
 اهلل كبلـ في ليس أنو ليعمـ"لؤلمة جمعاء؛  القرآفكلـ يخصص كاحدان بذلؾ، كالصحابة بدكرىـ بينكا 

 بعضيا؛ كألنو أك األمة لجميع معركفان  يككف أف البد بؿ األمة، جميع معناه يعرؼ ال شيء كرسكلو
 القرآف عمـ أف "كدعكل ،(ٔ)"لؤلمة جيكالن م الشريعة بعض لكاف أحد معناه يعمـ ال ما فيو كاف لك

 كالخمفاء القرآف بتفسير  اهلل رسكؿ صحابة مف كبير عدد اشتيار ينافيو األئمة، بو اختص
 ػ طالب ػ  أبي بف عمي ، بؿ كاف(ٕ)كغيرىـ" ثابت بف كزيد عباس، كابف مسعكد، كابف األربعة،

                                                           

 (ّٕ/ُ) كالجماعة لسنةا أىؿ الصالح السمؼ عقيدة في : الكجيزانظر(ُ)
 - ىػُِِْاإلسبلمي ػ الغرب ػ دار فكزاف بف سابؽ بف مختار ػ فكزاف الحاج الممحد زيغ لكشؼ كاإلشيار البياف(ِ)

 .(َُٖ: ص)ـََُِ
 .(َِْ/ّ) القرآف تفسير في الحساف الجكاىر ػ الثعالبي (تفسيرّ)
 عمـك في المباب، (ِِٖ/ّ) التأكيؿ كأسرار لتنزيؿا أنكار ػ البيضاكم ، تفسير(َُٗ/َُ) القرطبي : تفسيرانظر(ْ)

 عبد أحمد عادؿ الشيخ: النعماني ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص الكتاب ػ أبك
- ىػ ُُْٗ األكلى، :لبناف ػ ط/  بيركت - العممية الكتب معكض ػ دار محمد عمي كالشيخ المكجكد
 .(ّٔ/ُِ)ـُٖٗٗ

 .(ُّْ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿٓ)
 الدماـ ػ ط: السعكدسة، العربية المممكة الجكزم، ابف ػ دار العثيميف محمد بف صالح بف التدمرية ػ محمد تقريب(ٔ)

 .(ْٓ:ص)ىػُُْٗ األكلى،
 .(ُّّ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿٕ)
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 أبي بف عمي عنو عنو، كقاؿ األخذ عمى كيحث عباس رضي اهلل عنيما ػ ابف تفسير ػ عمى يثني
  (ُ)رقيؽ". ستر مف الغيب إلى ينظر كأنما عباس "ابف: طالب

 مف اهلل ىداه فيو ما كاتبع القرآف قرأ مف: "قاؿ عيهما، اهلل رضي عباس ابف عفو 
ِّٕ }: قاؿ  اهلل بأف كذلؾ الحساب، سكء القيامة يكـ ككقاه الضبللة، ِِ  ُْ خ ٠َؤْط١ََُِّٕى َِّ ِ ِٓ فَب َّ ُ٘ياٜ فَ  ٟ

ََل ٠َْشمَٝ َٚ  ًُّ َٞ فاََل ٠َِؼ َُ٘يح  (ِ) .[ُِّ: طو ]{حطَّزََغ 

 شاء ما التفسير مف عنو نقؿ عباس ابف "كىذا :كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ػ ابف تيمية ػ رحمو اهلل
 مف كاحد غير عف يركل عباس كابف عمي، ذكر منيا شيء في ليس الثابتة، باألسانيد اهلل

 بف كأبي ثابت، بف زيد كعف عكؼ، بف الرحمف كعبد ىريرة، كأبي عمر، عف يركل الصحابة:
 يخرج كلـ جدا، قميمة عمي عف كركايتو كاألنصار، المياجريف مف كاحد كغير زيد، بف كأسامة كعب،

 عكؼ، بف الرحمف كعبد عمر، عف حديثو كخرجكا عمي، عف حديثو مف شيئا الصحيح أصحاب
 كغيره مف مسعكد ابف عف أخذ عباس: ابف غير عف أخذ سيرفالتف كأيضا كغيرىـ، ىريرة كأبي

 كتب كىذه عنو، ثابت تفسير المسمميف بأيدم يعرؼ كما شيئا، عمي عف يأخذكا لـ الذيف الصحابة،
 ينقؿ جدا، كما قميؿ عمي عف فييا كالذم كالتابعيف الصحابة عف باآلثار مممكءة كالتفسير الحديث

 (ّ)ذلؾ". غير عميو كذب قد كما جعفر عمى كذب توعام الصادؽ جعفر عف التفسير في
مضى في  ،ك بكر كعمر كعثماف الثبلثة أب بعد الشيكخ الخبلفة عمي  تكلىبعد ك 
 إجماع انعقد كبذلؾ كاليتو، أمصار جميع في كتبلكتو، برسمو عثماف مصحؼ أقرعمميـ، ك 

                                                           

 بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد العزيز ػ أبك الكتاب تفسير في الكجيز المحررػ  عطية ابف (تفسيرُ)
: طػ  بيركت – العممية الكتب محمد ػ دار الشافي عبد السبلـ عبد: ػ تحقيؽ المحاربي األندلسي عطية بف تماـ

 .(ُْ/ُ)ىػ ُِِْ - األكلى
 الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد الصحيحيف ػ أبك عمى المستدرؾ(ِ)

بيركت  – العممية الكتب عطا ػ دار القادر عبد مصطفى: البيع ػ تحقيؽ بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي
يخرجاه ػ يقصد  كلـ اإلسناد صحيح حديث (، كقاؿ عنو الحاكـ ىذاُّْ/ِ)ـَُٗٗ – ُُُْ األكلى،: ػ ط

 بف يزيد بف جرير بف القرآف ػ محمد آم تأكيؿ عف البياف جامع=  الطبرم تفسير البخارم كمسمـ ػ حكمو: صحيح،
 مركز مع التركي ػ بالتعاكف المحسف عبد بف اهلل عبد الدكتكر: ػ تحقيؽ الطبرم جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير

 كالتكزيع كالنشر ةلمطباع ىجر يمامة ػ دار حسف السند عبد الدكتكر ىجر بدار اإلسبلمية كالدراسات البحكث
 .(ُُٗ/ُٔ)ـ ََُِ - ىػ ُِِْ األكلى،: كاإلعبلف ػ ط

 .(ّْػِْ/ٖ) النبكية ػ شيخ اإلسبلـ: ابف تيمية السنة (منياجّ)
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 بؿ حسناتيـ، أعظـ ىك  افكعثم كعمر بكر أبك بو قاـ ما أف عمى األكلى الصدكر في المسمميف
 (ُ) .طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير لساف عمى اإلجماع ىذا الشيعة عمماء بعض نقؿ

 كػاف حيػث منػو؛ كبمػرأل -كسمـ آلو كعمى عميو اهلل صمى -النبي عيد فيً  القرآف كيًتبى  كقد"
 عميػو اهلل صػمى -النبػي مػف كبػأىمر القػرآف مػف نىػزىؿى  مػا كؿ يكتبكف الصحابة خيرة مف كىتىبىة لمكحي
ًمػػعى  ثػػـ -كسػػمـ آلػػو كعمػػى  حػػرؼ عمػػى عثمػػاف عيػػد كفػػي المصػػحؼ، دفتػػي بػػيف بكػػر أىبػػي عيػػد فػػي جي
 .(ِ)"أىجمعيف عنيـ تعالى اهلل رضي كاحد؛

القرآف دكف  بمعرفة اختصكا األئمة االثني عشر بأف ىذه اآليات تنقض الركايات التي تزعـ
ال يككف إال مف عمي  القرآف، كاف ابتغاء كلـ يبينو إال لعمي  القرآفلـ يفسر  غيرىـ، كاف النبي 

 .كمف ابتغاه مف غيره ىمؾ كما اىتدل  
رضػكاف اهلل  الصػحابة مف ك ،، كمف سنة النبي العدناف القرآفيككف مف  القرآفإف ابتغاء 

 عمػـ اممػ كىػك اإلسػبلـ، ديػف مػف لػيس ىمػؾ عمػي غيػر عنػد القرآف عمـ طمب مف بأف عمييـ، كالقكؿ
 (ّ)بالضركرة. اإلسبلـ مف بطبلتو

 كفيػػػـ القػػػرآف تػػػدبر عػػػف اإلعػػػراض إلػػػى الركايػػػات الشػػػيعية التػػػي تػػػزعـ ذلػػػؾ، فإنيػػػا تػػػدعكاإف 
 اهلل كتػاب قػراءة مػف الشػيعة جميػكر منػع محاكلػة ىػك الركايػات ىػذه مثؿ لكضع الدافع معانيو، كلعؿ

 (ْ)ألضاليميـ. ككشفان  افتضاحان  ذلؾ في ألف كفيمو كتدبره

ِّ فِٟ }قاؿ تعالى: َّخُٖ ٌٍَِّٕخ خ ر١ََّٕ َِ ْٓ رَْؼِي  ِِ َُٙيٜ  ٌْ ح َٚ َخِص  ٌْز١َِّٕ َٓ ح ِِ ٌَْٕخ  َِ ْٔ خ أَ َِ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْىظُ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َْ ِػُٕٛ ُُ حٌالَّ ُٙ ٍَْؼُٕ َ٠ َٚ  ُ ُُ هللاَّ ُٙ ٍَْؼُٕ ٌِْىظَخِد أٌَُٚجَِه ٠َ ُٛح 1٘ٔ) ح ر١ََّٕ َٚ أَْطٍَُلٛح  َٚ َٓ طَخرُٛح  ٠ ٌِ فَؤٌَُٚجَِه أَطُُٛد ( اَِلَّ حٌَّ

( ُُ ِك١ ََّ حُد حٌ َّٛ أََٔخ حٌظَّ َٚ  ُْ ِٙ  [َُٔػُٗٓ:البقرة]{ (َٓٙٔػ١ٍَْ

 تصح لـ الحؽ مف شيئا كتـ مف أف الكريمة اآلية ىذه في كتعالى سبحانو اهلل "فأكضح
 ثببع النعمة عمييـ كأتـ الديف لعباده أكمؿ قد سبحانو كاهلل ،كالتبيف اإلصبلح بعد إال ذلؾ مف تكبتو

                                                           

 .(ِٖ: ص) القكاصـ مف العكاصـ: انظر(ُ)
 (ّٕ/ُ) كالجماعة السنة أىؿ الصالح السمؼ عقيدة في (الكجيزِ)
 .، بتصرؼ(ُّّ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿّ)
 .(ُّّ/ُ) انظر: المرجع السابؽ(ْ)
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 ،كما(ُ)كالتبييف" اإلكماؿ بعد إال إليو يقبضو كلـ الكامؿ الشرع مف أليو اهلل أكحى كما  اهلل رسكؿ
ََ }: قاؿ اَل ْٓ ُُ حْْلِ ِػ١ُض ٌَُى ٍَ َٚ ظِٟ  َّ ُْ ِْٔؼ ُض َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَْط َٚ  ُْ ُْ ِى٠َُٕى ٍُْض ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ َ١ٌْ  أخذ كقد ،[ّ:المائدة] {ح

ُ }، قاؿ تعالى:يكتمكنو كال لمناس، ليبينو الكتاب أتكا الذيف عمى الميثاؽ تعالى اهلل ٌَ هللاَّ ًْ أََه اِ َٚ

 َُٗٔٛ ُّ ََل طَْىظُ َٚ  ِّ ُ ٌٍَِّٕخ َّٗ ُٕ ٌِْىظَخَد ٌَظُز١َِّٕ َٓ أُٚطُٛح ح ٠ ٌِ ١ؼَخَق حٌَّ  بحفظ مأمكرة كميا فاألمة" ،[ُٕٖ:عمراف آؿ ]{ِِ

 غيرىـ، دكف األمة ىذه مف خاصأش في محصكران  األمر ىذا كليس سبيمو في كالجياد الديف ىذا
ًٌ  }، قاؿ تعالى:(ِ)"الرسالة النبكة أداء مف بو كمفكا ما بأعباء بالقياـ كاألنبياء الرسؿ خص كما ٠ِِ ْٕ طَ

( َٓ ١ ِّ ٌَْؼخٌَ دِّ ح ٍَ  ْٓ ِِٖٗ( ًِ ٠ِٚ َي َػ١ٍََْٕخ رَْؼَغ حأْلَلَخ َّٛ ْٛ طَمَ ٌَ َٚ  )ٗٗ( ِٓ ١ ِّ َ١ٌْ ُْٕٗ رِخ ِِ َٔخ  ٌْ َُّ ٌَ ٘ٗ( أَلََه مَطَْؼَٕخ ( ػُ

( َٓ ط١ِ َٛ ٌْ ُْٕٗ ح كلك أف تتقكَّؿ عمى اهلل تعالى؟،  اإلثني عشريةفكيؼ لمشيعة ، [ْٔ-ّْ:الحاقة ]{ (ِِٙٗ

 عنده مف شيئا قاؿ أك منيا، نقص أك الرسالة في عمى اهلل سبحانو كتعالى، فزاد تقكَّؿ أف النبي 
 اهلل شد االنتقاـ، فأعمـأقكبة، كانتقـ منو بالع لعاجمو اهلل سبحانو كتعالى كذلؾ، كليس إلى اهلل، فنسبو
ف بالقرآف، عصاه إذا ألحد، محاباة ال أنو تعالى تنزيؿ مف رب  القرآف؛ ألف ىذا  النبيٌ  كاف كا 

  (ّ) العالميف.

 :، وأف معايله الباطي  تخالؼ الظاهريقض الروالات التي تزعـ أف لمقرءاف ظاهر وباطف .ٖ

 السميـ الفيـ ذم فيـ إلى المتبادر المعنى ىك الكبلـ بظاىر المراد" :اليصوص ظاهر معيى
 إليو تضاؼ ما بحسب المعاني مف منيا يتبادر ماىي " :اليصوص وظاهر ،(ْ)"المتكمـ بمغة العارؼ

 لقكلو ؛تحريؼ بدكف ظاىرىا عمى إجراؤىا: النصكص في كالكاجب ،(ٓ)"القرآف مف بيا يحتؼ كما
دِّ }: تعالى ٍَ  ًُ ٠ِِ ْٕ ُ ٌَظَ أَِّٗ َٚ  ٍْ خ َٔ ، رٍِِ َٓ ٠ٍِ ٌِ ْٕ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ٍْزَِه ٌِظَُىٛ ، َػٍَٝ لَ ُٓ ١ ِِ ُٚف حأْلَ َُّ ِٗ حٌ َي رِ َِ َٔ ، َٓ ١ ِّ ٌَْؼخٌَ ح

 ٍٓ ز١ِ ُِ  ٍّٟ رِ ََ َْ }: تعالى كقكلو، [ُٓٗ-ُِٗ:الشعراء ]{َػ ُْ طَْؼمٍُِٛ ا ٌََؼٍَُّى ر١ِّخ ََ آٔخا َػ َْ ٍَْٕخُٖ لُ  ]{أَِّخ َؿَؼ
                                                           

 المقدسي إبراىيـ بف إسماعيؿ بف الرحمف عبد الديف شياب القاسـ كالحكادث ػ أبك البدع إنكار عمى الباعث(ُ)
 – ُّٖٗ األكلى،: القاىرة ػ ط – اليدل عنبر ػ دار أحمد عثماف: ػ تحقيؽ شامة بأبي المعركؼ الدمشقي
 .(ُُٔ: ص)ـُٖٕٗ

 - ىػُِِْاإلسبلمي ػ الغرب فكزاف ػ دار بف سابؽ بف مختار ػ فكزاف الحاج الممحد زيغ لكشؼ كاإلشيار البياف(ِ)
 .(ِْٓ: ص)ـََُِ

 .(ِْٗ/ّ) العمـك بحر ػ السمرقندم ، تفسير(ُِٖ/ٖ) كثير ابف : تفسيرانظر(ّ)
 .(ْٖٔ: ص)ـََِْ/ىػُِْٓالخضراء ػ  سأطم الخميس ػ دار الرحمف عبد بف التدمرية ػ محمد الرسالة شرح(ْ)
 .(ٓٓ: ص) التدمرية ػ محمد العثيميف: (تقريبٓ)



 136 

 عقمو أجؿ مف المبيف العربي بالمساف الكريـ القرآف أنزؿ تعالىك سبحانو  اهلل كاف فإذا"، [ّ:الزخرؼ
 تمنع أف إال العربي، المساف ذلؾ بمقتضى ظاىره عمى إجراؤه عمينا كجب باتباعو، كأمرنا كفيمو،

  .(ُ)"شرعية حقيقة منو
 سبحانو كتعالى اهلل يخاطب أف يمكف بلف مف عند اهلل سبحانو كتعالى، حؽ القرآف ألفك 

ُْ }: تعالى قاؿ كقد كيؼ، بياف بدكف ظاىره خبلؼ منيـ يريد ماب عباده ِي٠َُى ْٙ َ٠ َٚ  ُْ َٓ ٌَُى ُ ١ٌُِز١َِّ ٠َُِي هللاَّ ُ٠

ْٓ لَْزٍُِىُ ِِ  َٓ ٠ ٌِ َٓ حٌَّ َٕ ْْ طَِؼٍُّٛح}: تعالى كقاؿ ،[ِٔ: النساء ]{ُٓ ُْ أَ ُ ٌَُى ُٓ هللاَّ كقاؿ  ،[ُٕٔ:النساء ]{٠ُز١َِّ

ٌَْٕخ ا١ٌََِْه } تعالى: َِ ْٔ أَ َٚ ُْ ِٙ َي ا١ٌَِْ ِِّ خ ُٔ َِ  ِّ َٓ ٌٍَِّٕخ ََ ٌِظُز١َِّ ْو ٌِّ ِْٙيٞ }: قاؿ تعالىك  ،[ْْ:النحؿ ]{حٌ أََِّه ٌَظَ َٚ

 ٍُ ظَم١ِ ْٔ ُِ حٍؽ  ََ  فإنو بياف بدكف ظاىره خبلؼ منو يريد بما غيره خاطب كمف ،[ِٓ: الشكرل ]{اٌَِٝ ِط

 .(ِ)ييده كلـ لو يبيف لـ
 العمـ يخالؼ الذم العمـ الباطف بالعمـ أريد إذا" هلل:يقكؿ شيخ اإلسبلـ ػ ابف تيمية ػ رحمو ا

 إما مخطئان  كاف الظاىر العمـ يخالؼ كذلؾ بباطف عممان  أك باطنان  عممان  ادعى فمف فباطؿ؛ الظاىر
ما زنديقان  ممحدان   (ّ)." ضاالن  جاىبلن  كا 

 باطؿ كفي كالسنة الكتاب يخالؼ معنى "فكؿ :ػ كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل
 خطأ فيك الخطاب بو فسر إذا غيره بالخطاب كالمراد كالسنة الكتاب كافؽ ما ككؿ داحضة كحجتو
ف  أف بذلؾ تبيف كقد ،باطبلن  يككف كقد حقا يككف فقد كالقياس كاالعتبار اإلشارة سبيؿ عمى ذكر كا 
 مفتر فيك فكالتابعي الصحابة عف المعركؼ التفسير غير عمى كتأكلو الحديث أك القرآف فسر مف
 معمـك كىك كاإللحاد الزندقة لباب فتح كىذا مكاضعو عف لمكمـ محرؼ اهلل آيات في ممحد اهلل عمى

 (ْ).اإلسبلـ" ديف مف باالضطرار البطبلف
 مف يظير كتبيـ أصح في الكارد الشيعي الذم يتحدث أف لمقرءاف ظاىر كباطف النص كفي

 أئمتيـ ذكر مف خبل سبحانو اهلل كتاب أف" كىك كبطف، ظير لو القرآف بأف القكؿ إلى الدافع خبللو

                                                           

 .(ٓٓ: ص) التدمرية ػ محمد العثيميف: تقريب(ُ)
 .(ٔٓ:ص)المرجع السابؽ: انظر(ِ)
 (.ِّٖ،ِّٓ/ُّ) الفتاكل ػ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: (مجمكعّ)
 (.ِّْ/ُّ) المرجع السابؽ:(ْ)
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 كقد أمرىـ، عمييـ كأفسد مضاجعيـ، أقضَّ  األمر كىذا أعدائيـ، عمى النص كمف عشر، االثني
  (ُ) ."األئمة ذكر مف خبل قد اهلل كتاب بأف صرحكا

 رسكلو، ككبلـ اهلل بكبلـ االنتفاع كيسقط ،يةالقرآن باأللفاظ الثقة بطبلف يقتضي ىذا المعتقدك 
 تنزيمو كيمكف الخكاطر، فيو تتعارض بؿ لو، ضابط ال كالباطف بو، يكثؽ ال الفيـ إلى يسبؽ ما فإف
 (ِ) .الظاىرة معانيو خبلؿ مف القرآف تفيـ كانت العربلكف ك  شتى، كجكه عمى

بيذا المعتقد الركائي قد حرفكا كتاب اهلل سبحانو كتعالى عف  اإلثني عشريةفإف الشيعة 
انيو الحقيقية الظاىرة إلى معاف باطنية، كجعمكا مف كتاب اهلل تعالى كتابان آخر )كتابان شيعيان(، مع

 بيف كاضح الفرؽ"سخ كالتحريؼ، لكف نو ال فرؽ بيف النأ ليس فيو ذكر إال ذكر األئمة، بؿ زعمكا
خ }: تعالى ؿقا ،اهلل مف كالنسخ فاعمو، اهلل ذـ كقد البشر صنع مف فالتحريؼ كالتحريؼ، النسخ َِ

َٙخ ْؼٍِ ِِ  ْٚ َٙخ أَ ْٕ ِِّ  ٍَ َٙخ َٔؤِْص رَِو١ْ ِٔ ُٕٔ ْٚ ْٓ آ٠ٍَش أَ ِِ ْن  َٔ  اهلل كتاب مس يستمـز ال كىك [،َُٔ]البقرة:{َٕٔ

  (ّ) ."حاؿ بأم سبحانو
ٌِْىظَخدِ } قاؿ تعالى: َٓ ح ِِ زُُٖٛ  َٔ ٌِْىظَخِد ٌِظَْل ُْ رِخ ُٙ َٕظَ ِٔ ٌْ َْ أَ ٚ ُٛ ٍْ ٠َِماخ ٠َ ُْ ٌَفَ ُٙ ْٕ ِِ  َّْ اِ ٌِْىظَخِد  َٚ َٓ ح ِِ  َٛ ُ٘ خ  َِ َٚ

 َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ َد  ٌِ ٌَْى ِ ح َْ َػٍَٝ هللاَّ ٠َمٌُُٛٛ َٚ  ِ ِْٕي هللاَّ ْٓ ِػ ِِ  َٛ ُ٘ خ  َِ َٚ  ِ ِْٕي هللاَّ ْٓ ِػ ِِ  َٛ ُ٘  َْ ٠َمٌُُٛٛ ] آؿ {َٚ

 [ٖٕعمراف:
ىذه اآلية تتحدث عف الذيف يحرفكف الكتاب بألسنتيـ، كيزعمكف أف ىذا التحريؼ كالكذب 

؛ ليظف الناس أنبيائو عمى اهلل أنزلو مما ىذا :كفيقكلك  مف عند اهلل كينسبكنو إلى اهلل تعالى،كالباطؿ 
أف الذم يحرفكنو بكبلميـ ىك مف كتاب اهلل كتنزيمو، كالحقيقة ليس كذلؾ، فإف ما حرفكه لـ ينزلو اهلل 

 نيـفإ ،اهلل عمى فتراءن ا أنفسيـ ًقبىؿ مف أحدثكه مما كلكنو كلـ يكف في كتابو، أنبيائو، مف أحد إلى
 بالباطؿ، عميو كالشيادة اهلل، عمى الكذب ًقيؿى  كيتعمدكف، يعممكف كىـ الكذب اهلل عمى يقكلكف

 (ْ).منو ليس ما اهلل بكتاب كاإللحاؽى 

                                                           

 .(ُُٓ/ُ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿُ)
 .المرجع السابؽ:انظر(ِ)
 .(ِْٖ/ُ) (المرجع السابؽ:ّ)
 .(ّٓٓ/ٔ) الطبرم : تفسيرانظر(ْ)
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 الطعكف أبمغ مفعمى أئمتيا ىي  اإلثني عشريةالركايات التي افترتيا  ىذه كؿ أف كالحقيقة
  .(ُ) تالمفتريا ىذه مبمغ البيت أىؿ ضد رمفت يبمغ كال البيت، أىؿ في
 
 

                                                           

 .(َِٓ/ُ)اإلمامية الشيعة مذىب : أصكؿانظر(ُ)
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 املبحج انخاًَ

 عهى  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت

 يف انُبىاث عقٍدتهى

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف انُبىاث.ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 

 انُبىاث. يف عهى عقٍدتهىاملطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث 

 ألئًت يف انُبىاث.نانج: َقض انرواٌاث املُسىبت املطهب انخ
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 .اليبواتفي  : الروالات الميسوب  لألئم المطمب األوؿ

يا المنسكبة إلى أئمتيما في النبكات أئمتيا بالعديد مف في ركاياتتصؼ الشيعة اإلمامية 
زات عمى الصفات، فإنيـ يصفكف أئمتيـ بصفات النبكة، كالعصمة كالكحي اإلليي كجرياف المعج

 مف خصاؿ "عشر:  قاؿ أنو اهلل عبد أجمعيف، كما نسب إلى أبيأيدييـ؛ إلقامة الحجة عمى الخمؽ 
 اهلل، بكتاب وأعممهـ هلل وأتقاهـ الياس لكوف أعمـ وأف ،(ٔ)واليصوص العصم ،:  اإلماـ صفات

 وال قمبه، لياـ وال عليه وتياـ والدللؿ، المعةز له ولكوف الظاهرة، الوصل  صاحب لكوف وأف
ىذا الركف مف أركاف الديف كاإليماف  ، ففي(ِ)لدله" بلف مف لرى كما مف خمفه ولرى فلئ، له لكوف

فيو افتراءات كضبلالت كثيرة، متمثمة في عقائد متعددة،  اإلثني عشريةيكجد لمشيعة ( اليبوات)
فبل يتكممكف  ـ السبلـ،أف األئمة يكحى إلييـ كما يكحى إلى األنبياء عميي اإلثني عشريةمنيا: زعـ 

، بؿ بالظف كالرأم كاالجتياد كالقياس األحكاـ كغيرىا مف يءكال يحكمكف في ش بالكحي، إال
، فالكحي في (ّ)ذلؾ مف ضركريات ديف اإلمامية كاعتبركا يحكمكف بما أكحى اهلل تعالى إلييـ،

ييـ بالكحي اإلليي، نظرىـ غير مقتصر عمى األنبياء عمييـ السبلـ، بؿ يأتي لبلئمة كيكحي إل
الخمؽ كما األنبياء عمييـ  عمى الحجة كزعميـ أف األئمة تجرل عمى أيدييـ المعجزات؛ إلقامة

السبلـ، فإنيـ بذلؾ قد ساككا بيف األئمة كاألنبياء عمييـ السبلـ، كزعميـ أف األئمة معصكمكف مف 
 أسيك كالنسياف، فمف ىنا بدكؿ شيء، معصكمكف مف ارتكاب الكبائر كالصغائر، كالزلؿ كالخطأ كال

تفضيؿ األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ؛ الف األنبياء عمييـ السبلـ غير معصكميف مف السيك 
كالنسياف كالخطأ غير المقصكد، كصغائر الذنكب، كفي ىذا التفضيؿ مف الضبلالت العظيمة التي 

التي صرحت بيذه الضبلالت ستظير مف خبلؿ عرض الركايات المزعكمة كالمنسكبة إلى أئمتيـ ك 
 الشيعية.

 

 

                                                           

 - األنكار كآلو، )بحار اهلل عميو صمى نبيو لساف عمى كتعالى تبارؾ الغيكب عبلـ عمييا ينص بمعنى: أف(ُ)
 .(ُٗٗ/ِٓ) - جمسيالم
 .(َُْ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار ،(ِْٖص) - الخصاؿ ػ القمي(ِ)
 (.ُٓٓ/ُٕ: بحار األنكار ػ المجمسي ػ )انظر(ّ)
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أف دعوة األيبلاء والمرسملف عملهـ الصالة والسالـ كايت إلى والل  عمى الروالات التي تزعـ أواًل: 
 :واألئم  مف بعده 

أف اهلل سبحانو كتعالى أرسؿ األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ؛ لدعكة  مف المعمكـ بالضركرة
اهلل كحده ال شريؾ لو، دؿ عمى ذلؾ كتاب اهلل تعالى، عندما قاؿ تعالى الناس أجمعيف إلى عبادة 

ُٖ }عمى لساف أنبياءه في ثمانية آيات: َُ ٍٗ َغ١ْ ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ  َ َِ حْػزُُيٚح هللاَّ ْٛ ]األعراؼ:  {٠َخ لَ

ايات تأبى إال االستدالؿ برك  اإلثني عشرية، إال أف [ِّػ المؤمنكف: َٓ،ُٔ،ْٖػ ىكد: ٗٓ،ٓٔ،ّٕ،ٖٓ
 مزعكمة، كضعكىا عمى أئمتيـ، منيا:

 (:كسمـ كآلو عميو اهلل صمى) النبي "...قاؿ :قاؿ عباس رضي اهلل عيهما أيه ابف ما يسب إلى .ُ
 عند مف أتاني آت سممت فمما بيـ فصميت صفان  كرائي  جبرئيؿ فصفيـ النبييف إلى جمع اهلل

 ؟ قبمؾ مف ماذا أرسمتيـ عمى الرسؿ سؿ: لؾ كيقكؿ السبلـ يقرئؾ ربؾ محمد يا: لي فقاؿ ربي
 أبي بف عمي ككالية عمى كاليتؾ: الرسؿ فقالت ؟ قبمي ربي بعثكـ ماذا عمى الرسؿ معاشر: فقمت

ٍَِٕخ}: تعالى قكلو كىك طالب، ُٓ ٍُ  ْٓ ِِ ْٓ لَْزٍَِه  ِِ ٍَْٕخ  َٓ ٍْ ْٓ أَ َِ ؤَْي  ْٓ ح   (ُ) .[ْٓ:الزخرؼ ]{َٚ

بؿ ىك تحريؼ م ذىبت إليو الشيعة، تفسير باطؿ، ف تفسير اآلية الكريمة بيذا المعنى الذإ
لمعنى اآلية الحقيقي؛ مف أجؿ إثبات ركايات كاىية كزائفة، بؿ معنى اآلية ىك أف اهلل سبحانو 

حد أأف يسأؿ الرسؿ عمييـ السبلـ الذيف أرسمكا مف قبمو، "ىؿ أمر اهلل   اكتعالى أمر نبيو محمد
ٍَْٕخ }اآلية عندما يستدؿ بيا كاممةن، قاؿ تعالى: ؟، كىذا المعنى تؤيده(ِ)بعبادة غيره" َٓ ٍْ ْٓ أَ َِ ؤَْي  ْٓ ح َٚ

 َْ َٙشا ٠ُْؼزَُيٚ ِٓ آٌِ َّ ْك ََّ ِْ حٌ ْٓ ُىٚ ِِ ٍَْٕخ  ٍَِٕخ أََؿَؼ ُٓ ٍُ  ْٓ ِِ ْٓ لَْزٍَِه  ىذا ديدف كؿ قـك  ، لكف[ْٓ: الزخرؼ]{ ِِ

 يؤمنكف ببعض الكتاب كيكفركف ببعض.
إال بكاليتنا ك تفضيمنا  أرسؿكال مف رسكؿ نبئ  نبي مف ما": قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ِ

 (ّ)".عمى مف سكانا

 

                                                           

 (.ُّٖ/ِٔمثمو:) ، كنسب إلى ابف مسعكد (َّٕ/ِٔ) – المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (ّٗٔ/ّتفسير القشيرم:)(ِ)
 .(ُِٖ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
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ًْ } "لتؤمنف بو كلتنصرنو"، في قكلو تعالى: ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ معيى .ّ اِ َٚ

 ُْ َُّ َؿخَءُو ٍش ػُ َّ ِكْى َٚ ْٓ ِوظَخٍد  ِِ  ُْ خ آط١َْظُُى َّ ٌَ َٓ ١ؼَخَق حٌَّٕز١ِّ١ِ ِِ  ُ ٌَ هللاَّ َّٓ رِِٗ  أََه ُٕ ِِ ُْ ٌَظُْئ َؼُى َِ خ  َّ ٌق ٌِ َظيِّ ُِ ٌُٓٛي  ٍَ

 ُ َّٗٔ َُ ُْٕظ ٌَظَ  كخبر بخبره تخبركا أممكـ عميو اهلل صمكات أمير المؤمنيف ، قاؿ: يعني[ُٖ: عمراف آؿ]{َٚ

  (ُ) ."األئمة مف كليو
 كؿيق كسمعتو كآلو عميو اهلل صمى اهلل "رأيت رسكؿ: قاؿ أيه الخدري  سعلد أبي ما يسب إلى .ْ

 (ِ) ". كارىان  أك طائعان  كاليتؾ دعاه إلى كقد إال نبيان  اهلل بعث ما عمي يا
 كأخذ عمي كالية عمى النبييف ميثاؽ أخذ كتعالى تبارؾ اهلل : "إفما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ .ٓ

 (ّ).بكالية عمي" النبييف عيد
  (ْ)."بيا إال قط نبينا يبعث لـ التي اهلل كالية كاليتنا":ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ٔ

تبيف أف األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ ما أرسميـ اهلل تعالى لتبميغ  ىذه الركايات المزعكمة
الناس الديف، كتكحيد اهلل تعالى كعبادتو، بؿ بزعميـ أرسميـ اهلل تعالى؛ لغاية كاحدة كىي تبميغ 

ىا خاب كخسر، كسيتـ نقض ىذه الركايات خذ بيا نجح كأفمح، كمف أنكر أالناس كالية األئمة، فمف 
 فيما بعد.

 :رفضهـ والل  عميأسباب ابتالءات األيبلاء عملهـ السالـ أف الروالات التي تزعـ ثايلًا: 

أف ما كقع لبعض األنبياء عمييـ السبلـ مف االبتبلءات ىك بسبب  :الشلع  الرافض  تزعـ
أخرجو مف الجنة؛ ألنو تمنى منزلة مف ىك  عاقبو اهلل تعالى بأف فآدـ  ،رفضيـ كالية عمي 

كأف نبي اهلل يكنس  أجمعيف كاألئمة ػ بزعـ الشيعة، أفضؿ منو ػ عمي كالحسف كالحسيف كفاطمة 
  عاقبو اهلل سبحانو كتعالى فحبسو في بطف الحكت؛ ألنو أنكر كالية عمى كبعدما أقر بيا ،

 أخرجو اهلل سبحانو كتعالى مف بطف الحكت. يكنس 

                                                           

 (.ِٖٔ/ِٔ) - المجمسي - األنكار : بحارانظر(ُ)
محمد  آؿ مف األئمة بو اهلل ما خص باب ، بصائر الدرجات ػ الصفار ػ(َٔ/ُُ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)

 (ُٖ:)صكغيره الميثاؽ ليـ في العـز أكلى كالية مف السبلـ عمييـ
 (ِٖات ػ الصفار:)ص، بصائر الدرج(ُِٖ/ُُ) - المجمسي - األنكار (بحارّ)
(، بحار األنكار، عف أبي ّْٔ/ُ) الكالية في الركاية مف كجكامع نتؼ فيو ػ الكميني ػ باب (الكافيْ)

 (ُْْ/َُ(، مستدرؾ الكسائؿ ػ الطبرسي:)ْٖ(، كبصائر الدرجات)صُِٖ/ِٔجعفر:)
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 أف  اهلل أراد : "...فمماةاء في روال  ميسوب  إلى أبي عبد اهلل الصادؽ ألضًا ايه قاؿ .ٔ
 فضؿ مف منزلة بتمني أنفسكما إنكما ظممتما: ليما فقاؿ جبريؿ جاءىما عمييما ػ آدـ كحكاء ػ يتكب
 .(ُ) ..."أرضو إلى  اهلل مف جكار اليبكط مف بو عكقبتما قد ما فجزاؤكما عميكما

 عمى أىؿ كاليتي عرض اهلل "إف :يه قاؿأ إلى عمي ؾ في الروال  الميسوب  ةاء ذل .ِ
 بطف في فحبسو اهلل يكنس أنكرىا أنكر، مف كأنكرىا أقر مف بيا أقر األرض أىؿ كعمى السماكات
 (ِ)بيا" أقر حتى الحكت

أفضؿ مف ، و األئم  أفضؿ مف األيبلاء والمرسملف عملهـ السالـأف الروالات التي تزعـ ًا: لثثا
 :ةملع الخمؽ، ولوالهـ ما خمؽ اهلل الخمؽ

إال بكاليتنا ك  أرسؿكال مف رسكؿ نبئ  نبي مف "ما: قاؿ أيه  اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ُ
 (ّ)".تفضيمنا عمى مف سكانا

 كبإدخالو لو مبلئكتو بإسجاد ذكره تعالى اهلل أكرمو لما آدـ : "...إفما يسب إلى الرضا أيه قاؿ .ِ
 ارفع :فناداه نفسو في كقع ما  اهلل فعمـ ؟ مني أفضؿ بشران  اهلل خمؽ ىؿ: نفسو يف الجنة قاؿ

 ال عميو مكتكبان  فكجد العرش ساؽ إلى فنظر رأسو آدـ فرفع عرشي، ساؽ إلى انظرف آدـ يا رأسؾ
 نساء سيدة كزكجتو فاطمة المؤمنيف، أمير طالب أبي بف عمي اهلل، رسكؿ محمد اهلل إال إلو

:  فقاؿ ؟ ىؤالء مف رب يا:  آدـ فقاؿ الجنة، أىؿ شباب سيدا كالحسيف كالحسف العالميف،
 السماء كال كالنار الجنة خمقت كال خمقتؾ ما خمقي كلكالىـ جميع كمف منؾ خير كىـ ذريتؾ مف

 كتمنى الحسد بعيف إلييـ فنظر جكارم، عف فأخرجؾ الحسد إلييـ بعيف تنظر أف فإياؾ كاألرض
 إلى لنظرىا حكاء عمى كتسمط عنيا نيي التي الشجرة مف أكؿ حتى لشيطاف عميوا فتسمط منزلتيـ
جنتو  عف  اهلل فأخرجيما آدـ أكؿ كما الشجرة مف أكمت حتى الحسد بعيف( عمييا السبلـ) فاطمة

  (ْ).األرض" إلى جكاره عف كأىبطيما

                                                           

 (ِِّ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.ْٖ، بصائر الدرجات ػ الصفار ػ )ص(ِِٖ/ ِٔ، ُّٗ/ُْ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)
 .(ُِٖ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ِْٕ/ِ،عيكف أخبار الرضا ػ القمي:)(ِّٕ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
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 إلى ليـ كالكصكؿأحكا تمني الحسد بنظر المراد "لعؿ ولعمؽ المةمسي عمى الروال  بقوله:
 ليما ينبغي كاف عمييما تعالى فضميـ اهلل بأف العمـ مع األكلى؛ ألنو ترؾ منيما ذلؾ ككاف منازليـ،

  (ُ).عمييـ" اهلل صمكات يتمنيا درجاتيـ ال كأف كالتسميـ الرضا مقاـ في يككنا أف
عميو  اهلل صمى) النبي "نظر :قاؿ أيه  ذر أبي عف إلى الحسف العسكري عف آبائه ما يسب .ّ

 السماكات أىؿ اآلخريف مف كخير األكليف خير ىذا: فقاؿ  طالب أبي بف عمي إلى( كسمـ كآلو
 (ِ)الكصييف". كسيد الصديقيف سيد كىذا األرضيف، كأىؿ

 أبي بف لعمي( كسمـ كآلو عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿأيه آبائه  عف الرضا ما يسب إلى .ْ
 (ّ)كافر. إال فيو يشؾ ال لبشرا خير أنت عمي يا:  طالب

 مف المخمكقات سائر مف أفضؿ عشر االثنى كاألئمة النبي  أفوخالص  ما سبؽ 
صحابي جميؿ لو مف ىك  عمي بف أبي طالب ، ك كغيرىـ كالمبلئكة السابقيف كاألكصياء األنبياء

أما ألخر أف ينكرىا، الفضائؿ الكثيرة الثابتة في السنة، كالتي ال يجرؤ مسمـ يؤمف باهلل كاليكـ ا
نو أك  عمى جميع المخمكقات كمف بينيـ األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ، كاألئمة تفضيؿ عمي 

ال في الكتاب كال في  كما تزعـ ىذه الركايات، فميس فيو دليؿ لكالىـ ما خمؽ اهلل تعالى الخمؽ
 المزعكمة. أدلة الشيعة المتمثمة في الركايات سكل السنة،
 عمـ مف األيبلاء عملهـ السالـ:أاألئم  أف الروالات التي تزعـ  رابعًا:

 ألخبرتيما كالخضر مكسى بيف كنت لك الكعبة كرب "...أيه قاؿ: عبد اهلل ما يسب إلى أبي .ٔ
 ما عمـ أعطيا السبلـ عمييما كالخضر مكسى الف أيدييما، في ليس بما كألنبأتيما منيما أعمـ أني
 اهلل صمى اهلل رسكؿ مف كرثناه كقد الساعة تقكـ حتى كائف ىك كما يككف ما عمـ يعطيا كلـ كاف
 .(ْ)كراثة" كآلو عميو

                                                           

 .(ِّٕ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (َّٗ/ِٔ) – المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (َّٔ/ِٔ) – المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 الشئ عمييـ يخفى ال كأنو يككف كما كاف ما عمـ يعممكف( السبلـ عمييـ) األئمة أف باب - الكميني (الكافي ػْ)

 السبلـ عمييـ األئمة في باب (، بصائر الدرجات ػُٔٗػُُُ/ِٔ، كبحار األنكار:) (ُِٔ/ُ) عمييـ اهلل صمكات
 مكسى مف أفضؿ السبلـ عمييـ أئمة في بابك  ،(ُّْ)صالقيامة يـك إلى بقى كما عمـ ما مضى أعطكا أنيـ

 .(ِّْص)كالخضر عمييما السبلـ: 
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 (ُ) أعمـ مف مكسى كعيسى عمييما السبلـ. عميان أف  :قوله ةعفر ما يسب إلى أبي .ٕ
 كأكرثنا بالعمـ كفضميـ الرسؿ مف العـز يأكل خمؽ اهلل "إف :قوله اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٖ

 كعممنا يعممكا ما لـ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كعمـ عمميـ في عمييـ ضمناكف كفضميـ عمميـ
 (ِ) .كعمميـ" كآلو عميو اهلل صمى الرسكؿ عمـ
 مف الرسؿ العـز أكلي خمؽ اهلل "إف :قاؿ أيه ألضاً  اهلل عبد أبي ميسوب  إلىوفي روال  أخرى  .ٗ

 كآلو عميو صمى اهلل) اهلل رسكؿ عمـك  عمميـ، في عمييـ كفضمنا عمميـ كأكرثنا بالعمـ كفضميـ
  (ّ).كعمميـ" الرسكؿ عمـ كعممنا يعممكا، لـ ما( كسمـ
 آخر في يأتي أنو ، فتزعـ الركاية:يرث عمـ النبي   عميان أف : الواهل  تزعـ إحدى روالاتهـ .٘

 ةالممقا القطرة مثؿ عممو عند كاألرض كأىؿ السماء كالمغرب المشرؽ أىؿ عمـ يككف نبي الزماف
عمـ مف مكسى كالخضر عمييما أككصيو، كيككف ىذا الكصي  عمو ابف عممو كيرث البحر، في

 (ْ) السبلـ.
كنت  كلك جكاب عنده يكف لـ مسألة العالـ مكسى سأؿ "لقد :أيه قاؿ ما يسب إلى الباقر  .ٙ

 (ٓ)جكاب". فييا عندىما يكف لـ مسألة كلسألتيما بجكابو، منيما كاحد كؿ ألخبرت شاىدىما

ما استحقه األيبلاء عملهـ السالـ مف الفضائؿ، هو بسبب أف الروالات التي تزعـ  امسًا:خ
 واللتهـ األئم ، وحبهـ لهـ:

أف أكلي العـز مف الرسؿ إنما صاركا أكلي العـز بعدما أحبكا األئمة، الشلع  الرافض   تزعـ
 األنبياء عمى السبلـ مييـع باب تفضيميـكعقد المجمسي في كتابو بحار األنكار بابا بعنكاف: " 

 إنما أكلي العـز كاف الخمؽ، سائر كعف المبلئكة كعف كأخذ ميثاقيـ عنيـ الخمؽ، جميع كعمى
عمييـ"، كأكرد تحت ىذا الباب ثمانية كثمانيف ركاية مف  اهلل صمكات العـز بحبيـ أكلي صاركا

 .(ٔ)الركايات المنسكبة إلى األئمة

                                                           

 (.ُِْص)أييـ اعمـ: العـز كأكلكا  المؤمنيف أمير في الصفار ػ باب – الدرجات (بصائرُ)
 (.ُِْص)أييـ اعمـ: العـز كأكلكا  المؤمنيف أمير في الصفار ػ باب – الدرجات (بصائرِ)
 (.ََِػُْٗ/ِٔ) ركاية ةعشر  السبلـ، كفيو ثبلث عمييـ األنبياء مف اعمـ باب أنيـ - جمسيالم - األنكار بحار(ّ)
 (ََِ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار: انظر(ْ)
 (ََِ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
 (ُّٖػِٕٔ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (بحارٔ)
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 عرفو كاليتنا، كاإلنس الجف مف قمبو يطير أف اهلل أراد "...فمف قاؿ:أيه  اهلل عبد ما يسب إلى أبي
 بيده اهلل يخمقو أف آدـ ما استكجب كاهلل: قاؿ ثـ. معرفتنا عنو أمسؾ قمبو عمى يطمس أف أراد كمف
 أقاـ كال،  عمي بكالية إال تكميما مكسى اهلل كمـ ، كما عمي بكالية إال ركحو مف فيو كينفخ
 مف استأىؿ خمؽ ما األمر أجمؿ: قاؿ ثـ لعمي بالخضكع إال لمعالميف، آية مريـ بف عيسى اهلل
 األنبياء استحؽ ما بؿ فحسب؛ األنبياء مف أفضؿ األئمة كليس، (ُ)لنا" بالعبكدية إال إليو النظر اهلل
 (ِ) الكالية. بسبب إال - بزعميـ - فضؿ مف فيو ىـ ما

 يبلاء عملهـ السالـ، إيما استةلب بالتوسؿ واالستغاث دعاء األ أف الروالات التي تزعـ سادسًا: 
 :وأسماءهـ بحؽ األئم  واالستشفاع

أف دعاء األنبياء عمييـ السبلـ استجيب بالتكسؿ باألئمة كاالستشفاع تزعـ الشلع  الرافض  
 ءاألنبيا دعاء كاالستغاثة بيـ، كفي ىذا عقد المجمسي في كتابو بحار األنكار بابا بعنكاف: " أف

 ةعشر  ، كاستشيد المجمسي بست(ّ)اهلل عمييـ أجمعيف" صمكات بيـ بالتكسؿ كاالستشفاع استجيب
؛ ليعممكا أننا ال نفترم عمييـ، بؿ ىذا ما كرد في (ْ)ركاية مف الركايات المنسكبة إلى أئمتيـ

 مصادرىـ المعتمدة عندىـ.
تكبتو  كانت الخطيئة صابأ لما  آدـ "...إف أيه قاؿ: الصادؽ اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ُ
ف. لو اهلل فغفرىا لي، غفرت لما محمد كآؿ محمد بحؽ أسألؾ إني الميـ: قاؿ أف  ركب نكحا لما كا 
 الغرؽ، أنجيتني مف لما محمد كآؿ محمد بحؽ أسألؾ إني الميـ: قاؿ الغرؽ كخاؼ السفينة في

ف إبراىيـ. عنو اهلل فنجاه  لما محمد كآؿ محمد بحؽ أسألؾ الميـ إني: قاؿ النار في ألقي لما  كا 
ف مكسى. كسبلما بردا عميو اهلل فجعميا منيا، أنجيتني  خيفة نفسو في كأكجس عصاه ألقى لما كا 

 أنت إنؾ تخؼ ال: اهلل  فقاؿ لما آمنتني محمد كآؿ محمد بحؽ أسالؾ إني الميـ: قاؿ
 (ٓ) األعمى...".

                                                           

 تصحيح( بالمفيد) الممقب النعماف بف محمد بف االختصاص ػ محمد، (ِْٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.َِٓ)ص :إيراف قـ، في العممية الحكزة في المدرسيف جماعة منشكرات الغفارم، أكبر عمي: كتعميؽ

 (ُٔٔ/ِ) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب (أصكؿِ)
 .(ُّٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 .(ّّْػُّٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار: انظر(ْ)
 (ُّٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 أف  اهلل أراد : "...فمماضًا ايه قاؿوةاء في روال  ميسوب  إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أل .ِ
 فضؿ مف منزلة بتمني أنفسكما إنكما ظممتما: ليما فقاؿ جبريؿ جاءىما عمييما ػ آدـ كحكاء ػ يتكب
 بحؽ ربكما فاسأال أرضو، إلى  اهلل مف جكار اليبكط مف بو عكقبتما قد ما فجزاؤكما عميكما
 األكرميف بحؽ نسألؾ إنا الميـ: فقاال. عميكما يتكب العرش حتى ساؽ عمى رأيتمكىا التي األسماء
 إنو عمييما اهلل فتاب كرحمتنا، عمينا تبت إال كاألئمة كالحسيف كفاطمة كالحسف كعمي محمد عميؾ
 (ُ) .التكاب الرحيـ..." ىك
ًِ حْرظٍََٝ }: أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ في معيى الكممات الواردة في قوله تعالى وعف .ّ اِ َٚ

 ِ٘ ح ََ خٍص اِْر َّ ُ رَِىٍِ رُّٗ ٍَ  َُ  كىك عميو، فتاب مف ربو آدـ تمقاىا التي الكممات ىي": ، قاؿ[ُِْ: البقرة] {١

 عميو اهلل فتاب عمي، إال تبت كالحسيف كالحسف كفاطمة كعمي محمد بحؽ أسألؾ رب يا: قاؿ أنو
 (ِ)."الرحيـ التكاب ىك إنو
 عنو اهلل فدفع بحقنا اهلل دعا غرؽال عمى أشرؼ نكح "لما: أيه قاؿ وما يسب إلى الرضا .ْ

ف بردا عميو النار اهلل فجعؿ بحقنا اهلل دعا النار إبراىيـ في رمي كلما الغرؽ،  مكسى كسبلما، كا 
 ف يبسا، فجعمو بحقنا اهلل دعا البحر، في طريقا ضرب لما  قتمو، الييكد لما أراد عيسى كا 
  (ّ).فرفعو إليو" القتؿ مف فنجي بحقنا اهلل دعا
 الخطيئة اقترؼ آدـ : "... لمااء في روال  ميسوب  إلى ابف عباس رضي اهلل عيهما أيه قاؿة .ٓ
 فيذا بيذا، لو اهلل فغفر لي، لما غفرت كالحسيف كالحسف كفاطمة كعمي بمحمد أسألؾ رب يا: قاؿ
َٛ }: اهلل قاؿ الذم ُ٘ ُ ِٗ أَِّٗ خٍص فَظَخَد َػ١ٍَْ َّ ِٗ َوٍِ رِّ ٍَ  ْٓ ِِ  َُ ُُ  فَظٍََمَّٝ آَى ِك١ ََّ حُد حٌ َّٛ  (ْ) .[ّٕ: البقرة ]{ حٌظَّ

 الوحي واإللهاـ: األئم  كاف لتيزؿ عملهـأف الروالات التي تزعـ سابعًا: 

يمقي إليو  ، كأف جبريؿ  عميان أف اهلل سبحانو كتعالى ناجى الشلع  الرافض   تزعـ
 اهلل صمكات ناجاه تعالى اهلل فبعنكاف:" باب أ عقد المجمسي في كتابو البحار بابان كيممي عميو، فقد 

                                                           

 (ِِّ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (ِّّ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ِّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ِّٔ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
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، كفيو تسعة عشر ركاية جميعيا تتحدث عف (ُ)عميو" أممى إليو كجبرئيؿ يمقى الركح كأف عميو،
مناجاة اهلل سبحانو كتعالى لعمي 

 (ِ). 
إال  قضية عمي كردت فما:  عمي قاؿ" وميها ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ُ

 نزؿأ يكف كلـ ذاؾ ككيؼ: فقيؿ لو صدقكا،: فقاؿ أبك عبد اهلل رسكلو، ـكحك اهلل بحكـ فييا حكمت
 (ّ) ."القدس ركح بو يتمقاه كاف: فقاؿ ؟ غائبان  كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف كقد القرآف كمو

 يركنو، كال القدس ركح يحدثيـ محدثكف، األكصياء "إف ما يسب إلى أبي ةعفر الباقر أيه قاؿ: .ِ
 الجكاب، أصبت قد أف نفسو في فيكجس عنو، يسأؿ ما القدس عمى ركح عرضي  عمي ككاف
 (ْ) ".كما قاؿ فيككف بو، فيخبر

 بمغ فمما صحيفة  عمي عمى يممي كاف  اهلل رسكؿ أف" اهلل: عبد ما يسب إلى أبي .ّ
 فمما الصحيفة، امتؤلت حتى عمي  كتب ثـ  عمي حجر في رأسو اهلل رسكؿ كضع نصفيا
 عميؾ أممى بؿ: قاؿ اهلل، رسكؿ يا أنت: فقاؿ عمي؟ يا عميؾ أممى مف: قاؿ رأسو اهلل رسكؿ رفع

  (ٓ) ."جبرئيؿ
 كنعس نكمة النبي  فناـ ، عمي عمى يممي كاف أف النبي " تزعـ:وفي روال  ثايل   .ْ

 قاؿ أنت،: عمي  قاؿ عميؾ، ىذا أممى مف: قاؿف ،يده فمد الكتاب إلى نظر رجع فمما ،نعسة
 (ٔ) ."جبرئيؿ بؿ ،ال: النبي 

 ككاف عميؾ ظيره، أممى كجبرئيؿ بطنو عميؾ أمميت أنا": قاؿ لو النبي  ،وفي روال  أخرى .ٓ
  (ٕ)".عميو يممي قرآنا
جبرئيؿ  كاف كالنضير قريظة بني يكـ عميان  إف"... :أيه قاؿ وما يسب إلى أبي عبد اهلل ألضا .ٔ

 (ٖ)".يحدثانو يساره عف كميكائيؿ يمينو عف

                                                           

 .(ُُٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 .(ُٕٓػُُٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار : بحارانظر(ِ)
 .(ُُٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارّ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارْ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (.بحارِٕٓ:)صالمفيد(االختصاص ػ ٓ)
 .(ُٕ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارّّٔ: بصائر الدرجات:)صانظر(ٔ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (.بحارِٕٓ:)صالمفيد(االختصاص ػ ٕ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (.بحارِٖٔ:)صالمفيد(االختصاص ػ ٖ)
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 بالطائؼ مناجاة ػ اهلل تعالى كعمي يما ػبين كاف"... يسب إلى أبي عبد اهلل ألضا أيه قاؿ:وما  .ٕ
  (ُ)...".جبريؿ نزؿ بينيما

 ناجيتو ما كاهلل إني ،عميان  ناجيت إني تقكلكف إنكـ الناس "أييا قاؿ: أف النبي  :تزعـ روالاتهـ .ٖ
 (ِ).ناجاه..." اهلل كلكف
ََِٔخ } في معنى قكلو تعالى: أيه قاؿ ما يسب إلى أبي ةعفر  .ٗ ِْ َ َْ رِؤ ُْٙيٚ شا ٠َ َّّ ُْ أَثِ ُ٘ ٍَْٕخ َؿَؼ َٚ

 ُْ ِٙ َك١َْٕخ ا١ٌَِْ ْٚ أَ  (ّ)صدكرىـ. في إلييـ بالركح يكحى فاطمة كلد مف األئمة ، يعني[ّٕ:األنبياء] {َٚ

 في نقر ك القمكب في كنكت كمزبكر غابر "عممنا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .َُ
 عمييـ) المبلئكة فحديث ،في األسماع النقر كأما، اإللياـ فيك القمكب في النكت مااألسماع...كأ

 (ْ).أشخاصيـ" نرل كال كبلميـ نسمع( السبلـ
 (ٓ)."الممؾ مف فإنو األسماع في النقر كأما" وفي روال  أخرى: .ُُ
ؤٌََُٛٔ }أف أبي عبد اهلل الصادؽ سيئؿ عف قكؿ اهلل تعالى: لزعموف في روالاتهـ: .ُِ ْٔ َ٠ َٚ ِٓ َه َػ

رِّٟ ٍَ  َِ ِْ ْٓ أَ ِِ ُٚف  َُّ ًِ حٌ ِٚف لُ َُّ  كميكائيؿ، لـ يكف مع جبريؿ مف أعظـ ، فقاؿ: "خمؽ[ٖٓ:اإلسراء] {حٌ

 مف كىك كيفقييـ، األئمة يسددىـ، مع كىك كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ غير مضى ممف أحد
 (ٔ).الممككت"

                                                           

 (.ِٖٕ)ص ،االختصاص:(ُّٓ/ّٗ) المجمسي - األنكار بحار(،َِْص(بصائر الدرجات ػ الصفار:)ُ)
 .(ُْٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)
 (ُٖٓ/ِْ) - المجمسي - األنكار (بحارّ)
 كينكت آذانيـ في ينقر كانو مف الكتب عندىـ كما السبلـ عمييـ عمكميـ باب جيات - المجمسي - األنكار (بحارْ)

 (.ّّٓ/ِ، الخرائج كالجرائح ػ الركاندم:)(ُٖ/ِٔ)قمكبيـ  في كينكت
 – الدرجات ، بصائر(ِْٔ/ُ)جيات عمـك األئمة عمييـ السبلـ: باب - الكميني : الكافي ػانظر(ٓ)

(.ّٓٗ/ِالخرائج كالجرائح ػ الركاندم:) (َٔ/ِٔ) - المجمسي - األنكار ، بحار(ِّّص)الصفار

 الصفار: – الدرجات بصائر ،(ِّٕ/ُالسبلـ:) عمييـ األئمة بيا اهلل يسدد التي الركح باب - الكميني (الكافي ػٔ)
 .(ْْٕص)
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 ككيت، كيت قمبو في ينكت لمف منا "...كاف وفي روال  أخرى ميسوب  إلله ألضًا أيه قاؿ: .ُّ
السمسمة عمى  ككقع ان كطنيف الطست، أك يقرع عمى قمبو فيسمع كقع فيسمع طنينان  أذنوينكت في ك 

 (ِ) ...".(ُ)الطست
 (ّ) ."، ككاف ممؾ يحدثوكاف محدثان  عميان أف " :قوله ةعفر ما يسب إلى أبي .ُْ
ف أىؿ البيت فيك محدث، ، بؿ زعمكا أف كؿ إماـ ملـ لقتصر هذا األمر عمى عمي  .ُٓ

 (ْ).محدث" البيت أىؿ منا إماـ قكلو: "...ككؿ الحسيف بف كما نسب إلى عمي ػ زيف العابديف ػ
 عميو كرد فإذا نبيو، كسنة اهلل بكتاب يعمؿ  عمى "كاف :قوله ةعفر ما يسب إلى أبي .ُٔ

 (ٓ) ...."إليامان  تعالى اهلل أليمو السنة، كال في الكتاب في ليس الذم الحادث الشيء

 المالئك  تيزؿ عمى األئم : أف الروالات التي تزعـ  ثاميًا:

 ييبطو ما أمر في اهلل ييبطو ممؾ مف "ما :قاؿ الحسف موسى بف ةعفر أيه أبي ما يسب إلى .ُ
ف عميو، ذلؾ فعرض باإلماـ، بدأ إال  ىذا صاحب إلى كتعالى تبارؾ اهلل عند مف المبلئكة مختمؼ كا 

 (ٔ).األمر"
 (ٕ).فرشنا..." كتطأ عمينا لتنزؿ كاهلل "...إف المبلئكة ةعفر أيه قاؿ: لى أبيما يسب إ .ِ

 

                                                           

نحاس يغسؿ فيو، كيطمؽ عمى (الطست: عمى لغة طيء، كىي كممة فارسية، كالطست: إناء كبير مستدير مف ُ)
ركس: ، تاج العُُِّ، القامكس المحيط: صٕٓٓ/ِ: المعجـ الكسيط: انظرصكت التَّرن ـ، أك الطنطنة،)

 (.َُٗ، مختار الصحاح: صُّٖ/ُٔ
 .(ٕٖ/ِٔ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ِْْص)الصفار: – الدرجات : بصائرانظر(ِ)
 .(ّٕ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (بحارّ)
 (ُٖ/ِٔ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
 (.ِْٖص) الصفار: – الدرجات (بصائرٓ)
 ،(ّْٗ/ُ) السبلـ عمييـ باألخبار كتأتييـ بسطيـ كتطأ بيكتيـ المبلئكة تدخؿ األئمة أف باب - الكميني (الكافي ػٔ)
عمييـ  اهلل يركنيـ صمكات كأنيـ فرشيـ كتطأ تأتييـ المبلئكة باب أف - المجمسي - األنكار بحار ،(ّْٗ/ُ)

 (، بصائر الدرجات ػ الصفار ػَّٔػُّٓ/ِٔ:)انظر، كتحت ىذا الباب ستا كعشريف ركاية، (ّٕٓ/ِٔ)أجمعيف
 باألخبار كالسبلـ الصبلة عمييـ كتطكؼ بسطيـ كتأتييـ منازليـ تدخؿ المبلئكة كأف األئمة في باب

 (.َُٔػَُُ:)صانظر(، كاستشيد الصفار في ىذا الباب بأكثر مف عشريف ركاية، َُٔ:)ص
 .(ِّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُِ(بصائر الدرجات:)صٕ)
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 يعني كسائدنا، ليـ كنثني كيسممكف ليأتكنا "إنيـ :أيه قاؿ الصادؽ اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ّ
 (ُ).المبلئكة"

 عمى رحالنا كتتقمب في عمينا لتنزؿ المبلئكة "إف :أيه قاؿ ألضاً  ما يسب إلى أبي عبد اهلل .ْ
 (ِ).كتحضر مكائدنا..." فرشنا

ف :أيه قاؿ ألضاً  ما يسب إلى أبي عبد اهلل .ٓ جبرئيؿ  مف أعظـ صكرة يأتيو لمف منا "...كا 
 (ّ)كميكائيؿ".

 ممؾ نوأ عممت رأيتو فمما الكجو قاطب رجؿ "...أقبؿ :قوله اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٔ
 (ْ) المكت..."

مة ينكت في قمكبيـ، كينقر في أسماعيـ، كال يا أف األئجاء في بعضما سبؽ مف ركايات 
يركف المبلئكة، فالمبلئكة تحدثيـ كتكحي إلييـ، لكف األئمة يسمعكف الحديث كال يركنيـ، كجاء في 
ر مكائدىـ، كتبلعب  ركايات أخرل أف المبلئكة مبلزمة لبلئمة، تنزؿ عمييـ، كتطأ فرشيـ، كتحضِّ

 كبطبلنيا. بلؼ في الركايات، يبيف مدل زيفياصبيانيـ، فيذا االضطراب كالتناقض كاالخت

 : األئم  أعطوا ما أعطي األيبلاء عملهـ السالـأف الروالات التي تزعـ تاسعًا: 

 سبعة معي أشيدؾ اهلل إف يا عمي" :قاؿ أيه وآله عمله اهلل صمى اهلل رسوؿ ما يسبوه إلى .ُ
 خمفي، كدعتو: قمت ؟ أخكؾ فأي: فقاؿ السماء إلى بي فأسرل أتاني جبرئيؿ: فقاؿ ... مكاطف
 رضيفكاأل السبع السماكات عف لي (ٓ)ككشط معي أنت فإذا اهلل فدعكت بو، اهلل يأتؾ ادع: فقاؿ
 كما رأيتو كقد إال شيئان  ذلؾ مف أرى  فمـ فييا، ممؾ كؿ كمكضع كعمارىا سكانيا رأيت حتى السبع
 . (ٔ)"رأيتو

                                                           

 .(ّٓٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُّ(بصائر الدرجات:)صُ)
 .(ّٔٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُٓ(بصائر الدرجات:)صِ)
 .(ّٖٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارِْٓ(بصائر الدرجات:)صّ)
 .(ِْٔص)المكت: كممؾ كميكائيؿ جبريؿ لو ترايا انو اإلماـ في الصفار ػ باب – الدرجات ئر(بصاْ)
(، َِٕ، مختار الصحاح: )صُُٓٓ/ّ، الصحاحِْٔ/ٖ: تيذيب المغةانظر(الكشط: النزع كالكشؼ كاإلزالة.)ٓ)

 (.ٖٖٕ/ِ، المعجـ الكسيطَٔ/َِ(، تاج العركسِِٓ، القامكس المحيط)صّٕٖ/ٕلساف العرب
 كاألرض السماكات ممككت  باب اراءتو - المجمسي - األنكار بحار (،ِّٕ/ِالركاندم ) ػ الخرائج كالجرائح(ٔ)

 .(ُٗٓ ػُٖٓ/ّٗ)السماء إلى كعركجو كاألرض
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 اهلل أعطاني: يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت" :قاؿ ما يسب إلى ابف عباس رضي اهلل عيهما أيه .ِ
 نبيان  كجعمني العمـ، جكامع عميان  كأعطى ،الكمـ جكامع أعطاني ،خمسان  عميان  كأعطى، خمسان  تعالى

 ،بي إليو كأسرل اإللياـ، كأعطاه الكحي كأعطاني السمسبيؿ، كأعطاه الككثر كأعطاني ،كجعمو كصيان 
 (ُ) إليو...". نظرت ك يَّ إل نظر حتى كالحجب السماكات أبكاب لو كفتح

 :اإلماـ الفرؽ بلف الرسوؿ واليبي والمحدث تبلفالروالات التي عاشرًا: 

 كتبمغو عف المبلئكة تأتيو الذم "الرسكؿ :والمحدث فقاؿ واليبي الرسوؿ عف اهلل عبد أبو ُسئؿ .ٔ
 كبلـ يسمع الذم كالمحدث رأل، كما فيك رأل فما في منامو يرل الذم كالنبي كتعالى، تبارؾ اهلل

  (ِ).قمبو" في أذنو كينكت في كينقر المبلئكة
 في فينكت ممؾ المحدث أف يأتيو كآية محدثا، عمي "كاف :قاؿ عبد اهلل أيه أبي ما يسب إلى .ِ

السكينة  يعطى إنو: قاؿ ؟ الممؾ كبلـ أنو يعمـ فسيئؿ كيؼ يرل، كال قمبو، فيك يسمع الصكت
 اطميناف أف السكينة ىي"المجمسي عمى ىذه الركاية بقكلو:  يعقبك  (ّ) "ممؾ أنو يعمـ حتى كالكقار
 (ْ) ."كحي أنو يعمـ بيا التي الحالة: كالشؾ، كالكقار التزلزؿ كعدـ القمب

 كيت أذنو يكقر في ممكان  اهلل يبعث ،محدثان  عمي كاهلل "كاف :قوله اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ّ
 (ٓ) يحدثانو. يساره عف ينو كميكائيؿيم عف جبريؿ صدره، ككاف أك قمبو في ككيت، كينكت

  (ٔ).اإلماـ" جكارح في يدرج النبكة عمـ" :قوله اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ْ

 

 

                                                           

 .(َُٔ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 .(َّٖص) - الدرجات ، بصائر(ْٕ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)
، (ّّٕاألئمة:)صالمحدث كيؼ صفتو ككيؼ يصنع بو ككيؼ يحدث  أفباب في ػ الصفار ػ  بصائر الدرجات(ّ)

 بينيـ كالفرؽ ممف مضى، بمف يشبيكف كأنيـ مفيمكف محدثكف السبلـ عمييـ باب أنيـ - المجمسي - األنكار بحار
 .(ٖٔ/ِٔ) السبلـ األنبياء عمييـ كبيف
 كالفرؽ ممف مضى، بمف يشبيكف كأنيـ مفيمكف محدثكف السبلـ عمييـ باب أنيـ - المجمسي - األنكار (بحارْ)

 .(ٖٔ/ِٔ) السبلـ األنبياء عمييـ كبيف بينيـ
 كيسمعكف يخاطبكف أنيـ في الصفار ػ باب – الدرجات ، بصائر(ُٕ/ِٔ)المجمسي: – األنكار : بحارانظر(ٓ)

 .(ِْْص)كميكائيؿ: جبريؿ أعظـ مف صكر كيأتيـ الصكت
 .(ٕٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
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  عصم  األئم ، كعصم  األيبلاء عملهـ السالـ:أف الروالات التي تزعـ حادي عشر: 

هلل ا كاألئمة صمكات األنبياء عصمة عمى أجمعكا اإلمامية أصحابنا "إف لقوؿ المةمسي:
 مف بعدىما، بؿ ك كاإلمامة النبكة قبؿ ،كنسيانان  كخطان  عمدان  كالكبيرة، الصغيرة الذنكب، مف عمييـ
 الخمؽ يسبب نفكر بككف عدميا كاستدلكا عمى عصمة األئمة تعالى... اهلل يمقكا أف إلى كالدتيـ كقت
 أنيـ عمى الدالة كاألخبار كينافي اآليات المطؼ، ينافي كىك كأقكاليـ االعتداد بأفعاليـ كعدـ منيـ،

 ما دؿ عمكـ عميو أيضا كيدؿ تعالى، اهلل مف بكحي إال شيئا يفعمكف كال يقكلكف ال عمييـ السبلـ
 عميو الدالة عميو األخبار كيدؿ متابعتيـ، كلزكـ كأفعاليـ أقكاليـ جميع في بيـ التأسي كجكب عمى
 (ُ)معب".ي كال يسيك كال يميك ال كأنو القدس بركح مؤيدكف أنيـ

 .(ِ) "حراـ فعؿ أك كاجب ترؾ مف ذنب عنيـ يصدر ال معصكمكف كاألئمة األنبياء أف" لزعموف:
 (ّ)"...معصكمان  إال ال يككف منا "اإلماـ :الحسلف أيه قاؿ بف عمي ما يسب إلى .ُ
 معصكمكف ألنيـ ليـ؛ ال ذنكب كأكصياؤىـ "األنبياء :ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ِ

 (ْ).مطيركف"

 مرتب  اإلمام  أعمى مف مرتب  اليبوة والرسال :أف الروالات التي تزعـ  ثايي عشر :

تزعـ الشيعة اإلمامية: أف مرتبة اإلمامة أعمى كأسمى المراتب كميا، سكاء مرتبة النبكة أك 
 الرسالة أك غيرىما.

 كاتخذه نبيا، خذهيت أف قبؿ عبدا إبراىيـ اتخذ اهلل "إف ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ:ميها   
ف خميبل، يتخذه أف قبؿ رسكال كاتخذه رسكال، يتخذه أف نبيا قبؿ  أف خميبل قبؿ إبراىيـ اتخذ اهلل كا 
 (ٓ)إماما". جاعمؾ لمناس إني إبراىيـ يا: لو قاؿ يده كقبض األشياء لو جمع فمما إماما، يتخذه

 المعنكية األئمة تبمرا إلى أحد يصؿ ال أنو مذىبنا ضركريات "إف مف لقوؿ الخمليي:
 (ٔ)المرسؿ". كالنبي المقرب، الممؾ حتى

                                                           

(.ُّٓػَّٓ/ِٓ) نفي السيك عنيـ عمييـ السبلـباب  - المجمسي - األنكار (بحارُ)

.(ٕٗ/ُ) - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة (الفصكؿِ)
 .(ُْٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 َٖٔ،الخصاؿ ػ القمي: ص(ُٗٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 ِّاالختصاص ػ المفيد: ص (َِٔ ص/  ِٓ ج) - المجمسي مةالعبل - األنكار بحار(ٓ)
 (.ِٓ:)صـَُٖٗ ػ ػ طيرافالكبرل  اإلسبلمية المكتبة منشكرات اإلسبلمية ػ الخميني ػ الحككمة(ٔ)
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 ةرلاف المعةزات عمى ألدي األئم : الروالات التي تزعـثالث عشر : 

 أعطاه كقد إال قط شيئا نبيا اهلل أعطى ما ..." أيه قاؿ: الحسلف بف ما يسب إلى عمي
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عند كاف ما ككؿعندىـ... يكف لـ كأعطاه ما كآلو، عميو اهلل صمى محمدان 
 إلى يكـ إمامان  إماـ كؿ بعد مف ثـ ،كالحسيف الحسف ثـ،... أمير المؤمنيف أعطاه فقد ،كآلو

 (ُ)".ساعة كؿ فيك  كاهلل إم شير، كؿ كفي ،سنة كؿ في تحدث التي الزيادة مع القيامة،
سي أبكابان في ذلؾ، بؿ زعمت اإلمامية ظيكر المعجزات عند أضرحة األئمة، كعقد المجم

 قبره عمى الخمفاء ، ك"باب جكر(ِ)كالكرامات" المعجزات مف المقدس الضريح عند ظير "باب ما
 .(ّ)عميو" اهلل تربتو كزيارتو صمكات كمف ضريحو عند مف المعجزات ظير كما الشريؼ،
أف أسدان أقبؿ نحك قبر عمي  :الواردة في بحار األيوار لممةمسي تروي إحدى القصصف

القبر عف انزاح ثـ ساعة، يمرغو يزؿ فمـ ، فجعؿ األسد يمرغ ذراعو عمى القبر، كفيو جراح 
 (ْ).كمضى

كالعديد مف الركايات في معجزات األئمة قد سبؽ ذكرىا أثناء الحديث عف ركايات اإلمامية 
أئمتيا  أف اإلمامية تصؼ مف خبلؿ ىذه المعجزات المزعكمة لبلئمة، في تكحيد الربكبية، كقد تبيف

 (ٓ)ت الربكبية.بصفا

                                                           

.(ِٗ/ِٕ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
ة: ، كفي الباب أكثر مف عشريف قصة مف خرافات اإلمامي(ُُّ/ِْ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)

 (.ُّْػُُّ/ِْانظر:)
(.َْٖػَّٗ/ْٓركاية، انظر:) ةعشر  ، كفي الباب أربع(َّٗ/ْٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)

 (ُّٓ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 انظر: المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ في ىذه الرسالة.(ٓ)
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 في اليبوات: عقلدتهـالمطمب الثايي: أثر الروالات عمى 

، كاف ليا أثرىا عمى الركايات الشيعية المنسكبة إلى أئمتيـ في النبكات كالتي سبؽ ذكرىا
أف دعكة األنبياء كالمرسميف عمييـ الصبلة كالسبلـ كانت إلى  معتقداتيـ في النبكات، كاعتقادىـ

 ، كىـ بذلؾ ينفكف دعكة األنبياء كالمرسميف إلى تكحيد رب العالميف،كاألئمة مف بعده ة عمى كالي
كزعميـ  كاعتقادىـ أف األئمة أفضؿ مف األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ، كأفضؿ مف جميع الخمؽ،

ئمة خمؽ اهلل ، كمف بيف الخمؽ األنبياء كالمرسميف، فمف أجؿ األما خمؽ اهلل الخمؽ األئمة لكال أنو
تعالى األنبياء عمييـ السبلـ، كمف أجؿ األئمة أرسؿ اهلل تعالى الرسؿ عمييـ السبلـ، كمف أجؿ 

خمؽ اهلل تعالى كؿ شيء، فكأف كؿ  األئمة خمؽ اهلل تعالى الدنيا كاآلخرة، كالجنة كالنار، كمف أجميـ
مؽ ألجمو، شيء ال بد أف يمجد كيسبح بحمد األئمة، كلساف حاليـ يقكؿ: أنو يج ب عمى كؿ مف خي

اإليماف عمى غير ما افترتو  حقيقةفي خمقو، لكف  ان أف يتكجو في كؿ شيء إلى مف كاف سبب
؛ ألف الحقيقة ىي المتمثمة بكتاب ربنا سبحانو كتعالى الذم بيف سبحانو انو اإلمامية عمى اهلل تعالى

خ َهٍَْمُض حٌْ }خمؽ مخمكقاتو مف أجؿ عبادتو، قاؿ تعالى: َِ َٚ ِْ َْ اَِلَّ ١ٌَِْؼزُُيٚ ْٔ حْْلِ َٚ  َّٓ ، [ٔٓ]الذاريات:{ـِ

، فالجممة حصرية في بياف الغاية مف خمؽ الجف (ُ)"لمتعميؿ ؛البلـك  ،لمحصر "إال؛إال ليعبدكف،
األنبياء كالمرسميف  كاإلنس، أنيا مف أجؿ عبادة اهلل سبحانو كتعالى، كقد أرسؿ اهلل سبحانو كتعالى

ىذه الغاية لمخمؽ، فكانت دعكة األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ ألقكاميـ ببياف عمييـ السبلـ؛ لبياف 
مؽ الخمؽ مف أجميا، أًف اعبدكا اهلل ما لكـ مف الو غيره، كلـ تكف دعكة األنبياء  الغاية التي خي

مؽ عمي  كالمرسميف عمييـ السبلـ إلى كالية عمي  كاألئمة مف بعده كما زعمت اإلمامية، بؿ خي
 ،.كاألئمة، مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية التي خمقكا مف أجميا 

  ؿ األئم  عمى األيبلاء عملهـ السالـ:لتفضب أواًل: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ

، محمد مف أفضؿ خمقا يخمؽ لـ  اهلل أف يعتقد أف "أنو يجب :الشلع  الرافض  تزعـف
 إقراران  كأكليـ كأكرميـ  اهلل إلى الخمؽ أحب كأنيـ السبلـ، عمييـ كاألئمة كسمـ كآلو عميو اهلل صمى
 صمى نبينا معرفتو قدر عمى نبي أعطى كؿ تعالى اهلل كأف الذر، في النبييف ميثاؽ اهلل أخذ لما بو
 بيتو كألىؿ لو خمؽ ما جميع خمؽ تعالى اهلل أف بو، كيعتقد اإلقرار إلى كسبقو، كسمـ كآلو عميو اهلل

                                                           

بيركت ػ  اإليماف، مؤسسة - دمشؽ الرشيد، دارػ  صافي الرحيـ عبد بف الكريـ ػ محمكد القرآف إعراب في الجدكؿ(ُ)
 .(ُِ/ِٕ)ىػ ُُْٖ الرابعة،: ط
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 كال حكاء كال آدـ كال ،النار كال الجنة كال ،األرض كال السماء خمؽ لكالىـ ما كأنو لسبلـ،ا عمييـ
 اهلل صمكات كأئمتنا نبينا تفضيؿ كأف أجمعيف، عمييـ اهلل صمكات خمؽ، مما كال شيئا ،المبلئكة
 ال الذم ىك األنبياء، سائر مف أفضؿ عمييـ السبلـ أئمتنا كككف ،المخمكقات جميع عمى عمييـ
 مف أكثر ذلؾ في كاألخبار كاليقيف، اإلذعاف كجو السبلـ عمى عمييـ أخبارىـ تتبع مف فيو يرتاب
 (ُ) ."باألخبار جاىؿ إال ذلؾ يأبى كال اإلمامية، عمدة تحصى، كعميو أف

 السبلـ عمييـ محمد آؿ األئمة مف بفضؿ اإلمامة أىؿ مف قكـ قطع كقد"لقوؿ المةمسي: 
 فريؽ كأكجب ،(كسمـ كآلو عميو صمى اهلل) محمد نبينا سكل كاألنبياء الرسؿ مف تقدـ مف سائر عمى
 منيـ فريؽ القكليف كأبى السبلـ عمييـ العـز منيـ أكلي سكل األنبياء جميع عمى الفضؿ ليـ منيـ
  (ِ) ."السبلـ عمييـ سائر األئمة عمى كميـ األنبياء بفضؿ كقطعكا آخر

لركايات المنسكبة زكرا إلى األئمة، كالتي تدعي أنو ال ىذه الركايات الشيعية كغيرىا مف ا
منيما أعطي،  ، فكبلن أعطي مقابمو لعمي  ، فإف ما أعطي لمنبي عمى عمي  فضؿ لمنبي 

منيما  منيما أسرم بو، ككبلن  منيما ناجاه ربو سبحانو كتعالى، ككبلن  منيما أكحي إليو، ككبلن  ككبلن 
منيما جرل عمى يديو خكارؽ العادات "المعجزات"،  ككبلن نظر إلى ممككت السمكات كاألرض، 

 عميان في كؿ شيء، حتى رافقو في رحمة اإلسراء كالمعراج، كأف  رافؽ النبي   عميان كيزعمكف أف 
  عرج بو إلى السماء بعد دعاء النبي  أف يأتي بعمي  ،؛ ليريو ما يرل في ىذه الرحمة
؛ عمى عمي  ات ىك إظيار كبياف أف ال فضؿ لمنبي مف ىذه الركايالشلع  الرافض   هدؼول

بعد زعمو ىذه الركايات؟، ىذه الركايات ساكت بيف  عمى عمي  فبماذا يفضؿ الشيعة النبي 
 لرسكؿ جرل ما مثؿ كالطاعة الفضؿ مف ليـ جرل كعقد المجمسي "باب أنو ،كعمي  النبي 

عمى النبي محمد   عميان ؿ ىذه الركايات فضمت ب ،(ّ)سكاء" الفضؿ في كأنيـ عمييـ اهلل صمى اهلل
 كصي كمحمد نبي  عميان ؛ ألف  ،كما جاء في ركاياتيـ، فكيؼ يعطى الكصي ما يعطى لمنبي؟

ف كاف بعضيـ يدعي النبكة لعمي كعميو لك كاف عمي نبي ألعطكه إضعاؼ ما أعطي النبي  ، كا 

                                                           

 (ِٕٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (ِٖٗ/ِٔ) – المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 عمييـ اهلل صمى اهلل لرسكؿ جرل ما مثؿ كالطاعة الفضؿ مف ليـ جرل باب أنو - المجمسي - األنكار (بحارّ)

 (.ّّٔػِّٓ/ِٓ، كتحت ىذا الباب ثبلثان كعشريف ركاية، انظرىا: )(ِّٓ/ِٓ) سكاء الفضؿ في كأنيـ
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 كما ىك أدىى مف ذلؾ عندما كصفكا عمي ، ربكبية كاأللكىية كما سبؽ، كىناؾ بأكصاؼ ال
 ، كقد سبؽ ذكر بعضيا.عمى النبي  العديد مف الركايات التي تفضؿ صراحة عمي 

متفقكف  فإف الشيعة اإلمامية :لألئم عصم  ب ثايلًا: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ
ف ارتكاب الذنب أصبلن، عمى عصمة أئمتيـ مف جميع الذنكب، صغيرىا ككبيرىا، كمعصكمكف م

، كال خطان كال نسيانان، كىذا ما قالو المجمسي: (ُ)فبل يقع منيـ أم ذنب إطبلقان، ال عمدان كال سيكان 
 لقع فال وكبلرها، صغلرها الذيوب مف السالـ عملهـ األئم  عصم  اتفقوا عمى اإلمامل  أف "اعمـ
 (ِ).سبحايه" اهلل مف لإلسهاء وال التأولؿ، في لخطأ وال يسلايًا، وال ال عمداً  أصاًل، ذيب ميهـ

 أنيـ األئمة،ك  عمييـ اهلل صمكات كالرسؿ األنبياء في اإلثني عشريةيعتقد الشيعة اإلمامية ك 
مامتيـ نبكتيـ حاؿ في ،كمطيركف معصكمكف  دنس كمف كؿ خطيئة، فإنيـ معصكمكف كؿ مف ،كا 

 ،أمرىـ ما اهلل يعصكف كال ،كبيران  كال يران صغ يذنبكف ذنبان  ال كأنيـ كميا، الكبائر كالصغائر مف
 في العصمة عف األنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ كاألئمة نفى مف يؤمركف، كيعتقدكف أنو ما كيفعمكف
في  بالكماؿ مكصكفكف أنيـ فييـ كيعتقدكف ،، كمف جيميـ فقد كفرجيميـ فقد أحكاليـ مف شيء

 شيء مف في يكصفكف ال أكاخرىا، إلى أمكرىـ أكائؿمف  كاإلمامة النبكة أحكاؿ العمـ كالعصمة في
 المندكب ترؾ مف سالميف كانكا بعده مف كاألئمة  النبي جيؿ، كيعتقدكف أف كال بنقص أحكاليـ

 عمييما كيحيى عيسى مجرل يجركف السبلـ كبعدىا، كأنيـ عمييـ إمامتيـ حاؿ قبؿ كالمفترض
 تجكزه األمر كيزعمكف أف ىذا الحمـ، بمكغكقبؿ  السف صغر مع ليـ الكماؿ حصكؿ في السبلـ
الزمة لؤلنبياء عمييـ  العصمة أف عمى كيقطعكف سبيؿ، األخبار تكذيب إلى كليس تنكره، كال العقكؿ

 (ّ) قبضيـ. أف إلى عقكليـ اهلل أكمؿ منذ السبلـ كاألئمة
 
 
 

                                                           

(.ُّٓػَّٓ/ِٓ) نفي السيك عنيـ عمييـ السبلـباب  - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ُ)

 .(َِٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار (بحارِ)
(.ٕٗػٔٗ/ُٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ّ)
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 بكتيا ليـاألئمة عف الكبائر كالصغائر كث عصمة بكجكب إلى القكؿالرافض  الشلع   ذهبو 
َّٓ لَخَي أِِّٟ } ، كاستدلكا بقكلو تعالى:(ُ)كاألنبياء عمييـ السبلـ ُٙ َّّ خٍص فَؤَطَ َّ ُ رَِىٍِ رُّٗ ٍَ  َُ ١ِ٘ ح ََ ًِ حْرظٍََٝ اِْر اِ َٚ

 َٓ ١ ِّ ِْٙيٞ حٌظَّخٌِ ٠َّظِٟ لَخَي َلَ ٠ََٕخُي َػ ٍِّ ًُ  ٓ ِِ َٚ خ لَخَي  ِا خ َِ ِّ اِ  ائؼطك  ذىب ، "كقد[ُِْ] البقرة:{َؿخِػٍَُه ٌٍَِّٕخ

 .(ِ)بو" اإلمامة مصالح مف طرؼ يتعمؽ مف لكؿ العصمة كجكب إلى اإلمامية غبلة مف
 عمى اآلية بيذه أصحابنا "كاستدؿ ولأبى المةمسي إال تحرلؼ الكمـ عف مواضعه فلقوؿ:

 اإلمامة ىك الذم عيده يناؿ أف نفى سبحانو اهلل ألف القبائح؛ عف إال معصكمان  يككف ال اإلماـ أف
ما إما ظالما يككف فقد ليس بمعصكـ فكم ظالـ،  (ّ) .لغيره" لنفسو كا 

إف األئمة معصكمكف، كال يجكز عمييـ الغمط كالسيك كالنسياف  الرافض :الشلع  ولقوؿ 
 كعف العمـ نسياف كعف االجتياد في الخطأ عف حتى عشر اإلثني األئمة عصمة بحاؿ، "كادعكا

 ذلؾ ليككف األنبياء عصمة في ، كغمكا(ْ)شيء" كؿ يعممكف إنيـ فقالكا العمـ مف شيء معرفة عدـ
 األنبياء، كجميكرىـ مف أفضؿ منيـ طائفة عند ىـ األئمة، إذ عصمة مف يدعكنو لما تمييدنا
نيـ األنبياء، أحكج إلى األئمة مف الناس: يقكلكف  عف يستغنكف كال  النبي عف يستغنكف قد كا 
، كذلؾ اإلماـ  معصكمنا، يككف صغره حيف مف إنو: ف، كقالكازما كؿ في عندىـ كاجب المعصـك
ا يجب النبي إف: ذلؾ ألجؿ قالكا حتى ا النبكة قبؿ يككف أف أيضن  كؿ في كالسيك الغمط مف معصكمن
 اختبلؼ عمى إلييـ بعث مف كؿ بمغة عارفنا كاإلماـ النبي يككف أف بد ال أنو بعضيـ كزعـ شيء،

                                                           

 المعالي، أبك الجكيني، محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ الظمـ ػ عبد التياث في األمـ ياثغ الغياثيانظر: (ُ)
 الثانية،: الحرميف ػ ط إماـ الديب ػ مكتبة العظيـ عبد: ػ تحقيؽ الحرميف بإماـ الممقب الديف، ركف

 بف الرحيـ عبد بف صطفىم بف أحمد بف القادر حنبؿ ػ عبد بف أحمد اإلماـ مذىب إلى المدخؿ ،(ْٗ:ص)ىػَُُْ
: ص)ىػَُُْ الثانية،: بيركت ػ ط – الرسالة التركي ػ مؤسسة المحسف عبد بف اهلل عبد. د: ػ تحقيؽ بدراف محمد
 الثناء أبي بف محمد بف اهلل عبد بف شكرم محمكد المعالي األصحاب ػ أبك سب مف عمى العذاب صب، (ّٔ

 ، مع(ّْٗ: ص):ـُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ األكلى،: الرياض ػ ط السمؼ، البخارم ػ أضكاء اهلل عبد: ػ تحقيؽ األلكسي
 بقطر، الثقافة دار بالرياض، الفضيمة السالكس ػ دار عمي أحمد بف عمي كالفركع ػ د. األصكؿ في عشرية االثنى
 .(ِْٖ: ص)ـ:ََِّ - ىػ ُِْْ السابعة،: بمصر ػ ط القرآف دار مكتبة

(ٓٗ:ص) يني:الظمـ ػ الجك  التياث في األمـ (غياثِ)
 .(ُُٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف الرسائؿ ػ تقي جامع(ْ)

 - ىػُِِْ األكلى:  الرياض ػ ط – العطاء سالـ ػ دار رشاد محمد. د: ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف
 .(ِْٔ/ُ)ـََُِ
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ا بد كال ككثرتيا، لغاتيـ  مستغنينا ليككف الحرؼ؛ كسائر كالمتاجر بالصنائع مناعال يككف أف أيضن
 غير إلى المعصكـ رجكع يكجب كذلؾ دنيا، أك ديف في رعيتو مف أحد إلى الرجكع عف بعممو

لى المعصـك  كحاجتو، عندىـ نقصو يقتضي إلييـ رجكعو كألف الغمط، أك الخطأ عميو يجكز مف كا 
 األئمة مقادير مف كحط األنبياء لتنقيص تعرض قدف كاألنبياء األئمة عف ىذا نفى مف أف كعندىـ

 (ُ) األنبياء. تنقيص عمى كقالو ادعاه بما تجرأ فقد ذلؾ قاؿ مف أف كعندىـ كاألكلياء،
 عمى معصكمكف األنبياء جميع أف نعتقد إننا" ياصر الشلرازي: الشلع  الروافضأحد  لقوؿ

 اإلليي؛ بالتأييد كذلؾ كالذنب، االشتباه،ك  الخطأ، مف كمصكنكف كبعدىا، النبكة قبؿ أعمارىـ مدل
 يمكف ال كعندئذ النبكة، لمنصب البلزمة الثقة منو سمبت الذنب أك الخطأ ارتكب إذا النبي ألف

مامان  ليـ أسكة يعدكه كلكي اهلل، كبيف بينيـ بكساطتو يثقكا أف لمناس ؛ كسمككيـ أعماليـ كؿ في كا 
 ارتكبكا األنبياء بعض أف مف القرآنية اآليات بعض ظكاىر مف يبدك ما أف نعتقد فإننا كليذا

 صالحيف، عمميف بيف مف صبلحان  األقؿ العمؿ اختيار بمعنى، األكلى ترؾ قبيؿ مف ىك المعاصي،
 سيئات األبرار حسنات :قبيؿ مف ىك آخر بتعبير أك األصمح، اختيار األكلى مف كاف حيف في

 .(ِ)"مقامو يناسب الذم عمؿبال يقكـ أف شخص كؿ مف ينتظر ألنو؛ المقربيف
إلقامة الحجة عمى  كذلؾ: ألئمتهـالمعةزات إثبات ثالثًا: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في 

قادر عمى أف يخمؽ، كأطمقكا عمى   عميان الخمؽ، كقد سبؽ الحديث في الربكبية، زعـ اإلمامية أف 
ألكمو كاألبرص، كاعتبركا ذلؾ مف ذلؾ مف معجزاتو، كقادر عمى أف يحيي المكتى، كيبرئ ا

معجزاتو، كزعمكا أف ىذه المعجزات تجرم عمى أيدم جميع األئمة، كليس مقتصرة عمى عمي 
براء األكمو كاألبرص، كغيرىا مف المعجزات،  فحسب، فجميع األئمة قادركف عمى إحياء المكتى كا 

ئمة، كقد بكب المجمسي في كتابو بؿ زعمكا أف جميع معجزات األنبياء عمييـ السبلـ يقدر عمييا األ
براء المكتى إحياء عمى يقدركف أنيـ البحار بابان بعنكاف: " باب  كجميع معجزات كاألبرص األكمو كا 

 (ّ)السبلـ". عمييـ األنبياء

                                                           

 اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف ػ تقي (اإلخنائي عمى الرد أك) اإلخنائيةانظر: (ُ)
جدة ػ  – الخراز العنزم ػ دار مكنس بف أحمد: ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف
 .(ّْٓ: ص)ـَََِ/  ىػَُِْ األكلى: ط
 .(ُُص:)ىػُُْٕػ قـ ػ إيراف ػ  الشيرازم مكاـر عقائدنا ػ ناصر(ِ)
 .(ِٗ/ِٕ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
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أطمقكا : فمرسؿ كالرسوؿ واليبي عملاً أف  رابعًا: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ
ح }ؾ حرفكا قكؿ اهلل تعالى:عميو أنو محدث؛ لذل ًَ ٍّٟ اَِلَّ اِ ََل َٔزِ َٚ ٍُٓٛي  ٍَ  ْٓ ِِ ْٓ لَْزٍَِه  ِِ ٍَْٕخ  َٓ ٍْ خ أَ َِ َٚ

 ِٗ َّظِ ١ِٕ ِْ ُْ فِٟ أُ ١ْطَخ ٌْمَٝ حٌشَّ َّٕٝ أَ َّ  كال رسكؿ مف قبمؾ مف أرسمنا ، فزعمكا: أف اآلية "كما[ِٓ:الحج] {طَ

كىذا ما كرد في العديد مف الركايات  أمنيتو"، في الشيطاف تمنى ألقى إذا إال محدث كال نبي
 مف آية في  عمي عمـ المنسكبة إلى األئمة، كمنيا ما نسب إلى أبي جعفر أنو قاؿ: "...كجدنا

: ىي فقاؿ ىكذا فقيؿ لو: ليست ،" محدث كال نبي كال رسكؿ مف قبمؾ مف أرسمنا كما:" كتاب اهلل
 في الشيطاف تمنى ألقى إذا إال محدث كال ينب كال رسكؿ مف قبمؾ مف أرسمنا كما: " عمي كتاب في

، ىذه الركاية المزعكمة، كالتي عطفت المحدث عمى النبي كالرسكؿ، ال يظير منيا (ُ) أمنيتو..."
نو مرسؿ مف عند اهلل تعالى، كما أرسؿ األنبياء أ تعتقد في عمي  عشرية اإلثنيسكل أف 

 كالمرسميف مف قبمو. 

 

 

 

 

                                                           

 (.ّّٖ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص(ٗٔ/ِٔ) األنكار ػ المجمسي: (بحارُ)
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 ألئم  في اليبوات:لوالات الميسوب  المطمب الثالث: يقض الر 

، واألئم  عمى سائر األيبلاء والمرسملف عملهـ يقض الروالات التي تزعـ أفضمل  عمي أواًل: 
 السالـ:

عمى األنبياء  ي ما تزعمو الشيعة الركافض مف أفضمية عمي القرآنال يكجد في النص 
لشيعة، فإف آية كاحدة مف كتاب اهلل عمييـ السبلـ، بؿ ما يكجد في النص ىك خبلؼ ما تزعمو ا

القكؿ بتفضيؿ  "إف رضا رشيد يقكؿ محمد الركايات الشيعية المزعكمة، كؿتعالى ليي أصدؽ مف 
 قاؿ كما كاضحة، الكريـ القرآف لنص كمخالفتو ظاىر البطبلف، األئمة عمى األنبياء عمييـ السبلـ

ََ }كعبل:  جؿ َ٘خ اِْر ظَُٕخ آَط١ََْٕخ َـّ ٍَْه ُك طِ َٚ ٌُ رََّه َكِى١ ٍَ  َّْ ْٓ ََٔشخُء اِ َِ َؿخٍص  ٍَ فَُغ َى َْ َٔ ِٗ ِِ ْٛ َُ َػٍَٝ لَ ١ِ٘ ح

( ٌُ ١ٍَْ 3َٖػ١ٍِ ُٓ َٚ َٚى  ُٚ ِٗ َىح ٠َّظِ ٍِّ ًُ  ْٓ ِِ َٚ  ًُ ْٓ لَْز ِِ ََ٘ي٠َْٕخ  خ  ُٔٛكا َٚ ََ٘ي٠َْٕخ  ٠َْؼمَُٛد ُواّلا  َٚ َلخَق  ْٓ َْ٘زَٕخ ٌَُٗ اِ َٚ َٚ  ) َْ خ َّ

ٚ ٍُ َ٘خ َٚ  َٝٓ ٛ ُِ َٚ َُٓف  ُٛ٠ َٚ أ٠ََُّٛد  َٚ( َٓ ١ِٕ ِٔ ْل ُّ ِِٞ حٌ ـْ ٌَِه َٔ ٌَ َو َٚ  َْ3ٗ َّ ١ٌَْخ اِ َٚ  َٝٔ ِػ١ َٚ ٠َْل١َٝ  َٚ ٠ََِّخ  َو َُ َٚ  )

( َٓ خٌِِل١ َٓ حٌظَّ ِِ  ًٌّ )3ُ٘و َٓ ١ ِّ ٍَْٕخ َػٍَٝ حٌَؼخٌَ ُواّلا فَؼَّ َٚ ٌُٛؽاخ  َٚ  َْ ُُٔٛ٠ َٚ َغ  َٔ ح١ٌَ َٚ  ًَ خِػ١ َّ ْٓ اِ َٚ  )3ٙ) } .

 (ُ).العالميف" عمى ضؿ األنبياء كالمرسميفف كتعالى سبحانو اهلل أف عمى حكيـ نص فيذا [، األنعاـ]
 األكلياء مف أفضؿ األنبياء أف عمى تعالى اهلل أكلياء كسائر كأئمتيا األمة سمؼ اتفؽ "كقد

ْٓ }: تعالى فقاؿ ،(ِ)"مراتب أربع" عمييـ المنعـ السعداء عباده اهلل رتب كقد بأنبياء ليسكا الذيف َِ َٚ

َُٓٛي فَؤٌَُٚ  ََّ حٌ َٚ  َ َٓ ٠ُِطِغ هللاَّ خٌِِل١ حٌظَّ َٚ ََٙيحِء  حٌشُّ َٚ  َٓ ٠م١ِ يِّ حٌظِّ َٚ  َٓ َٓ حٌَّٕز١ِّ١ِ ِِ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ َُ هللاَّ َْٔؼ َٓ أَ ٠ ٌِ َغ حٌَّ َِ جَِه 

ف١ِماخ ٍَ َٓ أٌَُٚجَِه  ُٔ َك عمى مف سكاىـ؛ ألنيـ  ، فاألنبياء عمييـ السبلـ مقدمكف دائمان [ٗٔ:النساء ]{َٚ

 أفضؿ البشر عمى اإلطبلؽ.
 ليـ كمساكيان  منيـ أفضؿ ككنو األنبياء غير في اعتقد "كمف :الوهاب عبد بف محمد ولقوؿ

 (ّ).العمماء" مف كاحد غير اإلجماع ذلؾ عمى نقؿ كقد كفر؛ فقد
 السبلـ، عمييـ األنبياء مف أحد عمى األكلياء مف أحدان  نفضؿ "كال لقوؿ شارح الطحاول :

.(ْ)األكلياء" جميع مف أفضؿ كاحد نبي: كنقكؿ

                                                           

 عمي منبل بف لديفا بياء محمد بف الديف شمس محمد بف رضا عمي بف رشيد كالشيعة ػ محمد السنة رسائؿ(ُ)
 (.ٔٔـ:)صُْٕٗىػ ػ  ُّٔٔ الثانية،: القاىرة ػ ط المنار، ػ دار الحسيني القممكني خميفة

 (ُِِ/ُُ) الفتاكل ػ ابف تيمية: (مجمكعِ)
 .(ِٗ:ص)الكىاب: عبد بف الرافضة ػ محمد عمى الرد في (رسالةّ)
 (.ِْٕ/ِ(شرح الطحاكية ػ أبي العز الحنفي:)ْ)
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أف دعوة األيبلاء والمرسملف عملهـ السالـ كايت إلى  قض الروالات الشلعل  التي تزعـيثايلًا: 
 واألئم  مف بعده: والل  عمى 

 ،اعتقاد الشيعة اإلمامية أف دعكة األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ كانت إلى كالية عمى 
دعكة الرسؿ عمييـ السبلـ ؛ ألف  فساده معمكـ مف الديف بالضركرةك ، فطبلظاىر البمعتقد فاسد ك 

لى  دؿ عمييا أصدؽ كتاب كىك كبلـ ربنا جؿ كعبل، أنيا كانت إلى تكحيد اهلل سبحانو كتعالى، كا 
خ } عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، قاؿ تعالى: َِ  َ َِ حْػزُُيٚح هللاَّ ْٛ ِٗ فَمَخَي ٠َخ لَ ِِ ْٛ خ اٌَِٝ لَ ٍَْٕخ ُٔٛكا َٓ ٍْ ٌَمَْي أَ

ٍٗ َغ١ْ  ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ ٍُ ٌَُى ٍَ َػِظ١ ْٛ حَد ٠َ ٌَ ُْ َػ ُٖ أِِّٟ أََهخُف َػ١ٍَُْى اٌَِٝ َػخٍى } كقاؿ تعالى: ،[ٗٓ:األعراؼ] {َُ َٚ

 َْ ُٖ أَفاََل طَظَّمُٛ َُ ٍٗ َغ١ْ ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ  َ َِ حْػزُُيٚح هللاَّ ْٛ ح لَخَي ٠َخ لَ ُ٘ٛىا  ُْ ُ٘  كقاؿ تعالى: ،[ٓٔ:األعراؼ] { أََهخ

ُْ طَ } ُ٘ َٛى أََهخ ُّ اٌَِٝ ػَ َٚ ُْ رُِّى ٍَ  ْٓ ِِ َشٌ  ُْ ر١َِّٕ ُٖ لَْي َؿخَءْطُى َُ ٍٗ َغ١ْ ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ  َ َِ حْػزُُيٚح هللاَّ ْٛ خ لَخَي ٠َخ لَ  {خٌِلا

ُٖ } كقاؿ تعالى: ،[ّٕ:األعراؼ] َُ ٍٗ َغ١ْ ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ خ ٌَُى َِ  َ َِ حْػزُُيٚح هللاَّ ْٛ ُْ ُشَؼ١ْزاخ لَخَي ٠َخ لَ ُ٘ َٓ أََهخ ْي٠َ َِ اٌَِٝ  َٚ

ُْ لَْي َؿخ رُِّى ٍَ  ْٓ ِِ َشٌ  ُْ ر١َِّٕ َ } كقاؿ تعالى: ،[ٖٓ:األعراؼ] {َءْطُى ِْ حْػزُُيٚح هللاَّ ُْ أَ ُٙ ْٕ ِِ َُٓٛلا  ٍَ  ُْ ِٙ ٍَْٕخ ف١ِ َٓ ٍْ َ فَؤ

 َْ ُٖ أَفاََل طَظَّمُٛ َُ ٍٗ َغ١ْ ْٓ اٌَِ ِِ  ُْ خ ٌَُى ىذه بعض اآليات الصريحة التي تناكلت كتحدثت  ،[ِّ:المؤمنكف]{َِ

ء عمييـ السبلـ ألقكاميـ، كغيرىا مف اآليات كثيرة كمتعددة، بينت ىذه صراحةن عف دعكة األنبيا
اآليات أف دعكة األنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ ألقكاميـ، كانت إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، 

لو غيره، كدعكة الناس إلى اإلصبلح مف شؤكنيـ كأحكاليـ الدينية كالدنيكية إفميس لمناس مف 
ية كاضحة جمية في الحديث عف القرآنؾ الفساد كاإلفساد في األرض، فجميع اآليات كاألخركية، كتر 

، فمـ يذكر فييا ما تزعمو اإلمامية إلى سيدنا محمد  دعكة الرسؿ عمييـ السبلـ مف لدف نكح 
 ، ثـ إف المنطؽ السميـ ينقض ىذه الفريةأف دعكة األنبياء عمييـ السبلـ كانت إلى كالية عمي 

؟، كبينيما كالرسؿ مف بعده إلى كالية عمي  ، إذ كيؼ يدعكا نكح الرافضة ةلمشيع الشنيعة
مئات بؿ آالؼ السنيف، فما الفائدة مف دعكة األقكاـ إلى كالية رجؿ غير مكجكد؟، ككيؼ يدعكف 

؟، كأقكاميـ غير مؤمنيف باهلل سبحانو كتعالى، فكيؼ تقدـ دعكة الناس أقكاميـ إلى كالية عمي 
 ؟.عمى الدعكة إلى تكحيد اهلل سبحانو كتعالى كعبادتو الية عمي إلى ك 
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 كتب كىذه ،أصبلن  كتبيـ في عمي يكف يذكر لـ "كاألنبياء لقوؿ شلخ اإلسالـ ابف تلمل :
 ذكر منيا شيء في ليس ، النبي ذكر مف فييا ما الناس أخرج التي المكجكدة األنبياء

 يجكز فكيؼ عندىـ، عمي ذكر أنو منيـ أحد يذكر لـ تابالك أىؿ مف أسممكا الذيف عمي...كىؤالء
 أحد نقمو كال ألمميـ ذلؾ يذكركا كلـ عمي بكالية باإلقرار بعثكا األنبياء مف كبلن  إف: يقاؿ أف

 (ُ).منيـ؟"
 عمى النبييف ميثاؽ أخذ كتعالى تبارؾ اهلل فأب الرافضة القائميف قض مزاعـ الشيعةكما ين

ُْ }، في قكلو تعالى: بكالية عمي بييفالن عيد كأخذ عمي كالية خ آط١َْظُُى َّ ٌَ َٓ ١ؼَخَق حٌَّٕز١ِّ١ِ ِِ  ُ ٌَ هللاَّ ًْ أََه اِ َٚ

 ٍْ ََ ُ لَخَي أَأَْل َّٗٔ َُ ُْٕظ ٌَظَ َٚ  ِٗ َّٓ رِ ُٕ ِِ ُْ ٌَظُْئ َؼُى َِ خ  َّ ٌق ٌِ َظيِّ ُِ ٌُٓٛي  ٍَ  ُْ َُّ َؿخَءُو ٍش ػُ َّ ِكْى َٚ ْٓ ِوظَخٍد  ُْ َػٍَٝ ِِ طُ ٌْ أََه َٚ  ُْ طُ

 ُْ ٌُِى ًَ َٓ ِِ٘ي٠ خ َٓ حٌشَّ ِِ  ُْ َؼُى َِ أََٔخ  َٚ َُٙيٚح  َٔخ لَخَي فَخْش ٍْ ََ َِٞ لَخٌُٛح أَْل يقكؿ أىؿ  ،[ُٖ:عمراف آؿ] {اِْط

الميثاؽ الذم أخذه اهلل سبحانو كتعالى عمى جميع أنبيائو عمييـ السبلـ ىك عيدىـ؛  التفسير: إف
، كلـ يقؿ (ِ)فييـ كىـ أحياءكشيادة أنو رسكؿ اهلل، كنصرتو إذا بعث  لئليماف بالرسكؿ محمد 

، سكل دعاة التحريؼ الميثاؽ الذم أخذه اهلل تعالى عمى األنبياء ىك كالية عمي  وكاحد منيـ أن
، فقد حرؼ ، فمف زعـ أف المراد مف الميثاؽ في اآلية ىك كالية عمي الرافضةمف مفسرم الشيعة 

خذ أ؛ الف اآلية تتحدث عف لعمي  الكمـ عف مكاضعو كمف بعد مكاضعو، كادعى النبكة كالرسالة
 الميثاؽ؛ لمجيء رسكؿ.

 اهلل رضي عباس، بف اهلل عبد عمه عيدما قاؿ وابف شهد بذلؾ عمي بف أبي طالب و 
 بو ليؤمنف حي كىك محمدان  بعث لئف الميثاؽ، عميو أخذ إال األنبياء مف نبيان  اهلل بعث "ما :عيهما

 بو ليؤمنف أحياء كىـ  محمد بعث لئف: متوأ عمى الميثاؽ يأخذ أف كأمره كلينصرنو،
كالذم تقدسو اإلمامية، يشيد بأف الميثاؽ الذم أخذه  عمي  الصحابي الجميؿ، فيذا (ّ)كلينصرنو"

كشيادة أنو رسكؿ اهلل، كنصرتو؛  اهلل تعالى عمى األنبياء عمييـ السبلـ، ىك اإليماف بالنبي محمد 

                                                           

 (َُٕ/ٕ)ػ ابف تيمية: نبكيةال السنة منياج(ُ)
 النيسابكرم، احدم،الك  عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف العزيز ػ أبك الكتاب تفسير في : الكجيزانظر(ِ)

 ُُْٓ األكلى،: بيركت ػ ط دمشؽ، - الشامية الدار،  القمـ داككدم ػ دار عدناف صفكاف: ػ تحقيؽ الشافعي
 كثير ابف ، تفسير(ُٓ:ص) عباس ابف تفسير مف المقباس نكير، ت(ِٓٓ/ُ) القشيرم ، تفسير(َِِ:ص)ىػ
(ِ/ٕٔ). 
 .(ٕٔ/ِ) كثير ابف تفسير(ّ)
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أف الميثاؽ ىك كاليتو، فكيؼ تزعـ اإلمامية ما  مي إف بعث فييـ كىـ أحياء، كلـ يتحدث ع
 زعمت؟.

  :، وأيهـ لوحى إللهـيقض الروالات التي تزعـ عصم  األئم ثالثًا: 

 فمف" فضبلن عف زعميـ أف األئمة يكحى إلييـ، لمرسكؿ، مضاىاتيـ عنيي األئمة عصمةالقكؿ ب .ُ
 بو، يخبر ما كؿ في صديقوت كأكجب بو يأمر ما كؿ في  اهلل رسكؿ غير أحد طاعة أكجب
 اهلل لرسكؿ المكافأة مف فيو جعؿ فقد الديف مف كيخبر بو، يأمر ما كؿ في حفظو أك عصمتو كأثبت

 بعض  اهلل لرسكؿ المضاىي ذلؾ جعؿ سكاء ذلؾ، بحسب الرسالة خصائص في لو كالمضاىأة
، فالقكؿ (ُ)"كغيرىـ الممكؾ مف األمراء أك كالمشايخ األئمة بعض أك القرابة بعض أك الصحابة

 الحكارييف عصمة يدعكف النصارل فإف"، (ِ)كالديف العقؿ عف كالبعد الفساد بعصمة األئمة في غاية
 (ّ)."عشر اإلثني األئمة عصمة يدعكف كىؤالء عشر اإلثني

 ما كؿٌ  في إتباعو يجب المعصكـ فإفٌ  الٌنبٌكة، في المشاركة تضاىي لؤلئٌمة العصمة دعكلإف  .ِ
قاؿ ، ألف طاعة الرسكؿ مف طاعة اهلل ؤلنبياء،ل خاٌصة كىذه شيء، في يخالؼ أف يجكز كال يقكؿ،
ُْ فِٟ شَ } تعالى: ْػظُ َُ ُْ فَبِْ طََٕخ ُٕى ِِ  َِ ِْ ٌِٟ حألَ ْٚ أُ َٚ َُٓٛي  ََّ أَِؽ١ُؼْٛح حٌ َٚ  َ ُٕٛح أَِؽ١ُؼٛح هللاَّ َِ َٓ آ ٠ ٌِ َٙخ حٌَّ ٍء ٠َخ أ٠َُّ ْٟ

ُٓٛيِ  ََّ حٌ َٚ ُٖٚ اٌَِٝ هللاِ  ىُّ َُ  أثبت فمف كالرسكؿ، اهلل إلى إال التنازع عند بالرد يأمرنا فمـ [،ٗٓساء:]الن{فَ

 كالرسكؿ، الحؽ إال عنده يقكؿ ال ألنو إليو؛ فيو تنازعكا ما رد أكجب الرسكؿ غير معصكمان  شخصان 
الكعيد،  يستحؽ كمخالفو قيد، ببل مطمقان  طاعتو تجب المعصكـ فإف القرآف، كأيضا خبلؼ كىذا

َغ }تعالى: قاؿخاصة،  الرسكؿ حؽ في ىذا أثبت إنما كالقرآف َِ َُٓٛي فَؤٌَُٚجَِه  ََّ حٌ َٚ  َ ْٓ ٠ُِطِغ هللاَّ َِ َٚ

 ٍَ َٓ أٌَُٚجَِه  ُٔ َك َٚ  َٓ خٌِِل١ حٌظَّ َٚ ََٙيحِء  حٌشُّ َٚ  َٓ ٠م١ِ يِّ حٌظِّ َٚ  َٓ َٓ حٌَّٕز١ِّ١ِ ِِ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ َُ هللاَّ َْٔؼ َٓ أَ ٠ ٌِ : النساء] {ف١ِماخحٌَّ

ْٓ ٠َ } :، كقاؿ[ٗٔ َِ حَٚ َٙخ أَرَيا َٓ ف١ِ َُ َهخٌِِي٠ ََّٕٙ ٍَ َؿ َّْ ٌَُٗ َٔخ ِ ٌَُُٓٛٗ فَب ٍَ َٚ  َ  فدؿ ،[ِّ: الجف] { ْؼِض هللاَّ

 طاعة ذلؾ في يشترط كلـ السعادة، أىؿ مف كاف الرسكؿ أطاع مف أف عمى مكضع غير في القرآف
 (ْ).آخر معصكـ

                                                           

 .(ِّٕ/ُ) تيمية ابف الرسائؿ ػ (جامعُ)
 .(ْٕٔ /ِ) النبكية السنة منياجانظر: (ِ)
(.َْْ/ ِ) تيمية البف المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح (الجكابّ)

 ، بتصرؼ.(ُُٗػَُٗ/ٔ) ػ ابف تيمية النبكية السنة منياج(ْ)
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 ما بكؿ اإليماف يجب معصكمان  الرسكؿ بعد جعؿ كليذا يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "فمف
ف النبكة، معنى أعطاه فقد يقكلو  (ُ)لفظيا". يعطو لـ كا 

 إال كيترؾ، قكلو مف يؤخذ فإنو الرسكؿ شخص سكل كؿ أف عمى العمـ أىؿ اتفؽ "كليذا
 ال الذم المعصكـ فإنو أمر، ما كؿ في كطاعتو أخبر، ما كؿ في تصديقو يجب فإنو  اهلل رسكؿ
(ِ)يكحى". كحي إال ىك إف اليكل، عف ينطؽ



ُ } قكلو تعالى: ،كذلؾ نقض استدالؿ الشيعة عمى عصمة األئمةكي .ّ رُّٗ ٍَ  َُ ١ِ٘ ح ََ ًِ حْرظٍََٝ اِْر اِ َٚ

ِْٙيٞ حٌظَّخ ٠َّظِٟ لَخَي َلَ ٠ََٕخُي َػ ٍِّ ًُ  ٓ ِِ َٚ خ لَخَي  ِا خ َِ ِّ اِ َّٓ لَخَي أِِّٟ َؿخِػٍَُه ٌٍَِّٕخ ُٙ َّّ خٍص فَؤَطَ َّ َٓ رَِىٍِ ١ ِّ ]البقرة: {ٌِ

فإف المراد بالظالميف الذيف ال يناليـ عيد اهلل سبحانو كتعالى باإلمامة، ىـ الكافريف  ،[ُِْ
 أنو أخبر إبراىيـ  لمناس؛ ألف اهلل سبحانو كتعالى إمامان  الكافر يككف أف يصمح ، فبلكالمشركيف

 إماـ يككف ظالـ، كال إماـ يككف ، فبلكافران  كاف مف عيده يناؿ ال أنو كأخبره كفار، ذريتو في يككف
، كقيؿ فييا عدة تأكيبلت، منيا النبكة (ْ)، كقيؿ: "أف المراد بعيدم في اآلية أم نبكتي"(ّ)مشرؾ

، كعمى أية حاؿ، فإف دلت اآلية عمى النبكة أك اإلمامة، فميس فييا ما يدؿ عمى (ٓ)كاإلمامة كغيرىا
، كليس عصمة األئمة العصمة، كاف دلت اآلية عمى العصمة فيي عصمة األنبياء عمييـ السبلـ

ككف العبد غير ظالـ ال يعني انو كاألكلياء، كما زعمت الشيعة اإلمامية، باإلضافة إلى ذلؾ: إف 
، فنفي الظمـ عف اإلماـ يعني أنو عادؿ، كال يعني  ، كغير الظالـ إف كاف أمعصـك نو معصـك

 . يستحؽ اإلمامة، فإنو غير معصكـ

 
 

                                                           

 .(ُٖٖ/ٔ) النبكية ػ ابف تيمية السنة (منياجُ)
 .(ُُٗ/ٔ) ػ ابف تيمية النبكية السنة منياج(ِ)
 اإلسبلمية األمة تحصيف في اإليماف ، أثر(َِّ/ُ) لمزحيمي المنير ، التفسير(َُْ/ُ) كثير ابف تفسيرانظر: (ّ)

 المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي البحث عمادة: جربكع ػ ال الرحمف عبد بف اهلل اليدامة ػ عبد األفكار ضد
 .(َِٕ/ُـ:)ََِّ/ىػُِّْاألكلى، :السعكدية ػ ط العربية المممكة المنكرة،

 (َُّ:ص)الكاحدم الحسف العزيز ػ أبك الكتاب تفسير في الكجيز(ْ)
 أحمد ابف الجبار عبد بف مدمح بف منصكر المظفر، القرآف ػ أبك تفسير ،(ُٖٓ/ُ) الماكردم : تفسيرانظر(ٓ)

 الكطف، غنيـ ػ دار بف عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر: ػ تحقيؽ الشافعي ثـ الحنفي التميمي السمعاني المركزل
 .(َِٕ/ُتفسير ابف عطية:) ،(ُّٔ/ُ)ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ األكلى،: السعكدية ػ ط – الرياض
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شيعة نقضكا أركاف اإلسبلـ مف أساسو بدعاية عصمة غبلة ال"، فإفباإلضاف  إلى ما سبؽ .ْ
األئمة، كتأكيؿ نصكص الكتاب كالسنة، فكاف ىذا أصؿ كؿ ابتداع مخرج مف الممة، إذ انتيى بأىمو 

األمة اإلسبلمية قد جعميا  ؛ ألفعبلنيةك  إلى ادعاء الكحي كادعاء األلكىية، فخرجكا مف الممة سراي 
فيي ال تعبد إال اهلل، كال تؤمف بكحي  يف، مف المعطميف كالمشركيف،بيف الغاليف كالمقصر  اهلل كسطان 

كال نبكة ألحد بعد محمد خاتـ النبييف، كال بتشريع ديني إال ما جاء بو عف اهلل، كال بكالية إال ما كرد 
في كتاب اهلل، كأف المصمحة لممسمميف كلمبشر كافة أف يقصركا ىداية الديف عمى نصكص القرآف 

ما بينو مف سنة الرسكؿ المتبعة، كسيرة خمفائو كجميكر عترتو كأصحابو قبؿ فشك المنزلة، ك 
االبتداع كالتفرؽ في الممة، ثـ ما أجمع عميو عمماء األمصار مف مجتيدم األمة، كأف يعذر 

 فيما ال يخرج عف ىذه األصكؿ مف المسائؿ غير القطعية في الديف فبل يجعمكه سببان  بعضيـ بعضان 
 (ُ) ".اؽ، بالتعصب لممذاىب كالشيع كاألحزابلمتفرؽ كالشق

ذلؾ ىك االختبلؼ كالتٌناقض حياؿ  كأمر آخر يبطؿ دعكل العصمة كمف كتب الشيعة نفسيا؛" .ٓ
ا  بعض المكاقؼ كالمسائؿ، كأعماؿ المعصكميف ال تتناقض كال تختمؼ بؿ يصدؽ بعضيا بعضن

مامة عندىـ، كىك ناقض كيشيد بعضيا لبعض.. كاالختبلؼ ناقض لمعصمة التي ىي شرط لئل
بالتالي ألصؿ اإلمامة نفسيا، كلذلؾ فإف ظاىرة االختبلؼ في أعماؿ األئمة كانت سببنا مباشرنا 

 (ِ)."لخركج بعض الشيعة مف نطاؽ التشيع حيث رابيـ أمر ىذا التناقض
كأنيـ يكحى  اإلمامية أف تدعي الئمتيا العصمة في كؿ شيء،الشيعة ليس مستغربا عمى  .ٔ

كيركف المبلئكة رأم العيف، كيجالسكنيـ، كيخالطكنيـ، كيطئكف فرشيـ، كيحضركف مكائدىـ،  إلييـ،
ف تدعي األفضمية ليـ مف األنبياء أبؿ كيأتييـ ما ىك أعظـ مف المبلئكة؛ ليسددىـ كيفقييـ، ك 

فمـ األلكىية كما سبؽ، ك مقاـ الربكبية  إلىمف مقاـ النبكة  أئمتيارفعت  كالمرسميف؛ ألف اإلمامية
 األلكىية.لة، بؿ تعدل إلى دعكل الربكبية ك يقتصر األمر عمى دعكل العصمة كالرسا

 
 
 

                                                           

 (ّّٔػَّٔ/ُُتفسير المنار )(ُ)
.(ٕٓٗ/ِإلمامية )أصكؿ مذىب الشيعة ا(ِ)
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، أف دعاء األيبلاء عملهـ السالـ، إيما استةلب بالتوسؿ يقض الروالات التي تزعـرابعًا: 
 :وأسماءهـ بحؽ األئم  واالستشفاع واالستغاث 

ُ أَِّٔ }قاؿ تعالى: رَّٗ ٍَ ًْ َٔخَىٜ  َد اِ أ٠َُّٛ َٚ( َٓ ١ ِّ حِك ََّ ُُ حٌ َك ٍْ َْٔض أَ أَ َٚ  َُّ َٟ حٌؼُّ ِٕ َّٔ َِ ْزَٕخ 3ٖٟ  ـَ ظَ ْٓ ( فَخ

ٍَْؼخرِ  ٌِ ٜ ََ ْو ًِ َٚ ِْٕئَخ  ْٓ ِػ ِِ شا  َّ ْك ٍَ  ُْ َؼُٙ َِ  ُْ ُٙ ْؼٍَ ِِ َٚ  ٍَُٗ ْ٘ آَط١ََْٕخُٖ أَ َٚ  ٍَّ ْٓ ُػ ِِ  ِٗ خ رِ َِ )ٌَُٗ فََىَشْفَٕخ  َٓ ( 3ِٗي٠

 ِِ  ًٌّ ًِ ُو ح حٌِىْف ًَ َٚ  َْ ٠ ٍِ اِْى َٚ  ًَ خِػ١ َّ ْٓ اِ َٚ( َٓ ٠َِ خرِ َٓ 3َ٘ٓ حٌظَّ ِِ  ُْ ُٙ َّ ظَِٕخ أِ َّ ْك ٍَ ُْ فِٟ  ُ٘ ٍَْٕخ أَْىَه َٚ  )

( َٓ خٌِِل١ ْْ ََل اٌََِٗ اَِلَّ 3ٙحٌظَّ خِص أَ َّ ِٗ فََٕخَىٜ فِٟ حٌظٍُُّ ٍَ َػ١ٍَْ ْٓ َْٔمِي ٌَ ْْ َّٓ أَ َغخِػزاخ فَظَ ُِ ََ٘ذ  ًَ  ًْ ِْ اِ ح حٌُّٕٛ ًَ َٚ  )

َٓ حٌظَّخ ِِ ُْٕض  ْزَلخََٔه أِِّٟ ُو ُٓ َْٔض  )أَ َٓ ١ ِّ ٌِ30 ٟ ـِ ْٕ ٌَِه ُٔ ٌَ َو َٚ  ُِّ َٓ حٌَغ ِِ ١َْٕخُٖ  َـّ َٔ َٚ ْزَٕخ ٌَُٗ  ـَ ظَ ْٓ ( فَخ

( َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ )33حٌ َٓ ٍِػ١ِ ح َٛ َُ حٌ َْٔض َه١ْ أَ َٚ ح  ىا َْ ِٟٔ فَ ٍْ ٌَ دِّ ََل طَ ٍَ  ُ رَّٗ ٍَ ًْ َٔخَىٜ  ٠ََِّخ اِ َو َُ َٚ ْزَٕخ ٌَُٗ 31(  ـَ ظَ ْٓ ( فَخ

 َُ أَْطٍَْلَٕخ ٌَُٗ  َٚ َْ٘زَٕخ ٌَُٗ ٠َْل١َٝ  َٚ َ٘زاخ َٚ ٍَ َٚ َغزاخ  ٍَ ٠َْيُػََٕٛٔخ  َٚ حِص  ََ َْ فِٟ حٌَو١ْ ٍُِػٛ خ َٔ ُْ َوخُٔٛح ٠ُ ُٙ َّ َؿُٗ أِ ْٚ

( َٓ َوخُٔٛح ٌََٕخ َهخِشِؼ١   .[األنبياء] .{( 1َٓٚ

عف ابتبلءات بعض األنبياء عمييـ السبلـ، ككيؼ تكجيكا  تحدثت السابقة اآليات الكريمة
لتكسؿ أك اإلستغاثة أك اإلستشفاع بأحد مف خمقو، كما إلى اهلل تعالى بالدعاء إليو مباشرة، دكف ا

نادل ربو أم دعاه كتكجو  زعمت الشيعة، فاستجاب اهلل تعالى ليـ ما دعكه مف أجمو، فأيكب 
بنص اآلية؛ ألنو ليس بيف اهلل تعالى كخمقة كاسطة، أني مسني الضر، كلـ ينادم ربو  إليو مباشرة

اهلل  فكشؼ ،هنادا إذ دعاءه  أليكب اهلل تعالى با"فاستجبحؽ أحد مف الخمؽ كلـ يتكسؿ بأحد،
ككذلؾ غيره مف األنبياء عمييـ السبلـ، فيـ يعممكف أف  ،(ُ)"كجيدو  كببلءو  ضرٍّ  مف بو كاف ما تعالى

اهلل تعالى قريب مف خمقو يجيب دعكة مف دعاه، فبل يحتاج إلى كساطة أحد مف خمقو، قاؿ تعالى: 
ؤٌَََه ِػزَ } َٓ ح  ًَ اِ ُٕٛح رِٟ َٚ ِِ ١ٌُْْئ َٚ ١زُٛح ٌِٟ  ـِ ظَ ْٔ َ١ٍْ ِْ فَ ح َىَػخ ًَ سَ حٌيَّحِع اِ َٛ ٠ٌَِذ أُِؿ١ُذ َىْػ خِىٞ َػِّٕٟ فَبِِّٟٔ لَ

 َْ ُشُيٚ َْ َ٠ ُْ ُٙ َْ }قاؿ تعالى:، ك [ُٖٔ:البقرة]{ٌََؼٍَّ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ َ٠ َٓ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ ُْ اِ ْذ ٌَُى ـِ ظَ ْٓ ُُ حْىُػِٟٛٔ أَ رُُّى ٍَ لَخَي  َٚ

 َٓ ْٓ ِػزَخَىطِٟ  َٓ َػ ٠َِ َُ َىحِه ََّٕٙ َْ َؿ كال في السنة ما تزعمو  القرآففبل يكجد في  [،َٔ] غافر:{١َْيُهٍُٛ

فاهلل سبحانو كتعالى قريب مف  كالسنة، ىك خبلؼ مزاعميـ، القرآف، بؿ ما كجد في الرافضة الشيعة
ر مف مف خمقو، بؿ ىك أم ان العباد، ليس بينو كبينيـ حجاب، يجيب دعكة مف دعاه ببل كاسطة احد

 .أحد بحؽ أك أحد، بجاه نسأؿ أك أحدان، نكٌسط أف بدكف مباشرة إليو نتكٌجو أف سبحانو كتعالى اهلل

 

 
                                                           

 .(ّْٖ/ ُٖ) الطبرم تفسير(ُ)
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 في معةزات األئم : الرافض  يقض روالات الشلع  خامسًا:

ىذه حقيقة ال ينكرىا إال صاحب  ،(ُ)ال يأتي أحد بالمعجزات إال األنبياء عمييـ السبلـ
الكلي أف يأتي بمعجزة كاحدة مف معجزات النبي، فضبلن عف قدرتيـ عمى ىكل، فبل يمكف لئلماـ أك 

أدلة تستدؿ بيا عمى مزاعميا كما أنيا ال تمتمؾ ، الرافض  الشلع معجزات جميع األنبياء كما تزعـ 
زكران كبيتانان إلى  الرافض  الشلع في معجزات أئمتيا سكل ركايات كاىية، ال سند ليا، نسبتيا 

كاف األنبياء عمييـ السبلـ صدؽ كتاب، فأمعجزات األنبياء عمييـ السبلـ تحدث عنيا  أئمتيا، بينما
ْْ ََل }:يثبتكف أف معجزاتيـ مف اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى عمى لساف مكسى  َكم١ٌِك َػٍَٝ أَ

 ُْ رُِّى ٍَ  ْٓ ِِ ٍَش  ُْ رِز١َِّٕ ٌَْلكَّ لَْي ِؿْجظُُى ِ اَِلَّ ح ، كالمعجزات تجرم عمى أيدم [َُٓ:ؼاألعرا]{ أَلَُٛي َػٍَٝ هللاَّ

ِْ }األنبياء عمييـ السبلـ بإذف اهلل كتأييد منو، كما قاؿ تعالى: ًْ ِ َٟ رِآ٠ٍَش اَِل رِب ْْ ٠َؤْطِ ٍُٓٛي أَ ََ ٌِ َْ خ َوخ َِ َٚ

 ِ لـ يخمؽ مف الطيف كييئة الطير إال بإذف اهلل، كلـ يبرئ األكمو  ، فإف عيسى [ّٖ: الرعد]{هللاَّ

أَِّٟٔ }:يي المكتى إال بإذف اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى عمى لساف عيسى كاألبرص، كلـ يح

 َٗ َّ َُِة حأْلَْو أُْر َٚ  ِ ِْ هللاَّ ًْ ِ ح رِب َا ُْ ؽ١َْ ِٗ ف١ََُىٛ ْٔفُُن ف١ِ َ َِ فَؤ ١َْٙجَِش حٌط١َّْ ِٓ َو َٓ حٌط١ِّ ِِ  ُْ ِٟ  أَْهٍُُك ٌَُى أُْك َٚ َص  ََ حأْلَْر َٚ

 ِ ِْ هللاَّ ًْ ِ طَٝ رِب ْٛ َّ ٌْ ْٕفُُن } كقكلو تعالى:،[ْٗ:عمراف آؿ]{ح ِٟٔ فَظَ ًْ ِ َِ رِب ١َْٙجَِش حٌط١َّْ ِٓ َو َٓ حٌط١ِّ ِِ ًْ طَْوٍُُك  اِ َٚ

ِٟٔ ًْ ِ طَٝ رِب ْٛ َّ ٌْ َُِؽ ح ًْ طُْو اِ َٚ  ِٟٔ ًْ ِ َص رِب ََ حأْلَْر َٚ  َٗ َّ َُِة حأْلَْو طُْز َٚ  ِٟٔ ًْ ِ ح رِب َا ُْ ؽ١َْ َٙخ فَظَُىٛ ف  [َُُ:المائدة]{ف١ِ كا 

ات أئمتيا بإذف اهلل، فاف المعجزات ال يأتي بيا إال األنبياء عمييـ أف معجز  الرافض  الشلع زعمت 
، كىذا كتاب ظيكر المعجزات عند أضرحة األئمةب الرافض  الشلع السبلـ، كما سبؽ، بؿ زعمت 
  .الشيعة الرافضةال يكجد فييما ما تدعيو  ،كسنة نبينا  ربنا سبحانو كتعالى بيف أيدينا،

 










                                                           

 – الفكر ػ دار الظاىرم القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد باآلثار ػ أبك : المحمىانظر(ُ)
 .(ٕٓ/ُ):بيركت
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 انفصم انخانج

عهى  وأحرها اٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعتانرو
 يعتقداتهى يف انسًعٍاث "انغٍبٍاث"

 وٌتكىٌ يٍ حالث يباحج :

عهى  وأحرها املبحج األول: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 يف املالئكت. عقٍدتهى

عهى  وأحرهااملبحج انخاًَ: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت 
 يف انٍىو اَخر. عقٍدتهى

عهى  وأحرهاحج انخانج: انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت املب
 يف انقضاء وانقدر. عقٍدتهى
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 املبحج األول

عهى  وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 يف املالئكتعقٍدتهى 

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف املالئكت.ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 

يف  عقٍدتهىٌاث املُسىبت عهى املطهب انخاًَ: أحر انروا
 املالئكت.

 ألئًت يف املالئكت.ناملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
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 المالئك .ألئم  في ل الروالات الميسوب   المطمب األوؿ:

ناؿ نصيبو مف الركايات المنسكبة إلى  عمييـ السبلـ معتقد الشيعة اإلمامية في المبلئكة
، نسبكا إلى أئمتيـ ركايات في المبلئكة تبيف أف المبلئكة عمييـ السبلـ األئمة، كالمعتقدات األخرل

، كركايات تزعـ أف ىناؾ مبلئكة مككمكف بقبر الحسيف بف عمي رضي اهلل خمقكا مف نكر عمي 
، كركايات تزعـ أف بعض المبلئكة خالفكا أكامر اهلل عنيما يصمكف عنده كيبككف عمى الحسيف 

قكا العقاب مف اهلل، كركايات في نزكؿ المبلئكة عمى بيكت األئمة، فيراىـ تعالى كرفضكىا، فاستح
األئمة كما يركف بعضيـ بعضا، كتطأ المبلئكة فرشيـ كتزاحميـ عمييا، كتحضر مكائدىـ، كتبلعب 
صبيانيـ، كركايات تصؼ المبلئكة بأكصاؼ تؤذييـ عمييـ السبلـ، يصفكف المبلئكة عمييـ السبلـ 

ف في ركاياتيـ أف المبلئكة عمييـ السبلـ خداـ لبلئمة كلمحبييـ، كركايات تبيف أف بالخداـ، كيزعمك 
خداـ األئمة كمحبييـ ىـ شرار الخمؽ، فكأنيـ يصفكف المبلئكة عمييـ السبلـ بيذا الكصؼ الشنيع، 
كركايات في تأكيؿ كتحريؼ اآليات التي تحدثت عف المبلئكة عمييـ السبلـ كمدحيـ كقربيـ عند اهلل 
تعالى، كبياف الشيعة اإلمامية أف المراد بالمبلئكة في ىذه اآليات ىـ األئمة، فحممة العرش ىـ 
األئمة، كالصافكف كالمسبحكف، كالذيف عند ربؾ يسبحكف الميؿ كالنيار كال يفتركف ىـ األئمة، فيـ 

 السفرة الكراـ البررة، كما تزعـ ركاياتيـ.

 :خمقوا مف يور عمي  عملهـ السالـ  الروالات التي تزعـ أف المالئكأواًل: 

زعـ الشيعة اإلمامية في ركاياتيـ المنسكبة إلى أئمتيـ، أف اهلل تعالى خمؽ مف نكر كجو 
، كمحبتو إلى يـك كأف ميمتيـ االستغفار لعمي  ،سبعيف ألؼ ممؾ عمي بف أبي طالب 

  منيا: عمى رسكؿ اهلل كضعكىا  اتالقيامة، جاء ذلؾ في ركاي
ذا السماء، إلى بي اسرم ليمة "...مررتقاؿ:  اليبي أف  ي روالاتهـ ةاء ف .ُ  بممؾ أنا كا 

 منو ادف: فقاؿ ؟ الممؾ ىذا مف جبرئيؿ يا: فقمت بو تحدؽ كالمبلئكة مف نكر منبر عمى جالس
 يا :فقمت  طالب أبي بف عمي عمي كابف بأخي أنا فإذا عميو، كسممت منو عميو، فدنكت فسمـ

 شكت كلكف المبلئكة محمد، يا ال: فقاؿ ؟ الرابعة السماء إلى طالب أبي بف عمي سبقني جبرئيؿ
 جمعة ليمة كؿ في فالمبلئكة تزكره كصكرة عمي عمي نكر مف الممؾ ىذا اهلل فخمؽ لعمي حبيا

 (ُ)."  عمي ثكابو لمحب كييدكف كيقدسكنو، تعالى اهلل كيسبحكف ،مرة سبعيف
                                                           

 (.َُٗ/ّٗ،ّٖٔ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
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ػ، تزعـ الشيعة أف ممكان كاحدان ىك مف خمؽ مف نكر عمي  نبي ػ الركاية المكضكعة عمى ال في ىذه
 لكف في ركاية أخرل مكضكعة أيضان عمى النبي ػ ،  ػ، تزعـ فييا الشيعة أف سبعيف ألؼ ممؾ

 .خمقكا مف نكر كجو عمي ػ 
 سبعيف  طالب أبي بف عمي كجو نكر مف اهلل "خمؽقاؿ:  اليبي أف ما يسب إلى أئمتهـ  .ِ

 (ُ) .القيامة" يكـ إلى كلمحبيو لو يستغفركف ؾألؼ مم
بكاممو،  خمؽ مف نكر عمي  كاحدان  كعندما ننظر في الركاية األكلى نجد أف الشيعة تزعـ أف ممكان 

أما الركاية الثانية فنجد فييا مزاعـ الشيعة بخمؽ سبعيف ألؼ ممؾ مف نكر الكجو فقط، فكانت 
 .ة أف جميع المبلئكة عمييـ السبلـ خمقكا مف نكر عمي الركاية الثالثة التي زعمت فييا الشيع

 فخمؽ نكرم فتؽ خمقو أف ينشئ تعالى اهلل أراد "...فمماقاؿ:  اليبي أف  ةاء في روالاتهـ  .ّ
 أخي نكر فتؽ ثـ العرش، أفضؿ مف كنكرم اهلل، نكر مف كنكرم نكرم، مف فالعرش العرش منو
 مف أفضؿ كعمي اهلل، نكر عمي مف كنكر عمي، رنك  مف فالمبلئكة المبلئكة، منو فخمؽ عمي

 (ِ) .المبلئكة..."
بؿ زعمكا في ركاية كضعت  ،عمي  نكر المبلئكة خمقت مف الشيعة في مزاعميـ، أف كلـ يكتؼ
 .، أف فاطمة رضي اهلل عنيا خمقت مف ممؾ، كىك جبريؿ عمى النبي 

 أف المالئك  لياموف:الروالات التي تزعـ ثايلًا: 
: "أنو سئؿ، ىؿ ي إحدى الروالات الشلعل  الميسوب  إلى أبي عبد اهلل الصادؽةاء ف

 (ّ)...".ينامكف كالمبلئكة ، كحده اهلل خبل ،يناـ كىك إال حي مف : ماالمبلئكة ينامكف؟، فأجاب

 :لعصوف ولعاقبوفأف المالئك  الروالات التي تزعـ ثالثًا: 

مكف، فبل يعصكف اهلل ما أمرىـ كيفعمكف ما أنيـ معصك  إف األصؿ في االعتقاد بالمبلئكة
ًْ ِػزَخٌى  }منيا: قكلو تعالى:  يؤمركف، كما مدحيـ اهلل تبارؾ كتعالى في أكثر مف مكضع، رَ

 َْ ٍُٛ َّ ِٖ ٠َْؼ َِ ِْ َ ُْ رِؤ ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ زِمَُُٛٔٗ رِخ ْٔ *ََل ٠َ َْ ٛ ُِ ََ ْى خ }كقكلو تعالى: ،[ِٕػِٔ:األنبياء]{ُِ َِ  َ َْ هللاَّ ََل ٠َْؼُظٛ

َْ أَ  ٚ َُ َِ خ ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ  ُْ ُ٘ ََ ، كال يتصكر مف المبلئكة الكراـ مخالفة أكامر اهلل تعالى، [ٔ:التحريـ] {َِ

                                                           

 .(ِٕٓ/ّٗ،َِّ/ِّ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ُّٗ/ْٓ،َُ/ُٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ُٖٓ/ٔٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
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إال أف الشيعة الرافضة ليا تصكر في المبلئكة عمييـ السبلـ غير التصكر الذم يجب أف يعمـ في 
ة عمييـ السبلـ لـ يؤخذ مف الكريـ، ىذا التصكر الشيعي في المبلئك القرآفاألصؿ الذم أخذ مف 

 ، كمنسكبة إلى األئمة.كال مف السنة، بؿ أخذ مف ركايات شيعية مكضكعة عمى النبي  القرآف

 وتكوف المعصل  والعقاب بأسباب مختمف  ميها:

 إحالؿ العقوب  بالمالئك  عملهـ السالـ؛ لمخالفتهـ أوامر اهلل تعالى:الروالات التي تزعـ أف  .ٔ

 كصرت صميت فمما الرابعة، السماء "...صميت بأىؿقاؿ: اليبي أف  ـيسب إلى أئمته ما- أ
 كعف المبلئكة مف صؼ يمينو عف نكر، مف عمى سرير نكر مف بممؾ أنا إذا السادسة السماء إلى

 سمـ الممؾ أييا: إليو  اهلل فأكحى متكئ، كىك عمي السبلـ فرد فسممت المبلئكة، مف صؼ يساره
 كلتسممف لتقكمف كجبللي كعزتي ؟ متكئ كأنت عميو السبلـ قي فرددتخم مف كخيرتي حبيبي عميؾ
 يا العالميف رب عمى أكرمؾ ما: كيقكؿ يعانقني كىك الممؾ فكثب القيامة، إلى يكـ تقعد كال عميو

 (ُ) محمد..."
 قاؿ يكمان في نفسو: "أف ممكا يسمى "دردائيؿ"، :ةاء في روال  موضوع  عمى اليبي و  - ب

كمقامو مف صفكؼ ، أجنحتو شيء؟، فعاقبو اهلل تعالى عمى ذلؾ بأف سمبو أىفىكؽ ربنا 
 (ِ) ...".المبلئكة

 ػ  ػ استحقاؽ المالئك  عقاب اهلل تعالى؛ لرفضهـ والل  عميالروالات التي تزعـ أف  .ٕ
 واألئم :

 المبلئكة فقبمياأمير المؤمنيف،  عرض كالية اهلل "إف: قاؿ أيه اهلل عبد أبيما يسب إلى 
 فقاؿ لي، يدعك محمدان سؿ  :لجبريؿ فطرس فقاؿ...اهلل جناحو، فكسر فطرس،: لو يقاؿ ممؾ اىاكأب

 فعرض...جناحو عميو يرد أف لو اهلل تدعك أف أسألؾ أف فطرس سألني إف اهلل رسكؿ يا: جبريؿ
 غكتمر  بو فتمسح بالميد شأنؾ:  اهلل رسكؿ فقاؿ فقبميا،أمير المؤمنيف  كالية  اهلل رسكؿ عميو
:  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ لو يدعك  اهلل كرسكؿعمي،  بف ميد الحسيف إلى فطرس فمضى،...فيو

نو ريشو إلى فنظرت  (ّ)".اآلخر... بجناحو لحؽ حتى كيطكؿ منو الدـ كيجرم ليطمع كا 

                                                           

 .(ُٖ/ّٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ُٖٓ/ٔٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ُّْػَّْ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارٕٕبصائر الدرجات ػ الصفار:) ص(ّ)
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عمى المبلئكة، فقبميا المبلئكة،  تزعـ ىذه الركاية أف اهلل تعالى عرض كالية عمي 
أف يدعك  و اهلل تعالى بكسر جناحو، فطمب الممؾ مف جبريؿ أف يسأؿ محمد كرفضيا ممؾ، فعاقب

عمى  بعرض كالية عمي  اهلل تعالى لو أف يرد عميو جناحو المكسكر، فكاف جكاب النبي 
، كيتمرغ فيو؛ حتى يتبيف صدؽ أف يتمسح بميد الحسيف  الممؾ، فقبميا الممؾ، كأمره النبي 

، فرد اهلل تعالى عميو جناحو، كيتبيف مف ؿ الممؾ ما أمره بو رسكؿ اهلل ، ففعكالية الممؾ لعمي 
 القرآفالركاية زعميا أف مف المبلئكة مف يعصكف أكامر اهلل تعالى، كىذه مزاعـ باطمة، أبطميا 

الكريـ؛ الف اهلل تعالى أخبر في حؽ المبلئكة ببل استثناء أنيـ عباد مكرمكف، ال يعصكف اهلل ما 
ِٖ  }فعمكف ما يؤمركف، كما قاؿ تعالى:أمرىـ، كي َِ ِْ َ ُْ رِؤ ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ زِمَُُٛٔٗ رِخ ْٔ *ََل ٠َ َْ ٛ ُِ ََ ْى ُِ ًْ ِػزَخٌى  رَ

 َْ ٍُٛ َّ َْ }، كقاؿ تعالى:[ِٕػِٔ:األنبياء]{٠َْؼ ٚ َُ َِ خ ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ  ُْ ُ٘ ََ َِ خ أَ َِ  َ َْ هللاَّ  {ََل ٠َْؼُظٛ

 .[ٔ:التحريـ]

قاؽ المالئك  عقاب اهلل تعالى؛ لعدـ يصرتهـ الحسلف بف تحاسالروالات التي تزعـ أف  .ٖ
 :عمي

 إلى فعرجكا يقتؿ كىك ممؾ آالؼ أربعة  بالحسيف مر"... :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي - أ
 عميو اهلل صمى محمد كصفيي حبيبي بابف مررتـ المبلئكة معشر يا: إلييـ تعالى اهلل فأكحى السماء
 إلى"  غبران " شعثان  فأبككه قبره إلى األرض إلى فانزلكا تنصركه فمـ"  مكمامظ كيضطيد يقتؿ كىك كالو
 (ُ)".الساعة تقكـ أف إلى عنده فيـ، القيامة يكـ

 ىك أربعة آالؼ ،كىك يقتؿ  ىذه الركاية زعمت أف عدد المبلئكة الذيف مركا بالحسيف
ألؼ ممؾ، فأىبطيـ اهلل  يفلكف سرعاف ما زاد ىذا العدد في ركاية أخرل ليصؿ إلى خمس ،ممؾ

ليـ عمى عدـ نصرتيـ لمحسيف  ؛ عقابان غبران  تعالى إلى األرض، كأسكنيـ عند قبر الحسيف شعثان 
.  

                                                           

 .(ِِٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ُٔ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
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 يقتؿ كىك ممؾ ألؼ خمسكف عمي بف بالحسيف مر إنو"... :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي- ب
 األرض إلى فاىبطكا ،تنصركه فمـ يقتؿ كىك حبيبي بابف مررتـ: إلييـ اهلل فأكحى السماء إلى فعرجكا
 (ُ)".الساعة تقكـ أف إلى غبران  شعثان  قبره عند فاسكنكا

كال عجب أف العدد سيزيد إلى أكثر مف ذلؾ ليصؿ إلى سبعيف ألؼ ممؾ، كما جاء في 
، فبل عجب في ىذا التناقض (ِ)، ىك سبعكف ألؼ ممؾركاية أف عدد المبلئكة عند قبر الحسيف 

تبلؼ في ركاياتيـ؛ ألف ركاياتيـ مف صياغة عقكليـ، نسبكىا إلى أئمتيـ؛ إلثبات كاإلضطراب كاإلخ
 عقائدىـ.

 أف المالئك  عملهـ السالـ لتوسموف إلى اهلل تعالى بحؽ األئم :الات التي تزعـ الرو رابعًا: 

 عمييـ أرسؿ المبلئكة يبمكا أف تعالى اهلل أراد "...لماقاؿ:  اليبي أف  يسب إلى أئمتهـ ما .ُ
إلينا : المبلئكة فقالت أكليا مف آخرىا كال آخرىا مف أكليا تنظر ال المبلئكة ظممة ككانت مف سحابان 
نكر عمي كالحسف كالحسيف  -األنكار ىذه بحؽ فنسألؾ فيو، نحف ما مثؿ رأينا ما خمقتنا منذ كسيدنا
- ثكاب جبللي ألجعمفك  كعزتي: اهلل فقاؿ كتقدسو اهلل تسبح المبلئكة كشفت عنا...ككانت ما إال 

 (ّ)كبعميا، كبنييا...". كأبييا، -فاطمة  -المرأة  ىذه لمحبي القيامة يكـ إلى كتقديسكـ تسبيحكـ
تبيف الركاية أف اهلل تعالى أراد أف يختبر المبلئكة عمييـ السبلـ، بإرساؿ سحابا مف ظممة، 

بلئكة عمييـ السبلـ إلى اهلل تعالى ال يرل المبلئكة أكليا مف آخرىا، كال آخرىا مف أكليا، فتكجو الم
الشيعة بحؽ األئمة، كتكسمكا إلى اهلل تعالى باألئمة أف يكشؼ عنيـ ما ىـ فيو؛ ألف األئمة بزعـ 

ىـ أقرب إلى اهلل تعالى مف المبلئكة المقربكف، بؿ كزعمكا أف اهلل تعالى جعؿ ثكاب تسبيح  الرافضة
ه الركاية عمى مدل تفضيؿ الشيعة اإلمامية ألئمتيا كتقديس المبلئكة لمحبي األئمة، كيستدؿ بيذ

 عمى جميع المبلئكة عمييـ السبلـ.
"أف ممكا يسمى "دردائيؿ"، سمبو اهلل تعالى أجنحتو،  :ةاء في روال  موضوع  عمى اليبي و  .ِ

 لتينئة المبلئكة مف قبيؿ ألؼ في جبرئيؿ ىبط  الحسيف كلد فمما ،كمقامو مف صفكؼ المبلئكة
 أف مكلكده بحؽ كآلو عميو اهلل صمى النبي سؿ: لو فقاؿ بدردائيؿ فمر كآلو عميو اهلل ىصم النبي

                                                           

 .(ِِٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ِِٔ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 العاممي: – الشيعة كسائؿ، (ٔٓ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار، (ِٖٓ/ْ) الكميني: الكافي ػانظر: (ِ)
 .(ُٕٔص:) :القمي قكلكيو بف جعفرػ  الزيارات كامؿ ،(ِِْ/ُْ)
 .(ُٕ/ّْ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
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 كرد دعاءه اهلل فاستجاب  الحسيف بحؽ كآلو عميو اهلل صمى النبي لو فدعا ربي، عند لي يشفع
  (ُ)."مكانو إلى كرده أجنحتو، عميو

وأيها تأتي عمى مف زاره وتبشره ، أف المالئك  تزور قبر عمي الات التي تزعـ الرو خامسًا: 
 :بمغفرة اهلل تعالى له

 اهلل يزكره مف ػ أمير المؤمنيف عمي  قبر تزكر ػ "...أالما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ:  .ٔ
 (ِ)المؤمنكف...". كيزكره مع المبلئكة

 يقبر الحسيف بف عم زيارة يريد منزلو مف خرج "...مف أيه قاؿ: اهلل عبدما يسب إلى أبي  .ٕ
 استأنؼ: لؾ كيقكؿ السبلـ يقرئؾ ربؾ اهلل رسكؿ أنا: فقاؿ لو ممؾ أتاه االنصراؼ أراد إذا حتى 
 (ّ).مضى" ما لؾ غفر فقد

، لصموف ولبكوف عيد أف هياؾ مالئك  موكموف بقبر الحسلف الروالات التي تزعـ أف سادسًا: 
 القبر، ولدعوف لمف زاره:

 مع القتاؿ يريدكف ىبطكا ممؾ آالؼ أربعة "إفه قاؿ: ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أي .ُ
 قتؿ كقد كىبطكا االستئذاف في فرجعكا القتاؿ، في ليـ يؤذف فمـ السبلـ عمييا عمي ابف الحسيف
 (ْ)منصكر". لو يقاؿ ممؾ كرئيسيـ القيامة، يكـ إلى يبككنو غبر شعث قبره عند فيـ ، الحسيف

 خمؽ "ما قاؿ: أيه آبائه عف الرسوؿ  عف أبله عف الصادؽ محمد بف ما يسب إلى ةعفر .ِ
نو المبلئكة، مف أكثر خمقا تعالى اهلل  يطكفكف ممؾ ألؼ سبعكف مساء كؿ السماء مف لينزؿ كا 

 قبر إلى يأتكف ثـ عميو، فيسممكف النبي  قبر إلى انصرفكا الفجر، طمع إذا حتى ليمتيـ، بالبيت
 قبر إلى يأتكف ثـ عميو، فيسممكف عمي بف الحسف قبر إلى يأتكف ثـ عميو، فيسممكف المؤمنيف أمير

 النيار مبلئكة ينزؿ ثـ الشمس، تطمع أف قبؿ السماء إلى يعرجكف ثـ عميو، فيسممكف الحسيف

                                                           

 .(ُٖٓ/ٔٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ِٖٓ/ٕٗ،ُّٔ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 بف محمد جعفر أبي ػلمشيخ المفيد  المقنعة شرح في تيذيب األحكاـ(، ّّٗ/ُْ) العاممي - الشيعة كسائؿ(ّ)

 كامؿ (،ّْ/ٔ) ىػ َُْٓ طيراف ػ اإلسبلمية الكتب دار ػ تحقيؽ السيد حسف المكسكم الخرساف ػ طكسىال الحسف
 (ُٖ، جامع األخبار ػ الشعيرم:)ص(ِّٓص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات

نصره، ل بعثيـ اهلل كأف أمره ػ الحسيف ػ في تعالى اهلل إلى المبلئكة باب ضجيج - المجمسي -األنكار بحار(ْ)
 .(َِِ/ْٓ)عميو: اهلل عميو صمكات السبلـ عمييـ كفاطمة األنبياء كبكاء كبكائيـ
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 رسكؿ قبر إلى انصرفكا الشمس غربت إذا حتى نيارىـ، الحراـ بالبيت فيطكفكف ممؾ ألؼ سبعكف
 فيسممكف الحسف قبر يأتكف ثـ عميو، لمؤمنيف فيسممكفا أمير قبر يأتكف ثـ عميو، فيسممكف  اهلل

 كالذم الشمس، تغيب أف قبؿ السماء إلى يعرجكف ثـ عميو، الحسيف فيسممكف قبر يأتكف ثـ عميو،
 (ُ)القيامة". يكـ إلى عميو يبككف غبران  شعثان  ممؾ آالؼ أربعة قبره حكؿ إف بيده نفسي

 غبران  شعثان  ممؾ ألؼ سبعيف بالحسيف تعالى اهلل ككؿ "قد ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ّ
 (ِ)زاره". لمف يدعكف ك يكـ كؿ عميو يصمكف

 آالؼ أربعة فإف  الحسيف قبر يعني تأتكنو ال "مالكـ: قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٗ
  (ّ)القيامة". يـك إلى قبره عند يبككف ممؾ
 عميو يصمكف ممؾ ألؼ سبعيف عمي بف حسيفبال اهلل "ككؿ: قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٓ
 (ْ) اهلل...". شاء ما إلى قتؿ يكـ منذ غبران  شعثان  يكـ كؿ
 غبر شعث ممؾ آالؼ أربعة اهلل عمى قبر الحسيف "ككؿ: قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٙ

  (ٓ)القيامة". يكـ إلى يبككنو
 يـك إلى الحسيف يبككف غبر شعث ممؾ آالؼ "أربعة: قاؿ أيه ةعفر ما يسب إلى أبي .ٚ

  (ٔ)القيامة".

                                                           

اًمعي ، (ِٗٓػِٖٓ)ص ىػ:ُُّْ قـ ػ إيراف ػ دار الكتاب ػ طاكس ػ مؤسسو بف مكسى بف عمى ػ سيد اليقيف(ُ)  جى
قم،أمٌرمطبعةـجعفر آؿ تحقيؽ: عبلء الشعٌريـمحمدبنمحمدالٌديف ػ  أصكؿ في اليقيف األٍخبىاًر أك معارج

 (.ِٔ/ٖٗ، بحار األنكار ػ المجمسي:)(َٖص):.هـ1363ط:الثانٌة،إٌران،قم،الرضى،ومنشورات
 .(ِٗٓػِٖٓ)صطاكس: بف مكسى بف عمى ػ سيد اليقيف(ِ)
 كيوقكل بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ، كنسب إلى أبي جعفر الصادؽ مثمو.(ِِِ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)

 .(ُّٕص:) :القمي
 .(ُِٕص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ، (ِِِ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
، كنسب إلى أبي جعفر (َْػِّ/ٖٗ،ِِّ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار، (ُٖٓ/ْ) الكميني: الكافي ػ(ٓ)

القمي "أبك  قكلكيو بف محمد بف ػ جعفر ياراتالز  كامؿ ،(َْٗ/ُْ) العاممي: – الشيعة كسائؿ ،(ٔٓػٓٓ/ٖٗمثمو:)
 .(ُُٕص:) ىػ:ُُْٕ األكلى ػ: ط اإلسبلمي ػ النشر مؤسسة القيكمي ػ جكاد الشيخ: القاسـ" ػ تحقيؽ

 الكسائؿ: مستدرؾ ،(َِْ/ُْ)العاممي: – الشيعة كسائؿ ،(ِِّ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
 (ُْٕص:) :القمي كيوقكل بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ُِْ/َُ)
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 غبر شعث ممؾ آالؼ أربعة الحسيف بقبر ككؿ اهلل "إف: قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٛ
ذا الشمس زكاؿ إلى الفجر طمكع مف يبككنو  أربعة كصعد ممؾ آالؼ أربعة ىبط الشمس زالت كا 
  (ُ)الفجر". يطمع حتى يبككنو يزؿ فمـ ،(ممؾ) آالؼ
 المبلئكة تحضر الحفظة مف كالنيار الميؿ مبلئكة إف"... :قاؿ أيه اهلل عبد أبي ما يسب إلى .ٗ

 ينكر كحتى الشمس تزكؿ حتى فينتظركنيـ البكاء، شدة مف يجيبكنيا فبل فتصافحيـ بالحائر، الذيف
 ال فإنيـ الكقتيف ىذيف بيف ما فأما السماء، أمر مف أشياء عف كيسألكنيـ يكممكنيـ ثـ الفجر

  (ِ) ...".كالدعاء البكاء عف يفتركف كال ينطقكف
 كميـ ممؾ آالؼ أربعة الحسيف بقبر ككؿ اهلل إف"... :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .َُ

 (ّ)".يبككنو
 ممؾ آالؼ أربعة  الحسيف قبر عند يصمي إنو"... :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ُُ
 (ْ) ...".الفجر طمكع إلى فيصمكف مثميـ زؿكين يصعدكف ثـ ،الشمس تغيب أف إلى الفجر طمكع مف

(ْ) 
  طالب أبي بف عمي بف الحسيف بقبر اهلل ككؿ" :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ُِ

 (ٓ) ...".عنده يصمكف القيامة يكـ إلى يبككنو غبرا شعثا ممؾ ألؼ سبعيف

ى أف لأذف لهـ ةملع المالئك  عملهـ السالـ لسألوف اهلل تعالالروالات التي تزعـ أف سابعًا: 
 ، فوج ليزؿ وفوج لعرج:، فلزورويه أفواةاً بزلارة قبر الحسلف 

 كعبل جؿ اهلل يسألكف كىـ إال السماكات في ممؾ مف ليس"... :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي
  (ٔ)".يعرج كفكج ينزؿ ففكج  الحسيف قبر زيارة في ليـ يأذف أف

                                                           

 .(ُّٕص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ِِّ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ُٕٕص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ِِْ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ُٖٓ/ْ) الكميني: الكافي ػ ،(ِ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ، (ِِْ/َُ)الكسائؿ: مستدرؾ ،(ُٔػُٓ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار حارب(ْ)

 .(ُٕٓص:) :القمي
 ،(ِِْ/ُْ) العاممي: – الشيعة كسائؿ، (ٔٓ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار، (ِٖٓ/ْ) الكميني: الكافي ػ(ٓ)

 .(ُٕٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ
، جامع (ْٓٗص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ُٔ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)

 . (ُْْ/ُْ) العاممي: – الشيعة كسائؿ (،ِٖاألخبار:)ص
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ئك  عملهـ السالـ خدامًا لالئم  ولمحبلهـ، وزعمهـ أف ةبرلؿ المال الروالات التي تزعـ أف ثاميًا: 
  :سأؿ اهلل تعالى بحؽ األئم  أف لةعمه خادمًا لهـ 

 (ُ)."اهلل خمؽ شرار خدامنا " ةاء في روالاتهـ .ٔ
(ِ)".محبينا كخداـ لخدامنا المبلئكة إف" :قاؿ أف اليبي ما يسب إلى عمي .2

اميـ ىـ شرار الخمؽ، ثـ ينسبكف إلى أئمتيـ ركايات كمنيا في الركاية األكلى تقكؿ الشيعة أف خد
الركاية الثانية، تبيف أف المبلئكة عمييـ السبلـ ىـ خداميـ، فكأنيـ يصفكف المبلئكة عمييـ السبلـ 

 الكراـ البررة، بيذه األكصاؼ القذرة.
ػ  عميؾ يـبحق أسألؾ فإني رب يا: جبرئيؿ قاؿ"... أيه قاؿ ما يسب إلى أبي ذر الغفاري  .3

: تعالى اهلل قاؿ خادميـ، جعمتني إال كأئمة أىؿ البيت ػ كعمي كالحسف كالحسيف  النبي محمد 
نو البيت أىؿ مف فجبرائيؿ جعمت، قد (ّ)".لخادمنا كا 
 أكـر كال منى أفضؿ خمقا اهلل خمؽ ما:  اهلل رسكؿ " قاؿ ما يسب إلى الرضا عف آبه أيه قاؿ: .ٗ

 أنبيائو فضؿ اهلل إف: قاؿ ؟ جبرئيؿ أـ أفضؿ فأنت اهلل رسكؿ يا: فقمت:  عمي قاؿ مني، عميو
 عمي يا لؾ بعدم كالفضؿ ،كالمرسميف النبييف جميع عمى كفضمني ،المقربيف مبلئكتو عمى المرسميف
 (ْ) ...".محبينا كخداـ لخدامنا المبلئكة فا  ك  ،بعدؾ كاألئمة

ف: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ" :قاؿ طولؿ أيه حدلث في الرضا العلوف يسب إلى فيو  .٘  كا 
 ربيـ بحمد يسبحكف حكلو كمف العرش يحممكف الذيف"  عمي يا ،محبينا كخداـ لخدامنا المبلئكة

  (ٓ)".بكاليتنا آمنكا لمذيف كيستغفركف

 المالئك  تدلف بوالل  أهؿ البلت:الروالات التي تزعـ أف تاسعًا: 

 السماء كفي ممؾ، ألؼ مائة الرابعة السماء في خمؽ اهلل ف"إ :أيه قاؿ ما وضع عمى الرسوؿ  .ٔ
 الثرل، تحت كرجبله العرش تحت رأسو ممكان  السابعة السماء كفي ممؾ ألؼ ثبلثمائة الخامسة

                                                           

 - المستدرؾ ، خاتمة(ُُٓ/ِٕ) العاممي: – الشيعة ، كسائؿ(ّّْ/ُٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
(ْ/ُِٖ). 
 .(َّّ/ٕٓ ،ّّٓ/ ِٔ) - مسيالمج - األنكار بحار(ِ)
 .(ّْٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ّْٓ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار ،(َْٗ/ُ) - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ْ)
 .(ِّٔ/ِ) - الصدكؽ الشيخ - الرضا أخبار عيكف(ٓ)
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 بف عمي المؤمنيف أمير عمى الصبلة إال شراب كال طعاـ ليـ ليس كمضر ربيعة مف أكثر كمبلئكة
 (ُ)."كمكاليو المذنبيف لشيعتو كاالستغفار كمحبيو، طالب أبي

 بيده نفسي "كالذم: فقاؿ ،؟ آدـ بيو أـ أكثر المالئك  هؿ سئؿ أيه اهلل عبد أبىما يسب إلى  .ٕ
 كفييا إال قدـ مكضع السماء في كما األرض، في التراب عدد مف السماكات أكثر في اهلل لمبلئكة
يـك  كؿ اهلل يأتي بيا ؿمكك ممؾ كفييا إال مدر كال شجر األرض في كال يسبحو كيقدسو، ممؾ

 كيستغفر أىؿ البيت بكاليتنا اهلل إلى يكـ كؿ كيتقرب إال أحد منيـ كما، بيا أعمـ كاهلل بعمميا،
  (ِ)إرساال". العذاب عمييـ يرسؿ أف اهلل كيسأؿ أعداءنا كيمعف لمحبينا

 اجتمع كل مف المبلئكة صنفان  لسبعيف السماء في إف "كاهلل: قاؿأيه  ةعفر أبيما يسب إلى  .ٖ
نيـ ليدينكف أحصكىـ، ما منيـ صنؼ عدد يحصكف كميـ األرض أىؿ عمييـ  (ّ).بكاليتنا" كا 

 الذيف: "... (كآلو عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ قاؿ :آبائه أيه قاؿ عف ما يسب إلى الرضا، .ٗ
 (ْ) ...".بكاليتنا آمنكا لمذيف كيستغفركف ربيـ بحمد يسبحكف حكلو كمف العرش يحممكف

قبؿ  اً وال تقدلس اً المالئك  عملهـ السالـ لـ تكف تعرؼ تسبلحالروالات التي تزعـ أف  عاشرًا:
 األئم : وتقدلس تسبلح

 كخمؽ ،كاألرضيف السماكات اهلل خمؽ"... قاؿ: الرسوؿ  أف يسب إلى أئمتهـ ما
 ػ أم النبي  فسبحنان  ،تمجيدان  كال تقديسان  كال تسبيحان  تعرؼ ال عاـ مائة المبلئكة فمكثت ،المبلئكة

 كقدسنا، لتسبيحنا المبلئكة فسبحت شيعتنا كسبحت كاألئمة ػ كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف 
 ككحدنا ،لتمجيدنا المبلئكة فمجدت شيعتنا فمجدت كمجدنا لتقديسنا، المبلئكة فقدست شيعتنا فقدست
 قبؿ مف تقديسا كال تسبيحا تعرؼ ال المبلئكة ككانت لتكحيدنا، المبلئكة فكحدت شيعتنا فكحدت
 (ٓ)."شيعتنا كتسبيح تسبيحنا

 

 
                                                           

 .(ّْٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ّّٗ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ٕٔ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(َّْ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارّْٕ/ُالكافي ػ الكميني:)(ّ)
 .(ّْٓ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 .(ّْْ ػّّْ/ِٔ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)



 181 

أف المالئك  الحفظ  عملهـ السالـ الموكموف بكتاب  أعماؿ الروالات التي تزعـ حادي عشر: 
 العباد وأقوالهـ، ال لكتبوف كؿ شيء:

 بعضيا الحفظة قالت يتحدثاف قعدا إذا المؤمنيف إف" :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي
 (ُ)...".عمييما اهلل ستر كقد سران  ليما فمعؿ بنا لكااعتز : لبعض

، وتدخؿ بلوتهـ، تيزؿ عمى األئم  المالئك  ػ عملهـ السالـ ػالروالات التي تزعـ أف ثايي عشر: 
  وتطأ فرشهـ وبسطهـ، وتأتلهـ باألخبار، وتالعب صبلايهـ، وأف األئم  لروف المالئك :

العديد مف األبكاب في أف المبلئكة تدخؿ بيكت  مدة عندىـفي مصادرىـ المعت عقد الشيعة اإلمامية
 :كيحدثكنيـ األئمة، كتطأ فرشيـ كبسطيـ، كأف األئمة يركف المبلئكة

  (ِ)السبلـ. عمييـ باألخبار كتأتييـ بسطيـ كتطأ بيكتيـ المبلئكة تدخؿ األئمة أف باب- أ
  (ّ)مييـ أجمعيف.ع اهلل يركنيـ صمكات كأنيـ فرشيـ كتطأ تأتييـ المبلئكة باب أف- ب
 كالسبلـ الصبلة عمييـ كتطكؼ بسطيـ كتأتييـ منازليـ تدخؿ المبلئكة كأف األئمة في باب- ت

 (ْ)باألخبار.

 : ، كسابقتهازوراً  لألئم ويها بأما الروالات التي ليس
 فرشنا، في كتتقمب رحالنا في عمينا لتنزؿ المبلئكة إف" :اهلل أيه قاؿ ما يسب إلى أبي عبد .ٔ

 كتقمب أجنحتيا، عمينا كتقمب كيابس، رطب زمانو في نبات كؿ مف كتأتينا ائدنا،مك  كتحضر
 كما معنا، لتصمييا صبلة كؿ كقت في كتأتينا إلينا، تصؿ أف الدكاب كتمنع صبياننا، عمى أجنحتيا

 في يمكت ممؾ مف كما فييا، يحدث كما عندنا، األرض أىؿ كأخبار إال ليؿ كال عمينا يأتي يكـ مف
 (ٓ)."الدنيا في سيرتو كانت ككيؼ بخبره كتأتينا إال غيره كيقكـ األرض

                                                           

، كسائؿ الشيعة ػ (ُِّ/ٓ) - المجمسي - األنكار (، بحارُِٖ/ِالكافي ػ الكميني ػ باب المصافحة:)(ُ)
 .(ِِٗ/ُِالعاممي:)

  .(ّْٗػّّٗ/ُ) كفي الباب أربع ركايات: – الكميني الكافي ػ(ِ)
 .(َّٔػُّٓ/ِٔ:)كتحت ىذا الباب ستا كعشريف ركاية - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (.َُٔػَُُ:)صركايةىذا الباب بأكثر مف عشريف  كاستشيد الصفار في بصائر الدرجات ػ الصفار ػ(ْ)
(، بحار األنكار ػ ّٔٓ/ِ(، الخرائج كالجرائح ػ الركاندم:)َُٔبصائر الدرجات ػ الصفار:)ص(ٓ)

 (.ّٔٓ/ِٔالمجمسي:)
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ٛح }في قكؿ اهلل تعالى:  :اهلل أيه قاؿ ما يسب إلى أبي عبد .ٕ ُِ ظَمَخ ْٓ َُّ ح ُ ػُ رَُّٕخ هللاَّ ٍَ َٓ لَخٌُٛح  ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

ٚ َُ أَْرِش َٚ ُٔٛح  َِ ََل طَْل َٚ اَلثَِىشُ أََلَّ طََوخفُٛح  َّ ٌْ ُُ ح ِٙ ُي َػ١ٍَْ َِّ َْ طَظََٕ ُْ طَُٛػُيٚ ْٕظُ َِّٕش حٌَّظِٟ ُو ـَ ٌْ  ،[َّفصمت:] {ح رِخ

 (ُ)ػ ليتكئكا عمييا ػ". منازلنا في الكسائد كسدناىـ كاهلل أما: فقاؿ
 (ِ) ...".الكحي كمنزؿ ،المبلئكة ميبط بيكتنا"... :اهلل أيه قاؿ ما يسب إلى أبي عبد .ٖ
كىك  ،(ّ)..."فرشنا كتطأ عمينا ؿلتنز  كاهلل المبلئكة إف"... :أيه قاؿ ةعفرما يسب إلى أبي  .ٗ

ََل } معنى قكلو تعالى: َٚ اَلثَِىشُ أََلَّ طََوخفُٛح  َّ ٌْ ُُ ح ِٙ ُي َػ١ٍَْ َِّ ٛح طَظََٕ ُِ ظَمَخ ْٓ َُّ ح ُ ػُ َخ هللاَّ رُّٕ ٍَ َٓ لَخٌُٛح  ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َْ ُْ طَُٛػُيٚ ْٕظُ َِّٕش حٌَّظِٟ ُو ـَ ٌْ ٚح رِخ َُ أَْرِش َٚ ُٔٛح  َِ  .[َّفصمت:]{طَْل

نيا لتأتينا المبلئكة إف" :اهلل أيه قاؿ أبي عبد ما يسب إلى .٘  رؤكس عمى بأجنحتيا لتمر كا 
فك  صبياننا،  (ْ)."نمارقنا عمى لتزاحمنا المبلئكة ا 

(ٓ)".صبياننا رؤكس كتمسح فرشنا تطأ المبلئكة إف" :وفي روال  أخرى .6
 كميكائيؿ جبرئيؿ نزؿ ،() عمي إلى فاطمة زفت لما" :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٚ

سرافيؿ،  (ٔ) ...."ممؾ ألؼ سبعكف منيـ كنزؿ كا 
 يعني كسائدنا، ليـ كنثني كيسممكف ليأتكنا "إنيـ :اهلل الصادؽ أيه قاؿ عبد ما يسب إلى أبي .ٛ

 (ٕ)المبلئكة".
 لزعموف في روالاتهـ أف األئم  لروف ممؾ الموت:ثالث عشر: 

 (ٖ)."المكت. ممؾ انو عممت رأيتو فمما كجوال قاطب رجؿ أقبؿ".. :قوله اهلل عبد ما يسب إلى أبي

 
                                                           

 (، بحارَُِ:)ص:كيطكؼ بسطيـ منازليـ تدخؿ المبلئكة كاف األئمة في باب ػ بصائر الدرجات ػ الصفار(ُ)
 .(ّّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار

 :عمييـ أجمعيف اهلل صمكات يركنيـ كأنيـ فرشيـ كتطأ تأتييـ المبلئكة باب أف - المجمسي - نكاراأل بحار(ِ)
(ِٔ/ِّٓ). 
 .(ِّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُِبصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(ّ)
 .(ّّٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُِبصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(ْ)
 .(ّٓٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُّػ الصفار:)ص: بصائر الدرجات(ٓ)
 .(ُّٗ/ّْبحار األنكار ػ المجمسي:)(ٔ)
 .(ّٓٓ/ِٔ) - المجمسي - األنكار (، بحارَُّ(بصائر الدرجات:)صٕ)
 .(ِْٔص)المكت: كممؾ كميكائيؿ جبريؿ لو ترايا انو اإلماـ في الصفار ػ باب – الدرجات (بصائرٖ)
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 المالئك  تمقي إلى األئم  وتممي عملهـ:الروالات التي تزعـ أف رابع عشر: 

 (ِ)، سبؽ ذكره.(ُ)عميو" أممى إليو كجبرائيؿ يمقى الركح أفبابان بعنكاف:" باب...عقد المجمسي 
 بدفتر، كدعا  عميان  كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ "دعا :قاؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه .ٔ

 فانتبو ظيره، جبريؿ عميو عميو، فأممى كأغمي بطنو كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عميو فأممى
: فقاؿ اهلل، رسكؿ يا أنت: فقاؿ ؟ عمي يا عميؾ ىذا أممى مف: فقاؿ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 (ّ)عميؾ ظيره". أممى كجبريؿ بطنو عميؾ أمميت أنا
 يساره عف كميكائيؿ يميف عمي جبريؿ عف "...كاف وما يسب إلى أبي عبد اهلل ألضا أيه قاؿ: .ٕ

 (ْ)يحدثانو".
إال  قضية عمي كردت فما:  عمي "قاؿ وميها ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ٖ

 نزؿأ يكف كلـ ذاؾ ككيؼ: فقيؿ لو صدقكا،: فقاؿ أبك عبد اهلل رسكلو، كحكـ اهلل بحكـ فييا حكمت
 (ٓ) القدس". ركح بو يتمقاه كاف: فقاؿ ؟ غائبا كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف كقد القرآف كمو

الات التي تزعـ أف فاطم  الزهراء رضي اهلل عيها خمقت مف عرؽ ةبرلؿ الرو  خامس عشر:
وزغبه ،(ٔ): 

 كمف جبرائيؿ ؽعر  مف "...خمقت فاطمةأيه قاؿ:  اليبي  يسب إلى أبي عبد اهلل أف ما
(ٕ)زغبو...".

 

 
 

                                                           

 .(ُٕٓػُُٓ/ّٗ) :ركاية ةعشر  كفيو تسع - المجمسي - األنكار (بحارُ)
 في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني:"أثر ركايات الشيعة عمى النبكات".(ِ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (.بحارِٕٓ:)صالمفيد(االختصاص ػ ّ)
 .(ُِٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (.بحارِٖٔ:)صالمفيد(االختصاص ػ ْ)
 .(ُُٓ/ّٗ) - المجمسي - األنكار (بحارٓ)
فر الشيعيرات الريش، كىي مف ينبت ما أكؿ :الزىغىبي (ٔ)  تاج الصحاح، (ٕٗ/ٖ)المغة: الفرخ.)تيذيب ريش عمى الصي

، كيقصد (ُٖ/ّ)العركس: ، تاج(ُّ/ّ)المغة: ، مقاييس(ّْٓ:ص)المغة: ، مجمؿ(ُّْ/ُ)العربية: كصحاح المغة
 بالركاية مف عرؽ جبريؿ كشعره.

 .(ُٖ/ّْ) - المجمسي - األنكار بحار(ٕ)
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، وأيهـ ؿ عمى فاطم  رضي اهلل عيهايزتتالمالئك  الروالات التي تزعـ أف سادس عشر: 
 :(ُ)لحدثويها

 عمى دخؿ ػ كآلو عميو اهلل صمىػ  نبيو قبض لما اهلل إف" :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلي أبي .ٔ
 غميا يسمي ممكان  إلييا فأرسؿ  اهلل إال يعممو ماال الحزف مف كفاتو مف( السبلـ عمييا) فاطمة
 (ِ) ...".كيحدثيا

كفي ركاية أخرل منسكبة إلى أبي عبد اهلل، تبيف مف ىك الممؾ الذم أرسمو اهلل تعالى إلى فاطمة 
 رضي اهلل عنيا؛ ليعزييا كيحدثيا.

 مىص اهلل رسكؿ بعد مكثت فاطمة إف"... :أيه قاؿ ألضاً ما يسب إلي أبي عبد اهلل الصادؽ  .ٕ
 يأتييا  جبرائيؿ فا  ك  ،أبييا عمى شديد حزف دخميا ككاف ،يكمان  كسبعيف خمسة كآلو عميو اهلل

 في بعدىا يككف بما كيخبرىا كمكانو، أبييا عف كيخبرىا نفسيا، كيطيب أبييا، عمى عزاءىا فيحسف
 (ّ)...."ذريتيا

 أفٌ  ذكر القرآفف ؛ ألالمبلئكة مع فاطمة حديث في غرابة ال أٌنو" :الرافض  لزعـ الشلع 
ذْ }، في قكلو تعالى:عمراف ابنة مريـ حدثت المبلئكة  اْصَطَفاؾِ  المَّهَ  ِإفَّ  َمْرَلـُ  َلا اْلَماَلِئَك ُ  َقاَلتِ  َواِ 

 نحف عندنا المعمكـ مف ، كيقكلكف: أف[ِْ:عمراف آؿ]{اْلَعاَلِملفَ  ِيَساءِ  َعَمى َواْصَطَفاؾِ  َوَطهََّرؾِ 

 مف المعتبرة النصكص في كرد كما ،عمراف ابنة مريـ عمى( السبلـ عمييا) الزىراء أفضمية الشيعة
 (ْ)".العالميف نساء سيدة فاطمة كأفٌ  عالميا نساء سيدة مريـ أفٌ 

يظير مما سبؽ أف الشيعة تقدـ االستدالؿ بنصكص ركاياتيا المزعكمة عمى االستدالؿ 
ء مريـ عمى نساء العالميف، كليس الكريـ؛ الف اآلية الكريمة تحدثت عف اصطفا القرآفبنصكص 

في اآلية ذكر فاطمة رضي اهلل عنيا، إال أف الشيعة يصركف عمى القكؿ بأف فاطمة ىي سيدة نساء 
العالميف مستدليف بما كرد في نصكصيـ المعتبرة عندىـ بزعميـ، فأم نصكص معتبرة عند ىؤالء 

  الكريـ؟. القرآفبعد نصكص 

                                                           

 .(ُٔص:) التبريزم: – اعتقاداتنا(ُ)
 (. ْٓٓ/ِِ) - المجمسي - األنكار بحار (،ُُٕ:)صبصائر الدرجات ػ الصفار:، (ُِْ/ُ) :الكميني الكافي ػ(ِ)
 .(ُِْ/ُ):الكميني الكافي ػ(ّ)
 .(ِّص:) التبريزم: – اعتقاداتنا(ْ)
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، وتأولؿ أف األئم  هـ حمم  العرش، وهـ السفرة الكراـ البررة الروالات التي تزعـسابع عشر: 
 :اآللات التي ذكر فلها المالئك ، وبلاف أف المقصود بها األئم 

 كأنيـ الرحماف، عرش كحممة المعمكـ المقاـ كصاحب كالمسبحكف الصافكف السبلـ عمييـ أنيـ باب" 
 (ُ)".البررة الكراـ السفرة

 فيسبح نسبح العرش، حكؿ صفكؼ أنكار كنا"... الصادؽ أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي عبد اهلل .ٔ
نا بتسبيحنا، األرض أىؿ فسبح فسبحنا األرض إلى ىبطنا أف إلى بتسبيحنا، السماء أىؿ  لنحف كا 

نا الصافكف  (ِ) ...".المسبحكف لنحف كا 
ٍس)]:اآليتيف ككف" لعقب المةمسي بقوله: ََ فَ َٓ ٍس)٘ٔرِؤ٠َِْيٞ  ٍَ ََ ٍَ رَ ح ََ  بعد }عجس{.[. ( ٙٔ( ِو

 أنو مع القرآف، في كثير ذلؾ مثؿ فإف السبلـ، عمييـ ػ األئمة ػ فييـ نزكليما ينافي ال المبلئكة ذكر
 المبلئكة إطبلؽ يبعد ال الظبلؿ عالـ في بالمبلئكة كاختبلطيـ الركحانييف المقدسيف مف لككنيـ
  (ّ) .مجازان  عمييـ

 بالتسبيح اهلل فأمرنا العرش، حكؿ أنكاران  كنا محمد آؿ إنا" أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٕ
 أىؿ فسبحت فسبحنا بالتسبيح اهلل فأمرنا األرض إلى أىبطنا ثـ بتسبيحنا، المبلئكة فسبحت فسبحنا
نا الصافكف لنحف فإنا بتسبيحنا، األرض  (ْ)".المسبحكف لنحف كا 

َْ حٌْ }"أف معنى قكلو تعالى: ةاء في روالاتهـ: .ٖ ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْل ٠ ٌِ ِي حٌَّ ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ ُ٠ ٌَُٗ ْٛ ْٓ َك َِ َٚ  َٕ َْ َؼ

 َْ خ فَخْغفِ ّا ٍْ ِػ َٚ شا  َّ ْك ٍَ ٍء  ْٟ ًَّ َش ْؼَض ُو ِٓ َٚ َخ  رَّٕ ٍَ ُٕٛح  َِ َٓ آ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ َْ ٚ َُ ظَْغفِ ْٔ َ٠ َٚ  ِٗ َْ رِ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ رِّ َٓ طَخرُٛح  ٍَ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ

 ُِ ِل١ ـَ ٌْ حَد ح ٌَ ُْ َػ ِٙ لِ َٚ ز١ٍََِه  َٓ حطَّزَُؼٛح   اهلل رسكؿ يعني ":العرش يحممكف الذيفا: "، قالك [ٕ:غافر]{َٚ

 يسبحكف، "المبلئكة يعني ":حكلو كمف، "اهلل عمـ يحممكف بعده مف كاألكصياء كآلو عميو اهلل صمى
 (ٓ)."محمد آؿ شيعة يعني ":آمنكا لمذيف كيستغفركف بو كيؤمنكف ربيـ بحمد

                                                           

 (ٕٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (ٕٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ٖٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ٖٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 (ٖٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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ٍس)رِؤَ ] تعالى: قوله أيه قاؿ في الصادؽ اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٗ ََ فَ َٓ ٍَ ٠ِْٔ٘يٞ  ح ََ ( ِو

ٍس) ٍَ ََ  (ُ)".السبلـ عمييـ األئمة ىـ: قاؿ،  }عجس{.[. ( ٙٔرَ

ٌَُٗ }" ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ في قوله تعالى: .٘ ْٛ ْٓ َك َِ َٚ  َٕ َْ ٌَْؼ َْ ح ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْل ٠ ٌِ حٌَّ

 ُْ ِٙ رِّ ٍَ ِي  ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ براىيـ سيفكالح كالحسف عميان ك  محمدان  يعني، قاؿ: [ٕ:غافر]{٠ُ سماعيؿ كا   كا 

 (ِ)."أجمعيف عمييـ اهلل صمكات كعيسى كمكسى
ِٗ }معنى قكلو تعالى: أف ةاء في روالاتهـ: .6 ْٓ ِػزَخَىطِ َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ رَِّه ََل ٠َ ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َْ ُيٚ ـُ ْٔ َ٠ ٌَُٗ َٚ زُِّلَُٛٔٗ  َٔ ُ٠  (ّ)".السبلـ عمييـ كاألئمة كالرسؿ األنبياء :يعني ،[َِٔ:األعراؼ]{َٚ

 بعد كال المبلئكة، بيـ المراد أف المفسريف بيف المشيكريعقب المجمسي عمى الركاية بقكلو: "
 األنبياء في كىذا المعنكم، القرب بحسب إال ليس ربيـ عند المبلئكة ككف الف التأكيؿ ىذا في

 (ْ)".أتـ السبلـ عمييـ كاألئمة
ُٓ }قاؿ تعالى: َّ ْك ََّ ٌَ حٌ لَخٌُٛح حطََّو َٚ َِِٖ ِْ َ ُْ رِؤ ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ زِمَُُٛٔٗ رِخ ْٔ *ََل ٠َ َْ ٛ ُِ ََ ْى ُِ ًْ ِػزَخٌى  ْزَلخَُٔٗ رَ ُٓ ح  ٌَيا َٚ

 َْ ٍُٛ َّ  رحمانا، ظنكىـ الذيف المكرمكف بالعباد المراد، يقكؿ المجمسي: "لعؿ [ِٕػِٔ:األنبياء] {٠َْؼ

 عف تعالى نفسو بحانوس نزه ثـ كلدا، المبلئكة اتخذ اهلل أف يدعكف أنيـ المعنى يككف أف كيحتمؿ
 كالتذلؿ كاالنقياد اإلطاعة غاية في كىـ كيختارىـ يصطفييـ عنده مكرمكف عباد لو بؿ: قاؿ ثـ ذلؾ،
 المكرميف كسائر يشمميـ ما أك السبلـ، عمييـ األئمة إما بالعباد المراد يككف أف حينئذ يبعد فبل لو،
 فحممتو العمـ ىك الذم العرش كأما، عيفأجم عمييـ اهلل صمكات كالكصييف كالنبييف المبلئكة مف

براىيـ فنكح األكليف مف األربعة فأما اآلخريف، مف أربعة ك األكليف، مف أربعة  كعيسى كمكسى كا 
 (ٓ)السبلـ...". عمييـ كالحسيف كالحسف كعمي فمحمد اآلخريف مف األربعة كأما السبلـ، عمييـ

                                                           

 (َٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (َٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ُٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ُٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 (ُٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 مالئك .في العقلدتهـ المطمب الثايي: أثر الروالات عمى 

إلى أئمتيا، كاف ليا أثرىا عمى معتقداتيـ في  رافضةالركايات التي نسبتيا الشيعة ال
جعمت ىذه الركايات الشيعية المنسكبة إلى األئمة في المبلئكة عمييـ السبلـ الشيعة المبلئكة، 
 :منيا تعتقد في المبلئكة عمييـ السبلـ العديد مف المعتقدات الرافضة

، كمف  خمقوا مف يور عمي المالئك  أف التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿالروالات أواًل: 
كزعميـ: أف اهلل تعالى خمؽ ممؾ مف  ،نكر كجيو، متأثريف بالركايات التي كضعكىا عمى النبي 

ألؼ  سبعيف  طالب أبي بف عمي كجو نكر مف ، ثـ زعمكا: أف اهلل تعالى خمؽ(ُ)نكر عمي
 (ّ)عمي. نكر مف المبلئكةا: أف اهلل تعالى خمؽ جميع ، كأخيران زعمك (ِ)ممؾ

لخالفوف أوامر اهلل تعالى،  المالئك  أف الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ ثايلًا:
يعتقدكف في المبلئكة عمييـ السبلـ أف منيـ مف يخالؼ أكامر اهلل تعالى، وأيهـ لستحقوف عقابه: 

هلل تعالى، فيعاقبو اهلل تعالى عمى مخالفتو أمره بزعميـ، كما جاء كيرفضيا، فيستحؽ العقاب مف ا
يعتقدكف أف المبلئكة فيـ  ،في الركاية التي زعمت أف اهلل تعالى عرض عمى المبلئكة كالية عمي 

، فرفضيا ممؾ، فعاقبو اهلل تعالى بكسر جناحو، كلـ يشفيو بالتآـ أىؿ البيتك  عمي تديف بكالية
، كالتمرغ كالتمسح بميد الحسيف ال بعد قبكلو كالية عمي جناحو، كلـ يبرأ إ

، كالركايات التي (ْ) 
كىك يقتؿ، فعرجكا إلى السماء كلـ  تحدثت عف المبلئكة عمييـ السبلـ الذيف مركا بالحسيف 

، فعاقبيـ اهلل تعالى كما تزعـ الشيعة في ركاياتيا، باف أنزليـ إلى األرض ينصركا الحسيف 
؛ لعدـ نصرتيـ لمحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما، كقد غبران  شعثان  د قبر الحسيف كأسكنيـ عن

ذكرتيـ الركايات بأعدادىـ، كظير مف خبلليا التناقض كاالضطراب، فكاف إنزاؿ العقكبة بالمبلئكة 
 . (ٓ)عمييـ السبلـ؛ لمخالفتيـ أكامر اهلل تعالى

 

                                                           

 (.َُٗ/ّٗ،ّٖٔ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ِٕٓ/ّٗ،َِّ/ِّ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ُّٗ/ْٓ،َُ/ُٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 .(ُّْػَّْ/ِٔ) - المجمسي - كاراألن (، بحارٕٕبصائر الدرجات ػ الصفار:) صانظر: (ْ)
 .(ِِٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ُٔ/ٖٗ،ِِٔ/ْٓ) - المجمسي - األنكار حارانظر: (ٓ)
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 المالئك  لياموف: أف القوؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في ثالثًا: 

: "أنو سئؿ، ىؿ المبلئكة ينامكف؟، الميسوب  إلى أبي عبد اهلل الصادؽ ذلؾ في الروال ةاء 
 (ُ)...".ينامكف كالمبلئكة ، كحده اهلل خبل ،يناـ كىك إال حي مف : مافأجاب

 :سالـ عمى األئم يزوؿ المالئك  عملهـ الب رابعًا:الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ

يعتقدكف أيضان في المبلئكة عمييـ السبلـ بمقتضى ركاياتيـ أف المبلئكة عمييـ السبلـ ينزلكف عمى 
األئمة كيحدثكنيـ كيممكف عمييـ، كيأتكنيـ باألخبار، كأف األئمة يركف المبلئكة عيانان، بؿ كيعتقدكف 

كبسطيـ، كتزاحميـ عمييا، كتحضر  المبلئكة تنزؿ عمى بيكت األئمة، كتدخميا، كتطأ فرشيـ أف
مكائدىـ، كتبلعب صبيانيـ، كاف األئمة يصنعكف الكسائد مف زغب ػ أم ريش ػ أجنحة المبلئكة 

، كاعتقادىـ يحدثكنياأنيـ نزكؿ المبلئكة عمى فاطمة رضي اهلل عنيا، ك  ىـاعتقاد، ك"(ِ)عمييـ السبلـ
 ىي أكؿ مف نزؿ عمييا الكحي جبريؿ ، أف فاطمة الزىراء رضي اهلل عنيا بنت رسكؿ اهلل 

، بعدما دخميا حزف شديد عمى كفاة النبي ؛ لتعزيتيا كمكاساتيا بكفاة أبييا بعد كفاة الرسكؿ 
 

 حدثت المبلئكة أفٌ  ذكر القرآف؛ ألف المبلئكة مع فاطمة حديث في غرابة ال أٌنو، كيزعمكف: (ّ)
ذْ }، في قكلو تعالى:عمراف ابنة مريـ  َوَطهََّرؾِ  اْصَطَفاؾِ  المَّهَ  ِإفَّ  َمْرَلـُ  َلا اْلَماَلِئَك ُ  َلتِ َقا َواِ 

 الشيعة نحف عندنا المعمكـ مف ، كيقكلكف: أف[ِْ:عمراف آؿ]{اْلَعاَلِملفَ  ِيَساءِ  َعَمى َواْصَطَفاؾِ 

 مريـ أفٌ  مف المعتبرة النصكص في كرد كما ،عمراف ابنة مريـ عمى( السبلـ عمييا) الزىراء أفضمية
، كيتفرع عف ىذا المعتقد في نزكؿ المبلئكة (ْ)"العالميف نساء سيدة فاطمة كأفٌ  عالميا نساء سيدة

عمييـ السبلـ عمى فاطمة رضي اهلل عنيا، معتقداف، المعتقد األكؿ: اعتقادىـ نزكؿ المبلئكة 
رضي اهلل كالكحي عمييـ السبلـ عمى فاطمة رضي اهلل عنيا، كالمعتقد الثاني: اعتقادىـ أف فاطمة 

عنيا يكحى إلييا؛ ألف المبلئكة كانت تحدثيا، كالكحي كاف ينزؿ عمييا كيكحي إلييا، فجمعت ما 
في  كاف ينزؿ عمييا مف حديث المبلئكة كخاصة ما كاف يكحى إلييا مف الكحي جبريؿ 

                                                           

 .(ُٖٓ/ٔٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 بصائر الدرجات ػ ،(َّٔػُّٓ/ِٔالمجمسي:) - األنكار بحار ،(ّْٗػّّٗ/ُ) :الكميني الكافي ػانظر: (ِ)

 (.ّٔٓ/ِ(، الخرائج كالجرائح ػ الركاندم:)َُٔػَُُ:)صالصفار
 .(ُِْ/ُ):الكميني الكافي ػ(ّ)
 .(ُٔ،ِّص:) التبريزم: – اعتقاداتنا(ْ)
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، لكف الحقيقة أف ما (ُ)مصحؼ، أسماه الشيعة فيما بعد "مصحؼ فاطمة"، كقد سبؽ الحديث عنو
سب إلى األئمة مف ركايات بيذا الشأف، ىي ركايات باطمة، كما ترتب عمييا مف معتقدات فيي ن

 معتقدات باطمة؛ الف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ.

المالئك   أفضمل  األئم  عمى ةملعب خامسًا: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ
أحد حتى المبلئكة المقربكف، كاعتبركا ذلؾ مف  ، كأف مرتبة األئمة ال يصؿ إليياعملهـ السالـ

 .(ِ)ضركريات مذىبيـ

أف المالئك  ال شغؿ لهـ إال األئم  وأبياء  سادسًا: الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ
أف المبلئكة تزكر قبر عمي (ّ)، عندما زعمكا في ركاياتيـاألئم  وقبور األئم  وزوار قبور األئم 

أتي عمى مف زاره كتبشره بمغفرة اهلل تعالى لو، أف ىناؾ مبلئكة مككمكف بقبر الحسيف ، كأنيا ت
عمى الحسيف  ، يصمكف كيبككف عند القبر ،أف جميع المبلئكة كيعتقدكف ، كيدعكف لمف زاره

، فيزكركنو أفكاجا، فكج ينزؿ عمييـ السبلـ يسألكف اهلل تعالى أف يأذف ليـ بزيارة قبر الحسيف 
بؿ كأساؤكا األدب مع المبلئكة عمييـ السبلـ عندما قالكا في المبلئكة: أنيـ خداـ لبلئمة ، يعرج كفكج

، كاف المبلئكة عمييـ السبلـ يتشرفكف بخدمة األئمة، عندما زعمكا أف المبلئكة (ْ)كمحبي األئمة
 مة بزعميـ،أف يككف خادما لبلئ تدعكا اهلل تعالى أف يرزقيا شرؼ خدمة األئمة، كدعاء جبريؿ 

أف المبلئكة عمييـ السبلـ لـ تكف تعرؼ  كأساؤكا األدب مع المبلئكة عمييـ السبلـ عندما قالكا:
أف المبلئكة عمييـ السبلـ يتكسمكف إلى اهلل تعالى ك  ،تسبيحان كال تقديسان قبؿ تسبيح كتقديس األئمة

بكتابة أعماؿ العباد كأقكاليـ، ال أف المبلئكة الحفظة عمييـ السبلـ المككمكف كيعتقدكف  ،بحؽ األئمة
                                                           

 في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني.(ُ)
 (.ِٓص) اإلسبلمية ػ الخميني ػ الحككمةانظر: (ِ)
أمره  في تعالى اهلل إلى المبلئكة باب ضجيج - المجمسي -األنكار (، بحارِٖٓػُٖٓ/ْالكافي ػ الكميني:)انظر: (ّ)

 اهلل عميو صمكات السبلـ عمييـ كفاطمة األنبياء كبكاء لنصره، كبكائيـ بعثيـ اهلل كأف ػ الحسيف ػ
 قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات (، كامؿّْ/ٔ:)الطكسى جعفر أبي ػ ، تيذيب األحكاـ(ِِْػَِِ/ْٓ)عميو:

 العاممي: – الشيعة (، كسائؿِٖػَٖ(، جامع األخبار ػ الشعيرم:)صْٓٗ،ِّٓص،ُٕٕػُُٕالقمي:)ص
 طاكس: بف مكسى بف عمى ػ سيد ، اليقيف(ِِْػُِْ/َُ)الكسائؿ: (، مستدرؾِِْػَْٗص،ّّٗ/ُْ)

 .(ِٗٓػِٖٓ)ص
 أصكؿ في الميمة الفصكؿ، (ُِٖ/ْ) - المستدرؾ ، خاتمة(ُُٓ/ِٕ) العاممي: – الشيعة كسائؿانظر: (ْ)

، ّّْ/ُٓ، ّْٓ/ِٔ ،ّّٓ/ِٔ، ّْٓ/ُٖ) - المجمسي - األنكار بحار ،(َْٗ/ُ) - العاممي الحر - األئمة
 .(ِّٔ/ِ) - الصدكؽ الشيخ - الرضا أخبار عيكف، (َّّ/ٕٓ
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ألف الشيعياف إذا التقيا كتناجيا يعتزليما المبلئكة الحفظة، ألنيما يتحدثاف في  يكتبكف كؿ شيء،
سر مف األسرار، كال يرادا أف يطمع عميو احد، فإكراما ليما تعتزليما الحفظة، فبل يكتبكف ما دار 

 بينيما، بزعـ الشيعة. 

 تأولؿ اآللات التي تحدثت عف المالئك ، واعتقادتي يسبوها لألئم  أوقعهـ بسابعًا: الروالات ال
الكرلـ مف لفظ المالئك ، فإف المراد به  القرآفأف ما ذكر في  اإلثيي عشرل  الشلع  اإلمامل 

بتأكيؿ  اإلثني عشريةمف أجؿ المحافظة عمى ىذا المعتقد قامت الشيعة اإلمامية ك  (ٔ):األئم 
آليات التي تحدثت عف المبلئكة، مف خبلؿ ما كرد في ركاياتيـ المنسكبة إلى كتحريؼ معاني ا

َٓ }أئمتيـ، منيا: تحريؼ اآليات التي تحدثت عف حممة العرش، كتحريؼ معنى قكلو تعالى:  ٠ ٌِ حٌَّ

 ُْ ِٙ رِّ ٍَ ِي  ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ ُ٠ ٌَُٗ ْٛ ْٓ َك َِ َٚ  َٕ َْ ٌَْؼ َْ ح ٍُٛ ِّ فقالكا:  األئمة،، "زعمت الشيعة أنيـ [ٕ:غافر]{٠َْل

{ َٕ َْ ٌَْؼ َْ ح ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْل ٠ ٌِ  عمـ يحممكف بعده مف كاألكصياء كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ يعني: {حٌَّ

ٌَُٗ  }، اهلل ْٛ ْٓ َك َِ َْ }،المبلئكة يعني :{َٚ زُِّلٛ َٔ يِ  ٠ُ ّْ ُْ  رَِل ِٙ رِّ ٍَ  َْ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ِٗ َْ  رِ ٚ َُ ظَْغفِ ْٔ َ٠ َٚ  َٓ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ 

ُٕٛح َِ  كالحسف عميان ك  محمدان  يعني، كقالكا أيضان: حممة العرش، محمد آؿ شيعة يعني : [ٕ:غافر] {آَ

براىيـ كالحسيف سماعيؿ كا   حممتوك  ،العمـ ىك العرشعمييـ السبلـ، كزعمكا: أف  كعيسى كمكسى كا 
براىيـ نكحيـ: ف ،األكليف مف األربعة فأما اآلخريف، مف أربعة ك األكليف، مف أربعة ثمانية،  كا 
 كالحسف كعمي ، محمد ، فيـ:اآلخريف مف األربعة كأما السبلـ،ك  الصبلة عمييـ يسىكع كمكسى
، كيحرفكف معنى قكؿ اهلل سبحانو (ِ)حممة العرش ىـ األئمة" يعتقدكف أف ، لذلؾ فإنيـ كالحسيف
زُِّلَُٛٔٗ } كتعالى: َٔ ُ٠ َٚ  ِٗ ْٓ ِػزَخَىطِ َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ رَِّه ََل ٠َ ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ َْ  اِ ُيٚ ـُ ْٔ َ٠ ٌَُٗ  ،[َِٔاألعراؼ:] {َٚ

ِٗ }"فقالكا في معنى  ْٓ ِػزَخَىطِ َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ رَِّه ََل ٠َ ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ  عمييـ كاألئمة كالرسؿ األنبياء ىـ :{حٌَّ

رِّهَ ]، كيعتقدكف أنو ليس ىناؾ ثمة فرؽ في التأكيؿ، سكاء تأكيؿالسبلـ ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ بأنيـ المبلئكة، [ حٌَّ
رِّهَ ]تأكيؿ  أك ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ بأنيـ األئمة؛ ألف ككف المبلئكة عند ربيـ، فيك ليس إال بحسب القرب  [حٌَّ

، كيحرفكف معنى (ّ)المعنكم، كىذا القرب عند اهلل تعالى في حؽ األنبياء عمييـ السبلـ، كاألئمة أتـ"

                                                           

 (.ُٗػٕٖ/ِْبحار األنكار ػ المجمسي:)(ُ)
 (ُٗػٖٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ُٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
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ْزَلخَٔ } تعالى:قكؿ اهلل  ُٓ ح  ٌَيا َٚ  ُٓ َّ ْك ََّ ٌَ حٌ لَخٌُٛح حطََّو َٚ( َْ ٛ ُِ ََ ْى ُِ ًْ ِػزَخٌى  ِي ُٕٙٗ رَ ْٛ زِمَُُٛٔٗ رِخٌمَ ْٔ ( ََل ٠َ

( َْ ٍُٛ َّ ِٖ ٠َْؼ َِ ِْ َ ُْ رِؤ ُ٘ ، كاعتقادىـ (ُ)فقالكا: إف المراد بالعباد المكرمكف ىـ األئمة ،[األنبياء]. {( 0َٕٚ

ٍس)} أف السفرة الكراـ البررة، الكاردة في قكلو تعالى: ََ فَ َٓ ٍَ ٘ٔرِؤ٠َِْيٞ  ََ ٍَ رَ ح ََ ، ىـ [عبس]{(ٍٙٔس)( ِو

، بعد تحريفيـ لمعنى اآليات، كيقكلكف: إف ككف ىذه اآليات ذكرت بعد ذكر المبلئكة (ِ)األئمة
عمييـ السبلـ، ال ينافي نزكؿ ىذه اآليات في األئمة، ألف األئمة مف المقدسيف كالركحانييف، 

؛ لذلؾ ىـ يعتقدكف (ّ)ييـكيختمطكف بالمبلئكة في عالـ الظبلؿ، فميس بعيدا إطبلؽ لفظ المبلئكة عم
أف السفرة الكراـ البررة ىـ األئمة، كالذيف يسبحكف الميؿ كالنيار كال يفتركف ىـ األئمة، كأكرد 

أف األئمة ىـ حممة العرش، كىـ السفرة الكراـ المجمسي في كتابو بحار األنكار بابان في ذلؾ، يبيف 
ة عمييـ السبلـ، كحممة العرش، كالعباد ، كيصرح بتأكيؿ اآليات التي تحدثت عف المبلئكالبررة

؛ أكرد المجمسي ىذا الباب، (ْ)المكرمكف، كالسفرة الكراـ البررة، كغيرىا مف اآليات التي تناكلت ذلؾ
 كأكرد تحت الباب العديد مف الركايات؛ لتثبيت ىذه المعتقدات الشيعية حكؿ المبلئكة.

                                                           

 (ُٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (َٗ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ٖٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
  (ٕٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
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 .ي المالئكألئم  فلالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  

أف ما زعمتو الشيعة اإلمامية في ركاياتيا التي نسبتيا إلى أئمتيا في المبلئكة، تبيف فساد 
اعتقاد الشيعة اإلمامية في المبلئكة عمييـ السبلـ، كتبيف انحراؼ اعتقادىـ في المبلئكة عف 

سبحانو كتعالى في االعتقاد الذم يجب أف يعتقد فييـ، كىك االعتقاد الذم أكضحو كبينو لنا اهلل 
ػ في سنتو، كاألصؿ في االعتقاد بالمبلئكة عمييـ السبلـ أكالن أف نؤمف  كتابو، كبينو لنا النبي ػ 

َٓ }، قاؿ تعالى:لئليماف بو تاليان  بالمبلئكة عمييـ السبلـ اإليماف تعالى اهلل جعؿقد ك  بيـ جميعا، َِ آ

 ِٗ رِّ ٍَ  ْٓ ِِ  ِٗ َِِي ا١ٌَِْ ْٔ خ أُ َّ ُُٓٛي رِ ََّ ِٗ  حٌ ٍِ ُٓ ٍُ َٚ  ِٗ ُوظُزِ َٚ  ِٗ اَلثَِىظِ َِ َٚ  ِ َٓ رِخلِلَّ َِ ًٌّ آ َْ ُو ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح كمع ، [ِٖٓ:البقرة]{َٚ

جميعا نؤمف بجميع ما كرد في حقيـ، سكاء في الكتاب أك السنة أك  تعالى اهلل اإليماف بمبلئكة
، ككرد في حقيـ شرفيـ كذكر فضائميـ عمى الكثير مف الكريـ القرآف اشتمؿ كقد إجماع سمؼ األمة،

ًَ }تعالى: كلوق العديد مف اآليات في مدحيـ، منيا: ٠َِ ِؿْز َٚ  ِٗ ٍِ ُٓ ٍُ َٚ  ِٗ اَلثَِىظِ َِ َٚ  ِ ح لِِلَّ ّٚا َْ َػُي ْٓ َوخ َِ

 َٓ ٠َِ ٍَْىخفِ ٌِ ٌّٚ َ َػُي َّْ هللاَّ ِ ١َىخَي فَب ِِ ليـ،  فبل يككف المؤمف بالمبلئكة ػ عمييـ السبلـ ػ عدكان  ،[ٖٗ:البقرة] {َٚ

أكصاؼ تؤذم كصفيـ، كما كصفتيـ الشيعة اإلمامية بأكصاؼ ال تميؽ بالمبلئكة  كذلؾ بكصفيـ
 شرفيـ جعؿ كتعالى سبحانو اهلل أف شرفيـ كمف" ،(ُ)بو" كصفيـ يؤذم بشيء يكصفكف "فبلالكراـ، 
َّال}:تعالى قاؿ فقد ،(ِ)"شيادتو تمك بالقسط شيادتيـ ٌْ ح َٚ  َٛ ُ٘ ُ َل اٌَِٗ اَِلَّ  ُ أََّٔٗ َِٙي هللاَّ ُِ َش ٍْ ٌِْؼ أٌُُٚٛح ح َٚ ثَِىشُ 

ؾِ  ْٔ ٌْمِ اَلثَِىشُ } كقكلو تعالى:،[ُٖعمراف: آؿ]{لخثِّخا رِخ َّ ٌْ ح َٚ  ِٗ ِّ ٍْ ٌَُٗ رِِؼ َِ ْٔ َي ا١ٌََِْه أَ َِ ْٔ خ أَ َّ َُٙي رِ ُ ٠َْش ِٓ هللاَّ ٌَِى

ح ١ِٙيا ِ َش َوفَٝ رِخلِلَّ َٚ  َْ َُٙيٚ ِٔ }: تعالى كلوق، ك [ُٔٔ:النساء]{٠َْش َّ ٌْ ِْٕىَف ح ظَ ْٔ َ٠ ْٓ ٌَ ِ ح لِِلَّ َْ َػْزيا ْْ ٠َُىٛ ١ُق أَ

 َْ رُٛ ََّ مَ ُّ ٌْ اَلثَِىشُ ح َّ ٌْ ََل ح عِ }: تعالى قكلو شرفيـ كمف ،[ُِٕ:النساء]{َٚ ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ْٓ فِٟ حٌ َِ  ٌَُٗ َٚ

 َٙ حٌَّٕ َٚ  ًَ َْ ح١ٌٍَّْ زُِّلٛ َٔ ُ٠* َْ ٚ َُ ِٔ ظَْل ْٔ ََل ٠َ َٚ  ِٗ ْٓ ِػزَخَىطِ َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ َْٕيُٖ ََل ٠َ ْٓ ِػ َِ ٍَ ََل َٚ خ

 َْ ٚ َُ  التكريـ لقرب المقتضية بالتعبدية اهلل سبحانو كتعالى فخصيـ" ،[َِػُٗ:األنبياء]{٠َْفظُ

                                                           

 السعيد محمد ىاجر أبك: ػ تحقيؽ السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف المبلئؾ ػ عبد أخبار في الحبائؾ(ُ)
 .(ٗ:ص):ـُٖٓٗ-ىػَُْٓاألكلى،: لبناف ػ ط – بيركت العممية، الكتب دار زغمكؿ ػ بسيكني بف
 كالمعاد ػ محمد المبدأ في كأحكالو كأفعالو نبكتو كأعبلـ فضائمو كذكر العباد، خير سيرة في كالرشاد، اليدل سبؿ(ِ)
 الكتب دار معكض ػ محمد عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: ػ تحقيؽ الشامي الصالحي يكسؼ بف

 .(ْٖٔ/ُُ):ـُّٗٗ - ىػ ُُْْ األكلى،: لبناف ػ ط – بيركت العممية
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َِِٖ  }:تعالى كلوكق ،(ُ)كالتشريؼ" ِْ َ ُْ رِؤ ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ زِمَُُٛٔٗ رِخ ْٔ *ََل ٠َ َْ ٛ ُِ ََ ْى ُِ ًْ ِػزَخٌى  رَ

 َْ ٍُٛ َّ اَل }:تعالى كلوكق ،[ِٕػِٔ:األنبياء]{٠َْؼ َّ ٌْ ًِ ح ػاَُلَع َؿخِػ َٚ ْؼَٕٝ  َِ ُٓالا أٌُِٟٚ أَْؿَِٕلٍش  ٍُ ثَِىِش 

رَخعَ  ٍُ َٓ }، كقاؿ تعالى:[ُ:فاطر]{َٚ ٠ ٌِ َْ  حٌَّ ٍُٛ ِّ َٕ  ٠َْل َْ ٌَْؼ ْٓ  ح َِ َٚ  ٌَُٗ ْٛ َْ  َك زُِّلٛ َٔ يِ  ٠ُ ّْ  رَِل

 ُْ ِٙ رِّ َْ }:تعالى كلوق ، ك[ٕ:غافر]{ٍَ َْ  أَ زُٛ َٔ غُ  ََل  أََّٔخ ٠َْل َّ ْٔ َٔ  ُْ ُ٘ ََّ ِٓ  ُْ ُ٘ ح َٛ ـْ َٔ ٍَُٕخَٚ  رٍََٝ َٚ ُٓ ٍُ  ُْ ِٙ  ٌََي٠ْ

 َْ ًْ }:تعالى كلوق ، ك[َٖ:الزخرؼ] {٠َْىظُزُٛ ِْ  ٠َظٍََمَّٝ اِ ظٍََم١َِّخ ُّ ٌْ ِٓ  ح ِٓ  َػ ١ ِّ َ١ٌْ ِٓ  ح َػ خيِ  َٚ َّ خ حٌشِّ َِ ٍْفِعُ  لَِؼ١ٌي* َ٠ 

 ْٓ يٍ  ِِ ْٛ ِٗ  اَِلَّ  لَ ل١ِذٌ  ٌََي٠ْ َٙخ}تعالى: كلوق ، ك[ُٖػُٕ:ؽ]{َػظ١ِيٌ  ٍَ اَلثَِىشٌ  َػ١ٍَْ َْ  ََل  ِشَيحىٌ  ِغاَلظٌ  َِ َ  ٠َْؼُظٛ  هللاَّ

خ َِ  ُْ ُ٘ ََ َِ َْ  أَ ٠َْفَؼٍُٛ خ َٚ َِ  َْ ٚ َُ َِ فَُٛػشٍ }كقكلو تعالى: ،[ٔ:التحريـ] {٠ُْئ َْ ٍس*رِؤ٠َِْيٞ َِ ََ طََّٙ ُِ  ٍَ ح ََ ٍس*ِو ََ فَ َٓ 

سٍ  ٍَ ََ َّْ }تعالى: كلوق ك ،[ُٔ-ُْ:عبس]{رَ اِ َٚ  ُْ خ َػ١ٍَُْى ِا ح ََ *ِو َٓ َْ  ٌََلخفِِظ١ ٛ ُّ *٠َْؼٍَ َٓ خ َوخطِز١ِ َْ طَْفؼَ  َِ ٍُٛ} 

.[ُِ-َُ:االنفطار]
، فيـ عف عبادة اهلل (ِ)لطاعتو" كانقادكا بعبادتو فقامكا المبلئكة عمييـ السبلـ؛ خمؽ "اهلل 

تعالى ال يستكبركف، بؿ يسبحكف اهلل تعالى ليبلن كنياران كال يفتركف، فبل يعصكف اهلل ما أمرىـ 
 مرتبتيـ كعمك كشرفيـ، فضميـ في مبلئكةلم المثبتيف العقبلء بيف نزاع الك" كيفعمكف ما يؤمركف،

 العبادك  المطٌيركف،ك  ، كمنيـ الحافظيف الكراـ الكاتبيف،البررة الكراـ السفرة منيـف ،كطيارتيـ
كمدحتيـ بقربيـ  المبلئكة عمييـ السبلـ التي تحدثت عفآيات اهلل تعالى  كالكثير مف ،(ّ)"المكرمكف

 عند اهلل تعالى.
كأبطمت الركايات الشيعية المزعكمة التي نسبتيا إلى أئمتيا  لكثيرةىذه اآليات ا فقد نقضت

 .في إظيار معتقداتيـ في المبلئكة عمييـ السبلـ

 :يقض الروالات التي تزعـ أف المالئك  خمقوا مف يور عمي أواَل: 

كزعمت أنيا  يتضح مما سبؽ مف الركايات التي نسبتيا الشيعة اإلمامية إلى النبي 
، كاف المبلئكة تدعكا اهلل األئمة، كالتي زعمت فييا أف المبلئكة خمقكا مف نكر عمي منقكلة عف 

، مف خبلؿ ما نسبت إليو تعالى بحؽ األئمة، يتضح منيا أف الشيعة اإلمامية تكذب عمى النبي 
                                                           

 .(ْٖٔ/ُُ):الشامي كالرشاد ػ محمد اليدل سبؿ(ُ)
 .(ُٓ:ص) العثيميف كالجماعة ػ السنة أىؿ عقيدة(ِ)
 .(ْٖٔ/ُُ):الشامي كالرشاد ػ محمد اليدل سبؿ(ّ)
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ليس كالكذب عمى أحد غيره، كىذا  ، كالكذب عمى النبي مف ركايات كأحاديث مكضكعة عميو 
 َأَحٍد، َعَمى َكَكِذبٍ  َلْلَس  َعَميَّ  َكِذًبا "ِإفَّ  :في حديث كرد في الصحيحيف، قاؿ  ف النبي ما ثبت ع

ًدا، َعَميَّ  َكَذبَ  َمفْ  كيزعمكف أف ىذه الركايات كاألحاديث منقكلة ، (ُ)"اليَّارِ  ِمفَ  َمْقَعَدهُ  َفْمَلَتَبوَّأْ  ُمَتَعمّْ
، كال ديث أنيا مقطكعة السند فبل سند ليا إلى النبي عف األئمة، لكف حقيقة ىذه الركايات كاألحا

 سند ليا أصبلن إلى األئمة.
أنيـ خمقكا مف  في خمؽ المبلئكة أنيـ خمقكا مف نكر، كلـ يقؿ  كأف ما ثبت عف النبي 

 ِمفْ  جٍ َمارِ  ِمفْ  اْلَةافُّ  َوُخِمؽَ  ُيوٍر، ِمفْ  اْلَماَلِئَك ُ  ُخِمَقتِ ": نكر عمي كما زعمت الشيعة، فقاؿ 
  (ِ).َياٍر..."

كقد ذكر اإلماـ الذىبي في كتابو منياج االعتداؿ حديث خمؽ سبعيف ألؼ ممؾ مف نكر 
 األحاديث ىذه" :كجو عمي، كغيره مف األحاديث التي عمى شاكمتو، فقاؿ في حكـ ىذه األحاديث

التي كضعكىا  ػ، بؿ ىي خرافات مف خرافات الشيعة الكثيرة عمى الرسكؿ ػ  كذب العظيـ كاهلل
 (ّ)". عمي يحب ال مف اهلل كلعف ػ، عمى النبي ػ  افتراىا مف اهلل لعف ػ، عمى ػ الرسكؿ 

 يقض روالات الشلع  التي تزعـ أف المالئك  لياموف:ثايلًا: 

أخبر اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز أف المبلئكة الكراـ عمييـ السبلـ يسبحكنو في 
َْ }يفتركف، قاؿ تعالى:الميؿ كالنيار كال  ٚ َُ ٍَ ََل ٠َْفظُ َٙخ حٌَّٕ َٚ  ًَ َْ ح١ٌٍَّْ زُِّلٛ َٔ ىذه اآلية  ،[َِ:األنبياء]{٠ُ

الكريمة تبطؿ مزاعـ الشيعة في نكـ المبلئكة عمييـ السبلـ؛ الف المبلئكة يسبحكف اهلل تعالى في 
ب كالنصب، كىذا منفي الميؿ كالنيار دكف فتكر، كال تعب، كال ممؿ، غير أف النكـ يككف بسبب التع

عف المبلئكة عمييـ السبلـ، كجاء في الصحيحيف حديث تعاقب المبلئكة بالميؿ كالنيار، عف أبي 
 ِفي َوَلْةَتِمُعوفَ  ِباليََّهاِر، َوَماَلِئَك ٌ  ِبالمَّْلِؿ، َماَلِئَك ٌ  ِفلُكـْ  "َلَتَعاَقُبوفَ  قاؿ: ، أف رسكؿ اهلل ىريرة 

                                                           

 باب (، كمسمـ:ُُِٗ، حديث:)الميت عمى النياحة مف يكره ما البخارم: كتاب الجنائز، باب أخرجومتفؽ عميو: (ُ)
 .(ْ، حديث:)كسمـ عميو تعالى اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى الكذب مف التحذير في
  (.ِٔٗٗمسمـ: كتاب الزىد كالرقائؽ، باب في أحاديث متفرقة، حديث:) أخرجو(ِ)
 بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف ػ شمس كاالعتزاؿ الرفض أىؿ كبلـ نقض في االعتداؿ منياج مف المنتقى(ّ)

 ، بتصرؼ.(ُّّ:ص)الخطيب الديف محب: ػ تحقيؽ الذىبي قىاٍيماز بف عثماف
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َـّ  اْلَعْصِر، ةِ َوَصاَل  اْلَفْةِر، َصاَلةِ  ، َباُتوا الَِّذلفَ  َلْعُرجُ  ُث ـْ  َتَرْكُتـْ  َكْلؼَ : ِبِهـْ  َأْعَمـُ  َوُهوَ  َربُُّهـْ  َفَلْسأَُلُهـْ  ِفلُك
 (ُ)."ُلَصمُّوفَ  َوُهـْ  َوَأَتْلَياُهـْ  ُلَصمُّوَف، َوُهـْ  َتَرْكَياُهـْ : َفَلُقوُلوفَ  ِعَباِدي؟
، كتنفي عنيـ ىذه عم األعماؿ التي ككِّؿ بيا المبلئكةف ييـ السبلـ، تقتضي منيـ عدـ النـك

 الصفة أصبلن؛ ألف المبلئكة لـ تخمؽ لذلؾ، كقربيـ عند اهلل تعالى يحيؿ عنيـ النكـ.
أنو  ، منيا: ما نسب إلى عمي ليقض هذا الروال  روالات أخرى يسبت إلى أئمتهـكما 

 بؾ، خمقؾ أعمـ ىـ ،معصية فييـ كال غفمة، عندىـ كال فترة، فييـ فميسقاؿ في خمقة المبلئكة: :...
 العقكؿ، سيك كال العيكف، نكـ يغشاىـ كال ،بطاعتؾ كأعمميـ إليؾ، خمقؾ كأقرب منؾ، خمقؾ كأخكؼ

  (ِ)...".األبداف فترة كال
؛ ألنو مف في المالئك ، لبطمه الميطؽ والعقؿ السملـ الرفضي وهذا المعتقد الشلعي
كة عمييـ السبلـ مككمكف بأعماؿ، قد ككميـ اهلل تعالى بيا، منيـ المعمكـ بالضركرة أف المبلئ
، كمنيـ كالبرد كالحر كالرياح كاألمطار كالككاكب كالقمر الشمس حركة المككمكف بحركة األفبلؾ مف

المككمكف بحراسة السماء مف الشياطيف، كمنيـ المككمكف بالنبات كالحىب المبذكر في األرض، كمنيـ 
اف، كمنيـ المككمكف باإلنس؛ لحفظيـ، ككتابة أعماليـ، كتكاثرىـ، كقبض أركاحيـ، المككمكف بالحيك 

، فيؿ بو ككؿ الذم باألمر دائبان  يعمؿ اهلل تعالى بيا، ككيميـ ميـككَّ  كغيرىا مف األعماؿ الكثيرة التي
 ماليـيعقؿ أف يناـ المبلئكة عف األعماؿ التي ككمكا بيا؟، كماذا سيحدث لك ناـ المبلئكة عف أع

التي ككمكا بيا ؟، كيؼ لك ناـ المبلئكة المككمكف بحراسة السماء مف الشياطيف، كالمككمكف بحركة 
الشمس أك القمر أك الككاكب أك الرياح كالمككمكف باإلنساف، الذيف يحفظكنو، كالذيف يكتبكف أعمالو، 

  كالمككمكف باألجنة، كقبض األركاح، كغيرىا؟.

 ي تزعـ إحالؿ العقوب  بالمالئك  عملهـ السالـ:يقض الروالات التثالثًا: 

فعاقبو اهلل تعالى عمى اتكاءه بعدـ القعكد إلى  ماـ اهلل تعالى،أجاء في ركاية اتكاء الممؾ 
، تتحدث عف نظرة الشيعة ىذه الركاية الشيعية المزعكمة كالمكضكعة عمى رسكؿ اهلل  يـك القيامة،

كىي ركاية باطمة  فييـ، كىي نظرة كعقيدة تطعف في المبلئكة، اإلمامية إلى المبلئكة، كعف عقيدتيـ
إذ كيؼ بالمبلئكة المقربكف الذيف يفعمكف ما يأمركف، كالذيف  كمردكدة بما كرد في كتاب اهلل تعالى،

                                                           

كتاب مسمـ: ك (، ٓٓٓالعصر، حديث:) صبلة فضؿ بابالبخارم: كتاب مكاقيت الصبلة،  أخرجومتفؽ عميو: (ُ)
 .(ِّٔ، حديث: )عمييما حافظةكالم كالعصر، الصبح صبلتي فضؿ باب ،المساجد كمكاضع الصبلة

 .(ُٕٓ/ٔٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
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يسبحكف اهلل تعالى بالميؿ كالنيار كال يفتركف، أف يككف فييـ مف ىك متكأ؟، ىؿ ترؾ ىذا الممؾ 
اتكأ؟، ككيؼ يتكأ أماـ اهلل رب العالميف؟، غير أف االتكاء ال يككف إال مف تعب تسبيح اهلل تعالى ك 

ٍَ }اخبر اهلل تعالى عنيـ بقكلو:كنصب، كىذا ال يككف بحؽ المبلئكة الذيف  َٙخ حٌَّٕ َٚ  ًَ َْ ح١ٌٍَّْ زُِّلٛ َٔ ُ٠

 َْ ٚ َُ ًْ }قاؿ تعالى:ك ، [َِ:األنبياء] {ََل ٠َْفظُ *ََل  ِػزَخىٌ  رَ َْ ٛ ُِ ََ ْى ُِ  ْٔ يِ  زِمَُُٛٔٗ ٠َ ْٛ ٌْمَ ُْ  رِخ ُ٘ َٚ  ِٖ َِ ِْ َ  رِؤ

 َْ ٍُٛ َّ ككيؼ يعاقب اهلل تعالى ىذا الممؾ المتكأ بزعميـ، بعدـ القعكد إلى يكـ ، [ِٕػِٔ:األنبياء]{٠َْؼ

َْ  ََل }القيامة؟، كقد مدحيـ تعالى في قكلو: َ  ٠َْؼُظٛ خ هللاَّ َِ  ُْ ُ٘ ََ َِ َْ  أَ ٠َْفَؼٍُٛ خ َٚ َِ  َْ ٚ َُ َِ  {٠ُْئ

 .[ٔ:التحريـ]

 :ـ أف مف المالئك  عملهـ السالـ موكموف بقبر الحسلف يقض الروالات التي تزعبعًا: را

كىك يقتؿ، ىك  العديد مف الركايات التي زعمت أف عدد المبلئكة الذيف مركا بالحسيف 
ف ألؼ ممؾ، يأربعة آالؼ ممؾ، لكف سرعاف ما زاد ىذا العدد في ركاية أخرل ليصؿ إلى خمس

ليـ عمى عدـ نصرتيـ  ؛ عقابان غبران  ى إلى األرض، كأسكنيـ عند قبر الحسيف شعثان فأىبطيـ اهلل تعال
 إلى فعرجكا يقتؿ كىك ممؾ ألؼ خمسكف عمي بف بالحسيف مر "...إنو، فقاؿ جعفر: لمحسيف 
 فاسكنكا األرض إلى فاىبطكا تنصركه، فمـ يقتؿ كىك حبيبي بابف مررتـ: إلييـ اهلل فأكحى السماء
 (ُ)الساعة". تقكـ أف إلى غبران  ثان شع قبره عند

كال عجب أف العدد سيزيد إلى أكثر مف ذلؾ ليصؿ إلى سبعيف ألؼ ممؾ، كما جاء في 
، فبل عجب في ىذا التناقض (ِ)، ىك سبعكف ألؼ ممؾركاية أف عدد المبلئكة عند قبر الحسيف 

سبكىا إلى أئمتيـ؛ إلثبات ضطراب كاإلختبلؼ في ركاياتيـ؛ ألف ركاياتيـ مف صياغة عقكليـ، نكاال
 عقائدىـ.

، تدؿ عمى أف  غبران  شعثان إف كصؼ اإلمامية لممبلئكة عمييـ السبلـ بيذه األكصاؼ 
اإلمامية تسيء األدب مع مبلئكة اهلل تعالى، كأنيا تتجاىؿ قدرىـ؛ ألنو ال يجكز في حؽ المبلئكة 

ألكصاؼ التي تؤذييـ عمييـ عمييـ السبلـ إيذائيـ كذلؾ بكصفيـ ىذه األكصاؼ كغيرىا مف ا
السبلـ، ثـ إنو ال يكجد في الكتاب كال في السنة، كال إجماع سمؼ األمة، كال أقكاؿ األئمة، ما يثبت 

                                                           

 .(ِِٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات كامؿ ،(ِِٔ/ْٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 العاممي: – الشيعة كسائؿ، (ٔٓ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار، (ِٖٓ/ْ) الكميني: الكافي ػانظر: (ِ)
 .(ُٕٔص:) :القمي قكلكيو بف ػ جعفر الزيارات مؿكا ،(ِِْ/ُْ)
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، كاإلمامية تعمـ ذلؾ؛ فعمدت إلى كضع ما تدعيو اإلمامية أف مبلئكة مككميف بقبر الحسيف 
 ؛ لتثبت ما تدعيو مف افتراءات.كاألئمة، كنسبتيا إلييـ الركايات كاألحاديث عمى النبي 

يقض الروالات الشلعل  التي تزعـ أف المالئك  الحفظ  عملهـ السالـ الموكموف بكتاب  خامسًا: 
 أعماؿ العباد وأقوالهـ، ال لكتبوف كؿ شيء:

 ليما فمعؿ بنا اعتزلكا: لبعض بعضيا الحفظة قالت يتحدثاف قعدا إذا المؤمنيف إف" قالوا:
 (ُ)...".عمييما اهلل ستر كقد سرا

تزعـ ىذه الركاية أف ىناؾ ألفاظ كأقكاؿ ال تكتبيا المبلئكة الحفظة المككمكف بكتابة أعماؿ 
العباد كأقكاليـ، كأنيا تخفى عمييـ باعتزاليـ ليـ، كىذا باطؿ كمردكد بما كرد في كتاب اهلل تعالى، 

ُْ } قاؿ تعالى: ُ٘ ََّ ِٓ ُغ  َّ ْٔ َْ أََّٔخ ََل َٔ زُٛ َٔ َْ ٠َْل َْ أَ ُْ ٠َْىظُزُٛ ِٙ ٍَُٕخ ٌََي٠ْ ُٓ ٍُ َٚ ُْ رٍََٝ  ُ٘ ح َٛ ـْ َٔ ، [َٖ:الزخرؼ] {َٚ

 بينيـ كتشاكركا منطقيـ، مف الناس عف أخفكا ما نسمع أنا ال باهلل تعالى الجاىمكف ىؤالء يظفٌ  "أـ
 عف كأخفكه بينيـ، بو تناجكا ما نعمـ نحف عمينا، بؿ لخفائو عميو نعاقبيـ فبل غيرىـ، دكف بو كتناجكا
 مف بو كتكممكا منطؽ، مف بو نطقكا ما يكتبكف عندىـ يعني لدييـ، كحفظتنا كبلميـ، سرٌ  مف الناس

  (ِ).كبلميـ"
 يسركنو ما أم ،"كنجكاىـ سرىـ نسمع ال أنا يحسبكف "أـ في معنى اآلية ولقوؿ القرطبي:

 يكتبكف عندىـ فظةالح أم ،"يكتبكف لدييـ "كرسمنا كنعمـ، بينيـ، بمى نسمع بو كيتناجكف أنفسيـ في
 (ّ).عمييـ"

ِٗ } :كقاؿ تعالى ٍي اَِلَّ ٌََي٠ْ ْٛ ْٓ لَ ِِ ٍْفِعُ  خ ٠َ َِ خِي لَِؼ١ٌي* َّ ِٓ حٌشِّ َػ َٚ  ِٓ ١ ِّ َ١ٌْ ِٓ ح ِْ َػ ظٍََم١َِّخ ُّ ٌْ ًْ ٠َظٍََمَّٝ ح اِ

ل١ٌِذ َػظ١ِيٌ   رقيب قكؿ مف بو يمفظ عندما إال بو، فيتكمـ قكؿ مف اإلنساف يمفظ "ما،[ُٖػُٕ:ؽ]{ٍَ

 (ْ).ميعىد " عتيد يحفظو، حافظ يعني عىتيد،

                                                           

، كسائؿ الشيعة ػ (ُِّ/ٓ) - المجمسي - األنكار (، بحارُِٖ/ِالكافي ػ الكميني ػ باب المصافحة:)(ُ)
 .(ِِٗ/ُِالعاممي:)

 ، بتصرؼ.(ْٕٔ/ُِ) الطبرم تفسير(ِ)
 .(ُُٗ/ُٔ) القرطبي تفسير(ّ)
 .(ّْْ/ِِ)الطبرم: تفسير(ْ)
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، قاؿ تعالى: (ُ)حافظيف" عمينا جعميـ قد اهلل فإف الكاتبيف، فيجب عمينا أف "نؤمف بالمبلئكة الكراـ
{ َْ خ طَْفَؼٍُٛ َِ  َْ ٛ ُّ *٠َْؼٍَ َٓ خ َوخطِز١ِ ِا ح ََ *ِو َٓ ُْ ٌََلخفِِظ١ َّْ َػ١ٍَُْى اِ  .[ُِ-َُ:االنفطار]{َٚ

 المالئك : ةملع مف أفضؿ األئم  ةملع لتي تزعـ أفيقض روالات الشلع  اسادسًا: 

 (ِ)المبلئكة". جميع مف أفضؿ األئمة جميع "إف :الرفض  الشلع  قالت
 نعتقد أف عمينا كليس كالنبييف، بالمبلئكة اإليماف عمينا الكاجب "فإف لقوؿ شارح الطحاول :

ٍُْض }:تعالى قاؿ كقد، نصان  لنا لبيف الكاجبات مف كاف لك ىذا فإف أفضؿ، الفريقيف أم َّ ََ أَْو ْٛ َ١ٌْ ح

ََ ِى٠ٕاخ اَل ْٓ ُُ حْْلِ ِػ١ُض ٌَُى ٍَ َٚ ظِٟ  َّ ُْ ِْٔؼ ُض َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَْط َٚ  ُْ ُْ ِى٠َُٕى خ}كقاؿ تعالى: ،[ّ:المائدة]{ٌَُى َِ َٚ  َْ رُّهَ  َوخ ٍَ 

١ّاخ ِٔ عمتو ، فكيؼ بمف زعـ أف جميع األئمة أفضؿ مف جميع المبلئكة؟، كىذا ما ز (ّ) "[ْٔ:مريـ]{َٔ

الشيعة اإلمامية، فأم دليؿ استدلت بو كاستندت عميو؟، سكل ركايات مزعكمة نسبتيا إلى األئمة، 
فإذا كانت الشيعة اإلمامية تفضؿ األئمة عمى المبلئكة كالنبييف عمييـ السبلـ، فيي تفضؿ الركايات 

 الكريـ. القرآفالتي نسبتيا إلى أئمتيا عمى آيات 

لعل  التي تزعـ أف المالئك  عملهـ السالـ خدامًا لالئم  ولمحبلهـ، يقض الروالات الشسابعًا: 
 سأؿ اهلل تعالى بحؽ األئم  أف لةعمه خادمًا لهـ:  وزعمهـ أف ةبرلؿ 

"إف بعض الجاىميف يسيئكف األدب مع المبلئكة عمييـ السبلـ، عندما يقكلكف: إف الممؾ 
داـ بني ادـ، يعنكف المبلئكة المككميف ، أك يقكلكف: إف بعض المبلئكة خكاف خادما لمنبي 

، أما الشيعة اإلمامية فإنيـ أجيؿ الجاىميف؛ ألنيـ يقكلكف: إف جميع المبلئكة ببل استثناء (ْ)بالبشر"
  لنا كلمحبينا، فعندىـ لـ تقتصر خدمة المبلئكة عمى المبلئكة المككميف بالبشر، خدامان 

 المؤمنيف خٌداـ المبلئكة الىفٌ  المؤمف، مف  اهلل عمى أكـر خمقان   اهلل خمؽ كيقكلكف: "ما
، كيزعمكف: أف (ٓ) لممؤمنيف..." العيف الحكر كأفٌ  لممؤمنيف، الجٌنة كأفٌ  لممؤمنيف، اهلل جكار كأفٌ 

                                                           

 .(ٕٓٓ/ِ)ة ػ أبك العز الحنفي:الطحاكي شرح(ُ)
 .(َُْ/ِ)الطحاكية ػ أبك العز الحنفي: شرح(ِ)
 .(ُُْ/ِ)الطحاكية ػ أبك العز الحنفي: شرح(ّ)
 .(ُِْ/ِ)الطحاكية ػ أبك العز الحنفي: شرح(ْ)
 .(َّص:)  ىػَُْٗ الصادؽ ػ قـ ػ اإلماـ مؤسسة السبحاني ػ كالسٌنة ػ جعفر الكتاب في كالكفر اإليماف(ٓ)



 199 

كالذم ىك أفضؿ المبلئكة كالمككؿ بالكحي، يزعمكف أنو طمب مف اهلل تعالى أف يككف  جبريؿ 
 لمحبييـ، كغيرىا مف المزاعـ المخالفة لمشرع، كالمجانبة لؤلدب. ليـ ك  الئمتيـ، فيك خادمان  خادمان 

كىك أفضؿ البشر عمى اإلطبلؽ خادما، فييا  إلى الرسكؿ  فإذا كانت تسمية جبريؿ 
إساءة األدب مع مبلئكة اهلل تعالى، كفييا جيؿ قائميا عف معرفة قدر المبلئكة، فكيؼ بمف زعـ أف 

 مف أئمة اإلمامية كغيرىـ. بي لمف ىك دكف الن خادمان  جبريؿ 
لو  خادما  محمد إلى اهلل رسكؿ جبريؿ "...فتسمية لقوؿ شلخ اإلسالـ ػ ابف تلمل  ػ:

 حججيـ غالب الرافضة األنبياء، كلكف إلى ليـ اهلل إرساؿ كقدر المبلئكة، قدر يعرؼ ال مف عبارة
 بمثؿ الديف أصكؿ يثبت كما ـ،ككذبي بجيميـ تميؽ مكذكبة كحكايات كظمميـ، بجيميـ تميؽ أشعار
 .(ُ)األبصار" أكلي مف معدكدان  ليس مف إال األشعار، ىذه

 :تعالى بقكلوك  تبارؾ ، بينما يصفو اهللبالخادـ لألئم  تصؼ ةبرلؿ  الرافض الشلع  
{  ٍٓ ١ ِِ َُّ أَ طَخٍع ػَ ُِ * ٍٓ ِى١ َِ  ِٕ َْ ٌَْؼ ًِٞ ح َْٕي  ٍس ِػ َّٛ ًِٞ لُ * ٍُ ٠َِ ٍُٓٛي َو ٍَ ُي  ْٛ ُ ٌَمَ "ىك ،[ُِ-ُٗ:التككير] {أَِّٗ

 العرش ربٌ  عند مكيف كىك عاجز، كذم مكانة كمنزلة، غير أمر مف كمؼ ما عمى قٌكة جبرائيؿ ذم
 مما ذلؾ كغير كرسالتو كحيو عمى اهلل عند المبلئكة، كأميف تطيعو السماء في العظيـ، كمطاع

 (ِ).عميو" ائتمنو

ُ } قاؿ تعالى: َِ هللاَّ ُُ أَ ُْ أَْػٍَ ْٔظُ ًْ أَأَ ، فمف األعمـ بكصؼ المبلئكة، الشيعة أـ [َُْ:البقرة]{لُ

 اهلل سبحانو كتعالى الذم خمقيـ؟، فاهلل تعالى أعمـ بكصؼ مف خمؽ مف عباده.

وال  اً المالئك  عملهـ السالـ لـ تكف تعرؼ تسبلحأف ثاميًا: يقض الروالات الشلعل  التي تزعـ 
 األئم : وتقدلس قبؿ تسبلح اً تقدلس

كالسنة،  القرآفلشيعية التي زعمت ذلؾ ىي ركيات باطمة كمنقكضة باألدلة الكاردة في الركايات ا
 كالتي تثبت أف المبلئكة خمقت لمتسبيح دكف ممؿ أك فتكر.

ََل }قبل رعبنى:  َٚ  ِٗ ْٓ ِػزَخَىطِ َْ َػ ٚ َُ ظَْىزِ ْٔ َْٕيُٖ ََل ٠َ ْٓ ِػ َِ َٚ ِع  ٍْ حأْلَ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔ ْٓ فِٟ حٌ َِ  ٌَُٗ َٚ

 َُ ِٔ ظَْل ْٔ َ٠ َْ ٚ َُ ٍَ ََل ٠َْفظُ َٙخ حٌَّٕ َٚ  ًَ َْ ح١ٌٍَّْ زُِّلٛ َٔ ُ٠* َْ اَلثَِىشَ } ، ٔقبل سجحبَّ:[َِػُٗ:األنبياء]{ٚ َّ ٜ حٌ ََ طَ َٚ

                                                           

 .(ٔٔ/ْ) النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ُ)
 .(ِٖٓ/ِْ)الطبرم: تفسير(ِ)
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دِّ حٌؼَ  ٍَ ُي لِلِ  ّْ ًَ حٌَل ل١ِ َٚ ُْ رِخٌَلكِّ  ُٙ َٟ ر١ََْٕ لُِؼ َٚ  ُْ ِٙ رِّ ٍَ ِي  ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ ُ٠ ِٕ َْ ِي حٌَؼ ْٛ ْٓ َك ِِ  َٓ َٓ َكخف١ِّ ١ ِّ  {خٌَ

َٓ } ، كقاؿ جؿ كعبل:[ٕٓالز مر:] ٠ ٌِ َْ رِِٗ  حٌَّ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ رِّ ٍَ ِي  ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ ُ٠ ٌَُٗ ْٛ ْٓ َك َِ َٚ  َٕ َْ َْ حٌَؼ ٍُٛ ِّ ٠َْل

حطَّزَ  َٚ َٓ طَخرُٛح  ٠ ٌِ َّ ٌٍِ َْ خ فَخْغفِ ّا ٍْ ِػ َٚ شا  َّ ْك ٍَ ٍء  ْٟ ًَّ َش ْؼَض ُو ِٓ َٚ َخ  رَّٕ ٍَ ُٕٛح  َِ َٓ آَ ٠ ٌِ َّ ٌٍِ َْ ٚ َُ ظَْغفِ ْٔ َ٠ ز١ٍََِه َٚ َٓ ُؼٛح 

 ُِ ِل١ ـَ حَد حٌ ٌَ ُْ َػ ِٙ لِ َْ ٌَُٗ } ، ٔقبل عز ٔجم:[ٕغافر:] {َٚ زُِّلٛ َٔ رَِّه ٠ُ ٍَ َْٕي  َٓ ِػ ٠ ٌِ ٚح فَخٌَّ َُ ظَْىزَ ْٓ ِْ ح ِ فَب

 َْ ٛ ُِ ؤَ ْٔ ُْ ََل ٠َ ُ٘ َٚ  ٍِ َٙخ حٌَّٕ َٚ  ًِ مت:]{رِخ١ٌٍَّْ َّٓ } ، ٔقبل رعبنى[ّٖفصِّ ِٙ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ  َْ َْ حُص ٠َظَفَطَّ َٛ َّ َّٔ طََىخُى حٌ

اَلثِىَ  َّ حٌ َٚ ُُ ِك١ ََّ ٍُ حٌ َٛ حٌَغفُٛ ُ٘ َّْ هللاَ  ِع أَََل اِ ٍْ ْٓ فِٟ حألَ َّ ٌِ َْ ٚ َُ ظَْغفِ ْٔ َ٠ َٚ  ُْ ِٙ رِّ ٍَ ِي  ّْ َْ رَِل زُِّلٛ َٔ  {شُ ٠ُ

  .[ٓالش كرل:]
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 املبحج انخاًَ

 عهى وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 يف انٍىو اَخر عقٍدتهى

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف انٍىو اَخر.ناٌاث املُسىبت املطهب األول: انرو

 يف انٍىو اَخر.عقٍدتهى املطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث عهى 

ألئًت يف انٍىو ناملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
 اَخر.
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 ألئم  في اللوـ اآلخر.لالمطمب األوؿ: الروالات الميسوب  

ية التي تحدثت عف اليكـ اآلخر، القرآن بتأكيؿ اآليات اإلثني عشريةقامت الشيعة اإلمامية 
مف اليـك  كسنة النبي  إلى معاف أخرل ال عبلقة ليا بما أثبتو اهلل تبارؾ كتعالى في كتابو العزيز

اآلخر، كما يككف فيو مف أحكاؿ اآلخرة، كالحشر، كالحساب، كالشفاعة، كالحكض، كالصراط، 
  .فساد في االعتقاد يتمثؿ بما يمي،ىذا ال كالجنة كالنار، كغيرىا مف أحكاؿ اآلخرة

 عمى كؿ مف حضرته الوفاة: إتلاف عمي الروالات التي تزعـ أواًل: 

؛ ليشيد لممؾ يزعمكف في ركاياتيـ أنو ما مف شخص حضرتو الكفاة إال أتاه عمي 
 نو كاف مف شيعتو أك مف أعدائو:أالمكت 

عند  رآني إال بغضي عمى يمكت أبدان  عبد يبغضني ال "كاهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٔ
 (ُ)يحب". حيث مكتو عند رآني إال حبي عمى فيمكت أبدان  عبد يحبني كال يكره، حيث مكتو
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ترل حتى مؤمنة تمكت نفس "لف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٕ

 رأسو عند كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فيجمس المؤمف، عمى جميعان  يدخبلف  عميان ك  كآلو
 (ِ)رجميو...". عند كعمي
 في قبره: ـَ مِ ، عُ القرآفمف مات مف أوللائهـ ولـ لحسف  أفالروالات التي تزعـ ثايلًا: 

 القرآف يحسف كلـ كشيعتنا، مف أكليائنا مات "...مف ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ:
ـى  ًم  (ّ) درجتو...". فيو اهلل ليرفع قبره في عي

 إلى الديلا: وفعلرةأف األئم  الروالات التي تزعـ ثالثًا: 

 الدنيا، إلى كيرجع عنو األرض تنشؽ مف أكؿ" ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ:
الدنيا. إلى الحسيف رجكع مف الرجعة فمبدأ،(ْ)."... عمي بف الحسيف

                                                           

الكافي ػ الكميني ػ  (،َّٓ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ِّٖ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ُ)
 (.ُِّ/ّباب ما يعايف المؤمف الكافر:)

(، المحاسف ػ َّٔ/ُة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)، الفصكؿ الميم(ِّٕ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 (.ُِٗ/ّ(، الكافي ػ الكميني ػ باب ما يعايف المؤمف الكافر:)ُٕٔ/ُالبرقي:)

(، الكافي ػ الكميني ػ باب فضؿ ِِْ/ٔ، كسائؿ الشيعة ػ العاممي:)(ُٖٖ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 .(َٔٔ/ِ:)القرآفحامؿ 

 .(ٖٔ/ْ(، مستدرؾ سفينة البحار:)ّٗ/ّٓ): جمسياألنكار ػ الم بحار(ْ)
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 الحسيف القيامة يكـ قبؿ الناس حساب ييم الذم إف" ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ:
 (ُ)."النار إلى كبعث الجنة إلى بعث ىك فإنما القيامة يكـ "فأما "، كزاد المجمسي: عمي بف

 كيزداد سنة، ثبلثمائة مكتو بعد رجؿ البيت أىؿ منا ليممكف كاهلل" :أيه قاؿ ةعفر أبي ما يسب
 ؟ عالمو في القائـ يقكـ ككـ: فقيؿ السبلـ، ميوع القائـ بعد: قاؿ ؟ ذلؾ يككف متى: فقيؿ لو تسعا،
 كدـ بدمو فيطمب السبلـ، عميو الحسيف كىك الدنيا إلى المنتضر يخرج سنة ثـ عشرة تسع: قاؿ

 (ِ)."السبلـ عميو المؤمنيف أمير كىك السفاح يخرج حتى كيسبي فيقتؿ أصحابو،
 فأجئ عشر كثبلثة ثبلثمائة في ركة،كالم الصفا بيف فأخرج" ما يسب إلى مهدلهـ الميتظر أيه قاؿ:

 بالناس كأحج، الجبابرة بناء مف حكلو ما كأىدـ األكؿ بنائو عمى كأبنيو مسجدىا، فأىدـ الككفة، إلى
 البقيع تجاه بيما فأمر طرياف، كىما بيا مف كاخرج الحجرة، فأىدـ يثرب، إلى كأجئ اإلسبلـ، حجة
 مناد فينادم األكلى، مف أشد بيما الناس فيفتتف يما،تحت مف فتكرقاف عمييما يصمباف بخشبتيف كآمر
 قد مؤمف إال األرض كجو عمى يبقى ال فيكمئذ!  خذم أرض كيا انبذم، سماء يا السماء مف الفتنة

 (ّ)الرجعة". الكرة ذلؾ بعد يككف ثـ، لئليماف أخمص قمبو

 :في آخر الزماف داب  األرض التي تخرج لمياس هو عملاً أف الروالات التي تزعـ رابعًا: 

ف التسمية أ، ك زعمكا في ركاياتيـ أف دابة األرض التي تخرج لمناس كتكمميـ ىي عمي 
 بدابة األرض خاصة بو:

 (ْ)األرض". دابة "أنا أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٔ
 المؤمنيف يا أمير: فقاؿ ، كزيتان  كخبلن  خبزان  ، كىكأف رجبلن دخؿ عمى عمي  ةاء في روالاتهـ .ٕ

َّ َوخُٔٛح رِآ٠َخطَِٕ }: اهلل قاؿ َّْ حٌَّٕخ ُْ أَ ُٙ ُّ ِع طَُىٍِّ ٍْ َٓ حأْلَ ِِ ُْ َىحرَّشا  ُٙ ْؿَٕخ ٌَ ََ ُْ أَْه ِٙ ُي َػ١ٍَْ ْٛ ٌْمَ لََغ ح َٚ ح  ًَ اِ خ َٚ

 َْ  (ٓ)."كزيتان  كخبلن  تأكؿ خبزان  دابة ىي: قاؿ ؟ الدابة" ىذه فما"  ،[ِٖ:النمؿ]{ََل ٠ُٛلُِٕٛ

 المؤمنيف أمير إلى كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ "انتيى :ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ٖ
 اهلل، دابة يا قـ: قاؿ ثـ برجمو فحركو عميو، رأسو ككضع رمبلن  جمع قد في المسجد نائـ كىك 

                                                           

 .(َّٕ/ِ(، مستدرؾ سفينة البحار:)ّْ/ّٓ): األنكار ػ المجمسي بحار(ُ)
 (َُْػَُّ/ّٓ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 (َُٓػَُْ/ّٓ):المجمسي – األنكار بحار(ّ)
 (ِْْ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)
 (ِْْ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ٓ)
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 :فقاؿ ؟ االسـ بيذا بعضا بعضنا أيسمي كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ يا: أصحابو رجؿ مف فقاؿ
ُْ }كتابو:  في اهلل ذكر الذم األرض دابة كىك خاصة لو إال ىك ما كاهلل ال ِٙ ُي َػ١ٍَْ ْٛ ٌْمَ لََغ ح َٚ ح  ًَ اِ َٚ

 َْ َّ َوخُٔٛح رِآ٠َخطَِٕخ ََل ٠ُٛلُِٕٛ َّْ حٌَّٕخ ُْ أَ ُٙ ُّ ِع طَُىٍِّ ٍْ َٓ حأْلَ ِِ ُْ َىحرَّشا  ُٙ ْؿَٕخ ٌَ ََ  (ُ) .[ِٖ:النمؿ]{أَْه

ْؿَٕ  }: اهلل في معنى قكؿ ما يسب إلى الرضا أيه قاؿ .ٗ ََ عِ أَْه ٍْ َٓ حأْلَ ِِ ُْ َىحرَّشا  ُٙ خ ٌَ

 ُْ ُٙ ُّ   (ِ)."قاؿ: "دابة األرض ىي عمي بف أبي طالب  :[ِٖ:النمؿ]{طَُىٍِّ

 :وشلعتهـ هـ أوؿ مف لبعثوفأف األئم  الروالات التي تزعـ خامسَا: 
 تنشؽ مف أكؿ أنت عمي "يا قاؿ: اليبي  أف يسب إلى عمي بف موسى الرضا عف آبائه ما .ٔ

 (ّ) يبعث معي...". مف أكؿ ي، كأنتمع األرض عنو
 يـك كشيعتؾ يبعثؾ اهلل أف اهلل عف يخبرني جبرئيؿ "ىذا قاؿ: اليبي  أف يسب إلى أئمتهـ ما .ٕ

 يا أكلياء اركبكا: ليـ فيقاؿ قبكرىـ عند فتناخ النكر، مف رحميا نجائب عمى رجاؿ غير القيامة ركبانان 
 (ْ) الجنة...". إلى إماميـ أنت معتدالن  صفان  فيركبكف اهلل،
 فييـ أصحابو مف نفر في كآلو عميو اهلل اهلل صمى رسكؿ بينا" :ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ .ٖ

 ثياب عمييـ القمر، مف بياضان  أشد كجكىيـ قبكرىـ مف يخرج قكـ: فقاؿ  طالب أبي بف عمي
 رحائؿ عمييا ر،نك  مف بنجائب فيؤتكف ذىب، مف شركيا نكر مف عمييـ نعاؿ المبف، مف بياضان  أشد
 العرش، أماـ يصيركا حتى عمييا فيركبكف زبرجد، مف كركبيا سبلسؿ ذىب، أزمتيا نكر، مف

؟  اهلل رسكؿ يا ىـ مف:  عمي فقاؿ كيشربكف، يأكمكف كىـ كيحزنكف، ييتمكف كيغتمكف كالناس
 (ٓ).إماميـ" كأنت شيعتؾ أكلئؾ: فقاؿ

                                                           

 (.َِٓ/ّ، مستدرؾ سفينة البحار:)(ِّْ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ُ)
 (ِْْ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 مف أكؿ  أنو كفيو المكاء، كحامؿ الحكض ساقي  باب أنو ،(ُِِػُُِ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ّ)

(، عيكف أخبار ُّٓػ الطكسي:)ص: (، كنحكه في األماليُِٗػُُِ/ّٗيو ثبلث عشرة ركاية:)الجنة، كف يدخؿ
 (.ِِٕ/ِالرضا:)

 (ُْٕ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
 دار البرقي ػ خالد بف محمد بف أحمد ، األشكاؿ كالقرائف مف المحاسف ػ(ُٖٓ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)

 (.ُٕٗ:)ص:إيراف قـ، اإلسبلمية ػ الكتب
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 ذنكب مف فييـ ما عمى القيامة يكـ شيعتنا يبعث اهلل "إف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٗ
 عنيـ كذىبت المكارد، ليـ سيمت قد ركعتيـ، آمنة عكراتيـ، مبيضة كجكىيـ، مستكرة غيره أك

يتؤلأل،  نكر مف شراؾ عمييـ الجنة، خبلؿ يزالكف يدكركف فبل ياقكت، مف نكقا الشدائد، يركبكف
زَمَْض }الحساب كىك قكؿ اهلل تعالى:  في كالناس يطعمكف يزالكف فبل المكائد ليـ تكضع َٓ  َٓ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

ُْ َهخٌِ  ُٙ ُٔ ْٔفُ َْٙض أَ خ حْشظَ َِ ُْ فِٟ  ُ٘ َٚ َٙخ  َٔ ١ ِٔ َْ َك ُؼٛ َّ ْٔ *ََل ٠َ َْ ْزَؼُيٚ ُِ َٙخ  ْٕ َٕٝ أٌَُٚجَِه َػ ْٔ ٌُْل َّٕخ ح ِِ  ُْ ُٙ *ََل ٌَ َْ ُيٚ

اَلثَِىشُ  َّ ٌْ ُُ ح ُ٘ طَظٍََمَّخ َٚ  َُ ُع حأْلَْوزَ َِ ٌْفَ ُُ ح ُٙ ُٔ ُِ َْ  ٠َْل ُْ طَُٛػُيٚ ْٕظُ ٌِٞ ُو ُُ حٌَّ ُى ُِ ْٛ ح ٠َ ٌَ ؛ (ُ) "[َُّػَُُ:األنبياء] {َ٘

 لذلؾ تزعـ الشيعة في ركاياتيا أف ىذه اآلية نزلت فييـ.
 كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ :أيه قاؿ ةده أبله،عف ما يسب إلى أبي عبد اهلل عف .٘

 عنكـ فرجت كقد البدر، ليمة كالقمر كـككجكى قبكركـ مف كشيعتؾ تخرج أنت عمي يا "... :لعمي
 كال الناس كيحزف تخافكف، كال الناس يخاؼ العرش، تحت تستظمكف عنكـ األحزاف، كذىب الشدائد،
 (ِ).المحاسبة" في كالناس مائدة كتكضع لكـ تحزنكف،

 ليا أجنحة، بيض نكؽ عمى قبكرىـ مف شيعتنا "يخرج :ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ٙ
 مسكنة مستكرة عكراتيـ، المكارد، ليـ كسيمت الشدائد، عنيـ كضعت قد يتؤلأل، نكر اليـنع كشرؾ

 كيحزف يخافكف، كال يخاؼ الناس األحزاف، عنيـ كانقطعت كاإليماف، األمف أعطكا قد ركعاتيـ،
 في منيا كالناس يأكمكف مائدة ليـ يكضع الرحمف، عرش ظؿ في كىـ يحزنكف، كال الناس

 (ّ).الحساب"

 ال لحشروف مع الخالئؽ، بؿ لدخموف الةي وشلعتهـ أف األئم  الروالات التي تزعـ دسًا: سا
 :مباشرة 

تزعـ الشيعة في ركاياتيا أنيـ ال يحشركف مع الخبلئؽ، بؿ يدخمكف الجنة؛ ألنو سبؽ مف 
اهلل تعالى أف رضي عنيـ، ككجبت رحمتو تعالى ليـ، فبل يحشركف مع أصحاب الحسنات 

 طفان بيـ مف اهلل تعالى، كقد خصيـ اهلل تعالى بيذه الخصكصية المزعكمة:كالسيئات؛ ل

                                                           

 قـ، اإلسبلمية ػ الكتب دار البرقي ػ خالد بف محمد بف اسف ػ أحمد، المح(ُْٖ/ٕ):المجمسي – األنكار (بحارُ)
 (.ُٕٗ/ُالثانية:) ػ ط: إيراف

 (.ْٗ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(َُٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ْٗ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(ُْٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
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 "...يقكؿ: كآلو عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ قاؿ :آبائه أيه قاؿ عف ما يسب إلى أبي ةعفر، .ٔ
سبؽ  فقد الخبلئؽ مع تكقفكىـ كال الجنة إلى أكليائي احشركا: معيـ الذيف ذكره لممبلئكة جؿ الجبار
 (ُ)ليـ...". رحمتي تككجب عنيـ رضام

َُ }عف قكؿ اهلل تعاؿ:  النبي  "...سأؿ عمي  ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .2 ََ َْٔلُش ْٛ َ٠

ح ْفيا َٚ  ِٓ َّ ْك ََّ َٓ اٌَِٝ حٌ ظَّم١ِ ُّ ٌْ  كاختصيـ اهلل فأحبيـ اهلل رجاؿ اتقكا : أكلئؾقاؿ النبي  ،[ٖٓ:مريـ]{ح

 احشركا: معيـ الذيف لممبلئكة :... فيقكؿ الجبار ، ثـ قاؿالمتقيف اهلل فسماىـ أعماليـ كرضي
 أريد فكيؼ ليـ، رحمتي ككجبت عنيـ، رضام سبؽ فقد الخبلئؽ مع تكقفكىـ فبل الجنة إلى أكليائي

الجنة..."، ثـ تبيف الركاية مف  إلى المبلئكة كالسيئات، فيسكقيـ الحسنات أصحاب مع أكقفيـ أف
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ؟ فقاؿ اهلل رسكؿ يا ىؤالء مف : عمي ىـ أكلياء اهلل تعالى: فقاؿ

 (ِ) إماميـ...". كأنت عمي يا شيعتؾ ىؤالء: كآلو
 بأرض بقعة إال المقدس بيت إلى كميـ الناس "...محشر أيه قاؿ: اهلل ما يسب إلى أبي عبد .ٖ

 (ّ).الجنة" إلى حفرىـ مف كيحشركف حفرىـ في يحاسبكف فإنيـ قـ، ليا يقاؿ الجبؿ
 أف الياس لأكموف ولشربوف عيد الحشر:الروالات التي تزعـ سابعًا: 

 متفجرة أنيار فييا النقي البر قرصة مثؿ عمى الناس "...يحشرما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ: 
 (ْ)الحساب...". مف حتى يفرغ كيشربكف يأكمكف

 لده لفعؿ بهما ما لشاء:وأيهما ب أف اآلخرة واألولى لإلماـ عمي الروالات التي تزعـ ثاميًا: 

 حكضي صاحب كأنت ربييا، كأنت أمتي، نذير أنت عمي "يا أيه قاؿ: اليبي  إلى يسبما  .ٔ
 (ٓ) اآلخرة كاألكلى...". كلؾ طرفييا، كبل كلؾ قرنييا، ذك عمي يا كأنت ساقيو، كأنت

                                                           

 (.ٔٗ/ٖ، الكافي ػ الكميني:)(ُٕٓ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 (.ٔٗ/ٖ، الكافي ػ الكميني:)(ُّٕػُِٕ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ِْْ/ٖمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ُِٖ/ٕٓ) المجمسي: - األنكار بحار(ّ)
ؾ مستدر  (،َِّ:)ص:النيسابكرم الكاعظيف ػ الفتاؿ ركضة ، كنحكه في(َُٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)

 (.ُِِ/ُٔالكسائؿ ػ الطبرسي:)
يسأؿ  عمييـ كانو كحسابيـ إلييـ الخمؽ إياب كأف الخمؽ شفعاء ، باب أنيـ(ُّّ/ِٕ):المجمسي – األنكار بحار(ٓ)

 (ُّٕػُُّ/ِٕالقيامة، كفيو خمس عشرة ركاية:) يـك في ككاليتيـ حبيـ عف
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 كيدفعيا يشاء حيث يضعيا لئلماـ كاآلخرة الدنيا إف "...:قاؿ أيه عبد اهلل أبي ما يسب إلى .ٕ
 .(ُ) اهلل..." مف ذلؾ لو جائز يشاء، مف إلى

 :وشلعتهـألئم  ل الشفاع  لـو القلام  أفالروالات التي تزعـ تاسعًا: 

 (ِ)."مكدتنا شفاعة كألىؿ شفاعة "لنا أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٔ
 كلنا ،أمتو في الشفاعة كآلو اهلل عميو صمى اهلل لرسكؿ "إف :ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ .ٕ

 (ّ).أىالييـ" في شفاعة كلشيعتنا شيعتنا، في شفاعة
ِٗ }: قكلو تعالى في أيه قاؿ اهلل ما يسب إلى أبي عبد .ٖ ِٔ ًْ ِ َْٕيُٖ اَِلَّ رِب ٌِٞ ٠َْشفَُغ ِػ ح حٌَّ ًَ  ْٓ َِ} 

 (ْ) .الشافعكف" أكلئؾ "نحف: ، قاؿ[ِٓٓ:البقرة]
ْٓ }: الناس يقكؿ حتى لشيعتنا لنشفعف "كاهلل :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٗ ِِ خ ٌََٕخ  َّ فَ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ سا فََُٕىٛ ََّ َّْ ٌََٕخ َو ْٛ أَ *فٍََ ٍُ ١ ِّ ََل َطِي٠ٍك َك َٚ * َٓ  لىنىا أىفَّ  "فىمىكٍ  ،[َُِ-ََُ:الشعراء] {َشخفِِؼ١

: لأخر  ركاية الشفاعة، كفي لنا لتحؿ المصدقيف؛"  المؤمنيف مف فنككف" الدنيا إلى رجعة كىرَّةن": أم
  (ٓ)عدكنا". يقكؿ حتى

 عكاء كىك يعكم إال القيامة يكـ أحد مف ما بدالكـ، "ما :قاؿ أيه اهلل عبد ما يسب إلى أبي .٘
 (ٔ).بمفمحيف" بعدىا فماىـ عنيـ، فنعرض لنا، كاستغفركا لنا اشيدكا أف: البيائـ

 كنشفع منكـ تقبؿ فإنيا الطاعات مف لكـ بدا ما يعقب المجمسي عمى الركاية بقكلو: اصنعكا
 (ٕ) فيكـ.

                                                           

 .(َْٗ/ ُ)  لئلماـ كميا األرض أف باب - الكميني (الكافي ػُ)
 (.ّٖٓ/ُ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)(ّْ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
(، المحاسف ػ ُّٔ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ّٖ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)

 (.ُْٖ/ُالبرقي:)
 (ُْ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
(، خاتمة ُّٔ/ُ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ الحر العاممي:)(ُّٓ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)

 (.ْٓ/ٓالمستدرؾ ػ الطبرسي:)
 (ُِٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
 (ُِٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٕ)
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ِٓ  اَل }: قكؿ اهلل تعالى في :أيه قاؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ .ٙ َِ َْ حٌشَّفَخَػشَ اَِلَّ  ٍُِىٛ ّْ َ٠

ح يا ْٙ ِٓ َػ َّ ْك ََّ َْٕي حٌ ٌَ ِػ  بكالية لو أذف مف يشفعكف إال كال ليـ يشفع كال يشفع "ال :قاؿ ،[ٕٖ:مريـ]{حطََّو

 (ُ)."اهلل العيد عند فيك هبعد مف كاألئمة المؤمنيف أمير
ليو يعكدكف، خمقكا اهلل نكر مف "شيعتنا :أيه قاؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ .ٚ  إنكـ كاهلل كا 

نا القيامة، بنا يكـ لممحقكف  إال منكـ رجؿ مف كما لتشفعكف فتشفعكف، إنكـ ك كاهلل فنشفع لنشفع كا 
 (ِ).النار" كأعداءه ءه الجنة،أحبا فيدخؿ يمينو عف كجنة شمالو عف نار لو كسترفع

 (ّ) شيعتنا...". مف المذنبيف في "كاهلل لنشفعف :ةعفر أيهما قاال وأبي اهلل عبد ما يسب إلى أبي .ٛ
ما يسب إلى أبي ،ميها روالات تزعـ أف الذي لممؾ الشفاع  لـو القلام  هـ العمولوفوهياؾ  .ٜ

 كاحد...فيقبؿ صعيد كاآلخريف في األكليف اهلل جمع القيامة يـك كاف "إذا :قاؿ أيه الصادؽ اهلل عبد
: ؟ فيقكلكف أنتـ مف: أىؿ الجمع فيقكؿ القيامة... أرض أضاء كقد أيدييـ بيف النكر يمشي قكـ
 نحف اهلل، عمي كلي أكالد نحف كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ محمد ذرية نحف العمكيكف، نحف

 في اشفعكا:  اهلل مف عند النداء فيجيئيـ المطمئنكف، اآلمنكف نحف اهلل، بكرامة المخصكصكف
 (ْ) .فيشفعكف" فيشفعكف كشيعتكـ، مكدتكـ كأىؿ محبيكـ

جاء في ،منيا ما أف شفاع  األئم  قبؿ شفاع  األيبلاء عملهـ السالـوهياؾ روالات تزعـ  .ٓٔ
 اهلل صمى اهلل رسكؿ إال لو اهلل يأذف حتى القيامة يكـ كرسمو أنبياء اهلل مف أحد يشفع الركاية: "ال

ثـ  كلده، مف كلبلئمة لو كالشفاعة القيامة، يـك قبؿ مف الشفاعة في لو أذف قد فإف اهلل كآلو عميو
 (ٓ).كآلو محمد كعمى عمييـ اهلل صمكات لؤلنبياء ذلؾ بعد

 

                                                           

مستدرؾ سفينة  (،ُُْٕ/ٓميزاف الحكمة ػ الرم شيرم:) ،(ّٔ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (ْٔٗ/ُحار:)الب
 (ّٔ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ُّٔ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ّٔ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 ركضة (،ّٓ(، األمالي ػ الطكسي:)صِّٕ، األمالي ػ المفيد:)ص(ََُ/ٕ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)

 – الرضي ػ قـ الخرساف ػ منشكرات حسف السيد ميدل ػ تحقيؽ: محمد النيسابكرم بف الفتاؿ الكاعظيف ػ محمد
 (.ِِٕ:)ص:إيراف

 (.ُّٔ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ّٖ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 مف ميعوفول بواأح سقوف مففل الحوض، لممكوف وشلعته عملاً الروالات التي تزعـ أف : عاشراً 
 :واكره

 تذكد حكضي، عف الذائد إنؾ كأكرمو محمدان  نبأ "كالذم :لعميأيه قاؿ  عمى اليبي  ما وضع .ٔ
 (ُ) الماء...". عف البعير تذاد كما عنو رجاال

 عف القيامة يكـ الشداد ألذكدف كالسبع كالببلد العباد "كرب أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٕ
 عف ىاتيف بيدم ألقمعف النسمة أكبر  الحبة فمؽ كالذم :أخرى روال  وفيىاتيف،  بيدم الحكض
 (ِ)أحباءنا". كألكردنو أعداءنا الحكض

 أرادنا فمف الحكض، عمى عترتو كمعي اهلل رسكؿ مع "أنا أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٖ
 فتنافسكا مكدتنا شفاعة، كألىؿ شفاعة، كلنا نجيب بيت أىؿ لكؿ فإف بعممنا، كليعمؿ فميأخذ بقكلنا

 (ّ) أحباءنا كأكلياءنا...". منو كنسقي أعداءنا عنو نذكد نافإ الحكض عمى لقائنا في
 فيـ كاحد صعيد في الناس اهلل جمع القيامة يكـ "إذا كافما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ:  .ٗ

 نبي أيف: أنفاسيـ...فينادم منادو  فتشتد شديدان  عرقان  حتى يعرقكا المحشر في فيكقفكف عراة حفاة
 يؤذف الحكض...فيقؼ عميو...ثـ إلى ينتيي حتى كميـ الناس أماـ  اهلل رسكؿ فيتقدـ الرحمة؟...

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأم فإذ عنو، كبيف مصركؼ يكمئذ الحكض كارد فبيف فيمركف لمناس
 ممكان  إليو اهلل فيبعث: قاؿ عمي، شيعة رب يا: يبكي فيقكؿ محبينا مف عنو يصرؼ مف كآلو كسمـ

 أصحاب تمقاء صرفكا قد أراىـ عمي شيعة مف ألناس أبكي: فيقكؿ ؟ محمد يا يبكيؾ ما: فيقكؿ
 كصفحت محمد يا لؾ كىبتيـ قد: يقكؿ اهلل إف: الممؾ لو فيقكؿ: قاؿ كركد الحكض، كمنعكا النار
  (ْ).حكضؾ" فأكردىـ زمرتؾ في كجعمناىـ بو، يقكلكف كانكا كبمف بؾ كألحقتيـ عف ذنكبيـ، ليـ
 عدكنا مف كيتبرء كيحبنا يتكالنا يكمئذ أحد يبقى "...كالاؿ: ما يسب إلى أبي ةعفر أيه ق .٘

 (ٓ).حكضنا" كيرد حزبنا كمعنا في كانكا إال كيبغضيـ

                                                           

 (ُِٔ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ُ)
 (ُِٔ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 (.ِْٔ(، الخصاؿ:)ص:ْٖٔ/ِمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ُٗ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (.ٕٔ(، األمالي ػ الطكسي:)صُِٗ، األمالي ػ المفيد:)ص(َُِػَُُ/ٕ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)
 (َُِ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 مف أنا أكؿ عمي يا: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ "قاؿ ما يسب إلى ةعفر الصادؽ أيه قاؿ: .ٙ
 الحكض تسقكف مىع كشيعتؾ أنت عمي يا الخمؽ، سائر ثـ معي، كأنت رأسو التراب عف ينفض
 كال الناس العرش، يفزع ظؿ في األكبر الفزع يكـ اآلمنكف كأنتـ كرىتـ، مف كتمنعكف أحببتـ مف

 الجناف في أنتـ ك المكقؼ في تطمبكف كشيعتؾ أنت تحزنكف...يا عمي كال الناس كيحزف تفزعكف،
 (ُ)تتنعمكف".

كآلو:  عميو اهلل صمى اهلل قاؿ رسكؿ :أيه قاؿ آبائه عف ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ، .ٚ
 أبي ابف عمي بعدم مف كخميفتي كصيي كليتبع فميتكؿ كليي، القيامة ىكؿ مف يتخمص أف أراد "مف

 (ِ) أكلياءه...". يسقي عنو أعداءه، يذكد حكضي، صاحب فإنو طالب،
كآلو:  يوعم اهلل صمى اهلل قاؿ رسكؿ :أيه قاؿ آبائه عف ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ، .ٛ
 (ّ) كرىتـ...". مف كتمنعكف أحببتـ تسقكف مف الحكض، عمى كشيعتؾ أنت عمي "يا

القبور  فيو الموت  عيد باقي الياس عف وفمختمفالشلع   أفالروالات التي تزعـ : حادي عشر
 :مف أحواؿ القلام  والصراط وغلرها والحساب، والملزاف،الحشر و 
عند  حسرة شيعتؾ عمى فميس كبشر ابشر عمي "يا قاؿ: اليبي  يسب إلى أئمتهـ أف ما .ٔ

 (ْ) النشكر...". يكـ حزف كال القبكر، في كحشة كال المكت،
 حبي: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ :آبائه أيه قاؿ عف الباقر ةعفر أبي ما يسب إلى .ٕ

 كعند لنشكر،ا كعند القبر، كفي الكفاة، عند: عظيمة مكاطف أىكاليف سبعة في بيتي نافع أىؿ كحب
 (ٓ).الصراط" كعند الميزاف، الحساب، كعند كعند الكتاب،

 عمى: حينما سئؿ أيف عمي كشيعتو يكـ القيامة؟ قاؿ أيه قاؿ الحسلف بف ما يسب إلى عمي .ٖ
 (ٔ).ذلؾ" يحزنيـ ال كالشراب بالطعاـ يؤتكف المسؾ كثباف

                                                           

 (ُٕٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
عميو، كفيو اثنتي كثبلثيف  اهلل صمكات كساقيو الحكض فةباب ص ،(ُٗ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)

 .(ِٗػُٔ/ٖركاية:)
 (ِٖ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ُٖٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
(، ميزاف ّْٖ/ْ(، مستدرؾ سفينة البحار:)ُّٓ، جامع األخبار:)ص:(ِْٖ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ٓ)

 (.ُِٕ: )ص:النيسابكرمالكاعظيف ػ الفتاؿ  ركضة (،َّٔ(، الخصاؿ ػ القمي:)ص:ُٖٓ/ِالحكمة ػ الرم شيرم:)
 (ُٕٓ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
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 األذفر، المسؾ مف كثباف عمى كشيعتو كعمي اهلل "...رسكؿما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ:  .ٗ
 (ُ) يفزعكف...". كال الناس كيفزع يحزنكف، كال يحزف الناس نكر، مف منابر عمى
 (ِ).بعدنا" القيامة يكـ اهلل عرش مف الخمؽ أقرب "شيعتنا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .٘
 يـك إلييـ اهلل صنع كأحسف اهلل مف أقربيـ ما "شيعتنا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٙ

 (ّ)القيامة".
 مف فيقكمكف ؟ لعمي المحبكف أيف: يكـ القيامة مناد "ينادم ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٚ
: فيقاؿ ،حبان  لو الخالصكف  لعمي المحبكف نحف :قالكا ؟ أنتـ مف: ليـ فيقاؿ عميؽ، فجو  كؿ

 كأزكاجكـ أنتـ الجنة مكاادخ: ليـ فيقاؿ ال،: فيقكلكف ؟ مف الناس أحدان  حبو في فتشرككف
 (ْ).تحبركف"

 بأسماء الناس دعي القيامة يكـ كاف "...فإذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ٛ
 (ٓ).مكلدىـ" لطيب بأسماء آبائيـ يدعكف فإنيـ شيعتنا، سكل أمياتيـ

 سماءبأ الخبلئؽ دعي يكـ القيامة كاف "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ٜ
 (ٔ)."آبائيـ بأسماء يدعكف فإنيـ كشيعتنا نحف إال أمياتيـ

 مبيضة مركييفركاءا  شيعة عمي القيامة يكـ "يحشر ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٓٔ
 (ٕ)ظامئيف". مسكدة كجكىيـ القيامة يكـ عمي أعداء كيحشر كجكىيـ،

 

                                                           

 (ُُٕ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
الكافي ػ  (،ُِٖ/ُػ باب شيعتنا اقرب الخمؽ مف اهلل:) البرقي ، المحاسف ػ(ُٖٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)

 (.ّٓٔ/ٖ:)الكميني
 (.ُِٖ/ُػ باب شيعتنا اقرب الخمؽ مف اهلل:) البرقي المحاسف ػ ،(ُٖٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (َُِ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 كنسب سبب كؿ كاف الشيعة، إال بأسماء أمياتيـ الناس يدعى أنو باب، (ِّٖ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ٓ)

(، ِِْػِّٕ/ٕ) كفيو اثنتي عشرة ركاية: ،كصيره" كآلو عميو اهلل اهلل صمى رسكؿ نسب إال القيامة يـك منقطع
 .(ّْٖ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ (،ْٔٓاألمالي ػ الطكسي:)ص:

، المحاسف ػ (ّْٖ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ ،(َِْ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
 (.ُُْ/ُالبرقي:)

 (ُْٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٕ)
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 نسب "كؿ: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ :أيه قاؿ آبائه عف ما يسب إلى الرضا .ٔٔ
 (ُ)."كسببي إال نسبي القيامة يكـ منقطع كصير

 عمييـ يحشركف فيخمع شيعتنا عمماء "إف قاؿ: اليبي  أف يسب إلى الحسف العسكري ما .ٕٔ
 منيـ الكاحد عمى حتى يخمع اهلل عباد إرشاد في كجدىـ عمكميـ كثرة قدر عمى الكرامات خمع مف
 (ِ) نكر...". مف خمعة ألؼ ألؼ

لحاسبوف، بليما الشلع  لةمسوف عمى  لـو القلام  الياسأف الروالات التي تزعـ عشر: ثايي 
 الميابر لأكموف ولشربوف:

 عمي يا": كآلو عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ قاؿ :آبائه أيه قاؿ عف ما يسب إلى أبي ةعفر،  
 يجمسكف كشيعتؾ جئت مةالقيا يـك كاف فإذا نكر، مف كمكائد نكر مف لمنابر العرش عمى يميف إف

 (ّ).يحاسبكف" المكقؼ في كالناس كيشربكف يأكمكف المنابر تمؾ عمى
أف اهلل تبارؾ وتعالى لعتذر لعباده الفقراء لـو القلام ، كما لعتذر الروالات التي تزعـ عشر:  ثالث

 األخ ألخله: 
 شبييان  المؤمنيف قراءف إلى القيامة يكـ يمتفت  اهلل "إف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٔ

أصنع  ما كلتركف عمي، بكـ ىكاف مف الدنيا في أفقرتكـ ما كجبللي كعزتي: فيقكؿ بالمعتذر إلييـ
، بكـ  (ْ) الجنة...". فأدخمكه بيده فخذكا الدنيا معركفان  دار في منكـ زكد فمف اليـك

معتذر، كذلؾ عندما زعمت ىذه الركاية لـ تصرح باعتذار اهلل تعالى لمفقراء، كلكنيا صرحت بشبو ال
بالمعتذر، لكف سرعاف ما لبث الشيعة أف صرحكا في  أف اهلل تعالى يمتفت إلى فقراء المؤمنيف شبييان 

 ركاية أخرل أف اهلل تعالى يعتذر لمفقراء كما يعتذر األخ ألخيو.

                                                           

 في الميمة الفصكؿ (،ِّْ/ْمستدرؾ سفينة البحار ػ عمي النمازم:) ،(ِّٖ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.ّٕ/َِ(، كسائؿ الشيعة ػ العاممي:)َّْ، األمالي ػ الطكسي:)ص:(َّٓ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ

ػ  الحكمة ميزاف ،(ََٔ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ ،(ِِٓ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ُِٓ/ُٕمستدرؾ الكسائؿ:) (،َُّٕ/ُُشيرم:) الرم محمد

 (ِِْ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ّ)
الثانية : الحديث ػ قـ ػ إيراف ػ ط شيرم ػ دار الرم ػ محمد الحكمة ميزاف ،(ََِ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 (.َِٔ/ِ(، الكافي ػ الكميني ػ باب فضؿ فقراء المسمميف:)ِْْٖ/ٖىػ:)ُُْٔػ
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 الدنيا في كاف المحتاج المؤمف عبده إلى ليعتذر اهلل "إف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٕ
ما  انظرف الغطاء ىذا فارفع عمي، بؾ ليكاف أفقرتؾ ما ال كعزتي: فيقكؿ أخيو، األخ إلى يعتذر كما

 (ُ) الدنيا...". مف عكضتؾ

 : لألئم  اإللاب والحساب، والثواب والعقاب لـو القلام أف الروالات التي تزعـ عشر: رابع 

  عميان ف أ، كحسابيـ عمى األئمة، ك يزعـ الشيعة في ركاياتيـ أف إياب الخمؽ إلى األئمة
 يتكلى الثكاب كالعقاب، كىك الحاكـ في الدنيا كاآلخرة:

 كعمينا الخمؽ، ىذا إياب "إلينا ما يسب إلى أبي الحسف ػ عمي زلف العابدلف ػ أيه قاؿ: .ٔ
 (ِ).حسابيـ"

ُٙ } :تعالى اهلل قوؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ في .ٕ َّْ ا١ٌََِْٕخ ا٠َِخرَ َّْ َػ١ٍََْٕخ اِ َُّ اِ *ػُ ُْ

 ُْ ُٙ خرَ َٔ  بينيـ فما كاف عمينا شيعتنا حساب اهلل جعؿ القيامة يكـ كاف إذا ، قاؿ:[ِٔػِٓ:الغاشية] {ِك

 المظالـ مف الناس بينيـ كبيف فيما كاف كما اهلل، مف كآلو عميو اهلل صمى محمد استكىبو اهلل كبيف
 بغير الجنة يدخمكا حتى ليـ كىبناه بيننا كبينيـ فيما كاف كما عنيـ، كآلو عميو اهلل صمى محمد أداه

  (ّ)حساب".
َف } :وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ في .ٖ ْٛ َٔ َُ فَ ْٓ ظٍََ َِ خ  َِّ لخَي أَ

ح َا حراخ ُْٔى ٌَ رُُٗ َػ ٌِّ ِٗ ف١ََُؼ رِّ ٍَ ىُّ اٌَِٝ  ََ ُ٠ َُّ رُُٗ ػُ ٌِّ ْٛ } ، كقكلو تعالى:[ٕٖ: الكيؼ]{َُٔؼ ْض ٠َ َِ خ لَيَّ َِ ُء  َْ َّ ٌْ َُ ح ْٕظُ َ٠ ََ

حراخ ََ ُْٕض طُ َُ ٠َخ ١ٌَْظَِٕٟ ُو ٌَْىخفِ ٠َمُُٛي ح َٚ  فيعذبو  المؤمنيف أمير إلى ىك يرد: قاؿ [َْ: النبأ]{٠ََيحُٖ 

 تراب، أبي شيعة مف أم أبا تراب، أتكالى عمكيان  يعني ترابان  كنت ياليتني: يقكؿ حتى ،نكران  عذابان 
 العذاب يتكلى كىك كالجنة، قسيـ النار  المؤمنيف أمير أف يعني و،صاحب أم ربو كمعنى
 (ْ).المآب" كيكـ الدنيا في الحاكـ كىك كالثكاب،

                                                           

(، الكافي ػ الكميني ػ باب ِْْٖ/ٖشيرم:) الرم ػ محمد الحكمة ميزاف ،(ُُٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.َِٕ/ٖ(، مستدرؾ سفينة البحار ػ عمي النمازم:)ِْٔ/ِفضؿ فقراء المسمميف:)

 في الميمة الفصكؿ (،ِّْ/ُمستدرؾ سفينة البحار ػ عمي النمازم:) ،(َِِ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 .(ْْٕ/ُ):العاممي الحر - األئمة أصكؿ

 .(ْْٕ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ ،(َِّ/ٕ)المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (.ْٕٔ/ُػ عمي النمازم:)مستدرؾ سفينة البحار  ،(ُْٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
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 فما شيعتنا، بحساب اهلل ككمنا القيامة يكـ كاف "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ٗ
َّْ ا١ٌََِْٕخ }: قكؿ اهلل تعاؿ قرأ ثـ يـ،ل فيك لنا كاف كما ليـ، فيك ييبو لنا أف اهلل سئمنا هلل كاف اِ

 ُْ ُٙ خرَ َٔ َّْ َػ١ٍََْٕخ ِك َُّ اِ *ػُ ُْ ُٙ   (ُ) .[ِٔػِٓ:الغاشية]{ا٠َِخرَ

 هلل كاف فما شيعتنا، بحساب اهلل القيامة ككمنا يكـ كاف "إذا أيه قاؿ: اهلل ما يسب إلى أبي عبد .٘
 لنا كاف كما ليـ، فيك بدلو يعكضيـ أف اهلل سألنا كاف لآلدمييف كما ليـ، فيك لنا ييبو أف اهلل سألنا
ُْ }قرأ ثـ ليـ، فيك ُٙ خرَ َٔ َّْ َػ١ٍََْٕخ ِك َُّ اِ *ػُ ُْ ُٙ َّْ ا١ٌََِْٕخ ا٠َِخرَ   (ِ) [".ِٔػِٓ:الغاشية]{اِ

َّْ َػ١ٍََْٕخ } حيف سئؿ عف قكلو تعالى: أيه قاؿ اهلل ما يسب إلى أبي عبد .ٙ َُّ اِ *ػُ ُْ ُٙ َّْ ا١ٌََِْٕخ ا٠َِخرَ اِ

خرَ  َٔ ُْ ِك  أف يناقشيـ أشياعنا أجؿ اهلل كاحد صعيد في الناس اهلل حشر ، قاؿ: "إذا[ِٔػِٓ:الغاشية]{ُٙ

 فييـ، شفعتكـ كقد إليكـ أمرىـ جعمت قد :تعالى اهلل فيقكؿ شيعتنا، ىؤالء إلينا: فنقكؿ الحساب، في
 (ّ).حساب" بغير الجنة أدخمكىـ لمسيئيـ، كغفرت

، ةملع الخالئؽ بمف فلهـ الرسوؿ ما لسأؿ عيه أوؿ  أفالروالات التي تزعـ : خامس عشر
 :لـو القلام  عف والل  عمي 

 عمي كالية عف مسئكلكف إنيـ كقفكىـ : اهلل "ينادم قاؿ: اليبي  أف يسب إلى أئمتهـ ما .ٔ
 (ْ)." طالب أبي بف عمي كالية عف يسأؿ ،...كمحمد طالب أبي بف
 حبنا العبد عنو يسأؿ ما أكؿ: عميو كآلو اهلل صمى النبي " قاؿ أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٕ

 (ٓ).البيت" أىؿ

 

 

                                                           

 (.َْٔاألمالي ػ الطكسي:)ص: ،(ِْٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
مستدرؾ سفينة البحار:  (،َْٔ، كنحكه في األمالي ػ الطكسي:)ص:(َٓ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
(ٔ/ُُٔ.) 
 (َٓ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ِِٗ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)
 (.ٕٔ/ُ، عيكف أخبار الرضا:)(َِٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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العباد لسألوف عمى الصراط عف والل  عمي بف أبي طالب أف الروالات التي تزعـ عشر: سادس 
 وايه ال لةوز الصراط إال مف معه ةواز وبراءة بوالل  عمي ػ ،: 

 جميع الكالية، يكقؼ يا عقبة تسمىمن الصراط، عمى أف عقبات تكجد" ةاء في البحار:   
 نجا بيا أتى فمف عمييـ السبلـ، بعده مف كاألئمة المؤمنيف أمير كالية عف فيسألكف عندىا الخبلئؽ
ُْ }: اهلل قكؿ كذلؾ فيكل، بقي بيا يأت لـ كمف كجاز، ُٙ َّ ُْ أِ ُ٘ لِفُٛ َٚ

 َْ جٌُُٛٛ ْٔ  مف كاألئمة المؤمنيف ألمير ءالكال بأنو الصراط:كقد فسر بعضيـ ، (ُ)"[ِْ:الصافات]{َِ

 الكثقى كعركتو المستقيـ اهلل صراط أنا: "  أمير المؤمنيف قاؿ معناه كمف ،السبلـ عمييـ ذريتو
 (ِ)ليا". انفصاـ ال التي
 فيدخؿ الصراط، عمى القيامة "إف اهلل يجعؿ عمي يكـ قاؿ: اليبي  أف يسب إلى عمي ما  .ٔ

 (ّ).النار" أعداءه ك الجنة، أكلياءه
 يجكز مف أكؿ أنت عمي "يا قاؿ: اليبي  يسب إلى عمي بف موسى الرضا عف آبائه أف ما .ٕ

ف معي، الصراط  بكاليتؾ، معو براءة مف إال عقبة الصراط يجكز ال أنو بعزتو أقسـ  ربي كا 
 (ْ)مف كلدؾ...". األئمة ككالية

 الصراط عمى يعقد أف اهلل القيامة... يأمر يكـ كاف "إذا قاؿ: اليبي  يسب إلى أئمتهـ أف ما .ٖ
 في القنطرة كرجاليـ نساؤىـ األمة ىذه يسألكف ممؾ، ألؼ سبعكف قنطرة كؿ قناطر...عمى سبع

 (ٓ).البيت..." أىؿ كحب المؤمنيف، أمير كالية عف األكلى

                                                           

 (ُِٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.ِٔٔ/ٔمستدرؾ سفينة البحار:) ،(َٕ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 المجمسي: – األنكار بحار (،ُٓٗ، اليقيف ػ سيد عمي: )ص:(َِٗص): لمطكسي األمالي(ّ)
 (كما بعدىاُْٗ/ّٗكما بعدىا،ُُٓ/ّٕ،ِِْ/ِِ،ّّٗ/ٕ)
 مف أكؿ  أنو كفيو المكاء، كحامؿ الحكض ساقي  باب أنو ،(ُِِػُُِ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)

(، عيكف أخبار ُّٓ(، كنحكه في األمالي ػ الطكسي:)ص:ُِٗػُُِ/ّٗيو ثبلث عشرة ركاية:)الجنة، كف يدخؿ
 (.ِِٕ/ِالرضا:)

 (.ُٓٔ/ٖمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ِّّػُّّ/ٕ) - يالمجمس - األنكار بحار(ٓ)
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 لـ جينـ عمى الصراط نصب ك القيامة يكـ كاف "إذا قاؿ: اليبي  يسب إلى أئمتهـ أف ما .ٗ
ُْ }قكلو تعالى: ذلؾ ك طالب، أبي بف عمي كالية فيو جكاز معو مف إال عميو يجز ُ َّٙ ُْ أِ ُ٘ لِفُٛ َٚ

 َْ جٌُُٛٛ ْٔ  (ُ)طالب". أبي بف عمي كالية عف يعني ،[ِْ:الصافات]{َِ

 يـك إذا كاف عمي "يا: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ :ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ .٘
 براءة كتاب فيو معو كاف مف إال أحد يجز فمـ الصراط، عمى كجبرئيؿ كأنت أنا أقعد القيامة
 (ِ).بكاليتؾ"

 ك  اهلل معرفة إلى الطريؽ "ىك أيه قاؿ حلف سئؿ عف الصراط: اهلل ما يسب إلى أبي عبد .ٙ
 اإلماـ فيك الدنيا في الذم الصراط فأما اآلخرة، في كصراط الدنيا، في صراط :صراطاف ىما

 في جينـ جسر ىك الذم الصراط عمى مر بيداه كاقتدل لدنياا في عرفو مف المفركض الطاعة،
 (ّ)جينـ". نار في فتردل اآلخرة، في الصراط عف قدمو زلت الدنيا في يعرفو لـ اآلخرة، كمف

 (ْ)شيعتنا". كحساب ،كالميزاف الصراط "إلينا ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أيه قاؿ: .ٚ
 اْلَمَواِزلفَ  َوَيَضعُ } المكازيف الكاردة في قكلو تعالى:معني  أيه قاؿ اهلل ما يسب إلى أبي عبد .ٛ

 (ٓ)كاألكصياء". "ىـ األنبياء ػ عمييـ السبلـ ػ :، قاؿ[ْٕ:األنبياء]{اْلِقَلاَم ِ  ِلَلْوـِ  اْلِقْسطَ 

  في الةي  واليار: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع  اإلمامل : سابع عشر

 :وآؿ البلت عمي بف أبي طالبو  محمدلوال  ـ تخمؽلأف الةي  واليار الروالات التي تزعـ  .ٔ
 شأني كجبللي كعمك كعزتي:  لمحمد قاؿ اهلل تعالى "... ما يسب إلى أبي ةعفر أيه قاؿ:- أ

 األرض كال المكاف كال الجنة كالنار، خمقت ما الراشدكف الميديكف اليادكف كعترتكما عمي لكالؾ كلكال
 (ٔ) يعبدني...". خمقا كال المبلئكة كال السماء، كال

 
                                                           

 (َِٗص:)الطكسي: ،األمالي ػ(ٖٔ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 (ٔٔ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 (.ِْٔ/ٔمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ٔٔ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
(، بصائر الدرجات ػ ٖٕ/ْٕالمجمسي:)، بحار األنكار ػ (ِِِ/ِ) الركاندم: – كالجرائح الخرائج(ْ)

 (.ِٕٗالصفار:)ص:
 .(ُٖٖ/ِْ) - المجمسي - األنكار (، بحارُْٗ/ُالكافي ػ الكميني:)(ٓ)
 (ُٗ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
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مقت ما عمي "لكال ةاء في كتاب اللقلف:- ب   (ُ)الجنة". خي
 :مخموق  مف يور الحسلف مف الحور العلف  هاما فلو الروالات التي تزعـ أف الةي   .ٕ
 الجنة منو فخمؽ الحسيف نكر فتؽ ػ اهلل تعالى ػ "...ثـ قاؿ: اليبي  أف يسب إلى أئمتهـ ما

 كالحسيف اهلل، نكر مف الحسيف كنكر الحسيف، نكر مف الحكر العيفك  الجنة فنكر العيف كالحكر
 (ِ) .كالحكر العيف..." الجنة مف أفضؿ

 :أف اهلل تعالى خصص يارًا لقتم  الحسلف الروالات التي تزعـ  .ٖ
 صاركا فتمتقطيـ، فإذا الحسيف، قتمة التقطي: فيقكؿ ليا ناران  أف اهلل تعالى يأمر ةاء في روالاتهـ

 (ّ)بيا...". كزفركا كزفرت بيا، كشيقكا كشيقت بيا، كصيمكا صيمت ياحكصمت في
أف الشلع  لدخموف الةي  بال حساب وال عذاب؛ الف اهلل تعالى لكـر  الروالات التي تزعـ .ٗ

 الشباب ميهـ أف لعذبهـ، ولستحلي مف الكهوؿ أف لحاسبهـ:
 الجنة ادخؿ عمي يا: لعزةا رب عند السماء مف مناد "...ينادم أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي - أ

يمبسكف  ك فكاكييا، مف فييا كيتنعمكف الجنة فيدخمكف عمييـ، كال عميؾ حساب ال كشيعتؾ أنت
 إليكـ نظر قد ،ىنيئان  كاشربكا كمكا: السماء مف مناد عيف...فينادم تر لـ كما كاإلستبرؽ السندس
 (ْ)عذاب". كال حساب كال عميكـ فبل بؤس نظرة الرحمف

 يعذبيـ أف الشباب منا يكـر كتعالى تبارؾ اهلل "...إف ى أبي عبد اهلل أيه قاؿ:ما يسب إل- ب
 (ٓ) خاص...". لنا كىذا كاهلل يحاسبيـ، أف الكيكؿ مف كيستحيي

 يقاـ ثـ حمة كردية فيكسى محمد دعي القيامة يكـ كاف "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ:- ت
 بعمي يدعى ثـ يسار العرش، عف فيقاـ بيضاء حمة ىفيكس بإبراىيـ يدعى ثـ العرش، يميف عف
 بيضاء حمة فيكسى يدعى بإسماعيؿ ثـ النبي، يميف عف فيقاـ كردية حمة فيكسى المؤمنيف أمير
 ثـ المؤمنيف، أمير يميف عف كردية فيقاـ حمة فيكسى بالحسف يدعى ثـ إبراىيـ، يسار عف فيقاـ
 كردية حمبل فيكسكف باألئمة يدعى ثـ يف الحسف،يم عف فيقاـ كردية حمة فيكسى بالحسيف يدعي

                                                           

 .(ِْٔص:)ػ سيد عمي بف مكسى: اليقيف(ُ)
 (ُٕػُٔ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (ُِٕ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (ُٗٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 (.ّْ/ٖ(، الكافي ػ الكميني:)َُْ، االختصاص ػ المفيد:)ص:(ُٕٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 عمييا بفاطمة يدعى ثـ أماميـ، فيقكمكف يدعى بالشيعة ثـ صاحبو، يميف عف كاحد كؿ فيقاـ
 (ُ) حساب...". بغير الجنة كشيعتيا فيدخمكف ذريتيا مف كنسائيا السبلـ

وهياؾ  ،ثمايل ال أبواب الةي  مف أبواب الروالات التي تزعـ أف الشلع  لهـ وحدهـ خمس  .٘
مف أبواب  ، لدخؿ الشلع  وأهؿ البلت مف سبعلف باباً أف لمةي  إحدى وسبعلف باباً  روالات تزعـ

 : الةي ، بليما لدخؿ سائر الياس مف باب واحد
 الصديقكف، ك النبيكف منو يدخؿ باب: أبكاب لمجنة ثمانية "إف :أيه قاؿ ما يسب إلى عمي - أ

 يدخؿ كمحبكنا... كباب شيعتنا منيا يدخؿ أبكاب الحكف، كخمسةكالص الشيداء منو يدخؿ كباب
أىؿ  بغضنا مف ذرة مقدار قمبو في يكف كلـ اهلل إال ال إلو أف يشيد ممف سائر المسمميف منو

 (ِ)البيت".

 منيا، كاحد قـ كألىؿ أبكاب، ثمانية لمجنة "إف :ما يسب إلى أبي الحسف الرضا أيه قاؿ - ب
 (ّ).ليـ" طكبى ثـ ،ليـ طكبى ثـ ليـ، فطكبى

 منيا بابان  مف سبعيف يدخؿ ،بابان  كسبعيف أحدا لمجنة إف "كاهلل: أيه قاؿ ما يسب إلى عمي  - ت
 (ْ).الناس" سائر كاحد باب كمف بيتي، كأىؿ شيعتي

 ميها شلعي كؿ دار وفي في الةي ، عمي دار في أصمهاشةرة طوبى  الروالات التي تزعـ أف .ٙ
 :غصف

 كؿ دار كفي في الجنة، عمي دار في أصميا شجرة "طكبى اهلل أيه قاؿ:ما يسب إلى أبي عبد - أ
 (ٓ)غصف...". منيا مؤمف
 صمكات المؤمنيف أمير دار في الجنة في شجرة "طكبى ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: - ب
 تحتيا كرقيا، يستظؿ مف ككرقة أغصانيا، مف غصف داره كفي شيعتو إال مف أحد كليس عميو، اهلل
 (ٔ).األمـ" مف أمة

 
                                                           

 (ِّٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.ِّْ/ُ(، مستدرؾ سفينة البحار:)َْٖ، الخصاؿ ػ القمي:)ص:(ّٗ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ٖٗٓ/ٖمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ُِٓ/ٕٓ) المجمسي: - األنكار بحار(ّ)
 (.ّّْ/ُمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ّّٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 (ٕٖ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)
 (َُِ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ٔ)
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 ال لدخؿ الةي  إال مف آمف بوالل  األئم : هالروالات التي تزعـ أي .ٚ
 (ُ)بكاليتنا". كافى مف الجنة إال يدخؿ "ال ةاء في روالاتهـ:

، ولكوف ؛ أليه لحمؿ لواء اليبي لدخؿ الةي  قبؿ اليبي   عملاً أف الروالات التي تزعـ  .ٛ
 ـ وةملع الخمؽ:تحت المواء آدـ واأليبلاء عملهـ السال

 (ِ)".طالب أبي بف عمي الجنة في دخكالن  الجنة أىؿ أكؿ "إف أيه قاؿ: ما وضع عمى اليبي - أ
كآلو  عميو اهلل صمى اهلل قاؿ رسكؿ ما يسب إلى الحسلف بف عمي رضي اهلل عيهما أيه قاؿ:- ب

 صاحب ؾألن نعـ،: قاؿ ؟ أدخميا قبمؾ: اهلل يا رسكؿ فقمت ،الجنة يدخؿ مف "أنت أكؿ: لعمي
 الدنيا، في لكائي صاحب أنؾ دكنو ػ كما كمف آدـ كتحتو الحمد لكاء اآلخرة ػ كىك في لكائي

  (ّ)المتقدـ...". ىك كحامؿ المكاء
 صاحب الةي  واليار، لدخؿ بهما مف لشاء:  عملاً الروالات الشلعل  التي تزعـ أف  .ٜ
 عميؾ السبلـ يقرء اهلل محمد يا: "نزؿ عميى جبريؿ فقاؿ قاؿ: اليبي  يسب إلى أئمتهـ أف ما - أ

 يقؼ القيامة يـك كاف بحذافيرىا...فإذا الجنة لو كىبت قد بأني طالب أبي عمي بف بشر: كيقكؿ
 لو كىبت كقد بغضبي، يشاء مف منيا كيمنع الجنة برحمتي يشاء مف فيدخؿ الجنة باب عمى عمي
 كيمنع بغضبي النار مف يشاء فيدخؿ النار باب عمى يقؼ القيامة يـك كاف بحذافيرىا...فإذا النار
 (ْ) برحمتي...". منيا يشاء مف منيا
ف أال النيراف، كقاسـ صاحب الجناف أنت عمي "يا قاؿ: اليبي  يسب إلى أئمتهـ أف ما - ب  كا 

 ىبة كالنار الجنة مفاتيح ىذه محمد يا: لي الرحماف، فيقكالف أمر عف غدان  يأتياني كرضكاف مالكان 
 تفعؿ بيدؾ يكمئذ كالنار الجنة فمفاتيح إليؾ، فأدفعيا طالب بف أبي عمي إلى يافسمم إليؾ، اهلل مف
 (ٓ)تشاء". ما بيا

                                                           

 (َُِ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 (ُِٖ/ّٗ):سيالمجم – األنكار بحار(ِ)
 (ُُْ/ّ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)(ُِٕ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ّ)
 (َِٖ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
 .(ُّّ/ِٕ):المجمسي – األنكار بحار(ٓ)
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 أدخبل طالب أبي بف لعمي ك لي القيامة يكـ تعالى اهلل "يقكؿ أيه قاؿ: ما وضع عمى اليبي  - ت
ََّٕٙ }تعالى: قكلو كذلؾ أبغضكما، مف النار أدخبل ك أحبكما، مف الجنة ٌْم١َِخ فِٟ َؿ ٍٍ أَ ًَّ َوفَّخ َُ ُو

 ، كنحكىا مف الركايات.، كنسبت ىذه الركاية إلى عمي (ُ)[ِْ:ؽ]{َػ١ِٕيٍ 

 يقؼ مف كأكؿ معي، القبر عنو ينشؽ مف أكؿ ىك عميان  "إف أيه قاؿ: ما وضع عمى اليبي  - ث
، كنسبت ىذه الركاية إلى أبي عبد اهلل (ِ)ذا..." كذرم خذم ذا: لمنار فيقكؿ الصراط، عمى معي
 عفر الصادؽ عف آبائو.ج
 الخبلئؽ، جميع يراه منبر كضع القيامة يكـ كاف "إذاما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ:  - ج

 معشر يا: يمينو عف الذم ينادم ممؾ، يساره كعف ممؾ، يمينو عف رجؿ فيقكـ عميو فيصعد
 الخبلئؽ عشرم يا: يساره عف الذم كينادم يشاء، مف الجنة يدخؿ طالب أبي عمي بف ىذا الخبلئؽ

 (ّ).يشاء" مف النار يدخؿ طالب بف أبي عمي ىذا
 يا: العرش بطناف مف مناد القيامة نادل يكـ كاف "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: - ح

 (ْ)."النار في فيما الممقياف عنيد، كفار كؿ جينـ في ألقيا عمي يا محمد
 كاآلخريف األكليف  اهلل يامة كجمعالق يكـ كاف إذا: قاؿ :قاؿ أيه ةعفر ما يسب إلى أبي - خ

 يصعداف ...ثـ المؤمنيف أمير كآلو كدعي عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ دعي الخطاب لفصؿ
النار  كأىؿ الجنة الجنة أىؿ ندخؿ كاهلل فنحف الناس، حساب إلينا فيدفع بنا يدعى ثـ عندىا،
 (ٓ).النار"

 كآلو:" عميو اهلل صمى اهلل قاؿ رسكؿ :ؿأيه قا آبائه عف ما يسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ، - د
 في كاآلخركف لؾ األكلكف نكر...ثـ يجمع مف ناقة عمى عمي يا بؾ يؤتى القيامة يكـ كاف إذا

 قسيـ كأنت الجنة فأنت قسيـ النار، إلى كبأعدائؾ الجنة إلى بشيعتؾ فتأمر كاحد، صعيد
 (ٔ).النار..."

                                                           

 .(ّّٖ/ٕ)المجمسي: – األنكار بحار ،(َِٗص) - لمطكسي األمالي(ُ)
 (.ّْٔاألمالي ػ الطكسي:)ص: ،(ّّٗػّّٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 (.ِْٓ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(ِّٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 (.َِٗ، األمالي ػ الطكسي:)ص:(ّّٓػّّْ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
، كقد (ْْٕ/ُ) - العاممي الحر - األئمة أصكؿ في الميمة ، الفصكؿ(ّّٕ/ٕ) - المجمسي - األنكار (بحارٓ)

 .إلييـ القيامة يـك الخمؽ جميع حساب اعتبر العاممي مف أصكؿ األئمة: أف
 (ّّٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)
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 يصعده يراه الخبلئؽ، منبر كضع يـك القيامة فكا "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: - ذ
 بف عمي ىذا الخبلئؽ معشر يا: يمينو عف ينادم الذم شمالو، عف كممؾ يمينو عف ممؾ يقكـ رجؿ
 عمي ىذا الخبلئؽ معشر يا: يساره عف الذم يشاء، كينادم مف يدخميا الجنة صاحب طالب أبي
 (ُ).مف يشاء" يدخميا النار صاحب طالب أبي بف
 اهلل بعث النار، النار كأىؿ الجنة، الجنة أىؿ دخؿ "...فإذا يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ:ما  - ر

 الجنة في الجنة أىؿ يزكج الذم كاهلل فعمي كزكجيـ، الجنة في منازليـ فأنزليـ عميان  كتعالى تبارؾ
 عميو، كىك بو كمف بو فضمو كفضبل لو، ذكره عز اهلل مف كرامة غيره أحد إلى كما ذلؾ

 أىؿ عمى أبكابيا، كيغمؽ فييا دخمكا إذا الجنة أىؿ عمى يغمؽ الذم كىك النار، النار أىؿ يدخؿ كاهلل
 (ِ).النار إليو" كأبكاب إليو الجنة أبكاب الف أبكابيا، فييا دخمكا إذا النار
 قسيـ عمي أنت يا: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لي قاؿ أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  - ز

 (ّ)".ىذا لي كىذا لؾ: لمنار تقكؿ القيامة يكـ لناركا الجنة
 عدكم دعيو، كىذا كليي ىذا: أقكؿ النار، قسيـ "أنا أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  - س

 (ْ).خذيو"
كاف  "إذا: كآلو عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ قاؿ :آبائه أيه قاؿ عف ما يسب إلى أبي عبد اهلل، - ش
لؾ األكلكف  يجمع الجنة...ثـ نكر...كتعطى مفاتيح فم عجمة عمى عمي يا بؾ يؤتى القيامة يكـ

 كأنت قسيـ الجنة فأنت النار، إلى بأعدائؾ ك الجنة إلى بشيعتؾ فتأمر كاحد، صعيد في كاآلخركف
 (ٓ) النار...". قسيـ

 قسيـ إنؾ عمي يا كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ آبائه أيه قاؿ: ما يسب إلى الرضا عف - ص
نؾ لتقرع النار  (ٔ)حساب". ببل كتدخميا الجنة باب كا 

                                                           

 (.ِْٓبصائر الدرجات ػ الصفار:)ص: (ََِ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 (.ْْٕ/ُمي:)، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العام(ُّٔ/ِٕ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
(، كنحكه في بصائر الدرجات ػ الصفار ػ باب ِٗ/ُعيكف أخبار الرضا:) ،(ُْٗ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)

 (.ِْْفي أمير المؤمنيف أنو قسيـ الجنة كالنار:)ص:
 (ٖٓ/ِ(، مستدرؾ سفينة البحار:)ِٗٔ، األمالي ػ الطكسي:)ص:(ُٕٗ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
الصراط، كفيو اثنتي كثبلثيف  كجكاز كالنار، الجنة قسيـ  باب أنو ،(ُّٗ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)

 (َُِػُّٗ/ّٗركاية: )
 (.َّ/ُ، عيكف أخبار الرضا:)(ُّٗ/ّٗ)المجمسي: – األنكار بحار(ٔ)
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 .اللوـ اآلخر في عقلدتهـالمطمب الثايي: أثر الروالات عمى 

 كؿ مف حضرته الوفاة فإيه لرى عمي  أف الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ أواًل:
كاف لممؾ المكت أف المحتضر كاف مف شيعتو أك مف أعدائو، فإف  ؛ ليشيد عمي عيد احتضاره

كال يكالكنو، فإنو يراه عمى الكجو الذم يكرىو، كالذم يسكئو،  المحتضر مف الذيف يبغضكف عمي 
  (ُ)كيكالكنو، فانو يراه عمى الكجو الذم يحب. كاف كاف مف الذيف يحبكف عمي 

مف مات مف أوللائهـ ولـ لحسف  كؿ أف الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ ثايلًا:
 (ِ).درةته فله اهلل للرفع قبره في عمـ، فالقرآ

 ـأوؿ مف تيشؽ عيه وشلعته،  عملاً أف  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿثالثًا: 
 مف رحميا نجائب عمى ركبانان  كفيبعث الشيعة ، كيعتقدكف أف، كأكؿ مف يبعث مع النبي األرض
عمييـ ك  المبف، مف بياضا أشد ثياب عمييـ القمر، مف بياضا أشد كجكىيـ كف مف قبكرىـيخرج النكر
ـ يعن كذىب ،المكارد ليـ كسيمت الشدائد، ـيعن فرجت كقد، ذىب مف شركيا نكر مف نعاؿ

  .العرش تحت ستظمكفي ،ركعاتيـ مسكنة مستكرة عكراتيـ، األحزاف،

ركايات في ىذه كتعتقد اإلمامية أف أئمتيا يبعثكف مف قبكرىـ إلى الدنيا مرة أخرل، كقد كردت 
،  عمي بف الحسيف الدنيا، إلى كيرجع عنو األرض تنشؽ مف العقيدة، عندما زعمكا أف أكؿ

 (ّ).يحاسب الناس قبؿ يـك القيامة، كينتقـ مف أعدائو كقتمتو

 

                                                           

 الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي: ،(ِّٖػِّٕ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحارانظر: (ُ)
 (.ُٕٔ/ُالمحاسف ػ البرقي: ) (،ُِّػُِٗ/ّالكافي ػ الكميني ػ باب ما يعايف المؤمف الكافر:) (،َّٔػَّٓ/ُ)
(، الكافي ػ الكميني ػ باب ِِْ/ٔ، كسائؿ الشيعة ػ العاممي:)(ُٖٖ/ٖٗ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ِ)

 .(َٔٔ/ِ:)القرآففضؿ حامؿ 
 الحكض ساقي  باب أنوكانظر: (ّْػّٗ/ّٓ)( ُْٕ/ٖ، ُٖٓػَُٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ّ)

بصائر الدرجات ػ  (،ُِٗػُُِ/ّٗيو ثبلث عشرة ركاية:)الجنة، كف يدخؿ مف أكؿ  أنو كفيو المكاء، كحامؿ
 (ِِٕ/ِ(، عيكف أخبار الرضا:)ُّٓاألمالي ػ الطكسي:)ص: ،(ُٕٗ/ُالمحاسف ػ البرقي:) (،ْٗالصفار:)ص:
 ...(ٖٔ/ْ، َّٕ/ِ) نة البحار:مستدرؾ سفي
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لدخموف مستثيوف مف الحشر بؿ أف الشلع   الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿرابعًا: 
أيهـ عمى ميابر مف يور، ال لحزيوف و  دوف رؤل  أهواؿ لـو القلام ، ودوف حسابالةي  مباشرة و 

 .وال لفزعوف

" بمقتضى ما جاء في ركاياتيا في الحشر، أف الحشر اإلثني عشريةتعتقد الشيعة اإلمامية "
يكـ القيامة ال يشمؿ جميع الخبلئؽ؛ كأف ىناؾ أناس مستثنكف مف الحشر، استثناىـ اهلل تعالى مف 

لحشر بزعميـ، فبل يحشركف مع الخبلئؽ، بؿ يدخمكف الجنة مباشرة دكف الحشر في ارض ا
المحشر، كدكف رؤية أىكاؿ يكـ القيامة، كدكف حساب، كال سابقة عذاب؛ ألنو قد سبؽ رضى اهلل 
تعالى عنيـ، ككجبت رحمة اهلل تعالى ليـ، فمطفان مف اهلل تعالى بيـ، فإنو ال يحشرىـ مع أصحاب 

ت كالسيئات، كقد ذكرت اإلمامية في ركاياتيا مف ىـ ىؤالء الذيف استثناىـ اهلل تعالى مف الحسنا
الحشر كرؤية أىكاؿ يكـ القيامة، جاء ذلؾ في عدة ركايات، منيا ما نسب إلى أبي جعفر أنو قاؿ: 

 ااحشرو : معهـ الذلف ذكره لممالئك  ةؿ الةبار "...لقوؿ :كآلو عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ "قاؿ
 فكلؼ ،لهـ رحمتي ووةبت عيهـ سبؽ رضاي فقد الخالئؽ مع توقفوهـ وال الةي  إلى أوللائي

، كنسب إلى (ُ)الةي ..." إلى المالئك  والسلئات، فلسوقهـ الحسيات أصحاب مع أوقفهـ أف أرلد
 جعفر الصادؽ ركاية مثميا.

ية، أف الناس القرآنيات لآل تيـبمقتضى ما جاء في ركاياتيـ، كتأكيبلالشيعة الرافضة تعتقد ك 
يحشركف عمى خبزة نقية بيضاء، كأنيار متفجرة، يأكمكف كيشربكف في محشرىـ حتى يفرغكف مف 

ُع }: كتعالى تبارؾ اهلل قكؿ ما نسب إلى أبي جعفر أنو قاؿ في، تأثران بالحساب ٍْ ُي حأْلَ ََ طُزَيَّ ْٛ َ٠

ِع  ٍْ ََ حأْلَ  مف الياس لفرغ حتى ميها الياس يقل  لأكؿ زةخب "تبدؿ األرض، قاؿ: [ْٖ: إبراىيـ]{َغ١ْ

 أيهار فلها اليقي البر قرص  مثؿ عمى ف الياس لحشروفإ، كركاية أخرل تقكؿ: "(ِ)الحساب..."
 (ّ) ولشربوف...". لأكموف متفةرة

                                                           

 (.ٔٗ/ٖ، الكافي ػ الكميني:)(ُٕٓ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
(، مستدرؾ الكسائؿ ػ ُِّ/ِْ، كسائؿ الشيعة ػ العاممي:)(َُٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)

 (.ِٖٔ/ٔ(، الكافي ػ الكميني ػ باب إف ابف آدـ أجكؼ ال بد لو مف الطعاـ:)ُُِ/ُٔالطبرسي:)
 (،َِّ: )ص:النيسابكرم الكاعظيف ػ الفتاؿ ركضة ، كنحكه في(َُٔ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ّ)

 (.ُِِ/ُٔمستدرؾ الكسائؿ ػ الطبرسي:)
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ال يحزنكف كال يفزعكف عند  ،عمى منابر مف نكرالشيعة اإلمامية أنيـ يكـ القيامة  كتعتقد
رىـ مف الناس الذيف يحزنكف كيفزعكف، بؿ كيعتقدكف أف الناس يحاسبكف، بينما بخبلؼ غي، الحشر

، اعتقدكا ذلؾ تأثران بما نسب إلى أئمتيـ مف ركايات، كمنيا ما (ُ)عمى مكائدىـ يأكمكف كيشربكف ىـ
 األكبر الفزع يكـ اآلمنكف أنتـ عمي يا : لعمي عف آبائو قكؿ النبي  جعفر الصادؽنسب إلى 

 (ِ).تحزنكف كال الناس كيحزف تفزعكف، كال الناس لعرش، يفزعا ظؿ في
 الفكاكو مف يرجع كال يفنى أنو يظنكف ، كأف مفاألشياء لجميع يثبت كالمعاد الحشر"أف  لعتقدوف:و 

ف ...األشياء كسائر اآلخرة إلى راجعة الدنيا ففكاكو الباطؿ، الظف مف فيك كالثمار  ما عيف كانت كا 
 ،كاأللكاف ،كالحاالت ،كالكميات ،الكيفيات بحسب تخالفيا أنيا إال ،كىرةالج بحسب الدنيا في

 (ّ)".كالطعكـ
كأنيما  اآلخرة واألولى لإلماـ عمي أف  القوؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في ًا: خامس

 (ْ) بيده يفعؿ بيما ما يشاء.

لألئم  وشلعتهـ مف دوف  شفاع الأف  القوؿالروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في ًا: سادس
 الشيعة طريؽ مف الركايات أما" ":"أبك القاسـ الخكئي القرآفيقكؿ صاحب البياف في تفسير الياس، 
 عندىـ الشفاعة كأمر تحصى، أف مف أكثر فيي في الشفاعة ػ التي يعتقد بيا اإلمامية ػ اإلمامية
المتمثمة بالركايات المنسكبة إلى األئمة،  ، ثـ بدأ الخكئي بذكر األدلة(ٓ) ..."يخفى أف مف أكضح

كمف الركايات التي ذكرىا، ما نسب  ،كالتي تأثر بيا في اعتقاده بالشفاعة كما يعتقد بيا اإلمامية
لَخَي }إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أنو قاؿ في معنى قكلو تعالى: َٚ  ُٓ َّ ْك ََّ َْ ٌَُٗ حٌ ًِ ْٓ أَ َِ َْ اَِلَّ  ٛ ُّ ََل ٠َظََىٍَّ

                                                           

المحاسف ػ  (،ْٗ، بصائر الدرجات ػ الصفار:)ص:(ُٖٓػَُٖ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ُ)
 (.ُٕٗ/ُالبرقي:)

 (ُٕٗ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)
 األكلى ػ: الخميني ػ ط اإلماـ آثار كنشر تنظيـ مؤسسة: كنشر الخميني ػ تحقيؽ الكريـ ػ مصطفى القرآف تفسير(ّ)

 .(ُُُ/ٓ) ىػُُْٖ
، (ُّّ/ِٕ): المجمسي – األنكار بحار، (َْٗ/ُ): لئلماـ كميا األرض أف باب - الكميني الكافي ػانظر: (ْ)

القيامة، كفيو  يـك في ككاليتيـ حبيـ يسأؿ عف عمييـ كانو كحسابيـ إلييـ الخمؽ إياب كأف ؽالخم شفعاء باب أنيـ
 (ُّٕػُُّ/ِٕخمس عشرة ركاية:)

 ىػُّٓٗالرابعة ػ  لبناف ػ ط: – الزىراء ػ بيركت الخكئي ػ دار المكسكم القاسـ أبك القرآف ػ السيد تفسير البياف في(ٓ)
 .(ُْٖص)ـ:ُٕٓٗ -
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حراخ َٛ  كاهلل" ، كقكلو:(ُ) ..."صكابا كالقائمكف ذلؾ، في ليـ المأذكف كاهلل نحف": قاؿ، [ّٖ:النبأ]{َط

 .(ِ) ..."لشيعتنا لنشفعف

 مف ، كاألئمة مف بعده ػ، شرطػ كالية عمي  الكالية"أف  الشلع  اإلمامل : حلث لعتقد
 (ّ).متبلزمتاف كىما الشفاعة، شركط

 كالو عميو اهلل صمى بالنبي االستشفاع أف يستكشؼ اتالركاي ىذه كمف"... لقوؿ الخوئي:
 (ْ) ...".الشرع إليو ندب أمر الكراـ بيتو كبأىؿ كسمـ

 عميو اهلل صمى محمد نبينا شفاعة كىي الشفاعة، اعتقاده يجب كمما" :لقوؿ االحسائيو 
 مف فؤك يشا فلم شيعتيـ كيشفع ،لشيعتيـ السبلـ عمييـ األئمة كيشفع...أمتو مف الكبائر ألىؿ كآلو

بالركاية المنسكبة ، ، ككاف استدالؿ االحسائي عمى اعتقاده بأف األئمة يشفعكف لمشيعة(ٓ)"المحبيف
 لتخمص أف أراد مف: كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿكالتي قاؿ فييا: " إلى أبي عبد اهلل الصادؽ

 فإيه طالب، أبي بفا عمي بعدي مف وخملفتي وصلي وللتبع فملتوؿ وللي، القلام  هوؿ مف
 لرو ولـ عطشاياً  لزؿ لـ ميه لسؽ لـ فمف أوللاءه، لسقي عيه أعداءه، لذود حوضي، صاحب

 (ٔ)."أبدا لظمأ ولـ لشؽ لـ شرب  ميه سقي ومف ،أبداً 
؛ الف الشفاعة الشفاعة إلى محتاجيف غير الذنكب مف فيالتائبتعتقد الشيعة اإلمامية أف ك 

، لذلؾ فإنيـ يعتقدكف أف الشفاعة ىي لدفع الضرر كرفع (ٕ)الكبائرتككف ألىؿ الذنكب الصغائر ك 

                                                           

 .(ُْ/ٖ(، بحار األنكار ػ المجمسي:)ّْٓ/ُميني:)الكافي ػ الك(ُ)
(، خاتمة ُّٔ/ُ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ الحر العاممي:)(ُّٓ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)

 (.ْٓ/ٓالمستدرؾ ػ الطبرسي:)
 كعمؽ وعياش ػ صحح بف مسعكد بف محمد العياشي ػ ، تفسير(ّْٗ/ِ) الصافي ػ الفيض الكاشاني: التفسير(ّ)

 (.ُُٗ/ِإيراف:) طيراف ػ اإلسبلمية ػ العممية المكتبة المحبلتي ػ الرسكلي ىاشـ: عميو
 .(ّْٖص:)القرآف ػ الخكئي: تفسير في البياف(ْ)
 (ٕٓص:) االحسائي - النفس حياة(ٓ)
 عميو، كفيو اثنتي كثبلثيف اهلل صمكات كساقيو الحكض باب صفة ،(ُٗ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ٔ)

 .(ِٗػُٔ/ٖركاية:)
 .(ٔٔص:)اإلعتقادات في ديف اإلمامية ػ الصدكؽ:انظر: (ٕ)
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سقاط المضار فقط ، كليس الشفاعة لجمب المنافع، كرفع الدرجات، كاف أطمؽ عمى الشفاعة أنيا (ُ)كا 
 لجمب المنافع فيك إطبلؽ مجازم.

 (ِ)".المنافع زيادة دكف ،المضار إسقاط في يككف أف عندنا الشفاعة حقيقة" لقوؿ الطوسي:
 (ّ)...".مجازا المنافع مسألة في الشفاعة تستعمؿ إنما" ولقوؿ:

هو الوالي   طالب أبي بف عملاً أف  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿسابعًا: 
 .أعداءه عيه أوللاءه، ولذود ميه لسقيالحوض، عمى 

 كصنعاء، أيمة بيف ام عرضو كأف حؽ، أنو الحكض في "اعتقادنا :الشلع  اإلمامل قوؿ ت
 يـك الكالي عميو كأف السماء، نجكـ عدد األباريؽ مف فيو كأف كآلو عميو اهلل صمى النبي كىك حكض

 شرب مف أعداءه، عنو أكلياءه، كيذكد منو يسقي  طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير القيامة
 (ْ).أبدا" بعدىا يظمأ لـ شربة منو

ال ينادم كال يسأؿ عند الحكض إال  أف النبي  الحكض كتعتقد الشيعة اإلمامية في مسألة
يبكي عمى مف صرؼ عف الحكض منيـ، كيزعمكف أنو ال يرد الحكض إال  أف النبي ، ك الشيعة

كمف يتكالىـ كيحبيـ، كيتبرء مف عدكىـ، كأف الشيعة ليـ حؽ التصرؼ  ،مف كاف مف الشيعة
، كقد تأثر الشيعة كيمنعكف منو مف كرىكا، فإنيـ يسقكف مف الحكض مف أحببكا، بحكض النبي 

 (ٓ)بيذه المعتقد في الحكض كما جاء في العديد مف الركايات.
 ينصب الماء ألفٌ  ؛الككثر حكض كيسمى ،الحكض اعتقاده يجب كمما" :لقوؿ االحسائي

 عطشى  المؤمنيف أمير منو يسقي مةاالقي عرصة في يككف كالحكض الككثر، نير مف فيو
 (ٔ)."القيامة ـيك  المؤمنيف

                                                           

ػ  النشر اإلسبلمي ػ قـ اآلممي ػ مؤسسة زاده اإلعتقاد ػ الحمي ػ تحقيؽ:حسف تجريد شرح فيالمراد  كشؼانظر: (ُ)
  (.ٔٔٓ:)ص:إيراف

 قصير حبيب لطكسي ػ تحقيؽ:أحمدا الحسف بف محمد جعفر أبي الطائفة القرآف ػ شيخ تفسير في التبياف(ِ)
  .(ُُِ/ُ:)العاممي

  .(ِٕٓ/ّ:)القرآف ػ الطكسي تفسير في التبياف(ّ)
 .(ٓٔص:)الصدكؽ:ػ  اإلعتقادات في ديف اإلمامية(ْ)
(، األمالي ػ ُِٗ، األمالي ػ المفيد:)ص(َُِػَُُ/ٕ):المجمسي – األنكار بحارانظر: الركايات في (ٓ)

 (.ٕٔالطكسي:)ص
 (ٕٓص:) االحسائي - نفسال حياة(ٔ)
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هـ مف   ئماإل و  طالب أبي بف عملاً أف  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ: اً ثامي
 :لحاسبوف الياس وأيهـ الشهداء عمى الياس لـو القلام 

 حؽ، كأف مف الحساب كالميزاف أنيما كالميزاف الحساب في "اعتقادنا :الشلع  الرافض  قوؿت
 اهلل يتكاله كاألئمة األنبياء ػ عمييـ الصبلة كالسبلـ ػ فحساب حججو، يتكاله نو ماكم ، اهلل يتكاله ما
تبارؾ كاهلل األمـ، حساب األكصياء كمف ثـ يتكلى أكصيائو، حساب نبي كؿ ، كمف ثـ يتكلى 

 كالرسؿ ػ عمييـ السبلـ ػ ىـ كاألنبياء كالرسؿ ػ عمييـ السبلـ ػ، األنبياء عمى ىك الشييد كتعالى
  (ُ)".الناس عمى شيداء كاألئمة األكصياء ػ األئمة ػ، عمى شيداءال

ية التي أكلت معانييا بالركايات القرآنعمى معتقداتيا باآليات  الشيعة الرافضةكاستدلت 
ح}: و تعالىقكل كمنيا: ،الشيعية ١ِٙيا ُْ َش ُُٓٛي َػ١ٍَُْى ََّ َْ حٌ ٠َُىٛ َٚ  ِّ ََٙيحَء َػٍَٝ حٌَّٕخ  {ٌِظَُىُٛٔٛح ُش

ِّ } :تعالى وقكل، ك [ُّْ:رةالبق] ََٙيحَء َػٍَٝ حٌَّٕخ طَُىُٛٔٛح ُش َٚ  ُْ ١ِٙياح َػ١ٍَُْى ُُٓٛي َش ََّ َْ حٌ  {١ٌَُِىٛ

 فسرت الشيعة اإلمامية الشيداء عمى الناس: باألئمة اإلثني عشر.  ،[ٖٕ:الحج]
ِؿْجَٕ }: تعػالى قكلواستدلكا بك  َٚ ١ٍِٙي  ٍش رَِش َِّ ًِّ أُ ْٓ ُو ِِ ح ِؿْجَٕخ  ًَ حفََى١َْف اِ ١ِٙيا َ٘اُئََلِء َشا  {خ رَِه َػٍَاٝ 

ْٕاُٗ }: تعػالى كلوكق [،ُْ:النساء] ِِ ٌِ٘ي  ٠َْظٍُاُٖٛ َشاخ َٚ  ِٗ رِّا ٍَ  ْٓ ِِ ٍَش  َْ َػٍَٝ ر١َِّٕ ْٓ َوخ َّ ، فسػرت [ُٕ:ىػكد] {أَفَ

 . عمي بف أبي طالب المؤمنيف أميركالشييد في اآليات: بأنو  الشاىداإلمامية معنى 
لخمؽ إلى األئمة، كأف حساب الخبلئؽ عمى األئمة، بقكلو كاستدلت اإلمامية عمى أف إياب ا

ُْ }:تعالى ُٙ خرَ َٔ َّْ َػ١ٍََْٕخ ِك َُّ اِ *ػُ ُْ ُٙ َّْ ا١ٌََِْٕخ ا٠َِخرَ "، قامت اإلمامية بتأكيؿ معنى ىذه [ِٔػِٓ:الغاشية] {اِ

ػ أنو ما نسب إلى أبي الحسف ػ عمي زيف العابديف  اآلية، بما نسبتو إلى أئمتيا مف ركايات، كمنيا:
 أنو قاؿ في الصادؽ ما نسب إلى أبي عبد اهلل، ك (ِ)حسابهـ" وعمليا الخمؽ، هذا إلاب "إللياقاؿ: 
 بحساب اهلل عمليا ػ وفي روال : وكميا شلعتيا حساب اهلل ةعؿ القلام  لـو كاف إذا" :اآلية معنى

أةؿ  واحد صعلد في الياس اهلل حشر "إذا أيضان أنو قاؿ في معنى اآلية: ، كنسب إليو(ّ)شلعتيا"

                                                           

 .(ّٕص:)الصدكؽ:ػ  اإلعتقادات في ديف اإلمامية(ُ)
 في الميمة الفصكؿ (،ِّْ/ُمستدرؾ سفينة البحار ػ عمي النمازم:) ،(َِِ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحار(ِ)

 .(ْْٕ/ُ):العاممي الحر - األئمة أصكؿ
مستدرؾ سفينة  (،َْٔألمالي ػ الطكسي:)ص:، ا(َٓ/ٖ، ِْٔػَِّ/ٕ) - المجمسي - األنكار بحارانظر: (ّ)

 .(ْْٕ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ (.ُُٔ/ٔالبحار: )
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 ةعمت قد :تعالى اهلل فلقوؿ شلعتيا، هؤالء إلهيا: فيقوؿ الحساب، في أف لياقشهـ أشلاعيا اهلل
 (ُ).حساب" بغلر الةي  أدخموهـ لمسلئهـ، وغفرت فلهـ، شفعتكـ وقد إللكـ أمرهـ
ؽ لـو القلام  أف أوؿ ما لسأؿ عيه الخالئ الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ: اً ثامي

 كقفكىـ : اهلل ، جاء ىذا المعتقد في ركاياتيـ: "ينادم عف والل  عمي بمف فلهـ الرسوؿ 
 طالب أبي بف عمي كالية عف يسأؿ ،...كمحمد طالب أبي بف عمي كالية عف مسئكلكف إنيـ
".(ِ) 

كايت  مف إال راطالص عمى لةوز اله أي الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في القوؿ: اً تاسع
 :  بوالل  عمي براءة معه

 ممر عميو كأف جينـ، جسر كأنو حؽ، أنو الصراط في "اعتقادنا :الشلع  الرافض  قوؿت
فْ } : قاؿ اهلل الخمؽ، جميع  ،[ُٕ:مريـ]{َمْقِضلِّا َحْتًما َربّْؾَ  َعَمى َكافَ  َواِرُدَها ِإالَّ  ِمْيُكـْ  َواِ 

 تعالى اهلل أعطاه كأطاعيـ؛ الدنيا في عرفيـ فمف ،تعالى اهلل حجج اسـ كجو آخر في كالصراط
 لعمي كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبي القيامة، كقاؿ يكـ جينـ ىك جسر الذم الصراط عمى جكازا
 :إال الصراط عمى لةوز فال الصراط عمى وةبرئلؿ وأيت أيا أقعد القلام  لـو إذا كاف عمي "لا 
 (ّ)."بواللتؾ براءة كايت معه مف

ػ،  المحشر طريؽ عمى التي العقبات تعتقد اإلمامية بكجكد عقبات عمى الصراط ػ كىيو
 العبد عندىا يحبس ،نيي أك أمر أك كأف اسـ كؿ عقبة مف ىذه العقبات بإسـ فرض مف الفرائض

 فيسألكف ،عندىا الخبلئؽ جميع يكقؼ ،"الكالية، كأف مف بيف ىذه العقبات عقبة تسمى "عقبة فيسأؿ
 بيا يأت لـ كمف كجاز، نجا بيا أتى فمف، بعده مف كاألئمة، كعف عمي  المؤمنيف أمير كالية فع

 [ِْ:الصافات] {َمْسُئوُلوفَ  ِإيَُّهـْ  َوِقُفوُهـْ }: تعالى قكلو كذلؾ ،(ْ)فيكل بقي

 يظير اثر الركايات المنسكبة إلى األئمة عمى معتقدات الشيعة اإلمامية في الصراط،ك 
في تفسيرىما  يستدؿ كبلن مف الفيض الكاشاني كالقمي بالركايات المنسكبة إلى األئمة،كذلؾ عندما 

                                                           

 (َٓ/ٖ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 (.ٕٔ/ُعيكف أخبار الرضا:)، (ِِٗ/ّٗ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 .(َٕص:)الصدكؽ:ػ  اإلعتقادات في ديف اإلمامية(ّ)
 .(ُٕص:)الصدكؽ:ػ  دات في ديف اإلماميةاإلعتقا(ْ)
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، كمف (ُ)ية، كالتي يظير مف خبلليا معتقداتيـ في الصراطالقرآنمعنى الصراط الكاردة في اآليات 
 الطريؽ "ىك أنو قاؿ حيف سئؿ عف الصراط: اهلل ما نسب إلى أبي عبدالركايات التي استدلكا بيا 

 في الذم الصراط فأما اآلخرة، في كصراط الدنيا، في صراط :صراطاف كىما  اهلل معرفة إلى
 ىك الذم الصراط عمى مر بيداه كاقتدل الدنيا في عرفو مف المفركض الطاعة، اإلماـ فيك الدنيا
 نار في فتردل اآلخرة، في الصراط عف قدمو زلت الدنيا في يعرفو لـ اآلخرة، كمف في جينـ جسر
، كمعرفتوػ  عمي ػ  المؤمنيف أمير : ىكالصراط، كمنيا الركايات التي زعمت أف (ِ)جينـ"

  (ّ)كاألئمة.

وهذا الفساد  الةي  واليار فيفساد اعتقادهـ الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في : اً تاسع
 :لظهر مف خالؿ ما لمي

 :أف الةي  خمقت مف أةؿ عمي  لرافض الشلع  ا تعتقد .ٔ
قد الشيعة اإلمامية بمقتضى ما جاء في ركاياتيـ أف الجنة كالنار خمقت مف أجؿ عمي بف تعت

، كلكاله ما خمؽ اهلل تعالى الجنة كال النار، اكتسبكا ىذا المعتقد مف الركايات المنسكبة أبي طالب 
:  لمحمد ى"...قاؿ اهلل تعال الصادؽ أنو قاؿ:إلى أئمتيـ، كمنيا الركاية المنسكبة إلى أبي جعفر 

 (ْ) الةي  واليار...". خمقت ما الراشدوف المهدلوف الهادوف وعترتكما عمي لوالؾ ولوال
، وكذلؾ ما في الةي  مف الحور أف الةي  مخموق  مف يور الحسلف  لرافض الشلع  ا تعتقد .ٕ

 العلف فهي مخموق  مف يور الحسلف:
نكر الحسيف بف عمي رضي اهلل تعتقد اإلمامية أف اهلل تعالى خمؽ الجنة كما فييا مف 

فتؽ  "...ثـ: ، تأثران بالعديد مف الركايات بيذا الشأف، كمنيا: الركاية المكضكعة عمى النبي عنيما
 يور مف والحور العلف الةي  فيور والحور العلف، الةي ، ميه فخمؽ الحسلف يور ػ اهلل تعالى ػ

 (ٓ).والحور العلف..." الةي  مف أفضؿ والحسلف اهلل، يور مف الحسلف ويور الحسلف،

 
                                                           

 (.َٔ/ُالقمي:)ػ  الدقائؽ كنز ،(ٖٓ/ُ)الصافي ػ الفيض الكاشاني: التفسيرانظر: (ُ)
 (.ِْٔ/ٔمستدرؾ سفينة البحار:) ،(ٔٔ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 (.ِٔٔ/ٔمستدرؾ سفينة البحار:) ،(َٕ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحارانظر: (ّ)
 (ُٗ/ِٓ) - المجمسي - نكاراأل بحار(ْ)
 (ُٕػُٔ/ِٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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 بوةود ةياف ويلراف في الديلا، غلر الةياف واليلراف في اآلخرة: لرافض الشلع  ا تعتقد .ٖ
 الخمد جناف كىي ،المقيـ النعيـ مف فييا كما الجنة كجكد اعتقاده يجب كمما" :لقوؿ االحسائي

 يجب كمما...مكجكدة أيضان  الدنيا كجناف، المجيد القراف بو كنطؽ، األخبار عميو دلت كما ،الثمانية
 عند سبع الدنيا كنيراف السبع، الخمد نيراف كىي األليـ العذاب مف فييا أعد كما النار كجكد اعتقاده
 باسـ تسمى نار كؿ األصؿ بأسماء كتسمى األصؿ نيراف ظؿ الحظائر كنيراف...الشمس مطمع
  (ُ)".النار دخكؿ استحؽ ممف عةالشي مف الكبائر أىؿ فييا يعذب الحظائر كنيراف ،أصميا

أف الجنة التي  جاء في ركاياتيـ كاستدؿ االحسائي عمى معتقداتو بكجكد جناف كنيراف الدنيا، بما
 آدـ جنة "أمااسكنيا اهلل تعالى آدـ، ليست جنة الخمد، بؿ ىي جنة مف جناف الدنيا، حيف قالكا: 

 ما الخمد جنة كانت الخمد، كلك بجنة ليست ك كتغيب، فييا الشمس تطمع الدنيا، جناف مف جنة فيي
"هي  :بما نسب إلى أبي عبد اهلل الصادؽ أنو قاؿ عف جنة آدـ ، كاستدؿ (ِ)أبدا" منيا خرج
، (ّ)أبدا" ميها خرج ما اآلخرة ةياف مف كايت ولو والقمر الشمس فلها تطمع الديلا ةياف مف ةي 

يكبركاية أخرل ألبي عبد اهلل قاؿ فييا:   تيقؿ التي الديلا ةياف في والعشي لكوف الغدو ما"...وا 
 (ْ).الشمس والقمر" فلها وتطمع المؤميلف، أرواح إللها
  (ٓ)قسلـ الةي  واليار:  عملاً أف  لرافض الشلع  ا تعتقد .ٗ

بمعنػػػى: أنػػػو صػػػاحب الجنػػػاف، كقاسػػػـ النيػػػراف، كيمتمػػػؾ مفاتيحيمػػػا، يػػػدخؿ بيمػػػا مػػػف يشػػػاء، 
 عميػان ف أيدخؿ الجنة إال مف آمف بكاليتو ككالية األئمة مف بعػده، ك  كيدفع عنيما مف يشاء، كأنو ال

 فيػدخؿ الجنػة كالنػار، بػاب عمػى عمي يقؼ القيامة يكـ كاف بحذافيرىا، فإذا الجنة كالنار لو كىبت قد
يشػاء، كاعتقػػادىـ  مػف منيػػا كيمنػع النػار، مػف يشػػاء كيػدخؿ يشػػاء، مػف منيػا الجنػة، كيمنػػع يشػاء مػف

                                                           

 (ِٔػٖٓص:)النفس ػ االحسائي: حياة(ُ)
 (َُِ/ٖ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 .(َُِ/ٖ، ِٖٓ/ٔ، بحار األنكار ػ المجمسي:)(ِْٕ/ّ) - الكميني الكافي(ّ)
 .(ِٖٓ/ٔبحار األنكار ػ المجمسي:)(ْ)
 كجكاز كالنار، الجنة قسيـ  باب أنو ،ُّٔػُّّ/ِٕ، ّّٗػُّٔ/ٕ) :المجمسي – اراألنك  بحارانظر: (ٓ)

الفصكؿ (، ِْٓػُُْبصائر الدرجات ػ الصفار: )ص: ،(َُِػُّٗ/ّٗالصراط، كفيو اثنتي كثبلثيف ركاية: )
(، مستدرؾ سفينة ّْٔػِٗٔ، صَِٗاألمالي ػ الطكسي: )ص:(، ْْٕ/ُالميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)

 (.ِٗ،َّ/ُعيكف أخبار الرضا:) (،ٖٓ/ِالبحار:)
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، كيكػػكف ؛ ألنػػو يحمػػؿ لػػكاء النبػػي يػػدخؿ الجنػػة قبػػؿ النبػػي   عميػػان ايػػاتيـ أف كمػػا جػػاء فػػي رك 
 تحت المكاء آدـ كاألنبياء عمييـ السبلـ كجميع الخمؽ.
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 الئم  في اللوـ اآلخر:لالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  

 بهما ما لشاء: اآلخرة واألولى لإلماـ، وأيهما بلده لفعؿيقض الروالات التي تزعـ أف أواًل: 

في ركاياتيا التي نسبتيا إلى أئمتيا، أف األكلى كاآلخرة لئلماـ  الرافضةإف ما زعمتو الشيعة 
يفعؿ بيما ما يشاء، يبطمو ما عمـ مف الديف بالضركرة، أف الدنيا كاآلخرة بيد اهلل سبحانو كتعالى، 

حأْلٌَُٚٝفٍٍََِّ }كقد دؿ عمى ذلؾ أصدؽ كتاب "كبلـ اهلل"، عندما قاؿ تعالى: َٚ سُ  ََ ، [ِٓ:النجـ]{ِٗ ح٢ِْه

فاألكلى "الدنيا" كالدار اآلخرة، كما فييما هلل سبحانو كتعالى، فيك الذم خمقيما، كىما بيده يتصرؼ 
، ال يشاركو في ذلؾ أحد مف يكف لـ يشأ لـ كما كاف، شاء ما الذم فيك بيما سبحانو كيؼ يشاء،

، فيك سبحانو الشيعة الرافضة كما زعمت  ،عف إماـ ، فضبلن مرسبلن  كال نبيان  خمقو، ال ممؾ مقربان 
 ،منيما شيء في سبحانو عميو يتحكـ أف ألحد كليسكتعالى الممؾ المالؾ، صاحب الممؾ التاـ، 

  (ُ) كاآلخرة. الدنيا في كالمتصرؼ كاآلخرة، الدنيا مالؾ ،تعالى هلل كمو األمر إنما
الييكد ألنفسيـ، فتشابيت المعتقدات الشيعية مع  يزعمكف الئمتيـ ما زعموفالشيعة الرافضة 

 المعتقدات الييكدية في النظر إلى اليكـ األخر، كالدار اآلخرة، فكبلن منيما يدعييا لنفسو، كاهلل 
ْٛ }يقكؿ: َّ ٌْ ح ح ُٛ َّٕ َّ ِّ فَظَ ِْ حٌَّٕخ ْٓ ُىٚ ِِ ِ َهخٌَِظشا  َْٕي هللاَّ سُ ِػ ََ ٍُ ح٢ِْه ح ُُ حٌيَّ ْْ َوخَْٔض ٌَُى ًْ اِ ُْ لُ ْٕظُ ْْ ُو َص اِ

 َٓ  . [ْٗ:البقرة]{َطخِىل١ِ

 ته:رفع درةفي قبره؛ ل القرآف ـْ مَ عَ الشلعي لُ يقض الروالات التي تزعـ أف ثايلًا: 

انقطاع عمؿ اإلنساف بمجرد مكتو،  مف  كىذا يتناقض مع ما جاء في سنة المصطفى
ْيَسافُ  َماتَ  ِإَذا: "قاؿ ، اهلل رسكؿ أف ىريرة، أبي عف  ِمفْ  ِإالَّ : َثاَلَث ٍ  ِمفْ  ِإالَّ  َعَمُمهُ  َعْيهُ  ْيَقَطعَ ا اإلِْ

 (ِ)."َلهُ  َلْدُعو َصاِلحٍ  َوَلدٍ  َأوْ  ِبِه، ُلْيَتَفعُ  ِعْمـٍ  َأوْ  َةاِرَلٍ ، َصَدَق ٍ 
 َأَحُدُكـُ  اتَ مَ  ِإَذا ِإيَّهُ  َلْأِتَلُه، َأفْ  َقْبؿِ  ِمفْ  ِبهِ  َلْدعُ  َواَل  اْلَمْوَت، َأَحُدُكـُ  َلَتَميَّى اَل ":  كقاؿ

يَّهُ  َعَمُمُه، اْيَقَطعَ   (ّ)".َخْلرًا ِإالَّ  ُعْمُرهُ  اْلُمْؤِمفَ  َلِزلدُ  اَل  َواِ 
                                                           

 أنكار ػ البيضاكم ، تفسير(ْٖٔ/ّ)القشيرم: تفسير ػ اإلشارات ، لطائؼ(ِٗٓ/ِِ)الطبرم: : تفسيرانظر(ُ)
 .(ْٖٓ/ٕ)كثير: ابف ، تفسير(َُْ/ُٕ)القرطبي: ، تفسير(ُٗٓ/ٓ)التأكيؿ: كأسرار التنزيؿ

 .(ُُّٔكفاتو، حديث:) بعد الثكاب مف اإلنساف محؽي ما اليبات، باب كتاب مسمـ في أخرجو(ِ)
بو،  نزؿ لضر المكت تمني كراىة كاالستغفار، باب كالتكبة كالدعاء الذكر كتابأخرجو مسمـ في (ّ)

 .(ِِٖٔحديث:)
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 في إال ،لو الثكاب تجدد كينقطع ،بمكتو ينقطع الميت عمؿ أف الحديث معنى" العمماء: قاؿ
 أك تعميـ مف فوخم الذم العمـ ككذلؾ ،كسبو مف الكلد فإف ،سببيا كاف لككنو ؛الثبلثة األشياء ىذه

 (ُ)".الكقؼ كىي الجارية الصدقة ككذلؾ تصنيؼ

 إلى الديلا: رةوع الحسلف يقض الروالات التي تزعـ ثالثًا: 

 مخالفة الدنيا إلى مكتو بعد ما زعمتو الشيعة اإلمامية في ركاياتيا مف رجكع الحسيف إف 
  حانو.سب اهلل كتاب مف عديدة آيات بداللة كباطمة القرآف، لنص صريحة

َٙخ }تعالى قاؿ َّ ْوُض َوالَّ أِ ََ خ طَ َّ خ ف١ِ ًُ َطخٌِلا َّ *ٌََؼٍِّٟ أَْػ ِْ ِؿُؼٛ ٍْ دِّ ح ٍَ ُص لَخَي  ْٛ َّ ٌْ ُُ ح ُ٘ ح َؿخَء أََكَي ًَ َكظَّٝ اِ

 َْ َِ ٠ُْزَؼؼُٛ ْٛ ٌم اٌَِٝ ٠َ َُ َْ ُْ رَ ِٙ حثِ ٍَ َٚ  ْٓ ِِ َٚ َٙخ  َٛ لَخثٍُِ ُ٘ شٌ  َّ   [ََُػٗٗ:المؤمنكف]{َوٍِ

ُْ }: تعالى كقاؿ َْ  أٌََ ِؿُؼٛ َْ ُْ ََل ٠َ ِٙ ُْ ا١ٌَِْ ُٙ َّ ِْ أَٔ ٚ َُ ٌْمُ َٓ ح ِِ  ُْ ُٙ ٍَْىَٕخ لَْزٍَ ْ٘ ُْ أَ ح َو ْٚ ََ  [ُّ:يس]{٠َ

ىذه اآليات ظاىرة المعنى، ككاضحة الداللة في استحالة رجكع أم احد إلى الدنيا بعد 
عث مف قبره مكتو، فمف يرجع احد إلى الدنيا بعد المكت، بؿ ينتقؿ بعد مكتو إلى البرزخ حتى يـك يب

 "يـك القيامة".

 ":هو أوؿ مف لبعث مع اليبي " عملاً يقض الروالات التي تزعـ أف رابعًا: 

أكؿ مف يبعث   عميان ما زعمتو الشيعة اإلمامية في ركاياتيا التي نسبتيا إلى أئمتيا، أف 
 "."، مخالؼ لما تكاترت عميو األخبار مف أحاديث النبي "مع النبي "

 الِقَلاَمِ ، َلْوـَ  َلْصَعُقوفَ  اليَّاَس  َفِإفَّ  اأَلْيِبَلاِء، َبْلفَ  ُتَخلُّْروا الَ " : النبي عف مالبخار  ركاه
ؿَ  َفَأُكوفُ   َأَكافَ  َأْدِري َفالَ  الَعْرِش، َقَواِئـِ  ِمفْ  ِبَقاِئَم ٍ  آِخذٌ  ِبُموَسى َأَيا َفِإَذا اأَلْرُض، َعْيهُ  َتْيَشؽُّ  َمفْ  َأوَّ
 (ِ)."اأُلوَلى ِبَصْعَق ِ  ُحوِسبَ  َأـْ  َصِعَؽ، ِفلَمفْ 

ُموا اَل ":  قاؿ كفي ركاية لمسمـ،  َمفْ  َفَلْصَعؽُ  الصُّورِ  ِفي ُلْيَفخُ  َفِإيَّهُ  اهلِل، َأْيِبَلاءِ  َبْلفَ  ُتَفضّْ
َـّ : َقاؿَ  اهلُل، َشاءَ  َمفْ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَمفْ  السََّماَواتِ  ِفي ؿَ  َأُكوفُ فَ  ُأْخَرى، ِفلهِ  ُلْيَفخُ  ُث  ُبِعَث، َمفْ  َأوَّ

                                                           

 .(ُِٓٓ/ّ)مسمـ ػ شرح محمد فؤاد عبد الباقي: حاشية صحيح(ُ)
كالييكد،  المسمـ بيف كالخصكمة شخاصاإل في يذكر ما الخصكمات، باب كتابالبخارم في  أخرجو(ِ)

 (.ُِِْ)حديث:
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ؿِ  ِفي َأوْ   َأوْ  الطُّوِر، َلْوـَ  ِبَصْعَقِتهِ  َأُحوِسبَ  َأْدِري َفاَل  ِباْلَعْرِش، آِخذٌ   ُموَسى َفِإَذا ُبِعَث، َمفْ  َأوَّ
 (ُ)...".َقْبِمي ُبِعثَ 

 الكريـ، أف أكؿ مف تنشؽ عنو القرآفتبيف ىذه األحاديث كالتي كردت في أصح الكتب بعد 
" آخذا بقائمة مف قكائـ العرش، "، فيجد مكسى "األرض، كأكؿ مف يبعث مف الخمؽ ىك النبي "

" بصعقة الطكر، عندما أراد رؤية اهلل تعالى، أك بعث قبؿ "، أحكسب مكسى "فبل يدرم النبي "
"؟، فالحاصؿ أف ىذه األحاديث تحدثت عف أنبياء كرسؿ في أكؿ مف يبعث مف الخمؽ، النبي "

، كال بعده، كليس فييا ما ال مع النبي  كلـ يذكر فييا بعث عمي لـ تتحدث عف عمي ك 
زعمتو اإلمامية في ركاياتيا، بؿ ما جاء في األحاديث يبطؿ مزاعـ الشيعة، كاف كانت اإلمامية ال 

النبي  تستند في استدالالتيا إال عمى ركايات مزعكمة نسبتيا إلى أئمتيا زكران كبيتانان؛ الف أحاديث
" ."الكاردة في الصحيحيف أك غيرىما، ال تساكم شيء في نظر الركافض "اإلمامية " 

 أحواؿ الشلع  لـو القلام  تختمؼ عف أحواؿ سائر الياس:يقض الروالات التي تزعـ أف خامسًا: 

 عكراتيـ، مبيضة كجكىيـ، مستكرة القيامة يكـ يـيبعث زعمت الشيعة اإلمامية أف اهلل تعالى
 شراؾ عمييـ ياقكت، مف نكقان  الشدائد، يركبكف عنيـ كذىبت المكارد، ليـ سيمت قد تيـ،اركع ةآمن
، كزعمكا أنيـ المعنيكف الحساب في كالناس يطعمكف يزالكف فبل المكائد ليـ يتؤلأل، تكضع نكر مف

َٙ }: في قكلو تعالى ْٕ َٕٝ أٌَُٚجَِه َػ ْٔ ٌُْل َّٕخ ح ِِ  ُْ ُٙ زَمَْض ٌَ َٓ  َٓ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ ُْ اِ ُ٘ َٚ َٙخ  َٔ ١ ِٔ َْ َك ؼُٛ َّ ْٔ *ََل ٠َ َْ ْزَؼُيٚ ُِ خ 

 ُِ ْٛ ح ٠َ ٌَ َ٘ اَلثَِىشُ  َّ ٌْ ُُ ح ُ٘ طَظٍََمَّخ َٚ  َُ ُع حأْلَْوزَ َِ ٌْفَ ُُ ح ُٙ ُٔ ُِ *ََل ٠َْل َْ ُْ َهخٌُِيٚ ُٙ ُٔ ْٔفُ َْٙض أَ خ حْشظَ َِ ُْ فِٟ  ْٕظُ ٌِٞ ُو ُُ حٌَّ ُى

 َْ  ، كزعمكا أف اهلل نزلت فييـ.[َُّػَُُ:األنبياء]{طَُٛػُيٚ

بعيدة كؿ البعد عف ادعاءاتيـ،  اعمى مزاعميمالشيعة اإلمامية اآلية التي استدلت بيا  ىذه
بؿ  ؛ الف اآلية الكريمة لـ تتحدث عف أحكاؿ الناس عند البعث،يزعمكفكال عبلقة ليذه اآلية بما 

 كأمو عيسى مثؿ تحدثت عف الذيف يعبدىـ أقكاميـ مف دكف اهلل تعالى، كىـ مطيعكف هلل تعالى
 (ِ).كالمبلئكة زىيركعي 

خ }: كؿ قكلو تعالىنزلت بعد نز كلـ تنزؿ ىذه اآلية في الشيعة كما يزعمكف، إنما  َِ َٚ  ُْ أَُِّى

 َْ ٍُِىٚ ح َٚ َٙخ  ٌَ ُْ ْٔظُ َُ أَ ََّٕٙ ِ َكَظُذ َؿ ِْ هللاَّ ْٓ ُىٚ ِِ  َْ  عيسى فإف: المشرككف قاؿف، [ٖٗ: األنبياء] {طَْؼزُُيٚ
                                                           

 .(ِّّٕ)، حديث: مكسى فضائؿ مف باب الفضائؿ، كتاب في أخرجو مسمـ(ُ)
 .(َْٓ/ُٖ)الطبرم: تفسيرانظر: (ِ)
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ير ،ييعبد َٕٝ } اهلل قكلو تعالى: فأنزؿ عبدكف،يي  كالقمر كالشمس كعيزى ْٔ ٌُْل َّٕخ ح ِِ  ُْ ُٙ زَمَْض ٌَ َٓ  َٓ ٠ ٌِ َّْ حٌَّ اِ

 َْ ُْ َهخٌُِيٚ ُٙ ُٔ ْٔفُ َْٙض أَ خ حْشظَ َِ ُْ فِٟ  ُ٘ َٚ َٙخ  َٔ ١ ِٔ َْ َك ُؼٛ َّ ْٔ *ََل ٠َ َْ ْزَؼُيٚ ُِ َٙخ  ْٕ  {أٌَُٚجَِه َػ

نيـ الفزع األكبر عندما ، فإنيـ ال يسمعكف حسيس النار، كال يحز كغيره لعيسى ،[َُِػَُُ:األنبياء]
 تطبؽ النار عمى أىميا.

ف ما زعمتو الشيعة اإلمامية في ركاياتيا يتناقض مع جاء في سنة النبي مف أف الناس  كا 
 ُعرَاةً  ُحَفاةً  المَّهِ  ُماَلُقو ِإيَُّكـْ ":  النبي قاؿ، حفاةن عراةن مشاةن غرالن  كفيحشر يكـ القيامة عند الحشر 

  (ٔ)".ُغْراًل  ُمَشاةً 

 الشلع  ال لحشروف مع الخالئؽ:يقض الروالات التي تزعـ أف سادسًا: 

ُْ }قاؿ تعالى: ْٕظُ َٓ ُو ٠ ٌِ ُُ حٌَّ َوخُإُو ََ َٓ ُش ُوٛح أ٠َْ ََ َٓ أَْش ٠ ٌِ َّ َُّ َٔمُُٛي ٌٍِ ١ؼاخ ػُ ِّ ُْ َؿ ُ٘ َُ ََ َْٔلُش ْٛ َ٠ َٚ

 َْ ٛ ُّ ُػ ِْ طَ }قاؿ تعالى:ك  ،[ِِ:األنعاـ]{طَ َٚ زَخَي  ـِ ٌْ َُ ح ِّ١ َٔ ُٔ ََ ْٛ َ٠ َٚ ُْ ُْ فٍََ ُ٘ َٔخ َْ َكَش َٚ سا  َُ ٍِ َع رَخ ٍْ ٜ حأْلَ ََ

ح ُْ أََكيا ُٙ ْٕ ِِ  ٍْ  مف أقمناىـ أف بعد لمحساب ؛كاآلخريف األكليف كجمعنا" :أم ،[ْٕ:الكيؼ]{َُٔغخِى

 (ِ)".كبيران  كال صغيران  ال أحدا منيـ نترؾ فمـ قبكرىـ،

 هـ عمى األئم :يقض الروالات التي تزعـ أف إلاب الخمؽ إلى األئم ، وحسابسابعًا: 

ألئمتيا رجكع الخمؽ يكـ القيامة، كأف ليـ الحكـ كاألمر في اآلخرة،  الشيعة اإلماميةجعمت 
َٛ } ىذا االدعاء كالشرؾ الشيعي مردكد بما كرد في كتاب اهلل تعالى؛ ألف اهلل جؿ كعبل يقكؿ:ك  ُ٘ َٚ

ح٢ْ  َٚ ُي فِٟ حأْلٌَُٚٝ  ّْ ٌَْل َٛ ٌَُٗ ح ُ٘ ُ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َْ هللاَّ َؿُؼٛ َْ ِٗ طُ ا١ٌَِْ َٚ  ُُ ٌُْلْى ٌَُٗ ح َٚ ِس  ََ ، كاآليات [َٕ:القصص]{ِه

 تعالى: كلوقكأف حسابيـ عمى اهلل تعالى كثيرة، منيا:  التي تحدثت عف رجكع الخمؽ إلى اهلل تعالى،

ِظ١زَشٌ لَخٌُٛح } ُِ  ُْ ُٙ ح أََطخرَْظ ًَ َٓ اِ ٠ ٌِ َْ حٌَّ حِؿُؼٛ ٍَ  ِٗ أَِّخ ا١ٌَِْ َٚ  ِ حطَّمُٛح } تعالى: كقكلو [ُٔٓ:لبقرةا]{أَِّخ لِِلَّ َٚ

 ِ ِٗ اٌَِٝ هللاَّ َْ ف١ِ َؿُؼٛ َْ خ طُ ِا ْٛ ١ؼاخ }، كقكلو تعالى: [ُِٖ:البقرة]{٠َ ِّ ُْ َؿ ِؿُؼُى َْ َِ  ِ حِص اٌَِٝ هللاَّ ََ ٌَْو١ْ ظَزِمُٛح ح ْٓ فَخ

 َْ ِٗ طَْوظٍَِفُٛ ُْ ف١ِ ْٕظُ خ ُو َّ ُْ رِ َِ } كقكلو تعالى: ،[ْٖ:المائدة] {ف١ََُٕزِّجُُى خ  َِّ ىُّ اٌَِٝ أَ ََ ُ٠ َُّ رُُٗ ػُ ٌِّ َف َُٔؼ ْٛ َٔ َُ فَ ْٓ ظٍََ

                                                           

 كصفة (، كمسمـ: كتاب الجنةِْٓٔالبخارم: كتاب الرقاؽ، باب كيؼ الحشر، حديث:) أخرجومتفؽ عميو: (ُ)
 (.َِٖٔ القيامة، حديث:) يـك الحشر كبياف لدنياا فناء باب نعيميا،

 .(ُٕٓ/ُٓ)المراغي: تفسير ،(َْٓ/ُِ) الكتاب ػ أبك حفص النعماني: عمـك في المباب(ِ)
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ح َا حراخ ُْٔى ٌَ رُُٗ َػ ٌِّ ِٗ ف١ََُؼ رِّ ، تجرأت الشيعة اإلمامية في تأكيبلتيا عمى القكؿ باف المقصكد [ٕٖ:الكيؼ]{ٍَ

َّْ }كقكلو تعالى:  كىذا ببل أدنى شؾ شرؾ باهلل تعالى، بربو الذم يرد إليو الظالـ، ىك عمي  اِ

ُْ ا١ٌََِْٕ  ُٙ خرَ َٔ َّْ َػ١ٍََْٕخ ِك َُّ اِ *ػُ ُْ ُٙ ْؿَؼٝ} تعالى: ، كقكلو[ِٔػِٓ:الغاشية]{خ ا٠َِخرَ َُّ رَِّه حٌ ٍَ َّْ اٌَِٝ  ، [ٖ:العمؽ]{اِ

فاإلياب كالرجكع يكـ القيامة ال يككف إال إلى اهلل سبحانو كتعالى، كحساب الخبلئؽ يكـ القيامة ال 
جازييـ بما سمؼ منيـ، كمف ادعى غير ذلؾ فقد أشرؾ يككف إال عمى اهلل تعالى، فيك تعالى الذم ي

 باهلل تعالى ما لـ ينزؿ بو سمطانا، كأم ركايات تقكل في اإلستدالؿ بعد اإلستدالؿ باآليات؟.

أف اهلل ىك الذم يحاس الناس  كما زعمتو الشيعة الرافضة أيضان يتناقض مف قكاؿ النبي
، َقاؿَ  كيكمميـ ، ـْ ِمْف َأَحٍد ِإالَّ َوَسُلَكمُّْمُه المَُّه َلْوـَ " : : َقاَؿ اليَِّبيُّ َعْف َعِديّْ ْبِف َحاِتـٍ َما ِمْيُك

َـّ َلْيُظُر َبلْ  َـّ َلْيُظُر َفاَل َلَرى َشْلًئا ُقدَّاَمُه، ُث َف َلَدْلِه َفَتْسَتْقِبُمُه الِقَلاَمِ ، َلْلَس َبْلَف المَِّه َوَبْلَيُه ُتْرُةَماٌف، ُث
ـْ َأْف َلتَِّقَي اليَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرةٍ  اليَّاُر، َفَمفِ  اًتـو رىًضيى كفي حديث آخر  (ُ)."اْسَتَطاَع ِمْيُك عىًدمَّ ٍبفى حى

: كيٍنتي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو  ٍنوي، يىقيكؿي ري يىٍشكيك قىٍطعى المَّوي عى ا يىٍشكيك العىٍيمىةى، كىاآلخى ديىيمى بلىًف أىحى اءىهي رىجي ، فىجى
ـْ َبْلَف َلَدِي المَِّه َلْلَس َبْلَيُه َوَبْلَيُه ِحَةاٌب َواَل  ...: " يًؿ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو السَّبً  َـّ َلَلِقَففَّ َأَحُدُك ُث

ـْ  َـّ َلَلُقوَلفَّ أََل : َبَمى، ُث ـْ ُأوِتَؾ َمااًل؟ َفَمَلُقوَلفَّ َـّ َلَلُقوَلفَّ َلُه: َأَل ـُ َلُه، ُث ُأْرِسْؿ ِإَلْلَؾ َرُسواًل؟  َتْرُةَماٌف ُلَتْرِة
َـّ َلْيُظُر َعْف ِشَماِلِه َفاَل َلَرى ِإالَّ  : َبَمى، َفَلْيُظُر َعْف َلِملِيِه َفاَل َلَرى ِإالَّ اليَّاَر، ُث  اليَّاَر، َفْمَلتَِّقَلفَّ َفَمَلُقوَلفَّ

ـْ َلِةْد َفِبَكِممَ  ـُ اليَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرٍة، َفِإْف َل  (ِ)"ٍ  َطلَّْبٍ  َأَحُدُك

يقض الروالات التي تزعـ أف الشهداء عمى الياس لـو القلام  هـ األئم ، وتأولمهـ اآللات ثاميًا: 
 الواردة في ذلؾ:
ُْ }قاؿ تعالى:  ُُٓٛي َػ١ٍَُْى ََّ َْ حٌ ٠َُىٛ َٚ  ِّ ََٙيحَء َػٍَٝ حٌَّٕخ طاخ ٌِظَُىُٛٔٛح ُش َٓ َٚ شا  َِّ ُْ أُ ٍَْٕخُو ٌَِه َؿَؼ ٌَ َو َٚ

ح ١ِٙيا  أمة كؿ مف" المراد بالشييد  لقوؿ أهؿ التفسلر في معيى اآلل  الثايل : ،[ُّْ:البقرة] {َش

                                                           

 (.ّٗٓٔ)، حديث:مف نكقش الحساب عذب ، بابالرقاؽ كتابالبخارم في  أخرجو(ُ)
 (.ُُّْ):الصدقة قبؿ الرد ، بابالزكاة كتابالبخارم في  أخرجو(ِ)
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 عمىيأتي باألنبياء "عمييـ الصبلة كالسبلـ" شيداء  فاهلل  ،كرسكليا الذم يشيد عمييا نبييا ىك
 (ُ)."محمد " نبينا ىك :األمة ىذه كشييد ،كالتكذيب بالتصديؽ أمميـ

َُ٘ئََلِء فََى١ْ }كقاؿ تعالى:   ِؿْجَٕخ رَِه َػٍَٝ  َٚ ١ٍِٙي  ٍش رَِش َِّ ًِّ أُ ْٓ ُو ِِ ح ِؿْجَٕخ  ًَ َف اِ

ح ١ِٙيا ُْٕٗ }، كقاؿ تعالى: [ُْ:النساء]{َش ِِ ٌِ٘ي  ٠َْظٍُُٖٛ َشخ َٚ  ِٗ رِّ ٍَ  ْٓ ِِ ٍَش  َْ َػٍَٝ ر١َِّٕ ْٓ َوخ َّ  ،[ُٕ:ىكد] {أَفَ

ح َػ١ٍَْ }كقاؿ تعالى:  ١ِٙيا ُُٓٛي َش ََّ َْ حٌ ح ١ٌَُِىٛ ٌَ َ٘ فِٟ  َٚ ِّ ََٙيحَء َػٍَٝ حٌَّٕخ طَُىُٛٔٛح ُش َٚ  ُْ  .[ٖٕ:الحج]{ُى

الشيعة اإلمامية قامت كعادتيا بتأكيؿ اآليات، فقامت بتأكيؿ معنى الشاىد كالشييد ف
كالشيداء عمى الناس يكـ القيامة الكاردة في اآليات الكريمة، حيف زعمت أف المقصكد بالشاىد 

 ئمة اإلثني عشر.كالشيداء ىـ األ كالشييد ىك اإلماـ عمي 
حيف زعمت أف الشيداء عمى الناس ىـ  الشيعة اإلمامية حجرت كاسعان أف في الحقيقة 

طاخ }األئمة اإلثني عشر، بينما اآلية الكريمة األكلى تحدثت عف أمة  َٓ َٚ شا  َِّ ُْ أُ ٍَْٕخُو ٌَِه َؿَؼ ٌَ َو َٚ} 

مامية تقتصر أمة محمد اإلالشيعة ككسطية ىذه األمة سبب في ككنيا شاىدة عمى الناس، ككأف 
" عمى اثني عشر رجبلن، فأيف الصحابة "رضكاف اهلل عمييـ"، كالتابعكف كتابعكىـ بإحساف إلى "

 يـك الديف مف ىذه األمة؟.
: َفَلُقوؿُ  الِقَلاَمِ ، َلْوـَ  ُيوحٌ  ُلْدَعى":  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ، الخدرم سعيد أبي عفكجاء 

،رَ  َلا َوَسْعَدْلؾَ  َلبَّْلؾَ  ،: َفَلُقوؿُ  َبمَّْغَت؟ َهؿْ : َفَلُقوؿُ  بّْ ـْ ؟ َهؿْ : أِلُمَِّتهِ  َفُلَقاؿُ  َيَع ـْ  َأتَاَيا َما: َفَلُقوُلوفَ  َبمََّغُك
ُٓٛيُ ]: َبمَّغَ  َقدْ  َأيَّهُ  َفَتْشَهُدوفَ  َوُأمَُّتُه، ُمَحمَّدٌ : َفَلُقوؿُ  َلَؾ؟ َلْشَهدُ  َمفْ : َفَلُقوؿُ  َيِذلٍر، ِمفْ  ََّ َْ حٌ ٠َُىٛ َٚ 

ح ١ِٙيا ُْ َش ََٙيحَء }: ِذْكُرهُ  َةؿَّ  َقْوُلهُ  َفَذِلؾَ  {ٖٗٔحٌزمَس: } [َػ١ٍَُْى طاخ ٌِظَُىُٛٔٛح ُش َٓ َٚ شا  َِّ ُْ أُ ٍَْٕخُو ٌَِه َؿَؼ ٌَ َو َٚ

ح ١ِٙيا ُْ َش ُُٓٛي َػ١ٍَُْى ََّ َْ حٌ ٠َُىٛ َٚ  ِّ  (ِ).الَعْدُؿ": َوالَوَسطُ  [ُّْ:البقرة] {َػٍَٝ حٌَّٕخ

 ان كسط ،خياران  عدكالن  األمة ىذه جعؿ اهلل سابقة يتبف أف مف خبلؿ اآليات كاآلحادث ال
 مقاماتيـ كعرفت رسالتيـ، كاعتقدت ،تعالى إلى أقكاميـ اهلل أرسمو رسكؿ بكؿ آمنت فيي ،األمـ بيف

 بأف يكـ القيامة الناس عمى ليشيدكا ؛منيـ أحد في يغمكا كلـ بيا، تعالى اهلل فضميـ التي الرفيعة
                                                           

 الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ػ عطية ابف تفسير ،(ِْٖ/ُ)السمعاني: تفسير ،(َّٗ/ُّ)القرطبي: تفسير(ُ)
 .(ٓٓ/ِ)العزيز:

كىذىًلؾى : }تعالى قكلو القرآف، باب تفسير كتاب البخارم في أخرجو(ِ) عىٍمنىاكيـٍ  كى سىطنا أيمَّةن  جى مىى شييىدىاءى  ًلتىكيكنيكا كى  النَّاسً  عى
يىكيكفى  ـٍ  الرَّسيكؿي  كى مىٍيكي  (.ْْٕٖ، حديث:)[ُّْ:البقرة{ ]شىًييدنا عى
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 بمَّغكا قد أنيـ أجمعيف، الرسؿ عمى حينئذ شيداء ىذه األمة تككفف ،رسالتو اهلل فع بمغكىـ قد رسميـ
 قد بأنو القيامة، يـك عمى أمتو شييدا  اهلل رسكؿ محمد النبي يككف، ك إلييـ بو أرسمكا ما أمميـ
 (ُ)يـ.إلي بو أرسؿ ما يـبمَّغ

 والي عمى الحوض، لسقيهو ال  طالب أبي بف عملاً يقض الروالات التي تزعـ أف تاسعًا: 
 معتقداتهـ في الحوض: .أعداءه عيه أوللاءه، ولذود ميه

نيـ يدخمكف الجنة قبؿ األغنياء بخمسمائة ألىـ فقراء المياجريف، أكؿ مف يرد الحكض 
ٍف أىًبي سىًعيدو عاـ، كما جاء في الحديث  سيكؿي المًَّو  عى ُخُموَف ُفَقَراُء اْلُمَهاِةِرلَف َلدْ "    قىاؿى قىاؿى رى

ـْ ِبَخْمِس ِماَئِ  َسَي ٍ  ِإفَّ ُفَقَراَء "   قىاؿى  كفي بعض الركايات بأربعيف عامان   ( 2)   " اْلَةيََّ  َقْبَؿ َأْغِيَلاِئِه
 التقدير يختمؼ باختبلؼك   ( ّ) " اْلُمَهاِةِرلَف َلْسِبُقوَف األَْغِيَلاَء َلْوـَ اْلِقَلاَمِ  ِإَلى اْلَةيَِّ  ِبَأْرَبِعلَف َخِرلًفا

ٍف النًَّبيِّ     ثىٍكبىافى  عىفٍ ك األغنياء،  ُؿ اليَّاِس ُوُروًدا َعَمْلِه ُفَقَراُء اْلُمَهاِةِرلَف .."  قىاؿى   عى ٍف ك ،( ٗ) "َأوَّ عى
مىرى  ٍبًد المًَّو ٍبًف عي نَّوي   عى سيكؿى المًَّو   سىًمعىوي   أى ُؿ اليَّاِس َعَمْلِه ُوُروًدا َصَعالِ "    قىاؿى   يىقيكؿي ًإفَّ رى لُؾ َأوَّ

 .(ٓ) "اْلُمَهاِةِرلَف 

ٍبػًد  المؤمنكف الصادقكف؟ كيطرد عنػو المبػدلكف كمػا جػاء عػف النبػي  فالحكض يرده ػٍف عى عى
ػٍف النَّبًػيِّ المًَّو  َـّ َلُلْخػَتَمُةفَّ ُدوِيػيقىػاؿى " عى ـْ ثُػ ـْ َعَمػى اْلَحػْوِض َوَلُلػْرَفَعفَّ َمِعػي ِرَةػاٌؿ ِمػْيُك  َأَيػا َفػَرُطُك

فيػرد ىػذا الحػكض المؤمنػكف بػاهلل  (ٔ)" ا َربّْ َأْصػَحاِبي َفُلَقػاُؿ ِإيَّػَؾ اَل تَػْدِري َمػا َأْحػَدُثوا َبْعػَدَؾ َفَأُقوُؿ لَ 
                                                           

 قصيدة شرح في القكاعد كتصحيح المقاصد تكضيح،(ّْ/ْ)الماكردم: تفسير، (ّٗٔ/ُٖ)الطبرم: تفسيرانظر: (ُ)
الشاكيش ػ  زىير: ػ تحقيؽ عيسى بف اهلل عبد بف حمد بف محمد بف حمد بف إبراىيـ بف أحمد القيـ ػ ابف اإلماـ
 مف الكاسطية عميو احتكت فيما المطيفة التنبييات، (ُِِ/ُ)ىػَُْٔ الثالثة،: بيركت ػ ط – اإلسبلمي المكتب
 – طيبة ػ دار سعدم آؿ حمد بف ناصر بف اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد اهلل، عبد المنيفة ػ أبك المباحث

 .(ٔٔ:ص)ىػ:ُُْْ األكلى،: الرياض ػ ط
( قىاؿى أىبيك ًعيسىى ىىذىا ِِْٕح، )ما جاء أف فقراء المياجريف باب ،زىد عف رسكؿ اهللب الكتا : الترمذم أخرجو (ِ)

سىفه غىًريبه  ًديثه حى  ، كحسنو األلباني.حى
 ( .ُِٗٓح) باب،،باب الزىد كالرقاؽكتاب ،مسمـ في صحيحو أخرجو( ّ)
، كأخرجو ابف ماجو في (ِْْْح)كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أكاني الحكض،  :أخرجو الترمذم (ْ)

 ، كصححو األلباني .(َّّْح)كتاب الزىد، باب ذكر الحكض، 
(، كصححو األلباني في  ٕٖٖٓ( أخرجو أحمد في مسنده،مسند المكثريف مف الصحابة،باقي المسند السابؽ ) حٓ)

 .  (َُِٖ( كفي السمسة الصحيحة )ح ُّْٖصحيح الترغيب كالترىيب)ح 
 .(ََٗٔ)حكتاب الرقائؽ باب في الحكض  :البخارم أخرجو(ٔ)
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، المتبعػػكف لشػػريعتو، المتمسػػككف بسػػنتو، كأمػػا مػػف اسػػتنكؼ كاسػػتكبر كأحػػدث كبػػدؿ فػػي كرسػػكلو 
  لـ يظمأ أبدان.عف الحكض الذم مف شرب منو  كفكيذاد كفيطرد ـ؛ فإني كالركافض الشريعة

: قاؿ عمماؤنا رحمة اهلل عمييـ أجمعيف : فكؿ مف ارتد عف ديف اهلل أك أحدث قاؿ القرطبي
 ك أشدىـ ، فيك مف المطركديف عف الحكض المبعديف عنو ، فيو ما ال يرضاه اهلل ك لـ يأذف بو اهلل
الركافض عمى ك ،  كالخكارج عمى اختبلؼ فرقيا ،فارؽ سبيميـطردان مف خالؼ جماعة المسمميف ك 

، ككذلؾ الظممة المسرفكف في المعتزلة عمى أصناؼ أىكائيا فيؤالء كميـ مبدلكف، ك تبايف ضبلليا
ذالليـ، كقتؿ أىمو ك تطميس الحؽالجكر كالظمـ ك   ،بالكبائر المستحفكف بالمعاصي المعمنكف ، ك ا 

  .(ُ)" بدع الاء ك األىك كجماعة أىؿ الزيغ ك 

ىذا الحكض ىك اإلحداث في الديف، كاإلحداث في  فالسبب في الذكد كعدـ الشرب مف
أدخمو كأدرجو  ،الديف، كما يككف في االعتقاد يككف في األعماؿ، فمف ابتدع في الديف كاخترع شيئان 

ٍف فيذاد عف الحكض عمى ما تقدـ.  ،مما ليس منو ال شؾ أنو داخؿ فيمف يحدث في ديف اهلل  عى
ٍنيىا قىا ًضيى المَّوي عى اًئشىةى رى سيكؿي المًَّو عى  "َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَيا َهَذا َما َلْلَس ِفلِه َفُهَو َردّّ "    لىٍت قىاؿى رى

(ٕ)  
يعتصـ بالكتاب كالسنة في بما جاء عف اهلل كعف رسكلو، ك فعمى اإلنساف أف يقتفي األثر، كيكت

 ىريرة عف أبيجاء اآلخرة، في الحياة الدنيا كفي  كال يزيغ عنيما، كال يحرؼ كال يبدؿ، ليثبتو اهلل 
، النبي عف  اإِلِبؿِ   ِمفَ   الَغِرلَب ُ   ُتَذادُ   َكَما  َحْوِضي،  َعفْ  ِرَةااًل  أَلَُذوَدفَّ  ِبَلِدِه، َيْفِسي َوالَِّذي": قاؿ 
 (ٖ)".الَحْوضِ  َعفِ 

 
 

                                                           

لتذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي ا (ُ)
مكتبة دار المنياج لمنشر ، تحقيؽ كدراسة: الدكتكر: الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ (َُٕص) شمس الديف القرطبي

 .ىػ ُِْٓطبعة: األكلى، ال، كالتكزيع، الرياض
 (.ِْٗٗ)حعمى صمح  كتاب الصمح باب إذا اصطمحكا :البخارم أخرجو(ِ) 

 ، حديث:بماًئو أحؽ كالقربة الحكض صاحب أف رأل مف المساقاة، باب كتابالبخارم:  أخرجومتفؽ عميو:  (3)
 .(َِِّ)كصفاتو، حديث:  نبينا حكض إثبات الفضائؿ، باب كتاب (، كمسمـ:ِّٕٔ)
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، واألئم  مف بعده شرط مف شروط قبوؿ والل  عمي  يقض الروالات التي تزعـ أفعاشرًا: 
 :لـو القلام   الشفاع

"، كاألئمة مف بعده ػ " أف الكالية ػ كالية عمي "اإلثني عشريةزعمت الشيعة اإلمامية "
ية التي ذكرت القرآنشرط مف شركط قبكؿ الشفاعة؛ لذلؾ قامت اإلمامية بتأكيؿ العديد مف اآليات 
ف ىذه اآليات، تأكيؿ فييا الشفاعة؛ لجعميا خاصة فييـ كأئمتيـ، كأنيـ المعنيكف بيا دكف غيرىـ، م

ِٓ }شرط مف شركط الشفاعة، كىك "العيد" الذم ذكر في قكلو تعالى: َِ َْ حٌشَّفَخَػشَ اَِلَّ  ٍُِىٛ ّْ ََل ٠َ

ح يا ْٙ ِٓ َػ َّ ْك ََّ َْٕي حٌ ٌَ ِػ زعـ الشيعة اإلمامية انو ال يممؾ الشفاعة إال مف اتخذ عند اهلل ، [ٕٖ:مريـ]{حطََّو

"، ككالية األئمة مف بعده، لكف ىذا التأكيؿ الشيعي لمعنى العيد تعالى عيدان، كىك كالية عمي "
الكارد في اآلية غير صكاب؛ الف ىذا التأكيؿ ال يستقيـ مع سياؽ اآليات قبؿ كبعد ىذه اآلية، نجد 

ُُٔٛق }أف اآلية التي قبميا، كما بعدىا تتحدث عف الكفار المشركيف المجرميف، قاؿ تعالى: َٔ َٚ

َٓ اِ  ١ ِِ َِ ـْ ُّ ٌْ ٌَ ح لَخٌُٛح حطََّو َٚ ياح* ْٙ ِٓ َػ َّ ْك ََّ َْٕي حٌ ٌَ ِػ ِٓ حطََّو َِ َْ حٌشَّفَخَػشَ اَِلَّ  ٍُِىٛ ّْ ىاح*ََل ٠َ ٍْ ِٚ  َُ ََّٕٙ ٌَٝ َؿ

ُْ َش١ْجاخ اِّىاح ٌَياح*ٌَمَْي ِؿْجظُ َٚ  ُٓ َّ ْك ََّ " ، فكيؼ يطمب العيد الذم ىك كالية عمي "[ٖٗ-ٖٔ:مريـ] {حٌ

؟، فيؤالء كيف، قبؿ مطالبتيـ باإليماف باهلل تعالى، كبرسكلو بزعـ الشيعة مف ىؤالء الكفار المشر 
 في الدنيا. الكافركف بربيـ ال شفاعة ليـ في اآلخرة، إال بعد اإليماف باهلل تعالى، كبالرسكؿ 

: "العيد: ىك اإليماف باهلل تعالى، لقوؿ أهؿ التفسلر في معيى العهد الوارد في اآلل 
 ال أف شيادة" ، كىك التكحيدبو أمر بما كالعمؿ بو، جاء بما كاإلقرار "،كالتصديؽ بالرسكؿ "محمد 

 ،مكالىـ بكحدانية بالشيادة القياـ مف -الميثاؽ يكـ -عمييـ أخذ ما دنياىـ في حفظيـك  ،"اهلل إال إلو
 (ُ)".اهلل إال يرجك كال كالقٌكة الحكؿ مف اهلل إلى كيتبرأ

كالصحيح الذم يثبت ما يدعكنو؛ ألف الشفاعة بالدليؿ الصريح  كالشيعة مطالبكف باإلتياف
،  اهلل رسكؿ عف جاء بما أك ،القرآف في جاء بما إال تعمـ ال اآلخرة أمكرأمر مف أمكر اآلخرة، ك 

أف جعؿ الكالية شرط   عف النبي يثبت كلـالكريـ ما تدعيو الشيعة اإلمامية،  القرآففبل يكجد في 
عمى غير اعتقاد اإلمامية، ككالية غيره مف  ف كالية عمي ثـ إ ،مف شركط الشفاعة يكـ القيامة

                                                           

: بحر ػ السمرقندم تفسير ،(ُّٓ/ّ) السمعاني: تفسير ،(ِٓٓ/ُٖ)الطبرم: تفسير(ُ)  تفسير، (ّٕٖ/ِ)العمـك
ًنيف أبي بابف المعركؼ اإللبيرم المرم، محمد بف عيسى بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد العزيز ػ أبك القرآف مى  زى

القاىرة ػ مصر ػ  – الحديثة الكنز ػ الفاركؽ مصطفى بف محمد - عكاشة بف حسيف اهلل عبد أبك: ػ تحقيؽ المالكي
 .(ِْْ/ِ)القشيرم: تفسير ػ اإلشارات لطائؼ، (َُٕ/ّ):ـََِِ - ىػُِّْ األكلى،: ط
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الذم ىك شرط مف شركط ، الصحابة الكراـ "رضكاف اهلل عمييـ"، داخمة في معنى التصديؽ بالنبي
بذاتو، مع الكفر بغيره مف الصحابة "رضكاف اهلل  مستقبلن  شرطان  الشفاعة، فبل تككف كالية عمي 
 مامية إلى تأكيؿ اآليات كتحريؼ الكمـ عف مكاضعو.عمييـ أجمعيف"؛ لذلؾ عمدت اإل

ِٗ }: تعالى قاؿ ِٔ ًْ ِ َْٕيُٖ اَِلَّ رِب ٌِٞ ٠َْشفَُغ ِػ ح حٌَّ ًَ  ْٓ َْ اَِلَّ }: تعالى قاؿ، ك [ِٓٓ: البقرة] {َِ َل ٠َْشفَُؼٛ َٚ

طََؼٝ ٍْ ِٓ ح َّ  ، تبيف ىاتيف اآليتيف أف شركط الشفاعة ىي اإلذف، كالرضا مف اهلل[ِٖ:األنبياء]{ٌِ

حِص َل طُْغِٕٟ }: تعالى قكلو في الشرطيف ىذيفتعالى  اهلل جمع كقد تعالى، َٚ خ َّ َّٔ ٍٍَه فِٟ حٌ َِ  ْٓ ِِ  ُْ َو َٚ

َػٝ َْ َ٠ َٚ ْٓ ٠ََشخُء  َّ ٌِ ُ َْ هللاَّ ًَ ْْ ٠َؤْ ْٓ رَْؼِي أَ ِِ ُْ َش١ْجخا اَِلَّ  ُٙ  . [ِٔ:النجـ]{َشفَخَػظُ

 القيامة؟ يكـ بشفاعتؾ الناس دأسع مف اهلل، رسكؿ يا: قمت: قاؿ أنو ، ىريرة أبي عفك 
ؿُ  َأَحدٌ  الَحِدلثِ  َهَذا َعفْ  َلْسأََلِيي الَ  َأفْ  ُهَرْلَرَة، َأَبا َلا َظَيْيُت، َلَقدْ " :فقاؿ  ِمفْ  رََأْلتُ  ِلَما ِمْيَؾ، َأوَّ

 ِقَبؿِ  ِمفْ  َخاِلًصا المَُّه، ِإالَّ  هَ ِإلَ  الَ : َقاؿَ  َمفْ  الِقَلاَم ِ  َلْوـَ  ِبَشَفاَعِتي اليَّاسِ  َأْسَعدُ  الَحِدلِث، َعَمى ِحْرِصؾَ 
يكـ القيامة، ىك مف قاؿ: ال الو إال اهلل  ، يبيف الحديث أف أسعد الناس بشفاعة النبي (ٔ)"َيْفِسهِ 

خالصان مف نفسو "أم: مف قمبو"، كليس السعادة بالشفاعة لمف قاؿ بكالية الشيعة كآمف بيا، كما 
 تزعـ اإلمامية.

ال تكوف إال لدفع الضرر فقط،  لـو القلام  أف الشفاع التي تزعـ  الاتيقض الرو عشر:  حادي
 وال تكوف لةمب الميافع:

تقصد اإلمامية بذلؾ أف الشفاعة يكـ القيامة ال تككف إال في الخركج مف النار، كىذا 
 في  شفاعتو، كمنيا (ِ)" ثمانية أنكاع مف الشفاعة يكـ القيامةمردكد، فقد ثبت أف لمنبي محمد "

، كىذا فيو حساب بغير الجنة يدخمكا أف أقكاـ في "" شفاعتو، ك الجنة في الجنة أىؿ درجات رفع
 جمب لممنافع. 

 

 

                                                           

 (.َٕٓٔالبخارم: كتاب الرقاؽ، باب صفة الجنة كالنار، حديث:) (أخرجوُ)
 .(ُُِ/ِ)البيية: األنكار ، لكامع(ِٖٖ /ُ)الطحاكية: شرحانظر: (ِ)
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لسألوف عف والل  عمي لـو القلام   ةملع الخالئؽيقض الروالات التي تزعـ أف عشر: ثايي 
"وعف والل  األئم  مف بعده ،": 

َْ }قوله تعالى:تؤكؿ الشيعة اإلمامية معنى  جٌُُٛٛ ْٔ َِ  ُْ ُٙ َّ ُْ أِ ُ٘ لِفُٛ  ،:[ِْ: الصافات]{َٚ

يكـ القيامة عند عقبة الكالية عمى الصراط، فيسألكف عف كالية عمي  بالقكؿ: يكقؼ جميع الخبلئؽ
".كعف كالية األئمة مف بعده ،" 

 إنيـ ،كأزكاجيـ أنفسيـ ظممكا الذيف ىؤالء كقفكا" :في معيى اآلل  لقوؿ أهؿ التفسلر
 يسألكا حتى قفكىـك  ،اهلل دكف مف يعبدكف كانكا عماكمسئكلكف  ،اهلل إالَّ  إلو ال قكؿ عف فمسئكلك 
  (ُ).لمحاسبتيـ عمييا" ؛الدنيا الدار في عنيـ صدرت التي كأقكاليـ أعماليـ عف

 الديف، بيكـ المكذبيف المشركيف عف خطاب ىذا"... :ابف تلمل  لقوؿ شلخ اإلسالـو 
 سؤاؿ في "" عمي لحب مدخؿ كأم ،اآلخر كاليكـ ،برسمو كاإليماف ،اهلل تكحيد عف يسألكف كىؤالء
 كاف أيف أبغضكه لك تراىـ أك ؟،ينفعيـ ذلؾ أكاف ،كالشرؾ الكفر ىذا مع أحبكه لك تراىـ ،ىؤالء

 بمثؿ فسره النبي: كيقكؿ بيذا، القرآف يفسر اكم كدينو؟ كلكتابو اهلل ألنبياء بغضيـ في لو بغضيـ
 ما يدرم ال الجيؿ، في مفرط أك اإلسبلـ ديف في قادح بالديف متبلعب ممحد زنديؽ إال - ىذا
 (ِ)...".يقكؿ

َْ  } :قكلو ؛ ألفالشيعة الرافضة وداللة المفظ تبطؿ ما تزعمف جٌُُٛٛ ْٔ َِ  ُْ ُٙ َّ  لـ مطمؽ لفظ{أِ

 فدعكل ،"" عمي حب ذكر يقتضي ما السياؽ في كليس بشيء، يخصو ضمير بو يكصؿ
 (ّ)."كالبيتاف الكذب أعظـ مف "،" عمي حب عف سؤاليـ عمى المفظ لةدال المدعي

قاؿ إف اهلل تعالى لدخؿ مف لشاء اليار بعدله، ولدخؿ مف لشاء الةي  برحمته وفضمه:
ٍٍ } تعالى: َْٔظخ ْٓ أَ ِِ  َٓ ١ ِّ خ ٌٍِظَّخٌِ َِ َٚ ٠ْظَُٗ  َِ ٍَ فَمَْي أَْه ًِ حٌَّٕخ ْٓ طُْيِه َِ َخ أََِّه  رَّٕ "أم:  ،[ُِٗ :عمراف آؿ]{ٍَ

  (ٗ)".عبادؾ مف النار تدخؿ مف إنؾ ربنا

                                                           

 عمـك في المباب، (ٗ/ٕ)كثير: ابف تفسير، (ِْٓ/ّ)الكسيط ػ الكاحدم: التفسير، (َّ/ُِ)لطبرم:ا تفسير(ُ)
 .(َُٖ/ُّ)الكتاب:

 .(ُْٓ/ٕ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ِ)
 .(ُْٓ/ٕ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ّ)
 .(ْٕٕ/ٕ)الطبرم: تفسير(ْ)
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َٓ }كقاؿ تعالى:  ١ِٕ ِِ ٍَ آ اَل َٔ َ٘خ رِ *حْىُهٍُٛ ٍْ ُػ١ُٛ َٚ َٓ فِٟ َؿَّٕخٍص  ظَّم١ِ ُّ ٌْ َّْ ح يقكؿ ، [ْٔػْٓ:الحجر]{اِ

، بسبلمة كنجاة الجنة ادخمكا القيامة يكـ ليـ تعالى اهلل يقكؿ" " في معنى اآلية:ابف عباس "
 (ٔ)منا".
ٍُ } ؿ تعالى:كقا َٙخ ْٔ َٙخ حأْلَ ْٓ طَْلظِ ِِ  َِٞ ـْ خٌَِلخِص َؿَّٕخٍص طَ ٍُٛح حٌظَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛح  َِ َٓ آ ٠ ٌِ ًُ حٌَّ َ ٠ُْيِه َّْ هللاَّ  {اِ
 .[ُِ، محمد:ِّػُْ:الحج]

اآلية الكريمة ظاىرة المعنى، تبيف أف اهلل تعالى الذم لو األلكىة التي ال تنبغي لغيره، يدخؿ 
 المؤمنيف يكافئيكـر ك  الجنات التي تجرم مف تحتيا األنيار، فيك تعالى  الذيف امنكا بو كبرسكلو

 بإدخاليـ المنكرات، كترككا كالقربات، الطاعات مف الصالحات، عممكا الذيف اإليماف، الصادقي
 (ٕ).األنيار أشجارىا تحت مف تجرم التي ،الجنات ركضات

 ُأوِثْرتُ : اليَّارُ  َفَقاَلتِ  َواليَّاُر، يَّ ُ الةَ  َتَحاةَّتِ " : النبي قاؿ: قاؿ ، ىريرة أبي عف
، اليَّاسِ  ُضَعَفاءُ  ِإالَّ  َلْدُخُمِيي الَ  ِلي َما: الَةيَّ ُ  َوَقاَلتِ  َوالُمَتَةبِّْرلَف، ِباْلُمَتَكبِّْرلفَ  ـْ  المَّهُ  َقاؿَ  َوَسَقُطُه

 َعَذاِبي َأْيتِ  ِإيََّما: ِلميَّارِ  َوَقاؿَ  ِعَباِدي، ِمفْ  َأَشاءُ  َمفْ  ِبؾِ  َأْرَحـُ  َرْحَمِتي َأْيتِ : ِلْمَةيَّ ِ  َوَتَعاَلى َتَباَرؾَ 
 (ٖ)...".ِمْمُؤَها ِمْيُهَما َواِحَدةٍ  َوِلُكؿّْ  ِعَباِدي، ِمفْ  َأَشاءُ  َمفْ  ِبؾِ  ُأَعذّْبُ 
 َلَشاءُ  َمفْ  ُلْدِخؿُ  اْلَةيََّ ، اْلَةيَّ ِ  َأْهؿَ  اهللُ  ُلْدِخؿُ : " قاؿ  اهلل رسكؿ أف ، الخدرم سعيد أبي عف

َـّ  اليَّاِر، اليَّارِ  َأْهؿَ  َوُلْدِخؿُ  ِبَرْحَمِتِه،  ِمفْ  َخْرَدؿٍ  ِمفْ  َحبَّ ٍ  ِمْثَقاؿَ  َقْمِبهِ  ِفي َوَةْدُتـْ  َمفْ  واايظر : َلُقوؿُ  ُث
 َفَلْيُبُتوفَ  اْلَحَلا، َأوِ  اِة،اْلَحلَ  َيَهرِ  ِفي َفُلْمَقْوفَ  اْمَتَحُشوا، َقدْ  ُحَمًما ِمْيَها َفُلْخَرُةوفَ  َفَأْخِرُةوُه، ِإلَمافٍ 
 (ٗ) ..."السَّْلؿِ  َةاِيبِ  ِإَلى اْلِحبَّ ُ  َتْيُبتُ  َكَما ِفلهِ 

 (٘)"اْلَةيَّ َ  َفُلْدِخَمُهـُ  اليَّارِ  ِمفَ  َياًسا ُلْخِرجُ  اهللَ  ِإفَّ " :قاؿ النبي 

كالية األئمة "، كعف كال يسألكف عف كالية عمي " إال برحمة اهلل تعالى ال يدخؿ احد الجنة
 َسدُّْدوا": قاؿ  النبي عف ،رضي اهلل عنيا عائشة عف :مف بعده كما تدعي الشيعة الرافضة

                                                           

 .(ُِٖ:ص)عباس: ابف تفسير مف المقباس تنكير(ُ)
 .(َُٕ/ُٕ)الزحيمي: المنير ػ ، التفسير(ُْٔ/ِِ)الطبرم: تفسيرانظر: (ِ)
تىقيكؿي }:قكلو القرآف، باب تفسير كتابالبخارم:  أخرجومتفؽ عميو: (ّ) ًزيدو  ًمفٍ  ىىؿٍ  كى (، َْٖٓ، حديث:)[َّ:ؽ{ ]مى

(، ِْٖٔ، حديث:)الضعفاء ايدخمي كالجنة الجباركف يدخميا النار باب كأىميا، نعيميا كصفة الجنة كتاب كمسمـ:
 كالمفظ لمبخارم.

 .(ُُٗ، حديث:)فييا منزلة الجنة أىؿ أدنى بابأخرجو مسمـ في كتاب اإليماف، (ْ)
خراج الشفاعة إثبات اإليماف، باب كتابأخرجو مسمـ في (ٓ)  .(ُْٖالنار، حديث:) مف المكحديف كا 
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 ِإالَّ  َأَيا، َوال»: َقاؿَ  المَِّه؟ َرُسوؿَ  َلا َأْيتَ  َوالَ : َقاُلوا ،َعَمُمهُ  الَةيَّ َ  َأَحًدا ُلْدِخؿُ  ال َفِإيَّهُ  َوَأْبِشُروا، َوَقاِرُبوا
 (ٔ)."َوَرْحَم ٍ  ِبَمْغِفَرةٍ  المَّهُ  َدِييَلَتَغمَّ  َأفْ 

 َرُسوؿَ  َلا َأْيَت؟ َوالَ : َفِقلؿَ  «اْلَةيَّ َ  َعَمُمهُ  ُلْدِخُمهُ  َأَحدٍ  ِمفْ  َما": قاؿ  النبي أف ، ىريرة أبي عفك 
 (ٕ)".ِبَرْحَم ٍ  َربّْي َلَتَغمََّدِيي َأفْ  ِإالَّ  َأَيا، َواَل »: َقاؿَ  اهللِ 

" ال يدخؿ "نو أ، كىك أفضؿ الخمؽ، ك دخؿ نفسو الجنة يممؾ أف يي ال فإذا كاف النبي 
، كأنو ، يدخؿ مف يشاء الجنة أك النار"" عميان فكيؼ تزعـ اإلمامية أف  الجنة إال برحمة اهلل تعالى،

 يأمر بأعدائو إلى النار، كيأمر بأتباعو إلى الجنة، كأنو صاحب الجنة كالنار كيممؾ مفاتيحيما؟.

؛ أليه لحمؿ لواء لدخؿ الةي  قبؿ اليبي   عملاً أف  يقض الروالات التي تزعـثالث عشر: 
 :، ولكوف تحت المواء آدـ واأليبلاء عملهـ السالـاليبي 

بػيف الجنػة  عمػى القنطػرةيقفػكف ف ،الصراط كجدكا أبكاب الجنة مغمقة ف أىؿ الجنة إذا عبركاإ
بػػو زكاؿ أثػػر مػػا كػػاف فػػي قمػػكبيـ فيمػػا بيػػنيـ فػػإذا ييػػرادي  ًقصػػاصه فييقػػتص  لبعضػػيـ مػػف بعػػض  ،كالنػػار

ىػك مػف أكؿ مػف يػدخؿ   الرسػكؿ، ك في دخكؿ الجنة بعػد أف يشػفع الرسػكؿ  ليـىيذبكا كنيقكا أيذف 
؛ ألنػو يحمػؿ لػكاء يدخؿ الجنة قبؿ النبػي   عميان  الجنة، كليس كما تدعي الشيعة الرافضة مف أف

  .بياء عمييـ السبلـ، كيككف تحت المكاء آدـ كاألنالنبي 

 َوَأَيا اْلِقَلاَمِ ، َلْوـَ  َتَبًعا اأْلَْيِبَلاءِ  َأْكَثرُ  َأَيا":  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ، مالؾ بف أنس عف
ؿُ   (ٖ)"اْلَةيَّ ِ  َبابَ  َلْقَرعُ  َمفْ  َأوَّ

 َمفْ : اْلَخاِزفُ  َفَلُقوؿُ  َفَأْستْفِتُح، اْلِقَلاَم ِ  َلْوـَ  اْلَةيَّ ِ  َبابَ  آِتي: " اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ كعنو،
 (ٗ)"َقْبَمؾَ  أِلََحدٍ  َأْفَتحُ  اَل  ُأِمْرتُ  ِبؾَ : َفَلُقوؿُ  ُمَحمٌَّد،: َفَأُقوؿُ  َأْيَت؟

                                                           

 (.ْٕٔٔالعمؿ، حديث:) عمى كالمداكمة القصد الرقاؽ، باب كتاب البخارم: (أخرجوُ)
، تعالى اهلل برحمة بؿ بعممو الجنة أحد يدخؿ لف كالنار، باب كالجنة القيامة صفة كتاب مسمـ: أخرجو (ِ)

 (.ُِٖٔحديث:)
، تبعان  األنبياء أكثر كأنا الجنة في يشفع الناس أكؿ أنا":  النبي قكؿ في باب(أخرجو مسمـ في كتاب اإليماف، ّ)

 (.ُٔٗحديث:)
، تبعان  األنبياء أكثر كأنا الجنة في يشفع الناس أكؿ أنا":  النبي قكؿ في بابمسمـ في كتاب اإليماف،  (أخرجوْ)

 (.ُٕٗحديث:)
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 املبحج انخانج

 عهى وأحرها انرواٌاث املُسىبت ألئًت انشٍعت
 يف انقضاء وانقدر عقٍدتهى

 وٌتكىٌ يٍ حالحت يطانب :

 ألئًت يف انقضاء وانقدر.ناملطهب األول: انرواٌاث املُسىبت 

 انقضاء وانقدر. عقٍدتهى يفاملطهب انخاًَ: أحر انرواٌاث عهى 

يف انقضاء  نألئًتاملطهب انخانج: َقض انرواٌاث املُسىبت 
 وانقدر.
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 .القضاء والقدرألئم  في لالمطمب األوؿ: الروالات الميسوب  

في القضاء والقدر، وميعهـ الياس مف  عف الكالـ عواامتياألئم  الروالات التي تزعـ أف أواًل: 
 الخوض فله:

": ال ينبغي الكبلـ في القضاء كالقدر، بؿ ينبغي الكبلـ اإلثني عشريةتقكؿ الشيعة اإلمامية "
 ال "أنو بعنكاف: بابان  في كتابو الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة في البداء، كفي ذلؾ عقد العاممي

 (ُ)البداء". في الكبلـ ينبغي بؿ كالقدر القضاء في الكبلـ ينبغي

ترغيب الناس عمى القكؿ بالبداء؛ ًلشىٍغًميـ عف األئمة  ذلؾ جاءكا بركايات منسكبة إلىكل
 :الكبلـ في القضاء

 عف فتركا ما األجر مف بالبداء القكؿ في ما الناس عمـ "لك عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ُ
  (ِ).فيو" الكبلـ

عف الكبلـ في القدر؛ لككنو سر هلل تنيي الناس  األئمة ات منسكبة إلىكذلؾ استشيكا بركاي   
 تعالى:

 عف اخبرني المؤمنيف أمير يا :فقاؿ المؤميلف أملر إلى ةاءتقوؿ إحدى روالاتهـ أف رةاًل  .ِ
 مظمـ طريؽ: فقاؿ ؟ القدر عف اخبرني المؤمنيف أمير يا: فقاؿ تمجو، فبل عميؽ بحر: فقاؿ ؟ القدر
  (ّ)تتكمفو". فبل اهلل سر: فقاؿ ؟ القدر عف اخبرني المؤمنيف أمير يا: فقاؿ تسمكو، فبل
 تمجكه فبل عميؽ "بحر: فقاؿ ؟والقدر القضاء أيه قاؿ حلف سئؿ عف ما يسب إلى عمي  .ّ

  (ْ)تتكمفكه". فبل اهلل كسر تسمككه فبل مظمـ كطريؽ

 

 
                                                           

 .(ِِٓ/ُ):العاممي – األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ُ)
 لميمةا الفصكؿ(، ُْٗػُْٔ/ُ(، كفي الباب ست عشرة ركاية، انظرىا:)ُْٖ/ُالكافي ػ الكميني ػ باب البداء:)(ِ)

، كفي الباب (َُٖ/ْ) :ػ باب البداء كالنسخ المجمسي – األنكار بحار، (ِّٓ/ُ):العاممي – األئمة أصكؿ في
 (.ُّْػِٗ/ْسبعكف ركاية، انظرىا:)

 .(ٕٗ/ٓ) المجمسي: – األنكار ، بحار(ِّٓ/ُ):العاممي – األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ّ)
 .(ِْٓ/ُ):مميالعا – األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ْ)
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 لقضاء والقدر:معيى ا األئم  فسروا وبليواالروالات التي تزعـ أف ثايلًا: 

 عف بالطاعة، كالنيي األمر "ىك أيه قاؿ في معيى القضاء والقدر: ما يسب إلى عمي  .ُ
 لمف كالخذالف القربة إليو، عمى كالمعكنة المعصية، كترؾ الحسنة فعؿ مف كالتمكيف المعصية،
 غير أما نا،ألعمال كقدره في أفعالنا اهلل قضاء ذلؾ كؿ كالترىيب كالترغيب كالكعيد، كالكعد عصاه،

 (ُ)لؤلعماؿ...". محبط لو الظف فإف تظنو فبل ذلؾ
بغير  فالركح كالجسد الركح كالعمؿ بمنزلة القدر "إف ما يسب إلى عمي بف الحسلف أيه قاؿ: .ِ

 العمؿ كالقدر كذلؾ كصمحا، قكيا اجتمعا بيا، فإذا حراؾ ال صكرة ركح بغير كالجسد يحس، ال جسد
 لـ كلك يحس، لـ شيئان  القدر ككاف المخمكؽ مف الخالؽ لـ يعرؼ العمؿ عمى كاقعا القدر يكف لـ فمك
 لعباده العيكف فيو كهلل قكيا، كلكنيما باجتماعيما يتـ، كلـ يمض لـ القدر مف بمكافقة العمؿ يكف

  (ِ).الصالحيف"

 كهلل إال كشر خير مف العباد يفعمو فعؿ مف "ما عبد اهلل أيه قاؿ في القضاء: ما يسب إلى أبي .ّ
 (ّ).كاآلخرة" الدنيا في كالعقاب الثكاب مف أفعاليـ عمى يستحقكنو بما عمييـ قضاء، كىك الحكـ فيو
 عيد عما الخبلئؽ سأليـ اهلل كجمع القيامة يكـ كاف "إذا ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ْ

 (ْ).عمييـ" قضى عما يسأليـ كلـ إلييـ
 األمكر غير في يككف إنما كالقدر ءأف القضا عمى يدؿ الخبر ىذا" لقوؿ المةمسي:

 (ٓ)."الحتمياف كالقدر القضاء بيما فمعؿ المراد كأمثاليا، كاألمراض كالمصائب التكميفية
 كقدران  قضاءان  خمقو في تعالى اهلل أف بيناه الذم بعد كالقدر في القضاء عندنا كالكجو" وقاؿ:

 باألمر الحسنة أفعاليـ في قضى قد أنو بذلؾ دالمرا كيككف ،معمكمان  كقدران  قضاءان  أيضان  أفعاليـ كفي
  (ٔ)باإليجاد لو. فييـ فعمو كفيما ليا، بالخمؽ أنفسيـ كفي عنيا، بالنيي القبيحة أفعاليـ بيا، كفي

                                                           

 .(ٔٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 .(ُُّػُُِ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
بطاؿ تعالى، عنو كالجكر الظمـ نفى باب - المجمسي - األنكار بحار(ّ)  بيف األمر كالتفكيض كاثبات الجبر كا 

 في الجبر بطبلف ة ػ العاممي ػ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئم(ُِ/ٓ):كاالستطاعة االختيار كاثبات األمريف،
 (.َِْ/ُ:)األمريف بيف أمر كثبكت العباد أفعاؿ

 .(َٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
 .(ُُِ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)
 .(ٗٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٔ)
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 االنتياء عباده عمى فييا  حكمو ألف اهلل؛ بنيي معناه اهلل "المعاصي بقضاء :وقاؿ ألضاً 
 فييا، حكمو في المعاصي  اهلل قضاء كقاؿ: ،بمبمغيا اهلل ـبعم أم ،اهلل بقدر: قكلو عنيا، كمعنى

  (ُ).بمقاديرىا كمبالغيا" عممو فيما كقدره عنيا، نييو المعاصي في كمشيتو
 كحتمو، اهلل قضاه المحتكـ الذم ىك المقضي "األجؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٓ

 كال تقديـ فيو ليس يشاء، كالمحتكـ ما كيؤخر يشاء، ما يقدـ البداء، فيو الذم ىك كالمسمى
  (ِ).تأخير"

َٙخ] :تعالى اهلل في قوؿ أيه قاؿ ةعفر أبي ما يسب إلى .ٔ ح َؿخَء أََؿٍُ ًَ خ اِ ٔا ََ هللاُ َْٔف ْٓ ٠َُئهِّ ٌَ َٚ] 

 أنزؿ القدر ليمة كاف فإذا كيؤخر يشاء ما يقدـ منيا مكقكفة كتبان  اهلل عند إف: قاؿ ، {11}انًُبفقٌٕ:
َٙخ]: فذلؾ قكلو مثميا إلى يككف شيء كؿ فييا ح َؿخَء أََؿٍُ ًَ خ اِ ٔا ََ هللاُ َْٔف ْٓ ٠َُئهِّ ٌَ  إذا {11}انًُبفقٌٕ: [َٚ
  (ّ).يؤخره" ال كىك الذم السماكات كتاب ككتبو أنزلو
فأما  كمعاصي، كفضائؿ، فرائض،: أحكاؿ ثبلثة عمى "األعماؿ أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ٕ

 بأمر الفضائؿ فميست كأما؛ كعممو كمشيتو كتقديره كبقضائو اهلل برضىك  تعالى اهلل فبأمر الفرائض
 اهلل بأمر فميست المعاصي كأما كبعمـ اهلل، اهلل كبمشية اهلل كبقدر اهلل كبقضاء اهلل برضى كلكف اهلل

  (ْ).عمييا" يعاقب ثـ اهلل كبعممو كبمشية اهلل كبقدر اهلل بقضاء كلكف

 األئم  في خمؽ أفعاؿ العباد:  الميسوب  إلىالروالات ثالثًا: 

" تقكؿ بمذىب المعتزلة في مسألة خمؽ أفعاؿ العباد، كىي اإلثني عشريةالشيعة اإلمامية "
بذلؾ تعارض العديد مف الركايات التي نسبتيا إلى أئمتيا التي تنكر عمى المعتزلة اعتقادىـ في 

 كج مف الممة.خمؽ أفعاؿ العباد كتكفرىـ، كتتيميـ بمجكس ىذه األمة، كالخر 

                                                           

 .(ِٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 لكؿ أفباب  ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي ػ(ُّٗ/ٓ):ػ باب اآلجاؿ المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 (.ِٔٔ/ُ:)كينقص يزيد كبعضو محتـك األجؿ بعض كاف ككقتا أجبليء ش
 (..ِٔٔ/ُ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)(ُّٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
 المجمسي: – األنكار بحار(، َُّ/ِ(، عيكف أخبار الرضا ػ الصدكؽ:)ُٖٔالخصاؿ ػ الصدكؽ:)ص:(ْ)
(ٓ/ِٗ). 
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 تعالى؟ هلل هي أمخموق  العباد أفعاؿ عف سئؿ أيه قاؿ حلف الرضا ما يسب إلى أبي الحسف .ُ
َٓ }: سبحانو قاؿ كقد منيا تبرأ لما ليا خالقان  كاف "لك :فقاؿ َِِو١ ْش ُّ ٌْ َٓ ح ِِ ٌَِٞء  َ رَ َّْ هللاَّ  ،[ّ:التكبة] {أَ

نما ذكاتيـ، خمؽ مف البراءة يرد كلـ  (ُ).كقبائحيـ" شركيـ مف تبرؤ كا 

 تكولف: خمؽ ال تقدلر خمؽ هلل مخموق  العباد زعمهـ أف أفعاؿ

 :فقاؿ ؟ مخمكقة أـ غير أمخمكقة العباد أفعاؿ عفما يسب إلى الرضا أيه قاؿ حلف سئؿ  .ِ
  (ِ).عاـ" بألفي خمؽ العباد قبؿ  اهلل عمـ في مقدرة العباد "أفعاؿ

ف كسعيا، إال نفسان  مؼيك ال اهلل إف " ما يسب إلى الرضا أيه قاؿ: .ّ  هلل مخمكقة العباد أفعاؿ كا 
 العباد أفعاؿ كالتفكيض، كقاؿ: بالجبر نقكؿ كال شيء كؿ خالؽ كاهلل تككيف خمؽ ال تقدير خمؽ

 (ّ)."بمعنى مقدرة مخمكقة،
 حقيقي بخمؽ ليس كالقدر القضاء بمعنى الخمؽ "ىذا لعمؽ العاممي عمى الروال  بقوله:

 (ْ).الحقيقي" الخمؽ كنفى المجازل الخمؽ اثبت فقد ادكاإليج اإلحداث اعني
ىذه الركايات تبيف أف أعماؿ العباد يعمميا اهلل تعالى كىك غير خالؽ ليا، كىك ما يقصد 

 خمؽ مخمكقة أنيا العباد أفعاؿ في اعتقادنا" :بخمؽ التقدير ال خمؽ التككيف، كفي ذلؾ تقكؿ اإلمامية
  (ٓ)."بمقاديرىا عالما اهلل يزؿ أنو لـ ذلؾ كمعنى تككيف، خمؽ ال تقدير

 أف اهلل تعالى خمؽ كؿ شيء إال أفعاؿ العباد:الروالات التي تزعـ رابعًا: 

  (ٔ).العباد" أفعاؿ إال شيء كؿ خالؽ سبحانو اهلل إف "باب عقد العاممي بابا بعيواف:

                                                           

 .(َِ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ِٗٓػِٖٓ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ُ)
 . (ِٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(، ُِْ/ِعيكف أخبار الرضا ػ الصدكؽ:)(ِ)
 األنكار بحار ،(ِٗٓ/ُ):العاممي - ئمةاأل أصكؿ في الميمة الفصكؿ(، ُِٖ/ِعيكف أخبار الرضا ػ الصدكؽ:)(ّ)
 .(َّ/ٓ)المجمسي: –
 .(ِٗٓ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ْ)
 (.ِٗاالعتقادات ػ الصدكؽ:)ص:(ٓ)
 أفعاؿ إال شيء كؿ خالؽ سبحانو اهلل إف العاممي ػ باب الحر - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ٔ)

 .(ِٓٓ/ُ)العباد:
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 ككؿ خمك منو، خمقوخمقو ك  خمك مف كتعالى تبارؾ اهلل "إف :قاؿ اهلل أيه عبد أبي ما يسب إلى .ُ
 كمثمو ليس الذم تبارؾ كؿ شيء، خالؽ كاهلل مخمكؽ، فيك  اهلل ماخبل شيء اسـ عميو كقع ما

 (ِ)، كنسب إلي أبي جعفر مثمو.(ُ)شيء"
خ } :تعالى قوله عف سائؿ سأؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ" لو .ِ َِ  َْ لَخَي أَطَْؼزُُيٚ

 ُْ ُ َهٍَمَُى هللاَّ َٚ  * َْ ِْٕلظُٛ َْ  طَ ٍُٛ َّ خ طَْؼ َِ  أنو يقتضي القكؿ ىذا ظاىر أليس: فقاؿ ،[ٔٗػٓٗ:الصافات]{َٚ

 قد: أعمالكـ، نقكؿ كخمؽ خمقكـ: قاؿ فكأنو" الذم" بمعنى ىينا "ما" ألف العباد؟؛ ألعماؿ خالؽ
 الحجارة مف فيو تعممكف كما أم تعممكف كما: بقكلو المراد أف عمى ىذه اآلية الحؽ أىؿ حمؿ

 أتعبدكف: "بقكلو ذكرناه ما أراد قد أنو كيعبدكنيا...كما أصناما يتخذكنو كانكا مما ماكالخشب كغيرى
  (ّ)النحت". فيو تفعمكف ما أراد بؿ لكـ فعؿ ىك الذم نحتكـ تعبدكف يرد أنكـ لـ ألنو" تنحتكف ما

متياع يفي الةبر والقدر، والقوؿ بأمر بلف األمرلف، واتاألئم  أف الروالات التي تزعـ خامسًا: 
بعض الروالات الميسوب  إلى األئم  عف بلاف تفسلر ومعيى األمر بلف األمرلف "أي بلف الةبرل  

 والقدرل ":

 الميسوب  إلى األئم  في يفي الةبر والتفولض، والقوؿ باألمر بلف األمرلف: الروالات .ٔ

  اهلل أف زعـ رجؿ: أكجو ثبلثة عمى القدر في "الناس عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي- أ
 األمر مفكض أف يزعـ كرجؿ كافر، كىك حكمو في  اهلل ظمـ قد فيذا المعاصي عمى أجبر الناس

 كلـ يطيقكف، العباد ما كمؼ  اهلل إف: يقكؿ كرجؿ كافر، فيك سمطانو في اهلل كىف فيذا إلييـ
ذا اهلل، حمد أحسف فإذا يطيقكف، ال ما يكمفيـ   (ْ).لغ"با مسمـ فيذا اهلل استغفر أساء كا 

                                                           

 الحر - األئمة أصكؿ في الميمة ، الفصكؿ(ُْٗ/ْ) - المجمسي - األنكار بحار(، ِٖ/ُلكميني:)الكافي ػ ا(ُ)
 .(ِٓٓ/ُ)العباد: أفعاؿ إال شيء كؿ خالؽ سبحانو اهلل إف العاممي ػ باب

 المراجع السابقة.(ِ)
 .(ْٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
(، كسائؿ الشيعة ػ ِٓٔ/ُاألئمة ػ العاممي:)(، الفصكؿ الميمة في أصكؿ ُٓٗالخصاؿ ػ الصدكؽ:)ص:(ْ)

 .(َُ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار(، ِّْ/ِٖالعاممي:)
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 ما يكمفيـ أك المعاصي عمى عباده يجبر اهلل أف زعـ "مف عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي- ب
  (ُ).شيئا" مف الزكاة تعطكه كال كراءه، تصمكا كال شيادتو، تقبمكا كال ذبيحتو، تأكمكا فبل ال يطيقكف

 (ِ)ؿ أمر بيف األمريف".، بتفكيضان  كال جبران  ال نقكؿ "إنا عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي - ت
 منزلة كلكف قدر كال جبر "ال: كالقدر الجبر عف سئؿ عبد اهلل أيه قاؿ حلف ما يسب إلى أبي- ث

 (ّ).بينيما..."
نيكا  ما كترؾ بو أمركا ما إتياف إلى السبيؿ " كجكد ثـ بلف معيى األمر بلف األمرلف بقوله:

  (ْ)عنو".
لعاقؿ  البد كثير كعممو كالعدؿ، التكحيد الديف ساسأ إفعبد اهلل أيه قاؿ: " ما يسب إلى أبي- ج

 ما عمى ربؾ تجكز ال فأف التكحيد أما: فقاؿ ،حفظو كيتييأ عميو، الكقكؼ يسيؿ ما فاذكر منو،
 (ٓ)عميو". ال ممؾ ما خالقؾ إلى تنسب ال فأف العدؿ كأما عميؾ، جاز
 عمى العباد جبر  اهلل أفزعـ  مف قكؿ فيك الجبر فأماعبد اهلل أيه قاؿ:  ما يسب إلى أبي- ح

رَُّه }: قكلو عميو كرد ككذبو ظمـ اهلل فقد القكؿ بيذا قاؿ كمف عمييا، كعاقبيـ المعاصي ٍَ  ُُ ََل ٠َْظٍِ َٚ

ح ٌِهَ }: ذكره جؿ كقكلو ،[ْٗ:الكيؼ]{أََكيا خ ًَ َّ ضْ  رِ َِ َّْ  ٠ََيحنَ  لَيَّ أَ َٚ  َ َْ  هللاَّ ١ٌَْ  ٍَ ٍَْؼز١ِيِ  رِظاَلَّ  ،[َُ:الحج]{ٌِ

 كظممو  اهلل عمى بذنبو أحاؿ المعاصي فقد عمى مجبكر أنو زعـ فمف ىذا، مثؿ في ثيرةك آم مع
  (ٔ).األمة" باجتماع الكفر لزمو كتابو كمف كذب كتابو، كذب فقد ربو ظمـ كمف لو، عقكبتو في

 ك كالتفكيض، الجبر نفي ىك السبلـ عمييـ األئمة عف استفاض الذم أف اعمـ" لقوؿ المةمسي:
 (ٕ)".األمريف بيف مراأل إثبات
 

                                                           

 – األنكار بحار(، ُّّ/ٖكسائؿ الشيعة ػ العاممي:) (،ِّٗ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:)(ُ)
 .(ُُ/ٓ):المجمسي

بطاؿ تعالى، نوع كالجكر الظمـ المجمسي ػ باب نفى – األنكار بحار(ِ)  بيف األمر كالتفكيض كاثبات الجبر كا 
 .(ْ/ٓ)كاالستطاعة: االختيار كاثبات األمريف،

 .(ُٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ُٗٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ّ)
 .(ُِ/ٓ):المجمسي – األنكار بحار(ْ)
 .(ُٕ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)
 .(ِِ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٔ)
 .(ِٖ/ٓ) المجمسي: – األنكار بحار(ٕ)
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 الروالات الشلعل  التي أحةبت معيى األمر بلف األمرلف: .ٕ

 ما فقيؿ نعـ،: قاؿ ؟ منزلة كالقدر الجبر بيف ىؿ سئؿحيف  ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ- أ
  (ُ)."اهلل أسرار مف سر: فقاؿ ؟ ىك

 عمى خمقو يجبر أف مف خمقوب أرحـ اهلل "إفعبد اهلل أيهما قاال:  ما يسب إلى أبي ةعفر وأبي - ب
 منزلة كالقدر الجبر بيف ىؿ فىسيًئبل يككف، فبل أمران  يريد أف مف أعز كاهلل عمييا، يعذبيـ ثـ الذنكب
 (ِ).كاألرض" السماء بيف مما أكسع ،نعـ: قاال ثالثة؟

 ،به القائملف عمى وتشيع المعتزل ، مذهب تيتقد التيالروالات الميسوب  إلى األئم ، سًا: ساد
 :المعتزل  مسمؾ سموكها في يفسها الشلع  عمى رد وهذه الروالات هي بمثاب 

 ترفع أف كرامت فألحدت تكحد أف أرادت اهلل المعتزلة "لعف عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ُ
 (ّ).فأثبتت" التشبيو

 ديف الك  ديني مف ىك كما القدر أىؿ كبلـ مف لتسأؿ إنؾ" ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ِ
  (ْ)."بو يقكؿ بيتي أىؿ مف أحدان  كجدت كال آبائي،

 اليدل عمى قادركف أنيـ كيزعمكف قدر، ال :يقكلكف الذيف القدرية" تقوؿ اإلمامل :
ف اىتدكا، كاءشا إف إلييـ كذلؾ كالضبللة،  اهلل أعداء ككذب األمة، ىذه مجكس كىـ ضمكا، كاءشا كا 

ُْ ] هلل كالقدرة المشية خ رََيأَُو َّ َْ  َو  إليو، يعكد كذلؾ خمقو يكـ شقيا اهلل خمقو مف {22}اْلعساف: [طَُؼُٛىٚ
 (ٓ)".سعيدا إليو يعكد كذلؾ خمقو يكـ سعيدا خمقو كمف

 االستطاع : الروالات الميسوب  إلى األئم  في ًا: سابع

ف شيء، األمر إليؾ مف فميس تستطيع باهلل أنؾ زعمت "إف أيه قاؿ: ما يسب إلى عمي  .ُ  كا 
ف زعمت ممكو، في معو شريؾ أنؾ زعمت فقد تستطيع اهلل مع أنؾ زعمت  اهلل دكف مف أنؾ كا 

                                                           

 .(ُُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 – األنكار بحار (،ِّٔ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ُٗٓ/ُ)الكميني: الكافي ػ(ِ)

 .(ُٓ/ٓ)المجمسي:
 .(ٖ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ّ)
 .(ٔٓ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ْ)
 .(ٗ/ٓ):المجمسي – األنكار بحار(، ِِٕػِِٔ/ُالقمي:) تفسير(ٓ)
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: فقاؿ أستطيع، باهلل بؿ ال أمير المؤمنيف يا: فقاؿ؛  تعالى اهلل دكف مف الربكبية ادعيت فقد تستطيع
 (ُ).عنقؾ" لضربت ىذا غير قمت لك إنؾ أما
ُْ } : اهلل قوؿ في ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ِ ُ٘ َٚ ِٛى  ـُ ُّٔ َْ اٌَِٝ حٌ ْٛ لَْي َوخُٔٛح ٠ُْيَػ َٚ

 َْ ٛ ُّ خٌِ  عنو، نيكا لما كالترؾ بو، بما أمركا األخذ يستطيعكف مستطيعكف، كىـ: قاؿ ،[ّْ:القمـ]{َٓ

 ، (ِ)ابتمكا" كبذلؾ

 ، اهلل مف معو كاالستطاعة إال متحركان  كال فاعبلن  العبد ال يككف": ويسب إلله ألضًا أيه قاؿ .ّ
نم  "ال "، كأنو قاؿ:مستطيعان  إال لمفعؿ مكمفان  يككف فبل االستطاعة بعد  اهلل التكميؼ مف كقع اكا 
 يككف حتى أبدا فاعبلن  كال يككف فاعؿ، غير مستطيعان  يككف كقد مستطيع كىك إال فاعبل العبد يككف
  (ّ)."االستطاعة معو
١َْلٍِ } : اهلل قوؿ في ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ْ َٓ ْؿَٕخ َٚ ََ ظََطْؼَٕخ ٌََو ْٓ ِٛ ح ٌَ ِ َْ رِخلِلَّ فُٛ

 َْ رُٛ ًِ ُْ ٌََىخ ُٙ َّ ُُ أِ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ  ُْ ُٙ َٔ ْٔفُ َْ أَ ٍُِىٛ ْٙ ُ٠ ُْ َؼُى  استطعنا لك: قكليـ في اهلل أكذبيـ: قاؿ ،[ِْ:التكبة]{َِ

ال يعكفيستط ما إال العباد يكمؼ لـ تعالى اهلل إف، فلمخركج" مستطيعيف كانكا كقد معكـ، لخرجنا  كا 
 اهلل ديف ىذا: قاؿ كقدره، كقضائو كمشيتو اهلل بإرادة إال ذلؾ مف يصنعكف شيئا ال فإنيـ يطيقكف، ما

  (ْ)آبائي". عميو ك أنا الذم
 متقدمة باستطاعة إال بسط قبض كال العبد مف يككف "ال ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ٓ

لذلؾ  كالعبد إال بسط كال بقبض  اهلل يأمر لـ لفعؿ،ا قبؿ "االستطاعة كأنو قاؿ:، كالبسط" لمقبض
  (ٓ).مستطيع"

 
 
 

                                                           

 .(ّٗ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 .(ّْ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 .(ّٓ/ٓالمرجع السابؽ:)(ّ)
 .(ّٔ/ٓ):المرجع السابؽ(ْ)
 .(ّٖ/ٓ):المرجع السابؽ(ٓ)
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 اإلرادة والمشلئ :في الروالات الميسوب  إلى األئم   ًا:ثامي

 فييا اهلل كمشيتو فإرادة الطاعات "أما عبد اهلل أيه قاؿ في اإلرادة والمشلئ : ما يسب إلى أبي .ُ
 ليا، كالسخط عنيا، المعاصي النيي في كمشيتو رادتوكا  ؛ عمييا كالمعاكنة ليا، كالرضا بيا، األمر

  (ُ).عمييا" كالخذالف
 الذم أنت كنت بمشيئتي آدـ ابف يا: "  اهلل "قاؿ :الحسلف أيه قاؿ ما يسب إلى عمي بف .ِ

 أصابؾ ما ،بصيران  ،سميعان  جعمتؾ معصيتي، عمى قكيت كبنعمتي فرائضي إلى أديت كبقكتي تشاء
 أكلى كأنت منؾ بحسناتؾ أكلى أني كذلؾ نفسؾ فمف سيئة مف صابؾأ كما اهلل فمف حسنة مف

 (ِ).تريد" شيء كؿ لؾ نظمت قد يسألكف، كىـ أفعؿ عما اسأؿ ال أني كذلؾ مني بسيئاتؾ
 مف أعز كاهلل يطيقكف، ال ما الناس يكمؼ أف مف أكـر "اهلل عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ّ
 (ّ).يريد" ال ما سمطانو في يككف أف
 إما: ثبلثة مف تخمك "ال: فقاؿ ؟ المعصية حيف سئؿ ممف عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ْ
ما يكتسبو، لـ بما عبده يعذب لمكريـ أف ينبغي فبل منو ليست ك  اهلل مف تككف أف  تككف أف كا 
ما الضعيؼ، الشريؾ يظمـ أف القكم ينبغي لمشريؾ فبل العبد كمف  اهلل مف  لعبدا مف تككف أف كا 
ف اهلل فبذنبو عاقبو فإف منو كىي   (ْ)كجكده". فبكرمو عنو عفي كا 

 عمى قكيت رب يا: قاؿ ربو ناجى إذا بف الحسيف عمي "كاف :قاؿ ما يسب إلى الرضا أيه .ٓ
 (ٓ).يشاء" مف ييدم اهلل إلى األمر: بنعمتؾ...كقاؿ معصيتؾ

 كلـ يعص بغمبة، كلـ راه،بإك يطع لـ  اهلل "إف :أيه قاؿ الرضا الحسف ما يسب إلى أبي .ٔ
 بطاعتو العباد ائتمر عميو، فإف أقدرىـ ما عمى كالقادر ممكيـ، لما المالؾ ىك ممكو، في العباد ييمؿ

                                                           

 .(ُِ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ُ)
 .(ٓ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار (َُٔ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ِ)
 .(ُْ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار (َُٔ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ّ)
بطاؿ تعالى، عنو كالجكر الظمـ المجمسي ػ باب نفى – األنكار بحار(ْ)  بيف األمر كالتفكيض كاثبات الجبر كا 

 .(ْ/ٓ)كاالستطاعة: االختيار كاثبات األمريف،
 .(ٓ/ٓ) - المجمسي - األنكار بحار(ٓ)
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ف ،مانعان  منيا كال ،صادان  عنيا اهلل يكف لـ  فعؿ، ذلؾ كبيف بينيـ يحكؿ أف فشاء ائتمركا بمعصيتو كا 
ف  (ُ)أدخميـ فيو". الذم ىك فميس كفعمكه يحؿ لـ كا 
 الهدال  واإلضالؿ: الروالات الميسوب  إلى األئم  في  ًا:تاسع
ُ } ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ في قوله تعالى: .ُ حَى هللاَّ ٍَ ح أَ ًَ خ َِ  َْ ٚح ف١ََمٌُُٛٛ َُ َٓ َوفَ ٠ ٌِ خ حٌَّ َِّ أَ َٚ

ِٗ اِ  ًُّ رِ خ ٠ُِؼ َِ َٚ ح  َا ِٗ َوؼ١ِ ِْٙيٞ رِ َ٠ َٚ ح  َا ِٗ َوؼ١ِ ًُّ رِ ؼاَلا ٠ُِؼ َِ ح  ٌَ َٙ َٓ رِ م١ِ ِٓ ٌْفَخ  القكؿ ىذا "إف: قاؿ ،[ِٔ:البقرة]{َلَّ ح

  (ِ)ضبللتيـ". عمى يعذبيـ ثـ العباد، يضؿ تبارؾ كتعالى اهلل أف زعـ مف عمى رد اهلل مف
ْٛ }عبد اهلل أيه قاؿ في قوله تعالى: ما يسب إلى أبي .ِ ٌَ ُ  َشخءَ  َٚ ُْ  هللاَّ َؼٍَُى ـَ شا  ٌَ َِّ حِكَيسا  أُ َٚ  ْٓ ٌَِى َٚ 

 ًُّ ْٓ  ٠ُِؼ ِْٙيٞ ٠ََشخءُ  َِ َ٠ َٚ  ْٓ َّْ } ، وقوله تعالى:[ّٗ:النحؿ]{٠ََشخءُ  َِ ِ َ  فَب ًُّ  هللاَّ ْٓ  ٠ُِؼ ِْٙيٞ ٠ََشخءُ  َِ َ٠ َٚ 

 ْٓ  أنو أحدىما: معنييف يقتضي ىذه اآلية مجاز "فعمى: قاؿ ذلؾ؟ أشبو كما ،[ٖ:فاطر]{٠ََشخءُ  َِ

 لـ أحدىما عمى أجبرىـ ككل يشاء، مف يشاء كضبللة مف ىداية عمى قادران  تعالى ككنو عف إخبار
 (ّ)التعريؼ".: منو اليداية أف اآلخر كالمعنى عقاب، عمييـ كال ثكاب، ليـ يجب

  والشقاوة: السعادةفي خمؽ الروالات الميسوب  إلى األئم   ًا:عاشر 

 كحقيقة الشقاء بالسعادة، عممو الرجؿ يختـ أف السعادة "حقيقةأيه قاؿ:  ما يسب إلى عمي  .ُ
  (ْ).بالشقاء" عممو المرء يختـ أف
 فمف خمقو يخمؽ قبؿ أف كالشقاكة السعادة خمؽ  اهلل "إف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ِ

فأبدان  يبغضو لـ سعيدان  اهلل عممو ف كلـ يبغضو، عممو أبغض شران  عمؿ ، كا   يحبو لـ شقيان  عممو كا 
ف ،أبدان  ذا ،أبدان  يبغضو لـ شيئان  اهلل بأح إليو، فإذا يصير لما كأبغضو عممو أحب صالحان  عمؿ كا   كا 

  (ٓ)."أبدان  يحبو لـ شيئان  أبغض

                                                           

 المجمسي: – األنكار بحار(، ُِّ/ِ(، عيكف أخبار الرضا ػ الصدكؽ:)ُٖٗاالختصاص ت المفيد:)ص:(ُ)
(ٓ/ُٔ). 
 .(ٕ/ٓ):المجمسي – األنكار بحار(ِ)
 .(ِٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
 .(ُْٓ/ٓ)رىما:كمقد كخالقيما كالشر كالخير السعادة كالشقاكة المجمسي ػ باب – األنكار بحار(ْ)
 .(ُٕٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)
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ٍْزِِٗ } : اهلل قوؿ ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ في .ّ لَ َٚ ِء  َْ َّ ٌْ َٓ ح َ ٠َُلُٛي ر١َْ َّْ هللاَّ ٛح أَ ُّ حْػٍَ َٚ

 َْ ٚ َُ ِٗ طُْلَش ُ ا١ٌَِْ أََّٔٗ  اهلل إف :، كقيؿحؽ طؿالبا أف يعمـ أف كبيف بينو يحكؿ: قاؿ ،[ِْ:األنفاؿ]{ َٚ

 الشقاء إلى مف العبد ينقؿ اهلل إف" ، كقاؿ أبك عبد اهلل:(ُ)بالمكت" المرء كقمبو بيف يحكؿ تعالى
  (ِ)."الشقاء إلى السعادة مف ينقمو كال السعادة،

 الذيف أف فمك لبغضنا، قكمان  كخمؽ لحبنا، قكمان  خمؽ "إف اهلل ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ْ
ف إليو ألعادىـ غيره إلى األمر ىذا مف خرجكا لحبنا خمقيـ  لبغضنا فبل قكمان  كخمؽ آنافيـ، رغمت كا 
  (ّ).أبدا" يحبكننا

 الخلر والشر:خمؽ  الروالات الميسوب  إلى األئم  فيحادي عشر: 

: التكراة في عميو كأنزؿ  مكسى إلى اهلل أكحى مما "إف ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ: .ُ
 لمف فطكبى أحب، مف يدم عمى كأجريتو الخير كخمقت الخمؽ خمقت أنا، إال إلو ال اهلل اأن أني

 فكيؿ أريده، مف يدم عمى كأجريتو الشر كخمقت الخمؽ خمقت أنا، إلو ال اهلل كأنا يديو عمى أجريتو
 (ْ).يديو" عمى أجريتو لمف
 أنا، إال إلو ال اهلل أنا أني كتبو مف اهلل أنزؿ ما بعض في "إف :أيه قاؿ ةعفر ما يسب إلى أبي .ِ

 الشر يديو عمى أجريت لمف ككيؿ الخير يديو عمى أجريت لمف فطكبى الشر، كخمقت الخير خمقت
 (ٓ).ذا" ككيؼ ذا كيؼ: يقكؿ لمف ككيؿ
 بسيئاتؾ أكلى كأنت منؾ بحسناتؾ أكلى أنا آدـ ابف يا: اهلل "قاؿ ما يسب إلى الرضا أيه قاؿ: .ّ

 (ٔ).فيؾ" جعمتيا التي تيبقك  المعاصي عممت مني،

                                                           

 .(ُٖٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 المرجع السابؽ.(ِ)
 .(َُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ّ)
 – األنكار بحار(، ِّٖالمحاسف ػ البرقي:)ص: ،(ُْٓ/ُ)كالشر: الخير الكميني ػ باب الكافي ػ(ْ)

 .(َُٔ/ٓ)المجمسي:
 .(َُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ُْٓ/ُ)كالشر: الخير كميني ػ بابال الكافي ػ(ٓ)
 .(ُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ُٕٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ٔ)
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 كنياىـ، كأمرىـ إليو صائركف ىـ ما فعمـ الخمؽ "خمؽ اهلل عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ْ
 بإذف إال تاركيف كال آخذيف يككنكف كال تركو إلى السبيؿ ليـ جعؿ فقد شيء مف بو أمرىـ فما
 (ُ).اهلل"
 يأمر اهلل أف زعـ مف: كآلو عميو اهلل ىصم اهلل رسكؿ "قاؿ عبد اهلل أيه قاؿ: ما يسب إلى أبي .ٓ

 مف اهلل أخرج فقد اهلل مشيئة بغير كالشر الخير أف زعـ كمف اهلل، عمى كذب فقد كالفحشاء بالسكء
 اهلل أدخمو اهلل عمى كذب كمف اهلل، عمى كذب فقد اهلل قكة بغير المعاصي أف زعـ كمف سمطانو
 (ِ).النار"

 كمف اهلل، عمى كذب فقد بالفحشاء يأمر اهلل أف زعـ "مف :ما يسب إلى أبي عبد اهلل أيه قاؿ .ٔ
  (ّ).اهلل" عمى كذب فقد إليو الخير كالشر أف زعـ

 أف قموب األئم  مورد إلرادة اهلل تعالى:الروالات التي تزعـ ثايي عشر: 

 شاء فإذا إلرادتو مكردا األئمة قمكب جعؿ اهلل "إف ما يسب إلى عمي بف الحسلف أيه قاؿ:
َٓ }: قكلو كىك كه،ءشيئا شا اهلل ١ ِّ ٌَْؼخٌَ دُّ ح ٍَ  ُ ْْ ٠ََشخَء هللاَّ َْ اَِلَّ أَ خ طََشخُءٚ َِ  (ْ)".[ِٗ:التككير] {َٚ





                                                           

 – األنكار بحار (،ِّٓ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ُٖٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ُ)
 .(ِٔ/ٓ)المجمسي:

 – األنكار بحار (،ِِّ/ُالفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ػ العاممي:) ،(ُٖٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ِ)
 .(ِٓ/ٓ)المجمسي:

 .(ُُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار ،(ُٕٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ّ)
 .(ُُْ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
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 في القضاء والقدر. عقلدتهـالمطمب الثايي: أثر الروالات عمى 

 اعتقادهـ في مسأل  أفعاؿ العباد، يظراً  تياقض الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ فيأواًل: 
ال ةبر فله وال تفولض، بؿ األمر بلف ، فلمتعارض واالضطراب في الروالات الميسوب  إلى األئم 

 : األمرلف، دوف تفسلر دقلؽ لمعيى األمر بلف األمرلف

جاء عف أئمتيـ في الركايات  افي القضاء كالقدر ىك تبعان لم الرافض اعتقاد الشلع  إف 
، كال تفكيض خبلفان لممعتزلة، بؿ األمر بيف األمريف،  بريةلمجالمنسكبة إلييـ، أنو ال جبر خبلفان 

كالطريؽ الكسط بيف القكليف، دكف تفسير دقيؽ لمعنى األمر بيف األمريف، كىذه الطريؽ الكسط بيف 
القكليف؛ ألف ىذا األمر سر مف أسرار اهلل تعالى، الذم ال يجب عمى المرء أف يتكمؼ فيمو في 

، كقد جاء في العديد (ُ)عمى معتقداتو؛ ألنو مف دقائؽ األمكر ، حفاظان أك التدقيؽ فيوالبحث عنو، 
مف الركايات المنسكبة إلى أئمة الشيعة امتناعيـ عف تفسير كبياف معنى األمر بيف األمريف لمف 

: منزلة؟ قاؿ كالقدر الجبر بيف ىؿ سئؿ عنو، كمنيا ما نسب إلى أبي عبد اهلل أنو قاؿ حيف سئؿ
،كفي ركاية أخرل منسكبة إلى أبي جعفر كأبي عبد (ِ)اهلل" أسرار مف سر: فقاؿ ؟ىك ما فقيؿ نعـ،

 (ّ).كاألرض" السماء بيف مما أكسع اهلل أنيما قاال:
عمى اعتقادىـ في القضاء كالقدر، كاألمر بيف األمريف بما نسب إلى  وتستدؿ اإلمامل 

لـ جاء عف أئمتيـ، كمف ىذه  ان أئمتيـ مف ركايات، كىـ قد صرحكا أف اعتقادىـ في ذلؾ ىك تبع
، بؿ أمر بيف تفكيضان  كال جبران  ال نقكؿ "إنا عبد اهلل أنو قاؿ: ما نسب إلى أبي الركايات:
 قدر كال جبر "ال: كالقدر الجبر عف سئؿ عبد اهلل أيضان أنو قاؿ حيف ، كما نسب إلى أبي(ْ)األمريف"
 (ٓ).بينيما..." منزلة كلكف

ي كتابو عقائد اإلمامية في ذلؾ قكالن كافؽ بو مذىب أىؿ السنة ف لقوؿ محمد رضا المظفر
في اعتقادىـ بالقضاء كالقدر، كخمؽ أفعاؿ العباد، عند تعقيبو عمى الركايات الذم ذكرت األمر بيف 

                                                           

 .(ّٗػّٖمحمد رضا المظفر:)ص: – اإلمامية عقائدانظر: (ُ)
 .(ُُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ِ)
 .(ُٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ُٗٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ّ)
بطاؿ تعالى، عنو كالجكر الظمـ المجمسي ػ باب نفى – األنكار بحار(ْ)  بيف األمر كالتفكيض كاثبات الجبر كا 

 .(ْ/ٓ)كاالستطاعة: االختيار كاثبات األمريف،
 .(ُٓ/ٓ)المجمسي: – ألنكارا ، بحار(ُٗٓ/ُ) الكميني: الكافي ػ(ٓ)
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 أفعالنا ىي جية مف أفعالنا إفٌ : كخبلصتو معناه، أدؽٌ  كما المغزل ىذا أجؿَّ  مااألمريف، فقاؿ: "
 تعالى هلل مقدكرة ىي أخرل جية كمف كاختيارنا، قدرتنا تحت كىي الطبيعية بياأسبا كنحف حقيقة
 ظممنا قد يككف حتى أفعالنا عمى يجبرنا فمـ كمعطيو، الكجكد مفيض ىك ألنو ؛سمطانو في كداخمة

 حتى أفعالنا خمؽ إلينا يفكِّض كلـ نفعؿ، فيما كاالختيار القدرة لنا الفٌ  ؛المعاصي عمى عقابنا في
 كمحيط شيء كؿ عمى قادر كىك كاألمر، كالحكـ الخمؽ لو بؿ سمطانو، عف أخرجيا قد يككف
 (ُ)."بالعباد

يخالؼ بو ما جاء في  ، فإنوظير اعتقاده في أفعاؿ العبادكىذا القكؿ مف المظفر الذم يي 
عة ، كالتي جاء فييا، أف مذىب الشيالعديد مف مصادر اإلمامية التي يعتمدكف عمييا في اعتقاداتيـ

اإلمامية في أفعاؿ العباد ىك مذىب المعتزلة، أف أفعاؿ العباد كحركاتيـ صادرة عنيـ ككاقعة 
عمى مف قاؿ بأف أفعاؿ  كتنكر الشيعة اإلمامية بقدرتيـ كاختيارىـ، فيـ الخالقكف كالمكجدكف ليا،

 كىي كحركاتيـ بادالع أفعاؿ كأما األجساـ بخمؽ متفرد اهلل أف في ريب كال ،تعالى هلل مخمكقة العباد
 أنو مف اآليات في كما ،لؤلفعاؿ خالؽ كاإلنساف لمذكات، خالؽ سبحانو اهللف ،األعراض جممة مف

 أنو المعنى بأف مؤكؿ أك العباد، أفعاؿ سكل بما مخصص فإما كأمثاليا، شيء كؿ تعالى خالؽ
 (ِ).مخمكقاتو بكاسطة أك كاسطة ببل إما شيء خالؽ كؿ

قكاؿ الشيعة اإلمامية في مصادرىـ حكؿ خمؽ أفعاؿ العباد، كلعؿ كقد تناقضت كتعارضت أ
ىذه التناقض كالتعارض كاالضطراب في أقكاؿ اإلمامية، راجع إلى التناقض في الركايات المنسكبة 

 إلى األئمة.
 مف اهلل كمفو لما مخالفتو كاف لفعمو، خالقان  كاف لك اإلنساف "فإف ةاء في الكافي ما يصه:

 عمى العبد أكره فقد الفاعؿ كىك هلل تعالى مخمكقان  الفعؿ كاف كلك سبحانو، اهلل عمى نوم غمبة الفعؿ
 أمران  الخمقة غاية ىك الذم المعاد كاف سبحانو بو قائمة هلل مخمكقة كانت إذا األفعاؿ فإف اإلطاعة،

 الف معنى الك  عبثان  القيامة كتقدمة الحجة إلقامة الرسؿ بعث كالعقاب، ككاف الثكاب لبطبلف باطبلن 
ذا نفسو فعؿ عمى حجة تعالى يقيـ  الخمقة تككف أف لـز فييا هلل تأثير كال لئلنساف مخمكقة كانت كا 
  (ّ).العبث" كىك شأف فييا هلل ليس اإلنساف يممكيا ال لغاية

                                                           

 .(ّٗػّٖمحمد رضا المظفر:)ص: – اإلمامية عقائدانظر: (ُ)
 .(ُْٗػُْٖ/ْ):المجمسي – األنكار بحار ،(ِٕٓ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿانظر: (ِ)
 (ُٔٓ/ُ)األمريف: بيف كاألمر كالقدر الجبر الكميني ػ باب الكافي ػ(ّ)
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، يبيف سكء فيـ الكميني لمعنى األمر بيف ىذا النص الذم أكرده الكميني في كتابو الكافي
ـ تبينو األئمة في بعض الركايات، فيك مف الذيف ال يحؽ ليـ البحث في مثؿ ىذه األمريف الذم ل

المسائؿ اإلعتقادية كالتدقيؽ فييا كما قالكا؛ ألف الظاىر مف اعتقاد اإلمامية في األمر بيف األمريف، 
 كقكؿ المعتزلة" أنو الحؽ، لكف عند النظر في مقاصد الجبرية،كالطريؽ الكسط بيف القكليف "قكؿ 

اإلمامية في معنى األمر بيف األمريف، نجد التناقض كاالختبلؼ في المعتقدات كاألقكاؿ، كالبعد عف 
 الحؽ كالصكاب.

 الف العبادة يستحؽ كيخمقيا العباد أفعاؿ يفعؿ مف أف نسمـ الةاء في البحار لممةمسي: "
كاف اهلل خالؽ  لو، كلك ةالعباد تحؽ كال إليا يككف ال القبائح فعؿ كمف أفعاليـ القبائح، جممة مف

 عمبلن  يككف فكيؼ كيكجده، يحدثو لمف عمبل إنما يككف العمؿ الف ليـ عمبل يكف لـ أعماؿ العباد
 قدره إذا غيره لفعؿ خالقان  الخالؽ أف يككف يمتنع كال كالتدبير، التقدير ىك خمقو؟، كالخمؽ كاهلل ليـ

 نستحؽ بو كما كمراتبيا، مقاديرىا لنا ا كمعرؼلي مقدر أنو العباد ألفعاؿ خمقو معنى كدبره، كيككف
 (ُ)."الجزاء مف عمييا

بما جاء مف ركايات منسكبة إلى أئمتيـ في أفعاؿ  المتناقضة تأثرت ىذه األقكاؿ الشيعية
نو قاؿ: لك أكالتي تبيف أنيا غير مخمكقة هلل تعالى، كمف ىذه الركايات "ما نسب إلى الرضا  العباد

خ }:فعاؿ العباد لما تبرأ منيا، كتأكيؿ قكلو تعالىكاف اهلل خالقان أل َِ َٚ  ُْ ُ َهٍَمَُى هللاَّ َٚ

 َْ ٍُٛ َّ  فيو تعممكف كما ، في الركاية المنسكبة إلى أبي عبد اهلل، أف المراد خمقكـ[ٔٗ:الصافات]{طَْؼ

، أم أف اهلل تعالى خمؽ ذكاتكـ، كخمؽ الحجارة كالخشب ككؿ شيء تعممكف (ِ)"كالخشب الحجارة مف
 و، كليس المقصكد خمؽ أعمالكـ.ب

 كمعنى تككيف، خمؽ ال تقدير خمؽ مخمكقة أنيا العباد أفعاؿ في اعتقادنا :الصدوؽلقوؿ 
  (ّ) .بمقاديرىا عالما اهلل يزؿ أنو لـ ذلؾ

كأكرد المجمسي عدة آيات كقاـ بتأكيميا بما يكافؽ اعتقاده في أفعاؿ العباد، كمف ىذه 
ٍٓ ح}:تعالى اهلل كؿقاآليات،  ْٓ ِؽ١ ِِ  ِْ خ َٔ ْٔ ٍَْك حْْلِ رََيأَ َه َٚ ٍء َهٍَمَُٗ  ْٟ ًَّ َش َٓ ُو َٔ ٌِٞ أَْك  ،[ٕ:السجدة]{ٌَّ

                                                           

 .(ٕٔ/ٓ)لمجمسي:ا – األنكار بحار(ُ)
 .(ْٔ،َِ/ٓ)المجمسي: – األنكار ، بحار(ِٗٓػِٖٓ/ُ):العاممي - األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿ(ِ)
 (.ِٗاالعتقادات ػ الصدكؽ:)ص:(ّ)
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 جميع بحسف حكـ لما خمقو مف القبائح كانت فمك قبيح، غير حسف فيك خمقو شيء بأف كؿ خبرأف
خ}: تعالى كلوخمؽ، كق ما َِ ٜ ََ ٍْكِ  فِٟ طَ ِٓ  َه َّ ْك ََّ ْٓ  حٌ صٍ  ِِ ُٚ  خمقو، عف التفاكت فىفن ،[ّ:الممؾ]{طَفَخ

 يطمقكا أف يجكز فكيؼ متفاكت الكبلـ مف كالمتضاد نفسو، في متفاكت كالكذب أف الكفر ثبت كقد
قاؿ اهلل ، ك ذكرناه؟ ما التفاكت مف العباد أفعاؿ كفي العباد ألفعاؿ خالؽ أنو تعالى عمى اهلل
ِٗ }:تعالى ْٔزِ ٌَ َٔخ رِ ٌْ  العبد عمى يعذب أف مف أعدؿ  ألنو فعمناب: يقؿ كلـ ،[َْ:العنكبكت]{فَُىاّلا أََه

  (ُ).عميو يجبره الذم فعمو
كفي ىذا االختبلؼ الحاصؿ بيف أقكاؿ الشيعة اإلمامية كالركايات المنسكبة إلى أئمتيـ في 

 ىي ىؿ العباد أعماؿ في الرافضة "كاختمفت مسألة خمؽ أفعاؿ العباد، يقكؿ أبك الحسف األشعرم:
 اإلنساف هلل، بمعنى: أفعاؿ مخمكقة العباد أعماؿ أف يزعمكف منيـ األكلى :فرؽ ثبلث مخمكقة، كىـ

 أنيا جية مف كاضطرار كاكتسبيا أرادىا أنو جية مف اختار كجو مف اضطرار كجو مف لو اختيار
 الجيمي قاؿ كما جبر ال أنو يزعمكف منيـ ليا، كالثانية المييج السبب حدكث عند إال منو تككف ال
 يقكلكا أف يتكمفكا كلـ بذلؾ جاءت - زعمكا - األئمة عف الركاية ألف المعتزلة قالت كما تفكيض كال
 مخمكقة غير العباد أعماؿ أف يزعمكف منيـ شيئان؟، الثالثة ال أـ مخمكقة ىي ىؿ العباد أعماؿ في
 (ِ).كاإلمامة" باالعتزاؿ يقكلكف قكـ قكؿ كىذا هلل

 انفراده، عمى اهلل مف إما :خصاؿ ثالث مف تعدو ال العباد كما لعتقد فلها الشلع  أفعاؿو 
 يعذب سبحانو بالو فما انفراده عمى اهلل مف كانت فاف بانفراده العبد مف أك شركة، كالعبد اهلل مف أك

ف كحكمتو، كرحمتو عدلو مع يفعمو لـ ما عمى عبده  الشريؾ باؿ فما شركة كالعبد اهلل مف كانت كا 
: فقاؿ ؟ نعماف يا الكجياف استحاؿ: قاؿ عميو، كأعانو فيو كوشر  قد ما عمى شريكو يعذب القكم
 (ّ).انفراده عمى العبد مف يككف أف إال يبؽ فمـ: لو فقاؿ نعـ،

ذكر شيخيـ الصدكؽ في كتابو االعتقادات تفسيرا لمعنى األمر بيف األمريف الذم كما 
ػ جعفر"أبك عبد  الصادؽ قكؿ ذلؾ في اعتقادناجاءت بو الركايات المنسكبة إلى األئمة، حيف قاؿ: "

 رجؿ مثؿ ذلؾ: قاؿ أمريف؟ بيف أمر كما: لو فقيؿ، أمريف بيف أمر بؿ تفكيض كال جبر ال اهلل" ػ

                                                           

 .(َِػُٕ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 .(َٓ/ُ)المصميف ػ أبك الحسف األشعرم: كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالت(ِ)
 .(ُٕٓ/ْٖ)لمجمسي:ا – األنكار بحار(ّ)
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 كنت فتركتو منؾ يقبؿ ال حيث فميس المعصية تمؾ ففعؿ فتركتو ينتو فمـ فنييتو معصية عمى رايتو
 (ُ)."بالمعصية أمرتو الذم أنت

األمر بيف األمريف، كالذم يعتبركنو الحؽ الذم يجب أف يتبع،  ىذا التفسير الشيعي لمعنى
 االعتقاد في الحؽ المذىب بياف في يكفي ال ىذاك يقتصر معنى القدر عمى األمر كالنيي فقط، 

 (ِ).نييو أك أمره إال العبد عمى لو سمطاف ال، ككأنو يدعي أف اهلل تعالى القدرب
أف اهلل تعالى خالؽ أفعاؿ العباد إال أىؿ الضبلؿ أنو ال يقكؿ ب تزعـ الشلع  اإلمامل كما 

كالعناد؛ الف اإلنساف يرتكب األفعاؿ الخبيثة كالقبيحة، كيمحقو الحكـ عمى أفعالو مف الذـ 
كاالستيزاء، كالعقاب كالجزاء، فكيؼ يميؽ ذلؾ باهلل جؿ كعبل، فضبلن عف إضافة اهلل تعالى أعماؿ 

، كقدره تعالى اهلل بقضاء العباد معاصي بأف القكؿ يجكز الكأنو العباد إلييـ في العديد مف اآليات، 
 أف عمى منعقد المسمميف إجماع ألفكمف قاؿ أف المعاصي بقضاء اهلل كقدره فيك قكؿ باطؿ؛ 

جماعيـ يجكز، ال بالمعاصي الرضى  إذا مخمص كال كاجب، اهلل بقضاء الرضا أف عمى منعقد كا 
 (ّ)كقدره. اهلل بقضاء ستلي المعاصي بأف بالقكؿ إال ذلؾ مف

، الهدال  واإلضالؿفساد االعتقاد في مسأل  الروالات التي يسبوها لألئم  أوقعهـ في ثايلًا: 
 :، وتأولؿ آلات الختـ والطبع عمى القموبوالسعادة والشقاوة

اعتقاد اإلمامية في خمؽ أفعاؿ العباد، كىك أف العباد يخمقكف أفعاليـ، كاف لو تأثيره 
 عمى عقائدىـ األخرل؛ "ألف األصؿ في مسألة القضاء كالقدر ىك في خمؽ األفعاؿ، فإف كانعكاسو

 األفعاؿ خمؽ إذ ىذه القضاء كالقدر، كالمشيئة كاإلرادة ، ثبتأف اهلل تعالى خالؽ األفعاؿ  ذلؾ ثبت
 ككفت أف ليا مريداي  يككف أف كقبح، كيكجب حسف مف عمييا ما عمى ليا كالقدر بككنيا القضاء يثبت
 ، (ْ)لو" خمقان 

                                                           

 (.ِٗاالعتقادات ػ الصدكؽ:)ص:(ُ)
 .(ْٓٔ/ِ)اإلمامية ػ القفارم: الشيعة مذىب أصكؿانظر: (ِ)
 عزاف ػ سالـ يحيى محمد تحقيؽ: محمد ػ الديف بدر بف الحسيف العالميف ػ رب معرفة في الثميف العقدانظر: (ّ)

 (.َّػِٗ:)صـُٓٗٗ -  ىُُْٓ ط:الثانية اليمف ػ ػ صنعاء اليمني التراث دار صعده، اإلسبلمي التراث مكتبة
 الجامعات خميؼ ػ دار اهلل فتح. د: ػ تحقيؽ الماتريدم منصكر أبك محمكد، بف محمد بف التكحيد ػ محمد(ْ)

 .(َّٓ:ص)اإلسكندرية: – المصرية
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، أفعاؿ العباد" التي تأثرت بفساد اعتقادىـ في خمؽ اإلثني عشريةكمف المعتقدات اإلمامية "
 .ىك اعتقادىـ في اليداية كاإلضبلؿ، كالسعادة كالشقاكة

قامت اإلمامية بتأكيؿ تعتقد الشيعة اإلمامية أف اهلل تعالى لـ يضؿ كلـ ييدم أحدان، لذلؾ 
ضبللو لمف يشاء، كزعمت أف ذلؾ مف اآليات التي تحد ثت عف ىداية اهلل تعالى لمف يشاء، كا 

ْٓ } ، فقالكا : إف اهلل تعالى ال يضؿ أحدان، كال ييدم خمقان، إنما المراد بقكلو تعالى:المجازات َِ  ًُّ ٠ُِؼ

ْٓ ٠ََشخءُ  َِ ِْٙيٞ  َ٠ َٚ  عالى قادراي ككنو ت، ىك اإلخبار عف ذلؾ؟ أشبو كما ،[ٖ:، فاطرّٗ:النحؿ ]{٠ََشخُء 

، كىذا ترتب عميو تأكيؿ آيات (ُ)عمى ىداية مف يشاء، كضبللة مف يشاء، أك ىك ىداية التعريؼ
ُْ }الختـ كالطبع عمى قمكب الذيف ال ييتدكف، كمنيا قكلو تعالى: ِٙ ِؼ ّْ َٓ َػٍَٝ  َٚ  ُْ ِٙ ُ َػٍَٝ لٍُُٛرِ َُ هللاَّ َهظَ

حٌد  ٌَ ُْ َػ ُٙ ٌَ َٚ سٌ  َٚ ُْ ِغَشخ ِ٘ ٍِ َػٍَٝ أَْرَظخ َٚ ٌُ ُْ } كقكلو تعالى: ،[ٕ:البقرة]{َػِظ١ ِٙ ٌِ ْٛ لَ ٍْفٌ  لٍُُٛرَُٕخ َٚ ًْ  ُغ  ؽَزَغَ  رَ

 ُ َٙخ هللاَّ ُْ  َػ١ٍَْ ِ٘ َِ َْ  فاََل  رُِىْف ُٕٛ ِِ  ، [ُٓٓ:النساء]{ل١ٍَِالا  اَِلَّ  ٠ُْئ

 وكايت تأولالت اإلمامل  لمعيى الختـ والطبع كاآلتي:

 تقبؿ ال بأنيا عمييا شيد أم "،قمكبيـ عمى اهلل ختـ" لقوؿ الطوسي في التبلاف:
 لتعرفيا ؛كالعبلمة كالسمة لمذنكب أثران  فييا طبع بمعنى ختـ أف :كقيؿ ،استعارة كذلؾ...الحؽ

 ذلؾ في المعنى: كقيؿ لممؤمنيف استغفارىـ مع ليـ يستغفركا كال يكالكىـ كال منيـ فيتبرءكا المبلئكة
 (ِ)."الكفر عنيا يخرج كال يمافاإل يدخميا ال أنيا في عمييا كالمختكـ بأنيا ذميـ أنو

 مف قـك قمكب عمى كعمـ تعالى اهلل كسـ ،كالعبلمة السمة أنو كىك" ولقوؿ في معيى الطبع:
 الذم كفرىـ عمى ليـ عقكبة ذلؾ كجعؿ بعد، فيما يؤمنكف ال أنيـ حاليـ مف عمـ الذيف الكفار
 (ّ)."المبلئكة تعرفو الحاؿ في ارتكبكه

 بالختـ المراد أف" :الختـ، وقد أورد في ذلؾ عدة تأولالت، ميها في معيى لقوؿ الطبرسيو 
ذا ،العبلمة  قمبو عمى يعمـ فإنو يؤمف ال أنو تعالى اهلل يعمـ حالة إلى كفره مف الكافر انتيى كا 
 يقاؿ كما الحؽ تقبؿ ال بأنيا حكـ ك عمييا شيد اهلل إف القمكب عمى بالختـ المراد أف ، كمنيا:عبلمة

                                                           

 .(ِٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحارانظر: (ُ)
 .(ِٔ/ُ)الطكسي: – القرآف تفسير في التبياف(ِ)
 .(ّٕٗ/ّ)الطكسي: – القرآف تفسير في التبياف(ّ)
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 أم تفمح ال بأنؾ عميؾ ختمت قد ك تصدقو ك تشيد بو أم فبلف يقكلو ما كؿ عمى تختـ أراؾ
 (ُ)".استعارة ذلؾ ك شيدت

 عمييا طبع أنو أحدىما أمريف يحتمؿ " بكفرىـ عمييا اهلل طبع "بؿ :في معيى الطبعلقوؿ و 
 كختـ الطيفب عميو طبع تقكؿ كما ،كفرىـ بعبلمة عمييا طبع أنو كاآلخر ،عميو عقكبة ك لمكفر جزاء
  (ِ)".بالشمع عميو

 يشاء مف يعرفيا بسمة كسميا: أم "سمعيـ كعمى قمكبيـ عمى اهلل ختـ" ولقوؿ الكاشايي:
 كالطبع ىك الختـ ،"كفرىـ عمى يؤمنكف؛ عقكبة ال الذيف بأنيـ إلييا نظر إذا كأكليائو مبلئكتو مف
 (ّ)".كفرىـ عمى عقكبة الكفار قمكب عمى

أك خمقو حاؿ ككنو  ، أنو عمـ اهلل تعالى بيما،ؽ السعادة والشقاوةتعتقد اإلمامل  في خم
العباد سعداء كأشقياء بمعنى، عمـ أف مف عباده  أف اهلل تعالى خمؽ عالما بأنو شقي أك سعيد، أم

 ، كليس الخمؽ بمعنى التككيف.مف يككنكف سعداء، كعمـ أف مف عباده مف يككنكف أشقياء
 أنو أمو بطف في كىك اهلل عمـ مف الشقي" الكاظـ أنو قاؿ: جاء ذلؾ في ركاية منسكبة إلى

 (ْ)."السعداء أعماؿ سيعمؿ أنو أمو بطف في كىك اهلل عمـ مف كالسعيد األشقياء، أعماؿ سيعمؿ
  (ٓ)."ليما المكجبة التكاليؼ بتقدير قدرىما أم كالشقاكة السعادة خمؽ" لقوؿ المةمسي:

، أف الخلر والشر مخموقاف هلل تعالى خمؽ   أوقعهـ في القوؿالروالات التي يسبوها لألئمثالثًا: 
  :تقدلر، ال خمؽ تكولف

اعتقاد اإلمامية في خمؽ الخير كالشر، ىك كاعتقادىـ في خمؽ أفعاؿ العباد، أف الخير 
، كقد نسبت اإلمامية إلى جعفر الصادؽ ركاية كالشر مخمكقاف هلل تعالى خمؽ تقدير، ال خمؽ تككيف

كأكردت اإلمامية عدة تأكيبلت في خمؽ الخير مف نسب الخير كالشر إلى اهلل تعالى، يكذب فييا 
 .كالشر

                                                           

 .(ْٗػّٗ/ ُ) - الطبرسي - البياف مجمع تفسير(ُ)
 المرجع السابؽ.(ِ)
 .(ُّ/ُ)األصفى ػ الكاشاني: التفسير ،(ّٗ/ُ)الصافي ػ الكاشاني: التفسير(ّ)
 .(ُٕٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ْ)
 .(ُٖٓ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ٓ)
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 اآلالت خمؽ المراد أك إما تقديرىما، كالشر الخير بخمؽ المراد"إف  :وفي ذلؾ لقولوف
 القدرة الناس في كخمؽ الخمر، خمؽ تعالى أنو كما كفعؿ الشر الخير فعؿ يتيسر بيا التي كاألسباب

 بالخير المراد أك؛  خمقيما فكأنو كخذالنو بتكفيقو يحصبلف أنيما إنما عف كناية أك شربيا، عمى
لمشر،  كمختارا لمخير، مختارا باختياره يككف أنو يعمـ مف خمؽ بخمقيما المراد كالببليا أك النعـ كالشر
  (ُ)."يعمـ كاهلل

                                                           

 .(ُُٔ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
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 لقدر:ألئم  في القضاء والالمطمب الثالث: يقض الروالات الميسوب  
أف  ثبت األصؿ في مسألة القضاء كالقدر عند أىؿ السنة ىك في خمؽ أفعاؿ العباد، فإف

 القضاء كالقدر. اهلل تعالى خالؽ أفعاؿ العباد ثبت
 المسألة ػ القضاء كالقدر، ىذه أف عندنا "األصؿ وفي ذلؾ لقوؿ أبو ميصور الماترلدي:

 بككنيا القضاء يثبت األفعاؿ خمؽ إذ ىذه ثبت ؾذل ثبت إف األفعاؿ، خمؽ في كميا اإلرادة كمسألة
 (ُ)لو". خمقان  تككف أف ليا مريدان  يككف أف كيكجب كقبح حسف مف عمييا ما عمى ليا كالقدر

، فرض بالقدر اإليماف" لذلؾ  خيرىا العباد، أعماؿ خالؽ تعالى اهلل أف يعتقد أف كىك الـز
 شيء األرض في يككف الكاالعتقاد بأنو  ،(ِ)"قيـيخم أف قبؿ المحفكظ المكح في عمييـ كتبيا كشرىا،

 يفعؿ أف يستطيع ال أحدان  أف"ك ، اهلل بمشيئة تككف األشياء كأف اهلل، شاء ما إال شر أك خير مف
 إال خالؽ ال ، كأنو اهلل عمـ مف الخركج عمى يقدر كال اهلل، عف يستغني كال يفعمو، أف قبؿ شيئان 
خ } :سبحانو قاؿ كما ،(ّ)"مقدرة هلل ةمخمكق العباد أعماؿ كأف اهلل، َِ َٚ  ُْ ُ َهٍَمَُى هللاَّ َٚ

 َْ ٍُٛ َّ ًِ }: كلو تعالىكق ،[ٔٗ:الصافات]{طَْؼ ُ  لُ ًِّ  َهخٌِكُ  هللاَّ ءٍ  ُو ْٟ َٛ  َش ُ٘ حِكيُ  َٚ َٛ ٌْ ٍُ  ح ٌْمََّٙخ  ،[ُٔ:الرعد] {ح

ًَّ  أَِّخ}:قكلو جؿ كعبلك  ءٍ  ُو ْٟ ٍٍ  َهٍَْمَٕخُٖ  َش  شيئا، يخمقكا أف يقدركف ال دالعبا كأف ،[ْٗ:القمر] {رِمََي

َْ  ََل }يخمقكف، كما قاؿ تعالى: كىـ ُْ  َش١ْجاخ ٠َْوٍُمُٛ ُ٘ َٚ  َْ  ."[َِ:النحؿ]{٠ُْوٍَمُٛ

هو األمر واليهي، والثواب  والقدر القضاء معيى يقض الروالات الشلعل  التي تزعـ أفأواًل: 
 والعقاب فحسب:

يا المنسكبة إلى أئمتيا أف قضاء اهلل تعتقد الشيعة اإلمامية بمقتضى ما جاء في ركايات
تعالى في الطاعات ىك أمره بيا، كقضاءه تعالى في المعاصي ىك نييو عنيا، كجاء في ركاية 

                                                           

 .(َّٓ:ص)الماتريدم: منصكر التكحيد ػ أبك(ُ)
 محمد-األرنؤكط شعيب: ػ تحقيؽ الشافعي البغكم الفراء بف محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد السنة ػ أبك شرح(ِ)

 (ُِْ/ُ) ـ:ُّٖٗ - ىػَُّْ الثانية،: بيركت ػ ط دمشؽ، - اإلسبلمي الشاكيش ػ المكتب زىير
 مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف الديانة ػ أبك أصكؿ عف اإلبانة(ّ)
 األكلى ػ: القاىرة ػ ط – األنصار محمكد ػ دار حسيف فكقية. د: ػ تحقيؽ األشعرم مكسى أبي بف بردة أبي بف

 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر يأب بف اإلسبلمية ػ محمد الجيكش اجتماع ،(ِّـ:)ص:ُٕٕٗىػ ػُّٕٗ
/  ىػَُْٖ األكلى،: الرياض ػ ط – التجارية الفرزدؽ المعتؽ ػ مطابع اهلل عبد عكاد: ػ تحقيؽ الجكزية قيـ

 (.َِٗ/ِ:)ـُٖٖٗ
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، انو قاؿ في معنى القضاء، ىك األمر بالطاعة، كالنيي عف المعصية، كفي منسكبة إلى عمي 
مى العباد بما يستحقكنو مف الثكاب ركاية أخرل منسكبة إلى أبي عبد اهلل أف القضاء ىك الحكـ ع

، إال أف ىذا االعتقاد مف ىذه الركايات بعيد عف الصكاب الذم دلت عميو اآليات؛ ألف (ُ)كالعقاب
: (ِ)ما دلت عميو اآليات في كتاب ربنا سبحانو كتعالى، ىك أف قضاء اهلل تعالى ينقسـ إلى قسميف

 فيما كيككف كقكعو، مف بد ال الككني ضاءقضاء ككني "قدرم"، كقضاء شرعي "ديني"، "أما الق
 كلكنو يقع، ال كقد يقع فقد المقضي، كقكع منو يمـز ال الشرعي كالقضاء كرىو، كفيما اهلل، أحب
 كقد شرعو، كال بو يأمر ال ما كيقدر يقضي فقد متبلزميف، غير ، "كاألمراف(ّ)اهلل" يحبو فيما يتعمؽ
يمانيـ، عباده طاعات مف كقع فيما األمراف جتمعكي يقدره، كال يقضيو ال بما كيأمر يشرع  كينتفي كا 

 أمر ما في الشرعي كالحكـ الديني القضاء كينفرد كالكفر، كالفسؽ المعاصي مف يقع لـ عما األمراف
، كمثاؿ القضاء (ْ)المعاصي" مف كقع فيما الككني الحكـ كينفرد المأمكر، يفعمو كلـ كشرعو بو

ْٓ } : تعالى: قكلو الككني "القدرم" في كتاب اهلل خ ٠َمُُٛي ٌَُٗ ُو َّ َّ ح فَبِٔ َا ِْ ح لََؼٝ أَ ًَ اِ َٚ

 ُْ عِ }، كقكلو تعالى:[ُُٕ:البقرة]{ف١ََُىٛ ٍْ َّْ فِٟ حأْلَ ُي ِٔ ٌِْىظَخِد ٌَظُْف ًَ فِٟ ح حث١ِ ََ ْٓ لََؼ١َْٕخ اٌَِٝ رَِٕٟ اِ َٚ

ح َا ح َوز١ِ ّٛا َّٓ ُػٍُ ٌَظَْؼٍُ َٚ  ِٓ ط١َْ ََّ  بو يقضي لكنو بالفساد، شرعان  يقضي ال الىتع اهلل "ألف؛ [ْ:اإلسراء]{َِ

ف ككنان   لحكمة بذلؾ يقضي لكنو المفسديف، كال الفساد يحب ال اهلل فإف؛ سبحانو يكرىو كاف كا 
خ}، كقكلو سبحانو:(ٓ)بالغة" َّّ ِٗ  لََؼ١َْٕخ فٍََ صَ  َػ١ٍَْ ْٛ َّ ٌْ خ ح َِ  ُْ ُٙ ِٗ  َػٍَٝ َىٌَّ طِ ْٛ عِ  َىحرَّشُ  اَِلَّ  َِ ٍْ ، [ُْ:سبأ]{حأْلَ

                                                           

 (.َِْ/ُ، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة:)(ٔٗػُِ/ٓ):المجمسي - األنكار بحارانظر: (ُ)
الفتاكل ػ ابف  :مجمكعانظرلككني "القدرم"، كالقضاء الديني "الشرعي"، لتفصيؿ القكؿ في القضاء ا(ِ)

 عبد بف أحمد العباس أبك الديف كالباطنية ػ تقي كالقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغية، (ُِْ/ِ)تيمية:
 مكسى: ػ تحقيؽ شقيالدم الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ

: السعكدية ػ ط العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمـك الدكيش ػ مكتية
 ، معارج(ٔٓٔ/ِ)الطحاكية: ، شرح(َِٖ:ص)العميؿ ػ ابف القيـ: ، شفاء(َٔٓ:ص)ـ:ُٓٗٗ/ىػُُْٓ،الثالثة
عمر  أبك محمكد بف عمر:  حقيؽػ ت الحكمي عمي بف أحمد بف األصكؿ ػ حافظ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ
 بف التكحيد ػ محمد كتاب عمى المفيد القكؿ، (َِّ/ُ):ـَُٗٗ - ىػ َُُْ ،األكلى:  الدماـ ػ ط – القيـ ابف ػ دار
، ْْٕ/ُ):ىػُِْْ محـر، الثانية: السعكدية ػ ط العربية المممكة الجكزم، ابف ػ دار العثيميف محمد بف صالح

ِ/َِٓ). 
 .(َِٓ/ِ)ػ ابف عثيميف: التكحيد كتاب مىع المفيد القكؿ(ّ)
 .(َِٖ:ص) العميؿ ػ ابف القيـ: شفاء(ْ)
 .(ْْٕ/ُ):عثيميفػ ابف  التكحيد كتاب عمى المفيد القكؿ(ٓ)
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َْ } كلو جؿ كعبل:كق ٛ ُّ ُْ ََل ٠ُْظٍَ ُ٘ َٚ ٌَْلكِّ  ُْ رِخ ُٙ َٝ ر١ََْٕ لُِؼ َّٓ } ، كقكلو تعالى:[ٗٔ:الزمر]{َٚ ُ٘  فَمََؼخ

ْزغَ  حصٍ  َٓ َٚ خ َّ ِٓ  فِٟ َٓ ١ْ َِ ْٛ لََؼٝ} ، كمثاؿ القضاء الشرعي "الديني"، قكلو تعالى:[ُِ:فصمت]{٠َ َٚ 

رُّهَ  حٌِ  ا٠َِّخُٖ  اَِلَّ  طَْؼزُُيٚح أََلَّ  ٍَ َٛ ٌْ رِخ َٚ ِٓ خٔخا  َي٠ْ َٔ كاف  لك ، أم: أمر ربؾ بذلؾ كشرع؛ "ألنو[ِّ:اإلسراء]{اِْك

، كالذم يظير مف مفيـك اإلمامية (ُ)اهلل تعالى" إال يعبدكف ال الناس كؿ لكاف؛ ككنيان  قضاءنا
لمقضاء، ىك اقتصارىـ في تعريفيـ لمقضاء عمى معنى كاحد، كعدـ التفريؽ بيف القضاء الككني 

كاعتقادىـ مف خبلؿ ذلؾ أف القضاء ال يككف إال قضاءنا شرعيان كىك المتعمؽ كالقضاء الشرعي، 
باألمر كالنيي؛ لذلؾ ينكركف عمى مف قاؿ بأف اهلل تعالى قضى المعاصي كالقبائح، لكف الصكاب 
أف يقاؿ: أف المعاصي بقضاء اهلل تعالى الككني "القدرم"، كال يصح أف يقاؿ: أف المعاصي بقضاء 

 لشرعي؛ ألنو تعالى نيى عف ارتكابيا.اهلل تعالى ا

 بقضاء كميا كالمعصية، كالطاعة كالكفر، "اإليماف وفي ذلؾ لقوؿ البغوي في شرح السي :
رادتو كقدره، اهلل  يرضى كال الثكاب، عمييما ككعد كالطاعة، اإليماف يرضى أنو غير كمشيئتو، كا 

 (ِ)العقاب". عمييما كأكعد كالمعصية، الكفر
قضاء اهلل تعالى قسماف: قضاء ككني "قدرم"، كقضاء ديني "شرعي"، كىما  أف والخالص :
 ال بما كيأمر يشرع كقد شرعو، كال بو يأمر ال ما كيقدر يقضي اهلل تعالى غير متبلزميف، فقد

 يقدره. كال يقضيو
أف العباد لخمقوف أفعالهـ:ثايلًا: يقض الروالات التي تزعـ 

َٓ } تعالى: خمؽ اهلل تعالى ألفعاؿ العباد بقكلوتستدؿ الشيعة اإلمامية عمى عدـ  َٔ ٌِٞ أَْك حٌَّ

 ٍٓ ْٓ ِؽ١ ِِ  ِْ خ َٔ ْٔ ٍَْك حْْلِ رََيأَ َه َٚ ٍء َهٍَمَُٗ  ْٟ ًَّ َش  فيك خمقو شيء بأف كؿ أخبر" يقكلكف: ،[ٕ:السجدة]{ُو

خ }: تعالى خمؽ، كقكلو ما جميع بحسف حكـ لما خمقو مف القبائح كانت فمك قبيح، غير حسف َِ

ٜ ََ صٍ  طَ ُٚ ْٓ طَفَخ ِِ  ِٓ َّ ْك ََّ ٍِْك حٌ  كالكذب أف الكفر ثبت كقد خمقو، عف التفاكت ، فنفى[ّ:الممؾ]{فِٟ َه

                                                           

 .(ْْٕ/ُ):عثيميفػ ابف  التكحيد كتاب عمى المفيد القكؿ(ُ)
 (ُِْ/ُ) السنة ػ البغكم: شرح(ِ)
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 خالؽ أنو تعالى عمى اهلل يطمقكا أف يجكز فكيؼ متفاكت الكبلـ مف كالمتضاد نفسو، في متفاكت
 (ُ)."التفاكت مف العباد أفعاؿ كفي العباد ألفعاؿ

اإلمامية، ليس فييا ما يدؿ عمى عدـ خمؽ اهلل تعالى ألفعاؿ ىذه األدلة التي استدلت بيا 
 التفاكت مف يكجد العباد، بؿ تحدثت اآليات عمى عدـ كجكد التفاكت في خمؽ اهلل تعالى، "لذلؾ ما

 بالتأثير تتعمؽ كجكدم أمر التسكية فإف لممخمكؽ التسكية إعطاء عدـ إلى راجع فيك التسكية كعدـ
َّٜٛ}ى:كاإلبداع، كما قاؿ تعال َٔ ٌِٞ َهٍََك فَ  الخالؽ إرادة فمعدـ منيا عدـ فما ،[ِ:األعمى]{حٌَّ

 مشيئة عدـ بسبب حاصؿ فالتفاكت كالتأثير اإلبداع عدـ فيو يكفي عدمي أمر كذلؾ لمتسكية
يجادىا". خمقيا مشيئة عدـ فييا يكفي كالبكـ كالخرس كالعمى كالصمـ الجيؿ أف كما التسكية  (ِ)كا 

رادتو سبحانو ومشيئت عدـ كأما ََ }: تعالى قاؿ فكما كا  ِّٙ ْْ ٠ُطَ ُ أَ َِِى هللاَّ ُ٠ ُْ ٌَ َٓ ٠ ٌِ أٌَُٚجَِه حٌَّ

 ُْ ُٙ ْٛ }:كقكلو تعالى ،[ُْ:المائدة]{لٍُُٛرَ ٌَ ًَّ  ٢َط١ََْٕخ ِشْجَٕخ َٚ ٍْ  ُو َ٘خ َْٔف ، كقكلو [ُّ:السجدة]{َُ٘يح

ْٛ }تعالى: ٌَ رُّهَ  َشخءَ  َٚ ٍَ  َٓ َِ ٢َ  ْٓ عِ  فِٟ َِ ٍْ ُٙ  حأْلَ ١ؼاخ ُْ ُوٍُّ ِّ  مستمـز لمشيء مشيئتو كعدـ ،[ٗٗ:يكنس]{َؿ

 كقد كجكده امتنع يشأ لـ كما كجكده كجب اهلل شاء فما كجكده تستمـز مشيئتو أف كما كجكده لعدـ
: فقاؿ تعالى مشيئتو بعد إال شيئا يفعمكف كال مشيئتو بعد إال يشاءكف ال العباد أف سبحانو أخبر

خ} َِ َٚ  َْ ْْ  اَِلَّ  طََشخُءٚ ُ  ٠ََشخءَ  أَ   (ّ)".[ِٗ، التككير:َّ:اإلنساف]{هللاَّ

أف اهلل تعالى خالؽ األعلاف، والعباد خالقي األفعاؿ:يقض الروالات التي تزعـ ثالثًا: 

 كالعباد األعياف خالؽ تعالى اهلل كاف فمك" األعياف، مف أكثر األفعاؿ أف بداىةن  معمكـمف ال
 مف أكثر العباد خمؽ كلكاف تعالى، اهلل مف الخمؽ في حالمد بصفة أكلى الخمؽ لكاف األفعاؿ خالقي
َْ } تعالى: اهلل قاؿ كقد ،(ْ)منو" خمقا كأكثر تعالى اهلل مف قدرة أتـ لكانكا كذلؾ كانكا كلك اهلل، خمؽ  أَ

ِ  َؿَؼٍُٛح َوخءَ  لِِلَّ ََ ِٗ  َهٍَمُٛح ُش ٍْمِ ٍْكُ  فَظََشخرََٗ  َوَو ٌَْو ُْ  ح ِٙ ًِ  َػ١ٍَْ ُ  لُ ًِّ  َهخٌِكُ  هللاَّ ءٍ  ُو ْٟ َٛ  َش ُ٘ حِكيُ  َٚ َٛ ٌْ ٍُ  ح ٌْمََّٙخ  {ح

                                                           

 .(َِػُٕ/ٓ)المجمسي: – األنكار بحار(ُ)
 .(ٓٔ:ص)العميؿ ػ ابف القيـ: شفاء(ِ)
 .(َُْ:صالمصدر السابؽ: )(ّ)
ػ  الحنفي البخارم الكبلباذم يعقكب بف إبراىيـ بف إسحاؽ أبي بف محمد بكر التصكؼ ػ أبك أىؿ لمذىب التعرؼ(ْ)

 (.ْٓبيركت ػ لبناف:)ص: – العممية الكتب دار
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 األدلة أصرح مخمكؽ، كمف غير سكاه شيء يككف أف كنفى غيره خالؽ يككف أف ، "فنفى[ُٔ:الرعد]
خ } تعالى: هلل تعالى، قكلو مخمكقة العباد أفعاؿ أف عمى داللة كأكضحيا َِ َٚ  ُْ ُ َهٍَمَُى هللاَّ َٚ

 َْ ٍُٛ َّ  (ُ)". هلل مخمكقة اليـأعم أف فأخبر ،[ٔٗ:الصافات]{طَْؼ

 كال كمميكو، شيء كربو كؿ خالؽ ىك أف اهلل تعالى :(ِ)والةماع  السي  أهؿ عمله والذي
رادتو، عممو عف ممكو في شيء يخرج حِكُي } قاؿ تعالى: كا  َٛ ٌْ َٛ ح ُ٘ َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َش ُ َهخٌُِك ُو ًِ هللاَّ لُ

 ٍُ ٌْمََّٙخ شاء  ما سكاه، كأنو ليا خالؽ ال مخمكقات،ال بخمؽ منفرد كتعالى سبحانو ، فيك[ُٔ:الرعد]{ح

كقدره، قاؿ  اهلل بقضاء شيء كؿ قدير، كأف شيء كؿ عمى كأنو يكف، لـ يشأ لـ كما كاف اهلل
ًَّ  أَِّخ}تعالى: ءٍ  ُو ْٟ ٍٍ  َهٍَْمَٕخُٖ  َش العبد، كخمؽ أفعالو، فيك  خمؽ الذم ىك كأنو تعالى ،[ْٗ:القمر]{رِمََي

ُ } ككتابتيـ، قاؿ تعالى: كاكتسابيـ كأصكاتيـ حركاتيـ تعالى الخالؽ ألفعاؿ العباد، هللاَّ َٚ  ُْ خ َهٍَمَُى َِ َٚ 

 َْ ٍُٛ َّ  ككسب اهلل فيي خمؽ خالقيا، اهلل فإف العباد كغيرىا أفعاؿ مف كجد ما ، فكؿ[ٔٗ:الصافات]{طَْؼ

ئة ثابتة مشي كلو الحقيقة فاعؿ عمى العباد، كاهلل تعالى يحدث الفعؿ الذم يختاره العبد، كالعبد مف
 كعصاة، كقد مطيعيف صاركا بيا العباد كقدرة صالحة لمقياـ بأفعالو، كأفعاؿ كلو إرادة جازمة كقكة

ْٓ }: كقكلو تعالى العباد مشيئة بإثبات القرآف نطؽ َّ ُْ  َشخءَ  ٌِ ُْٕى ِِ  ْْ خ أَ َِ َٚ * َُ ظَم١ِ ْٔ َ٠  َْ ْْ  اَِلَّ  طََشخُءٚ  أَ

ُ  ٠ََشخءَ  دُّ  هللاَّ ٍَ  َٓ ١ ِّ ٌَْؼخٌَ  .[ِٗػِٖ:رالتككي]{ح

 :كسب باشرها وممف خمؽ،  اهلل مف فإيها له مقدورة تعالى هلل مكتوب  الخمؽ أفعاؿف
ًِ }:  اهلل قاؿ ُ  لُ ًِّ  َهخٌِكُ  هللاَّ ءٍ  ُو ْٟ َٛ  َش ُ٘ حِكيُ  َٚ َٛ ٌْ ٍُ  ح ٌْمََّٙخ  رَِي٠غُ } :، كقاؿ تعالى[ُٔ:الرعد]{ح

حصِ  َٚ خ َّ َّٔ عِ  حٌ ٍْ حأْلَ ُْ  أََّٔٝ َٚ ٌَيٌ  ٌَُٗ  ٠َُىٛ َٚ  ُْ ٌَ َٚ  ْٓ َهٍَكَ  َطخِكزَشٌ  ٌَُٗ  طَُى َٚ  ًَّ ءٍ  ُو ْٟ َٛ  َش ُ٘ َٚ  ًِّ ءٍ  رُِى ْٟ  َش

 ٌُ  عف شيء يخرج ال عممو عف شيء يخرج ال فكما جميعا بالقكليف فامتدح ،[َُُ:األنعاـ]{َػ١ٍِ
                                                           

 حمداف بف محمد بف محمد بف اهلل عبيد اهلل عبد مكمة ػ أبكالمذ الفرؽ كمجانبة الناجية الفرقة شريعة عف اإلبانة(ُ)
: السعكدية ػ ط – لمنشر الراية األثيكبي ػ دار آدـ اهلل عبد عثماف: ػ تحقيؽ العكبرم بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم
 .(ُِٔ/ُ)ىػ:ُُْٖ الثانية،

 عبد. د: ػ تحقيؽ اهلل عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف العباد ػ محمد أفعاؿ خمؽ انظر:(ِ)
األبكاب ػ أبك مكسى  بباب الثغر أىؿ إلى رسالة ،(ْٕ:ص)الرياض: – السعكدية المعارؼ عميرة ػ دار الرحمف

 ،(َّّ/ٓ، ِّٔ/ّ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج ،(ّّٗ/ٖ) الفتاكل ػ ابف تيمية: مجمكع ،(ٖٓ:ص)األشعرم:
 .(َْٔػّٗٔ/ِ، ُِّ/ُ)لعز الحنفي:الطحاكية ػ أبك ا شرح
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ًَّ  أَِّخ}:كقاؿ سبحانو خمقو، ءٍ  ُو ْٟ ٍٍ  َهٍَْمَٕخُٖ  َش َهٍَكَ } :كقاؿ تعالى ،[ْٗ:القمر]{رِمََي َٚ  ًَّ ْٟ  ُو ُٖ  ءٍ َش ٍَ  فَمَيَّ

ح َا : ، كقاؿ [ِٔ:غافر] {َشْيءٍ  ُكؿّْ  َخاِلؽُ  َربُُّكـْ  المَّهُ  َذِلُكـُ }:كقاؿ جؿ كعبل ،[ِ:الفرقاف] {طَْمِي٠

{ ِ لِِلَّ ٍْهُ  َٚ حصِ  ُِ َٚ خ َّ َّٔ عِ  حٌ ٍْ حأْلَ خ َٚ َِ خ َٚ َّ خ ٠َْوٍُكُ  ر١ََُْٕٙ ُ  ٠ََشخءُ  َِ هللاَّ ًِّ  َػٍَٝ َٚ ءٍ  ُو ْٟ ٌَ  َش  ،[ُٕ:المائدة]{لَِي٠

ٌِٞ}تعالى: كقاؿ كخمقو، كربكبيتو قدرتو عف شيء يخرج فبل كالقدرة، كالربكبية بالخمؽ فامتدح  حٌَّ

حصِ  َهٍَكَ  َٚ خ َّ َّٔ عَ  حٌ ٍْ حأْلَ خ َٚ َِ خ َٚ َّ ُٙ الخمؽ،  صفة فتناكليا بينيما الخمؽ ، كأفعاؿ[ٗٓ: الفرقاف]{ر١ََْٕ

ٚح}:كقاؿ تعالى َُّ ِٓ أَ َٚ  ُْ ٌَُى ْٛ ِٚ  لَ ٚح أَ َُ َٙ ِٗ  حْؿ ٌُ  ُٗ أَِّ  رِ ٌَحصِ  َػ١ٍِ ٍِ*أَََل  رِ ُيٚ ُُ  حٌظُّ ْٓ  ٠َْؼٍَ َٛ  َهٍَكَ  َِ ُ٘  حٌٍَِّط١فُ  َٚ

 َُ ٌَْوز١ِ  تكنو كما بو كجيركـ بقكلكـ أسراركـ خمؽ مف يعمـ أال أعمـ كاهلل يعني ،[ُْػُّ:الممؾ]{ح

  (ُ).تعالى هلل مخمكؽ كقمبو بمسانو اإلنساف يكسبو ما أف عمى داللة ذلؾ كفي صدكركـ

 تعالى اهلل جية مف صادرة األفعاؿ ىذه أف عمى ظاىرة داللة آيات فييا  اهلل كتاب كفي
ُْ }قاؿ تعالى: كسبان، العباد جية كمف خمقان، ُْ  فٍََ ُ٘ َّٓ  طَْمظٍُُٛ ٌَِى َٚ  َ ُْ  هللاَّ ُٙ خ لَظٍََ َِ ١ْضَ  َٚ َِ ٍَ  ًْ ١ْضَ  اِ َِ ٍَ  َّٓ ٌَِى َٚ 

 َ ٝ هللاَّ َِ ُْ }: ، كقاؿ تعالى[ُٕ:األنفاؿ]{ٍَ ْٔظُ ُػَُٛٔٗ طَ  أَأَ ٍَ ِْ  َْ ُٓ  أَ َْ  َْٔل ٍُِػٛ ح َِّ  ، "فسمب[ْٔ: الكاقعة] {حٌ

 المؤثر المعنى أف عمى بذلؾ ليدؿ لنفسو كأثبتو إياه، مباشرتيـ مع كالزرع كالرمي القتؿ فعؿ عنيـ
نما كتقديره، كخمقو كاختراعو، إيجاده ىك العدـ بعد الكجكد في  األفعاؿ تمؾ مباشرة عباده مف كجد كا 
 الذم ىك أنو معنى عمى خمؽ كتعالى سبحانو اهلل مف فيك أراد، ما عمى خالقو أحدثيا حادثة بقدرة

 ىي التي بمباشرتيـ حادثة قدرة تعمؽ معنى عمى كسب عباده مف كىك القديمة، بقدرتو اخترعو
 (ِ)أكسابيـ".

َْ  لَخيَ } المراد بقوله تعالى:يقض الروالات التي تزعـ أف رابعًا:  خ أَطَْؼزُُيٚ ُ طَْٕ  َِ هللاَّ َٚ * َْ ُْ  ِلظُٛ خ َهٍَمَُى َِ َٚ 

 َْ ٍُٛ َّ الحةارة "آلهتكـ"، واالستدالؿ بقوله  مف فله تعمموف وما أي خمقكـ، [ٔٗػٓٗ:الصافات]{طَْؼ

ٍْمَفُ } تعالى: خ طَ َِ  َْ :[ُُٕ:األعراؼ]{٠َؤْفُِىٛ

                                                           

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف كالقدر ػ أحمد القضاء(ُ) ٍسرى  محمد: ػ تحقيؽ البييقي بكر أبك الخراساني، الخي
 (.ُٔٔػُٓٔـ:)صَََِ - ىػُُِْ األكلى،: السعكدية ػ ط/  الرياض - العبيكاف عامر ػ مكتبة آؿ اهلل عبد بف
 .(ُٖٔ:ص) ييقي:الب كالقدر ػ القضاء(ِ)
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 مف فيو تعممكف كما أم: باآلية المراد أف فسر الشيعة اآلية كاتخذكا منيا منطمقان لمقكؿ
: بقكلو ذكرناه ما أراد قد أنو كيعبدكنيا...كما أصناما يتخذكنو كانكا مما كالخشب كغيرىما الحجارة

{  َْ خ أَطَْؼزُُيٚ َِ  َْ ِْٕلظُٛ  فيو تفعمكف ما أراد بؿ لكـ فعؿ ىك الذم نحتكـ تعبدكف يرد أنكـ لـ ألنو{ طَ

 سبحانو خمقو عمـك عمى لةالدا اآليات بيف يجمع الذم الكسط األمة مذىبل كىذا مخالؼ، النحت
ءٍ }مثؿ قكلو تعالى: ْٟ ًِّ َش ُ َهخٌُِك ُو ًِ هللاَّ َهٍَكَ } :، كقكلو تعالى[ُٔ:الرعد]{لُ َٚ  ًَّ ءٍ  ُو ْٟ َٛ  َش ُ٘ َٚ  ًِّ  رُِى

ءٍ  ْٟ ٌُ  َش  قكلو مثؿ كثيرة كىي العباد إلى األفعاؿ نسبة عمى الدالة اآليات ، كبيف[َُُ:األنعاـ]{َػ١ٍِ

ٍُٛح} تعالى: َّ خ حْػ ُْ شِ  َِ ُ  ْجظُ خ أَِّٗ َّ َْ  رِ ٍُٛ َّ ٌَ  طَْؼ ًِ }، كقكلو تعالى:[َْ: فصمت]{رَِظ١ لُ ٍُٛح َٚ َّ  حْػ

ٜ ََ َ١ َٔ ُ  فَ ُْ  هللاَّ ٍَُى َّ ٌُُُٓٛٗ  َػ ٍَ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح ْٓ } كقكلو تعالى: ،[َُٓ:التكبة]{َٚ َّ ًْ  فَ َّ ْؼمَخيَ  ٠َْؼ سٍ  ِِ ٍَّ ح ًَ َا  َه١ْ

 ْٓ َِ َٚ *ُٖ ََ َ٠  ًْ َّ ْؼمَخيَ  ٠َْؼ سٍ  ِِ ٍَّ َّا  ًَ ُٖ  حَش ََ كالمعنى المراد مف اآليات بمجمكعيا، أف أفعاؿ  ".[ٖٕػ:الزلزلة]{٠َ

 القدر مثؿ بيا كجدت التي األسباب جميع خمؽ اهلل أف ، أمهلل مخمكقة ككنياالعباد مف جية 
 لمعباد أفعاالن  ككنيا كمعنى ،األفعاؿ عمييا تقع التي الخارجية كالمكاد كاآلالت كالحكاس كاإلرادات

راداتيـ بقدرىـ باشركىا الذيف ىـ أنيـ  كصاـ صمى فيقاؿ الحقيقة عمى بيا اتصافيـ تجكز مباشرة كا 
 (ُ) .كسرؽ كزنى

 غيره إلى ذلؾ صرؼ يجز فمـ العمؿ خمؽ ذكر اآلية "ظاىر لقوؿ الماترلدي في التوحلد:
 الشيء لؾبذ ال عكبكا كبو ذكر ما إفكيـ ككذلؾ داخؿ، نحتيـ ذكر ما جميع في ما مع بالبياف، إال

 أف بعد آليتيـ باآلية صرح لك أنو أيضان  فيو نحف ما فمثمو فعميـ عبدكا فكأنيـ عبدكا ثـ فعمكا حيث
 مخمكقان  كذلؾ ىك إذ ليس معمكال بخمقو القكؿ لو يجز لـ العمؿ خمؽ اهلل يكف لـ فإذا معمكالن  ذكر
 (ِ)باهلل. إال قكة كال ذكر كما معمكالن  مخمكقان  ليعبدكا مخمكؽ العمؿ أف فثبت

 يجكز أكسابكـ، كال ىي التي أعمالكـ كخمؽ خمقكـ "يعني ولقوؿ البلهقي في معيى اآلل :
َْ }:قكلو في حمؿ كما فيو المعمكؿ عمى يحمؿ أف خ ٠َؤْفُِىٛ َِ ٍْمَُف   المأفكؾ عمى [ُُٕ:األعراؼ]{طَ

                                                           

 .(ُْٔ/ُ)الناجية ػ ابف بطة العكبرم: الفرقة شريعة عف اإلبانةانظر: (ُ)
 .(ِْٖػِْٕ:ص)التكحيد ػ الماتريدم:(ِ)
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 في ثبكتيا يكجب ال بحجة، أخرل آية في كثبكتيا بحجة، تثبت لـ إضمار زيادة ذلؾ ألف فيو،
 (ُ)حجة". بغير غيرىا

 كخالؽ عنيا، تكلد ما كخالؽ بيـ، القائمة أفعاليـ خالؽ أنو "فدلت اآلية ولقوؿ ابف تلمل :
 فإنو غيره، عف كاآلخر الرب عف المتبلزميف أحد يككف أف يمكف كال المتكلد، بيا قاـ التي األعياف

  (ِ)غيره". إلى افتقاره يمـز
:؟(ّ)الكالـ في "استطاع  العبد" هؿ هي مع فعمه أـ قبمهلتي تزعـ أف يقض الروالات اخامسًا: 

 مخالؼ فإطبلقو الفعؿ مع إال تككف ال االستطاعة "استطاعة العبد" بأف القكؿ أطمؽ مف إف
الشيعة ف االستطاعة تككف مع الفعؿ كقبمو، ك ألكأئمتيا،  األمة سمؼ عميو اتفؽ كما كالسنة لمكتاب

 فإف بحاؿ قدرة الفعؿ مع يككف أف يمنعكف فإنيـ الفعؿ؛ لذلؾ طاعة قبؿاإلمامية جعمت االست
 القدرة أك االستطاعة إلى محتاج عندىـ الفعؿ األثر؛ ألف عمى يتقدـ أف بد ال المؤثر أف عندىـ
تكافقو، كىذا ما جاء في العديد مف ركاياتيـ التي ذكرت  أف ال تتقدمو أف ىذا عمى فيجب

 الفعؿ عمى متقدمة االستطاعة أف: (ٓ)كالسنة الكتاب عميو دؿ الذم اب، لكف الصك (ْ)االستطاعة
 متقدمة": نكعاف"  لغيره، فاالستطاعة تصمح ال أخرل استطاعة أيضا كتقارنو أيضا لو كمقارنة
 ىي كىذه لو المجكزة لمفعؿ المصححة ىي فتمؾ الفعؿ مع إال تككف ال كمقارنة لمضديف، صالحة
ِ َػٍَٝ }: و، كمثاؿ االستطاعة األكلى المتقدمة عمى الفعؿ، قكلو تعالىل المحققة لمفعؿ المكجبة لِِلَّ َٚ

ز١ِالا  َٓ  ِٗ ظَطَخَع ا١ٌَِْ ْٓ ِٓ ح َِ ٌْز١َِْض  ِّ ِكؾُّ ح  إال تككف ال االستطاعة ىذه كانت ، كلك[ٕٗ:عمراف آؿ]{حٌَّٕخ

                                                           

 (.ُٔٔػُٓٔكالقدر ػ البييقي:)ص القضاء(ُ)
 .(ّّٖ/ّ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ِ)
 عمى الرد في االنتصار(، ِٓ/ُمكسى األشعرم:): مقاالت اإلسبلمييف ػ أبك انظرلتفصيؿ القكؿ في ذلؾ، (ّ)

 بف سعكد: ػ تحقيؽ الشافعي اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيى الحسيف األشرار ػ أبك القدرية المعتزلة
(، ُٔٔ/ُـ:)ُٗٗٗ/ىػُُْٗ األكلى،: السعكدية ػ ط العربية المممكة الرياض، السمؼ، الخمؼ ػ أضكاء العزيز عبد
 بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف كالنقؿ ػ تقي العقؿ تعارض درء

 سعكد بف محمد اإلماـ جامعةػ  سالـ رشاد محمد الدكتكر: ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد
مجمكع ، (ِْٕ/ٕـ:)ُُٗٗ - ىػ ُُُْ الثانية،: السعكدية ػ ط العربية المممكة اإلسبلمية،
 .(ّّٔ/ِ)الطحاكية: شرح (،ّّٕػُّٕ/ٖالفتاكل:)

 (.ّٗػّْ/ٓانظر: بحار األنكار ػ المجمسي:)(ْ)
 .(ِّٕ/ٖ) :الفتاكل مجمكع(ٓ)
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َ  فَخطَّمُٛح} :كقكلو تعالى حج، مف عمى إال الحج كجب لما الفعؿ مع ُْ  خَِ  هللاَّ ظَطَْؼظُ ْٓ ، [ُٔ:التغابف]{ح

ْٓ }:كقكلو سبحانو َّ ُْ  فَ يْ  ٌَ ـِ َ٠  َُ ِٓ  فَِظ١َخ ٠ْ ََ ْٙ ِٓ  َش ظَظَخرَِؼ١ْ ُِ  ْٓ ِِ  ًِ ْْ  لَْز َّٓخ أَ خ َّ ْٓ  ٠َظَ َّ ُْ  فَ ظَِطغْ  ٌَ ْٔ َ٠  َُ  فَبِْؽَؼخ

 َٓ ظ١ِّ ِى١ٕاخ ِٓ ْٔ َذا َأَمْرُتُكـْ ": ، كقكؿ النبي [ْ:المجادلة]{ِِ  كالمراد ،(ُ)"اْسَتَطْعُتـْ  َما هُ ِميْ  َفْأُتوا ِبَأْمرٍ  َواِ 

 المتقدمة عمى الفعؿ. "استطاعة العبد" بذلؾ
خ } تعالى: قكلو فمثؿ" المكجبة المقارنة االستطاعة" كأما َِ َٚ َغ  ّْ َّٔ َْ حٌ ظَِط١ُؼٛ ْٔ خ َوخُٔٛح ٠َ َِ

 َْ ٚ َُ َٓ }: ، كقكلو جؿ كعبل[َِ:ىكد]{َوخُٔٛح ٠ُْزِظ ٠ ٌِ ُْ  َوخَٔضْ  حٌَّ ُٙ ْٓ  ءٍ ِغطَخ فِٟ أَْػ١ُُٕ َِٞ َػ ْو َوخُٔٛح ًِ  ََل  َٚ

 َْ ظَِط١ُؼٛ ْٔ ؼاخ ٠َ ّْ  في منيا بد ال األخرل إذ المكجبة المقارنة ىي االستطاعة فيذه ،[َُُ:الكيؼ]{َٓ

 الفقياء يتكمـ كعمييا كالعقاب كالثكاب كالنيي األمر مناط ىي التي الشرعية ىي" فاألكلى" التكميؼ،
 يتحقؽ كبيا كالقدر القضاء مناط ىي التي الككنية ىي": الثانية"ك الناس، عرؼ في الغالبة كىي
 (ِ)الفعؿ". كجكد

 الذم التكفيؽ نحك مف الفعؿ بيا يجب التي "كاالستطاعة وفي ذلؾ لقوؿ شارح الطحاول :
 كالتمكف كالكسع الصحة جية مف االستطاعة كأما الفعؿ، مع تككف بو المخمكؽ يكصؼ أف يجكز ال

  (ّ)الخطاب". يتعمؽ كبيا الفعؿ قبؿ فيي اآلالت كسبلمة
والختـ والطبع عمى قموب الذلف ال  المؤول  آللات الهدال  واإلضالؿ،يقض الروالات سادسًا: 
: لؤميوف

 الػػذم ىػػك أف اهلل سػػبحانو تعػػالى المبينػػة عمػػى اآليػػات مػػف القػػرآف الكػػريـ عمػػى العديػػد اشػػتمؿ
عميػو،  أنعػـ مػف عمػى باليػدل لمػنعـا ىػك كأنو يشاء، مف كيضؿ يشاء مف فييدم العباد، قمكب يقمب
ُٖ َػاا١ِّماخ}: قػاؿ ٍَ ًْ َطاْي َؼاا ـْ َ٠ ُ ْْ ٠ُِؼاٍَّٗ َِْى أَ ْٓ ٠ُاا ا َِ َٚ  َِ اااَل ْٓ ُٖ ٌِْمِ ٍَ ْف َطاْي ََ ِي٠َاُٗ ٠َْشاا ْٙ َ٠ ْْ ُ أَ َِِى هللاَّ ْٓ ٠ُاا ا َّ  فَ

                                                           

، البخارم: كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل  أخرجومتفؽ عميو: (ُ)
 (، كالنص المذككر لمبخارم.ُّّٕباب فرض الحج مرة في العمر، حديث:) (، كمسمـ: كتاب الحج،ِٖٖٕحديث:)

 .(ّّٕ/ٖ) :الفتاكل مجمكع(ِ)
 .(ّّٔ/ِ)الطحاكية: شرح(ّ)
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خءِ  َّ اا َّٔ ااؼَُّي فِااٟ حٌ ااخ ٠َظَّ َّ ااخ َوؤََّٔ ؿا ََ  شػػرح يريػػد اكمػػ اإلضػػبلؿ، يريػػد يعنػػي أنػػو تعػػالى" ،[ُِٓ:األنعػػاـ]{َك

 (ُ)".لئلسبلـ الصدر

َْ }:قاؿك   ٚ َُ ِٓ ٌَْوخ ُُ ح ُ٘ ًْ فَؤٌَُٚجَِه  ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ ظَِيٞ  ْٙ ُّ ٌْ َٛ ح ُٙ ُ فَ ِي هللاَّ ْٙ َ٠ ْٓ  كقػاؿ  ،[ُٖٕ:األعراؼ]{َِ

ْْ ٠ُْغا}: نكح  عف ٠َِاُي أَ ُ٠ ُ َْ هللاَّ ْْ َواخ ُْ اِ َْٔظاَق ٌَُىا ْْ أَ ْىُص أَ ٍَ ْْ أَ ُْ ُْٔظِلٟ اِ ْٕفَُؼُى ََل ٠َ َٚ ُْ رُُّىا ٍَ  َٛ ُ٘ا  ُْ ٠َُى ِٛ

 َْ َؿُؼٛ َْ ِٗ طُ ا١ٌَِْ  (ِ)."غكل مف إغكاء يريد أنو تعالى عمى فدؿ" ،[ّْ:ىكد]{َٚ

ْْ }:كقػػػػاؿ َِصْ  اِ ُْ  َػٍَااااٝ طَْلاااا ُ٘ َّْ  ُ٘ااااَيح َ  فَاااابِ ااااِيٞ ََل  هللاَّ ْٙ َ٠  ْٓ اااا َِ  ًُّ ااااخ ٠ُِؼاااا َِ َٚ  ُْ ُٙاااا ٌَ  ْٓ اااا ِِ 

 َٓ ٠َِ ْٛ }:، كقاؿ [ّٕ:النحؿ]{َٔخِط ٌَ ُ  َشخءَ  َٚ َؼٍَ  هللاَّ ـَ ٌَ ُْ اشا  ُى َِّ حِكاَيسا  أُ َٚ  ْٓ ٌَِىا َٚ  ًُّ ْٓ  ٠ُِؼا ا اِيٞ ٠ََشاخءُ  َِ ْٙ َ٠ َٚ 

 ْٓ ْٓ }:كقػاؿ  ،[ّٗ:النحؿ] {٠ََشخءُ  َِ َِ يِ  َٚ ْٙ َ٠  ُ َٛ  هللاَّ ُٙ ظَيِ  فَ ْٙ ُّ ٌْ ْٓ  ح َِ َٚ  ًْ ْٓ  ٠ُْؼٍِ ايَ  فٍََا ـِ ُْ  طَ ُٙا ١ٌَِاخءَ  ٌَ ْٚ ْٓ  أَ ا ِِ 

 ِٗ ْٓ }تعػػالى: ، كقػػاؿ[ٕٗ:اإلسػػراء]{ُىِٚٔاا اا اايِ  َِ ْٙ َ٠  ُ َٛ  هللاَّ ُٙاا ظَاايِ حٌْ  فَ ْٙ ُّ  ْٓ اا َِ َٚ  ًْ ْٓ  ٠ُْؼااٍِ اايَ  فٍََاا ـِ ١ٌِّاااخ ٌَااُٗ  طَ َٚ 

ح ِشاايا َْ َّْ }:، كقػػاؿ[ُٕ:الكيػػؼ]{ُِ َ  فَاابِ ًُّ  هللاَّ ْٓ  ٠ُِؼاا اا ااِيٞ ٠ََشااخءُ  َِ ْٙ َ٠ َٚ  ْٓ اا ، كقػػاؿ [ٖ:فػػاطر]{٠ََشااخءُ  َِ

:{ ٌَِااه ِ  ُ٘ااَيٜ ًَ ااِيٞ هللاَّ ْٙ َ٠  ِٗ ْٓ  رِاا اا ْٓ  ٠ََشااخءُ  َِ اا َِ َٚ  ًِ ُ  ٠ُْؼااٍِ ااخ هللاَّ َّ ْٓ  ٌَااُٗ  فَ اا ، كقػػاؿ [ِّ:الزمػػر] {َ٘ااخىٍ  ِِ

:{ ْٓ َِ َٚ  ًِ ُ  ٠ُْؼٍِ خ هللاَّ َّ ْٓ  ٌَُٗ  فَ ِِ  ْٓ َِ َٚ ايِ  َ٘اخٍى* ْٙ َ٠  ُ اخ هللاَّ َّ ْٓ  ٌَاُٗ  فَ ا ِِ  ًٍّ ِؼا  فػأخبر أنػو" [ّٕػػّٔ:الزمػر] {ُِ

 (ّ)."ييتدم ال اهلل أضمو مف

 أف اهلل عمى عمييـ المنزلة ككتبو آخرىـ إلى أكليـ مف اهلل رسؿ اتفقت "كقد لقوؿ ابف القلـ:
 فبل يضمؿ كمف لو مضؿ فبل اهلل ييده مف كأنو يشاء، مف كييدم يشاء مف يضؿ و كتعالىسبحان
 فاليداية الميتدم أك الضاؿ ىك العبد كأف العبد بيد ال بيده كاإلضبلؿ اليدل كأف لو، ىادم

 (ْ)ككسبو". العبد فعؿ كالضبلؿ كاالىتداء كقدره سبحانو فعمو كاإلضبلؿ

                                                           

 .(َّّ/ٓ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ُ)
 .(َّّ/ٓ):المرجع السابؽ(ِ)
 .(ِْٔ/ّ):المرجع السابؽ(ّ)
 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف كالتعميؿ ػ محمد مةكالحك كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاء (ْ)

 .(ٓٔ:ص) ـ:ُٖٕٗ/ىػُّٖٗلبناف ػ  بيركت، المعرفة، ػ دار الجكزية قيـ
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َٓ  ِإفَّ }: قاؿ ٠ ٌِ ٚحَوفَ  حٌَّ حءٌ  َُ َٛ َٓ  ُْ ِٙ ُْ  َػ١ٍَْ ُٙ طَ ٍْ ٌَ ْٔ َْ  أَأَ ُْ  أَ ٌَ  ُْ ُ٘ ٍْ ٌِ ْٕ َُ  ََل  طُ *َهظَ َْ ُٕٛ ِِ ُ  ٠ُْئ  َػٍَٝ هللاَّ

 ُْ ِٙ َػٍَٝ لٍُُٛرِ َٚ  ُْ ِٙ ِؼ ّْ َػٍَٝ َٓ َٚ  ُْ ِ٘ ٍِ سٌ  أَْرَظخ َٚ ُْ  ِغَشخ ُٙ ٌَ حدٌ  َٚ ٌَ ٌُ  َػ : السنة أىؿي  قاؿ ،[ٕػٔ]البقرة:{َػِظ١

ُْ } : ، كقاؿ(ُ)بالكفر" قمكبيـ عمى اهلل "ختـ ِٙ ٌِ ْٛ لَ ٍْفٌ  لٍُُٛرَُٕخ َٚ ًْ  ُغ ُ  ؽَزَغَ  رَ َٙخ هللاَّ ُْ  َػ١ٍَْ ِ٘ َِ  فاََل  رُِىْف

 َْ ُٕٛ ِِ َْٔطزَغُ }:كقاؿ ،[ُٓٓ: النساء]{ل١ٍَِالا  اَِلَّ  ٠ُْئ ُْ  َػٍَٝ َٚ ِٙ ُْ  لٍُُٛرِ ُٙ َْ  ََل  فَ ُؼٛ َّ ْٔ َ٠} 

ٌِهَ }:كقاؿ  ،[ََُ:األعراؼ] ٌَ ُ  ٠َْطزَغُ  َو ٌْىَ  لٍُُٛدِ  َػٍَٝ هللاَّ َٓ ح ٠َِ :  كقاؿ ،[َُُ:األعراؼ] {خفِ

ًَ َػٍَ } َؿَؼ َٚ  ِٗ ٍْزِ لَ َٚ  ِٗ ِؼ ّْ َٓ َُ َػٍَٝ  َهظَ َٚ  ٍُ ٍْ ُ َػٍَٝ ِػ ُ هللاَّ أََػٍَّٗ َٚ حُٖ  َٛ َ٘  َُٗٙ ٌَ اٌَِ ِٓ حطََّو َِ أ٠ََْض  ََ ِٖ أَفَ َِ ٝ رََظ

 َْ ٚ َُ وَّ ٌَ ِ أَفاََل طَ ْٓ رَْؼِي هللاَّ ِِ  ِٗ ِي٠ ْٙ َ٠ ْٓ َّ سا فَ َٚ  عف كاإلبعاد الطبع أف سبحانو ر، "اخب[ِّ:الجاثية]{ِغَشخ

 بالطبع عميو فعاقبيـ اإليماف عمى كآثركه ألنفسيـ اختاركه الذم بكفرىـ كاف إنما كفضمو تكفيقو
 يفقيكنو كال يفيمكنو ال كىـ باإليماف نأمرىـ ثـ تفقو كال تعي ال غمفان  قمكبيـ نخمؽ لـ كالمعنى كالمعنة

 (ِ).عمييا" كالختـ القمكب عمى بعبالط عمييا عاقبناىـ أعماالن  اكتسبكا بؿ
 ىذه أف يقكؿ مف قكؿ كىذه اآليات ال يجكز إجراؤىا إال عمى ظاىرىا، "كال نصغي إلى

 القائؿ ىذا ككاف كرسكلو، اهلل عف كالفيـ العمـ مف مبمغو بحسب كاستعارات؛ ألنو قاؿ مجازات
 (ّ)طيف". أك بشمع يككف أف كالختـ حديد مف يككف أف عنده الفعؿ حقيقة

 كأصػمحيـ إلػييـ كنظػر بيػـ كلطػؼ لطاعتػه المػؤميلف وفؽ تدؿ عمى أف اهلل تعالىاآللات ف
 لكػػػانكا كأصػػػمحيـ؛ بيػػػـ لطػػػؼ باإليمػػػاف، كلػػػك بيػػػـ يمطػػػؼ كلػػػـ ييػػػدىـ كلػػػـ الكػػػافريف كأضػػػؿ كىػػػداىـ،
ْٓ }: قاؿ كما ميتديف، لكانكا ىداىـ كلك صالحيف، ا َِ َٚ ظَاِيٞ  ْٙ ُّ ٌْ َٛ ح ُٙا ُ فَ ِي هللاَّ ْٙ َ٠ ْٓ ًْ فَؤٌَُٚجِاَه َِ ٠ُْؼاٍِ

 َْ ٚ َُ ِٓ ٌَْوخ ُُ ح  مؤمنيف، يككنكا بيـ حتى كيمطؼ الكافريف يصمح أف يقدر اهلل كأف" ،[ُٖٕ:األعراؼ]{ُ٘

 (ْ)."قمكبيـ عمى كطبع خذليـ كأنو عمـ، كما كافريف يككنكا أف أراد كلكنو

                                                           

 .(َُْ/ٕ):كالقكاصـ العكاصـ(ُ)
 .(ّٗ:ص)العميؿ ػ ابف القيـ: شفاء(ِ)
 ، بتصرؼ.(ِٗ:ص)العميؿ ػ ابف القيـ: شفاء(ّ)
 .(ُِٗػَِٗ/ِ) ػ ابف القيـ:اإلسبلمية  الجيكش اجتماع(ْ)
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ْْ }:كقكلػو :فػاألوؿ والرضػا، المحبػ  وبمعيػى المشػلئ  بمعيػى تطمػؽ اإلرادة فإف ُ  اِ َْ هللاَّ َواخ

 ُْ ٠َُِٛى ْْ ٠ُْغ ٠َُِي أَ ْٓ }:، كقكلػو[ّْ:ىكد]{٠ُ َِ َِىْ  َٚ ُ٠  ْْ ُ  أَ ح}:كقكلػو ،[ُِٓ:األنعػاـ]{٠ُِؼاٍَّٗ ًَ اِ ْىَٔاخ َٚ ٍَ  أَ

 ْْ ٍِاااهَ  أَ ْٙ ٠َاااشا  ُٔ َْ ُ }:كقكلػػػو :والثػػػايي، [ُٔ:اإلسػػػراء]{لَ هللاَّ ٠َِااايُ  َٚ ُ٠  ْْ ُْ  ٠َظُاااٛدَ  أَ ، [ِٕ:النسػػػاء]{َػٍَااا١ُْى

٠َِيُ }:كقكلػو ُ٠  ُ ُُ  هللاَّ ََ  رُِىا ا ْٔ ُ١ٌْ ََل  ح ٠َِايُ  َٚ ُ٠  ُُ ََ  رُِىا ا ْٔ ٌُْؼ  تسػتمـز األكؿ بػالمعنى فػاإلرادة" ،[ُٖٓ:البقػرة]{ح

 محبتػػو، كتسػػتمـز المػػراد كقػػكع تسػػتمـز ال الثػػاني كبػػالمعنى بػػو، كالرضػػا محبتػػو تسػػتمـز كال المػػراد كقػػكع
رادة أفعالػػو إرادة بػػيف ففػػرؽ لػػو، مرضػػي محبػػكب فيػػك أفعالػػو مػػف أراده مػػا كػػؿ بػػؿ تنقسػػـ ال فإنيػػا  كا 

 (ُ)."كحكمة كمصمحة كعدؿ كميا خير أفعالو فإف مفعكالتو

رادة خمقية، ككنية قدرية إرادة:(ِ)واإلرادة في كتاب اهلل تعالى يوعاف  شرعية، أمرية دينية كا 
 ، أماالحكادث لجميع الشاممة المشيئة ىي كالككنية كالرضا، لممحبة المتضمنة ىي الشرعية فاإلرادة
 اهلل، يريده ال ما يفعؿ ىذا: القبائح يفعؿ لمف الناس قكؿ مثؿ فيالدينية الشرعية ىي التي  اإلرادة
 ما: المسمميف قكؿ في المذككرة اإلرادة فيي الككنية اإلرادة كأما، بو يأمر كال يرضاه كال يحبو ال: أم
 .يكف لـ يشأ لـ كما كاف اهلل شاء

ُٖ }:  كما قاؿ ب اهلل،في كتا اإلرادة القدرل  "الكويل " ٍَ ْف َطْي ََ ِي٠َُٗ ٠َْش ْٙ َ٠ ْْ ُ أَ َِِى هللاَّ ُ٠ ْٓ َّ فَ

خءِ  َّ َّٔ ؼَُّي فِٟ حٌ خ ٠َظَّ َّ َّ خ َوؤَٔ ؿا ََ ُٖ َػ١ِّماخ َك ٍَ ًْ َطْي َؼ ـْ َ٠ ُ ْْ ٠ُِؼٍَّٗ َِْى أَ ُ٠ ْٓ َِ َٚ  َِ اَل ْٓ ، كقكلو [ُِٓ:األنعاـ]{ٌِْمِ

 نكح  عف :{ ْْ ُْ ُْٔظِلٟ اِ ْٕفَُؼُى ََل ٠َ َٚ  َٛ ُ٘  ُْ ٠َُى ِٛ ْْ ٠ُْغ ٠َُِي أَ ُ٠ ُ َْ هللاَّ ْْ َوخ ُْ اِ َْٔظَق ٌَُى ْْ أَ ْىُص أَ ٍَ أَ

 َْ َؿُؼٛ َْ ِٗ طُ ا١ٌَِْ َٚ  ُْ رُُّى خ اَِلَّ }:،وقوله[ّْ:ىكد]{ٍَ رُّهَ  َشخءَ  َِ ٍَ  َّْ رَّهَ  اِ خ فَؼَّخيٌ  ٍَ َّ ٠َِيُ  ٌِ  .[َُٕ: ىكد]{٠ُ

٠َِيُ } : قاؿكما  في كتاب اهلل، "،اإلرادة الدليل  "الشرعل  ُ٠  ُ ُُ  هللاَّ ََ  رُِى ْٔ ُ١ٌْ ََل  ح ٠َِيُ  َٚ ُ٠  ُُ  رُِى

 ََ ْٔ ٌُْؼ ٠َِيُ } :، كقكلو [ُٖٓ:البقرة]{ح ُ٠  ُ َٓ  هللاَّ ُْ  ١ٌُِز١َِّ ُْ  ٌَُى ِي٠َُى ْٙ َ٠ َٚ  َٓ َٕ ُٓ  َٓ ٠ ٌِ ْٓ  حٌَّ ِِ  ُْ ٠َظُٛدَ  لَْزٍُِى َٚ  ُْ  َػ١ٍَُْى

 ُ هللاَّ َٚ  ٌُ ُ  َػ١ٍِ هللاَّ َٚ * ٌُ ٠َِيُ  َكِى١ ُ٠  ْْ ُْ ػَ  ٠َظُٛدَ  أَ ٠َِيُ  ١ٍَُْى ُ٠ َٚ  َٓ ٠ ٌِ َْ  حٌَّ حصِ  ٠َظَّزُِؼٛ َٛ َٙ ْْ  حٌشَّ ١ٍُٛح أَ ِّ ١ْالا  طَ َِ 

٠َِيُ  خ*٠ُ ّا ُ  َػِظ١ ْْ  هللاَّ ُْ  ٠َُوفِّفَ  أَ ُْٕى ُهٍِكَ  َػ َٚ  ُْ خ َٔ ْٔ خ}: كقكلو ،[ِٖػِٔ:النساء] {َػِؼ١فاخ حْْلِ ٠َِيُ  َِ ُ٠  ُ  هللاَّ

                                                           

 .(َِٕ:ص)العميؿ: شفاء(ُ)
 (، منياج السنة:ّٖٓػِٖٓ/َُ،ْٕٔػْٕٓ/ٖ،َْْ/ٖ،ُٖٗػُٖٖ/ٖ،ُُّ/ٖ: مجمكع الفتاكل:)انظر(ِ)
 :البيية األنكار ، لكامع(َٖػٕٗ/ُ)الطحاكية: شرح (،َِٖ(، شفاء العميؿ:)صِّْػِّّ/ّ،َُٖ/ّ،ُٖٔ/ّ)
 .(ّّٗػّّٖ/ُ،ُٔٓ/ُ)
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 ًَ َؼ ـْ َ١ٌِ  ُْ ْٓ  َػ١ٍَُْى ؽٍ  ِِ ََ ْٓ  َك ٌَِى ٠َِيُ  َٚ ُ٠  ٌِ ُْ ُو ََ ِّٙ َُّ  ١ُطَ ١ٌُِظِ ظَُٗ  َٚ َّ ُْ  ِْٔؼ ُْ  َػ١ٍَُْى َْ  ٌََؼٍَُّى ٚ َُ  كقكلو، [ٔ:المائدة]{طَْشُى

 :{خ َّ ٠َِيُ  أَِّ ُ٠  ُ ِ٘ذَ  هللاَّ ٌْ ُ١ٌِ  ُُ ُْٕى َْ  َػ ْؿ َِّ ًَ  حٌ ْ٘ ٌْز١َْضِ  أَ ُْ  ح ُو ََ ِّٙ ٠ُطَ ح َٚ َا ١ِٙ  ىذا فعمى، "[ّّ:األحزاب]{طَْط

 الككنية اإلرادة بنكعي متعمؽ فإنو كعبل جؿ اهلل إلى كقربة طاعة كىك العباد أفعاؿ مف كاف ما
 باإلرادة متعمؽ فيك كفسؽ ككفر معصية كىك العباد أفعاؿ مف كاف كما الشرعية، كالدينية القدرية
 يأمر ال اهلل فإف كرضاه، كحبو ألمره المستمزمة الشرعية الدينية باإلرادة متعمقان  كليس القدرية، الككنية

 (ُ)".الخائنيف يحب كال الفساد يحب كال الكفر لعباده يرضى كال كالمنكر بالفحشاء
ف اهلل إف" :السي  أهؿ لقوؿ  كال يرضاىا كال يحبيا ال فيك - قدران  المعاصي يريد كاف كا 

 شاء ما: فيقكلكف قاطبة، السمؼ قكؿ كىذا. عنيا كينيى كيكرىيا كيسخطيا يبغضيا بؿ بيا، يأمر
 (ِ)."يكف لـ يشأ لـ كما كاف، اهلل

رادتو كقدره، اهلل بقضاء كميا كالمعصية، كالطاعة كالكفر، "اإليماف لقوؿ البغوي:  كا 
 كالمعصية، الكفر يرضى كال الثكاب، عمييما ككعد كالطاعة، اإليماف يرضى أنو غير كمشيئتو،

 (ّ)العقاب". عمييما كأكعد
ُ ََل ٠ُِلذُّ }: عالىكقكلو ت كرضيو، أحبو فقد أراده اهلل تعالى "ما لقوؿ شلخ اإلسالـ:و  هللاَّ َٚ

خىَ  َٔ ٌْفَ ََل }: قكلو تعالى دينا، ككذلؾ يحبو ال أك يفسد، لـ ممف: ، أم[َِٓ:البقرة]{ح َػٝ َٚ َْ َ٠  ِٖ  ٌِِؼزَخِى

 ََ ٌُْىْف  (ْ)دينا". يرضاه ال أك يكفر، لـ ممف: أم ،[ٕ:الزمر]{ح

 يحبو، كال يرضاه كال ،كيشاؤه الكافر مف الكفر يريد تعالى اهلل "إف لقوؿ شارح الطحاول :و 
 (ٓ).دينا" يرضاه كال ككنا، فيشاؤه

 
 

                                                           

 .(ِٔٓ/ُ)المعتزلة: عمى الرد في االنتصار(ُ)
 .(ٕٗ/ُ)الطحاكية: شرح(ِ)
 (ُِْ/ُ) السنة ػ البغكم: شرح(ّ)
 .(َّّ/ٓ)النبكية ػ ابف تيمية: السنة منياج(ْ)
 .(ُِّ/ُ)الطحاكية ػ أبك العز الحنفي: شرح(ٓ)
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خالؽ أعماؿ العباد خيرىا كشرىا، كتبيا عمييـ في المكح  أف اهلل عز كجؿ خالص  ما سبؽ
المحفكظ قبؿ أف يخمقيـ، فبل خالؽ إال اهلل، كما سكاه مخمكؽ، كأف كؿ شيء يككف بقضاء اهلل 

رادتو كمشيئتو، فاإليماف ك  رادتو  الكفر، كالطاعة كالمعصية كمياكقدره، كا  بقضاء اهلل كقدره، كا 
كمشيئتو، إال أنو تعالى يرضى اإليماف كالطاعة، كال يرضى الكفر كالمعصية، كأف اهلل تعالى بيده 

ضبلليـ، ييدم مف يشاء كيضؿ مف يشاء، كقد نص عمى ذلؾ  كالسنة، كاتفؽ  القرآفىداية الخمؽ كا 
 أكليـ إلى آخرىـ.عمى ذلؾ رسؿ اهلل تعالى مف 
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  ػمػاتػخػال

 كعمى النبكات، بو اهلل ختـ مف عمى كالسبلـ كالصبلة الصالحات، تتـ بنعمتو الذم هلل الحمد
 .األكقات جميع في إخكانان  اهلل بنعمة كانكا الذيف كصحبو آلو

 أواًل:  يتائج البحث.

جديدة تتصؿ بمكضكع الخاتمة ال تعني نياية العمؿ الذم قمت بو، بؿ ىي بداية ألعماؿ 
فقد كجب أف تككف ىناؾ أبحاث  البحث؛ الف مف حؽ البحث أف ييستكفى بأكثر مف ذلؾ بكثير،

مستقمة في اثر الركايات الشيعية عمى كؿ معتقد مف معتقدات الشيعة، أك أثرىا عمى جكانب أخرل 
 مف جكانب الفكر الشيعي.

لمباحث أف يمـ بو في بحث كاحد، إف مكضكع ىذه الدراسة مترامي األطراؼ، فبل يتسنى 
فقد يككف القصكر طابع ىذا البحث، كاإلشفاؽ كالتخكؼ كالحذر مشاعر الباحث، قبؿ كأثناء كبعد 

إليو سبحانو  إتماـ البحث، كقد كنت كال زلت كسأبقى معتمدان عمى فضؿ اهلل تعالى كعكنو، كمتقربان 
 بإخبلص النية كسبلمة الضمير كحب الخير كالحؽ.

إتماـ ىذا البحث، يمكف إجماؿ ما تكصؿ إليو الباحث مف النتائج التي أتت متنكعة كبعد 
 حسب مكضكعات البحث كمطالبو، كىي كما يمي:

 عمى  عميان أف لمشيعة العديد مف التعريفات، منيا: أنيـ قيؿ ليـ الشيعة؛ ألنيـ شايعكا  .ُ
م ،جميان  إما ككصية، نصان  كخبلفتو بإمامتو كقالكا ، الخصكص  ال اإلمامة أف كاعتقدكا، خفيان  اكا 

 "اإلثني عشرية، كمنيـ الشيعة اإلمامية "كيقدمكنو عمى سائر أصحاب النبي  ،أكالده مف تخرج
 تعريض غير مف ،صادقان  كتعيينان  ،ظاىران  نصان  ؛ النبي بعد  عمي بإمامة القائمكف ىـك 

 .بسامراء السرداب آخرىـ دخؿ إمامنا عشر باثني قالكا، ك بالعيف إليو إشارة بؿ بالكصؼ

 اإلثني عشريةتعددت األقكاؿ حكؿ نشأة الشيعة، كلعؿ أشيرىا كأقكاىا: أف نشأة فرقة الشيعة  .ِ
كزعـ  ،كانت عمى يد رجؿ ييكدم يدعى عبد اهلل بف سبأ، الذم ادَّعى اإلسبلـ كأبطف الكفر

عى لو الكصية ، كادَّ ، كغالى في عمي بف أبي طالب محبة كمكاالة أىؿ بيت رسكؿ اهلل 
 .بالخبلفة

اإلثني أف  ،يتبيف مف خبلؿ ىذه الركايات نسبت الشيعة اإلمامية إلى أئمتيا ركايات في الربكبية، .ّ
شريؾ مع  ، حيف جعمكاتصؼ أئمتيا بصفات الرب سبحانو كتعالى التي اختص بيا عشرية



 281 

قدرة المطمقة في التصرؼ كالرزؽ، كال ،كاإلحياء كاإلماتة ،الرب سبحانو كتعالى في الخمؽ كالممؾ
 ، كرد ذلؾ في ركاياتيـ.في الككف

اإلثني ، أف يتبيف مف خبلؿ ىذه الركايات نسبت الشيعة اإلمامية إلى أئمتيا ركايات في األلكىية، .ْ
جعمت مف ىذا التكحيد تكحيد آخر، أال كىك تكحيد الكالية، حيف جعمت المشرؾ مف ترؾ  عشرية

كركايات جعمت مف  األعماؿ، كىي المكجبة لمرحمة كالمغفرة، الكالية، كأف الكالية أصؿ قبكؿ
 األئمة أسباب ككسطاء بيف اهلل تعالى كبيف خمقو.

إلى أئمتيا ركايات في األسماء كالصفات، حيث إنيا أطمقت أسماء  اإلثني عشريةنسبت الشيعة  .ٓ
كنسبكا إلى  ألئمة،عمى أئمتيا، كزعمكا أف أسماء اهلل كصفاتو ىـ ا عميان اهلل الحسنى كصفاتو ال

 أئمتيـ ركايات تزعـ أف األئمة ينفكف الصفات كيعطمكنيا.

إلى أئمتيا ركايات في الكتب السماكية، مف ىذه الركايات ما يدعي  اإلثني عشريةنسبت الشيعة  .ٔ
 ،كالجامعة ،كىي الصحيفة ،الكريـ القرآفأف لدل الشيعة كتبا مقدسة غير الكتب السماكية ك 

تدعي الركايات أف بعض ىذه الكتب المقدسة عند الشيعة ك كغيرىا ،  ،طمةكمصحؼ فا ،كالجفر
منزلة مف السماء عف طرؽ الكحي، فيي كتب سماكية بزعميـ، كأف فييا أضعاؼ أضعاؼ ما 

 .الكريـ القرآففي 

 إف: قالت إنيا حتى عشر االثني األئمة أحد كىك بقيـ إال بحجة ليس القرآف فأ الشيعة ادعت .ٕ
 ىذا عند كمو القرآف عمـ أف كزعمت الصامت، القرآف ىك اهلل ككتاب الناطؽ، قرآفال ىك اإلماـ
 .نفسو القرآف ىك بؿ تفسيره فيك أحد، فيو يشركو ال القيـ

يا المنسكبة إلى أئمتيما في النبكات أئمتيا بالعديد مف في ركاياتكصفت الشيعة اإلمامية  .ٖ
صمة كالكحي اإلليي كجرياف المعجزات عمى الصفات، فإنيـ يصفكف أئمتيـ بصفات النبكة، كالع

 .أجمعيفأيدييـ؛ إلقامة الحجة عمى الخمؽ 

  لصبلة كالسبلـ كانت إلى كالية عميف دعكة األنبياء كالمرسميف عمييـ اأالشيعة  زعمت .ٗ
األئمة أفضؿ مف األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ،  إف: قالت إنيا حتى ،كاألئمة مف بعده

 لخمؽ، كلكالىـ ما خمؽ اهلل الخمؽ.كأفضؿ مف جميع ا

ركايات في المبلئكة تبيف أف المبلئكة عمييـ السبلـ خمقكا مف  نسبت الشيعة اإلمامية إلى أئمتيا .َُ
، كركايات تزعـ أف ىناؾ مبلئكة مككمكف بقبر الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما نكر عمي 

لمبلئكة خالفكا أكامر اهلل تعالى ، كركايات تزعـ أف بعض ايصمكف عنده كيبككف عمى الحسيف 
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كرفضكىا، فاستحقكا العقاب مف اهلل، كركايات في نزكؿ المبلئكة عمى بيكت األئمة، فيراىـ األئمة 
كما يركف بعضيـ بعضا، كتطأ المبلئكة فرشيـ كتزاحميـ عمييا، كتحضر مكائدىـ، كتبلعب 

 صبيانيـ.

يات ىـ األئمة، فحممة العرش ىـ األئمة، ف المراد بالمبلئكة في اآلأفسرت الشيعة اإلمامية  .ُُ
كالصافكف كالمسبحكف، كالذيف عند ربؾ يسبحكف الميؿ كالنيار كال يفتركف ىـ األئمة، فيـ السفرة 

 الكراـ البررة.

مف خبلؿ ركاياتيا التي  ية التي تحدثت عف اليكـ اآلخرالقرآنالشيعة اإلمامية اآليات  أكلت .ُِ
، إلى معاف أخرل ال عبلقة ليا بما أثبتو اهلل تبارؾ كتعالى في آلخرنسبتيا إلى أئمتيا في اليكـ ا

كتابو العزيز مف اليكـ اآلخر، كما يككف فيو مف أحكاؿ اآلخرة، كالحشر، كالحساب، كالشفاعة، 
 كالحكض، كالصراط، كالجنة كالنار، كغيرىا مف أحكاؿ اآلخرة.  

خمؽ أفعاؿ ب قضاء كالقدر، كالقكؿال المعتزلة في مسألة كما ضمت ضمت الشيعة اإلمامية .ُّ
، كجاء في العباد، كأف العباد يخمقكف أفعاليـ، كأف اهلل تعالى خالؽ كؿ شيء إال أفعاؿ العباد

ركاياتيـ في القضاء كالقدر، أنيـ يؤمنكف بأنو تبعان لـ جاء عف أئمتيـ في الركايات المنسكبة 
لممعتزلة، بؿ األمر بيف األمريف، كالطريؽ  إلييـ، أنو ال جبر خبلفان لمجبرية، كال تفكيض خبلفان 

الكسط بيف القكليف، دكف تفسير دقيؽ لمعنى األمر بيف األمريف، كىذه الطريؽ الكسط بيف 
القكليف؛ ألف ىذا األمر سر مف أسرار اهلل تعالى، الذم ال يجب عمى المرء أف يتكمؼ فيمو في 

 .ألنو مف دقائؽ األمكر عمى معتقداتو؛ أك التدقيؽ فيو، حفاظان البحث عنو، 

تبيف مف خبلؿ البحث أف الشيعة اإلمامية ىدمت بركاياتيا التي نسبتيا زكران كبيتانان إلى أئمتيا  .ُْ
 أركاف الديف كاإليماف. 
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 ثايلا: توصلات الباحث.

عمى  كأثرىا إفراد دراسات أخرل تدرس الركايات الشيعية المنسكبة إلى أئمتيـيكصي الباحث ب .ُ
  .خرل، كىي كثيرة كمتنكعةمعتقداتيـ األ

معتقداتيـ في إفراد دراسة جديدة تيبف الركايات الشيعية المنسكبة إلى أئمتيـ كأثرىا عمى  .ِ
 .الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كأىؿ البيت

معتقداتيـ في إفراد دراسة جديدة تيبف الركايات الشيعية المنسكبة إلى أئمتيـ كأثرىا عمى  .ّ
 غيبة، كالرجعة، كالظيكر، كالبداء، كغيرىا.ة، كالالعصمة، كالتقية، كالميدي

 أثر ىذه الركايات عمى الجكانب الفقيية عندىـ. إفراد دراسات في بياف  .ْ

 
 .العالميف رب هلل كالحمد أجمعيف، كصحبو كآلو محمد نبينا عمى اهلل كصمى

 
 
 
 

 الباحث                                                                                   
 صالح يعلـ عبد صالح
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 ارسـهـانف

 

 ل .القرآيأواًل: فهرس اآللات 

 ثايلًا: فهرس األحادلث اليبول .

 ثالثًا: فهرس المصادر والمراةع.

 رابعًا: فهرس الموضوعات.
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 ل القرآيأواًل: فهرس اآللات 
 

 الصفح  رقمها اآلل 

 سورة البقرة

كا لًَّذيفى ا ًإفَّ } ... سىكىاءه  كىفىري ـٍ مىٍيًي لىييـٍ  عى   ٕػٔ {عىًظيـه  عىذىابه  كى

تىـى } مىى المَّوي  خى مىى قيميكًبًيـٍ  عى   ٕ {... سىٍمًعًيـٍ  كىعى

يىميد ىيـٍ  ًبًيـٍ  يىٍستىٍيًزئي  المَّوي }   ُٓ {يىٍعمىييكفى  طيٍغيىاًنًيـٍ  ًفي كى

فٍ } ٍيبو  ًفي كيٍنتيـٍ  كىاً  مىى انىزٍَّلنى  ًممَّا رى ٍبًدنىا عى   ِّ {... عى

كا الًَّذيفى  كىأىمَّا} اذىا فىيىقيكليكفى  كىفىري ثىبلن  ًبيىذىا المَّوي  أىرىادى  مى   ِٔ {... مى

قيٍمنىا} ـي  يىا كى ٍكجيؾى  أىٍنتى  اٍسكيفٍ  آدى نَّةى  كىزى   ّٓ {... اٍلجى

قيٍمنىا} ـي  يىا كى ٍكجيؾى  أىٍنتى  اٍسكيفٍ  آدى نَّةى  كىزى تى  ... اٍلجى مى   ّٔػّٓ {ًحيفو  ًإلىى اعه كى

ـي  فىتىمىقَّى} بِّوً  ًمفٍ  آدى مىٍيوً  فىتىابى  كىًممىاتو  رى   ّٕ {... عى

ـي  فىتىمىقَّى} بِّوً  ًمف آدى   ّٕ {كىًممىاتو  رَّ

ا كىعىًمؿى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّوً  آمىفى  مىفٍ } اًلحن   ِٔ {... صى

ـٍ  ييٍؤًمنيكا أىفٍ  أىفىتىٍطمىعيكفى }   ٕٓ {... لىكي

ٍيؿه }   ٕٗ {... ًبأىٍيًديًيـٍ  اٍلًكتىابى  يىٍكتيبيكفى  ًلمًَّذيفى  فىكى

ـي  كىانىتٍ  ًإفٍ  قيؿٍ }   ْٗ {... المَّوً  ًعٍندى  اآٍلًخرىةي  الدَّاري  لىكي
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ًئكىًتوً  ًلمَّوً  عىديكًّا كىافى  مىفٍ } مىبلى ًموً  كى   ٖٗ {... كىريسي

ا} ٍيرو  نىٍأتً  نينًسيىا أىكٍ  آيىةو  ًمفٍ  نىنسىخٍ  مى ٍنيىا ًبخى   َُٔ {ًمٍثًميىا أىكٍ  مِّ

  َُٕ {... كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍمؾي  لىوي  اهللى  أىفَّ  تىٍعمىـٍ  أىلىـٍ }

ذىا} ى كىاً  ا أىٍمرنا قىضى   ُُٕ {فىيىكيكفي  كيفٍ  لىوي  يىقيكؿي  فىًإنَّمى

ـي  الًَّذيفى  } ؽَّ  يىٍتميكنىوي  اٍلًكتىابى  آىتىٍينىاىي ًتوً  حى كى   ُُِ {... ًتبلى

ذً } ـى  اٍبتىمىى كىاً  ب وي  ًإٍبرىاًىي   ُِْ {... فىأىتىمَّييفَّ  ًبكىًممىاتو  رى

ذً } ـى  اٍبتىمىى كىاً  ب وي  ًإٍبرىاًىي   ُِْ {... فىأىتىمَّييفَّ  ًبكىًممىاتو  رى

ذً } ـى  اٍبتىمىى كىاً  ب وي  ًإٍبرىاًىي   ُِْ {ًبكىًممىاتو  رى

  َُْ {المَّوي  أىـً  ٍعمىـي أى  أىأىٍنتيـٍ  قيؿٍ }

كىذىًلؾى } عىٍمنىاكيـٍ  كى سىطنا أيمَّةن  جى   ُّْ {... كى

كىذىًلؾى } عىٍمنىاكيـٍ  كى سىطنا أيمَّةن  جى   ُّْ {... كى

مىى شييىدىاءى  ًلتىكيكنيكا}   ُّْ {... النَّاسً  عى

ابىٍتييـٍ  ًإذىا الًَّذيفى }   ُٔٓ {... ميًصيبىةه  أىصى

ٍلنىا مىا تيميكفى يىكٍ  الًَّذيفى  ًإفَّ } ـي  التَّكَّابي  كىأىنىا ... اٍلبىيِّنىاتً  ًمفى  أىٍنزى   َُٔػُٗٓ {الرًَّحي

ًمفى }   ُٓٔ {... أىندىادان  اهللً  ديكفً  ًمف يىتًَّخذي  مىف النَّاسً  كى
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ـي  المَّوي  ييًريدي }   ُٖٓ {... اٍلييٍسرى  ًبكي

ـي  المَّوي  ييًريدي }   ُٖٓ {... اٍلييٍسرى  ًبكي

ذىا}   ُٖٔ {...قىًريبه  فىًإنِّي عىنِّي ًعبىاًدم سىأىلىؾى  كىاً 

ذىا}   ُٖٔ {...قىًريبه  فىًإنِّي عىنِّي ًعبىاًدم سىأىلىؾى  كىاً 

ذىا}   ُٖٔ {...قىًريبه  فىًإنِّي عىنِّي ًعبىاًدم سىأىلىؾى  كىاً 

  َِٓ {اٍلفىسىادى  ييًحب   الى  كىالمَّوي }

كفى  ىىؿ} اـً  ًمفٍ  ظيمىؿو  ًفي اهللي  يىٍأًتيىييـي  أىفٍ  ًإال يىنظيري   َُِ {الغىمى

  ِٓٓ {ًبًإٍذًنوً  ًإالَّ  ًعٍندىهي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىفٍ }

مىٍيؾى  لىٍيسى  } لًكفَّ  ىيداىيـٍ  عى   ِِٕ { يىشاءي  مىفٍ  يىٍيًدم المَّوى  كى

عيكفى  يىٍكمنا كىاتَّقيكا}   ُِٖ {المَّوً  ًإلىى ًفيوً  تيٍرجى

بِّوً  ًمفٍ  ًإلىٍيوً  أيٍنًزؿى  ًبمىا الرَّسيكؿي  آمىفى }   ِٖٓ {... كىاٍلميٍؤًمنيكفى  رى

بِّوً  ًمفٍ  ًإلىٍيوً  أيٍنًزؿى  ًبمىا الرَّسيكؿي  آمىفى }   ِٖٓ {... كىاٍلميٍؤًمنيكفى  رى

 سورة آؿ عمراف

مىٍيوً  يىٍخفىىى  الى  اهللى  ًإفَّ }   ّ {السَّمىاء ًفي كىالى  األىٍرضً  ًفي شىٍيءه  عى

  ُٖ {... ىيكى  ًإالَّ  ًإلوى  ال أىنَّوي  المَّوي  شىًيدى }
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ـي } ذِّريكي ييحى لىى نىٍفسىوي  المَّوي  كى   ِٖ {اٍلمىًصيري  المَّوً  كىاً 

ذٍ } ًئكىةي  قىالىتً  كىاً  ـي  يىا اٍلمىبلى ٍريى   ِْ {... اٍصطىفىاؾً  المَّوى  ًإفَّ  مى

ذٍ } ًئكىةي  قىالىتً  كىاً  ـي  ايى  اٍلمىبلى ٍريى   ِْ {... اٍصطىفىاؾً  المَّوى  ًإفَّ  مى

بِّكيـٍ  مِّف ًبآيىةو  ًجٍئتيكيـٍ  قىدٍ  أىنِّى}   ْٗ {... رَّ

ـٍ  أىٍخميؽي  أىنِّي}   ْٗ {... الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطِّيفً  ًمفى  لىكي

فَّ }   ٖٕ {... ًباٍلًكتىابً  أىٍلًسنىتىييـٍ  يىٍمكيكفى  لىفىًريقان  ًمٍنييـٍ  كىاً 

فَّ }   ٖٕ {... ًباٍلًكتىابً  أىٍلًسنىتىييـٍ  يىٍمكيكفى  لىفىًريقان  ًمٍنييـٍ  كىاً 

ا}   ٕٗ {... اٍلًكتىابى  اهللي  ييٍؤًتيىوي  أىف ًلبىشىرو  كىافى  مى

ذٍ } ذى  كىاً  ا النًَّبيِّيفى  ًميثىاؽى  المَّوي  أىخى ـٍ  لىمى   ُٖ {... كىًحٍكمىةو  ًكتىابو  ًمفٍ  آتىٍيتيكي

ذٍ } ذى  كىاً  ا النًَّبيِّيفى  يثىاؽى مً  المَّوي  أىخى ـٍ  لىمى   ُٖ {... كىًحٍكمىةو  ًكتىابو  ًمفٍ  آتىٍيتيكي

ًلمَّوً } مىى كى   ٕٗ {سىًبيبلن  ًإلىٍيوً  اٍستىطىاعى  مىفً  اٍلبىٍيتً  ًحج   النَّاسً  عى

ؽَّ  المَّوى  اتَّقيكاٍ  آمىنيكاٍ  الًَّذيفى  ياأىي يىا}    َُِ { ... تيقىاًتوً  حى

مىٍكًعظىةه  كىىيدنل ًلمنَّاسً  بىيىافه  ىىذىا}   ُّٖ {ًلٍمميتًَّقيفى  كى

شىاًكٍرىيـٍ }   ُٗٓ {اأٍلىٍمرً  ًفي كى

ذٍ } ذى  كىاً    ُٕٖ {... اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًميثىاؽى  المَّوي  أىخى
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بَّنىا} ٍيتىوي  فىقىدٍ  النَّارى  تيٍدًخؿً  مىفٍ  ًإنَّؾى  رى   ُِٗ {... أىٍخزى

 اءسورة اليس

ـي  اتَّقيكاٍ  النَّاسي  أىي يىا يا} بَّكي ـٍ  الًَّذم رى مىقىكي   ُ {... كىاًحدىةو  نٍَّفسو  مِّف خى

ـٍ  ًلييبىيِّفى  المَّوي  ييًريدي } يىٍيًديىكيـٍ  لىكي   ِٔ {قىٍبًمكيـ ًمفٍ  الًَّذيفى  سينىفى  كى

ـٍ  ًلييبىيِّفى  المَّوي  ييًريدي } ـٍ ... لىكي يىٍيًديىكي ًمؽى  كى نٍ  كىخي ًعيفنا سىافي اإٍلً   ِٖػِٔ {ضى

مىٍيكيـٍ  يىتيكبى  أىفٍ  ييًريدي  كىالمَّوي }   ِٕ {عى

  ُْ {... ًبشىًييدو  أيمَّةو  كيؿِّ  ًمفٍ  ًجٍئنىا ًإذىا فىكىٍيؼى }

  ُْ {... ًبشىًييدو  أيمَّةو  كيؿِّ  ًمفٍ  ًجٍئنىا ًإذىا فىكىٍيؼى }

  ْٖ {... ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يىٍغًفري  الى  المَّوى  ًإفَّ }

  ٗٓ {... الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكاٍ  المَّوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا}

مىفٍ } ـى  الًَّذيفى  مىعى  فىأيكلىًئؾى  كىالرَّسيكؿى  المَّوى  ييًطعً  كى مىٍيًيـٍ  المَّوي  أىٍنعى   ٗٔ {... عى

كفى  أىفىبلى }   ِٖ {... اٍلقيٍرآفى  يىتىدىبَّري

قىٍكًلًيـٍ } ٍمؼه  قيميكبينىا كى مىٍييىا المَّوي  طىبىعى  بىؿٍ  غي   ُٓٓ {... عى

قىٍكًلًيـٍ } ٍمؼه  قيميكبينىا كى مىٍييىا المَّوي  طىبىعى  بىؿٍ  غي   ُٓٓ {... عى

ا يىٍشيىدي  المَّوي  لىًكفً }   ُٔٔ {... ًإلىٍيؾى  أىٍنزىؿى  ًبمى
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ٍبدنا يىكيكفى  أىفٍ  اٍلمىًسيحي  يىٍستىٍنًكؼى  لىفٍ }   ُِٕ {... مَّوً لً  عى

ـٍ  المَّوي  ييبىيِّفي }   ُٕٔ {تىًضم كا أىفٍ  لىكي

 سورة المائدة

ـٍ  أىٍكمىٍمتي  اٍليىٍكـى }   ّ {... كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكيـٍ  لىكي

ـٍ  أىٍكمىٍمتي  اٍليىٍكـى }   ّ {... كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكيـٍ  لىكي

ا} ـٍ  ًليىٍجعىؿى  المَّوي  ييًريدي  مى مىٍيكي رىجو  ًمفٍ  عى   ٔ {... حى

ا} عىٍمنىا لىعىنَّاىيـٍ  ًميثىاقىييـٍ  نىٍقًضًيـٍ  فىًبمى   ُّ {... قىاًسيىةن  قيميكبىييـٍ  كىجى

ًلمَّوً } مىا كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍمؾي  كى   ُٕ {... بىٍينىييمىا كى

ًلمَّوً } مىا كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍمؾي  كى   ُٖ {... بىٍينىييمىا كى

  ُْ {قيميكبىييـٍ  ييطىيِّرى  أىفٍ  المَّوي  ييًردً  لىـٍ  ًذيفى الَّ  أيكلىًئؾى }

ٍلنىا} ؽِّ  اٍلًكتىابى  ًإلىٍيؾى  كىأىٍنزى دِّقنا ًباٍلحى   ْٖ {... ميصى

ٍيرىاتً  فىاٍستىًبقيكا} ـٍ  المَّوً  ًإلىى اٍلخى   ْٖ {... مىٍرًجعيكي

قىالىتً  } ٍغميكلىةه  المَّوً  يىدي  اٍليىييكدي  كى مَّتٍ  مى   ْٔ {... ًيـٍ أىٍيًدي غي

ا بىمِّغٍ  الرَّسيكؿي  أىي يىا يىا} بِّؾى  ًمفٍ  ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  مى   ٕٔ {رى

ـى  فىقىدٍ  ًبالمَّوً  ييٍشًرؾٍ  مىفٍ  ًإنَّوي } رَّ مىٍيوً  المَّوي  حى نَّةى  عى   ِٕ {... اٍلجى
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ذٍ }   َُُ {... يًبًإٍذنً  الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطِّيفً  ًمفى  تىٍخميؽي  كىاً 

مىا كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍمؾي  ًلٌموً }   َُِ {ًفيًيفَّ  كى

 األيعاـسورة 

يىٍكـى } ًميعنا نىٍحشيريىيـٍ  كى   ِِ {... نىقيكؿي  ثيَـّ  جى

ـٍ  أىقيكؿي  الَّ  قيؿ} زىآًئفي  ًعنًدم لىكي   َٓ {... اهللً  خى

فىاًتحي  كىًعٍندىهي }   ٗٓ {ىيك ... ًإال يىٍعمىمييىا الى  اٍلغىٍيبً  مى

ًتٍمؾى } تينىا كى ... آىتىٍينىاىىا حيجَّ ـى كيبلًّ  ًإٍبرىاًىي ٍمنىا كى مىى فىضَّ   ٖٔػّٖ {اٍلعىالىًميفى  عى

لىده  لىوي  يىكيكفي  أىنَّى كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  بىًديعي }   َُُ {... كى

مىؽى } ًميـه  شىٍيءو  ًبكيؿِّ  كىىيكى  شىٍيءو  كيؿَّ  كىخى   َُُ {عى

تىمَّتٍ } بِّؾى  كىًممىتي  كى   ُُٓ {... كىعىٍدالن  ًصٍدقنا رى

ٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يىٍيًديىوي  أىفٍ  المَّوي  ييًردً  فىمىفٍ }   ُِٓ {... صى

ٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يىٍيًديىوي  أىفٍ  المَّوي  ييًردً  فىمىفٍ }   ُِٓ {... صى

مىفٍ }   ُِٓ {ييًضمَّوي  أىفٍ  ييًردٍ  كى

كفى  ىىؿٍ } ًئكىةي  يىييـي تىٍأتً  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍنظيري   ُٖٓ {... اٍلمىبلى

كفى  ىىؿٍ } ًئكىةي  تىٍأًتيىييـي  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍنظيري   ُٖٓ {... اٍلمىبلى
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كفى  ىىؿٍ } ًئكىةي  تىٍأًتيىييـي  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍنظيري   ُٖٓ {... اٍلمىبلى

 األعراؼسورة 

ًئذو  كىاٍلكىٍزفي } ؽ   يىٍكمى   ٗػٖ {يىٍظًمميكفى  ًبآيىاًتنىا كاكىاني  ًبمىا ... اٍلحى

ًئذو  كىاٍلكىٍزفي } ؽ   يىٍكمى   ٗػٖ {يىٍظًمميكفى  ًبآيىاًتنىا كىانيكا ًبمىا ... اٍلحى

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ْٓ { اٍلعىٍرشً  عى

ٍمؽي  لىوي  أىال}   ْٓ { ... كىاألىٍمر اٍلخى

ٍمنىا لىقىدٍ } ا أىٍرسى   ٗٓ {... قىٍكًموً  ًإلىى نيكحن

ا المَّوى  اٍعبيديكا ٍكـً قى  يىا} ـٍ  مى   ٗٓ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

لىى} اىيـٍ  عىادو  كىاً    ٓٔ {... ىيكدنا أىخى

ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا} ـٍ  مى   ٓٔ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

لىى} اىيـٍ  ثىميكدى  كىاً  ا أىخى اًلحن   ّٕ {... صى

ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا}   ّٕ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  ـٍ لىكي  مى

لىى} ٍديىفى  كىاً  اىيـٍ  مى   ٖٓ {... شيعىٍيبنا أىخى

ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا} ـٍ  مى   ٖٓ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

نىٍطبىعي } مىى كى   ََُ {يىٍسمىعيكفى  الى  فىييـٍ  قيميكًبًيـٍ  عى

 

 



 293 

  

 الصفح  رقمها اآلل 

مىى المَّوي  يىٍطبىعي  كىذىًلؾى }   َُُ {اٍلكىاًفًريفى  قيميكبً  عى

ًقيؽه } مىى حى مىى أىقيكؿى  الى  أىفٍ  عى ؽَّ  ًإالَّ  المَّوً  عى   َُٓ {... اٍلحى

ا تىٍمقىؼي }   ُُٕ {يىٍأًفكيكفى  مى

ا تىٍمقىؼي }   ُُٕ {يىٍأًفكيكفى  مى

  ُٖٕ {... اٍلميٍيتىًدم فىييكى  المَّوي  يىٍيدً  مىفٍ }

  ُٖٕ {... ٍلميٍيتىًدما فىييكى  المَّوي  يىٍيدً  مىفٍ }

ًلمَّوً } ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  كى   َُٖ {ًبيىا فىاٍدعيكهي  اٍلحي

ًلمَّوً } ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  كى   َُٖ {ًبيىا فىاٍدعيكهي  اٍلحي

ًلمَّوً } ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  كى   َُٖ {ًبيىا فىاٍدعيكهي  اٍلحي

ًلمَّوً } ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  كى   َُٖ {ًبيىا فىاٍدعيكهي  اٍلحي

رًّا كىالى  نىٍفعنا ًلنىٍفًسي أىٍمًمؾي  الَّ  قيؿ}   ُٖٖ {... ضى

رًّا كىالى  نىٍفعنا ًلنىٍفًسي أىٍمًمؾي  الَّ  قيؿ}   ُٖٖ {... ضى

لىكٍ } ـي  كينتي  كى ٍيرً  ًمفى  الىٍستىٍكثىٍرتي  اٍلغىٍيبى  أىٍعمى   ُٖٖ {...اٍلخى

  ُْٗ {... ًعبىاده  اهللً  ديكفً  ًمف تىٍدعيكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ }

بِّؾى  ًعٍندى  الًَّذيفى  ًإفَّ } كفى  الى  رى   َِٔ {... يىٍستىٍكًبري
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بِّؾى  ًعٍندى  الًَّذيفى  ًإفَّ } كفى  الى  رى   َِٔ {... يىٍستىٍكًبري

 األيفاؿسورة 

لىًكفَّ  تىٍقتيميكىيـٍ  فىمىـٍ }   ُٕ {... قىتىمىييـٍ  المَّوى  كى

قىٍمًبوً  اٍلمىٍرءً  بىٍيفى  حيكؿي يى  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا}   ِْ { ... كى

 سورة التوب 

  ّ {اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  بىًرمءه  المَّوى  أىفَّ }

ذيكاٍ }   ُّ {... أىٍربىابنا كىريٍىبىانىييـٍ  أىٍحبىارىىيـٍ  اتَّخى

سىيىٍحًمفيكفى } رىٍجنىا اٍستىطىٍعنىا لىكً  ًبالمَّوً  كى   ِْ {... لىخى

ٍؤًمًنيفى  ًمفى  اٍلميطَّكًِّعيفى  كفى يىٍمًمزي  الًَّذيفى  }   ٕٗ {... اٍلمي

قيؿً } ـٍ  المَّوي  فىسىيىرىل اٍعمىميكا كى مىكي   َُٓ {... عىمى

قيؿً } ـٍ  المَّوي  فىسىيىرىل اٍعمىميكا كى مىكي   َُٓ {... عىمى

قيؿً } ـٍ  المَّوي  فىسىيىرىل اٍعمىميكا كى مىكي   َُٓ {... عىمى

ييًميتي  ييٍحًيي كىاأٍلىٍرضً  مىاكىاتً السَّ  ميٍمؾي  لىوي  المَّوى  ًإفَّ }   ُُٔ {... كى

 سورة لويس

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ّ { اٍلعىٍرشً  عى

  ُّ {... كىاألىٍرضً  السَّمىاء مِّفى  يىٍرزيقيكيـ قيٍؿ مىف}
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لىكٍ } ب ؾى  شىاءى  كى مىفى  رى ًميعنا كيم ييـٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي مىفٍ  آلى   ٗٗ {جى

ف} رٍّ  اهللي  يىٍمسىٍسؾى  كىاً    َُٕ {ىيكى ... ًإالَّ  لىوي  كىاًشؼى  فىبلى  ًبضي

 هودسورة 

مىى كىافى  أىفىمىفٍ } بِّوً  ًمفٍ  بىيِّنىةو  عى يىٍتميكهي  رى   ُٕ {ًمٍنوي  شىاًىده  كى

مىى كىافى  أىفىمىفٍ } بِّوً  ًمفٍ  بىيِّنىةو  عى يىٍتميكهي  رى   ُٕ {ًمٍنوي  شىاًىده  كى

ا} ا السٍَّمعى  تىًطيعيكفى يىسٍ  كىانيكا مى مى كفى  كىانيكا كى   َِ {ييٍبًصري

حى  أىفٍ  أىرىٍدتي  ًإفٍ  نيٍصًحي يىٍنفىعيكيـٍ  كىالى }   ّْ {... لىكيـٍ  أىٍنصى

حى  أىفٍ  أىرىٍدتي  ًإفٍ  نيٍصًحي يىٍنفىعيكيـٍ  كىالى }   ّْ {... لىكيـٍ  أىٍنصى

ـٍ  أىفٍ  ييًريدي  المَّوي  كىافى  ًإفٍ }   ّْ {ييٍغًكيىكي

  ّٕ { ًبأىٍعييًننىا اٍلفيٍمؾى  اٍصنىعً كى  }

  ّٕ { ًبأىٍعييًننىا اٍلفيٍمؾى  كىاٍصنىعً  }

  ّٕ { ًبأىٍعييًننىا اٍلفيٍمؾى  كىاٍصنىعً  }

تٍ } مىى كىاٍستىكى كًدمِّ  عى   ْْ {اٍلجي

ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا} ـٍ  مى   َٓ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

ـٍ  مىا وى المَّ  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا}   ُٔ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي
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ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا} ـٍ  مى   ْٖ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

ا ًإالَّ } ب ؾى  شىاءى  مى بَّؾى  ًإفَّ  رى ا فىعَّاؿه  رى   َُٕ {ييًريدي  ًلمى

 الرعدسورة 

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ِ { اٍلعىٍرشً  عى

ـي  الًَّذم كى ىي } ٍكفنا اٍلبىٍرؽى  ييًريكي طىمىعنا خى   ُِ {... كى

  ُٔ {... المَّوي  قيؿً  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىب   مىفٍ  قيؿٍ }

عىميكا أىـٍ } مىقيكا شيرىكىاءى  ًلمَّوً  جى ٍمًقوً  خى   ُٔ {... كىخى

اًلؽي  المَّوي  قيؿً }   ُٔ {شىٍيءو  كيؿِّ  خى

اًلؽي  المَّوي  قيؿً }   ُٔ {... شىٍيءو  كيؿِّ  خى

اًلؽي  المَّوي  قيؿً }   ُٔ {... شىٍيءو  كيؿِّ  خى

اًلؽي  المَّوي  قيؿً }   ُٔ {... شىٍيءو  كيؿِّ  خى

ا} مى   ّٖ {المَّوً  ًبًإٍذفً  ًإال ًبآيىةو  يىٍأًتيى  أىفٍ  ًلرىسيكؿو  كىافى  كى

 سورة إبراهلـ

ٍلنىاهي  ًكتىابه }   ُ {... النَّاسى  ًلتيٍخًرجى  ًإلىٍيؾى  أىٍنزى

  ّٕ {إليًيـ تيكم النَّاسً  مفى  أفئدةن  كاجعىؿ}
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ٍيرى  اأٍلىٍرضي  تيبىدَّؿي  يىٍكـى }   ْٖ { اأٍلىٍرضً  غى

 الحةرسورة 

ٍلنىا نىٍحفي  ًإنَّا} نَّا الذٍِّكرى  نىزَّ اًفظيكفى  لىوي  كىاً    ٗ {لىحى

ٍلنىا نىٍحفي  ًإنَّا} نَّا الذٍِّكرى  نىزَّ افً  لىوي  كىاً    ٗ {ظيكفى لىحى

فَّ } ـى  كىاً  يىنَّ ٍزءه  ًمٍنييـٍ  بىابو  ًلكيؿِّ  ... لىمىٍكًعديىيـٍ  جى ٍقسيكـه  جي   ْْػّْ {مى

نَّاتو  ًفي اٍلميتًَّقيفى  ًإفَّ } ميكىىا جى *اٍدخي ـو  كىعيييكفو   ْٔػْٓ {آًمًنيفى  ًبسىبلى

 سورة اليحؿ

  َِ {ييٍخمىقيكفى  كىىيـٍ  شىٍيئنا يىٍخميقيكفى  الى }

مىى ٍص تىٍحرً  ًإفٍ }   ّٕ {... المَّوى  فىًإفَّ  ىيدىاىيـٍ  عى

ٍلنىا}   ْْ {... ًلمنَّاسً  ًلتيبىيِّفى  الذٍِّكرى  ًإلىٍيؾى  كىأىٍنزى

ٍلنىا}   ْْ {... ًلمنَّاسً  ًلتيبىيِّفى  الذٍِّكرى  ًإلىٍيؾى  كىأىٍنزى

ٍلنىا} نىزَّ مىٍيؾى  كى   ٖٗ {... شىٍيءو  ًلكيؿِّ  ًتٍبيىاننا اٍلًكتىابى  عى

نىزَّ } مىٍيؾى  ٍلنىاكى   ٖٗ {... شىٍيءو  ًلكيؿِّ  ًتٍبيىاننا اٍلًكتىابى  عى

لىكٍ } ـٍ  المَّوي  شىاءى  كى عىمىكي   ّٗ {... كىاًحدىةن  أيمَّةن  لىجى

لىكٍ } ـٍ  المَّوي  شىاءى  كى عىمىكي   ّٗ {... كىاًحدىةن  أيمَّةن  لىجى

يىٍيًدم يىشىاءي  مىفٍ  ييًضؿ  }   ّٗ {يىشىاءي  مىفٍ  كى
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ًة ...} بَّؾى ًبالًحٍكمى   ُِٓ {اٍدعي ًإلى سىًبيًؿ رى

 اإلسراءسورة 

ٍينىا} قىضى   ْ {... اٍلًكتىابً  ًفي ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًإلىى كى

ـي  ًىيى  ًلمًَّتي يىٍيًدم اٍلقيٍرآىفى  ىىذىا ًإفَّ }   ٗ {أىٍقكى

ـي  ًىيى  ًلمًَّتي يىٍيًدم اٍلقيٍرآىفى  ىىذىا ًإفَّ }   ٗ {أىٍقكى

ـي  ًىيى  ًلمًَّتي يىٍيًدم اٍلقيٍرآىفى  ىىذىا فَّ إً }   ٗ {أىٍقكى

ذىا} ٍدنىا كىاً    ُٔ {قىٍريىةن  نيٍيًمؾى  أىفٍ  أىرى

قىضىى} ب ؾى  كى   ِّ {... ًإيَّاهي  ًإالَّ  تىٍعبيديكا أىالَّ  رى

نينىزِّؿي } ا اٍلقيٍرآفً  ًمفى  كى   ِٖ {... ًشفىاءه  ىيكى  مى

نينىزِّؿي } ا اٍلقيٍرآفً  ًمفى  كى   ِٖ {... ًشفىاءه  ىيكى  مى

يىٍسأىليكنىؾى } كحً  عىفً  كى   ٖٓ {... الر 

مىفٍ }   ٕٗ {... اٍلميٍيتىدً  فىييكى  المَّوي  يىٍيدً  كى

 سورة الكهؼ

  ُٕ {... اٍلميٍيتىدً  فىييكى  المَّوي  يىٍيدً  مىفٍ }

  ُٕ {... اٍلميٍيتىدً  فىييكى  المَّوي  يىٍيدً  مىفٍ }
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يى } تىرىل اٍلًجبىاؿى  نيسىيِّري  ٍكـى كى   ْٕ {... اأٍلىٍرضى  كى

كا} مىى كىعيًرضي بِّؾى  عى فًّا رى   ْٖ {... صى

ـي  كىالى } ب ؾى  يىٍظًم دنا رى   ْٗ {أىحى

ـى  مىفٍ  أىمَّا قاؿى }   ٕٖ {... نيعىذِّبيوي  فىسىٍكؼى  ظىمى

ـى  مىفٍ  أىمَّا}   ٕٖ {... نيعىذِّبيوي  فىسىٍكؼى  ظىمى

  َُُ {... ًذٍكًرم عىفٍ  ًغطىاءو  ًفي أىٍعيينيييـٍ  نىتٍ كىا الًَّذيفى }

كا الًَّذيفى  أيكلىًئؾى } بًِّيـٍ  ًبآيىاتً  كىفىري ًلقىاًئوً  رى   َُٓ {... كى

ـي  فىبلى } ٍزننا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىييـٍ  نيًقي   َُٓ {كى

 سورة مرلـ

ا} مى ب ؾى  كىافى  كى   ْٔ {نىًسيًّا رى

فٍ } ـٍ  كىاً    ُٕ {... اًرديىىاكى  ًإالَّ  ًمٍنكي

ٍفدنا الرٍَّحمىفً  ًإلىى اٍلميتًَّقيفى  نىٍحشيري  يىٍكـى }   ٖٓ {كى

نىسيكؽي } ـى  ًإلىى اٍلميٍجًرًميفى  كى يىنَّ   ٖٗػٖٔ {ًإدًّا شىٍيئنا ًجٍئتيـٍ  ًكٍردنا ... لىقىدٍ  جى

ذى  مىفً  ًإالَّ  الشَّفىاعىةى  يىٍمًمكيكفى  الى } ٍيدنا الرٍَّحمىفً  ًعٍندى  اتَّخى   ٕٖ {عى

ذى  مىفً  ًإالَّ  الشَّفىاعىةى  يىٍمًمكيكفى  الى } ٍيدنا الرٍَّحمىفً  ًعٍندى  اتَّخى   ٕٖ {عى

ذى  مىفً  ًإالَّ  الشَّفىاعىةى  يىٍمًمكيكفى  الى } ٍيدنا الرٍَّحمىفً  ًعٍندى  اتَّخى   ٕٖ {عى
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ٍبدنا فً الرٍَّحمى  آًتي ًإال كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىف كيؿ   ًإف}   ّٗ {عى

 سورة طه

مىى الرٍَّحمىفي }   ٓ {اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى

مىى الرٍَّحمىفي }   ٓ {اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى

مىى الرٍَّحمىفي }   ٓ {اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى

مىى الرٍَّحمىفي }   ٓ {اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى

ًلتيٍصنىعى } مىى كى ٍيًني عى   ّٗ {عى

ٍقنىاكيـٍ  مىا طىيِّبىاتً  ًمفٍ  كيميكا} زى   ُٖ {... ًفيوً  تىٍطغىٍكا كىالى  رى

مىفٍ } مىٍيوً  يىٍحًمؿٍ  كى ًبي عى   ُٖ {ىىكىل فىقىدٍ  غىضى

مىفٍ } مىٍيوً  يىٍحًمؿٍ  كى ًبي عى   ُٖ {ىىكىل فىقىدٍ  غىضى

لىقىدٍ } ًيٍدنىا كى ـى  ًإلىى عى   ُُٓ {فىنىًسيى  قىٍبؿي  ًمفٍ  آدى

ـٍ  فىًإمَّا}   ُِّ {... ىيدىامى  اتَّبىعى  مىفً فى  ىيدنل ًمنِّي يىٍأًتيىنَّكي

 سورة األيبلاء

لىوي } كفى  الى  ... كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  كى   َِػُٗ {يىٍفتيري

كفى  الى  كىالنَّيىارى  المٍَّيؿى  ييسىبِّحيكفى }   َِ {يىٍفتيري

كفى  الى  كىالنَّيىارى  المٍَّيؿى  ييسىبِّحيكفى }   َِ {يىٍفتيري
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قىاليكا} ذى  كى لىدنا الرٍَّحمىفي  اتَّخى   ِٕػِٔ {يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  كىىيـٍ  ... كى

قىاليكا} ذى  كى لىدنا الرٍَّحمىفي  اتَّخى   ِٕػِٔ {يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  كىىيـٍ  ... كى

... كىىيـٍ  ًعبىاده  بىؿٍ  }   ِٕػِٔ { يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  ميٍكرىميكفى

... كىىيـٍ  ًعبىاده  بىؿٍ  }   ِٕػِٔ { يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  ميٍكرىميكفى

... كىىيـٍ  ًعبىاده  بىؿٍ  }   ِٕػِٔ { يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  ميٍكرىميكفى

... كىىيـٍ  ًعبىاده  بىؿٍ  }   ِٕػِٔ { يىٍعمىميكفى  ًبأىٍمًرهً  ميٍكرىميكفى

ى ًلمىفً  ًإالَّ  يىٍشفىعيكفى  كىال}   ِٖ {اٍرتىضى

عي } نىضى   ْٕ {... اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطى  كىاًزيفى اٍلمى  كى

عي } نىضى   ْٕ {... اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىكىاًزيفى  كى

عي } نىضى   ْٕ {... اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىكىاًزيفى  كى

عي } نىضى   ْٕ {... اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىكىاًزيفى  كى

نىضى }   ْٕ {... اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىكىاًزيفى  عي كى

عىٍمنىاىيـٍ } ٍينىا ًبأىٍمًرنىا يىٍيديكفى  أىًئمَّةن  كىجى   ّٕ {ًإلىٍيًيـٍ  كىأىٍكحى

بَّوي  نىادىل ًإذٍ  كىأىي كبى } كىانيكا ... رى اًشًعيفى  لىنىا كى   َٗػّٖ {خى

ـٍ } ا ًإنَّكي مى ـى  حىصىبي  وً المَّ  ديكفً  ًمفٍ  تىٍعبيديكفى  كى يىنَّ   ٖٗ {... جى

ٍسنىى...كىىيـٍ  ًمنَّا لىييـٍ  سىبىقىتٍ  الًَّذيفى  ًإفَّ }   َُِػَُُ {أىٍنفيسيييـٍ  اٍشتىيىتٍ  مىا ًفي اٍلحي
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ٍسنىى ًمنَّا لىييـٍ  سىبىقىتٍ  الًَّذيفى  ًإفَّ }   َُّػَُُ {تيكعىديكفى  كيٍنتيـٍ  الًَّذم ... اٍلحي

ٍسنىى ًمنَّا لىييـٍ  سىبىقىتٍ  لًَّذيفى ا ًإفَّ }   َُّػَُُ {تيكعىديكفى  كيٍنتيـٍ  الًَّذم ... اٍلحي

لىقىدٍ  }   َُٓ {الذٍِّكرً  بىٍعدً  ًمفٍ  الزَّبيكرً  ًفي كىتىٍبنىا كى

 سورة الحج

ا ذىًلؾى }   َُ {... يىدىاؾى  قىدَّمىتٍ  ًبمى

ًمميكا آمىنيكا الًَّذيفى  ييٍدًخؿي  المَّوى  ًإفَّ } اتً  كىعى اًلحى   ُْ {... الصَّ

ًمميكا آمىنيكا الًَّذيفى  ييٍدًخؿي  المَّوى  ًإفَّ } اتً  كىعى اًلحى   ِّ {... الصَّ

ا} مى ٍمنىا كى   ِٓ {... تىمىنَّى ًإذىا ًإالَّ  نىًبيٍّ  كىالى  رىسيكؿو  ًمفٍ  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أىٍرسى

  ّٕ {بىابان ...ًإفَّ الًَّذيفى تىٍدعيكفى ًمٍف ديكًف اهلًل لىٍف يىٍخميقيكا ذي }

ًفي} مىٍيكيـٍ  شىًييدنا الرَّسيكؿي  ًليىكيكفى  ىىذىا كى   ٖٕ {... عى

مىٍيكيـٍ  شىًييدنا الرَّسيكؿي  ًليىكيكفى }   ٖٕ {... عى

 سورة المؤميوف

ا المَّوى  اٍعبيديكا قىٍكـً  يىا} ـٍ  مى   ِّ {غىٍيريهي  ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي

ٍمنىا}   ِّ {... المَّوى  اٍعبيديكا أىفً  ًمٍنييـٍ  رىسيكالن  ًفيًيـٍ  فىأىٍرسى

تَّى} اءى  ًإذىا حى ـي  جى دىىي   ََُػٗٗ {ييٍبعىثيكفى  يىٍكـً  ًإلىى ... اٍلمىٍكتي  أىحى

مىفٍ } فَّتٍ  كى   َُٓػَُّ {تيكىذِّبيكفى  ًبيىا فىكيٍنتيـٍ  ... مىكىاًزينيوي  خى
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 اليورسورة 

اًمسىةى } مىٍييىا وً المَّ  غىضىبى  أىفَّ  كىاٍلخى اًدًقيفى  ًمفى  كىافى  ًإفٍ  عى   ٗ {... الصَّ

 سورة الفرقاف

لىـٍ  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍمؾي  لىوي  الًَّذم} لىدنا يىتًَّخذٍ  كى   ِ {... كى

مىؽى }   ِ {تىٍقًديرنا فىقىدَّرىهي  شىٍيءو  كيؿَّ  كىخى

مىؽى  الًَّذم} مىا كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى   ٗٓ {بىٍينىييمىا كى

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ٗٓ { اٍلعىٍرشً  عى

 سورة الشعراء

ذىا}   َٖ {يىٍشًفيفً  فىييكى  مىًرٍضتي  كىاً 

ا} ... ًمفٍ  لىنىا فىمى   َُِػََُ {اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  فىنىكيكفى  شىاًفًعيفى

نَّوي } ... رىبِّ  لىتىٍنًزيؿي  كىاً  ًبيٍّ  ًبًمسىافو  اٍلعىالىًميفى   ُٓٗػُِٗ {ميًبيفو  عىرى

 سورة اليمؿ

اهي  ًإذىا اٍلميٍضطىرَّ  ييًجيبي  أىمَّف}   ِٔ {... دىعى

ـي  الى  قيؿٍ }    ٓٔ { ... المَّوي  ًإالَّ  اٍلغىٍيبى  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  يىٍعمى
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ذىا} قىعى  كىاً  مىٍيًيـٍ  اٍلقىٍكؿي  كى   ِٖ {... دىابَّةن  لىييـٍ  أىٍخرىٍجنىا عى

ذىا} قىعى  كىاً  مىٍيًيـٍ  اٍلقىٍكؿي  كى   ِٖ {... دىابَّةن  لىييـٍ  أىٍخرىٍجنىا عى

  ِٖ {تيكىمِّميييـٍ  اأٍلىٍرضً  ًمفى  دىابَّةن  لىييـٍ  أىٍخرىٍجنىا }

 القصصسورة 

  ٔٓ { ... أىٍحبىٍبتى  مىفٍ  تىٍيًدم ال ًإنَّؾى }

ٍمدي  لىوي  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  المَّوي  كىىيكى }   َٕ {... اٍلحى

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

  ٖٖ {كىٍجيىوي  ًإالَّ  ىىاًلؾه  شىٍيءو  كيؿ  }

 سورة العيكبوت

ٍزؽى  المَّوً  ًعندى  فىاٍبتىغيكا} كا كىاٍعبيديكهي  الرِّ   ُٕ {لىوي  كىاٍشكيري

ٍذنىا فىكيبلًّ } ٍنًبوً  أىخى   َْ {ًبذى
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 سورة الرـو

ًنيفنا ًلمدِّيفً  كىٍجيىؾى  فىأىًقـٍ }   َّ {حى

 سورة لقماف

ٍمؽي المًَّو فى } مىؽى الًَّذيفى ًمٍف ديكًنوً ىىذىا خى كًني مىاذىا خى   ُُ {... أىري

  ُّ { عىًظيـه  لىظيٍمـه  الشٍِّرؾى  إفَّ  }

ـي  ًعٍندىهي  المَّوى  ًإفَّ }   ّْ {... السَّاعىةً  ًعٍم

 سورة السةدة

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ْ { اٍلعىٍرشً  عى

مىقىوي  شىٍيءو  كيؿَّ  أىٍحسىفى  الًَّذم}   ٕ {... خى

مىقىوي  شىٍيءو  كيؿَّ  أىٍحسىفى  ًذمالَّ }   ٕ {... خى

لىكٍ } تىٍينىا ًشٍئنىا كى   ُّ {ىيدىاىىا نىٍفسو  كيؿَّ  آلى

 سورة األحزاب

ا} ـي  ًلييٍذًىبى  المَّوي  ييًريدي  ًإنَّمى ٍنكي   ّّ {... الرٍِّجسى  عى

  ُٕػَٕ {يمناعىظً  فىٍكزنا فىازى  فىقىدٍ  ... المَّوى  اتَّقيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا}

مىفٍ } ا فىٍكزنا فىازى  فىقىدٍ  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ييًطعً  كى   ُٕ {عىًظيمن

 

 

 



 316 

 الصفح  رقمها اآلل 

 سورة سبأ

ٍينىا فىمىمَّا} مىٍيوً  قىضى   ُْ {... دىلَّييـٍ  مىا اٍلمىٍكتى  عى

 فاطرسورة 

اًعؿً } ًئكىةً  جى ةو  أيكًلي ريسيبلن  اٍلمىبلى   ُ {... أىٍجًنحى

كا النَّاسي  أىي يىا يىا}   ّ {... المَّوً  ًنٍعمىتى  اٍذكيري

اًلؽو  ًمفٍ  ىىؿٍ }   ّ {... المَّوً  غىٍيري  خى

يىٍيًدم يىشىاءي  مىفٍ  ييًضؿ   المَّوى  فىًإفَّ }   ٛ {يىشىاءي  مىفٍ  كى

يىٍيًدم يىشىاءي  مىفٍ  ييًضؿ   المَّوى  فىًإفَّ }   ٛ {يىشىاءي  مىفٍ  كى

يى  يىشىاءي  مىفٍ  ييًضؿ  }   ٖ {يىشىاءي  مىفٍ  ٍيًدمكى

ٍثنىا ثيَـّ  }   ِّ {ًعبىاًدنىا ًمفٍ  اٍصطىفىٍينىا الًَّذيفى  اٍلًكتىابى  أىٍكرى

 سورة لس

ٍكا أىلىـٍ } ـٍ  يىرى كفً  ًمفى  قىٍبمىييـٍ  أىٍىمىٍكنىا كى   ٖٔ {... اٍلقيري

 سورة الصافات

ًقفيكىيـٍ }   ِْ {مىٍسئيكليكفى  ًإنَّييـٍ  كى

ًقفيكىيـٍ }   ِْ {مىٍسئيكليكفى  ًإنَّييـٍ  كى

ًقفيكىيـٍ }   ِْ {مىٍسئيكليكفى  ًإنَّييـٍ  كى
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ًقفيكىيـٍ }   ِْ {مىٍسئيكليكفى  ًإنَّييـٍ  كى

ا أىتىٍعبيديكفى  قىاؿى } *كىالمَّوي  مى ـٍ  تىٍنًحتيكفى مىقىكي مىا خى   ٔٗػٓٗ {تىٍعمىميكفى  كى

ا أىتىٍعبيديكفى  قىاؿى } *كىالمَّ  مى ـٍ  وي تىٍنًحتيكفى مىقىكي مىا خى   ٔٗػٓٗ {تىٍعمىميكفى  كى

ـٍ  كىالمَّوي } مىقىكي مىا خى   ٔٗ {تىٍعمىميكفى  كى

ـٍ  كىالمَّوي } مىقىكي مىا خى   ٔٗ {تىٍعمىميكفى  كى

ـٍ  كىالمَّوي } مىقىكي مىا خى   ٔٗ {تىٍعمىميكفى  كى

ـٍ  كىالمَّوي } مىقىكي مىا خى   ٔٗ {تىٍعمىميكفى  كى

 سورة ص

ٍلنىاهي  ًكتىابه } كا ميبىارىؾه  ًإلىٍيؾى  أىٍنزى   ِٗ {... آيىاًتوً  ًليىدَّبَّري

ا} نىعىؾى  مى دى  أىفٍ  مى ا تىٍسجي مىٍقتي  ًلمى   ٕٓ {ًبيىدىمَّ  خى

ا} نىعىؾى  مى دى  أىفٍ  مى ا تىٍسجي مىٍقتي  ًلمى   ٕٓ {ًبيىدىمَّ  خى

ا} نىعىؾى  مى دى  أىفٍ  مى ا تىٍسجي مىٍقتي  ًلمى   ٕٓ {ًبيىدىمَّ  خى

ا} مىٍقتي  ًلمى   ٕٓ {ًبيىدىمَّ  خى

 سورة الزمر

ى كىالى }   ٕ {اٍلكيٍفرى  ًلًعبىاًدهً  يىٍرضى

  ِّ {... يىشىاءي  مىفٍ  ًبوً  يىٍيًدم المَّوً  ىيدىل ذىًلؾى }
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مىفٍ } ا المَّوي  ييٍضًمؿً  كى مىفٍ  ًمفٍ  لىوي  فىمى *كى ا المَّوي  يىٍيدً  ىىادو  ًمفٍ  لىوي  فىمى

 {ميًضؿٍّ 

  ّٕػّٔ

تىا يىا ٍفسه نى  تىقيكؿى  أىفٍ } ٍسرى مىى حى ٍنبً  ًفي فىرٍَّطتي  مىا عى   ٔٓ {المَّوً  جى

كنِّي المَّوً  أىفىغىٍيرى  قيؿٍ } كيفٍ  ... تىٍأميري   ٔٔػْٔ {الشَّاًكًريفى  ًمفى  كى

ًميعنا كىاأٍلىٍرضي } تيوي  جى   ٕٔ { اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  قىٍبضى

ًميعنا كىاأٍلىٍرضي } تيوي  جى   ٕٔ {...اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  قىٍبضى

ًميعنا كىاأٍلىٍرضي } تيوي  جى   ٕٔ {...اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  قىٍبضى

  ٕٔ {ًبيىًميًنوً  مىٍطًكيَّاته  كىالسَّماكىاتي }

قيًضىى } ؽِّ  بىٍينىييـٍ  كى   ٗٔ {ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  ًباٍلحى

 سورة غافر

مىفٍ  اٍلعىٍرشى  يىٍحًمميكفى  الًَّذيفى } ٍكلىوي  كى   ٕ {... ييسىبِّحيكفى  حى

مىفٍ  اٍلعىٍرشى  يىٍحًمميكفى  الًَّذيفى } ٍكلىوي  كى   ٕ {... ييسىبِّحيكفى  حى

مىفٍ  اٍلعىٍرشى  يىٍحًمميكفى  الًَّذيفى } ٍكلىوي  كى   ٕ {... ييسىبِّحيكفى  حى

مىفٍ  اٍلعىٍرشى  يىٍحًمميكفى  الًَّذيفى } ٍكلىوي  كى   ٕ {... ييسىبِّحيكفى  حى

  ُْ {... دِّيفى ال لىوي  ميٍخًمًصيفى  المَّوى  فىاٍدعيكا}

قىاؿى } ـي  كى ب كي ـٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيكًني رى   َٔ {... لىكي
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قىاؿى } ـي  كى ب كي ـٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيكًني رى   َٔ {... لىكي

قىاؿى } ـي  كى ب كي ـٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيكًني رى   َٔ {لىكي

ـي } ـٍ  المَّوي  ذىًلكي ب كي اًلؽي  رى   ِٔ {شىٍيءو  كيؿِّ  خى

 سورة فصمت

ٍيؿه } ... كىكى كفى  ىيـٍ  ًباآلًخرىةً  كىىيـ لٍِّمميٍشًرًكيفى   ٕػٔ {كىاًفري

اىيفَّ }   ُِ {يىٍكمىٍيفً  ًفي سىمىاكىاتو  سىٍبعى  فىقىضى

ب نىا قىاليكا الًَّذيفى  ًإفَّ }   َّ {... اٍستىقىاميكا ثيَـّ  المَّوي  رى

ب نىا قىاليكا الًَّذيفى  ًإفَّ }   َّ {... اٍستىقىاميكا ثيَـّ  المَّوي  رى

ميكا} ا اٍعمى ا ًإنَّوي  ًشٍئتيـٍ  مى   َْ {بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبمى

نَّوي } ًكيـو  ًمفٍ  تىٍنًزيؿه  ... عىًزيزه  لىًكتىابه  كىاً  ًميدو  حى   ِْػُْ {حى

ًشفىاء ىيدنل آمىنيكا ًلمًَّذيفى  ىيكى  قيؿٍ }   ْْ {كى

 سورة الشورى

  ُُ { ... شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى  }

مىى كىبيرى } ا اٍلميٍشًرًكيفى  عى   ُّ {ًإلىٍيوً  تىٍدعيكىيـٍ  مى

  ُِ {... الدِّيفً  مِّفى  لىييـ شىرىعيكا شيرىكىاء لىييـٍ  أىـٍ }
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  ّٖ {بىٍينىييـٍ  شيكرىل كىأىٍمريىيـٍ }

نَّؾى }   ِٓ {ميٍستىًقيـو  ًصرىاطو  ًإلىى لىتىٍيًدم كىاً 

 سورة الزخرؼ

عىٍمنىاهي  ًإنَّا} ًبٌيان  قيٍرآنان  جى   ّ {تىٍعًقميكفى  لىعىمَّكيـٍ  عىرى

ٍمنىا مىفٍ  كىاٍسأىؿٍ } ًمنىا ًمفٍ  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أىٍرسى   ْٓ {ريسي

ٍمنىا مىفٍ  كىاٍسأىؿٍ } ًمنىا ًمفٍ  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أىٍرسى   ْٓ {...ريسي

نىٍجكىاىي  ًسرَّىيـٍ  نىٍسمىعي  الى  أىنَّا يىٍحسىبيكفى  أىـٍ }   َٖ {... ـٍ كى

نىٍجكىاىيـٍ  ًسرَّىيـٍ  نىٍسمىعي  الى  أىنَّا يىٍحسىبيكفى  أىـٍ }   َٖ {... كى

 سورة الةاثل 

ذى  مىفً  أىفىرىأىٍيتى }   ِّ {ىىكىاهي ... ًإلىيىوي  اتَّخى

 سورة محمد

ًمميكا آمىنيكا الًَّذيفى  ييٍدًخؿي  المَّوى  ًإفَّ } اتً  كىعى اًلحى   ُِ {... الصَّ

 سورة الفتح

مىى فىاٍستىكىل}   ِٗ {سيكًقوً  عى
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 سورة ؽ

ًقيبه  لىدىٍيوً  ًإالَّ  ... اٍلميتىمىقِّيىافً  يىتىمىقَّى ًإذٍ } ًتيده  رى   ُٖػُٕ {عى

ًقيبه  لىدىٍيوً  ًإالَّ  ... اٍلميتىمىقِّيىافً  يىتىمىقَّى ًإذٍ } ًتيده  رى   ُٖػُٕ {عى

ـى  ًفي أىٍلًقيىا} يىنَّ ًنيدو  فَّارو كى  كيؿَّ  جى   ِْ {عى

 سورة الذارلات

ا} مى مىٍقتي  كى ٍنسى  اٍلًجفَّ  خى   ٔٓ {ًليىٍعبيديكفً  ًإالَّ  كىاإٍلً

 سورة الطور

ٍكـً  كىاٍصًبٍر  } بِّؾى  ًلحي   ْٖ {فىًإنَّؾى ًبأىٍعييًننىا رى

 سورة اليةـ

  ِٓ {كىاأليكلىى اآلًخرىةً  فىًممَّوً }

  ِٓ {كىاأليكلىى اآلًخرىةً  فىًممَّوً }

ـٍ } كى تيييـٍ  تيٍغًني ال السَّمىاكىاتً  ًفي مىمىؾو  ًمفٍ  كى   ِٔ {... شىٍيئان  شىفىاعى

 سورة القمر

  ُْ {ًبأىٍعييًننىا تىٍجًرم}

  ُْ {ًبأىٍعييًننىا تىٍجًرم}

  ُْ {ًبأىٍعييًننىا تىٍجًرم}
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مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿَّ  ًإنَّا}   ْٗ {ًبقىدىرو  خى

مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿَّ  نَّاإً }   ْٗ {ًبقىدىرو  خى

مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿَّ  ًإنَّا}   ْٗ {ًبقىدىرو  خى

 سورة الرحمف

يىٍبقىى} بِّؾى  كىٍجوي  كى ؿً  ذيك رى ٍكرىاـً  اٍلجىبلى   ِٕ {كىاإٍلً

يىٍبقىى} بِّؾى  كىٍجوي  كى ؿً  ذيك رى ٍكرىاـً  اٍلجىبلى   ِٕ {كىاإٍلً

 سورة الواقع 

  ْٔ {الزَّاًرعيكفى  نىٍحفي  أىـٍ  تىٍزرىعيكنىوي  أىأىٍنتيـٍ }

 سورة الحدلد

مىى اٍستىكىل ثيَـّ  }   ْ { اٍلعىٍرشً  عى

ٍمنىا لىقىدٍ } مىنىا أىٍرسى   ِٓ {... ًباٍلبىيِّنىاتً  ريسي

 سورة المةادل 

ـي  يىًجدٍ  لىـٍ  فىمىفٍ } ٍيفً  فىًصيىا   ْ {... ميتىتىاًبعىٍيفً  شىٍيرى

ا} ثىةو  ٍجكىلنى  ًمفٍ  يىكيكفي  مى   ٕ {... رىاًبعيييـٍ  ىيكى  ًإالَّ  ثىبلى

ا} ثىةو  نىٍجكىل ًمفٍ  يىكيكفي  مى   ٕ {... رىاًبعيييـٍ  ىيكى  ًإالَّ  ثىبلى
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 سورة الحشر

ـي  اٍلعىًزيزي  كىىيكى  ... ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  الًَّذم المَّوي  ىيكى } ًكي   ِْػِِ {اٍلحى

 سورة الممتحي 

لٍَّكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىا} ا تىتىكى مىٍيًيـٍ  المَّوي  غىًضبى  قىٍكمن   ُّ {عى

 سورة الميافقوف

لىفٍ } رى  كى اءى  ًإذىا نىٍفسنا المَّوي  ييؤىخِّ مييىا جى   ُُ {أىجى

 سورة التغابف

ا المَّوى  فىاتَّقيكا}   ُٔ {اٍستىطىٍعتيـٍ  مى

 سورة التحرلـ

مىٍييىا} ئً  عى ظه  كىةه مىبلى   ٔ {... ًشدىاده  ًغبلى

ا المَّوى  يىٍعصيكفى  الى }   ٔ {... أىمىرىىيـٍ  مى

ا المَّوى  يىٍعصيكفى  الى }   ٔ {... أىمىرىىيـٍ  مى

ا المَّوى  يىٍعصيكفى  الى }   ٔ {... أىمىرىىيـٍ  مى

 سورة الممؾ

ا} ٍمؽً  ًفي تىرىل مى   ّ {تىفىاكيتو  ًمفٍ  الرٍَّحمىفً  خى

ا} مٍ  ًفي تىرىل مى   ّ {تىفىاكيتو  ًمفٍ  الرٍَّحمىفً  ؽً خى
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كا} كا أىكً  قىٍكلىكيـٍ  كىأىًسر  ًبيري  المًَّطيؼي  كىىيكى  ... ًبوً  اٍجيىري   ُْػُّ {اٍلخى

 سورة القمـ

  ِْ { سىاؽو ... عىفٍ  ييٍكشىؼي  يىٍكـى  }

  ِْ { سىاؽو  عىفٍ  ييٍكشىؼي  يىٍكـى  }

قىدٍ } كدً  ًإلىى فى ييٍدعىكٍ  كىانيكا كى   ِْ {سىاًلميكفى  كىىيـٍ  الس جي

 سورة الحاق 

ًئذو } ـٍ  تىٍخفىى الى  تيٍعرىضيكفى  يىٍكمى اًفيىةه  ًمٍنكي   ُٖ {خى

ًتيفى  ًمٍنوي  لىقىطىٍعنىا ثيَـّ  ... اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  ًمفٍ  تىٍنًزيؿه  }   ْٔػّْ {اٍلكى

 سورة المعارج

  ّػُ {اٍلمىعىاًرجً  ًذم المَّوً  ًمفى  ... كىاًقعو  ًبعىذىابو  سىاًئؿه  سىأىؿى }

 سورة الةف

مىفٍ } ـى  نىارى  لىوي  فىًإفَّ  كىرىسيكلىوي  المَّوى  يىٍعصً  كى يىنَّ   ِّ {... جى

ـي } اًل دان  غىيًبوً  عمى ييظًيري  فبل الغىيبً  عى  ًمف ارتىضىى مىفً  إالَّ *أحى

 { رىسيكؿو 

  ِٕػِٔ

 سورة اإليساف

ا} مى   َّ {المَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كى
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 سورة اليبأ

  ّٖ {... الرٍَّحمىفي  لىوي  أىًذفى  مىفٍ  ًإالَّ  يىتىكىمَّميكفى  الى }

ا اٍلمىٍرءي  يىٍنظيري  يىٍكـى }   َْ {... يىدىاهي  قىدَّمىتٍ  مى

 سورة عبس

رىةو  سىفىرىةو*ًكرىاـو  ميطىيَّرىةو*ًبأىٍيًدم مىٍرفيكعىةو }   ُٔػُْ {بىرى

رىةو  سىفىرىةو*ًكرىاـو  ًبأىٍيًدم}   ُٔػُٓ {بىرى

رىةو  سىفىرىةو*ًكرىاـو  ًبأىٍيًدم}   ُٔػُٓ {بىرى

رىةو  سىفىرىةو*ًكرىاـو  ًبأىٍيًدم}   ُٔػُٓ {بىرى

 سورة التكولر

... ميطىاعو  رىسيكؿو  لىقىٍكؿي  ًإنَّوي }   ُِػُٗ {أىًميفو  ثىَـّ  كىًريـو

ـى...يى  أىفٍ  ًمٍنكيـٍ  شىاءى  ًلمىفٍ }   ِٗػِٖ {اٍلعىالىًميفى  رىب   المَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  ٍستىًقي

ا} مى   ِٗ {المَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كى

ا} مى   ِٗ {اٍلعىالىًميفى  رىب   المَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كى

 سورة االيفطار

فَّ } مىٍيكيـٍ  كىاً  ... يىٍعمىميكفى  عى اًفًظيفى   ُِػَُ {تىٍفعىميكفى  مىا لىحى

فَّ } مىٍيكيـٍ  كىاً  ... يىٍعمىميكفى  عى اًفًظيفى   ُِػَُ {تىٍفعىميكفى  مىا لىحى
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 سورة األعمى

مىؽى  الًَّذم}   ِ {فىسىكَّل خى

ـى  صيحيؼً  } ميكسىى ًإٍبرىاًىي   ُٗ {كى

 سورة الغاشل 

  ْػِ {يةحامً  ناران  خاًشعةه... تصمى يكمئذو  كجكهه }

*ثيَـّ  ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

*ثيَـّ  ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

*ثيَـّ  ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

* ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ثيَـّ ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

*ثيَـّ  ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

*ثيَـّ  ًإلىٍينىا ًإفَّ } مىٍينىا ًإفَّ  ًإيىابىييـٍ   ِٔػِٓ {ًحسىابىييـٍ  عى

 سورة الفةر

اءى } ب ؾى  كىجى فًّا كىاٍلمىمىؾي  رى فًّا صى   ِِ {صى

اءى } ب ؾى  كىجى فًّا كىاٍلمىمىؾي  رى فًّا صى   ِِ {صى

اءى } ب ؾى  كىجى فًّا كىاٍلمىمىؾي  رى فًّا صى   ِِ {صى
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 سورة العمؽ

بِّؾى  ًإلىى ًإفَّ }   ٖ {الر ٍجعىى رى

 سورة الزلزل 

ٍيرنا ذىرَّةو  ًمٍثقىاؿى  يىٍعمىؿٍ  فىمىفٍ } مىفٍ  خى   ٖػٕ {يىرىهي  شىرًّا ةو ذىرَّ  ًمٍثقىاؿى  يىٍعمىؿٍ  يىرىهي*كى

 سورة القارع 

ا ثىقيمىتٍ  مىفٍ  فىأىمَّا} مى ا أىٍدرىاؾى  مىكىاًزينيوي ... كى اًميىةه  ًىيىٍو*نىاره  مى   ُُػٔ {حى

 سورة اإلخالص

مىدي  المَّوي }   ِ {الصَّ

مىدي  المَّوي }   ِ {الصَّ
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 اليبول  األحادلث: فهرس ثايلاً 
 

 الصفح  طرؼ الحدلث

نَّةً  بىابى  يآتً  ... اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى  فىأىٍستٍفًتحي

ٍنسىافي  مىاتى  ًإذىا ٍنوي  اٍنقىطىعى  اإٍلً ميوي  عى ثىةو... ًمفٍ  ًإالَّ  عىمى  ثىبلى

 كأستقدرؾ بعممؾ، أستخيرؾ إني الميـ: يقكؿ ثـ ركعتيف فميركع باألمر ىـ إذا
 العظيـ... فضمؾ مف كأسألؾ بقدرتؾ،



ًة... يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتي اسً النَّ  أىٍسعىدي  الًقيىامى


 خمقؾ كىك ندا هلل تجعؿ اهلل، أف عند أعظـ الذنب

 النيار... مسيء ليتكب بالميؿ يده يبسط كجؿ عز اهلل إف

 بأعكر... ليس اهلل إف عميكـ، يخفى ال اهلل إف

غضبي سبقت رحمتي إف: عرشو فكؽ عنده كتب الخمؽ، قضى لما اهلل إف


 غضبي سبقت رحمتي إف: عرشو فكؽ عنده كتب الخمؽ، قضى لما اهلل إف

نَّةى  فىييٍدًخمىييـي  النَّارً  ًمفى  نىاسنا ييٍخًرجي  اهللى  ًإفَّ   اٍلجى

 مسجدا... قبره عمى بنكا فمات، الصالح، الرجؿ فييـ كاف إذا أكلئؾ، إف

مىيَّ  كىًذبنا ًإفَّ  مىى كىكىًذبو  لىٍيسى  عى ... عى دو أىحى


ًة، يىٍكـى  تىبىعنا اأٍلىٍنًبيىاءً  أىٍكثىري  نىاأى  ؿي  كىأىنىا اٍلًقيىامى نَّةً  بىابى  يىٍقرىعي  مىفٍ  أىكَّ  اٍلجى

ذكرني... إذا معو كأنا بي، عبدم ظف عند أنا


ـٍ  فىاةن  المَّوً  ميبلىقيك ًإنَّكي   غيٍرالن  ميشىاةن  عيرىاةن  حي
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اجَّتً  نَّةي  تىحى ...كى  الجى  النَّاري

ًمقىتً  ًئكىةي  خي ، ًمفٍ  اٍلمىبلى ًمؽى  نيكرو اف   كىخي  نىارو  ًمفٍ  مىاًرجو  ًمفٍ  اٍلجى

قىاًربيكا سىدِّديكا كا، كى دنا ييٍدًخؿي  ال فىًإنَّوي  كىأىٍبًشري نَّةى  أىحى  عىمىميوي... الجى

 مرة... أكؿ فييا رأكه التي صكرتو غير صكرة في الجبار فيأتييـ

 آدـ... آدـ، فيأتكف ائتكا :لبعض الناس بعض فيقكؿ

 الممؾ؟ كأنت - بي أتضحؾ أك - بي أتسخر: فيقكؿ

إلييا تيصم كا كال القبكر، عمى تجًمسكا ال


كا الى  يِّري ًة... يىٍكـى  يىٍصعىقيكفى  النَّاسى  فىًإفَّ  األىٍنًبيىاًء، بىٍيفى  تيخى  الًقيىامى

 كتعالى، تبارؾ العزة، رب فييا يضع حتى مزيد، مف ىؿ: تقكؿ جينـ تزاؿ ال
 قدمو...



ميكا الى  كًر... ًفي ييٍنفىخي  فىًإنَّوي  اهلًل، أىٍنًبيىاءً  بىٍيفى  تيفىضِّ  الص 

ـي  يىتىمىنَّى الى  ديكي ، أىحى  يىٍأًتيىوي... أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  ًبوً  يىٍدعي  كىالى  اٍلمىٍكتى

 مساجد ائيـأنبي قبكر اتخذكا كالنصارل الييكد عمى اهلل لعنة

ا دو  ًمفٍ  مى ميوي  ييٍدًخميوي  أىحى نَّةى... عىمى  اٍلجى

فىاًتيحي  ، الغىٍيبً  مى ٍمسه  المَّوي... ًإالَّ  يىٍعمىمييىا الى  خى

ٍمسه  الغىٍيبً  ًمٍفتىاحي   المَّوي... ًإالَّ  يىٍعمىمييىا الى  خى

  كشركو تركتو غيرم، معي فيو أشرؾ عمبل عمؿ مف
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 الضبللة... مف اهلل ىداه فيو ما كاتبع القرآف قرأ مف

ـٍ  ذىا أىمىٍرتيكي اٍستىطىٍعتيـٍ  مىا ًمٍنوي  فىٍأتيكا ًبأىٍمرو  كىاً 


ىذيكدىفَّ  ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىالًَّذم االن  ألى ٍكًضي... عىفٍ  ًرجى  حى

 شعيرة أك حبة ليخمقكا أك ذرة فميخمقكا كخمقي، يخمؽ ذىب ممف أظمـ كمف

ًئكىةه  ًفيكيـٍ  يىتىعىاقىبيكفى  ًئكىةه  ًبالمٍَّيًؿ، مىبلى مىبلى  ًبالنَّيىاًر... كى

 ربنا... إلى استشفعنا لك: فيقكلكف كذلؾ، القيامة يكـ المؤمنيف اهلل يجمع

كالنيار... الميؿ سحاء نفقة، يغيضيا ال مؤلل اهلل يد


نَّةً  أىٍىؿى  اهللي  ييٍدًخؿي  نَّةى، اٍلجى ًتًو... يىشىاءي  مىفٍ  ًخؿي ييدٍ  اٍلجى  ًبرىٍحمى

ًة، يىٍكـى  نيكحه  ييٍدعىى سىٍعدىٍيؾى  لىبٍَّيؾى : فىيىقيكؿي  الًقيىامى ... يىا كى  رىبِّ

 الجنة... يدخبلف اآلخر أحدىما يقتؿ رجميف إلى اهلل يضحؾ

 بيمينو... السمكات كيطكم األرض، اهلل يقبض

 ؤمنة...كم مؤمف كؿ لو فيسجد ساقو، عف ربنا يكشؼ

 الدنيا... السماء إلى ليمة كؿ كتعالى تبارؾ ربنا ينزؿ
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 :فهرس المصادر والمراةعثالثًا: 

 الكرلـ القرآف 
 حسيف فكقية. د: ػ تحقيؽ األشعرم مكسى أبي بف عمي الحسف الديانة ػ أبك أصكؿ عف اإلبانةػ ُ

 ـ. ُٕٕٗىػ ػُّٕٗاألكلى، : القاىرة ػ الطبعة – األنصار محمكد ػ دار

 األثيكبي ػ دار آدـ اهلل عبد عثماف: ػ تحقيؽ العكبرم بىطَّة ػ ابف الناجية الفرقة شريعة عف اإلبانةػ ِ
 .ـُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ الثانية،: السعكدية ػ الطبعة – لمنشر الراية

 المدينةػ  العممي البحث عمادة الجربكع ػ  اهلل ػ عبد اإلسبلمية األمة تحصيف في اإليماف أثرػ ّ
 ـ.ََِّىػ ػ ُِّْاألكلى، :السعكدية ػ الطبعة ػ لمنكرةا
 – التجارية الفرزدؽ المعتؽ ػ مطابع عكاد: ػ تحقيؽ قيـال اإلسبلمية ػ ابف الجيكش اجتماعػ ْ

 ـ.ُٖٖٗ ػ ىػَُْٖ األكلى،: الرياض ػ الطبعة

 ػ قـ ػ العممية الحكزة في المدرسيف جماعة منشكرات الغفارم ػ عمي: تحقيؽ ختصاص ػ المفيد ػاإلػ ٓ
 .إيراف

 ػ ىػَُِْ األكلى،: جدة ػ الطبعة – الخراز العنزم ػ دار أحمد: ػ تحقيؽ ابف تيميةػ  اإلخنائيةػ ٔ
 ـ.َََِ

 ـ.ُٖٗٗ - ىػَُْٗبيركت ػ لبناف ػ  – الفكر ػ دار األثير الغابة في معرفة الصحابة ػ ابف أسدػ ٕ
 إيراف. قـ ػ اإلسبلمية ػ الكتب دار ػالبرقي  األشكاؿ كالقرائف مف المحاسف ػ أحمدػ ٖ

 ػ مكتب نعمتي كمحمد درايتي محمد: تحقيؽ الكاشاني ػ  ػ الفيض القرآف تفسير في األصفىػ ٗ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ األكلى،: اإلسبلمي ػ قـ ػ إيراف ػ الطبعة اإلعبلـ

ىػ ػ  ُُْْلى، القفارم ػ الطبعة: األك  ناصر - عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب أصكؿػ َُ
 ـ.ُْٗٗ
 الرسالة ػ الطبعة: الثالثة، الفكزاف ػ مؤسسة التكحيد ػ صالح كتاب بشرح المستفيد إعانةػ ُُ

 ـ.ََِِىػ ػ ُِّْ
 الخميس ػ دار الرحمف عبد بف محمد: اإلسماعيمي ػ تحقيؽ مرداس بفاالحديث ػ  أئمة اعتقادػ ُِ

 ـ.ُِٗٗىػ ػ ُُِْ الرياض ػ الطبعة: األكلى، – العاصمة
 ػ اإلعتقادات في ديف اإلمامية ػ أبك جعفر القمي "الصدكؽ"ُّ
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 ػ اعتقاداتنا ػ التبريزمُْ

 .ـََِِ ػ ىػُِِْػ الطبعة: الخامسة عشر، العمـ دار ػ الدمشقي األعبلـ ػ الزركميػ ُٓ

لقاضي أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة ػ حافظ الحكمي ػ تحقيؽ: حاـز اػ ُٔ
 .ـََِِػ  ىػُِِْالسعكدية ػ الطبعة: الثانية،  - األكقاؼػ كزارة 
 المعارؼ، الفقي ػ مكتبة حامد محمد: ػ تحقيؽ قيـال الشيطاف ػ ابف مصايد مف الميفاف إغاثةػ ُٕ

 . السعكدية الرياض،

 ـ.ُّٗٗػ  ىػُُّْػ دار الثقافة ػ قـ ػ إيراف ػ  بف محمد بف محمد النعماف األمالي ػ المفيدػ ُٖ
 ـ.ُْٗٗىػ ػ ُُْْالطكسي ػ دار الثقافة ػ قـ ػ إيراف ػ أبك جعفر  األمالي ػػ ُٗ

 سالـ بف الخير أبي بف يحيى الحسيف األشرار ػ أبك القدرية المعتزلة عمى الرد في االنتصارػ َِ
لسعكدية ا الرياض، السمؼ، الخمؼ ػ أضكاء العزيز عبد بف سعكد: ػ تحقيؽ الشافعي اليمني العمراني
 ـ. ُٗٗٗىػ ػ ُُْٗ األكلى،: ػ الطبعة

 المرعشمي ػ دار محمد ػ تحقيؽ: التأكيؿ "تفسير البيضاكم" ػ البيضاكم كأسرار التنزيؿ أنكارػ ُِ
  ـ.ُٖٗٗػ  ىػُُْٖ بيركت ػ الطبعة: األكلى، – التراث إحياء

الصادؽ ػ قـ ػ إيراف ػ  اإلماـ مؤسسة السبحاني ػ كالسٌنة ػ جعفر الكتاب في كالكفر اإليمافػ ِِ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ َُْٗ
عنبر ػ  أحمد عثماف: ػ تحقيؽ الدمشقي المقدسي شامة أبككالحكادث ػ  البدع إنكار عمى الباعثػ ِّ
 ـ.ُٖٕٗ – ىػُّٖٗ األكلى،: القاىرة ػ الطبعة – اليدل دار
الكفاء ػ  مؤسسةالمجمسي ػ  باقر األطيار ػ محمد األئمة أخبار لدرر الجامعة األنكار بحارػ ِْ

 .ـُّٖٗ -  ى َُّْلبناف ػ الطبعة: الثانية،    – بيركت
تحقيؽ: محمكد  ػ السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث العمكـ ػ أبك بحرػ ِٓ

 .مطرجي ػ دار الفكرػ بيركت
 األكلى: طبعةالعربي ػ ال التراث إحياء شيرم ػ دار عمي ػ تحقيؽ: كثير بفاكالنياية ػ  البدايةػ ِٔ

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ ،َُْٖ

 بف محمد أبك جعفر كسمـ ػ عميو اهلل صمى محمد آؿ فضائؿ في الدرجات الكبرل بصائرػ ِٕ
 .ىػُِّٔ- ػ ط: األعممي ػ إيراف "الصفار"  فركخ بف الحسف
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ة ػ السعكدي المنكرة، المدينةػ  العمكـ ةبالدكيش ػ مكت مكسى: ػ تحقيؽابف تيمية ػ  المرتاد بغيةػ ِٖ
 ـ.ُٓٗٗىػ ػ ُُْٓالثالثة ، : الطبعة

 لبناف ػ الطبعة: – الزىراء ػ بيركت الخكئي ػ دار المكسكم القاسـ القرآف ػ أبك تفسير البياف فيػ ِٗ
 ـ.ُٕٓٗ - ىػُّٓٗالرابعة، 

 الغرب ػ دار فكزاف بف سابؽ بف مختار ػ فكزاف الحاج الممحد زيغ لكشؼ كاإلشيار البيافػ َّ
 ـ.ََُِ - ىػُِِْاإلسبلمي ػ

 الفيض، أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف القامكس ػ محٌمد جكاىر مف العركس تاجػ ُّ
  .اليداية دار المحققيف ػ مف مجمكعة: ػ تحقيؽ الزَّبيدم بمرتضى، الممٌقب

 دار التدمرم ػ عمر: ػ تحقيؽ الذىبي الديف كاألعبلـ ػ شمس المشاىير ككفيات اإلسبلـ تاريخػ ِّ
  ـ.ُّٗٗ - ىػ ُُّْ الثانية،: بيركت ػ لبناف ػ الطبعة ػ الكتاب

 - ىػ ُُْٓػ  الفكر العمركم ػ دار غرامة بف عمرك: ػ تحقيؽ عساكر دمشؽ ػ ابف تاريخػ ّّ
 .ـُٓٗٗ

 –ػ تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ػ عالـ الكتب  التبصير في الديف ػ أبك المظفر األسفرايينيػ ّْ
 . ـُّٖٗ -ىػ َُّْى، لبناف ػ الطبعة: األكل

 . العاممي قصير حبيب الطكسي ػ تحقيؽ: أحمد جعفر كالقرآف ػ أب تفسير في التبيافػ ّٓ
 ـ.ُْٖٗىػ ػ  َُْْتكنس ػ  – التكنسية ػ الدار التكنسي عاشكر بفاػ  كالتنكير التحريرػ ّٔ
قدح ػ  الرحمف دعب محمكد: ػ تحقيؽ الياشمي البقاء كاإلنجيؿ ػ أبك التكراة حرؼ مف تخجيؿػ ّٕ

 .ـُٖٗٗ/ىػُُْٗ األكلى،: السعكدية ػ الطبعة الرياض، العبيكاف، مكتبة
البدر ػ  المحسف عبد: الشككاني ػ تحقيؽك  ػ الصنعاني، اإللحاد أدراف عف االعتقاد تطييرػ ّٖ

  .ـََِّىػ ػ ُِْْ السعكدية ػ الطبعة: األكلى، الرياض، سفير، مطبعة

 – العممية الكتب ػ دار الحنفي البخارم الكبلباذم بكر ؼ ػ أبكالتصك  أىؿ لمذىب التعرؼػ ّٗ
 بيركت ػ لبناف.

 – العممية السكد ػ دار الكتب عيكف باسؿ محمد ػ تحقيؽ: التيسترم رفيع بفاالتسترم ػ  تفسيرػ َْ
 . ـََِِىػ ػ  ُِّْبيركت ػ الطبعة: األكلى، 

: القاىرة ػ الطبعة – الحديث ػ دار السيكطي الديف كجبلؿ المحمي الديف الجبلليف ػ جبلؿ تفسيرػ ُْ
 األكلى.
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 ػ قـ - اليادم ػ مؤسسة األعممي حسيف الشيخ الكاشاني ػ تحقيؽ: الفيض ػ الصافي تفسيرػ ِْ
 ـ.ُٓٗٗىػ ػ ُُْٔالثانية،  بطيراف ػ إيراف ػ الطبعة: – الصدر مكتبة
 الرسكلي ىاشـ السيد حقيؽ:الحاجالسمرقندل ػ ت السممي عياش بف النضر كأب تفسير العياشي ػػ ّْ

 اإلسبلمية ػ طيراف ػ إيراف.  العممية المحبلتي ػ المكتبة

 غنيـ ػ دار بف عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر: ػ تحقيؽ السمعاني المظفر القرآف ػ أبك تفسيرػ ْْ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػُُْٖ األكلى،: السعكدية ػ الطبعة – الرياض الكطف،

 العامة المصرية ػ الييئة رضا عمي بف رشيد المنار" ػ محمد "تفسير  كيـالح القرآف تفسيرػ ْٓ
 ـ.َُٗٗىػ ػَُُْلمكتاب ػ 

مىًنيف أبي العزيز ػ ابف القرآف تفسيرػ ْٔ  محمد - عكاشة بف حسيف اهلل عبد أبك: ػ تحقيؽ المالكي زى
 .ـََِِ - ىػُِّْ األكلى،: القاىرة ػ مصر ػ الطبعة – الحديثة الكنز ػ الفاركؽ مصطفى بف

كالتكزيع ػ  لمنشر طيبة سبلمة ػ دار محمد بف سامي: ػ تحقيؽابف كثير العظيـ ػ  القرآف تفسيرػ ْٕ
 ـ.ُٗٗٗ - ىػَُِْ الثانية: الطبعة
 اإلماـ آثار كنشر تنظيـ مؤسسة: كنشر الخميني ػ تحقيؽ الكريـ ػ مصطفى القرآف تفسيرػ ْٖ

 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ األكلى ػ: الخميني ػ الطبعة
 القاىرة. – العربي الفكر ػ دار الخطيب يكنس الكريـ لمقرآف ػ عبد القرآني التفسيرػ ْٗ
 المكسكم طيب السيد: لو كقدـ عميو كعمؽ القمي ػ صححو إبراىيـ بف القمي ػ عمي تفسيرػ َٓ

 اليدل ػ  النجؼ ػ العراؽ. مكتبة الجزائرم ػ منشكرات
 الحمبي البابى مصطفى كمطبعة مكتبة ػ شركة مراغيال مصطفى بف المراغي ػ أحمد تفسيرػ ُٓ

 ـ.ُْٔٗ - ىػ ُّٓٔ األكلى،: بمصر ػ الطبعة كأكالده
 الفكر الزحيمي ػ دار مصطفى بف كىبة كالمنيج ػ د. كالشريعة العقيدة في المنير التفسيرػ ِٓ

 ـ.ُٖٗٗىػ ػ  ُُْٖ ، الثانية: دمشؽ ػ الطبعة – المعاصر
 دمشؽ ػ الطبعة: األكلى، – الفكر الزحيمي ػ دار مصطفى بف كىبة .ػ د الكسيط التفسيرػ ّٓ

 ـ.َََِىػ ػ  ُِِْ
 :الطبعةػ  المركز اإلسبلمي لمدراساتػ  السيد جعفر مرتضى العامميػ  تفسير سكرة الناسػ ْٓ

 .ـُٗٗٗ - ػى ُُْٗ ػ لبناف ػ بيركتػ  األكلى
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 المممكة الجكزم ػ الدماـ ػ ابف دارػ  العثيميف محمد بف صالح بف التدمرية ػ محمد تقريبػ ٓٓ
 ـ.ُٗٗٗػ  ىػُُْٗ األكلى، ػ الطبعة: السعكدية العربية

 بف زاىد محمد: ػ تحقيؽ العسقبلني المىمىطي الحسيف كالبدع ػ أبك األىكاء أىؿ عمى كالرد التنبيوػ ٔٓ
 .مصر – لمتراث األزىرية الككثرم ػ المكتبة الحسف
 آؿ حمد بف اهلل عبد المنيفة ػ أبك المباحث مف الكاسطية عميو تكتاح فيما المطيفة التنبيياتػ ٕٓ

 .ـُْٗٗىػ ػ ُُْْ األكلى،: الرياض ػ الطبعة – طيبة ػ دار سعدم

 مجد: جمعو - عنيما اهلل رضي - عباس بف اهلل عباس ػ عبد ابف تفسير مف المقباس تنكيرػ ٖٓ
 لبناف. – العممية تبالك ػ دار الفيركزآبادل يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف
السيد حسف  :تحقيؽ ػ الطكسى جعفر كأب لمشيخ المفيد ػ المقنعة شرح في تيذيب األحكاـػ ٗٓ

 .ـُٖٓٗىػ ػ َُْٓ طيراف ػ ػ اإلسبلمية الكتب دار ػ المكسكم الخرساف

بيركت  – التراث إحياء مرعب ػ دار عكض محمد: ػ تحقيؽ اليركم منصكر المغة ػ أبك تيذيبػ َٔ
  .ـََُِ ىػ ػُُِْطبعة: األكلى، ػ ال

 ػ إيراف ػ الطبعة: قـ -األبطحي  المكحد عمي ػ محمد الرجاؿ كتاب تنقيح في المقاؿ تيذيبػ ُٔ
 ـ.ُٕٗٗػ   ىُُْٕ الثانية ػ

 – المصرية الجامعات خميؼ ػ دار اهلل فتح. د: ػ تحقيؽ الماتريدم منصكر التكحيد ػ أبكػ ِٔ
 اإلسكندرية.

 الشاكيش ػ المكتب زىير: ػ تحقيؽ عيسى بف ػ  أحمد القكاعد كتصحيح صدالمقا تكضيحػ ّٔ
  ـ.ُٖٔٗػ  ىػَُْٔ الثالثة،: بيركت ػ الطبعة – اإلسبلمي

الشاكيش ػ  زىير: ػ تحقيؽ الكىاب عبد بف ػ محمد التكحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسيرػ ْٔ
  .ـََِِ/ىػُِّْ بيركت ػ الطبعة: األكلى، اإلسبلمي، المكتب

 بف الرحمف عبد: ػ تحقيؽ السعدم الرحمف المناف ػ عبد كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرػ ٓٔ
 ـ.َََِ- ىػَُِْ األكلى: الرسالة ػ الطبعة المكيحؽ ػ مؤسسة معبل
اًمعي ػ ٔٔ  قـ، أمير مطبعة ػ جعفر آؿ تحقيؽ: عبلء الشعيرم ػ محمد بف محمداألٍخبىاًر ػ  جى

  ـ.ُّْٗىػ ػ ُّّٔ الطبعة: الثانية، إيراف ػ قـ ػ ػالرضى  كمنشكرات

 عبد الدكتكر: ػ تحقيؽ الطبرم جرير بفاالطبرم" ػ  القرآف "تفسير آم تأكيؿ عف البياف جامعػ ٕٔ
 ـ.ََُِ - ىػُِِْ األكلى،: ػ الطبعة ىجر التركي ػ دار المحسف عبد بف اهلل
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الرسالة  شاكر ػ مؤسسة محمد ػ تحقيؽ: أحمد مالطبر  جرير بفاالقرآف ػ  تأكيؿ في البياف جامعػ ٖٔ
 ـ. َََِػ  ىػَُِْ ػ الطبعة: األكلى،

: الرياض ػ الطبعة – العطاء سالـ ػ دار رشاد محمد. د: ػ تحقيؽ ابف تيميةالرسائؿ ػ  جامعػ ٗٔ
 ـ.ََُِ - ىػُِِْ األكلى،

 محمد: ارم ػ تحقيؽالبخ عبد اهلل ػ أبك البخارم" صحيح" المختصر الصحيح المسند الجامعػ َٕ
 ـ.ََِِىػ ػ ُِِْ األكلى،: ػ الطبعة النجاة طكؽ الناصر ػ دار

براىيـ البردكني أحمد:  ػ تحقيؽ ػ القرطبي القرطبي" القرآف "تفسير ألحكاـ الجامعػ ُٕ أطفيش ػ  كا 
  ـ.ُْٔٗ - ىػُّْٖ القاىرة ػ الطبعة: الثانية، – المصرية الكتب دار

 مؤسسة دمشؽ ػ الرشيد ػ ػ دار صافي الرحيـ عبد بف الكريـ ػ محمكد آفالقر  إعراب في الجدكؿػ ِٕ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ الرابعة،: بيركت ػ الطبعة اإليماف ػ

 بف العزيز عبد - حسف بف عمي: ػ تحقيؽ ابف تيميةالمسيح ػ  ديف بدؿ لمف الصحيح الجكابػ ّٕ
 . ـُٗٗٗ ػ ىػُُْٗالثانية،  : ةالسعكدية ػ الطبع العاصمة، محمد ػ دار بف حمداف - إبراىيـ

 عبد عادؿك  معكض محمد: ػ تحقيؽ الثعالبي زيد القرآف ػ أبك تفسير في الحساف الجكاىرػ ْٕ
 ـ.ُٖٗٗػ  ىػُُْٖ - ،األكلى :بيركت ػ الطبعة – التراث إحياء المكجكد ػ دار

 الكتب ؿ ػ دارزغمك  ىاجر أبك: ػ تحقيؽ السيكطي الديف المبلئؾ ػ جبلؿ أخبار في الحبائؾػ ٕٓ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓاألكلى، : لبناف ػ الطبعة – بيركت العممية ػ

محمد الرضا آؿ  األستاذ :شرحػ السيد الشريؼ الرضي  ػ حقائؽ التأكيؿ في متشابو التنزيؿػ ٕٔ
 ـ.ُّْٗػ  ىػُّْٓػ  دققتو دار المياجر لمطباعة ػ كاشؼ الغطاء

 ػ الجامعة باز بف اهلل عبد بف العزيز ػ عبد متناقض القرآف أف زعـ فيمف اإلسبلـ حكـػ ٕٕ
 .ـُْٕٗىػ ػ ُّْٗ السابعة،: المنكرة ػ الطبعة بالمدينة اإلسبلمية

 ىػََُْػ  الكبرل ػ طيراف اإلسبلمية المكتبة منشكرات اإلسبلمية ػ الخميني ػ الحككمةػ ٖٕ
 .ـَُٖٗ

 بيركت ػ لمدراسات اإلسبلمي مركزالعاممي ػ ال مرتضى جعفر كالعقيدة ػ السيد الديف في حكاراتػ ٕٗ
  ـ.ََِِ ػ ىػُِّْ األكلى، لبناف ػ الطبعة: ػ

: لبناف ػ  الطبعة البكعمي ػ بيركت ػ ناصر األحسائي ػ تحقيؽ: تكفيؽ النفس ػ أحمد حياةػ َٖ
 ـ.َََِىػ ػ  َُِْ األكلى،
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 السبلـ عمييـ البيت آؿ مؤسسة تحقيؽ: خاتمة مستدرؾ الكسائؿ ػ حسيف النكرم الطبرسي ػػ ُٖ
 ـ.ُْٗٗىػ ػ ُُْٓالتراث ػ قـ المقدسة ػ الطبعة: األكلى ػ  إلحياء
السبلـ ػ المطبعة    عميو الميدم اإلماـ مؤسسة تحقيؽ:ػ  الراكندم الديف كالجرائح ػ قطب الخرائجػ ِٖ

 . ـَُٗٗىػ ػ َُْٗقـ ػ إيراف ػ الطبعة: األكلى،  العممية ػ 
ػ إيراف ػ  اإلسبلمية ػ قـ المنشكرات الغفارل ػ مركز تحقيؽ:عمى القمى ػ جعفر كأب - الخصاؿػ ّٖ

 ـ.ُّٖٗىػ َُّْالطبعة: الثانية ػ

 اإلسبلمي ػ النشر مؤسسة القيكمي ػ جكاد: الحمي ػ تحقيؽ ػ الرجاؿ معرفة في األقكاؿ خبلصةػ ْٖ
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕ األكلى،: الطبعة

: ػ تحقيؽ اهلل" عبد "أبك البخارم، المغيرة بف براىيـإ بف إسماعيؿ بف العباد ػ محمد أفعاؿ خمؽػ ٖٓ
 الرياض.  – السعكدية المعارؼ عميرة ػ دار الرحمف عبد. د

 ػ دار السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف ػ عبد بالمأثكر التفسير في المنثكر الدرػ ٖٔ
 بيركت. – الفكر
 محمد اإلماـ جامعةػ  سالـ رشاد محمد لدكتكرا: ػ تحقيؽ تيمية كالنقؿ ػ ابف العقؿ تعارض درءػ ٕٖ
  ـ.ُُٗٗ - ىػ ُُُْ الثانية،: السعكدية ػ الطبعة اإلسبلمية، سعكد بف

دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية ػ سعكد بف عبد العزيز الخمؼ ػ مكتبة أضكاء السمؼ، ػ ٖٖ
 ـ.ََِْىػ ػ ُِْٓالرياض، السعكدية ػ الطبعة: الرابعة، 

 ـ.ُٕٗٗىػ ػ  ُُْٕاألكلى،  األيركاني ػ الطبعة: الرجالية ػ باقر القكاعد في تمييدية سدرك ػ ٖٗ

 الجميند ػ مؤسسة السيد محمد. د: ػ تحقيؽ تيمية تيمية ػ ابف ابف لتفسير الجامع التفسير دقائؽػ َٗ
  ـ.ُْٖٗػ  ىػَُْْ الثانية،: دمشؽ ػ الطبعة – القرآف عمكـ

بيركت ػ لبناف ػ الطبعة:  الفكر ػ شحادة ػ دار خميؿ ػ تحقيؽ: خمدكف ابف ػ كالخبر المبتدأ ديكافػ ُٗ
 ـ.ُٖٖٗ - ىػَُْٖ الثانية،
الثانية، : القاىرة ػ الطبعة المنار، ػ دار رضا عمي بف رشيد كالشيعة ػ محمد السنة رسائؿػ ِٗ

 ـ.ُْٕٗىػ ػ ُّٔٔ

 نقميا الدىمكم ػ  الرحيـ العيمرم عبد بف اإليماف ػ إسماعيؿ تقكية بػ المسمى التكحيد رسالةػ ّٗ
 - القمـ كحي الغكرم ػ دار الماجد عبد سيد: بيا ػ اعتنى الندكم الحسف أبك: ليا كقدـ لمعربية
 ـ.ََِّ ىػ ػُِّْاألكلى، : سكرية ػ الطبعة دمشؽ،
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 عبد: ػ تحقيؽ األشعرم مكسى أبي بف عمي الحسف األبكاب ػ أبك بباب الثغر أىؿ إلى رسالةػ ْٗ
السعكدية ػ  المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي البحث الجنيدم ػ عمادة محمد شاكر اهلل

 .ـُّٗٗػ  ىػُُّْ

حقي ػ  عمكاف بف معاذ أحمد ػ تحقيؽ: الجكيني محمد ػ أبك كالفكقية االستكاء إثبات في رسالةػ ٓٗ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٗػ الرياض ػ الطبعة: األكلى ػ  طكيؽ دار

: ػ تحقيؽ النجدم التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد ػ الرافضة عمى الرد في ةرسالػ ٔٗ
 .السعكدية الرياض، سعكد، بف محمد اإلماـ الرشيد ػ جامعة سعد بف ناصر

الخرساف ػ  حسف السيد ميدل ػ تحقيؽ: محمد النيسابكرم بف الفتاؿ الكاعظيف ػ محمد ركضةػ ٕٗ
 إيراف. – الرضي ػ قـ منشكرات

 اإلسبلمية، المنار مكتبة - بيركت الرسالة، ػ مؤسسة ابف القيـالعباد ػ  خير ىدم في المعاد زادػ ٖٗ
  .ـُْٗٗػ ىػُُْٓ، الككيت ػ الطبعة: السابعة كالعشركف

 الشيخ: ػ تحقيؽ الشامي الصالحي يكسؼ بف ػ محمدالعباد  خير سيرة في كالرشاد، اليدل سبؿػ ٗٗ
لبناف ػ  – بيركت العممية ػ الكتب معكض ػ دار محمد عمي لشيخا المكجكد، عبد أحمد عادؿ
 ـ.ُّٗٗ - ىػُُْْ األكلى،: الطبعة
ػ  يزيد أبيو اسـ كماجة القزكيني، يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجة ماجو ػ ابف ابف سنفػ ََُ
 الحمبي. البابي عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء الباقي ػ دار عبد فؤاد محمد: تحقيؽ
ًجٍستاني األزدم داكد داكد ػ أبك أبي سنفػ َُُ َى الحميد ػ  عبد الديف محيي محمد: ػ تحقيؽ السِّ
 بيركت ػ لبناف. – صيدا العصرية، المكتبة
براىيـ الباقي عبد فؤاد كمحمد شاكر أحمد :ػ تحقيؽ الترمذم أبك عيسىالترمذم ػ  سنفػ َُِ  كا 
 ـ.ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية،: ر ػ الطبعةمص – الحمبي البابي مصطفى ػ مطبعة عكض عطكة
  .ـََِٔىػ ػ ُِْٕالقاىرة ػ  -الحديث الذىبي ػ دار الديف النببلء ػ شمس أعبلـ سيرػ َُّ

  .ػ طيراف ػ إيراف المازندراني صالح محٌمد المكلي الكافي ػ أصكؿ شرحػ َُْ
الرسالة ػ الطبعة:  سسةالفكزاف ػ مؤ  اهلل عبد بف فكزاف بف الثبلثة ػ صالح األصكؿ شرحػ َُٓ

 ـ. ََِٔ - ىػُِْٕاألكلى، 

ىػ ػ ُِْٓالخضراء ػ  أطمس الخميس ػ دار الرحمف عبد بف التدمرية ػ محمد الرسالة شرحػ َُٔ
 .ـََِْ
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 الشاكيش ػ المكتب زىير األرنؤكط ػ محمد شعيب: ػ تحقيؽ البغكم محمد السنة ػ أبك شرحػ َُٕ
 ـ.ُّٖٗ - ىػَُّْ ،الثانية: الطبعة دمشؽ ػ – اإلسبلمي

 المحسف بف اهلل عبد - األرنؤكط شعيب: ػ تحقيؽالحنفي  العز كالطحاكية ػ أب العقيدة شرحػ َُٖ
 ـ.ُٕٗٗ - ىػُُْٕ العاشرة،: بيركت ػ لبناف ػ الطبعة – الرسالة التركي ػ مؤسسة

 لسٌقاؼ ػ دارا القادر عبد بف عمكم: ػ تحقيؽ ىٌراس خميؿ بف الكاسطية ػ محمد العقيدة شرحػ َُٗ
 .ـُٓٗٗػ  ىػُُْٓ الخبر ػ الطبعة: الثالثة، –اليجرة

 الرياض، الجكزم، ابف الصميؿ ػ دار فكاز سعد: ػ تحقيؽ عثيميف بفاالكاسطية ػ  العقيدة شرحػ َُُ
 ـ.ُٗٗٗػ  ىػُُْٗ الخامسة،: السعكدية ػ الطبعة

 المدينة الدار، نيماف ػ مكتبةالغ محمد بف اهلل البخارم ػ عبد صحيح مف التكحيد كتاب شرحػ ُُُ
 .ـُٖٓٗىػ ػ  َُْٓ المنكرة ػ الطبعة: األكلى،

 بيركت ػ المعرفة ػ ػ دار قيـال كالتعميؿ ػ ابف كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاءػ ُُِ
 ـ.ُٖٕٗىػ ػُّٖٗلبناف ػ 
البخارم ػ  اهلل عبد: ػ تحقيؽ األلكسي المعالي األصحاب ػ أبك سب مف عمى العذاب صبػ ُُّ
  .ـُٕٗٗ - ىػُُْٕ األكلى،: الرياض ػ الطبعة السمؼ، أضكاء

عطار ػ  الغفكر عبد أحمد: ػ تحقيؽ الفارابي نصر العربية ػ أبك كصحاح المغة تاج الصحاحػ ُُْ
 .ـُٕٖٗ -  ىػَُْٕبيركت ػ الطبعة: الرابعة،  – لممبلييف العمـ دار

 السنية السَّقَّاؼ ػ الدرر القادر عبد بف كالسنة ػ عمكم تابالك في الكاردة كجؿ عز اهلل صفاتػ ُُٓ
 ـ.ََِٔ - ىػ ُِْٔ ، الثالثة: اليجرة ػ الطبعة دار -

 ىػ ُُْٕ القاىرة ػ الطبعة: األكلى، –الصابكني الصابكني ػ دار عمي التفاسير ػ محمد صفكةػ ُُٔ
 ـ. ُٕٗٗ -

 ػ دار محمد بف عمي ػ تحقيؽ: قيـال ػ ابف كالمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة الصكاعؽػ ُُٕ
 ـ.ُٖٖٗىػ ػ َُْٖالسعكدية ػ الطبعة: األكلى،  الرياض، العاصمة،

 خاف ػ عالـ العميـ عبد الحافظ. د ػ تحقيؽ: شيبة قاضي ابف الديف الشافعية ػ تقي طبقاتػ ُُٖ
  .ـُٕٖٗىػ ػ َُْٕاألكلى ػ : بيركت ػ لبناف ػ الطبعة – الكتب

عزب ػ  محمد زينيـ محمد د ىاشـ، عمر أحمد د: ػ تحقيؽ بف كثيراالشافعييف ػ  طبقاتػ ُُٗ
 . ـُّٗٗ - ىػُُّْالدينية ػ  الثقافة مكتبة
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الرجائي ػ  ميدم: تحقيؽ البركجردم ػ اصغر عمي ػ الرجاؿ طبقات معرفة في المقاؿ طرائؼػ َُِ
 ـ. َُٗٗىػ ػ َُُْػ قـ ػ إيراف ػ الطبعة: األكلى ػ  المرعشي مكتبة

: ػ تحقيؽ الصنياجي باديس بفاالنبكية ػ  كاألحاديث اٍلقرآنية اآليات ًمف اإلسبلمية العقائدػ ُُِ
 .الثانية: الجزائر ػ ط الجزائرية، الشركة رمضاف ػ مكتبة الصالح محمد

 ـ ػ دار الزىراء ػ بيركت ػ لبناف.ُّٖٗىػ ػ َُّْػ  ْعقائد االمامية ػ محمد رضا المظفر ػ طػ ُِِ

 ـ.ُٔٗٗػ  ىػُُْٕػ إيراف ػ  الشيرازم ػ قـ مكاـر عقائدنا ػ ناصرػ ُِّ
 يحيى محمد تحقيؽ: محمد ػ الديف بدر بف الحسيف العالميف ػ رب معرفة في الثميف العقدػ ُِْ
 ـ.ُٓٗٗ -  ىُُْٓ ػ الطبعة: الثانية، صنعاء اليمني ػ التراث دار عزاف ػ سالـ

المنكرة ػ الطبعة:  المدينة اإلسبلمية ػ الجامعة عثيميف ابفكالجماعة ػ  السنة أىؿ عقيدةػ ُِٓ
 ـ.ََُِػ  ىػُِِْ الرابعة،
 كمحمكد - الخطيب الديف محب: ػ تحقيؽ المالكي اإلشبيمي بكر ػ أبك القكاصـ مف العكاصـػ ُِٔ

 ـ.ُٕٖٗ - ىػَُْٕ الطبعة: الثانية، – بيركت الجيؿ ػ االستانبكلي ػ دار
بيركت ػ  الرسالة، األرنؤكط ػ مؤسسة شعيب: ػ تحقيؽ القاسمي الكزير ابفػ  كالقكاصـ العكاصـػ ُِٕ

 ـ. ُْٗٗ - ىػُُْٓ الطبعة: الثالثة،
 ػ األعممي مؤسسة ػ حسيف تحقيؽ: ػ  "الصدكؽ" القمي جعفر كأب الرضا ػ  أخبار عيكفػ ُِٖ
 ـ.ُْٖٗ -  ىَُْْ األكلى، ػ الطبعة: لبناف - بيركت
 المعركؼ البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد يمافسم الحديث ػ أبك غريبػ ُِٗ

 ـ.ُِٖٗ - ىػَُِْالفكر ػ  الغرباكم ػ دار إبراىيـ الكريـ عبد ػ تحقيؽ: بالخطابي

 ػ تحقيؽ: الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف الحديث ػ جماؿ غريبػ َُّ
 لبناف ػ الطبعة: األكلى، – بيركت - لعمميةا الكتب القمعجي ػ دار أميف المعطي عبد الدكتكر
 .ـُٖٓٗ - ىػَُْٓ
الديب ػ  العظيـ عبد: ػ تحقيؽ الجكيني الممؾ الظمـ ػ عبد التياث في األمـ غياث الغياثيػ ُُّ
  ـ.َُٖٗػ  ىػَُُْ الثانية،: الحرميف ػ الطبعة إماـ مكتبة

مؤسسة  – ناصح أحمد عمي ي كالطيران عباد اهلل الطكسي ػ تحقيؽ: جعفر كأبالغيبة ػ ػ ُِّ
 ـ.َُٗٗىػ ػ ُُُْاألكلى، :  الطبعة ػ ػ قـ اإلسبلمية المعارؼ
 .ـُٕٖٗ - ىػَُْٖ العممية ػ الطبعة: األكلى، الكتب ػ دار تيمية ػ ابف الكبرل الفتاكلػ ُّّ
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 ارالباقي ػ د عبد فؤاد محمد ػ تحقيؽ: العسقبلني حجر بفاالبخارم ػ  صحيح شرح البارم فتحػ ُّْ
 .ـَُٔٗىػ ػ ُّٕٗ بيركت ػ لبناف ػ – المعرفة

 الكمـ دار كثير، ابف ػ دار اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف القدير ػ محمد فتحػ ُّٓ
 ـ.ُّٗٗىػ ػ ُُْْ بيركت ػ الطبعة: االكلى، دمشؽ، - الطيب

محسف ػ  بف حسيف بف محمد بف التكحيد ػ حامد كتاب شرح في المجيد الحميد اهلل فتحػ ُّٔ
 .ـُٔٗٗ/ ىػُُْٕ األكلى،: المؤيد ػ الطبعة زيد ػ دار أبك اهلل عبد بف بكر: تحقيؽ
 الفقي  مطبعة حامد محمد: ػ تحقيؽ الكىاب عبد بف التكحيد ػ محمد كتاب شرح المجيد فتحػ ُّٕ
 ـ. ُٕٓٗىػ ػ ُّٕٕمصر ػ الطبعة: السابعة،  القاىرة، المحمدية، السنة
يعة ػ الحسف بف مكسى النكبختي كسعد بف عبد اهلل القمي ػ تحقيؽ الدكتكر عبد فرؽ الشػ ُّٖ

 ـ.ُِٗٗىػ ػ ُُِْالمنعـ الحفني ػ دار الرشيد ػ القاىرة ػ الطبعة: األكلى، 

بيركت ػ لبناف ػ الطبعة  – الجديدة اآلفاؽ ػ دار األسفراييني منصكر ػ أبك الفرؽ بيف الفرؽػ ُّٗ
 ـ.ُٕٕٗ ىػ ػُّٕٗالثانية، 

جدة ػ  العصرية، عكاجي ػ المكتبة عمي بف غالب. ػ د اإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة فرؽػ َُْ
 ـ.ََُِ - ىػ ُِِْ السعكدية ػ الطبعة: الرابعة،

 القاىرة. – الخانجي ػ مكتبة حـز بفاكالنحؿ ػ  كاألىكاء الممؿ في الفصؿػ ُُْ

 محمد بف محمد :تحقيؽ ػ العاممي رالح الحسف بف ػ محمد األئمة أصكؿ في الميمة الفصكؿػ ُِْ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ – األكلى: الطبعة اإلسبلمية ػ قـ ػ إيراف ػ المعارؼ القائينى ػ مؤسسة الحسيف
ػ  اإلمارات - الفرقاف ػ مكتبة ماه بف زكطي بف ثابت بف النعماف حنيفة األكبر ػ أبك الفقوػ ُّْ

 ـ.ُٗٗٗ - ىػُُْٗ الطبعة: األكلى،
األلباني ػ  الديف ناصر محمد: ػ تحقيؽ اليماني الرحمف عبد ػ العقائد تصحيح إلى القائدػ ُْْ

  .ـُْٖٗػ  ىػ َُْْ الثالثة،: اإلسبلمي ػ الطبعة المكتب

 – بيركت ػ الرسالة العرقسيكسي ػ مؤسسة نعيـ ػ تحقيؽ: محمد المحيط ػ الفيركزآبادم القامكسػ ُْٓ
 ـ.ََِٓ - ىػ ُِْٔلبناف ػ الطبعة: الثامنة، 

 - العبيكاف عامر ػ مكتبة آؿ اهلل عبد بف محمد: ػ تحقيؽ البييقي بكر كالقدر ػ أبك القضاءػ ُْٔ
 ـ.َََِ - ىػُُِْ األكلى،: السعكدية ػ الطبعة/  الرياض
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مؤسسة  العممية الرباني ػ المجنة الطكسي ػ تحقيؽ: الشيخ عمي الديف العقائد ػ نصير قكاعدػ ُْٕ
 ـ.ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔقـ ػ إيراف ػ  الٌسبلـ ػ اإلماـ الصادؽ ػ عميو

 ناصر بف اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد اهلل، عبد التكحيد ػ أبك كتاب شرح السديد القكؿػ ُْٖ
: الدكلية ػ الطبعة النفائس التحؼ أحمد ػ مجمكعة الزيف المرتضى: ػ تحقيؽ سعدم آؿ حمد بف

 الثالثة.
، الثانية: السعكدية ػ الطبعة الجكزم، ابف ػ دار عثيميف بفاد ػ التكحي كتاب عمى المفيد القكؿػ ُْٗ
 ـ.ََِْىػ ػ ُِْْ
ػ  الغفارم اكبر الرازم ػ تحقيؽ:عمى إسحاؽ الكميني بف يعقكب بف محمد جعفر الكافي ػ أبيػ َُٓ
 طيراف ػ إيراف.  اإلسبلمية ػ الكتب دار

 القيكمي ػ جكاد الشيخ: ك القاسـ" ػ تحقيؽالقمي "أب قكلكيو بف محمد بف ػ جعفر الزيارات كامؿػ ُُٓ
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕ األكلى ػ: اإلسبلمي ػ  الطبعة النشر مؤسسة
 العربي ػ الكتاب تدمرم ػ دار السبلـ عبد عمر: ػ تحقيؽ األثير التاريخ ػ ابف في الكامؿػ ُِٓ
  ـ.ُٕٗٗ ػ ىػُُْٕ األكلى،: لبناف ػ الطبعة – بيركت

السعكدية  - األكقاؼ العمماء ػ كزارة مف كالسنة ػ نخبة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ كتابػ ُّٓ
 ـ.َََِػ  ىػُُِْ األكلى،: ػ الطبعة
الرابعة، : ػ إيراف ػ  الطبعة قـ اسماعيمياف ػ  مطبكعاتي ػ مؤسسو البيع ػ الخميني كتابػ ُْٓ
 ـ.َُٗٗػ  ىػَُُْ
عيكف ػ  محمد بشير: ػ تحقيؽ الكىاب عبد بف ػ محمد المكحديف عيكف كقرة التكحيد كتابػ ُٓٓ
ىػ ُُُْ سكرية ػ الطبعة: األكلى، دمشؽ، البياف، دار مكتبة/ السعكدية الطائؼ، المؤيد، مكتبة

 .ـَُٗٗػ

 – الحيدرية المطبعة منشكرات الحمي ػ داكد بف عمى بف الحسف الديف الرجاؿ ػ تقي كتابػ ُٔٓ
  ـ.ُِٕٗ -  ىُِّٗالنجؼ ػ 

النشر  اآلممي ػ مؤسسة زاده اإلعتقاد ػ الحمي ػ تحقيؽ: حسف تجريد شرح المراد في كشؼػ ُٕٓ
 ػ إيراف.  اإلسبلمي ػ قـ

 بف عبد العزيز: ػ تحقيؽ الكىاب عبد بف ػ محمد كالتمبيس البيرج مف إبميس ألقاه ما كشؼػ ُٖٓ
 كالتكزيع. لمنشر العاصمة حمد ػ دارا آؿ الزير عبد اهلل
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 بف محمد أبي اإلماـ: ػ تحقيؽ "إسحاؽ أبك" الثعمبي القرآف ػ أحمد يرتفس عف كالبياف الكشؼػ ُٗٓ
: لبناف ػ الطبعة – بيركت التراث، إحياء الساعدم ػ دار نظير األستاذ: كتدقيؽ عاشكر ػ مراجعة

 ـ.ََِِ - ىػُِِْ األكلى،
 ػ عراقيال مجتبى آقا الحاج: تحقيؽ القمي ػ  المشيدم محمد ػ الغرائب كبحر الدقائؽ كنزػ َُٔ

 ـ.ُٕٖٗػ ػ  ىَُْٕػ إيراف ػ  ػ قـ اإلسبلمي النشر مؤسسة
 – العممية الكتب شاىيف ػ دار عمي محمد: ػ تحقيؽ التنزيؿ ػ الخازف معاني في التأكيؿ لبابػ ُُٔ

 ـ.ُٓٗٗػ  ىػ ُُْٓ - األكلى: بيركت ػ الطبعة
 عادؿ: النعماني ػ تحقيؽ الدمشقي الحنبمي الديف سراج حفص الكتاب ػ أبك عمكـ في المبابػ ُِٔ
 - ىػُُْٗ األكلى، :لبناف ػ الطبعة ػ بيركت - العممية الكتب معكض ػ دار كعمي المكجكد عبد

 .ـُٖٗٗ
 – الفكر باشا ػ دار شمسي الديف خير: السَّراج ػ تحقيؽ عمي ػ محمد المغة قكاعد في المبابػ ُّٔ

 ـ.ُّٖٗ - ىػَُّْ األكلى،: دمشؽ ػ الطبعة
ىػ ػ ُُْْ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة: الثالثة، – صادر ػ دار منظكر ػ ابف لعربلساف اػ ُْٔ
 ـ.ُْٗٗ

 اليند ػ مؤسسة – النظامية رؼاالمع دائرة العسقبلني ػ تحقيؽ: حجر بفاالميزاف ػ  لسافػ ُٓٔ
  .ـُُٕٗػ  ىػَُّٗ الثانية ،: لبناف ػ الطبعة – بيركت ػ األعممي

 البسيكني ػ الييئة إبراىيـ: ػ تحقيؽ القشيرم الكريـ شيرم" ػ عبدالق "تفسير اإلشارات لطائؼػ ُٔٔ
 الثالثة.: مصر ػ الطبعة – لمكتاب العامة المصرية
ػ  الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك الديف، ػ شمس البيية األنكار لكامعػ ُٕٔ

 ـ.ُِٖٗ - ىػَُِْ دمشؽ ػ الطبعة: الثانية، – الخافقيف مؤسسة
حمب ػ  – اإلسبلمية المطبكعات غدة ػ مكتب أبك الفتاح عبد: ػ تحقيؽ ػ النسائي ػ سنف النسائئُٖ
 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔ الثانية،: الطبعة
 ىػ،ُّّّ لبناف، صيدا، العرفاف، مطبعة ػ الطبرسي ػ القرآف تفسير في البياف مجمعػ ُٗٔ

 .ىػَُّْ راف،إي قـ، النجفي، المرعشي العظمى اهلل آية مكتبة منشكرات

 سمطاف ػ مؤسسة المحسف عبد زىير: الحسيف ػ تحقيؽ أبك الرازم، فارس بفاػ  المغة مجمؿػ َُٕ
 ـ. ُٖٔٗ - ىػَُْٔ بيركت ػ الطبعة: الثانية، – الرسالة
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 بف فيد: وػ جمع عثيميف بفاالعثيميف ػ  صالح بف محمد الشيخ فضيمة كرسائؿ فتاكل مجمكعػ ُُٕ
 ـ.ُّٗٗػ  ىػُُّْالثريا ػ  دار - الكطف السميماف ػ دار ناصر
 إيراف ػ الطبعة: قـ ػ اإلسبلمية ػ الكتب دار البرقي ػ خالد بف محمد بف المحاسف ػ أحمدػ ُِٕ
 الثانية.
: ػ تحقيؽ األندلسي عطية بفاػ  عطية" ابف "تفسير العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحررػ  ُّٕ
ػ  ىػ ُِِْ - األكلى: الطبعةػ  بيركت – العممية الكتب محمد ػ دار الشافي عبد السبلـ عبد

 ـ.ُُٗٗ

 عبد ػ تحقيؽ: المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف األعظـ ػ أبك كالمحيط المحكـػ ُْٕ
 ـ. َََِ - ىػُُِْ بيركت ػ الطبعة: األكلى، – العممية الكتب ىنداكم ػ دار الحميد

 بيركت ػ لبناف. – الفكر دار ػ الظاىرم حـز بفاباآلثار ػ  المحمىػ ُٕٓ

 محمد ػ المكتبة الشيخ ػ تحقيؽ: يكسؼ الرازم اهلل عبد أبك الديف الصحاح ػ زيف مختارػ ُٕٔ
 ـ.ُٗٗٗىػ ػ َُِْػ الطبعة: الخامسة،  بيركت ػ العصرية

األلباني ػ  الديف ناصر محمد: ػ تحقيؽ الذىبي الديف العظيـ ػ شمس لمعمي العمك مختصرػ ُٕٕ
  .ـُُٗٗ-ىػُُِْ اإلسبلمي ػ الطبعة: الثانية، المكتب
جفاؿ ػ  إبراىيـ خميؿ ػ تحقيؽ: المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف المخصص ػ أبكػ ُٖٕ
 .ـُٔٗٗ ىػ ػُُْٕ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة: األكلى، – التراث إحياء دار

التركي ػ  اهلل عبد. د: حقيؽػ ت بدراف القادر حنبؿ ػ عبد بف أحمد اإلماـ مذىب إلى المدخؿػ ُٕٗ
 ـ. َُٖٗػ  ىػَُُْ الثانية،: بيركت ػ لبناف ػ الطبعة – الرسالة مؤسسة

األصفياني ػ  القيكمي جكاد تحقيؽ المشيدم ػ جعفر بف محمد اهلل عبد أبك الكبير ػ المزارػ َُٖ
 ـ.َُٗٗىػ ػُُْٗاإلسبلمي ػ طيراف ػ الطبعة: األكلى،  النشر مؤسسة

 الطبعة: الثالثة،ػ  طيبة دارػ  القفارم ناصر. دػ  كالٌشيعىة الس نة أٍىؿ بيف لتٌقريبا مسألةي ػ ُُٖ
 ـ.ُٖٗٗىػ ُِْٖ
 مؤسسة الطبرسي ػ تحقيؽ: النكرم حسيف ميرزا الحاج المسائؿ ػ الكسائؿ كمستنبط مستدرؾػ ُِٖ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٖ األكلى ػ ػ الطبعة: التراث إلحياء البيت آؿ

 . إيراف - طيراف - البعثة مؤسسة - نمازمال عمي - البحار سفينة مستدرؾػ ُّٖ
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 عطا ػ دار القادر عبد مصطفى: ػ تحقيؽ النيسابكرم الصحيحيف ػ الحاكـ عمى المستدرؾػ ُْٖ
  ـ.َُٗٗ – ُُُْ األكلى،: بيركت ػ الطبعة – العممية الكتب

الباقي  عبد فؤاد محمد: ػ تحقيؽ الحجاج بف ػ مسمـ "صحيح مسمـ" المختصر الصحيح المسندػ ُٖٓ
 ػ لبناف. بيركت – التراث إحياء ػ دار
  ىػ ػُُْٕاألكلى، : الطبعة اإلسبلمي ػ النشر ػ مؤسسة عرفانياف رضا الثقات ػ غبلـ مشايخػ ُٖٔ
 ـ.ُٕٖٗ
 كالنشر لمطباعة اليداية ػ دار الكىاب عبد بف التكحيد ػ محمد مقاصد بياف في الحميد المطمبػ ُٕٖ

 .ـُُٗٗ ىػُُُْ األكلى،: الطبعة كالترجمة ػ
 دار بالرياض، الفضيمة السالكس ػ دار عمي كالفركع ػ د. األصكؿ في عشرية االثنى معػ ُٖٖ
 ـ.ََِّ - ىػُِْْ السابعة،: بمصر ػ الطبعة القرآف دار بقطر، الثقافة
 فب عمر: ػ تحقيؽ الحكمي األصكؿ ػ حافظ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارجػ ُٖٗ
 . ـَُٗٗ - ىػَُُْ األكلى،: الدماـ ػ الطبعة – القيـ ابف عمر ػ دار أبك محمكد

 عبد:  ػ تحقيؽ الشافعي البغكم محمد ػ أبك القرآف "تفسير البغكم" تفسير في التنزيؿ معالـػ َُٗ
  ـ.َُٗٗىػ ػ َُِْبيركت ػ لبناف ػ الطبعة: األكلى، – العربي التراث إحياء الميدم ػ دار الرزاؽ

 بيركت ػ لبناف. ػ النعماف مؤسسة العسكرم ػ مرتضى المدرستيف ػ السيد معالـػ ُُٗ
عرابو ػ إبراىيـ القرآف معانيػ ُِٗ  – الكتب ػ عالـ الزجاج إسحاؽ أبك سيؿ، بف السرم بف كا 

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكلى، بيركت ػ الطبعة:
 عمؿ ػ عالـ فريؽ بمساعدة عمر حميدال عبد مختار أحمد المعاصرة ػ د العربية المغة معجـػ ُّٗ

 ـ.ََِٖ - ىػُِْٗالكتب ػ الطبعة: األكلى، 

 عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة  العربية المغة الكسيط ػ مجمع المعجـػ ُْٗ
 .الدعكة ػ دار (النجار محمد/  القادر
 أحمد دكتكر: الفارابي ػ تحقيؽ حسيفال بف إبراىيـ بف إسحاؽ إبراىيـ األدب ػ أبك ديكاف معجـػ ُٓٗ
  .ـََِّ - ىػُِْْالشعب ػ القاىرة ػ  دار عمر ػ مؤسسة مختار

 الخكئي ػ الطبعة: المكسكم أبك القاسـ الركاة ػ السيد طبقات الحديث كتفصيؿ معجـ رجاؿػ ُٔٗ
 ـ. ُِٗٗ - ىػُُّْالخامسة ػ 
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 عبد الحسيف ػ تحقيؽ: أبك الرازم، كينيالقز  زكرياء بف فارس بف المغة ػ أحمد مقاييس معجـػ ُٕٗ
 ـ. ُٕٗٗ - ىػُّٗٗالفكر ػ  ىاركف ػ دار محمد السبلـ

 :األشعرم ػ تحقيؽ مكسى أبي بف عمي الحسف المصميف ػ أبك كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالتػ ُٖٗ
 ـ.ََِٓ - ىػُِْٔالعصرية ػ الطبعة: األكلى،  زرزكر ػ المكتبة نعيـ
 ػ مؤسسة الشيرستاني أحمد بكر أبى بف الكريـ عبد بف محمد الفتح كالنحؿ ػ أبك الممؿػ ُٗٗ
 .الحمبي

 مؤسسة -القمى  بابكيو بف الحسيف بف عمى بف محمد جعفر ػ أبى الفقيو يحضره ال مفػ ََِ
 .لبناف بيركت ػ لممطبكعات ػ األعممي

 اهلل عبد أبك ديفال كاالعتزاؿ ػ شمس الرفض أىؿ كبلـ نقض في االعتداؿ منياج مف المنتقىػ َُِ
 .الخطيب الديف محب: ػ تحقيؽ الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد
سالـ ػ  رشاد محمد ػ تحقيؽ: تيمية القدرية ػ ابف الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة منياجػ َِِ
 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔاإلسبلمية ػ الطبعة: األكلى،  سعكد بف محمد اإلماـ جامعة

 ػ دار النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا الحجاج ػ أبك بف مسمـ صحيح شرح جالمنياػ َِّ
 ـ. ُِٕٗىػ ػ ُِّٗ العربي ػ بيركت ػ الطبعة: الثانية، التراث إحياء

 التاريخ ػ محمد ك السنة ك الكتاب في السبلـ عميو طالب أبي بف عمي اإلماـ مكسكعةػ َِْ
 دار الطباطبائي ػ مؤسسة محمكد السيد ، الطباطبائي ـكاظ محمد السيد:  الريشيرم كالمساعداف

 ـ. ََِٓىػ ػ ُِْٓ الثانية،: الثقافية ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة العممية الحديث

 لمشباب العالمية المعاصرة ػ الندكة كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعةػ َِٓ
ىػ ػ َُِْػ الطبعة: الرابعة،  العالمية الندكة ارالجيني ػ د حماد بف مانع. د: اإلسبلمي ػ مراجعة

 ـ.َُٗٗ

 البجاكم ػ دار محمد عمي: ػ تحقيؽ الذىبي الديف الرجاؿ ػ شمس نقد في االعتداؿ ميزافػ َِٔ
 ـ.ُّٔٗ - ىػُِّٖ لبناف ػ الطبعة: األكلى، – بيركت المعرفة،

ػ  ىػُُْٔالثانية ػ : ػ الطبعة الحديث ػ قـ ػ إيراف شيرم ػ دار الرم ػ محمد الحكمة ميزافػ َِٕ
 ـ.ُٔٗٗ
 بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف كالسكر ػ إبراىيـ اآليات تناسب في الدرر نظـػ َِٖ

 .القاىرة اإلسبلمي، الكتاب ػ دار البقاعي
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 حسف بف رشيد: تحقيؽ الدارمي السجستاني ػ سعيد ػ أبك عثماف سعيد أبي اإلماـ نقضػ َِٗ
  .ـُٖٗٗ - ىػُُْٖ األكلى، ػ الطبعة: الرشد كتبةاأللمعي ػ م

 عبد بف المقصكد عبد ابف السيد: ػ تحقيؽ ماكردمالالماكردم" ػ  كالعيكف  "تفسير النكتػ َُِ
 لبناف. ػ بيركت - العممية الكتب الرحيـ ػ دار

 لبناف. المعرفة ػ بيركت ػ  عبده ػ دار محمد الببلغة ػ شرح: الشيخ نيجػ ُُِ

 الجامعة زينك ػ مطابع جميؿ بف محمد: ػ تحقيؽ تيمية كالخمؽ ػ ابف الحؽ بيف اسطةالك ػ ُِِ
 السعكدية ػ الطبعة: األكلى. النبكية، المدينة اإلسبلمية،

 مصطفى ػ دار كتركي األرناؤكط أحمد ػ تحقيؽ: الصفدم الديف بالكفيات ػ صبلح الكافيػ ُِّ
 . ـَََِ -ىػَُِْبيركت ػ لبناف ػ – التراث إحياء

 داككدم ػ دار عدناف صفكاف: ػ تحقيؽ الكاحدم الحسف العزيز ػ أبك الكتاب تفسير في الكجيزػ ُِْ
 ـ. ُٓٗٗػ  ىػ ُُْٓ األكلى،: دمشؽ ػ الطبعة - القمـ

 آؿ العزيز عبد بف صالح: كتقديـ األثرم ػ مراجعة اهلل ػ عبد الصالح السمؼ عقيدة في الكجيزػ ُِٓ
 ـ.ََِِىػ ػ ُِِْ األكلى،: السعكدية ػ الطبعة - األكقاؼ الشيخ ػ كزارة

ر الحسف بف ػ ميحٌمدٍ   الشيعة كسائؿػ ُِٔ  السبلـ عمييـ البيتً  آؿ العاممي ػ تحقيؽ: مؤٌسسة الحي
 الت راًث ػ قـ ػ إيراف. إلحياء
 ػ دار مجمكعة مف المحققيف: ػ تحقيؽ الكاحدم الحسف المجيد ػ أبك القرآف تفسير في الكسيطػ ُِٕ

  .ـُْٗٗ - ىػُُْٓ األكلى،: لبناف ػ الطبعة – بيركت العممية ػ لكتبا

العقيدة ػ  بقسـ مشارؾ الرقب ػ أستاذ صالح. الشيعة ػ د عقائد شنائع كشؼ في الكشيعةػ ُِٖ
 ـ. ََِّ - ىػُِْْاألكلى ػ  اإلسبلمية ػ الطبعة: الجامعة
عباس ػ  إحساف ػ  تحقيؽ: اإلربمي رمكيالب خمكاف الزماف ػ ابف أبناء كأنباء األعياف كفياتػ ُِٗ
 بيركت. – صادر دار

ىػ ػ ُُّْ قـ ػ إيراف ػ دار الكتاب ػ  طاكس ػ مؤسسو بف مكسى بف عمى ػ سيد اليقيفػ َِِ
 ـ. ُِٗٗ
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 رابعًا: فهرس الموضوعات
 

 الصفح  الموضوع

 أ اإلىداء
 ب شكر كتقدير

 ت المقدمة
 حخطة البحث

 الفصؿ التمهلدي

 لشلع  والروالات الميسوب  ألئمتهـاتعرلؼ 
 ٕٓػٔ

 ٖٔػٕ المبحث األوؿ: التعرلؼ بالشلع  اإلمامل  ويشأتهـ وأئمتهـ.

 ّ .ماميةاإلالمطمب األكؿ: تعريؼ الشيعة 

 ٕ.اإلماميةالمطمب الثاني: نشأة الشيعة 

 ٗ .اإلماميةالمطمب الثالث: التعريؼ بأئمة الشيعة 

 َِػُْ .الشلع  اإلمامل  وأهـ كتبهـ ألئم ميسوب  الروالات الالمبحث الثايي: 

 ُٓ اصطبلحان.ك  لغةن الركايات تعريؼ المطمب األكؿ: 

 ُٖأىـ كتب الركايات المنسكبة لؤلئمة عند الشيعة اإلمامية.المطمب الثاني: 

 الفصؿ األوؿ

 عمى معتقداتهـ في اإللهلات وأثرها الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 
 ٗٓٔػٕٔ

 ٔ٘ػٕٕ عمى توحلد الربوبل . وأثرها مبحث األوؿ: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع ال
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 الصفح  الموضوع

 ِّ ؤلئمة في تكحيد الربكبية.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 

 ّٖ الربكبية. في تكحيد ـتيدعقيالمطمب الثاني: أثر الركايات عمى 
 ْْ ؤلئمة في تكحيد الربكبية.لالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

توحلد  عقلدتهـ في عمى وأثرها المبحث الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 
 اإللوهل . 

 ٙٚػٕ٘

 ّٓ ؤلئمة في تكحيد اإللكىية.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 

 ُٔ اإللكىية. في تكحيد عمى عقيدتيـالمطمب الثاني: أثر الركايات 
 ٕٔ في تكحيد اإللكىية.: نقض الركايات المنسكبة لؤلئمة ثالثالمطمب ال

توحلد  عقلدتهـ في عمىوأثرها  لشلع المبحث الثالث: الروالات الميسوب  ألئم  ا
 األسماء والصفات.

 ٗٓٔػٚٚ

 ٖٕفي تكحيد األسماء كالصفات.األكؿ: الركايات المنسكبة لؤلئمة المطمب 

 ٖٔ .تكحيد األسماء كالصفات عقيدتيـ في ىالمطمب الثاني: أثر الركايات عم
 ِٗ .ؤلئمة في تكحيد األسماء كالصفاتلالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

 الفصؿ الثايي

 عمى معتقداتهـ في الكتب واليبوات وأثرها الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 
 ٛٙٔػ٘ٓٔ

في الكتب  عقلدتهـعمى  اوأثره الروالات الميسوب  ألئم  الشلع  المبحث األوؿ:
 السماول .

 ٖٛٔػٙٓٔ
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 الصفح  الموضوع

 ٚٓٔ ؤلئمة في الكتب السماكية.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 

 ُُٔ السماكية.في الكتب  عمى عقيدتيـالمطمب الثاني: أثر الركايات 
 ُِّ ؤلئمة في الكتب السماكية.لالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

في  عقلدتهـعمى  وأثرها لمبحث الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع ا
 اليبوات.

 ٛٙٔػٜٖٔ

 َُْ ؤلئمة في النبكات.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 

 ُٓٓ النبكات. في عمى عقيدتيـالمطمب الثاني: أثر الركايات 
 ُُٔ ئمة في النبكات.لؤلالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

 الفصؿ الثالث

 عمى معتقداتهـ في السمعلات وأثرها الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 
 ٜٕٚػٜٙٔ

في  عقلدتهـعمى  وأثرهاالمبحث األوؿ: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع  
 المالئك .

 ٕٓٓػٓٚٔ

 ُُٕ ؤلئمة في المبلئكة.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 

 ُٕٖ في المبلئكة. عقيدتيـيات عمى المطمب الثاني: أثر الركا
 ُِٗ ؤلئمة في المبلئكة.لالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

في اللـو  عقلدتهـعمى  وأثرهاالمبحث الثايي: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع  
 اآلخر.

 ٕٗٗػٕٔٓ

 َِِ ؤلئمة في اليكـ اآلخر.لالمطمب األكؿ: الركايات المنسكبة 
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 الصفح                الموضوع

 ِِِ اآلخر. ليكـفي ا عقيدتيـالمطمب الثاني: أثر الركايات عمى 

 ِِّ ؤلئمة في اليـك اآلخر.لالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 

في  عقلدتهـعمى  وأثرها المبحث الثالث: الروالات الميسوب  ألئم  الشلع 
 والقدر. القضاء

 ٜٕٚػٕ٘ٗ

 ِْٔ ؤلئمة في القضاء كالقدر.لركايات المنسكبة المطمب األكؿ: ال
 ِٖٓ كالقدر. في القضاء عقيدتيـالمطمب الثاني: أثر الركايات عمى 

 ِٔٔ ؤلئمة في القضاء كالقدر.لالمطمب الثالث: نقض الركايات المنسكبة 
 ٖٕٛػٕٓٛ الخاتم 

 َِٖ أكالن: نتائج البحث

 ِّٖ ثانيا: تكصيات الباحث

 ٖٔٗػٕٗٛ الفهارس

 ِٖٓ ية.القرآنأكالن: فيرس اآليات 

 ُّٖ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية.

 ُِّ ثالثان: فيرس المصادر كالمراجع.

 ّّٖ رابعان: فيرس المكضكعات.
 

 

 



 342 

 ممخص البحث
 

 أما أجمعيف، كأصحابو آلو كعمى محمد نبينا عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف رب هلل الحمد
 :بعد

" إلى اإلثني عشريةإلى إبراز الركايات التي نسبتيا الشيعة اإلمامية " ييدؼ ىذا البحث
الربكبية، كاأللكىية، كاألسماء كالصفات(، تكحيد ) اإلليياتعمى معتقداتيـ في  كأثرىا أئمتيا

 .اليـك اآلخر، كالقضاء كالقدر(ك كمعتقداتيـ في الكتب كالنبكات، كالغيبيات )المبلئكة، 
ي فصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ كخاتمة، الفصؿ التمييدم تحدثت كقد جعمت ىذا البحث ف

 فيو عف تعريؼ الشيعة كالركايات المنسكبة إلى أئمتيـ.
عمى معتقداتيـ في  كأثرىا الركايات المنسكبة ألئمة الشيعةكيتحدث الفصؿ األكؿ عف 

كاأللكىية،  ، كتحدثت فيو عف مباحث حكؿ ىذه الركايات كأثرىا عمى تكحيد الربكبية،اإللييات
 ، كمف ثـ نقضيا مف خبلؿ منيج السمؼ.كاألسماء كالصفات

عمى معتقداتيـ في  كأثرىاالركايات المنسكبة ألئمة الشيعة  كيتحدث الفصؿ الثاني عف
كتحدثت فيو عف مباحث حكؿ ىذه الركايات كأثرىا عمى اعتقادىـ بالكتب  ،الكتب كالنبكات

 ف ثـ نقضيا مف خبلؿ منيج السمؼ.كم السماكية، كاألنبياء عمييـ السبلـ،
عمى معتقداتيـ في  كأثرىا الركايات المنسكبة ألئمة الشيعة كيتحدث الفصؿ الثالث عف

كتحدثت فيو عف مباحث حكؿ ىذه الركايات كأثرىا عمى اعتقادىـ بالمبلئكة،  "الغيبيات"، السمعيات
 سمؼ.كمف ثـ نقضيا مف خبلؿ منيج ال كاليـك اآلخر، كالقضاء كالقدر،

 .أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث عف فيياأما الخاتمة فقد تحدثت 
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Abstract 
 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace upon our Prophet  

Muhammad and his family and his companions, but after: 

 

This research aims to highlight the impact of the stories attributed Shia Imami  

"Twelver" to the imams on their beliefs in Theology (unification of the Lord, and 

divinity, and the names and attributes), and beliefs in books and prophecies, and 

metaphysics (the angels, and the other day, and Acts of God). 

 

This research has made in the introductory chapter, three chapters and 

 a conclusion, the introductory chapter talked about the definition of the Shiites and 

stories attributed to their imams. 

 

The first chapter speaks about the impact of stories attributed to the Imams 

of Shia beliefs in Theology, and spoke about the Investigations on these stories and their 

impact on the unification of divinity, and divinity, and the names and attributes, and 

then reversed through the curriculum advances. 

 

The second chapter speaks about the impact of stories attributed to the Imams 

of Shia beliefs in books and prophecies, and spoke about the Investigations on these 

stories and their impact on the belief that holy books, and the prophets, peace be upon 

them, and then reversed through the curriculum advances. 

 

The third chapter speaks about the impact of stories attributed to the Imams 

of Shia beliefs in Audiology "superstition," and spoke about the Investigations about 

these stories and their impact on their belief in angels, and the other day, and fate and 

destiny, and then reversed through the curriculum advances. 

 

The conclusion in which she spoke about the most important conclusions 

 and recommendations reached by the researcher. 

 
 

 


