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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
بعنكاف " شبيات  ىك الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كبعد: فإف ىذا البحث كالذم

العقائدية عمى صحيحي البخارم كمسمـ" قد تناكلت فيو جممة مف الشبيات  - اإلثناعشرية –الشيعة 
ـ منيا برا،، أال كىي فرقة الشيعة التي أثارتيا إحدل الفرؽ التي تنتسب زكران لئلسبلـ، كاإلسبل

تتعمؽ  ،، فقد أثار زكران العديد مف الشبيات عمى أصح كتابيف بعد القرآف الكريـاإلثناعشرية
بدراسة عممية  ،، كقد قمت بفضؿ اهلل تعالى بالرد عمى تمؾ الشبيات كتفنيدىااألنبيا،باإللييات ك 
ناقشت فييا المكضكع مف جميع جكانبو، كقد اعتمد الباحث في بحثو ىذا عمى المنيج  ،مكضكعية

االستقرائي، ثـ الكصفي التحميمي ثـ االستنباطي، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قسَّـ الباحث الرسالة إلى 
 مقدمة، كتمييد، كثبلثة فصكؿ.

الباحث، كالدراسات  : أىمية المكضكع، كسبب اختياره، كأىداؼأما المقدمة فقد اشتممت عمى
السابقة، كمنيج البحث، كطريقة البحث، كخطة البحث، أما الفصؿ التمييدم فقد اشتمؿ عمى 

ترجمة اإلماـ مسمـ، كمكانة الصحيحيف عند أىؿ السنة، كتعريؼ الشيعة ك ترجمة اإلماـ البخارم، 
ما الفصؿ األكؿ فقد ، أاإلثناعشريةلغةن كاصطبلحان، كمكانة الصحيحيف عند الشيعة  اإلثناعشرية

المتعمقة بالتدكيف كعدالة الركاة مف الصحابة، أما الفصؿ  اإلثناعشريةاشتمؿ عمى شبيات الشيعة 
المتعمقة بأحاديث التكحيد في الصحيحيف، أما   اإلثناعشريةالثاني فقد اشتمؿ عمى شبيات الشيعة 

في الصحيحيف، كأخيران  األنبيا،ة بالمتعمق اإلثناعشريةالفصؿ الثالث فقد اشتمؿ عمى شبيات الشيعة 
 جا،ت الخاتمة تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
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 ممخص الرسالة بالمغة النجميزية
Abstract 

Praise be to Allah and peace be upon Mohammad the Messenger of Allah:  

The title of this study is "The unspecific interpretations of the Religious 

Itnaashria Shiites to the Sahih Al-Bukhari and Muslim". The investigator 

has studied a group of misinterpretations raised by one of the divisions that 

falsely claiming Islam, it is the Division of Religious Itnaashria Shiites; 

they mentioned several blatant lies on the most perfect two books that stand 

next to the holy Quran in relation to Divine and prophet-hood matters. The 

investigator has controverted and refuted those misinterpretations in a 

scientific method objectively where the core subject was fully discussed. 

Descriptive approach and extrapolation was adopted, and analysis was 

conducted where inferences were contrived.  

The study comprised an introduction, prelusion and three chapters.  The 

introduction included the importance of the study, justification, objectives, 

literature review, methodology, tools and the plan of study. The prelusion 

included the biographies of both Imams Al-Bukhari and Muslim, the 

standing of the Sahihein (Sahih Al-Bukhari and Muslim) to Ahlu Sonnah 

(Sunni People), linguistic and conventional definition of Itnaashria Shiites, 

and  the standing of the Sahihein to Itnaashria Shiites.  The first chapter 

included the unspecific interpretations of the Itnaashria Shiites concerning 

authenticated documentation and fairness of Sahaba Narrators, the second 

chapter included the unspecific interpretations of the Itnaashria Shiites 

concerning the Hadiths of oneness in the Sahih Al-Bukhari and Muslim. 

The third chapter included the unspecific interpretations of the Itnaashria 

Shiites concerning prophet-hood in the Sahih Al-Bukhari and Muslim. 

Finally, the conclusion came out with the most important results and 

recommendations. 
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 صفحة اقتباس
 

ـَ ] تعالى:قاؿ  َٚن ِم َُ َْٔىُٚن َؾ ُف افنَّ ًَ َْٖتَب ٚ َؾ َٓ ََِخ ِمْْ َس ْٕ َُْْٔٚه َآَيٚتَِْٚ َؾٚ َٖ افَِّذي َآَت َب َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ َواْتُؾ َظ

( ـَ ِٚوي ٌَ ِْ 571اف َُ َثِؾ اف َّ ـَ ُف  ُِ َث َّ َبَع َهَقاُه َؾ َد إَِػ األَْرِض َواتَّ َِ ٚ َوَفَُُِّْف َأْخ َُْٚه ِِبَ ًْ ِٛ إِْن ( َوَفْق ِصْئَْٚ َفَرَؾ

َََهَص  ُبقا بَِآَيٚتَِْٚ َؾْٚؿُهِص اف ذَّ ـَ ـَ  ْقِم افَِّذي ََ ْٞ َذفَِؽ َمَثُؾ اف َٓ ِْ ُف َي ـْ ْٞ َأْو َتْسُ َٓ ِْ ِْٔف َي َِ ْؾ َظ ِّ
ْؿ ََتْ ُٓ َِّ ًَ  َف

ُروَن) َُّ ٍَ قنَ 571َيَت ُّ
ُٕقا َيْيِِ ٚ ـَ ْؿ  ُٓ َس ٍُ ْٕ ُبقا بَِآَيٚتَِْٚ َوَأ ذَّ ـَ ـَ  ْقُم افَِّذي ََ ِد اهلُل 577)( َشَٚء َمَثًًل اف ـْ ََيْ ( َم

وَن) ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اخَلِِٚسُ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِدي َوَم ْٓ َق ادُ ُٓ ِـّ 571َؾ ـَ اِِل ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ ِِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ ( َوَف

ْؿ َآَذاٌن ََل  ٚ َوََلُ وَن ِِبَ ْؿ َأْظُغٌ ََل ُيْبِكُ ٚ َوََلُ قَن ِِبَ ُٓ ََ ٍْ ُِقٌب ََل َي ْؿ ُؿ ِْٕس ََلُ ٚ ُأوَفئَِؽ  َواإِل قَن ِِبَ ًُ َّ َيْس

ُِقَن) ٚؾِ ٌَ ِٚم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ ُأوَفِئَؽ ُهُؿ اف ًَ ْٕ ٚألَ ـَ 571ـَ ٚ َوَذُروا افَِّذي ( َوهللِ األَْشََمُء احُلْسَْك َؾْٚدُظقُه ِِبَ

ُِقَن) َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْٔجَزْوَن َمٚ  ِِْحُدوَن ِِف َأْشََمئِِف َش ٌٜ 511ُي َْٚ ُأمَّ َْ َِ ـْ َخ َّ ََيُْدوَن بِٚحَلؼِّ َوبِِف  ( َوِِم

ِدُفقَن) ًْ قَن)515َي ُّ َِ ًْ ُٞ ََل َي ْٔ ـْ َح ْؿ ِم ُٓ ُبقا بَِآَيٚتَِْٚ َشَْْسَتْدِرُج ذَّ ـَ ـَ  ْؿ إِنَّ 511( َوافَِّذي ( َوُأْمِع ََلُ

ِْٔدي َمتٌِغ)   {.7>5-9;5}األعراف[(511ـَ
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 الىداء
 

  ، وآل بيتو إلى الحبيب المصطفى 

 الكرام ... رضوان اهلل عمييم أجمعينإلى الصحابة 

 إلى من ىم أكرم منا جميعًا ... الشيداء

 إلى األسود القابعين خمف القضبان ... األسرى

 إلى العظماء: والدي ووالدتي ... عمييم رحمة من اهلل ورضوان

 إلى إخواني وأخواتي وأبنائيم جميعًا 

 إلى زوجتي الغالية ... حفظيا اهلل تعالى

 الحبيبة أم إبراىيم ... رحميا اهلل تعالى إلى أختي

 وأبناءىم جميعاً  محمد، والعمة الغالية أم محمد إلى العم الغالي أبي

 لينا - سندس –ُمْنَيو  –ىديل  –أحمد  –محمد  –إلى أبنائي األعزاء/ ىيثم 

 إلى أحبابي وأقاربي وأصدقائي جميعاً 

 إلى طمبة العمم في كل زمان ومكان

 ل المتواضعأىدي ىذا العم
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 شكر وتقدير
َر َؾِ٘نَّ َرِّبِّ َؽِْلٌّ  :يقكؿ اهلل تعالى في محكـ التنزيؿ ٍَ ـَ ـْ  ِسِف َوَم ٍْ ُر فَِْ ُُ ََم َيْن َّٕ َر َؾِ٘ َُ ـْ َص ]َوَم

ِريٌؿ[ ٍيرىةى  أىًبي كعىفٍ .، {84}النمل: ـَ  .(1)" النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  اهللى  يىٍشكيري  الى : "  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى

بالحمد كالثنا،، بأف أعانني عمى أدا،  سبحانو، أتكجو إلى اهلل رسكلو أمر ، ك كامتثاالن ألمر اهلل 
ىذا العمؿ، كمف ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر، كعظيـ االمتناف إلى كؿ مف أسيـ، أك ساعد في ىذا البحث، أك 

 أسدل إليَّ نصيحةن أك تكجييان، كأخص بالذكر كؿ مف:

  أستاذم كشيخي الكريـ المشرؼ عمى ىذه الرسالة، فضيمة الدكتكر/ أحمد جابر العمصي، الذم منحني
 مف جيده ككقتو الكثير، كجاد عميَّ بنصائحو النافعة، فأسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير الجزا،.

 كما كأتكجو بالشكر كالتقدير ألستاذمَّ الكريميف عضكم لجنة المناقشة: 

 تاذ الدكتكر: صالح حسيف الرقب ......... مناقشان داخميان فضيمة األس

 فضيمة الدكتكر: عبد السبلـ عطكة الفندم ............ مناقشان خارجيان 

  كأخص بالذكر كميتي الحبيبة كالقائميف عمييا –بغزة  –كما أتكجو بالشكر كالعرفاف لمجامعة اإلسبلمية ،
كجميع العامميف فييا، كعمى رأسيـ عميد كمية أصكؿ  ، كطاقميا التدريسي،–كمية أصكؿ الديف  -

 .عبد اهلل  يأب  الشنطيعبد اهلل الديف، فضيمة الدكتكر/ عماد الديف 
  أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى األخكة في العمؿ اإليجابي، كأخص بالذكر األخ العزيز/ حسف سعيد كما

 . عاصـ أبيالجعبرم 
  كعمى -مدينة جباليا –كما أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى األخكة العامميف في دار القرآف الكريـ كالسنة ،

 . محمد أبي رأسيـ فضيمة الشيخ/ خضر محمد الشناط 
 كر األخ كما أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى األخكة في الجمعية الكطنية لمتنمية كالتطكير، كأخص بالذ

 . بصير يالدكتكر/ منير البرش أب
 محمد  يأب -معركؼ محمد ناصر  /كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أخي كشيخي فضيمة الدكتكر-. 

                                                           
، الترمذم، سنف الترمذم، باب ما جا، في الشكر 7938( حديث رقـ 13/322ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد )(1

، ابف حباف، صحيح ابف حباف، ذكر ما يجب عمى المر، مف الشكر 1954( حديث رقـ 4/339)جلمف أحسف إليؾ 
، صححو األلباني، انظر: األلباني، صحيح الجامع 3408( حديث رقـ 8/199)جألخيو المسمـ عند اإلحساف إليو 

 6601( حديث رقـ 2/1222)جالصغير كزياداتو 
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 عمى ما قدمكه مف تضحياتو  ،كأىؿ بيتي الطيبيف الغالية، كما أتكجو بالشكر كاالمتناف إلى زكجتي 
 فجزاىـ اهلل جميعان خير الجزا،. جميؿ. كصبرو 
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 المقدمة
ككفى باهلل شييدنا،  ،الحمد هلل الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمي الديف كمو

كمف  ،خاتـ األنبيا، كالمرسميف، كعمى آلو كأصحابو كالتابعيف  كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد
 تبعيـ بًإحساف إلى يكـ الديف، أما بعد:

يتائو السٌنة  اهلل تعالى عمى عباده بإرساؿ محمدمفَّ  مقدف نزاؿ القرآف الكريـ عميو، كا  ، كا 
َـّ اهللُ َظَذ ] ، قاؿ تعالى:الكريـ مف حيث حجيتيا كمنزلتيا في التشريعالتي ىي صنك القرآف  ْد َم ََ فَ

ُؿ افُِ  ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ َآَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقًَل ِم ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َٜ ادُ َّ ُْ َتَٚب َواحِل

ل  ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ  .{5:8}آل عمران:[ َضًَلٍل ُمبِغٍ َوإِْن 

 .فالكتاب ىك القرآف العظيـ، كالحكمة ىي السنَّة النبكية الثابتة عف رسكؿ اهلل 
مف السنَّة، كبيَّف أنيا قسـ مف الكحي  كقد فرض اهلل عمى الناس األخذ بما جا، بو محمد 

ُشقُل َؾُخُذوُه وَ ] كجز، منو، فقاؿ تعالى: ُؿ افرَّ ـُ قا اهلَل إِنَّ اهلَل َوَمٚ َآَتٚ َُ قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ َمٚ ََنَٚ

ِٚب  ََ ًِ  .{;}احلرش:[ َصِديُد اف
ـِ اََلَقى] :تعالىكقاؿ   . {8_7}النَّجم:[ إِْن ُهَق إَِلَّ َوْحٌل ُيقَحك* َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

كاألخذ  كتكضحو، تفسرهتندرج معو في الكحي اإلليي، كىي  ،فالسنَّة النبكية ىي قسيمة القرآف
ُشقَل َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا ] :قكؿ اهلل  عمى ىذابيا سبب لبلىتدا، كما يدؿ  قا افرَّ ًُ قا اهلَل َوَأضِٔ ًُ ُؿْؾ َأضِٔ

ُشقِل إَِلَّ افَبًَل  َتُدوا َوَمٚ َظَذ افرَّ قُه ََتْ ًُ ُتْؿ َوإِْن ُتىِٔ ِْ ْؿ َمٚ ُُحِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َوَظ ِْٔف َمٚ ُُحِّ َِ ََم َظ َّٕ [ بِغُ  ُُغ ادُ َؾِ٘

كاف حظو  ،كاألخذ بسنَّتو كاالستمساؾ بيا أكمؿ فمف كاف نصيبو مف طاعة النبي  .،{98}النور:
َـّ، كعكسو بعكسو، فإف اإلنساف يفكتو مف االىتدا، بقدر ما فاتو مف السنَّة عممنا  مف االىتدا، أت

 .كعمبلن 
زرع الفتنة بيف المسمميف، كتفريؽ جمعيـ، كتشتيت دائمان  يحاكلكفمنذ نشأتيـ الشيعة ك 

البياف مف أحاديث  ةً مى صَّ فى كمي  ،بنصكص قاطعة الداللة تصطدـ دائمان لكف تمؾ المحاكالت كحدتيـ، 
أماميـ إال التشكيؾ في السنة، فتارة  القـكتكشؼ زيغيا، كتحذر مف باطميا، فبل يجد ف،  النبي

يف اإلمام :كىما ،ف لمسنةيٍ فى نٍّ صى ، كتارة يياجمكف أكثؽ مي ايكتارة في حفظ ،تيايجادلكف في حجي
يشكككف ف، ركاة الحديث مف الصحابة كصحيحييما، كتارة يياجمكف  -البخارم كمسمـ -الجميميف

ألنيما عمدة كتب  ؛عمى اإلماميف البخارم كمسمـ يكجو الشيعة ىجكمان ، ك ما ال يكافؽ ىكاىـكؿ  في
فتراىـ يثيركف قضايا فقيية، أك يعمقكف عمى آرا، اإلماميف، أك نقد الصحيحيف مف  أىؿ السنة،

 الفكر الشيعي. مف شأنيا أف تنقضالناحية الحديثية، ككؿ األحاديث التي 
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األكاذيب الشيعة الكثير مف  اجمع فييالتي  ة،مطبكعال بكتبعض الكقد كقفت عمى 
مف الفجكر، كقكؿ الزكر،  تمؾ الكتبعميو  تشتممالمنكرات، مع ما اك ، كاألضاليؿ فترا،اتكاال

مسمؾ أىؿ الغي كالضبلؿ،  ا أصحابياكالتجانؼ لئلثـ كالعدكاف، كصريح اإلفؾ كالبيتاف، سمؾ فيي
كقد قاؿ ، كضمكا عف سكا، السبيؿ مف الناس، كأضمكا كثيران  ،أىكا، قكـ قد ضمكا مف قبؿ افيي كاكاتبع

ُش ] تعالى: ـْ ُيَنِٚؿِؼ افرَّ َقفِِّف َمٚ َتَقػَّ َوَم ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اَُلَدى َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِِٔؾ ادُ ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ ـْ َب قَل ِم

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ُْٕهِِِف َج  .{559}النساء:[ َو

اهلل بإلى ركف غير كثيؽ، استعنت  كاعف طريؽ أىؿ الحؽ كالتحقيؽ، كلجأالقكـ نكب تفمما 
كاهلل مف خبلؿ كتابة رسالة عممية، يـ، كتفنيد ادعا،اتيـ كبياف ضبلالتيـ، أباطيمعمى رد تعالى 

 عممنا ىذا المسؤكؿ المرجك اإلجابة، أف يمدنا باإلصابة، كأف يجزؿ لنا األجر كاإلثابة، كأف يجعؿ
 ، كأف يقمع بو صاحب الباطؿ كمبتغيو.كعمؿ بو، كأف ينفع بو مف قرأه لكجيو الكريـ خالصان 
 أىمية الموضوع وسبب اختياره: أواًل:

 :لقد كاف الختيار ىذا المكضكع أسباب عديدة أذكر أىميا
الصحيحيف اشتمبل عمى كثير مف  إذ إفمتمثمة في الصحيحيف،  الذب عف سنة النبي  .1

 .أحاديث النبي 
 ، الذيف نقمكا لنا السنة كالمحجة البيضا،.الذب عف عرض الصحابة  .2
 إليو المشكككف في الصحيحيف.إثبات عدـ صحة ما ذىب  .3
، كجيؿ البعض بأىداؼ الشيعة كغاياتيـ. .4  كاقع المسمميف اليـك
 حاجة المكتبة اإلسبلمية إلى بحث عممي محكـ، يتناكؿ ىذا المكضكع مف جكانبو المختمفة. .5

 ثانيًا: أىداف الباحث:
 تكضيح المفيـك الحقيقي لمكانة كمنزلة الصحيحيف. .1
 ف، كترسيخ إيمانيـ بما جا، في الصحيحيف.رسـ معالـ النجاة لممؤمني .2
 تبصير المسمميف بأسباب الضبلؿ، كأسباب اليبلؾ. .3
 إقامة البينة كالحجة عمى مف انساقكا في كحؿ التشيع كالزندقة.  .4
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 ثالثًا: الدراسات السابقة: 
بعد االطبلع كالبحث عمى الدراسات السابقة في ىذا المكضكع، كبعد مراسمة مركز الممؾ 

لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية بالمممكة العربية السعكدية، كالبحث في المكتبة اإللكتركنية  فيصؿ
ككذلؾ كتاب الكشؼ عف رسائؿ الماجستير في الجامعة، لـ أجد أم  ،بالجامعة اإلسبلمية ػػػ غزة ػػػػ

قة رسالة تناكلت ىذا المكضكع مف جميع جكانبو، حيث كرد ىذا المكضكع عمى شكؿ إشارات متفر 
في بعض الكتب كالكتيبات، أما في ىذا البحث فسكؼ أتناكؿ فيو بإذف اهلل تعالى المكضكع بشكؿ 

كَّمىة.  مكسع كمستقؿ كمف جميع جكانبو، كفي إطار دراسة مكضكعية ميحى
 رابعًا: منيج  البحث: 

لقد اعتمد الباحث في ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي، ثـ الكصفي التحميمي، ثـ 
 نباطي.االست

 خامسًا: طريقة البحث:
 اآلتيةلقد اعتمد الباحث في بحثو الخطكات 

 جمع الشبيات المتعمقة بمكضكع البحث. .1
 كضع كؿ شبية تحت العنكاف المناسب ليا كنقضيا. .2
عزك اآليات التي كردت في ىذا البحث إلى سكرىا، ذاكران اسـ السكرة مع رقـ اآلية مباشرة  في  .3

 الحاشية. المتف، كذلؾ تخفيفان عف
االستدالؿ باألحاديث النبكية الشريفة، كاآلثار التي تخدـ ىذا البحث مف مظانيا الصحيحة،  .4

كدعت الحاجة لذلؾ، مع ذكر  ع تخريجيا إف لـ تكف في الصحيحيفم ،كعزكىا إلى مصادرىا
 حكـ العمما، عمييا.

 عمؿ تراجـ لؤلعبلـ المغمكريف. .5
مبتدئان بذكر اسـ المؤلؼ ميختصران، فاسـ الكتاب، ثـ  ،تكثيؽ النصكص المنقكلة في اليامش .6

 الجز، فالصفحة، مع جعؿ االسـ كامبلن كالبيانات التفصيمية في فيرس المراجع.
 إعداد الفيارس البلزمة، كذلؾ لتسييؿ الكصكؿ إلى المطمكب.  .7

 خطة البحث: :سادساً 
 ،كتمييد ،مؿ عمى مقدمةكتحقيقان ليذه األىداؼ كالغايات، فقد جعمت خطة ىذا البحث تشت

 :، كخاتمة تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات، كفيارس، كذلؾ عمى النحك التاليكفصميف
 المقدمة:

: أىمية المكضكع، كسبب اختياره، كأىداؼ الباحث، كالدراسات السابقة، كمنيج كتشتمؿ عمى
 البحث، كطريقة البحث، كخطة البحث.
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 يالتمييدالفصل 
 : كفيو خمسة مطالب

 .ترجمة اإلماـ البخارم :المطمب األول
 .ترجمة اإلماـ مسمـ :المطمب الثاني
 .مكانة الصحيحيف عند أىؿ السنة :المطمب الثالث
 لغةن كاصطبلحان. اإلثناعشريةالشيعة  المطمب الرابع:

 .اإلثناعشرية مكانة الصحيحيف عند الشيعة المطمب الخامس:
 

 الفصل األول
 

 في الصحيحين صفاتالمتعمقة بأحاديث ال  الثناعشريةشبيات الشيعة 
 كفيو مبحثاف:

 المتعمقة بأحاديث الصفات الذاتية. الثناعشريةالمبحث األول: شبيات الشيعة 
 كفيو ستة مطالب:

 معنى الصفات الذاتية لغة كاصطبلحان. المطمب األول:
 عمى أحاديث صفة الكجو كالرد عمييا. اإلثناعشرية: شبية الشيعة المطمب الثاني
 عمى أحاديث صفة اليديف كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبية الشيعة  المطمب الثالث:
 عمى أحاديث صفة اإلصبع كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبية الشيعة  المطمب الرابع:

 عمى أحاديث صفة الساؽ كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبية الشيعة  المطمب الخامس:
 عمى أحاديث صفة القىدىـ كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبية الشيعة  المطمب السادس:

 
 فعمية.ال الصفات بأحاديثالمتعمقة بأحاديث  الثناعشريةالمبحث الثاني: شبيات الشيعة 

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 .عمييا كالرد الصحيحيف في تعالى اهلل رؤية أحاديث عمى اإلثناعشرية الشيعة شبيات المطمب األول:
 .عمييا كالرد الصحيحيف كاالستكا، في العمك أحاديث عمى اإلثناعشرية الشيعة شبيات :المطمب الثاني
في الصحيحيف كالرد  الدنيا السما، إلى عمى أحاديث النزكؿ اإلثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب الثالث:

 .عمييا
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 نيالفصل الثا
 في الصحيحين األنبياءالمتعمقة ب الثناعشريةشبيات الشيعة 

 كفيو  مبحثاف:
المتعمقة ببعض األنبياء والرسل عمييم  الثناعشريةشبيات الشيعة : ألولالمبحث ا

 السالم والرد عمييا.
 :مطالب خمسة كفيو

 .عمييا كالرد   بآدـ المتعمقة اإلثناعشرية الشيعة شبيات :األول المطمب
 .عمييا كالرد  بإبراىيـ المتعمقة اإلثناعشرية الشيعة شبيات :الثاني المطمب
  عمييا. كالرد  بمكسى المتعمقة اإلثناعشرية الشيعة شبيات :الثالث المطمب
 .عمييا كالرد  بسميماف المتعمقة اإلثناعشرية الشيعة شبيات :الرابع المطمب
 .عمييا كالرد النمؿحرؽ نبي اهلل لقرية  حكؿ اإلثناعشرية الشيعة شبيات :الخامس المطمب

 
 عمييا. والرد المتعمقة بالنبي محمد  الثناعشريةشبيات الشيعة : لثانيالمبحث ا

 :مطالب كفيو خمسة
 المتعمقة بحادثة شؽ الصدر كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب األول:
 المتعمقة بقصة بد، الكحي كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب الثاني:

 كنسيانو كالرد عمييا. المتعمقة بسيك النبي  اإلثناعشريةشبيات الشيعة  الثالث: المطمب
 المتعمقة بحادثة السحر كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب الرابع:

 المتعمقة بحادثة المدكد كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب الخامس:
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 ترجمة المام البخاري: المطمب األول
 

  :اسمو وكنيتو ونسبو :أوالً 
ىك محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ابف بذدزبة، كقيؿ: بردزبة، ببا، مكحدة مفتكحة، 
ثـ را، ساكنة، ثـ داؿ ميممة مكسكرة، ثـ زال ساكنة، ثـ با، مكحدة، ثـ ىا،، ىكذا قيده األمير أبك 

، كقيؿ: ابف األحنؼ الجعفي مكالىـ، لبخارية، كمعناه بالعربية الزراعبف ماككال، كقاؿ: ىك با نصر
 ،إماـ ىذا الشأف كالمقتدل بو فيو "،أبك عبد اهلل بف أبي الحسف البخارم الحافظ، صاحب "الصحيح

 .(1)معكؿ عمى كتابو بيف أىؿ اإلسبلـكال

 ثانيًا: والدتو ووفاتو:
بعد صبلة الجمعة لثبلث عشرة ليمة خمت  دى لً البخارل، كي  اإلماـاتفؽ العمما، عمى أف : والدتو -1

 .(2)مف شير شكاؿ سنة أربع كتسعيف كمائة

تكفى ليمة السبت عند صبلة العشا، ليمة ، البخارل اإلماـ أف عمىكذلؾ  العمما، اتفؽ: ك وفاتو -2
قرية  ،(3)ائتيف، كدفف بخرتنؾفف يكـ الفطر بعد الظير سنة ست كخمسيف كمعيد الفطر، كدي 

 .(4)مف سمرقند قريبة

 : نشأتو وبعض كراماتو :ثالثاً 
كأستاذ مف أساتذتو، ألَّؼ في  ،نوفارس مف فرساك  ،الحديث أبرز رجاؿ يعد اإلماـ البخارم مف

 ،في بيت صالح كرع كقد كانت نشأتو ،ان يتجاكز الثامنة عشرة عام عيمره الىك صبي ك ىذا العمـ ك 
كنجابتو كشدة  ذكاؤه عميو كأعانو ،هصغر  ذمن العمـ إليو بى بٍّ الكرعيف، كحي  العمما، مف أبكه ككاف

  حرصو عمى طمب العمـ.
                                                           

، (10/79)ج، الذىبي، سير أعبلـ النببل، (431-1/430)جؿ المزم، تيذيب الكماؿ في أسما، الرجاانظر:  (1)
 (6/34)جالزركمي، األعبلـ 

أبك عباس اإلربمي، كفيات األعياف كأنبا، أبنا، : كانظر، (1/68)ج( انظر: النككم، تيذيب األسما، كالمغات (2
 (4/190)جالزماف، 

: بفتح أكلو، كتسكيف ثانيو، كفتح التا، المثناة مف فكؽ، كنكف ساكنة، ككاؼ: قرية بينيا كبيف سمرقند (3 ٍرتىٍنؾي ( خى
ثبلثة فراسخ، بيا قبر محمد بف إسماعيؿ البخارم، ينسب إلييا أبك منصكر غالب بف جبرائيؿ الخرتنكي، كىك الذم 

 (2/356)جمكم، معجـ البمداف نزؿ عميو البخارم كمات في داره. / شياب الديف الح
 :انظرك ، (10/79)جالذىبي، سير أعبلـ النببل،  :انظرو ،(1/68)ج( انظر: النككم، تيذيب األسما، كالمغات (4
 (9/48)جبف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب ا
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 فرأت أمو في المناـ إبراىيـ الخميؿ  ،البخارم قد ذىب بصره كىك صغير اإلماـكاف 
ليـ حفظ الحديث ، كأي كقاؿ: يا ىذه قد رٌد اهلل عمى ابنؾ بصره لكثرة دعائؾ أك بكائؾ فأصبح بصيران 

ثـ حٌج بو أبكه فرجع أبكه كأقاـ بمكة المكرمة في طمب  ،في صغره كىك ابف عشر سنيف أك أقؿٌ 
كرحؿ رحبلت كاسعة في طمب الحديث إلى أمصار  ،العمـ، كذلؾ سنة ثماف عشرة مف عمره

 (.1)اإلسبلـ

أجمع الذيف ييقتدل بيـ كبعمميـ كفقييـ ؛ لذلؾ  أئمة الحديث البخارم إماـ مف ماـلقد كاف اإل
 مف بالعديد البخارم اإلماـ تمٌيزالكريـ، حيث  المحققكف عمى أف كتابو أصح كتاب بعد القرآف

 شيكخ عدد حيث زاد ،منازعة ببل فيو اإلسبلـ عمما،أشير  جعمتو التي الفذَّة، العممية المكاىب
 .الثقات األعبلـ مف شيخ ألؼ عف البخارم

 كانكا كٌميـ ،حديث صاحب إالٌ  فييـ ليس رجبلن  كثمانيف ألؼ عف كتبت": اهلل رحمو قاؿ
 (.2)"كينقص يزيد ،كعمؿ قكؿ اإليماف: يقكلكف

 ستة بيما ظؿ كقد العمـ، طمب في البخارم رحمة بداية كانت ،مكة كالمدينة المنكرة كفي
 كيحاكر العمما، يجالس البمداف بيف متنقبلن  بعدىا انطمؽ ثـ كالعمما،، الشيكخ مف ينيؿ أعكاـ،

 .، حتى جمع اآلالؼ مف أحاديث رسكؿ اهلل لمتحديث مجالس كيعقد الحديث، كيجمع المحدٍّثيف،

 كتابي في كضعت ماك  ،حديث ألؼ ستمائة زىا، مف الصحيح ىذا خرجت": رحمو اهلل قاؿ
 (.3)"ركعتيف كصٌميت ذلؾ قبؿ اغتسمت إال حديثان  ىذا

 تميَّز، فالدنيا في كالزىد كالكرع كالسخا، كالشجاعة الحيا، غاية في اهلل، رحمو البخارم كافك 
 الصفات كىذه المخمصيف، العمما، في إال تتكافر ال كريمة، كشمائؿ عذبة بصفات البخارم اإلماـ
 .عميو كأقرانو يثنكف شيكخو مف زمانو عمما،، كجعمت البخارم اإلماـ رفعت منزلة التي ىي

                                                           
الككاكب الدرارم في : شمس الديف الكرماني، كانظر (، ك24/445انظر المزم، تيذيب الكماؿ في أسما، الرجاؿ، )ج( (1

 (1/51)ج شمس الديف السفيرم، شرح البخارم لمسفيرم :(، كانظر1/11شرح البخارم، صحيح البخارم )ج
 (10/81)ج( الذىبي، سير أعبلـ النببل، (2
(، أبك بكر العراقي، طرح التثريب في شرح 1/29)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح البخارم، صحيح البخارم(3

 (1/7)جبف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح البخارم، صحيح البخارم ا(، 1/101)جالتقريب 
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 البخارم ير لـ " :(2)المديني بف عمي كقاؿ ،(1)"مثمو خراساف أخرجت ما: "أحمد اإلماـ قاؿ
 الحديث في إليو الناس الحتاج الحسف زمف في كاف لك " :(4)راىكيو بف إسحاؽ كقاؿ ،(3)"نفسو مثؿ

 .(7)"العراؽ دخؿ مف أعمـ إسماعيؿ بف محمد: "(6) الرازم حاتـ أبك كقاؿ ،(5)"كفقيو كمعرفتو

 في القرآف يختـ ككاف ركعة، عشرة ثبلث ليمة كؿ في يصميالبخارم  كاف" : كثير قاؿ ابف
 بالميؿ الصدقة يكثر ككاف ،كجيران  سران  منو ينفؽ جيد ككاف لو ماؿ ختمة، رمضاف مف ليمة كؿ

    .(8)"النفس شريؼ الرمية،د دَّ سى مي  الدعكة، مستجاب ككاف كعبلنية، سران  كالنيار

ككاف البخارم صاحب كرامات كثيرة في حياتو كفي مماتو، فقد كصؼ بف كثير الكرامات التي 
 الفطر، عيد ليمة كفاتو كانت ،كعندما حاف كقت لقائو بربو حمت باإلماـ البخارم عند مكتو فقاؿ: " 

مٍّي العشا، صبلة عند السبت، ليمة ككانت  مائتيف،ك  كخمسيف ست سنة الظير بعد العيد يـك عميو كصي
 قبره مف فاحت ديًفف كحيف بو، أكصى ما كفؽ عمامة، كال قميص فييا ليس بيض أثكاب ثبلثة في ككيفٍّف

                                                           
 (14/529)ج( ابف كثير، البداية كالنياية (1
ىك الشيخ اإلماـ الحجة أمير المؤمنيف في الحديث، أبك الحسف عمي بف عبد اهلل بف جعفر  عمي بن المديني:( (2

بف نجيح بف بكر بف سعد السعدم مكالىـ البصرم، المعركؼ: بابف المديني، مكلى عركة بف عطية السعدم.مات 
 (104 /9)جسنة ثماف كسبعيف كمائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (14/529)جية كالنياية ( ابف كثير، البدا(3
ىك إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل بف مطر بف عبيد اهلل بف غالب بف  اسحق بن راىويو:( (4

كارث بف عبيد اهلل بف عطية بف مرة بف كعب بف ىماـ بف أسد بف مرة بف عمرك بف حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة 
سير أعبلـ  ،كزم، نزيؿ نيسابكر.مكلده في سنة إحدل كستيف كمائة. الذىبيبف تميـ التميمي، ثـ الحنظمي، المر 

 (358 /11)جالنببل، 
 (1/354)ج( محمد أبك زىك، الحديث كالمحدثكف (5
اإلماـ، الحافظ، الناقد، شيخ المحدثيف، ،ىك محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف أبو حاتم الرازي:( (6

الحنظمي الغطفاني، مف تميـ بف حنظمة بف يربكع.كقيؿ: عرؼ بالحنظمي ألنو كاف يسكف في درب حنظمة، بمدينة 
الرم.كاف مف بحكر العمـ، طكؼ الببلد، كبرع في المتف كاإلسناد، كجمع كصنؼ، كجرح كعدؿ، كصحح كعمؿ. 

 (247 /13)ج. الذىبي، سير أعبلـ النببل، ط الرسالة مكلده: سنة خمس كتسعيف كمائة
 (1/354)ج( محمد أبك زىك، الحديث كالمحدثكف (7
 (532 /14)ج( ابف كثير، البداية كالنياية (8
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 عمره ككاف قبره،  بحذا، مستطيمة بيضه  سكاره  عمت ثـ أيامان، ذلؾ فداـ المسؾ، مف أطيب غالية رائحة
 .(1)المسمميف لجميع نافعان  عممان  بعده - اهلل رحمو - ترؾ سنة، كقد كستيف ثنتيف مات يـك

  

                                                           
 (14/533)ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية (1
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 ترجمة المام مسمم: المطمب الثاني
 :اسمو ونسبو وكنيتو :أوالً 

بف الحجاج بف مسمـ القشيرم اإلماـ الكبير، الحافظ، المجكد، الحجة، مسمـ ىك أبك الحسيف 
 .(1)شيرم، النيسابكرم، صاحب )الصحيح(الصادؽ، بف الحجاج بف مسمـ بف كرد بف ككشاذ الق

 ووفاتو:والدتو  ثانيًا:
 .(2)كؿ سماعو سنة ثماني عشرة كمائتيفكأ ،قاؿ أنو كلد سنة أربع كمائتيفيي  :والدتو -1
فف يكـ االثنيف لخمس، كقيؿ لست، تكفي اإلماـ مسمـ رحمو اهلل عشية يكـ األحد كدي : وفاتو -2

 .(3)ةبنيسابكر، كعمره خمس كخمسكف سنبقيف مف شير رجب سنة إحدل كستيف كمائتيف 

 رحالتو في طمب العمم وثناء العمماء عميو: :ثالثاً 
 مسمـ بف حجاج كالده كاف فقد كعمـ، كصبلح تقكل بيت في كترعرع مسمـ اإلماـ نشأ
 في رحمتو مسمـ اإلماـ بدأ قدالعمـ، ككاف ممف يحثكنو عمى طمب العمـ؛ لذلؾ ف محبي أحد القشيرم
 عشرة مف عمره. الثانية تجاكز قديكميا  يكف لـك  ،نذ نعكمة أظفارهم العمـ طمب

  

                                                           
 (12/558)ج، سير أعبلـ النببل، الذىبي( انظر: (1
 (2/125)جالذىبي، تذكرة الحفاظ انظر: ( (2
 (5/195)جابف خمكاف، كفيات األعيافانظر: ( (3
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 أمرد، كىك عشريف سنة في كحج ،... عشرة ثماف سنة في سماعو كأكؿ : "(1) الذىبي قاؿ
كجماعة،  ،(3)يكنس بف أحمد مف بالككفة كسمع لو، شيخ أكبر فيك ،(2)مف القعنبي بمكة فسمع
 .(4)الثبلثيف" قبؿ أعكاـ بعد ارتحؿ ثـ كطنو، إلى كأسرع

 ،(5)إلى الحجاز كالعراؽ كالشاـ كمصر، كسمع يحيى بف يحيى النيسابكرماإلماـ مسمـ  رحؿ
سحاؽ بف راىكية ،كأحمد بف حنبؿ ـ بغداد غير مرة دً كغيرىـ، كقى  ،كعبد اهلل بف مسممة القعنبي ،كا 

فركل عنو أىميا، كآخر قدكمو إلييا في سنة تسع كخمسيف كمائتيف، كركل عنو الترمذم ككاف مف 
 .(6)قاتثال

 كصفو العمما، كقد ،العمـ كسعة كالضبط الحفظ في عالية مكانة اإلماـ مسمـ صاحب كافلقد 
كاإلتقاف، كمف  الحفظ بأنو مف العمما، األفذاذ الحريصيف عمى سماع الحديث كحفظو، كمف أىؿ

 الحفاظ الذيف ييعتد بحفظيـ.

                                                           
ىك محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز بف عبد اهلل، التركماني األصؿ، الفارقي ثـ الدمشقي، أبك  الذىبي:( (1

، كأجاز لو في تمؾ السنة بعناية أخيو مف الرضاعة 673عبد اهلل شمس الديف الذىبي.كلد في ثالث ربيع اآلخر سنة 
عبلف كابف أبي اليسر كابف أبي عمر كالفخر الشيخ عبل، الديف ابف العطار أحمد بف أبي الخير كابف الدرجي كابف 

عمي، مير في فف الحديث كجمع فيو المجاميع المفيدة الكثيرة حتى كاف أكثر أىؿ عصره تصنيفان. ابف حجر 
 (5/66)جالعسقبلني، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة 

يخ اإلسبلـ أبك عبد الرحمف الحارثي القعنبي ىك عبد اهلل بف مسممة بف قعنب، اإلماـ الثبت القدكة ش القعنبي:( (2
 (8/367)جالمدني نزيؿ البصرة ثـ مكة، مكلده بعد سنة ثبلثيف كمائة بيسير. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

ىك اإلماـ الحجة الحافظ أبك عبد اهلل أحمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي اليربكعي الككفي  أحمد بن يونس:( (3
 (8/481)جفيفا، مكلده في سنة اثنيف كثبلثيف كمائة تخمينان . المصدر السابؽ ينسب إلى جده تخ

 (12/558ج)( الذىبي، سير أعبلـ النببل، (4
يحيى بف يحيى ابف بكر بف عبد الرحمف شيخ اإلسبلـ، كعالـ خراساف أبك  يحيى بن يحيى النيسابوري ىو:( (5

زكريا التميمي المنقرم النيسابكرم الحافظ، كلد سنة اثنتيف كأربعيف كمائة ككتب ببمده كبالحجاز كالعراؽ، كالشاـ 
 (513-10/511)جكمصر. تكفي سنة سبع كعشريف كمائتيف. انظر: المصدر السابؽ

 (5/195)جكاف، كفيات األعياف ابف خم: انظر( (6
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لصحيح مف سمعت مسمـ بف الحجاج يقكؿ: صنفت ىذا المسند ا" :(1)قاؿ محمد الماسرجسي
 .(2)"ثمائة ألؼ حديث مسمكعةثبل

 السنة أىؿ مف المسمميف عند الشريؼ النبكم الحديث كتب أىـ أحد مسمـ صحيحكيعتبر 
 .البخارم صحيح ثـ الكريـ القرآف بعد اإلطبلؽ عمى الكتب أصحٌ  ثالث يعتبركنوفيـ  كالجماعة،

مف كتاب مسمـ في عمـ ما تحت أديـ السما، أصح "قاؿ الحافظ أبك عمي النيسابكرم: 
 .(3)"الحديث

كقد أثنى عميو الكثير مف العمما، كالمحدثكف كأىؿ زمانو، لما لو مف المكانة الكبيرة كالمنزلة 
 العظيمة.

 ما العمـ كأكعية الناس عمما، مف مسمـ كاف"  :(4) الفرا، الكىاب عبد بف محمد شيخو فيو قاؿ
 .(5)" خيران  إال عممتو

مسمـ بالصنعة الحديثية، كالضبط كاإلتقاف، فجمع األحاديث، كرتب كقد تميز اإلماـ 
 أسانيدىا، كجمع متكنيا، ككاف مف رجاؿ الحديث الذيف ييشار ليـ كييعتد بعمميـ كفقييـ.

 حيث إفب مثمو، ألحد يحصؿ لـ مفرط عظيـ حظ كتابو في لمسمـ حصؿ": بف حجرا قاؿ
 ،الطرؽ جمع مف بو اختص لما كذلؾ إسماعيؿ، بف محمد صحيح عمى يفضمو كاف الناس بعض
 نسج كقد بمعنى، ركاية كال تقطيع غير مف ىي كما األلفاظ أدا، عمى كالمحافظة ،السياؽ كجكدة

                                                           
ىك أبك إسحاؽ بف حمزة الحافظ الثبت الكبير إبراىيـ بف محمد بف حمزة بف عمارة  محمد الماسرجسي:( (1

، عمر بف رضا الدمشقي، معجـ (3/83)جق . الذىبي، تذكرة الحفاظ  353رمضاف  7األصبياني، تكفي في 
 (1/92)جالمؤلفيف 

 (5/195)جف ( ابف خمكاف، كفيات األعيا(2
 (5/195)ج( المصدر السابؽ (3
ىك أبك أحمد الفرا، محمد بف عبد الكىاب بف حبيب اإلماـ، العبلمة، الحافظ،  محمد بن عبد الوىاب الفراء:( (4

األديب، أبك أحمد محمد بف عبد الكىاب بف حبيب بف ميراف العبدم، الفرا،، النيسابكرم.كاف كجو مشايخ نيسابكر 
 (12/606)جعقبل كعمما كجبللة كحشمة.كلد: بعد الثمانيف كمائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (10/127)ج( ابف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب (5
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 ممف إمامان  عشريف مف أكثر منيـ كحفظت و،شأن يبمغكا فمـ ،النيسابكرييف مف خمؽ منكالو عمى
 .(1)"مسمـ عمى المستخرج صنؼ

 األحاديث انتقا، في كمسمـ، البخارم مف ككبيرة تامة عناية ىناؾ كانت أنو يتبيف سبؽ مما
 ال حتى كاألسانيد، المتكف ضبط في كعالية خاصة شركط كضع كفي الكتابيف، في أكدعكىا التي
 ،(البخارم صحيح) الصحيح، باسـ الكتاباف انتشر كليذا صحيحان، كاف ما إال الكتابيف في فكَّ دى يي 
 .بالقبكؿ األمة كتمقتيما حيحيف،بالص كاشتيرا ،(مسمـ صحيح)ك

: كثيران  الحديث أىؿ فيو يقكؿ الذم كىك األكؿ، : " كأعبلىا(2) الٌصبلح بف عمرك أىبك الحافظ قاؿ
 اتفاؽ لكف عميو، األمة اتفاؽ ال كمسمـ، البخارم اتفاؽ بو كيعنكف ذلؾ يطمقكف".  عميو متفؽ صحيح" 

 .(3)بالقبكؿ  عميو اتفقا ما تمقي عمى األمة التفاؽ معو، كحاصؿ ذلؾ مف الـز عميو األمة

حيث أشاد  الشككاني و اإلماـقالكمما يدلؿ عمى تمقي األمة لمصحيحيف بالقبكؿ ما 
 فقد إسناده، رجاؿ عمى الكبلـ في لنا حاجة : " البالصحيحيف كرجاؿ الصحيحيف كأسانيدىما فقاؿ

 كؿبي بالقى  ىقَّ مى تى المي  صدقو المعمـك مف كميا أحدىما أك الصحيحيف، أحاديث أف الشأف ىذا أىؿ أجمع
 أكابر دافع تشكيؾ، كقد كؿ كيزكؿ شبية، كؿ تندفع اإلجماعات ىذه كعند ثبكتو، عمى عمى جٍ المي 

 بياف، فالكبلـ أكمؿ صحتو كبينكا رد، أبمغ كردكه فييما، مما شي، عمى لمكبلـ تعرض مف األئمة
 القيؿ عنيـ كارتفع القنطرة، جازكا قد ركاتو فكؿ. بيا د  تى عٍ يي  بفائدة يأتي ال ىذا، بعد إسناده عمى

 .(4)مكىف" تكىيف أك طاعف، طعف يتناكليـ أك بكبلـ، فييـ ييتىكمَّـ أف مف أكبر كصاركا كالقاؿ،

 فيك فالصحيحي كتابييما في كمسمـ البخارم أسنده ما كؿ أف عمى اتفقت األئمة إفكىكذا ف
 .نقد أك تجريح وفي ينظر ال صحيح

                                                           
 ( 1/11(.، المباركفكرم، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ج10/127بف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب )جا( (1
الديف، ىك أبك عمرك عثماف بف عبد الرحماف الكردم *اإلماـ، الحافظ، العبلمة، شيخ اإلسبلـ، تقي  ابن الصالح:( (2

أبك عمرك عثماف ابف المفتي صبلح الديف عبد الرحماف بف عثماف بف مكسى الكردم، الشيرزكرم، المكصمي، الشافعي، 
 (23/140صاحب )عمـك الحديث( .مكلده: في سنة سبع كسبعيف كخمس مائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، )ج

  (1/28)جبف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث امقدمة ابف الصبلح، ( (3
 (1/218)جكالية اهلل كالطريؽ إلييا  -( الشككاني، قطر الكلي عمى حديث الكلي(4
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 مكانة الصحيحين عند أىل السنة: المطمب الثالث
 

كصحيح اإلماـ مسمـ ىما  ،اتفؽ عمما، األمة قديمان كحديثان عمى أف صحيح اإلماـ البخارم
كأف األحاديث المسندة المتصمة المذككرة فييما أحاديث صحيحة  ،أصح كتابيف بعد كتاب اهلل 

 .ابتة عف رسكؿ اهلل ث

الصحيحاف  ،" اتفؽ العمما، عمى أف أصح الكتب بعد القرآف العزيز :(1) قاؿ اإلماـ النككم
 .(2)بالقبكؿ" األمةكتمقتيما  ،البخارم كمسمـ

كتب اإلسبلـ كأفضميا بعد  ؿ  "كأما جامع البخارم الصحيح فأجى  :بقكلو الذىبيىذا ما أكده ك 
كمف ثبلثيف سنة يفرحكف بعمك سماعو  ،لمناس كىك أعمى في كقتنا ىذا إسنادان  ،كتاب اهلل تعالى

 .(3)"فمك رحؿ الشخص لسماعو مف ألؼ فرسخ لما ضاعت رحمتو  ؟فكيؼ اليكـ

 أحاديث صحة عمى كقد انعقد اإلجماع عند أىؿ العمـ بالحديث الذيف ييعتد بقكليـ
 عظيمة كالكبيرةال عنايةىـ الذيف أدرككا ال بالحديث العمـ أىؿك  بالقبكؿ، ليما األمة كتمقي الصحيحيف،

 .الصحيح في أخرجكىا التي لؤلحاديث كمسمـ البخارم اإلماميف ؿبى قً  مف

مف الصحيح مما  ما أجمع عميو أىؿ العمـمقتصران عمى جيد الشيخيف في الجمع  كلقد كاف
الجامع إال ما صح، كتركت مف ما أدخمت في كتاب  قاؿ البخارم: "، سناده إلى النبي اتصؿ إ

ليس كؿ شي، عندم صحيح كضعتو ىاىنا، إنما "  الصحاح خشية أف يطكؿ الكتاب، كقاؿ مسمـ: 
 .(4)كضعت ما أجمعكا عميو، يريد ما كجد عنده فييا شرائط الصحيح المجمع عميو"

                                                           
ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف بف حسيف، مفتي األمة، شيخ اإلسبلـ، محيي الديف، أبك زكريا  النووي:( (1

كلد في العشر األكسط مف المحـر سنة  أحد األعبلـ. ،ىػ 676متكفى: النكاكم، الحافظ الفقيو الشافعي الزاىد، ال
إحدل كثبلثيف بنكل، كجدىـ حسيف ىك حسيف بف محمد بف جمعة بف حزاـ الحزامي؛ بحا، ميممة كزام. نزؿ حزاـ 
بالجكالف، بقرية نكل عمى عادة العرب، فأقاـ بيا كرزقو اهلل ذرية إلى أف صار منيـ عدد كثير. الذىبي، تاريخ 

 (15/324)جاإلسبلـ 
 (1/14)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (2
 (6/140)ج( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ (3
 (1/104)ج( السيكطي، تدريب الراكم (4
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اهلل  كليمنيـ  ،كاجماع األمة منعقد عمى صحة ما في الصحيحيف نقمو لنا ثمة مف العمما،
" أما الصحيحاف فقد اتٌفؽ المحدثكف عمى أىف جميع ما فييما مف الميتًَّصؿ  :، حيث قاؿ(1)الدىمكم

المرفكع صحيح ًبالقطع، كأنيما متكاتراف ًإلى مصنفييما، كأىنو كؿ مف ييكف أىمرىما فيك ميٍبتىدع ميتبع 
 .(2)ف "ينممؤ لغير سبيؿ ا

صحيحيف، كاتفقكا عمى تزكية البخارم كمسمـ، كشيدكا كقد أثنى العمما، قديمان كحديثان عمى ال
 ، كلـ يمحؽ بيما في عمميما الحؽ مف بعدىـ.الئلماميف بأنيما لـ يأتي بعدىما مثميم

"ىذا الكتاب ثاني كتاب صنؼ في صحيح  :بف الصبلح متحدثان عف صحيح مسمـاقاؿ 
ككتاباىما  ،ثـ لـ يمحقيما الحؽ ،ككضع لو خاصة سبؽ البخارم إلى ذلؾ كمسمـ ،ـ بوسً كي الحديث كى 

ككاف مسمـ مع حذقو .. .،كالبخارم ككتابو أعمى حاال في الصحيح ،أصح ما صنفو المصنفكف
عمي ...، كعف كمشاركتو لو في كثير مف شيكخو أحد المستفيديف منو كالمقريف لو باألستاذية

مسمـ بف الحجاج في عمـ ما تحت أديـ السما، أصح مف كتاب " :قاؿالحسيف بف عمي النيسابكرم 
 .(3)الحديث "

يما بأنيما ما كضعا في كتابييما إال الصحيح، يكقد شيد اإلماميف البخارم كمسمـ عمى نفس
 كثبت لمعمما، الذيف جا،كا مف بعدىـ بأنيـ صدقا فيما شيداه؛ لذلؾ تمقتيـ األمة اإلسبلمية بالقبكؿ.  

 الصحيح كتابي صنَّفت" :بنفسو ىك قكلو نتوكمكا" البخارم اإلماـ صحيح" قدر عمى يدؿ كمما
 .(4)" تعالى اهلل كبيف بيني فيما حجة كجعمتو ،حديث ألؼ ستمائة مف خرَّجتو ،سنة عشرة لست

 أحد كؿ عمى الكاجب أف تعالى اهلل كفقؾ كاعمـككذلؾ قاؿ اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو: "
 إال منيا يركم ال أف المتيميف، مف ليا الناقميف كثقات كسقيميا، الركايات صحيح بيف التمييز عرؼ

                                                           
لي   شاه الممقب العزيز، عبد أبك اليندم، الدىمكم الفاركقي الرحيـ عبد بف أحمد ىك :الدىموي( (1  - 1110: )اهلل كى

 (1/149)ج األعبلـ الزركمي. باليند دىمي أىؿ مف. المحٌدثيف مف حنفي فقيو( ىػ 1176
 (1/232)ج( الدىمكم، حجة اهلل البالغة (2
  68 - 67بف الصبلح، صيانة صحيح مسمـ ص ا( (3
 (2/14)ج( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد (4
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 كالمعانديف التيـ أىؿ عف منيا كاف ما منيا يتقي كأف ناقميو، في كالستارة مخارجو، صحة عرؼ ما
 .(1)"البدع أىؿ مف

البخارم كمسمـ مكانة كبيرة عند عمما، المسمميف، كثقة عالية  يصحيح كؿ مف قد بمغك 
 ـ أحدىـ عمى صحة ما في الكتابيف.سً قٍ بالعمما، أف يي  األمر منقطعة النظير، حتى بمغ

 -لك حمؼ إنساف بطبلؽ امرأتو أف ما في كتاب البخارم كمسمـ " : (2) اإلماـ الجكينيقاؿ 
لما ألزمتو الطبلؽ، كال حنثتو؛ إلجماع المسمميف عمى  مف قكؿ النبي  -مما حكما بصحتو

 .(3)صحتيما، كقد اتفقت األمة عمى أف ما اتفؽ البخارم كمسمـ عمى صحتو فيك حؽ كصدؽ"

: " كاعمـ أف ما كاف مف األحاديث في الصحيحيف أك في أحدىما (4) قاؿ اإلماـ الشككانيك 
 .(5)"كتمقت ما فييما األمة بالقبكؿحة جاز االحتجاج بو مف دكف بحث؛ ألنيما التزما الص

ليو جنح شمس األئمة  بف حجراذىب الحافظ ك  إلى أف أحاديث الصحيحيف تفيد القطع، كا 
 .(7)، كالحافظ ابف تيمية مف الحنابمة، كابف الصبلح(6) السرخسي مف الحنفية

لـ يجمعا في كتابييما إال ما صح  كبيذا يتضح بأف اإلماميف البخارم كمسمـ رحميما اهلل،
، كأف عمما، األمة اإلسبلمية قديمان كحاضران قد اتفقكا عمى قبكؿ ما في الصحيحيف عف رسكؿ اهلل 

                                                           
 (1/8)جصحيح مسمـ، مقدمة اإلماـ مسمـ، باب كجكب الركاية عف الثقات، كترؾ الكذابيف، مسمـ، ( (1
ىك اإلماـ الكبير، شيخ الشافعية، إماـ الحرميف، أبك المعالي، عبد الممؾ ابف اإلماـ أبي محمد عبد  الجويني:( (2

اهلل بف يكسؼ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد بف حيكيو الجكيني، ثـ النيسابكرم، ضيا، الديف، الشافعي، صاحب 
 (14/17)جـ النببل، التصانيؼ. كلد في أكؿ سنة تسع عشرة كأربع مائة. الذىبي، سير أعبل

 269( فكزاف بف سابؽ بف فكزاف، البياف كاإلشيار لكشؼ زيغ الممحد الحاج مختار ص (3
ىك عمي بف محمد الشككاني، أبك عمي بدر الديف محمد بف عمي بف محمد بف عبد الٌمو بف الحسف  الشوكاني: ((4

 :ق .المتكفى 1173 :شككاني: المكلكدال ،بف محمد بف صبلح بف إبراىيـ بف محمد العفيؼ بف محمد بف رزؽ
 (478 /1)جق. البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع  1250

 (1/25)ج( الشككاني، نيؿ األكطار (5
ىك اإلماـ العبلمة، شيخ الحنفية، مفتي بخارل، شمس األئمة، أبك الفضؿ بكر بف محمد بف عمي  السرخسي:( (6

بف الفضؿ األنصارم الخزرجي، السممي، الجابرم، البخارم، الزرنجرم. كزرنجر: مف قرل بخارل. كاف يضرب بو 
بي،  سير أعبلـ النببل، المثؿ في حفظ المذىب، مات في تاسع عشر شعباف سنة اثنتي عشرة كخمس مائة. الذى

 (317-316 /14)ج
 (303 – 302 - 301 /18)ج( انظر: مجمة البحكث اإلسبلمية (7
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كما كرد ، مف أحاديث، كذلؾ لتكافر شركط الصحة كالقبكؿ في جميع األحاديث التي كردت فييما
كأما ما  ادة أحاديث الصحيحيف القطع،عف عمما، األصكؿ تدؿ عمى أف ما تمسؾ بو القائمكف بإف

يتعمؽ بمكانة اإلماميف فيك أيضا أمر متفؽ عميو بيف المحدثيف قديمان كحديثان، كتكاتر النقؿ عنيـ 
 بتقديميما عمى غيرىما مف المحدثيف.
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 لغًة واصطالحاً  الثناعشريةالشيعة : المطمب الرابع
 

 :الشيعة لغةً  :أوالً 
شيعة الرجؿ، بالكسر: أتباعو كأنصاره، كالفرقة عمى حدة، كيقع عمى كرد في مختار الصحاح 

كأىؿ    الكاحد كاالثنيف كالجمع، كالمذكر كالمؤنث، كقد غمب ىذا االسـ عمى كؿ مف يتكلى عميان 
ت بالشي،، أذعتو كأظيرتو، أشياع كشيع، كشع :معجكال، ليـ خاصان  بيتو، حتى صار اسمان 

 .(1)كأشعتو

ركس أف شيعة الرجؿ، بالكسر: أتباعو كأنصاره، ككؿ قكـ اجتمعكا عمى أمر ككرد في تاج الع
كتحزب لو فيك لو  كأصؿ الشيعة: الفرقة مف الناس عمى حدة، ككؿ مف عاكف إنسانان ، فيـ شيعة

 .(2) شيعة

ككرد في مختار الصحاح في مادة شيع ش م ع: )شاع( الخبر يشيع )شيعكعة( ذاع. كسيـ 
ك )شيعة( ، (و( عند رحيمو )تشييعان عى يَّ )شى ك ،)أشاع( الخبر أذاعوك ،ير مقسكـ)شائع( أم غع( ك)مشا

ككؿ قكـ أمرىـ كاحد يتبع بعضيـ رأم ، الرجؿ ادعى دعكل الشيعة كتشيع ،الرجؿ أتباعو كأنصاره
 .(3)بعض فيـ )شيع(

 .مما سبؽ يتبيف أف كممة الشيعة في المغة تطمؽ عمى األعكاف كاألنصار كاألتباع

 :شيعة ومشتقاتيا في القرآن الكريمكممة  :ثانياً 
 :اآلتيةكردت كممة شيعة كمشتقاتيا في القرآف الكريـ عمى المعاني 

ِٝ ] :قاؿ تعالى :بمعنى فرقاً  .1
ـْ ََتْ ْؿ َأْو ِم ُُ ـْ َؾْقِؿ ْؿ َظَذاًبٚ ِم ُُ ْٔ َِ َٞ َظ ًَ ِٚدُر َظَذ َأْن َيْب ََ ُؿْؾ ُهَق اف

ؿْ  ُُ بَِس ِْ ْؿ َأْو َي ُُ ْؿ  َأْرُجِِ ُٓ َِّ ًَ ُف اآلََيِٚت َف َُٕكِّ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ ٍض ا ًْ َْٖس َب ْؿ َب ُُ َو ًْ ٚ َوُيِذيَؼ َب ًً َٔ ِص

قنَ  ُٓ ََ ٍْ   .{9:}األىعام:[ َي

                                                           
 (1/735)جالفيركزآبادم، القامكس المحيط انظر: ( (1
 (21/302)جالزبيرم، تاج العركس انظر: ( (2
  171زيف الديف الرازم، مختار الصحاح  صانظر: ( (3
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  .(1)"ًشيعة" ذكره: أك يخمطكـ "شيعنا"، فرقنا، كاحدتيا جؿ : يقكؿ تعالىالطبرمقاؿ 

ْؿ َأَصدُّ َظَذ ُثؿَّ َفَْْْزِ ]: قاؿ تعالى: بمعنى األمة أو الجماعة من الناس .2 ُ ٍٜ َأَيُّ
ًَ ؾِّ ِصٔ ـُ ـْ  َـّ ِم َظ

ًّٚٔ
ـِ ِظتِ ُْحَ قاؿ الطبرم: "كالشيعة ىـ الجماعة المتعاكنكف عمى األمر مف   .،{=:}مريم:[ افرَّ

 .(2)األمكر، يقاؿ مف ذلؾ: تشايع القكـ: إذا تعاكنكا"
َْٚ ]: قاؿ تعالى:بمعنى أمثال ونظائر .3 ُْ َِ ْد َأْه ََ ـِرٍ َوَف ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ ْؿ َؾ ُُ ََٔٚظ أم  .{95}القمر:[ َأْص

كلقد أىمكنا أشياعكـ معشر قريش مف األمـ السالفة كالقركف الخالية، عمى مثؿ الذم أنتـ عميو 
 .(3) مف الكفر باهلل، كتكذيب رسمو

َٜ َظَذ ِحِغ ]قاؿ تعالى:  :ع والموالي والمناصرابِ تُ بمعنى المُ  .4 ٚ َوَدَخَؾ ادَِديَْ َٓ
ـْ َأْهِِ ٍٜ ِم َِ ٍْ َؽ

تِِف ظَ  ًَ ـْ ِصٔ َٚثُف افَِّذي ِم ٌَ ِه َؾْٚشَت ـْ َظُدوِّ تِِف َوَهَذا ِم ًَ ـْ ِصٔ َتتًَِلِن َهَذا ِم َْ ْغِ َي َِ ٚ َرُج َٓ َذ َؾَقَجَد ؾِٔ

ُف  َّٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ ِْٔف َؿَٚل َهَذا ِم َِ َٙ َظ ََ َزُه ُمقَشك َؾ ـَ ِه َؾَق ـْ َظُدوِّ [ َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ افَِّذي ِم

 اٍلقىٍتؿ، يٍقصد لـ كمكسى  عدكه، مف كالقبطي شيعتو، مف اإلسرائيمي: أل، .{59}القصص:

نَّم  .(4)ظممو مف اإلسرائيمي استنقاذ صدهق ككاف خطأ، منو اٍلقىٍتؿ قعك  اكاً 

ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َتِنَٔع ]: قاؿ تعالى: بمعنى االنتشار والظيور .5 ـَ َآَمُْقا إِنَّ افَِّذي ُٜ ِِف افَِّذي ِٚحَن ٍَ اف

قنَ  ُّ َِ ًْ ُتْؿ ََل َت ْٕ ُؿ َوَأ َِ ًْ َٔٚ َواآلَِخَرِة َواهللُ َي ْٕ ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ ِِف افدُّ  .{=5}النور:[ ََلُ

نا يفشكى أم أف الذيف يحبكف أف   ىذا يشيعكف كانكا ،المنافقكف كىـ آمنكا الذيف فيكينتشر  الزٍّ
 عمى أشاع الذم المنافؽ، أيبىي   بف اهلل بدكع ،الزنا فييـ يكثر كأف ،لممؤمنيف العيب كيطمبكف ،الكذب
 .(5)الفرية مف عمييا أشاع ما رضي اهلل عنيا عائشة

                                                           
 (11/419)ج( الطبرم، جامع البياف (1
 (18/228)ج المصدر السابؽ( (2
 (22/607ج)المصدر السابؽ انظر: ( (3
 (127-4/126)جأبك مظفر السمعاني، تفسير القرآف  :( انظر(4
ابف أبي حاتـ الرازم، تفسير القرآف  ( كانظر:1/759)جالكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،: الكاحدم( انظر(5

 (8/2550)جالعظيـ 
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 ،كاألحزاب ،كاألمثاؿ ،كاألنصار ،األتباع :ىمما سبؽ يتبيف أف لفظة شيعة تطمؽ عم
 .كالنظائر

 :الشيعة اصطالحاً  :ثالثاً 
أطمؽ العمما، عدة أقكاؿ كتعريفات لمشيعة، كلكف المتتبع لتمؾ األقكاؿ كالتعريفات يجد أنيا 

 .كأىؿ بيتو تدكر كميا عمى كؿ مف يتكلى عميان 

فإنيـ انقسمكا   " كأما القائمكف بأف اإلمامة ال تككف إال في كلد عمي :(1) حـز قاؿ ابف
 كأف الصحابة ،أنو الخميفة  عمي بف أبي طالبنص عمى  فطائفة قالت أف رسكؿ اهلل  :قسميف

  كعمى كتماف نص النبي  ،بعده اتفقكا عمى ظممو  (2)الركافض"كىؤال، المسممكف. 

  بي طالب عمي بف أ شايع مف بمفيكميا االصطبلحي أطمقيا العمما، عمى الشيعةفكممة 
، كبكصية مف رسكؿ نصان    اهلل مف أمرب اإلماـ أنو كاعتقد ، اهلل رسكؿ أصحاب عمى كقدمو
 .اهلل 

عمى الخصكص، كقالكا بإمامتو   :" الشيعة ىـ الذيف شايعكا عميان (3)قاؿ الشيرستاني 
ما خفيان ككصية، إما جميان  كخبلفتو نصان  ف خرجت  ،، كا  كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده، كا 

اإلمامة قضية مصمحية تناط باختيار كقالكا: ليست ، فبظمـ يككف مف غيره، أك بتقية مف عنده
يجكز لمرسؿ عمييـ  العامة كينتصب اإلماـ بنصبيـ، بؿ ىي قضية أصكلية، كىي ركف الديف، ال

رسالو، كيجمعيـ القكؿ بكجكب التعييف  السبلـ إغفالو ىمالو، كال تفكيضو إلى العامة كا  كا 

                                                           
ىك أبك محمد؛ عمي ابف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب بف صالح بف خمؼ بف معداف بف سفياف  ابن حزم:( (1

  بف يزيد الفارسي األصؿ ثـ األندلسي القرطبي اليزيدم مكلى األمير يزيد بف أبي سفياف بف حرب األمكم 
ظ المتكمـ األديب الكزير عمى دمشؽ، الفقيو الحاف المعركؼ بيزيد الخير، نائب أمير المؤمنيف أبي حفص عمر 

الظاىرم صاحب التصانيؼ، كاف جده يزيد مكلى لؤلمير يزيد أخي معاكية، كلد أبك محمد بقرطبة في سنة أربع 
 (13/373)ج كثمانيف كثبلث مائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل،

، الفصؿ في الممؿ كالنحؿ (2  (1/76)ج( ابف حـز
ىك األفضؿ محمد بف عبد الكريـ بف أحمد الشيرستاني، أبك الفتح، شيخ أىؿ الكبلـ كالحكمة،  الشيرستاني:( (3

قشيرم، برع في الفقو عمى اإلماـ أحمد الخكافي الشافعي، كقرأ األصكؿ عمى أبي نصر بف ال كصاحب التصانيؼ.
. ككاف كثير المحفكظ، قكم الفيـ، كصنؼ كتاب "نياية اإلقداـ"، ككتاب "الممؿ كالنحؿ"، كعمى أبي القاسـ األنصارم

 (15/92)جمميح الكعظ. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 
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كالقكؿ بالتكلي كالتبرم  ،لصغائرعف الكبائر كا كالتنصيص، كثبكت عصمة األنبيا، كاألئمة كجكبان 
 .(1)، إال في حاؿ التقية"، كعقدان ، كفعبلن قكالن 

نما قيؿ ليـ الشيعة ألنيـ شايعكا عميان : "فقاؿ (2)أبك الحسف األشعرم ككذلؾ عرفيا كا 
 كيقدمكنو عمى سائر أصحاب رسكؿ اهلل "(3). 

كالفرقة عمى حدة، كيقع عمى  شيعة الرجؿ، بالكسر: أتباعو كأنصاره،"  آبادم: قاؿ الفيركز
كأىؿ بيتو،  الكاحد كاالثنيف كالجمع، كالمذكر كالمؤنث، كقد غمب ىذا االسـ عمى كؿ مف يتكلى عميان 

 .(4)"ليـ خاصان  حتى صار اسمان 

ف ك  لمشيعة لـ يكف معركفان في زمف  االصطبلحيمما يشار إليو بأف ىذا المعنى بمفيكمو ا 
، كال في ، كال زمف عثماف ، كال في زمف عمر بف الخطاب ، كال في زمف الصديؽ النبي 

كلـ يكف يراد بو مفيكمو  ،إباف الخبلفات التي كقعت بينو كبيف معاكية  زمف خبلفة عمي 
نما أريد بو مفيكم  .و المغكم بمعنى األتباع كاألنصاراالصطبلحي، كا 

" ىذا ما  :كمعاكية  عمي  في األخبار الطكاؿ في كثيقة التحكيـ بيف (5)ذكر الدينكرم
طالب كمعاكية بف أبى سفياف كشيعتيما فيما تراضيا بو مف الحكـ بكتاب  أبىتقاضى عميو عمى بف 

عمى أىؿ عمى أىؿ العراؽ شاىدىـ كغائبيـ، كقضية معاكية  قضية عمي  ،اهلل كسنو نبيو 
خاتمتو، نيحيى  يحكـ مف فاتحتو إلى الشاـ شاىدىـ كغائبيـ، إنا تراضينا أف نقؼ عند حكـ القرآف فيما

                                                           
 (1/146)ج( الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ (1
ىك عمي بف إسماعيؿ بف أبي بشر إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى  أبو الحسن األشعري:( (2

...، إليو تنسب الطائفة األشعرية...،  رم صاحب رسكؿ اهلل بف ببلؿ بف أبي بردة عامر بف أبي مكسى األشع
مكلده سنة سبعيف، كقيؿ ستيف كمائتيف بالبصرة. كتكفي سنة نيؼ كثبلثيف كثمثمائة، كقيؿ: سنة أربع كعشريف 

 (3/284)جكثمثمائة، كقيؿ: سنة ثبلثيف. ابف خمكاف، كفيات األعياف 
 (1/25)ج( أبك الحسف األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف (3
 (1/735)ج( الفيركزبادم، القامكس المحيط (4
ىك أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، كقيؿ المركزم، النحكم المغكم صاحب  ابن قتيبة الدينوري:( (5

دث بيا كانت كالدتو سنة ثبلث عشرة كتاب " المعارؼ " ك " أدب الكاتب "، كاف فاضبلن ثقة، سكف بغداد كح
كمائتيف، كتكفي في ذم القعدة سنة سبعيف، كقيؿ سنة إحدل كسبعيف، كقيؿ أكؿ ليمة في رجب، كقيؿ منتصؼ 

 (3/42)جرجب سنة ست كسبعيف كمائتيف. ابف خمكاف، كفيات األعياف 
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كشيعتو رضكا بعبد اهلل بف قيس   ما أحيا، كنميت ما أمات، عمى ذلؾ تقاضيا كبو تراضيا، كأف عميان 
 ناظران كحاكمان، كرضي معاكية  كشيعتو بعمرك بف العاص   (1)" ناظران كحاكمان.  

 ،ككلده  عمي بإمامة القكؿ كاالعتقاد ىك التشيع جكىر أفمما سبؽ مف آرا، العمما، يتبيف 
 .مف الصحابة  غيره عمى كتقديمو

 اصطالحًا:  الثناعشرية :رابعاً 
شمس الديف  ني عشر إمامان، كيعرفكنيـ باالسـ، قاؿ بذلؾلزعميـ بإمامة اث يذا االسـسمكا ب

 ، كىـ: عميعشر إمامان ثني ، فقالكا بإتباع اإلاإلثناعشريةكأما  "في كتابو حيث قاؿ:  (2)السفاريني
،  كالحسف كالحسيف،  ،كزيف العابديف عمي بف الحسيف، كالباقر محمد بف عمي زيف العابديف

كجعفر الصادؽ بف محمد الباقر، كمكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ، كعمي الرضا بف مكسى 
م بف عمي الكاظـ، كمحمد الجكاد بف عمي الرضا، كعمي اليادم بف محمد الجكاد، كحسف العسكر 

: بزعميـ ىـ القائمكف اإلثناعشرية، فرضي اهلل عنيـ أجمعيف سف الحجةحالاليادم، كمحمد بف 
، بالنص الجمي عمى إمامة أمير المؤمنيف عمي  اإلثناعشريةبقكؿ ىؤال، األئمة األبرار، فقالت 

المنصكص عميو بعده ككفركا الصحابة بمخالفتو، كساقكا اإلمامة إلى جعفر الصادؽ، ثـ اختمفكا في 
"(3). 

: أكليـ عمي بف أبي ثني عشر إمامان تكالي اإل اإلثناعشريةك  يقكؿ شارح العقيدة الطحاكية: "
، ثـ عمي بف الحسيف زيف ، ثـ الحسيف ثـ الحسف  ،، كيدعكف أنو كصي  النبي طالب 

جعفر الكاظـ، ثـ  العابديف، ثـ محمد بف عمي الباقر، ثـ جعفر بف محمد الصادؽ، ثـ مكسى بف
 .(4)"عمي بف مكسى الرضي، ثـ محمد بف عمي الجكاد

                                                           
 195 -194( الدينكرم األخبار الطكاؿ  ص(1
ىك محمد بف أحمد بف سالـ بف سميماف السفاريني، النابمسي، الحنبمي محدث، فقيو، أصكلي  السفاريني:( (2

صكفي، مؤرخ، كلد بسفاريف مف قرل نابمس كنشأ بيا، ثـ رحؿ إلى دمشؽ، كتكفي بمدينة نابمس، ككانت كفاتو سنة 
(، 4/33)جف الثاني عشر اثنتيف كعشريف كمائة كألؼ. انظر: الحسيني أبك الفضؿ، سمؾ الدرر في أعياف القر 

 (8/262)جكانظر: عمر بف رضا الدمشقي، معجـ المؤلفيف 
( شمس الديف السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة (3

 (1/86)جالمرضية 
 (2/735( شعيب األرنئكط، شرح العقيدة الطحاكية، بتصرؼ يسير )ج(4
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 بد،ان  محصكرة في اثني عشر إمامان، اإلمامة،بأف  القائمكف ىـ اإلثناعشريةمما سبؽ يتبيف أف 
 ، كىـ عمى النحك التالي:الجكادبمحمد بف عمى  كانتيا،ن  ،بعمي 

 . عمي بف أبي طالب  .1

 . الحسف بف عمي  .2

 . الحسيف بف عمي  .3

 .عمي زيف العابديف بف الحسيف .4

 محمد الباقر بف عمي. .5

 جعفر الصادؽ بف محمد الباقر. .6

 مكسى الكاظـ بف جعفر. .7

 عمي الرضا بف مكسى. .8

 محمد الجكاد بف عمي. .9

 عمي اليادم بف محمد. .13

 الحسف العسكرم بف محمد. .11

 محمد الميدم بف الحسف العسكرم. .12

كيعتقد اإلثناعشرية بأف اإلماـ الثاني عشر قد دخؿ سردابان في دار أبيو بسامرا،، كغاب غيبة 
 (1)ق، ثـ غيبة كبرل لـ يعرؼ متى تنتيي كلـ يخرج حتى اآلف. 261صغرل بدأت عاـ 

 
  

                                                           
 (54/ 1ج) المعاصرة كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة اإلسبلمي، المكسكعة لمشباب العالمية الندكة انظر: ((1
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 الثناعشريةمكانة الصحيحين عند الشيعة : المطمب الخامس
  

ف مف أىؿ السنة كالجماعة؛ كذلؾ عند عمما، المسممي لقد لقي الحديث الشريؼ اىتمامان كبيران 
 بعد كغيره كالعقائد اإلسبلمي لمتشريع الثاني المصدر ىي دكالتي تيع ،الشريفة السنة يمٌثؿ ألنو
 كتكضحو، تفسرهفالسنَّة النبكية ىي قسيمة القرآف تندرج معو في الكحي اإلليي، كىي  ،الكريـ القرآف

ُشقَل َؾِْ٘ن ]: قكؿ اهلل  عمى ىذاكاألخذ بيا سبب لبلىتدا، كما يدؿ  قا افرَّ ًُ ًُقا اهللَ َوَأضِٔ ُؿْؾ َأضِٔ

ُشقِل إِ  َتُدوا َوَمٚ َظَذ افرَّ قُه ََتْ ًُ ُتْؿ َوإِْن ُتىِٔ ِْ ْؿ َمٚ ُُحِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َوَظ ِْٔف َمٚ ُُحِّ َِ ََم َظ َّٕ [ َلَّ افَبًَل ُُغ ادُبِغُ َتَقفَّْقا َؾِ٘

مف أجؿ أف  النبكية؛ السنة في بذؿ الشيعة كافة جيكدىـ، مف أجؿ التشكيؾلذلؾ ؛ .{98}النور:
فىظىتييا السنة ظفٍ حً  في يشكككف فتارة ييدمكا شرائع اإلسبلـ،  فً يٍ فى نٍّ صى مي  أكثؽ يياجمكف كتارة ،كحى

الصحابة  مف الحديث ركاة يياجمكف كتارة كصحيحييما، مسمـ كاإلماـ البخارم اإلماـ كىما ،لمسنة
، كمسمـ؛ البخارم اإلماميف عمى ىجكمان  الشيعة كيكجو ،ىكاىـ يكافؽ ال كؿ ما في فيشكككف 

ظنان منيـ أنيا كتب  ،عمى كتبيـ التي كتبيا عمماؤىـ بأيدىـ معتمديف السنة، أىؿ كتب عمدة ألنيما
كاالستبصار لمطكسي، كالكافي لمكاشي، كغيرىا مف الكتب  ،كتاب الكافي لمكميني :صحيحة مثؿ

 .المممك،ة باألساطير
عرفيا  لسنة عند الشيعةاكيختمؼ مفيكـ السنة عند الشيعة عف مفيكمو عند أىؿ السنة، ف

كؿ ما يصدر عف المعصـك مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير، كىـ  ىيمحمد صادؽ النجمي بقكلو: "
نما معو اإلثنى عشر إمامان  يعتبركف أف المعصـك ليس رسكؿ  .(1)"اهلل كحده، كا 

 اإلثناعشريةالشيعة  تساكم عند ال ،كتب أىؿ السنة كالصحيحيفكعمى ىذا األساس نجد أف 
 ، كال يؤمنكف بما كرد فييا مف أحاديث. يئان ش

الثابتة المتكاترة عنو عند أىؿ العمـ  : " كمع ىذا يردكف أحاديث رسكؿ اهلل قاؿ ابف تيمية
الديممي  كيركف أف شعر شعرا، الرافضة: مثؿ الحميرم كككشيار ،ؿ أحاديث البخارم كمسمـمث

كقد رأينا في كتبيـ مف الكذب كاالفترا، عمى النبي ، مف أحاديث البخارم كمسمـ كعمارة اليمني خيران 
 " (2)كصحابتو كقرابتو أكثر مما رأينا مف الكذب في كتب أىؿ الكتاب مف التكراة كاإلنجيؿ.  

                                                           
 36أضكا، عمى الصحيحيف ص  محمد صادؽ النجمي،( (1
 (482-28/481)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (2
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 ، قد افتركا عمى رسكؿ اهللالصحيحيف ىـ رجاؿ غير مكثكؽ بيـ الشيعة بأف ركاة  زعـكي
 كأف أحاديثيـ مكذكبة مفتراة ليس ليا أساس مف الصحة.

 ف النبي ا: " ففي الركاة مف يفترم عمى لسيقكؿ الخميني في كتابو الحككمة اإلسبلمية
 .(1)"أحاديث لـ يقميا

 .(2)"ال، الركاة ال عدالة ليـ، لما بدر منيـ مف انحياز إلى أعدا، اهلل: " مثؿ ىؤ كيقكؿ أيضان 

كيكردكف جممة مف  ،الشيعة أف ىناؾ الكثير مف االفترا،ات كالمخالفات في الصحيحيف يزعـك 
 :الطعكنات مثؿ

 .كفق، كأنيـ غير مكثك بالضعؼ رجاؿ الصحيحيفيتيمكف  .1

 بيا. يـيصفكنك  ،العصبية الشديدةب كمسمـ البخارميتيمكف  .2

 فترة زمنية طكيمة بيف صدكر الحديث كتدكينو.يدعكف بأنو كانت  .3

 .ـبتقطيع الكثير مف األحاديث حسب ىكاى كمسمـ يتيمكف البخارم .4

النقؿ بالمعنى كليس بالمفظ، كيدعكف أف ىناؾ مف أتـ صحيح البخارم بعد يتيمكف البخارم ب .5
 كفاتو.

 .معقكؿ كالمنقكؿيتيمكف أحاديث الصحيحيف بأنيا مخالفة لم .6

 .(3)كأىؿ البيت  يتيمكف البخارم كمسمـ بأنيـ لـ يخرجا أحاديث عمي  .7

ال يقيمكف  لمصحيحيف كزنان، كال ألم كتاب مف  اإلثناعشريةأف الشيعة  مما سبؽ: يتضح
إال إذا كاف  ،كال يؤمنكف باألحاديث التي ركاىا الصحابة  كتب السنة المعتمدة عند أىؿ السنة،

 يكالكا عمي  الصحابة الذيف يرل الشيعة أنيـ لـالصحابي في نظرىـ ممف شايع أىؿ البيت، أما 
كعمى مركياتيـ ىجكمان عنيفان، كتيجمكا بشدة عمى ما جمعو أىؿ  فقد شنكا عمييـ ،حسب زعميـ

 داتيـ كأىكائيـ الفاسدة.افؽ معتقيـ كاالفترا،ات، كذلؾ ألنيا لـ تك يا التي السنة مف ركايات، كألصقكا ب

                                                           
 60الحككمة اإلسبلمية صالخميني، ( (1
 60( المصدر السابؽ ص (2
 91انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف  ص ( (3
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يث كميـ مف البخارم بأف شيكخو الذيف كاف يأخذ منيـ األحاد اإلثناعشريةكيتيـ الشيعة 
ف بالتجسيـ، كقد كانكا يحدثكف األحاديث مقابؿ مبالغ مالية يفرضيا ليـ شيكخ السبلطيف المتيمي

 السبلطيف.

اعيؿ البخارم كطبقة أىؿ يقكؿ شيخيـ حسيف غبلمي: " ينبغي دراسة أفكار محمد بف إسم
الحديث تاريخيان، خاصة في عيد المتككؿ العباسي، باعتباره أكؿ مف أظير السنة...، فيك أكؿ 
خميفة نقض سيرة آبائو كأجداده، فاستخدـ طبقة المحدثيف ككىبيـ الجكائز كالمرتبات المغرية في الرد 

كاف البخارم في طميعة مف ضبط ىذه عمى المعتزلة، فانتشرت في عيده أخبار التجسيـ كالتشبيو، ك 
 .(1)األخبار التي أخذىا عف مشايخو دكف كاسطة"

 صحيح في السبحاني في مقدمة كتاب شيخيـ األصبياني: "يكجد جعفرالشيعي يقكؿ ككذلؾ 
ف بكفرة كالتشبيو التجسيـ ركايات البخارم  ،جميعان  فشمت انيا غير تأكيميا الصحيح شراح حاكؿ كا 

 التجسيـ ركايات مف الكثرة ىذه كرا، كالسبب بيا، كالتبلعب تأكيميا مف يحد بمكاف ظيكرىا ألف
 كمنحيـ المحدثيف مف طبقة استخدـ الذم العباسي المتككؿ عصر في عاش البخارم أف يعكد إلى
 .(2)كالمعتزلة" العدلية مف التنزيو أىؿ أماـ المحدثيف مكقؼ تؤيد التي األحاديث نقؿ في الجكائز

الشيعة البخارم بأنو يكرد في صحيحو الكثير مف االسرائيميات، كأف ىناؾ الكثير مف كيتيـ 
 األحاديث التي كاف مصدرىا الييكد كالنصارل.

: " فيؿ يمكف لكتاب يكرد لعنان لمييكد في بعض أبكابو، متسائبلن  غبلمي حسيف شيخيـ يقكؿ
 .(3)أف يتضمف تركيجان ليـ في بعض أبكابو؟"

 افترا،ات كسخافات مجرد إال ىك ما الصحيحيف يحتكيو ما بأف اإلثناعشريةكيزعـ الشيعة 
 .كالتشبيو التجسيـ إلى تدعك كأكاذيب كميا كخرافات

 سنة، بأنيا زعمكا ركايات مف المجسمة لو استدؿ ما كأما: "  الديف شمس جعفر محمد يقكؿ
 أباطيؿ إال ىي فما سبحانو، لو الجسمية جعؿ مف الٌمو، عمى افتركه ما عمى حجة كجعمكىا

                                                           
 52، كانظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص 35البخارم كصحيحو، محمد حسيف غبلمي ص ( (1
 ج -الشيخ اإلصبياني، القكؿ الصراح في البخارم كصحيحو الجامع، تقديـ: جعفر السبحاني، المقدمة  ص ب ( (2
 35و، محمد حسيف غبلمي ص ( البخارم كصحيح(3
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 كمسمـ كالبخارم الحديث، كتب بيا تزخر التي األكاذيب مف ،...كرسكلو الٌمو عمى كمفتريات،
 كاإلفترا، السخؼ جمي كاضح بشكؿ لطالعنا كغيرىما، الكتابيف ىذيف راجعنا لك كنحف كغيرىما،
 ىذه تسمية عمى يصر أف كغيره، ذلؾ كؿ بعد الغريب، كمف فييا، المكاضع مف غير في كالدس،
 .(1)" بالصحاح الكتب

 ىذه يطيركا أف المسمميف لعمما، دعكة الديف عند ىذا الحد بؿ قاـ بتكجيو كلـ يتكقؼ شمس
، مدعككف العمما، كاف: ".. حيث قاؿ زعمو حسب الخرافات مف فييا مما الكتب  تطيير إلى اليـك
 ديف لو بتصكيرىا الديف، مف اإلنساف تنٌفر كمكضكعات، أكاذيب مف فييا مما الكتب، ىذه

 .(2)"كمضحكات كخرافات سخافات،

كيزعـ الشيعة أف التراجـ التي ترجـ بيا اإلماـ البخارم لؤلحاديث كميا منكرة كعجيبة كليس 
ليا أصؿ في القرآف الكريـ، كأنيا تخالؼ المعقكؿ كالمنقكؿ، كأحاديث الغسؿ كأحاديث الرضاع إلى 

 .(3)غير ذلؾ مف التراجـ 

، كيتيـ الشيعة ركاة الحديث في الصحيحيف بأنيـ ممف ناصبكا العدا، لعمي بف أبي طالب 
 . (4)كأنيـ كانكا مف الكضاعيف الذيف كذبكا عمى رسكؿ اهلل 

ال يقيمكف لمصحيحيف كزنان، بؿ كيعتبركف أف كؿ ما جا،  اإلثناعشريةمما سبؽ يتضح أف 
كيعتبركف أف ما جا، في الصحيحيف ليس حجة كال يعتد بو ، بيما مختمؽ مفترل عمى رسكؿ اهلل 

في أم مسألة مف مسائؿ الديف، كىذه األقكاؿ التي ذكرىا الشيعة تدؿ عمى مدل الحقد الدفيف عمى 
 البخارم كمسمـ. مف كتب أىؿ السنة أال كىما صحيحا أىـ كتابيف

  

                                                           
 159( محمد جعفر شمس الديف،  دراسات في العقيدة اإلسبلمية ص (1
 160( المصدر السابؽ ص (2
 67( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (3
 97المصدر السابؽ ص انظر: ( (4
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 لمتعمقة بأحاديث الصفات الذاتيةا الثناعشريةشبيات الشيعة : المبحث األول
 

مكقؼ ك  ،نى الصفات الذاتية لغة كاصطبلحان معسكؼ يتحدث الباحث في ىذا المبحث عف 
مى أحاديث ع اإلثناعشريةشبية الشيعة ك  ،مف الصفات اإلليية كالرد عمييـ اإلثناعشريةالشيعة 

شبية ك  ،ى أحاديث صفة اليديف كالرد عميياعم اإلثناعشريةشبية الشيعة ك  ،صفة الكجو كالرد عمييا
مى ع اإلثناعشريةشبية الشيعة ك  ،ى أحاديث صفة اإلصبع كالرد عميياعم اإلثناعشريةالشيعة 

 اديث صفة القىدىـ كالرد عمييا.عمى أح اإلثناعشريةشبية الشيعة ك  ،أحاديث صفة الساؽ كالرد عمييا
 

 اً واصطالح معنى الصفات الذاتية لغةً : المطمب األول
 النعت :أواًل: الصفة لغةً 
) ، ككصفتو أصفو كصفان  ،الكاك كالصاد كالفا،: أصؿ كاحد، ىك تحمية الشي، ،)كىصىؼى

 ،احتمؿ أف يكصؼ أم اتصؼ الشي، في عيف الناظر :كالصفة: األمارة البلزمة لمشي،، يقاؿ
ٍصفان، ًإذا نعٌتو مىٍييىا  ،كالكىٍصؼ مف قىٍكليـ: كصفتي الشٍَّي، أًصفو كى الة الًَّتي يككف عى ك)الٌصفة( اٍلحى

 بما نعتوأم:  كصفان  كصفتو: (ؼ ص ك) ، كجا، في المصباح المنير: (1)الشٍَّي، مف حميتو كنعتو
 ىي إنما الصفة كيقاؿ ،ىيئتو كبيف أظير إذا الجسـ الثكب كصؼ قكليـ مف مأخكذ ىك :كيقاؿ ،فيو

ٍمؽو  في كاف بما كالنعت المنتقمة بالحاؿ ميؽو،  أىكٍ  خى  كالجمع الكعد مف العدة مثؿ الكصؼ مف كالصفةخي
 .(2)صفات
  الصفات الذاتية اصطالحًا:ثانيًا: 

كأبدان كال تتعمؽ ال تنفؾ عف الذات، بؿ ىي الزمة ليا أزالن  ىي الصفات التيالصفات الذاتية: 
كالكجو،  بيا مشيئتو تعالى كقدرتو، كذلؾ كصفات الحياة كالعمـ، كالقدرة، كالقكة، كالعزة، كالممؾ،

كاليديف، كالحياة، كالسَّمع، كالبصر، كالعمك، كالعظمة، كالكبريا،، كاإلرادة، كالمجد، كالجبلؿ، كنحك 
   .(3)ذلؾ

                                                           
مجمع : كانظر(، 2/893)جاألزدم، جميرة المغة : انظرك (، 6/115)جابف فارس، معجـ مقاييس المغة انظر: ( (1

 (2/1037)جالمغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط 
 (2/661)جأحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : انظر( (2
(، 1/217)ج(، كانظر: المناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ 1/133)ج( انظر: الجرجاني، التعريفات (3

(، كانظر: 2/177)جالقاضي عبد النبي نكرم، دستكر العمما، = جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف : كانظر
(، كانظر: 1/159)ج(، كانظر: اليراس، شرح العقيدة الكاسطية 1/185)جالغامدم، البييقي كمكقفو مف اإللييات 

 (1/93)جعبد المحسف البدر،  قطؼ الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابف أبي زيد القيركاني 
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فبل تعرؼ الذاتية إال أف نعرؼ  ،رفة الذات عميياتيمية: "الصفات الذاتية: ما تقؼ مع قاؿ ابف
   .(1)أف تفيـ الذات حتى تعرؼ الذاتية أف فيـ الذات مكقكؼ عمييا، فبل تريد

 من حيث ثبوتيا وأدلتيا:عند أىل السنة أقسام الصفات الذاتية ثالثًا: 
 :مف حيث ثبكتيا كأدلتيا إلى قسميفعند أىؿ السنة تنقسـ الصفات الذاتية 

أك عف  ،: كىي الصفات التي ال سبيؿ إلى إثباتيا إال السمع كالخبر عف اهلل صفات خبرية  .1
كليس لمعقؿ دكر في إثبات ىذه الصفات سكل  ،كتسمى )صفات سمعية أك نقمية( ،رسكلو 

 في األصؿ التي الصفات كىي ،أك عف رسكلو  ،التصديؽ بما جا، بو الخبر الصادؽ عف اهلل 
 ىذه ،كاألصابع كالساؽ كالقدـ كاليد الكجو مثؿ ، المعصكـ رسكلو عف أك  اهلل عف الخبر إثباتيا
 بالصفات كتعرؼ ،كذاتية ثبكتية صفات ىيك  الذات، ثبكت كثابتة العمية لمذات مبلزمة ذاتية صفات
 تنقسـ إلى قسميف:ىي ، ك (2) الخبرية

 كغير ذلؾ. ،كالنفس ،كالقدـ ،كالساؽ ،كالعيف ،كاليديف ،: مثؿ الكجوالصفات الخبرية الذاتية . أ

كغير  ،كالضحؾ، كالفرح ،كالمجي، ،كاالستكا، ،: مثؿ النزكؿالصفات الخبرية الفعمية . ب
 .(3)ذلؾ
: كىي الصفات التي يشترؾ في إثباتيا الدليؿ السمعي )النقمي( كالدليؿ صفات سمعية عقمية .2
 :قسميف لىتنقسـ إ كىي،  (4)كالفطرة السميمة، كىي أغمب صفات اهلل  لعقمي،ا

، كالمشيئة ،كالكبلـ ،كالبصر ،كالسمع ،كالقدرة ،كالحياة ،كاإلرادة ،: كالعمـذاتيةالصفات ال . أ
 .كغير ذلؾ

 .(5)كنحك ذلؾ ،كالضحؾ ،كالفرح ،كاإلعطا، ،: كالخمؽفعميةالصفات ال . ب

                                                           
 (9/264)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (1
 (1/204)ج( انظر: محمد أماف جامي، الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضك، اإلثبات كالتنزيو (2
 (1/207)ج( المصدر السابؽ (3
 (1/33)جالكاردة في الكتاب كالسنة  ( عمكم بف عبد القادر السَّقَّاؼ، صفات اهلل (4
 26 جابر زايد السميرم، دراسات في تكحيد األسما، كالصفات اإلليية صك انظر: سعد عبداهلل عاشكر، ( (5



  

32 
 

، فبل ىذا ىك تقسيـ السمؼ لمصفات اإلليية، كىك تقسيـ شامؿ لجميع أنكاع الصفات هلل 
 كردتيخرج عف ىذيف القسميف نكع منيا، كجميع النصكص الكاردة في القرآف الكريـ كالسنة قد 

   .(1)بإثبات ىذيف القسميف، كدالة عمى صحة ما ذىب إليو السمؼ

ت بيا أسما، اهلل تعالى كصفاتو، ىي كتاب اهلل تعالى بي ثٍ : " األدلة التي تى ابف عثيميفقاؿ 
تثبت أسما، اهلل كصفاتو بغيرىما، كعمى ىذا: فما كرد إثباتو هلل تعالى مف ذلؾ ، فبل كسنة رسكلو 

في الكتاب كالسنة كجب إثباتو، كما كرد نفيو فييما كجب نفيو مع إثبات كماؿ ضده، كما لـ يرد 
  .(2)إثباتو كال نفيو فييما كجب التكقؼ في لفظو، فبل يثبت كال ينفى، لعدـ كركد اإلثبات كالنفي فيو"

كالحياة،  ،صفات اهلل تعالى كميا صفات كماؿ ال نقص فييا بكجو مف الكجكهقاؿ أيضان: "ك ك 
كالعمـ، كالقدرة، كالسمع، كالبصر، كالرحمة، كالعزة، كالحكمة، كالعمك، كالعظمة، كغير ذلؾ. كقد دؿ 

ِمُْقَن بِ ]عمى ىذا: السمع كالعقؿ. أما السمع: فمنو قكلو تعالى:  ْٗ ـَ ََل ُي ِذي َِّ ْقِء فِ ٚآلَِخَرِة َمَثُؾ افسَّ

ِزيُز احَلُِٔؿُ  ًَ  كالمثؿ األعمى: ىك الكصؼ األعمى.  .{4:}النحل:[ َوهللِ ادََثُؾ األَْظَذ َوُهَق اف

ما صفة  ،إما صفة كماؿ ،كأما العقؿ: فكجيو أف كؿ مكجكد حقيقة فبل بد أف تككف لو صفة كا 
    .(3)"نقص، كالثاني باطؿ بالنسبة إلى الرب الكامؿ المستحؽ لمعبادة

 :من الصفات الليية الثناعشريةموقف الشيعة : رابعاً 
يختمؼ مفيكـ الصفات اإلليية عند الشيعة عف مفيكمو العاـ عند أىؿ السنة كالجماعة، فقد 

، حيث أجمع ميـ لمصفات اإلليية هلل ك جميكر أىؿ السنة في مفي اإلثناعشريةخالؼ الشيعة 
بأنو ليس لمذات اإلليية شي، مف الصفات قائمة بيا، كاعتبركا أف اهلل  اإلثناعشريةعمما، الشيعة 

مف  صفة كؿ اهلل  عف الشيعة نفتتعالى كاحد مف جميع الكجكه، كأف الصفات ىي عيف الذات، ف
 ليست الصفات فكأ ،لمذات كجكد إال كجكدىا كليس ،الذات عيف ىي عندىـ الصفات صفاتو؛ ألف

 .ذاتو عمى زائدة

                                                           
 26ص المصدر السابؽ ( انظر: (1
 (1/29)جكأسمائو الحسنى، القكاعد المثمى في صفات اهلل ابف عثيميف( (2
 (1/18)ج( المصدر السابؽ (3
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 ذاتو كالعمـ ربنا   اهلل يزؿ لـ: يقكؿ عبداهلل أبا سمعت ركل الكميني عف أبي بصير قاؿ: "
 أحدث فمما مقدكر، كال اذاتي كالقدرة ،مبصر كال ذاتو كالبصر ،مسمكع كال ذاتو كالسمع ،معمكـ كال

 ،المبصر عمى كالبصر ،المسمكع عمى كالسمع ،المعمكـ عمى منو العمـ كقع المعمكـ ككاف االشيا،
 الحركة إف ،ذلؾ عف اهلل تعالى: فقاؿ: قاؿ متحركا؟ اهلل يزؿ فمـ: قمت: قاؿ المقدكر، عمى كالقدرة
 ليست محدثة صفة الكبلـ إف: فقاؿ: قاؿ متكمما؟ اهلل يزؿ فمـ: قمت: قاؿ بالفعؿ، محدثة صفة
 .(1)"متكمـ كال  اهلل كاف بأزلية

 التي الكماالت مف كثيران  العالـ في أف محمد حسيف الطبطبائي: " نعمـ المرجع الشيعيكيقكؿ 
 المتصؼ، تكامؿ في تسعى شي،، في ظيرت ما متى المثبتة الصفات فيذه صفات، بشكؿ تظير
كالحجر،  حي غير جسـ مع كاإلنساف حي جسـ مقارنة مف ذلؾ يتضح كما أكثر، قيمة كتمنحو
ذا تعالى، اهلل منحيا قد الكماالت ىذه أف فيو الشؾ كمما  فاقد ) منحيا لما ليا مفتقدان  ىك كاف ما كا 

 العقؿ لحكـ كفقان  يقاؿ، أف يجب ىذه فعمى الكماؿ، طريؽ في تتدرج كجعميا ،(اليعطيو الشي،
 كالقدرة العمـ آثار فإف ىذا عف كاقعي، كفضبلن  كماؿ ككؿ كالقدرة بالعمـ يتصؼ الخالؽ أف السميـ،
 كغير متناىية، محدكدة غير اهلل ذات أف الخمقة، كبما نظاـ في كاضحة الحياة آثار كبالتالي

 عيف ىي منيا كاحدة كؿ ككذا ذاتو، عيف الحقيقة في فإنيا لو صفات اعتبرت إف ىذه فالكماالت
 في فتنحصر نفسيا الصفات كبيف كالصفات، الذات بيف يشاىد الذم االختبلؼ كأما األخرل،
،  .(2)لبلنقساـ" قابؿ غير كاحد مبدأ سكل ىناؾ ليس الحقيقة كفي المفيـك

أف تعدد الصفات يؤدم إلى تعدد الذكات حسب زعميـ، فيزعمكف  اإلثناعشريةكيعتقد الشيعة 
 .حي ببل حياة، كقادر ببل قدرة، كىكذا في سائر صفاتو  أف اهلل 

 كعالـ زائدة، بقدرة ال بالذات قادر فاهلل ،ذاتو عيف صفاتويقكؿ محمد جكاد مغنية: " إف 
 افترض كلك ...الذاتية، الصفات سائر قياس ىذا كعمى بغيرىا، ال بالذات كحي زائد، بعمـ ال بالذات

ما قديمة، تككف أف فإما ذاتو غير صفاتو أف  الثاني القديـ، كعمى تعدد يمـز األكؿ كعمى حادثة، كا 
 أف المفركض ألف أبدان، شئ كال قدرة، كال حياة كال عمـ بدكف األزؿ في كجد قد اهلل يككف أف يمـز

                                                           
 1( حديث رقـ 1/62)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، كتاب التكحيد، باب النيي عف الجسـ كالصكرة (1
 109 - 108( محمد حسيف الطبطبائي، الشيعة في اإلسبلـ ص (2
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 شئ كال حقيقتو، كنفس ذاتو عيف صفاتو أف فتعيف محاؿ، ككبلىما بعده، حدثت قد الصفات ىذه
  .(1)"بيا كقائـ عمييا زائد

حسب  بذاتو؛ ألنو قادر بذاتو، عالـ اهلل أف: كىذا المذىب ىك ما قالت بو المعتزلة حيث قالكا
 يككف أف ككجب قديمان، ككنو كىك أكصافو أخص في البارم تعددت الصفات فقد شاركت زعميـ إذا

المعتزلة في نفي الصفات، كقد أخذ الشيعة اإلثناعشرية مذىبيـ مف  عميو أجمعت لو، كىذا ما مثبلن 
 .(2)المعتزلة في ىذا الباب 

 :الثناعشرية الشيعة عند الصفات أقسامخامسًا: 
فقامكا  تعالى، اهلل لصفات تقسيميـ في كالجماعة السنة أىؿ اإلثناعشرية الشيعة خالؼ لقد
 :قسميف إلى  اهلل صفات بتقسيـ

 بيا الذات اتصاؼ أف باعتبار الذات، عف سمبيا يجب التي الصفات كىي :السمبية الصفات .1
 السمبية الصفات كتعكد الجبلؿ، صفات اسـ الشيعة عمييا كيطمؽ المحاالت، مف محاؿ منو يمـز
 بمتحد، كليس بمتحيز، كليس بمرئي، ليس تعالى كأنو مجرد، بسيط الٌمو أف: ىي ثبكتية صفة إلى
  بمركَّب. ليس كأنو غيره، في حاؿٌ  كال

 ترجع فيي ،( الجبلؿ)  بصفات تسمى التي السمبية الصفات " أما :المظفر رضا محمد يقكؿ
 الجسمية سمب معناه بؿ ،الزمة اإلمكاف سمب فإف عنو، اإلمكاف سمب ىك كاحد سمب إلى جميعيا
 سمب مرجع إف ثـ، نقص كؿ سمب بؿ ذلؾ، إلى كما ،كالخفة كالثقؿ كالسككف كالحركة كالصكرة
 فترجع ،الكمالية الثبكتية الصفات مف الكجكد ككجكب ،الكجكد كجكب إلى الحقيقة في اإلمكاف
 مف كاحد تعالى كاهلل ،( الثبكتية)  الكمالية صفات إلى األمر آخر(  السمبية)  الجبللية الصفات
 .(3)الصمد" الكاحد حقيقة في تركيب كال ،المقدسة ذاتو في تكثر ال ،الجيات جميع

                                                           
 117 - 116( محمد جكاد مغنية، معالـ الفمسفة اإلسبلمية ص (1
أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي، االنتصار في الرد عمى المعتزلة ( انظر: (2

 (334/ 2جالقدرية األشرار )
  32-31ص  اإلثناعشرية( محمد رضا المظفر، عقائد (3
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كيزعـ الشيعة أف كؿ مف كصؼ اهلل تعالى بأم مف الصفات فيك كافر، ألنو بذلؾ يشبو اهلل 
  بمخمكقاتو، كيستخدمكف لذلؾ ألفاظ محدثة لـ يرد بيا الشرع، كالجسـ كالعرض كالجكىر كما

 ىك التكحيد حسب زعميـ، شابو ذلؾ؛ ليثبتكا صحة مزاعميـ، معتقديف أف نفي الصفات عف اهلل 
 ىك كال يد، كال كجو لو كليس بصر، كال سمع هلل ليس: فقالكا ،صفاتو   اهلل عف نفكا فقد كلذا
 .خارجو كال العالـ داخؿ

 فميس المخمكقات، بو تكصؼ بما يكصؼ ال تعالى اهلل أف يقكؿ محمد رضا المظفر: " نعتقد
 مكاف كال ،سككف أك حركة كال ،خفة أك ثقؿ لو كليس ،عرضان  كال جكىران  كليس صكرة، كال بجسـ ىك
 أنو أك كعينان، كيدان  كجيان  لو صكر بأف خمقو في بالتشبيو قاؿ إليو،...، كمف يشار كال ،زماف كال

 بو الكافر بمنزلة فإنو(  ذلؾ نحك أك)  كالقمر، الجنة أىؿ إلى يظير أنو أك الدنيا، السما، إلى ينزؿ
 يـك لخمقو يترا،ل إنو قاؿ مف بالكافر يمحؽ النقص،...، ككذلؾ عف المنزه الخالؽ بحقيقة جاىؿ
 .(1)ذاتو" عيف صفاتو بأف باالعتقاد كذلؾ الصفات، في تكحيده .. كيجب.القيامة،

كالمقصكد مف الصفات الكمالية  : كيطمقكف عمييا ) صفات الجماؿ كالكماؿ (،الثبوتيةالصفات  .2
كما  كاإلرادة،كذلؾ كالعمـ كالقدرة، كالحياة، ، اهلل عند الشيعة ىي الصفات التي تدٌؿ عمى كماًؿ 

ىي  كميا كيعتقدكف أف الصفات أضدادىا، نفي الشيعة عند الثبكتية الصفات مف كالمراد ،شابو ذلؾ
 الذات. كجكد إال كجكدىا كليس عمييا، زائدة صفات ىي ليست ،ذاتو عيف

 مف قادر ىك بؿ ،قدرتو حياتو، كحياتو الكجكد حيث مف يقكؿ محمد رضا المظفر: " فقدرتو
 سائر في الحاؿ كىكذا ككجكدىا، صفاتو في اثنينية ال ،قادر ىك حيث مف كحي ،حي ىك حيث
 كانت لك ألنو ،ككجكداتيا حقائقيا في ال كمفاىيميا، معانييا في مختمفة ىي الكمالية، نعـ صفاتو
 ما كىذا ،الكجكد كاجب تعدد لمـز كالذات ككاجبة قديمة الفرض بحسب كىي الكجكد في مختمفة
 ترجع فيي كالعمية، كالتقدـ كالرازقية كالخالقية اإلضافية الثبكتية الصفات التكحيد، كأما عقيدة ينافي
 عدة منيا تنتزع كاحدة صفة كىي لمخمكقاتو، القيكمية كىي حقيقية كاحدة صفة إلى حقيقتيا في

   .(2)"كالمبلحظات اآلثار اختبلؼ باعتبار صفات

  

                                                           
 28-27ص  اإلثناعشرية عقائد المظفر، رضا محمد( (1
 31ص  المصدر السابؽ( (2
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 ث صفة الوجو والرد عميياعمى أحادي الثناعشريةشبية الشيعة : نيالمطمب الثا
 

 عيف ىي عندىـ الصفات كذلؾ ألف الذاتية؛ صفاتو كؿ  اهلل عف اإلثناعشرية الشيعة نفت
ذاتو، كأما ما  عمى زائدة ليست الصفات بأف يقكلكف كىـ لمذات، كجكد إال كجكدىا كليس الذات،

كجو عمى الحقيقة، كأف صفة الكجو الكاردة في اآليات   ليس هلل وزعمكا بأن دفق الكجو يتعمؽ بصفة
 تأكيؿ اآليات التي كرد فييا ذكر صفة الكجو.ا أريد بيا المجاز، كلذلؾ عمدكا إلى إنم

بأنو: ذك كجو،   البخارم كمسمـ بالتجسيـ، كأنيما قد عرفا اهلل  اإلثناعشريةيتيـ الشيعة ك 
اهلل  األحاديث تجعؿ مف كأف ما جا،ت بو نصكص أحاديث الصحيحيف ىي مسألة التجسيـ، كأف

رغـ ثبكتيا في القرآف  ىذه الصفة جساـ المادية األخرل، كالشيعة ينفكف عف اهلل تعالى جسـ كاأل
  الكريـ كالسنة النبكية، زاعميف بأننا إذا فيمنا اآليات التي كردت في القرآف بأنيا تنسب إلى اهلل 

باإلنساف لو ىذه األجزا،، كىذا ال يجكز؛ ألف اهلل تبارؾ  شبييان  جسمان  فقد جعمنا اهلل  ،الكجو
عف صفات األجساـ، أما البخارم كمسمـ  كتعالى ليس كمثمو شي،، بؿ الكاجب ىك تنزييو 

، كيتصكركه جسمان حاالن في المكاف، قدـالعيف كالكجو كاليد كال  حسب زعميـ فيـ ينسبكف إلى اهلل 
ركايات ئر األجساـ، كاعتبر الشيعة أف ىذا دليؿ قكم عمى ضعؼ كأنو يشار إليو كما يشار إلى سا

الصحيحيف ككىنيما، كأف ىذه األحاديث ال تتماشى كاألصكؿ الدينية كالعقائدية، كمخالفة لمقكاعد 
 .(1)العقمية

" يكجد في صحيح البخارم ركايات التجسيـ كالتشبيو ياني:شيخ شريعة الشيعة األصفيقكؿ 
ف حاكؿ شرا ح الحديث تأكيميا، غير أنيا فشمت جميعان؛ ألف ظيكرىا بمكاف يحد مف بكفرة، كا 

 .(2)تأكييا"

 المركية األحاديث جميع في إفكيعقب النجمي عمى أحاديث التكحيد في الصحيحيف بقكلو: " 
 حتى ىناؾ يكف كلـ التجسيـ، بإثبات التصريح أك اإليياـ مف نكع التكحيد حكؿ السنة أىؿ كتب في

                                                           
 132 -131النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص ( انظر: محمد صادؽ (1
 - ب – ( شيخ الشريعة األصفياني، القكؿ الصراح في البخارم كصحيحو الجامع ص(2
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 ىذه في التكحيد إف: قمنا ككما ،كمضمكنان  مفيكمان  األحاديث تمؾ كيخالؼ التجسيـ ينفي كاحد حديث
 .(1)" كالتشبيو التجسيـ سكل يكف لـ الكتب

 بعض األحاديث الواردة في الصحيحين في صفة الوجو:
ـى ًفينىا رىسيكؿي اهلًل  األشعرم  عىٍف أىًبي ميكسىى .1 : قىا : " ًإفَّ اهللى  قىاؿى ، فىقىاؿى ٍمًس كىًممىاتو الى   ًبخى

يىٍرفىعيوي، ييٍرفىعي ًإلىٍيًو عىمىؿي المٍَّيًؿ قىٍبؿى عىمىؿً  ـى، يىٍخًفضي اٍلًقٍسطى كى ـي، كىالى يىٍنبىًغي لىوي أىٍف يىنىا النَّيىاًر، كىعىمىؿي  يىنىا
ابيوي الن كري  : النَّاري كى  -النَّيىاًر قىٍبؿى عىمىًؿ المٍَّيًؿ، ًحجى اتي  -ًفي ًركىايىًة أىًبي بىٍكرو قىٍت سيبيحى ىٍحرى لىٍك كىشىفىوي ألى

(2) 

ٍمًقًو " ريهي ًمٍف خى ا اٍنتىيىى ًإلىٍيًو بىصى كىٍجًيًو مى
(3).   

لىٍت ىىًذًه اآليىةي: .2 : لىمَّا نىزى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًبًر ٍبًف عى َٞ ] عىٍف جى ًَ ِٚدُر َظَذ َأْن َيْب ََ ْؿ َظَذاًبٚ ُؿْؾ ُهَق اف ُُ ْٔ َِ َظ

َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ ٍض ا ًْ َْٖس َب ْؿ َب ُُ َو ًْ ٚ َوُيِذيَؼ َب ًً َٔ ْؿ ِص ُُ بَِس ِْ ْؿ َأْو َي ُُ ِٝ َأْرُجِِ
ـْ ََتْ ْؿ َأْو ِم ُُ ـْ َؾْقِؿ ِم

قنَ  ُٓ ََ ٍْ ْؿ َي ُٓ َِّ ًَ ُف اآلََيِٚت َف :«أىعيكذي ًبكىٍجًيؾى » :قىاؿى النًَّبي  ، .{9:}األىعام:[ َُٕكِّ ـْ ] ، فىقىاؿى َأْو ِم

ؿْ  ُُ ِٝ َأْرُجِِ
:«أىعيكذي ًبكىٍجًيؾى : »فىقىاؿى النًَّبي  ، .{9:}األىعام:[ ََتْ ٚ] ، قىاؿى ًً َٔ ْؿ ِص ُُ بَِس ِْ [ َأْو َي

«ٍيسىري ىىذىا أى » :فىقىاؿى النًَّبي  ، .{9:}األىعام:
(4)

.   

، عىٍف أىًبيًو، عىًف النًَّبيٍّ  .3 ٍبًد اهلًل ٍبًف قىٍيسو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى :   عى ةو آًنيىتيييمىا، » قىاؿى نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ جى
كا ًإلىى  بىٍيفى أىٍف يىٍنظيري ا بىٍيفى اٍلقىٍكـً كى مى ا ًفيًيمىا، كى مى نَّتىاًف ًمٍف ذىىىبو آًنيىتيييمىا، كى ا ًفيًيمىا، كىجى مى ـٍ ًإالَّ ًردىا،ي رى كى بًٍّي

مى  نًَّة عىٍدفو اٍلًكٍبًريىاً، عى «ى كىٍجًيًو ًفي جى
(5)

. 

  

                                                           
 183( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
جبلؿ كجيو كنكره، كمنو قيؿ سبحاف اهلل، كىي تعظيـ لو كتنزيو. انظر: ابف الجكزم، كشؼ  الُسْبَحة ىي:( (2

 (1/425)جالمشكؿ مف حديث الصحيحيف 
: إف اهلل ال يناـ، كفي قكلو: حجابو النكر لك كشفو ألحرؽ صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب في قكلو مسمـ، ( (3

 179 ( حديث رقـ1/161)جسبحات كجيو ما انتيى إليو بصره مف خمقو 
 {.88[ }القصص:ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَيوُ ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: ](4
 7406( حديث رقـ 9/121)ج
 {. 22لقيامة:[ }اُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب قكؿ اهلل تعالى: ](5
، كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ 7444( حديث رقـ 9/132)ج

 180( حديث رقـ 1/163)جسبحانو كتعالى 
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  تأويالت الشيعة لآليات الواردة في صفة الوجو هلل 
بالطعف في الصحيحيف فحسب، بؿ زعمكا أف اآليات الكاردة في  اإلثناعشريةلـ يكتؼ الشيعة 

نما أريد بيا المجاز؛ القرآف الكريـ، كالتي فييا ًذٍكري الكجو هلل   ظاىرىا ألف ليست عمى حقيقتيا، كا 
كذلؾ مف أجؿ أف تناسب مع  ، فقامكا بتأكيؿ اآليات حسب أىكائيـتعالى هلل كالتجسيـ التشبيو يكجب

 اإلثناعشريةالشيعة  ت، كفيما يمي نماذج لتأكيبلعقائدىـ في نفي صفة الكجو الكاردة في الصحيحيف
 :لصفة الكجو

 :تأويل صفة الوجو بطاعة اهلل  . أ
ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ ] عف صفكاف الجماؿ، عف أبي عبداهلل في قكؿ اهلل  ركل الكميني ؾُّ َرْ ـُ

ًُقنَ  ِْٔف ُتْرَج ُؿ َوإَِف ُْ ُف َفُف احُل َٓ مف أتى اهلل بما أمر بو مف طاعة محمد " قاؿ:  .{>>}القصص:[ َوْج
  "(1)فيك الكجو الذم ال ييمؾ. 
 :-القبمة - الوجو بالجية التي يؤتى منيا اهلل صفة تأويل  . ب

عف قكؿ اهلل تبارؾ  ركل الكميني: عف الحارث بف المغيرة النصرم قاؿ: سيئؿ أبك عبداهلل
ًُقنَ ]كتعالى:  ِْٔف ُتْرَج ُؿ َوإَِف ُْ ُف َفُف احُل َٓ ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ َوْج ؾُّ َرْ ما يقكلكف "فقاؿ:  .{>>}القصص:[ ـُ

سبحاف اهلل لقد قالكا قكالن عظيمان، إنما عني "؟ قمت: يقكلكف: ييمؾ كؿ شئ إال كجو اهلل فقاؿ: "فيو
 .(2)بذلؾ كجو اهلل الذم يؤتى منو"

 تأويل صفة الوجو بالدين: . ت
: " اهلل تعالى ال يكصؼ بجكىر، كال جسـ، كال صكرة، كال عرض، كال القمي بابكية ابفقاؿ 

خط، كال سطح، كال ثقؿ، كال خفة، كال سككف، كال حركة، كال مكاف، كال زماف،... كاألخبار التي 
ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ ]يتكىميا الجياؿ فمحمكلة عمى ما في القرآف مف نظائرىا، ألف في القرآف  ؾُّ َرْ ـُ

ُف  َٓ    .(3)كمعنى الكجو: الديف، كالديف ىك الكجو الذم ييؤتى منو كييتكجو بو إليو" .{>>لقصص:}اَوْج
 باألئمة:صفة الوجو تأويل  . ث

                                                           
 2( حديث رقـ 83 /1)ج ، كتاب التكحيد، باب النكادر( الكميني، أصكؿ الكافي(1
 1حديث رقـ  (83 /1)ج المصدر السابؽ( (2
 23 -22االعتقادات ص  القمي، بابكية ابف( انظر: (3
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ركل الكميني عف جعفر بف محمد قاؿ: "نحف كجو اهلل نتقمب في األرض بيف أظيركـ، كنحف 
مامة كجيعيف اهلل في خمقو كيده المبسكطة بالرحمة عمى عباده، عرفنا مف عرفنا،  منا مف جيمنا، كا 

  .(1)المتقيف "

 :الليية لمصفات الشيعة تأويل مفاسدعمى الرد و  المناقشة
ىك تأكيؿ باطؿ مخالؼ  مف تأكيؿ لصفات اهلل  اإلثناعشريةإليو الشيعة  تإف ما ذىب أواًل:

لممنقكؿ كالمعقكؿ، كمخالؼ لما أجمع عميو السمؼ الصالح، ككذلؾ مخالؼ لقكاعد المغة العربية، 
فقامكا بتأكيؿ النصكص حسب  ،لـ يفيمكا المعنى الحقيقي لمتأكيؿ اإلثناعشريةالشيعة  حيث إف
جماع السمؼ الصالح، كفيمبما يخالؼ منطكؽ ال أىكائيـ ا يمي نبذة مختصرة عف قرآف كالسنة كا 

الشيعة، كذلؾ مف أجؿ أف نقيـ ، كمفيكـ التأكيؿ عند في الكتاب كالسنة كلغة العربمفيكـ التأكيؿ 
 عمييـ الحجة فيما ذىبكا إليو مف التأكيؿ الذم نفكا فيو صفة الكجو.

 معنى التأويل في المغة:
 يرجع معنى التأكيؿ في المغة إلى معنييف رئيسيف ىما:

 التفسير: . أ
كقاؿ الجكىرم:  ،(2)إليو الشي،  يؤكؿجا، في مختار الصحاح أف )التأكيؿ( ىك: تفسير ما 

 .(3)"التأكيؿ ىك تفسير ما يؤكؿ إليو الشي،"

 المرجع والعاقبة والمصير: . ب
أكَّؿ: مأخكذة مف كممة "عاد"، فآؿ إلى الشئ يعني عاد إليو كرجع إليو، كمنو المآؿ يعني 

، (4)لتأكيؿ المرجع كالمصير، مأخكذ مف آؿ يؤكؿ إلى كذا أم صار إليو"منظكر: "ا قاؿ ابفالمرجع 
كىك رد الشي، إلى الغاية المرادة منو قكال كاف أك فعبلن، يقاؿ: كأكلو إليو تأكيبلن أم: رجعو كأكؿ اهلل 

 .(5)عميؾ ضالتؾ أم: ردىا كأرجعيا

                                                           
 3حديث رقـ  (83 /1)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، باب النكادر (1
 (1/25)جالرازم، مختار الصحاح ( انظر: (2
 (11/34)ج( ابف منظكر، لساف العرب (3
 (11/34)ج( المصدر السابؽ (4
 (33-28/32)ج( انظر: الزبيدم، تاج العركس (5
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كالمصير، قاؿ الطبرم: " كأما كبذلؾ يتبف أف التأكيؿ يعكد إلى معنييف ىما: التفسير كالمرجع 
 .(1)معنى التأكيؿ في كبلـ العرب، فإنو التفسير كالمرجع كالمصير"

 معنى التأويل في االصطالح عند السمف:
 يطمؽ التأكيؿ عند السمؼ الصالح عمى معنييف رئيسييف ىما:

 الحقيقة التي يؤول إلييا الكالم، ووقوع الخبر مطابقًا لما ُأخبر عنو: . أ

ـْ َؿْبُؾ ] الكافريف: تعالى عفقاؿ اهلل  َُٕسقُه ِم ـَ  َُقُل افَِّذي ُف َي ُِ ِْٖوي ِِْٖت َت ُف َيْقَم َي َِ ِْٖوي َهْؾ َيُْْيُروَن إَِلَّ َت

َْٚ بِٚحَلؼِّ   .{97}األعراف:[ َؿْد َجَٚءْت ُرُشُؾ َربِّ

 يعني فتأكيمو تأكيمو؟ ينتظركف ىؿ الكافركف؟ ىؤال، ينتظر ماذا :ىذه اآلية يقكؿ اهلل  في
 فيؿ كنار، كجنة الكافركف مف بعث كحساب بيا كذَّب التي عف األشيا، بو تعالى اهلل أخبر ما كقكع
 بأعينيـ؟ ليا كرؤيتيـ األحداث ىذه مجئ إال ىؤال، الكافركف ينتظر

ف إليو، األمر يؤكؿ ما بو يراد القرآف في التأكيؿ لفظ قاؿ ابف تيمية: " إف  مكافقان  كاف كا 
 .(2)الظاىر" في كمفيكمو المفظ لمدلكؿ

 التفسير: . ب

 كنحكه، جرير كابف المفسريف، مف كثير كبلـ في شارح العقيدة الطحاكية: " التأكيؿ قاؿ
 .(3)معركؼ" اصطبلح كىذا خالؼ، أك ظاىره كافؽ سكا، معناه، كبياف الكبلـ تفسير يريدكف بو

 المفظ بو يفسر الذم الكبلـ كىك الكبلـ، تفسير التدمرية: " التأكيؿ ىك كقاؿ شارح العقيدة
 . (4)دليمو" أك عمتو تعرؼ أك معناه، يفيـ حتى

                                                           
 (6/204)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
 (1/14)جبف تيمية، در، تعارض العقؿ كالنقؿ ا( (2
 (254-1/253)ج( أبك العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية (3
 (1/194)ج( فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم، الدكسرم، التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية (4
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 أسما، تأكيؿ في كقد كاف اإلماـ الطبرم يستخدـ كممة التأكيؿ بمعنى التفسير فيقكؿ: القكؿ
إلى غير  ،(1)ستعاذة اال تأكيؿ في الكتاب، كالقكؿ فاتحة أسما، تأكيؿ في كآيًو، كالقكؿ كسيكىره القرآف

 ذلؾ مف كبلمو رحمو اهلل، كقد كاف يقصد بقكلو ىذا أم: تفسيرىا.

لمقرآف الكريـ، ككبلـ أىؿ العمـ،  ان يتبيف مما سبؽ أف التأكيؿ الجائز شرعان، ىك ما كاف مكافق
 إلثبات عقائدىـ، كاألحاديث قاـ بو الشيعة مف تأكيؿ لآلياتما ما لقكاعد المغة العربية، كأ ان كمكافق
ىك حمؿ لمحقيقة عمى المجاز،  أكلكا الكجو بالديف كالقبمة كاألئمة كغير ذلؾ مف تأكيبلت، حيث

 .العرب القرآف الكريـ، كال في لغة كخركج عف األصؿ ببل مكجب، كىذا تأكيؿ باطؿ، لـ يرد في لغة

: " كأما التأكيؿ المذمـك كالباطؿ: فيك تأكيؿ أىؿ التحريؼ كالبدع الذيف بف تيميةا قاؿ
تأكلكنو عمى غير تأكيمو كيدعكف صرؼ المفظ عف مدلكلو إلى غير مدلكلو بغير دليؿ يكجب ذلؾ ي

كيدعكف أف في ظاىره مف المحذكر ما ىك نظير المحذكر البلـز فيما أثبتكه بالعقؿ كيصرفكنو إلى 
ا معاف ىي نظير المعاني التي نفكىا عنو فيككف ما نفكه مف جنس ما أثبتكه فإف كاف الثابت حق

ف كاف المنفي باطبل ممتنعا كاف الثابت مثمو"  .(2)ممكنا كاف المنفي مثمو كا 

ف ك  المجاؿ ألصحاب الفرؽ الضالة  ىك إعطا،تأكيؿ الشيعة لمصفات اإلليية، مف مفاسد ا 
، كقد أجمع عمما، األمة عمى ذـ التأكيؿ المراد بو صرؼ بأف يعبثكا كيخربكا في ديف اهلل كيفما أرادكا

كما أف تأكيؿ الصفات بدعة محدثة لـ يتكمـ بيا الكبلـ مف الحقيقة إلى المجاز بغير دليؿ، 
نما حممكا الصفات عمى ظاىرىا، كلـ يصرفكىا عف الظاىر، كلـ الصحابة كال التابعكف  ، كا 

 .إليو الناس لكانكا ىـ أسبؽ ان يتعرضكا لتأكيميا، كلك كاف التأكيؿ جائز 

مف النصكص عمى خبلؼ ما دؿ  " لـ يكف في الصحابة مف تأكؿ شيئان  قاؿ ابف تيمية:
عف أسمائو كصفاتو، كال فيما أخبر بو عما بعد المكت، كأف ما ظير  عميو، ال فيما أخبر بو اهلل 

لقرامطة كالفبلسفة كالجيمية، مف ىذا ما ظير إال ممف ىك عند األئمة مف أىؿ النفاؽ كاالتحاد، كا
  .(3)نفاة حقائؽ األسما، كالصفات"

                                                           
 (111-107-1/94)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
 (3/67)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (2
 (13/252)ج( المصدر السابؽ (3
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ف بياف خطك  ىك في فيميـ مف النصكص المعاني في تأكيبلتيـ،  اإلثناعشريةأ الشيعة ا 
الباطؿ  إال مف النصكص فيـ لـ يفيمكافجمعكا بيف التشبيو كالتعطيؿ،  ،الباطمة التي تأكلكىا ألجميا

كبالمتكمـ بيا،  ،الذم ال يجكز إرادتو، ثـ أخرجكىا عف معناىا الحؽ المراد منيا، فأسا،كا الظف بيا
كالصفات الثبكتية التي كصؼ اهلل بيا نفسو  ،اهلل كعطمكىا عف حقائقيا التي ىي عيف كماؿ 

داللتيا، ظير مف  كماؿ، كالغالب فييا التفصيؿ، ألنو كمما كثر اإلخبار عنيا كتنكعت كميا صفات
 .(1)كماؿ المكصكؼ بيا ما لـ يكف معمكما مف قبؿ

لـ يفيمكا المعنى الشرعي كال المعنى المغكم لمتأكيؿ،  اإلثناعشريةمما سبؽ يتبيف أف الشيعة 
حيث اتبعكا في تأكيبلتيـ لمنصكص طرؽ فاسدة كغير قائمة عمى دليؿ ييعتد بو، حيث قامكا بصرؼ 

معاني مخالفة لمشرع، كمخالفة لمعقكؿ الصريحة، كىك ما يسمى بالتأكيؿ النصكص عف ظاىرىا إلى 
إبطاؿ المفظ  أصحابو بو كىك التأكيؿ الذم يقصد ، اهلل ديف في لئللحاد الفاسد، كالذم ىك طريؽ

 كىك عظيـ، خطره الفاسد مف التأكيؿ الصحيحاف لآليات كاألحاديث، كىذا النكع الشرعياف كالمعنى
 كلجو الذم الكبير الباب كىك كالمسمميف، اإلسبلـ لضرب المفسدكف فيو دخؿ التي األبكاب مف

 جيمة مف كثير استحؿ كبسببو بينيـ، كالعداكات الفتف كزرع المسمميف، بيف لمتفريؽ األعدا،
 .حؽ كجو بغير كأمكاؿ بعضيـ بعضان  كأعراض دما، المسمميف

ليس ليا صارؼ يصرفيا عف حقيقتيا، كليس  اآليات التي كرد فييا ذكر الصفات هلل إف  ثانيًا:
ليا مستند إال النقؿ الصحيح الثابت في القرآف الكريـ، كمف المعركؼ أف القرآف الكريـ نزؿ بمغة 

كالعقكؿ الصحيحة، ففيمكىا عمى ظاىرىا، كلـ يعطكا  العرب الذيف ىـ أىؿ الببلغة كالفصاحة
 مرأم في تمؾ النصكص.المجاؿ ل

إف الكاجب في نصكص القرآف كالسنة إجراؤىا عمى ظاىرىا دكف تحريؼ، : " ابف عثيميف قاؿ
أما السمع: فقكلو ، فييا، كدليؿ ذلؾ: السمع كالعقؿ ال سيما نصكص الصفات، حيث ال مجاؿ لمرأم

وُح األَِمغُ ]تعالى:  َزَل بِِف افرُّ ـَ *َٕ قَن ِم ُُ بَِؽ فَِت ِْ ـَ َظَذ َؿ كقكلو:  ،.{ 8=5-7=5}الشعراء:[ ادُِْْذِري

ُِقنَ ] َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ ْؿ ]كقكلو:  ،.{6}يوسف:[ إِ ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ َُْٚه ُؿْرَآ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ إِ

                                                           
 مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف :كانظر، (1/238)جالصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة  :( انظر(1
 (1/82)جشرح الرسالة التدمرية لمحمد بف عبد الرحمف الخميس انظر: ، ك (4/114)ج
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ُِقنَ  َِ
ًْ خرف:[ َت كىذا يدؿ عمى كجكب فيمو عمى ما يقتضيو ظاىره بالمساف العربي إال أف  ،.{7}الزُّ

 يمنع منو دليؿ شرعي.

كقد ذـ اهلل تعالى الييكد عمى تحريفيـ، كبيف أنيـ بتحريفيـ مف أبعد الناس عف اإليماف، 
ًُقَن ]فقاؿ: َّ ْؿ َيْس ُٓ َٚن َؾِريٌؼ ِمْْ ـَ ْؿ َوَؿْد  ُُ ِمُْقا َف ْٗ قَن َأْن ُي ًُ َّ ِد َمٚ َأَؾَتْى ًْ ـْ َب ُف ِم َٕ ُؾق رِّ ًَلَم اهلِل ُثؿَّ ُُيَ ـَ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُِقُه َوُهْؿ َي ََ ِف ]، كقاؿ تعالى: .{9;}البقرة:[ َظ ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ـَ َهُٚدوا ُُيَرِّ ـَ افَِّذي ِم

َْْٚٔ َْٚ َوَظَه ًْ
ِّ َُقُفقَن َش أعمـ بمراده مف كأما العقؿ فؤلف المتكمـ بيذه النصكص .، {:8}النساء:[ َوَي

ال الختمفت اآلرا، كتفرقت غيره، كقد خاطبنا بالمساف العربي المبيف، فكجب قبكلو عمى ظاىره، كا  
  .(1)األمة

في أكثر مف  ، ىي صفة ثابتة هلل إف صفة الكجو التي ينكرىا الشيعة، كلـ يثبتكىا هلل  ثالثًا:
نكارىا ىك تكذيب لمقرآف الكريـ.  آية في القرآف الكريـ، كا 

ُتْؿ ََل قاؿ تعالى:  ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ْٔ ـْ َخْرٍ ُيَقفَّ إَِف قا ِم َُ ٍِ
َٚء َوْجِف اهللِ َوَمٚ ُتْْ ٌَ َُقَن إَِلَّ اْبتِ ٍِ

]َوَمٚ ُتْْ

قَن[ ُّ َِ  .{6;6}البقرة: ُتْي

ُؿ قاؿ تعالى: ك  ُْ ُف َفُف احُل َٓ ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ َوْج ؾُّ َرْ ـُ ٚ َآَخَر ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق  ]َوََل َتْدُع َمَع اهللِ إََِلً

ًُقَن[  ِْٔف ُتْرَج  .{>>}القصص:َوإَِف

نس فإنو ىالؾ،  جؿ قاؿ الطبرم: " يقكؿ تعالى ذكره: كٌؿ مف عمى ظير األرض مف جٌف كا 
فمذلؾ رفع  ؛كذك الجبلؿ كاإلكراـ مف نعت الكجو ،كيبقى كجو ربؾ يا محمد ذك الجبلؿ كاإلكراـ

 .(2)ذك"

 

                                                           
 (1/33)ج، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى ابف عثيميف( (1
 (23/38)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،لطبرما( (2



  

44 
 

في إثبات صفة الكجو كاليديف كالعيف: "كىذه صفات طريؽ إثباتيا السمع،  (1) قاؿ البييقيك 
ََك َوْجُف َربَِّؽ ُذو اَِلًَلِل ]ا كال نكيفيا. قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى: فنثبتيا لكركد خبر الصادؽ بي َوَيْب

َرامِ  ـْ محن:[ َواإِل ُذو ]، فأضاؼ الكجو إلى الذات، كأضاؼ النعت إلى الكجو، فقاؿ: .{;6}الرَّ

َرامِ  ـْ محن:[ اَِلًَلِل َواإِل كلك كاف ذكر الكجو صمة، كلـ يكف لمذات صفة لقاؿ: ذم الجبلؿ .، {;6}الرَّ

َرامِ ]كاإلكراـ، فمما قاؿ:  ـْ محن:[ ُذو اَِلًَلِل َواإِل عممنا أنو نعت لمكجو كىك صفة  ،{.;6}الرَّ

 .(2)لمذات"

: " كالكجو صفة مف صفات اهلل بعض اآليات التي ذكر فييا الكجوقاؿ الشنقيطي بعد سرده ل
 كنؤمف بما كصؼ بو نفسو مع التنزيو التاـ عف مشابية  ،و، فعمينا أف نصدؽ ربناكصؼ بيا نفس

 .(3)صفات الخمؽ"

ا قاؿ تعالى:  َّٚ َرَزْؿَُْٚهْؿ ِِسًّ قا ِِم َُ ٍَ ْٕ ًَلَة َوَأ ِْؿ َوَأَؿُٚمقا افهَّ َٚء َوْجِف َرِبِّ ٌَ وا اْبتِ ـَ َصَزُ ]َوافَِّذي

 ِٜ ًٜ َوَيْدَرُءوَن بِٚحَلَسَْ َٔ
اِر[َوَظًَلِٕ َبك افدَّ َْ ْؿ ُظ َٜ ُأوَفئَِؽ ََلُ َِّٔئ  .{66}الرعد: افسَّ

ـَ ُيِريُدوَن َوْجَف قاؿ تعالى:  ِذي َِّ بِِٔؾ َذفَِؽ َخْرٌ فِ ـَ افسَّ ُف َوادِْسَُِغ َواْب ََّ ْرَبك َح َُ ]َؾَآِت َذا اف

ُِِحقَن[ ٍْ وم: اهللِ َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُ  .{>7}الرُّ

ٍٚة ]َوَمٚ  قاؿ تعالى: ـَ ـْ َز ُْٔتْؿ ِم ُبَق ِِف َأْمَقاِل افَِّْٚس َؾًَل َيْرُبق ِظَْْد اهلِل َوَمٚ َآَت ـْ ِرًبٚ فَِرْ ُْٔتْؿ ِم َآَت

قَن[ ٍُ ًِ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْو وم: ُتِريُدوَن َوْجَف اهللِ َؾ  .{=7}الرُّ

َراِم[ كقاؿ تعالى: ـْ ََك َوْجُف َربَِّؽ ُذو اَِلًَلِل َواإِل  .{;6محن:}الرَّ  ]َوَيْب

                                                           
 إحدل خسركجرد قرية مف الخسركجردم، البييقي مرداس بف عمي بف محمد بف الحسف محمد أبك ىك: البييقي ((1
 ستيف سنة حدكد في كالدتو كانت. كأىمو الحديث بيت مف. الشيبة مميح المنظر، بيي مستكران، شيخان  كاف. بييؽ قرل

 (237- 236/ 1ج) الكبير المعجـ في التحبير المركزم،. كخمسمئة كثبلثيف إحدل سنة صفر بعد كتكفي كأربعمئة،
 (1/88)جاإلعتقاد  ،لبييقيا( (2
 (7/501)جأضكا، البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ،لشنقيطيا( (3
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ِف األَْظَذ[ كقاؿ تعالى: َٚء َوْجِف َربِّ ٌَ  .{64}اللول: ]إَِلَّ اْبتِ

إف الكجو كرد في النصكص مضافان إلى اهلل تعالى، كالمضاؼ إلى اهلل : " ابف عثيميفقاؿ 
ما أف يككف غير قائـ بنفسو، فإف كاف قائمان بنفسو فيك مخمكؽ،  إما: أف يككف شيئان قائمان بنفسو، كا 
ما مف باب إضافة  نما أيضيؼ إليو إما: لمتشريؼ، كا  كليس مف صفاتو كبيت اهلل، كناقة اهلل، كا 
ف كاف غير قائـ بنفسو فيك مف صفات اهلل، كليس بمخمكؽ  المممكؾ كالمخمكؽ إلى مالكو كخالقو، كا 

ع؛ فإضافتو كعمـ اهلل، كقدرتو، كعزتو، ككبلمو، كيده، كعينو كنحك ذلؾ، كالكجو ببل ريب مف ىذا النك 
 .(1)إلى اهلل مف باب إضافة الصفة إلى المكصكؼ

نيا صفة ثابتة فيو داللة عمى أ إف كركد صفة الكجو في اآليات السابقة مضافة إلى اهلل 
هلل سبحانو كتعالى، كال حجة لمف قاـ بإنكارىا أك تأكيميا؛ ألف النصكص جميعيا كما فسرىا العمما، 

  الذاتية. دالة عمى أنيا مف صفات اهلل 
 ثابتة في السنة المشرفة في أكثر مف حديث صحيح عف رسكؿ اهلل  إف صفة الكجو هلل  رابعًا:

، كأصحاب في غير البخارم كمسمـ، مما يدلؿ عمى عدـ تفرد البخارم كمسمـ بإثبات تمؾ الصفة
 فيمكا تمؾ األحاديث عمى ظاىرىا كلـ يتأكلكا منيا شي،. النبي 

  

                                                           
 (68-1/67)جفتح رب البرية بتمخيص الحمكية  ،عثيميفبف ا( (1
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اًمرً  عىفٍ  ، ٍبفً  عى ـى  ًبمىكَّةى  مىًرٍضتي : قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  سىٍعدو مىى ًمٍنوي  أىٍشفىٍيتي  ،ان شىًديد ان مىرىض اٍلفىٍتحً  عىا  عى
ٍكًت، لىٍيسى  ،ان كىًثير  مىاالن  ًلي ًإفَّ  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  يىعيكديًني،  اهللً  رىسيكؿي  فىأىتىاًني اٍلمى  اٍبنىًتي، ًإال يىًرثيًني كى
دَّؽي  اًلي؟ ًبثيميثىيٍ  أىفىأىتىصى قىاؿى  - مى دَّؽي : مىرَّةن  سيٍفيىافي  كى اًلي أىتىصى دَّؽي : قىاؿى ".  الى : " قىاؿى  - كيمًٍّو؟ ًبمى  ًبثيميثىيٍ  فىأىتىصى
اًلي؟ ؟: قيٍمتي "  الى : " قىاؿى  مى ؟: قيٍمتي "  الى : " قىاؿى  فىالشٍَّطري ،: " قىاؿى  الث ميثي ،كى  كىالث ميثي  الث ميثي  أىفٍ  ًإنَّؾى  ًبيره
ثىتىؾى  تىٍتريؾى  ٍيره  أىٍغًنيىا،ى  كىرى الىةن  تىٍتريكىييـٍ  أىفٍ  ًمفٍ  خى ، يىتىكىفَّفيكفى  عى تَّى ًفييىا أيًجٍرتى  ًإال نىفىقىةن  تيٍنًفؽى  لىفٍ  ًإنَّؾى  النَّاسى  حى
مَّؼي  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي "  اٍمرىأىًتؾى  ًفي ًإلىى تىٍرفىعييىا الم ٍقمىةى  ًتي، عىفٍ  أيخى مَّؼى  لىفٍ  ًإنَّؾى : " قىاؿى  ًىٍجرى  بىٍعًدم، تيخى
ةن، ًرٍفعىةن  ًبوً  اٍزدىٍدتى  ًإال ، اهللً  كىٍجوى  ًبوً  تيًريدي  عىمىبلن  فىتىٍعمىؿى  دىرىجى لىعىمَّؾى  كى مَّؼى  أىفٍ  كى تَّى تيخى  أىٍقكىاـه  ًبؾى  يىٍنتىًفعى  حى
رَّ  ييضى ، ًبؾى  كى كفى ري اًبي أىٍمضً  المييَـّ  آخى ، أًلىٍصحى ـٍ تىيي مىى تىريدَّىيـٍ  كىال ًىٍجرى ، عى ـٍ  اٍبفي  سىٍعدي  اٍلبىاًئسي  لىًكفً  أىٍعقىاًبًي
ٍكلىةى   .(1)" خى

 "  اهللً  كىٍجوى  ًبوً  تيًريدي  عىمىبلن  فىتىٍعمىؿى "  : قكلو موضع الشاىد:

امىةن  رىأىل  اهلل رسكؿ رأل :قاؿ  عمر بف اهلل عبد كعف ـى، اٍلمىٍسًجًد، ًقٍبمىةً  ًفي نيخى كَّيىا فىقىا  فىحى
تَّيىا: قىاؿى  أىكٍ  - مىى أىٍقبىؿى  ثيَـّ  - ًبيىًدهً  فىحى ، فىتىغىيَّظى  النَّاًس، عى ـٍ مىٍيًي قىاؿى  عى ؿَّ  عىزَّ  اهللى  ًإفَّ : " كى  كىٍجوً  ًقبىؿى  كىجى

ـٍ  ًدكي ًتًو، ًفي أىحى بلى مىفَّ  فىبلى  صى ده  يىتىنىخَّ ـٍ  أىحى ًتوً  يفً  كىٍجًيوً  ًقبىؿى  ًمٍنكي بلى  .(2)" صى

، أىًبي عىفٍ  ركل البييقيبنحكه ك  ذىٍيفىةً  بىٍيتً  ًفي كينَّا: قىاؿى  أىنَّوي  كىاًئؿو ـى    اٍليىمىافً  ٍبفً  حي  ٍبفى  شىبىثي  فىقىا
مَّى، ًرٍبًعي   ذىٍيفىةي  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى . يىدىٍيوً  بىٍيفى  فىتىفىؿى  فىصى ؛ عىفٍ  كىالى  يىدىٍيؾى  بىٍيفى  تىٍتفيؿٍ  الى "  : حي  عىفٍ  فىًإفَّ  يىًميًنؾى

                                                           
، فحـر عمى الناس مف أجؿ مسألتو أحمد، ( (1 ( 3/123)جمسند اإلماـ أحمد، باب مف سأؿ عف أمر لـ يحـر

، 2708( حديث رقـ 2/903)جسنف بف ماجة، كتاب الكصايا، باب الكصية بالثمث ابف ماجة، ، 1564حديث رقـ 
صحيح بف ابف حباف،  ،3630( حديث رقـ 6/243)جسف النسائي، كتاب الكصايا، باب الكصية بالثمث النسائي، 

حباف، باب النفقة، ذكر كتبة اهلل جؿ كعبل األجر بكؿ ما ينفؽ المر، عمى عيالو حتى رفعو المقمة إلى في أىمو 
ًصيًَّة ًفي الث ميًث الى مالؾ، ، 4249( حديث رقـ 10/60)ج مكطأ اإلماـ مالؾ، باب األمر بالكصية، بىابي اٍلكى

صحيح األدب المفرد، باب دعا، العائد ، انظر: األلباني، ني، صححو األلبا4( حديث رقـ 2/763)جتىتىعىدَّل
 210( حديث رقـ 198-1/197)جلممريض بالشفا، 

سنف ابف ماجة، كتاب المساجد ابف ماجة، ، 4841( حديث رقـ 8/354)جمسند اإلماـ أحمد أحمد، ( (2
السنف الكبرل، كتاب السيك، ، النسائي، 761( حديث رقـ 1/251)ج كالجماعات، باب كراىية النخامة في المسجد

، 533( حديث رقـ 1/286)جذكر ما ينقض الصبلة، كما ال ينقضيا، باب نظر المصمي إلى الشي، رآه في القبمة 
 1540( حديث رقـ 1/321)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو  األلباني،صححو األلباني، انظر: 
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سىنىاًت، كىاتىبى  يىًميًنؾى  ؿى  فىًإفَّ  اٍلحى أى  ًإذىا الرَّجي ك،ى، فىأىٍحسىفى  تىكىضَّ ـى  ثيَـّ  اٍلكيضي مَّى قىا  ًإلىٍيوً  تىعىالىى المَّوي  أىٍقبىؿى  فىصى
ٍنوي  يىٍصًرفيوي  فىبلى  يينىاًجيوً  ًبكىٍجًيوً  تَّى عى ًرؼى  حى دىثى  ييٍحًدثى  أىكٍ  يىٍنصى  . (1)"سيك،و  حى

مٍَّيتيـٍ  فىًإذىاقاؿ: "....  كعف الحارث األشعرم أف رسكؿ اهلل   يىٍنًصبي  المَّوى  فىًإفَّ  تىٍمتىًفتيكا فىبلى  صى
ٍبًدهً  ًلكىٍجوً  كىٍجيىوي  ًتوً  ًفي عى بلى  .(2)..." يىٍمتىًفتٍ  لىـٍ  مىا صى

ٍبدً  عىفٍ بنحكه ركل البييقي ك  ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى مٍّي رىجيبلن  رىأىل أىنَّوي : عى  يىٍمتىًفتي  ييصى
ًتوً  ًفي بلى ا اٍلمَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفي  فىقىاؿى  صى ٍنييمى ٍقًبؿه    المَّوى  ًإفَّ " :عى مىى مي ٍبًدهً  عى ا ًبكىٍجًيوً  عى  فىًإذىا ًإلىٍيًو، أىٍقبىؿى  مى

رىؼى  اٍلتىفىتى  ٍنوي  اٍنصى  .(3)"عى

مخالؼ لما عميو إجماع السمؼ الصالح  إف ما قاـ بو الشيعة مف تأكيؿ لصفة الكجو هلل  خامسًا:
مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ، فقد كرد الكثير مف الركايات الثابتة عف السمؼ الصالح مف 

، كأف المؤمنيف يركف كجو ربيـ يكـ القيامة، الصحابة كالتابعيف، كالتي تثبت صفة الكجو هلل 
ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ ]: كبيذا فسركا قكؿ اهلل  ِذي َِّ فقد فسركا الزيادة بأنيا . {:6}يوىس:[ فِ

النظر إلى كجو الرحمف 
(4). 

ُف َفُف ]بف خزيمة: " قاؿ اهلل جؿ كعبل: اقاؿ  َٓ ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ َوْج ؾُّ َرْ ِْٔف ـُ ُؿ َوإَِف ُْ احُل

ًُقنَ  َداِة ] :كقاؿ لنبيو  ،.{>>}القصص:[ ُتْرَج ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرِبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َواْصِزْ 

فُ  َٓ ًَِقِّ ُيِريُدوَن َوْج َْٖيَََْم ُتَقفُّقا َؾَثؿَّ َوْجُف ]كقاؿ:  ،.{>6}الكهف:[ َواف ِرُب َؾ ٌْ ُق َوادَ َوهللِ ادَْؼِ

فأثبت اهلل لنفسو كجيا كصفو بالجبلؿ كاإلكراـ، كحكـ لكجيو بالبقا،، كنفى  ،.{559البقرة:}[ اهللِ

                                                           
 الجامع صحيح األلباني: انظر األلباني، صححو. 655( حديث رقـ 2/88)ج( البييقي، األسما، كالصفات (1

 1614 رقـ حديث( 1/333)ج كزيادتو الصغير
، 2863( حديث رقـ 5/148)جسنف الترمذم، باب ما جا، في مثؿ الصبلة كالصياـ كالصدقة الترمذم، ( (2

 1724( جز، مف حديث رقـ 1/354)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو األلباني، صححو األلباني، انظر: 
البييقي، األسما، كالصفات .، 862( حديث رقـ 1/361الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، )ج( (3
. الذىبي ككافقو يخرجاه، كلـ اإلسناد صحيح حديث ىذا: كقاؿ الحاكـ صححو . 656( حديث رقـ 2/89)ج

 (1/361)ج لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ
ثبات صفات الرب  انظر: ((4  (452 – 450 – 2/448)ج ابف خزيمة، كتاب التكحيد كا 
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اليبلؾ عنو فنحف كجميع عممائنا مف أىؿ الحجاز كتيامة كاليمف، كالعراؽ كالشاـ كمصر، مذىبنا: 
بو كجو أنا نثبت هلل ما أثبتو اهلل لنفسو، نقر بذلؾ بألسنتنا، كنصدؽ ذلؾ بقمكبنا، مف غير أف نش

خالقنا بكجو أحد مف المخمكقيف، عز ربنا عف أف يشبو المخمكقيف، كجؿ ربنا عف مقالة المعطميف، 
    .(1)كعز أف يككف عدما كما قالو المبطمكف"

ٍنبىؿ (2)قاؿ أبك بكر الخبلؿ مذىب أبي عبد اهلل أىٍحمد بف حى كىجيا الى  أىف هلل  : " كى
ُف َفُف ]بؿ كجية كىصفو بقكلو:  ،كالصكر المصكرة كاألعياف المخططة َٓ ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ َوْج ؾُّ َرْ ـُ

ًُقنَ  ِْٔف ُتْرَج ُؿ َوإَِف ُْ مف غير مىٍعنىاهي فقد ألحد عىنوي   .،{>>}القصص:[ احُل ذىًلؾى ًعٍنده كىجو ًفي  ،كى كى

از كىكجو اهلل بىاؽو الى يٍبمى ًقيقىة دكف اٍلمجى مف اٌدعى أىف كىجيو نىفسو فقد  ،كىصفىة لىوي الى تفنى ،اٍلحى كى
مف غير مىٍعنىاهي فقد كفر ،ألحد سىد ًعٍنده كىالى صيكرىة كىالى تخطيط ،كى لىٍيسى معنى كىجو معنى جى مف قىاؿى  ،كى كى

 .(3)"ذىًلؾ فقد ابتدع

 القادر المؤمنيف ألمير كتبو الذم القادرم االعتقاد في الكرجي محمد بف عمي بف محمد كقاؿ
 بو كصؼ بما إال يكصؼ ال: " قاؿ ،الكقت ذلؾ عمما، فيو ما عمى التصديؽ عمى ككقَّع ،اهلل بأمر
 ال حقيقية صفة فيي نبيو، بيا كصفو أك نفسو، بيا كصؼ صفة ككؿ ،  نبيو بو كصفو أك ،نفسو
 كذا، السمع كمعنى كذا، البصر معنى:  كلقيؿ تأكيميا، لتحتـ مجاز صفة كانت كلك مجاز، صفة

 محمكلة غير أنيا عمـ تأكيؿ، ببل إقرارىا السمؼ مذىب كاف فمما األفياـ، إلى السابؽ بغير كلفسرت
نما المجاز، عمى  .(4)"  بٌيف حؽ ىي كا 

                                                           
 (26-25-1/24)جالتكحيد  ،( ابف خزيمة(1
أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد بف إدريس بف عبد اهلل بف حياف، أبك عبد اهلل  ىك الخالل: بكر أبو( (2

، مف جممتو )المسند( كثيران  عشرة كمائتيف، ركل عف أبيو شيئان الذىمي الشيباني المركزم ثـ البغدادم كلد سنة ثبلث 
في آخر النيار لتسع لياؿ بقيف مف جمادل اآلخرة، سنة تسعيف  ثبلث عشرة، مات يـك األحد، كدفف كمو، كلد: سنة

 (523- 13/516)ج سير أعبلـ النببل،الذىبي، كمائتيف . 
 (1/103)ج( أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني، العقيدة ركاية أبي بكر الخبلؿ (3
 (280/ 15ج) كاألمـ الممكؾ تاريخ في المنتظـ الجكزم، ابف ((4
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(  كجيو إال ىالؾ شي، كؿ: )    اهلل قكؿ باب: " تعالى هلل الكجو إثبات في منده بف كقاؿ
 حقيقة عمى يدؿ مما النبي عف ثبت ما كذكر ،( الجبلؿ ذك ربؾ كجو كيبقى: )   اهلل كقاؿ ،

 .(1)" ذلؾ

 اإلقرار عمى مجمعكف السنة أىؿ: " ذلؾ عمى السنة أىؿ إجماع ناقبلن  البر عبد بف كقاؿ
 أنيـ إال المجاز، عمى ال الحقيقة عمى كحمميا بيا، كاإليماف كالسنة القرآف في كميا الكاردة بالصفات

 كميا كالمعتزلة كالجيمية البدع أىؿ كأما محصكرة، صفة فيو يحدكف كال ذلؾ، مف شيئا يكيفكف ال
 عند كىـ مشبو، بيا أقر مف أف كيزعمكف الحقيقة، عمى منيا شيئان  يحمؿ كال ينكرىا، فكميـ كالخكارج

 أئمة كىـ ،رسكلو كسنة اهلل كتاب بو نطؽ بما القائمكف قالو فيما كالحؽ ،لممعبكد نافكف أثبتيا مف
 .(2)"  هلل كالحمد الجماعة

 سائر تأكؿ مف فإف ، كاهلل صدؽ: "  السابؽ البر عبد ابف كبلـ عمى تعميقو الذىبي في اإلماـ كقاؿ
 يشابو كأف الرب، تعطيؿ إلى السمب ذلؾ أداه ، الكبلـ مجاز عمى منيا كرد ما كحمؿ الصفات،
  .(3) " المعدكـ

كلـ يقؿ بو أحد مف أىؿ إف تأكيؿ الشيعة لصفة الكجو ىك تأكيؿ مخالؼ لمغة العربية،  سادسًا:
 إذا أكاجيو، فبلنان  كاجيت تقكؿالمغة كالبياف، كالثابت في المغة أف الكجو معناه: مستقبؿ كؿ شي،، ف

ف أيضيؼ الكجو هلل كجيو تمقا، كجيؾ جعمت فإف المقصكد بو كجيو عمى الحقيقة كليس عمى  ، كا 
 عمى اإلضافة تكف لـ إذا ،المعنى ىذا مثؿ عف يخرج ال  إليو يضاؼ ما سائر ألف ؛المجاز
 اشتقاؽ لو يكجب الذم الكجو عمى بذاتو القياـ جية مف بيا المكصكؼ إلى الصفة إضافة طريؽ
 .(4)كالحكـ االسـ

إف ما يزعـ بو الشيعة مف نفي لمصفات عمى كجو العمكـ، كصفة الكجو هلل تعالى عمى كجو  سابعًا:
 الخصكص مناؼو لما جا، في كتبيـ التي يعتدكف بيا كعمى لساف أئمتيـ.

                                                           
 94 ،68 ص الجيمية عمى الرد مندة، ابف: انظر ((1
 (.145 -131/ 7ج) التمييد البر، عبد ابف: انظر ((2
 250 ،239 ص العمك الذىبي، ((3
النياية في كانظر: (، 6/186)جاليركم، تيذيب المغة انظر: (، ك 1/917)ج( انظر: ابف فارس، مجمؿ المغة (4

 (1/148)جأبك بكر األصفياني، مشكؿ الحديث كبيانو انظر: (، ك 5/159)جغريب األثر 
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 الدعا، بيذا أبك جعفر بف الرضا محمد بف الفرج قاؿ: كتب إليَّ  عفركل الكميني فقد 
من قال في دبر صالة الفجر هذا الدعاء، لم يلتمس حاجة إال  " : اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ كعممنيو

 ،أعمنت كما أسررت كما ،أخرت كما قدمت ما لي اغفر الميـ"  تيسرت له، وكفاه هللا ما أهمه
سرافي  بعممؾ أنت إال إلو ال ،المؤخر كأنت المقدـ أنت الميـ ،مني بو أعمـ أنت كما نفسي عمى كا 
 الكفاة عممت إذا كتكفني فأحيني، لي خيران  الحياة عممت ما، أجمعيف الخمؽ عمى كبقدرتؾ ،الغيب
 كالقصد ،كالرضا الغضب في الحؽ ككممة ،كالعبلنية السر في خشيتؾ أسألؾ إني الميـ لي، خيران 
 المكت كبركة ،بالقضا، الرضا كأسألؾ ،نقطعت ال عيف كقرة ،ينفد ال نعيمان  كأسألؾ كالغنى الفقر في
 غير مف ،كلقائؾ رؤيتؾ إلى كشكقان  كجيؾ إلى المنظر كلذة ،المكت بعد العيش كبرد ،العيش بعد

 .(1)"مضمة فتنة كال مضرة، ضرا،

 .في قكلو: لذة النظر إلى كجيؾ، كشكقان لرؤيتؾ فيو إثبات لصفة الكجو هلل ف

 إني الميـ: " فقاؿ خمفو كأنا دعا، الحسف أبا سألت: قاؿ الحسيف عف أيضان  الكميني ركلك 
 تفعؿ أف شئ منيا يمتنع ال التي كبقدرتؾ تراـ ال كبعزتؾ التي العظيـ كاسمؾ الكريـ بكجيؾ أسألؾ
 فقدر ممؾ مف يا فخبر، كبطف عبل فقير مف يا: " قؿ بخطو رقعة إلي ككتب: قاؿ"  ككذا كذا بي
..، ." ككذا كذا بي كافعؿ محمد كآؿ محمد عمى صؿ قدير شئ كؿ عمى كىك المكتى يحيى مف كيا

 في أسألؾ إني الميـ كقكتؾ، بحكلؾ عني ادفع الميـ: أقكؿ أف يأمرني أخرل رقعة في إلى ككتب
 فاصرفو ببل، أك مكركه أك عقكبة مف فييا ينزؿ كما فييا بركاتؾ ىذا كعامي ىذا كشيرم ىذا يكمي
 نعمتؾ زكاؿ مف أعكذ بؾ إني الميـ قدير، شئ كؿ عمى إنؾ كقكتؾ، بحكلؾ كلدم كعف عني

 كمف نفسي شر مف أعكذ بؾ إني الميـ سبؽ قد كتاب شر كمف نقمتؾ فجأة كمف عافيتؾ كتحكيؿ
ف قدير شئ كؿ عمى إنؾ بناصيتيا أخذ أنت دابة كؿ شر  كأحصى عممان  شئ بكؿ أحاط قد اهلل كا 
 .(2)" عددان  شئ كؿ

و لك كاف الكجو معناه الذات أك حيث إن، في ىذا الحديث يثبت الكميني صفة الكجو هلل 
أسألؾ باسمؾ العظيـ "حيث قاؿ:  القبمة أك أم مف التأكيبلت لما أضاؼ صفة الكجو لذات اهلل 

 ، ككذلؾ في الحديث إثبات العزة، كالقدرة، كالعمك، كالقكة، كالعمـ، كاإلحصا،."ككجيؾ الكريـ
                                                           

 6قـ ( حديث ر 302-301 /2)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، كتاب الدعا،، باب الدعا، في أدبار الصمكات (1
 19( حديث رقـ2/310)ج المصدر السابؽ( (2
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ما يمـز الصفة  ىك ظنيـ أف الذيف تأكلكا صفات اهلل الذاتية، اإلثناعشريةشيعة إف منشأ غمط ال ثامنًا:
؛ ألف الصفة يمزميا لكاـز ذلؾ البلـز عف اهلل  قامكا بنفيفى المحؿ المعيف يمزميا لذاتيا، ف

فقامكا ذلؾ البلـز فى المحؿ المحدث أنو الـز لتمؾ الصفة مطمقان،  أف فظف الشيعةباختبلؼ محميا 
، فيضطركف فى نفيو إلى نفى ث لـ يتجرد فى ظنيـ عف ذلؾ البلـزحي ،عف اهلل  بنفييا
 .(1)الصفة

كيقاؿ لمشيعة: إذا كنتـ ال تصفكف اهلل تعالى بالكجو كما جا، في الكتاب كالسنة، كقمتـ 
بتأكيمو، فمماذا تصفكف أئمتكـ بصفات الرب التي أضافيا لنفسو؟، فإنما الصفة تقـك بالمكصكؼ ال 

 بغيره.

ىك تأكيؿ باطؿ لغةن كشرعان،  أف التأكيؿ الشيعي لصفة الكجو هلل مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف 
كمخالؼ لممعقكؿ كالمنقكؿ كما عميو سمؼ األمة، كمخالؼ لما جا، في كتبيـ التي يعتدكف بيا 
كعمى لساف أئمتيـ، كىك أمره ميحدث مبتدع في ديف اهلل تعالى ما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف، فقد 

ؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ معاني الصفات كأمركىا عمى ظاىرىا، كلـ يتأكلكا منيا أم عرؼ السم
َزَل ] :، كأعرضكا عف الخكض في معرفة كنو ىذه الصفات، قاؿ تعالىصفة هلل  ْٕ ُهَق افَِّذي َأ

ٌٚت  َـّ ُأمُّ افَُِتِٚب َوُأَخُر ُمَتَنِِٚبَ ََمٌت ُه َُ َْٔؽ افَُِتَٚب ِمُْْف َآَيٌٚت ُُمْ َِ ُِقِِبِْؿ َزْيٌغ  َظ ـَ ِِف ُؿ ٚ افَِّذي مَّ
َٖ َؾ

ُف إَِلَّ اهلُل وَ  َِ ِْٖوي ُؿ َت َِ ًْ ِْٖويِِِف َوَمٚ َي َٚء َت ٌَ ِٜ َواْبتِ
ْتَْ

ٍِ َٚء اف ٌَ ًُقَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ َٔتَّبِ ِؿ َؾ ِْ ًِ اِشُخقَن ِِف اف افرَّ

َْٚ َوَمٚ يَ  ـْ ِظِْْد َربِّ ؾٌّ ِم ـُ َُقُفقَن َآَمَّْٚ بِِف  ُر إَِلَّ ُأوُفق األَْفَبِٚب َي َـّ  .{;}آل عمران:[ ذَّ

  

                                                           
 (236 -1/235)ج( انظر: ابف قيـ الجكزية، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف (1
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 عمى أحاديث صفة اليدين والرد عمييا الثناعشريةشبية الشيعة : لثالثالمطمب ا
 

في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كزعمكا أف  صفة اليد الثابتة هلل  اإلثناعشريةنفت الشيعة 
ىذه الصفة إنما أريد بيا معنى آخر عمى سبيؿ المجاز كليس عمى الحقيقة، كزعمكا أف النصكص 

حسب زعميـ  الكاردة في تمؾ الصفة يجب أال تؤخذ عمى ظاىرىا؛ ألف إثبات صفة اليد هلل 
عمى البخارم كمسمـ ركايتيـ لؤلحاديث التي كرد يستمـز التجسيـ كالتحديد كالجية، كعابكا كأنكركا 

؛ ألف تمؾ األحاديث حسب زعميـ تخالؼ العقكؿ الصريحة، كمف ثـ عمدكا إلى فييا ذكر اليد هلل 
 .إنكار تمؾ األحاديث كميا، كقامكا بتأكيؿ جميع اآليات التي كرد فييا ذكر اليد هلل 

" يستفاد مف ىذه  د في الصحيحيف:يقكؿ محمد صادؽ النجمي بعد أف أكرد أحاديث الي
، أف هلل تعالى يد كسائر المكجكدات تمامان كما لئلنساف، األحاديث المركية حكؿ ثبكت اليد هلل 

كأف اهلل تعالى محدكد بحدكد، لو أطراؼ، كجيات، كيداف يمنى كيسرل كسائر المخمكقات 
 .(1)كالممكنات"

يف بمة كما يقاؿ، ككاف داعيان إلى تمسؾ كيقكؿ محمد جعفر شمس الديف: " كالذم زاد الط
المشبية بآرائيـ ىذه كتصمبيـ في مكاقفيـ، ىك بعض الركايات المكجكدة في عدد مف كتب الحديث 

 .(2)كالبخارم كغيره، نسبت بشكؿ خرافي كمضحؾ بعض األعضا، هلل سبحانو"

لما ذىبكا إليو، ال قائبلن: " كالحقيقة أف ما استدؿ بو المشبية مف آيات الديف  شمسكيضيؼ 
لمضادتيا مع  :أحدىما يمكف قبكليا عمى ظاىرىا كالجمكد عمى األلفاظ الكاردة فييا، كذلؾ ألمريف:

    .(3)كىي مف المتشابو بنص اآليات" -لمعارضتيا  - :حكـ العقؿ....، كالثاني

  

                                                           
 172( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 155( محمد جعفر شمس الديف، دراسات في العقيدة اإلسبلمية ص (2
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 :في الصحيحين األحاديث الواردة في صفة اليد هلل  بعض
 حاديث التي ذيكر فييا صفة اليديف هلل في صحيحييما جممة مف األرم كمسمـ أكرد البخا

 االحاديث: كمف ىذه

يىا الى  مىؤٍلىل المَّوً  يىدي " قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة : الحديث األول ا،ي  نىفىقىةه، يىًغيضي  سىحَّ
، المٍَّيؿى  قىاؿى  كىالنَّيىارى ٍنذي  أىٍنفىؽى  مىا أىرىأىٍيتيـٍ : كى مىؽى  مي ،  السَّمىكىاتً  خى ا يىًغٍض  لىـٍ  فىًإنَّوي  كىاألىٍرضى قىاؿى  يىًدًه، ًفي مى : كى
مىى عىٍرشيوي  اً،، عى ًبيىًدهً  المى ، األيٍخرىل كى يىٍرفىعي  يىٍخًفضي  الًميزىافي  .(1)" كى

ًبيىًدهً  _يىًدهً  ًفي مىا _ مىؤٍلىل المَّوً  يىدي ) :قكلو  الشاىد:موضع   (الًميزىافي  األيٍخرىل كى

، المَّوي  يىٍقًبضي " قاؿ:  ، أف رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة : الحديث الثاني يىٍطًكم األىٍرضى  السَّمىا،ى  كى
، أىنىا: يىقيكؿي  ثيَـّ  ًبيىًميًنًو،  .(2)" األىٍرضً  ميميكؾي  أىٍيفى  المىًمؾي

يىٍطًكم) :قكلو  الشاىد:موضع   (ًبيىًميًنوً  السَّمىا،ى  كى

دَّؽى  مىفٍ قاؿ: "  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة : لثالثاالحديث  ، كىٍسبو  ًمفٍ  تىٍمرىةو  ًبعىٍدؿً  تىصى  طىيٍّبو
، ًإالَّ  المَّوً  ًإلىى يىٍصعىدي  كىالى  بٍّييىا ثيَـّ  ًبيىًميًنًو، يىتىقىبَّمييىا المَّوى  فىًإفَّ  الطَّيٍّبي اًحًبًو، ييرى ـٍ  ييرىبٍّي كىمىا ًلصى ديكي  فيميكَّهي، أىحى
تَّ  بىؿً  ًمٍثؿى  تىكيكفى  ىحى كىاهي  "الجى ٍرقىا،ي، كىرى ٍبدً  عىفٍ  كى ، ٍبفً  المَّوً  عى ، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  ًدينىارو ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  يىسىارو  ىيرى
 .(3)"الطَّيٍّبي  ًإالَّ  المَّوً  ًإلىى يىٍصعىدي  كىالى " : النًَّبيٍّ  عىفً 

 (.وًبيىًمينً  يىتىقىبَّمييىا المَّوى  فىًإفَّ ) :قكلو  الشاىد:موضع 

                                                           
[( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: (1 مىٍقتي ًبيىدىمَّ ( 9/122)ج{.75}ص: ]ًلمىا خى

( 2/691)جكتاب الزكاة، باب الحث عمى النفقة كتبشير المنفؽ بالخمؼ  صحيح مسمـ، ،، مسمـ7411حديث رقـ 
 ، كالمفظ لمبخارم993حديث رقـ 

، 6519( حديث رقـ 8/108القيامة )جب الرقاؽ، باب يقبض اهلل األرض يـك ( البخارم، صحيح البخارم، كتا(2
 2787حديث رقـ  (4/2148)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار 

كحي ًإلىٍيًو[ }المعارج:( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: (3 ًئكىةي كىالر  ، {.4]تىٍعريجي المىبلى
اًلحي يىٍرفىعيوي[ كقكلو ـي الطَّيٍّبي كىالعىمىؿي الصَّ ًم مسمـ، صحيح ، 7430( حديث رقـ 9/126)ج{.10}فاطر: ]ًإلىٍيًو يىٍصعىدي الكى

 1014( حديث رقـ 2/702)جمسمـ، كتاب الزكاة، باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا 



  

54 
 

مىى اهللً  ًعٍندى  اٍلميٍقًسًطيفى  ًإفَّ " قاؿ: أف رسكؿ اهلل   عمرك بف اهلل عبد عف الحديث الرابع:  مىنىاًبرى  عى
، ًمفٍ  ، عىزَّ  الرٍَّحمىفً  يىًميفً  عىفٍ  نيكرو ؿَّ ًكٍمتىا كىجى ، يىدىٍيوً  كى ٍكًمًيـٍ  ًفي يىٍعًدليكفى  الًَّذيفى  يىًميفه مىا كىأىٍىًميًيـٍ  حي  كى
ليكا  .(1)"كى

ًكٍمتىا) :قكلو  الشاىد:موضع   (.يىًميفه  يىدىٍيوً  كى

 يزعمكف الشيعة ، كلكفمف خبلؿ األحاديث السابقة كغيرىا يتضح أف صفة اليد ثابتة هلل 
الثابتة هلل  صفة اليد نفييستمـز التجسيـ كالتشبيو، كمف أجؿ ذلؾ قامكا ب أف إثبات صفة اليد هلل 

 .تكمفان  ظاىرىا خبلؼ عمى كتأكيمياتعالى 

 :تأويالت الشيعة لصفة اليد هلل 
 كىي كما يمي: مجازية معاني ثبلث إلى حقيقتيا عف اليد صفة قاـ الشيعة بتأكيؿ

 تأويل صفة اليد بالنعمة: .1

َؽ َأْن َتْسُجَد دَِٚ ]المفيد: " إف المراد بقكلو:  يـشيخيقكؿ  ًَ ََٔديَّ َمٚ َمَْ ُٝ بِ َْ َِ .، {9;}ص:[ َخ

فكأنو  ،تقكـ مقاـ البلـ( ًبيىدىمَّ  : )كالبا، في قكلة ،إنما أراد بو نعمتي المتيف ىما في الدنيا كاآلخرة

ُبُدونِ ]: قاؿ: خمقت ليدم يريد بو نعمتي كما قاؿ ًْ َٔ
َْٕس إَِلَّ فِ َـّ َواإِل ُٝ اِِل َْ َِ [ َوَمٚ َخ

و تعالى في النعيـ  الي ال  تعالى نعمة عمييـ؛ ألنيا تعقبيـ ثكابكالعبادة مف اهلل، .{:9}الذاريات:

 .(2)يزكؿ"

يقكؿ محمد جعفر شمس الديف: " كأما اآليات التي كرد فييا لفظ اليد، كالتي استدؿ بيا ك 
ِٝ ]: المجسمة عمى أف هلل يدان، فقد أكليا العمما، بشكؿ كاضح كمعقكؿ، أما قكلو تعالى َوَؿَٚف

قُد  ُٓ َٔ ٌٜ اف ُِقَف ٌْ .، فقد ذكر العمما، أف لفظ اليد في لغة العرب لو عدة معاف، {8:}ادائدة:[ َيُد اهلِل َم

                                                           
صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، كالحث عمى الرفؽ بالرعية، مسمـ، ( (1

 1827( حديث رقـ 3/1458)جكالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ 
 34ص  اإلثناعشرية( المفيد، تصحيح اعتقادات (2
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ـ الدنيا كاآلخرة، أك أنو أراد بيما النعـ عى نً  ماكالتثنية الكاردة في اآلية إنما أراد بي ،منيا النعمة...
 .(1)الظاىرة كالباطنة"

 تأويل صفة اليد بالفعل، والقوة، والقدرة: .2

 :فكأنما قاؿ ،: " في تأكيؿ اآلية كجو آخر كىك أف المراد باليديف ىك القكةشيخيـ المفيديقكؿ 
خمقتؾ بقكتي، كفيو كجو آخر كىك: أف إضافة اليديف لو إنما أريد بو تحقؽ الفعؿ لو كتأكيد إضافتو 

 .(2)دكف ما سكل ذلؾ مف قدرة أك نعمة أك غيرىا" ،بو

" كقد ذىب بعض العمما، إلى تفسير اليد ىنا بالقكة كالقدرة، يقكؿ محمد جعفر شمس الديف: ك 
 .(3)كعميو يككف المراد مف التثنية في لفظ اليد أف قكتيو بالعقاب كالثكاب مبسكطتاف"

 اليد باألئمة: صفة تأويل  .3

عند تفسير قكلو تعالى: جعفر أبي  جعفر بف محمد عف عف القمي بابكية ابفك  ،ركل الكميني
ْد ] ََ ًَئِؿَ َوَف ْرَآَن اف َُ ـَ ادََثِِٚن َواف ٚ ِم ًً ََْْٔٚك َشْب المثاني التي أعطاىا  نحف قاؿ: " .،{;>}احلجر:[ َآَت

كجو اهلل نتقمب في األرض بيف أظيركـ، كنحف عيف اهلل في خمقو كيده  ، كنحفاهلل نبينا 
مامة ال  .(4)متقيف "المبسكطة بالرحمة عمى عباده، عرفنا مف عرفنا، كجيمنا مف جيمنا، كا 

 :لصفة اليد هلل  الشيعة تأويل مفاسد عمى والرد المناقشة

مف تأكيبلت لصفة اليد بالنعمة، كالقكة، كالقدرة، كالفعؿ،  اإلثناعشريةإف ما ذىب إليو الشيعة 
ىك قكؿ باطؿ شرعان كعقبلن، كيتنافى مع ما أجمع عميو السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ، ككذلؾ 
مخالؼ لقكاعد المغة العربية، فقد استفاضت األدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كأقكاؿ أىؿ العمـ 

 كال تأكيؿ. ،كال تعطيؿ ،كال تحريؼ ،، مف غير تكييؼ بثبكت صفة اليد هلل

                                                           
 157( محمد جعفر شمس الديف، دراسات في العقيدة اإلسبلمية ص (1
  34ص  اإلثناعشرية، تصحيح اعتقادات ( المفيد(2
 158( محمد جعفر شمس الديف، دراسات في العقيدة اإلسبلمية ص (3
، كتاب التكحيد، باب تفسير ، ابف بابكية القمي3 ( حديث رقـ1/83)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، باب النكادر (4

 6حديث رقـ  150{،  ص 88}القصص: ]كيؿ  شىٍي،و ىىاًلؾه ًإالَّ كىٍجيىوي[:قكؿ اهلل 
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 من القرآن الكريم: الثناعشريةالرد عمى الشيعة أواًل: 
 لنفسو صفة اليد في كتابو العزيز، كقد كردت صفة اليد مضافة هلل  تعالى لقد أثبت اهلل

أف لو يداف تميقاف  ذكر اهلل بصيغة اإلفراد كالتثنية كالجمع، ففي مكاضع عديدة في القرآف الكريـ 
 بجبللو، كأطمؽ سبحانو لفظ اليميف عمى إحدل تمؾ اليديف كذلؾ عمى النحك التالي:

َِْؽ ] بصيغة اإلفراد، قاؿ تعالى: كردت صفة اليد هلل  .1 ِِت ادُ ْٗ ِِْؽ ُت ؿَّ َمٚفَِؽ ادُ ُٓ ُؿِؾ افِ

زُّ 
ًِ ـْ َتَنُٚء َوُت َّ َِْؽ ِِم ـْ َتَنُٚء َوَتِْْزُع ادُ ٍء  َم ؾِّ َرْ ـُ ََّٕؽ َظَذ  َِٔدَك اخَلْرُ إِ ـْ َتَنُٚء بِ ـْ َتَنُٚء َوُتِذلُّ َم َم

ِْٔف إِْن ]: كقاؿ تعالى، .{:6}آل عمران:[ َؿِديرٌ  َِ ٍء َوُهَق ُُيُِر َوََل ُُيَُٚر َظ ؾِّ َرْ ـُ قُت  ُُ َِ َِٔدِه َم ـْ بِ ُؿْؾ َم

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت ًُقَن اهللَ َيُد اهلِل َؾْقَق ]: كقاؿ تعالى.، {>>}ادؤمنون:[ ـُ ََم ُيَبٚيِ َّٕ ََٕؽ إِ ق ًُ ـَ ُيَبٚيِ إِنَّ افَِّذي

 .{54}الفتح:[ َأْيِدَيِؿْ 

 بيما يداف تعالى هلل يكف لـ " كلك :في رده عمى منكرم صفة اليد هلل  قاؿ اإلماـ الدارمي
َِٔدَك ]: يقاؿ أف يجز لـ ،ادعيت كما مسيسان  بيما كمسو آدـ خمؽ َِٔد ]و ،[اخَلْرُ بِ ْوَؾ بِ ٍَ إِنَّ اف

ُِْؽ ]، و [اهللِ َِٔدِه ادُ  العربية تحسف ال كنت فإف. فسرنا الذم لممذىب .{5}ادلك:[ َتَبَٚرَك افَِّذي بِ

 .(1)"تكمـ ثـ يحسنيا مف فسؿ

في القرآف الكريـ بصيغة اإلفراد كالتثنية في آية كاحدة، قاؿ تعالى:  كردت صفة اليد هلل  .2
ُؼ ] ٍِ

ُْقا بََِم َؿُٚفقا َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضَتِٚن ُيْْ
ًِ ْٝ َأْيِدَيِْؿ َوُف َِّ ٌٜ ُؽ قَف ُِ ٌْ قُد َيُد اهلِل َم ُٓ َٔ  اف

ِٝ َْٔػ َوَؿَٚف ـَ

 .{8:}ادائدة:[ َيَنٚءُ 

َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ ]: في القرآف الكريـ بصيغة التثنية، قاؿ تعالى هلل كردت صفة اليد  .3

َؽ َأنْ  ًَ ٚفِغَ  َمَْ ًَ ـَ اف َٝ ِم ْْ ـُ َت َأْم  َزْ ُْ ََٔديَّ َأْشَت ُٝ بِ َْ َِ  .{9;}ص:[ َتْسُجَد دَِٚ َخ

                                                           
مف  ، نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمى اهلل الدارمي( (1

 (1/239)جالتكحيد 
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 سبحانو لو حقيقية صفة اليديف إثبات اآليتاف ىاتاف قاؿ شارح العقيدة الكاسطية: " تضمنت
 خمقو الذم آلدـ السجكد عف امتناعو عمى إبميس يكبخ األكلى اآلية في فيك بو، يميؽ ما عمى
 فبل بقدرتو، اهلل خمقيا إبميس حتى جميعان  األشيا، فإف القدرة؛ عمى ىنا اليديف حمؿ يمكف كال، بيديو
 .(1)"بيا يتميز خصكصية آلدـ يبقى

َْٚ ]بصيغة الجمع، قاؿ تعالى:  الكريـ القرآف في كردت صفة اليد هلل  .4 َْ َِ ٚ َخ َّٕ َأَوََلْ َيَرْوا َأ

ْٝ َأْيِديَْٚ َِ ِّ َّٚ َظ ْؿ ِِم قنَ  ََلُ ُُ ٚ َمٚفِ ْؿ ََلَ ُٓ ًٚمٚ َؾ ًَ ْٕ  .{5;}يس:[ َأ

ِْٔف ]: تعالى قاؿ كالبسط، بالقبض مقركنان  اليد ذكر كرد ككذلؾ .5 بُِض َوَيْبُسُط َوإَِف َْ َواهللُ َي

ًُقنَ  ، كالقبض الكريـ القرآف في   هلل اليد صفة كرد ما يدؿ عمى.، وكذلك {689}البقرة:[ ُتْرَج

ِٜ ]كالطي كاليميف، قاؿ تعالى:  ََٔٚم
َِ ٚ َؿْبَوُتُف َيْقَم اف ًً َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه َواألَْرُض ََجِٔ

قنَ  ـُ َٚػ َظَمَّ ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ ِِْٔف ُشْبَحٚ ِّ
َٔ ٌٚت بِ َمَواُت َمْىِقيَّ مر:[ َوافسَّ  .{;:}الزُّ

،  تنزيمو محكـ في البارئ الخالؽ أعممنا كما يداف كعبل جؿ هلل: نقكؿ نحفخزيمة: " قاؿ ابف
 يقبض   اهلل إف: كنقكؿيميف...،    ربنا يدم كمتا: كنقكؿ،   المصطفى نبيو لساف كعمى

: كنقكؿ فييما، شماؿ ال يميف، يديو ككمتا األخرل، بيده السما، كيطكم يديو، بإحدل جميعان  األرض
، آدـ بني أقكل يديو، في نقص ال، التركيب مستكم، كاألركاف األعضا، سميـ آدـ بني مف كاف مف

 أجزا، مف جز، مف كاحدة، شعرة مف أقؿ قدر عمى يقبض أف عف عاجز يداف لو بطشان  كأشدىـ
 ىذا، كقتنا إلى آدـ بني مف اهلل خمقيـ مف جميع أف كلك أرضيف؟ سبع مف كاحدة أرض عمى كثيرة،
 أرض قبض عمى كحاكلكا،  بعضان  بعضيـ معكنة عمى اجتمعكا لك الساعة قياـ إلى خمقيـ كقضى
 اجتمعكا لك ككذلؾ لو، مستطيعيف غير ذلؾ عف عاجزيف كانكا بأيدييـ السبع األرضيف مف كاحدة
 عاجزيف ككانكا،  يستطيعكا كلـ ذلؾ، عمى يقدركا لـ كاحدة سما، أجزا، مف جز، طي عمى جميعان 
 يد ككصؼ كاأليدم، القكة مف بينا بما خالقو يد كصؼ مف - الحجا ذكم يا - يككف فكيؼ عنو،

 . (2)"المخمكقيف؟ بيد الخالؽ يد مشبيا كالعجز بالضعؼ المخمكقيف

                                                           
 (1/115)ج( اليراس، شرح العقيدة الكاسطية (1
ثبات صفات الرب (2  (1/191)ج ( ابف خزيمة، كتاب التكحيد كا 
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مما سبؽ يتبيف أف جميع اآليات التي كرد ذكرىا تدؿ داللة كاضحة عمى إثبات صفة اليد هلل 
  عمى الكجو الذم يميؽ بو سبحانو، كليس ىناؾ أم دليؿ يصرؼ تمؾ اآليات عف ظاىرىا، فقد

فيـ الصحابة كالسمؼ الصالح تمؾ اآليات كعقمكىا كلـ يتطرقكا لتأكيميا أك السؤاؿ عف المراد منيا؛ 
تكييؼ أك دكف تحريؼ أك  ألنيـ فيمكا مراد اهلل منيا فأمركىا عمى ظاىرىا، كأثبتكا صفة اليد هلل 

يدان ال تشبو يد  ذاتان ال تشبو ذكات المخمكقيف، كذلؾ فإف هلل  تعطيؿ أك تأكيؿ، فكما أف هلل 
ُٔع افَبِهرُ ] :المخمكقيف، عمدتيـ في ذلؾ قكؿ اهلل  ِّ

ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  [ َف

ورى:  .{55}الشُّ

 من السنة النبوية: الثناعشرية الشيعة عمى الرد: ثانياً 
باإلضافة  ،لقد كرد في كتب السنة العديد مف األحاديث الصحيحة كالثابتة عف رسكؿ اهلل 

 البخارم غير في   اهلل رسكؿ عف صحيح حديث مف أكثر في إلى ما سبؽ ذكره مف أحاديث،
ليا صفة كالتي يثبت مف خبل الصفة تمؾ بإثبات كمسمـ البخارم تفرد عدـ عمى يدلؿ مما كمسمـ،
 نذكر منيا: اليد هلل 

 لىكً : فىيىقيكليكفى  الًقيىامىًة، يىٍكـى  الميٍؤًمنيكفى  يىٍجتىًمعي " قاؿ:  عف النبي  ،عف أنس  الحديث األول:
بٍّنىا، ًإلىى اٍستىٍشفىٍعنىا ـى  فىيىٍأتيكفى  رى مىقىؾى  النَّاًس، أىبيك أىٍنتى : فىيىقيكليكفى  آدى دى  ًبيىًدًه، المَّوي  خى  مىبلىًئكىتىوي، لىؾى  كىأىٍسجى
مَّمىؾى  ، كيؿٍّ  أىٍسمىا،ى  كىعى بٍّؾى  ًعٍندى  لىنىا فىاٍشفىعٍ  شىٍي،و تَّى رى نىا حى  .(1)ىىذىا..." مىكىاًننىا ًمفٍ  ييًريحى

مىقىؾى " :قكليـ آلدـ  موضع الشاىد:  ."ًبيىًدهً  المَّوي  خى

  

                                                           
ـى األىٍسمىا،ى كيمَّيىا[ :صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب قكؿ اهلل تعالى ( البخارم،(1 مَّـى آىدى  {.،31}البقرة: ]كىعى
( 1/180)جصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا مسمـ، ، 4476( حديث رقـ 6/17)ج

، 4312( حديث رقـ 1442 /2)جسنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب ذكر الشفاعة ابف ماجة، ، 193حديث رقـ 
( 10/7)ج[ 31النسائي، السنف الكبرل، كتاب التفسير، باب قكلو تبارؾ كتعالى: }كعمـ آدـ األسما، كميا{ ]البقرة: 

ديث رقـ ( ح1/266)ج، أبك نعيـ األصبياني، المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ 10917حديث رقـ 
480 
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ـي  اٍحتىجَّ " قاؿ:  ، أف رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  الحديث الثاني: ميكسىى، آدى  يىا: ميكسىى لىوي  فىقىاؿى  كى
ـي  يٍَّبتىنىا أىبيكنىا أىٍنتى  آدى نًَّة، ًمفى  كىأىٍخرىٍجتىنىا خى ـي  لىوي  قىاؿى  الجى طَّ  ًبكىبلىًمًو، المَّوي  اٍصطىفىاؾى  ميكسىى يىا: آدى  لىؾى  كىخى
مىى أىتىميكميًني ًبيىًدًه، مىيَّ  المَّوي  قىدَّرىهي  أىٍمرو  عى جَّ  سىنىةن؟ ًبأىٍربىًعيفى  يىٍخميقىًني أىفٍ  ٍبؿى قى  عى ـي  فىحى جَّ  ميكسىى، آدى ـي  فىحى  آدى
 .(1)" ميكسىى

طَّ  : "لمكسى  قكؿ آدـ  موضع الشاىد:  " ًبيىًدهً  لىؾى  كىخى

 ًبالمٍَّيؿً  يىدىهي  يىٍبسيطي   اهللى  قاؿ: " ًإفَّ  ، أف رسكؿ اهلل عف أبي مكسى األشعرم  الحديث الثالث:
يىٍبسيطي  النَّيىاًر، ميًسي،ي  ًليىتيكبى  تَّى المٍَّيًؿ، ميًسي،ي  ًليىتيكبى  ًبالنَّيىارً  يىدىهي  كى ٍغًرًبيىا" ًمفٍ  الشٍَّمسي  تىٍطميعى  حى مى

(2). 

 " يىدىهي  يىٍبسيطي   اهللى  ًإفَّ "  قكلو  موضع الشاىد:

مىؽى  لىمَّا ، المَّوى  ًإفَّ "  ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  الحديث الرابع: ٍمؽى، خى  ًبيىًدهً  كىتىبى  اٍلخى
مىى ًبي تىٍغًمبي  رىٍحمىًتي ًإفَّ : نىٍفًسوً  عى  .(3)" غىضى

مىى ًبيىًدهً  كىتىبى : " قكلو  موضع الشاىد:  " نىٍفًسوً  عى

                                                           
اجَّ آدـ كمكسى عند اهلل (1 ، 6614( حديث رقـ 8/126)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب القدر، باب تىحى

، 2652( حديث رقـ 4/2042)جكمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب القدر، باب حجاج آدـ كمكسى عمييما السبلـ 
سنف ابف ماجة، كتاب اإليماف، باب في  ابف ماجة، ،7387( حديث رقـ 12/343)جمسند اإلماـ أحمد أحمد، 
سنف الترمذم، أبكاب القدر، باب ما جا، في حجاج آدـ كمكسى عمييما الترمذم،  ،80( حديث رقـ 1/31)جالقدر 
ابف  ،10918( حديث رقـ 10/8)ج، النسائي، السنف الكبرل، كتاب التفسير 2134( حديث رقـ 4/444)جالسبلـ 
ما   فييا عمى آدـ   لتاريخ، باب بد، الخمؽ، ذكر المدة التي قضى اهلل صحيح ابف حباف، كتاب ا حباف،

 .6179( حديث رقـ 14/55قضى قبؿ خمقو إياىا )ج
ف تكررت الذنكب كالتكبة مسمـ، ( (2  ( 4/2113)جصحيح مسمـ، كتاب التكبة، باب قبكؿ التكبة مف الذنكب كا 

اإلماـ البزار، مسند البزار المنشكر  ،19529حديث رقـ ( 22/295)جمسند اإلماـ أحمد أحمد، ، 2759حديث رقـ 
 3021( حديث رقـ 8/39)جباسـ البحر الزخار 

سنف بف ماجة، كتاب الزىد، باب ما ابف ماجة، ، 9697( حديث رقـ 15/366)جمسند اإلماـ أحمد أحمد، ( (3
رمذم، باب في فضؿ التكبة سنف التالترمذم، ، 4295( حديث رقـ 2/1435)جيرجى مف رحمة اهلل يـك القيامة 

صحيح بف حباف، كتاب ابف حباف، ، 3543( حديث رقـ 4/549)جكاالستغفار كما ذكر مف رحمة اهلل بعباده 
صحيح الجامع الصغير انظر: األلباني، صححو األلباني، ، 6143( حديث رقـ 4/14)جالتاريخ، باب بد، الخمؽ، 

 1755( حديث رقـ 1/361)جكزياداتو 
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فقد كردت ، أف صفة اليد ثابتة هلل  يتبيف مف األحاديث العديدة الكاردة عف النبي 
األحاديث الدالة عمى تمؾ الصفة عند العديد مف أصحاب السنف، فبل حجة لمف يتيـ البخارم 

أف ما ذىب إليو الشيعة مف تأكيؿ لتمؾ بذلؾ يتبيف ك كمسمـ بالتجسيـ بإيرادىـ مثؿ تمؾ األحاديث، 
 كعف صحابتو الكراـ. الصفة ىك مخالفة صريحة لما صدر عف النبي 

 ى الشيعة من خالل المغة:ثالثًا: الرد عم
َزْفَُْٚه ]: قد خاطب العرب بما يفيمكه كبما يعقمكه فقاؿ  إف مف المعمكـ أف اهلل  ْٕ ٚ َأ َّٕ إِ

ُِقنَ  َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ ف ك  .،{6}يوسف:[ ُؿْرَآ القـك بكبلـ  مما ال يتصكره العقؿ أف يخاطب اهلل ا 

كيريد بو كبلـ آخر، أك يككف لكبلمو سبحانو ظاىر كباطف كما يزعـ الشيعة، لذلؾ فإف ما ذىب 
ىي تأكيبلت مخالفة لجميع قكاعد  ،كغير ذلؾإليو الشيعة مف تأكيبلت لميد بالنعمة كالقدرة كاألئمة 

 المغة العربية التي نزؿ بيا القرآف الكريـ.

 يضعيا لـ منو مراده عباده كفيـ بيا، اهلل تكمـ التي األلفاظ يذهفقيـ الجكزية: "  قاؿ ابف
 ألكضاع تابعان  األلفاظ بتمؾ سبحانو تكممو كاف كال غيرىا، إلى عنيا نقميا ثـ لمعافو  سبحانو

 .(1)" ؟سبحانو كبلمو في المجاز دعكل يتصكر فكيؼ المخمكقيف،

لـ يرد في أم لغة مف لغات العرب عمى إف تأكيؿ الشيعة لصفة اليد بالنعمة كالقدرة ككذلؾ ف
 عف باالثنيف ربَّ عى يي  أف يجكز الكما ىك معمـك فإنو ك  كاحدة، صفة القدرة ألف اختبلؼ ليجاتيـ، كذلؾ

 النعـ أف ييعىبَّر عف يجكز الككذلؾ  ى،حصى تي  ال  اهلل نعـ ألف ؛النعمة بو يراد أف يجكز كال الكاحد،
 أك االثنيف في الكاحد لفظ استعماؿ ال يسكغ العربية في المغة أيضان ك ، التثنية بصيغة ىحصي تي  ال التي

 .الكاحد في االثنيف

 ألف القدرة؛ في كال النعمة في يستعمؿ لـ التثنية بصيغة"  اليديف"  لفظ ف: "إقاؿ ابف تيمية
ل ُخْسٍ ]: كقكلو الجمع في الكاحد استعماؿ القكـ لغة مف ٍِ َسَٚن َف ْٕ  الجمع كلفظ ،{6}العرص:[ إِنَّ اإِل

قا]: كقكلو الكاحد في ًُ ُؿ افَُّْٚس إِنَّ افََّْٚس َؿْد ََجَ ـَ َؿَٚل ََلُ  في الجمع كلفظ ،.{7;5}آل عمران:[ افَِّذي

ََم ]: كقكلو االثنيف ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ  االثنيف أك ،االثنيف في الكاحد لفظ استعماؿ أما .،{8}التَّحريم:[ َص
                                                           

 (1/313)ج( ابف قيـ الجكزية، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة (1
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 يجكز كال ،بيا يتجكز ال معناىا في نصكص كىي ،عدد األلفاظ ىذه ألف لو؛ أصؿ فبل الكاحد في
 عمى يدؿ الكاحد اسـ ألف الجنس؛ بو كيعني رجبلف عندم كال ،رجميف كيعني رجؿ عندم: يقاؿ أف

 ،الكاحد بحصكؿ يحصؿ كالجنس ،الجنس معنى فيو الجمع اسـ ككذلؾ ،شياع فيو كالجنس الجنس
ُٝ ]: فقكلو َْ َِ ََٔديَّ دَِٚ َخ  يجكز كال ،كاحدة صفة القدرة ألف القدرة؛ بو يراد أف يجكز ال .{9;}ص:[ بِ

 أف يجكز فبل ،تحصى ال اهلل نعـ ألف ،النعمة بو يراد أف يجكز كال ،الكاحد عف باالثنيف يعبر أف
 .(1)"التثنية بصيغة تحصى ال التي النعـ عف يعبر

َؽ ]:  اهلل قاؿقاؿ البييقي: " ك  ًَ ََٔديَّ َمٚ َمَْ ُٝ بِ َْ َِ  بتشديد .،{9;}ص:[ َأْن َتْسُجَد دَِٚ َخ

 ألنو القدرة؛ أك النعمة عمى حمميما مف منع ذلؾ كفي التثنية، في تحقيؽ كذلؾ اإلضافة، مف اليا،
 تحصى؛ أف مف أكثر اهلل نعـ ألف يصح؛ معنى قدرتو في كال اهلل، نعـ في التثنية لتخصيص ليس
 النعمة عمى أك القدرة عمى يامي مٍ كحى  إبميس، عمى  آدـ كتفضيؿ ،التخصيص مخرج خرج كألنو
ٍممييا يجكز كال فييا، الشتراكيما التفضيؿ؛ معنى يزيؿ : لقاؿ ذلؾ أراد لك ألنو كالطيف؛ الما، عمى حى
ََٔديَّ ]: قاؿ فمما النحاس، مف أك الفضة مف الككز ىذا تي غٍ صً  يقاؿ كما يدم، مف خمقت لما [ بِ

 .(2)"ذلؾ غير بيما المراد أف عممنا، .{9;}ص:

 نزؿ الكريـ القرآففكبذلؾ يتبيف مف خبلؿ المغة بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة مف تأكيبلت، 
 ليا ،لممكصكؼ ذاتية صفة إثبات بيا المراد كعاداتيـ العرب لغة في المطمقة كاليد ،العرب بمغة

 ىذا خبلؼ معنى اليد معنى في يثبت كالكليست مجاز،  حقيقةيد  كىي ،بو يقصد فيما خصائص
 ، كال يكجد في ىذا الباب قرينة تصرؼ الحقيقة إلى المجاز.بقرينة إال
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 خالل العقل: من الشيعة عمى رابعًا: الرد
 معنى مف ، ىك أنيـ ال يعممكفإلى تأكيؿ صفة اليد هلل  اإلثناعشريةإف الذم دفع الشيعة  .1
إلى غير ذلؾ، فمماذا لـ يدرككا أف  ،كالعركؽ ،كالدـ ،كاألعصاب ،األصابع ذات الجارحة إال اليد

كثير مف األشيا، ، ك اسميا يد ؟ السيؼ ، كيدتيسمى يد ؟ ، كيد البابكتيسمى يد ؟ السكيف ىناؾ يد
أعصاب؟ كلماذا لـ يدرؾ الشيعة أف  كال دما، كال عركؽ بذات ليست التي يطمؽ عمييا يد كىي

كلمحيكاف يد، كيد اإلنساف كيد الحيكاف تشتركاف في المسمى، فيؿ االشتراؾ في  ،لئلنساف يد
 عدكي الك  ،التسميـ بالنصكص عمى كؿ ذم عقؿ المسمى يككف اشتراؾ في الصفة؟ إف مف الكاجب

 يد هلل  أف نكري كال المخمكقيف، بيد اهلل  يد وبٍّ شى يي  كال ،الصحيحة كالسنة قرآف الكريـال بذلؾ
 .اهلل تعالى كسنة رسكلو  كتاب ما جا، فيب كذبفي

 تضاؼ ما بحسب كتتميز تتقيد كاألكصاؼ المعاني أف بالعقؿ المعمكـ : " مفابف عثيميفقاؿ 
 المضافة المعاني كفي صفاتيا، في مختمفة كذلؾ فإنيا ذكاتيا في مختمفة األشيا، أف فكما إليو،
 يتجاكزه؛ كليذا أك مكصكفيا عف يقصر ما منيا يفيـ ال تناسبو مكصكؼ كؿ صفة فإف إلييا،
 أضيؼ ما بحسب المعنى متفاكت الميف أف كنعمـ بالميف، المنصير كالحديد بالميف، اإلنساف نصؼ

 الفرؽ كنعمـ كقكة، كقدمان  جسمان  كلمبعكضة كقكة، كقدمان  جسمان  لمفيؿ نشاىد فإننا: الحس إليو، كأما
 ال المخمكقات في كالصفة االسـ في االشتراؾ أف عمـ كقكتييما، فإذا كقدمييما، جسمييما، بيف

 الخالؽ بيف ذلؾ في التبلـز فانتفا، ممكنان، مخمكقان  منيا كؿ ككف مع الحقيقة في التماثؿ يستمـز
 .(1)االمتناع" غاية ممتنع كالمخمكؽ الخالؽ بيف ذلؾ في التماثؿ بؿ كأجمى، أكلى كالمخمكؽ

صفات اهلل  تصكر فيو؛ ألنو يمتنع شرعان كعقبلن  لمعقؿ التصكر، ال مجاؿ عف الناتج المعنى إف .2
 ،الذات، في كالقكؿ الصفات في القكؿالقاعدة المقررة عند السمؼ أف  ألف ذاتو؛ نتصكر ال كما 
باهلل  الئقة حقيقة يد أنيا مخصكص كجو عمى فمعركفة في كتابو العزيز التي ذكرىا اهلل  اليد كأما
 الصحيحةاألخبار  بو جا،ت حسب ما. 

: المشيكريف السنة عمما، عند المفظ ىذا استعماؿ مف المشيكريقكؿ شارح العقيدة الطحاكية: "
 ال أنو مرادىـ بؿ. الصفات أثبت مف كؿ بو يصفكف كال الصفات، نفي التشبيو بنفي يريدكف ال أنيـ

                                                           
 (1/21)ج، تقريب التدمرية ابف عثيميف( (1
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 كعممنا، ال يعمـ تعالى أنو اهلل رحمو حنيفة قاؿ أبك كما كأفعالو، كصفاتو أسمائو في المخمكؽ يشبو
ُٔع ]: تعالى قكلو معنى كىذا ،كرؤيتنا ال كيرل كقدرتنا، ال كيقدر ِّ

ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  َف

ورى:[ افَبِهرُ   .(1)"الصفة كأثبت ؿثٍ المً  فنفى .{55}الشُّ

كال يقاس فييا بيف  الظف، دكف اليقيف طريؽ ىكإثبات مسائؿ االعتقاد مف المعمـك أف إف 
 االجتماع إلىالعقميات كالقطعيات، فداللة النصكص قطعية، كداللة العقؿ ظنية، كليس ىناؾ مجاؿ 

، ككذلؾ عند اجتماع ظنياف كليس يصح أف نرجح الظني عمى القطعي البيف القطعي كالظني، ك 
ف ما تأكلتو الشيعة؛ مف ىنا يتبيف بطبلباإلمكاف الترجيح بينيما يككف كبل الظنياف غير صحيح، ك 

 أك بالقدرة اليد كتفسير القدرة، عمى لمقكة كال ،القكة عمى لمنعمة كال ،النعمة عمى لمقدرة مرجح الألنو 
  . هلل صفتيف اجتماع لتعذر ؛متعذر الصفات مف بغير ذلؾ أك بالقكة

 ألنو ؛ذلؾ منو يجكز كال ،القطعي عمى الظني الدليؿ يقدـ ال متشرع كؿ قاؿ الشككاني: "
 .(2)ذلؾ" منو يصدر ال عاقؿ ككؿ القكية، الحجة عمى الضعيفة لمحجة إيثار

 ألنو قدرتاف، كىذا ممتنع في حؽ اهلل تعالى يقاؿ لمشيعة أف تأكيؿ اليد بالقدرة معناه أف هلل  .3
 كتكحيد كاحدة، قدرة لو ، فاهلل تعالىصفة اليد جا،ت بصيغة المثنى القرآف الكريـ أف بنص ثبت

 كاحد. نكع مف صفتاف لو ليس أنو يقتضي صفاتو
ُْقا بََِم َؿُٚفقا َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضَتِٚن ]تعالى<  قاؿ .4

ًِ ْٝ َأْيِدَيِْؿ َوُف َِّ ٌٜ ُؽ قَف ُِ ٌْ قُد َيُد اهللِ َم ُٓ َٔ  اف
ِٝ َوَؿَٚف

َْٔػ َيَنٚءُ  ـَ ُؼ  ٍِ
تبيف مف خبلؿ اآلية الشريفة أف الييكد أكثر عممان باهلل مف ي .،{8:}ادائدة:[ ُيْْ

كقد رد اهلل تعالى عمييـ  يد، لكنيـ كفركا حيف كصفكىا بالغؿ، الشيعة، فقد عمـ الييكد أف هلل 
حيف كصفكا يده بالغؿ بأف أيدييـ ىي المغمكلة، فيؿ كاف الييكد يعنكف بيد اهلل نعمتو أك قدرتو أك 

 هلل عمييـ بأف نعمتيـ كقدرتيـ كأئمتيـ ىي المغمكلة ؟األئمة ؟ كىؿ رد ا

كبذلؾ يتبيف أف تأكيبلت الشيعة لميد بالقدرة كالنعمة كالفعؿ كاألئمة ىي تأكيبلت متيافتة 
بغير عمـ، كأف دعكل المجاز في لفظ اليد ىي دعكل باطمة ال دليؿ  كفاسدة كقكؿ عمى اهلل 

                                                           
 (1/87)ج، شرح العقيدة الطحاكية ( ابف أبي العز الحنفي(1
 (1/197)ج( الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ (2
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كاألحاديث الصحيحة المثبتة  ،رد الكثير مف اآليات الصريحةلغةن، فقد ك ال عقبلن ك ال عمييا شرعان ك 
 إلى المجاز.مف الحقيقة كلـ يأًت دليؿ كاحد يصرفيا  ،لتمؾ الصفة هلل 

 خالل أقوال أئمتيم: من الشيعة عمى خامسًا: الرد
، ىك ما كرد في كتبيـ تناقض أقكاؿ الشيعة في تأكيؿ صفة اليد هلل  بو إف مما يثبت

التشبيو، فيذه أك التأكيؿ  أك التعطيؿ جكاز عممائيـ المتقدميف، كالتي تفيد عدـ مى لسافعالمعتمدة 
 .الركايات كغيرىا ىي شاىد عمييـ مف أنفسيـ، كمف تمؾ الركايات

 يـك اهلل في المتحابكف" :  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ جعفر أبي عفما ركاه الكميني  ولى:األ الرواية 
ا، أشد كجكىيـ يميف، يديو ككمتا يمينو، عف عرشو ظؿ في خضرا، زبرجدة أرض عمى القيامة  بياضن
 مف: الناس يقكؿ مرسؿ، نبي ككؿ ،مقرب ممؾ كؿ بمنزلتيـ يغبطيـ الطالعة، الشمس مف كأضكأ
 .(1)"اهلل في المتحابكف ىؤال،: فيقاؿ ىؤال،؟

 كمتا يديو يميف(: ) : قكلوالشاىدموضع 

: مذاىب ثبلثة التكحيد في لمناس" : قاؿعف اإلماـ الرضا  القمي بابكية ابفركل : الرواية الثانية
ثبات ،كتشبيو ،نفي  تبارؾ اهلل ألف يجكز؛ ال التشبيو كمذىب يجكز، ال النفي فمذىب تشبيو، بغير كا 

 .(2)"الثالثة الطريقة في كالسبيؿ شي،، يشبيو ال كتعالى

 (تشبيو بغير إثبات: قكلو: )الشاىدموضع 

 عبد أبي إلى أعيف بف الممؾ دعب يدم عمى كتبت ": قاؿ القصير الرحيـ عبد عف الثالثة:الرواية 
 إليَّ  تكتب أف رأيت فإف كبالتخطيط؟ بالصكرة يكصؼ ىؿ  اهلل عف ينً رٍ بً أخٍ : فييا بمسائؿ اهلل

 كما التكحيد عف اهلل رحمؾ سألت: أعيف بف عبد الممؾ بيدم التكحيد؟ فكتب مف الصحيح بالمذىب
 يصفو عما اهلل تعالى البصير، كىك السميع شي، كمثمو ليس الذم اهلل فتعالى قبمؾ، فمى  إليو ذىب

 المذىب أف اهلل رحمؾ كاعمـ اهلل، عمى المفتركف بخمقو كتعالى تبارؾ هلل المشبيكف الكاصفكف
 نفي فبل كالتشبيو، البطبلف اهلل عف فانؼً  ، اهلل صفات مف القرآف بو نزؿ ما التكحيد في الصحيح

                                                           
 (2/81)جأصكؿ الكافي، كتاب اإليماف كالكفر، باب الحب في اهلل كالبغض في اهلل الكميني، ( (1
 10حديث رقـ  101ليس بجسـ كال صكرة ص  ، التكحيد، باب أنو ابف بابكية القمي ((2
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 بعد فتضؿ القرآف تٍعدي  كال الكاصفكف، يصفو عما اهلل تعالى المكجكد الثابت ىك اهلل تشبيو، كال
 .(1)البياف"

 تشبيو( كال نفي فبل كالتشبيو، البطبلف اهلل عف : قكلو: )فانؼً الشاىدموضع 

تيافت كبطبلف ما ذىب إليو الشيعة مف تأكيؿ لصفة اليد هلل  كمعرفتو بيانو سبؽ مام يظير
صفة اليد ثابتة هلل  أف، ف  في كتابو العزيز، كفي سنة رسكلو ، أنيا ،العرب لغة ؽى فٍ كً  فيـتي 

النعمة، كال  كال القدرة، اليد معنى إف: كأىؿ السنة كالجماعة ال يقكلكف لنفسو،تعالى  اهلل أثبتياصفة 
 كأدكات جكارح ىي التي باأليدم يشبيكنيا كال ،جكارح إنيا: يقكلكف كال ،أكيبلت الفاسدةغيرىا مف الت

نماك  لمفعؿ،   هلل يثبتكف فيـ ،عنيا التشبيو نفي كجبكأ بيا كرد التكقيؼ ألف ؛إثباتيا كاكجبأ ا 
 فيثبتكف العرب، لغة عمى  محمد نبيو كسنة ،كتاب ربنا  في كردت كما ظاىرىا عمى الصفات

 لمعقؿ كليس كيفيتيا، تيعرؼ كال ،المخمكقيف صفات تماثؿ ال كعظمتو،  اهلل بجبلؿ تميؽ حقيقية يد
 .معناىا تغيير في نصيب

  

                                                           
 15حديث رقـ  102ص  صكرة كال بجسـ ليس  أنو باب التكحيد، القمي، بابكية ابف( (1
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 عمى أحاديث صفة الصبع والرد عمييا الثناعشريةشبية الشيعة : المطمب الرابع
 

بنص األحاديث الصحيحة الكاردة  إف صفة األصابع ىي مف الصفات الذاتية الثابتة هلل 
، كقد أجمع أىؿ السنة كالجماعة مف السمؼ الصالح عمى إثباتيا هلل تعالى مع تفكيض عف النبي 

عمـ كيفية ذلؾ إلى اهلل سبحانو، دكف التعرض لتأكيميا، استنادان لؤلحاديث الصحيحة الكاردة عف 
لركايات الكاردة في ىذا الباب بالتسميـ ، كقد تمقى فقيا، المسمميف كعممائيـ كؿ ارسكؿ اهلل 

لـ يؤمنكا بتمؾ  اإلثناعشرية، كلكف الشيعة بمضمكنيا ما داـ قد صح سندىا عف رسكؿ اهلل 
نكار جميع النصكص الكاردة  في ىذه األحاديث، كلـ ينصاعكا لما كرد عف النبي  ، فقامكا برد كا 

بخارم كمسمـ إليرادىـ مثؿ ىذه األحاديث، الصفة، بؿ كتعدل بيـ األمر أف ىاجمكا اإلماميف ال
 متيميف اإلماميف بالتشبيو كالتجسيـ.

قد ك  ،كإثبات سائر الجكارح هلل تعالى يقكؿ محمد صادؽ النجمي: " إف إثبات األصبع هلل 
كرد الكبلـ حكلو في كثير مف أخبار الصحيحيف...، كيستفاد مف ىذه األحاديث المركية حكؿ ثبكت 

أف هلل تعالى يد كأصبع كسائر المكجكدات، تمامان كاإلنساف، كأف اهلل تعالى  هلل اليد كاألصبع 
 .(1)محدكد بحدكد لو أطراؼ كجيات...، كسائر المخمكقات كالممكنات"

كيقكؿ محمد رضا المظفر:" كمف قاؿ بالتشبيو في خمقو بأف صكر لو كجيان كيدان كعينان، أك 
( فإنو بمنزلة الكافر أك نحك ذلؾيظير إلى أىؿ الجنة كالقمر، ) نوأنو ينزؿ إلى السما، الدنيا، أك أ

بو جاىؿ بحقيقة الخالؽ المنزه عف النقص، بؿ كؿ ما ميزناه بأكىامنا في أدؽ معانيو فيك مخمكؽ 
 .(2)مصنكع مثمنا مردكد إلينا"

، كأنيـ جعمكا مف الديانات السابقة كيتيـ الشيعة المسمميف بأنيـ قد انحرفكا عف نيج النبي 
 قد ضمكا كأضمكا.فإف أىؿ السنة مف كجية نظر الشيعة مصدران لعقيدتيـ، كبذلؾ 

بعد  " ضد الفقيا، كالمحدثيف   دفاع عف الرسكؿ" محمد صالح الكرداني في كتابو الشيعي يقكؿ 
مف  بما فييا صفة األصابع: " أف أكرد العديد مف الركايات التي تتحدث عف الصفات الذاتية هلل 

                                                           
 172-171( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 27ص  اإلثناعشرية( محمد رضا المظفر، عقائد (2
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ىنا يتضح لنا مدل خطكرة مثؿ ىذه الركايات عمى اإلسبلـ كصكرتو التي تقترب بيا ىذه الركايات 
..، إف مثؿ ىذه .مف صكر األدياف السابقة التي دخمت مجاؿ التشبيو كالتجسيـ كتأليو البشر

، كدخمت في عف نيج الرسكؿ  الركايات تعطينا داللة قاطعة عمى أف األمة المسممة قد انحرفت
ف مباركة الفقيا، ليذه الركايات ليك برىاف ساطع  متاىة األحبار كالرىباف كعبادة الرجاؿ...، كا 
كدليؿ قاطع عمى ككنيـ أخذكا مكاف األحبار كالرىباف في إضبلؿ ىذه األمة كنسبة التجسيـ إلى 

 . "(1)الرسكؿ 

ايات كتعطيؿ تمؾ الصفات، بؿ قاـ بتكجيو دعكة لنبذ كلـ يتكقؼ الكرداني عند إنكاره لتمؾ الرك 
كؿ الفقيا، الذيف يؤمنكف بتمؾ الركايات، حيث قاؿ: "  مثؿ ىذه الركايات ال مجاؿ لممركنة في 

إنما ىي  ،مكاجيتيا،  فيي ليست ركايات تتعمؽ باألحكاـ أك األخبلؽ أك حتى شخص الرسكؿ 
بذىا يعد كاجبان شرعيان كعقميان عمى كؿ مسمـ يكحد اهلل تتعمؽ باهلل سبحانو مباشرة، فمف ثـ فإف ن

كينزىو عف مشابية البشر، كنبذىا يتطمب نبذ أكلئؾ الفقيا، الذيف سمككا سبيؿ األحبار كالرىباف، 
كأضفكا عمى ىذه الركايات التفسيرات كالتأكيدات التي سمكت بيا مسمؾ النصكص المعتمدة لتتمقاىا 

 .(2)األمة بالقبكؿ"

 :ألحاديث الواردة في الصحيحين التي ورد فييا ذكر األصابع هلل ابعض 
ٍبدً  عىفٍ   .1 ا،ى : قىاؿى  مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى ٍبره  جى مَّدي  يىا: فىقىاؿى  ، النًَّبيٍّ  ًإلىى حى  ًإفَّ  اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا أىكٍ  ميحى
مىى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  السَّمىاكىاتً  ييٍمًسؾي  تىعىالىى اهللى  ، عى مىى كىاأٍلىرىًضيفى  ًإٍصبىعو ، عى رى  كىاٍلًجبىاؿى  ًإٍصبىعو مىى كىالشَّجى  عى

، مىى كىالثَّرىل كىاٍلمىا،ى  ًإٍصبىعو ، عى سىاًئرى  ًإٍصبىعو ٍمؽً  كى مىى اٍلخى ، عى ، ثيَـّ  ًإٍصبىعو ، أىنىا: فىيىقيكؿي  يىييز ىيفَّ  أىنىا اٍلمىًمؾي
، ًحؾى  اٍلمىًمؾي مَّى اهللً  رىسيكؿي  فىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى بنا كى ، قىاؿى  ًممَّا تىعىج  ٍبري َوَمٚ ]: قىرىأى  ثيَـّ  لىوي، تىٍصًديقنا اٍلحى

ِِْٔف ُشْبَح  ِّ
َٔ ٌٚت بِ َمَواُت َمْىِقيَّ ِٜ َوافسَّ ََٔٚم

َِ ٚ َؿْبَوُتُف َيْقَم اف ًً ُف َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه َواألَْرُض ََجِٔ َٕ ٚ

قنَ  ـُ َٚػ َظَمَّ ُيْؼِ ًَ مر:[ َوَت  .(3).{;:}الزُّ

                                                           
 202ضد الفقيا، كالمحدثيف ص    ( صالح الكرداني، دفاع عف الرسكؿ(1
 203 ( المصدر السابؽ ص(2
 (9/123)ج[ 75، باب قكؿ اهلل تعالى: }لما خمقت بيدم{ ]ص: ارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد( البخ(3

 2786حديث رقـ  (4/2147)جصحيح مسمـ، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار مسمـ،  ،7414حديث رقـ 
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ـى كيمَّيىا بىٍيفى »يقكؿ:  أنو سمع رسكؿ اهلل  عف عبداهلل بف عمرك بف العاص  .2 ًإفَّ قيميكبى بىًني آدى
ٍيثي يىشىا،ي  فيوي حى رٍّ ، ييصى اًبًع الرٍَّحمىًف، كىقىٍمبو كىاًحدو المييَـّ : »ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي اهلًل « ًإٍصبىعىٍيًف ًمٍف أىصى

رٍّؼى  ًتؾى ميصى مىى طىاعى رٍٍّؼ قيميكبىنىا عى  .(1)«اٍلقيميكًب صى

 :الشبية والرد عمييا مناقشة
ف مف إف صفة األصابع ىي مف الصفات الثابتة هلل  ؛ ألنو قد كرد في السنة إثباتيا، كا 

مَّـ بيا عند أىؿ السنة كالجماعة فيما يتعمؽ بصفات اهلل   كأسمائو، إثبات ما أثبتو اهلل القكاعد الميسى
  لنفسو، كما أثبتو لو رسكلو ،اهلل ما نفاه  كنفي  عف نفسو، كما نفاه عنو رسكلو كبذلؾ ،

عمى الكجو الذم يميؽ بجبللو دكف التعرض لتأكيميا أك تعطيميا، كلكف  فيـ يثبتكف األصابع هلل 
لـ تسمـ مف التعطيؿ عند الشيعة، فزعمكا بأف المثبتيف لتمؾ الصفة  أحاديث صفة األصابع هلل 

أصابع، كالبد لتمؾ األصابع أف تككف كأصابعنا عمى حد زعميـ، كقد قامكا بنفي  قد أثبتكا هلل 
عف التشبيو كالتجسيـ كالتمثيؿ، كالحؽ أف ما قالتو الشيعة حكؿ  تمؾ الصفة بحجة تنزيو اهلل 

ىك غمك كانحراؼ عف منيج القرآف الكريـ كسنة  سيـ كنفي صفة األصابع هلل مفيكـ التشبيو كالتج
 .اآلتيةكسمؼ األمة، كيمكف إبطاؿ ما ذىبت إليو الشيعة باألدلة  النبي 

 أواًل: الرد عمى الشيعة من القرآن الكريم:
ككنيا لـ ترد بيا  الكاردة في صفة األصابع هلل  إف إنكار الشيعة ألحاديث النبي 

فقد كرد  ،فييا طاعة رسكلو  نصكص القرآف الكريـ، فيو تكذيب كجحكد لآليات التي أمر اهلل 
، كذلؾ يقتضي في القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي يأمرنا فييا ربنا سبحانو بطاعة رسكلو 

لسنة كبيف القرآف، ىك تصديقو في كؿ ما أخبر بو، كطاعتو في كؿ ما أمر بو، فالتفريؽ بيف ا
في غير مكضع بأف صفة األصابع ثابتة هلل تعالى، فمـز أف يككف  كقد أخبر النبي  تفريؽ باطؿ،

 كاجب التصديؽ. خبره 

  

                                                           
 2654حديث رقـ  (4/2045)جاب القدر، باب تصريؼ اهلل تعالى القمكب كيؼ شا، صحيح مسمـ، كتمسمـ، ( (1
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ًٔيٚ] :قاؿ تعالى .1 ٍِ ْؿ َح ِٓ ْٔ َِ ََْٚك َظ ِْ ـْ َتَقػَّ َؾََم َأْرَش ْد َأَضَٚع اهللَ َوَم ََ ُشقَل َؾ ـْ ُيىِِع افرَّ [ َم

في سنتو فقد   مف طاعتو، فمف يطع الرسكؿ   فقد جعؿ اهلل تعالى طاعة رسكلو  ،.{4>}النساء:

 .(1)أطاع اهلل في فرائضو 
 :قاؿ تعالى ،كمخالفتو مف عبلمات النفاؽ ،مف لكاـز اإليماف  جعؿ اهلل تعالى طاعة رسكلو  .2

قَك ؾََِٔم َصَجَر ] ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك ُُيَ ْٗ َٝ َؾًَل َوَربَِّؽ ََل ُي ْٔ َّٚ َؿَو ْؿ َحَرًجٚ ِِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ ُثؿَّ ََل َُيُِدوا ِِف َأ ُٓ َْْٔ َب

قا َتْسًَِِٔم  ُّ ِِّ  .{9:}النساء:[ َوُيَس

فميس لمفتو كال لحاكـ، أف  ،ثـ سينَّة نبيو  ،قاؿ اإلماـ الشافعي:" إف الحؽ كتاب المَّو  
يفتي كال يحكـ حتى يككف عالمان بيما، كال أف يخالفيما كال كاحدان منيما بحاؿ، فإذا خالفيما فيك 

 .(2)كحكمو مردكد" ،عاًص هلل 
لى رسكلو  أمر اهلل  .3 : كذلؾ عند االختبلؼ قاؿ تعالى ،برد ما يتنازع المؤمنكف فيو إليو كا 

ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ِِف َرْ ] ُُ ُشقَل َوُأوِِل األَْمِر ِمْْ قا افرَّ ًُ ًُقا اهللَ َوَأضِٔ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ وُه َيٚ َأَيُّ ٍء َؾُردُّ

ِْٖويًًل  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن   .{=9}النساء:[ إَِػ اهللِ َوافرَّ

" يعني بذلؾ جؿ ثناؤه: فإف اختمفتـ، أييا المؤمنكف، في شي، مف أمر دينكـ:  :قاؿ الطبرم
وُه إَِػ اهللِ] أنتـ فيما بينكـ، أك أنتـ ككالة أمركـ، فاشتجرتـ فيو يعني بذلؾ: فارتادكا معرفة  ،[َؾُردُّ

فيو مف عند اهلل، يعني بذلؾ: مف كتاب حكـ ذلؾ الذم اشتجرتـ  أنتـ بينكـ، أك أنتـ كأكلك أمركـ  
ُشقلِ ]: اهلل، فاتبعكا ما كجدتـ، كأما قكلو فإنو يقكؿ: فإف لـ تجدكا إلى عمـ ذلؾ في كتاب  ،[َوافرَّ

ا مف عند الرسكؿ  ف كاف ميتنا فمف سنتو اهلل سبيبلن فارتادكا معرفة ذلؾ أيضن ، إف كاف حينا، كا 

ِمُْقَن بِٚهللِ] ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ َْٔقِم اآلَِخرِ ] يقكؿ: افعمكا ذلؾ إف كنتـ تصدقكف باهلل[ إِْن   يعني:[ َواف

بالمعاد الذم فيو الثكاب كالعقاب، فإنكـ إف فعمتـ ما أمرتـ بو مف ذلؾ، فمكـ مف اهلل الجزيؿ مف 
ف لـ تفعمكا ذلؾ فمكـ األليـ مف العقاب  "الثكاب، كا 

(3). 

                                                           
 (1/18)ج( انظر: أبك محمد التسترم، تفسير التسترم (1
 (2/621)جتفسير اإلماـ الشافعي اإلماـ الشافعي، ( (2
 (8/504)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (3
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 :قاؿ تعالى ،عصاه بالخمكد في النار، كتكعد مف مف مخالفة رسكلو  حذر اهلل   .4
ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ ] ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهَٔب ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب قَن َظ ٍُ ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ في  .{7:}النور:[ َؾ

مف يخالؼ أمر  كأقكالو، كيحذر اهلل  اآلية الشريفة كعيد مف اهلل تعالى لمف خالؼ أكامر النبي 
أف تصيبو فتنة، كىي أف ييطبع عمى قمبو فبل يؤمف، أم ييظير الكفر بمسانو فتضرب   النبي
 .(1)عنقو

، قد أمرنا في مكاطف كثيرة بكجكب التقيد كااللتزاـ بسنة النبي  يتضح مما سبؽ أف اهلل 
 كتصديؽ ما جا، بو، كرتب عمى ذلؾ عظيـ األجر كالمثكبة، كتكعد الذيف يخالفكف أكامر النبي 

فقد أنكر معمكمان مف الديف  كنكاىيو بالعذاب الشديد، فمف أنكر شي، مما جا، بو النبي 
 صفة هلل  بالضركرة، بؿ قد أنكر الديف كمو، كنزع ربقة اإلسبلـ مف عنقو، فإذا ذكر النبي 

فكجب  النبي  أقرىا، كصفة األصابع مف الصفات التي كجب التسميـ كالتصديؽ بما قاؿ 
 كالتصديؽ.التسميـ 

 ثانيًا: الرد عمى الشيعة من السنة النبوية:
، في السنة الصحيحة عف رسكؿ اهلل  إف صفة األصابع صفةه ذاتية خبريَّة ثابتة هلل 

ما أثبتو لنفسو في كتابو مف صفات الكماؿ،  ككما يثبت أىؿ السنة كالجماعة مف السمؼ هلل 
الكثير مف األحاديث  فيما صح عنو، كقد صح عنو  كذلؾ فيـ يثبتكف ما كصفو بو رسكلو 

، في معظـ كتب السنة، كلـ يقؼ األمر عمى إثبات كالركايات التي ذكر فييا صفة األصابع هلل 
 تمؾ الصفة في الصحيحيف فحسب، كمف تمؾ األحاديث ما يمي:

نَّا رىسيكؿي المًَّو  عف معاذ بف جبؿ  الحديث األول: ٍبح ذى  قاؿ: اٍحتىبىسى عى ة الص  بلى اتى غىدىاة عىف صى
تَّى كدنا نترا،ل عيف الشٍَّمس فىخرج سىًريعان فى  مَّى رىسيكؿي المًَّو  (2)بٌ كَّ ثى حى ًة فىصى كَّزى  ًبالصَّبلى تىجى كى

ًفي ( 3)

                                                           
( انظر: أبك محمد مكي بف أبي طالب القرطبي، اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، (1

 (8/5169)جكأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو 
أم: عاد الى دعائيـ لمصبلة لممرة الثانية، كسمي تثكيبان مف قكلؾ ثاب فبلف الى كذا أم: عاد  لمصالة بَ وا ثّ ( (2

 (1/173)جإليو، كثاب إلى فبلف جسمو بعد العمة أم: رجع. انظر: ابف قتيبة الدينكرم، غريب الحديث 
 ( 1/64)جأم: خفؼ. أبك بكر الرازم، مختار الصحاح  في صالتو زّ وا جَ تَ ( (3
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" ثيَـّ  ا أىٍنتيـٍ ـٍ كىمى افٍّكي مىى مىصى ٍكًتًو فىقىاؿى لىنىا: "عى مَّـى دىعىا ًبصى ًتًو فىمىمَّا سى بلى : " (1)اٍنفىتىؿى صى ا ًإنٍّي  ًإلىٍينىا ثيَـّ قىاؿى أىمى
ا قيدٍّرى ًلي فىنى  مٍَّيتي مى ٍأتي كىصى ـي اٍلغىدىاةى ًإنٍّي قيٍمتي ًمفى المٍَّيًؿ فىتىكىضَّ ٍنكي بىسىًني عى ـٍ مىا حى دٍّثيكي عىٍستي ًفي سىأيحى

تىعى  تَّى اٍستىٍثقىٍمتي فىًإذىا أىنىا ًبرىبٍّي تىبىارىؾى كى ًتي حى بلى : لىبٍَّيؾى رىبٍّ صى مَّدي قيٍمتي : يىا ميحى الىى ًفي أىٍحسىًف صيكرىةو فىقىاؿى
عى كىفَّوي بىٍيفى كىًتفى  : فىرىأىٍيتيوي كىضى ثنا قىاؿى ـى يٍختىصـ اٍلمىؤل اأٍلىٍعمىى قمت: الى أىٍدًرم رب قىالىيىا ثىبلى : ًفي تَّى قىاؿى يَّ حى

ٍدتي بىٍردى أىنىاًمًمًو بىٍيفى ثىٍديىيَّ فى  ـى كىجى : لىبٍَّيؾى رىبٍّ قىاؿى ًفي مَّدي: قيٍمتي مَّى ًلي كيؿ  شىٍي،و كىعىرىٍفتي فىقىاؿى يىا ميحى تىجى
ميك  مىاعىاًت كىاٍلجي سي ًفي يىٍختىًصـي اٍلمىؤل اأٍلىٍعمىى قمت ًفي اٍلكىفَّارىات قىاؿى مىا ىيفَّ قيٍمتي مىٍشيي اأٍلىٍقدىاـً ًإلىى اٍلجى

مىكى  مىا اٍلمىسىاًجد بىٍعدى الصَّ : كى اًت. قىاؿى : ًفي الدَّرىجى ـى؟ قيٍمتي كً، ًحيفى اٍلكىًرييىاًت قىاؿى ثيَـّ ًفي ٍسبىاغي اٍلكىضي اًت كىاً 
: سؿ قؿ المَّييَـّ ًإنٍّي أىٍسأىليؾى ًفٍعؿى  َـّ قىاؿى ة كىالنَّاس نياـ، ث ـ كىالصَّبلى ىف؟ إٍطعىاـ الطَّعىاـ كليف اٍلكىبلى

تىٍرؾى اٍلميٍنكى  ٍيرىاًت كى ذىا أىرىٍدتى ًفٍتنىةن قكـ فتكفني غير اٍلخى مىًني كىاً  تىٍرحى رىاًت كىحيبَّ اٍلمىسىاًكيًف كىأىٍف تىٍغًفرى ًلي كى
بيًني ًإلىى حبؾ ". فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  بَّؾى كىحيبَّ مىٍف يىٍحبيؾي كىحيبَّ عىمىؿو ييقىرٍّ : " ًإنَّيىا حىؽٌّ مفتكف أىسأىلؾ حى

مَّميكىىا"فىاٍدريسيكىىا ثيَـّ تىعى 
(2). 

" :النبي  قكؿ موضع الشاىد: ٍدتي بىٍردى أىنىاًمًمًو بىٍيفى ثىٍديىيَّ تَّى كىجى  "حى

كضع كفو التي تميؽ بو سبحانو كتعالى بيف كتفي النبي  يتبيف في ىذا الحديث أف اهلل 
،  كىي كؼ حقيقية عمى المعنى البلئؽ بو سبحانو كتعالى، ثـ قاؿ النبي:  ٍدتي بىٍردى تَّى كىجى "حى

" أم أصابعو  كاأليٍنميمىةي: عقمة اإلصبع أىك سيبلمىاىا،  ،، فاألنامؿ ىي جمع أيٍنميمةأىنىاًمًمًو بىٍيفى ثىٍديىيَّ
ٍفًصؿي األعمى مف اإلصبع أم رأس اإلصبع، أك عقدة اإلصبع ْقا ]قاؿ تعالى:  ،كىك المى َِ َوإَِذا َخ

ِٚمَؾ  َٕ ُؿ األَ ُُ ْٔ َِ قا َظ ُدورِ  َظوُّ ْؿ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ ُُ ْٔيِ ٌَ ِْٔظ ُؿْؾ ُمقُتقا بِ ٌَ ـَ اف }آل [ ِم

  . (3).{=55عمران:

                                                           
انظر: اليركم، تيذيب المغة  يقاؿ: انفتؿ فبلف عف صبلتو أم انصرؼ عنيا ،: أم انصرؼ إليناتل إليناانف( (1
 (14/206)ج
. صححو 22109 ( حديث رقـ423-36/422)ج مسند اإلماـ أحمد، حديث معاذ بف جبؿ أحمد، ( (2

 784 ( حديث رقـ1/232)جمشكاة المصابيح  األلباني، انظر:  األلباني،
( 11/679(، كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج31/41تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج انظر: الزبيدم،( (3

 (2/955( كانظر، مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )ج1/1065كانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ج
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بف تيمية عمى ا أنكرصفتيف، صفة الكؼ، كصفة األنامؿ، كقد  فيذا الحديث يثبت هلل 
سر بأف اهلل تعالى فَّ أثر تمؾ العناية يي  كأفقكلو: " كجدت برد أناممو" بالعناية، ل تأكيمواإلماـ الرازم 

 بيذه العناية في صدره.  ، أم أنو اعتنى بو أعظـ عناية، فشعر النبي كضع كفو عمى النبي 

 :" فقكلو: أم: الرازم :في رده عمى الرازم عندما تأكؿ صفة اليد بالعناية قاؿ ابف تيمية
حاصبلن عمى يقاؿ لو: أثر تمؾ العناية كاف  كجدت برد أناممو، أم: معناه كجدت أثر تمؾ العناية.

إذ عنده لـ يكضع بيف الكتفيف شي، قط،  ،فتخصيص أثر العناية ال يجكز ،ظيره كفي فؤاده كصدره
نما المعنى أنو صرؼ الرب عنايتو إليو، فكاف يجب أف يبيف أفَّ أثر تمؾ العناية متعمؽ بما يعـ،  كا 

فإنو إذا  ،الحديث عمى كجيو ؾ، بخبلؼ ما إذا قرأأك بأشرؼ األعضا،، كما بيف الثدييف كذل
ثقؿ بردىا إلى الناحية األخرل، كىك الصدر، كمثؿ ىذا يعممو الناس  ،كضعت الكؼ عمى ظيره

باإلحساس كأيضان فقكؿ القائؿ: كضع يده بيف كتفي حتى كجدت برد أناممو بيف ثديي نصه ال 
االعتنا،، كىذا أمر يعمـ بطبلنو بالضركرة مف يحتمؿ التأكيؿ كالتعبير بمثؿ ىذا المفظ عف مجرد 

 .(3) "(2)كالسكفسطائية (1)المغة العربية، كىك مف غث كبلـ القرامطة

  

                                                           
 اإلسبلـ، اهلل أظير أف بعدف كالمجكس، الييكد إلى ىي إحدل الفرؽ الباطنية التي ترجع أصكليا :القرامطة ((1

 الييكد كبعض الفبلسفة، مبلحدة مف كطائفة الثنكية،ك  المجكس مف جماعة تشاكر فارس، أرض عمى كذهنف كبسط
 يستمد مذىب انتحاؿ عمى فاتفقكا المسمميف، شمؿ تشتيت عمى بيا كيعممكف اإلسبلـ، نحر في بيا يدفعكف حيمة في

 لمرعاع يزعمكف رجبلن  ختاركاكا البيت،، آؿ إلى االنتساب عكااد كالييكد، الثنكية كعقائد الفبلسفة، أصكؿ مف أصكلو
 القرآف ظكاىر أفيزعمكف ب ، اهلل رسكؿ خميفة أنو مدعيف مبايعتو، الخمؽ كافة عمى يجب كأنو البيت، آؿ مف بأنو
نما الظكاىر، ىذه يرل ال مف ىك الفطف كأف بظكاىرىا، االنخداع األحمؽ أمارة كأف كبكاطف، أسرار ليا  اإلماـ يتبع كا 
 عنيـ الناس كممة اتفقت كقد ،المحض الكفر كباطنيـ الرفض، ظاىرىـ، فالباطنيي ـ طائفة مففي الباطف، تفسير في
، كؿ يستبيحكف كانكا كأنيـ الحرمات، كانتياؾ الممذات، كقضا، الشيكات، عمى أتباعيـ يسمطكف كانكا أنيـ  محـر
 رسكؿ مف أفضؿ كأنو ،نبيان  كاف أنو كيزعمكف شركيف، يدعى اإلسبلـ قبؿ الفرس جاىمية في برجؿ يؤمنكف كانكاك 
 البدر، العباد حمد بف اهلل عبد بف المحسف عبد بف حمد بف المحسف عبدانظر: .   األنبيا، جميع كمف  اهلل

 (5/69)ج المعاصرة اليدامة كالحركات اإلسبلـ

سكاتو، كقكلنا: الجكىر مكجكد في قياس ىك  السفسطة:( (2 مركب مف الكىميات، كالغرض منو تغميط الخصـ كا 
 118ص: لجكىر عرض. الجرجاني، التعريفات الذىف، ككؿ مكجكد في الذىف قائـ بالذىف عرض؛ لينتج أف ا

 (7/388)ج( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (3
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ذكر ثبلثة أشيا، حيث قاؿ: "فكضع يده بيف كتفي حتى  ثـ قاؿ ابف تيمية معقبان: " إنو 
كجدت بردىا"، كفي ركاية " برد أناممو عمى صدرم فعممت ما بيف المشرؽ كالمغرب" فذكر كضع 
يده بيف كتفيو، كذكر غاية ذلؾ أنو كجد برد أناممو بيف ثدييو، كىذا معنى ثاف، كىك كجكد ىذا البرد 

 .(1)عف شي، مخصكص في محؿ مخصكص"

ٍكشىبو  ٍبفي  شىٍيري عف  الحديث الثاني: مىمىةى  أًليٍـّ  قيٍمتي : قىاؿى   حى  مىا الميٍؤًمًنيفى  أيَـّ  يىا: رضي اهلل عنيا سى
 قىٍمًبي ثىبٍّتٍ  القيميكبً  ميقىمٍّبى  يىا": ديعىاًئوً  أىٍكثىري  كىافى : قىالىتٍ  ًعٍندىًؾ؟ كىافى  ًإذىا  المَّوً  رىسيكؿً  ديعىا،ً  أىٍكثىري  كىافى 
مىى ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي : قىالىتٍ " ًديًنؾى  عى مىى قىٍمًبي ثىبٍّتٍ  اٍلقيميكبً  ميقىمٍّبى  يىا ديعىاًئؾى  أًلىٍكثىرً  مى ؟ عى : قىاؿى  ًديًنؾى
مىمىةى  أيَـّ  يىا » قىٍمبيوي  ًإالَّ  آدىًميٌّ  لىٍيسى  ًإنَّوي  سى اًبعً  ًمفٍ  أيٍصبيعىٍيفً  بىٍيفى  كى ، شىا،ى  فىمىفٍ  المًَّو، أىصى ـى مىفٍ  أىقىا  شىا،ى  كى

 .(2)«أىزىاغى 

قىٍمبيوي  ًإالَّ  آدىًميٌّ  لىٍيسى  : "قكلو  موضع الشاىد: اًبعً  ًمفٍ  أيٍصبيعىٍيفً  بىٍيفى  كى  " المَّوً  أىصى

ف الذم ذىبكا إليو في تأكيؿ اإلصبع ال  الدينكرم قتيبة قاؿ ابف " إف ىذا الحديث صحيح، كا 
فقالت لو  قاؿ في دعائو: "يا مقمب القمكب، ثبت قمبي عمى دينؾ"  يشبو الحديث، ألنو عميو 

إحدل أزكاجو: "أك تخاؼ يا رسكؿ اهلل عمى نفسؾ"؟ فقاؿ: "إف قمب المؤمف، بيف أصبعيف مف 
" فإف كاف القمب عندىـ بيف نعمتيف مف نعـ اهلل تعالى، فيك محفكظ بتينؾ النعمتيف،  أصابع اهلل 

ـى احتج عمى المرأة التي قالت لو: "أتخاؼ عمى نفسؾ" بما يؤكد قكليا؟  فؤلم شي، دعا بالتثبيت؟ كًل
د ككاف ينبغي أف ال يخاؼ إذا كاف القمب محركسان بنعمتيف؟...، كال نقكؿ أصبع كأصابعنا، كال ي

 .(3)ال يشبو شيئان منا"  كأيدينا، كال قبضة كقبضاتنا، ألف كؿ شي، منو 

عمى ما  إف مف الكاجب كالمناسب في مثؿ ىذه األحاديث كغيرىا، إثبات األصابع هلل 
يميؽ بو سبحانو، فإف األصابع مف الصفات الذاتية الخبرية التي جا،ت بإثباتيا السنة النبكية 

يد مف عمما، الحديث صفة األصابع في كتبيـ كتمقكىا بالقبكؿ، كفي مقدمة المشرفة، كقد ذكر العد

                                                           
 (7/389)ج الكبلمية بدعيـ تأسيس في الجيمية تمبيس بياف تيمية، ابف( (1
 ،3522حديث رقـ  (5/583)ج سنف الترمذم، أبكاب الدعكات، باب جامع الدعكات عف النبي الترمذم، ( (2

 4801حديث رقـ  (2/871)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو  األلباني، صححو األلباني، انظر:
 (303-1/302)ج( ابف قتيبة الدينكرم، تأكيؿ مختمؼ الحديث (3
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مف ذكر أحاديث األصابع: البخارم كمسمـ في صحيحييما فمف ىذه األدلة كغيرىا يثبت أىؿ السنة 
 .(1) عمى ما يميؽ بو سبحانو ببل كيؼ كال حد صفة األصابع هلل 

: " كمف ف مف حديث عبداهلل بف مسعكد معقبان عمى ما جا، في الصحيحي ابف عثيميفقاؿ 
ىذا الحبر عمى ما قاؿ، كاإلصبع إصبع حقيقي  إلقراره  فكائد الحديث: إثبات األصابع هلل 

كاليد، كليس المراد بقكلو: "عمى إصبع" سيكلة التصرؼ في السماكات كاألرض، كما  يميؽ باهلل 
أثبت ذلؾ بإقراره، كلقكلو   يقكلو أىؿ التحريؼ، بؿ ىذا خطأ مخالؼ لظاىر المفظ كالتقسيـ، كألنو 

:  إف قمكب بني آدـ بيف أصبعيف مف أصابع الرحمف "، كقكلو: "بيف أصبعيف" ال يمـز مف "
ََمِء َواألَْرضِ ] المماسة، أال ترل قكلو تعالى: البينية ِر َبْغَ افسَّ َحِٚب ادَُسخَّ  ،.{5:8}البقرة:[ َوافسَّ

 .(2)كالسحاب ال يمسؾ األرض كال السما، كىك بينيما"

البييقي كمكقفو مف )كقد ذكر أحمد بف عطية بف عمي الغامدم في رسالتو التي بعنكاف: 
قد أقر الييكدم عند ذكره لصفة  أف ىناؾ قرينة في الحديث تدؿ عمى أف النبي  (،اإللييات

 ،مما يدؿ عمى التصديؽ  فقاؿ: " في الحديث يتبيف أنو قد حصؿ مف النبي  األصابع هلل 
بقكؿ الييكدم، كابتياجو بالحؽ الذم أجراه اهلل عمى لسانو؛ كلذلؾ ضحؾ ضحكان   كىك سركره 

مف شدتو، كلك لـ يكف ما جا، بو ذلؾ الييكدم حقان، بؿ جرأة   كاخر أسنانو شديدان بدت منو أ
بؿ لحدث ضده،  ،عمى كصؼ اهلل تعالى بما ال يميؽ بو سبحانو، لما كاف ىذا المكقؼ مف النبي 

كلغضب غضبان شديدان، كلزجر الييكدم، كبيف كذبو فيما قاؿ، كلفند ما زعـ،  كلتمعر كجيو 
الحبر يمس العقيدة في صميميا، ألنو يتعٌمؽ بذات الخالؽ البارل، سبحانو  سيما كأف قكؿ ذلؾ

 .(3)كتعالى"

بصريح السنة  إف الشاىد مف األحاديث السابقة أف صفة األصابع كصفة األنامؿ ثابتة هلل 
كسائر الصفات الخبرية التي جا،ت بيا النصكص مف باب الخبر  النبكية، كصفة األصابع هلل 

المحض الذم ال يمكف لمعقؿ إدراؾ تفاصيمو، فكجب الكقكؼ فيو عمى ما جا، بو السمع، فبل 

                                                           
 (1/310)ج إلليية في الكتاب كالسنة النبكية( انظر: محمد أماف بف عمي جامي عمي، الصفات ا(1
 (2/527)ج، القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ابف عثيميف( (2
 (1/324)ج( أحمد بف عطية بف عمي الغامدم، البييقي كمكقفو مف اإللييات (3
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إال بما كىصىؼى بو نفسو، كال ننفي عنو إال ما نفى ىك عف نفسو، كال نتعدل في ذلؾ  نىًصؼي اهلل 
 القرآف الكريـ كالحديث الصحيح.

 ثالثًا: الرد عمى الشيعة من خالل أقوال أىل العمم:
مف خبلؿ األحاديث النبكية  لقد استدؿ العمما، مف أىؿ السنة عمى إثبات األصابع هلل 

مع نفي مماثمة المخمكقات، كنفي العمـ بالكيفية، فقد أقر النبي  الصحيحة، فأثبتكا تمؾ الصفة هلل 
   الييكدم عمى قكلو، كضحؾ تصديقان لو، كما فيـ ابف مسعكد   ذلؾ مف خبلؿ إقرار النبي
، ف مما قاؿ أىؿ العمـ في ىذا الباب  :كيؤيد ذلؾ االستدالؿ ما قالو أىؿ العمـ كأىؿ الحديث، كا 

 قاؿ اإلماـ الشافعي: " إف هلل تبارؾ كتعالى أسما، كصفات، جا، بيا كتابو كأخبر بيا نبيو 
أمتو...، كأف المؤمنيف يركف ربيـ يكـ القيامة بأبصارىـ كما يركف القمر ليمة البدر، كأف لو إصبعان 

ـى  بىًني قيميكبى : " بقكؿ النبي  اًبعً  ًمفٍ  ًإٍصبىعىٍيفً  بىٍيفى  كيمَّيىا آدى ، فإف ىذه المعاني "(1) الرٍَّحمىفً  أىصى
  .(2)ية"يدرؾ حقيقتو بالفكر كالرؤ  مما ال التي كصؼ اهلل بيا نفسو ككصفو بيا رسكلو 

بف تيمية عف األحاديث المتعمقة بصفات اهلل الذاتية أجاب بقكلو: "إف ىذه اككذلؾ لما سيًئؿ 
دَّؽ، كتيصاف عف تأكيؿ يفضي إلى تعطيؿ، كتكييؼ  األحاديث تمر كما جا،ت، كييؤمىف بيا كتيصى

مذىب  (3) مؼ منيـ الخطابييفضي إلى تمثيؿ، كقد أطمؽ غير كاحد ممف حكى إجماع الس
السمؼ: أنيا تجرم عمى ظاىرىا، مع نفي الكيفية كالتشبيو عنيا، كذلؾ أف الكبلـ في الصفات فرع 
عمى الكبلـ في الذات، يحتذل حذكه كيتبع فيو مثالو، فإذا كاف إثبات الذات إثبات كجكد، ال إثبات 

 .(4)كيفية، فكذلؾ إثبات الصفات إثبات كجكد ال إثبات كيفية"

                                                           
 2654 ( حديث رقـ4/2045)ج، باب تصريؼ اهلل تعالى القمكب كيؼ شا، صحيح مسمـ، كتاب القدرمسمـ، ( (1
 (284-1/283)ج( أبك الحسيف ابف أبي يعمى، طبقات الحنابمة (2
مَّد بف حمد ىك: الخطابي سميماف أبك ((3 مىٍيمىاف أىبيك األديب اٍلفىًقيو. اٍلخطاب بف ًإٍبرىاًىيـ اٍبف ميحى  البستي، اٍلخطاًبيٌ  سي

احب ـى  ق =75 سنة كلد التصانيؼ صى كىثيرت بيىا، كىحدث سنتىٍيف بنيسابكر أىقىا  >>7 سنة تكٌفي. عمكمو مف اٍلفىكىاًئد كى
 (;:5/8ج) الشافعية الفقيا، طبقات الصبلح، ابف. ق
 (1/4)ج  الرسالة المدنية في تحقيؽ المجاز كالحقيقة في صفات اهلل  ( ابف تيمية،(4
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يا بابان أسماه: العديد مف األحاديث المتعمقة بيذه الصفة، كخصص ل (1)بف خزيمةاكقد ذكر 
التي تثبت صفة  (، كذكر بأسانيده األحاديث الكاردة عف النبي باب إثبات األصابع هلل )

 . (2)األصابع هلل 

ككذلؾ كؿ  ،: " كاإلصبع المذككرة في الحديث صفة مف صفات اهلل (3) قاؿ اإلماـ البغكم
 .(4)ما جا، بو الكتاب أك السنة مف ىذا القبيؿ في صفات اهلل سبحانو كتعالى"

أيضان العديد مف األحاديث المتعمقة بيذه الصفة، كخصص ليا بابان  (5) أبك بكر اآلجرمكذكر 
ببل كيؼ(، كذكر   أسماه: ) باب اإليماف بأف قمكب الخبلئؽ بيف إصبعيف مف أصابع الرب 

التي تثبت صفة األصابع هلل   بأسانيده األحاديث الكاردة عف النبي 
(6). 

في السنة  كىكذا يتبيف مف أقكاؿ العمما، بأف صفة األصابع ىي مف الصفات الثابتة هلل 
النبكية المشرفة، كأنو يجب التسميـ لما نطقت بو السنة، كأف الرجكع إلى العقؿ في ىذا الباب 
مخالؼ لما كاف عميو سمؼ األمة مف الصحابة كالتابعيف كأىؿ العمـ، فيـ يرجعكف في ذلؾ إلى 

إثباتان ببل   اب كالسنة، فيثبتكف هلل تعالى مف الصفات ما أثبتو لنفسو، أك أثبتو لو رسكلو الكت
 تمثيؿ، كتنزييان ببل تعطيؿ.

                                                           
ىك محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف صالح بف بكر. الحافظ، الحجة، الفقيو، شيخ اإلسبلـ، إماـ  ابن خزيمة:( (1

األئمة، أبك بكر السممي النيسابكرم، الشافعي، صاحب التصانيؼ. كلد سنة ثبلث كعشريف كمائتيف. كعني في 
 (11/225)جأعبلـ النببل، يضرب بو المثؿ في سعة العمـ كاإلتقاف. الذىبي، سير  كافحداثتو بالحديث كالفقو، 

ثبات صفات الرب (2  ( 189-188- 1/187)ج ( انظر: كتاب التكحيد كا 
ىك أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد، المعركؼ بالفرا،، البغكم الممقب ظيير الديف الفقيو  الفراء البغوي:( (3

، كصنؼ في تفسير كبلـ اهلل تعالى، كأكضح المشكبلت مف قكؿ  الشافعي المحدث المفسر؛ كاف بحران في العمـك
فقو، ككتاب " شرح السنة " في ، كركل الحديث كدرس، كصنؼ كتبان كثيرة، منيا كتاب " التيذيب " في الالنبي 

 الحديث، ك " معالـ التنزيؿ " في تفسير القرآف الكريـ، ككتاب " المصابيح " ك " الجمع بيف الصحيحيف " كغير ذلؾ.
 (2/136)جتكفي في شكاؿ سنة عشر كخمسمائة. اإلربمي، كفيات األعياف 

 (1/168)ج( أبك محمد بف الفرا، البغكم، شرح السنة (4
ىك اإلماـ المحدث القدكة أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل البغدادم صاحب كتاب الشريعة  :اآلُجرِّيُّ ( (5

كاألربعيف، كاف عالمان عامبلن صاحب سنة، دينان ثقة، تكفي في محـر سنة ستيف كثبلثمائة. السيكطي، طبقات الحفاظ 
 (1/379)ج
، الشريعة (6  (3/1156)ج( أبك بكر اآلجيرٍّم 
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 :األحاديث النبوية الواردة في كتبيمرابعًا: الرد عمى الشيعة من خالل 
ف في كاألحاديث المتعمقة بيا قد ذكرىا عمما، الشيعة المتقدمي إف صفة األصابع هلل 

نما دكنكا تمؾ األحاديث كما جا،ت، كمف  كتبيـ، كلـ يتعرض أحد منيـ إلى تمؾ الصفة بالتأكيؿ، كا 
 تمؾ األحاديث التي ركاىا عمما، الشيعة في كتبيـ ما يمي:

قاؿ: " قمب المؤمف بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف   ركم المجمسي عف النبي  الرواية األولى:
َوَمٚ ] :يقمبيا كيؼ يشا،، كذلؾ يتصرؼ ربو األعمى في سائر الجكارح كالقكل، كما قاؿ لنبيو 

َـّ اهلَل َرَمك
َٝ َوَفُِ ْٔ َٝ إِْذ َرَم ْٔ كفي ركاية أخرل عنو أيضان عف الباقر أنو  .(1)" {;5}األىفال:[ َرَم

 .(2)أصبعيف مف أصابع اهلل، يقمبيا كيؼ يشا، ساعة كذا، كساعة كذا"قاؿ: "إف القمكب بيف 

قاؿ: ) إف رسكؿ اهلل  9 - 7ركل الطبطبائي في تفسير سكرة آؿ عمراف اآلية مف  الرواية الثانية:
  كاف يكثر في دعائو أف يقكؿ" الميـ يا مقمب القمكب ثبت قمبي عمى دينؾ" فقالت أـ سممة يا

ف  " نعـ ما خمؽ اهلل مف بشر مف بني آدـ إال كقمبو بيف إصبعيف  :القمكب لتتقمب؟ قاؿرسكؿ اهلل كا 
ف شا، أزاغو"  .(3)مف أصابع اهلل فإف شا، أقامو، كا 

يتبيف مف ىاتيف الركايتيف كغيرىا مف الركايات األخرل المبثكثة في كتب الشيعة أف 
ليا نظائرىا في كتب  بع هلل األحاديث الكاردة في الصحيحيف، كالتي كرد فييا ذكر األصا

الشيعة، كلـ يتعرض عمما، الشيعة ليا بالنقد كالتجريح، كبذلؾ يتبيف أف األحاديث التي كرد فييا 
نما  أك بحجة تنزيو اهلل تعالى كما يزعـ الشيعة، صفة األصابع لـ تتعرض لمنقد مف حيث المتف، كا 

النقد جا، لؤلحاديث ككنيا مكجكدة في صحاح أىؿ السنة، كبذلؾ يتضح أف اليجمة التي يشنيا 
ف  الشيعة عمى كتب الصحاح سببيا التعصب األعمى، كليس تنزيو اهلل  كتقديسو كما يزعمكف، كا 

ما ذكره نكارىـ لركايات أىؿ السنة المثبتة لصفة األصابع ىك إمما يفند مزاعـ عمما، الشيعة في 
المرجع الشيعي محسف الكيشاني في ذكره لصفة األصابع دكف التعرض لتأكيميا، حيث قاؿ في 

 مقدمة كتابو:" كأكثر الخمؽ جاىمكف بقمكبيـ كأنفسيـ، كقد حيؿ بينيـ كبيف أنفسيـ، فإف اهلل 

                                                           
 (10/393)ج( المجمسي، مرأة العقكؿ، كتاب اإليماف كالكفر، باب مف آذل المسمميف كاحتقرىـ (1
 (70/35ج)( المجمسي، بحار األنكار (2
 (3/82)ج( الطبطبائي، تفسير الميزاف (3
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فية تقمبو بيف يحكؿ بيف المر، كقمبو، كحيمكلتو بأف ال يكفقو لمشاىدتو كمراقبتو كمعرفة صفاتو، ككي
  .(1)أصبعيف مف أصابع الرحمف"

ىك منيج  ف المنيج الحؽ في إثبات تمؾ الصفة هلل فإ :وخالصة القول في ىذا الباب 
بيف أىؿ التعطيؿ كأىؿ التمثيؿ، فبل ينفكف أم  عدؿأىؿ السنة كالجماعة، فمنيجيـ ىك المنيج ال

ال يشبيكف صفات الخالؽ بصفات المخمكقيف، كال يمثمكف ك  ،صفة أثبتيا اهلل تعالى كرسكلو 
أصابع ليست جارحة، فبل تشبو أصابعنا،  بصفات المخمكقيف، فيـ يثبتكف أف هلل  صفات اهلل 

 إنما ىي أصابع تميؽ باهلل تعالى.

  

                                                           
 (82-5/4)ج، كتاب شرح عجائب القمبمحسف الكيشاني، المحجة البيضا، ((1
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 عمى أحاديث صفة الساق والرد عمييا الثناعشريةشبية الشيعة  :المطمب الخامس
 

ـى اإلماماف الجميبلف  ًم ـى السمؼ الصالح  -البخارم كمسمـ -لقد عى ًم أسما،  أف هلل  كما عى
تميؽ بجبللو، كأنو تعالى قد كصؼ نفسو بتمؾ الصفات، كلـ ينو عف كصفو  مياحسنى، كصفات عي 

ديث بيا، كلـ يأمر بتأكيميا أك حمميا عمى غير ظاىرىا، كعمى ىذا األساس قاـ الشيخاف بإيراد أحا
في كتبيـ، إيمانان كعممان منيـ بأنيا أحاديث صحيحة  تكىاثبالصفات عامة، كصفة الساؽ خاصة، كأ

مف  أثبتو لو رسكلو ما ، كأنيـ بذلؾ إنما يثبتكف هلل تعالى ما أثبتو لنفسو، ك ثابتة عف رسكؿ اهلل 
مف  ه عنو رسكلو الصفات مف غير تكييؼ كال تمثيؿ، كينفكف عنو تعالى ما نفاه عف نفسو، كنفا

 أحاديث مف الصحيحيف في كرد ما عمى شبياتبعض ال الشيعة كجو كقد غير تحريؼ كال تعطيؿ،
 :األحاديث تمؾ كمف ،صفة الساؽ هلل  بإثبات تتعمؽ

ٍدًرمٍّ  الحديث األول: ٍف أىًبي سىًعيدو الخي : عى بَّنىا يىٍكـى الًقيىامىًة؟ قىاؿى : قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو ىىٍؿ نىرىل رى ، قىاؿى
ٍحكنا؟» ٍؤيىًة الشٍَّمًس كىالقىمىًر ًإذىا كىانىٍت صى كفى ًفي ري اري : «ىىٍؿ تيضى كفى ًفي »، قيٍمنىا: الى، قىاؿى اري ـٍ الى تيضى فىًإنَّكي

ا ، ًإالَّ كىمى ًئذو ـٍ يىٍكمى بٍّكي ٍؤيىًة رى ٍؤيىًتًيمىا ري كفى ًفي ري اري : ًليىٍذىىٍب كيؿ  قىٍكـو ًإلىى مىا « تيضى : " يينىاًدم مينىادو ثيَـّ قىاؿى
ابي  ، كىأىٍصحى ـٍ ابي األىٍكثىاًف مىعى أىٍكثىاًنًي ، كىأىٍصحى ـٍ ًميًبًي ًميًب مىعى صى ابي الصَّ ، فىيىٍذىىبي أىٍصحى  كيؿٍّ كىانيكا يىٍعبيديكفى

، ـٍ ، كىغيبَّرىاته ًمٍف أىٍىًؿ الًكتىاًب، ثيَـّ  آًليىةو مىعى آًليىًتًي تَّى يىٍبقىى مىٍف كىافى يىٍعبيدي المَّوى، ًمٍف بىر  أىٍك فىاًجرو حى
؟ قىاليكا: كينَّا نىٍعبيدي عي  ا كيٍنتيـٍ تىٍعبيديكفى ، فىييقىاؿي ًلٍميىييكًد: مى ـى تيٍعرىضي كىأىنَّيىا سىرىابه يىنَّ ٍيرى اٍبفى المَّوً ييٍؤتىى ًبجى ، زى
؟ قىاليكا: نيًريدي أىٍف تىٍسًقيىنىا، فىييقى  ا تيًريديكفى لىده، فىمى اًحبىةه كىالى كى ـٍ يىكيٍف ًلمًَّو صى ، لى : كىذىٍبتيـٍ بيكا، فىييقىاؿي : اٍشرى اؿي

: كينَّا نىعٍ  ؟ فىيىقيكليكفى ا كيٍنتيـٍ تىٍعبيديكفى ارىل: مى ، ثيَـّ ييقىاؿي ًلمنَّصى ـى يىنَّ بيدي المىًسيحى اٍبفى المًَّو، فىيىتىسىاقىطيكفى ًفي جى
: نيًريدي أىٍف تىٍسًقيىنىا، ؟ فىيىقيكليكفى ا تيًريديكفى لىده، فىمى اًحبىةه، كىالى كى ـٍ يىكيٍف ًلمًَّو صى ، لى : كىذىٍبتيـٍ بيكا  فىييقىاؿي : اٍشرى فىييقىاؿي

تَّى يىٍبقىى مىٍف كىافى يىٍعبيدي المَّوى ًمفٍ  ، حى ـى يىنَّ قىٍد  فىيىتىسىاقىطيكفى ًفي جى ـٍ كى ا يىٍحًبسيكي : مى ـٍ ، فىييقىاؿي لىيي بىر  أىٍك فىاًجرو
نَّا سىًمٍعنىا مينىاًدينا يينى  ، كىاً  نىٍحفي أىٍحكىجي ًمنَّا ًإلىٍيًو اليىٍكـى ، كى ـٍ ٍقنىاىي : فىارى ؟ فىيىقيكليكفى ٍؽ كيؿ  ذىىىبى النَّاسي اًدم: ًليىٍمحى

ا  نَّمى ، كىاً  ًتًو الًَّتي رىأىٍكهي ًفييىا قىٍكـو ًبمىا كىانيكا يىٍعبيديكفى كرى بَّاري ًفي صيكرىةو غىٍيًر صي ـي الجى : فىيىٍأًتيًي بَّنىا، قىاؿى نىٍنتىًظري رى
ب نىا، فىبلى ييكىمٍّميوي ًإالَّ األىٍنًبيىا،ي، فىيىقيكؿي  : أىٍنتى رى ، فىيىقيكليكفى ـٍ ب كي : أىنىا رى ؿى مىرَّةو، فىيىقيكؿي بىٍينى أىكَّ ـٍ كى وي آيىةه : ىىٍؿ بىٍينىكي
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دي  يىٍبقىى مىٍف كىافى يىٍسجي ، كى دي لىوي كيؿ  ميٍؤًمفو : السَّاؽي، فىيىٍكًشؼي عىٍف سىاًقًو، فىيىٍسجي ًلمًَّو ًريىا،ن  تىٍعًرفيكنىوي؟ فىيىقيكليكفى
دى، فىيىعيكدي ظىٍيريهي طىبىقنا كىاًحدنا،... ا يىٍسجي سيٍمعىةن، فىيىٍذىىبي كىٍيمى  .(1)«كى

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ البخارم عف أىًبي سىًعيدو الخدرم  ركل الحديث الثاني: :   ، قىاؿى يىٍكًشؼي »يىقيكؿي
ب نىا  سيٍمعى  رى دي ًفي الد ٍنيىا ًريىا،ن كى ميٍؤًمنىةو، فىيىٍبقىى كيؿ  مىٍف كىافى يىٍسجي دي لىوي كيؿ  ميٍؤًمفو كى ةن، عىٍف سىاًقًو، فىيىٍسجي

دى، فىيىعيك   .(2)«دي ظىٍيريهي طىبىقنا كىاًحدنافىيىٍذىىبي ًليىٍسجي
ينكركف جميع األحاديث التي بذلؾ ىـ ، ك صفة الساؽ هلل  اإلثناعشريةالشيعة  ينكر

اشتممت عمى تمؾ الصفة، متيميف البخارم كمسمـ بالتجسيـ، كذلؾ العتقادىـ أف مف كصؼ اهلل 
كحمميا عمى غير ظاىرىا، قامكا بتأكيميا، كمف أجؿ ذلؾ الى بتمؾ الصفة فقد شبيو بخمقو، تع

 فصاركا بذلؾ معطميف نفاةن لصفة مف صفات اهلل تعالى.

يقكؿ محمد صادؽ النجمي متيكمان عمى الشيخيف بعد إيراده ألحاديث الساؽ في الصحيحيف: 
" يتضح مف ىذيف الحديثيف أف إحدل عبلمات معرفة اهلل في يكـ القيامة ىك الساؽ، كما داـ اهلل 

ف ساقو يظؿ المؤمنكف في حالة شؾ كتحير كترديد بالنسبة إلى كجكده تعالى، تعالى لـ يكشؼ ع
 .(3)كيظير ذلؾ جميان لك تأممت في نص الحديثيف تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكان كبران"

  

                                                           
لتكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: }كجكه يكمئذ ناضرة إلى ربيا ناظرة{ ]القيامة: ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب ا(1
( 1/167)ج مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة طريؽ الرؤية، 7439( حديث رقـ 9/129)ج[ 23

 كالمفظ لمبخارم. 183حديث رقـ 
 4919( حديث رقـ 6/159)ج[ 42ؽ{ ]القمـ: البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب }يـك يكشؼ عف سا( (2
 173( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص(3
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 :تأويالت الشيعة لصفة الساق هلل 
لما كانت أفكار الشيعة كعقكليـ تنصرؼ عند ذكر تمؾ األحاديث إلى التشبيو كالتجسيـ، كاف 
مف الطبيعي كما ىك ديدنيـ أف يقكمكا بتأكيؿ تمؾ األحاديث عف حقيقتيا، كحمميا إلى المجاز، 

ـْ َشٍٚق ]  :فتأكلكا كممة ساؽ الكاردة في القرآف الكريـ في قكلو  َنُػ َظ ُْ  {86لم:}الق[ َيْقَم ُي

 :بتأكيبلت مختمفة كمتعددة، كذلؾ عمى النحك التالي

 التأويل األول: بمعنى الشدة والغمظة:

يرل الشيعة في بعض تأكيبلتيـ لصفة الساؽ التي ذكرت في اآلية أف معنى الساؽ المذككر 
 يقصد بو الشدة كالغمظة.

الجد فيو، يشمر عف يقكؿ محمد صادؽ النجمي: "إذا كقع الرجؿ في أمر عظيـ يحتاج إلى 
ساقو، فاستعير الكشؼ عف الساؽ في مكضع الشدة، كقد ركم ىذا المعنى عف اإلماميف الباقر 

 .(1)كالصادؽ"

المعنى أيضان فسر محمد حسيف الطبطبائي كممة الساؽ الكاردة في اآلية بقكلو: " قكلو  ذاتكب
ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ ] تعالى: َنُػ َظ ُْ ًُقنَ َيْقَم ُي  إلى قكلو:،.{86}القلم:[ ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ

لما أنيـ كانكا يشمركف  ،..، الكشؼ عف الساؽ تمثيؿ في اشتداد األمر اشتدادان بالغان .،[َشٚدُِقنَ ]

 .(2)عف سكقيـ إذا اشتد األمر لمعمؿ أك لمفرار"

ـْ ] كذىب إلى ىذا المعنى مف عممائيـ كذلؾ الشيرازم حيث قاؿ: " جممة َنُػ َظ ُْ ُي

 إذ إفكما قاؿ جمع مف المفٌسريف، كناية عف شٌدة اليكؿ كالخكؼ كالرعب كسك، الحاؿ،  [َشٍٚق 

المتعارؼ بيف العرب عند مكاجيتيـ أمران صعبان أٌنيـ يشٌدكف ثيابيـ عمى بطكنيـ مٌما يؤٌدم إلى 
 .(3)كشؼ سيقانيـ"

                                                           
 173( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص(1
 (19/401)ج( محمد حسيف الطبطبائي، تفسير الميزاف (2
 (18/551)ج( مكاـر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ (3
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ثر المركم عف بف عباس رضى اهلل عمى تأكيبلتيـ لآلية الكريمة، باأل (1)كيستدؿ الشيعة
ٍنييٍما، أىنَّوي سيًئؿى نيما، حيث ركل الحاكـ في مستدركوع بَّاسو رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عى

ًُقنَ ] :عىٍف قىٍكًلًو  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ : "  .،{86}القلم:[ َيْقَم ُي قىاؿى

ـٍ شىٍي،ه ًمفى اٍلقيٍرآًف فىاٍبتىغيكهي ًفي الشٍٍّعًر، فىًإنَّوي ًديكىافي اٍلعىرىًب، أىمىا سىًمٍعتيـٍ قىكٍ  مىٍيكي ًفي عى ؿى الشَّاًعًر: ًإذىا خى
ٍربي ًبنىا عىٍف  قىامىًت اٍلحى ٍربي اأٍلىٍعنىاٍؽ كى سىاؽ، قىاؿى اٍبفي اٍصًبٍر عىنىاؽى ًإنَّوي شىرٌّ بىاؽو قىٍد سىفَّ قىٍكمىؾى ضى

ًشدَّةو" : ىىذىا يىٍكـي كىٍربو كى بَّاسو  .(3)كىذا استدالؿ باطؿ كاهو كما سيتضح فيما بعد  (2)عى

  :التأويل الثاني: بمعنى النور

ذىب بعض  الشيعة في تأكيبلتيـ لصفة الساؽ التي ذكرت في اآلية، أف معنى الساؽ 
 الخمؽ يكـ القيامة يسجدكف ليذا النكر.، كأف المذككر يقصد بو النكر العظيـ هلل 

ُجقِد َؾًَل ]ركل الصدكؽ عف أبي الحسف في قكلو:  ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  كتدمج أصبلب  ،فيقع المؤمنكف سجدان  ،فقاؿ:" حجاب مف نكر يكشؼ، {86}القلم:[ َيْسَتىِٔ

 .(4)المنافقيف فبل يستطيعكف السجكد" 

 :عمي بن أبي طالب  بأنياالساق الواردة في اآلية تأويل  التأويل الثالث:

ًُقنَ ] قكلو: قاؿ المجمسي: " ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ [ َيْقَم ُي

كًد  قاؿ: ييكشؼ    {86}القلم: عف األمكر التي خفيت كما غصبكا آؿ محمد حقيـ كى ييٍدعىٍكفى ًإلىى الس جي

يستطيعكف  فتصير أعناقيـ مثؿ صياصي البقر، يعني قركنيا فبل  يكشؼ ألمير المؤمنيف  قاؿ: 

                                                           
 173صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف  ص  ( انظر: محمد(1
 3854حديث رقـ  (2/542)ج( الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف  (2
الحكـ عمى الحديث كبياف كىنة كضعفو كبطبلنو، كالرد عمى استدالؿ الشيعة بحديث ابف عباس رضي  :انظر( (3

 كما بعدىا 184 اهلل عنيما ص
 154كتاب التكحيد ص ، القمي بابكية ابف( (4
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ٚ]قكلو: في الدنيا في أمره، كىك  أف يسجدكا، كىي عقكبة؛ ألنيـ لـ يطيعكا اهلل  ـَ ُٕقا َوَؿْد 

ُجقِد َوُهْؿ َشٚدُِقنَ    .(1)كىـ يستطيعكف" قاؿ: إلى كاليتو في الدنيا  ،{87}القلم:[ ُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ

 التأويل الرابع: كممة )الساق( ال معنى ليا، وال يجوز السؤال عنيا.

َيْقَم ]  عبد اهلل عف قكؿ اهلل اعف عبيد بف زرارة قاؿ: " سألت أب القمي بابكية ابفركل 

ًُقنَ  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ فكشؼ إزاره عف ساقو كيده  :{86}القلم:[ ُي

فقاؿ: سبحاف ربي األعمى": يعني قكلو: سبحاف ربي األعمى تنزيو هلل أف يككف  ،األخرل عمى رأسو
 .(2)لو ساؽ"

 :عمييا والرد الشبية مناقشة
 عمى الشيعة من خالل القرآن الكريم:أواًل: الرد 

 في محاذير عديدة عندما قامكا بنفي صفة الساؽ الثابتة هلل  اإلثناعشريةلقد كقع الشيعة 
ثمان كبيران، كذلؾ ألنيـ جاؿ في أذىانيـ ىيئة كصكرة هلل  خكفان مف التشبيو، كارتكبكا بذلؾ معصية كا 

  الذم جاؿ في أذىانيـ، ففركا منو إلى النفي مطابقة لصفات المخمكقيف، فخافكا مف التشبيو
بنص  كالتعطيؿ، فجمعكا بذلؾ بيف كبيرتيف، كىما التشبيو كالتعطيؿ، فصفة الساؽ ثابتة هلل 

ُجقِد َؾًَل ]: القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  فقد فسر جمع كبير مف العمما، الذيف ييٍعتىد بقكليـ بأف كممة الساؽ  .{86}القلم:[ َيْسَتىِٔ

 .المذككرة في اآلية إنما يقصد بيا صفة الساؽ الثابتة هلل 

  

                                                           
 (36/173)ج كار الجامعة لدرر األئمة األطيار( محمد باقر المجمسي، بحار األن(1
 155كتاب التكحيد ص  ،القمي بابكية ابف( (2
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كماؿ إلى ىذا الرأم اإلماـ الطبرم حيث أكرد عند تفسيره لآلية حديث أبي سعيد الخدرم 
،  ركل البخارم عف أىًبي سىًعيدو الخدرم فقد َّسىًمٍعتي النًَّبي : :   ، قىاؿى ب نىا »يىقيكؿي  يىٍكًشؼي رى

سيٍمعى  دي ًفي الد ٍنيىا ًريىا،ن كى ميٍؤًمنىةو، فىيىٍبقىى كيؿ  مىٍف كىافى يىٍسجي دي لىوي كيؿ  ميٍؤًمفو كى ةن، فىيىٍذىىبي عىٍف سىاًقًو، فىيىٍسجي
دى، فىيىعيكدي ظىٍيريهي طىبىقنا كىاًحدنا في تفسيره لمساؽ بأنيا مف صفات اهلل  ككافؽ ابف مسعكد  .(1)«ًليىٍسجي

 (2). 

ُجقِد ] :كثير في تفسير قكؿ اهلل  قاؿ ابفككذلؾ  ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  " يكـ يكشؼ عف ساؽ كيدعكف إلى السجكد فبل يستطيعكف، يعني يـك : {86}القلم:[ َؾًَل َيْسَتىِٔ

القيامة كما يككف فيو مف األىكاؿ كالزالزؿ كالببل،، كاالمتحاف كاألمكر العظاـ، كقد قاؿ البخارم 
يقكؿ: " يكشؼ ربنا عف ساقو فيسجد لو كؿ   ىاىنا: عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: سمعت النبي 

.، (3)كاف يسجد في الدنيا ريا، كسمعة فيذىب ليسجد فيعكد ظيره طبقان"مؤمف كمؤمنة كيبقى مف 
كىذا الحديث مخرج في الصحيحيف كفي غيرىما مف طرؽ، كلو ألفاظ كىك حديث طكيؿ 

 .(4)مشيكر"

قاؿ اإلماـ الشككاني عند تفسير ىذه اآلية بعد أف أكرد األحاديث الثابتة في الصحيحيف، 
" كقد أغنانا اهلل سبحانو في :الذاتية ذككرة ىي صفة مف صفات اهلل كالتي تثبت أف كممة ساؽ الم

فميس  ،كما عرفت، كذلؾ ال يستمـز تجسيمان كال تشبييان  تفسير ىذه اآلية بما صح عف رسكؿ اهلل 
 .(5)".. فما آمف في دينو كمخاطر.كمثمو شي،، دعكا كؿ قكؿ عند قكؿ محمد

 [ َشٍٚق  ] كممة فسرا، كعبد اهلل بف مسعكد   ىريرة اأبأف كذكر اإلماـ السيكطي 

 .(6)صفة الساؽ هلل تعالى بأنيا المذككرة في اآلية

                                                           
 4919( حديث رقـ 6/159)ج[ 42البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب }يـك يكشؼ عف ساؽ{ ]القمـ: ( (1
 (23/556)ج جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر: الطبرم،  ((2
 4919( حديث رقـ 6/159)ج[ 42البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب }يـك يكشؼ عف ساؽ{ ]القمـ: ( (3
 (8/217)ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (4
 (332-5/331)ج( الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية، (5
 (254 /8)جالدر المنثكر  ،جبلؿ الديف السيكطيانظر: ( (6
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ـْ َشٍٚق ] قكلو تعالى: أنو فسر  عف ابف مسعكد (1)ركل الصنعانيكذلؾ ك  َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ  .(2)تبارؾ كتعالى اهلل ساؽ بأنيا  {86}القلم:[ َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ

ـْ َشٍٚق ] في تفسيره لقكؿ اهلل  (3) ككذلؾ قاؿ عبد الرحمف السعدم َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ " أم: إذا كاف يكـ القيامة، كانكشؼ فيو مف :{86}القلم:[ َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ

لفصؿ القضا، بيف عباده  القبلقؿ كالزالزؿ كاألىكاؿ ما ال يدخؿ تحت الكىـ، كأتى البارم 
كمجازاتيـ، فكشؼ عف ساقو الكريمة التي ال يشبييا شي،، كرأل الخبلئؽ مف جبلؿ اهلل كعظمتو 

د هلل تعالى، فيسجد المؤمنكف الذيف كانكا ما ال يمكف التعبير عنو، فحينئذ يدعكف إلى السجك 
 .(4)"يسجدكف هلل تعالى طكعنا كاختيارنا، كيذىب الفجار المنافقكف ليسجدكا فبل يقدركف عمى السجكد

الذاتية اإلماـ الشنقيطي حيث  كأيضان ذىب إلى تفسير اآلية بأنيا صفة مف صفات اهلل 
ـْ َشٍٚق َوُيْدَظقْ ] قاؿ: " َنُػ َظ ُْ ًُقنَ َيْقَم ُي ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ قد ثبت في  ،{86}القلم:[ َن إَِػ افسُّ

 .(5)الصحاح كغيرىا أف المؤمنيف يسجدكف هلل يـك القيامة"

المذككرة في القرآف  [ َشٍٚق  ] عمى أف كممةالشريفة فييا داللة اآلية  أفيتضح مما سبؽ 

بحديث أبي سعيد  ،مف خبلؿ السنة النبكية الشريفة كقد تأكد ذلؾ األمر، صفة هلل ىي الكريـ 
قكؿ  عمى صحتو عند أىؿ السنة كالجماعة، كىك حديث الشفاعة الطكيؿ كفيو المتفؽ الخدرم 
آلية الكريمة عمى أنيا اسجدان " كبذلؾ يككف حممو  فيكشؼ الرب عف ساقو فيخركف لو " النبي 

                                                           
كاف مكلده سنة ست كعشريف  ،كنيتو أبك بكر ،ىك عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم الصنعاني الصنعاني:( (1

 (8/412)جكمات سنة إحدل عشرة كمائتيف ككاف ممف جمع كصنؼ كحفظ. ابف حباف، الثقات  ،كمائة
 (3/335)جأبك بكر الصنعاني، تفسير عبد الرازؽ الصنعاني انظر: ( (2
ىك العبلمة الكرع الزاىد تذكرة السمؼ الشيخ عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل آؿ  عبد الرحمن بن سعدي:( (3

نشأ الشيخ  ،كلد في مدينة عنيزة بالقصيـ سنة ألؼ كثبلثمائة كسبع مف اليجرة سعدم الناصرم التميمي الحنبمي.
أة حسنة فدخؿ مدرسة تحفيظ القرآف فحفظو كىك في الحادية عشرة مف عمرة كحفظو عف ظير قمب كىك في نش

 (1/256)جالرابعة عشرة مف عمره. ابف عبد الكىاب، مشاىير عمما، نجد كغيرىـ 
 (1/881)ج( عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (4
 (3/74)ج( الشنقيطي، أضكا، البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (5
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ساؽ   فيي"فيكشؼ عف ساقو فيخركف لو سجدان"،  مطابؽ لقكؿ النبي  صفة مف صفات اهلل 
 ، كليس ليا نظير أك شبيو أك مثيؿ.ال تدركيا العقكؿ كاألفياـ جميمة عظيمة

 ثانيًا: الرد عمى الشيعة من خالل السنة النبوية:
الكريـ، كقد إف مف المعمكـ بالضركرة أف السنة النبكية ىي المفسرة كالشارحة لما في القرآف 

وُه إَِػ اهلِل ] فقاؿ سبحانو: في كتابو العزيز أكد اهلل تعالى عمى ىذا األمر ٍء َؾُردُّ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ِِف َرْ

ِْٖويًًل  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  ف صفة   {=9}النساء:[ َوافرَّ كا 

فكجب إثباتيا هلل تعالى  ،قد كردت في السنة النبكية الصحيحة، ككصفو بيا رسكلو  ؽ هلل السا
بدليؿ ما جا، في األحاديث الصحيحة  ،الذم يميؽ بجبللو مف دكف تمثيؿ كال تكييؼ عمى الكجو 

، كقد كرد العديد مف تمؾ األحاديث في غير صحيحي البخارم كمسمـ مما الثابتة عف رسكؿ اهلل 
 :يؤكد أف البخارم كمسمـ لـ يتفردا بمثؿ تمؾ األحاديث، كمما كرد في ىذا الباب ما يمي

ٍبدي  الحديث األول: ًليفى  اهللي  يىٍجمىعي  : »قىاؿى    النًَّبيٍّ  عىفً  ،مىٍسعيكدو  ٍبفي  اهللً  عف عى  كىاآٍلًخًريفى  اأٍلىكَّ
ٍعميكـو  يىٍكـو  ًلًميقىاتً  ةن  سىنىةن  أىٍربىًعيفى  ًقيىامنا مى اريىيـٍ  شىاًخصى كفى  السَّمىا،ً  ًإلىى أىٍبصى ا،ً  فىٍصؿى  يىٍنتىًظري : " قىاؿى  ،«اٍلقىضى
يىٍنًزؿي  ؿَّ  عىزَّ  اهللي  كى اـً  ًمفى  ظيمىؿو  ًفي كىجى ، ًإلىى اٍلعىٍرشً  ًمفى  اٍلغىمى  أىلىـٍ : النَّاسي  أىي يىا مينىادو  يينىاًدم ثيَـّ  اٍلكيٍرًسيٍّ
ٍكا ـي  ًمفٍ  تىٍرضى بٍّكي مىقىكيـٍ  مالَّذً  رى ـٍ  خى قىكي زى ـٍ  كىرى كي لٍّيى  أىفٍ  شىٍيئنا ًبوً  تيٍشًركيكا كىالى  تىٍعبيديكهي  أىفٍ  كىأىمىرى  ًمٍنكيـٍ  نىاسو  كيؿَّ  ييكى

ا لٍَّكفى  كىانيكا مى يىٍعبيديكفى  يىتىكى ؟ ًمفٍ  عىٍدالن  ذىًلؾى  أىلىٍيسى  الدٍّيًف، ًفي كى ـٍ بٍّكي  قىٍكـو  كيؿ   فىٍميىٍنطىًمؽٍ : »قىاؿى  ،" بىمىى: قىاليكا رى
ا ًإلىى ييمىثَّؿي  فىيىٍنطىًمقيكفى : »قىاؿى  ،«الد ٍنيىا ًفي يىٍعبيديكفى  كىانيكا مى ، كىانيكا مىا أىٍشيىا،ي  لىييـٍ  كى  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  يىٍعبيديكفى

ًمٍنييـٍ  الشٍَّمًس، ًإلىى يىٍنطىًمؽي  لىى اٍلقىمىًر، ًإلىى يىٍنطىًمؽي  مىفٍ  كى ارىةً  ًمفى  اأٍلىٍكثىافً  كىاً   كىانيكا مىا كىأىٍشبىاهً  اٍلًحجى
ثَّؿي : " قىاؿى  ..،.«يىٍعبيديكفى  ؿَّ  عىزَّ  الرَّب   فىيىتىمى ا: فىيىقيكؿي  فىيىأىًتيًيـٍ  كىجى ـٍ  مى ا تىٍنطىًمقيكفى  الى  لىكي ؟ اٍنطىمىؽى  كىمى "  النَّاسي

لىينا لىنىا ًإفَّ  فىيىقيكليكفى : " قىاؿى  بىٍينىوي  بىٍينىنىا ًإفَّ : فىيىقيكليكفى  رىأىٍيتيميكهي؟ ًإفٍ  تىٍعًرفيكنىوي  ىىؿٍ : فىيىقيكؿي  بىٍعدي، رىأىٍينىاهي  مىا إلًى  كى
مىةن  ٍفنىاىىا، رىأىٍينىاىىا ًإذىا عىبلى ا: فىيىقيكؿي : قىاؿى  عىرى  ذىًلؾى  فىًعٍندى : " قىاؿى  ،" سىاًقوً  عىفٍ  يىٍكًشؼي : فىيىقيكليكفى  ًىي؟، مى
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يىٍبقىى طىبىؽه، ًبظىٍيًرهً  كىافى  مىفٍ  كيؿ   فىيىًخر   سىاؽو  فٍ عى  ييٍكشىؼي  ياًصيٍّ  ظيييكريىيـٍ  قىٍكـه  كى  ييًريديكفى  اٍلبىقىرً  كىصى
كدى  ، فىبلى  الس جي قىدٍ  يىٍستىًطيعيكفى كدً  ًإلىى ييٍدعىٍكفى  كىافى  كى  .(1)«...سىاًلميكفى  كىىيـٍ  الس جي

 ،المعنى المراد مف كممة ساؽ الكاردة في اآلية الكريمة يكضح النبي  السابؽ في الحديث
 كبذلؾ يبطؿ كؿ التأكيبلت الكاردة بيذا الشأف. ،بأف المقصكد بيا ساؽ الرحمف 

قكؿ مف قاؿ: المراد بالساؽ الشدة في القيامة، كفي ىذا قكة ألىؿ قاؿ الترمذم: " كأما 
عرفكف ربكـ؟ قالكا: بيننا كبينو عبلمة أف التعطيؿ، كجا، حديث عف ابف مسعكد يرفعو، كفيو بـ ت

رأيناىا عرفناه. قاؿ: ما ىي؟ قاؿ: يكشؼ عف ساقو، قاؿ: فيكشؼ عند ذلؾ عف ساقو فيخر 
كيفر منو إال مف يفر عف اليد كالقدـ كالكجو كنحكىا،  ظف سجدان، قاؿ: كما ينكر ىذا المفالمؤمنك 

 .(2)فعطؿ الصفات"

بأنيـ تنازعكا في آيات الصفات، كأكد    قيؿ عف الصحابة بف تيمية، فقد نفى بشدة مااأما 
جميع الصفات التي تميؽ بجبللو كعظمتو، التي أثبتيا لنفسو،  أثبتكا هلل  أف الصحابة عمى 

" إف جميع ما في القرآف مف آيات الصفات فميس عف  :، فقاؿ رحمو اهللكأثبتيا لو رسكلو 
كما رككه مف   اختبلؼ في تأكيميا، كقد طالعت التفاسير المنقكلة عف الصحابة  الصحابة

الحديث، ككقفت مف ذلؾ عمى ما شا، اهلل تعالى مف الكتب الكبار كالصغار أكثر مف مائة تفسير، 
أنو تأكؿ شيئان مف آيات الصفات أك   عف أحد مف الصحابة -إلى ساعتي ىذه  -فمـ أجد 

بؿ عنيـ مف تقرير ذلؾ كتثبيتو كبياف أف  ،المفيكـ المعركؼ ؼ مقتضاىاأحاديث الصفات بخبل
، ككذلؾ فيما يذكركنو   ما يخالؼ كبلـ المتأكليف ما ال يحصيو إال اهلل ذلؾ مف صفات اهلل 

 .(3)"آثريف كذاكريف عنيـ شيئان كثيران 

                                                           
( 2/408)ج، الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف 9763حديث رقـ  (9/357)ج( الطبراني، المعجـ الكبير (1

سمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا  األلباني، صححو األلباني، انظر:، 3424حديث رقـ 
 584 ـ( حديث رق2/129)ج
 (258-19/257)ج( بدر الديف العينى، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (2
 (6/294)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (3
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ـْ ] بف تيمية عمى أف ما كقع مف خبلؼ في تفسير قكؿ اهلل تعالى:اكأكد  َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ىك ناتج عف أف كممة الساؽ جا،ت نكرة ، .{86}القلم:[ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ

، عدكىا كطائفة مف الصحابة  كعندما ثبت في الصحيحيف عف أبي سعيد  ...،كغير معرفة
، فبل في الصفات لمحديث الذم ركاه أبك سعيد في الصحيحيف، كفيو ما يثبت أنيا صفة هلل 

 .(1)محؿ ىنا لمخبلؼ

يدؿ عمى أفَّ المعنى ىك: ساؽ اهلل تبارؾ كتعالى، كأصرح  الحديث قاؿ األلباني: " إف سياؽ  
كبيف اهلل مف آية تعرفكنيا؟ فيقكلكف: ىىؿ بينكـ »عند الحاكـ بمفظ:  ىشاـ الركايات في ذلؾ ركاية 

قمت: فيذا صريح أك كالصريح بأفَّ المعنى إنَّما ىك ساؽ ذم  ،«عف ساقو... فيكشؼ نعـ الساؽ، 
 .(2)تبارؾ كتعالى" الجبللة 

"كالذم يترجح عندم الكقكؼ مع ظاىر الحديث؛ ألنو  :عمى الحديث بقكلو األلباني كعقب
صفة مف صفات اهلل تعالى، فيجب اإليماف بذلؾ دكف تكييؼ كدكف تعطيؿ، كما ىك مكقؼ عمما، 

 .(3)كاليد، كالعيف، كالسمع، كاالستكا،، كنحك ذلؾ"  ،السمؼ مف كؿ صفات اهلل 

مىعى  ًإذىا: " يقكؿ  المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قاؿ عف أبي ىريرة  الحديث الثاني:  ًفي اٍلًعبىادى  المَّوي  جى
ًعيدو  ، صى ؽٍ : مينىادو  نىادىل كىاًحدو ا قىٍكـو  كيؿ   ًليىٍمحى ، كىانيكا ًبمى ؽي  يىٍعبيديكفى ا قىٍكـو  كيؿ   فىيىٍمحى ، كىانيكا ًبمى يىٍبقىى يىٍعبيديكفى  كى
مىى النَّاسي  ، عى ـٍ اًلًي ا: فىيىقيكؿي  فىيىٍأًتيًيـٍ  حى : فىيىقيكؿي  ًإلىيىنىا، نىٍنتىًظري : فىيىقيكليكفى  ىينىا؟ ىىا كىأىٍنتيـٍ  ذىىىبيكا النَّاسً  اؿي بى  مى
ٍفنىاهي، ًإلىٍينىا، تىعىرَّؼى  ًإذىا: فىيىقيكليكفى  تىٍعًرفيكنىوي؟ ىىؿٍ  كدنا، فىيىقىعيكفى  سىاًقوً  عىفٍ  لىييـٍ  فىيىٍكًشؼي  عىرى  قىٍكؿي  فىذىًلؾى  سيجي
ًُقنَ ] تىعىالىى المَّوً  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ  كيؿ   يىٍبقىى  .،{86}القلم:[ َيْقَم ُي

دى، أىفٍ  يىٍستىًطيعي  فىبلى  مينىاًفؽو  نَّةً  ًإلىى يىقيكديىيـٍ  ثيَـّ  يىٍسجي  .(4)" اٍلجى

                                                           
 (123-3/122)ج الفتاكل مجمكع تيمية، ابف( انظر: (1
 (2/128)ج( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا (2
 (6/307)ج( األلباني، مكسكعة اإلماـ األلباني في العقيدة (3
.  صححو األلباني، 2845( حديث رقـ 3/1848)ج( الدارمي، مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي( (4

 584حديث رقـ ( 2/129)جسمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا  األلباني، انظر:
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 في ىذا الحديث يتبيف لمقارئ المنصؼ كالمتدبر أف كممة الساؽ جا،ت مضافة إلى اهلل 
ب نىا  بدليؿ قكلو  عىٍف سىاًقًو"، فقد جا، الضمير مكصكالن في كممة ساقو، أم ساؽ اهلل  " يىٍكًشؼي رى

و، فيككف ، كالتي سبقتيا كممة ربنا، كمف المعركؼ عند أىؿ المغة أف الضمير يعكد عمى ما قبم
المقصكد بالساؽ ىنا ىي ساؽ اهلل تعالى، كال حجة عند مف أكؿ الساؽ بأنيا النكر أك غير ذلؾ، 
فمك كانت كممة ساؽ بمعنى النكر لذكر ذلؾ سبحانو كقاؿ: يكشؼ عف نكره؛ ألنو ال يكجد ما يمنع 

 استخداـ كممة نكر في اآلية.

ى ما ليس مدلكالن لو، ثـ يريدكف صرفو قاؿ ابف تيمية: " كثير مف ىؤال، يجعمكف المفظ عم
عنو كيجعمكف ىذا تأكيبلن، كىذا خطأ مف كجييف كما قدمناه غير مرة، كأما قكلو: " لك كاف نكران 

 .(1)لكجب أف يككف الضيا، ليبلن كنياران عمى الدكاـ " -كما تقكلو المشبية  -حقيقة 

ف مما يثبت بطبلف ما ذىب إليو المؤكلة ىك عدـ كجكد صارؼ لآلية عف حقيقتيا، ككذلؾ  كا 
التي  كجكد ما يثبت مف السنة الصحيحة أف المقصكد بكممة ساؽ الكاردة في اآلية ىي ساؽ اهلل 

 فعند ذلؾ يجب الكقكؼ عمى ظاىر النص كالتقيد بو. ،تميؽ بجبللو

كىي صفة مف  ،يرىا، أف الساؽ جا،ت مضافة هلل كبذلؾ يتبيف مف ىذه األحاديث كغ
عمى الكجو  ،  فكجب إثباتيا هلل فقد كردت في السنة المشرفة، ككصفو بيا رسكلو  ،صفاتو 

كغيره مف  الذم يميؽ بجبللو مف غير تعطيؿ كال تمثيؿ كال تكييؼ، كما ثبت عف بف مسعكد  
 .الصحابة الكراـ رضكاف اهلل عمييـ

بن عباس رضي اهلل اثالثًا: الرد عمى الشيعة من خالل بطالن استدالليم باألثر المروي عن 
ًُقَن[  في تفسير آية عنيما ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ  ،{86}القلم:]َيْقَم ُي

  بشداة اليول واألمر. 

ىك مجرد زعـ باطؿ كشبية غير قائمة عمى دليؿ،  بف عباس اإف استشياد الشيعة بقكؿ 
 : كالرد عمى ىذه الشبية مف عدة أكجو 

                                                           
 (6/395)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (1
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قد جا،ت مف طرؽ بعضيا ضعيفة، كبعضيا شديدة  بف عباس اأف ركاية  : الوجو األول
.، كقد ضعفو جمع (1)الضعؼ، كجميعيا ذات عمؿ، فقد جا،ت مف طريؽ أسامة بف زيد بف أسمـ

 حتجكا بحديثو.مف العمما،، كلـ ي

بف أبي حاتـ: " حدثنا عبد الرحمف نا صالح بف أحمد بف حنبؿ قاؿ: قاؿ أبي: أسامة اقاؿ 
كحدثنا عبد الرحمف نا بف أبي خيثمو فيما كتب إلي قاؿ: ، بف زيد بف أسمـ منكر الحديث ضعيؼ

قاؿ: كحدثنا عبد الرحمف ، امة بف زيد بف أسمـ ضعيؼ الحديثسمعت يحيى بف معيف يقكؿ: أس
قرئ عمى العباس بف محمد الدكرم عف يحيى بف معيف أنو قاؿ: أسامة بف زيد بف أسمـ ليس حديثو 

 .(2)بشئ"

: " سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: أسامة بف زيد بف أسمـ (3)بك بكر بف أبي خيثمةأكقاؿ 
سمـ ضعيؼ الحديث، كسمعتو أيضان يقكؿ: عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ كعبد اهلل بف زيد بف أ

 .(4)كأسامة بف زيد بف أسمـ، ككلد زيد بف أسمـ ثبلثتيـ ضعفا، في الحديث ليس حديثيـ بشي،"

ككذلؾ بعض الطرؽ التي جا، منيا الحديث ذات عمة كىي االنقطاع، كطريؽ عمي بف أبي 
براىيـ النخعي حة عف ككذلؾ جا، الحديث مرة عف عكرمة، كمرة عف عمي بف أبي طم ،طمحة، كا 

بف عباس كلـ يسمع منو، كجا، مرة عف سفياف الـ ير  طمحة أبي بف كقد ثبت أف عميابف عباس، 
بف عباس، كركم أيضان مف ابف المغيرة عف ابراىيـ النخعي عف بف عباس، كابراىيـ لـ يسمع مف 

طريؽ عمرك بف دينار مف طريؽ محمد بف الجيـ كىك مجيكؿ الحاؿ، ككذلؾ ىناؾ اختبلؼ شديد 

                                                           
ًديث : ىو( (1 أيسىامىة بف زيد بف أسمـ مديني مكلى عمر يكنى أىبىا زيد يركم عىف أىًبيو عىف جده، قىاؿى أىٍحمد: مينكر الحى

ترؾ  ًعيؼ، كى قىاؿى يحيى بفضى ًديثو، كى قىاؿى ًفي ًركىايىة: بىنك زيد يحيى بف سعيد حى بف أسمـ لىٍيسيكا  مًعيف: لىٍيسى ًبشىٍي، كى
مٌي بف المديني ،رٍَّحمىفًبشىٍي،، أيسىامىة كىعبد اهلل كىعبد ال لىٍيسى ًفي كلد زيد بف أسمـ ًثقىة. ابف الجكزم، الضعفا،  :قىاؿى عى

  (1/95)جكالمتركككف 
 (2/285)ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (2
ىك زىير بف حرب بف شداد الحرشي النسائي، ثـ البغدادم، الحافظ، الحجة، أحد أعبلـ الحديث،  أبو خيثمة:( (3

مكلى بني الحريش بف كعب بف عامر بف صعصعة، نزؿ بغداد بعد أف أكثر التطكاؼ في العمـ، كجمع، كصنؼ، 
 (11/489)جكبرع في ىذا الشأف. كلد سنة ستيف كمائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (2/339)ج( أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة، التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة (4
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في ألفاظ الحديث كمتنو، فمرة جا، بمفظ يكشؼ عف ساؽ، كأخرل ييكشؼ بالمبني لممجيكؿ، كمرة 
 .(1)تكشؼ عف ساؽ 

قاؿ السيكطي معقبان عمى تمؾ الركايات: " كىذه التفاسير الطكاؿ التي أسندكىا إلى بف عباس 
 "(2)غير مرضية، كركاتيا مجاىيؿ . 

:يف لو مف سياؽ فيمو لمحديثـ المنصؼ يتبإف العالً  الوجو الثاني  أف المقصكد بالساؽ ىي صفة
 ، كأف تفسير الساؽ بشدة األمر ال يصح. هلل تعالى

: "ىذا غمط في الحديث بشدَّة األمر عف تفسير الساؽ (3) المكصمي قاؿ القاضي أبك يعمى
كقد كشؼ عف ساقو " كالشدائد ال تسمى ربان،   دىا: أنو قاؿ: " فيتمثؿ ليـ الربلكجكه أح

ذا  كالثاني: أنيـ التمسكه ليتَّبعكه، فينجكا مف األىكاؿ كالشدائد التي كقع فييا مف كاف يعبد غيره، كا 
كاف كذلؾ لـ يجز أف يمتمسكه عمى صفة تمحقيـ فييا الشدة كاألىكاؿ، كالثالث: أنو قاؿ: " فيخركف 

 .(4)دائد، كىذا جكاب أىًبي بكر رأيتو ًفي تعاليؽ أىًبي إسحاؽ عنو"سجدان " كالسجكد ال يككف لمش

 كعقب أبك يعمى في مكضع رده عمى مف تأكؿ صفة الساؽ فقاؿ:" إف جاز تأكيؿ ىذا عمى
 :ككراماتو، كقد امتنع مثبتكا عمى رؤية أفعالو « تركف ربَّكـ»الشدَّة جاز تأكيؿ قكلو  الصفات مف

 . (5)ذلؾ"

 المعصكـ  النبي ليس مف المعقكؿ، كال مف العمـ عند أىؿ العمـ أف يعارض قكؿ الثالث:الوجو 
بقكؿ غيره ممف ليس معصكمان، كال يصح إعماؿ العقؿ في التكفيؽ بيف الحديث المرفكع كالحديث 

                                                           
َيْوَم ( انظر: سميـ بف عيد اليبللي، المنيؿ الرقراؽ في تخريج ما ريم عف الصحابة كالتابعيف في قكلو تعالى: ](1

بطاؿ دعكل اختبلفيـ فييا ص 42[ }القمـ:ُيْكَشُف َعْن َساقٍ   25-24{ كا 
 (4/273)ج( جبلؿ الديف السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف (2
ىك أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي أبك يعمى مف أىؿ  أبو يعمى الموصمي:( (3

المكصؿ يركم عف محمد بف الصباح الدكالبي كغساف بف الربيع كيحيى بف معيف كأىؿ العراؽ مف المتقنيف في 
 (8/55)جلمكاظبيف عمى رعاية الديف كأسباب الطاعات مات سنة سبع كثبلثمائة. ابف حباف، الثقات الركايات كا

 (1/159)ج( أبك يعمى المكصمي، إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات (4
 (1/160)ج المصدر السابؽ( (5



  

92 
 

قكالن، فما  ، فإذا قاؿ الرسكؿ ال يجكز أف يعارض قكؿ الرسكؿ  المكقكؼ، فقكؿ ابف عباس 
 .(1)أف نمتفت إلى غيرهينبغي 

 يتضح بطبلف دليؿ الشيعة مف خبلؿ مخالفو قكؿ الصحابي عبداهلل بف مسعكد  الوجو الرابع:
كما صح عنو في الحديث،  الساؽ هلل  ، فقد أثبت عبداهلل بف مسعكد بف عباس القكؿ 

اختبلؼ الصحابة في أمر، كجب الرجكع إلى الدليؿ مف  كمف المعركؼ عند أىؿ الحديث بأنو عند 
كبذلؾ ينتيي   ذكر فيو الساؽ مضافان إلى اهلل  ، كقد جا، الدليؿ عمى لساف النبي قكؿ النبي 
 الخبلؼ.

 رابعًا: الرد عمى الشيعة من خالل المغة:
إليو الشيعة مف تأكيبلت لصفة الساؽ بالشدة كالنكر كغير ذلؾ مف تأكيبلت، ال إف ما ذىبت 

 القرآف. بيانزؿ  تييتناسب مع لغة العرب ال

ًفي الٌرٍكبىة بىيف مىا عمى كردت كممة الساؽ في المغة َؼ ]اٍلعىًزيز التٍَّنًزيؿ كالقدـ، كى ٍِ وَهٚ َظَعَّ َؾَى ُردُّ

قِق َواألَْظَِْٚق  مف ،{77}ص:[ َمْسًحٚ بِٚفسُّ رىة كى نىٍحكىىا، الشَّجى  فركعيا متشعب ًإلىى أىٍصميىا بىيف مىا كى

انيىا، ًفي كأسكؽ، كسيقاف كسكؽ كىأىٍغصى ُٛ ] اٍلعىًزيز التٍَّنًزيؿ كى ِج ًْ ََِظ َؾْٚشَتَقى َظَذ ُشقِؿِف ُي ٌْ َؾْٚشَت

ٚرَ  ٍَّ ُُ ٌَِٔظ ِِبُِؿ اف
َٔ
اَع فِ رَّ ًفي...، {=6}الفتح:[ افزُّ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن ] اٍلعىًزيز التٍَّنًزيؿ كى َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ًُقنَ  ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ  .(2)لىوي  تشمر سىاقو ًلؤٍلىٍمرً  كقرع  {86}القلم:[ إَِػ افسُّ

قاؿ ابف تيمية: " إف ظاىر القرآف يدؿ عمى ذلؾ مف جية أنو أخبر أنو يكشؼ عف ساؽ 
ٍمؿي كيدعكف إلى السجكد كالسجكد ال يصمح إال هلل  ، فعيمـ أنو ىك الكاشؼ عف ساقو، كأيضان فحى

 ذلؾ عمى الشدة ال يصٌح؛ ألف المستعمؿ في الشدة أف يقاؿ كشؼ اهلل الشدة أم: أزاليا كما قاؿ:

ُثقنَ ؾَ ] ُُ َذاَب إَِذا ُهْؿ َيْْ ًَ ُؿ اف ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َمَّ  خرف:[ َِ ْجَز ]: ، كقاؿ.{94}الزُّ ُؿ افرِّ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َمَّ  َِ َؾ

ُثقنَ  ُُ قُه إَِذا ُهْؿ َيْْ ٌُ ـْ ] كقاؿ: .،{579}األعراف:[ إَِػ َأَجٍؾ ُهْؿ َبٚفِ َْٚ َمٚ ِِبِْؿ ِم ٍْ َن ـَ َُْٚهْؿ َو َوَفْق َرُِحْ

                                                           
 (309-6/308)ج( انظر: األلباني، مكسكعة اإلماـ األلباني في العقيدة (1
 (464/ 1ج) الكسيط المعجـ بالقاىرة، العربية المغة مجمع: انظر ((2
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 َِ قنَ ُُضٍّ َف ُٓ َّ ًْ ََِٔٚنِْؿ َي ٌْ قا ِِف ُض ذا كاف المعركؼ مف ذلؾ في المغة أنو يقاؿ  .،{9;}ادؤمنون:[ جُّ كا 

ـْ َشٍٚق ] كشؼ الشدة أم: أزاليا فمفظ اآلية َنُػ َظ ُْ  كىذا يراد بو اإلظيار كاإلبانة كما قاؿ: ،[ُي

ؿُ ] ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن  .(1)" [ـَ

القيـ: " كحمؿ اآلية عمى الشدة ال يصح بكجو، فإف لغة القكـ أف يقاؿ:  قاؿ ابفككذلؾ 
ُثقنَ ] كشؼ الشدة عف القكـ ال كشؼ عنيا، كقكلو تعالى: ُُ َذاَب إَِذا ُهْؿ َيْْ ًَ ُؿ اف ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َمَّ  َِ [ َؾ

خرف: إال فالعذاب ىك المكشكؼ ال المكشكؼ عنو، كأيضا فيناؾ تحدث شدة ال تزكؿ .، {94}الزُّ

 .(2)بدخكؿ الجنة، كىنا ال يدعكف إلى السجكد، دائما يدعكف إليو أشد ما كانت الشدة"

ساقان،  أف هلل  النبي  ثبت فييايكالذم  ، كانطبلقان مف أحاديث النبي وخالصة األمر
ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ ] يتبيف أف اآلية التي كرد فييا ذكر الساؽ في قكلو تعالى: َنُػ َظ ُْ َيْقَم ُي

ُجقِد َؾًَل  ىي مف آيات الصفات الميفىسَّرة بالسنة، فقد جا،ت السنة  .{86}القلم:َيْسَتطِوُعوَن[ افسُّ

النبكية مبينة بأف المراد بالساؽ ىي ساؽ اهلل تعالى، كمف المعركؼ أف السنة قد جا،ت مفسرة 
ببل تمثيؿ كال تشبيو  في القرآف الكريـ، فيجب عندئذ إثبات الساؽ هلل  كمبينة كمفصمة لما أيٍجًمؿى 

كال تعطيؿ، صفة تميؽ بو سبحانو، ليست جكارح كأعضا،، بؿ ىي صفة مف صفات اهلل تعالى 
 الخبرية الثابتة هلل تعالى، ينتيي العمـ فييا عند المعنى العاـ دكف التكمؼ لمعرفة كيفيتيا.

  

                                                           
 (474-5/473)ج( ابف تيمية،  بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (1
 (1/37)ج( ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة (2
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 عمى أحاديث صفة الَقَدم والرد عمييا الثناعشريةالشيعة  شبية: المطمب السادس
صفة القىدىـ الثابتة هلل تعالى في األحاديث النبكية الشريفة، كيردكف  اإلثناعشريةينكر الشيعة 

 جميع األحاديث المتعمقة بتمؾ الصفة، بؿ كيسخركف ممف يؤمف بتمؾ األحاديث، زاعميف أف
 .األحاديث الكاردة في الصحيحيف كالتي تتعمؽ بصفة القدـ ىي مجرد كذب كافترا، عمى النبي 

كيبدأ الشيعي محمد صادؽ النجمي حديثو متيكمان عمى الشيخيف متسائبلن: ىؿ هلل ًرٍجؿ ؟ 
، صفة القىدـ هلل  كيسخر النجمي مما جا، في الصحيحيف مف األحاديث التي ذكر فييا النبي 

ر عمى البخارم كمسمـ ما أكردكه في صحيحيما مف أحاديث تتعمؽ بيذه الصفة؛ ألنو كرد في كينك
 .(1)بعضيا كممة ) الرجؿ (، كفي بعضيا اآلخر كممة ) القدـ (

إيراده مثؿ تمؾ يعة كتيكمكا عمى اإلماـ البخارم بسبب كمف األحاديث التي طعف بيا الش
اًلؾو عىٍف أىنىًس ٍبًف ما ركاه  ،األحاديث ،  :: قىاؿى النًَّبي  قاؿ  مى : ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو ـي تىقيكؿي يىنَّ " الى تىزىاؿي جى

يىا ًإلىى بىٍعضو " ييٍزكىل بىٍعضي ، كى : قىٍط قىٍط كىًعزًَّتؾى عى رىب  الًعزًَّة ًفييىا قىدىمىوي، فىتىقيكؿي تَّى يىضى  .(2)حى

ٍيرىةى ككذلؾ الحديث الذم ركاه مسمـ  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيٍّ  عى ،  ، عى ًت النَّاري اجَّ : " تىحى قىاؿى
ا ًلي الى يىدٍ  نَّةي: فىمى قىالىًت اٍلجى ، كى بًٍّريفى ، كىاٍلميتىجى : أيكًثٍرتي ًباٍلميتىكىبًٍّريفى نَّةي، فىقىالىًت النَّاري عىفىا،ي كىاٍلجى ميًني ًإالَّ ضي خي

، فىقىاؿى اهللي  ـٍ زيىي ، كىعىجى ـٍ سىقىطييي قىاؿى ًلمنَّاًر: النَّاًس، كى ـي ًبًؾ مىٍف أىشىا،ي ًمٍف ًعبىاًدم، كى نًَّة: أىٍنًت رىٍحمىًتي أىٍرحى ًلٍمجى
ـٍ ًمٍمؤيىىا، فىأىمَّا النَّاري فىبلى تى  ًلكيؿٍّ كىاًحدىةو ًمٍنكي ٍف أىشىا،ي ًمٍف ًعبىاًدم، كى عي أىٍنًت عىذىاًبي أيعىذٍّبي ًبًؾ مى ٍمتىًمئي، فىيىضى

مىٍييىا، فى  يىا ًإلىى بىٍعضو "قىدىمىوي عى ييٍزكىل بىٍعضي : قىٍط قىٍط فىيينىاًلؾى تىٍمتىًمئي كى تىقيكؿي
(3). 

التي نقمناىا إليؾ عف  -ثـ يعقب النجمي بعد ذلؾ بقكلو: " كال يخفى أف في ىذه الركايات 
داللة  -المذيف يعتبراف أىـ المصادر عند أىؿ السنة بعد القرآف  -البخارم كمسمـ  - الصحيحيف

                                                           
 174( محمد صادؽ النجمي،  أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
حديث  (8/134)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر، باب الحمؼ بعزة اهلل كصفاتو ككمماتو (2
 صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفا،  ،6661رقـ 
 4248حديث رقـ   (4/2187)ج
 ( صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفا، (3
 2846حديث رقـ  (4/2186)ج
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ككاضحة عمى ككنيا مف األحاديث المزكرة كالمكضكعة في مباحث التكحيد؛ ألنيا تحكي عف  تامة
 .(1)تكصيؼ رب متحيز في مكاف خاص"

بظرفية جينـ،  يقكؿ الشيعي محمد جكاد خميؿ: " إف أقؿ ما يقاؿ في ذلؾ: ألـ يعمـ اهلل ك 
 .(2)كبعدد الذيف سيدخمكنيا؟ أال يكفي أف يقكؿ الحؽ تعالى لجينـ اكتفي فتكتفي طائعة ألمره؟!"

 الشبية والرد عمييا: مناقشة
إف القاعدة التي سار عمييا أىؿ السنة كالجماعة مف السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ في 

اهلل تعالى بو نفسو في كتابو، كبما كصفو بو ىي: اإليماف بما كصؼ  باب اإليماف بصفات اهلل 
، مف غير تحريؼ، كال تكييؼ، كال تعطيؿ، كال تمثيؿ، فبل ننفي عنو ما كصؼ بو نفسو، رسكلو 

ُٔع ] كال نمثؿ صفاتو سبحانو بصفات خمقو، بؿ نؤمف بأف اهلل سبحانو ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  َف

ورى:[ افَبِهرُ  فبل سبيؿ ألحد مف الخمؽ أف يقكؿ فييا قكالن اجتيادنا أك استحساننا، كصفة  ،{55}الشُّ

كاحدان غير القىدىـ ىي مف الصفات التي لـ يرد بيا نص صريح في القرآف الكريـ، بؿ كرد دليبلن 
مى لساف الذم ال كلكف كرد بيا الخبر صريحان ع ،استنبطو ابف خزيمة رحمو اهللصريح الداللة 
 :اآلتية، كذلؾ لؤلدلة كجب التسميـ لمخبر الصادؽ عف النبي لذلؾ ، ينطؽ عف اليكل

 أواًل: األدلة عمى صفة الَقَدم من القرآن الكريم:
عمى إثبات صفة  مف خبللواستدؿ كتفرد بو، ذكر اإلماـ ابف خزيمة دليبلن مف القرآف الكريـ 

 جؿ هلل خزيمة تحت باب إثبات الرٍّ ، كقد جا، ىذا الدليؿ استنباطينا، فقد ساؽ ابف القىدىـ هلل 
ْؿ َأْظُغٌ ] ىذه اآلية، كىي قكؿ اهلل تعالى: ٚ َأْم ََلُ ْؿ َأْيٍد َيْبىُِنقَن ِِبَ ٚ َأْم ََلُ ُنقَن ِِبَ ّْ ْؿ َأْرُجٌؾ َي َأََلُ

ْؿ ُثؿَّ ـُِٔدوِن  ـُ َٚء ـَ ٚ ُؿِؾ اْدُظقا ُذَ ًُقَن ِِبَ َّ ْؿ َآَذاٌن َيْس ٚ َأْم ََلُ وَن ِِبَ [ َؾًَل ُتْْيُِرونِ ُيْبِكُ

في ىذه اآلية ما يدعك بعض الكفار مف دكف  ثـ قاؿ ابف خزيمة: " يذكر اهلل  ،.{9=5}األعراف:

                                                           
 175-174ص  الصحيحيف عمى أضكا،  النجمي، صادؽ محمد( (1
 241( محمد جكاد خميؿ، المستدرؾ عمى كشؼ المتكارم في صحيح البخارم ص (2
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ال يككف إلينا  ...،لو، كال يد، كال عيف، كال سمع  ؿى جٍ اهلل، فأعممنا ربنا جؿ كعبل أف مف ال رً 
  .(1)ييعبد"

 النبوية:ثانيًا: األدلة عمى صفة الَقَدم من السنة 
ؿ جٍ كرد في السنة النبكية الصحيحة أحاديث تنص بصفة ال تقبؿ الشؾ أف صفة القدـ أك الرٍّ 

 ، كىي صفة تميؽ بربنا سبحانو كتعالى، كمف ىذه األحاديث ما يمي:ىي صفة ثابتة هلل 

: أيكًثٍرتي : قىاؿى النًَّبي  قاؿ  ريرةى عف أبي الحديث األول: ، فىقىالىًت النَّاري نَّةي كىالنَّاري ًت الجى اجَّ : " تىحى
 ، سىقىطيييـٍ عىفىا،ي النَّاًس كى ميًني ًإالَّ ضي ا ًلي الى يىٍدخي نَّةي: مى قىالىًت الجى ، كى بًٍّريفى قىاؿى المَّوي تىبىارىؾى ًباٍلميتىكىبًٍّريفى كىالميتىجى

نًَّة: أىٍنًت رىٍحمىًتي تىعىالىى ًلٍمجى قىاؿى ًلمنَّاًر: ًإنَّمىا أىٍنًت عىذىاًبي أيعىذٍّبي ًبًؾ  كى ـي ًبًؾ مىٍف أىشىا،ي ًمٍف ًعبىاًدم، كى أىٍرحى
عى ًرٍجمى  تَّى يىضى : فىبلى تىٍمتىًمئي حى ًلكيؿٍّ كىاًحدىةو ًمٍنييمىا ًمٍمؤيىىا، فىأىمَّا النَّاري ٍف أىشىا،ي ًمٍف ًعبىاًدم، كى : قىٍط مى وي فىتىقيكؿي

ـي المَّوي قىٍط، فىيي  ، كىالى يىٍظًم يىا ًإلىى بىٍعضو ييٍزكىل بىٍعضي نَّةي: فىًإفَّ المَّوى  نىاًلؾى تىٍمتىًمئي كى دنا، كىأىمَّا الجى ٍمًقًو أىحى ًمٍف خى
 " ٍمقنا ييٍنًشئي لىيىا خى

(2). 
، كىي صفة خبرية يثبتيا أىؿ جؿ هلل قاؿ ابف تيمية: " في ىذا الحديث إثبات القدـ، أك الرٍّ 

 .(3)السنة كالجماعة عمى الكجو البلئؽ باهلل تعالى"

كقاؿ اإلماـ البغكم في شرحو لمحديث: "كالقدـ كالرجؿ المذككرة في ىذا الحديث مف صفات 
اهلل سبحانو كتعالى، المنزه عف التكييؼ كالتشبيو، ككذلؾ كؿ ما جا، مف ىذا القبيؿ في الكتاب أك 

ي،، كاإلتياف، فاإليماف بيا فرض، كاالمتناع عف الخكض فييا السنة كاليد، كاإلصبع، كالعيف، كالمج
كاجب، فالميتدم مف سمؾ فييا طريؽ التسميـ، كالخائض فييا زائغ، كالمنكر معطؿ، كالمكيؼ 

 .(4)مشبو، تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكا كبيران"

  

                                                           
 بتصرؼ يسير (1/202)جكتاب التكحيد  ،( ابف خزيمة(1
 4850 ( حديث رقـ6/138البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو: }كتقكؿ ىؿ مف مزيد{ )ج( (2
 (1/89)ج( خالد المصمح، شرح العقيدة الكاسطية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (3
 (15/257)ج( محيي الديف البغكم، شرح السنة (4



  

97 
 

ًديث " كقد رد ابف تيمية عمى المعطميف كالنفاة كالمؤكليف لمحديث بقكلو:  قد غمط ًفي ىىذىا الحى كى
كه:  المعطمة الَّذيف أكليكا قىٍكلو قدمو ًبنىٍكع مف اٍلخمؽ...، كغمطيـ مف كيجي

ا قىاؿى ًفي قىٍكلو الى يزىاؿ يمقى ًفييىا  فىًإف النًَّبي  األول: تَّى يمقى كىمى لـ يقؿ حى تَّى يضع كى  قىاؿى حى

افىة.ف قىٍكلو:" قدمو" الى يفيـ ًمٍنوي أ الثااِني: مىٍيًو اإٍلًضى از كىمىا تدؿ عى ًقيقىة كىالى مجى  ىىذىا الى حى

فىًإف  ،أىف أيكلىًئؾى المؤخريف ًإف كىانيكا مف أصاغر اٍلميعىذَّبيف فىبلى كىجو النزكائيا كاكتفائيا بيـ الثااِلث:
ف كىافى مف أكىاًبر اٍلميٍجرميف فيـ ًفي الدَّ  ،ذىًلؾ ًإنَّمىا يككف ًبأىٍمر عىًظيـ ًفي أكؿ  ،رؾ اأٍلىٍسفىؿكىاً  كى

 اٍلميعىذَّبيف الى ًفي أكاخرىـ.

فتضيؽ بيـ مف  ا،يؿ عمى أىنيـ تنضـ عمى مف ًفييأىف قىٍكلو فينزكم بىٍعضيىا ًإلىى بعض دىلً  الرااِبع:
 غير أىف يمقى ًفييىا شىٍي،.

تَّى يضع اْلَخاِمس: تقكؿ ىىؿ مف مًزيد حى ًفييىا قدمو جعؿ اٍلكىضع اٍلغىايىة  أىف قىٍكلو الى يزىاؿ يمقى ًفييىا كى
ٍلقىا، يككف ًعٍندىىا االنزكا، ،الًَّتي ًإلىٍييىا يىٍنتىًيي اإٍلً  .(1)فىيىٍقتىًضي ذىًلؾ أىف تككف اٍلغىايىة أعظـ ًممَّا قبميىا" ،كى

كممف عاب عمى المؤكليف كالمنكريف لصفة القىدـ الحافظ بف حجر حيث قاؿ: " فطريؽ 
مشيكرة، كىك أف تمر كما جا،ت كال يتعرض لتأكيمو، بؿ نعتقد استحالة ما  السمؼ في ىذا كغيره

 .(2)يكىـ النقص عمى اهلل تعالى"

ٍيًو، كىاٍلعىٍرشي الى ييٍقدىري قىٍدريهي »  :قاؿ عف ابف عباس  الحديث الثاني:  .(3)«اٍلكيٍرًسي  مىٍكًضعي قىدىمى
  

                                                           
 (648 -1/647)جدر الديف البعمي، مختصر الفتاكل المصرية البف تيمية ( ب(1
 (8/596)ج( ابف حجر، فتح البارم شرح البخارم، صحيح البخارم (2
ط الشيخيف، كصححو عمى شر  ،3166( حديث رقـ 2/310)ج( الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف (3

ضيا، الديف المقدسي، األحاديث المختارة أك (، 1/248)جابف خزيمة، كتاب التكحيد ككافقو اإلماـ الذىبي، 
، صححو األلباني(، 10/312)ج المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما

 45حديث رقـ  (1/102)جمختصر العمك لمعمي العظيـ  انظر: األلباني:
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أم: مثؿ كبلـ ابف  :مثمو كركل ابف المنذر بإسناد صحيح عف أبي مكسى األشعرم 
 .(1)عباس رضي اهلل عنيما

قُل ] ركل الطبرم بسنده عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، في قكلو تعالى: الحديث الثالث: َُ َٕ َيْقَم 

ـْ َمِزيدٍ  قُل َهْؾ ِم َُ ََّْؿ َهِؾ اْمَتََلِْت َوَت َٓ قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما: "إف اهلل   {74}ق:[ ِِلَ

ًِغَ ]الممؾ تبارؾ كتعالى قد سبقت كممتو 
ْؿ َأَْجَ ُٓ َؽ ِمْْ ًَ ـْ َتبِ َّ ََّْؿ ِمَْْؽ َوِِم َٓ  .،{9>}ص:[ أَلَْمََلَنَّ َج

فمما بيًعثى الناس كأيحضركا، كسيؽ أعدا، اهلل إلى النار زمران، جعمكا يقتحمكف في جينـ فكجان فكجان، 
ى في جينـ شي، إال ذىب فييا، كال يمؤلىا شي،، قالت: ألستى قد أقسمت لتمؤلني مف الًجنَّة ال ييمق

كالناس أجمعيف؟ فكضع قدمو، فقالت حيف كضع قدمو فييا: قًد قًد، فإني قد امتؤلت، فميس لي 
دىٍت مٌس ما كيضع عمييا" مزيد، كلـ يكف يمؤلىا شي،، حتى كىجى
(2). 

" أعمـ أنو غير ممتنع حمؿ ىذا الخبر عمى ظاىره، كأف المراد بو : (3) قاؿ أبك يعمى الفرا،
قدـ ىك صفة هلل تعالى ككذلؾ الرجؿ...، فيجب حمؿ الحديث عمى األخذ بظاىر ذلؾ؛ ألنو ليس 
ًفي حممو عمى ظاىره ما يحيؿ صفاتو كال يخرجيا عما تستحقو؛ ألننا ال نثبت قدمان جارحة، كال 

صفة، كما أثبتنا يديف ككجيان كسمعان كبصران كذاتان، كجميع ذلؾ صفات،  أبعاضان، بؿ نثبت ذلؾ قدمان 
 .(4)ككذلؾ القدـ كالرجؿ"

                                                           
فإف خفتـ  :لبارم شرح البخارم، صحيح البخارم، كتاب التفسير، باب قكلو تعالىابف حجر، فتح اانظر: ( (1

  (8/199)جفرجاالن أك ركبانان 
، لـ يقؼ الباحث عمى أقكاؿ ألىؿ العمـ في الحكـ عمى (22/360)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (2

، كالتي يعمؿ بيا ثمة اإلسبلمية البحكث جمةم. كلكف الحديث مركم في ىذا الحديث المكقكؼ عمى ابف عباس 
مف العمما،، كقد استشيدكا بالحديث في إثبات صفة القدـ، مما يدؿ عمى ثبكتو، كأنيـ قد كثقكا مف صحتو. انظر: 

 (31/265)ج اإلسبلمية البحكث مجمة
ىك الخطيب الحافظ الكبير اإلماـ محدث الشاـ كالعراؽ أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف  أبو يعمى الفراء:( (3

أحمد بف ميدم البغدادم، صاحب التصانيؼ: كلد سنة اثنتيف كتسعيف كثبلثمائة ككاف كالده خطيب قرية درزيجاف 
ت بتصانيفو الركباف كتقدـ في مف سكادالعراؽ، أليـ طمب ىذا العمـ كرحؿ فيو إلى األقاليـ كبرع كصنؼ كجمع كسار 

 (3/221)جعامة فنكف الحديث. الذىبي، تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ 
 190-188( حديث رقـ 196-1/195)ج( أبك يعمى بف الفرا،،  إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات (4
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ىذه المسألة ىك مذىب إليو في يتبيف أف الحؽ  ة كغيرىاالشريف ةديث النبكياحاأل هفي ىذ
عمى الكجو البلئؽ بو سبحانو كتعالى كما  السمؼ رضكاف اهلل عمييـ مف إثبات صفة القدـ هلل 

فيك أعمـ   جا،ت بذلؾ النصكص، دكف التعرض لتأكيميا، مع تفكيض العمـ بكيفيتيا إلى اهلل 
 بذاتو منا. 

مف أئمة المالكية: " كمف قكؿ أىؿ السنة: أف الكرسي بيف يدم  (1)بف أبي زمنيف اقاؿ 
 .(2)العرش كأنو مكضع القدميف"

قاؿ أبك سميماف الخطابي: " فيشبو أف يككف مف ذكر القىدىـ كالرجؿ، كترؾ  قاؿ البييقي:
اإلضافة إنما تركيا تييبان ليا، كطمبان لمسبلمة مف خطأ التأكيؿ فييا، ككاف أبك عبيد، كىك أحد أئمة 

 .(3)أىؿ العمـ، يقكؿ: "نحف نركم ىذه األحاديث كال نريغ ليا المعاني"

ف شئناعمينا أف نؤم: " يجب ابف عثيميفقاؿ  قمنا: رجبلن؛ عمى سبيؿ  ف بأف هلل تعالى قدمان، كا 
أخبرنا بأف هلل تعالى رجبلن أك قدمان، كلـ   الحقيقة، مع عدـ المماثمة، كال نكيؼ الرجؿ؛ ألف النبي 

 .(4)يخبرنا كيؼ ىذه الرجؿ أك القدـ"

 جا، في مجمة البحكث اإلسبلمية ما نصو: ك 

 حة صريحة في إثبات صفة القدـ هلل تعالى، كيظير ذلؾ فيما يمي:"فيذه األحاديث الصحي

أ. إتياف الرب تبارؾ كتعالى، يشير إلى أف القدـ صفو لو، ألنو إف كاف اسمان لمف قدميـ لمنار مف 
شرار خمقو، كاف تقديـ إدخاليـ في النار أكلى مف تأخيرىـ إلى آخر الدخكؿ، كما كاف إلتياف الرب 

كؿ بإتياف أمر الرب عمى حذؼ المضاؼ، بالرأم كدكف دليؿ، فمـ تظير ليذا أى المي  معنى إال إذ أكلو
 األمر فائدة أيضان، ألف مف دخؿ النار لـ يدخؿ إال بأمره.

                                                           
ىك اإلماـ القدكة الزاىد، أبك عبد اهلل، محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم،  ابن أبي زمنين:( (1

األندلسي، اإللبيرم، شيخ قرطبة. كلد في أكؿ سنة أربع كعشريف كثبلث مائة، كتكفي في ربيع اآلخر سنة تسع 
 (13/11)جكتسعيف كثبلث مائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

ًنيف المابف ( (2 مى  (1/96)جالكي، أصكؿ السنة كمعو رياض الجنة بتخريج أصكؿ السنة أبي زى
 755( حديث رقـ 2/190)ج( البييقي، األسما، كالصفات (3
 (8/415)ج، مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف ابف عثيميف( (4
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 ب. تفسير القدـ بالرجؿ في الركاية الثانية يظير أف المفظيف يثبتاف صفة حقيقية كاحدة هلل تعالى.

النار( مس ما كضع عمييا، كحتى كجدت مس قدـ اهلل : " حتى كجدت )أم ت. قكؿ ابف عباس 
تعالى ذكره " صريح في إثبات القدـ، حيث ذكر لو أف النار كجدت منو مسان حينما كضع عمييا، 

 ذلؾ بعدما نفد مف كاف عميو دخكؿ النار.

ث. جا، في الحديث بعد ذكر كضع الرجؿ كالقدـ، كامتبل، النار كانزكا، بعضيا إلى بعض: كال 
 .(1)"مف خمقو أحدان   ـ اهلل يظم

مف أقكاؿ أىؿ العمـ أف ىذه األحاديث المرفكعة كالمكقكفة فييا داللة كاضحة عمى  يتضح
، كأف الشأف في ىذه الصفة كالشأف في غيرىا مف الصفات التي يثبتيا إثبات القىدـ أك الرجؿ هلل 

 أىؿ السنة دكف تكيؼ أك تمثيؿ، كدكف تحريؼ أك تعطيؿ.

 التجسيم في كتب الشيعة:و  ،صفة الَقَدم هلل إثبات  ثالثًا:
عف التجسيـ،  ينكر الشيعة أحاديث صفة القىدىـ الكاردة في الصحيحيف بحجة تنزيو اهلل 

رغـ أف أىؿ السنة ال يقكلكف بالجسـ كال باألبعاض، كفي الكقت ذاتو يؤمف الشيعة باألحاديث 
الكاردة في كتبيـ، كالتي يظير فييا التجسيـ كاضحان جميان، كىذا إنما يدؿ عمى أف الشيعة ليس 

الذم يضبط  عندىـ منيج عممي يسيركف عميو في عقائدىـ كحكميـ عمى األحاديث، كأف الضابط
 كالتعصب األعمى.   ليكلأقكاليـ كأفعاليـ إنما ىك ا

ركل الكميني عف أبي حمزة الثمالي قاؿ: "رأيت عمي بف الحسيف قاعدان كاضعان إحدل فقد 
رجميو عمى فخذه فقمت: إف الناس يكرىكف ىذه الجمسة كيقكلكف: إنيا جمسة الرب، فقاؿ: إني إنما 

" رب الجمست ىذه الجمسة لممبللة، كال  .(2)يمؿ، كال تأخذه سنة كال نـك

  

                                                           
 (31/266)ج( الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتا، كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسبلمية (1
 2حديث رقـ  (2/366)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، كتاب العشرة، باب الجمكس (2
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كفي أقكاؿ  ،في السنة النبكية الصحيحة ف صفة القدـ ثابتة هلل فإ :وخالصة األمر
، كىي قدـ تميؽ باهلل سبحانو، قدىـ ال يعمـ كينييا ككيفيتيا إال اهلل تعالى، ال تشبو أقداـ  الصحابة 
ٌء ] المخمكقيف، ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  ُٔع افَبِهرُ  ِ َف ِّ

ورى:[ َوُهَق افسَّ السمؼ  مذىبكىذا ىك .، {55}الشُّ

أف المقاـ في أسما، اهلل كصفاتو ليس مقاـ  ا،ديث كغيرىاحرضكاف اهلل عمييـ مف خبلؿ ىذا األ
نما ىك مقاـ تسميـ هلل  ، كأنو ال قكؿ ألحد مع قكؿ ، كلرسكلو اجتياد أك قياس أك استحساف، كا 

ف مما بمغو النبي  ،كقكؿ رسكلو  اهلل    كىك المعصكـ الذم أمره ربو أف يبمغ ما أنزؿ إليو، كا 
مذىب أىؿ السنة كالجماعة في جميع ات اهلل الذاتية كىي صفة القىدىـ، ك ألمتو صفة مف صف

 الصفات إمرارىا كما جا،ت مف غير تشبيو كال تعطيؿ كال تكييؼ كال تأكيؿ.
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 ،المتعمقة بأحاديث الصفات الفعمية الثناعشريةشبيات الشيعة : المبحث الثاني
 الصحيحين في يوم القيامة تعالى هللالمؤمنين  رؤية وأحاديث

 اإلثناعشريةشبيات الشيعة سكؼ يكضح فيو الباحث معنى الصفات الفعمية، كيناقش فيو 
عمى  اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك  ،عمى أحاديث العمك كاالستكا، في الصحيحيف كالرد عمييا
عمى  اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك  ،أحاديث النزكؿ إلى السما، الدنيا في الصحيحيف كالرد عمييا

 أحاديث رؤية اهلل تعالى في الصحيحيف كالرد عمييا.  

، كالتي تقكـ بمشيئتو كقدرتو، ىي األمكر كاألفعاؿ التي يتصؼ بيا اهلل  الصفات الفعمية:معنى 
ف شا، لـ يفعميا، كىي  كليست الزمة لذاتو ال باعتبار نكعيا، كال باعتبار آحادىا، إف شا، فعميا، كا 
الصفات التي يتصؼ بيا حيث تقتضييا حكمتو، كالرضا كالرحمة كالسخط كالغضب، كنحكىا مثؿ 

حسانو كعدلو، كمثؿ استكائو كمجيئو كا   ٍمًقو كا  تيانو محبتو كرضاه كرحمتو كغضبو كسخطو، كمثؿ خى
كنزكلو، كنحك ذلؾ مف الصفات التي نطؽ بيا القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كتسمى الصفات 

 .(1)االختيارية

 
الستواء في عمى أحاديث العمو وا الثناعشريةشبيات الشيعة : ولالمطمب األ 

 الصحيحين والرد عمييا

فيـ تارة  ،أجمعكا عميياعقائد الشيعة التي ىي إحدل  هلل كاالستكا، إنكار صفة العمك إف 
يعتقدكف بأف اهلل تعالى في كؿ مكاف، كتارة يعتقدكف أف اهلل تعالى ليس فكؽ العالـ كال فكؽ العرش؛ 
ألف االعتقاد بالفكقية يؤدم إلى االعتقاد بالجية كالتحيز حسب زعميـ، كينكركف عمى البخارم 

 لؤلحاديث التي تثبت صفة العمك هلل تعالى. ركايتيـكمسمـ 
الدالة عمى ضعؼ  اآلتية: " النقطة - مكاف اهلل  –يقكؿ محمد صادؽ النجمي تحت باب 

بحاجة إلى مكاف،   مسألة التكحيد التي ذكرىا البخارم كمسمـ في صحيحييما ىي: أف اهلل 

                                                           
،  (1/217)ج عمى ميمات التعاريؼ المناكم، التكقيؼ: انظرك (، 1/217)جمجمكع الفتاكل  ( انظر: ابف تيمية،(1

، (1/124)ج، مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف ابف عثيميف: كانظر(، 1/133)جالجرجاني، كتاب التعريفات : كانظر
 (1/209)جمحمد بف عبد الرحمف الخميس، شرح الرسالة التدمرية : كانظر
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كأثبتا لو تعالى أماكف متعددة...، كأحاديث الصحيحيف تدلنا عمى ككف اهلل متحيزان في مكاف معيف، 
فرد كؿ كاحد مف مؤلفي الصحاح أبكابان مستقمة في صحاحيـ، حتى أف عمما، أىؿ السنة كتبكا كقد أ

 .(1)في بياف ىذه المسألة كتكضيحيا كتبان كثيرة"

، كقد الدالة عمى صفة العمك هلل  الضعيفة كالمكضكعةاألحاديث  بعضكينقؿ النجمي 
يذكر النجمي في ىذا الباب مف الصحيح  تعمد النجمي بجمع األحاديث الكاىية في ىذا الباب، كلـ

اًريىةه  ًلي كىانىتٍ ك ..، .أنو قاؿ:  عف عمر بف الحكـماـ مسمـ في صحيحو إال ما ركاه اإل  تىٍرعىى جى
نىمنا دو  ًقبىؿى  ًلي غى كَّاًنيًَّة، أيحي ؿه  كىأىنىا غىنىًميىا، ًمفٍ  ًبشىاةو  ذىىىبى  قىدٍ  الذٍّيبي  فىًإذىا يىٍكـو  ذىاتى  فىاطَّمىٍعتي  كىاٍلجى  ًمفٍ  رىجي
، بىًني ـى ، كىمىا آسىؼي  آدى كىٍكتييىا لىًكنٍّي يىٍأسىفيكفى كَّةن، صى ـى    اهللً  رىسيكؿى  فىأىتىٍيتي  صى ، ذىًلؾى  فىعىظَّ مىيَّ  يىا: قيٍمتي  عى

اً،، ًفي: قىالىتٍ  «اهللي؟ أىٍيفى : »لىيىا فىقىاؿى  ًبيىا، فىأىتىٍيتيوي  «ًبيىا اٍئًتًني: »قىاؿى  أيٍعًتقييىا؟ أىفىبلى  اهللً  رىسيكؿى  : قىاؿى  السَّمى
 . (2)«ميٍؤًمنىةه  فىًإنَّيىا أىٍعًتٍقيىا،: »قىاؿى  اهلًل، رىسيكؿي  أىٍنتى : قىالىتٍ  «أىنىا؟ مىفٍ »

 بقكلو: " المستفاد مف األحاديث: عقب عمييا  كبعد عرض النجمي لؤلحاديث كالسخرية منيا 

 يخمؽ الخمؽ كاف في ظمة مف الغماـ.أف اهلل تعالى متحيز كلو مكاف، كقبؿ أف  .1
أف اهلل تعالى لما خمؽ الخمؽ استقر عمى عرشو كفكقو، ككاف العرش يئط مف ثقمو تعالى كما يئط  .2

 المركب مف ثقؿ راكبو.
أف هلل تعالى أماكف متعددة يستقر فييا أنى شا،، فمرة تجده عمى السحاب، كأخرل يعتمي العرش،  .3

 يستقر في جية قبمة المصمي كأخرل يتكسط بينيما.كثالثة ينزؿ مف العرش، كتارة 
عبلكة عمى ما حكتو لنا ىذه األحاديث مف التجسيـ كالتشبيو، فإنيا تذكر مسائؿ حكؿ السماكات  .4

كالعرش كالكرسي...، كىذه األمكر ليست خفية عمى المطالع المبيب المحقؽ، كعميو أف يحكـ 
 . (3)عمى مثؿ ىذه األحاديث"

ثبات صحة ك  هلل كاالستكا، مزاعميـ في إنكار صفة العمك أف يثبت الشيعة مف أجؿ ك  ا 
 .يركنيا عف النبي التي كاذيب العديد مف األب كاحتجاأف اهلل تعالى في كؿ مكاف، قكليـ ب

                                                           
 152( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 باب تحريـ الكبلـ في الصبلة، كنسخ ما كاف مف إباحتو  كمكاضع الصبلة،مـ، كتاب المساجد صحيح مسمسمـ، ( (2
 537( حديث رقـ 1/381)ج
 156ص  الصحيحيف عمى أضكا، النجمي، صادؽ محمد( (3
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ركل المجمسي عف عبداهلل بف جعفر عف أبيو عف الصادؽ عف آبائو قاؿ: " قاؿ أمير فقد 
: ما حضره منا : مف الذم حضر سجت الفارسي كىك يكمـ رسكؿ اهلل المؤمنيف  ؟ فقاؿ القـك

ككاف رجبلن مف ممكؾ  -ييكدم فارسي –: لكني كنت معو كقد جا،ه سبحت أحد، فقاؿ عمي 
، فقاؿ: يا محمد أيف اهلل ؟ قاؿ: ىك في كؿ مكاف، كربنا ال يكصؼ بمكاف، كال (1)فارس ككاف ذربان 
بل مكاف كال يزاؿ، فقاؿ: يا محمد إنؾ لتصؼ ربان عظيمان ببل كيؼ، فكيؼ لي أف يزكؿ بؿ لـ يزؿ ب

أعمـ أنو أرسمؾ؟ فمـ يبؽ بحضرتنا ذلؾ اليكـ حجر كال مدر كال جبؿ كال شجر كال حيكاف إال قاؿ 
كأف مكانو: أشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو، كقمت أنا أيضان: أشيد أف ال إلو إال اهلل 

 .(2)محمدان عبده كرسكلو"

إلى تأكيؿ اآليات  كاعمد مزاعميـ في نفي العمك كاالستكا، هلل  أف يثبت الشيعةكمف أجؿ 
 بو؛ مف أجؿ أف تتناسب مع عقيدتيـ. دي تى عٍ حسب أىكائيـ، كقامكا بتحريؼ النصكص مف غير دليؿ يي 

ـُ َظَذ ]: قاؿ الطبطبائي في تفسير قكلو تعالى ُْحَ ْرِش اْشَتَقىافرَّ ًَ ف إ"  :.{9}طه:[ اف

االستكا، عمى العرش كناية عف االحتكا، عمى الممؾ، كاألخذ بزماـ تدبير األمكر، كىك فيو تعالى  
عمى ما يناسب ساحة كبريائو كقدسو كظيكر سمطنتو عمى الككف، كاستقرار ممكو عمى األشيا، 

صبلح شؤنيا، فاستكاؤه عمى العرش يستم ـز إحاطة ممكو بكؿ شي،، كانبساط تدبيره بتدبير أمكرىا كا 
عمى األشيا،، سماكييا كأرضييا، جميميا كدقيقيا، خطيرىا كيسيرىا، فيك تعالى رب كؿ شي، 
المتكحد بالربكبية، إذ ال نعني بالرب إال المالؾ لمشي، المدبر ألمره؛ كلذلؾ عقب حديث االستكا، 

ذلؾ في معنى التعميؿ كاالحتجاج عمى عمى العرش بحديث ممكو لكؿ شي، كعممو بكؿ شي،، ك 
 .(3)االستكا، المذككر"

أف اهلل تعالى مستكو عمى عرشو، كذلؾ فيـ ينكركف العرش  اإلثناعشريةأنكر الشيعة  كماك 
كالكرسي ككؿ أمر يدؿ عمى صفة العمك هلل تعالى، كيتيمكف كؿ مف أثبت صفة العمك هلل تعالى 

 بالتشبيو كالتجسيـ.
                                                           

بنا، فيي ذىًربىة، إذا  ،الًحدَّةي مف كؿٍّ شي،و  الذاَرب:( (1 ًعدىتوي تىٍذرىبي ذىرى يقاؿ: رجؿ ذىًرب المساف: حاد ه. كيقاؿ: ذىًربىت مى
د في المغة  ديدنا. انظر: األزدم، المينىجَّ ، إذا ساؿ صى ٍرحي  (1/205)جاٍحتىدٍَّت مف الجيكع، كذىًرب الجي

 86حديث رقـ  (38/133)ج( المجمسي، بحار األنكار (2
 (16/120)جفسير الميزاف ( الطبطبائي، ت(3
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قكلو: " ليست لو صفة تناؿ، كال تضرب لو فيو  ركل الكميني عف عمي بف أبي طالب 
بقكلو: " فنفى  ثـ عقب الكميني عمى كبلـ عمي ، .(1)األمثاؿ، كؿ دكف صفاتو تحبير المغات "

 "،(2)أقاكيؿ المشبية حيف شبيكه بالسبيكة كالبمكرة كغير ذلؾ مف أقاكيميـ مف الطكؿ كاالستكا. 

ذا كاف اهلل عند المجسمة في السما،،  ككذلؾ يقكؿ الشيعي محمد جعفر شمس الديف: " كا 
فبلبد لو مف شي، يجمس عميو يناسب عظمتو كسعة ممكو، فقالكا بأنو يجمس عمى عرش يئط مف 

 .(3)تحتو كأطيط الرحؿ الحديد"

دـ فيميـ كينكر شمس الديف عمى أىؿ السنة استدالليـ باآليات القرآنية، متيمان إياىـ بع
عرشان يجمس عميو بآيات أىميا قكلو  لمنصكص فيقكؿ: " كقد استدؿ المجسمة عمى أف هلل 

ْرِش اْشَتَقى]تعالى:  ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ ، حيث فيمكا مف االستكا، في اآلية ما ىك .{9}طه:[ افرَّ

 .(4)المتعارؼ مف جمكس الممكؾ عمى عركشيـ"

" كالكاقع أنو ليس المراد  :بقكلوثـ يذكر شمس الديف تأكيؿ الشيعة لصفة العمك كاالستكا، 
بالعرش ىذا الكرسي الفخـ المرصع بالجكاىر كاليكاقيت، المتعارؼ لمحكاـ كالممكؾ، بؿ المراد بو 

تكا، عالـ الخمؽ كاألمر، كتدبير شؤكف الككف، كليس المراد باالستكا، الجمكس، بؿ المراد باالس
 .(5)االستيبل، عمى كؿ ذلؾ"

 الشبية والرد عمييا: مناقشة
مف إنكار صفة العمك، كتأكيؿ االستكا، باالستيبل،  اإلثناعشريةإف ما ذىبت إليو الشيعة 

بداللة القرآف الكريـ، كالسنة النبكية،   كالقير باطؿ مف عدة كجكه؛ ألف صفة العمك ثابتة هلل 
ج بداللة المغة، كداللة العقؿ كالفطرة، كمف  باطؿ ، ككذلؾسمؼ األمةماع مف يعتد بقكليـ مف كا 

 خبلؿ تضارب أقكاؿ الشيعة في المسألة، كذلؾ عمى النحك التالي.

                                                           
 1حديث رقـ  (1/79)جباب جكامع التكحيد  ،( الكميني، أصكؿ الكافي، كتاب التكحيد(1
 (1/79)ج( المصدر السابؽ (2
 176( محمد جعفر شمس الديف، دراسات في العقيدة اإلسبلمية ص (3
 ( المصدر السابؽ(4
 177ص  السابؽ المصدر( (5
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ثبات صفة العمو هلل أواًل:  من خالل النصوص الواردة والمتنوعة في  بطالن تأويالت الشيعة، وا 
 القرآن الكريم:

كاستكائو عمى عرشو، مما  مف اآليات الدالة عمى عمك اهلل لقد كرد في القرآف الكريـ العديد 
دالة عمى ال يدع مجاؿ لمشؾ أك اإلنكار أك التأكيؿ، كقد تنكعت الدالالت فتناكلت جميع األمكر ال

 العمك، كمف ىذه اآليات:

َوُهَق ]: التصريح بالعمك المطمؽ الداؿ عمى جميع مراتب العمك مكانان كمكانةن، قاؿ تعالى .1

ًَئِؿُ  ِعُّ اف ًَ بِرُ :]كقاؿ تعالى .{699}البقرة:[ اف َُ ِعُّ اف ًَ : كقاؿ تعالى .{6:}احلج:[ َوَأنَّ اهللَ ُهَق اف

بِرِ ] َُ ِعِّ اف ًَ ُؿ هلِل اف ُْ  .(1).{56}غافر:[ َؾٚحُل

قاؿ عبد الرحمف التميمي: " في آية الكرسي كغيرىا مف القرآف أثبت لنفسو العمك بأنكاعو 
الثبلثة: عمك القير، عمك القدر، عمك الذات، كمف نفى عمك الذات فقد سمب اهلل كصفو...، كحديث 

مذىب المعراج الذم تكاترت بو السنة يدؿ عمى عمك اهلل عمى خمقو كأنو عمى عرشو فكؽ سماكاتو كىذا 
سمؼ األمة كأئمتيا كمف تبعيـ مف أىؿ السنة كالجماعة يثبتكف هلل ما أثبت لنفسو كما أثبتو لو رسكؿ اهلل 

 كتنزييان ببل  ،مف صفات كمالو كنعكت جبللو عمى ما يميؽ بجبلؿ اهلل كعظمتو، إثباتان ببل تمثيؿ
 .(2)تعطيؿ"

إِْذ َؿَٚل اهلُل َيٚ ِظَٔسك ] :التصريح برفعو بعض المخمكقات إليو، قاؿ تعالى حكاية عف عيسى  .2

ُروا ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ُرَك ِم ِّٓ َؽ إَِِلَّ َوُمَى ًُ
َٔؽ َوَراؾِ ًْٔٚ]: كقاؿ تعالى، .{99}آل عمران:[ إِِنِّ ُمَتَقؾِّ

َِ ُِقُه َي * َوَمٚ َؿَت

ِْٔف  ُف اهللُ إَِف ًَ َٚن اهللُ َظِزيًزا َحًَُِٔم َبْؾ َرَؾ ـَ .{>59-;59}النساء:[[ َو
(3). 

قاؿ شمس الديف السفاريني:" قد جا، في الكتاب كالسنة مف ذلؾ ما يتعذر أك يتعسر 
إحصاؤه، فتارة يخبر أنو خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ ثـ استكل عمى العرش...، كتارة يخبر 

، كتارة يخبر بنزكليا مف عنده، كتارة يخبر بأنو العمي األعمى بعركج األشيا، كصعكدىا كارتفاعيا إليو

                                                           
 (1/330)ج( حياة بف محمد بف جبريؿ، اآلثار الكاردة عف عمر بف عبد العزيز في العقيدة (1
 (1/241)ج( عبد الرحمف بف حسف التميمي، المطمب الحميد في بياف مقاصد التكحيد (2
 (8/289)ج( ابف الكزير، العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ(3
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ًَئِؿُ ]: كقكلو .،{5}األعذ:[ َشبِِّح اْشَؿ َربَِّؽ األَْظَذ ]: كقكلو ِعُّ اف ًَ كتارة يخبر  .،{699}البقرة:[ َوُهَق اف

 .(1)بأنو في السما،، كتارة يجعؿ بعض الخمؽ عنده دكف بعض"

ْؾ َفُف ] قاؿ تعالى: التصريح بتنزيؿ الكتاب منو، .3 ًَ ْ َُيْ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََل ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ احَل

 كمف المعمـك أف النزكؿ ال يككف إال مف عمك. .{5}الكهف:[ ِظَقًجٚ

ـْ ]: التصريح بالفكقية مقركنان بأداة "مف" المعينة لمفكقية بالذات، قاؿ اهلل تعالى .4 ْؿ ِم ُ َُيَُٚؾقَن َرِبَّ

َمُرونَ  ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ْؿ َوَي ِٓ  .(2).{94}النحل:[ َؾْقِؿ

ِٚهُر َؾْقَق ِظَبِٚدِه َوُهَق احَلُُِٔؿ اخَلبِرُ ]: ذكر الفكقية مجردةن عف األداة، قاؿ تعالى .5 ََ [ َوُهَق اف

.{>5}األىعام:
(3). 

ُد ] التصريح بصعكد الكبلـ إليو، كرفع العمؿ الصالح، قاؿ تعالى: .6 ًَ ِْٔف َيْه ُٛ إَِف ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ اف

فُ  ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افهَّ َّ ًَ  .(4)كالصعكد إنما يككف مف األسفؿ لؤلعمى، {.54}فاطر:[ َواف

َداُرُه ]: التصريح بعركج المبلئكة إليو، قاؿ تعالى .7 َْ َٚن ِم ـَ ِْٔف ِِف َيْقٍم  وُح إَِف ُٜ َوافرُّ َُ ُرُج ادًََلئِ ًْ َت

 ٍٜ كالمعمكـ أف العركج إنما يككف مف األسفؿ لؤلعمى، كاآليات تدؿ عمى .، {8}ادعارج:[ ََخِْسَغ َأْفَػ َشَْ

في السما، كمستك عمى العرش، كلك كاف بكؿ مكاف لـ يكف ليذا االختصاص معنى كال فيو  أف اهلل 
 .(5)فائدة

  

                                                           
( شمس الديف السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة (1

 (1/193)جالمرضية 
 (2/381)جابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية انظر: ( (2
 ( المصدر السابؽ(3
 (1/309)جي حنيفة ( انظر: محمد بف عبد الرحمف الخميس، أصكؿ الديف عند اإلماـ أب(4
 (4/492)ج( انظر: ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (5
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: قتيبة الدينكرم: " كيؼ يسكغ ألحد أف يقكؿ: إنو بكؿ مكاف عمى الحمكؿ مع قكلو قاؿ ابف

ْرِش اْشَتَقى] ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ َؽ ]: أم: استقر؛ كما قاؿ .،{9}طه:[ افرَّ ًَ ـْ َم َٝ َوَم ْٕ َٝ َأ َؾَِ٘ذا اْشَتَقْي

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ ـَ اف ٚ ِم َٕ ٚ َٕجَّ ُد هللِ افَِّذي  ّْ ِؾ احَل َُ ِِْؽ َؾ ٍُ أم: استقررت، كما قكلو  .،{>6}ادؤمنون:[ َظَذ اف

ُد ا] تعالى: ًَ ِْٔف َيْه فُ إَِف ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افهَّ َّ ًَ ُٛ َواف ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ ككيؼ يصعد إليو شي، ، .{54}فاطر:[ ف

ىك معو؟ أك يرفع إليو عمؿ كىك عنده؟ ككيؼ تعرج المبلئكة كالركح إليو يكـ القيامة؟ كتعرج بمعنى 
ا ىذه "ذك المعارج"، ك"المعارج": الدرج، فم  يقاؿ: عرج إلى السما، إذا صعد، كاهلل  -تصعد 

لى مف تؤدم األعماؿ المبلئكة، إذا كاف بالمحؿ األعمى، مثمو بالمحؿ األدنى؟ كلك أف  الدرج؟ كا 
ىؤال، رجعكا إلى فطرىـ كما ركبت عميو خمقتيـ مف معرفة الخالؽ سبحانو، لعممكا أف اهلل تعالى ىك 

ف القمكب عند الذكر تسمك نحكه،  كاأليدم ترفع بالدعا، العمي، كىك األعمى، كىك بالمكاف الرفيع، كا 
 .(1)"إليو

التصريح باختصاص بعض المخمكقات بأنيا عنده، كأف بعضيا أقرب إليو مف بعض، قاؿ  .8
ـْ ِظبََٚدتِِف َوََل ] تعالى: وَن َظ ِزُ ُْ ـْ ِظَْْدُه ََل َيْسَت ََمَواِت َواألَْرِض َوَم ـْ ِِف افسَّ َوَفُف َم

ونَ    .{=5}األىبواء:[ َيْسَتْحِسُ

ـْ ِِف ]: تيمية: " كتارة يجعؿ بعض الخمؽ " عنده " دكف بعض كقكلو تعالىقاؿ ابف  َوَفُف َم

ونَ  ـْ ِظَبَٚدتِِف َوََل َيْسَتْحِسُ وَن َظ ِزُ ُْ ـْ ِظَْْدُه ََل َيْسَت ََمَواِت َواألَْرِض َوَم كيخبر ، .{=5}األىبواء:[ افسَّ

ـَ ِظَْْد َربَِّؽ ]: عمف عنده بالطاعة كقكلو ُف َوَفُف إِنَّ افَِّذي َٕ ـْ ِظَبَٚدتِِف َوُيَسبُِّحق وَن َظ ِزُ ُْ ََل َيْستَ

فمك كاف مكجب العندية معنى عامان كدخكليـ تحت قدرتو كمشيئتو  .،{:64}األعراف:[ َيْسُجُدونَ 

كأمثاؿ ذلؾ: لكاف كؿ مخمكؽ عنده، كلـ يكف أحد مستكبران عف عبادتو، بؿ مسبحان لو ساجدان، كقد 
ـَ إِنَّ ا] قاؿ تعالى: ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ـْ ِظَبَٚدِِت َش وَن َظ ِزُ ُْ ـَ َيْسَت كىك  .، {4:}غافر:[ فَِّذي

                                                           
 (1/394)ج( ابف قتيبة الدينكرم، تأكيؿ مختمؼ الحديث (1
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سبحانو كصؼ المبلئكة بذلؾ ردان عمى الكفار المستكبريف عف عبادتيف كأمثاؿ ىذا في القرآف ال 
 .(1)يحصى إال بكمفة"

ََمِء َأْن ]تعالى: التصريح بأنو تعالى في السما، كأف المراد بيا العمك، قاؿ  .9 ـْ ِِف افسَّ َأَأِمُْْتْؿ َم

ُؿ األَْرَض َؾَِ٘ذا ِهَل ََتُقرُ  ُُ  .{:5}ادلك:[ َُيِْسَػ بِ

التصريح باالستكا، مقركنان بأداة "عمى" مختصان بالعرش الذم ىك أعمى المخمكقات قاؿ  .10
ْرِش اْشَتَقى] تعالى: ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ ََمَواِت  اهللُ : ]كقاؿ تعالى، .{9}طه:[ افرَّ افَِّذي َرَؾَع افسَّ

ًَْرشِ  ٍد َتَرْوََنَٚ ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ اف َّ ْرِ َظ ٌَ ، ففي ىذه اآلية أثبت اهلل تعالى استكا،ه .{6}الرعد:[ بِ

 .(2)عمى العرش الذم ىك أعمى المخمكقات

ف بما يؤمنكف بذلؾ كما يؤمنك  -أىؿ السنة كالجماعة  -قاؿ ابف تيمية: " فإف الفرقة الناجية 
 .(3)أخبر اهلل تعالى بو في كتابو العزيز مف غير تحريؼ كال تعطيؿ، كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ"

إخباره تعالى عف فرعكف أنو راـ الصعكد إلى السما،، ليطمع إلى إلو مكسى فيكذبو فيما  .11
ـِ ِِل ] أخبره مف أنو سبحانو فكؽ السماكات، فقاؿ: ُغ  َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن َيٚ َهَٚمُٚن اْب ُِ ًَعِّ َأْب ًحٚ َف َسْ

َِِع إَِػ إَِفِف ُمقَشك َٖضَّ ََمَواِت َؾ  . {;7-:7}غافر:[ األَْشَبَٚب* َأْشَبَٚب افسَّ

قاؿ أبك العز الحنفي شارح العقيدة الطحاكية: " فمف نفى العمك مف الجيمية فيك فرعكني، 
مًَّدمٌّ "كمف أثبت و فيك ميكسىًكمٌّ ميحى

(4). 

ىي صفة حقيقية ثابتة  يتبيف مف خبلؿ اآليات القرآنية أف صفة االستكا، كصفة العمك هلل 
هلل سبحانو، كال صحة لحمؿ األلفاظ مف الحقيقة لممجاز، فجميع اآليات صرحت بالفكقية كاالستكا، 

 عمى العرش، كبذلؾ يتبيف بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة مف نفي لتمؾ الصفة.

                                                           
 (166-5/165)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (1
 (1/60)ج، فتح رب البرية بتمخيص الحمكية ابف عثيميف( انظر: (2
 (3/141)ج، مجمكع الفتاكل ( ابف تيمية(3
 (2/358)ج( أبك العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية (4
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 من خالل السنة النبوية الصحيحة ثانيًا: بطالن تأويالت الشيعة، إثبات صفة العمو هلل 
بداللة السنة النبكية الصحية كالصريحة، فقد كرد في  إف صفة العمك كاالستكا، ثابتة هلل  

يدع كاستكائو عمى عرشو، مما ال  السنة النبكية الصحيحة الكثير مف األحاديث الدالة عمى عمك اهلل 
 تأكيؿ، كمف ىذه األحاديث ما يمي:مجاؿ لمشؾ أك ال
ميييـي  الرَّاًحميكفى » :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   عف عبد اهلل بف عمرك  الحديث األول: ، يىٍرحى ميكا الرٍَّحمىفي  اٍرحى

ـٍ  األىٍرضً  ًفي مىفٍ  ٍمكي اً،، ًفي مىفٍ  يىٍرحى ـي  السَّمى مىيىا فىمىفٍ  الرٍَّحمىًف، ًمفى  شيٍجنىةه  الرًَّح مىوي  كىصى مىفٍ  المَّوي  كىصى  قىطىعىيىا كى
 .(1)«المَّوي  قىطىعىوي 

ـٍ "  ىك قكؿ النبي  الشاىد في الحديث: ٍمكي  ". السَّمىا،ً  ًفي مىفٍ  يىٍرحى
 لى في السما، كالمراد بيا العمك.في السما، عرشو، كفيو تصريح بأنو تعا أم أف اهلل  وجو الداللة:

ـٍ  ًإفَّ " ، قاؿ: ، عف النبي : عف سمماف  الفارسي الحديث الثاني بَّكي ًييٌّ  رى ٍبًدهً  ًمفٍ  يىٍستىٍحًيي كىًريـه، حى  عى
ا يىدىٍيًو، ًإلىٍيوً  يىٍرفىعى  أىفٍ  اًئبىتىٍيفً : قىاؿى  أىكٍ  - ًصٍفرنا، فىيىريدَّىيمى  .(2)"  - خى

 :) يرفع إليو يديو(الشاىد في الحديث
مف المعمـك أف رفع اليديف إلى السما، يككف إلى جية عمك، أم أف العبد يرفع يديو إلى  وجو الداللة:

 السما، ككنو يعمـ يقينان أف المدعك في السما،.
رىٍجنىا: قىاؿى   عىاًزبو  ٍبفً  اٍلبىرىا،ً  عىفً  الحديث الثالث: ؿو  ًجنىازىةً  ًفي ، النًَّبيٍّ  مىعى  خى اًر، ًمفى  رىجي  اأٍلىٍنصى

لىمَّا اٍلقىٍبًر، ًإلىى فىاٍنتىيىٍينىا ٍد، كى مىسى  ييٍمحى مىٍسنىا ، المَّوً  رىسيكؿي  فىجى ٍكلىوي، كىجى مىى كىأىفَّ  حى ، ري،يكًسنىا عى ًفي الطٍَّيرى  يىًدهً  كى
فىعى  اأٍلىٍرًض، ًفي يىٍنكيتي  عيكده  ثنا، أىكٍ  رَّتىٍيًف،مى  اٍلقىٍبرً  عىذىابً  ًمفٍ  ًبالمَّوً  اٍستىًعيذيكا: »فىقىاؿى  رىٍأسىوي، فىرى : قىاؿى  ثيَـّ  ،«ثىبلى
ٍقبىاؿو  الد ٍنيىا ًمفى  اٍنًقطىاعو  ًفي كىافى  ًإذىا اٍلميٍؤًمفى  اٍلعىٍبدى  ًإفَّ "  ًئكىةه  ًإلىٍيوً  نىزىؿى  اآٍلًخرىًة، ًمفى  كىاً   ًبيضي  السَّمىا،ً  ًمفى  مىبلى

كًه، ، كيجيكىىييـي  كىأىفَّ  اٍلكيجي نًَّة، أىٍكفىافً  ًمفٍ  كىفىفه  مىعىييـٍ  الشٍَّمسي نيكطه  اٍلجى نيكطً  ًمفٍ  كىحى نًَّة، حى تَّى اٍلجى  ًمٍنوي  يىٍجًمسيكا حى
ًر، مىدَّ  ٍكًت، مىمىؾي  يىًجي،ي  ثيَـّ  اٍلبىصى مىٍيوً  اٍلمى ـي، عى تَّى السَّبلى  الطَّيٍّبىةي، النٍَّفسي  أىيَّتييىا: فىيىقيكؿي  رىٍأًسًو، ًعٍندى  يىٍجًمسى  حى

                                                           
البخارم، شعب  ،1924حديث رقـ  (4/323)جسنف الترمذم، باب ما جا، في رحمة المسمميف الترمذم، ( (1

األلباني، ، صححو األلباني، انظر: 10537حديث رقـ  (13/401)ج باب في رحـ الصغير كتكقير الكبيراإليماف، 
 3522حديث رقـ  (1/661)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو 

ابف  ،3865حديث رقـ  (2/1271)جباب رفع اليديف في الدعا، سنف ابف ماجة، كتاب الدعا،، ابف ماجة، ( (2
( 3/160)ج، باب األدعية، ذكر اإلخبار عما يستحب لممر، عند إرادة الدعا، رفع اليديف صحيح ابف حبافحباف، 

األلباني، ، صححو األلباني، انظر: 13557( حديث رقـ 12/423)ج، الطبراني، المعجـ الكبير 876حديث رقـ 
 873( حديث رقـ 2/239)جالتعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف 
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ٍغًفرىةو  ًإلىى اٍخريًجي ا تىًسيؿي  فىتىٍخريجي : »قىاؿى ". كىًرٍضكىافو  المَّوً  ًمفى  مى ذيىىا، السٍّقىاً،، ًفي ًمفٍ  اٍلقىٍطرىةي  تىًسيؿي  كىمى  فىيىٍأخي
ذىىىا فىًإذىا ٍيفو  طىٍرفىةى  يىًدهً  ًفي يىدىعيكىىا لىـٍ  أىخى تَّى عى ذيكىىا، حى ًفي اٍلكىفىًف، ذىًلؾى  ًفي فىيىٍجعىميكىىا يىٍأخي نيكًط، ذىًلؾى  كى  اٍلحى

يىٍخريجي  ةً  كىأىٍطيىبً  ًمٍنيىا كى مىى كيًجدىتٍ  ًمٍسؾو  نىٍفحى ، فىبلى  ًبيىا، فىيىٍصعىديكفى : " قىاؿى  «اأٍلىٍرضً  كىٍجوً  عى كفى  يىٍعًني يىمير 
مىى ًبيىا، ًئكىًة، ًمفى  مىئلىو  عى ا: قىاليكا ًإالَّ  اٍلمىبلى كحي  ىىذىا مى ؟ الر  في : فىيىقيكليكفى  الطَّيٍّبي ، ٍبفي  فيبلى فو  أىٍسمىاًئوً  ًبأىٍحسىفً  فيبلى
تَّى الد ٍنيىا، ًفي ًبيىا ييسىم كنىوي  كىانيكا الًَّتي  فىييشىيٍّعيوي  لىييـٍ  فىييٍفتىحي  لىوي، فىيىٍستىٍفًتحيكفى  الد ٍنيىا، السَّمىا،ً  ًإلىى ًبيىا يىٍنتىييكا حى
تَّى تىًمييىا، الًَّتي السَّمىا،ً  ًإلىى ميقىرَّبيكىىا سىمىا،و  كيؿٍّ  ًمفٍ   اٍكتيبيكا:  المَّوي  فىيىقيكؿي  السَّاًبعىًة، السَّمىا،ً  ًإلىى ًبوً  ييٍنتىيىى حى

ٍبًدم ًكتىابى  ، ًفي عى ، ًمٍنيىا فىًإنٍّي اأٍلىٍرًض، ًإلىى كىأىًعيديكهي  ًعمٍّيٍّيفى مىٍقتيييـٍ ًفييىا خى ، كى ـٍ ًمٍنيىا أيًعيديىي ييـٍ  كى  تىارىةن  أيٍخًرجي
 .(1) " ...أيٍخرىل

تَّى... ًبيىا فىيىٍصعىديكفى )  :الشاىد في الحديث  (.السَّاًبعىةً  السَّمىا،ً  ًإلىى ًبوً  ييٍنتىيىى حى
أف ركح العبد المؤمف تصعد لمسما، السابعة، أم تصعد  : في ىذا الحديث يذكر النبي وجو الداللة

إلى ربيا الذم ىك في السما، السابعة، كالمعمكـ أف الصعكد ال يككف إال لمعمك، كفي ىذا تصريح 
 كداللة كاضحة عمى أف اهلل تعالى في السما،.

مىبلىًئكىةه  ًبالمٍَّيؿً  مىبلىًئكىةه  ًفيكيـٍ   يىتىعىاقىبيكفى " قاؿ:  ،أف رسكؿ اهلل  :عف أبي ىريرة  الحديث الرابع:  كى
يىٍجتىًمعيكفى  ًبالنَّيىاًر، بلىةً  الفىٍجرً  صىبلىةً  ًفي كى ، بىاتيكا الًَّذيفى  يىٍعريجي  ثيَـّ  العىٍصًر، كىصى ـٍ  أىٍعمىـي  كىىيكى  فىيىٍسأىليييـٍ  ًفيكي

ٍكتيـٍ  كىٍيؼى : ًبًيـٍ  ٍكنىاىيـٍ : فىيىقيكليكفى  ًعبىاًدم؟ تىرى ، كىىيـٍ  تىرى م كفى م كفى  كىىيـٍ  كىأىتىٍينىاىيـٍ  ييصى  .(2)" ييصى

 "ًفيكيـٍ  بىاتيكا الًَّذيفى  يىٍعريجي  ثيَـّ  " قكلو : الشاىد في الحديث

 ف العركج يككف مف األدنى لؤلعمى،أم: يصعدكف لؤلعمى، كالمعمكـ أ يىٍعريجي  ثيَـّ  قكلو  وجو الداللة:
 .كفي ىذا داللة كاضحة كصريحة أف المبلئكة يصعدكف إلى السما، لعرض الصحؼ عمى ربيـ 

                                                           
( 3/54)جمصنؼ ابف أبي شيبة ابف أبي شيبة، ، 18534( حديث رقـ 30/499)جمسند اإلماـ أحمد أحمد، ( (1

، ابف أبي مندة، كتاب اإليماف 864( حديث رقـ 3/1294)ج، اآلجرم، كتاب الشريعة 12059قـ حديث ر 
( 1/344)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو  األلباني، ، كصححو األلباني، انظر:1064( حديث رقـ 2/962)ج

 1676حديث رقـ 
[، 4المبلئكة كالركح إليو{ ]المعارج: ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: }تعرج (2

، صحيح مسمـمسمـ،  ،7429حديث رقـ  (9/126)ج[.، 10كقكلو جؿ ذكره: }إليو يصعد الكمـ الطيب{ ]فاطر: 
 632( حديث رقـ 1/439)جكتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب فضؿ صبلتي الصبح كالعصر، كالمحافظة عمييما 
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"  :قاؿ شارح العقيدة الطحاكية بعد عرضة لآليات كاألحاديث الدالة عمى صفة العمك هلل 
كىذه األنكاع مف األدلة لك بسطت أفرادىا لبمغت نحك ألؼ دليؿ، فعمى المتأكؿ أف يجيب عف ذلؾ 

 .(1)"ييات لو بجكاب صحيح عف بعض ذلؾكمو، كى

 إف مف أكثر األحاديث داللة عمى صفة العمك ىك حديث المعراج الذم ركاه أنس الحديث الخامس:
بو إلى السما،، كأخبرنا كذلؾ كيؼ أنو تردد  دى عً بأف جبريؿ صي  ، حيث أخبرنا النبي بف مالؾ 

 النًَّبي   قىاؿى  :، قاؿ أنس ، فكاف يصعد إلى ربو كينزؿ إلى مكسى كربو  بيف مكسى 
: «. ،.. ّتَّى ًبي عيًرجى  ثيَـ ًريؼى  ًفيوً  أىٍسمىعي  ًلميٍستىكىل ظىيىٍرتي  حى ، اٍبفي  قىاؿى  ،«األىٍقبلىـً  صى ٍزـو  ٍبفي  كىأىنىسي  حى

اًلؾو  مىى  المَّوي  فىفىرىضى "  : النًَّبي   قىاؿى : مى ٍمًسيفى  أيمًَّتي عى بلىةن، خى ٍعتي  صى ، فىرىجى تَّى ًبذىًلؾى ٍرتي  حى مىى مىرى  عى
ا: فىقىاؿى  ، ميكسىى مىى لىؾى  المَّوي  فىرىضى  مى ؟ عى ٍمًسيفى  فىرىضى : قيٍمتي  أيمًَّتؾى بلىةن، خى  ًإلىى فىاٍرًجعٍ : قىاؿى  صى
، بٍّؾى ، تيًطيؽي  الى  أيمَّتىؾى  فىًإفَّ  رى ، ذىًلؾى ٍعتي عى  فىرىاجى ٍعتي  ا،شىٍطرىىى  فىكىضى عى : قيٍمتي  ، ميكسىى ًإلىى فىرىجى  كىضى

، رىاًجعٍ : فىقىاؿى  شىٍطرىىىا، بَّؾى ٍعتي  تيًطيؽي، الى  أيمَّتىؾى  فىًإفَّ  رى عى  فىرىاجى ٍعتي  شىٍطرىىىا، فىكىضى  اٍرًجعٍ : فىقىاؿى  ًإلىٍيًو، فىرىجى
، ًإلىى بٍّؾى ، تيًطيؽي  الى  أيمَّتىؾى  فىًإفَّ  رى ٍعتيوي، ذىًلؾى ، ًىيى : فىقىاؿى  فىرىاجى ٍمسه ، كىًىيى  خى ٍمسيكفى ، القىٍكؿي  ييبىدَّؿي  الى  خى  لىدىمَّ

ٍعتي  ، رىاًجعٍ : فىقىاؿى  ، ميكسىى ًإلىى فىرىجى بَّؾى تَّى ًبي، اٍنطىمىؽى  ثيَـّ  رىبٍّي، ًمفٍ  اٍستىٍحيىٍيتي : فىقيٍمتي  رى  اٍنتىيىى حى
ٍنتىيىى، ًسٍدرىةً  ًإلىى ًبي ا أىٍدًرم الى  أىٍلكىافه  كىغىًشيىيىا المي ؟ مى نَّةى، أيٍدًخٍمتي  ثيَـّ  ًىيى بىاًيؿي  ًفييىا فىًإذىا الجى ذىا الم ٍؤليؤً  حى  كىاً 

  .(2)" " الًمٍسؾي  تيرىابييىا

حيث كرد فيو التصريح بمفظ  ىذا الحديث مف أقكل األحاديث داللة عمى صفة العمك هلل 
الصعكد كالنزكؿ كالعركج، كىذه األلفاظ جميعيا تدؿ داللة ال شؾ فييا كال ريب عمى صفة العمك هلل 

عمىإلى أ أدنىلؤلدنى، كالصعكد ال يككف إلى مف مف األعمى  ، فالنزكؿ ال يككف إال. 

صفة العمك ثابتة هلل يتبيف مما سبؽ مف تمؾ األحاديث كغيرىا مف األحاديث الصحيحة أف 
 كال مجاؿ لمشؾ أك التأكيؿ، كأف ما ذىب إليو الشيعة مف تأكيبلت ليذه الصفة ىي تأكيبلت ،

                                                           
 (2/386)ج( أبك العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية (1
 ،349( حديث رقـ 1/78)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب: كيؼ فرضت الصبلة في اإلسرا، (2

 (1/145)جإلى السماكات، كفرض الصمكات  كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسرا، برسكؿ اهلل 
 162حديث رقـ 
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فقد أنكر السنة الصحيحة الثابتة عف  باطمة غير قائمة عمى دليؿ، فمف أنكر صفة العمك هلل 
 كمف أنكر السنة الصيحة فقد أنكر الديف. ،رسكؿ اهلل 

ثبات صفة العمو هلل   من خالل إجماع العمماء.  ثالثًا: بطالن تأويالت الشيعة، وا 
كالتابعكف كمف تبعيـ بإحساف مف أىؿ السنة كالجماعة عمى أف اهلل  لقد أجمع الصحابة 

تعالى مستكو عمى عرشو استكا، يميؽ بجبللو، كال صحة لمف يزعـ بأف القكؿ بالعمك كاالستكا، يؤدم 
 أك المشابية بيف اهلل تعالى كمخمكقاتو.لممماثمة 

قاؿ أبك حنيفة: "مف قاؿ ال أعرؼ ربي في السما، أك في األرض فقد كفر، ككذا مف قاؿ إنو 
عمى العرش كال أدرم العرش أفي السما، أك في األرض كاهلل تعالى ييدعى مف أعمى ال مف أسفؿ 

 .(1)ليس مف كصؼ الربكبية كاأللكىية في شي،"

ـُ َظَذ ] فقاؿ: يا أبا عبد اهلل  أف رجبلن جا، إلى مالؾ بف أنس  (2) رميكركل الدا ُْحَ افرَّ

ْرِش اْشَتَقى ًَ كيؼ استكل؟ قاؿ: فما رأينا مالكان كجد مف شي، ككجده مف مقالتو،  ،{9}طه:[ اف

الكيؼ »كعبله الرحضا،، كأطرؽ، كجعمنا ننتظر ما يأمر بو فيو، قاؿ: ثـ سرم عف مالؾ، فقاؿ: 
ني ألخاؼ أف  غير معقكؿ، كاالستكا، منو غير مجيكؿ، كاإليماف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة، كا 

 .(3)« خرجثـ أمر بو فأي  ،ضاالن تككف 

ككذلؾ قاؿ الشافعي: " القكؿ في السنة التي أنا عمييا، كرأيت أصحابنا عمييا أىؿ الحديث 
الذيف رأيتيـ كأخذت عنيـ مثؿ سفياف كمالؾ كغيرىما اإلقرار بشيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان 

اهلل تعالى ينزؿ إلى  رسكؿ اهلل، كأف اهلل تعالى عمى عرشو في سمائو يقرب مف خمقو كيؼ شا،، كأف
 .(4)سما، الدنيا كيؼ شا،"

                                                           
 (1/135)جحنيفة النعماف، الفقو األكبر  ( أبك(1
، أبك سعيد التميمي، الدارمي، الناقدىك عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد اإلماـ، العبلمة، الحافظ،  الدارمي:( (2

السجستاني، صاحب )المسند( الكبير كالتصانيؼ. كلد: قبؿ المائتيف بيسير، كطاؼ األقاليـ في طمب الحديث. تكفي 
 (325-319 /13)جعثماف الدارمي في ذم الحجة، سنة ثمانيف كمائتيف. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 104حديث رقـ  (1/66)ج( الدارمي، الرد عمى الجيمية (3
  (2/165)ج( ابف قيـ الجكزية، اجتماع الجيكش اإلسبلمية (4
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قاؿ: قيؿ ألبي: ربنا  بف حنبؿ عبد اهلل بف أحمد عفالخبلؿ في كتاب السنة: " أبك بكر كقاؿ 
قاؿ: نعـ،  تبارؾ كتعالى فكؽ السما، السابعة عمى عرشو بائف مف خمقو، كقدرتو كعممو بكؿ مكاف؟

ؾ بف عبد الحميد الميمكني قاؿ: سألت أبا عبد اهلل أحمد كأخبرني عبد المم، ال يخمك شي، مف عممو
عمف يقكؿ: إف اهلل تعالى ليس عمى العرش فقاؿ: كبلميـ كمو يدكر عمى الكفر، كركل أبك القاسـ 
الطبرم الشافعي في كتاب السنة لو بإسناده عف حنبؿ قاؿ: قيؿ ألبي عبد اهلل: ما معنى قكلو 

َْٕجقَ ]تعالى:  ـْ  قُن ِم ُُ ـْ َذفَِؽ َمٚ َي َٕك ِم ْؿ َوََل َأْد ُٓ ٍٜ إَِلَّ ُهَق َشِٚدُش َس ْؿ َوََل ََخْ ُٓ ًُ ٍٜ إَِلَّ ُهَق َرابِ ى َثًَلَث

ُٕقا ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ َثَر إَِلَّ ُهَق َم ـْ قاؿ:  [4]الحديد:  ]وهق مًُؿ[ كقكلو تعالى:  {;}ادجادلة:[ َوََل َأ

 .(1)صفة كسع كرسيو السماكات كاألرض"عممو محيط بالكؿ كربنا عمى العرش ببل حد كال 

بعمكه  كقد حكـ اإلماـ الطبرم رحمو اهلل باليبلؾ كالخسراف كالضبلؿ عمى مف لـ يقر هلل 
  كاستكائو عمى عرشو فقاؿ: " كحسب امرئ مف العمـ بو، كالقكؿ فيو أف ينتيي إلى قكؿ اهلل، 

ُف األَْشََمُء احُلْسَْكُؿِؾ اْدُظقا اهللَ َأِو ] ثناؤه، الصادؽ، كىك قكلو: َِ ٚ َمٚ َتْدُظقا َؾ ـَ َأيًّ ُْحَ [ اْدُظقا افرَّ

ٚ]وقوله تعالى:   {554}اإلرساء: ،  كيعمـ أف ربو ىك {.4>5}األعراف:[ َوهللِ األَْشََمُء احُلْسَْك َؾْٚدُظقُه ِِبَ

ََمَواِت َوَمٚ ِِف األَْرِض َوَمٚ بَ ]، الذم عمى العرش استكل َٝ افثََّرىَفُف َمٚ ِِف افسَّ ََم َوَمٚ ََتْ ُٓ َْْٔ ]

 .(2)فمف تجاكز ذلؾ فقد خاب كخسر كضؿ كىمؾ" ،.{:}طه:

كنا  كنقؿ اإلماـ األكزاعي عقيدة التابعيف في اإلقرار بأف اهلل تعالى فكؽ عرشو فقاؿ: "
كالتابعكف متكافركف نقكؿ: إف اهلل تعالى ذكره فكؽ عرشو، كنؤمف بما كردت السنة بو مف صفاتو 

 .(3)كعبل"جؿ 

  

                                                           
 (2/200)ج اإلسبلمية الجيكش اجتماع الجكزية، قيـ ابف( (1
 (1/26)ج( الطبرم، صريح السنة (2
 (2/304)ج( البييقي، األسما، كالصفات (3
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كاستكائو عمى عرشو، حتى كصؿ  كقد شدد العمما، عمى التغميظ بحؽ مف أنكر عمك اهلل 
كاتو عمى عرشو بائف اخزيمة: " مف لـ يقؿ إف اهلل فكؽ سم قاؿ ابفبيـ األمر لمحكـ بتكفيره كقتمو، 

ال ضربت عنقو، كألقي عمى مزبمة، لئبل يتأذل بنتف ريحو  مف خمقو كجب أف يستتاب، فإف تاب كا 
 .(1)أىؿ الممة كال أىؿ الذمة، ككاف مالو فيئا"

قاؿ ابف تيمية: " كقد اتفؽ األئمة جميعيـ مف المشرؽ كالمغرب عمى اإليماف بالقرآف: 
مف غير تفسير كال كصؼ   في صفة الرب   كاألحاديث التي جا، بيا الثقات عف رسكؿ اهلل 

كفارؽ الجماعة؛ فإنيـ   كال تشبيو، فمف فسر اليكـ شيئان مف ذلؾ فقد خرج عما كاف عميو النبي 
لـ يصفكا كلـ يفسركا؛ كلكف أقركا بما في الكتاب كالسنة ثـ سكتكا؛ فمف قاؿ بقكؿ جيـ فقد فارؽ 

 .(2)الجماعة؛ فإنو كصفو بصفة ال شي،"

الى استكا، عمى عرشو حقيقة، كلمعبد استكا، عمى الفمؾ حقيقة، كليس كقاؿ أيضان: " كهلل تع
ال يفتقر إلى شي،، كال يحتاج إلى شي، بؿ ىك  استكا، الخالؽ كاستكا، المخمكقيف، فإف اهلل 

الغني عف كؿ شي،، كاهلل تعالى يحمؿ العرش كحممتو بقدرتو، كيمسؾ السمكات كاألرض أف تزكال، 
إف اهلل مستك عمى عرشو حقيقة يقتضي أف يككف استكاؤه مثؿ استكا،  فمف ظف أف قكؿ األئمة:

العبد عمى الفمؾ كاألنعاـ لزمو أف يككف قكليـ: إف اهلل لو عمـ حقيقة، كسمع حقيقة، كبصر حقيقة، 
ككبلـ حقيقة، يقتضي أف يككف عممو كسمعو كبصره ككبلمو مثؿ المخمكقيف كسمعيـ كبصرىـ 

 .(3)ككبلميـ"

ف فإ، ؽ مف أقكاؿ العمما، فساد عقيدة الشيعة في صفة العمك كاالستكا، هلل يتضح مما سب
معنى االستكا، معمكـ، كاهلل تعالى مستكو عمى عرشو بائف عف خمقو، كأنو ال صحة لمزاعـ الشيعة 
في إنكار عمك اهلل تعالى، كال حجة ليـ كال دليؿ عندىـ يعتدكف بو إال ما دلتيـ عميو أىكائيـ 

 لغير صحيحة كالغير صريحة.كعقكليـ ا
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ثبات صفة العمو هلل   من جية العقل الصحيح الصريح.  رابعًا: بطالن تأويالت الشيعة، وا 
كاستكائو عمى عرشو، كيقر ببطبلف ما  إف العقؿ الصحيح الصريح يثبت صفة العمك هلل 

 ذىبت إليو الشيعة مف تأكيبلت لتمؾ الصفة كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

ٍٚم ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ ]قاؿ تعالى:  .1  َأيَّ
ِٜ
ََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَّ َؼ افسَّ َِ ُؿ اهللُ افَِّذي َخ ُُ إِنَّ َربَّ

َْٖمِرِه َأََل فَ  َراٍت بِ َر َوافُُّْجقَم ُمَسخَّ َّ ََ َس َواف ّْ ُبُف َحثًِٔثٚ َوافنَّ ُِ َٚر َيْى َٓ َْٔؾ افَّْ َِّ ٌِْق اف ْرِش ُي ًَ ُؼ اف ِْ ُف اخَل

َٚدِغَ وَ  ًَ فمك كاف االستكا، بمعنى االستيبل، كما يزعـ الشيعة . {98}األعراف:[ األَْمُر َتَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف

 كغيرىـ فيذا يعني أف اهلل تعالى لـ يكف مستكؿو عمى عرشو قبؿ خمؽ السمكات كاألرض، فإف كممة

َوُهَق ] رشو بدليؿ قكلو تعالى:خمؽ السمكات كاألرض قبؿ استكائو عمى ع تفيد أف اهلل  [ُثؿَّ  ]

ـُ  ْؿ َأْحَس ُُ ْؿ َأيُّ ـُ َق ُِ َْٔب
َٚن َظْرُصُف َظَذ ادَِٚء فِ ـَ ٍٚم َو  َأيَّ

ِٜ
ََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَّ َؼ افسَّ َِ ًًل  افَِّذي َخ َّ [ َظ

 كىافى »: فالعرش كاف مخمكقان قبؿ السمكات كاألرض، ككاف عمى الما،، قاؿ رسكؿ اهلل . {;}هود:

لىـٍ  المَّوي  كىافى  قىٍبمىوي، شىٍي،ه  يىكيفٍ  كى مىى عىٍرشيوي  كى اً،، عى مىؽى  ثيَـّ  المى ، السَّمىكىاتً  خى كىتىبى  كىاألىٍرضى  كيؿَّ  الذٍٍّكرً  ًفي كى
كقكؿ الشيعة أف االستكا، بمعنى االستيبل، داللة عمى أف اهلل تعالى قبؿ خمؽ السمكات  ،(1)«شىٍي،و 

كعمى قدرتو  تيبل، عمى العرش، كىذا القكؿ فيو تعدم عمى اهلل كاألرض لـ يكف يممؾ حؽ االس
 كسمطانو.

القيـ: " قاؿ اإلماـ عبد العزيز بف يحيى الكناني صاحب الشافعي رحميما اهلل  قاؿ ابف
تعالى: زعمت الجيمية أف معنى استكل: استكلى مف قكؿ العرب استكل فبلف عمى مصر يريدكف 
استكلى عمييا، قاؿ: فيقاؿ لو: ىؿ يككف خمؽ مف خمؽ اهلل أتت عميو مدة ليس بمستكؿ عميو؟ فإذا 

و: فمف زعـ ذلؾ فيك كافر. فيقاؿ لو: يمزمؾ أف تقكؿ أف العرش أتت عميو مدة ليس قاؿ: ال. قيؿ ل
 .(2)اهلل بمستكؿ عميو، كذلؾ ألنو أخبر أنو سبحانو خمؽ العرش قبؿ السماكات كاألرض"

                                                           
[، }كىك رب العرش العظيـ{ 7( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب }ككاف عرشو عمى الما،{ ]ىكد: (1

 7418حديث رقـ  (9/124)ج[، 129]التكبة: 
 (2/219)ج( ابف القيـ الجكزية، اجتماع الجيكش اإلسبلمية (2
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إف العقؿ الصحيح يرفض قكليـ بأف االستكا، يعني أف اهلل تعالى في كؿ مكاف كمستكو عمى كؿ  .2
في البيكت كاألسكاؽ كاألماكف الغير طاىرة، كاهلل تعالى منزه عف  عناه أف اهلل األشيا،؛ ألف ىذا م

 ذلؾ.
قاؿ األشعرم: " فمك كاف اهلل مستكيان عمى العرش بمعنى االستيبل،، كىك تعالى مستك عمى 
األشيا، كميا لكاف مستكيان عمى العرش، كعمى األرض، كعمى السما،، كعمى الحشكش، كاألقدار؛ 

ذا كاف قادران عمى األشيا، كميا لـ يجز عند أحد مف ألنو قاد ر عمى األشيا، مستكؿ عمييا، كا 
المسمميف أف يقكؿ إف اهلل تعالى مستك عمى الحشكش كاألخمية، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران، لـ 
يجز أف يككف االستكا، عمى العرش االستيبل، الذم ىك عاـ في األشيا، كميا، ككجب أف يككف 

 .(1)ى االستكا، يختص بالعرش دكف األشيا، كميا"معن

ما قالو األشعرم، رافضان لتأكيبلتيـ حيث  الشيعةإف مف الدالالت العقمية التي تثبت بطبلف ما قالتو  .3
قاؿ: " كيقاؿ ليـ: إذا لـ يكف مستكيان عمى العرش بمعنى يختص العرش دكف غيره، كما قاؿ ذلؾ 

فيك تحت األرض التي  ،في كؿ مكاف اآلثار، ككاف اهلل  أىؿ العمـ، كنقمو األخبار، كحممة
ذا كاف تحت األرض كاألرض فكقو، كالسما، فكؽ األرض كفي ىذا ما يمزمكـ أف  السما، فكقيا، كا 
تقكلكا إف اهلل تحت التحت، كاألشيا، فكقو، كأنو فكؽ الفكؽ كاألشيا، تحتو، كفي ىذا ما يجب أنو 

تو، كىذا ىك المحاؿ المتناقض، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران، كمما تحت ما ىك فكقو، كفكؽ ما ىك تح
 ."(2) مستك عمى عرشو دكف األشيا، كميا، ما نقمو أىؿ الركاية عف رسكؿ اهلل يؤكد أف اهلل 

كبمثؿ ذلؾ قاؿ ابف القيـ: " قاؿ بعضيـ: استكل بمعنى استكلى قاؿ الشاعر: قد استكل بشر 
سيؼ أك دـ ميراؽ، كاالستيبل، ال يكصؼ بو إال مف قدر عمى الشي، بعد .. مف غير .عمى العراؽ

 .(3)العجز عنو، كاهلل تعالى لـ يزؿ قادران عمى األشيا، كمستكليان عمييا"
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، يدرؾ يقينان ال ريب فيو أف إف العقؿ الصحيح المتدبر آليات اهلل تعالى، كأحاديث رسكلو 
اهلل تعالى يتصؼ بالعمك، كأنو تعالى منزه عف أف يككف في مكضع سفؿ، كالعقؿ يدرؾ ذلؾ، كلكف 

إال أف يطمسكا عمى قمكبيـ كعمى عقكليـ، كيتبعكا أىكائيـ كبذلؾ تحقؽ  اإلثناعشريةأبى الشيعة 
ُُ ] فييـ قكؿ اهلل  ْؿ َيِسُروا ِِف األَْرِض َؾَت َِ ٚ َأَؾ ًُقَن ِِبَ َّ ٚ َأْو َآَذاٌن َيْس ُِقَن ِِبَ َِ

ًْ ُِقٌب َي ْؿ ُؿ قَن ََلُ

ُدورِ  ُِقُب افَّتِل ِِف افهُّ َُ ك اف َّ ًْ ـْ َت
ك األَْبَهُٚر َوَفُِ َّ ًْ َٚ ََل َت  .{:8}احلج:[ َؾَِ٘نَّ

ثبات صفة العمو هلل   من جية الفطرة السميمة.  خامسًا: بطالن تأويالت الشيعة، وا 

كيظير ىذا األمر  ،إف مف المعمكـ أف الفطرة السميمة قد جبمت عمى االعتراؼ بعمك اهلل  .1
عندما يجد اإلنساف نفسو مضطران في دعائو، كعند استغاثتو، إلى أف يقصد جية العمك، كىذا 

 األمر ال يستطيع اإلنساف دفعو عف نفسو.

لـ، أمر مستقر في فطر العباد، قاؿ ابف تيمية: "عمك الخالؽ عمى المخمكؽ كأنو فكؽ العا 
معمكـ ليـ بالضركرة، كما اتفؽ عميو جميع األمـ، إقراران بذلؾ كتصديقان، مف غير أف يتكاطأكا عمى 
ذلؾ كيتشاعركا، كىـ يخبركف عف أنفسيـ أنيـ يجدكف التصديؽ بذلؾ في فطرىـ...، كىـ عندنا 

رادتو، مثؿ قصده عند الدعا، كال مسألة، يضطركف إلى تكجو قمكبيـ إلى يضطركف إلى قصد اهلل كا 
العمك، فكما أنيـ مضطركف إلى دعائو كسؤالو، كىـ مضطركف إلى أف يكجيكا قمكبيـ إلى العمـك 
إليو ال يجدكف في قمكبيـ تكجيان إلى جية أخرل، كال استكا، الجيات كميا عندىا كخمك القمكب عف 

قصد جية عمكىـ دكف غيرىا مف قصد جية مف الجيات بؿ يجدكف قمكبيـ مضطرة إلى أف ت
 .(1)الجيات"

إف مف المعمكـ بالضركرة أف عمك الخالؽ مستقر في فطرة اإلنساف، كأف اإلنساف مجبكؿ عمى  .2
ذلؾ، كالدليؿ عمى ذلؾ ما ذكره بف تيمية عف محمد بف طاىر المقدسي قكلو: " أف الشيخ أبا 

المنبر: " كاف اهلل كال عرش " كنفى جعفر اليمداني حضر مرة كاألستاذ أبك المعالي يذكر عمى 
ف كاف في آخر عمره رجع عف ىذه العقيدة كمات عمى  -االستكا،  عمى ما عرؼ مف قكلو كا 

 -قاؿ فقاؿ الشيخ أبك جعفر " يا أستاذ دعنا مف ذكر العرش  -ديف أمو كعجائز نيسابكر 
ا في قمكبنا: ما قاؿ أخبرنا عف ىذه الضركرة التي نجدى -يعني ألف ذلؾ إنما جا، في السمع 
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عارؼ قط " يا اهلل " إال كجد مف قمبو معنى يطمب العمك ال يمتفت يمنة كال يسرة، فكيؼ ندفع 
ىذه الضركرة عف قمكبنا؟ ". فصرخ أبك المعالي ككضع يده عمى رأسو كقاؿ. " حيرني اليمداني 

عرش كالعمـ باستكا، اهلل ". أك كما قاؿ كنزؿ، فيذا الشيخ تكمـ بمساف جميع بني آدـ فأخبر أف ال
عميو إنما أخذ مف جية الشرع كخبر الكتاب كالسنة، بخبلؼ اإلقرار بعمك اهلل عمى الخمؽ مف 
غير تعييف عرش كال استكا،، فإف ىذا أمر فطرم ضركرم نجده في قمكبنا نحف كجميع مف 

 .(1)يدعك اهلل تعالى فكيؼ ندفع ىذه الضركرة عف قمكبنا"

بمت عميو قمكب  ففإ :وخالصة األمر  عمك اهلل سبحانو أمر مكجكد في الفطرة السممية، كجي
الخمؽ جميعان، كالسؤاؿ الذم نسألو لمشيعة ىك ذات السؤاؿ الذم سألكه إلماـ الحرميف الجكيني 
فنقكؿ لمشيعة: أخبركنا عف ىذه الضركرة التي نجدىا في قمكبنا: ما قاؿ عارؼ قط " يا اهلل " إال 

 يطمب العمك، ال يمتفت يمنة كال يسرة، فكيؼ ندفع ىذه الضركرة عف قمكبنا؟. كجد مف قمبو معنى

ثبات صفة العمو هلل   من جية المغة.  سادسًا: بطالن تأويالت الشيعة، وا 
إف كممة االستكا، معمكمة المعنى في كؿ معاجـ المغة العربية، كلـ ترد في أم معجـ مف  

القير، كقد كرد العديد مف أقكاؿ أىؿ المغة حكؿ مفيكـ كممة  معاجـ المغة بأنيا بمعنى االستيبل، أك
 االستكا،، كمما جا، حكؿ مدلكؿ ىذه الكممة ما يمي:

: " استكل أم عبل، كيقكؿ: استكيت فكؽ الدابة، كعمى ظير الدابة، يركم في تيذيب المغةقاؿ ال .1
ُؿ اهللُ ] :أم: عمكتو، كقاؿ الزجاج: قاؿ قكـ في قكلو  ُُ ََمَواِت َواألَْرَض  إِنَّ َربَّ َؼ افسَّ َِ افَِّذي َخ

ًَْرشِ  ٍٚم ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ اف  َأيَّ
ِٜ
 .(2)عمد كقصد إلى السما،"  {7}يوىس:[ ِِف ِشتَّ

 قاؿ داكد بف عمي األصبياني: " كنت عند ابف األعرابي فأتاه رجؿ فقاؿ: ما معنى قكؿ اهلل  .2

ْرِش اْشَتَقى] ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ فقاؿ ابف األعرابي: ىك عمى عرشو كما أخبر، فقاؿ: يا ؟ . {9}طه:[ افرَّ

أبا عبد اهلل إنما معناه استكلى، فقاؿ ابف األعرابي: ما يدريؾ؟ العرب ال تقكؿ استكلى عمى الشي، 
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حتى يككف لو مضاد فأييما غمب فقد استكلى، أما سمعت قكؿ النابغة: إال لمثمؾ، أك مف أنت 
 .(1)استكلى عمى األمد".. سبؽ الجكاد، إذا .سابقو

ار ًبمىٍعنى ف  ذا عدم بيىا صى االٍستكىا،: ًإذا لـ يىتىعىدَّ بإلى يككف ًبمىٍعنى ااًلٍعًتدىاؿ كاالستقامة، كىاً 
ِؾ ] :قصد االٍستكىا، أم العمك كاالرتفاع، قاؿ تعالى َُ ِؽ َؾ ِْ ٍُ َؽ َظَذ اف ًَ ـْ َم َٝ َوَم ْٕ َٝ َأ َؾَِ٘ذا اْشَتَقْي

ُد هلِل افَّ  ّْ ْقِم افيَّٚدِِغَ احَل ََ ـَ اف ٚ ِم َٕ ٚ َٕجَّ مىٍكت كىاٍرتىفىعت : {>6}ادؤمنون:[ ِذي  ، كقد نيقؿ مثؿ ىذا (2) أىم عى

 .(3)ارتفع  بمعنىاستكل  جممة مف العمما، بأفعف 

القيـ: " كأما ادعاؤىـ المجاز في االستكا، كقكليـ في تأكيؿ استكل: استكلى فبل معنى  قاؿ ابف .3
لو ؛ ألنو غير ظاىر في المغة كمعنى االستيبل، في المغة المغالبة كاهلل تعالى ال يغالبو كال يعمكه 

 .(4)أحد"
قِرِه ]ذكر الفيركز آبادم في تفسير قكلو تعالى:  .4 ُٓ ْؿ إَِذا فَِتْسَتُقوا َظَذ ُط ُُ َٜ َربِّ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ ُثؿَّ َتْذ

ْٔفِ  َِ خرف:[ اْشَتَقْيُتْؿ َظ  .(5)رًكبتـ كاستعميتـ  :أىل  {57}الزُّ

مف خبلؿ ما سبؽ مف أقكاؿ أىؿ المغة كالببلغة في معاجـ المغة يتبيف أف معنى االستكا، 
، كىك العمك كاالرتفاع، كال صحة لتأكيؿ مف تأكؿ االستكا، بمعنى ا الستيبل،، فكممة االستيبل، معمـك

 لـ ترد في قكاميس المغة لمداللة عمى كممة االستكا،، كبذلؾ يتبيف بطبلف ما ذىب إليو الشيعة.

ثبات صفة العمو هلل   .عممائيممن خالل أقوال   سابعًا: بطالن تأويالت الشيعة، وا 
ىك نابع عف جيميـ بالنصكص، كعف ىكل  لصفة العمك هلل  اإلثناعشريةإف إنكار الشيعة 

في  أنفسيـ، كلك أنيـ أعممكا عقكليـ كتدبركا النصكص كعقمكىا ألدرككا أف تمؾ الصفة ثابتة هلل 
 .عممائيـعمى لساف أكابر  كتبيـ التي يعتبركنيا مرجعان يرجعكف إلييا، فقد كردت صفة العمك هلل 
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 (2/106)ج( الفيركزآبادل، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (5
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لمجمعة حقنا كحرمة، فإياؾ أف تضٌيع أك تقصر  فقد ركل الكميني عف أبي عبد اهلل قاؿ: "إف
في شي، مف عبادة اهلل، كالتقرب إليو بالعمؿ الصالح، كترؾ المحاـر كميا، فإف اهلل يضاعؼ فيو 
الحسنات، كيمحك فيو السيئات، كيرفع فيو الدرجات، قاؿ: كذكر أف يكمو مثؿ ليمتو، فإف استطعت 

بؾ ينزؿ في أكؿ ليمة الجمعة إلى سما، الدنيا، فيضاعؼ أف تحيييا بالصبلة كالدعا، فافعؿ، فإف ر 
ف اهلل كاسع كريـ"  .(1)فيو الحسنات، كيمحك فيو السيئات، كا 

قكؿ أبي عبد اهلل: "   عممائيـيذكر الكميني كالذم يعتبره الشيعة مف أكابر  ةالسابق ركايةفي ال
، فإف النزكؿ ال فإف ربؾ ينزؿ إلى السما، الدنيا" فقكلو ينزؿ دليؿ كاضح عمى صفة العمك هلل 

 يككف إال مف جية عمك.

المجمسي كذلؾ عف أبي جعفر الطكسي أنو كاف يقكؿ في سجكده: " سبحاف  مرجعيـ كركل
، س  .(2)بحاف العمي األعمى"ربي العظيـ، سبحاف ربي األعمى، سبحاف الحي القيـك

يقاؿ لمشيعة: ما المقصكد بقكؿ  عممائيـبعد تدبر ىذا الدعا، الذم كرد عمى لساف مرجع مف 
عمى؟ اهلل األ الطكسي: " سبحاف العمي األعمى"؟ كلماذا فرؽ الطكسي بيف اسـ اهلل العمي، كاسـ

م عبل بذاتو فكؽ جميع أليس ىذا فيو داللة كاضحة عمى عمك المكاف كالمكانة؟ فالعمي ىك الذ
عاؿو عمى عرشو بذاتو، كبكيفية حقيقية  خمقو، فاسـ اهلل العمي دؿ عمى عمك الذات كالفكقية، فاهلل 

معمكمة هلل سبحانو مجيكلة لنا، أما اسـ اهلل األعمى فدؿ عمى عمك الشأف كالمكانة، كىك أحد معاني 
لى في أحديتو عف الشريؾ، كتعالى في ، كتعاتعالى عف جميع النقائص كالعيكب العمك، فاهلل 

 صمديتو عف الصاحبة كالكلد كأف يككف لو كفكان أحد.

في كتب الشيعة ما ركاه المرجع الشيعي زيد النرسي في كتابو  كمما يثبت صفة العمك هلل 
ينزؿ في يـك عرفو في أكؿ  عف عبداهلل بف سناف قاؿ: " سمعت أبا عبد اهلل  يقكؿ: إف اهلل 

إلى األرض عمى جمؿ أفرؽ، يصاؿ بفخذيو أىؿ عرفات يمينان كشماالن، فبل يزاؿ كذلؾ حتى الزكاؿ 
إذا كاف عند المغرب كيقر الناس ككَّؿى اهلل ممكيف بحياؿ المازميف ينادياف عند المضيؽ الذم رأيت: 

                                                           
 6( حديث رقـ 3/414)ج ( الكميني، أصكؿ الكافي(1
 45حديث رقـ  (3/191)ج المصدر السابؽ( (2
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د ترل : آميف آميف رب العالميف، فمذلؾ ال تكايارب سٌمـ سٌمـ، كالٌرب يصعد إلى السما، كيقكؿ 
 .(1)صريعان كال كسيران"

ما أف اهلل بائف عف خمقو كيثبت أف اهلل تعالى في كؿ مكاف، بكمما يدؿ عمى بطبلف قكليـ 
ركاه المجمسي عف أبي جعفر الطكسي قكلو: " دلت عميؾ آياتؾ بما ال يستطيع المنكركف جحده؛ 

 .(2)الذم باف عف خمقو"ألف مف كانت السمكات كاألرضكف كما بينيما فطرتو، فيك الصانع 

 : إف اهلل أئمتكـ: ما المقصكد بقكؿ اإلثناعشريةديث يقاؿ لمشيعة احاأل هبعد قرا،ة كتدبر ىذ
ينزؿ إلى السما، الدنيا في ليمة الجمعة؟ كأنو ينزؿ في الثمث األخير مف الميؿ؟ أليس ىذا ىك النزكؿ 

ينزؿ في يـك عرفو في أكؿ الزكاؿ  الذم يككف مف عمك ؟ كيقاؿ ليـ ما المقصكد بقكليـ " إف اهلل 
األرض؟ كبرغـ أننا  إلى األرض عمى جمؿ أفرؽ" أليس المقصكد مف ذلؾ أف اهلل يتنزؿ مف السما، إلى

ال نؤمف بمثؿ تمؾ األحاديث التي يظير فييا التجسيـ كالتشبيو، كلكننا أكردنا تمؾ األحاديث لتككف 
شاىدان عمى بطبلف ما يزعـ بو الشيعة، كشاىد عمى تناقض أقكاليـ، فتناقض أقكاؿ القـك دليؿ عمى 

 خمقو؟  أف اهلل بائف عفبطبلف مذىبيـ، كيقاؿ ليـ أيضان: ما المقصكد بقكؿ مراجعكـ ب

عمى خمقو،  فإف أىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف بعمك اهلل  :وخالصة األمر في ىذه المسألة
كاستكائو تعالى عمى عرشو استكا، يميؽ بجبللو، كأنو بائف مف خمقو، كىـ بائنكف منو، كقد كافقيـ 
عمى قكليـ في إثبات العمك كؿ مف كاف لو قمب أك سمع أك بصيرة، كقد استدؿ أىؿ السنة 

لؾ يتضح أنو ال كالجماعة عمى إثبات صفة العمك بالقرآف، كالسنة، كاإلجماع، كالعقؿ، كالفطرة، كبذ
صحة لما يزعـ بو الشيعة مف نفي العمك كتأكيؿ االستكا،، كيتضح مدل مخالفتيـ لصريح المعقكؿ 

 كصحيح المنقكؿ.

  

                                                           
 (2/404)جصبياني، رياض العمما، ( األ(1
 13حديث رقـ   (84/296ج)( المجمسي، بحار األنكار (2
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عمى أحاديث النزول إلى السماء الدنيا  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب الثاني
 في الصحيحين والرد عمييا

د األحاديث لمسما، الدنيا، كقامكا بر  صفة النزكؿعف اهلل تعالى  اإلثناعشريةنفى الشيعة ي
فييا أف اهلل تعالى يتنزؿ إلى السما، الدنيا نزكالن يميؽ  التي ذكر النبي الكاردة في الصحيحيف 

ف مما يقع بو التناقض عند الشيعة  كقكليـ  ىك إنكارىـ لصفة العمك هلل  اإلثناعشريةبجبللو، كا 
بأف اهلل تعالى في كؿ مكاف، كفي الكقت ذاتو ينكركف أف اهلل تعالى يتنزؿ إلى السما، الدنيا، فيـ 

الدنيا، كال أثبتكا لو مكانان في  النزكؿ إلى السما،جمعكا بيف النقيضيف، فبل ىـ أثبتكا  قدبذلؾ 
ة في الصحيحيف، ككذلؾ في السما،، فأيف ىك إلو الشيعة إذف؟ كبالرغـ مف أف أحاديث النزكؿ ثابت

إال أف الشيعة يأبكف إال أف ينكركا تمؾ الصفة هلل تعالى، كليس ىذا فحسب بؿ  ،كافة كتب السنف
 يسخركف مف عمما، أىؿ السنة لتصديقيـ مثؿ تمؾ األحاديث التي ركاىا أصحاب السنف.

ذا نزؿ يقكؿ الشيعي محمد جكاد خميؿ: " بما أف ىذا الرب ينزؿ، فبلبد لو مف الصع كد، كا 
 .(1)خبل المكاف منو، ككذلؾ إذا صعد"

لـ حيث  ،) اهلل كتنقبلتو( :في كتابو بابان بعنكافمحمد صادؽ النجمي كيضع المرجع الشيعي 
ذكر اسـ اهلل تعالى مجردان دكف أف يثبت لو العزة أك الجبللة، أكرد فيو  بؿينزه فيو اهلل تعالى، 
 يىٍنًزؿي " : قاؿ  اهلل رسكؿ أف:  ىريرة أبي ي صحيحييما عفف بخارم كمسمـالحديث الذم ركاه ال

ب نىا تىعىالىى تىبىارىؾى  رى  يىٍدعيكًني، مىفٍ : يىقيكؿي  اآلًخري  المٍَّيؿً  ثيميثي  يىٍبقىى ًحيفى  الد ٍنيىا السَّمىا،ً  ًإلىى لىٍيمىةو  كيؿَّ  كى
 .(2)" لىوي  فىأىٍغًفرى  يىٍستىٍغًفريًني مىفٍ  فىأيٍعًطيىوي، يىٍسأىليًني مىفٍ  لىوي  فىأىٍستىًجيبى 

 يىٍكـو  ًمفٍ  مىا" : قاؿ  اهلل رسكؿ ما جا، عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: إف يكردككذلؾ 
ٍبدنا ًفيوً  اهللي  ييٍعًتؽى  أىفٍ  ًمفٍ  أىٍكثىرى  فىةى، يىٍكـً  ًمفٍ  النَّاًر، ًمفى  عى نَّوي  عىرى ًئكىةى، ًبًيـً  ييبىاًىي ثيَـّ  لىيىٍدنيك، كىاً   اٍلمىبلى
ا: فىيىقيكؿي  ً،؟ أىرىادى  مى  .(3)" ىىؤيالى

                                                           
 74في صحيح البخارم ص  مالمستدرؾ عمى كشؼ المتكار  ،( محمد جكاد خميؿ(1
، 1145( حديث رقـ 2/53)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب التيجد، باب الدعا، في الصبلة مف آخر الميؿ (2

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب الترغيب في الدعا، كالذكر في آخر الميؿ، كاإلجابة فيو 
 758ديث رقـ ( ح1/521)ج
 1348( حديث رقـ 2/982)ج( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب في فضؿ الحج كالعمرة، كيـك عرفة (3
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 ثـ يعقب النجمي عمى ىذه األحاديث بقكلو: " المستفاد مف ىذه األحاديث:

 تجسيـ اهلل تعالى.
 حاجة اهلل إلى المكاف.
 حاجة اهلل إلى الجية.

آخر...، كعمى كؿ تحديد اهلل تعالى بحدكد بحيث يحتاج إلى تغيير مكانو، كأف ينتقؿ مف محؿ إلى 
 .(1)حاؿ فإف ىذا الحديث ينافي كيبايف مسممات العقؿ كالقرآف حكؿ التكحيد"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف ما ذىبت إليو الشيعة مف نفي ألحاديث النزكؿ في الصحيحيف باطؿ كغير قائـ عمى 

 فيذا ناتج إما أحاديث النبي  في أف ىناؾ تشبيو أك تجسيـ يتكىىَّـ ألف مف؛ دليؿ صحيح ييعتد بو
كأف  العمـ، عف فكاجب عميو أف يبحث ،في نفسو أك لجحكد كىكلن  فيمو، قصكر في أك عممو، لقمَّة

 فإف عجز فيمو عف إدراؾ الحؽ كغيـ األمر عميو فميىًكؿ الحؽ، لو يتبيف حتى التدبر في يجتيد
َْٚ]: العمـ في الراسخكف قاؿ كما كليقؿ أىؿ العمـ بو، إلى األمر ـْ ِظِْْد َربِّ ؾٌّ ِم ـُ }آل [ َآَمَّْٚ بِِف 

مف عدة  كقد تبيف بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة، كتبيف قمة فقييـ في المسألة، كذلؾ، .{;عمران:

 كجكه:

إف الذم دعا الشيعة كدفع بيـ إلنكار حديث النزكؿ كغيره مف أحاديث الصفات، ىك  الوجو األول:
عف مثؿ ىذا التفكير كقطع عمينا  كقد نيانا ربنا  المخمكؽ، عمى الخالؽ قياس عف الناتج التفكير

 حيث قاؿ في كتابو العزيز: ،الطمع في معرفة ما ليس لنا بو عمـ في إدراؾ غيبو ككيٍنًو صفاتو 

َل ] ٌْ ـَ َواإِلْثَؿ َوافَب ٚ َوَمٚ َبَى َٓ َر ِمْْ َٓ َقاِحَش َمٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبِّ ََم َحرَّ َّٕ قا بِٚهلِل ُؿْؾ إِ ـُ ْرِ احَلؼِّ َوَأْن ُتْؼِ ٌَ بِ

قنَ  ُّ َِ ًْ َُقُفقا َظَذ اهللِ َمٚ ََل َت ٚ َوَأْن َت ًٕ َىٚ ِْ ْل بِِف ُش كذلؾ ألف عقؿ اإلنساف ، .{77}األعراف:[ َمٚ ََلْ ُيَْزِّ

يستطيع أف  ال اإلنساف كاف محدكد القدرة، كال طاقة لو بتصكر خالقو الذم خمقو كرىكَّبىوي، فإذا
كتمؾ الركح  الجنة، كأكصاؼ المبلئكة، كأكصاؼ الجف، كنعيـ خمقيا اهلل  غيبيات بعقمو صكريت

 مف أجؿ ذلؾ يجب عمى اإلنساف أف يؤمف بما ؟، الخالؽ يتصكر أف التي بيف جنبيو، فكيؼ لو

                                                           
 165-164( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
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كغيرىا مف الصفات التي أثبتيا اهلل تعالى  كالعمك كالنزكؿ كاالستكا، في النصكص مف صفات كرد
 .بجبللو كعظمتو يميؽ هلل تعالى كما كيثبتيا ،لنفسو، كأثبتيا لو رسكلو 

 ىك؟ كيؼ: لو قيؿ الدنيا؟ السما، إلى ربنا ينزؿ كيؼ: قاؿ السائؿ : " إذا(1)بف الكزيراقاؿ 
 العمـ يستمـز الصفة بكيفية العمـ إذ نزكلو، كيفية نعمـ ال كنحف: لو قيؿ .كيفيتو أعمـ ال أنا: قاؿ فإذا

 كتكميمو كبصره سمعو بكيفية بالعمـ تيطالبني فكيؼ لو، كتابعه  لو، فرع كىك المكصكؼ، بكيفية
ذا ذاتو، كيفية تعمـ ال كأنت كنزكلو، كاستكائو  األمر، نفس في ثابتة حقيقة ذاتان  لو بأف تيًقر   كنت كا 
 نفس في ثابت ىك كاستكاؤه كنزكلو ككبلميو كبصريه فسمعيو شي،ه  ييماًثمييا ال الكماؿ لصفات مستكجبة
 ككبلميـ كبصرىـ المخمكقيف، سمع فييا ييشابييوي  ال التي الكماؿ بصفات ميتصؼ كىك األمر،
 .(2)العقميات" في ليـ الـز الكبلـ كىذا كاستكاؤىـ، كنزكليـ

ببطبلنيا، كيعيبكف عمى البخارم كمسمـ إيرادىـ مثؿ إف األحاديث التي يزعـ الشيعة  الوجو الثاني:
تمؾ األحاديث ىي أحاديث صحيحة كفي أعمى مراتب الصحة، كقد كردت في كتب السنف كميا، 
كليس في الصحيحيف فقط، كىذا يعني أف الشيعة يتيمكف جميع أصحاب السنف بما اتيمكا بو 

 البخارم كمسمـ، كمف ىذه األحاديث ما يمي:

تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوي  يىٍنًزؿي " : قاؿ  اهلل رسكؿ أف ىريرة  أبي عف األول:الحديث  ا،ً  ًإلىى كى  الد ٍنيىا السَّمى
، المٍَّيؿً  ثيميثي  يىٍمًضي ًحيفى  لىٍيمىةو  كيؿَّ  ؿي ، أىنىا: فىيىقيكؿي   األىكَّ  ذىا مىفٍ  لىوي، فىأىٍستىًجيبى  يىٍدعيكًني الًَّذم ذىا مىفٍ  المىًمؾي
تَّى كىذىًلؾى  يىزىاؿي  فىبلى  لىوي، فىأىٍغًفرى  يىٍستىٍغًفريًني الًَّذم ذىا مىفٍ  فىأيٍعًطيىوي، يىٍسأىليًني الًَّذم  .(3) "الفىٍجري  ييًضي،ى  حى

                                                           
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل، عز  ىك الوزير: ابن( (1

الديف، مف آؿ الكزير: مجتيد باحث، مف أعياف اليمف. كلد في ىجرة الظيراف )مف شطب: أحد جباؿ اليمف( كتعمـ 
 (5/300)جىػ. الزركمي، األعبلـ 840بصنعا، كصعدة كمكة كتكفي سنة

 (129-4/128)جكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ ( ابف الكزير، الع(2
( 2/307)جسنف الترمذم، باب ما جا، في نزكؿ الرب تبارؾ كتعالى إلى السما، الدنيا كؿ ليمة الترمذم، ( (3

 ،10240( حديث رقـ 9/179)ج، النسائي، السنف الكبرل، الكقت الذم يستحب فيو االستغفار 446حديث رقـ 
يجابيا لمف آمف بو ثـ سدد بعد صحابف حباف،  يح ابف حباف، باب فرض اإليماف، ذكر كتبة اهلل جؿ كعبل الجنة كا 

صحيح  األلباني،  صححو األلباني، انظر:( 5/50)جالمعجـ الكبير الطبراني، ، 212( حديث رقـ 1/444)جذلؾ 
 8159( حديث رقـ 1356 /2)جالجامع الصغير كزياداتو 
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 ًلشىٍطرً  الد ٍنيىا السَّمىا،ً  ًإلىى المَّوي  يىٍنًزؿي " :  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  عف أبي الحديث الثاني:
 مىفٍ : يىقيكؿي  ثيَـّ  فىأيٍعًطيىوي، يىٍسأىليًني أىكٍ  لىوي، فىأىٍستىًجيبى  يىٍدعيكًني مىفٍ : فىيىقيكؿي  اآٍلًخرً  المٍَّيؿً  لىثيميثً  أىكٍ  المٍَّيؿً 

ٍيرى  ييٍقًرضي  ًديـو  غى  .(1)" ظىميكـو  كىالى  عى

مىى أىشيؽَّ  أىفٍ  لىٍكالى " : قاؿ  النبي عف ،ىريرة  أبي عف الحديث الثالث: ىمىٍرتيييـٍ  أيمًَّتي عى  ًبالسٍّكىاؾً  ألى
كً،، مىعى  ٍرتي  اٍلكيضي ىخَّ ى فىًإذىا المٍَّيًؿ، ًنٍصؼً  أىكٍ  المٍَّيًؿ، ثيميثً  ًإلىى اٍلًعشىا،ى  كىألى  ًنٍصؼي  أىكٍ  المٍَّيًؿ، ثيميثي  مىضى

 ًمفٍ  ىىؿٍ  لىوي؟ فىأىٍغًفرى  ميٍستىٍغًفرو  ًمفٍ  ىىؿٍ  ؟فىأيٍعًطيىوي  سىاًئؿو  ًمفٍ  ىىؿٍ : فىقىاؿى  الد ٍنيىا، السَّمىا،ً  ًإلىى نىزىؿى  المٍَّيًؿ،
مىٍيًو؟ فىأىتيكبى  تىاًئبو   .(2)" فىأيًجيبىوي؟ دىاعو  ًمفٍ  ىىؿٍ  عى

 ًإلىى يىٍيًبطي  اٍلبىاًقي المٍَّيؿً  ثيميثي  كىافى  ًإذىا" : قاؿ ، اهلل رسكؿ أف ،مسعكد  ابف عف الحديث الرابع:
اً،، أىٍبكىابى  يىٍفتىحي  ثيَـّ  الد ٍنيىا، السَّمىا،ً   يىزىاؿي  كىالى  سيٍؤلىوي؟ ييٍعطىى سىاًئؿو  ًمفٍ  ىىؿٍ : فىيىقيكؿي  يىدىهي  يىٍبسيطي  ثيَـّ  السَّمى
تَّى كىذىًلؾى   .(3)" اٍلفىٍجري  يىٍسطىعى  حى

كؿً  أىحاديث أيلٍّفىتٍ  قاؿ اإلماـ الذىبي معقبان عمى أحاديث النزكؿ: " قد ٍز،و  في الن زي ذىًلؾى  جي  كى
 .(4)ًبًو" أىٍقطىعي  ميتىكاًتره 

  

                                                           
سفراييني، مستخرج أبي عكانة، كتاب اإليماف، بياف نزكؿ الرب تبارؾ كتعالى إلى السما، الدنيا، ( أبك عكانة األ(1

كأف اهلل ال يناـ، كأنو يخفض القسط كيرفعو، كأف أعماؿ النيار ترفع إليو كؿ يـك كأعماؿ الميؿ ترفع إليو كؿ ليمة، 
 ،377( حديث رقـ 1/127)جو الكريـ حجبو نكر الرب تعالى عف النظر إلى كجي كالدليؿ عمى أف النبي 

( حديث 4/66)جالبغكم، شرح السنة  ،4653( حديث رقـ 3/3)جالبييقي، السنف الكبرل، باب الترغيب في قياـ آخر الميؿ 
  8166( حديث رقـ 1357 /2)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو  األلباني، كصححو األلباني، انظر: ،948رقـ 
كصححو األلباني كقاؿ: إسناده صحيح عمى شرط  ،9591حديث رقـ  (15/362)جحمد مسند اإلماـ أأحمد، ( (2

  (2/197)جإركا، الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ  األلباني، انظر: ،الشيخيف
إركا، الغميؿ في  ،األلباني، كصححو األلباني، انظر: 3673( حديث رقـ 6/191)ج أحمد اإلماـ مسند أحمد،( (3

 450( حديث رقـ 2/199)جأحاديث منار السبيؿتخريج 
 242( حديث رقـ 1/100)ج( الذىبي، العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار كسقيميا (4
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 التي األحاديث ىذه ما: فقاؿ ،(1)طاىر بف اهلل عبد عمى دخمت: "راىكيو بف إسحاؽ كقاؿ
 نعـ،: قمت .الدنيا السما، إلى ينزؿ اهلل أف ترككف: قاؿ األمير؟ اهلل أصمح شي، أم: قمت ترككنيا؟

 .(2)األحكاـ" يرككف الذيف الثقات ركاه

مف أحاديث كأقكاؿ أىؿ العمـ فييا، يتبيف أف البخارم كمسمـ لـ يتفردا مف خبلؿ ما سبؽ 
نما جا،ت تمؾ األحاديث مبثكثة في كافة كتب السنف، كأقرىا كصححيا كافة  بأحاديث النزكؿ، كا 

 فبل صحة لمزاعـ الشيعة كاتياميـ لمبخارم كمسمـ. تد بعمميـ،عالعمما، الذيف يي 

، معناه السنة أىؿ عند إف النزكؿ الوجو الثالث:  السما، إلى كىك أف اهلل تعالى ينزؿ مفيكـ كمعمـك
ىك، كأىؿ السنة يممككف األدلة الشرعية عمى  إال كيفيتو يعمـ كال بجبللو يميؽ حقيقيان  نزكالن  الدنيا

 عف ينطؽ ال الذم ىك الذم أخبر بذلؾ، كىك  اهلل رسكؿ أف نزكؿ اهلل تبارؾ كتعالى، كىك
 السما، إلى ينزؿ مف ال يتنزؿ، أك ليس ىك اهلل بأف يثبت الذم الشرعي الشيعةدليؿ  فما اليكل،
ُْْتْؿ َصِٚدِؿغَ ]الدنيا؟  ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ  .{8:}النمل:[ ُؿْؾ َهُٚتقا ُبْرَهٚ

 السنة، أىؿ بو أقر  النبي عف النزكؿ خبر صح " لما: (3) النيسابكرم عثماف أبك قاؿ
 كعممكا، خمقو، بنزكؿ تشبييان  يعتقدكا ، كلـ الرسكؿ قالو ما عمى النزكؿ كأثبتكا الحديث، كقبمكا
 ذكات تشبو ال ذاتو أف كما الخمؽ، صفات تشبو ال  الرب صفات أف كتحققكا كاعتقدكا، كعرفكا
 .(4)كبيران" عمكان  كالمعطمة المشبية يقكؿ عما كتعالى سبحانو الخمؽ،

                                                           
األمير العادؿ، أبك العباس حاكـ خراساف،  بف الحسيف بف مصعب، طاىر بف اهلل عبد ىك: عبد اهلل بن طاىر( (1

كما كرا، النير، تأدب، كتفقو، كسمع مف: ككيع، كيحيى بف الضريس، كالمأمكف. ركل عنو: ابف راىكيو، كنصر بف 
فريقية، ثـ خراساف، ككاف  زياد، كالفضؿ بف محمد الشعراني، كعدة. كلو يد في النظـ كالنثر، قمده المأمكف مصر كا 

جكادان، ممدحان، مف رجاؿ الكماؿ، كمات سنة ثبلثيف كمائتيف، كلو ثماف كأربعكف سنة.  ، سائسان، مييبان،ممكان مطاعان 
 (9/73)جالذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (1/230)ج، العرش ( الذىبي(2
ىك الشيخ اإلماـ المحدث الكاعظ القدكة، شيخ اإلسبلـ، األستاذ، أبك عثماف سعيد بف  أبو عثمان النيسابوري:( (3

إسماعيؿ بف سعيد بف منصكر النيسابكرم، الحيرم، الصكفي. مكلده سنة ثبلثيف كمائتيف بالرم كتكفي لعشر بقيف 
 (11/41)جمف ربيع اآلخر، سنة ثماف كتسعيف كمائتيف. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

( السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (4
 (1/244)ج
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 ال النزكؿ حسب زعميـ حركة، كالحركة ألف ينزؿ؛ ال اهلل تعالى أف يزعـ الشيعة  الرابع: الوجو
إف لفظة الحركة لـ ترد  ىك: كجكابو األجساـ، حدكث عمى دليبلن  الحركة سبحانو، كيعتبركف بو تميؽ

؛ ألف لفظة الحركة لـ تأت عمى لساف أىؿ السنة كالجماعة، كلـ يذكر أحد منيـ ىذا الكصؼ هلل 
دىا، ككصؼ اهلل تعالى بض راد بيا الشيعة نفي نزكؿ اهلل في باب أسما، اهلل كصفاتو، كلكف لك أ

فيقاؿ ليـ عندئذ: فيؿ يميؽ بو سبحانو أف يككف جمادان أك  باهلل  تميؽ ال الحركة بأف كقكليـ
ٚ]تعالى:  قكلو في يقكلكف كماذا ميقعدان؟ ًٍّ ٚ َص ًٍّ َُِؽ َص َؽ َوادَ ؟. فكيؼ .{66}الفجر:[ َوَجَٚء َربُّ

  .العباد كمحاسبتيـ يـك القيامة؟ سيأتي لمفصؿ بيف

 كاحد، محؿ في يتعاقباف كالسككف الحركة ألف بالحركة؛ يكصؼ ال تعالى قاؿ البييقي: "اهلل
نما  الحدث، أعراض مف ككبلىما بالسككف، يكصؼ أف يجكز مف بالحركة يكصؼ أف يجكز كا 

  .(1)شي،" كمثمو ليس عنيما، متعاؿو  كتعالى تبارؾ كاهلل المخمكقيف، كأكصاؼ

 كأىؿ ،بمشيئتو تتعمؽ التي الفعمية الصفات ثابت هلل تعالى، كىك مف إف النزكؿ الوجو الخامس:
كما كقع في  نفكسيـ في يقع كال أك التكييؼ، لمتمثيؿ دكف التعرض بذلؾ، يؤمنكف كالجماعة السنة

 الذات في العظيـ المخمكقيف، كذلؾ ألنيـ يعممكف التبايف كنزكؿ  اهلل  نزكؿ نفكس الشيعة بأف
 البصير. السميع كىك شي، كمثمو ليس اهلل بأف كاألفعاؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ، كيؤمنكف كالصفات

  

                                                           
 (2/378)ج( البييقي، األسما، كالصفات (1
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ًنيف: " عف أبي قاؿ ابف مى  مالؾ،: المشايخ مف أدركتي  مىفٍ  كيؿ  : قاؿ (1)عباد بف زىير زى
 حؽ، كقاؿ النزكؿ: يقكلكف كانكا المبارؾ، كككيع، كابف (3)، كعيسى(2)عياض بف كفضيؿ كسفياف،

د   كىالى  ًبوً  أيًقر  : نىعىـٍ : فىقىاؿى  ؟النزكؿ عف (5)عدم بف يكسؼ كسألت: (4)كضاح ابف دًّا، أىحي سىأىٍلتي  حى ٍنوي  كى  عى
،: فىقىاؿى  مىًعيفو  ًاٍبفى  ـٍ د   كىالى  ًبوً  أيًقر   نىعى دًّا" ًفيوً  أىحي  .(6)حى

 كالكاجب  الصفات الفعمية هلل  االحاديث التي تثبتحديث النزكؿ ىك مف  إف الوجو السادس:
 النصكص بو جا،ت ما عمى بيا اإليماف أك فعمية ذاتية أكانت سكا، تعالى اهلل صفات نحك عمينا

ْثِِِف ] :المخمكقيف، لقكلو تعالى بصفات تمثيميا عف تكييفيا، كالكؼ محاكلة عف كالكؼ ِّ ـَ َْٔس  ؾِِٔف َف

ٔعُ  ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ورى:[ افَبِهرُ  َرْ  .{55}الشُّ

 األفعاؿ قياـ يثبت مف يثبتو فيذا عباده، بعض مف كتقربو نفسو، دنكه تيمية: "كأما قاؿ ابف
 السمؼ، أئمة مذىب كىذا العرش، عمى كاستكائو كنزكلو القيامة، يكـ كمجيئو بنفسو، االختيارية

 .(7)متكاتر" بذلؾ عنيـ كالنقؿ الحديث، كأىؿ المشيكريف، اإلسبلـ كأئمة

                                                           
ؤاسيّ ىك ( (1 يؿ ٍبف ًعياض،  زىير ْبن عّباد الرُّ ٍيسىرة، كفيضى ابف عـٌ ككيع. سىًمعى: مالؾ ٍبف أنس، كحفص ٍبف مى

سىف ٍبف  كالمسٌيب ٍبف شىًريؾ، كابف المبارؾ، كجماعة. سىف ٍبف الفىرىج الغٌزٌم، كالحى ٍنوي: محمد بف أحمد العريني، كالحى كىعى
ٌفي في شىٌكاؿ سنة مائتيف كثماف  ككاف ييكنَّى سيفياف، كجماعة؛ منيـ: أبك حاتـ الرازٌم، كقاؿ: ثقة. أبا محمد. تيكي

فيات المشاىير كىاألعبلـ   (5/824)جكثبلثيف بمصر. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى
ىك ابف مسعكد بف بشر، اإلماـ، القدكة، الثبت، شيخ اإلسبلـ، أبك عمي التميمي، اليربكعي،  الفضيل بن عياض:( (2

الخراساني، كلد بسمرقند، كارتحؿ في طمب العمـ. مات في أكؿ سنة سبع كثمانيف كمائة، في خبلفة ىاركف، ككاف ثقة، 
 (8/424(، )ج7/393النببل، )ج الذىبي، سير أعبلـانظر: نبيبلن، فاضبلن، عابدان، كرعان، كثير الحديث. 

بف أبي إسحاؽ السبيعي مف ىمداف. كيكنى أبا عمرك. كىك مف أىؿ الككفة ...، ككاف  عيسى بن يونسىك: ( (3
 (7/339)جثقة ثبتنا، كمات في أكؿ سنة إحدل كتسعيف كمائة في خبلفة ىاركف. ابف سعد، الطبقات الكبرل 

اإلماـ، الحافظ، محدث األندلس، أبك عبد اهلل محمد بف كضاح بف بزيع المركاني، مكلى  ىك :ابن وضاح( (4
صاحب األندلس عبد الرحمف بف معاكية الداخؿ. كلد سنة تسع كتسعيف كمائة...، تكفي ابف كضاح في المحـر سنة 

 (10/469)جسبع كثمانيف كمائتيف. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 
ابف زريؽ بف إسماعيؿ كيقاؿ: ابف عدم بف الصمت . اإلماـ الثقة الحافظ أبك يعقكب التيمي  يوسف بن عديىك: ( (5

الككفي،، سكف مصر كحدث بيا، كقد اختمؼ في سنة كفاتو فقيؿ أنو تكفي يـك الثبلثا، لسبع بقيف مف شير ربيع اآلخر 
 (8/498ظر: المصدر السابؽ )جسنة اثنتيف كثبلثيف، كقيؿ: مات سنة ثبلثيف، كقيؿ: سنة ثبلث كثبلثيف. ان

 (1/113)ج( ابف أبي زمنيف، أصكؿ السنة، كمعو رياض الجنة بتخريج أصكؿ السنة (6
 (5/466)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (7
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إف قكؿ الشيعة بأف النزكؿ يستكجب حاجة اهلل تعالى لمجية كالمكاف ىك قكؿ  :السابع الوجو
متيافت؛ ألف أىؿ السنة كالجماعة ال يستخدمكف لفظ الجية كالمكاف في حؽ اهلل تعالى، كالشيعة 

 ىـ مف يزعمكف بالمكاف، فيـ أصحاب القكؿ كالزعـ بأف اهلل تعالى في كؿ مكاف.

كعمى لساف أئمتيـ،  عممائيـفي كتبيـ ك  إف النزكؿ الذم تنكره الشيعة ثابت هلل  :الثامن الوجو
فمماذا ينكركف عمى أىؿ السنة إثباتيـ لمنزكؿ كال ينكركف ذلؾ عمى أئمتيـ؟ أليس ىذا ىك التناقض 

 .بعينو، كدليؿ عمى سياسة الكيؿ بمكياليف؟

إف الرب تبارؾ كتعالى يتنزؿ في كؿ ليمة جمعة  ركل المجمسي عف أبي عبداهلل قاؿ: "فقد 
إلى السما، الدنيا أكؿ الميؿ، كفي كؿ ليمة في الثمث األخير...، فإذا طمع الفجر عاد الرب إلى 

 .(1)عرشو، فقسـ األرزاؽ بيف عباده"

رغـ عدـ إقرار الباحث بما جا، في ركايات الشيعة، كعدـ الكثكؽ بصحة ىذه الركايات، إال 
فبعد أف  ،صفة النزكؿ هلل الحديث فيو داللة كاضحة غير قابمة لمشؾ أك التأكيؿ عمى ىذا أف 

إلى عرشو الذم استكل  صعدي ذكر الراكم نزكؿ اهلل تعالى إلى السما، الدنيا، ذكر لنا أف اهلل 
 عميو فكؽ سبع سمكات.

 الثنكية عمى الصادؽ احتجاج حديث في الصدكؽ ابف بابكية القمي الممقب ركلكذلؾ ك 
: قكلو عف سألو": قاؿ عبداهلل أبا أتى الذم الزنديؽ حديث في الحكـ بف ىشاـ عف كالزناقة

ْرِش اْشَتَقى] ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ  فما :السائؿ قاؿ نفسو...، كصؼ بذلؾ عبداهلل: أبك قاؿ .{9}طه:[ افرَّ

 في ذلؾ :عبداهلل أبك قاؿ األرض؟ نحك تخفضكىا أف كبيف السما، إلى أيديكـ ترفعكا أف بيف الفرؽ
حاطتو عممو  العرش؛ نحك السما، إلى أيدييـ برفع كعباده أكليا،ه أمر  كلكنو سكا،، كقدرتو كا 
 إلى أيديكـ ارفعكا: قاؿ حيف   الرسكؿ عف كاألخبار القرآف ثبتو ما فثبتنا الرزؽ، معدف جعمو ألنو
 أبك قاؿ الدنيا؟ السما، إلى ينزؿ أنو: فتقكؿ :السائؿ قاؿ. كمو األمة فرؽ عميو يجمع كىذا ، اهلل

 عف حاؿ قد أليس نزؿ ذافإ: السائؿ قاؿ كاألخبار، بو صحت قد الركايات ألف ذلؾ؛ نقكؿ عبداهلل:
 المخمكقيف مف يكجد عمى ما منو ذلؾ ليس عبداهلل: أبك قاؿ حدثت، صفة العرش عف لوكحك  العرش
 ىك بؿ حاؿ، الى حاؿ مف كيحكلو ينقمو كناقمة كالسآمة، كالمبللة عميو الحاؿ باختبلؼ تنتقؿ الذم

                                                           
 4( حديث رقـ 84/358جالمجمسي، بحار األنكار، باب دعكة المنادم في السحر كاستجابة الدعا، فيو )( (1
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 الذم المخمكؽ كنزكؿ نزكلو يككف فبل الحدكث، عميو يجرم كال الحاؿ، عميو يحدث ال كتعالى تبارؾ
 معاناة بغير الدنيا السما، إلى ينزؿ كلكنو األكؿ، المكاف منو خبل مكاف الى مكاف عف تنحى متى

 عف يكشؼ إنما الدنيا، السما، في ىك كذلؾ العرش عمى السابعة السما، في ىك كما فيككف كحركة
 كالبعد القرب في قدرتو، كمنظره مف ما شا، كيكشؼ شا،، حيث نفسو أكليا،ه كييًرم عظمتو،
 .(1)سكا،"

مف إنكار ديد مف الشكاىد التي تبطؿ ما ذىبكا إليو الع الذم يؤمف بو الشيعة، في ىذا الحديث
 كمف ىذه الشكاىد ما يمي:صفة النزكؿ، 

كىذا دليؿ عمى صحة ما ذىب إليو  ،الدنيا" السما، إلى ينزؿ اهلل: " أنوقكؿ أبي عبد الشاىد األول:
 أىؿ السنة مف القكؿ بالنزكؿ.

كاألخبار"، كىذا دليؿ عمى صحة  بو صحت قد الركايات قكؿ أبي عبد اهلل: " ألف الشاىد الثاني:
 كغيرىما مف كتب السنة.ما جا، في الصحيحيف 

 عميو يجرم كال الحاؿ، عميو يحدث ال كتعالى تبارؾ قكؿ أبي عبد اهلل: "ىك الشاىد الثالث:
 المكاف منو خبل مكاف الى مكاف عف تنحى متى الذم المخمكؽ كنزكؿ نزكلو يككف فبل الحدكث،

الحدكث كالمكاف كالجية، كىذا يبطؿ ما ذىب إليو  األكؿ"، كبيذا ينفي أبك عبد اهلل عف اهلل 
 الجية كالمكاف.يستكجب  الزعـ أف النزكؿ الشيعة مف

كحركة"، كىذا ينفي ما ذىبت  معاناة بغير الدنيا السما، إلى قكؿ أبي عبداهلل: "ينزؿ الشاىد الرابع:
 الحركة.يستكجب  الزعـ أف النزكؿ مف إليو الشيعة

العرش"، كىذا يثبت  عمى السابعة السما، في ىك كما "فيككف قكؿ أبي عبد اهلل:  الشاىد الخامس:
 كاستكائو عمى العرش، كليس كما يزعـ الشيعة بنفي العمك كاالستكا،. العمك هلل 

 بجبللو يميؽ نزكؿ كىك باألدلة الشرعية كالعقمية، ثابت  الرب كبذلؾ يتبيف أف نزكؿ
 ذلؾ مف يمـز كال  كما أخبر بو النبي  ثابت هلل  فالنزكؿ المخمكقيف، نزكؿ يشبو كال كعظمتو

                                                           
التكحيد، باب الرد عمى الثنكية كالزنادقة، حديث احتجاج الصادؽ عمى الثنكية كالزناقة ص ، القمي بابكية ابف( (1

 1حديث رقـ  248-249
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 كيجيمكف بالصفة فأىؿ السنة يؤمنكف خمقو، عمى عمكه ينافى ذلؾ مع كال سبحانو، عرشو خمك
 في خمقو مف بأحد يقاس ال تعالى اهلل فإف المخمكقيف، صفات تشبو ال بأنيا اعتقادىـ مع الكيفية
ُٔع افَبِهرُ ] سبحانو كتعالى صفاتو مف شي، ِّ

ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  ورى:[ َف  فبل .{55}الشُّ

 . صادؽ المصدكؽال بو أخبرنا ما يتأكؿ يجكز ألحد أف ينكر أك
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 تعالى هلل المؤمنين رؤية أحاديثعمى  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب الثالث
 والرد عمييا. الصحيحين في القيامة يوم

أنو ال ييرل في اآلخرة، كيتيمكف مف قاؿ أنو ييرل يـك  في اهلل  اإلثناعشريةيعتقد الشيعة 
القيامة بأنو قد شٌبيو بخمقو، كحكـ عميو بككنو جسمان، ككصفو بأنو محتاج لممكاف، كيزعمكف أف 

؛ األحاديث التي ركاىا البخارم كمسمـ في رؤية اهلل تعالى ال قيمة ليا كلـ تثبت عف رسكؿ اهلل 
كيت عف ر  جاؿ غير ثقات، كمخالفة لما أثبتو العقؿ الشيعي مف أف اهلل تعالى ألنيا حسب زعميـ ري

لك صحَّت رؤيتو لكاف جسمان محتاجان لممكاف كالجية، مضافان إلى أف المرئي البد أف تككف لو صكرة 
خاصة بو، كما كاف كذلؾ فيك محدكد، كثبكت كؿ ىذه الصفات لو تقتضي تشبييو بخمقو حسب 

يات عمى ما جا، في الصحيحيف مف أحاديث تتعمؽ بإثبات رؤية زعميـ، كقد كجو الشيعة شب
 المؤمنيف لربيـ يـك القيامة كمف تمؾ األحاديث.

كالتي تكمـ  ،كمما جا، في الصحيحيف مف أحاديث تفيد رؤية المؤمنيف لربيـ يكـ القيامة
 ما يمي:الشيعة فييا 

يعني البدر  -فنظر إلى القمر ليمة  ،عف جرير بف عبد اهلل، قاؿ: كنا عند النبي  الحديث األول:
ٍكفى  ًإنَّكيـٍ »فقاؿ:  - بَّكيـٍ  سىتىرى ٍكفى  كىمىا رى ، ىىذىا تىرى اميكفى  الى  القىمىرى ٍؤيىًتًو، ًفي تيضى  تيٍغمىبيكا الى  أىفٍ  اٍستىطىٍعتيـٍ  فىًإفً  ري

مىى بلىةو  عى بلىةو  الشٍَّمًس، طيميكعً  قىٍبؿى  صى كبً  قىٍبؿى  كىصى  .(1)«فىاٍفعىميكا الشٍَّمًس، غيري
ؿى  ًإذىا" قاؿ:  ، عف النبي عف صييب  الحديث الثاني: نَّةً  أىٍىؿي  دىخى نَّةى، اٍلجى  اهللي  يىقيكؿي : قىاؿى  اٍلجى

تىعىالىى تىبىارىؾى  ؟ شىٍيئنا تيًريديكفى : كى ـٍ كىىنىا؟ تيبىيٍٍّض  أىلىـٍ : فىيىقيكليكفى  أىًزيديكي نَّةى، تيٍدًخٍمنىا أىلىـٍ  كيجي نىا اٍلجى تينىجٍّ  ًمفى  كى
، فىيىٍكًشؼي : قىاؿى  النَّاًر؟ ابى ا اٍلًحجى بًٍّيـٍ  ًإلىى النَّظىرً  ًمفى  ًإلىٍيًيـٍ  أىحىبَّ  شىٍيئنا أيٍعطيكا فىمى  . "(2) رى

  

                                                           
،  554حديث رقـ  (1/115)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب مكاقيت الصبلة، باب فضؿ صبلة العصر (1

كالعصر، كالمحافظة عمييما  كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب فضؿ صبلتي الصبح ،مسمـ، صحيح مسمـ
 633حديث رقـ  (1/439)ج
( 1/163)جصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ سبحانو كتعالى مسمـ، ( (2

 181حديث رقـ 
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بَّنىا نىرىل ىىؿٍ  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكاقاؿ:  عف أبي ىريرة  الحديث الثالث: ًة؟ يىٍكـى  رى  ىىؿٍ : »قىاؿى  اٍلًقيىامى
كفى  ار  ٍؤيىةً  ًفي تيضى ابىةو؟ ًفي لىٍيسىتٍ  الظًَّييرىًة، ًفي الشٍَّمسً  ري ،: قىاليكا «سىحى كفى  فىيىؿٍ : »قىاؿى  الى ار   ًفي تيضى

ٍؤيىةً  ابىةو؟ ًفي لىٍيسى  اٍلبىٍدًر، لىٍيمىةى  اٍلقىمىرً  ري ،: قىاليكا «سىحى كفى  الى  ًبيىًدهً  نىٍفًسي فىكىالًَّذم: " قىاؿى  الى ار  ٍؤيىةً  ًفي تيضى  ري
، ـٍ بٍّكي ا ًإالَّ  رى كفى  كىمى ار  ٍؤيىةً  ًفي تيضى ًدًىمىا، ري  .(1).... «أىحى

كيعمؽ محمد صادؽ النجمي عمى ما جا، في األحاديث بقكلو: " إننا نشاىد في الصحيحيف 
مسائؿ ال أصؿ ليا في الديف، كال تمت إلى حقيقة التكحيد بشئ،  كسكؼ نأتي بتحميؿ كؿ كاحدة 

..، أما ما يتعمؽ .بدراسة كافية كنكشؼ األستار عف المكىكمات التي يحتكييا الصحيحافمنيا 
ىي مسألة التجسيـ، كأف اهلل تعالى  -التي جا،ت في نصكص أحاديث الصحيحيف  برؤية اهلل 

نو تعالى يمكف رؤيتو  ،-التي نحس بيا في العالـ كالككف  -جسـ كاألجساـ المادية األخرل  كا 
 .(2)كمشاىدتو"

 -كفيما يتعمؽ بمكقؼ الشيعة مف رؤية اهلل تعالى، فقد نقؿ محمد صادؽ النجمي في كتابو
فقاؿ: " يعتقد أئمة الشيعة بأف  إجماع الشيعة عمى نفي الرؤية هلل  -أضكا، عمى الصحيحيف

الشيعة رؤية اهلل سكا، في الدنيا أك اآلخرة كبالعيف المجردة تعد مف األمكر المستحيمة، كتبعيـ بذلؾ 
المتعممكف بعمكـ أىؿ بيت النبي عمييـ السبلـ، كقالكا باستحالتيا، كأف اهلل تعالى أجؿ كأكبر مف أف 
يككف كاألجساـ المادية مثؿ الشمس كالقمر التي تيرل باالنعكاسات الضكئية؛ كلذلؾ فإف الشيعة 

، كلـ يقؿ أحد منيـ بكقكعيا كأئمتيـ عمييـ السبلـ نفكا رؤية اهلل نفيان قاطعان، كردكىا ردان صارمان 
 .(3)أصبلن "

كيتيـ الشيعة أىؿ السنة بتأكيؿ اآليات كصرفيا عف ظاىرىا كعدـ تدبرىا، ككذلؾ يتيمكف 
عمما، السنة بالصدكد عف الحؽ كالتعصب لما جا، في الصحيحيف، فبعد أف أكرد النجمي 

قب بقكلو: " يظير مما نقمناه األحاديث المتعمقة بالرؤية في الصحيحيف كغيرىما مف كتب السنة ع
مف أقكاؿ عمما، أىؿ السنة أف مستند عمما، أىؿ السنة في إثبات الرؤية ىك األحاديث التي ركاىا 

                                                           
ـي  الى  المَّوى  ًإفَّ : }قىٍكًلوً  بىابي البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، ( (1  [:40: النسا،{ ]ذىرَّةو  ًمٍثقىاؿى  يىٍظًم
حديث  (1/167)جصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة طريؽ الرؤية ، مسمـ، 4581( حديث رقـ 6/44)ج
 183رقـ 
 بتصرؼ يسير 133( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
 148-138( المصدر السابؽ ص (3
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البخارم كمسمـ في كتابييما، كأخرجيا أرباب الكتب المعتبرة عند أىؿ السنة، كبالتالي فإف ىذه 
آيات القرآف المجيد، كتأثركا بيا كثيران  االحاديث ىي التي صدتيـ كمنعتيـ عف التدبر كالتفكر في

 .(1)حتى دفعتيـ الى أف يأكلكا معاني بعض اآليات حسب ما تقتضيو ىذه االحاديث"

أسألو، كيؼ يعبد العبد كركل الكميني عف يعقكب بف إسحاؽ، قاؿ: " كتبت إلى أبي محمد  
قَّعربو كىك ال يراه؟  : يا أبا يكسؼ جؿ سيدم كمكالم كالمنعـ عمي كعمى آبائي أف ييرل، قاؿ: فىكى

قَّع: إف اهلل تبارؾ كتعالى أرل رسكلو بقمبو مف نكر عظمتو  كسألتو: ىؿ رأل رسكؿ اهلل  ربو؟ فىكى
 .(2)ما أحب"

 تأويالت الشيعة لمرؤية:
كىي عمى النحك  ،يذىب الشيعة إلى تأكيؿ الرؤية الكاردة في النصكص إلى عدة تأكيبلت

 التالي:

َٕٚطَِرةٌ ]، قاؿ القمي: "الرؤية: يعنى رؤية الرحمة كالنعمةالتأويل األول:   ٚ َ  ،{.67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 .(3)يعني رحمة اهلل كنعمتو" ينظركف إلى كجو اهلل:
َٕٚطَِرةٌ إَِػ ]: "، قاؿ المجمسيالرؤية: يعنى رؤية الثكاب أك بمعنى االنتظارالتأويل الثاني:   ٚ َ [ َرِبِّ

األكؿ: أم ناظرة إلى ثكاب ربيا، فيككف النظر بمعنى اإلبصار، الثاني: أف يككف .، {67}القوامة:

 .(4)النظر بمعنى االنتظار"
، قاؿ الطبطبائي: "المراد بالنظر إليو تعالى ليس ىك الرؤية: يعنى الرؤية القمبيةالتأويل الثالث: 

لجسمانية المادية التي قامت البراىيف القاطعة عمى استحالتو في حقو النظر الحسي المتعمؽ بالعيف ا
تعالى بؿ المراد النظر القمبي، كرؤية القمب بحقيقة اإليماف عمى ما يسكؽ إليو البرىاف كيدؿ عميو 
األخبار المأثكرة عف أىؿ العصمة عمييـ السبلـ،... فيؤال، قمكبيـ متكجية إلى ربيـ ال يشغميـ عنو 

اغؿ مف األسباب لتقطع األسباب يكمئذ،  كال يقفكف مكقفان مف مكاقؼ اليكـ كال يقطعكف سبحانو ش
                                                           

 143الصحيحيف ص ( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى (1
، ابف بابكية القمي ،1( حديث رقـ 1/56)جباب في إبطاؿ الرؤية  ،، أصكؿ الكافي، كتاب التكحيد( الكميني(2

 2حديث رقـ  108التكحيد، باب ما جا، في الرؤية ص 
 (3/1119)ج، تفسير القمي  القمي بابكية ابف( (3
 9ث رقـ حدي (4/33)ج( المجمسي، بحار األنكار، كتاب التكحيد (4
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مرحمة مف مراحمو إال ك الرحمة اإلليية شاممة ليـ،... كال يشيدكف مشيدان مف مشاىد الجنة كال 
ال يتنعمكف بشي، مف نعيميا إال كىـ يشاىدكف ربيـ بو؛ ألنيـ ال ينظركف إلى شي، كال يركف شيئان إ

يا آية كرؤيتيا نظر إلى ذم اآلية كرؤية حيث إنو آية هلل سبحانو، كالنظر إلى اآلية مف حيث إنمف 
 .(1)لو"

 :نفي رؤية اهلل  عمى الثناعشريةأدلة الشيعة 
كذلؾ  عمى نفي الرؤية، جممة مف البراىيف كاألدلة العقمية كالنقمية اإلثناعشريةساؽ الشيعة 

 مف أجؿ إثبات مزاعميـ  نذكر منيا:

 نفي الرؤية والرد عمييا: عمى: أدلة الشيعة النقمية أوالً 
، حيث يعمد الشيعة يحتج الشيعة ببعض اآليات القرآنية إلثبات زعميـ بنفي رؤية اهلل 

ذلؾ كىي  إلى تأكيؿ اآليات مف أجؿ أف تتكافؽ مع عقيدتيـ، كساقكا العديد مف األدلة القرآنية عمى
 كما يمي:

ًِْجَؾ ]: قاؿ تعالى الدليل األول: ُؿ اف ـُ ِٚذ َ ْؿ بِِّٚتِّ ُُ َس ٍُ ْٕ ُتْؿ َأ ّْ َِ ْؿ َط ُُ َّٕ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم إِ ََ َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ُف ُهقَ  َّٕ ْؿ إِ ُُ ْٔ َِ ْؿ َؾَتَٚب َظ ُُ ْؿ ِظَْْد َبِٚرئِ ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ ْؿ َذفِ ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقا َأ ْؿ َؾْٚؿُت ُُ اُب َؾُتقُبقا إَِػ َبِٚرئِ  افتَّقَّ

ِحُٔؿ) ُتْؿ ( وَ 15افرَّ ْٕ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ ََٕرى اهللَ َج ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ إِْذ ُؿ

  }البقرة{.[. ( 11َتُْْيُروَن)

أف اهلل تعالى عاقب بني إسرائيؿ مف  كاظن عندما لقد فيـ الشيعة اآلية بخبلؼ مقصكدىا
 كذلؾ.، كاألمر ليس أجؿ طمبيـ رؤية اهلل 

يقكؿ محمد صادؽ النجمي:  "ىاتاف اآليتاف المتعاقبتاف كالمتتاليتاف فييما الداللة التامة عمى 
، ألف اآلية األكلى صريحة في عذاب الذيف عبدكا العجؿ فألزميـ اهلل بالتكبة استحالة رؤية اهلل 
في معاقبة الذيف أرادكا  كفارة لذنبيـ، كاآلية الثانية صريحة كذلؾ -االنتحار  -كقيدىا بقتؿ النفس 

رؤية اهلل تعالى، كأف عقابيـ ىك نزكؿ الصاعقة كالببل، السماكم عمييـ، كترشدنا اآليتاف معان بكؿ 
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كضكح كبياف إلى حقيقة كىي: أف طمب رؤية اهلل يعتبر مف الذنكب الكبيرة كيكجب نزكؿ العذاب 
 .(1)السماكم، كما أف عبادة العجؿ كفر كارتداد كمكجبة لمعذاب"

 االستدالل:مناقشة 
إف استدالؿ الشيعة باآليات ىك استدالؿ غير صحيح؛ ألف اهلل تعالى لـ يعاقب بني اسرائيؿ 
نما عاقبيـ التخاذىـ العجؿ إليان مف  مف أجؿ طمبيـ رؤيتو شكقان أك حبان لرؤية كجيو الشريؼ، كا 

شرطان   ـ جعمكا رؤية اهلل دكنو؛ كألف طمبيـ رؤيتو كسؤاليـ كاف مف باب العتك كاالستكبار، في
لئليماف كعمقكا إيمانيـ بذلؾ، فأخذتيـ الصاعقة بظمميـ ككفرىـ كعتكىـ كاستكبارىـ كطمبيـ ماال 

في اآلخرة، كلك أنيـ طمبكا رؤيتو في اآلخرة لما عاقبيـ  يحؽ ليـ في الدنيا، فيـ لـ يطمبكا رؤيتو 
 عمى ذلؾ.

االستكبار كالعتك فبل يدؿ ذلؾ عمى أف الرؤية مستحيمة؛ : " كأٌما (2) قاؿ سراج الديف النعماني
تىا كاستكبر، أال ترل قكليـ: ٌٜ ] ألفَّ مف طمب شيئان محاالن ال يقاؿ: إنو عى ْؿ َآَِلَ ََم ََلُ ـَ  ٚ ْؾ َفَْٚ إََِلً ًَ اْج

ُِقنَ  َٓ ْؿ َؿْقٌم ََتْ ُُ َّٕ  كاستكباران بؿ قاؿ:لـ يثبت ليـ بطمب ىذا المحاؿ عتكًّا  ،.{>57}األعراف:[ َؿَٚل إِ

ُِقنَ ] َٓ ْؿ َؿْقٌم ََتْ ُُ َّٕ ُيْر ]: لما قاؿ كمما يدؿ عمى ذلؾ أف مكسى ، [إِ ْٕ َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ

َْٔؽ  طمب الرؤية شكقان،   باالستكبار كالعتٌك، ألنو  ، ما كصفو اهلل .{587}األعراف:[ إَِف

 .(3)بذلؾ"كىؤال، لمَّا طمبكىا امتحانان كتعنتان ال جـر كصفيـ 

َْٚ ] :قاؿ تعالى الدليل الثاني: ََٕرى َربَّ ُٜ َأْو  َُ َْْٔٚ ادًََلِئ َِ ِزَل َظ ْٕ ٚ َفْقََل ُأ َٕ َٚء ََ ـَ ََل َيْرُجقَن فِ َوَؿَٚل افَِّذي

بًِرا ـَ ا  ْؿ َوَظَتْقا ُظُتقًّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ وا ِِف َأ َزُ ُْ ِد اْشَت ََ  . {65}الفرقان:[ َف

ىذه اآلية بخبلؼ مقصكدىا، عندما ظنكا أنيا مف اآليات التي أيضان ككذلؾ فيـ الشيعة 
 ، كاألمر ليس كذلؾ.تحيؿ رؤية اهلل 

                                                           
 150( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
ىك عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقٌي، أبك حفص، سراج الديف: صاحب  :سراج الدين النعماني( (2

 (5/58)جىػ . الزركمي، األعبلـ 775، المتكفى: "التفسير الكبير " المباب في عمـك الكتاب
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األساس فمك كانت رؤية اهلل " كعمى ىذا :يقكؿ محمد صادؽ النجمي معقبان عمى اآلية الشريفة
ي القيامة ىي كما يعتقد أىؿ السنة القائمكف بإمكانيا، كيدعكف بأف رؤيتو تعالى كالنظر إليو ف ممكنة

مف أعظـ ما ينعـ اهلل عمى عباده في الجنة، كأكبر ما يعطكنو مف الفضؿ كالمطؼ اإلليي في 
يقاعيا استكبارا كعتكان كتمردان عف أمر اهلل تعالى"  .(1)القيامة، لما كاف السؤاؿ بتحققيا كا 

 مناقشة االستدالل:
إف استدالؿ الشيعة باآلية عمى نفي الرؤية ىك استدالؿ باطؿ؛ ألف اهلل تعالى كصؼ سؤاليـ 
باالستكبار كالعتك كالتمرد؛ ألنيـ طمبكا رؤية اهلل تعالى كرؤية المبلئكة في الدنيا، كجعمكا ذلؾ شرطان 

نبيا، ك تتنزؿ ، ككبل األمريف محاؿ، فإف المبلئكة ال تتنزؿ في الدنيا إال لؤللتصديؽ الرسكؿ 
في الدنيا فإنيا ال  لئلنساف عند االحتضار كالمكت أك عند نزكؿ العذاب، ككذلؾ رؤية ربنا 

 تككف لبشر.

بًِرا]" قاؿ اهلل تعالى: قاؿ القرطبي: ـَ ا  ْؿ َوَظَتْقا ُظُتقًّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ وا ِِف َأ َزُ ُْ ِد اْشَت ََ   {65}الفرقان:[ َف

ال تيرل إال عند المكت أك عند نزكؿ العذاب، كاهلل تعالى ال  حيث سألكا اهلل الشطط، ألف المبلئكة
تدركو األبصار كىك يدرؾ األبصار، فبل عيف تراه. قاؿ مقاتؿ:" عتكان" عمكان في األرض. كالعتك: 
ذا لـ يكتفكا بالمعجزات كىذا القرآف فكيؼ يكتفكف بالمبلئكة؟ كىـ ال  أشد الكفر كأفحش الظمـ، كا 

لشياطيف، كال بد ليـ مف معجزة يقيميا مف يدعي أنو ممؾ، كليس لمقكـ طمب يميزكف بينيـ كبيف ا
ْجِرِمغَ ] معجز بعد أف شاىدكا معجزه، كأف ُّ ِْ ى َيْقَمئٍِذ فِ َٜ ََل ُبْؼَ َُ   {66}الفرقان:[ َيْقَم َيَرْوَن ادًََلئِ

المشركيف كالكفار  يريد أف المبلئكة ال يراىا أحد إال عند المكت، فتبشر المؤمنيف بالجنة، كتضرب
 .(2)بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسيـ"

ـْ ]قاؿ تعالى:  الدليل الثالث: َْٔؽ َؿَٚل َف ُيْر إَِف ْٕ ُف َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ ُف َربُّ َّ َِّ ـَ ٚتَِْٚ َو ََ َودََّٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ

ُف ؾَ  َٕ ٚ َُ رَّ َم ََ ُيْر إَِػ اَِلبَِؾ َؾِِ٘ن اْشَت ْٕ ـِ ا ٚ َوَخرَّ َتَراِِن َوَفُِ ًـّ ُف َد َِ ًَ َجَبِؾ َج ِْ ُف فِ ذَّ َربُّ َمَّ ََتَ َِ َسْقَف َتَراِِن َؾ

ِمِْغَ  ْٗ ُل ادُ ٚ َأوَّ َٕ َْٔؽ َوَأ ُٝ إَِف َؽ ُتْب َٕ َمَّ َأَؾَٚق َؿَٚل ُشْبَحٚ َِ ٚ َؾ ًَ ًِ  .{587}األعراف:[ ُمقَشك َص
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بخبلؼ مقصكدىا، عندما ظنكا أنيا مف اآليات التي تحيؿ أيضان فيـ الشيعة ىذه اآلية لقد 
 ، كاألمر ليس كذلؾ.رؤية اهلل 

عف المأمكف عف الرضا أنو أجاب عف سؤاؿ الرؤية في  قاؿ الطبطبائي في تفسيره لآلية: "
إنما سأؿ ذلؾ عف لساف قكمو ال لنفسو، فإنيـ قالكا أرنا اهلل جيرة فأخذتيـ  اآلية، أف مكسى 

أف يسألو لنفسو فرد عمييـ باالستحالة فأصركا عميو  فسألكا مكسى  ، ثـ أحياىـ اهلل الصاعقة
َْٔؽ ] فقاؿ: رب ُيْر إَِف ْٕ  .(1)أم عمى ما يقترحو قكمي" {587}األعراف:[ َربِّ َأِرِِن َأ

 ىي التي الصفة ىذه عمى كانت سكا، البصرية الرؤية فإ بالقكؿ: " الطبطبائيثـ يعقب 
 كلكف كشكؿ بقدر متعمقة طبيعية مادية معيا ىي ،أخرل صفة أم إلى تحكلت أك ،اليكـ عمييا
 يدؿ كعميو كاآلخرة، الدنيا في سبحانو باهلل التعمؽ مستحيمة فإنيا طبيعية مادية أداة تعمميا كضك،
 .(2)"الرؤية نفي في الركايات ك اآليات مف كرد كما البرىاف

 مناقشة االستدالل: 
فييا استدالؿ كاضح عمى ثبكت الرؤية، كليس عمى نفييا كما يزعـ الشيعة، إف اآلية الشريفة 

طمبو رؤيتو الحالية في الدنيا، كلـ ينكر عميو الرؤية يـك  فإف اهلل تعالى أنكر عمى مكسى
 القيامة، كلـ يخبره بأنو ال ييرل البتة. 

 أحدىا:قاؿ شارح العقيدة الطحاكية: " أما اآلية فاالستدالؿ منيا عمى ثبكت رؤيتو مف كجكه: 
يو، بؿ ىك أنو ال ييظف بكميـ اهلل كرسكلو الكريـ كأعمـ الناس بربو في كقتو  أف يسأؿ ما ال يجكز عم

و نجاة ابنو لـ ينكر عميو سؤالو، كلما سأؿ نكح رب  أف اهلل  الثاني: عندىـ مف أعظـ المحاؿ.
ـَ اَِلِٚهِِغَ ] :أنكر سؤالو، كقاؿ قَن ِم ُُ ٌؿ إِِنِّ َأِظُيَؽ َأْن َت ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ـِ َمٚ َف َْٖف [ َؾًَل َتْس

ـْ َتَراِِن ] أنو تعالى قاؿ: الثالث: .{:8}هود: كلـ يقؿ: إني ال أيرل، أك ال تجكز رؤيتي، أك  ،[ َف

لست بمرئي، كالفرؽ بيف الجكابيف ظاىر، أال ترل أف مف كاف في كمو حجر فظنو رجؿ طعامان 
فقاؿ: أطعمنيو،  فالجكاب الصحيح: أنو ال يؤكؿ، أما إذا كاف طعامان صح أف يقاؿ: إنؾ لف تأكمو، 
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ال تحتمؿ قكاه رؤيتو في ىذه الدار، لضعؼ قكل كىذا يدؿ عمى أنو سبحانو مرئي، كلكف مكسى 
 .(1)البشر فييا عف رؤيتو تعالى"

كأنكر اإلماـ البغكم عمى نفاة الرؤية استدالليـ باآلية الشريفة في نفي الرؤية، مكضحان أف 
المنع كاف في الدنيا كليس عمى التأبيد فقاؿ: " تعمقت نفاة الرؤية بظاىر ىذه اآلية، كقالكا: قاؿ 

ـْ َتَراِِن ]:اهلل كلف تككف لمتأبيد، كال حجة ليـ فييا، كمعنى اآلية: لف تراني في الدنيا أك في  ،[َف

َّْْقُه َأَبًدا] الحاؿ؛ ألنو كاف يسأؿ الرؤية في الحاؿ كلف ال تككف لمتأبيد كقكلو تعالى: َّ ـْ َيَت [ َوَف

 في اآلخرة كما قاؿ اهلل تعالى: إخباران عف الييكد، ثـ أخبر عنيـ أنيـ يتمنكف المكت، .{9=}البقرة:

ْؿ َمٚـُِثقنَ ] ُُ َّٕ َْْٔٚ َربَُّؽ َؿَٚل إِ َِ ِض َظ َْ َٔ
َٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فِ َٕ خرف:[ َو ِٝ َيٚ ]، و.{;;}الزُّ َٕ ٚ ـَ  ٚ َٓ َْٔت َف

 َٜ َٔ ِٚض ََ كالدليؿ عميو أنو لـ ينسبو إلى الجيؿ بسؤاؿ الرؤية، كأنو لـ يقؿ إني ال ، .{;6}احلاقَّة:[ اف

الرؤية عمى استقرار الجبؿ، كاستقرار الجبؿ عند التجمي غير  ى تككف ليـ حجة، بؿ عمؽأيرل حت
 .(2)مستحيؿ إذا جعؿ اهلل تعالى لو تمؾ القكة، كالمعمؽ بما ال يستحيؿ ال يككف محاالن"

ُف األَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك األَْبَهَٚر َوُهَق ] قاؿ تعالى: الدليل الرابع: ـُ َِّىُِٔػ اخَلبِرُ ََل ُتْدِر [ اف

 . {547}األىعام:

 حيث يقكؿ الطبرسي في تفسيره: " ،استدؿ الشيعة بيذه اآلية عمى نفي الرؤية هلل في األخرة

ُف األَْبَهٚرُ ] ـُ أم: ال تراه العيكف؛ ألف اإلدراؾ متى قرف بالبصر لـ يفيـ .، {547}األىعام:[ ََل ُتْدِر

بآلة السمع، فقيؿ: أدركت بأذني لـ يفيـ منو إال السماع، ككذلؾ إذا منو إال الرؤية، كما أنو إذا قرف 
 .(3)أضيؼ إلى كؿ كاحد مف الحكاس"

كركل المجمسي عف األصبغ قاؿ: " قاـ إلى أمير المؤمنيف رجؿ يقاؿ لو ذعمب اليماني فقاؿ: ىؿ 
رأيت رٌبؾ يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ: أفأعبد ما ال أرل؟  قاؿ: ككيؼ تراه؟ قاؿ: ال تدركو العيكف 
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كاس، كال بمشاىدة العياف، كلكف تدركو القمكب بحقائؽ اإليماف، ال يعرؼ بالقياس، كال يدرؾ بالح
"يشبو الناس

(1)
. 

أسألو عف الرؤية كما فيو الناس،  ؿ: " كتبتي إلى أبي الحسف الثالثكعف أحمد بف اسحاؽ، قا
ال يجكز الرؤية ما لـ يكف بيف الرائي كالمرئي ىكا،ه ينفذهي البصر، فإذا انقطع اليكا، كعيدـ : »فكتب

االشتباه، الىفَّ الرائي متى ساكل المرئي  الضيا، بيف الرائي كالمرئي لـ تصح الرؤية، ككاف في ذلؾ
سباب ال بدَّ مف ككاف في ذلؾ التشبيو الىفَّ األ في السبب المكجب بينيما في الرؤية كجب االشتباه،

 .(2)اتصاليا بالمسببات"
كركل المجمسي عف األشعث بف حاتـ قاؿ: " قاؿ ذك الرئاستيف: قمت ألبي الحسف الرضا: 

ا اختمؼ فيو الناس مف الرؤية. فقاؿ: يا أبا العباس مف كصؼ اهلل بخبلؼ جعمت فداؾ، أخبرني عمٌ 
ُف األَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك ]ما كصؼ بو نفسو فقد أعظـ الفرية عمى اهلل، قاؿ اهلل تعالى:  ـُ ََل ُتْدِر

َِّىُِٔػ اخَلبِرُ   .(3)" {547}األىعام:[ األَْبَهَٚر َوُهَق اف

 مناقشة االستدالل:
استدالؿ الشيعة باآلية عمى نفي الرؤية ىك استدالؿ غير صحيح؛ ألف الشيعة لـ يفرقكا إف 

بيف الرؤية، كبيف اإلدراؾ المذككر في اآلية الشريفة، فاهلل تعالى نفى عف خمقو اإلدراؾ كلـ ينًؼ 
 عنيـ الرؤية.

ُف األَْبَهٚرُ ] قاؿ اإلماـ البغكم: " كأما قكلو: ـُ مـ أف اإلدراؾ غير  {547}األىعام:[ ََل ُتْدِر عي

الرؤية؛ ألف اإلدراؾ ىك: الكقكؼ عمى كنو الشي، كاإلحاطة بو، كالرؤية: المعاينة، كقد تككف 
ٚ ]الرؤية ببل إدراؾ، قاؿ اهلل تعالى في قصة مكسى:  َّٕ ِٚن َؿَٚل َأْصَحُٚب ُمقَشك إِ ًَ ّْ ََِمَّ َتَراَءى اَِل َؾ

قنَ  ـُ ـِ َؿَٚل ] ،{5:}الشعراء:[ دَُْدَر ِدي ْٓ َٔ ًَِل َرِّبِّ َش ٚ ] كقاؿ .{6:}الشعراء:[ ـًَلَّ إِنَّ َم ـً ُٚف َدَر ََل َِّتَ

َنك يجكز أف ييرل مف غير إدراؾ   فنفى اإلدراؾ مع إثبات الرؤية، فاهلل  ،.{;;}طه:[ َوََل َِّتْ

حاطة كما يعرؼ في الدنيا كال يحاط بو، قاؿ اهلل تعالى: ْؿ َوََل ] كا  ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدَيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ َي

                                                           
كتاب التكحيد، باب ما جا،  ،القمي بابكية ابف ،2حديث رقـ  (4/37)ج( المجمسي، بحار األنكار، كتاب التكحيد (1

 5حديث رقـ  108في الرؤية ص 
، كتاب التكحيد، باب  القمي بابكية ابف ،13ك12حديث رقـ  (4/34)ج( المجمسي، بحار األنكار، كتاب التكحيد (2

 8حديث رقـ  108ما جا، في الرؤية ص 
 31حديث رقـ  (4/53)ج( المجمسي، بحار األنكار، كتاب التكحيد (3
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ًَم  ِْ فنفى اإلحاطة مع ثبكت العمـ، قاؿ سعيد بف المسيب: ال تحيط بو  ،{554}طه:[ ُُئُِىقَن بِِف ِظ

كمقاتؿ: ال    ف عف اإلحاطة بو، كقاؿ ابف عباسيت أبصار المخمكقاألبصار، كقاؿ عطا،: كم
 .(1)كىك يرل في اآلخرة" تدركو األبصار في الدنيا،

قاؿ ابف تيمية: " نفى اإلدراؾ الذم ىك اإلحاطة، كذلؾ يقتضي كماؿ عظمتو، كأنو بحيث ال 
تدركو األبصار فيك يدؿ عمى أنو إذا ريًئي ال تدركو األبصار، كىك يقتضي إمكاف رؤيتو، كنفى 

إحاطة األبصار بو، كىذا إدراؾ األبصار إياه ال نفي رؤيتو، فيك دليؿ عمى إثبات الرؤية كنفي 
يناقض قكؿ النفاة، كأما مجرد الرؤية فميست صفة مدح فإف المعدكـ ال ييرل كليذا نظائر في 

 .(2)القرآف"
كبذلؾ يتبيف أف استدالؿ الشيعة باآليات القرآنية ىك استدالؿ باطؿ كغير صحيح، فاآليات 

نما نفت الرؤية الدنيكية في اآلخرة كما فسرىا كفيميا ا جميعيا لـ تنًؼ رؤية اهلل  لشيعة، كا 
 كاإلدراؾ كاإلحاطة.

 : أدلة الشيعة العقمية في نفي الرؤية والرد عمييا:ثانياً 
 بكاسطة العيف المجردة ال تخمك مف ثبلث جيات. يزعـ الشيعة أف رؤية اهلل 

إما أف تحيط الرؤية بجميع ذاتو تعالى، فإف ىذه اإلحاطة تستمـز تحديد كجكد اهلل  الجية األولى:
  كحصره في مكاف معيف كخمك سائر النقاط منو؛ ألف عيف اإلنساف محدكدة القدرة، كال تستطيع

 اإلحاطة بجميع الجيات.

نيا تدرؾ قسمان م الجية الثانية: ف ذاتو تعالى، فيذه إما أف تككف الرؤية تتعمؽ بجز، مف ذاتو، كا 
 تستمـز القكؿ بالتجزئة كالتركيب في ذاتو، ككؿ ذلؾ محاؿ بالنسبة إلى اهلل تعالى.

إف المرئي البد أف يككف ذا لكف حتى يككف قاببلن لمرؤية، كتعميؽ المكنية عمى ذاتو  الجية الثالثة:
 .(3)تعالى مستحيؿ

                                                           
 (3/174)جكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ( البغ(1
 (66-2/65)ج( ابف تيمية، الصفدية (2
، كانظر: النجمي، أضكا، عمى 276-275-274رح تجريد االعتقاد ص ، كشؼ المراد في ش( انظر: الطكسي(3

 149الصحيحيف ص 
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ىؿ يرل اهلل  فر بف محمد الصادؽعبداهلل جع اأبجا، عف إسماعيؿ بف الفضؿ قاؿ: " سألت 
: سبحانو كتعالى عف ذلؾ عمٌكان كبيران، إف األبصار ال تدرؾ إاٌل ما لو لكف ككيفٌية، في المعاد؟ قاؿ

 . (1)كاهلل خالؽ األلكاف كالكيفٌية"

مما سبؽ يتضح أف الشيعة يبنكف معتقدىـ في نفي الرؤية عمى العقؿ، كالعقؿ عند الشيعة 
سان لتمقي العقائد كالشرائع، كيعتمدكف عميو في إثبات العديد مف عقائدىـ، بؿ يعتبر مصدران رئي

كيقدمكنو عمى النقؿ في كثير مف المكاضع، كعميو فيـ يردكف كؿ خبر ال يكافؽ عقكليـ، كىذا 
 المنيج مخالؼ لممنقكؿ كالمعقكؿ.

 والرد عمييا: الرؤية نفي في العقمية الشيعة أدلة مناقشة
 :اآلتيةيمكف إبطاؿ ما ذىب إليو الشيعة بالحقائؽ 

لقد زاغ الشيعة عف الحؽ عندما قدمكا العقؿ عمى النقؿ في العمكـ الدينية، فالعقؿ  الحقيقة األولى:
ف كاف مصدران مف المصادر الدينية، لكنو ليس مصدران رئيسان كال مستقبلن، بؿ ىك مصدر محتاج  كا 

وُه إَِػ اهللِ ] كريـ كالسنة النبكية، قاؿ تعالى:إلى داللة النقؿ مف القرآف ال ٍء َؾُردُّ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ِِف َرْ

ِْٖويًًل  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن   .{=9}النساء:[ َوافرَّ

ًعؿ القرآف إمامان يؤتـ بو في أصكؿ الديف كفركعو، ىك ديف اإلسبلـ، كىك  قاؿ ابف تيمية: "جي
طريقة الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف كأئمة المسمميف، فمـ يكف ىؤال، يقبمكف مف أحد قط أف 

يف يعارض القرآف بمعقكؿ أك رأم يقدمو عمى القرآف، كلكف إذا عيًرض لئلنساف إشكاؿ سأؿ حتى يتب
لو الصكاب، كليذا صنؼ اإلماـ أحمد كتابان في " الرد عمى الزنادقة كالجيمية فيما شكت فيو مف 
متشابو القرآف كتأكلتو عمى غير تأكيمو "، كليذا كاف األئمة األربعة كغيرىـ يرجعكف في التكحيد 

 .(2)ال إلى رأم أحد كال معقكلو كال قياسو"  كالصفات إلى القرآف كالرسكؿ 

 

                                                           
 5حديث رقـ  (4/31)ج( المجمسي، بحار األنكار، كتاب التكحيد (1
 (472-471 /16)ج، مجمكع الفتاكل ( ابف تيمية(2
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لقد منع االسبلـ العقؿ مف الخكض فيما ال يدرؾ كنيو كال يككف في متناكؿ  قيقة الثانية:الح
َٚن ] إدراكو، قاؿ تعالى: ـَ ؾُّ ُأوَفئَِؽ  ـُ اَد  َٗ ٍُ َع َوافَبَكَ َواف ّْ ٌؿ إِنَّ افسَّ ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ُػ َمٚ َف َْ َوََل َت

فيناؾ الكثير مف المسائؿ التي ال يمكف لمعقؿ إدراكيا، ككنو الذات .، {:7}اإلرساء:[ َظُْْف َمْسُئقًَل 

، فيذه األمكر كغيرىا ما كاف لمعقؿ أف يعمـ بيا لكال اإلليية، كحقيقة الركح، ككيفية صفات اهلل 
 مجي، الخبر الصادؽ بكاسطة الكحي.

ر، كجعؿ ليا حدا قاؿ شمس الديف السفاريني: " إف اهلل تعالى خمؽ العقكؿ، كأعطاىا قكة الفك
تقؼ عنده مف حيث ما ىي مفكرة، ال مف حيث ما ىي قابمة لمكىب اإلليي، فإذا استعممت العقكؿ 
ذا سمطت األفكار  أفكارىا فيما ىك في طكرىا كحدىا ككفت النظر حقو، أصابت بإذف اهلل  تعالى، كا 

ا،، كخبطت خبط عمى ما ىك خارج عف طكرىا ككرا، حدىا الذم حده اهلل ليا، ركبت متف عمي
عشكا،، فمـ يثبت ليا قدـ، كلـ ترتكف عمى أمر تطمئف إليو، فإف معرفة اهلل التي كرا، طكرىا مما ال 
نما تدرؾ ذلؾ بنكر النبكة،... كمما  تستقؿ العقكؿ بإدراكيا مف طريؽ الفكر كترتيب المقدمات، كا 

الحجة قائمة عمى الناس قبؿ  يكضح ذلؾ أف العقكؿ لك كانت مستقمة بمعرفة الحؽ كأحكامو، لكانت
نزاؿ الكتب"  .(1)بعث الرسؿ كا 

إف مف البدىيات كاألمكر المسمـ بيا أف العقؿ تابع لمكحي كليس مصدران مستقبلن  الحقيقة الثالثة:
 مالـ يرد دليؿ نقمي.أمر ، فبل حظ لمعقؿ في تحميؿ أك تحريـ اإلثناعشريةكما يزعـ الشيعة 

مبينان معنى العقؿ كمقامو مف الديف عند أىؿ السنة: " مىٍذىىب  (2) قاؿ أبك المظفر السمعاني
ٌظ لىوي ًفي تىٍحًميؿ أىك تىٍحًريـ،  أىؿ الٌسنة أىف اٍلعقؿ الى ييكجب شىٍيئان عمى أحد، كىالى يرفع شىٍيئان عىنوي، كىالى حى

لىك لـ يرد الٌسمع مىا كىجب عمى أحد شىٍي، كىالى  دخميكا ًفي ثىكىاب كىالى ًعقىاب"كىالى تىٍحًسيف كىالى تقبيح، كى
(3). 

                                                           
( شمس الديف السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة (1

 (1/105)جالمرضية 
ىك منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد بف محمد بف جعفر بف أحمد بف عبد  أبو مظفر السمعاني:( (2

ؿ بف الربيع بف مسمـ بف عبد اهلل، اإلماـ أبك المظفر السمعاني التميمي المركزم، الفقيو الحنفي ثـ الجبار بف الفض
 (10/640)جىػ . الذىبي، تاريخ اإلسبلـ  489الشافعي. المتكفى: 

 (1/75)ج( أبك المظفر السمعاني، االنتصار ألصحاب الحديث (3
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، ىناؾ عمى كجو األرض مف ىك أكمؿ عقبلن عمى اإلطبلؽ مف رسكؿ اهلل  ليس الحقيقة الرابعة:
كرغـ ذلؾ لـ يكف يتكمـ برأيو في مسائؿ االعتقاد كمسائؿ الغيب، فيؿ عقكؿ الشيعة أكثر رجاحة 

 !؟ مف عقؿ رسكؿ اهلل 
أكمؿ عقكؿ أىؿ األرض عمى اإلطبلؽ، فمك كزف   سكؿ اهلل قاؿ ابف القيـ: " إف عقؿ ر  

عقمو بعقكليـ لرجح بيا كميا، كقد أخبر سبحانو أنو قبؿ الكحي لـ يكف يدرم اإليماف كما لـ يكف 
َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب ]: يدرم الكتاب، فقاؿ تعالى ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروًحٚ ِم َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ َأْوَح ـَ َوََل َو

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ َؽ َفَت َّٕ ٚ َوإِ َٕ ـْ ِظَبِٚد َنُٚء ِم َٕ ـْ  ُٕقًرا ََنِْدي بِِف َم َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
[ اإِليََمُن َوَفُِ

ورى: ْ َُيِْدَك َيتًَِٔم َؾَآَوى* ]: وقال تعالى، .{96}الشُّ حك:[ َوَوَجَدَك َضاًّلا َفَهَدىَأََل .. ..،{7-1}افوُّ

ؿ خمؽ اهلل عمى اإلطبلؽ إنما حصؿ لو اليدل بالكحي، فكيؼ يحصؿ لسفيا، العقكؿ فإذا كاف أعق
كأخفا، األحبلـ كفراش األلباب االىتدا، إلى حقائؽ اإليماف بمجرد عقكليـ دكف نصكص 

 .(1)األنبيا،؟"
إف قكؿ الشيعة بأف الرؤية تستمـز تحديد إحاطة اهلل تعالى كحصره في مكاف  الحقيقة الخامسة:

كخمك سائر النقاط منو ىك قكؿ باطؿ؛ ألف المثبتيف لمرؤية ال يقكلكف باإلحاطة، كاهلل تعالى  معيف
ًَم ]: منزه عف أف يحيط بو أحد، قاؿ تعالى ِْ ْؿ َوََل ُُئُِىقَن بِِف ِظ ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدَيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ [ َي

ف إثبات صفة العمك هلل . {554}طه: لسنة في مكاضع كثيرة، كال حرج في ثابت في الكتاب كا كا 

إثبات رؤية اهلل تعالى مف ىذا العمك الثابت لو سبحانو كتعالى، كال يقدح ىذا في التنزيو، فميس 
 المقصكد مف الرؤية اإلحاطة، كال أحد يقكؿ بأف الناس يحيطكف بربيـ يـك القيامة.

إف قكؿ الشيعة بأف الرؤية لك كانت لجز، مف ذاتو فذلؾ يستمـز التجزئة ىك قكؿ  :السادسة الحقيقة
باطؿ كمتيافت؛ ألنو ليس مف الضركرم عندما يرل اإلنساف شخص ما أف يرل جميع جكانبو، كمع 
ذلؾ يقكؿ رأيت فبلف، كال يقكؿ رأيت جز،ان مف فبلف، فرؤية الشي، ال تعني رؤية جميع جكانبو، كال 

فمف المحاؿ أف يقكؿ أحدىـ رأيت  جزئة، كعندما يرل المؤمنكف يكـ القيامة كجو ربيـ تعني الت
 جز،ان مف ربنا.

                                                           
 بتصرؼ يسير (2/735)جمية كالمعطمة ( ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجي(1
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إف قكؿ الشيعة بأف المرئي البد أف يككف ذا لكف حتى يككف قاببلن لمرؤية ىك قكؿ  الحقيقة السابعة:
طرة السميمة، كال يجكز باطؿ، كال يصدر إال عف سفيا، األحبلـ، كىك قكؿ ال تقبؿ بو العقكؿ كال الف

مخالفة في الحقيقة كالماىية لجميع المخمكقات  أف يقاؿ ىذا في حؽ اهلل تعالى؛ ألف ذات اهلل 
، كالحكـ بأف المرئي البد كأف  كالحكادث، كالمختمفات في الماىية ال يجب استكاؤىما في المكاـز

كؿ مبني عمى أف ىذه األشيا، تنطبع صكرتو كمثالو في العيف، كأنو ال بد كأف يككف ذا لكف كش
المشاىدة المحسكسة ال ترل إال كذلؾ، فيذا ممنكع في حقو تعالى، كىك قياس لمخالؽ عمى 
المخمكؽ، كىك باطؿ قطعان؛ ألنو قياس مع الفارؽ، فاهلل تعالى ليس كمثمو شي،، كال يشبيو شي، 

ْثِِِف َرْ ]مف خمقو، فبل يصح قياسو عميو، قاؿ تعالى:  ِّ ـَ ُٔع افَبِهرُ َفَْٔس  ِّ
[ ٌء َوُهَق افسَّ

ورى: (1).{55}الشُّ
. 

 يوم القيامة: عمى رؤية اهلل أىل السنة أدلة 
إف رؤية المؤمنيف ربَّيـ يـك القيامة ىي عقيدة مسمـ بيا عند أىؿ السنة كالجماعة، فقد كرد 

يكـ القيامة، يراه العديد مف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الدالة عمى أف اهلل تعالى ييرل 
المؤمنكف كيركنو في الجنة، كقد أجمع عمما، الصحابة كالمسممكف عمى أف رؤية اهلل تعالى ألىؿ 

 الجنة حؽ بغير إحاطة كال كيفية، كلـ يخالؼ في ذلؾ إال أىؿ البدع كالفرؽ الضالة.

ى:" اعمـ أف قاؿ اإلماـ النككم تحت باب اثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة لربيـ سبحانو كتعال
مذىب أىؿ السنة بأجمعيـ أف رؤية اهلل تعالى ممكنة غير مستحيمة عقبلن، كأجمعكا أيضان عمى 
كقكعيا في اآلخرة، كأف المؤمنيف يركف اهلل تعالى دكف الكافريف، كزعمت طائفة مف أىؿ البدع 

تو مستحيمة عقبلن، المعتزلة كالخكارج كبعض المرجئة أف اهلل تعالى ال يراه أحد مف خمقو، كأف رؤي
جماع الصحابة فمف  كىذا الذم قالكه خطأ صريح كجيؿ قبيح، كقد تظاىرت أدلة الكتاب كالسنة كا 
بعدىـ مف سمؼ األمة عمى إثبات رؤية اهلل تعالى في اآلخرة لممؤمنيف، كركاىا نحك مف عشريف 

 .(2)كآيات القرآف فييا مشيكرة "  صحابيان عف رسكؿ اهلل 

 من القرآن الكريم: أواًل: األدلة

                                                           
  72-71رؤية اهلل تعالى كتحقيؽ الكبلـ فييا ص  ،( انظر: أحمد بف ناصر بف محمد آؿ حمد(1
 (3/15)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (2
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:  قاؿ تعالى حكاية عف إبراىيـ  الدليل األول: ِْٔف ] في محاجة قكمو في النجـك َِ َـّ َظ َمَّ َج َِ َؾ

ُّٛ اآلَؾِِِغَ  َمَّ َأَؾَؾ َؿَٚل ََل ُأِح َِ ًبٚ َؿَٚل َهَذا َرِّبِّ َؾ ـَ ْق ـَ ُْٔؾ َرَأى  َِّ َر َبِٚزًؽٚ َؿَٚل َهَذا * اف َّ ََ َمَّ َرَأى اف َِ َؾ

ٚفِّغَ  َرِّبِّ  ْقِم افوَّ ََ ـَ اف َـّ ِم َٕ ق ـُ ـْ ََلْ ََيِْدِِن َرِّبِّ أَلَ
َمَّ َأَؾَؾ َؿَٚل َفئِ َِ ًٜ َؿَٚل َهَذا *  َؾ َس َبِٚزَؽ ّْ َمَّ َرَأى افنَّ َِ َؾ

قنَ  ـُ َّٚ ُتْؼِ ْٝ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم إِِنِّ َبِريٌء ِِم َِ َمَّ َأَؾ َِ َزُ َؾ ـْ  . {>;-;;-:;}األىعام:[ َرِّبِّ َهَذا َأ

حاج قكمو في النجكـ كما ذكر باألفكؿ كالغيبة، كلـ يحاجيـ بأنو ال  أف إبراىيـ  و الداللة:وج
 .(1)األفكؿ ىك دليؿ عدـ الدكاـ  إذ إفيحب ربان ييرل، كلكف حاجيـ بأنو ال يحب ربان يأفؿ، 

ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ ] قاؿ تعالى: الدليل الثاني: ِذي َِّ ىي الجنة،  :فالحسنى .{:6}يوىس:[ فِ

 كما جا، في الركايات. ىي النظر إلى كجيو الكريـ، كقد فسرىا بذلؾ رسكؿ اهلل  :كالزيادة

ما ركاه مسمـ في صحيحو عىٍف  كمما يدلؿ عمى أف الزيادة ىي النظر إلى كجو ربنا 
يىٍيبو  ًف النًَّبيٍّ صي نَّ  ، عى نًَّة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى : " ًإذىا دىخى تىعىالىى: تيًريديكفى قىاؿى : يىقيكؿي اهللي تىبىارىؾى كى ةى، قىاؿى

نىا ًمفى النَّاًر؟ قى  تينىجٍّ نَّةى، كى ـٍ تيٍدًخٍمنىا اٍلجى ـٍ تيبىيٍٍّض كيجيكىىنىا؟ أىلى : أىلى ؟ فىيىقيكليكفى ـٍ : فىيىٍكًشؼي شىٍيئنا أىًزيديكي اؿى
ـٍ مً  ا أيٍعطيكا شىٍيئنا أىحىبَّ ًإلىٍيًي ، فىمى ابى ـٍ اٍلًحجى بًٍّي ـَ َأْحَسُْقا ] ، ثـ تبل ىذه اآلية:فى النَّظىًر ًإلىى رى ِذي َِّ فِ

(2)".{:6}يوىس:[ احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ 
. 

ـَ ] "قاؿ البغكم ناقبلن إجماع الصحابة كالكثير مف التابعيف في تفسيرىـ لقكلو تعالى: ِذي َِّ فِ

أم: لمذيف أحسنكا العمؿ في الدنيا الحسنى، كىي الجنة،  ،{:6}يوىس:[ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ 

كزيادة كىي النظر إلى كجو اهلل الكريـ، كىذا قكؿ جماعة مف الصحابة، منيـ أبك بكر الصديؽ 

                                                           
 (1/78)ج( انظر: الماتريدم، كتاب التكحيد (1
( 1/163)جكتاب اإليماف، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ سبحانو كتعالى  ،صحيح مسمـمسمـ، ( (2

 181حديث رقـ 



  

148 
 

كىك قكؿ الحسف كعكرمة كعطا، كمقاتؿ كالضحاؾ  ،كحذيفة كأبك مكسى كعبادة بف الصامت 
 .(1)كالسدم"

ـَ ] إجماع الصحابة عمى ذلؾ فقاؿ: " قكلو تعالى:كبمثؿ ذلؾ قاؿ القرطبي، كنقؿ  ِذي َِّ فِ

لمذيف أحسنكا العمؿ في الدنيا ليـ الحسنى كىي الجنة،  .{:6}يوىس:[ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ 

كالزيادة النظر إلى كجو اهلل الكريـ، كىك قكؿ أبي بكر الصديؽ كعمي بف أبي طالب في ركاية، 
الصامت، ككعب بف عجرة، كأبي مكسى، كصييب، كابف عباس في ركاية، كىك كحذيفة، كعبادة بف 

 .(2)قكؿ جماعة مف التابعيف، كىك الصحيح في الباب"

ـَ ]كبمثمو قاؿ ابف رجب الحنبمي في تفسيره لآلية الشريفة حيث قاؿ: " قاؿ المَّو تعالى:  ِذي َِّ فِ

ٚ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدٌة َوََل َيْرَهُؼ ُوُج  َٓ ِٜ ُهْؿ ؾِٔ
ٌٜ ُأوَفئَِؽ َأْصَحُٚب اَِلَّْ ْؿ َؿَسٌ َوََل ِذفَّ ُٓ قَه

كالذم أحسنكا ىـ أىؿي اإلحساًف، كاإلحسافي أف يعبدى العبدي ربَّوي  كأٌنو يراهي،  ،{:6}يوىس:[ َخٚفُِدونَ 

، فجعؿى جزا، اإلحساًف الحسنى: كىك الجنَّةي، كالزيادةي: لما سألو عنو جبريؿي  كما فسَّره النبي  
 ."(3)كىي النظري إلى كجًو المَّو 

ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ]قاؿ تعالى كاصفان أىؿ الجنة:  الدليل الثالث: َٓ ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ؾِٔ  .{79}ق:[ ََلُ

، كىك تفسير مأثكر ذكر العديد مف المفسريف أف المراد بالمزيد في اآلية ىي رؤية اهلل 
مرفكعان كمكقكفان، جميعيـ قالكا بأف  ركاه الكثير مف العمما،، كجماعة مف الصحابة عف النبي 

 .(4)المزيد ىك رؤية كجو اهلل تبارؾ كتعالى

ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ] : "(1) قاؿ النسفي َٓ ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ؾِٔ زيادة عمى ما يشتيكف،  .،{79}ق:[ ََلُ

 .(2)عمى أنو رؤية اهلل تعالى ببل كيؼ"الجميكر 

                                                           
 (2/417)ج( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف (1
 ( 8/330)ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف (2
 (2/548)ج( ابف رجب الحنبمي، ركائع التفسير (3
 (1/158)جف الخميس، اعتقاد أئمة السمؼ أىؿ الحديث ( انظر: محمد بف عبد الرحم(4
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ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك ]:كقكلو تعالى .،{79}ق:[ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ]: كقكلوكثير: " قاؿ ابفك  ِذي َِّ فِ

كقد تقدـ في صحيح مسمـ عف صييب بف سناف الركمي: أنيا النظر إلى  .{:6}يوىس:[ َوِزَيَٚدةٌ 

 .(3)كجو اهلل الكريـ"

، قاؿ: "يعني الزيادة .{79}ق:[ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ]ككذلؾ قاؿ البغكم في تفسيره لقكؿ اهلل تعالى: 

 ."(4)ليـ في النعيـ ما لـ يخطر بباليـ، كىي النظر إلى كجو اهلل الكريـ كبو قاؿ جابر كأنس 

" كقكلو تعالى في ىذه اآلية  :كنقؿ اإلماـ الشنقيطي قكؿ العمما، في ذلؾ كارتضاه حيث قاؿ
لكريـ، قاؿ بعض العمما،: المزيد النظر إلى كجو اهلل ا. .{79}ق:[ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ] الكريمة:

ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ ] :كيستأنس لذلؾ بقكلو تعالى ِذي َِّ ألف الحسنى الجنة، ؛ .{:6}يوىس:[ فِ

 .(5)كالزيادة النظر"

ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ ] البييقي إلثبات ىذه المسألة قكلو تعالى:كمما استدؿ بو  ِذي َِّ [ فِ

ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ] كقكلو تعالى: .{:6}يوىس: َٓ ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ؾِٔ حيث ذكر أف المراد  .،{79}ق:[ ََلُ

د تفسير الزيادة ىنا بالرؤية بالزيادة في ىاتيف اآليتيف النظر إلى كجو اهلل الكريـ يكـ القيامة، كأكر 
 .(6)كما أكرد ذلؾ التفسير عف جماعة مف السمؼ رضكاف اهلل عمييـ" ،عف رسكؿ اهلل 

                                                                                                                                                                          
، لو كتاب "المصفى" شرح المنظكمة أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفيأبك البركات عبد اهلل بف ىك  النسفي:( (1

ككتاب "كنز الدقائؽ" ككتاب "المنار" في  ،ككتاب "المنافع شرح النافع" ككتاب "الكافي شرح الكافي" ككتاب "الكاؼ"
 أصكؿ الفقو، ككتاب "العمدة" في أصكؿ الديف، ككتاب "شرح اليداية". كاف ببغداد سنة عشر كسبعمائة. تكفى

 174ابف قطمكبغا، تاج التراجـ ص: . ىػ 710سنة
 (3/368)ج، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ( النسفي(2
 (7/407)جالعظيـ ( ابف كثير، تفسير القرآف (3
 (7/363)ج( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف (4
 (7/431)ج( الشنقيطي، أضكا، البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (5
 (1/328)جأحمد بف عطية بف عمي الغامدم، البييقي كمكقفو مف اإللييات انظر: ( (6
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ةٌ ] :قكؿ اهلل تعالى  الدليل الرابع: َُِٕٚضَ َٕٚطَِرةٌ * ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   ٚ َ فقد ذكر  .{ 67-66}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

كعف التابعيف بأف المقصكد بيذه اآلية  العديد مف المفسريف كأىؿ العمـ، كنقمكا ذلؾ عف الصحابة 
 ىك النظر إلى كجو اهلل تعالى.

ةٌ ]: ، في قكلو في تفسيره (1)ركل مجاىد َُِٕٚضَ قاؿ:  .،{66}القوامة:[ ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ 

َٕٚطَِرةٌ ] ،«حسنة»  ٚ َ تنظر إلى ربيا حسَّنىيا اهلل بالنظر إليو، كحؽ » ، قاؿ: .{67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 .»(2)ليا أف تنضر، كىي تنظر إلى ربيا 

 

َٕٚطَِرةٌ ]: " (3) كقاؿ مقاتؿ بف سميماف  ٚ َ يعني ينظركف إلى اهلل تعالى . {67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 .(4)معاينة"

ةٌ ُوُجقٌه ] كقاؿ الطبرم: "إف تأكيؿ قكلو: َُِٕٚضَ َٕٚطَِرةٌ * َيْقَمئٍِذ   ٚ َ  ،.{ 67-66}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 .(5)إنو نظر أبصار العيكف هلل جؿ جبللو"

ٚطَِرةٌ ] : "المالكي القرطبي محمد أبكككذلؾ قاؿ  َٕ  ٚ َ أم: تنظر إلى {.  {67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

ةٌ ]ربيا. قاؿ عكرمة: " تنظر إلى ربيا نظران " كقاؿ الحسف:  َُِٕٚضَ أم  .{66}القوامة:[ ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ 

                                                           
كيقاؿ: ابف جبير، بالتصغير، المكى المخزكمى، مكالىـ  ،ىك أبك الحجاج مجاىد بف جبر المخزكمي مجاىد:( (1

مامتو كلد سنة  ، تقريبان  103كتكفي سنة  21مكلى عبد اهلل بف أبى السائب، كىك تابعى، إماـ، متفؽ عمى جبللتو كا 
ة (، كانظر: أكـر بف محمد زياد2/83)جثقة، إماـ في التفسير كفي العمـ. انظر: النككم، تيذيب األسما، كالمغات 

 (1/417)جالفالكجي األثرم، معجـ شيكخ الطبرم 
 (1/687)ج، تفسير مجاىد مجاىد بف جبر( (2
ىك أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير، األزدم بالكال، الخراساني المركزم، أصمو مف  مقاتل بن سميمان:( (3

بمخ كانتقؿ إلى البصرة كدخؿ بغداد كحدث بيا، ككاف مشيكران بتفسير كتاب اهلل العزيز، كلو التفسير المشيكر. تكفي 
 (257-5/255)جسنة خمسيف كمائة بالبصرة. اإلربمي، كفيات األعياف 

 (4/513)جتفسير مقاتؿ بف سميماف  ،الحسف مقاتؿ بف سميماف ( أبك(4
 (12/16)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،( الطبرم(5
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َٕٚطَِرةٌ ] حسنة:  ٚ َ قاؿ: تنظر إلى الخالؽ، كحؽ ليا أف تنضر كىي تنظر  .{67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 .(1)إلى الخالؽ"

َٕٚطَِرةٌ ]: " (2) قاؿ الكاحدم  ٚ َ  .(3)تنظر إلى خالقيا عيانان" .{67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

َٕٚطَِرةٌ ] أبك مظفر السمعاني: " قكلو:كبمثمو قاؿ   ٚ َ ىك النظر إلى اهلل  .{67}القوامة:[ إَِػ َرِبِّ

 . "(4)تعالى باألعيف، كىك ثابت لممؤمنيف في الجنة بكعد اهلل تعالى، كبخبر الرسكؿ

 مما سبؽ يتضح عدـ صحة استدالؿ الشيعة باآلية الكريمة عمى نفي الرؤية.

ِْؿ َيْقَمئٍِذ ]قاؿ تعالى كاصفان حاؿ الكفار يكـ القيامة:  الدليل الخامس: ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ ـًَلَّ إَِنَّ

في اآلية الشريفة يصؼ اهلل تعالى مشيدان مف مشاىد يكـ القيامة، . {59}ادطَّففني:[ دََْحُجقُبقنَ 

القيامة، كلك نظرنا لمفيـك كيذكر نكعان مف أنكاع العقكبات لمكافريف، أال كىك حرمانيـ مف رؤيتو يكـ 
المخالفة لآلية الشريفة لتبيف لنا أف رؤية اهلل تعالى ستككف  كاحدة مف المثكبات التي خص اهلل بيا 

 المؤمنيف يـك القيامة.

ِْؿ َيْقَمئٍِذ ] قاؿ مقاتؿ بف سميماف في تفسيره لآلية: " أكعدىـ فقاؿ: ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ ـًَلَّ إَِنَّ

؛ ألف أىؿ الجنة يركنو عيانان ال يحجبيـ عنو، كيكمميـ، كأما الكافر فإنو .{59دطَّففني:}ا[ دََْحُجقُبقنَ 

 .(5)يقاـ خمؼ الحجاب فبل يكمميـ اهلل تعالى، كال ينظر إلييـ، كال يزكييـ حتى يأمر بيـ إلى النار"

                                                           
( أبك محمد القرطبي المالكي، اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف (1

 (12/7878)جعمكمو 
ىك عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم أبك الحسف النيسابكرم الشافعي صاحب التفسير، أصمو مف  الواحدي:( (2

 (20/101)جساكة، ركل العمـ كحدث كتكفي أبك الحسف سنة ثماف كستيف كأربعمائة. الصفدم، الكافي بالكفيات 
 (1/1155)ج( الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (3
 (6/106)جتفسير القرآف  ،عاني( أبك مظفر السم(4
 (4/623)جتفسير مقاتؿ بف سميماف  ،( أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف(5
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ا السنة قاؿ اإلماـ الشافعي: " فدٌؿ ىذا عمى أف المؤمنيف ال يحجبكف عنو تبارؾ كتعالى، كأم
فقد تكاترت األخبار أف المؤمنيف يركف اهلل في الدار اآلخرة في العرصات، كفي ركضات الجناف، 

   .(1)جعمنا اهلل تعالى منيـ بمنو ككرمو آميف"

مما يدلؿ عمى أف اإلماـ الشافعي قد تبيف أف إثبات الرؤية ىك مذىب الشافعي رحمو اهلل، ك ك 
عنو الربيع بف سميماف حيث قاؿ: " كنت ذات يكـ عند الشَّاًفًعي  يؤمف بالرؤية يكـ القيامة ما ركاه

يسألكنو عف قكؿ المَّو جؿ ذكره:  -كىك اسـ مكضع بمصر  -رحمو المَّو كجا،ه كتاب مف الصعيد 
ِْؿ َيْقَمئٍِذ دََْحُجقُبقنَ ] ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ فكتب فيو: لما حجب المَّو قكمان بالسخط،  .{59}ادطَّففني:[ ـًَلَّ إَِنَّ

 دؿَّ عمى أف قكمان يركنو بالرضا.

 قاؿ الربيع: قمت لو: أك تديف بيذا يا سيدم؟

 .(2)فقاؿ: كالمَّو لك لـ يكقف محمد ابف إدريس أنو يرل ربو في الميعاد لما عبده في الدنيا"

ف عف ربيـ، ما خص ذكر قاؿ القرطبي في تفسيره لآلية: " لك كاف الخمؽ كميـ محجكبي
الكفار بالحجاب، كفي تخصيصو الكفار بالحجاب دليؿ عمى أف المؤمنيف غير محجكبيف عف 
ربيـ، فأما قكؿ مف قاؿ: إف معناه: " عف رحمة ربؾ " كقاؿ في اآلية األخرل: " إلى رحمة ربيا 

ج لمخطاب عف ظاىره، ناظرة "، فيك قكؿ متقاحـ بالباطؿ، ميدَّعو ما ليس لفظيو في الكبلـ، ميخرً 
أىهي إلى ذلؾ كمو نىٍصري باطمو بباطؿ مثمو، أعاذنا  متكمٍّؼ إضمارى ما ليس في الكبلـ عميو دليؿ، أٍلجى

 .(3)اهلل مف ذلؾ كمو"

كقاؿ مالؾ: " لك لـ يرى المؤمنكف ربيـ يكـ القيامة لـ يعير اهلل الكفار بالحجاب"
(4). 

ُ ] كقاؿ الشنقيطي: " قكلو: ِْؿ َيْقَمئٍِذ َدَْحُجقُبقنَ ـًَلَّ إَِنَّ ـْ َرِبِّ يفيـ منو  ،{59}ادطَّففني:[ ْؿ َظ

 .(1)أف المؤمنيف ليسكا محجكبيف عنو، كىك كذلؾ"

                                                           
 (2/62)جحاشية كتاب زاد المسير في عمـ التفسير  ،( ابف الجكزم(1
 (3/1430)ج( اإلماـ الشافعي، تفسير اإلماـ الشافعي (2
 (3/2135)جالقرطبي، اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو ( (3
  (2/148)ج( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم (4
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قاؿ ابف القيـ تحت باب: رؤية المؤمنيف لربيـ تبارؾ كتعالى بأبصارىـ جيرة كما يرل القمر 
ليمة البدر، كتجميو ليـ ضاحكان إلييـ: " ىذا الباب اشرؼ أبكاب الكتاب كأجميا قدران، كأعبلىا خطران، 

التي شمر إلييا كأقرىا عينان أىؿ السنة كالجماعة، كأشدىا عمى أىؿ البدعة كالضبللة، كىي الغاية 
المشمركف، كتنافس فييا المتنافسكف، كتسابؽ إلييا المتسابقكف، كلمثميا فميعمؿ العاممكف، إذا نالو 
أىؿ الجنة نسكا ما ىـ فيو مف النعيـ، كحرمانو كالحجاب عنو ألىؿ الجحيـ أشد عمييـ مف عذاب 

كأئمة اإلسبلـ عمى تتابع القركف، الجحيـ، اتفؽ عمييا األنبيا، كالمرسمكف كجميع الصحابة كالتابعكف 
كأنكرىا أىؿ البدع المارقكف، كالجيمية المتيكككف، كالفرعكنية المعطمكف، كالباطنية الذيف ىـ مف 
جميع األدياف منسمخكف، كالرافضة الذيف ىـ بحبائؿ الشيطاف متمسككف، كمف حبؿ اهلل منقطعكف، 

محاربكف، كلكؿ عدك هلل كرسكلو كدينو  كعمى مسبة أصحاب رسكؿ اهلل عاكفكف، كلمسنة كأىميا
مسالمكف، ككؿ ىؤال، عف ربيـ محجكبكف، كعف بابو مطركدكف، أكلئؾ أحزاب الضبلؿ كشيعة 

 .(2)كحزبو"  المعيف كأعدا، الرسكؿ 

كما أجمؿ كأركع ما قالو سيد قطب رحمو اهلل في تفسيره لآلية، حيث فسرىا بأدؽ العبارات 
قاؿ رحمو اهلل: " لقد حجبت قمكبيـ المعاصي كاآلثاـ، حجبتيا عف اإلحساس كأجمميا كأكثرىا بيانان ف

بربيا في الدنيا، كطمستيا حتى أظممت كعميت في الحياة، فالنياية الطبيعية كالجزا، الكفاؽ في 
اآلخرة أف يحرمكا النظر إلى كجو اهلل الكريـ، كأف يحاؿ بينيـ كبيف ىذه السعادة الكبرل، التي ال 

 .(3)كاستحقت أف تكشؼ الحجب بينيا كبيف ربيا" ،لمف شفت ركحو كرقت كصفت تتاح إال

لقد عمـ الصحابة كالتابعكف أف الحجاب الكارد ذكره في اآلية الشريفة ىك منع الكفار مف 
، كأف المؤمنكف يركف ربيـ يكـ القيامة، فقد ركم عف الحسف كمقاتؿ كالحسيف بف الفضؿ رؤيتو 

العرض كالحساب ال ينظركف إليو نظر المؤمنيف إلى ربيـ، كأنو كما حجبيـ  كغيرىـ أف الكفار بعد
في الدنيا عف تكحيده حجبيـ في اآلخرة عف رؤيتو، قاؿ الزجاج: في ىذه اآلية دليؿ عمى أف اهلل 

  (4)يرل في القيامة، كلكال ذلؾ ما كاف في ىذه اآلية فائدة. 

                                                                                                                                                                          
 (1/489)ج( الشنقيطي، أضكا، البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (1
 (1/285)جركاح إلى ببلد األفراح ( ابف قيـ الجكزية، حادم األ(2
 (6/3858)ج، في ظبلؿ القرآف ( سيد قطب(3
 (5/485)جفتح القدير  ،( انظر: الشككاني(4
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بشران المريسي يقكؿ: إف اهلل ال ييرل يـك القيامة. بف عيينة: إف اف قاؿ الطبراني: " قيؿ لسفي
ِْؿ َيْقَمئٍِذ دََْحُجقُبقنَ ] فقاؿ: قاتؿ اهلل الدكيبة، ألـ تسمع إلى قكلو تعالى: ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ ًلَّ إَِنَّ [ ـَ

 .(1)فإذا احتجب عف األكليا، كاألعدا،، فأم فضؿ لؤلكليا، عمى األعدا،". {59}ادطَّففني:

ؽ مف اآليات القرآنية، كأقكاؿ العمما، كالمفسريف يتبيف فساد ما ذىب إليو مف خبلؿ ما سب
الشيعة كبطبلف مذىبيـ في ىذه المسألة، فقد جا،ت األخبار الصحيحة كالصريحة الدالة عمى 

يكـ القيامة، فإف اهلل تعالى قد  صحة ما ذىب إليو أىؿ السنة كالجماعة مف القكؿ برؤية ربنا 
د مف اإلنعاـ في الجنة، كىي أعظـ نعمة أنعـ عمييـ بيا؛ أال كىي تشريفيـ خص المؤمنيف بمزي

كراميـ بالنظر إلى كجيو الكريـ في الجنة.  كا 

  

                                                           
 (7/423)ج، سير أعبلـ النببل، ( الذىبي(1
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 :من السنة النبوية الثناعشريةلشيعة ثانيًا: الرد عمى ا
لقد جا،ت األحاديث الصحيحة في إثبات الرؤية كثيرة كمتعددة، مما يدؿ عمى أف المؤمنكف 

 ربيـ يـك القيامة كمف تمؾ األحاديث ما يمي:يركف 

اًبرى  سىًمعى  أىنَّوي  الز بىٍيًر، أبي عف الحديث األول: ٍبدً  ٍبفى  جى كًد، عىفً  يىٍسأىؿي  ، اهللً  عى  يىٍكـى  نىٍحفي : قىاؿى  اٍلكيري
مىى اٍلًقيىامىةً  كىذىا كىذىا، عى ـي  فىتيٍدعىى: " قىاؿى  النَّاًس، فىٍكؽى  ذىًلؾى : أىمٍ  اٍنظيٍر،"  كى ا ًبأىٍكثىاًنيىا، اأٍليمى مى  تىٍعبيدي  كىانىتٍ  كى
، ؿى ، اأٍلىكَّ ؿى ب نىا يىٍأًتينىا ثيَـّ  فىاأٍلىكَّ ؟ مىفٍ : فىيىقيكؿي  ذىًلؾى  بىٍعدى  رى كفى بَّنىا نىٍنتىًظري : فىيىقيكليكفى  تىٍنتىًظري  أىنىا: فىيىقيكؿي  ، رى
، ـٍ ب كي تَّى: فىيىقيكليكفى  رى ، نىٍنظيرى  حى مَّى ًإلىٍيؾى ؾي  لىييـٍ  فىيىتىجى ، فىيىٍنطىًمؽي : " قىاؿى   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : قىاؿى "  يىٍضحى ـٍ  ًبًي

يىتًَّبعيكنىوي، ييٍعطىى كى مىى يىتًَّبعيكنىوي  ثيَـّ  نيكرنا، ميٍؤًمفو  أىكٍ  مينىاًفؽو، ًإٍنسىافو  كيؿ   كى ـى  ًجٍسرً  عى يىنَّ ، جى ًليبي سىؾه  كىبلى  كىحى
ذي  ك ثيَـّ  اٍلمينىاًفًؽ، نيكري  ييٍطفىأي  ثيَـّ  اهللي، شىا،ى  مىفٍ  تىٍأخي ك اٍلميٍؤًمنيكفى  يىٍنجي ؿي  فىتىٍنجي  لىٍيمىةى  كىاٍلقىمىرً  كيجيكىيييـٍ  زيٍمرىةو  أىكَّ
، الى  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  اٍلبىٍدرً  اسىبيكفى اً،، ًفي نىٍجـو  كىأىٍضكىا ً  يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  ييحى تَّى الشَّفىاعىةي  تىًحؿ   كىذىًلؾى  ثيَـّ  السَّمى  حى
كىافى  اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  ًمفى  يىٍخريجى  ٍيرً  ًمفى  قىٍمًبوً  ًفي كى  أىٍىؿً  ًبًفنىا،ً  فىييٍجعىميكفى  شىًعيرىةن، يىًزفي  مىا اٍلخى
نًَّة، يىٍجعىؿي  اٍلجى نَّةً  أىٍىؿي  كى ـي  يىريش كفى  اٍلجى مىٍيًي تَّى اٍلمىا،ى، عى تَّى يىٍسأىؿي  ثيَـّ  السٍَّيًؿ، ًفي الشٍَّي،ً  نىبىاتى  يىٍنبيتيكا حى  حى
 .(1)" مىعىيىا أىٍمثىاًليىا كىعىشىرىةي  الد ٍنيىا، لىوي  ييٍجعىؿى 

تَّى: فىيىقيكليكفى قكؿ: " موضع الشاىد: ، نىٍنظيرى  حى مَّى ًإلىٍيؾى ؾي  لىييـٍ  فىيىتىجى  "يىٍضحى

يكـ القيامة  ألصحابو أف رؤية المؤمنيف لربيـ  في ىذا الحديث يبيف النبي  وجو الداللة:
مؤكدة كثابتة مثؿ رؤيتيـ لمبدر في السما،، كفي ىذا دليؿ عمى أنو يجب عمى كؿ مسمـ يؤمف باهلل 

 كاليـك اآلخر أف يؤمف برؤية ربو يـك القيامة.

ف بو كبكتبو كبمبلئكتو كبرسمو: قاؿ ابف تيمية: " كقد دخؿ أيضا فيما ذكرناه مف اإليما
اإليماف بأف المؤمنيف يركنو يكـ القيامة عيانان بأبصارىـ كما يركف الشمس صحكان ليس بيا سحاب، 
ككما يركف القمر ليمة البدر ال يضامكف في رؤيتو، يركنو سبحانو كىـ في عرصات القيامة، ثـ 

 .(2)يركنو بعد دخكؿ الجنة؛ كما يشا، اهلل تعالى"

                                                           
، صححو األلباني، انظر: األلباني، سمسمة األحاديث 15115( حديث رقـ 328 /23)ج( أحمد، مسند أحمد (1

 755( حديث رقـ 2/384)جالصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا 
 (1/200)ج( محمد بف خميؿ حسف ىٌراس، شرح العقيدة الكاسطية (2
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  الحديث الثاني: بَّنىا نىرىل ىىؿٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: أينىاسه  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى ًة؟ يىٍكـى  رى : فىقىاؿى  الًقيىامى
كفى  ىىؿٍ » ار  ابه  ديكنىيىا لىٍيسى  الشٍَّمسً  ًفي تيضى كفى  ىىؿٍ : »قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا «سىحى ار   ًفي تيضى

ابه  ديكنىوي  لىٍيسى  البىٍدرً  لىٍيمىةى  القىمىرً  ـٍ : " قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا «سىحى ٍكنىوي  فىًإنَّكي  الًقيىامىةً  يىٍكـى  تىرى
 .(1)..."كىذىًلؾى 

ـٍ " : قكلو  موضع الشاىد: ٍكنىوي  فىًإنَّكي  ..."كىذىًلؾى  الًقيىامىةً  يىٍكـى  تىرى
يكـ القيامة برؤية الشمس كالقمر، كمف المعمكـ أف  شبو رؤية اهلل  أف النبي  وجو الداللة:

 رؤيتنا لمشمس كالقمر تككف عمى الحقيقة كليس عمى المجاز.
نما  قاؿ القسطبلني في شرحو لمحديث: " كالكاؼ في قكلو: " كذلؾ " ليست لتشبيو المرئي، كا 

ناه إنيا رؤية يزاح عنيا الشؾ...، ىي لتشبيو الرؤية بالرؤية في الكضكح، كىي فعؿ الرائي، كمع
فالتشبيو برؤية القمر ليقيف الرؤية دكف تشبيو المرئي سبحانو كتعالى، كخص الشمس كالقمر بالذكر 
مع أف رؤية السما، بغير سحاب أكبر آية كأعظـ خمقنا مف مجرد الشمس كالقمر لما خٌصا بو مف 

كصؼ بالجماؿ كالكماؿ سائغان شائعان في عظيـ النكر كالضيا،، بحيث صار التشبيو بيما فيمف ي
 .(2)االستعماؿ"

قاؿ ابف قدامة المقدسي تحت باب رؤية المؤمنيف لربيـ يكـ القيامة: " كالمؤمنكف يركف ربيـ 
في اآلخرة بأبصارىـ كيزكركنو، كيكمميـ كيكممكنو...،  كىذا تشبيو لمرؤية بالرؤية، ال لممرئي 

 .(3)لو كال نظير" بالمرئي، فإف اهلل تعالى ال شبيو

" كيعتقدكف جكاز الرؤيا مف  :تحت باب رؤية المؤمنيف ربيـ في اآلخرة (4)قاؿ اإلسماعيمي
ككجكبيا لمف جعؿ اهلل ذلؾ ثكابػػنا لو في اآلخرة...،  ،دكف الدنيا ،في القيامة العباد المتقيف هلل 

                                                           
 6573 ( حديث رقـ8/117)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب الصراط جسر جينـ (1
 (9/331)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح البخارم، صحيح البخارم (2
 (1/22)جقدامة المقدسي، لمعة االعتقاد  ابف( (3
مات سنة نيؼ كسبعيف  :بف العباس اإلسماعيمي أبك بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿىك  السماعيمي:( (4

كثبلثمائة، كجمع بيف الفقو كالحديث كرياسة الديف كالدنيا، كصنؼ الصحيح كأخذ عنو ابنو أبك سعيد كفقيا، جرجاف. 
 116الشيرازم، طبقات الفقيا، ص
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بأعينيـ عمى ما يشا،  كال التحديد لو ؛ كلكف يركنو  كذلؾ مف غير اعتقاد التجسيـ في اهلل 
 .(1)ىك ببل كيؼ "

بغير إحاطة كال كيفية كما نطؽ بو كتاب  ،قاؿ اإلماـ الطحاكم: " كالرؤية حؽ ألىؿ الجنة
ككؿ ما جا، في ذلؾ مف الحديث الصحيح عف  ،..، كتفسيره عمى ما أراده اهلل تعالى كعممو.ربنا

كمعناه عمى ما أراد، ال ندخؿ في ذلؾ متأكليف بآرائنا كال متكىميف  ،فيك كما قاؿ  الرسكؿ 
كرد عمـ ما اشتبو عميو إلى  ،كلرسكلو  ،فإنو ما سمـ في دينو إال مف سمـ هلل  ،بأىكائنا
 .(2)عالمو"

ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي عىفٍ  الحديث الثالث: ، ٍبفً  المَّوً  عى نَّتىافً : »قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  أىًبيًو، عىفٍ  قىٍيسو  ًمفٍ  جى
ةو، ا آًنيىتيييمىا ًفضَّ مى نَّتىافً  ًفيًيمىا، كى ، ًمفٍ  كىجى مىا آًنيىتيييمىا ذىىىبو مىا ًفيًيمىا، كى بىٍيفى  القىٍكـً  بىٍيفى  كى كا أىفٍ  كى  ًإلىى يىٍنظيري
بًٍّيـٍ  مىى الًكٍبًر، ًردىا،ي  ًإالَّ  رى نَّةً  ًفي كىٍجًيوً  عى  .(3)«عىٍدفو  جى

. يريد بو صفة الكبريا،، فيك « الًكٍبرً  ًردىا،ي  »: " قكلو: في شرحو لمحديث قاؿ البييقي
بكبريائو كعظمتو ال يريد أف يراه أحد مف خمقو بعد رؤية يكـ القيامة، حتى يأذف ليـ بدخكؿ جنة 

 .(4)فيركه كىـ في جنة عدف" ،عدف، فإذا دخمكىا أراد أف يركه

حو لمحديث: " ىذا الشاىد مف الحديث لمباب، إذ فيو التصريح قاؿ عبداهلل الغنيماف في شر 
بقرب نظرىـ إلى ربيـ، فإذا أراد تعالى أف ينعميـ كيزيد في كرامتيـ، رفع ردا، الكبريا، عف كجيو 

 .(5)فنظركا إليو"

ًريرً  عىفٍ  الحديث الرابع: ٍبدً  ٍبفً  جى ـٍ : » النًَّبي   قىاؿى : قىاؿى  ، المَّوً  عى ٍكفى  ًإنَّكي بَّكيـٍ  سىتىرى  .(6)«ًعيىاننا رى

                                                           
 (63-1/62)ج( أبك بكر االسماعيمي، اعتقاد أئمة الحديث (1
 (1/207)ج( أبك العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية (2
( 6/145)ج[. 62( البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو: }كمف دكنيما جنتاف{ ]الرحمف: (3

صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ سبحانو كتعالى مسمـ، ، 4878حديث رقـ 
 180حديث رقـ  (1/163)ج
 ( 2/82)ج( البييقي، األسما، كالصفات (4
 (2/160)ج( عبداهلل الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف البخارم، صحيح البخارم (5
[ 23البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى: }كجكه يكمئذ ناضرة إلى ربيا ناظرة{ ]القيامة: ( (6
 7435( حديث رقـ 9/127)ج
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ثابتة بعدة طرؽ كعدة  ىذا الحديث ال يبقى مجاؿ ألحد لمشؾ أك لمتأكيؿ، فرؤية اهلل 
ركايات فقد جا،ت الركاية بمفظ: " إنكـ ستركف ربكـ كما تركف ىذا القمر ال تضامكف في رؤيتو"، 
كفي لفظ لمبخارم: " إذ نظر إلى القمر ليمة البدر، فقاؿ: أما أنكـ ستركف ربكـ كما تركف ىذا، ال 

ستركف ربكـ عيانان"، كفي التفسير:  تضامكف، أك ال تضاىكف في رؤيتو"، كفي كتاب التكحيد: " أنكـ
" فنظر إلى القمر ليمة أربع عشرة "، كعف البللكائي عف البخارم: " أنكـ ستعرضكف عمى ربكـ 
كتركنو كما تركف ىذا القمر"، كعند الدارقطني: كقاؿ زيد بف أبي أنيسة: " فتنظركف إليو كما 

ذه األلفاظ تدؿ عمى أف الرؤية ىي عمى تنظركف إلى ىذا القمر"، كقاؿ ككيع: )ستعاينكف(، فكؿ ى
الحقيقة، كأف أىؿ الجنة يركف ربيـ يكـ القيامة، كىذه الركايات كغيرىا تدؿ عمى بطبلف قكؿ مف 

 .(1)في الرؤية قاؿ ابن

)إنكـ( أم أييا المؤمنكف )ستركف ربكـ( أم  :" قكلو  :قاؿ المبل القارم عند شرحو لمحديث
الكسر مصدر مؤكد أك حاؿ مؤكدة إما مف الفاعؿ أك المفعكؿ، أم ستبصركنو فقكلو: )عيانان( ب

بفتح اليا،، كالمعاينة رفع الحجاب بيف الرائي كالمرئي، ففي  -بكسر اليا،، أك معاينا  -معاينيف 
 .(2)القامكس: لقيو عيانان أم معاينة لـ يشؾ في رؤيتو إياه. كقاؿ الطيبي عيانان أم جياران"

تشككف في رؤيتو إال كما تشككف في رؤية الشمس كالقمر، كليس في كالمعنى: أم: ال 
 رؤيتيما شؾ فبل تشككف فييا.

: كفي تضاركف المشدد مف الضرر، كالمخفؼ مف الضير أم: (3) القاضي البيضاكم قاؿ
تككف رؤيتو جمية بينة ال تقبؿ مرا، كال مرية، فيخالؼ فييا بعضكـ بعضان كيكذبو، كما ال يشؾ في 

حداىما يعني الشمس كالقمر، كال ينازع فييا، فالتشبيو إنما كقع في الرؤية باعتبار جبلئيا رؤية إ

                                                           
 (5/42)ج( انظر: بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (1
  (9/3601)ج( المبل القارم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2
ىك عبد اهلل بف عمر، العبلمة ناصر الديف البيضاكم الشيرازم الشافعي، قاضي شيراز كعالـ  البيضاوي: ((3

أذربيجاف كتمؾ النكاحي. كاف إمامان بارعان مصنفان، فريد عصره، ككحيد دىر، أثنى عمى عممو كفضمو غير كاحد، لو 
كبتصانيفو إلى أف مات بتبريز في سنة العديد مف التصانيؼ، كتصدل عدة سنيف لمفتيا كالتدريس، كانتفع بو الناس 

 (7/110)جخمس كثمانيف كستمائة. أبك المحاسف، جماؿ الديف، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي 
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كظيكرىا؛ بحيث ال يرتاب فييا ال في سائر كيفياتيا، كال في المرئي ؛ فإنو سبحانو منزه عف 
 .(1)الجسمية كعما يؤدم إلييا"

جماع الصحابة كمف بعدىـ عمى قاؿ بدر الديف العيني: " استدؿ بيذه األحاديث كبالقرآف  كا 
أبك ...، إثبات رؤية اهلل في اآلخرة لممؤمنيف، كقد ركل أحاديث الرؤية أكثر مف عشريف صحابيان 

كابف  ، كأبك مكسى ، كابف مسعكد ، كمعاذ بف جبؿ ، كعمي بف أبي طالب ، بكر
 ،  كأنس، كجابر ، كأبك ىريرة  ، كأبك أمامة ، كحذيفة، كابف عمر  ، عباس

كجنادة  ، كبريدة بف حصيب ، كعبادة بف الصامت ، كزيد بف ثابت ، كعمار بف ياسر
 ."(2)كرجؿ لو صحبة بالنبي ، كفضالة بف عبيد  ، بف أبي أمية

قاؿ ابف تيمية: " فيذه أحاديث كميا كأكثر منيا قد ركيت في الرؤية عمى تصديقيا كاإليماف 
مف مشايخنا، كلـ يزؿ المسممكف قديمنا كحديثنا يرككنيا كيؤمنكف بيا، ال بيا أدركنا أىؿ الفقو 

يستنكركنيا كال ينكركنيا، كمف أنكرىا مف أىؿ الزيغ نسبكه إلى الضبلؿ بؿ كاف مف أكبر رجائيـ، 
كأجزؿ ثكاب اهلل تبارؾ كتعالى في أنفسيـ النظر إلى كجو اهلل الكريـ خالقيـ يكـ القيامة حتى ما 

 .(3)و شيئنا مف نعيـ الجنة"يعدلكف ب

فقد تكاترت كتعددت األحاديث الصحيحة التي تثبت رؤية اهلل  :وخالصة األمر في المسألة
  يكـ القيامة، كال حجة لمنافيف أك المنكريف، فقد أكد النبي  عمى أف المؤمنيف يركف ربيـ يـك

ة بالعيف كليست رؤية قمبية كما القيامة كرؤيتيـ الشمس كالقمر، كىذا دليؿ عمى أنيا رؤية حقيقي
تأكليا المتأكلكف، كبذلؾ يتبيف صحة ما ذىب إليو أىؿ السنة كالجماعة، كبطبلف ما ذىب إليو 

 الشيعة مف تأكيؿ لمرؤية.

  :ثالثًا: إثبات الرؤية في اآلخرة من كتب الشيعة
جا، عمى إف تناقض الشيعة في أقكاؿ عممائيـ ىك دليؿ عمى تيافت كفساد عقيدتيـ، فقد 

يـك  لساف العديد مف عممائيـ كفي كتبيـ المعتمدة العديد مف النصكص التي تثبت رؤية اهلل 
 القيامة، كمف تمؾ الركايات ما يمي: 

                                                           
 (8/3528)ج( المبل القارم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1
 (5/43)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (2
 (2/425)ج( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (3
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أكرد محمد التكسيركاني كىك يعتبر عمدة العمما، كالمحققيف لدل الشيعة في كتابو  الرواية األولى:
"لئالى األخبار"  تحت  باب في أف أىؿ الجنة يسمعكف صكتو تعالى، كيخاطبيـ كينظركف إليو، 

في حديث يذكر فيو اشتغاؿ المؤمنيف بنعـ الجنة:  كىما ألذ األشيا، عندىـ قاؿ أمير المؤمنيف 
ىـ كذلؾ إذ يسمعكف صكتان مف تحت العرش: يا أىؿ الجنة كيؼ تركف منقمبكـ ؟ فيقكلكف:  " فبينما

خير المنقمب منقمبنا كخير الثكاب ثكابنا، قد سمعنا الصكت كاشتيينا النظر، كىك أعظـ ثكابنا كقد 
كعدتو كال تخمؼ الميعاد، فيأمر اهلل الحجاب فيقكـ سبعكف ألؼ حاجب فيركبكف عمى النكؽ 

 رازيف كعمييـ الحمى كالحمؿ فيسيركف في ظؿ العرش حتى ينتيكا إلى دار السبلـ كىي دار اهللكالب
،  دار البيا، كالنكر كالسركر كالكرامة، فيسمعكف الصكت فيقكلكف: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقؾ

كؿ فأرنا كجيؾ، فيتجمى ليـ سبحانو كتعالى، حتى ينظركف إلى كجيو تبارؾ كتعالى المكنكف مف 
عيف ناظر، فبل يتمالككف حتى يخركا عمى كجكىيـ سجدان فيقكلكف: سبحانؾ ما عبدناؾ حؽ عبادتؾ 
يا عظيـ قاؿ فيقكؿ: يا عبادم ارفعكا رؤكسكـ ليس ىذا بدار عمؿ، إنما دار كرامة كمسألة كنعيـ، 

عيف فقد ذىب عنكـ المغكب كالنصب،  فإذا رفعكا رفعكىا كقد أشرقت كجكىيـ مف نكر كجيو سب
ضعفان ثـ يقكؿ: يا مبلئكتي أطعمكىـ كاسقكىـ، فيؤتكف بألكاف األطعمة لـ يرككا مثميا قط، في طعـ 
الشيد كبياض الثمج كليف الزبد، فإذا أكمكه قاؿ بعضيـ لبعض كاف طعامنا الذم خمفناه في الجنة 

يؤتكف بأشربة، عند ىذا حممان. قاؿ: ثـ يقكؿ الجبار تبارؾ كتعالى: يا مبلئكتي اسقكىـ قاؿ: ف
فيقبضيا كلى اهلل فيشرب شربة لـ يشرب مثميا قط. قاؿ: ثـ يقكؿ: يا مبلئكتي طيبكىـ فيأتييـ ريح 
مف تحت العرش أشد بياضان مف الثمج كيعبر كجكىيـ كجباىيـ كجنكبيـ تسمى المثيرة، فيقكؿ الرب 

ا إلى أزكاجكـ قاؿ: إني أعمـ أنكـ إلى أزكاجكـ مشتاقكف كاف أزكاجكـ إليكـ مشتاقات ارجعك 
فيقكلكف: يا سيدنا اجعؿ لنا شرطان قاؿ فإف لكـ كؿ جمعة زكرة، ما بيف الجمعة سبعة آالؼ سنة 
مما تعٌدكف، قاؿ: فينصرفكف فيعطى كؿ رجؿ منيـ رمانة خضر في كؿ رمانة سبعكف حمة...، 

لى كجيو فأنكرتو مف حتى يبشركا أزكاجيـ كىف قياـ عمى أبكاب الجناف قاؿ: فمما دنى منيا نظرت إ
غير سك،، كقالت: حبيبي لقد خرجت مف عندم كما أنت ىكذا قاؿ: فيقكؿ: حبيبتي تمكميني أف 
أككف ىكذا كقد نظرت إلى كجو ربي تبارؾ كتعالى فأشرؽ كجيي مف نكر كجيو، ثـ يعرض عنيا 

تمكمني أف فينظر إلييا نظرة فيقكؿ: حبيبتي لقد خرجت مف عندؾ ك ماكنت ىكذا فتقكؿ: حبيبي 
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أككف ىكذا، كقد نظرت إلى كجو الناظر إلى كجيو ربي فأشرؽ كجيي مف كجو الناظر إلى كجو 
 .(1)ربي سبعيف ضعفان، فتعانقو مف باب الخيمة كالرب يضحؾ إلييـ"

العديد مف  -مرجع الشيعة  -لقد ثبت مف خبلؿ ىذا الحديث الذم يركيو التكسيركاني 
زكران كبيتانان، فقد أثبت محمد التكسيركاني في ىذا  اإلثناعشريةلشيعة الصفات الذاتية التي ينكرىا ا
، فقاؿ " إذ يسمعكف صكتان"، ككذلؾ أثبت صفة صفة الكبلـ هلل  الحديث كعمى لساف عمي 

في الجنة حيث كرد ما  حيث كرد ما نصو " فأرنا كجيؾ" ككذلؾ أثبت رؤية اهلل  الكجو هلل 
كتعالى، حتى ينظركف إلى كجيو تبارؾ كتعالى المكنكف مف كؿ عيف نصو " فيتجمى ليـ سبحانو 

فقد كرد في الحديث ما نصو " فتعانقو مف  ناظر" ككذلؾ أثبت في الحديث صفة الضحؾ هلل 
 باب الخيمة كالرب يضحؾ إلييـ".

جا، عف عاصـ بف حميد عف أبي عبد اهلل قاؿ: " ما مف عمؿ حسف يعممو العبد  الرواية الثانية:
]َتَتَجََٚف  إال كلو ثكاب في القرآف إال صبلة الميؿ، فإف اهلل لـ يبيف ثكابيا لعظيـ خطرىا عنده فقاؿ:

َّٚ َرَزْؿَُْٚهؿْ  ٚ َوِِم ًً َّ ْؿ َخْقًؾٚ َوَض ُ ـِ ادََوِٚجِع َيْدُظقَن َرِبَّ ْؿ َظ َُقَن[  ُجُْقُِبُ ٍِ
 :إلى قكلو .{:5}السجدة:ُيْْ

ُِْقن َّ ًْ إف هلل كرامة في عباده المؤمنيف في كؿ يكـ جمعة، فإذا كاف يكـ الجمعة " ثـ قاؿ:  [ ] َي

بعث اهلل إلى المؤمف ممكان معو حمة فينتيي إلى باب الجنة فيقكؿ: اسأذنكا لي عمى فبلف فيقاؿ لو: 
يا سيدنا كالذم  :زكاجو أم شي، تريف عمٌي أحسف ؟ فيقمفىذا رسكؿ ربؾ عمى الباب، فيقكؿ: أل

أباحؾ الجنة ما رأينا عميؾ شيئا أحسف مف ىذا بعث إليؾ ربؾ، فيتزر بكاحدة كيتعطؼ باألخرل فبل 
يمٌر بشي، إال أضا، لو حتى ينتيي إلى المكعد، فإذا اجتمعكا تجمى ليـ الرب تبارؾ كتعالى، فإذا 

قكؿ: عبادم ارفعكا رؤكسكـ ليس ىذا يـك سجكد كال يكـ عبادة، قد رفعت نظركا إليو خٌركا سجدان في
عنكـ المؤكنة، فيقكلكف: يا رب كأم شي، أفضؿ مما أعطيتنا، أعطيتنا الجنة، فيقكؿ: لكـ مثؿ ما 
 في أيديكـ سبعيف ضعفان، فيرجع المؤمف في كؿ جمعة بسبعيف ضعفان مثؿ ما في يديو كىك قكلو:

                                                           
 (411-4/410)ج( محمد نبي التكسيركاني، آللئ األخبار (1
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ْؿ َمٚ َيَنٚءُ  ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد[]ََلُ َٓ كىك يـك الجمعة، إنيا ليمة غرا،، ك يكـ أزىر   {79}ق: وَن ؾِٔ

 .(1)فأكثركا فييا مف التسبيح، ك التيميؿ، كالتكبير، كالثنا، عمى اهلل، ك الصبلة عمى رسكلو"

ىذه الركاية صريحة الداللة عمى رؤية المؤمنيف لربيـ يـك القيامة، حيث أثبت فييا المرجع 
 سجدان" خٌركا إليو نظركا فإذا كتعالى، تبارؾ الرب ليـ تجمى الشيعي ىذه الرؤية بقكلو: "

ىؿ يراه  عف أبي بصير عف أبي عبد اهلل قاؿ: " قمت لو: أخبرني عف اهلل  الرواية الثالثة:
 :فقمت: متى ؟ قاؿ: حيف قاؿ ليـ ،كقد رأكه قبؿ يكـ القيامة ،المؤمنكف يكـ القيامة ؟ قاؿ: نعـ

ْؿ َؿُٚفقا َبَذ ] ُُ ُٝ بَِربِّ ف المؤمنيف ليركنو في  ،ثـ سكت ساعة .،{6;5}األعراف:[ َأَفْس ثـ قاؿ: كا 

لو جعمت فداؾ فأحدث  :فقمت :ألست تراه في كقتؾ ىذا ؟ قاؿ أبك بصير ،الدنيا قبؿ يكـ القيامة
فإنؾ إذا حدثت بو أنكره منكر جاىؿ بمعنى ما تقكلو ثـ قدر أف ذلؾ تشبيو  ،بيذا عنؾ ؟ فقاؿ ال

 .(2)تعالى اهلل عما يصفو المشبيكف كالممحدكف" ،كفر كليست الرؤية بالقمب كالرؤية بالعيف

 يـك المؤمنكف يراه ىؿ   اهلل عففي ىذه الركاية إجابة صريحة ألبي عبداهلل حيف سألكه 
فمك كاف األمر كما يزعـ الشيعة فما الذم منع أبي عبداهلل مف أف ينفي ، نعـ: قاؿ ؟ القيامة

 الرؤية؟.

جا، اثبات الرؤية مف كبلـ اإلماـ زيف العابديف حيث قاؿ في دعا، المحبيف: " كال  الرواية الرابعة:
.، (4)كأقررت أعينيـ بالنظر إليؾ يكـ لقائؾ".، كقاؿ في دعا، المتكسميف: "(3)تصرؼ عني كجيؾ"

كقاؿ في دعا، مناجاة  .(5)قاؿ في دعا، مناجاة المفتقريف: "كاقدر أعيينا يكـ لقائؾ برؤيتؾ"ك 
 .(6)الزاىديف: " كال تحجب مشتاقيؾ عف النظر إلى جميؿ رؤيتؾ"

                                                           
  27حديث رقـ  (8/127)ج( المجمسي، بحار األنكار،  باب الجنة ك نعيميا (1
 20حديث رقـ  117، التكحيد، باب ما جا، في الرؤية  ص  القمي بابكية ابف( (2
 239( عمي بف الحسيف زيف العابديف،  الصحيفة السجادية ص (3
 250( المصدر السابؽ ص (4
 252ص  المصدر السابؽ( (5
 259( المصدر السابؽ ص (6
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إف في أدعية زيف العابديف السابقة داللة صريحة كمؤكدة بأف المؤمنكف يركف ربيـ يـك 
 جاز لو أف يسأؿ ربو أمكر ممتنعة. القيامة، فمك أف الرؤية ممتنعة لما

 يتضح مما سبؽ مف النصكص القرآنية، كاألحاديث النبكية، كأقكاؿ العمما،، أف رؤية اهلل 
ثابتة لممؤمنيف يكـ القيامة، كأف اهلل تعالى سيمتع نظر عباده برؤية كجيو الكريـ يكـ القيامة، فقد 

مف ييعتد بقكليـ، ككذلؾ كرد عمى لساف تضافرت األدلة عمى ذلؾ، كشيد بذلؾ عمما، األمة م
يـك  الشيعة أنفسيـ، كخبلصة األمر في المسألة أنو ال صحة لمزاعـ الشيعة بنفي رؤية اهلل 

 القيامة، كأف رؤيتو تعالى مف أعظـ النعـ التي ينعـ بيا عمى عباده المؤمنيف.
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المتعمقة باألنبياء والرسل عمييم السالم  الثناعشريةشبيات الشيعة : المبحث األول
 عميياوالرد 

 
، كالرد عمييا المتعمقة بآدـ  اإلثناعشريةشبيات الشيعة يتناكؿ فيو الباحث كسكؼ 

 اإلثناعشريةشبيات الشيعة ، ك كالرد عمييا المتعمقة بإبراىيـ  اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك 
، كالرد عمييا  المتعمقة بسميماف  اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك  ،كالرد عمييا المتعمقة بمكسى 

 مف قرية النمؿ كالرد عمييا. حكؿ انتقاـ نبي اهلل  اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك 
 

 والرد عمييا  المتعمقة بآدم  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب األول
 

بطبلنيا كعدـ صحتيا الحديث الذم ركاه البخارم كمسمـ في مف األحاديث التي يزعـ الشيعة 
 أبي كعرضو، كأف الخمؽ آخذ في التناقص، فعف طكؿ آدـ  صحيحييما كالذم يبيف لنا النبي 

مىؽى " : قاؿ ، النبي عف  ىريرة ـى  المَّوي  خى مٍّـٍ  اٍذىىبٍ : قىاؿى  ثيَـّ  ًذرىاعنا، ًست كفى  كىطيكليوي   آدى مىى فىسى  عى
ا فىاٍستىًمعٍ  المىبلىًئكىًة، ًمفى  أيكلىًئؾى  ، مى ي كنىؾى تىًحيَّةي  تىًحيَّتيؾى  ييحى ، كى يًَّتؾى ـي  فىقىاؿى  ذيرٍّ ، السَّبلى ـٍ مىٍيكي ـي : فىقىاليكا عى  السَّبلى
مىٍيؾى  ؿي  مىفٍ  فىكيؿ   المًَّو، كىرىٍحمىةي : فىزىاديكهي  ،المَّوً  كىرىٍحمىةي  عى نَّةى  يىٍدخي مىى الجى ـى، صيكرىةً  عى ٍمؽي  يىزىؿً  فىمىـٍ  آدى  يىٍنقيصي  الخى
تَّى  .(1)" اآلفى  حى

 قىاتىؿى  ًإذىا »: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  مسمـ في صحيحو عف أبي ىريرة  كذلؾ ما ركاهك 
ـٍ  ديكي اهي، أىحى مىؽى  اهللى  فىًإفَّ  اٍلكىٍجوى، فىٍميىٍجتىًنبً  أىخى ـى  خى مىى آدى ًتوً  عى  .(2)«صيكرى

أف ىذه األحاديث باطمة كال أساس ليا مف الصحة، كىي دليؿ عمى  اإلثناعشريةيزعـ الشيعة 
تيافت الصحيحيف حسب زعميـ، كيتيمكف البخارم كمسمـ بإيراد األكاذيب في صحيحييما؛ ألف 

يستكعبيا العقؿ البشرم، كأف األدلة مف الكاقع كالمعقكؿ تتنافى مع مثؿ تمؾ  مثؿ ىذه األحاديث ال
النجمي بالكذب كاالفترا، عمى اإلماـ مسمـ، حيث  صادؽ قد قاـ محمد، كلاألحاديث عمى حد زعميـ

                                                           
( حديث 4/131)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب خمؽ آدـ صمكات اهلل عميو كذريتو (1
 صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب يدخؿ الجنة أقكاـ أفئدتيـ مثؿ أفئدة الطير مسمـ، ، 3326رقـ 
 ، كالمفظ لمبخارم 2841( حديث رقـ 4/2183)ج
 2612( حديث رقـ 4/2017)جصحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب النيي عف ضرب الكجو مسمـ، ( (2
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فقاؿ: " أخرج مسمـ عف أبي ىريرة، عف  في صحيحو لفؽ لو زكران حديثان يزعـ أف اإلماـ مسمـ ركاه
مؽ آدـ عمى صكرة الرحمف" النبي   .(1)قاؿ: خي

 ثـ قاؿ النجمي معقبان عمى الحديث: " نستكشؼ مف ىذه الركايات ما يمي:

ثبات الكجو كالصكرة لو تعالى كتقدس.تجسيـ اهلل  أواًل:  ، كا 

كرامان كاحترامان لصكرة اهلل ككجيو الذم يشبو كجو  ثانيًا: التشابو بيف صكرة اإلنساف كصكرة اهلل، كا 
 .(2)إلنساف فبل يجكز لطـ كجو اإلنساف"ا

 :شبيتين وىماتتمخص في  وخالصة اعتراضات الشيعة

أف يككف ىناؾ مخمكؽ عمى كجو األرض  عقبلن  أنو مف المستحيؿيزعـ الشيعة ب :الشبية األولى
بأف طكلو ستكف  فييا آدـ  بتمؾ المكاصفات التي كردت في الحديث، كالتي كصؼ النبي 

 ذراع.

كمختمقة؛  مكضكعة األحاديث ىذه ككف عمى كاضح دليؿ محمد صادؽ النجمي: " ىذايقكؿ 
 كلكف ذراعيف، مف أكثر الجمجمة طكؿ يككف أف يمـز ذراعان  ستيف اإلنساف طكؿ كاف ألنو إذا كذلؾ
 تكف لـ الحفريات عمـ في عمييا كالعثكر كشفيا تـ التي األكلى القركف في البدائي اإلنساف جماجـ
 يعثركا لـ أنو كحتى كبير، كتفاكت كثير اختبلؼ الحالي العصر في اإلنساف جمجمة كبيف بينيا
 عمى يدؿ أثر أم عمى يحصمكا كلـ ذراعيف، حجـ عمى تككف جمجمة أية عمى التاريخ ىذا إلى

ذا الستيف ذم إنساف كجكد  أف يجب أعضاؤه تتناسب كلكي ذراعان، ستيف اإلنساف طكؿ كاف ذراع، كا 
 يككف أف يجب أذرع سبعة كاف إذا العرض ألف أذرع، سبعة ذراعان ال عشر سبعة عرضو يككف
 بمقدار خمقتو استكا، مع الطبيعي اإلنساف عرض ألف الذراع؛ ذراعان كنصؼ كعشريف أربعة طكلو
 .(3)طكلو" سبعي

                                                           
 176عمى الصحيحيف ص محمد صادؽ النجمي، أضكا،انظر: ( (1
 ( المصدر السابؽ (2
 169-168ص المصدر السابؽ ( (3
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 إف ىريرة أبك عرؼ أيف مف أدرم كيعقب النجمي متيكمان عمى حديث أبي ىريرة بقكلو: "كما
 االعتبار، بنظر األبكىريرية الحسابات أخذنا فإذا ىذا، عمى كبنا،ان  ؟ أذرع سبعة كاف آدـ عرض

 خطأ كعرضو اإلنساف طكؿ مقدار تعييف في أك الحديثيف، أحد في حصؿ قد أنو نتصكر يمكننا أف
 مستكم مخمكقان  يكف لـ أنو أك المنظر، ككريو الييكؿ قبيح كاف آدـ  أف نتصكر أك كسيك،
 .(1)الخمقة"

 الشبية والرد عمييا: مناقشة
 أك السنة  اهلل كتاب سكا، مف الدليؿ بو جا، خبر بكؿ يؤمف أف المسمـ عمى الكاجب إف
 ، اهلل بو أخبر ما بكؿ جازمان  إيمانان  يؤمف أف عميو يجب فالمؤمف ، اهلل رسكؿ عف الصحيحة

أدركو بعقمو  سكا، كتفصيبلن، جممة يقبمو كأف شؾ، يعتريو ال جازمان  إيمانان  ، النبي بو أخبر ما كبكؿ
 ىذا ثبكت عدـ يعني ال كثبكتو بصحتو المجزكـ الصادؽ لؤلمر استيعابو عدـ ألف أـ لـ يدركو؛

َوَمٚ ]كيفيمو، قاؿ تعالى:  األمر ذلؾ يستكعب أف يستطع لـ عقمو أف ىذا يعني كلكف األمر،

ِؿ إَِلَّ َؿًًِِٔل  ِْ ًِ ـَ اف  ، أكبو اهلل  أخبر ما بكؿ نؤمف أف فنحف مأمكركف.، {9>}اإلرساء:[ ُأوتُِٔتْؿ ِم

قَن ] :تعالى قاؿ ، نبيو عنو أخبر ُُ َٙ اهلُل َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن َي ٍٜ إَِذا َؿ
ِمَْ ْٗ ـٍ َوََل ُم ِم ْٗ َٚن دُِ ـَ َوَمٚ 

ْد  ََ ًِْص اهلَل َوَرُشقَفُف َؾ ـْ َي ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم ُؿ اخِلَرَ ف مف ، .{:7}األحزاب:[ َضؾَّ َضًَلًَل ُمبًِْٔٚ ََلُ كا 

جممة األمكر التي أمرنا اهلل بالتسميـ ليا، كعدـ إعطا، فرصة لمعقؿ إلدراؾ كنييا ىي األمكر 
 .الغيبية، كاألمكر المتعمقة بقدرة اهلل 

 كآمنت اهلل تعالى، مراد عمى اهلل تعالى، عف جا، تعالى كبما باهلل قاؿ الشافعي: " آمنت
 . "(2)اهلل  رسكؿ مراد عمى  اهلل رسكؿ عف جا، كبما ،اهلل  برسكؿ

  

                                                           
 169( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 (6/354)ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (2
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 فيما عنو النقؿ بو كصح ، النبي بو أخبر ما بكؿ اإليماف قدامة المقدسي: " يجب قاؿ ابفك 
 عمى نطمع كلـ كجيمناه، عقمناه ما ذلؾ في كسكا، كصدؽ، حؽ، أنو نعمـ عنا، غاب أك شاىدناه،
 .(1)معناه" حقيقة

ىك مف األحاديث التي تكمـ  عف مكاصفات آدـ  كىذا الحديث الذم يتحدث فيو النبي 
عف أمر غيبي، أخبره عنو ربنا سبحانو كتعالى، لذلؾ كجب التسميـ كاالنقياد، كالسمع  فييا النبي 

د فق ، كما أنو ال يكجد دليؿ صحيح كاحد يثبت خبلؼ ما أخبر بو النبي كالطاعة لما أخبر بو 
ثبتت صحة الحديث سندان كمتنان، فيك حديث مركم في كتب الصحاح، ككذلؾ ثبتت صحة الحديث 
مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية الصحيحة، كمف خبلؿ العقؿ الصحيح الصريح، كمف خبلؿ 

 كتب الشيعة أنفسيـ، مما يدلؿ عمى بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 الرد عمى الشيعة من خالل القرآن الكريم: أواًل:
ُِْؽ ]قاؿ تعالى:  .1 قُن َفُف ادُ ُُ َّٕك َي ٚ َؿُٚفقا َأ ًُ ْؿ َضُٚفقَت َمِِ ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِنَّ اهللَ َؿْد َب ُٓ بُِّٔ َٕ ْؿ  َوَؿَٚل ََلُ

ـَ ادَِٚل َؿَٚل إِنَّ  ًٜ ِم ًَ َت َش ْٗ ُْْف َوََلْ ُي ِؽ ِم ِْ ـُ َأَحؼُّ بِٚدُ ْح َٕ َْْٔٚ َو َِ ًٜ ِِف َظ ْؿ َوَزاَدُه َبْسَى ُُ ْٔ َِ ُٚه َظ ٍَ اهلَل اْصَى

ـْ َيَنُٚء َواهللُ َواِشٌع َظِِٔؿٌ  ُف َم َُ ِْ ِِت ُم ْٗ ِؿ َواِِلْسِؿ َواهللُ ُي ِْ ًِ  قاؿ الفيركزآبادم: " قيؿ .{;68}البقرة:[ اف

، ككاف الًعٍبًرية الم غة فى طالكت قامىتو، كمعنى لطكؿ طاليكت: لو  ككاف سرائيؿ،إً  بنى مىًمؾى  طىًكيؿه
تو، أىشمكيؿ صفَّى  آدـى  تابكت انتقؿ كالًجٍسـ، كبسببو الًعٍمـ فى بىٍسطة بزيادة تعالى اهلل كخٌصو كخاصَّ
سماعيؿ ًإسرائيؿ ًميراثى  كاف الَّذل  .، (2)ًإسرائيؿ" بىًنى ًإلى العىماًلقة مف كاً 

 حارب إسرائيؿ، بني ممكؾ مف المعاصر أف طالكت ىك: ممؾ العربية المغة كجا، في معجـ 
كىذا يعني أف طالكت كاف طكيؿ القامة،  .(3)إسرائيؿ لبني التابكت كاستردٌ  جالكت، كممكيـ العمالقة

 ككاف يعيش في عيد العمالقة، كالمقصكد مف كممة عمالقة أم ضخامة في الجسـ.

ٚ ]قاؿ تعالى:  .2 َٓ ٍٜ َظْرُض
ْؿ َوَجَّْ ُُ ـْ َربِّ َرٍة ِم ٍِ ٌْ ْت َوَشِٚرُظقا إَِػ َم َقاُت َواألَْرُض ُأِظدَّ َّ افسَّ

َِغَ 
تَّ ُّ ِْ  ىذه اآلية جا، فييا ذكر عرض الجنة، كىي مف األمكر الغيبية المتعمقة. {577}آل عمران:[ فِ

                                                           
 (28 /1)ج( ابف قدامة المقدسي، لمعة االعتقاد (1
 (6/82)ج( الفيركزآبادل، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (2
 (2/1381)جد. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة  انظر: ((3
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قد استغرب مف  أك مف التابعيف  كالمساحات، كلـ نسمع أف أحدان مف الصحابة  األحجاـ بأمر
يـ قاـ بإجرا، عممية حسابية ليستنتج العرض مف ذلؾ أك سأؿ عف طكليا، كلـ نسمع عف أحدو من

 خبلؿ الطكؿ. 

ٚ ] مخبران عف قكـ مكسى  تعالى قاؿ .3 َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ٚ َف َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجبَِّٚري َٓ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ

ُِقنَ  ٚ َداِخ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ٚ َؾِْ٘ن َُيُْرُجقا ِمْْ َٓ  كانكا سمكىـ جٌباريف؛ ألنيـ كقد .{66}ادائدة:[ َحتَّك َُيُْرُجقا ِمْْ

 ليست كًخمىؽه  أجساـ ليـ كانت أنيـو غيرىـ، األمـ سائر قيركا قد خمقيـ، كعظيـ بطشيـ، لشدة
 .(1)لغيرىـ مف البشر

رٍّ  :عاد قكـ مخبران عف قاؿ تعالى .4
ِّ ْحٍس ُمْسَت َٕ ا ِِف َيْقِم  َسً ْؿ ِرًُيٚ َسْ ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ٚ َأْرَش َّٕ * ]إِ

ًٍِر[َتِْْزُع  ََ َْٕخٍؾ ُمْْ ُْؿ َأْظَجُٚز  ََٖنَّ ـَ ْؿ َشْبَع : كقاؿ تعالى.، {64-=5}القمر: افََّْٚس  ِٓ ْٔ َِ َرَهٚ َظ ]َشخَّ

]ٍٜ ْخٍؾ َخِٚوَي َٕ ُْؿ َأْظَجُٚز  ََٖنَّ ـَ َظك  ٚ َسْ َٓ ْقَم ؾِٔ ََ ى اف ٍٚم ُحُسقًمٚ َؾَسَ َٜ َأيَّ َٔ
ٍَٔٚل َوَثََمِٕ في  .{;}احلاقَّة: َف

َْٕخٍؾ[ بأنيـ العذاب بيـ نزؿ قكـ عاد حيف  اآليات يصؼ لنا اهلل كىذا الكصؼ ال  ،]َأْظَجُٚز 

المكجكدة عمى سطح األرض في زماننا، ففي اآلية داللة عمى أف أطكاؿ  البشر أجساد مع يتناسب
 قكـ عاد كانت شبيية بأطكاؿ النخؿ.

أك عقمية تحكؿ دكف كجكد أقكاـ  اآليات عدـ كجكد أم مكانع شرعية مفمما سبؽ يتبيف 
الذم كرد ذكره في الحديث، فيؿ سيعترض  تتقارب كتشبو طكؿ آدـ  ـ كبيرة كضخمةبأحجا

 الدالة عمى تفاكت األحجاـ بيف البشر؟ ك  القرآنية، الشيعة أيضان عمى ىذه اآليات

 ىك المسألة أف األصؿ في مؤمف أف يكقفمسمـ ك الكاجب عمى كؿ  كبذلؾ يتبيف أنو مف
سبحانو كتعالى، فقد ثبت بالنص القرآني حقيقة تفاكت  لخبره كالتسميـ كقدرتو، اهلل  لكماؿ التسميـ

الخمؽ في الجسـ، كأف اهلل تعالى خص قكـ بخصائص لـ يخصيا لآلخريف، كأف اهلل تعالى يزيد في 
 كما كقدرتو ال نممؾ إال أف نقكؿ الخمؽ كينقص كيؼ يشا، كال معقب لحكمو، كأماـ عظمة اهلل 

َْٚ] :العمـ في الراسخكف قاؿ ـْ ِظِْْد َربِّ ؾٌّ ِم ـُ  .{;}آل عمران:[ َآَمَّْٚ بِِف 

                                                           
 (173  -10/171)ج( انظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
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 ثانيًا: الرد عمى الشيعة من خالل السنة النبوية:
 مف بالكثير النبكية السنة جا،ت كقد بو، مسمـ أمر ىك الخمؽ في التناقص ظاىرة إف
 بداية في آدـ خمؽ تخيؿ عف العجز في السبب ىك التناقص كىذا التناقص، ىذا عمى الدالالت

 :يمي ما الدالالت ىذه كمف لمجنة، المناسبة بالصكرة خمقو

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  الحديث األول: ؿى  ًإفَّ : » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى ميكفى  زيٍمرىةو  أىكَّ نَّةى  يىٍدخي مىى الجى  عى
كرىةً  مىى يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  البىٍدًر، لىٍيمىةى  القىمىرً  صي ا،ىةن، السَّمىا،ً  ًفي ديرٍّم   كىٍككىبو  أىشىدٍّ  عى  كىالى  يىبيكليكفى  الى  ًإضى

، ، كىالى  يىٍتًفميكفى  كىالى  يىتىغىكَّطيكفى ، أىٍمشىاطيييـي  يىٍمتىًخطيكفى ييـي  الذَّىىبي ، كىرىٍشحي اًمريىيـٍ  الًمٍسؾي مىجى  األىٍنجيكجي  ليكَّةي األى  كى
ييـي  الطٍّيبً  عيكدي ،(1) ، الحيكري  كىأىٍزكىاجي مىى الًعيفي ٍمؽً  عى ؿو  خى ، رىجي مىى كىاًحدو كرىةً  عى ـى، أىًبيًيـٍ  صي ا ًست كفى  آدى  ًذرىاعن

 .(2) «السَّمىا،ً  ًفي

أف أىؿ الجنة يدخمكف الجنة بغير صكرىـ المعيكدة  في ىذا الحديث يؤكد لنا النبي 
كالمعركفة، فمف أىؿ الجنة مف يدخؿ الجنة عمى صكرة القمر ليمة البدر، كمنيـ مف ىك عمى صكرة 

مف حيث الجماؿ كالطكؿ، كأف ىذا مف  كككب درم، كىـ جميعان يدخمكنيا عمى صكرة أبييـ آدـ 
 لقيامة.لممؤمنيف يـك ا النعيـ الذم أعده اهلل 

 آدـ صكرة عمى كىك يدخميا الجنة دخكؿ تعالى اهلل يرزقو مف قاؿ بدر الديف العيني: " كؿ
 الدنيا أىؿ مف كاف إف السكاد مف عمييا كاف التي صكرتو عمى يدخؿ كال كالجماؿ، الحسف في

 فمـ) :فقكلو  كالنقائص، العاىات مف يكصؼ عمييا كاف التي صكرتو عمى أيضان  يدخؿ كال السكد،
 قبمو، الذم القرف مف أقصر كجكده يككف قرف كؿ أف أراد طكلو، مف: أم ،(ينقص الخمؽ يزؿ

 .(3)ذلؾ" عمى األمر كاستقر األمة ىذه إلى الطكؿ تناقص فانتيى

                                                           
ًفيو ليغىتىاًف: ألكة كألاأَلُلواةُ ( (1 : واأللنجوجكة، : اٍلعكد اليندم الًَّذم يتبخر ًبًو اإلنساف، كىي كممة فارسية معربة، كى

ييقىاؿ ألنجكج كألنجج كأنجكج" (، 3/473)جانظر: ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف  ،اٍلعكد، كى
 (9/3581)جكانظر: المبل القارم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

، 3327( حديث رقـ 4/132)جكذريتو   ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب خمؽ آدـ (2
كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب أكؿ زمرة تدخؿ الجنة عمى صكرة القمر ليمة البدر 

 2834( حديث رقـ 4/2179)جكصفاتيـ كأزكاجيـ 
 (15/209)ج( بدر الديف العينى، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (3
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 الطكؿ في( آدـ أبييـ صكرة عمى)كبذلؾ فسرىا القسطبلني في شرحو لمحديث حيث قاؿ:" 
حجر في شرحو لحديث  قاؿ ابفكبمثؿ ذلؾ  .(1)كاالرتفاع" العمك في( السما، في ذرعنا ستكف)

 فانتيى قبمو، الذم القرف مف أقصر الطكؿ في نشأتو يككف قرف كؿ أف أم التناقص في الخمؽ: "
 .(2)ذلؾ" عمى األمر كاستقر األمة ىذه إلى الطكؿ تناقص

نَّةً  ًفي ًإفَّ : »قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  ، سىٍعد ٍبفً  سىٍيؿً  عىفٍ  الحديث الثاني: رىةن، الجى  الرَّاًكبي  يىًسيري  لىشىجى
، كزاد فيو قكؿ أبي .، كركاه البخارم أيضان عف أبي ىريرة (3) «يىٍقطىعييىا الى  عىاـو  ًمائىةى  ًظمٍّيىا ًفي

 كفيو . قاؿ بدر الديف العيني: "(4)".{74}الواقعة:[ َوطِؾٍّ َِمُْدودٍ ]: شئتـ إف "كاقر،كا :ىريرة 

 .(5)آخره" إلى.. .كاقرأكا: قكلو كىي الزيادة،

 فيؿ تخيميا، البشر مف ألحد يمكف ال أمكر الجنة في أف  النبي لنا يبيف ىذا الحديث في
 يجب التفسير ىذا ضك، كعمى ؟،  النبي ذكرىا التي الشجرة تمؾ تخيؿ البشرم العقؿ يستطيع
مٍّـ أف عمينا فيك  ،آدـ  خمؽ في األمر يككف كىكذا تخيميا، عف اإلنساف يعجز التي لمنصكص نيسى

 في تناسبو الى النظر دكف آدـ طكؿ مناقشة أف يتبيف كطبيعتو، كبذلؾ بصكرتو لمجنة، خمؽ مناسب
ىك أمر غير متزف، لذلؾ يجب منع العقؿ مف التصكر كالتخيؿ في األمكر  الجنة كاقع مع البداية

 التي ال مجاؿ لمعقؿ فييا.

  

                                                           
 (5/321)جم لشرح البخارم، صحيح البخارم ، إرشاد السار القسطبلني( (1
 (6/367)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح البخارم، صحيح البخارم (2
( حديث رقـ 8/114)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب بد، الخمؽ، باب ما جا، في صفة الجنة كأنيا مخمكقة (3

ا، باب إف في الجنة شجرة يسير الراكب في ظميا ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميمسمـ مسمـ، صحيح، 3251
 2827حديث رقـ  (4/2176)جمائة عاـ ال يقطعيا 

 4881( حديث رقـ 6/146)ج[. 30البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو: }كظؿ ممدكد{ ]الكاقعة: ( (4
 (15/158)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (5
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 ًمٍثؿي  اٍلكىاًفًر، نىابي  أىكٍ  اٍلكىاًفًر، ًضٍرسي » : اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أبي عف :الحديث الثالث
دو  ثو  مىًسيرىةي  ًجٍمًدهً  كىًغمىظي  أيحي ٍنًكبىيً  بىٍيفى  مىا»: كفي حديث آخر قاؿ  .(1)«ثىبلى  مىًسيرىةي  النَّاًر، ًفي اٍلكىاًفرً  مى
ثىةً  ، ثىبلى   .(2)«اٍلميٍسًرعً  ًلمرَّاًكبً  أىيَّاـو

 ،إف في ىذيف الحديثيف مف الصفات لحجـ الكفار في النار ما ىك أعجب مف طكؿ آدـ 
صفة الكفار في جينـ بأف ناب أحدىـ مثؿ جبؿ أحد، كأف غمظ جمده مسيرة  فقد كصؼ النبي 

ثبلثة أياـ، كما بيف منكبيو مسيرة ثبلثة أياـ، فيؿ لمعقؿ البشرم تخيؿ كتصكر ىذا اإلنساف الذم 
 يحمؿ تمؾ المكاصفات؟ فإف كانت اإلجابة بالنفي، فقد كجب التسميـ لؤلمكر الغيبية.

كطكلو ىي مف األمكر الغيبية الكاجب التسميـ  أف خمؽ آدـ يتضح مما سبؽ مف أحاديث 
 ىذا مف ركاه الشيخاف الذم الحديث كىذا بالغيب، اإليماف اإليماف جممة ليا كاإليماف بيا، فإف مف

 في اإلنساف خمؽ فكما قدير، شي، كؿ تعالى عمى القبيؿ، فيجب عمى كؿ مؤمف أف يؤمف بأف اهلل
 .أصغر أك ذلؾ مف أكبر صكرة في يخمقو أف عمى قادر اآلف، عمييا ىك التي صكرتو

 خالل العقل: من الشيعة عمى الرد: ثالثاً 
يحكـ ببطبلف ما ذىب إلو الشيعة مف مزاعـ، كذلؾ مف عدة  ،إف العقؿ الصحيح المتدبر

 كجكه.

 كخصائص دكف غيره مف المخمكقات، كأمر مزايالقد خمؽ اهلل العقؿ اآلدمي كحباه ب الوجو األول:
اهلل تعالى اإلنساف أف يتفكر في مخمكقات اهلل كآالئو، كلكف اهلل تعالى جعؿ ليذا العقؿ طاقة كحدكد 
يتكقؼ عندىا، كأمره بالتكقؼ عف التفكر فيما ال يمكف إدراكو، لذلؾ فإف مف التعسؼ أف نطمؽ 

صحتو عف العناف لمعقؿ المحدكد القدرات، كالذم يعتريو الضعؼ كاتباع اليكل، في رد ما ثبت 
 الذم ال ينطؽ عف اليكل. 

 كلـ تتعداه، ال إليو تنتيي حدان  إدراكيا في لمعقكؿ تعالى جعؿ اهلل قاؿ اإلماـ الشاطبي: " إف
 إدراؾ في تعالى البارم مع الستكت كذلؾ كانت كلك مطمكب، كؿ في اإلدراؾ إلى سبيبلن  ليا يجعؿ

                                                           
 صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفا،مسمـ، ( (1
 2851حديث رقـ  (4/2189)ج
 2852( المصدر السابؽ  حديث رقـ (2
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 تتناىى، ال اهلل فمعمكمات يككف؟ كاف كيؼ كاف لك إذ يككف، ال كما يككف كما كاف ما جميع
 .(1)يتناىى" ال ما يساكم ال كالمتناىي متناىية، العبد كمعمكمات

إف قكؿ الشيعة بأف الحفريات التي أيجريت لـ تكتشؼ مثؿ تمؾ اليياكؿ ىك قكؿ  الوجو الثاني:
 مف يمـز كناتج عف قصكر معرفة لدل الشيعة؛ ألف عدـ اإليجاد ال يعني عدـ الكجكد، فبل ،متيافت
ثـ إف اآلثار كالحفريات التي يتحدث  كجكدىا، عدـ المخمكقات تمؾ عمى العثكر عدـ أف المبدأ حيث

 كالحديث عف آدـ  ،قد ال تتجاكز األلفي سنة مف السنيفث عف حقبة بسيطة عنيا الشيعة تتحد
 التي السنيف ؼألك  كربما أكثر مف ذلؾ، فأيف ،السنيفعشرات األلكؼ مف يتضمف الحديث عف 

 الحفريات؟. تمؾ سبقت

آدـ الكارد  طكؿإف قكؿ الشيعة بأف ىناؾ خمؿ في تناسب الطكؿ مع العرض، كأف  الوجو الثالث:
 ف آدـ في الحديث ال يتناسب مع عرضو، كأف السبعة أذرع مقابؿ الستيف ذراع تجعؿ م
 عبلقة بيف شخصية قبيحة الشكؿ، ىك أيضان قكؿ متيافت، فإننا نرل الكثير مف المخمكقات التي ال

طبلؽ، فيناؾ الكثير مف األشجار يبمغ طكليا عشرات األمتار في حيف ال طكليا كعرضيا عمى اإل
بنية، كفي يتجاكز عرضيا المتر الكاحد، ككذلؾ نرل الكثير مف اآلدمييف طكاؿ القامة نحاؼ ال

المقابؿ نجد الكثيريف قصار القامة ضخاـ البنية، فيؿ ىذا يعني أف ىناؾ خمؿ في خمقيـ؟ حاش هلل 
 الذيف األقزاـ إلى فانظركا األمر ىذا عميكـ أف يككف األمر كذلؾ، كيقاؿ لمنجمي كغيره: إذا أشكؿ

 العكس مف يمنع الذم افم كاقعان  ذلؾ كاف فإذا األطفاؿ، حجـ في رجاؿ كنسا، كىـ يعيشكف بيننا
 ذراعان؟ ستكف كطكلو رجبلن  يككف أف كىك

طالما أنكـ أعممتـ عقكلكـ في األمكر ل: أيضان كلك مف الناحية االفتراضية يقاؿ لمشيعة الوجو الرابع:
الغيبية، فمماذا ال نفترض رغـ أف ىذا االفتراض غير قائـ عمى دليؿ مف الكتاب أك السنة، كلكف ال 

في الجنة بطكلو الذم كصفو بو النبي  يكجد ما يمنعو مف ناحية العقؿ، بأنو ربما خمؽ اهلل آدـ 
دـ آ ، كالذم يتناسب مع كجكده في الجنة، كلكف عند نزكلو إلى األرض لتككف خمقتو تغيرت 

 البقا،؟ ىذا مع ليتناسب خمقيـ؛ تناقص الدنيا في آدـ ذرية بقا، اقتضى ليا، ثـ مناسبة صكرتو
كما ثبت ذلؾ في  لجنة سيعكد اإلنساف لطبيعة خمقتو التي خمؽ اهلل عمييا آدـ كعند العكدة إلى ا

 الحديث.

                                                           
 (3/282)ج( الشاطبي، االعتصاـ (1
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مَّـ اهلل ككذلؾ  الوجو الخامس: َؿ ]األسما، كميا، قاؿ تعالى:  آدـ  يقاؿ لمشيعة: لقد عى َِّ َوَظ

ُْْتْؿ َصٚ ـُ ََلِء إِْن  ُٗ َْٖشََمِء َه بُِئقِِن بِ ْٕ َٚل َأ ََ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ ادًََلئِ ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ـُ [ ِدِؿغَ َآَدَم األَْشََمَء 

عمى حفظو، فما ىي مكاصفات ىذا العقؿ الذم فعممو مف العمكـ مالـ تقدر المبلئكة  .،{75}البقرة:

؟ كىؿ ىناؾ مف العقكؿ اآلدمية في عصرنا مف  كاف يممكو آدـ  ليحفظ بو كؿ ىذه العمـك
، قمنا لكـ: كلماذا بإمكانيا حفظ كتعمـ العمكـ الككنية كميا؟؟ فإف قمتـ بأف تمؾ كانت معجزة آلدـ 

ظيار قدرة اهلل تعالى في الخمؽ؟ال تقكلكف بأف طكلو كعرضو أيضان كاف مف المعج  زات كا 

 :أئمتيمخالل كتبيم وأقوال  من الشيعة عمى الرد: رابعاً 
 الشيعة حكؿ طكؿ نبي اهلل آدـ بعض عمما، إف مف دالئؿ بطبلف كتيافت ما ذىب إليو 

 والذم بذل يعتدكف بيـ كبأقكاليـ، فإف الجيدالذيف  عممائيـكعرضو، ما كرد في كتبيـ كعمى لساف 
قد ذىب أدراج  عدـ صحة ما كرد في الحديث مف كصؼ آلدـ  الشيعة إلثباتبعض عمما، 

ثابت في كتبيـ التي يعطكنيا قداسة كيعتبركنيا حجة، بؿ كزادكا  كذلؾ ألف محتكل الحديث ،الرياح
 إلى سبعيف ذراعان. فيو عشرة أذرع ليصؿ طكؿ آدـ 

   آدـ طكؿ كاف كـ عبداهلل أبا ماف قاؿ: " سألتركل الكميني عف مقاتؿ بف سمي: الراواية األولى
 إف  طالب أبي بف عمي كتاب في كجدنا قاؿ: ؟ حكا، طكؿ كاف ككـ األرض؟ إلى بو ىبط حيف
 كرأسو الصفا، بثنية رجبله كانت األرض، إلى حكا، عمييا السبلـ كزجتو  آدـ أىبط لما   اهلل
نو أفؽ، دكف  آدـ إف   جبريؿ إلى  اهلل فأكحى الشمس، حر مف يصيبو ما  اهلل إلى شكا كا 
يٍّر فاٍغًمٍزهي  الشمس، حر مف يصيبو ما شكا قد  غىٍمزىة حكا، كاٍغًمٍز  بذراعو، ذراعان  سبعيف طكلو كصى

 .(1)بذراعيا" ذراعان  كثبلثيف خمسة طكليا فيصير

 الكتب عندىـ،ىذا الحديث قد أكرده مرجعيـ الكميني في كتابو الكافي، كالذم يعتبركنو أقدس 
 :كجو إليو بعض المبلحظاتكالذم ن

 دكف كرأسو الصفا، بثنية رجبله " كانت األكؿ في قكؿ الكميني عف طكؿ آدـ المالحظة األولى:
نو أفؽ، أم أف طكؿ آدـ عظيـ كضارب في السما،  الشمس" حر مف يصيبو ما  اهلل إلى شكا كا 

                                                           
 308حديث رقـ  (8/127)جالكافي، كتاب الركضة الكميني، فركع ( (1
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ف ذراعان التي يعترض عمييا أضعاؼ الستي ، أم أنو أضعاؼحتى اقترب مف الشمس كأحس بمسعتيا
كيطعنكا في ركاية  المخالفة لممعقكؿ، بعض عمما، الشيعة، فيؿ يقبؿ الشيعة بيذه الركاية الغريبة

ٌء ُظَجٌٚب ]الصحيحيف،   . {9}ص:[ إِنَّ َهَذا َفَقْ

ف إ " بذراعو ذراعاً  سبعين طولو وَصيِّرعف طكؿ آدـ الثاني"  الكمينيفي قكؿ  المالحظة الثانية:
فزاد الطكؿ عف ركاية الصحيحيف التي يعترض عمييا بعض عمما،  بمغ سبعيف ذراعان،  طكؿ آدـ

كما فعمكا  كالتجريح لنقدعمما، الشيعة ليذا الحديث بافمماذا لـ يتعرض  الشيعة )عشرة أذرع(
 .بأحاديث البخارم كمسمـ؟

لكميني مف التشكيو لمخمؽ ماال يتقبمو العقؿ كيقاؿ لمشيعة أيضان: إف في حديث ا المالحظة الثالثة:
 بذراعو ذراعاً  سبعين طولو وَصيِّركما في الركاية" "  بأف طكلو اآلدمي، فقد كصؼ الكميني آدـ 

فيؿ مف المعقكؿ أف  " بذراعيا ذراعاً  وثالثين خمسة طوليا فيصير بقكلو " حكا، طكؿ ككصؼ ،"
يبمغ طكؿ الرجؿ ضعؼ طكؿ األنثى تمامان دكف زيادة أك نقصاف كبيذا الفارؽ الكبير؟ ككيؼ لمرجؿ 
أف يمارس حياتو كحقكقو مع امرأة أقصر منو بخمسة كثبلثيف ذراع؟ ككيؼ لممرأة أف تتعامؿ مع 

الكميني ظف أف في ىذا  زكجيا أك تخاطبو إف كاف يفكقيا بيذا الرقـ اليائؿ مف األذرع؟ أـ أف
 .الحديث يجب أف يككف لمذكر مف الطكؿ مثؿ حظ األنثييف كما ىك الحاؿ في الميراث؟

طالما أف مف خبلؿ ركاية شيخيـ الكميني، يقاؿ لمشيعة  ،السؤاؿ الذم يطرح نفسو المالحظة الرابعة:
 سنكات، ككيؼطكاؿ ىذه ال ما الذم حدث مف تغيراتجعؿ طكؿ آدـ ضعؼ طكؿ حكا،، ف اهلل 

احتاج األمر بعد ذلؾ إلى غمزة أخرم مف أف األمر ، أـ طكؿ آدـ يتناسب معأصبح طكؿ حكا، 
 ؟ جبريؿ 

ركل ابف بابكيو القمي، عف عمي بف مكسى الرضا، عف أبي مكسى بف جعفر، عف : الرواية الثانية
 قاؿ: " كافجعفر بف محمد، عف محمد بف عمي، عف عمي بف الحسيف، عف الحسيف بف عمي 

 أسألؾ إني المؤمنيف أمير يا :الشاـ فقاؿ أىؿ مف رجؿ إليو فقاـ الككفة، جامع في  عمي اإلماـ
 ككـ الجنة، عمى  آدـ بكا، عف فسألو ،...تعنتان  تسأؿ كال تفقيان  سؿ: اإلماـ أشيا،. فقاؿ عف
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 مثؿ اليمنى عينو مف كخرج أم، سنة مائة بكى : فقاؿ عينيو مف جرت التي دمكعو كانت
 .(1)الفرات" مثؿ األخرل كالعيف الدجمة،

 أف يصدؽ الشيعةعجب كال ةباغر نجد أنو مف البعد قرا،ة ىذا الحديث المكجكد في كتبيـ، 
، كفي الكقت يؤمنكف بيا، فكالتي تشبو األساطير عممائيـكعمى لساف األحاديث الكاردة في كتبيـ، 

أم عقؿ ىذا الذم يصدؽ ف ،ييكذبكف األحاديث الكاردة في الصحيحيف بحجة مخالفتيا لممعقكؿ ذاتو
دجمة نيرم دمكع مثؿ  أف آدـ بكى مائة عاـ ؟ ككيؼ لو أف يصدؽ أنو خرج مف عيني آدـ 

إذف فما ىك  كالفرات؟ كما ىك حجـ تمؾ العيف الذم خرج منيا ىذه الكميات الكبيرة مف الدمع؟
 .؟كدمكعو أـ حجـ بكائو ممعقكؿ ىؿ ىك طكؿ آدـ المخالؼ ل

مف تمؾ المسألة التي ركاىا ىي أىكف كأخؼ  إف مسألة قبكؿ العقؿ لطكؿ آدـ كعميو ف
طكلو كعرضو  ككذبكابيذا الحجـ،  أف دمكع أدـ  أئمة الشيعة في كتبيـ، فكيؼ صدؽ الشيعة
 ؟ الثابت في األحاديث الصحيحة عف رسكؿ اهلل 

كالمتعمؽ بطكؿ آدـ  ،ف ما قالتو الشيعة عمى لساف مرجعيـفإ :ألمر في المسألةوخالصة ا
  كعرضو، ىك مجرد مزاعـ باطمة ال أصؿ ليا، كال حجة صحيحة عندىـ يحتجكف بيا إال ىكل

أنفسيـ كشطحات عقكليـ، فإف الشيعة جعمكا العقؿ مصدران رئيسان يرجعكف إليو في جميع معتقداتيـ، 
ي عف أبي جعفر قاؿ:" لما خمؽ اهلل العقؿ استنطقو ثـ قاؿ لو: أقبؿ فأقبؿ ثـ قاؿ لو: ركل الكمينفقد 

كال أكممتؾ إال فيمف أحب،  ،أدبر فأدبر ثـ قاؿ: كعزتي كجبللي ما خمقت خمقان ىك أحب إلي منؾ
ياؾ أنيى ياؾ  ،أما إني إياؾ آمر، كا  ياؾ أعاقب، كا   .(2)ثيب"أي كا 

 إني آدـ يا: فقاؿ   آدـ عمى يؿجبر  " ىبط: قاؿ  عمي عف نباتو، بف األصبغ كعف
: فقاؿ الثبلث؟ كما جبرئيؿ يا: آدـ لو فقاؿ اثنتيف، كدع فاخترىا ثبلث مف كاحدة أخيرؾ أف أيمرت

                                                           
( ابف بابكية القمي، عيكف أخبار الرضا، باب ما جا، عف خبر الشامي كما سأؿ عنو أمير المؤمنيف في جامع (1

 1( حديث رقـ 1/220)جالككفة 
 1حديث رقـ  (1/5)ج( الكميني، أصكؿ الكافي، كتاب العقؿ كالجيؿ (2
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كدعاه،  انصرفا: كالديف لمحيا، جبرئيؿ فقاؿ العقؿ، اخترت قد إني: آدـ فقاؿ كالديف، كالحيا، العقؿ
 .(1)كعرج" فشأنكما: قاؿ كاف، حيث العقؿ مع نككف أف أيمرنا إنا جبرئيؿ يا: فقاال

كلكف  ، كمكانة العقؿ عندىـىمية الركايات السابقة الثابتة عند الشيعة تؤكد عمى أداللة إف 
كالتي ال تتناقض مع  مف أحاديث، ىؿ استخدـ الشيعة عقكليـ عندما ردكا ما جا، في الصحيحيف

المعقكؿ، كفي نفس الكقت قبمت عقكليـ ركايات أئمتيـ السابقة كالتي تتناقض مع أكليات كمسممات 
ف إنكار الشيعة لؤلحاديث الصحيحة فيو داللة عمى عدـ سبلمة بذلؾ يتبيف أك ، العقكؿ الصحيحة

فجميع الشكاىد عقكليـ، فالعقؿ الصحيح الصريح ال يمكف أف يتعارض مع النص الصحيح، 
كالمظاىر الككنية تؤكد صحة ما جا، في الحديث، فيا نحف نرل التفاكت في األجساـ بيف الناس 
مف بمد إلى أخرل، كمف قبيمة إلى أخرل، ككذلؾ نرل الكثير مف الكائنات التي ال يتناسب طكليا 

ريـ، كجا،ت الكثير مع عرضيا، كقد ثبتت صحة الحديث سندان كمتنان في أصح الكتب بعد القرآف الك
مف اآليات في القرآف الكريـ التي تؤكد لنا صحة الحديث، مخبرة أنو كاف ىناؾ الكثير مف األمـ 
ذكم القامات الطكيمة كاألجساد الضخمة العمبلقة، ككذلؾ كردت ألفاظ الحديث في كتب الشيعة 

مسألة، إف كانت تمؾ المسألة أنفسيـ، فبل حجة لمشيعة كال لغيرىـ، كال يعتد بقكؿ قائؿ برأيو في أم 
 ثابتة بصحيح المنقكؿ كصريح المعقكؿ.

تضمف ي، (2)" " إف اهلل تعالى خمؽ آدـ عمى صكرتو  النبي يزعـ الشيعة أف قكؿ الشبية الثانية:
، كأف ىذا الحديث بنصو تمامان قد كرد في التكراة، مما يعني أف البخارم التشبيو كالتجسيـ هلل 

 .حسب زعميـ يأخذاف أحاديث صحيحييما مف التكراةكمسمـ كانا 

 يقكؿ الشيعي محمد جكاد خميؿ: " كىذا إف دؿ عمى شي،، فإنما يدؿ عمى أف صكرة آدـ 
 .(3)، كىذا ما يعتقده أىؿ األدياف السماكية السابقة المحرفة"ىي صكرة اهلل 

 ككف صكرة آدـ  -يقكؿ النجمي: " يتضح لمف يقرأ التكراة كيطالعيا، أف ىذا المضمكفك 
ثبات الكجيية هلل تعالىشبيية لصكرة اهلل  كرد مكرران في التكراة كما ينص عميو في القسـ  -، كا 

                                                           
 2حديث رقـ  (1/5)ج كالجيؿ العقؿ كتاب الكافي، أصكؿ الكميني،( (1
 2612( حديث رقـ 4/2017)جكمسمـ  ،6227( حديث رقـ 8/50)ج( جز، مف حديث أخرجو البخارم (2
 (4/1854)ج( محمد جكاد خميؿ، صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعية (3
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، خمقو عمى صكرة األكؿ مف األصحاح الخامس مف سفر التككيف... عندما خمؽ اهلل آدـ 
 .(1)اهلل"

: " كفسر بكلس ىذه الجمبلت الكاردة لمحديث قائبلن  النصراني كيكرد النجمي تفسيرات بكلس
في التكراة كشرحيا بأف ىذا التشابو بيف اإلنساف كالرب ىك في القدسية كالعدالة كالسيرة، كأما 

 .(2)الصكرة فالمراد منيا الصكرة الكاقعية لئلنساف ال الصكرة الظاىرية"

 السنة، أىؿ مف عقبلنية كأكثر أفقو بكلس أف يزعـ بؿ الحد ىذا عند النجمي يتكقؼ كلـ
يقكؿ: " لك كاف المقصكد مف التشابو الكارد في التكراة ىك ىذا المعنى الذم قالو بكلس، كاف  حيث

كجييان تقريبان، كارتفعت عندئذ شبية التجسيـ كالتشبيو، كلكف لؤلسؼ إف أكلئؾ الذيف أخذكا عف 
في الصحيحيف، أخذتيـ العصبية العميا،، فسدكا جميع أبكاب التأكيؿ كالتفسير، التكراة كأدرجكه 

كصاركا أرأؼ مف األـ، كأحر مف الجمرة، كرككا ىذه الحكاية الكىمية بكيفية يصعب كيستحيؿ 
 .(3)تأكيميا"

 الشبية والرد عمييا: مناقشة
 كالتشبيو، كذلؾ بسبب بالتجسيـ -البخارم كمسمـ  -في ىذا الحديث يتيـ الشيعة اإلماميف 

إيرادىـ لؤلحاديث المتضمنة لصفات اهلل تعالى الذاتية، كيزعمكف أف ىذا مف األحاديث المشيكد 
صكرتو، كىذا محاؿ حسب زعـ فيو آدـ بأف اهلل تعالى خمقو عمى  ببطبلنيا، حيث كصؼ النبي 

 .اآلتية، كيمكف نقض ىذه الشبية باألدلة الشيعة

مؽ أواًل: الرحمف" ىك محض  صكرة عمى آدـ إف ما ركاه النجمي عمى لساف األماـ مسمـ قكلو "خي
كركاه  ،الكبير في المعجـ كذب كافترا،، فالحديث لـ يركه اإلماـ مسمـ مطمقان، فالحديث ركاه الطبراني

 ابف فإف،  الكجو تقبحكا ال» : اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ  عمر ابف اآلجرم في كتاب الشريعة، عف
.، (5)عمؿ" أربع . قاؿ اإلماـ األلباني: " ضعيؼ...، كلو »(4) الرحمف صكرة عمى خمؽ آدـ

                                                           
 167ص  محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف( (1
 168( المصدر السابؽ ص (2
 168ص المصدر السابؽ( (3
 725( حديث رقـ 3/1152)ج، اآلجرم، الشريعة 13580( حديث رقـ 12/430)جالطبراني، المعجـ الكبير ( (4
 1176حديث رقـ  (3/316)ج( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (5
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ـٍ  قىاتىؿى  ًإذىا»قاؿ:  عف رسكؿ اهلل  ىريرة كالصحيح الذم ركاه مسمـ ىك ما ركاه أبك ديكي اهي، أىحى  أىخى
مىؽى  اهللى  فىًإفَّ  اٍلكىٍجوى، فىٍميىٍجتىًنبً  ـى  خى مىى آدى ًتوً  عى  .(1)«صيكرى

،  اهلل إلى راجع"  صكرتو عمى"  قكلو في الضمير ليس ىناؾ ما يمنع شرعان أف يككف ثانيًا:
 ال صفاتو مف صفة فصكرتو تعالى، بو يميؽ ما عمى  هلل فيككف مف األحاديث التي تثبت الصكرة

 كالحقيقة كالييئة الشكؿ :المغة في ذكاتيـ، فالصكرة تشبو ال ذاتو أف كما المخمكقيف، صفات تشبو
 عمى العرب كبلـ في ترد الصكرة قاؿ ابف األثير: " ،صكرة لو يككف أف البد مكجكد فكؿ. كالصفة
 أم: ككذا كذا الفعؿ صكرة: يقاؿ. صفتو معنى كعمى كىيئتو، الشي، حقيقة معنى كعمى ظاىرىا،
 .(2)صفتو" أم: ككذا كذا األمر كصكرة ىيئتو،

 قد التي كالصفات األسما، مف كرد ما كسائر الحديث ىذا في الصكرة قاؿ ابف تيمية: " لفظ
ذا التقييد، كجو عمى بيا المخمكؽ ييسمَّى  كالرحيـ كالقدير العميـ مثؿ بو، مختصة اهلل عمى أطمقت كا 

 .(3)"ذلؾ كنحك العرش عمى كاستكائو بيديو، خمقو كمثؿ كالبصير، كالسميع

بالعدـ المحض، كىذا في حؽ  ثـ إف القكؿ بنفي الصكرة عف اهلل تعالى، ىك كصؼ هلل 
 اهلل تعالى محاؿ.

 صكرة مف بنفسو قائـ مكجكد لكؿ فبلبد بو تقكـ صفات مف مكجكد لكؿ : " البدقاؿ ابف تيمية
 .(4)عمييا" يقكـ صكرة لو ليس بنفسو قائـ الكجكد في يككف أف كيمتنع عمييا يككف

 - عندم في ىذه المسألة حيث قاؿ: " كالذمالدينكرم بف قتيبة ايؤكد ذلؾ ما قالو  كمما
نما كالعيف، كاألصابع، اليديف، مف بأعجب ليست الصكرة أف -أعمـ تعالى كاهلل  لتمؾ؛ اإللؼ كقع كا 

 كال بالجميع، نؤمف كنحف القرآف، في تأت لـ ألنيا ىذه؛ مف الكحشة ككقعت القرآف، في لمجيئيا
 .(5)حد" كال بكيفية منو شي، في نقكؿ

                                                           
 2612( حديث رقـ 4/2017)جصحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب النيي عف ضرب الكجو مسمـ، ( (1
 (4/473)ج( ابف منظكر، لساف العرب (2
 (7/131)ج( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (3
 (6/525)ج( المصدر السابؽ (4
 (1/322)ج( ابف قتيبة الدينكرم، تأكيؿ مختمؼ الحديث (5
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كقد نقؿ ابف تيمية إجماع الصحابة كالسمؼ الصالح مف القركف الثبلثة األكلى، عمى أف 
 الثبلثة القركف مف السمؼ بيف يكف لـ الضمير في قكلو "عمى صكرتو" راجع إلى اهلل تعالى فقاؿ: "

 الصحابة، مف عدد عف متعددة طرؽ مف مستفيض تعالى، فإنو اهلل إلى عائد الضمير أف في نزاع
 .(1)ذلؾ" عمى يدؿ كميا األحاديث كسياؽ

إف ما تزعـ بو الشيعة بأف الحديث فيو تجسيـ كتشبيو ىك زعـ ناتج عف عدـ فيميـ لمحديث،  ثالثًا:
كناتج عف قصكر في الذىف عندىـ، ألف الحديث ال يتضمف تشبيو الخالؽ بالمخمكؽ مف حيث 

نما تض  كذريتو. مف صفات تكريـ آلدـ الكيفية، كا 

َْٔس ]: قاؿ الذم رسكؿ" صكرتو عمى آدـ خمؽ اهلل إف: "قاؿ الذم : " إفابف عثيميفقاؿ  َف

ُٔع افَبِهرُ  ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ورى:[ ـَ  الميٍرًسؿ يكذب بما ينطؽ أف يمكف ال كالرسكؿ  .،{55}الشُّ

 صكرة عمى الجنة تدخؿ زمرة أكؿ إف: "قاؿ الذم ىك": صكرتو عمى آدـ خمؽ: "قاؿ كالذم
 تعتقد أك كجو؟ كؿ مف القمر صكرة عمى الجنة يدخمكف الذيف ىؤال، أف تعتقد أنت فيؿ ،(2)"القمر
 صكرة عمى ذلؾ أشبو كما الكجو كاستدارة كالجمؿ كالحسف الكضا،ة في لكف البشر صكرة عمى أنيـ

 آناؼ ليـ كليس أعيف ليـ كليس دخمكا أنيـ فمقتضاه باألكؿ، قمت فإف! كجو؟ كؿ مف القمر ال
ف! أفكاه ليـ كليس ف! أحجار كىـ دخمكا: قمنا شئنا كا   ال يمـز أنو كتبيف، اإلشكاؿ زاؿ بالثاني؛ قمت كا 
 .(3)كجو" كؿ مف لو مماثبلن  يككف أف الشي، صكرة عمى الشي، ككف مف

بيف الخالؽ كالمخمكؽ، فممخالؽ  كبذلؾ يتبيف أف ال حجة لمف قاؿ بالمماثمة أك المشابية
 فالصكرة صفات تميؽ بو ال ينازعو فييا أحد، ككذلؾ لممخمكؽ صفات، كليس الصفات كالصفات،

لممخمكؽ، فمقد خمؽ اهلل آدـ كأعطاه مف صفات الجماؿ كالكماؿ ما  التي الصكرة غير  هلل التي
صفات، كىذه الصفات ىي أيضان مف  يميؽ بو، فجعمو سميعان بصيران لو كجو كيد إلى غير ذلؾ مف ال

  هلل بؿ ،الكجو كالكجو كليس كالبصر، البصر كليس كالسمع، السمع ليس ، لكفصفات اهلل 
                                                           

 (6/373)جية ( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلم(1
( حديث 4/132)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب خمؽ آدـ صمكات اهلل عميو كذريتو (2
مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب أكؿ زمرة تدخؿ الجنة عمى صكرة القمر ، 3327رقـ 

 2834( حديث رقـ 4/2179)جليمة البدر كصفاتيـ كأزكاجيـ 
 (109-1/108)ج، شرح العقيدة الكاسطية ابف عثيميف( (3
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 تدخؿ زمرة أكؿ "إف :  فقكلو بو، تميؽ التي صفاتو كلمعبد كعظمتو، بجبللو تميؽ التي صفاتو
 كالحسف الكضا،ة في كلكنيـ البشر، صكرة عمى ىـ زمرة أكؿ بمعنى أف القمر" صكرة عمى الجنة

لمقمر صفاتو الخاصة بو،  لكف القمر، تشبو في الجنة فصكرتيـ القمر، صكرة عمى كالجماؿ
 يككف أف الشي، صكرة عمى الشي، ككف مف يمـز ال أنو كبذلؾ يتبيف كلئلنساف صفاتو الخاصة بو،

 كجو. كؿ مف لو مماثبلن 

إف قكؿ الشيعة بأف أىؿ السنة أغمقكا الباب أماـ االجتياد كالتأكيؿ ىك قكؿ باطؿ كزعـ ليس  :رابعاً 
بصحيح، فيناؾ العديد مف عمما، أىؿ السنة أعممكا عقكليـ كاجتيدكا كأكجدكا تأكيبلن لمحديث، فيناؾ 

 .مف أىؿ السنة مف جعؿ الضمير في قكلو " عمى صكرتو " عائد عمى آدـ 

 عمى آدـ اهلل " خمؽ  مما، اإلماـ النككم في شرحو لمحديث حيث قاؿ: " قكلوكمف ىؤال، الع
 عائد صكرتو في الضمير أف في ظاىرة الركاية كىذه تأكيمو ..، كبياف.ذراعان" ستكف طكلو صكرتو

 كتكفي األرض في عمييا كاف التي صكرتو عمى نشأتو أكؿ في خمؽ المراد أنو كأف آدـ  إلى
 في صكرتو ىي الجنة في صكرتو ككانت كذريتو أطكاران  ينتقؿ كلـ ذراعان  ستكف طكلو كىي عمييا،
 .(1)تتغير" لـ األرض

لى ذلؾ أيضان ماؿ الحافظ ابف حجر في شرحو لمحديث فقاؿ: " إف  ،آلدـ  الضمير كا 
 في تردد كال أحكاالن، النشأة في ينتقؿ لـ عمييا خمقو التي الييئة عمى أكجده تعالى اهلل أف كالمعنى
 ذلؾ عقب ثـ الركح، فيو نفخ ما أكؿ مف سكيان  كامبلن  رجبلن   اهلل خمقو بؿ أطكاران كذريتو، األرحاـ
 ."(2)آدـ  عمى أيضا الضمير فعاد ذراعان  ستكف كطكلو بقكلو:

 أم صكرتو" "عمى: كبمثؿ ذلؾ قاؿ بدر الديف العيني في شرحو لمحديث حيث قاؿ: " قكلو
 ذراعان  ستيف طكيبلن  الخمقة كامؿ سكيان  بشران  األمر أكؿ في خمقو: أم أقرب ألنو  آدـ صكرة عمى
 رجبلن  ثـ طفبلن  ثـ جنينان  ثـ مضغة ثـ عمقو ثـ نطفة أكالن  يككف فإنو غيره بخبلؼ المشاىد، ىك كما
 .(3)أطكار" فمو طكلو يتـ حتى

                                                           
 (17/178)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (1
 (6/366)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح البخارم، صحيح البخارم (2
 (22/229)ج( بدر الديف العينى، عمدة القارم شرح البخارم، صحيح البخارم (3
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كلـ يفيمكا مف  كما أركع ما قالو العثيميف رحمو اهلل حيف خاطب الذيف تقاصرت أفياميـ،
الحديث إال التجسيـ كالتشبيو أمثاؿ الشيعة كغيرىـ، فقد فسر ليـ الحديث مف طريؽ أخرل تبسط 

 .مماثؿ أنو إال أفيـ ال أنا: كقاؿ ىذا، عف كتقاصر فيمؾ، أبى فإف"  المسألة كتيسرىا ليـ فقاؿ:
 عمى: "فقكلو خالقو، إلى المخمكؽ إضافة باب مف ىنا اإلضافة أف كىك آخر، جكاب ىناؾ: قمنا

ـْ ُروِحل]: آدـ في كجؿ  قكلو مثؿ ،"صكرتو ُٝ ؾِِٔف ِم ْخ ٍَ َٕ  اهلل أف يمكف كال ،.{=6}احلجر:[ َو

  اهلل خمقيا التي الركح المراد بؿ ركحو، مف جز،ان  آدـ أعطى ، اهلل إلى إضافتيا لكف 
 كالشييد كالمؤمف كالمسمـ الكافر يشمؿ اهلل، عباد: نقكؿ كما التشريؼ، باب مف بخصكصيا
 .(1)السابقة" كالعبكدية ليست خاصة إضافة ىذه اهلل، عبد محمد: قمنا لك لكننا كالنبي كالصديؽ

تيـ العصبية كالحمية كأغمقكا ذكبذلؾ يتبيف أنو ال صحة لمزاعـ الشيعة بأف أىؿ السنة قد أخ
أىؿ السنة قد ذىبكا إلى تفسيرات أبكاب االجتياد كالتأكيؿ، فقد ثبت أف ىناؾ الكثير مف عمما، 

 عديدة لمحديث.

إف الدارس لكتب الشيعة كما تحتكيو مف أقكاؿ يتبيف لو أف الشيعة ال ينكركف األحاديث  :خامساً 
نما ينكركنيا ألنيا كردت في كتب أىؿ السنة،  بحجة تنزيو اهلل تعالى عف التشبيو كالتجسيـ، كا 

نما قائـ عمى ىكل النفس بدليؿ أف فالميزاف الذم يزف بو الشيعة ليس لو ق اعدة عممية يقكـ عمييا، كا 
، كال يتعرضكف ليا عممائيـاألحاديث التي ينكرىا الشيعة ىي ذاتيا ثابتة في كتبيـ كعمى لساف 

 محمد بالنقد أك النفي أك اإلنكار كما ىك حاليـ مع كتب أىؿ السنة، فقد ركل الكميني في كتابو عف
 صكرة،: ىي فقاؿ صكرتو، عمى آدـ خمؽ اهلل أف يرككف عما  جعفر باأ " سألت: قاؿ مسمـ بف

 كما نفسو، إلى فأضافيا المختمفة، الصكر سائر عمى كاختارىا اهلل كاصطفاىا مخمكقة، محدثة،
]َوَىَفْخُت فِوِه ِمْن ُروِحي[  ،" بيتي: " فقاؿ نفسو، إلى كالركح نفسو، إلى الكعبة أضاؼ

 . (2)".{=6}احلجر:

                                                           
 (1/109)ج، شرح العقيدة الكاسطية عثيميفابف ( (1
 10حديث رقـ  (1/78)ج( الكميني، أصكؿ الكافي،  باب الركح  (2
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فيا ىك شيخيـ الكميني يركم الحديث في كتابو، كعمى لساف أبي جعفر، بأف اهلل تعالى خمؽ 
عمى صكرتو، كبيف ليـ ما المقصكد بقكلو عمى صكرتو، دكف أف يتعرض أحد منيـ  آدـ 

 لمحديث بالنقد أك اإلنكار كما فعمكا مع كتب السنة.

 النبي  سمع: " قاؿ ، عمي عف ثمامة، بف الكرد أبي عف ابف بابكية القمي ككذلؾ ركل
 آدـ خمؽ  اهلل فإف ىذا، تقؿ ال مو، : فقاؿ يشبيؾ، مف ككجو كجيؾ اهلل قبح: لرجؿ رجبلن يقكؿ

 .(1)"صكرتو عمى

 بإتباع يتقيد الباحث كالناقد أف يقاؿ لمشيعة: بأنو يجب عمى وخالصة األمر في المسألة،
العدؿ كاإلنصاؼ كالتجرد مف العصبية كالحقد  خطكات عممية دقيقة كصحيحة قائمة عمى ميزاف

بعيدان عف السباب كالشتائـ كالسخرية، كيجب عمى الباحث أف يتبع األصكؿ كالقكاعد  كالضغينة،
 البلزمة الصحيح، كاألدكات المنيج يختار كيجب عميو أف العممي، التي كضعيا العمما، لمبحث

تستند إلى دليؿ، كلكف ما قاـ بو الشيعة في ىذا المعمكمات كالشكاىد الصحيحة التي  كجمع لمبحث،
  مف شبيات حكؿ آدـ النجمي الباب يفتقد ألدنى معايير البحث العممي، فكؿ ما أكرده مرجعيـ 

ما ىي إال شبيات قائمة عمى الحقد كالكراىية لمصحيحيف كأصحابيما، كعمى أىؿ السنة عمى كجو 
، فقد ثبت باألدلة القاطعة  مف كذلؾ المسألة  بتمؾ يتعمؽ فيما الصحيحيف في ا،ج ما صحةالعمـك

 .ؾ ما كرد في مراجع الشيعة أنفسيـككذلكاقكاؿ العمما،، خبلؿ القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، 

  

                                                           
 {.،88باب تفسير قكلو تعالى: ]كيؿ  شىٍي،و ىىاًلؾه ًإالَّ كىٍجيىوي[ }القصص: 152، التكحيد ص القمي بابكية ابف( (1

 10حديث رقـ 
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 والرد عمييا.  المتعمقة بإبراىيم  الثناعشريةالمطمب الثاني: شبيات الشيعة 
 

مف األحاديث التي ينكرىا الشيعة كيكذبكنيا، الحديث الذم ركاه البخارم كمسمـ في 
ـي  يىٍكًذبٍ  لىـٍ " : قاؿ   اهلل رسكؿ أف ،ىريرة  أبي صحيحييما، عف ، ثىبلىثى  ًإالَّ   ًإٍبرىاًىي  كىذىبىاتو

ٔؿٌ ] قىٍكليوي  ، المَّوً  ذىاتً  ًفي ًمٍنييفَّ  ًثٍنتىٍيفً  َِ فات:[ إِِنِّ َش قىٍكليوي  .{=>}الصَّ بُِرُهْؿ َهَذا]: كى ـَ ُف  َِ ًَ [ َبْؾ َؾ

قىاؿى   .،{7:}األىبواء: سىارىةي، يىٍكـو  ذىاتى  ىيكى  بىٍينىا: كى مىى أىتىى ًإذٍ  كى بَّارو  عى بىاًبرىًة، ًمفى  جى  ىينىا ىىا ًإفَّ : لىوي  فىًقيؿى  الجى

 سىارىةى  فىأىتىى أيٍخًتي،: قىاؿى  ىىًذًه؟ مىفٍ : فىقىاؿى  عىٍنيىا، فىسىأىلىوي  ًإلىٍيوً  فىأىٍرسىؿى  النَّاًس، أىٍحسىفً  ًمفٍ  اٍمرىأىةه  مىعىوي  رىجيبلن 
مىى لىٍيسى : سىارىةي  يىا: قىاؿى  ٍيًرم ميٍؤًمفه  األىٍرضً  كىٍجوً  عى فَّ  كىغىٍيرىًؾ، غى  فىبلى  أيٍخًتي، أىنَّؾً  فىأىٍخبىٍرتيوي  سىأىلىًني ىىذىا كىاً 

مىتٍ  فىمىمَّا ًإلىٍييىا فىأىٍرسىؿى  تيكىذًٍّبيًني، مىٍيوً  دىخى لييىا ذىىىبى  عى ر ًؾ، كىالى  ًلي المَّوى  اٍدًعي: فىقىاؿى  فىأيًخذى، ًبيىًدهً  يىتىنىاكى  أىضي
لىيىا ثيَـّ  فىأيٍطًمؽى، المَّوى  فىدىعىتً  ر ًؾ، كىالى  ًلي المَّوى  اٍدًعي: فىقىاؿى  أىشىدَّ، أىكٍ  ًمٍثمىيىا فىأيًخذى  الثَّاًنيىةى  تىنىاكى  فىدىعىتٍ  أىضي
ا فىأيٍطًمؽى، بىًتًو، بىٍعضى  فىدىعى جى ـٍ : فىقىاؿى  حى ، تىٍأتيكًني لىـٍ  ًإنَّكي ا ًبًإٍنسىافو ، أىتىٍيتيميكًني ًإنَّمى ، فىأىٍخدىمىيىا ًبشىٍيطىافو رى  ىىاجى
مٍّي، قىاًئـه  كىىيكى  فىأىتىٍتوي  ٍييىا،: ًبيىًدهً  فىأىٍكمىأى  ييصى ـى  نىٍحًرًه، ًفي الفىاًجًر، أىكً  الكىاًفًر، كىٍيدى  المَّوي  رىدَّ : قىالىتٍ  مى  كىأىٍخدى
رى  ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى "  ىىاجى ـٍ  ًتٍمؾى    ىيرى  .(1).السَّمىا،ً  مىا،ً  بىًني يىا أيم كي

 مطكلة ركاية ضمف  النبي شفاعة مسألة بياف في الصحيحيف، في الحديث أيضان  كرد كقد
 األنبيا،، يأتكف الحشر أىؿ بأف   يخبر فييا النبي مختمفة بألفاظ  ىريرة  أبي عف مركية
 طمب مف لمناس كيعتذر العالميف، رب بيا أغضب التي فعالو مف فعمة يذكر نبي ككؿ ليـ، ليشفعكا

 األنبيا، خاتـ إلى األمر بيـ ينتيي حتى بعده، أتي الذم النبي إلى كيككؿ كؿ منيـ األمر الشفاعة،
  إبراىيـ النبي يأتكف الناس أف: الحديث ىذا في ذكر كقدليـ،  فيشفع  ـي  يىا: فيقكلكف  ًإٍبرىاًىي

ًميميوي  المَّوً  نىًبي   أىٍنتى  بٍّؾى  ًإلىى لىنىا اٍشفىعٍ  األىٍرًض، أىٍىؿً  ًمفٍ  كىخى ا ًإلىى تىرىل أىالى  رى  ًإفَّ : لىييـٍ  فىيىقيكؿي  ًفيًو، نىٍحفي  مى

                                                           
صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب قكؿ اهلل تعالى: }كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل{ ]النسا،: البخارم، ( (1

 صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضائؿ إبراىيـ الخميؿ مسمـ، ، 3357( حديث رقـ 4/140[ )ج125
 كالمفظ لمسمـ. 2371( حديث رقـ 1840/ 4)ج
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بٍّي بنا اليىٍكـى  غىًضبى  قىدٍ  رى لىفٍ  ًمٍثمىوي، قىٍبمىوي  يىٍغضىبٍ  لىـٍ  غىضى نٍّي ًمٍثمىوي، بىٍعدىهي  يىٍغضىبى  كى  كىذىٍبتي  كيٍنتي  قىدٍ  كىاً 
يَّافى  أىبيك فىذىكىرىىيفَّ  - كىًذبىاتو  ثىبلىثى  ًديثً  ًفي حى  .(1)"...غىٍيًرم ًإلىى اٍذىىبيكا نىٍفًسي، نىٍفًسي نىٍفًسي - الحى

يزعـ الشيعة أف ىذه األحاديث ال صحة ليا، كأف البخارم كمسمـ قد أخذكىا مف التكراة، 
 .كيتميكف البخارم كمسمـ بالكذب كاالفترا، عمى نبي اهلل إبراىيـ 

 ىذيف أف لعرفنا فييما، البصيرة كدققنا النظر أمعنا يقكؿ محمد صادؽ النجمي: " كلك
 بيت أىؿ عف المركية كاألحاديث القرآف في   إبراىيـ يؿالخم عف كرد ما مع يتنافياف الحديثيف
 كبعد باآليات القرآنية، فأشبعكىا التكراة، في الكاردة اإلسرائيميات مف المكضكع ىذا ، كأف النبي
 ألف جمي، فكاضح بالتكراة الحديثيف ىذيف ارتباط المسمميف...، كأما بعض أذىاف في دست ذلؾ
 سارة عف الحديث إلى تصؿ لما - بالتفصيؿ التكراة في جا،ت حسبما   إبراىيـ النبي قصة

 في كردت مثمما تمامان، الصحيحة اإلسبلمية النصكص تخالؼ أشيا، لنا تركم الجبار، كالحاكـ
 .(2)ىريرة" أبي ركاية

 اعتبار عدـ الكريـ القارئ أييا لؾ الحديث بقكلو: " يتضح ىذا حجية كيحكـ النجمي بسقكط
 زكجتو أمر   إبراىيـ إف :الحديث مف اآلتية النقطة في النظر أمعنت إذا أكثر، المذككر الحديث
 أذاه، مف   إبراىيـ كيأمف الجبار، الممؾ يتزكجيا حتى إبراىيـ، أخت بأنيا: تقكؿ بأف سارة

 منفعة إلى يصؿ أف أراد إبراىيـ إف الكاقع كفي كبيرة، ثركة منو كيناؿ زلفى، الحاكـ إلى كيتقرب
 مف النبي حاشا) - الغير إلى سارة زكجتو - اآلخريف لتمميؾ أسباب تمييد طريؽ عف كذلؾ خيالية،

ف ىريرة أبي عف المركم الحديث في ، كأما(ىذا  التكراة في كرد كما كاضحان  المكضكع يكف لـ كا 
: ثانيان . ذكرناه ما كعمة سكل سبب لو يكف لـ أخت بأنيا الزكجة عف القكؿ بأف: أكالن  الحظ كلكف
 .(3)التكراة" في كرد لما مجممة صكرة ىريرة أبي حديث فإف

  

                                                           
( 6/84[ )ج3، باب }ذرية مف حممنا مع نكح إنو كاف عبدا شككرا{ ]اإلسرا،: صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف( (1

 194( حديث رقـ 1/184، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف،  باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا )ج4712حديث رقـ 
 217 - 215( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
 218 - 217( المصدر السابؽ (3
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يقكؿ عبد الحسيف العبيدم معقبان عمى الحديث: " لـ نسمع بيذا إال مف أبي ىريرة، كلـ نعرؼ 
لو كجيان مف حكمة أك تدبير أك حسف تدبير، زائدان افتقاره إلى أدنى مقكمات الرجكلة كالنخكة، كحاشا 

يسؼ ىذا اإلسفاؼ، كيخنع ىذا الخنكع...، أضؼ إلى ذلؾ: أف الحديث برمتو متيافت نبي اهلل أف 
 .(1)متيالؾ، كال يقكل عمى مقارعة النقد كالحجة"

كيقكؿ محمد جكاد خميؿ: " إف مف يقكؿ أف نبيان مف أنبيا، اهلل كمف أكلي العـز أيضان كالنبي 
في الصحابة مف كاف يكذب عمى نبي قد كذب، فذلؾ أكبر عند اهلل ممف يقكؿ أف  إبراىيـ 

 .(2)الرحمة، كىذا الدكسي )أبك ىريرة( ممف يشممو قكلنا"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
ببطبلف ما جا، في الصحيحيف مف أحاديث  عممائيـإف ما ذىبت إليو الشيعة عمى لساف 

ىك قكؿ متيافت كليس لو أساس مف الصحة، فإف األحاديث ثابتة في  تتعمؽ بنبي اهلل إبراىيـ 
الصحيحيف، كليس ىناؾ ما يدعك لمريبة أك الشؾ في صحة األحاديث، كلكف عدـ فيـ الشيعة 
لمنصكص ىك ما قادىـ لمتيكـ عمى الصحيحيف كالحكـ ببطبلف ما جا، فييما مف أحاديث، فإف 

حؽ،  كتدبر النصكص جيدان، لعمـ أف ما قالو إبراىيـ النفس  ىكل عف تخمى القارئ البصير لك
 :اآلتيةحؽ، كذلؾ لؤلدلة  عف النبي  حؽ، كما ركاه أبك ىريرة  كما ركاه عنو النبي 

كاف في ذات اهلل  كذكر في الحديث أف ما فعمو إبراىيـ  ،قد زكى إبراىيـ  إف النبي   أواًل:
كليس مف أجؿ دنيا يصيبيا، كأف الكذبات التي نسبيف  تعالى، أم أنو فعؿ ذلؾ مف أجؿ اهلل 

إلى نفسو لـ تكف أم كاحدة منيف في مقاـ التبميغ، فقد أجمع العمما، عمى عصمة  إبراىيـ 
 األنبيا، مف الكذب في مكضع التبيميغ.

  

                                                           
 257الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص ( عبد (1
 (3/1435)ج( محمد جكاد خميؿ، صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعية (2
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 جكزنا سكا، منيـ، كقكعو يتصكر ال بالببلغ يتعمؽ فيما الكذب قاؿ القاضي عياض: "إف
 عنو يرتفع النبكة منصب ألف كثر؛ أـ الكذب قؿ كسكا، ال، أـ منيا كعصمتيـ منيـ الصغائر
 .(1)بأقكاليـ" الكثكؽ يرفع كتجكيزه

 يبمغكنو فيما معصكمكف األنبيا، أف عمى متفقكف تيمية ىذا االتفاؽ بقكلو: "الناس ابف كنقؿ
 .(2)المسمميف" باتفاؽ خطأ ذلؾ في يستقر فبل ، اهلل عف

، ألف  الكذب مطمؽ في داخمة إلى نفسو ليست التي نسبيا إبراىيـ  إف الكذبات ثانيًا: المذمـك
بالمعاريض، كىي الكذب الجائز الذم ال بأس فيو عند دفع  ما يسمى ىك الكذب مف النكع ىذا

أك در،  مصمحة مف أجؿ تحقيؽ الكذب جكاز الحديث في صح الضرر أك جمب المنفعة، كقد
 .لمغير مضرة مفسدة، دكف

 مف ككانت معيط، أبي بف عقبة بنت كمثكـ أـ أمو أف عكؼ، بف الرحمف عبد بف عف حميد
 لىٍيسى  »: يقكؿ كىك ، اهلل رسكؿ سمعت أنيا أخبرتو، ، النبي بايعف البلتي األكؿ، المياجرات

ٍيرنا، فىيىٍنًمي النَّاًس، بىٍيفى  ييٍصًمحي  الًَّذم الكىذَّابي  ٍيرنا يىقيكؿي  أىكٍ  خى   .(3)«خى

: ثبلث في إال كذب الناس يقكؿ مما شي، في يرخص أسمع " كلـ: الزىرم شياب ابف قاؿ
 .(4)زكجيا" المرأة كحديث امرأتو الرجؿ كحديث الناس، بيف كاإلصبلح الحرب،

  

                                                           
، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ (15/124)جالنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  ((1

 (9/6)جامع الترمذم المباركفكرم، تحفة األحكذم بشرح ج
( شمس الديف السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة (2

 (2/304)جالمرضية 
( حديث رقـ 3/183)جصحيح البخارم، كتاب الصمح، باب: ليس الكاذب الذم يصمح بيف الناس البخارم، ( (3

 (4/2011)ج، كتاب البر كالصمة كاألدب، باب تحريـ الكذب كبياف ما يباح منو صحيح مسمـمسمـ، ، 2692
 كالمفظ لمبخارم 2605حديث رقـ 

 2605( حديث رقـ 4/2011)جصحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاألدب، باب تحريـ الكذب كبياف ما يباح منو مسمـ، ( (4
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 ضرر يتضمف لـ إذا غيره، كعمى نفسو عمى اإلنساف كذب قيـ الجكزية: " يجكز ابف قاؿ
 حتى المسمميف عمى .(1) عبلط بف الحجاج كذب كما حقو، إلى بالكذب يتكصؿ كاف إذا الغير ذلؾ
 مف بمكة مف ناؿ ما كأما الكذب، ذلؾ مف المسمميف لحقت مضرة غير مف مكة مف مالو أخذ

 سيما كال بالكذب، حصمت التي المصمحة جنب في يسيرة فمفسدة كالحزف األذل مف المسمميف
 سببان  الكذب فكاف الكذب، ىذا بعد الصادؽ بالخبر حصؿ الذم اإليماف كزيادة كالسركر الفرح تكميؿ
 ليتكصؿ الحؽ؛ خبلؼ الخصـ يكىـ كالحاكـ اإلماـ ىذا كنظير الراجحة، المصمحة ىذه حصكؿ في

 .(2)الحؽ" استعبلـ إلى بذلؾ

 إلى كسيمة كالكبلـ الضرر، مف فيو لما بؿ لعينو، حرامان  ليس الكذب فإالجكزم: "  كقاؿ ابف
ف حراـ، فيو فالكذب جميعان  كالكذب بالصدؽ إليو يتكصؿ أف يمكف محمكد مقصكد فكؿ المقاصد،  كا 

 مباحان، المقصكد ذلؾ تحصيؿ كاف إذا مباح فيو فالكذب الصدؽ دكف بالكذب إليو التكصؿ أمكف
 أنو يعمـ كىك ليضربو بسيؼ رجؿ كرا، يسعى رجبلن  رأل لك كما كاجبان، المقصكد كاف إذا ككاجب
ذا، مسمـ دـ سفؾ عمى يعيف لئبل ال،: يقكؿ أف عميو يجب فإنو رأيتو؟ ىؿ فسألو، ظالـ،  يتـ لـ كا 

 .(3)مباح " فذلؾ بكذب إال عميو المجني قمب كاستمالة بيف ذات إصبلح أك حرب مقصكد

إف عمما، الحديث قدد تتبعكا الحديث كقامكا بشرحو كتكجييو دكف التعرض أك المس بمنزلة  ثالثًا:
، كاتفقكا عمى جكاز ما بؿ أنيـ جميعان فيمكا كعقمكا ما المقصكد بقكؿ إبراىيـ  ،كمقاـ إبراىيـ 

 فيو ليس"  اهلل ذات في كذب"  :قكلو  إف ، ثـمف أجؿ تحقيؽ مصمحة لديف اهلل  قاـ بو 
نما ،إسا،ة لنبي اهلل إبراىيـ   كاف الكذب أف ذكر إذا أما كسكت،"  كذب"  قاؿ لك إسا،ة يككف كا 

ف كاف  ، إسا،ة لنبي اهلل إبراىيـ  ف أكفميس فيو طع كرضكانو اهلل كألجؿ ،اهلل  ذات في كا 
 ـ؟رَّ حى مي  عنو التحديث يككف فكيؼ األمر كذلؾ

                                                           
ىبلؿ بف عبد بف ظفر بف سعد بف عمرك بف تيـ بف الحجاج بف عبلط بف خالد بف ثكيرة بف جسر بف  ىو:( (1

بيز بف امرئ القيس بف بيثة ابف سميـ أبك كبلب كيقاؿ أبك محمد كيقاؿ أبك عبد اهلل السممي ثـ البيزم لو صحبة، 
، مختصر تاريخ دمشؽ نظكر االنصارم الركيفعى اإلفريقىكأسمـ عاـ خيبر. انظر: أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف م

 (6/197)جر البف عساك
 (3/310)ج( ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد في ىدم خير العباد (2
 (460-459 /4)ج( ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (3
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 سارة" شأف في ككاحدة تعالى اهلل ذات في " ثنتيف : قكلو القاضي عياض: " كأما قاؿ
 األمر نفس في كأما كالسامع، المخاطب فيـ إلى بالنسبة ىي إنما المذككرة الكذبات أف فمعناه
 صحيح كىك اإلسبلـ في أختي سارة: في فقاؿ بيا كرل أنو أحدىما: لكجييف مذمكمان  كذبان  فميست

 كقد الظالميف، دفع في جائزان  لكاف فيو ال تكرية كذبان  كاف لك أنو الثاني األمر...، كالكجو باطف في
 ليأخذىا إلنساف كديعة يطمب أك ليقتمو، مختفيان  إنسانان  يطمب ظالـ جا، لك أنو عمى الفقيا، اتفؽ

نكار إخفاؤه ذلؾ عمـ مف عمى كجب ذلؾ، عف كسأؿ غصبان   كاجب بؿ جائز، كذب كىذا بو العمـ كا 
 الكذب مطمؽ في داخمة ليست الكذبات ىذه أف عمى  النبي فنبو الظالـ، دفع في لككنو

"  .(1)المذمـك

 ال تكريات الثبلثة أف عمى العمما، اتفؽ(  إلخ ... كذبات ثبلث)  :: " قكلو(2) قاؿ الكشميرم
 .(3)صريحة" كذبات

كتنزييو حتى عف المعاريض أف قاـ  بمغ مف شدة حرص العمما، عمى مكانة إبراىيـ  كقد
خراجيا ٔؿٌ ] :قكلو في كذبان، فقد ذكركا ككنيا عف البعض منيـ بتأكيؿ تمؾ الكممات، كا  َِ [ إِِنِّ َش

فات:  معيـ الخركج عف االعتذار بذلؾ فأراد لؤلسقاـ، عرضة اإلنساف ألف سأسقـ؛ أم: .،{=>}الصَّ

 :كقيؿ المكت، مف عمي قدر بما سقيـ: ؿ بقكلوككفرىـ، كيحتم باطميـ كالمشاركة في عيدىـ، إلى
بُِرُهؿْ ] قكلو الكقت، كأما ذلؾ في الحمى تأخذه كانت ـَ ُف  َِ ًَ  جعؿ قالكا بأنو  {7:}األىبواء:[ َبْؾ َؾ

 .(4)ينطقكف.  كانكا إف كبيرىـ فعمو أم ،كبيرىـ لفعؿ شرطان  النطؽ

  

                                                           
 (15/124)ج، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ( النككم(1
ىػ( مف المشتغميف بالتراجـ.  1309 -1260ف ميدم الكشميرم المكينكم: )ىك محمد بف عمي بف صادؽ ب الَكْشِميِري:( (2

 (6/300)ج. الزركمي، األعبلـ (لو )نجـك السما في تراجـ العمما في القركف الحادم عشر كالثاني عشر كالثالث عشر
 (4/59)ج(  الكشميرم اليندم، العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم (3
 (15/125)ج( انظر: المصدر السابؽ (4
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حيف أمر  يقاؿ لمشيعة: لقد كرد مثؿ ىذا النكع مف التكرية عمى لساف نبي اهلل يكسؼ  رابعًا:
ََِمَّ ]سرقكا، قاؿ تعالى حكاية عنو:  قد يككنكا لـ المؤذف أف يؤذف بالناس بأنيـ سارقكف، كىـ َؾ

ذِّ  َٗ َن ُم َٜ ِِف َرْحِؾ َأِخِٔف ُثؿَّ َأذَّ َٚي ََ َؾ افسِّ ًَ ِٚزِهْؿ َج َٓ َزُهْؿ بَِج َّٓ ْؿ َفَسِٚرُؿقنَ َج ُُ َّٕ ًُِر إِ ٚ اف َٓ ُت [ ٌن َأيَّ

كاف لو غاية كقصد عندما اتيميـ  فيؿ تكذبكف القرآف الكريـ؟ أـ أف يكسؼ  ،.{4;}يوسف:

، فقد أراد بذلؾ دفع مفسدة عف زكجتو حيف قاؿ بالسرقة؟ ككذلؾ األمر بالنسبة لنبي اهلل إبراىيـ 
سارة  تعرض بمفسدة قارناه رامان، بؿ ىك مف الضركرات إذاح ليس النكع مف الكذب بأنيا أختي، فيذا
الممؾ الظالـ، ككذلؾ كاف يجب عميو أف يكذب عمى قكمو حيف  قبؿ مف لمفاحشة  زكجة إبراىيـ 

ٔؿٌ ]قاؿ:  َِ  مف تبرأ  األكثاف، فإبراىيـ  عبادة في قكمو يشارؾ أف صيانة لنفسو مف[ إِِنِّ َش

ٔؿٌ ] كقاؿ: الشرؾ َِ إليو، فيذه المعاريض قد ذكرىا اهلل  قكمو دعاه حيف الشرؾ مف تخمصان [ إِِنِّ َش

تعالى في القرآف الكريـ، فمف أراد الطعف في الصحيحيف بحجة تنزيو األنبيا، فعميو أف يأتي بإجابة 
 عما كرد في مثؿ ىذه المعاريض في القرآف الكريـ.

 الذنكب، كجعؿ كبائر مف كتركيا اإلسبلـ، أركاف مف يقاؿ لمشيعة: إف الذم جعؿ التقية خامسًا:
كضركرة مف أجؿ  لسبب كقع الذم الكذب يستنكر اإلسبلـ، ليس لو الحؽ أف لديف منكران  منكرىا

الديف، فإف التقية عند الشيعة تعتبر مف أىـ عقائدىـ التي يعتقدكف بيا كيقدسكنيا، كالتقية التي 
، فيو االعتقاد كستر الحؽ، كتماف بقكلو: " التقيةيعتقد بيا الشيعة ىي كما عرفيا شيخيـ المفيد 

 عمـ إذا ذلؾ كفرض، الدنيا أك الديف في ضرران  يعقب بما مظاىرتيـ كترؾ، المخالفيف كمكاتمة
الظف...، كقد أمر الصادقكف جماعة مف أشياعيـ بالكؼ كاإلمساؾ عف  في قكم أك بالضركرة

 .(1)ف، كالمظاىرة ليـ بما يزيؿ الريب عنيـ"إظيار الحؽ كالمباطنة كالستر لو عف أعدا، الدي

 تقية ال لمف إيماف كال آبائي، كديف ديني قكلو: " التقية  ركل الكميني عف أبي جعفر 
 .(2)لو"
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: " اعتقادنا في التقية أنيا كاجبة، مف تركيا كاف بمنزلة مف ترؾ القمي بابكية ابفقاؿ ك 
، فمف تركيا قبؿ خركجو فقد خرج الصبلة...، كالتقية كاجبة ال يجكز رفعيا إلى أف يخرج القائـ 

 .(1)، كخالؼ اهلل كرسكلو كاألئمة "اإلثناعشريةكديف  عف ديف اهلل 

انت شعاران آلؿ البيت دفعان لمضرر عنيـ المظفر التقية بقكلو " لقد ك رضا ككصؼ محمد
كعف أتباعيـ، كحقنان لدمائيـ، كاستصبلحان لحاؿ المسمميف، كجمعان لكممتيـ، كلما لشعثيـ، كما زالت 

دكف غيرىا مف الطكائؼ كاألمـ، ككؿ إنساف إذا أحس بالخطر عمى  اإلثناعشريةسمة تيعرؼ بيا 
و، البد أف يتكتـ كيتقي في مكاضع الخطر، كىذا أمر نفسو أك مالو بسبب نشر معتقده أك التظاىر ب

 .(2)تقتضيو العقكؿ"

طالما أف التقية كانت شعاران آلؿ البيت كما تزعمكف، كدينان يدينكف بو، عندئذ يقاؿ لمشيعة: ف
 يتكتـ أف ؟ كطالما أنكـ تقكلكف بأف اإلنساف البدفمماذا تحمكنيا ليـ كتحرمكنيا عمى إبراىيـ 

العقكؿ عمى حسب زعمكـ، فمماذا أنكرتـ عمى إبراىيـ  تقتضيو أمر كىذا الخطر، مكاضع في كيتقي
  ما فعمو حيف تكتـ لينجك مف بطش قكمو كبطش الممؾ؟ 

مما يدلؿ عمى تيافت االتيامات التي يتيـ بيا الشيعة الصحيحيف في ىذه المسألة ما  إف  سادسًا:
 يمي: 

ردت في القرآف الكريـ كما قد ك في قكلو إني سقيـ،  ىيـ التي نسبت إلبراكىي  الكذبة األولى:
ٔؿٌ ] :حكاية عف إبراىيـ  قاؿ تعالى َِ َٚل إِِنِّ َش ََ فات:[ َؾ ىذه  تفسيرجا، في كقد  .،{=>}الصَّ

: كقاؿ رأسو فعصب لعيدىـ استتبعكه أنيـ مطعكف...، كذلؾ: "أم قكلو سبلـ بف يحيى اآلية عف
 بآليتيـ، يفعؿ أف أراد كلما معيـ، الذىاب كراىية غدان، سأطعف إني النجـك في الميمة رأيت إني

 .(3)الثبلث" الخطايا إحدل كىي بذلؾ، كادىـ
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 خثيمة عفف:  إلبراىيـ ما يدلؿ صدؽ نسبة ىذه الكذبة جا، في ركايات الشيعةككذلؾ 
 لو فقاؿ غيرنا، أحد ليس عنده ليبلن  عمر ابف كمفضؿ أنا محمد بف جعفر عند " كنت: قاؿ الجعفي
 الخبلئؽ اهلل حشر القيامة يكـ كاف إذا نعـ قاؿ:  بو، نسر حديثا حدثنا فداؾ جعمت :الجعفي مفضؿ

 ثـ النار...، إلى كلك بيننا يحكـ اهلل ليت :فيقكلكف العرؽ يمجميـ حتى كاحد...، فيقفكف صعيد في
 :آدـ  فيقكؿ النار، إلى كلك بيننا يحكـ ربؾ فاسأؿ نبي كأنت أبكنا أنت: فيقكلكف  آدـ  يأتكف
 فعصيتو، أمرني ثـ مبلئكتو، لي كاسجد عرشو، عمى كحممني بيده، ربي خمقني بصاحبكـ، لست
 كمما يدعكىـ، عامان  خمسيف إال سنة ألؼ قكمو في مكث الذم الصديؽ ابني عمى أدلكـ كلكني
: قاؿ النار، إلى كلك بيننا يحكـ ربؾ سؿ: فيقكلكف نكحان  فيأتكف قاؿ:  نكح  تصديقو، اشتد كذبكا
 في خميبلن  اهلل اتخذه مف عمى أدلكـ كلكني أىمي، مف ابني إف: قمت إني بصاحبكـ، لست :فيقكؿ
 سقيـ، إني: قمت إني بصاحبكـ، لست :فيقكؿ  ابراىيـ  فيأتكف: قاؿ ،ابراىيـ  إيتكا الدنيا، دار

 لست: فيقكؿ لو، فيقكلكف مكسى فيأتكف :قاؿ  مكسى تكميمان   اهلل  كمـ مف عمى أدلكـ كلكني
 كاألبرص األكمة كيبرئ ،اهلل  بأذف يخمؽ كاف مف عمى أدلكـ كلكني نفسان، قتمت إني بصاحبكـ

 دار في بو بشرتكـ مف عمى أدلكـ كلكني بصاحبكـ، لست: فيقكؿ فيأتكف  عيسى  ،اهلل  بأذف
 ربؾ سؿ محمد يا فيقكلكف: قاؿ ثـ فيأتكنو، - قاؿ أف إلى - : أبكعبداهلل قاؿ ثـ أحمد الدنيا
 مجدتو ربي إلى نظرت فإذا -قاؿ أف إلى -صاحبكـ أنا نعـ :فيقكؿ: قاؿ النار، إلى كلك بيننا يحكـ

 .(1)"ىطى عٍ تي  كسؿ تشفع كاشفع رأسؾ، ارفع محمد يا :فيقكؿ ساجدان  أخر تمجيدان...، ثـ

 (سقيـ إني: قمت إني بصاحبكـ، لست :فيقكؿ  ابراىيـ  فيأتكف) الشاىد:

في كتب  ثبات كاحدة مف الكذبات المنسكبة إلبراىيـ ىذا النص فيو داللة عمى إ وجو الداللة:
 الشيعة أنفسيـ.

ثابت في ركايات في القرآف الكريـ، ك  ثابت ،إلبراىيـ  ما نيسبى ف : فإوخالصة القول
 الشيعة عمى حديث الصحيحيف. اتعتراضتسقط ا بذلؾك  التي يصدقكنيا كيقدسكنيا، الشيعة
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بُِرُهْؿ َهَذا ]قكلو في  : كىي التي نسبت إلبراىيـ الكذبة الثانية ـَ ُف  َِ ًَ .،  {7:}األىبواء: [َبْؾ َؾ

قامة تبكيتيـ القكؿ بيذا  إبراىيـ " قصد :قكلو ابف جزم الكمبي تفسيرجا، في  فقد  الحجة كا 

ف يفعؿ، أف عمى قادر فيك إليان  كاف إف: يقكؿ كأنو عمييـ،  اإلخبار يقصد كلـ بإلو فميس يقدر لـ كا 
 قكلو أحدىا: كذبات ثبلث كذب إبراىيـ إف الحديث في جا، فقد: قيؿ فإف كذب، ألنو المحض،

ف الكذب، ظاىره قكالن  قاؿ أنو ذلؾمعنى  أف فالجكاب كبيرىـ، فعمو  آخر، معنى بو القصد كاف كا 
َُقنَ ] قكلو: ذلؾ عمى كيدؿ ُٕقا َيْْىِ ٚ ـَ َُٖفقُهْؿ إِْن   تبكيتيـ أيضان  بو أراد ألنو  {7:}األىبواء:[ َؾْٚش

عيكا كبياف  .(1)كالنظر" بالفكرة إلييا رجعكا أم أىٍنفيًسًيـٍ  ًإلى ضبلليـ، فىرىجى

بالقرآف الكريـ يسقط اعتراضات الشيعة عمى  إلبراىيـ  سبثبكت ما ني إف ىكذا فك  
 الصحيحيف.

ما يثبت صحة ما ركاه البخارم كمسمـ، كيفند ما نسبو إلييـ  في تفاسير الشيعةككذلؾ جا، 
عف نفسو، فقد أكرد في تفسيره  الشيعة مف اتيامات، فقد ذكر الطبرسي تفسيران لما ذكره إبراىيـ 

كم عف إبراىيـ  كذب ثبلث كذبات قكلو: " إني سقيـ "، كقكلو: " بؿ فعمو  ما نصو: " ما ري
...، كالمعاريض: .كبيرىـ ىذا "، كقكلو في سارة أنيا أختي، فيمكف أف ييحمؿ أيضان عمى المعاريض
 .(2)أف يقكؿ الرجؿ شيئان يقصد بو غيره، كييفيـ منو غير ما يقصد، كال يككف ذلؾ كذبان"

( أختي أنؾ فأخبريو سألؾ فإففي قكلو لزكجتو ساره )  براىيـ كىي التي نسبت إل كذبة الثالثة:ال
عند قكلو تعالى:  القمي في تفسير سكرة ىكد  ، فقد أكردتيافقد جا، عند الشيعة ما يماثميا كيثب

َٞ َأْن َجَٚء ] ى َؿُٚفقا َشًَلًمٚ َؿَٚل َشًَلٌم َؾََم َفبِ َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِٚفُبْؼَ ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ ًِْجٍؾ َحِْٔذٍ َوَف [ بِ

 فمر العمراف، يسكف تدعكه أال الدنيا في نمركد ككتب ،إبراىيـ  ..، فخرج.قاؿ: " {=:}هود:

 في ابراىيـ  مع سارة ككانت معو، ما عيشر يأخذ بو مر مف كؿ ككاف نمركد، عماؿ ببعض
 فقاؿ أفتحو أف مف البد لو: فقاؿ الصندكؽ إلى جا، ثـ إبراىيـ مع كاف ما فأخذ عشر الصندكؽ،

 تعجب سارة إلى نظر فمما ففتحو، تفتحو أف مف البد فقاؿ: عيشره، كخذ شئت ما ًعدَّهي  : إبراىيـ
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نما أختي، ىي قاؿ: معؾ؟ ىي التي المرأة ىذه ما : إلبراىيـ فقاؿ جماليا مف ًنيى  كا   في أختو عى
 إلى رسكالن  فبعث كحاليا، بحالؾ الممؾ أيٍعًمـ حتى مكانؾ مف تبرح أدعؾ لست العاشر: قاؿ الديف،
 فجفت منؾ باهلل أعكذ فقالت لو: إلييا يده كمد بيا فيـ إليو، الصندكؽ فحممت أجناده فأمر الممؾ،

 بما فقالت: منؾ؟ أصابني الذل ىذا ما يا سارة: فقاؿ شدة، ذلؾ مف كأصابتو بصدره كالتصقت يده
 كاف إف الميـ فقالت: كنت، ما إلي يردني أف اهلل فادعي بالخير لؾ ىممت قد فقاؿ: بو، ىممت
 الجارية ىذه خذم يا سارة فقاؿ: جارية رأسو عمى ككانت كاف، ما إلى فرجع كاف، كما فرده صادقان 
 طريؽ ممر عمي البادية فنزلكا كىاجر سارة إبراىيـ  فحمؿ ، إسماعيؿ أـ ىاجر كىى تخدمؾ
 .(1)"اإلسبلـ إلى فيدعكىـ الناس بو يمر فكاف الدنيا، كجميع كالشاـ اليمف

يقاؿ لمشيعة: طالما أف األحاديث مكجكدة في كتبكـ، كذيكرت عمى لساف  وخالصة األمر:
تتيمكنيـ بالكذب كاالفترا، عمى لماذا أئمتكـ فمماذا تعيبكف عمى الشيخيف إيرادىـ لتمؾ األحاديث، ك 

كما طالبتـ مف أىؿ السنة؟  ؟ كلماذا لـ تطمبكا مف أئمتكـ أف ينزىكا إبراىيـ  نبي اهلل إبراىيـ 
ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ ]: أليس ىذا ىك التناقض بعينو؟ ليت الشيعة يقرأكف قكؿ اهلل تعالى ُُ ِرَمَّْ َوََل َُيْ

ُِقنَ  َّ ًْ َُقا اهللَ إِنَّ اهللَ َخبٌِر بََِم َت َقى َواتَّ َْ ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ ًْ  .{>}ادائدة:[ َأَلَّ َت

، كال كالعمـ كاألمانة في نقده لآلخريفف الناقد البد لو أف يككف صادقان، كيتحرل الصدؽ إ
ال كاف كاذبان مفتريان عمى اهلل  كعمى  يكجو االتيامات لآلخريف بغير دليؿ كدكف كجو حؽ، كا 

ف الشيعة كعمى رأسيـ محمد صادؽ النجمي مطالبكف أف يتحركا الصدؽ في أقكاليـ، كقد  الناس، كا 
تيمكنني بالسذاجة لك طالبتيـ بقرا،ة ما في الصحيحيف مف أحاديث تنيى عف الكذب، كلكف ي

أدعكىـ لقرا،ة بعض ما جا، في كتبيـ رغـ عدـ كثكقنا بما كرد فييا، فقد ركل الكميني عف أبي 
يقكؿ لكلده: اتقكا الكذب، الصغير منو كالكبير في كؿ جد  جعفر قكلو: " كاف عمي بف الحسيف 

قاؿ: ما  ، فإف الرجؿ إذا كذب في الصغير اجترل عمى الكبير، أما عممتـ أف رسكؿ اهلل كىزؿ
 .(2)يزاؿ العبد يصدؽ حتى ييكتب عند اهلل صديقان، كما يزاؿ العبد يكذب حتى ييكتب عند اهلل كذابان"
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 والرد عمييا المتعمقة بموسى  الثناعشريةشبيات الشيعة  المطمب الثالث:
 

 ، نذكرأكرد الشيعة العديد مف الشبيات عمى األحاديث التي ذيكر فييا نبي اهلل مكسى 
 :منيا

 مع ممك الموت: المتعمقة بقصة موسى أواًل: الشبيات 
مف األحاديث التي يطعف بيا الشيعة في الصحيحيف كيزعمكف بعدـ صحتيا، ما ركاه 

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  البخارم كمسمـ عىٍف أىًبي ىيرى ٍكًت ًإلىى ميكسىى  :قىاؿى ا،ى مىمىؾي اٍلمى   " جى
ـى ميكسىى  : فىمىطى ، قىاؿى بَّؾى عى اٍلمىمىؾي ًإلىى اهلًل  فىقىاؿى لىوي: أىًجٍب رى : فىرىجى ٍكًت فىفىقىأىىىا، قىاؿى مىًؾ اٍلمى عىٍيفى مى

ٍبدو لى  ٍمتىًني ًإلىى عى : ًإنَّؾى أىٍرسى : تىعىالىى فىقىاؿى قىاؿى ٍينىوي كى دَّ اهللي ًإلىٍيًو عى : فىرى ٍيًني، قىاؿى قىٍد فىقىأى عى ، كى ؾى الى ييًريدي اٍلمىٍكتى
ا تى  ، فىمى ٍتًف ثىٍكرو مىى مى ٍع يىدىؾى عى يىاةى فىضى يىاةى تيًريدي؟ فىًإٍف كيٍنتى تيًريدي اٍلحى ٍبًدم فىقيٍؿ: اٍلحى كىارىٍت يىديؾى اٍرًجٍع ًإلىى عى

، رىبٍّ أىًمٍتًني ًمفى ًمٍف شىٍعرىةو، فى  : فىاآٍلفى ًمٍف قىًريبو ، قىاؿى : ثيَـّ تىميكتي : ثيَـّ مىٍو؟ قىاؿى ًإنَّؾى تىًعيشي ًبيىا سىنىةن، قىاؿى
، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  رو جى ٍميىةن ًبحى انً : » اأٍلىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة، رى ـٍ قىٍبرىهي ًإلىى جى ٍيتيكي ىرى ًب كىاهلًل لىٍك أىنٍّي ًعٍندىهي ألى

الطًَّريًؽ، ًعٍندى اٍلكىًثيًب اأٍلىٍحمىرً 
(1)»(2) . 

 عمى البخارم كمسمـ إيرادىـ ىذا الحديث، كالذم أخبر فيو النبي  اإلثناعشريةينكر الشيعة 
مع ممؾ المكت، زاعميف أف مثؿ ىذه الركايات تعتبر مف األساطير التي ال  عف قصة مكسى 
 .حسب قكليـمكف لمعقؿ أف يتقبميا صحة ليا، كال ي

يقكؿ الشيعي عبد الحسيف العبيدم معقبان عمى الحديث: " لقد امتؤل ىذا الحديث بالثغرات 
كالتجاكزات عمى ذات اهلل سبحانو كأنبيائو المرسميف كمبلئكتو المقربيف، كىك ال يحتاج إلى كثير 

 .(3)ـ"عنا، لمكقكؼ عمى ما فيو مف تيافتات يمجيا الذكؽ السميـ، كيأنفيا العقؿ القكي

 

                                                           
 (2/436)جأم: الرمؿ المجتمع . القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  الكثيب األحمر:( (1
، 3407( حديث رقـ 4/157البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب كفاة مكسى كذكره بعد )ج( (2

 ، كالمفظ لمسمـ2372( حديث رقـ 4/1843)ج مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ،  باب مف فضائؿ مكسى 
 255( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (3
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النجمي في كتابو عنكانان سماه: )عزرائيؿ يفقد عينو(، حيث أطمؽ فيو محمد صادؽ كقد جعؿ 
 ىك كغيره مف الشيعة عمى ممؾ المكت اسـ لـ يقـ عميو دليؿ في الكتاب أك السنة، ثـ ساؽ بعد ذلؾ

 مف خبلليا الطعف في صحة الحديث، منيا:  كاالتي حاكل لشبياتالعديد مف ا

أف يبطش و لمنبكة، كجعمو كميم يزعـ الشيعة بأنو ال يميؽ بعبدو اصطفاه الٌمو  :ىاألول الشبية
بطش الجباريف كالمتكبريف، كيفقأ عيكف اآلخريف مف دكف سبب، كخاصة إذا كاف الممؾ مأمكران 

 .(1)ليكحي إليو أمران مف أكامر الٌمو تعالى

المكت كي تذىب عينو مف تمؾ  محمد جكاد خميؿ: " ما ذنب ممؾالمرجع الشيعي يقكؿ 
 .(2)المطمة؟ "

كىك نبي اهلل كرسكلو  " كيؼ جاز لمكسى  بقكلو العبيدم الحسيف عبدالشيعي  كيتسا،ؿ
 .(3)ككميمو كأمينو عمى كحيو أف يكره القرب مف ربو كالفكز بمقائو، فيفعؿ بممؾ المكت ما فعؿ؟"

 :اوالرد عميي شبيةمناقشة ال
الشيعة يتبيف لو أنيا مجرد اعتراضات كاىية ال صحة ليا، كأنو ال إف القارئ العتراضات 

حجة لمشيعة كال مستند صحيح لما يزعمكنو، كيدرؾ تمامان أف الشيعة يتعاممكف مع أحاديث 
الصحيحيف بقصد إنكارىا دكف التمعف كالتدبر كاإلنصاؼ، فقد ثبت باألدلة القاطعة صحة ما جا، 

، كذلؾ مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية ا قاـ بو مكسى كذلؾ شرعية مثبت في الحديث، ك 
حيف لطـ ممؾ المكت لـ يكف يعرفو،  إف سياؽ الحديث يدؿ عمى أف مكسى فكأقكاؿ العمما،، 

حالو في ذلؾ حاؿ األنبيا، الذيف جا،تيـ المبلئكة عمى صكرة بشر كلـ يعرفكنيـ، كقد جا، في 
 النحك عمى كذلؾ ،ا يدؿ عمى مجي، المبلئكة عمى الصكرة البشريةالقرآف الكريـ كالسنة النبكية م

 :التالي

  

                                                           
 221( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 (3/1440)ج( محمد جكاد خميؿ، صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعية (2
 255عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص ( عبد الحسيف (3
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 األدلة من القرآن الكريم:
ى َؿُٚفقا َشًَلًمٚ َؿَٚل ]: قاؿ تعالى مخبران عف إبراىيـ  .1 َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِٚفُبْؼَ ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ َوَف

ًِْجٍؾ َحِْٔذٍ  َٞ َأْن َجَٚء بِ  تذكر لنا اآلية أف المبلئكة جا،ت إلبراىيـ .، {=:}هود:[ َشًَلٌم َؾََم َفبِ

 قدـ ليـ الطعاـ ظنان منو أنيـ بشر مثمنا. بصكرة بشرية، كمما يدؿ عمى ذلؾ أف إبراىيـ 
َْٚ ُفقًضٚ ِدَء ِِبِْؿ َوَضَٚق ِِبِْؿ َذْرًظٚ ]: قاؿ تعالى مخبران عف نبيو لكط  .2 ُِ َودََّٚ َجَٚءْت ُرُش

ٌٛ َوَؿَٚل َهَذا يَ  ظف أف ضيكفو مف البشر؛  يتبيف لنا مف اآلية أف لكط . {;;}هود:[ ْقٌم َظِهٔ

عمـ ابتدا،ن أنيـ مبلئكة لما ضاؽ  لذلؾ ضاؽ بيـ ذرعان كخاؼ عمييـ مف قكمو، فمك أف لكط 
 بيـ ذرعان، كلما خشي عمييـ مف قكمو.

ـْ ] :قاؿ تعالى مخبران عف مريـ عمييا السبلـ .3 َذْت ِم َ ٚ ُروَحَْٚ َؾِّٚتَّ َٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َْٖرَش ُدوَِنِْؿ ِحَجًٚبٚ َؾ

ٚ ا َشِقيًّ ٚ َبَؼً ثََّؾ ََلَ َّ فيذه اآلية فييا داللة صريحة غير قابمة لمشؾ أك التأكيؿ بأف  ،{;5}مريم:[ َؾَت

 قد تمثؿ لمريـ عمييا السبلـ عمى صكرة بشر. جبريؿ 
، كظف أنو رجؿ قصده عند اهلل لـ يعمـ أنو ممؾ مف  قاؿ اإلماـ النككم: " إف مكسى 

كَّو"  ،يريد نفسو فدافعو عنيا فأدت المدافعة إلى فؽ، عينو ال أنو قصدىا بالفؽ،، كتؤيده ركاية " صى
كىذا جكاب اإلماـ أبي بكر بف خزيمة كغيره مف المتقدميف، كاختاره المازرم، كالقاضي عياض 

 .(1)كقالكا: كليس في الحديث تصريح بأنو تعمد فؽ، عينو"

ككذلؾ قاؿ ابف حجر: " لطـ مكسى ممؾ المكت؛ ألنو رأل آدميان دخؿ داره بغير إذنو، كلـ 
يعمـ أنو ممؾ المكت، كقد أباح الشارع فؽ، عيف الناظر في دار المسمـ بغير إذف، كقد جا،ت 

لى لكط  المبلئكة إلى إبراىيـ  في صكرة آدمييف فمـ يعرفاىـ ابتدا،، كلك عرفيـ إبراىيـ  كا 
  لما قدـ ليـ المأككؿ، كلك عرفيـ لكط "(2)لما خاؼ عمييـ مف قكمو. 

مف خبلؿ ىذه اآليات كأقكاؿ العمما، يتبيف بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة، فقد تبيف بالدليؿ 
القاطع مف خبلؿ القرآف الكريـ أف المبلئكة قد تظير في صكرة بشر، كقد يخفى أمرىـ عمى 

                                                           
 (15/129)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (1
 (6/442)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (2
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كما خفي   ا يدعك لمريبة في أف يخفى حاؿ ممؾ المكت عمى مكسى األنبيا،، كأنو ليس ىناؾ م
 كمريـ عمييا السبلـ كغيرىـ. كلكط  حاؿ المبلئكة عمى إبراىيـ 

 األدلة من السنة النبوية: 
لقد جا، في السنة ما يدؿ عمى أف المبلئكة تأتي لؤلنبيا، بصكرة البشر، كما في حديث 

 لـ يعرفكنو. كلـ يعرفو في أكؿ األمر، ككذلؾ الصحابة  حيف أتى النبي  جبريؿ 

: بىٍينىمىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل   عيمىري ٍبفي اٍلخىطَّابً عف  ؿه  قىاؿى مىٍينىا رىجي ، ًإٍذ طىمىعى عى ذىاتى يىٍكـو
مىٍيًو أىثىري السَّ  مىسى ًإلىى شىًديدي بىيىاًض الثٍّيىاًب، شىًديدي سىكىاًد الشَّعىًر، الى ييرىل عى تَّى جى ده، حى فىًر، كىالى يىٍعًرفيوي ًمنَّا أىحى

ًف اإٍلً النًَّبيٍّ  مَّدي أىٍخًبٍرًني عى : يىا ميحى قىاؿى مىى فىًخذىٍيًو، كى عى كىفٍَّيًو عى ٍكبىتىٍيًو، كىكىضى ٍكبىتىٍيًو ًإلىى ري ، ، فىأىٍسنىدى ري ـً ٍسبلى
ـي أىٍف تى : »فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل   ٍسبلى مَّدنا رىسيكؿي اهلًل اإٍلً ةى، ٍشيىدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىأىفَّ ميحى ـى الصَّبلى تيًقي ، كى

جَّ اٍلبىٍيتى ًإًف اٍستىطىٍعتى ًإلىٍيًو سىًبيبلن  تىحي ، كى افى تىصيكـى رىمىضى تيٍؤًتيى الزَّكىاةى، كى : فىعىًجٍبنىا «كى ، قىاؿى دىٍقتى : صى ، قىاؿى
دٍّ  ييصى : لىوي يىٍسأىليوي، كى اًف، قىاؿى يمى : فىأىٍخًبٍرًني عىًف اإٍلً ًمًو، »قيوي، قىاؿى كيتيًبًو، كىريسي ًئكىًتًو، كى مىبلى أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى

شىرٍّهً  ٍيًرًه كى تيٍؤًمفى ًباٍلقىدىًر خى : «كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر، كى ٍحسىاًف، قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًني عىًف اإٍلً ، قىاؿى دىٍقتى : صى أىٍف »، قىاؿى
ـٍ تىكيٍف تىرىاهي فىًإنَّوي يىرىاؾى تى  : «ٍعبيدى اهللى كىأىنَّؾى تىرىاهي، فىًإٍف لى ًة، قىاؿى ًف السَّاعى : فىأىٍخًبٍرًني عى ا اٍلمىٍسئيكؿي »، قىاؿى مى

ٍنيىا ًبأىٍعمىـى ًمفى السَّاًئؿً  : « عى ًتيىا، قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًني عىٍف أىمىارى بَّتىيى »قىاؿى فىاةى أىٍف تىًمدى اأٍلىمىةي رى ا، كىأىٍف تىرىل اٍلحي
ليكفى ًفي اٍلبيٍنيىافً  ًميًّا، ثيَـّ قىاؿى ًلي: «اٍلعيرىاةى اٍلعىالىةى ًرعىا،ى الشَّاً، يىتىطىاكى : ثيَـّ اٍنطىمىؽى فىمىًبٍثتي مى يىا عيمىري »، قىاؿى

؟ ًف السَّاًئؿي : « أىتىٍدًرم مى ـي، قىاؿى : اهللي كىرىسيكليوي أىٍعمى ـٍ فىًإنَّوي »قيٍمتي ـٍ ًدينىكي ـٍ ييعىمٍّميكي  .(1)«ًجٍبًريؿي أىتىاكي

عمى ىيئة رجؿ، كىذا يدؿ عمى  كاف يأتي النبي  يتضح مف ىذا الحديث أف جبريؿ 
 لـ يكف يعمـ أف الذم بداره ىك ممؾ المكت. صحة ما ذىب إليو العمما، مف القكؿ بأف مكسى 

قاؿ ابف حباف: " كقد بعث اهلل جؿ كعبل المبلئكة إلى رسمو في صكر ال يعرفكنيا كدخكؿ 
إلى  ، كلـ يعرفيـ حتى أكجس منيـ خيفة، ككمجي، جبريؿ المبلئكة عمى رسكلو إبراىيـ 

حتى كلى، فكاف مجي،   كسؤالو إياه عف اإليماف كاإلسبلـ، فمـ يعرفو المصطفى  رسكؿ اهلل 
عمييا، ككاف مكسى  عمى غير الصكرة التي كاف يعرفو مكسى  لى مكسى ممؾ المكت إ

                                                           
 8( حديث رقـ 1/36)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر كعبلمة الساعة ( (1
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  غيكران فرأل في داره رجبلن لـ يعرفو، فشاؿ يده فمطمو فأتت لطمتو عمى فؽ، عينو التي في
 .(1)الصكرة التي يتصكر بيا ال الصكرة التي خمقو اهلل تعالى عمييا"

لـ يكف يعرفو، كلك كاف  حيف دخؿ عميو ممؾ المكت  فإف مكسى  :وخالصة األمر
فإف ممؾ المكت قد أتى  يعرفو في المرة األكلى لفعؿ بو في المرة الثانية ما فعؿ بو في المرة األكلى،

ظف أنو آدمي فمطمو؛ ألنو دخؿ داره بغير إذنو فدافع  في صكرة بشرية، كمكسى  مكسى 
ف مما يدلؿ عمى عدـ معرفة مكسى ، ممؾ المكت عف نفسو مما أدل إلى فؽ، عيف مكسى  كا 
  بممؾ المكت في المرة األكلى، أف ممؾ المكت لما أتاه في المرة الثانية كعرفو مكسى ،

نما استقبمو خير استقباؿ،  كعمـ أنو ميرسىؿ مف عند اهلل  لـ يفعؿ بو ما فعمو في المرة األكلى، كا 
 كاختار المكت. كسمـ األمر هلل 

يزعـ الشيعة بأف مما يثبت عدـ صحة الحديث حسب زعـ الشيعة، ىك أنو ال يميؽ  :ة الثانيةشبيال
أف يفر مف المكت كيكره لقا، الٌمو  بمكسى 

(2). 

المكت مع شرؼ كعمك   يقكؿ المرجع الشيعي محمد جكاد خميؿ: " فكيؼ يكره النبي
ىك اعتراض عمى قضا، اهلل  مقامو، كيرفض لقا، اهلل تعالى كالفكز بما ينتظره في الجناف؟ كىؿ

 .(3)؟ "كقدره

 :اوالرد عميي شبيةمناقشة ال
إف ما قالتو الشيعة كحاكلت مف خبللو الطعف في صحة الحديث ىك زعـ باطؿ، كذلؾ ألف 

فيـ الحديث، كاستشكمكا قكؿ ممؾ  لـ يفر مف المكت كما فيـ الشيعة، فقد تعذر عمييـ مكسى 
" لقد أرسمتني إلى رجؿ يكره المكت "، كمف ىنا فقد جعمكا عقكليـ ىي الحاكمة  هلل  المكت 

عمى النصكص كأعممكا فييا العقؿ القاصر، كحكمكا عمى الحديث  بالنكارة؛ كلذلؾ ضمكا السبيؿ، 
لـ يكف يعمـ في المرة األكلى بأف الذم في بيتو ىك ممؾ  ت بالدليؿ القاطع أف مكسى فقد ثب

، كعمـ أنو ممؾ المكت، كلذؾ لـ يتقبؿ منو شيئان، كعندما أتاه في المرة الثانية كعرفو مكسى 
 كاختار المكت. استقبمو خير استقباؿ، كسمـ األمر هلل  ميرسىؿ مف عند اهلل 

                                                           
 (14/112)ج( ابف حباف، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف (1
 221( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
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ف مف تأمؿ في أ يكره المكت، بؿ  لفاظ الحديث، فمف يجد فييا ما يدؿ عمى أف مكسى كا 
يٍّر مكسى  بيف طكؿ البقا، كبيف المكت اختار جكار ربو  إف آخر الحديث جا، فيو أنو عندما خي

عمى طكؿ البقا،، أما ما جا، في الحديث في قكؿ المىمىؾ: " ال يريد المكت " فإف ىذا ما تبيف لممىمىؾ 
الظاىر، فالمبلئكة ال يعممكف الغيب كال يدرككف الحكمة مف األفعاؿ، فيذه األمكر  مف خبلؿ عممو

 كميا مما استأثر اهلل تعالى بيا لنفسو.

قد كره  كيقاؿ لمشيعة: حتى لك كاف األمر عمى حقيقتو كما تزعمكف، كسممنا أف مكسى 
 تعالى الناس عميو، كال ييعاب ي فطر اهللمٍّ بً المكت، فأيف الخطأ في ذلؾ؟ فإف كراىية المكت أمر جً 

عمى أم مخمكؽ كراىيتو لممكت، كقد دلت عمى ذلؾ النصكص العديدة في القرآف الكريـ كالسنة 
 النبكية.

ـَ ]أما دالالت القرآف، فقد سمى اهلل تعالى المكت بالمصيبة، فقاؿ سبحانو:  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

ْؿ إَِذا َحََضَ  ُُ ِْْٔ َٚدُة َب َٓ ـْ َآَمُْقا َص ْؿ َأْو َآَخَراِن ِم ُُ  اْثَِْٚن َذَوا َظْدٍل ِمْْ
ِٜ
َّٔ ُؿ ادَْقُت ِحَغ افَقِص ـُ َأَحَد

ُٜ ادَْقِت  ْؿ ُمِهَٔب ُُ ََٖصَٚبْت ْبُتْؿ ِِف األَْرِض َؾ ُتْؿ َُضَ ْٕ ْؿ إِْن َأ ـُ لقد سمى اهلل تعالى   {:54}ادائدة:[ َؽْرِ

 .(1)المكت في ىذه اآلية مصيبة، قاؿ الطبرم: " فأصابتكـ مصيبة المكت"، فنزؿ بكـ المكت"

ـَ اخَلْقِف ]ككذلؾ فقد سمى اهلل تعالى المكت ابتبل،، فقاؿ تعالى:  ٍء ِم ْؿ بَِقْ ُُ َّٕ َق ُِ َوَفَْْب

 َّ ِس َوافثَّ ٍُ ْٕ ـَ األَْمَقاِل َواألَ ٍَْص ِم َٕ ـَ َواُِلقِع َو ٚبِِري ِ افهَّ   .{599}البقرة:[ َراِت َوَبؼِّ

كبذلؾ يتبيف أف اهلل تعالى كصؼ المكت بأنو مصيبة، ككصفو بأنو ابتبل،، كجعؿ األنفس 
مفطكرة عمى كراىية المصائب كاالبتبل،ات، فمك كاف المكت مف األمكر المحببة لمنفس البشرية لعدَّه 

 باده.اهلل تعالى مف النعـ التي أنعـ بيا عمى ع

قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي  أما دالالت السنة عمى كراىية اإلنساف لممكت ما جا، عف أبي ىريرة ك 
ا تىقىرَّبى ًإلىيَّ عىٍبًدم ًبشىٍي،و أىحىبَّ  " ًإفَّ المَّوى  :المًَّو  مى ٍرًب، كى ًليًّا فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى : مىٍف عىادىل ًلي كى قىاؿى

تَّى أيًحبَّوي، فىًإذىا أىٍحبى  ٍبًدم يىتىقىرَّبي ًإلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ حى مىا يىزىاؿي عى مىٍيًو، كى وي ٍبتيوي: كيٍنتي سىٍمعى ًإلىيَّ ًممَّا اٍفتىرىٍضتي عى

                                                           
 (11/170)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
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ًرٍجمىوي الًَّتي يىٍمًشي ًبيىا، كى  يىدىهي الًَّتي يىٍبًطشي ًبيىا، كى رىهي الًَّذم ييٍبًصري ًبًو، كى بىصى ٍف سىأىلىًني الًَّذم يىٍسمىعي ًبًو، كى اً 
د دً  ا تىرىدٍَّدتي عىٍف شىٍي،و أىنىا فىاًعميوي تىرى مى يًعيذىنَّوي، كى لىًئًف اٍستىعىاذىًني ألى يٍعًطيىنَّوي، كى ٍف نىٍفًس الميٍؤًمًف، يىٍكرىهي ألى م عى

المىٍكتى كىأىنىا أىٍكرىهي مىسىا،ىتىوي "
(1). 

 : " يكره المكت، كأنا أكره مسا،تو": قكلو موضع الشاىد

أف اهلل تعالى كصؼ المؤمنيف بأنيـ يكرىكف المكت، كرغـ ذلؾ لـ ينؼ عنيـ صفة  وجو الداللة:
 اإليماف، كليست مف األمكر المعيبة لممؤمف.اإليماف، أم أف كراىية المكت ال تقدح في 

عف عائشة رضي اهلل عنيا  ككذلؾ مف دالالت السنة عمى كراىية اإلنساف لممكت ما جا،
مىٍف كىًرهى ًلقىا،ى اهلًل، كىًرهى اهللي ًلقىا،ىهي » :قالت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍف أىحىبَّ ًلقىا،ى اهلًل، أىحىبَّ اهللي ًلقىا،ىهي، كى « مى

 : ، فىقىاؿى ٍكًت؟ فىكيم نىا نىٍكرىهي اٍلمىٍكتى : يىا نىًبيَّ اهلًل أىكىرىاًىيىةي اٍلمى لىًكفَّ اٍلميٍؤًمفى ًإذىا بيشٍّرى »فىقيٍمتي لىٍيسى كىذىًلًؾ، كى
فَّ اٍلكىاًفرى ًإذىا بيشٍّرى بً  نًَّتًو، أىحىبَّ ًلقىا،ى اهلًل، فىأىحىبَّ اهللي ًلقىا،ىهي، كىاً  ًة اهلًل كىًرٍضكىاًنًو كىجى ًبعىذىاًب اهلًل رىٍحمى

كىًرهى اهللي ًلقىا،ىهي  ًطًو، كىًرهى ًلقىا،ى اهلًل، كى سىخى  .(2)«كى

 المكت". قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا: " كمنا نكره  موضع الشاىد:

أف عائشة رضي اهلل عنيا تكممت بصيغة العمكـ، أم أف ىذا حاؿ الناس جميعان أنيـ  وجو الداللة:
أنو ليس المقصكد بالكراىة ىي تمؾ الكراىة التي فطر اهلل  يكرىكف المكت، كلذلؾ بيف ليا النبي 

 الناس عمييا.

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍيًح ٍبًف ىىاًنئو :  ،كمما يؤيد ذلؾ ما أكرده مسمـ في صحيحو عىٍف شيرى قىاؿى
مىٍف كىًرهى ًلقىا،ى اهلًل، كىًرهى اهللي ًلقىا،ىهي » :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍف أىحىبَّ ًلقىا،ى اهلًل، أىحىبَّ اهللي ًلقىا،ىهي، كى  ، قىاؿى «مى

ٍيًح: فىأىتىٍيتي عى  ٍيرىةى يىٍذكيري عىٍف رىسيكًؿ اهلًل شيرى ، سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ٍؤًمًنيفى : يىا أيَـّ اٍلمي اًئشىةى رضي اهلل عنيا، فىقيٍمتي
  ٍف ىىمىؾى ًبقىٍكًؿ رىسيكًؿ اهلًل ، فىقىٍد ىىمىٍكنىا، فىقىالىٍت: ًإفَّ اٍليىاًلؾى مى ًديثنا ًإٍف كىافى كىذىًلؾى : حى ؟ قىاؿى مىا ذىاؾى ، كى

مىٍف كىًرهى ًلقىا،ى اهلًل، كىًرهى اهللي ًلقىا،ىهي » :رىسيكؿي اهلًل قىاؿى  بَّ اهللي ًلقىا،ىهي، كى ٍف أىحىبَّ ًلقىا،ى اهلًل، أىحى لىٍيسى «مى ، كى
، فىقىالىٍت: قىٍد قىالىوي رىسيكؿي اهلًل  ده ًإالَّ كىىيكى يىٍكرىهي اٍلمىٍكتى لىٍيسى ًبالًَّذم تىٍذىىبي ًإلىيٍ ًمنَّا أىحى لىًكٍف ًإذىا ، كى ًو، كى

                                                           
 6502( حديث رقـ 8/105)جكتاب الرقاؽ، باب التكاضع  صحيح البخارم، ( البخارم،(1
( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعا، كالتكبة كاالستغفار،  باب مف أحب لقا، اهلل أحب اهلل لقا،ه كمف كره (2
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اًبعي، فىًعٍندى ذىًلؾى مىٍف أىحىبَّ ًلقى  ًت اأٍلىصى تىشىنَّجى ، كىاٍقشىعىرَّ اٍلًجٍمدي، كى ٍدري ٍشرىجى الصَّ ، كىحى ري ا،ى اهلًل، شىخىصى اٍلبىصى
مىٍف كىًرهى ًلقىا،ى اهلًل، كىًرهى اهللي ًلقىا،ىهي"  .(1)أىحىبَّ اهللي ًلقىا،ىهي، كى

"،  قكؿ شريح  موضع الشاىد: ده ًإالَّ كىىيكى يىٍكرىهي اٍلمىٍكتى لىٍيسى ًمنَّا أىحى لعائشة رضي اهلل عنيا: " كى
لىٍيسى ًبالًَّذم تىٍذىىبي ًإلىٍيًو".  فردت عميو عائشة رضي اهلل عنيا بقكليا: " كى

و أـ تكمـ بصيغة العمكـ، أم أف ىذا حاؿ الصحابة جميعان، لذلؾ بينت ل أف شريح  وجو الداللة:
لىٍيسى ًبالًَّذم تىٍذىىبي ًإلىٍيًو"،  المؤمنيف رضي اهلل عنيا أف ليس ىذا ىك المقصكد في الحديث بقكليا: " كى
فدلت األحاديث عمى أف المؤمف يكره المكت، كأف اهلل تعالى يكره اإلسا،ة إليو، كمف أجؿ ذلؾ 

 ب اهلل لقا،ه.في قمب المؤمف الرغبة فيما عنده فيحب لقا، ربو، فيح يقذؼ اهلل 

ف مما يعاب عمى الشيعة ىك استنكارىـ كاستيجانيـ لما جا، في الصحيحيف، كقكليـ أف ما  كا 
ألنو نبي، كفي الكقت ذاتو  لممكت ال يميؽ بمكسى  جا، في الصحيحيف مف كراىية مكسى 
 قد كره المكت. ال ينكركف عمى أئمتيـ القكؿ بأف مكسى 

يركاني عف الصادؽ قاؿ: "إف ممؾ المكت أتى مكسى بف فقد ركل مرجعيـ الشيعي التكيس
فسٌمـ عميو، فقاؿ: مف أنت؟ قاؿ: أنا ممؾ المكت، قاؿ: ما حاجتؾ ؟ قاؿ لو: جئت  عمراف 

أقبض ركحؾ مف لسانؾ، قاؿ: كيؼ كقد تكممت بو ربي ؟ قاؿ: فمف يدؾ، فقاؿ لو مكسى: كيؼ 
و: ككيؼ كقد كطأت بيما طكر سينا،، قاؿ: كعٌد كقد حممت بيما التكراة ؟ فقاؿ: مف رجميؾ، فقاؿ ل

أشيا، غير ىذا، فقاؿ لو ممؾ المكت: فإني أمرت أف أتركؾ حتى تككف أنت الذم تريد ذلؾ، فمكث 
ما شا، اهلل، ثـ مٌر برجؿ كىك يحفر قبران فقاؿ لو مكسى: أال أعينؾ عمى حفر ىذا  مكسى 

فر القبر كلحد المحد، كأراد الرجؿ أف يضطجع في القبر؟ فقاؿ لو الرجؿ: بمى، قاؿ: فأعانو حتى ح
فرأل مكانو مف  أنا اضطجع فيو، فاضطجع مكسى :المحد لينظر كيؼ ىك، فقاؿ مكسى 

الجنة، فقاؿ: يا رب اقبضني إليؾ، فقبض ممؾ المكت ركحو كدفتو في القبر كاستكل عميو التراب 
 . "(2)ييٍعرىؼ قبر مكسى  قاؿ: ككاف الذم يحفر القبر ممؾ بصكرة آدمي، فمذلؾ ال

                                                           
( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعا، كالتكبة كاالستغفار، باب مف أحب لقا، اهلل أحب اهلل لقا،ه كمف كره (1
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 مجبكلة البشرية الطباع فإ" : اإلربمي عيسى بف عميعف  الكاشاني، محسف محدثيـ قاؿ
 عمييـ األنبيا، أف حتى إلييا، كمائمة لمحياة محبة منو، النفكر عف مطبكعة المكت، كراىة عمى

 بما كعمميـ قدسو محاؿ مف كمنازليـ اهلل مف كمكانتيـ أخطارىـ كعظـ مقاديرىـ شرؼ عمى السبلـ
 كقصة منو، كنفركا المكت ككرىكا إلييا كمالكا الحياة أحبكا أمكرىـ، إليو كتنتيي أحكاليـ إليو تؤكؿ
مداد عمره طكؿ مع السبلـ عميو آدـ  عميو مكسى حكاية ككذلؾ مشيكرة، داكد مع حياتو أياـ كا 

 .(1)"المكت ممؾ مع السبلـ

لممكت، ىذا عمى  فإنو ال كجكد لمغرابة أك االستيجاف مف كراىية مكسى  وخالصة األمر:
قد كره المكت كما يزعـ الشيعة، فكراىية المكت قد جبميا اهلل تعالى في  افتراض أف مكسى 

، نفس كؿ إنساف، كىك أمر مسمـ بو، كىي مف طبيعة بني آدـ، كال عجب أف يكرىو مكسى 
إنساف كبشر، ىذا لك سممنا جدالن لمشيعة، كلكف األمر  كىذا األمر ال يقدح في نبكتو، فمكسى 

قد كره  بخبلؼ ما ذىبت إليو الشيعة، فإنو ال يكجد دليؿ كاحد عند الشيعة يؤكد أف مكسى 
ا المكت إال ما تكصمت إليو عقكليـ القاصرة مف خبلؿ ظاىر النص، كالدليؿ عمى تيافت كبطبلف م

مىى  ذىبت إليو الشيعة أف مكسى  ٍع يىدىؾى عى يىاةى فىضى قد خيره اهلل تعالى بقكلو:" فىًإٍف كيٍنتى تيًريدي اٍلحى
ا تىكىارىٍت يىديؾى ًمٍف شىٍعرىةو، فىًإنَّؾى تىًعيشي ًبيىا سىنىةن"، فمك أف مكسى  ، فىمى ٍتًف ثىٍكرو كاف يكره المكت  مى

يكره المكت كما يزعـ الشيعة الختار  ؟ كلك أف مكسى كما يزعـ الشيعة فمماذا آثر المكت
 الحياة.
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خيران،  النبي مكسى  يزعـ الشيعة بأنو مف المستحيؿ عقبلن أف يكافئ الٌمو  :ةالثالث شبيةال
كيبشره بالعيش آالؼ السنيف، كأنو مف األكلى أف يعاقبو عمى فعمو؛ ألنو ارتكب ىذا الفعؿ المذمـك 

ف ما فعمو مكسى حسب زعـ الشيعة، ك  ال يعتبر فضيمة ككرامة لو حتى يخرج اإلماـ مسمـ  ا 
 . (1)الحديث ضمف فضائؿ مكسى 

عمى  نبيو مكسى  يقكؿ المرجع الشيعي محمد جكاد خميؿ: " لماذا لـ يعاقب اهلل 
 .(2)فعمتو كلطمتو تمؾ؟ "

 يقكؿ عبد الحسيف العبيدم: " كأم معجزة ىذه ؟ كقد أفضت إلى فضيحة نبي اهلل ك 
ككشؼ عكرتو عمى رؤكس األشياد، كلؾ أف تتصكره عاريان يحمؿ عصاه راكضان كرا، الحجر، 

 .(3)ضاربان لو، صارخان: ثكبي حجر، ثكبي حجر، فيؿ ىكذا يفعؿ اهلل بأنبيائو؟"

 :اوالرد عميي شبيةمناقشة ال
لـ يكف يعمـ أف الذم أمامو ىك ممؾ المكت،  تبيف مف خبلؿ ما سبؽ مف أدلة أف مكسى 

لذلؾ فعؿ ما فعمو كىك يظف أف ىناؾ مف دخؿ بيتو دكف استئذاف، كأف ىذا الذم يقؼ أمامو يطمب 
إال أف دافع عف نفسو كعف بيتو  منو أف يمكنو مف نفسو ليقضي عميو،  فما كاف مف مكسى 

قد نفذ فيو حدان مف حدكد اهلل  و، كىذا أمر طبيعي كال غرابة في ذلؾ، فمكسى بأف فقأ عين
تعالى، فحد الذم ينظر في بيكت الناس بغير إذف منيـ ىك فؽ، عينو، فكيؼ بمف يدخؿ بيكت 

 الناس دكف استئذاف؟.
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ًر النًَّبيٍّ  ،عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  جى ٍحرو ًفي حي ؿه ًمٍف جي : اطَّمىعى رىجي مىعى النًَّبيٍّ  ،قىاؿى  ًمٍدرنل كى
(1)  : ًعؿى ااًلٍسًتٍئذىافي ًمٍف أىٍجًؿ »يىحيؾ  ًبًو رىٍأسىوي، فىقىاؿى ، ًإنَّمىا جي ٍيًنؾى ، لىطىعىٍنتي ًبًو ًفي عى ـي أىنَّؾى تىٍنظيري لىٍك أىٍعمى

رً   .(2)«البىصى

اًلؾو  ًر النًَّبيٍّ كعف أىنىًس ٍبًف مى جى ـى ًإلىٍيًو النًَّبي   ،: "أىفَّ رىجيبلن اطَّمىعى ًمٍف بىٍعًض حي   فىقىا
، أىٍك: ًبمىشىاًقصى  فىكىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىٍيًو يىٍخًتؿي الرَّجيؿى ًليىٍطعينىوي" ،(3)ًبًمٍشقىصو

(4). 

ٍيرىةى  ًف النًَّبيٍّ كعىٍف أىًبي ىيرى :  ، عى ـٍ أىٍف »قىاؿى ؿَّ لىيي ، فىقىٍد حى ـٍ مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي
ٍينىوي   .(5)«يىٍفقىئيكا عى

قاؿ ابف القيـ: " مف اطمع في بيت قـك مف ثقب أك شؽ في الباب بغير إذنيـ فنظر حرمة أك 
كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ  نو فبل ضماف عمييـ...،عكرة فميـ خذفو كطعنو في عينو، فإف انقمعت عي

ابف تيمية رحمو اهلل، كقاؿ: ليس ىذا مف باب دفع الصائؿ، بؿ مف باب عقكبة المعتدم 
 .(6)المؤذم"

قاؿ الشككاني: " إف مف قصد النظر إلى مكاف ال يجكز لو الدخكؿ إليو بغير إذف جاز 
..، كلقكلو .يو كال دية لمتصريح بذلؾ في الحديثلممنظكر إلى مكانو أف يفقأ عينو، كال قصاص عم

  فقد حؿ ليـ أف يفقئكا عينو "، كمقتضى الحؿ أنو ال يضمف كال يقتص منو، كلقكلو "  ما كاف
يجاب القصاص أك الدية جناح، كألف قكلو  المذككر " لك أعمـ أنؾ تنظر  عميؾ مف جناح "، كا 

                                                           
شي، محدد الطرؼ كالمسمة، مف الحديد أك غيره، فيك كبعض أسناف المشط إال أنو أطكؿ. كأصؿ  :ِمْدًرىال( (1

المدرل أنو قرف الثكر المحدد الطرؼ الذم يدرأ بو عف نفسو: أم يدفع. كالمدرم يرفع عف الشعر تمبده كاشتباكو كما 
 (2/266)جيقؼ في أصكلو مف أذل. ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف 

 6241( حديث رقـ 8/54)جباب االستئذاف مف أجؿ البصر  ،( البخارم، صحيح البخارم، كتاب االستئذاف(2
ىك سيـ لو نصؿ عريض، كقيؿ طكيؿ، كقيؿ  :بكسر الميـ بعدىا شيف معجمة ساكنة كقاؼ مفتكحة ِمْشَقٍص:ال( (3

 (3/294)جىك النصؿ العريض نفسو. المنذرم، الترغيب كالترىيب 
، 6242( حديث رقـ 8/54)ج، باب االستئذاف مف أجؿ البصر م، صحيح البخارم، كتاب االستئذافالبخار ( (4

 2157( حديث رقـ 3/1699)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب تحريـ النظر في بيت غيره 
 2158( حديث رقـ 3/1699)ج( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب تحريـ النظر في بيت غيره (5
 (365-5/363)ج( ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد في ىدم خير العباد (6
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ذىب إلى مقتضى ىذه األحاديث جماعة مف العمما، طعنت بو في عينؾ " يدؿ عمى الجكاز، كقد 
 .(1)منيـ الشافعي"

 ف مف خبلؿ األحاديث كأقكاؿ العمما،، أف الشرع قد أباح فؽ، عيف الناظر في دار المسمـييتب

ظف أف الذم في بيتو رجؿ مف عكاـ الناس دخؿ بيتو دكف إذف  بغير إذف صاحبيا، كمكسى 
 .شبيةسقط التمسكغ شرعي، كبيذا يزكؿ اإلشكاؿ ك بيعي كلو منو فمطمو ففؽ، عينو، كىك أمر ط

يزعـ الشيعة بأف الحديث قد صكر حقيقة المبلئكة بأنيا جسمانية كمادية كليا  :ةالرابع شبيةال
 .(2)عيناف، كما ىي عند اإلنساف بحيث تعمى بمجرد بطشة كاحدة 

مف ممؾ المكت بيذا  " كيؼ تمكف مكسى  بقكلو العبيدم الحسيف عبد الشيعي كيتسا،ؿ
منذ بد، الخميقة إلى يـك الديف ال تثبت أماـ  الشكؿ، كمف المعركؼ أف قكة جميع مخمكقات اهلل 

 .(3)قكة ممؾ المكت؟"

 :اوالرد عميي شبيةمناقشة ال
إف مف المعمكـ أف المبلئكة األبرار ىـ مف عالـ الغيب الذم ال يدركو إال اهلل تعالى، كقد 

ًمقيكا مف نكر كما قالت عائشة رضي اهلل عنيا عمى لساف رسكلو  أخبرنا اهلل عنيـ قىاؿى  :أنيـ خي
ـي ًممَّا كيًصؼى » :رىسيكؿي اهلًل  ًمؽى آدى ، كىخي اف  ًمٍف مىاًرجو ًمٍف نىارو ًمؽى اٍلجى ، كىخي ًئكىةي ًمٍف نيكرو ًمقىًت اٍلمىبلى خي

ـٍ   .(4)«لىكي

عمر األشقر: "كلما كانت المبلئكة أجسامان نكرانية لطيفة، فإف العباد ال الدكتكر قاؿ 
يستطيعكف رؤيتيـ، خاصة أف اهلل لـ يعط أبصارنا القدرة عمى ىذه الرؤية، كلـ يرى المبلئكة في 

مرتيف في صكرتو التي خمقو  ، فإنو رأل جبريؿ صكرىـ الحقيقية مف ىذه األمة إال الرسكؿ 

                                                           
 (7/35)ج( الشككاني، نيؿ األكطار (1
 222( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
 256( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (3
 2996( حديث رقـ 4/2294)جباب في أحاديث متفرقة  الزىد كالرقائؽ،صحيح مسمـ، كتاب ( مسمـ، (4
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ا، كقد دلت النصكص عمى أف البشر يستطيعكف رؤية المبلئكة، إذا تمثؿ المبلئكة اهلل تعالى عميي
 .(1)في صكرة بشر"

كلما كاف البشر ال يستطيعكف رؤية المبلئكة عمى حقيقتيـ النكرانية، اقتضى األمر أف  تتمثؿ 
المبلئكة في صكرة بشر، كعندما يتمثؿ الممؾ بصكرة بشر فميس ىناؾ حرج في أف يأتي كصؼ 
الممؾ في الحديث عمى نحك ما ذيكر، ثـ أنو ال يكجد ما يمنع تحكؿ أجساد المبلئكة إلى أجساد 
بشرية حاؿ تشكميا، فطالما أف اهلل تعالى ىك الذم أرسميـ كأعطاىـ الشكؿ فميس مف المستحيؿ 

بلئكة االتصاؿ بالم عقبلن كال شرعان أف يبدؿ اهلل تعالى خمقتيـ لتتناسب مع مف أيرسمكا ليـ؛ ألف
كاف أفضؿ الخمؽ، كلكنو عندما رأل جبريؿ  كرؤيتيـ عمى حقيقتيـ أمر ال يحتممو البشر، كالنبي 

  عمى صكرتو أصابو الخكؼ كالفزع كرجع إلى منزلو يرتجؼ مف ىكؿ ما رأل، كقد قامت األدلة
ؿ البشر، عمى أف المبلئكة عند تشكميـ بأشكاؿ البشر فإنيـ تنطبؽ عمييـ نكاميس الككف مثميـ مث

 كمف تمؾ األدلة ما يمي:

كمعو  ما حدث مف قتاؿ المبلئكة لممشركيف يكـ بدر، يكـ أف جا، جبريؿ  الدليل األول:
ِمَِْغ ]المبلئكة راكبان فرسان، يمبس ثياب الحرب كمعو خمسة آالؼ ممؾ، قاؿ تعالى:  ْٗ ُّ ِْ قُل فِ َُ إِْذ َت

ْؿ  ـُ دَّ
ِّ ْؿ َأْن ُي ُُ َٔ

ٍِ ُْ ـْ َي ِٜ ُمَْْزفِغَ َأَف َُ ـَ ادًََلئِ ِٜ َآََلٍف ِم ْؿ بَِثًَلَث ُُ ْؿ *  َربُّ ـُ ُْٖتق قا َوَي َُ وا َوَتتَّ َبَذ إِْن َتْهِزُ

ِمغَ  ِٜ ُمَسقِّ َُ ـَ ادًََلِئ ِٜ َآََلٍف ِم َس ّْ ْؿ بَِخ ُُ ْؿ َربُّ ـُ ِدْد ّْ ـْ َؾْقِرِهْؿ َهَذا ُي  .{569-568}آل عمران:[ ِم

كحده قادر عمى أف يقضي عمى المشركيف  يكف جبريؿ ألـ  يطرح نفسو:كالسؤاؿ الذم 
كمعو ممؾ الجباؿ لييمؾ المكذبيف جميعيـ كما  بطرؼ جناحو؟ أليس ىك الذم جا، إلى النبي 

اًئشىةى رىًضيى المَّوي  ٍنيىا في حديث عى ،  :ًلمنًَّبيٍّ  : قمتقىالىتٍ  عى دو مىٍيؾى يىٍكـه كىافى أىشىدَّ ًمٍف يىٍكـً أيحي ىىٍؿ أىتىى عى
ـٍ يىٍكـى العىقىبىًة، ًإٍذ عىرىٍضتي نىفٍ  ا لىًقيتي ًمٍنيي كىافى أىشىدَّ مى ، كى ا لىًقيتي : " لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مى مىى قىاؿى ًسي عى

ـٍ ييًجٍبًني ، فىمى ٍبًد كيبلىؿو ٍبًد يىاًليؿى ٍبًف عى ـٍ أىٍستىًفٍؽ  اٍبًف عى مىى كىٍجًيي، فىمى ، فىاٍنطىمىٍقتي كىأىنىا مىٍيميكـه عى ا أىرىٍدتي ًإلىى مى
ابىةو قىٍد أىظىمٍَّتًني، فىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفييى  فىٍعتي رىٍأًسي، فىًإذىا أىنىا ًبسىحى ، فىنىادىاًني ًإالَّ كىأىنىا ًبقىٍرًف الثَّعىاًلًب فىرى ا ًجٍبًريؿي

: ًإفَّ المَّ  ا ًشٍئتى فىقىاؿى قىٍد بىعىثى ًإلىٍيؾى مىمىؾى الًجبىاًؿ ًلتىٍأميرىهي ًبمى ، كى مىٍيؾى مىا رىد كا عى ، كى  وى قىٍد سىًمعى قىٍكؿى قىٍكًمؾى لىؾى

                                                           
 ( 1/10)ج( عمر األشقر، عالـ المبلئكة األبرار (1
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، ًإٍف ًشئٍ  ا ًشٍئتى ، ذىًلؾى ًفيمى مَّدي، فىقىاؿى : يىا ميحى ، ثيَـّ قىاؿى مىيَّ مَّـى عى ، فىنىادىاًني مىمىؾي الًجبىاًؿ فىسى ـٍ أىٍف أيٍطًبؽى تى ًفيًي
ـي األىٍخشىبىٍيًف؟ فىقىاؿى النًَّبي   مىٍيًي ٍف يىٍعبيدي المَّوى كىٍحدىهي، الى ييٍشًرؾي  :عى ـٍ مى ك أىٍف ييٍخًرجى المَّوي ًمٍف أىٍصبلىًبًي بىٍؿ أىٍرجي

كحده  أليس ممؾ الجباؿ كحده قادر عمى أف يخسؼ بيـ جممة كاحدة؟ أليس جبريؿ  .(1)ًبًو شىٍيئنا"
كرفعيـ إلى السما، عمى طرؼ جناحو ثـ أسقطيـ عمى األرض؟ فما  لذم دمر قكـ لكط ىك ا

حاجة ىذه األعداد الكبيرة مف المبلئكة إذف؟ كيجاب عف ذلؾ بأف ظيكر المبلئكة في غزكة بدر 
أخضعيا ألحكاـ البشر كالنكاميس الككنية، فاقتضى ذلؾ أف تأتي المبلئكة إلى الحرب عمى الكجو 

بأعداد كبيرة يركبكف الخيكؿ، كيمبسكف ثياب الحرب، كأمرىـ  يو أحكاـ البشر، فقد جا،كاالذم تقتض
اهلل تعالى أف يقاتمكا مثميـ مثؿ باقي البشر، كعمميـ اهلل تعالى مكاضع الضرب كمكاضع القتؿ 

ْؿ َؾَثبِّ ]كأمرىـ بذلؾ، قاؿ تعالى:  ُُ ًَ ِٜ َأِنِّ َم َُ َؽ إَِػ ادًََلِئ َِل ِِف إِْذ ُيقِحل َربُّ ُْٖف ـَ َآَمُْقا َش ُتقا افَِّذي

ؾَّ َبَْٚنٍ  ـُ ْؿ  ُٓ ُبقا ِمْْ ُبقا َؾْقَق األَْظَِْٚق َواُْضِ َٛ َؾُْٚضِ ْظ ُروا افرُّ ٍَ ـَ ـَ  ُِقِب افَِّذي  .{56}األىفال:[ ُؿ

إلى السما، السابعة  في ليمة المعراج، حيث عيرج بالنبي  ما حدث مع النبي  الدليل الثاني:
إلى مثؿ  فيؿ صعد النبي . {;}النَّجم:[ َوُهَق بِٚألُُؾِؼ األَْظَذ ]حيث سدرة المنتيى، قاؿ تعالى: 

ىذا المكاف كىك عمى ىيئتو البشرية؟ كىؿ تحتمؿ الييئة البشرية الصعكد إلى تمؾ االرتفاعات كىي 
ب مع العمك الذم سيصؿ إليو؟ كالشاىد مف ىيئة تتناس عمى ىيئتيا، أـ أف اهلل تعالى أعطى نبيو 

ذلؾ أف اهلل تعالى قادر عمى تغيير الييئة التي خمؽ الخمؽ عمييا متى شا، كحيثما شا،، كيجعميا 
خاضعة لمظركؼ التي تتكاجد فييا، فالمبلئكة عندما يتشكمكف عمى ىيئة البشر فيـ بذلؾ يخضعكف 

 ال غرابة في ذلؾ.لؤلحكاـ البشرية، كقد يصيبيـ ما يصيب البشر ك 

ٍيرىةى  الدليل الثالث: ٍف أىًبي ىيرى كَّمىًني رىسيكؿي المًَّو  عى : كى ، فىأىتىاًني آتو  قىاؿى افى كىاًة رىمىضى مَّـى ًبًحٍفًظ زى سى كى
ىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  : كىالمًَّو ألى قيٍمتي ٍذتيوي، كى عىؿى يىٍحثيك ًمفى الطَّعىاـً فىأىخى مىيَّ ، قىافىجى ، كىعى : ًإنٍّي ميٍحتىاجه ؿى

، فىقىاؿى النًَّبي   ٍنوي، فىأىٍصبىٍحتي مٍَّيتي عى : فىخى ةه شىًديدىةه، قىاؿى اجى ًلي حى ا فىعىؿى أىًسيريؾى : »ًعيىاؿه كى ٍيرىةى، مى يىا أىبىا ىيرى
ةى  ةن شىًديدىةن، كىًعيىاالن «البىاًرحى اجى : يىا رىسيكؿى المًَّو، شىكىا حى : قيٍمتي : ، قىاؿى مٍَّيتي سىًبيمىوي، قىاؿى أىمىا »، فىرىًحٍمتيوي، فىخى

                                                           
( البخارم، صحيح البخارم، كتاب بد، الخمؽ، باب إذا قاؿ أحدكـ: آميف كالمبلئكة في السما،، آميف فكافقت (1

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الجياد ، 3231( حديث رقـ 4/115ف ذنبو )جإحداىما األخرل، غفر لو ما تقدـ م
 1795( حديث رقـ 3/1240)جمف أذل المشركيف كالمنافقيف  كالسير، باب ما لقي النبي 
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سىيىعيكدي  ، كى ا،ى يىٍحثيك  ، فىعىرىٍفتي أىنَّوي سىيىعيكدي، ًلقىٍكًؿ رىسيكًؿ المًَّو «ًإنَّوي قىٍد كىذىبىؾى ٍدتيوي، فىجى ًإنَّوي سىيىعيكدي، فىرىصى
ىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  : ألى ٍذتيوي، فىقيٍمتي ، فىأىخى ، الى ًمفى الطَّعىاـً مىيَّ ًعيىاؿه : دىٍعًني فىًإنٍّي ميٍحتىاجه كىعى ، قىاؿى

، فىقىاؿى  مٍَّيتي سىًبيمىوي، فىأىٍصبىٍحتي ٍيرىةى، مىا فىعىؿى أىًسيريؾى : »ًلي رىسيكؿي المًَّو أىعيكدي، فىرىًحٍمتيوي، فىخى ، «يىا أىبىا ىيرى
 : مٍَّيتي سىًبيمىوي، قىاؿى ، فىرىًحٍمتيوي، فىخى ةن شىًديدىةن، كىًعيىاالن اجى : يىا رىسيكؿى المًَّو شىكىا حى ا ًإنَّوي قىٍد كىذىبىؾى »قيٍمتي أىمى

سىيىعيكدي  ا،ى «كى ٍدتيوي الثَّاًلثىةى، فىجى ىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ، فىرىصى : ألى ٍذتيوي، فىقيٍمتي ، فىأىخى ، يىٍحثيك ًمفى الطَّعىاـً
مٍٍّمؾى كىًممىاتو يىٍنفىعيؾى ا : دىٍعًني أيعى ـي الى تىعيكدي، ثيَـّ تىعيكدي قىاؿى ، أىنَّؾى تىٍزعي : كىىىذىا آًخري ثىبلىًث مىرَّاتو لمَّوي ًبيىا، قيٍمتي

: إً  ؟ قىاؿى : مىا ىيكى ، فىاٍقرىٍأ آيىةى الكيٍرًسيٍّ ٍيتى ًإلىى ًفرىاًشؾى ُّٔقمُ ]ذىا أىكى ََ [ اهللُ ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق احَللُّ اف

تَّى تيٍصًبحى .{699}البقرة: بىنَّؾى شىٍيطىافه حى اًفظه، كىالى يىٍقرى مىٍيؾى ًمفى المًَّو حى ـى اآليىةى، فىًإنَّؾى لىٍف يىزىاؿى عى تَّى تىٍخًت ، ، حى

مَّ  ةى : »ٍيتي سىًبيمىوي، فىأىٍصبىٍحتي فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو فىخى ا فىعىؿى أىًسيريؾى البىاًرحى : يىا رىسيكؿى المًَّو، «مى ، قيٍمتي
 : مٍَّيتي سىًبيمىوي، قىاؿى ـى أىنَّوي ييعىمٍّميًني كىًممىاتو يىٍنفىعيًني المَّوي ًبيىا، فىخى : قىاؿى ًلي: ًإذى «مىا ًىيى »زىعى ٍيتى ، قيٍمتي ا أىكى
ـى اآليىةى:  تَّى تىٍخًت ًليىا حى ُّٔقمُ ]ًإلىى ًفرىاًشؾى فىاٍقرىٍأ آيىةى الكيٍرًسيٍّ ًمٍف أىكَّ ََ [ اهللُ ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق احَللُّ اف

تَّى تيصٍ .{699}البقرة: بىؾى شىٍيطىافه حى اًفظه، كىالى يىٍقرى مىٍيؾى ًمفى المًَّو حى قىاؿى ًلي: لىٍف يىزىاؿى عى كىانيكا  -ًبحى ، كى كى

ٍيًر  مىى الخى اًطبي ميٍنذي » :فىقىاؿى النًَّبي   -أىٍحرىصى شىٍي،و عى ـي مىٍف تيخى ، تىٍعمى دىقىؾى كىىيكى كىذيكبه ا ًإنَّوي قىٍد صى أىمى
ٍيرىةى  : «ثىبلىًث لىيىاؿو يىا أىبىا ىيرى : الى، قىاؿى  .(1)«ذىاؾى شىٍيطىافه »، قىاؿى

،  عف الشيطاف: "مخبران  قكؿ أبي ىريرة  موضع الشاىد: ا،ى يىٍحثيك ًمفى الطَّعىاـً ٍدتيوي الثَّاًلثىةى، فىجى فىرىصى
ىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  : ألى ٍذتيوي، فىقيٍمتي  "فىأىخى

عمى صكرة  كلكنو تمثؿ ألبي ىريرة  ف الجف مخمكؽ مف نار كما أخبرنا النبي إ وجو الداللة:
أف يمسؾ بو كيحتجزه، كلك كاف عمى ىيئتو التي خمقو اهلل تعالى  بشر، كاستطاع أبك ىريرة 

أف يتمكف منو، كىذا دليؿ عمى  عمييا، كالقكة التي أكدعيا اهلل تعالى فيو، لما استطاع أبك ىريرة 
أف اهلل تعالى يعطى المبلئكة أك الشياطيف القدرة عمى أف تتمثؿ بالصكرة البشرية، فإنو تعالى يجعؿ 

تناسب كتتكافؽ مع البيئة التي يتكاجدكف بيا، كبذلؾ يتبيف أف تمثؿ ممؾ المكت لمكسى أجسادىـ ت
يجعمو داخبلن ضمف أحكاـ البشر، كليس صحيح ما زعمت الشيعة بأف الحديث قد صكر حقيقة 

                                                           
ف (1 ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الككالة، باب إذا ككؿ رجبلن، فترؾ الككيؿ شيئان فأجازه المككؿ فيك جائز، كا 

 2311( حديث رقـ 3/101)جؿ مسمى جاز أقرضو إلى أج
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المبلئكة بأنيا جسمانية كمادية، بؿ إف الحديث قد صكر المبلئكة حاؿ نزكليـ لؤلرض كاختبلطيـ 
 ؾ ىي الحقيقة التي جا،ت بيا النصكص كاألدلة.بالبشر، كتم

ف مما يدحض اعتراضات الشيعة، كيثبت حقدىـ الدفيف عمى صحيحي البخارم كمسمـ،  كا 
ىك اتياميـ بالضعؼ كالكضع لما جا، في الصحيحيف مف أحاديث، كفي الكقت ذاتو ال يتعرضكف 

المكت الذم يطعف بو  لممؾ لما جا، في كتبيـ بالنقض أك التجريح، فحديث لطـ مكسى 
 كردقد ركاه أئمتيـ في كتبيـ التي يعتدكف بيا كما  ،الشيعة، كساقكا عميو جممة مف االعتراضات

 آنفان. 

مما سبؽ يتبيف صحة ما جا، في الصحيحيف في ىذا الباب كغيره، كأنو ال صحة لما تزعـ 
كميا كشبياتيـ ، فاعتراضاتيـ بو الشيعة، فإف الشيعة قد بنكا اعتراضاتيـ عمى غير دليؿ ييعتد بو
 قائمة عمى جيؿ كىكل في أنفسيـ، نعكذ باهلل أف نككف مف الجاىميف.

 وفرار الَحَجر بثيابو: المتعمقة بقصة اغتسال موسى  ثانيًا: الشبيات
، يتيـ الشيعة اإلماميف البخارم كمسمـ بالكذب كاالفترا، كاإلسا،ة إلى نبي اهلل مكسى 

ٍيرىةى كذلؾ بسبب إيرادىـ  ًف النًَّبيٍّ  لمحديث الذم ركاه أىًبك ىيرى :" ًإفَّ ميكسىى  عى كىافى رىجيبلن   قىاؿى
ٍف آذىاهي ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى فىقىاليك  ًييًّا ًستٍّيرنا، الى ييرىل ًمٍف ًجٍمًدًه شىٍي،ه اٍسًتٍحيىا،ن ًمٍنوي، فىآذىاهي مى ا يىٍستىًتري حى ا: مى

مَّا أيٍدرىةه  ، ًإالَّ ًمٍف عىٍيبو ًبًجٍمًدًه: ًإمَّا بىرىصه كىاً  ىىذىا التَّسىت رى
مَّا آفى (1) ئىوي ًممَّا قىاليكا : كىاً  فَّ المَّوى أىرىادى أىٍف ييبىرٍّ ةه، كىاً 

، فىمىمَّا فىرىغى أىٍقبىؿى ًإلىى ًثيىاًبًو ًلميكسىى  ًر، ثيَـّ اٍغتىسىؿى جى مىى الحى عى ًثيىابىوي عى بلى يىٍكمنا كىٍحدىهي، فىكىضى ، فىخى
ذى ميكسى  رى عىدىا ًبثىٍكًبًو، فىأىخى جى فَّ الحى ذىىىا، كىاً  ،  ى ًليىٍأخي ري جى : ثىٍكًبي حى عىؿى يىقيكؿي ، فىجى رى جى طىمىبى الحى اهي كى عىصى

مىؽى المَّوي، كىأى  ، فىرىأىٍكهي عيٍريىاننا أىٍحسىفى مىا خى تَّى اٍنتىيىى ًإلىى مىئلىو ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ، حى ري جى ا ثىٍكًبي حى ٍبرىأىهي ًممَّ
ذى ثىٍكبىوي فى  ، فىأىخى ري جى ـى الحى قىا ، كى ًر لىنىدىبنا ًمٍف يىقيكليكفى جى اهي، فىكىالمًَّو ًإفَّ ًبالحى ٍربنا ًبعىصى ًر ضى جى طىًفؽى ًبالحى مىًبسىوي، كى

                                                           
ى  اأُلْدَرة( (1 فىفي خيصييو مف الٌريح كاٍمتىؤلى : نفخة في الخصية، فيقاؿ أىًدرى الرجؿ ًإذا انتفخ صى ٍـّ انظر: ابف األثير،   ،بالضَّ

 (2/1091)ج( كانظر: األزدم، جميرة المغة 1/31)جالنياية في غريب الحديث كاألثر 
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ٍمسنا، فىذىًلؾى قىٍكليوي:  ٍرًبًو، ثىبلىثنا أىٍك أىٍربىعنا أىٍك خى ـَ َآَذْوا ]أىثىًر ضى ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

َأُه اهللُ ُٚمقَشك َؾَزَّ ًٓ َٚن ِظَْْد اهللِ َوِجٔ ـَ َّٚ َؿُٚفقا َو  .(1)" {=:}األحزاب:[  ِِم

كأف ىذه األحاديث ىي مف  ،يزعـ الشيعة بعدـ صحة ىذا الحديث الذم كرد في الصحيحيف
 عمى حسب زعميـ. المكضكعات التي اختمقيا أبك ىريرة 

" أال تشتـ أخي القارم، أف رائحة الكضع قد أزكمت أنكفنا مف أستاذ  :خميؿ جكاد محمد يقكؿ
 .(2)) كعب األحبار( ىذا الذم أدخؿ عمى ركايات المسمميف الكثير مف اإلسرائيميات؟" أبي ىريرة

أمر غير معقكؿ، كفيو مف األمكر ما يحط مف  كيزعـ الشيعة أنا ما كرد في الحديث ىك 
 كجكه حسب زعميـ:، كذلؾ مف عدة مقاـ مكسى 

كىك يركض عريانان أماـ قكمو، كىذا  يزعـ الشيعة أف الحديث قد صكر مكسى  الوجو األول:
 ، كفرار الحجر بثياب مكسى األمر ال يصح؛ ألف اهلل تعالى ال يمكف أف يفعؿ ذلؾ بنبيو 

 حسب زعميـ ال يبيح لو أف يبدم عكرتو؛ ألف ىذا األمر ال يميؽ باألنبيا،.

كمف الطريؼ أف البخارم يعتبر ىذه الكاقعة مف فضائؿ مكسى  : "العبيدم الحسيف بدع يقكؿ
  ظيار مكسى بمظير ال يميؽ  كمناقبو، كال ندرم أية منقبة في إبدا، العكرة عمى المؤل، كا 

 .(3)حتى برجؿ عادم"

؟ كىؿ لكي يرل بنك  يقكؿ محمد جكاد خميؿ: " ما سبب فرار الحجر بثكب مكسى ك 
إسرائيؿ خصيتي نبييـ ألطكؿ مدة مف الكقت طالما ىك يجرم كرا، الحجر كليتأكدكا مف أنو آدر 

 .(4)نبيو أماـ قكمو؟" كلتقبؿ شيادتيـ طالما ىـ كثر؟ كلماذا يفضح اهلل 

                                                           
( 4/156)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبيا،، باب حديث الخضر مع مكسى عمييما السبلـ (1

حديث رقـ  (4/1842)ج مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضائؿ مكسى  ،3404حديث رقـ 
 ، كالمفظ لمبخارم. 156

 22ص ( محمد جكاد خميؿ، صحيح مسمـ تحت المجير(2
 254الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ، ص ( عبد (3
 19( محمد جكاد خميؿ، صحيح مسمـ تحت المجير ص (4
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طالما أف حركة الحجر مف مكانو كانت إجبارية كبأمر مف اهلل تعالى، فما الذم  الوجو الثاني:
 كلماذا يعاقب الحجر كيعاتبو؟ ،أغضب مكسى 

كالحجر ىك معجزة، كالمعجزة حسب زعـ الشيعة ال  أف ما حدث بيف مكسى  الوجو الثالث:
بيذا الشأف لـ يكف في  سى تأتي إال إذا كاف المقاـ مقاـ التحدم كالتعجيز، كما نيًسبى إلى مك 

 .(1)مقاـ التحدم كالتعجيز

 يقكؿ عبد الحسيف العبيدم: " كأم معجزة ىذه ؟ كقد أفضت إلى فضيحة نبي اهلل 
ككشؼ عكرتو عمى رؤكس األشياد، كلؾ أف تتصكره عاريان يحمؿ عصاه راكضان كرا، الحجر، 

 .(2)ضاربان لو، صارخان: ثكبي حجر، ثكبي حجر، فيؿ ىكذا يفعؿ اهلل بأنبيائو؟"

 والرد عمييا: اتمناقشة الشبي
بيعي ط إف ما ذىبت إليو الشيعة مف القكؿ بعدـ صحة ما جا، في الحديث، ما ىك إال نتاج

كقكمو، كيدؿ  في القرآف الكريـ فيما يتعمؽ بمكسى  كردما بلقصكر في الفيـ كاإلدراؾ عندىـ 
كذلؾ عمى أف الشيعة يتجاىمكف أف السنة جا،ت مكضحة كمفسرة لما جا، في القرآف الكريـ، فقد 

 تبيف باألدلة القطعية الغير قابمة لمشؾ صحة ما جا، في الحديث، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

الحديث في معرض تفسير لآلية الشريفة كسبب نزكليا، باإلضافة لما تضمنو الحديث  لقد كرد أواًل:
، فإف المتدبر لمقرآف الكريـ يعمـ ما حدث بيف مكسى مف كرامات كمعجزات لنبي اهلل مكسى 

  كقكمو، كيعمـ كـ القى مكسى  :َوإِْذ َؿَٚل ]مف الظمـ كالتكذيب كاإليذا،، قاؿ تعالى

َمَّ َزاُؽقا َأَزا َُغ اهللُ َِ ْؿ َؾ ُُ ْٔ قَن َأِنِّ َرُشقُل اهللِ إَِف ُّ َِ ًْ ِْل َوَؿْد َت َٕ ُذو ْٗ َ ُت ْقِمِف َيٚ َؿْقِم َِل ََ ْؿ ُمقَشك فِ ُِقَِبُ  ُؿ

َِغَ  ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ ف:[ َواهللُ ََل ََيِْدي اف فقد كصؼ اهلل تعالى لنا في ىذه اآلية شككل مكسى  ،{9}الصَّ

 ل اإليذا، الذم كاف يمقاه منيـ، ثـ كصفيـ اهلل تعالى بأنيـ قد زاغت قمكبيـ، مف قكمو، كمد
 ككصفيـ بالفاسقيف.

                                                           
 224-223( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 253( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ، ص (2
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إسرائيؿ لـ يحفظكا لنبي حرمة، كلـ يكفكا لو بعيد، بؿ آذكىـ، ككذبكىـ، كقتمكىـ، كقد  كفبن
لمعديد مف أنكاع اإليذا،، فجا، الخطاب اإلليي لممؤمنيف ينياىـ فيو أف  تعرض نبي اهلل مكسى 

، كعندما سأؿ المسممكف عف المقصكد بقكؿ اهلل تعالى: يفعمكا بنبييـ كما فعؿ الييكد بمكسى 
َّٚ َؿٚ] َأُه اهللُ ِِم ـَ َآَذْوا ُمقَشك َؾَزَّ ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َٚيٚ َأَيُّ ًٓ َْْد اهلِل َوِجٔ َٚن ِظ ـَ [ ُفقا َو

، بؿ جا، األمر .، فاآلية لـ تحدد نكع اإليذا، الذم كقع مف بني إسرائيؿ لمكسى {=:}األحزاب:

كاف باتياميـ لو  فييا مجمبلن؛ فجا، الحديث ليبيف ىذا المجمؿ، كأف إيذا، بني إسرائيؿ لمكسى 
الحديث  ا أيجمؿ في القرآف، ساؽ ليـ النبي ، كلما كانت السنة مفصمة لمجسموبكجكد عيب في 

 المتضمف لمقصة المذككرة.

ـَ َآَذْوا ]قاؿ مقاتؿ بف سميماف في تفسيره لآلية:"  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

ٚ ًٓ َٚن ِظَْْد اهللِ َوِجٔ ـَ َّٚ َؿُٚفقا َو َأُه اهللُ ِِم كعظ المؤمنيف  كذلؾ أف اهلل  ،{=:}األحزاب:[ ُمقَشك َؾَزَّ

أذل كما آذت بنك إسرائيؿ مكسى  فيقكلكف زيد بف محمد، فإف ذلؾ لمنبي  أال يؤذكا محمدان 
  فزعمكا أنو آدر، كذلؾ أف مكسى  كاف فيو حيا، شديد، ككاف ال يغتسؿ في نير كال غيره

 .(1)إال كعميو إزار، ككاف بنك إسرائيؿ يغتسمكف عراة..."

َّٚ َؿُٚفقا]قكلو: العيني: "بدر الديف قاؿ  َأُه اهلُل ِِم ـَ َآَذْوا ُمقَشك َؾَزَّ ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ [ ََل َت

فأظير اهلل  كما آذل بنك إسرائيؿ مكسى  .، أم: احذركا أف تككف مؤذيف لمنبي {=:}األحزاب:

 .(2)برا،تو مما قالكه فيو مف أنو أدر"

ىك قكؿ عمى اهلل بغير عمـ، فإف اهلل  إف اتياـ الشيعة بأف اهلل تعالى قد كشؼ عكرة نبيو  ثانيًا:
أف يخمع مبلبسو أماـ قكمو، كحاشاه أف يطمب ذلؾ مف نبيو،  تعالى لـ يطمب مف مكسى 

كاف يغتسؿ في مكاف ال يراه فيو أحد، في حيف أف قكمو كانكا ىـ الذيف يغتسمكف عراة  فمكسى 
لـ يقبؿ بذلؾ فكاف يغتسؿ بعيدان عنيـ في مكاف ال يراه فيو أحد، فمما  لناس، كمكسى أماـ ا

برا،تو بتمؾ المعجزة الربانية  أخذكا يممزكنو كيتيكمكف عيمو، فأثبت اهلل  غاظيـ حيا، مكسى 

                                                           
 (3/509)ج، تفسير مقاتؿ بف سميماف ف سميماف( مقاتؿ ب(1
 (15/302)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (2
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يركض كرا، الحجر مف أجؿ أف يراه بنك إسرائيؿ  بأف يأخذ الحجر الثكب، ثـ جعؿ مكسى 
 ريقة التي ال تقدح فيو، كعندئذ تظير برا،تو مما نسب إليو.بتمؾ الط

كا إليو،  قاؿ ابف رجب الحنبمي: " إف مكسى  لـ يقصًد التعرٍّم عندى بني إسرائيؿ  لينظري
نَّما قدَّر المَّوي لو ذلؾ حتى يبرئىو عندىـ مما آذٍكه بو"  .(1)كا 

بعضيـ إلى بعض فيدؿ أنيـ كانكا  : "كأما اغتساؿ بني إسرائيؿ عراة ينظر(2) قاؿ ابف بطاؿ
عصاة لو في ذلؾ غير مقتديف بسنتو، إذ كاف ىك يغتسؿ حيث ال يراه أحد كيطمب الخمكة، فكاف 

 .(3)الكاجب عمييـ االقتدا، بو في ذلؾ"

إف مف المعمكـ أف األنبيا، كالرسؿ منزىكف عف األمراض المعدية كالمنفرة؛ ألف كجكدىـ بيف  ثالثًا:
جب المخالطة بيـ، فمك أصاب أحدىـ مثؿ تمؾ األمراض لكاف ذلؾ سببان في نفكر أقكاميـ يستك 

الناس منيـ كتجنب مجالستيـ، كىذا فيو ضرر بتبميغ رسالتيـ، مف أجؿ ذلؾ فقد حفظ اهلل تعالى 
بكجكد أدرة كبرص في  أنبيا،ه كرسمو مف كؿ ىذه األمراض، فمما اتيـ بنك إسرائيؿ مكسى 

أف المفسدة التي قد تترتب عمى ىذه التيمة عمى  قد سبؽ في عمـ اهلل كسخركا منو، ك  جسمو
بيف قكمو، ألف األذل  كعمى رسالتو ىي أعظـ مف مفسدة ظيكر عكرة مكسى  نبيو مكسى 

بسبب انكشاؼ عكرتو أخؼ مف األذل الذم اتيمو بو قكمو، أظير اهلل  الذم سيقع عمى مكسى 
فالضرر  ، حتى يقطع عمييـ حتى مجرد الظف،جسموكف إلى ، كجعميـ ينظر تعالى برا،ة نبيو 

 الناتج عف اتيامو باآلدر ك البرص أعظـ مف الضرر الذم سيقع عميو عند رؤيتو عريانان.

ـٍ عمى غاية الكماؿ،  ميًقًي ـٍ كىخي ٍمًقًي قاؿ ابف حجر: " كفي الحديث أف األنبيا، عمييـ السبلـ في خى
 .(4)إلى نقص في ًخٍمقىًتًو فقد آذاه، كيخشى عمى فاعمو الكفر" كأف مف نىسىبى نبيان مف األنبيا،

                                                           
 (2/93)ج( ابف رجب الحنبمي، ركائع التفسير (1
كيعرؼ بابف المجاـ.  ،عمي بف خمؼ بف بطاؿ البكرم القرطبي ثـ البمنسي ،ىك العبلمة أبك الحسف ابن بطال:( (2

عني بالحديث العناية التامة. تكفي في صفر سنة تسع كأربعيف  ،شارح صحيح البخارم، كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة
 (13/303)جكأربع مائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (2/242)ج( أبك الفضؿ العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3
 (6/438)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (4
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مف أجؿ أف يدفع عنو أذل قكمو،  إف اهلل تعالى أمر الحجر بأف يفر بمبلبس مكسى  رابعًا:
ىذه المعجزة الحسية؛ ألف بني إسرائيؿ مجتمع مادم، ال يصدؽ إال ما يراه  فساؽ ليـ المكلى 

الكريـ كثيرة كمتعددة، فاهلل تعالى جعؿ ليـ مف العصا ثعبانان، كشؽ  بعينو، كدالئؿ ذلؾ في القرآف
أف  ليـ البحر، كفجر ليـ الما، مف الصخر، كرغـ كؿ ىذا لـ يؤمنكا بؿ طمبكا مف مكسى 

َرًة ]جيرة، قاؿ تعالى:  يرييـ ربيـ  ْٓ َرى اهللَ َج َٕ ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ َوإِْذ ُؿ

ََٖخ  ُتْؿ َتُْْيُرونَ َؾ ْٕ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ ُُ فمف أجؿ طبيعة بني إسرائيؿ المكذبة كالمتعنتة  .،{99}البقرة:[ َذْت

في تمؾ الصكرة  كالتي ال تصدؽ إال العالـ المادم كالمحسكس ساؽ اهلل تعالى ليـ برا،ة مكسى 
 الحسية حتى تتكافؽ مع عقكليـ، كيتبيف ليـ الحؽ.

بمعجزة حسية، كمعجزة مكسى   قاؿ الشيخ الشعراكم: " كالذيف طمبكا أف يأتي ليـ محمد 
،  نسكا أف مكسى  قد بيعث إلى قكـ محدكديف ىـ بنك إسرائيؿ، أما محمد  فقد بيعث إلى

الناس كافة؛ لذلؾ كاف ال بد أف تككف معجزتو متجددة العطا،ات، كتحمؿ المنيج المناسب لكؿ 
 .(1)، أما المعجزة الحسية فيي تنقضي بانقضا، زمانيا كمكانيا"زماف كمكاف

: " ثمة خصكصية أخرل بالغة األىمية ىي أف اإلعجاز في (2) قاؿ نكر الديف الحمبي
مخالفة لممعتاد مف سنف الككف، كقكاعد الطبيعة، فتأتي المعجزة الحسية  الخكارؽ الحسية أنيا أمكر

لقكانيف الطبيعة فيعممكف إعجازىا كصدؽ النبي الذم ظيرت عمى كيدركيا الناس بتمؾ المخالفة 
 .(3)يديو"

إف في قكؿ الشيعة بأف الحديث تضمف إخباران عف أمر غير معقكؿ، كىك جرم الحجر،  خامسًا:
فإف ىذا القكؿ ال يصدر إال ممف ال يؤمنكف بالمعجزات كبخكارؽ العادات التي يجرييا اهلل تعالى 

ف جرم عمى أيدم أنبيا،ه،  فقد أخبرنا اهلل تعالى عف العديد مف تمؾ المعجزات في القرآف الكريـ، كا 

                                                           
 (5833 /10)ج( محمد متكلي الشعراكم، تفسير الشعراكم (1
 - 975ىك عمي بف إبراىيـ بف أحمد الحمبي، أبك الفرج، نكر الديف ابف برىاف الديف:  نور الدين الحمبي:( (2

بمصر. لو تصانيؼ كثيرة، منيا " إنساف العيكف في سيرة ىػ مؤرخ أديب. أصمو مف حمب، كمكلده ككفاتو  1044
" غاية اإلحساف لع البدكر " في قكاعد العربية، ك" مطايرة الحمبية، ك" زىر المزىر " كاألميف المأمكف " يعرؼ بالس

 (4/251)جفي مف لقيتو مف أبنا، الزماف " كغيرىا مف المصنفات. الزركمي، األعبلـ 
 (1/195)جعمـك القرآف الكريـ ( نكر الديف الحمبي، (3
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الحجر ليس بأعجب مف شؽ البحر كشؽ القمر، كال أعجب مف إحيا، الطير مف الطيف ك إحيا، 
المكتى، كال أعجب مف جعؿ النار بردان كسبلمان، كغير ذلؾ مف المعجزات الثابتة في القرآف الكريـ، 

شيعة ألئمتيـ الكثير مف المعجزات كخكارؽ العادات كصدقكا ذلؾ، كقد ألؼ شيخيـ أبي كقد نسب ال
ساؽ فيو المئات  -نكادر المعجزات في مناقب األئمة اليداة -جعفر الطبرم الصغير كتابان سماه 

مما أطمؽ عييا معجزات حدثت ألئمتيـ، فاألكلى بيـ أف يصدقكا ما أعطى اهلل تعالى أنبيا،ه مف 
 زات كالكرامات كخكارؽ العادات.المعج

لمحجر، كقكليـ كيؼ يضرب مكسى الحجر مع أف   ما قالتو الشيعة عف ندا، مكسى  سادسًا:
بأف الحجر يسمعو، كلعممو أف الحجر لـ يعد جمادان كما يتكىـ  فإف ذلؾ لعممو  ،الحجر مأمكر

لحياة كأصبح كائنان يتحرؾ، كمعرفة الناس، فما كاف لمحجر أف يفعؿ ذلؾ لكال أف دب اهلل تعالى فيو ا
ىذا األمر ىي مما اختص اهلل تعالى بو األنبيا، عمييـ السبلـ، كقد ثبت ذلؾ في القرآف الكريـ قاؿ 

ـَ احِلَجَٚرِة دََٚ ]تعالى:  ٚحِلَجَٚرِة َأْو َأَصدُّ َؿْسَقًة َوإِنَّ ِم ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ُثؿَّ َؿَس

ـْ  بُِط ِم ٚ دََٚ ََيْ َٓ َْٔخُرُج ِمُْْف ادَُٚء َوإِنَّ ِمْْ ُؼ َؾ ََّ ٚ دََٚ َينَّ َٓ ُر ِمُْْف األََْنَُٚر َوإِنَّ ِمْْ جَّ ٍَ ِٜ اهللِ َوَمٚ اهلُل  َيَت
َٔ َخْن

ُِقنَ  َّ ًْ ٚؾٍِؾ َظَمَّ َت ٌَ اًبًر ٍبًف .، {8;}البقرة:[ بِ سىميرىةى ككذلؾ ثبت تكمـ األحجار في السنة النبكية فعىٍف جى

  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل : ىٍعًرفيوي : »قىاؿى مىيَّ قىٍبؿى أىٍف أيٍبعىثى ًإنٍّي ألى مٍّـي عى رنا ًبمىكَّةى كىافى ييسى جى ىٍعًرؼي حى ًإنٍّي ألى
 .(1)«اآٍلفى 

لمحجر كالكبلـ معو، فعف أىنىسى ٍبفى   ككذلؾ ثبت في األحاديث الصحيحة سماع النبي 
اًلؾو  :  يَّ أىفَّ النَّبً  مى ، فىقىاؿى ـٍ ، كىعيٍثمىافي فىرىجىؼى ًبًي ، كىعيمىري دنا، كىأىبيك بىٍكرو ًعدى أيحي دي فىًإنَّمىا »صى اٍثبيٍت أيحي

شىًييدىافً  ًصدٍّيؽه، كى ، كى مىٍيؾى نىًبيٌّ  .(2)«عى

                                                           
( 4/1782)جكتسميـ الحجر عميو قبؿ النبكة  ،( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب فضؿ نسب النبي (1

، ابف حباف، صحيح ابف 20827( حديث رقـ 34/419)ج، اإلماـ أحمد، مسند اإلماـ أحمد 2277حديث رقـ 
 1961( حديث رقـ 2/231)ج، الطبراني، المعجـ الكبير 6482( حديث رقـ 14/402)جحباف، باب المعجزات 

( 5/9)ج« ذان خميبلن لك كنت متخ» :باب قكؿ النبي  ،( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أصحاب النبي (2
( حديث رقـ 37/468)جكساؽ الحديث  ، كأخرجو األماـ أحمد بمثمو عف سيؿ بف سعد 3675حديث رقـ 
، النسائي، 3697( حديث رقـ 5/624)ج لترمذم، سنف الترمذم، باب في مناقب عثماف بف عفاف ، ا22810

 8079( حديث رقـ 7/306)ج السنف الكبرل، كتاب المناقب، فضائؿ أبي بكر كعمر كعثماف 
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فما حدث مف مكسى ككبلمو كضربو لمحجر قد يككف مف المعجزات التي أراد اهلل تعالى أف 
 إسرائيؿ كىذا أمر غير مستبعد كال مستغرب.يظيرىا لبني 

بضرب الحجر إظيار معجزة لقكمو بأثر  قاؿ النككم: " كيجكز أف يككف أراد مكسى 
 .(1)الضرب في الحجر، كيحتمؿ أنو أيكًحيى إليو أف يضربو إلظيار المعجزة"

ألف  ، كأف اآلدمي يغمب عميو طباع البشر؛قاؿ ابف حجر: " كفيو معجزة ظاىرة لمكسى 
عمـ أف الحجر ما سار بثكبو إال بأمر مف اهلل تعالى، كمع ذلؾ عاممو معاممة مف يعقؿ  مكسى 

 .(2)حتى ضربو، كيحتمؿ أنو أراد بياف معجزة أخرل لقكمو بتأثير الضرب بالعصا في الحجر"

اس لو مف حتج بو، كال أسإف قكليـ بأف المعجزة البد أف تككف مقركنة بالتحدم ىك قكؿ ال يي  سابعًا:
الصحة، فإف كقكع التحدم ليس دليؿ عمى صحة كسبلمة المعجزة، فيناؾ الكثير مف المعجزات 
ف خير ما يجيب عمى القكـ ىك شيخيـ  التي حدثت عمى يد األنبيا، كلـ تكف في مكضع تحدم، كا 

سيـ قاـ شيخيـ بتقك أبي جعفر الطبرم الصغير، فقد صنؼ ليـ المعجزات كأنكاعيا ككيفية ثبكتيا، 
 المعجزات إلى أقساـ عدة كىي عمى النحك التالي: 

 عند فمقو البحر، كذلؾ لنجاة قكمو مف فرعكف كحزبو. معجزات اضطرارية: كمعجزة مكسى  .1
 كانقبلبيا ثعبانان يمتيـ حباؿ السحرة. معجزات لمتحدم: كمعجزة عصا مكسى  .2

نما يمكف أف نطمؽ عمييا أنيا لمتفضيؿ، أك الكصكؿ إلى  :معجزات كقعت بدكف قصد التحدم .3 كا 
 . (3)أعمى مراحؿ الكماؿ، كمعجزة معراج نبينا 

: " المعجزة ىي: أف يأتي بقكلوالخكئي  مرجعيـ فتعريؼ المعجزة عند الشيعة كما عرفيا
عمى  المدعي لمنصب مف المناصب اإلليية بما يخرؽ نكاميس الطبيعة، كيعجز عنو غيره شاىدان 

 . (4)"صدؽ دعكاه

                                                           
 (4/33)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (1
 ( 6/438)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (2
 11-10( أبك جعفر الطبرم اإلمامي الصغير، نكادر المعجزات ص (3
 ( المصدر السابؽ(4
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مما سبؽ يتبيف أف الشيعة أنفسيـ كعمى لساف أئمتيـ ال يقرنكف المعجزة بكقكع التحدم، 
 ككبلمو مع الحجر.  كبذلؾ تسقط دعكاىـ بعدـ كقكع التحدم فيما يتعمؽ بنبي اهلل مكسى 

ىك  إف ما يزعـ بو الشيعة مف القكؿ بأف البخارم كمسمـ قد نسبا التعرم لنبي اهلل مكسى  ثامنًا:
تعرل أماـ الناس  قكؿه باطؿه ال صحة لو، فبل يكجد  في الحديث ما يدؿ عمى أف مكسى 

بمحض إرادتو، فالتعرم أماـ الناس متعمدان يعتبر مف خكاـر المرك،ة، كال يميؽ بعاقؿ أف يتعرل أماـ 
، فقد كصؼ الناس، كلكف ما يثير الغرابة كاالستيجاف ىك التعرم الذم نسبو الشيعة لمنبي محمد 

بالخركج عاريان أماـ النسا،، فيؿ التعرم االضطرارم ال يميؽ في كتبيـ  الشيعة النبي محمد 
 يميؽ بالنبي محمد أماـ النسا، ، في حيف أف التعرم بمحض االرادة في نظر الشيعة بمكسى 

 .(1)؟

ككذلؾ فقد نسب الشيعة التعرم إلماميـ محمد الباقر، فيـ يزعمكف أف إماميـ المعصكـ 
 حسب زعميـ كاف يدخؿ الحماـ عاريان، ككاف يكشؼ عكرتو أماـ الناس.

فقد ركل الكميني عف عبيد اهلل الدابقي قاؿ: " دخمت حمَّامان بالمدينة فإذا شيخ كبير، كىك قيٍّـ 
فقمت: كاف يدخمو ؟  شيخ لمف ىذا الحمَّاـ ؟ فقاؿ ألبي جعفر محمد بف عمي  الحماـ، فقمت: يا

قاؿ: نعـ، فقمت: كيؼ كاف يصنع؟ قاؿ: كاف يدخؿ يبدأ فيطمي عانتو كما يمييا، ثـ يمؼ عمى 
 .(2)طرؼ إحميمو، كيدعكني فأطمي سائر بدنو، فقمت لو يكمان مف األياـ: الذم تكره أف أراه قد رأيتو"

خمؼ الحجر عاريان مف أجؿ أف ييظير اهلل  فكيؼ يستغرب الشيعة أف يمشي مكسى 
تعالى برا،تو، كفي الكقت ذاتو ال يستغربكف أف يصدر مثؿ ىذا التعرم مف إماميـ الذم يدعكف لو 

 مف إماميـ؟  العصمة؟ فيؿ الشيعة أكثر ًغًيرىةن عمى مكسى 

ناس مف األمكر العادية كالغير مخالفة لمشرع، إف الشيعة يعتبركف التعرم أماـ ال تاسعًا:
كىـ أصحاب المذىب القاضي بأف عكرة الرجؿ ىي فقط القيبيؿ كالديبير؟ كأف الديبير ليس بعكرة ألنو 

 مستكر باألليتيف؟ 

                                                           
 (176-20/175)جكتاب النكاح، باب كجكب طاعة الزكج عمى المرأة   ،العاممي، كسائؿ الشيعةانظر: الحر ( (1
اـ( الكميني، فركع (2  7( حديث رقـ 4/512)ج الكافي، كتاب الزم كالتجمؿ كالمرك،ة، باب الحمَّ
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فأما الديبير  ،ركل الكميني عف أبي الحسف الماضي قاؿ: " العكرة عكرتاف: القيبيؿ كالديبيرفقد 
 .(1)، فإذا سترت القضيب كالبيضتيف فقد سترت العكرة"مستكر باألليتيف

لربما كاف يعدك مسرعان  فإف كاف ىذا مفيكـ الشيعة لمعكرة، فمماذا لـ يقكلكا بأف مكسى 
، كالقكـ يقفكف مف كرا،ه، كبذلؾ يككف القكـ قد رأكا منو مؤخرة  فقط، كعميو فإف  جسموأماـ القـك

القكـ بذلؾ لـ يركا منو إال األليتيف، كاألليتيف تستراف العكرة حسب مفيكـ الشيعة لمعكرة، فمـ يظير 
 .أم عكرة، كعميو فبل حجة ليـ في القكؿ بأف الحديث قد كصؼ عكرة مكسى  مف مكسى 

ما يدعك لمريبة، بؿ إف  إف الحديث الذم ركاه أئمة أىؿ السنة ليس بو أم غرابة، كليس فيو عاشرًا:
الغريب كالمريب ىك التناقض الكاضح كالعصبية العميا، عند عمما، الشيعة، ففي الكقت الذيف 

كقصة اغتسالو كعدكه خمؼ الحجر،  يعيبكف فيو عمى البخارم كمسمـ إيرادىـ لحديث مكسى 
يث في كتبيـ التي ، تجدىـ يدكنكف الحدكيتيمكف البخارم كمسمـ باإلسا،ة إلى نبي اهلل مكسى 

بخبلؼ ما يفعمكنو مع الصحيحيف كغيرىا مف  ،يعتدكف بيا، كال يكجيكف ألئمتيـ أم نقد أك تجريح
 كتب أىؿ السنة.

ـَ َآَذْوا ]جا، في تفسير القمي عف أبي بصير قكلو: "  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

َّٚ َأُه اهللُ ِِم ٚ ُمقَشك َؾَزَّ ًٓ َٚن ِظَْْد اهللِ َوِجٔ ـَ أم: ذا جاه، قاؿ: كحدثني أبي   {=:}األحزاب:[ َؿُٚفقا َو

عف النضر بف سكيد عف صفكاف عف أبي بصير عف أبي عبد اهلل أف بني إسرائيؿ كانكا يقكلكف 
إذا أراد االغتساؿ يذىب إلى مكضع ال يراه فيو  ما لمرجاؿ، ككاف مكسى  ليس لمكسى 

 أحد مف الناس، ككاف يكمان يغتسؿ عمى شط نير كقد كضع ثيابو عمى صخرة، فأمر اهلل 
َيٚ ]الصخرة فتباعدت عنو حتى نظر بنك إسرائيؿ إليو، فعممكا أنو ليس كما قالكا فأنزؿ اهلل تعالى 

ُٕقا  ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َٚأَيُّ ًٓ َٚن ِظَْْد اهللِ َوِجٔ ـَ َّٚ َؿُٚفقا َو َأُه اهللُ ِِم ـَ َآَذْوا ُمقَشك َؾَزَّ ٚفَِّذي [ ـَ

 .(2). {=:}األحزاب:

                                                           
 25( حديث رقـ 4/515)ج المصدر السابؽ( (1
 (2/197)جتفسير القمي ، القمي بابكية ابف( (2
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كاف حييان ستيران  قاؿ: " إف مكسى  ككذلؾ ركل الطبرسي في تفسيره عف أبي ىريرة 
ما أدرة، فذىب مرة يغتسؿ فكضع  يغتسؿ كحده، فقالكا: ما يستتر منا إال لعيب بجمده، إما برص كا 

فرآه بنك إسرائيؿ عريانان كأحسف الرجاؿ خمقان،  ثكبو عمى حجر، فمر الحجر بثكبو فطمبو مكسى 
 .(1)فبرأه اهلل تعالى مما قالكا"

ت التي أكردىا الشيعة في إنكارىـ لمحديث، فحديث كبذلؾ تتيافت كتسقط كؿ االحتجاجا
لو ىك في أعمى درجات الصحة، كىك ثابت في  كتبرئو اهلل   لمكسى إيذا، بني إسرائيؿ

الصحيحيف كغيرىما مف كتب السنة، ككذلؾ ثابت في كتب الشيعة التي يعتدكف بيا، فبل يحؽ ألحد 
 .ؽ إنكاره بعد كركد الخبر الصحيح عف الصادؽ المصدك 

  

                                                           
 (8/583)جمجمع البياف في تفسير القرآف ( الطبرسي، (1
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بتسع   المتعمقة بطواف سميمان  الثناعشريةشبيات الشيعة : الرابعالمطمب 
 وتسعين امرأة والرد عمييا

، كيثيركف حكليا العديد مف ببطبلنياالتي يزعـ الشيعة ك  في الصحيحيفالكاردة مف األحاديث 
 ركاه البخارم في صحيحو عف أبي ىريرة  ماالشبيات مف أجؿ إثبات عدـ صحة ما جا، بيا، 

مىٍيمىافي  قىاؿى " : قاؿ   اهلل رسكؿ عف دى  ٍبفي  سي مىٍيًيمىا دىاكي ـي  عى ىطيكفىفَّ : السَّبلى مىى المٍَّيمىةى  ألى  أىكٍ  اٍمرىأىةو، ًمائىةً  عى
ًتٍسًعيفى  ًتٍسعو  ، كى اًىدي  ًبفىاًرسو  يىٍأًتي كيم ييفَّ اًحبيوي  لىوي  فىقىاؿى  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ييجى  ًإفٍ  يىقيؿٍ  فىمىـٍ  المَّوي، شىا،ى  ًإفٍ : صى
ا،ىتٍ  كىاًحدىةه، اٍمرىأىةه  ًإالَّ  ًمٍنييفَّ  يىٍحًمؿٍ  فىمىـٍ  المَّوي، شىا،ى  ، ًبًشؽٍّ  جى ؿو مَّدو  نىٍفسي  كىالًَّذم رىجي  ًإفٍ : قىاؿى  لىكٍ  ًبيىًدًه، ميحى
اىىديكا المَّوي، شىا،ى   .(1)" أىٍجمىعيكفى  فيٍرسىاننا ،المَّوً  سىًبيؿً  ًفي لىجى

 ،ىريرة  أبي عف :(تسعيف امرأة)كقد أخرج البخارم كمسمـ الحديث في مكضع آخر بمفظ 
مىٍيمىافي  قىاؿى "  : اهلل رسكؿ : قاؿقاؿ ىطيكفىفَّ :  سي مىى المٍَّيمىةى  ألى  ًبفىاًرسو  تىٍأًتي كيم ييفَّ  اٍمرىأىةن، ًتٍسًعيفى  عى

اًىدي  اًحبيوي  لىوي  فىقىاؿى  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ييجى مىٍيًيفَّ  فىطىاؼى  المَّوي، شىا،ى  ًإفٍ  يىقيؿٍ  فىمىـٍ  المَّوي، شىا،ى  ًإفٍ : قيؿٍ : صى  عى
ًميعنا ا،ىتٍ  كىاًحدىةه، اٍمرىأىةه  ًإالَّ  ًمٍنييفَّ  يىٍحًمؿٍ  فىمىـٍ  جى ، ًبًشؽٍّ  جى ؿو ـي  رىجي مَّدو  نىٍفسي  الًَّذم كىاٍي  ًإفٍ : قىاؿى  لىكٍ  ًبيىًدًه، ميحى
اىىديكا المَّوي، شىا،ى   .(2)""  أىٍجمىعيكفى  فيٍرسىاننا المَّوً  سىًبيؿً  ًفي لىجى

 المَّوً  نىًبيَّ  أىفَّ : ىريرة  أبي عف(، ستيف امرأة)ككذلؾ أخرجو البخارم في صحيحو بمفظ 
مىٍيمىافى  ىطيكفىفَّ : فىقىاؿى  اٍمرىأىةن، ًست كفى  لىوي  كىافى   سي مىى المٍَّيمىةى  ألى ٍلتىًمٍدفى  اٍمرىأىةو، كيؿ   فىٍمتىٍحًمٍمفى  ًنسىاًئي عى  فىاًرسنا كى
مىى فىطىاؼى  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتؿي  ا ًنسىاًئًو، عى لىدىتٍ  فىمى لىدىتٍ  اٍمرىأىةه  ًإالَّ  ًمٍنييفَّ  كى  المَّوً  نىًبي   قىاؿى  ،" غيبلىـو  ًشؽَّ  كى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىٍيمىافي  كىافى  لىكٍ : »كى مىمىتٍ  اٍستىٍثنىى سي ، اٍمرىأىةو  كيؿ   لىحى لىدىتٍ  ًمٍنييفَّ  ًفي ييقىاًتؿي  فىاًرسنا فىكى
 .(3)«المَّوً  سىًبيؿً 

 قىاؿى " : قاؿ  النبي عف ،ىريرة  أبي ، عف(سبعيف امرأة)كأخرجو مسمـ في صحيحو بمفظ 
مىٍيمىافي  دى  ٍبفي  سي ىطيكفىفَّ : اهللً  نىًبي   دىاكي مىى المٍَّيمىةى  ألى ـو  تىٍأًتي كيم ييفَّ  اٍمرىأىةن، سىٍبًعيفى  عى  اهلًل، سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتؿي  ًبغيبلى
اًحبيوي  لىوي  فىقىاؿى  مىؾي  أىكً  - صى ، يىقيؿٍ  فىمىـٍ  اهللي، شىا،ى  ًإفٍ : قيؿٍ : - اٍلمى نىًسيى  ًإالَّ  ًنسىاًئوً  ًمفٍ  كىاًحدىةه  تىٍأتً  فىمىـٍ  كى

                                                           
 2819( حديث رقـ 4/22)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب مف طمب الكلد لمجياد (1
( حديث رقـ 8/130)ج ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر، باب: كيؼ كانت يميف النبي (2

 1654( حديث رقـ 2/1276)ج، كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب األيماف، باب االستثنا، 6639
 7469( حديث رقـ 9/138)ج تكحيد، باب في المشيئة كاإلرادة( البخارم، صحيح البخارم، كتاب ال(3
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ا،ىتٍ  كىاًحدىةه  ، ًبًشؽٍّ  جى ـو لىكٍ "  : اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  غيبلى كىافى  يىٍحنىٍث، لىـٍ  اهللي، شىا،ى  ًإفٍ : قىاؿى  كى  لىوي  (1) دىرىكنا كى
ًتوً  ًفي اجى  .(2)"حى

العديد مف الشبيات حكؿ ىذه األحاديث زاعميف أف ىذه األحاديث مف كقد أكرد الشيعة 
عمى عدـ صحة ما جا، بيما، كمف ىذه األدلة الكاضحة عمى ضعؼ الصحيحيف، ككذلؾ دليؿ 

 الشبيات ما يمي:

 البلتي النسا، عدد الحديث؛ ألف كاضح في نص يزعـ الشيعة أف ىناؾ اضطراب الشبية األولى:
 تسع كتارة أخرل بأنيف مائة، أنيف تارة ذكر كاحدة، ليمة في عمييف يطكؼ أف  سميماف أقسـ

 ستكف، بعضيا كفي سبعكف، بأنيف الركايات ذكر بعض كفي تسعكف، بأنيف ثالثة كركم كتسعكف،
 مف ىذه األحاديث ككف عمى كاضح دليؿ العدد في االضطراب ىذا حيث يزعـ الشيعة أف

 .(3)المكضكعات

عبد الحسيف العبيدم: " فمك كاف لمحقيقة قيمة لدييـ لكاف اختبلؼ ىذه الشيعي يقكؿ 
 .(4)الركايات دليبلن قاطعان عمى كذبيا جميعان"

 مناقشة الشبية والرد عمييا: 
الحديث بسبب االختبلؼ في عدد  نص في كاضح اضطراب ىناؾ أف الشيعة إف ما يزعـ بو

كذلؾ  النسا، ىك زعـ غير صحيح، كىك ناتج عف عدـ إلماميـ بعمكـ الحديث كمناىج المحدثيف،
 مف عدة كجكه:

يطمؽ عميو اضطرابان طالما أنو يمكف إف ما جا، في الحديث مف اختبلؼ في ألفاظ الركاية ال  أواًل:
 تعذر مع اختبلؼ ىك لمقدح في الحديث المكجب الجمع بيف الركايات كترجيح أحدىما، فاالضطراب

 االختبلؼ ىذا كقع األخرل، كعندما عمى الركايات إحدل ترجيح حيث يككف ليس باإلمكاف ،الجمع

                                                           
، أم: سبب إدراؾ الحاجة كالكصكؿ إلييا، انظر: صحيح مسمـ،  شرح محمد فؤاد عبد كان لو دركًا في حاجتو( (1

 (2/1275)جالباقي 
 1654( حديث رقـ 2/1275)ج، ( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب األيماف، باب االستثنا(2
، كانظر: عبد الحسيف المكسكم، أبك 219-218انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص ( (3

 69ىريرة ص
 262( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (4
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 الحديث، بيذا العمؿ يترككا الركايات، كلـبيف  أك الجمع الترجيح إلى الحديث عمما، لجأ العدد في
 .الركايات بيف ممكف الترجيح أك الجمع ألف مضطربان؛ يسمى ال الحديث كبذلؾ يتبيف أف ىذا

 أيخر كجكه مف أك بعينو، شيخ عمى فيو الركاة يختمؼ أف المضطرب ىك: قاؿ ابف كثير: "
 .(1)المتف" في يككف كقد اد،اإلسن في تارة يككف كقد بعض، عمى بعضيا يترجح ال متعادلة

 الركاية تختمؼ الذم ىك: الحديث مف " المضطرب :قاؿ ابف الصبلح في تعريؼ المضطرب
نما لو، مخالؼ آخر كجو عمى كبعضيـ كجو، عمى بعضيـ فيركيو فيو،  إذا مضطربان  نسميو كا 

 أك أحفظ، راكييا يككف بأف األخرل تقاكميا ال بحيث إحداىما ترجحت إذا أما الركايتاف، تساكت
 يطمؽ كال لمراجحة، فالحكـ المعتمدة، الترجيحات كجكه مف ذلؾ غير أك عنو، لممركم صحبة أكثر
 .(2)حكمو" لو كال المضطرب كصؼ حينئذ عميو

كمما يدلؿ عمى عدـ صحة إطبلؽ كصؼ االضطراب عمى الحديث أف العمما، سمككا في 
كمسمؾ الترجيح، أما مسمؾ الجمع فقد جا، ىذا الحديث مسمكيف صحيحيف كىما: مسمؾ الجمع 
 كتسع كتسعكف، كسبعكف، ستكف، الركايات عمى لساف الحافظ بف حجر حيث قاؿ: " فمحصؿ

 كأما بالعكس، أك سرارم، كف عمييف زاد كما حرائر، كف الستيف أف بينيا كالجمع كمائة، كتسعكف،
 ألغى تسعكف قاؿ فمف التسعيف، كفكؽ المائة دكف فكف كالمائة التسعكف كأما فمممبالغة، السبعكف
"هي رى بى جى  مائة قاؿ كمف الكسر،

(3). 

 كتسعيف تسع أك امرأة مائة عمى الميمة قاؿ القسطبلني في شرحو لمحديث: " قكلو: ألطكفف
 .(4)الزائد" يمنع ال بالعدد التخصيص إذ كالكثير، القميؿ بيف منافاة كال بالشؾ،

إف إيراد البخارم كمسمـ لمحديث بألفاظ مختمفة ليس دليبلن عمى ضعؼ اإلماميف أك عدـ  ثانيًا:
نما األمر عمى العكس تمامان، فإف إيراد البخارم  عمميما بما يكتبانو مف أحاديث كما يزعـ الشيعة، كا 

اف كالنزاىة في كمسمـ لمحديث بألفاظو المختمفة دليبلن عمى أمانتيـ العممية، كدليبلن عمى الدقة كاإلتق

                                                           
 (1/72)ج( ابف كثير، الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث (1
 (1/94)ج( ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصبلح (2
 (6/460)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم(3
 (8/121)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (4
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كذابيف كما يزعـ الشيعة لما أكردا ىذا االختبلؼ كىـ يعممكف أف  االنقؿ، فمك أف البخارم كمسمـ كان
مثؿ ىذا االختبلؼ في األلفاظ قد يثير الشككؾ عند الجيمة، كمما يدلؿ عمى عمـ البخارم بما كتبو 

ؾ فقد سمؾ مسمؾ الترجيح بيف لذل ،في صحيحة أنو كاف عمى عمـ بتعدد األلفاظ حكؿ عدد النسا،
 .(1)أصح" كىك تسعيف: الزناد أبي كابف شعيب الركايات حيث قاؿ: " قاؿ

 ىريرة أبي عف الحديث مخرج ككف مع يظير " كالذم :قاؿ ابف حجر في مفيكـ العدد
  .(2)ثقات" الجميع ألف لمزائد الحكـ أف عنو الركاة كاختبلؼ

ـى  ، كال حجة لمفمف حيث مفيـك العدد ال إشكاؿ في الحديثيتبيف أنو  كبذلؾ  ىناؾ بأف زىعى
 الحديث. في اضطراب

العمؿ،  ىذا بمثؿ القياـ عف يعجز فإنو قكيان، كاف ميػما اإلنساف يزعـ الشيعة أف الشبية الثانية:
 المعجزات يشبو كليس بإمكانو جماع ىذا العدد مف النسا، في ليمة كاحدة؛ كأف مثؿ ىذا العمؿ

 .(3)بشي كاإلعجاز المعجزة الى تمت ال كىذه القصة المكضكع ىذا بينما كالخكارؽ،

" ىؿ تسمح قكة البشر بالطكاؼ عمى ىذا العدد مف النسا، في  :العبيدم الحسيف عبد يقكؿ
 .(4)ليمة كاحدة؟ "

 مناقشة الشبية والرد عمييا: 
 العمؿ، ىذا بمثؿ القياـ عف يعجز فإنو قكيان، كاف ميػما اإلنساف أف الشيعةبو  إف ما يزعـ

ليس لو دليؿ يعتد ، كقكؿه كاحدة ىك زعـ باطؿ ليمة في النسا، مف العدد ىذا جماع بإمكانو كليس
كبطبلف ما ذىب إليو الشيعة، كيتبيف  ،بو، بؿ إف الدليؿ قائـ عمى صحة ما جا، في الصحيحيف

 :اآلتيةذلؾ مف خبلؿ األدلة 

عممو منطؽ  فقد قبمو، مف أحدان  يؤتو لـ ما الممؾ مف لقد كىب اهلل تعالى لسميماف الدليل األول: 
بإذف اهلل، فأيف  يديو بيف كالرياح تجرم كالطير كالجف اإلنس كسخر لو ،كالحشرات الطير كالدكاب

                                                           
 (8/121)ج المصدر السابؽانظر: ( (1
 (11/607)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (2
 69، كانظر: عبد الحسيف المكسكم، أبك ىريرة ص219انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص ( (3
 262كالنقؿ ص ( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ (4
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كيمكنو مف إتياف مثؿ ىذا العدد مف  العجب في أف يعطيو اهلل تعالى قكة تختمؼ عف قكة الرجاؿ
]َؿَٚل : تعالى قاؿ أكثر مف ذلؾ.يبو ما ىك سا،؟ فالذم كىبو الممؾ كالسمطاف قادر عمى أف يالن

ُٚب  َٝ افَقهَّ ْٕ َؽ َأ َّٕ ِدي إِ ًْ ـْ َب ٌِل أِلََحٍد ِم ٚ ََل َيَْْب ًُ ِْ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ يَح *  َربِّ اْؽ ٚ َفُف افرِّ َٕ ْر َؾَسخَّ

ُٞ َأَصَٚب  ْٔ َْٖمِرِه ُرَخًٚء َح ِري بِ اصٍ * ََتْ ؾَّ َبٍَّْٚء َوَؽقَّ ـُ َٔٚضَِغ  ٚدِ * َوافنَّ ٍَ َِٕغ ِِف األَْص رَّ ََ ـَ ُم  َوَآَخِري

ْرِ ِحَسٍٚب *  ٌَ ـْ َأْو َأْمِسْؽ بِ ٚ َؾْٚمُْ َٕ ـَ َمَآٍب[ *  َهَذا َظَىُٚؤ ك َوُحْس ٍَ ٚ َفُزْف َٕ - 79 }صَوإِنَّ َفُف ِظَْْد

َوَوِرَث ] :تعالى فقاؿ ؿ شي،كمف قد آتاه  بأنو  كقد كصؼ اهلل تعالى سميماف ، .{84

ٍء إِنَّ َهَذا َلَُ  ؾِّ َرْ ـُ ـْ  َْٚ َمْْىَِؼ افىَّْرِ َوُأوتَِْٔٚ ِم ّْ ِِّ َٚ افَُّْٚس ُظ ََْٔمُن َداُووَد َوَؿَٚل َيٚ َأَيُّ َِ ْوُؾ ُش ٍَ َق اف

 .{:5}النمل:[ ادُبِغُ 

 القكة ما آتاه اهلل مف عميوفمماذا ننكر  ،كؿ شي، ف اهلل تعالى أعطى سميماف فطالما أ
أليس القكة البدنية داخمة في مفيـك كممة كؿ شي،؟ كىؿ في اآلية استثنا، لمقكة بحيث تككف  البدنية،

اآلية كؿ شي، إال القكة ؟ فإف مف يؤمف بالقرآف كيؤمف باآليات كما فييا مف معجزات يجب عميو 
ال تعادؿ شي، إذا  يا اهلل تعالى لنبيو أف يؤمف بما ىك أسيؿ كأيسر، فإف القكة الجسدية التي كىب

ما قكرنت بالخكارؽ كالمعجزات التي كىبيا لو، ككذلؾ فإف مف جعمو اهلل تعالى ممكان عمى اإلنس 
كالجف كالطير يأمرىـ كينياىـ كيدبر أمرىـ، فمف الطبيعي كالمعقكؿ جدان أف يككف قكيان بما يمكنو 

 ،.مف تدبير مممكتو كالقياـ بكؿ تمؾ األشيا

اإلنساف  أعطى الذم ألف عقبلن؛ المستحيؿ مف ليس  إف ما فعمو سميماف النبي الدليل الثاني: 
ف كاف  مف أكثر يعطيو أف يسمبو تمؾ القكة أك عمى قادر كمرتيف، مرة الجماع عمى القكة ذلؾ، كا 

كقكع مثؿ ىذا األمر مستغربان عند عامة الناس فإنو ليس مف المستغرب كقكعو مف األنبيا، عمييـ 
 كخصائص لـ ييبيا لباقي البشر. مزاياالسبلـ، فقد كىب اهلل تعالى األنبيا، 
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مىى يىديكري    النًَّبي   كىافى »: قاؿ مالؾ  بف أنس حدثنا: قاؿ قتادة  فعف  السَّاعىةً  ًفي وً ًنسىائً  عى
كىافى  أًلىنىسو  قيٍمتي : قىاؿى  «عىٍشرىةى  ًإٍحدىل كىىيفَّ  كىالنَّيىاًر، المٍَّيؿً  ًمفى  الكىاًحدىًة، دَّثي  كينَّا: قىاؿى  ييًطيقيوي؟ أىكى  أىنَّوي » نىتىحى
 .(1)«ثىبلىًثيفى  قيكَّةى  أيٍعًطيى 

 الداؿ الجماع عمى القكة مف األنبيا، بو خص ما قاؿ ابف حجر معقبان عمى الحديث: " كفيو
 كالعمـك بالعبادة االشتغاؿ مف فيو ىـ ما مع الرجكلية، ككماؿ الفحكلية، كقكة البنية، صحة عمى ذلؾ
 كاف الخمؽ كمعالجة كعمكمو ربو بعبادة اشتغالو مع ألنو المعجزة؛ أبمغ ذلؾ مف   لمنبي كقع كقد

 يطكؼ فكاف ذلؾ كمع الجماع، كثرة عمى البدف لضعؼ المقتضية كالمشارب المآكؿ مف متقمبلن 
 فشيكتو هلل أتقى كاف مف كؿ إف كيقاؿ: ،امرأة... عشرة إحدل كىف كاحد بغسؿ ليمة في نسائو عمى
 .(2)"كنحكه بالنظر يتفرج يتقي ال الذم ألف أشد

 البنية صحة مف األنبيا، بو خص تعالى اهلل كاف ما: قاؿ بدر الديف العيني: " كفي الحديث
 الضعؼ لغيرىـ ىذا مثؿ في كالعادة العبادة، في المجاىدات مف فيو كانكا ما مع الرجكلية ككماؿ
 كأحكاليـ، معجزاتيـ في ليـ خرقيا كما أبدانيـ، في العادة ليـ تعالى اهلل خرؽ لكف الجماع، عف

 .(3)امرأة" مائة ليمة في يطأ أف اإلطاقة مف  لسميماف فحصؿ

  

                                                           
كمف دار عمى نسائو في غسؿ كاحد  ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الغسؿ، باب إذا جامع ثـ عاد،(1
، النسائي، سنف النسائي، كتاب عشرة النسا،،  باب طكاؼ الرجؿ عمى نسائو في الميمة 268( حديث رقـ 1/62)ج

، كتاب الطيارة، ذكر عدد النسا، البلتي كاف ابف حباف، صحيح ابف حباف ،8984( حديث رقـ 8/207)جالكاحدة 
التعميقات  األلباني، صححو األلباني، انظر:، 1208( حديث رقـ 4/8)جيطكؼ عمييف بغسؿ كاحد  المصطفى 

 1205( حديث رقـ 2/437)جالحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو 
 (6/462)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (2
 (117-14/116)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (3
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إف مما يقع بو التناقض عند الشيعة ىك إنكارىـ عمى أىؿ السنة أف ينسبكا لسميماف  :الثالث الدليل
  طكافو عمى مائة امرأة، كفي الكقت ذاتو ينسبكف لو في كتبيـ ما ىك أكثر مف ذلؾ بكثير، فمما

داكد عمييما  بف لسميماف " كاف: الحسف قاؿ أبي جا، في كتبيـ ما ركاه نعمة اهلل الجزائرم عف
يَّةي  كسبعمائة ،(1)مييرة كثبلثمائة كاحد، قصر في امرأة ألؼ ـالسبل  يكـ كؿ في بيف كيطيؼ ،(2)س رٍّ
 .(4) "الجماع طكاؼ أنو األظير": قائبلن  الركاية عمى الجزائرم .، كعمؽ(3)كليمة"

 بيت، ألؼ فيو لو، الشياطيف بناه حصف لسميماف  " كاف: جعفر قاؿ أبي كركل أيضان عف
 أربعيف قكة تعالى اهلل فأعطاه مييرة، حرة كثبلثمائة قطبية، أىمىة سبعمائة منيف منككحة، بيت كؿ في

 .(5)كيسعفيف" جميعان  بيف يطكؼ ككاف النسا،، مباضعة في رجبلن 

لمشيعة، كال أظنيـ يجدكف لو ردان أك إجابة، طالما أنكـ جعمتـ العقؿ  كجيوكالسؤاؿ الذم ن
حكمان في ىذه المسألة كغيرىا مف المسائؿ، فأييما أقرب لمعقؿ كلمتصديؽ أف يطكؼ الرجؿ عمى 

 يطكؼ عمى ألؼ امرأة في ليمة كاحدة ؟ أنو أـ  ؟ مائة امرأة

خكارؽ األئمة ليس ليـ الحؽ أف ينكركا عمى إف الذيف بنكا عقيدتيـ عمى كرامات ك  :الرابع الدليل
ما آتاه اهلل تعالى مف الكرامات، فقد كتب الشيعة آالؼ األحاديث التي تتحدث عف  نبي اهلل 

كمف ىذه األحاديث ما ركاه الطبرم األمامي الصغير عف إبراىيـ بف سعد  ،بطكالت كخكارؽ أئمتيـ
أتقدر أف تمسؾ الشمس بيدؾ؟ فقاؿ: لك شئت لحجبتيا عنؾ، فقمت: افعؿ.  قاؿ: قمت لمصادؽ 

يقاؿ لمشيعة: إف الذم جعؿ ، كعندئذ .(6)فرأيتو كقد جرىا كما يجر الدابة بعنانيا، فاسكدت كانكشفت"
اإلماـ يجر الشمس بيده كما يجر الدابة بعنانيا حسب زعمكـ ليك قادر عمى أف يضع في سميماف 

 طكؼ بيا عمى مائة امرأة.قكة ي النبي 

                                                           
 (2/890)جالغالية اٍلمٍير، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط  المييرة:( (1
ياُة:( (2 م بتشديد اليا، كتخفيفيا، كعند المالكية: ىي األمة المتخذة لمفراش. الجاريةي المممككىةي، كجمعيا سرار  السُّرِّ

 (1/170)جالمصدر السابؽ 
 333( نعمة اهلل الجزائرم، النكر المبيف في قصص األنبيا، كالمرسميف ص (3
 لسابؽ( المصدر ا(4
 334( المصدر السابؽ ص (5
 291مناقب األئمة اليداة ص ( أبك جعفر الطبرم األمامي الصغير، نكادر المعجزات في (6
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 ذلؾ؛ ألف أف يفعؿ سميماف  الزمنية الناحية يزعـ الشيعة أنو مف المستحيؿ مف الشبية الثالثة:
 .(1)مثؿ ىذا العدد مف النسا، عمى كغير كافية لمطكاؼ حسب زعميـ قميمة الكاحدة الميمة

" إف نكاميس الطبيعة كسنة اهلل تعالى في خمقو ال تؤيد إمكانية  :العبيدم الحسيف عبد يقكؿ
 .(2)كقكع ذلؾ، فبل طاقة اإلنساف تتحمؿ مثؿ ىذا الجيد، كال الكقت يستكعب ىذه الفعالية"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
عمى  يطكؼ سميماف  أف الزمنية الناحية مف المستحيؿ مف أنوب الشيعة بو إف ما يزعـ

النسا،  مف العدد ىذا مثؿ عمى لمطكاؼ قميمة زعميـ حسب الكاحدة الميمة ألف ؛ي ليمة كاحدةنسائو ف
 كذلؾ مف عدة كجكه: ،ىك قكؿ متيافت كال صحة لو عمى اإلطبلؽ

إف القياس العقمي الذم يقيس بو الشيعة ىك قياس باطؿ، كذلؾ ألنيـ جعمكا العقؿ الوجو األول: 
عقكليـ قبمكه، كما لـ يكافؽ عقكليـ ردكه، فإف اهلل تعالى جعؿ حكمان عمى النصكص، فما كافؽ 

]إِنَّ ِِف اْختًَِلِف  اختبلؼ األزماف، كاختبلؼ الميؿ كالنيار آية مف آياتو سبحانو، فقاؿ تعالى:

َُقَن[ ْقٍم َيتَّ ََ ََمَواِت َواألَْرِض آَلََيٍٚت فِ َؼ اهلُل ِِف افسَّ َِ ِٚر َوَمٚ َخ َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ فكيؼ عرؼ . {1قٕس:}ي اف

 كاف بنفس ساعات الميؿ في زماننا؟  الشيعة أف الميؿ في عيد سميماف 

تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى » : اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أبي عف ، يىتىقىارىبى  حى  فىتىكيكفى  الزَّمىافي
يىكيكفى  كىالشٍَّيًر، السَّنىةي  ميعىًة، الشٍَّيري  كى تىكيكفى  كىاٍلجي ميعىةي  كى ، اٍلجي يىكيكفى  كىاٍليىٍكـً ًة، اٍليىٍكـي  كى تىكيكفى  كىالسَّاعى  كى
ةي  السَّعىفىةً  كىاٍحًترىاؽً  السَّاعىةي    .(3)«اٍلخيكصى

                                                           
 219( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 262( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (2
رب سنف الترمذم، باب ما جا، في تقاالترمذم، ، 10943( حديث رقـ 16/550)ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد (3

صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، ذكر اإلخبار ابف حباف، ، 2332( حديث رقـ 4/564)جالزماف كقصر األمؿ 
صحيح  األلباني، . صححو األلباني، انظر:6842( حديث رقـ 15/275)جعف تقارب الزماف قبؿ قياـ الساعة 

 7422( حديث رقـ 2/1237)جالجامع الصغير كزياداتو 
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 األياـ مىرٍّ  سرعة مف نجد فإنا ىذا، زماننا في كجد قد الحديث تضمنو قاؿ ابف حجر: " فالذم
ف ىذا، عصرنا قبؿ الذم العصر في نجده نكف لـ ما  المراد أف كالحؽ مستمذ، عيش ىناؾ يكف لـ كا 
 .(1)الساعة" قرب عبلمات مف كذلؾ الزماف، مف حتى شي، كؿ مف البركة نزع

]ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن  اهلل تعالى قادر عمى أف يجعؿ الميؿ سرمدان إلى يكـ القيامة، قاؿ تعالى:إف 

َمًدا إَِػ  َْٔؾ َِسْ َِّ ُؿ اف ُُ ْٔ َِ َؾ اهللُ َظ ًَ ًُقَن[َج َّ ٍَٔٚء َأَؾًَل َتْس ْؿ بِِو ُُ ْٖتِٔ ـْ إَِفٌف َؽْرُ اهللِ َي ِٜ َم ََٔٚم
َِ  َيْقِم اف

في ليمتو،  ليس ىناؾ ما يمنع شرعان أك عقبلن أف يبارؾ اهلل تعالى لسميماف لذا فإنو .{75}افَهص:

كاف نبيان عابدان تقيان مف الصالحيف فبارؾ اهلل  كييمىكٍّنىو فييا مف الطكاؼ عمى نسائو، فإف سميماف 
ٍٚت ]لو في كقتو كفي ليمتو كما قاؿ تعالى:  ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْقا َف ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف

ََمِء َواألَْرضِ  ـَ افسَّ  .{:=}األعراف:[ ِم

 .أثبتكه ألئمتيـ، كبيذا يقع التناقض قد إف ما أنكره الشيعة عمى سميماف الوجو الثاني: 

 أبي عمى فدخمت المدينة أتيت: قاؿ الرقي، كثير بف داكد ركل نعمة اهلل الجزائرم عففقد 
 رسكؿ بف يا: فقمت داكد؟ يا يبكيؾ ما اهلل عبد أبك فقاؿ بكيت، المجمس في استكيت فمما اهلل عبد
 بشي، يفضمكـ كلـ غيركـ، بو خص ما سكل بشي، اهلل يخصكـ لـ: لنا يقكلكف قكمان  إف ،اهلل 
 ككني: قاؿ ثـ برجمو، الدار فركض قاـ ثـ: قاؿ المبلعيف، كذبكا: فقاؿ. غيركـ بو فضؿ ما سكل
 مكتكب عمييا راية السفينة أعمى كعمى بيضا،، درة كسطيا حمرا،، ياقكتة مف سفينة فإذا اهلل، بقدرة
ذا ..،.اهلل رسكؿ محمد اهلل، إال إلو ال  فجمس الجكاىر، أنكاع مف كراسي أربع السفينة كسط في كا 
 عمى إسماعيؿ كأجمس كاحد، عمى مكسى كأجمس كاحد، عمى كأجمسني كاحد، عمى اهلل عبد أبك

 مف كأحمى المبف، مف بياضان  أشد عجاج، بحر في فسارت  اهلل بركة عمى سيرم: قاؿ ثـ كاحد،
 األبيض، الدر مف قباب كسطيا جزيرة، إلى انتيينا حتى كالياقكت، الدر جباؿ بيف فسرنا العسؿ،
 داكد، يا: فقاؿ كياقكتان، دران  منو فاستخرج البحر، أسفؿ إلى يده ضرب ثـ: قاؿ بالمبلئكة...، محفكفة

 ثـ البحر، في فألقاه. اهلل رسكؿ بف يا الدنيا في لي حاجة ال: فقمت. فخذىا الدنيا تريد كنت إف
: فقاؿ نيض ثـ البحر، في بو رمى ثـ كاشتممناه، كاشتمو كعنبر مسؾ فإذا البحر، رمؿ مف استخرج

                                                           
 (13/16)جي، فتح البارم شرح صحيح البخارم ( ابف حجر العسقبلن(1
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: قاؿ ثـ فرجعنا،. ارجعكا: قاؿ ثـ ..،. طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير عمى تسممكا حتى قكمكا
 .(1)كنا" كما مجمسنا في نحف فإذا  اهلل بقدرة ككني

بعد قرا، ىذا الحديث في كتبيـ، كاالطبلع عمى ما أثبتكا فيو مف خكارؽ كمعجزات ككرامات 
ر، كالتقكا بعمي ألبي عبداهلل  زي  ، كقكليـ بأف القكـ قد طافكا السما، كاألرض كالبحار كالجي

لمشيعة: كسممكا عميو، ثـ عادكا إلى مجمسيـ الذم كانكا فيو في نفس المحظة، ال  يتبقى إال أف يقاؿ 
 إف األنبيا، أكلى مف األئمة بالكرامات كالخكارؽ، كبذلؾ يتبيف أنو ال صحة لمزاعـ الشيعة حكؿ عدـ

 البدنية. قدرة سميماف  كفاية الكقت، كعدـ

صحبت أبا عبد اهلل حتى أتى "ككذلؾ ركل نعمة اهلل الجزائرم عف الميث بف إبراىيـ قاؿ: 
كأتى الككفة، كرأيتو يمشي عمى الما،، كرجع إلى المدينة كلـ ينقص  ،في ليمة مف المدينة (2)الغرمَّ 

 .(3)مف الميؿ شي،"

يعة مف القكؿ فيا ىك المرجع الشيعي نعمة اهلل الجزائرم يثبت عدـ صحة ما ذىب إليو الش
يثبت أف الكقت قد تكقؼ ألبي عبداهلل، كأف أبا عبداهلل قد طاؼ البمداف كرجع بعدـ كفاية الكقت، ك 

ينقص مف الكقت شي،، فمماذا يصدؽ الشيعة ما يقاؿ عف أئمتيـ، كينكركف ما جا، عف  كلـ
 كىؿ أئمتيـ أعمى منزلة عند اهلل كأكثر كرامةن مف األنبيا،؟ األنبيا، في كتب أىؿ السنة ؟

ف مما يقاؿ لمشيعة:  ف الحديث قد كرد بنحكه في كتبيـ التي يعتدكف بيا، فمماذا ىذا إكا 
 في البيضا، المحجة " كتابو في الكاشاني الحديث حي البخارم كمسمـ؟ فقد ركلاليجكـ عمى صحي

 امرأة، مائة عمى الميمة ألطكففٌ : قاؿ أنو  سميماف عف كاحتج بو، فقاؿ: " ركم"، األحيا،  تيذيب
ًرـى  اهلل شا، إف يقؿ كلـ غبلمان، امرأة كؿ تمد  .(4)الكلد" مف أراد ما فىحي

                                                           
 303-302-301( أبك جعفر الطبرم األمامي الصغير، نكادر المعجزات في مناقب األئمة اليداة ص (1
مكضع بالككفة. كىك مكاف نصب كاف يذبح عميو العتائر، كالغرٌياف: ىما بنا،اف كالٌصكمعتيف بظاىر  الغرّي:( (2

معجـ ما استعجـ مف أسما، الببلد كالمكاضع  . انظر: أبك عبيد األندلسي،  طالب الككفة قرب قبر عمٌي بف أبي
 ( كانظر: 4/196)جكانظر: شياب الديف الحمكم، معجـ البمداف  ،(3/996)ج
 295( أبك جعفر الطبرم األمامي الصغير، نكادر المعجزات في مناقب األئمة اليداة ص (3
 محسف الكاشاني، المحجة البيضا، في تيذيب األحيا،، باب بياف أقساـ ما بو العيٍجب كتفصيؿ عبلجو ( (4
 (6/282)ج
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فقد تبيف بأنو ال صحة لما ذىب إليو الشيعة في ىذا  :المسألةوخالصة القول في ىذه 
الباب، فقد ثبت بالدليؿ القرآني أف اهلل تعالى ييعطي البركة لمف يشا، مف عباده، كينزعيا عمف يشا، 

 .عممائيـمف عباده، ككذلؾ فقد ثبت بطبلف مزاعميـ مف خبلؿ كتبيـ التي يعتدكف بيا كعمى لساف 

 الٌمو عباد مف كىك  النبي سميماف شرعان عمى يجكز ال عـ الشيعة بأنويز  الشبية الرابعة:
مؽ ىك ىادم ألف سميماف  المشيئة بعد أف طمب منو المىمىؾي ذلؾ؛ يترؾ أف المخمصيف،  الى الخى

 .(1)الحؽ

رسكؿ اهلل كنبيو، كقد أعطاه اهلل ممكان لـ يعطو  " إف سميماف  :العبيدم الحسيف عبد يقكؿ
لغيره، كىك يعمـ أف كؿ شي، في الكجكد متعمؽ بالمشيئة اإلليية...، فيؿ يصح أف يترؾ ىك 

 .(2)التعميؽ عمى تمؾ المشيئة في طمب أمر أراده أصبلن لتأكيد سمطاف اهلل تعالى كربكبيتو؟"

 مناقشة الشبية والرد عمييا.
أيريد بو باطؿ؛ ألف الشيعة ما  و الشيعة بعدـ جكاز ترؾ المشيئة ىك قكؿه حؽه إف ما ذىبت إلي

نما أرادكا مف خبلؿ ذلؾ أف  أرادكا بذلؾ تنزيو النبي سميماف  مما نيسب إليو مف تركو لممشيئة، كا 
يطعنكا في صحاح أىؿ السنة، كأف يثبتكا عدـ صحة ما جا، في الصحيحيف في ىذه المسألة، 

 مرية فيو أف الشيعة قد زاغكا عف الحؽ حيف أنكركا األحاديث بحجة أنو ال يحؽ كالحؽ الذم ال
ترؾ المشيئة، كأف ترؾ المشيئة أمر ممتنع عمى األنبيا،، فقد تبيف أف الشيعة قد ضمكا  لسميماف 
 :اآلتيةبسبب عدـ فيميـ لمحديث كذلؾ لؤلمكر  الحؽ كترككاالطريؽ 

 األنبيا، عمى كر التي ال عبلقة ليا بالرسالة كالتبميغ ىك أمر يجكزفي األم إف النسياف األمر األول:
سيك أك نسياف فيك  مف كالسبلـ الصبلة عمييـ األنبيا، مف يقع كما عمييـ السبلـ كال ريب في ذلؾ،

 كال الكريـ، كمقاميـ كالعصمة النبكة مقاـ في قادح كغير أمره خارج عف إرادتيـ،ىك ، ك بإذف اهلل 
 رساالتو لمخمؽ، كىـ لتبميغ الذيف اصطفاىـ اهلل تعالى كشأنيـ؛ ألنيـ ىـ مكانتيـ كقدرىـ مف ينقص
عديدة،  مكاضع في كقكع السيك كالنسياف منيـ الكريـ القرآف أثبت كقد تعالى، اهلل عمى الخمؽ أكـر

                                                           
، كانظر: عبد الحسيف المكسكم، أبك 220-219ص  الصحيحيف عمى أضكا، النجمي، صادؽ محمد: انظر( (1

 69ىريرة ص
 263حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص ( عبد الحسيف عبد اليادم العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، (2
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َْٔىُٚن َؾًَل ] فقد قاؿ تعالى مخاطبان أفضؿ األنبيا،  َََّْٔؽ افنَّ ٚ ُيِْْس َرى َمَع َوإِمَّ ـْ َد افذِّ ًْ ْد َب ًُ َْ َت

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ بيا، كغيرىـ، كال فقد ذكر اهلل تعالى أف النسياف أمر يقع عمى األن .{>:}األىعام:[ اف

فقاؿ تعالى آمران نبيو  كثيرة مكاضع في األنبيا، نسياف عمىالكريـ  كقد دؿ القرآفأحد معصـك منو، 
: [ ِس َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ ـْ َهَذا َرَصًداَواْذ ـِ َرِّبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن ََيْ ، .{68}الكهف:[ ٔ

ُٝ ]: كصاحبو كقاؿ تعالى حكاية عف مكسى  ِسٔ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ َؿَٚل َأَرَأْي

َرُه  ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ ُف ِِف افَبْحِر َظَجًبٚاحُلقَت َوَمٚ َأ َِ َذ َشبِٔ َ كقاؿ ، .{7:}الكهف:[ َواِّتَّ

ِرُئَؽ َؾًَل َتَْْسك] :تعالى مخاطبان نبيو  َْ  .{:}األعذ:[ َشُْ

 كالتفريط. العبد مف التضييع كجو عمى :أحدىما: كجييف عمى إف النسياف"قاؿ الطبرم: 
 احتمالو، فأما عف عقمو كضعؼ بو، كككؿ استحفظ ما حفظ عف الناسي عجز كجو عمى :كاآلخر
 الذم فذلؾ بفعمو، رى مً أي  لما منو رؾه تى  فيك كالتفريط، منو التضييع كجو عمى العبد مف يككف الذم
 اهلل صمكات آدـ بو  اهلل عاقب الذم كىك النسياف بو، مؤاخذتو تركو في  اهلل إلى العبد يرغب
ْد ]: ذلؾ في فقاؿ الجنة، مف فأخرجو عميو ََ ِجْد َفُف َظْزًمَٚوَف َٕ ـْ َؿْبُؾ َؾَِْزَ َوََلْ  ٚ إَِػ َآَدَم ِم َٕ ْد ِٓ [ َظ

ْؿ َهَذا َوَمٚ ]: ثناؤه جؿ قاؿ الذم كىك النسياف ،.{559}طه: ِٓ َٚء َيْقِم ََ َُٕسقا فِ ََم  ـَ َْْسُٚهْؿ  َٕ َْٔقَم  َؾٚف

ُٕقا بَِآَيٚتَِْٚ َُيَْحُدونَ  ٚ ِسَْٔٚ ] :بقكلو   اهلل إلى العبد فرغبة ،{95}األعراف:[ ـَ َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َْٚ ََل ُت َربَّ

ٚ َٕ ْٖ  ما كصفنا، الذم الكجو ىذا عمى بفعمو أيًمر لما منو نسياف مف كاف فيما .،{:>6}البقرة:[ َأْو َأْخَى

 غير بو العبد الذم ..، كأما. باهلل كفران  كتضييعان، فيو منو تفريطان  ذلؾ مف ترؾ ما تركو يكف لـ
 غير العبد مف ذلؾ فإف بمراعاتو، ككؿ ما عقمو احتماؿ كقمة حفظو، عف بنيتو لعجز مؤاخذ،
 .(1)آثـ" غير بو كىك معصية،

فيو حكمة،  فالنسياف الكاقع مف األنبيا، ىك أمر جبمي كاقع عمييـ بقدر مف اهلل تعالى، كهلل 
 كىـ غير مؤاخذكف عميو، كال ينقص مف مقاميـ أك مكانتيـ شي،.

                                                           
 (6/133)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
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 عمك في يقدح ال ذلؾ كأف األنبيا،، عمى السيك جكاز "كفي الحديثقاؿ ابف حجر: 
 .(1)منصبيـ"

نما تركيا ناسيان كقد  إف نبي اهلل سميماف  األمر الثاني: لـ ينكر المشيئة تعنتان أك كفران أك عنادان، كا 
 كبعد كبلمو، أثنا، فقد خاطبو بيا في ،"شا، إف قؿ" :أما قكؿ الممؾ لو قمبو، في مستقرة كانت
 نسييا. كبلمو مف فراغو

 كاف بؿ ،اهلل  إلى يفكض أف أبى أنو ال ،بمسانو أم يقؿ: فمـ قكلو قاؿ ابف حجر: " كمعنى
 عرض لشي، لو قيؿ لما لسانو عمى يجريو أف كنسي أكالن، بذلؾ اكتفى لكنو قمبو في ثابتان  ذلؾ
 .(2)لو"

مىٍيمىافي  قىاؿى "  :قاؿ ىريرة  أبي عف الحديث ركايات بعض في قد جا،ك  دى  ٍبفي  سي مىٍيًيمىا دىاكي  عى
ـي  ىطيكفىفَّ : السَّبلى ا اٍمرىأىةو  كيؿ   تىًمدي  اٍمرىأىةو، ًبًمائىةً  المٍَّيمىةى  ألى  ًإفٍ  قيؿٍ : المىمىؾي  لىوي  فىقىاؿى  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتؿي  غيبلىمن
، يىقيؿٍ  فىمىـٍ  المَّوي، شىا،ى  نىًسيى ، فىأىطىاؼى  كى لىـٍ  ًبًيفَّ مَّى النًَّبي   قىاؿى "  ًإٍنسىافو  ًنٍصؼى  اٍمرىأىةه  ًإالَّ  ًمٍنييفَّ  تىًمدٍ  كى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى كىافى  يىٍحنىٍث، لىـٍ  المَّوي  شىا،ى  ًإفٍ : قىاؿى  لىكٍ : " كى ًتوً  أىٍرجىى كى اجى  .(3)" ًلحى

 لمقدر، تسميـ بالمشيئة األمر كتعميؽ اهلل، شا، إف: قكؿ باالستثنا، المراد": الجكزم ابف قاؿ
نما  .(4)"نسيانان  االستثنا، سميماف ترؾ كا 

: " فإف   اهلل سبيؿ في المجاىديف المؤمنيف تكثير قصد مف كفي السياؽ ذاتو قاؿ ابف حـز
 نص في جا، كقد ، اهلل يشا، أف إال يككف ال ذلؾ أف يجيؿ أنو بو ييظىفَّ  أف يجكز كال أحسف، فقد

 .(5)الخير" قصد كقد ذلؾ في بالنسياف فأكخذ نسيانان، اهلل شا، إف ترؾ إنما أنو المذككر الحديث

                                                           
 (6/462)ج، فتح البارم شرح صحيح البخارم العسقبلني ( ابف حجر(1
 (6/461)ج( المصدر السابؽ (2
رقـ ( حديث 7/39)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب قكؿ الرجؿ: ألطكفف الميمة عمى نسائي (3

 ، كالمفظ لمبخارم1654( حديث رقـ 3/1275)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب األيماف، باب االستثنا،  ،5242
 ( 3/445)ج( ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (4
، الفصؿ في الممؿ كاألىكا، كالنحؿ (5  (4/16)ج( ابف حـز
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كما  كليس ،أرادىا سبحانو لحكمةو  قد نسي االستثنا، ابتبل،ن مف اهلل   سميماف إف األمر الثالث:
ف ما كقع مف سميماف  باهلل التعمؽ عف غفؿ قد يزعـ الشيعة بأف سميماف  ىك مما ليس  ، كا 

سيك في غير مقاـ  مف كالسبلـ الصبلة عمييـ األنبيا، مف يقع لو عبلقة بأمر الرسالة كالتبميغ، فما
فقد أجمع العمما، بعصمة األنبيا، فيما يتعمؽ  كالعصمة، النبكة مقاـ في قادح غير التبميغ ىك أمر

عديد مف األمكر، فقد كرد في بالتبميغ، كقد جرت حكمة اهلل تعالى أف يبتمي جميع أنبيا،ه في ال
 ببل،. الناس الحديث أف األنبيا، ىـ أشد

، ٍبفي  ميٍصعىبي  عف : " فىقىاؿى : قىاؿى  بىبل،ن؟ أىشىد   النَّاسً  أىم   : اهللً  ًلرىسيكؿً  قيٍمتي : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  سىٍعدو
، ثيَـّ  اأٍلىٍنًبيىا،ي، ، اأٍلىٍمثىؿي ؿي  ييٍبتىمىى فىاأٍلىٍمثىؿي مىى الرَّجي سىبً  عى ٍمبنا ًدينيوي  كىافى  فىًإفٍ  ًديًنًو، حى فٍ  بىبلؤيهي، اٍشتىدَّ  صي  كىاً 

مىى اٍبتيًميى  ًرقَّةه  ًديًنوً  ًفي كىافى  سىبً  عى ا ًديًنًو، حى تَّى ًباٍلعىٍبدً  اٍلبىبل،ي  يىٍبرىحي  فىمى مىى يىٍمًشي يىٍتريكىوي  حى  مىا اأٍلىٍرضً  عى
مىٍيوً  ًطيئىةه  عى  .(1)" خى

 كسبلمو اهلل صمكات األنبيا، عصمة عمى أجمعكا العمما، جميع أف "كاعمـ قاؿ الشنقيطي:
 بالتبميغ ليا تعمؽ ال التي الصغائر مف عصمتيـ في كاختمفكا. بالتبميغ يتعمؽ ما كؿ في عمييـ
 بعض كقع منيـ إف كسبلمو عمييـ اهلل صمكات أنيـ شؾ األصكؿ، كال في معركفان  مشيكران  اختبلفان 
 لـ مف درجة مف أعبل درجة بذلؾ يبمغكا تعالى حتى اهلل إلى اإلنابة بصدؽ يتدارككنو فإنيـ الشي،
ٌََقى]: تعالى قاؿ ذلؾ، كما منو يقع ُف َؾ ُثؿَّ ]: بقكلو ذلؾ أتبع ثـ  {565}طه:[ َوَظَل َآَدُم َربَّ

ِْٔف َوَهَدى َِ ُف َؾَتَٚب َظ  .(2)".{566}طه:[ اْجَتَبُٚه َربُّ

كقد عاتب اهلل تعالى الكثير مف األنبيا، في مكاضع عديدة في القرآف الكريـ عندما فعمكا ما 
فيما كقع  ىك خبلؼ األكلى في األمكر التي ليس ليا عبلقة بالرسالة كالتبميغ، فقد عاتب نبينا 

ى َحتَّ ]منو في أمر األسرل فقاؿ تعالى:  قَن َفُف َأِْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ ـَ ِِف األَْرِض َمٚ  ك ُيْثِخ

                                                           
صحيح ابف حباف، كتاب الجنائز كما حباف، ابف ، 1481( حديث رقـ 3/78)جمسند اإلماـ أػحمد أحمد، ( (1

، 2901( حديث رقـ 7/161)جيتعمؽ بيا مقدما أك مؤخرا،  باب ما جا، في الصبر كثكاب األمراض كاألعراض 
األلباني، ، صححو األلباني: انظر: 121( حديث رقـ 1/100)جالحاكـ النيسابكم، المستدرؾ عمى الصحيحيف 

 992( حديث رقـ 1/230)جصحيح الجامع الصغير كزياداتو 
 (106-4/105)ج( الشنقيطي، أضكا، البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (2
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َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ْٕ ٚ اهلُل ]كقاؿ تعالى:  {;:}األىفال:[ ُتِريُدوَن َظَرَض افدُّ ٍَ َظ

ِٚذبِغَ  َُ َؿ اف َِ ًْ ـَ َصَدُؿقا َوَت َ َفَؽ افَِّذي ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ َٝ ََلُ ْٕ لؾ عاتب نكح ككذ ،{87}التوبة:[ َظَْْؽ َِلَ َأِذ

 :َْٔس َفَؽ بِِف ] فقاؿ تعالى ـِ َمٚ َف َْٖف ٌؾ َؽْرُ َصٚفٍِح َؾًَل َتْس َّ ُف َظ َّٕ ـْ َأْهَِِؽ إِ َْٔس ِم ُف َف َّٕ ُٕقُح إِ َؿَٚل َيٚ 

ـَ اَِلِٚهِِغَ  قَن ِم ُُ ٌؿ إِِنِّ َأِظُيَؽ َأْن َت ِْ فما الفرؽ بيف معاتبة اهلل تعالى لسميماف حيف  .{:8}هود:[ ِظ

 المشيئة كمعاتبتو لباقي األنبيا،؟نسي 

يدعك لمريبة أك اإلنكار، فالحديث ثابت في  ما الحديث في أنو ليس تبيف فقد وخالصة األمر:
كؿ كتب السنف، ككذلؾ ىك ثابت في كتب الشيعة أنفسيـ فبل حجة لمشيعة في إنكاره أك تكذيبو، 

ف ما حدث مع نبي اهلل سميماف   األنبيا، مف كاقعه  فيو، كىك أمرىك أمر طبيعي كال ريبة  كا 
 في يطعف ما الحديث في كالسبلـ كليس فيو ما يحط أك ينقص مف مكانتيـ، كليس الصبلة عمييـ
، فأم إنكار أك طعف أك ىمز أك لمز لما كرد في الصحيحيف في سميماف  لمنبي الكريـ المقاـ

 التي تثبت صحة ركاية الصحيحيف،، ىك في الحقيقة طعف أيضان في الركايات الشيعية ىذا الباب
كقد  في النفس عند مف أنكر عمى أىؿ السنة إيرادىـ لمحديث، ناتج عف ضبللة كىكلكىذا الفعؿ 

ٚ ] :تعالى أمرنا اهلل تعالى بأف نحكـ بيف الناس بالحؽ، كنيانا عف اتباع اليكل، فقاؿ َّٕ َيٚ َداُووُد إِ

 ُُ ًٜ ِِف األَْرِض َؾْٚح ٍَ ََْٚك َخِِٔ ِْ ًَ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ إِنَّ َج ََِّؽ َظ ُِٔو ْؿ َبْغَ افَِّْٚس بِٚحَلؼِّ َوََل َتتَّبِِع اََلَقى َؾ

َُٕسقا َيْقَم احِلَسِٚب  ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد بََِم  ـْ َشبِِٔؾ اهللِ ََلُ ُِّقَن َظ ـَ َيِو  .{:6}ص:[ افَِّذي
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النمل والرد  حرق نبي اهلل لقريةحول  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب الخامس
 عمييا
 

مف األحاديث التي ينكرىا الشيعة كيزعمكف بعدـ صحتيا ما ركاه البخارم كمسمـ في صحيحييما 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  رىةو، تىٍحتى  األىٍنًبيىا،ً  ًمفى  نىًبيٌّ  نىزىؿى : " قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، ىيرى ٍتوي  شىجى  فىأىمىرى  نىٍممىةه، فىمىدىغى

يىاًزهً  ى ًبالنَّاًر، فىأيٍحًرؽى  ًببىٍيًتيىا أىمىرى  ثيَـّ  تىٍحًتيىا، ًمفٍ  فىأيٍخًرجى  ًبجى  .(1)" كىاًحدىةن  نىٍممىةن  فىيىبلَّ : ًإلىٍيوً  المَّوي  فىأىٍكحى

، كأف مثؿ ىذه األحاديث عبلمة نيسبت إلى نبي اهلل مكسى  الحكاية يزعـ الشيعة أف ىذه
زعميـ، كذلؾ ألف ما حدث مف ىذا النبي مف فعؿ عمى كىف كضعؼ ما في الصحيحيف عمى حسب 

كال يصح أف تصدر مف نبي مف األنبيا،،  البشرية، اإلحساسات مع يتماشى ال  عند الٌمو مذمـك
كالخشكنة، كيعيب الشيعة  بالقساكة ىذه ركايتو في  مكسى قد صكر  أبا ىريرة أف كيزعمكف كذلؾ

حسب زعميـ، كأف مثؿ تمؾ  صريح، عقؿ يقبمو لذم العمى المسمميف تصديقيـ لمثؿ ىذا الحديث، ا
 .(2)األحاديث قد أفسدت اإلسبلـ بما فييا مف األكىاـ كالخرافات

" كيؼ يتسنى إذف تصديؽ ركاية أبي ىريرة المكلع باألنبيا،  :العبيدم الحسيف عبد يقكؿ
ف أنبيا، اهلل ألعظـ صبران، كأكسع  عمييـ السبلـ، اليائـ بكؿ مصيبة غريبة ليعمقيا في رقبة نبي، كا 

 .(3)صدران، كأعمى قدران مما يحدث بو المخرفكف"

ألف نممة قرصتو، فمـ يحرؽ قرية نمؿ بكامميا  إننا نرل مكسى  : "قائبلن  العبيدمكيضيؼ 
 .(4)يكتؼ بمعاقبة النممة، بؿ عاقب كؿ أمة النمؿ معيا، فاقرأ كاعجب"

مع  بعد أف أكرد حادثة سميماف  عمى الحديث األصفيانيالشيعي شيخ الشريعة  عقبيك 
عمدان،  : " إذا كاف حطـ النمؿ التي تقع تحت األقداـ ممتنعان مف جنكد النبي بقكلو النممة

                                                           
( 4/130)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب بد، الخمؽ، باب خمس مف الدكاب فكاسؽ، يقتمف في الحـر (1

 .2241ث رقـ ( حدي4/1759)ج، مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب النيي عف قتؿ النمؿ3319حديث رقـ 
 228 -225( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
 263( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (3
 264(  المصدر السابؽ  ص (4
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حراقيا مف نفس النبي  أكلى، فمينظر ىؤال، القكـ المصححيف لركايات  فامتناع إىبلكيا كا 
 .(1)البخارم المكجبة إلثبات أمثاؿ ىذا عمى األنبيا، عمييـ السبلـ أكلى بالتسفيو كالتحميؽ"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
ترا، عمى إف ما ذىبت إليو الشيعة مف الطعف في صحة الحديث ىك محض كذب كاف

الصحيحيف كما فييما مف أحاديث، فإف الحديث الذم يزعـ الشيعة بعدـ صحتو ثابت في العديد مف 
ف قكؿ الشيعة بأف الحديث ال يقبمو عقؿ صريح ناتج عف جعميـ  كتب السنف كبأصح األسانيد، كا 

 :اآلتيةب العقؿ حكمان عمى النصكص، كقد ثبت بالدليؿ بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة كذلؾ لؤلسبا

مالـ يقؿ حيف زعمكا بأف النبي الكارد ذكره في الحديث  لقد كذب الشيعة كقالكا عمى النبي  أواًل:
 لـ يصرح باسـ ذلؾ النبي الذم أحرؽ قرية النمؿ، ككذلؾ أبك ىريرة  ، فالنبي ىك مكسى 

 لـ يصرح باسـ ذلؾ النبي، فجميع طرؽ الحديث جار فييا اسـ النبي نكره كليس معرفان بقكلو 
في  باسـ ذلؾ النبي، أك رغبة منو  يدؿ إما عمى عدـ عممو  األىٍنًبيىاً،( فقكلو  ًمفى  نىًبيٌّ  )نىزىؿى 

 عدـ ذكر اسمو.

 عف الزناد أبي ركاية مف ائيكالنس داكد، كأبك الشيخاف، قاؿ أبك الفضؿ العراقي: " أخرجو
 طريؽ مف ماجو كابف كالنسائي، داكد، كأبك الشيخاف، عميو كاتفؽ ،ىريرة  أبي عف األعرج
بمفظ:  ىريرة  أبي عف كبلىما الرحمف عبد عف سممة كأبي المسيب، بف سعيد عف الزىرم

 .(2)«اأٍلىٍنًبيىا،ً  ًمفٍ  نىًبيًّا نىٍممىةه  قىرىصىتٍ »

مف إحراؽ لقرية النمؿ ليس مف الكبائر التي عصـ اهلل تعالى منيا  إف ما قاـ بو نبي اهلل ثانيًا: 
األنبيا، عمييـ السبلـ، فاألنبيا، بشر، كتقع عمييـ نكاميس الككف التي تقع عمى باقي البشر في 

خبلؼ األمكر التي ال عبلقة ليا بالتشريع، كلكف األنبيا، مسددكف بالكحي، فعندما يفعؿ أحدىـ 
األكلى يأتي الكحي معاتبان كمسددان كمصكبان، كقد ذكر اهلل تعالى ذلؾ في مكاضع عدة في القرآف 
الكريـ، كعندما قاـ ىذا النبي بحرؽ قرية النمؿ جا، الخطاب اإلليي لو معاتبان إياه عمى فعمتو، 

 كىاًحدىةن (. نىٍممىةن  كمعممان لو أصكؿ القصاص بقكلو: )فىيىبلَّ 

                                                           
 118( شيخ الشريعة األصفياني، القكؿ الصراح في البخارم كصحيحو الجامع ص (1
 (7/189)ج( أبك الفضؿ العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (2
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مف إحراؽ لقرية النمؿ كاف مما يظنو عمبلن مشركعان، كلـ يكف   إف ما قاـ بو ذلؾ النبي ثالثًا:
قد أكحى اهلل إليو بعدـ مشركعية ىذا الحرؽ، كلما قاـ بما قاـ بو عاتبو اهلل تعالى كبيف لو أف ما 

قرصتؾ، أم أف  التي كىي ؟(كىاًحدىةن  نىٍممىةن  فىيىبلَّ ) قمت بو عمؿ غير جائز كدليؿ ذلؾ أف اهلل قاؿ لو:
نما عاتبو عمى أنو عاقب أىؿ  المطيع كفييـ قرية اهلل تعالى لـ يعاتبو عمى فعؿ اإلحراؽ كا 

نما كالعاصي، نما  فكيؼ نممة إليو أجرمت كا  قتمتيـ، فالحديث لـ يتضمف ألم نيي عف التحريؽ كا 
 .(1)قتمتيا، أك ىبل عفكت عنياجا، النيي عف العقكبة الجماعية، كاهلل تعالى لـ يعاتبو بقكلو ىبل 

كاف مف الشرائع الخاصة باألنبيا، السابقيف، كعندئذ فبل حرج  لعؿ ما فعمو ىذا النبي  رابعًا:
نما عكتب لككنو نبي كاألنبيا، ال يغضبكف ألنفسيـ ناىيؾ عف العقكبة  ،فيما قاـ بو ذلؾ النبي، كا 

 الجماعية.

 قتؿ جكاز فيو كاف النبي ذلؾ شرع أف عمى حمكؿم الحديث ىذا العمما،: قاؿ النككم:" قاؿ
 النممة عمى الزيادة في بؿ كاإلحراؽ القتؿ أصؿ في عميو يعتب كلـ بالنار، اإلحراؽ كجكاز النمؿ،
 .(2)لمحيكاف" بالنار اإلحراؽ يجكز فبل شرعنا في كأما الكاحدة،

 مرً يٍ مى الد   قاؿقاؿ القسطبلني: " 
 ككؿ المؤذم، قتؿ جكاز عمى دليؿ كاحدة نممة ىبلَّ  قكلو: (3)

 غيرىا؛ مف لدغت التي النممة تمؾ يخص كلـ العمما،، عند بو بأس فبل ضرر دفع أك لنفع كاف قتؿ
 فكأف ىبلَّ نممة: قاؿ كلكف لدغتؾ، التي نممتؾ ىبلَّ : لقاؿ أراده لك ألنو القصاص؛ المراد ليس ألنو
 .(4)تعـ" نممة

باقر المجمسي عمى  إف الحديث الذم تنكره الشيعة قد استشيد بو المرجع الشيعي محمد خامسًا:
 باب( كالعالـ السما،) كتاب جكاز إحراؽ ما يؤذم مف النمؿ كالحشرات، فقد ذكر الحديث في

                                                           
 (1/408)ج ( انظر: الترمذم، نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (1
 (7/190)ج( أبك الفضؿ العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (2
ىك محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي الكماؿ أبك البقا، الدميرم األصؿ القاىرم الشافعي كلد في  :الدَُّمْيِري( (3

أكائؿ سنة اثنتيف كأربعيف كسبعمائة تقريبان أقبؿ عمى العمـ فقرأ عمى العديد مف العمما،، كأخذ عنيـ األدب كالعربية 
دب كغير ذلؾ، كتصدل لئلقرا، كاإلفتا،، كصنؼ كغيرىا، كبرع في التفسير كالحديث كالفقو كأصكلو كالعربية كاأل

 (2/272)جمصنفات عديدة. الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع 
 (5/314)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (4
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ثـ عقب عمى الحديث بجكاز قتؿ كؿ ما مف شأنو أف  ،(قتمو عف نػػييي ما كسائر كالنمؿ النحؿ)
 .(1)يؤذم اإلنساف مف نمؿ كغيره 

 إف المذىب الشيعي يبيح قتؿ النمؿ في جميع األحكاؿ سكا، كقع منو األذم أـ لـ يقع، فعف سادسًا:
  .(2)يؤذينؾ" لـ أك آذينؾ النمؿ بقتؿ بأس "ال: قاؿ عبداهلل أبي عف سناف، بف عبداهلل

ليس مف حؽ الشيعة أف يعيبكا عمى أىؿ السنة نقميـ لمثؿ ىذا الحديث، كليس مف حقيـ أف  ثامنًا:
 الشيعة عند التحريؽ حكـ يستنكركا ما حدث مف تحريؽ لمنمؿ عمى يد نبي مف األنبيا،، فإف

 التحريؽ بالنار، كركايات التحريؽ في العقكبة شرعية عمى الشيعة اتفؽ كقد جائز شرعان، اإلثناعشرية
مرات  التحريؽ فعؿ بف أبي طالب  عمي أف كقد أثبت الشيعة في كتبيـ كثيرة، الشيعة ندع

 يعني أتكه (3)ٍط الز   مف رجبلن  سبعيف قاؿ: " أف الصادؽ عف بصير عديدة، كما جا، في ركاية أبك
 تفعمكا ال كيمكـ: ليـ فقاؿ لو، كسجدكا بمسانيـ إليان  ونى كي عي دَّ يى  البصرة أىؿ قتاؿ بعد  المؤمنيف أمير
 فأبكا،: قاؿ ألقتمنكـ، اهلل إلى كتتكبكا فيَّ  قمتـ عما ترجعكا لـ لئف: فقاؿ عميو فأبكا مثمكـ، مخمكؽ أنا إنما
دَّ   .(5)"النار في فيقذفو منكبو عمى الرجؿ بعد الرجؿ يحمؿ (4) ربي نٍ قي  فكاف ناران، كأكقد أخاديد، ليـ فىخى

 السبلـ: فقالكا  المؤمنيف أمير قكـ " أتى: قاؿ أنو اهلل عبد أبي عف الكميني ركاه ما كذلؾ
 جانبيا، إلى أخرل حفيرة كحفر ناران، فييا كأكقد حفيرة ليـ فحفر يتكبكا، فمـ فاستتابيـ ربنا، يا عميؾ

  .(6)ماتكا" حتى ناران  األخرل الحفيرة في كأكقد الحفيرة، في ألقاىـ يتكبكا لـ فمما بينيما، ما كأفضى

                                                           
 (344-343-64/342جبحار األنكار ) ،المجمسي ( محمد باقر(1
 ُّْٕٓحديث رقـ  (11/535)ج( الحر العاممي، كسائؿ الشيعة الى تحصيؿ مسائؿ الشريعة (2
بضـ الزام كتشديد الطا،، ىي مدينة مف أرض فارس تقع عمى حدكد إصبياف. انظر: الشريؼ  :الزُّطْ ( (3

 (1/400)جاإلدريسي، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ 
لـ يثبت حديثو، قاؿ األزدم:  يقاؿ كبر حتى كاف ال يدرل ما يقكؿ حجر: "قاؿ ابف   ىك مكلى عمي  :ُقْنُبر( (4

نما ركاه مف طريؽ القاسـ بف إسحاؽ بف عبد اهلل ابف جعفر بف أبي  أك يركل...، كاألزدم لـ يقؿ ذلؾ مف ًقبىًمو، كا 
ابف حجر . "، كركل الخطيب حديثان مف طريؽ قنبر بف أحمد عف أبيو عف جده كقاؿ كميـ مجيكلكفطالب 

 (4/475)جالعسقبلني، لساف الميزاف 
 38( حديث رقـ 25/285)ج( المجمسي، بحار األنكار (5

 8( حديث رقـ 282-7/281)ج( الكميني، فركع الكافي، كتاب الحدكد، باب المرتد (6
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 المؤمنيف أمير رجؿ أتى: " قاؿ عبداهلل أبي عف الفضيؿ عف القمي بابكية ابف ركلككذلؾ 
 عمي فقاؿ لصنـ، يصمياف المسمميف مف بالككفة رجميف رأل أنو فشيد  :مف بعض لعمو كيحؾ 

 أمير ليما فقاؿ: قاؿ بيما، فأتي لصنـ، يصمياف كىما إلييما فنظر رجبلن  فأرسؿ أمره، عميؾ يشتبو
  .(1)فيو" فطرحيما ناران، فيو كأجج أخدكدان، األرض في ليما فخدٌ  فأبيا، ارجعا،:  المؤمنيف

 كأتباعو ألنصاره يبيح الشيعي المذىب يتبيف مف الركايات السابقة كالتي يؤمف بيا الشيعة، أف
ينكركف  القتؿ الجائزة كالمقررة شرعان، فكيؼ أنكاع عندىـ ىك أحد فالحرؽ حرؽ الناس كىـ أحيا،،

 كىـ يستحمكف حرؽ البشر؟ كلقد صدؽ فييـ ما قالو عنيـ ابف عمر  عمى النبي أف يحرؽ النمؿ
ٍبدى  سىًمٍعتي  نيٍعـو قاؿ، أىًبي فعف اٍبفى ، حيف سألكه عف قتؿ الذباب في الحـر سىأىلىوي  ،عيمىرى  ٍبفى  المَّوً  عى  كى

؟ عىفً  ، يىٍقتيؿي  أىٍحًسبيوي  شيٍعبىةي : قىاؿى  الميٍحًرـً قىدٍ  الذ بىاًب، عىفً  يىٍسأىليكفى  الًعرىاؽً  أىٍىؿي  : فىقىاؿى  الذ بىابى  قىتىميكا كى
قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  اٍبنىةً  اٍبفى  انىتىامى  ىيمىا» : النًَّبي   كى ٍيحى  .(2)«الد ٍنيىا ًمفى  رى

  

                                                           
 3551( حديث رقـ 3/94)ج( ابف بابكية القمي، مف ال يحضره الفقيو، باب االرتداد (1
( حديث رقـ 5/27)ج ، باب مناقب الحسف كالحسيف ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب أصحاب النبي (2

3753  
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 .المتعمقة بالنبي محمد  الثناعشريةالمبحث الثاني: شبيات الشيعة 
 

مقة بحادثة شؽ الصدر كالرد المتع اإلثناعشريةشبيات الشيعة سكؼ يتناكؿ فيو الباحث 
شبيات الشيعة ك ، عمقة بقصة بد، الكحي كالرد عميياالمت اإلثناعشريةشبيات الشيعة ، ك عمييا

متعمقة ال اإلثناعشريةشبيات الشيعة ك كنسيانو كالرد عمييا،  المتعمقة بسيك النبي  اإلثناعشرية
 المتعمقة بحادثة المدكد كالرد عمييا. اإلثناعشريةشبيات الشيعة ، ككذلؾ بحادثة السحر كالرد عمييا

 

 مقة بحادثة شق الصدر والرد عميياالمتع الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب األول
 

لـ يتكقؼ الشيعة عف بث سمكميـ عمى ما جا، في الصحيحيف مف أحاديث، فقد كجيكا كؿ 
سياميـ لمصحيحيف مف أجؿ إثبات عدـ صحة ما جا، فييا مف أحاديث، كمف جممة األحاديث 

كحياتو كرسالتو، فقامكا برد األحاديث  التي يزعـ الشيعة بعدـ صحتيا ما يتعمؽ بالنبي محمد 
 عمى صحتيا عند كافة المسمميف، كمف ىذه األحاديث: الصحيحة كالمتفؽ
اًلؾو  الحديث األول: ٍف أىنىًس ٍبًف مى اًف،  أىتىاهي ًجٍبًريؿي  " أىفَّ رىسيكؿى اهلًل عى كىىيكى يىٍمعىبي مىعى اٍلًغٍممى

، فىاٍستىٍخرىجى ًمنٍ  ٍف قىٍمًبًو، فىاٍستىٍخرىجى اٍلقىٍمبى رىعىوي، فىشىؽَّ عى ذىهي فىصى ، فىأىخى ظ  الشٍَّيطىاًف ًمٍنؾى : ىىذىا حى مىقىةن، فىقىاؿى وي عى
ىمىوي  ، ثيَـّ ألى ـى ٍمزى اً، زى مىوي ًفي طىٍستو ًمٍف ذىىىبو ًبمى ثيَـّ غىسى
ا،ى اٍلًغٍممىافي يىٍسعىٍكفى ًإلىى  ،(1) ادىهي ًفي مىكىاًنًو، كىجى ثيَـّ أىعى

ًو  :  (2)–يىٍعًني ًظٍئرىهي  -أيمٍّ ، فىاٍستىٍقبىميكهي كىىيكى ميٍنتىًقعي المٍَّكًف "، قىاؿى أىنىسه مَّدنا قىٍد قيًتؿى قىٍد كيٍنتي »فىقىاليكا: ًإفَّ ميحى كى
ٍدًرهً   .(3)«أىرىل أىثىرى ذىًلؾى اٍلًمٍخيىًط ًفي صى

  

                                                           
 جمعو كمعناه آذنو، كزف عمى بالمد ال،مو أخرل لغة كفيو ضربو، كزف عمى ىمزة كبعدىا البلـ بفتح :أَلََموُ  ((1

 (2/216)ج الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج النككم،. بعض إلى بعضو كضـ
انظر: . ظئر المرضعة لزكج أيضا كيقاؿ الميٍرًضعىة، كىي ساكنة، ىمزة بعدىا المعجمة الظا، بكسر :ِظْئَرهُ ( (2

 (2/5البييقي، دالئؿ النبكة )ج، كانظر: (217 -2/216)ج الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج النككم،
( 1/147)جإلى السماكات، كفرض الصمكات  ( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسرا، برسكؿ اهلل (3

 162حديث رقـ 
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اًلؾو  الحديث الثاني: : كىافى أىبيك ذىر    عىٍف أىنىًس ٍبًف مى دٍّثي أىفَّ  قىاؿى : " فيًرجى  رىسيكؿى المًَّو ييحى قىاؿى
ٍدًرمعىٍف سىٍقًؼ بىٍيًتي كىأىنىا ًبمىكَّةى، فىنىزىؿى ًجٍبًريؿي  ا،ى ًبطىٍستو  ،، فىفىرىجى صى ، ثيَـّ جى ـى ٍمزى اً، زى مىوي ًبمى ثيَـّ غىسى

ذى ًبيىًدم، فىعىرىجى ًبي إً  ٍدًرم، ثيَـّ أىٍطبىقىوي، ثيَـّ أىخى يمىاننا، فىأىٍفرىغىوي ًفي صى اً، ًمٍف ذىىىبو ميٍمتىًمئو ًحٍكمىةن كىاً  لىى السَّمى
 .(1)الد ٍنيىا..."

مجمكعة مف الشبيات  صدر النبي  كضع الشيعة عمى ىذه األحاديث الكاردة في شؽ
 كىي:

 يزعـ الشيعة أف ىناؾ اضطراب في األحاديث مف الناحية الزمانية كالمكانية. الشبية األولى:
، كالزماف الذم كقعت فيو يقكؿ محمد صادؽ النجمي: " اٍضطيًربى في تعييف عمر النبي 

ألحاديث تركم أف قصة شؽ الصدر القصة اضطرابان كبيران، بحيث ال يمكف الجمع بينيما، فبعض ا
، عندما كاف يمعب مع الغمماف، كجا، في بعضيا أف ىذه العممية حدثت في زماف طفكلة النبي 

بعد أف بعثو اهلل نبيان رسكالن، كفكر ذلؾ عرج بو جبرئيؿ إلى السما،  الجراحية أجريت لمنبي 
الدنيا...، كترل أيضان التناقض كاالختبلؼ الكبير في ىذه األحاديث التي تعيف محؿ كقكع القصة، 
فبعض األحاديث تركم أف الحدث كقع في المسجد الحراـ...، كركايات أخرل تقكؿ: إف الكاقعة 

كاف في بيتو فانشؽ عميو سقؼ الدار،  جمكعة ثالثة تقكؿ: بأف النبي حدثت في الصحرا،، كم
كغسؿ في ذلؾ  كصرحت بعض األحاديث أنو جئ بطست مف ما، زمـز فاستخرج قمب الرسكؿ 

 .(2)الطست"
بعد أف أكرد الركايات التي تتحدث عف شؽ الصدر: " قاؿ شيخ الشريعة الشيعي األصفياني 

ضعفا، الظاىرية مف أرباب النقؿ الذيف إذا رأكا في قصة لفظ تخالؼ ككؿ ىذا خبط، كىذه طريقة 
 .(3)"سياؽ بعض الركايات جعمكه مرة أخرل، فكمما اختمؼ عمييـ الركايات، عددكا الكقائع

  

                                                           
، 349( حديث رقـ 1/78)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب: كيؼ فرضت الصبلة في اإلسرا، (1

( 1/148)جإلى السماكات، كفرض الصمكات  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسرا، برسكؿ اهلل 
 كالمفظ لمبخارم. ،163حديث رقـ 

 238( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
 123( شيخ الشريعة األصفياني، القكؿ الصراح في البخارم كصحيحو الجامع ص(3
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 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف في إنكار الشيعة لمثؿ ىذه األحاديث دليؿ كاضح عمى أف الشيعة ال يعرفكف عف سيرة 

شي،، كىذا أمر طبيعي عند الشيعة كال غرابة فيو، فالشيعة منشغمكف في الحديث عف  النبي 
أئمتيـ كالتنقيب عف سيرىـ كمعجزاتيـ، ككذلؾ منشغمكف في انتظار إماميـ المزعكـ الذم أعطكه 

يعمـ أنو ال تعارض مطمقان  ، فإف المتتبع لسيرة النبي سة كالمنزلة مالـ يعطكنو لمنبي مف القدا
 بيف الحديثيف كذلؾ لما يمي:

، عندما كاف كاف في صغره كطفكلتو  الحديث األكؿ الذم تحدث عف شؽ صدر النبي  أواًل:
اًف (، فجا،ت يسترضع عند حميمة السعدية في ديار بني سعد، بدليؿ قكلو:) كىىيكى يى  ٍمعىبي مىعى اٍلًغٍممى

، فجعمو ينشأ عمى الفطرة السميمة التي أكدعيا اهلل قد تكفؿ بحفظ نبيو  تمؾ الحادثة؛ ألف اهلل 
تعالى فيو، كحفظو منذ صغره، فحفظ قمبو مف تغيير الفطرة ككصكؿ الشيطاف، فيذه الركاية مف 

منذ صغره مف أجؿ  لى طير قمب النبي إرىاصات النبكة، حيث تبيف مف خبلليا أف اهلل تعا
المحافظة عمى قمبو مف كصكؿ الشيطاف إليو، كذلؾ ليككف مستعدان فيما بعد لمنبكة كالرسالة، فنشأ 

عمى الفطرة النقية السميمة، كعمى مكاـر األخبلؽ كالخصاؿ الحميدة، فكاف طاىران  رسكؿ اهلل 
 اف الممقب مف قبؿ قكمو بالصادؽ األميف.مطيران مف كؿ سك، كعيب، كشيد لو بذلؾ قكمو، فك

قاؿ المبل القارم: " ىذا الحديث كأمثالو مما يجب فيو التسميـ، كال ييتىعىرَّضي لو بتأكيؿ مف 
طريؽ المجاز، إذ ال ضركرة في ذلؾ، إذ ىك خبر صادؽ مصدكؽ عف قدرة القادر، كزبدة ما قيؿ 

عد لقبكؿ الكحي، كال يتطرؽ إليو ىكاجس النفس، كيقطع فيو صار بيذا ميقىدَّسى القمب مينىكَّرىهي، ليست
 .(1)طمع الشيطاف عف إغفالو، كما يشير إليو قكلو: "ىذا حظ الشيطاف منؾ"

مىًميٍّ  ثانيًا: ٍبدو الس  ، إف مما يؤكد عمى أف ىذه الحادثة كانت في طفكلتو ما جا، عىٍف عيٍتبىةى ٍبًف عى
: أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى رىسيكؿى المًَّو  ـٍ دَّثىيي : " كىانىٍت  أىنَّوي حى ؿي شىٍأًنؾى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى : كىٍيؼى كىافى أىكَّ فىقىاؿى

، فىاٍنطىمىٍقتي أىنىا كىاٍبفه لىيىا ًفي بىٍيـو  اًضنىًتي ًمٍف بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو ٍذ مىعى  (2)حى ـٍ نىٍأخي لى : يىا لىنىا، كى نىا زىادنا، فىقيٍمتي
، فىأىٍقبىؿى طىٍيرىاًف أى  مىكىٍثتي ًعٍندى اٍلبىٍيـً اًف كىأىنَّييمىا أىًخي، اٍذىىٍب فىٍأًتنىا ًبزىادو ًمٍف ًعٍنًد أيمٍّنىا، فىاٍنطىمىؽى أىًخي كى ٍبيىضى

                                                           
 (9/3743)ج( المبل القارم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1
 ييعرىؼ ال كاف إذا ميٍبيىـ أمر: قكليـ مف كالتمييز العىٍقؿ عف أيبًيمىت ألنيا بييمة سمٍّيت كالبييمة بييمة، جمع :َبْيمٍ  ((2
 (1/315)ج كأنكاعيا المغة عمـك في المزىر السيكطي،. بابو
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، فىأىٍقبىبلى  ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى اًحًبًو: أىىيكى ىيكى ديىيمىا ًلصى اًني ًإلىى اٍلقىفىا، نىٍسرىاًف، فىقىاؿى أىحى ذىاًني فىبىطىحى  يىٍبتىًدرىاًني، فىأىخى
ا لً  ديىيمى ٍيًف، فىقىاؿى أىحى مىقىتىٍيًف سىٍكدىاكى ا ًمٍنوي عى ا قىٍمًبي، فىشىقَّاهي فىأىٍخرىجى اًحًبًو: فىشىقَّا بىٍطًني، ثيَـّ اٍستىٍخرىجى قىاؿى  -صى

ًديًثًو، اٍئًتًني ًبمىاً، ثىٍمجو  اً، بىرىدو فىغىسىبلى ًبًو قىٍمًبي، ثيَـّ فى  -يىًزيدي ًفي حى : اٍئًتًني ًبمى ٍكًفي، ثيَـّ قىاؿى غىسىبلى ًبًو جى
ديىيمىا : اٍئًتًني ًبالسًَّكينىًة فىذرَّاىىا ًفي قىٍمًبي، ثيَـّ قىاؿى أىحى وي  قىاؿى اصى اًحًبًو: ًحٍصوي، فىحى اتىـً (1)ًلصى مىٍيًو ًبخى تىـى عى ، كىخى

قىاؿى حى  -الن بيكًَّة  اتىـً الن بيكًَّة كى مىٍيًو ًبخى ـٍ عى وي كىاٍخًت ًديًثًو ًحٍصوي فىحىصَّ اًحًبًو -ٍيكىةي: ًفي حى ديىيمىا ًلصى ، فىقىاؿى أىحى
مىيَّ أىٍف يىًخرَّ عى  اٍجعىٍموي ًفي ًكفَّةو، كىاٍجعىٍؿ أىٍلفنا ًمٍف أيمًَّتًو ًفي ًكفَّةو، فىًإذىا أىنىا أىٍنظيري ًإلىى اأٍلىٍلًؼ فىٍكًقي، أيٍشًفؽي 
قنا شى  فىًرٍقتي فىرى تىرىكىاًني، كى ، ثيَـّ اٍنطىمىقىا كى ـٍ : " لىٍك أىفَّ أيمَّتىوي كيًزنىٍت ًبًو لىمىاؿى ًبًي ، فىقىاؿى ـٍ يي ًديدنا، ثيَـّ اٍنطىمىٍقتي بىٍعضي

مىيَّ أىٍف يىكيكفى أيٍلًبسى ًبي، مىٍت بىًعيرنا قىالىٍت: أيًعيذيؾى ًبالمًَّو،  ًإلىى أيمٍّي فىأىٍخبىٍرتييىا ًبالًَّذم لىًقيتيوي، فىأىٍشفىقىٍت عى فىرىحى
عىمىٍتًني،  لىيىا مىٍتًني  -فىجى مى قىاؿى يىًزيدي: فىحى تَّى بىمىٍغنىا ًإلىى أيمٍّي، فىقىالىٍت:  -كى ٍمًفي حى ًكبىٍت خى مىى الرٍَّحًؿ، كىرى عى

، دَّثىٍتيىا ًبالًَّذم لىًقيتي ًذمًَّتي؟ كىحى انىًتي، كى رىجى ًمنٍّي نيكرنا،  أىكىأىدٍَّيتي أىمى ، فىقىالىٍت: ًإنٍّي رىأىٍيتي خى ـٍ يىريٍعيىا ذىًلؾى فىمى
كري الشَّاـً " ا،ىٍت ًمٍنوي قيصي  .(2)أىضى

تَّى بىمىٍغنىا ًإلىى أيمٍّي"قكلو  موضع الشاىد: ٍمًفي حى ًكبىٍت خى  : " كىرى

كاف يتحدث ليـ عف  يتبيف في ىذا الحديث مما ال يدع مجاالن لمشؾ بأف النبي  وجو الداللة:
ماتت كلـ يكف قد بمغ السادسة مف عمره، مما يؤكد أف حادثة شؽ  طفكلتو، فمف المعمكـ أف أمو 

 الصدر األكلى كانت في طفكلتو.

: " فيًرجى عىٍف سىٍقًؼ بىٍيًتي كىأىنىا ًبمىكَّةى" فيو داللة عمى كقكع الحديث الثاني الذم قاؿ فيو النبي  ثالثًا:
، كذلؾ حادثة شؽ صدر أخرل بعد النبكة، كىذه تعتبر مف المعجزات التي أجراىا اهلل تعالى لنبيو 

كال عجب في ذلؾ، فإف المعراج معجزة ،مف أجؿ تأىيمو لمعركج لمسما،، لذلؾ أخرج الممؾ قمبو 

                                                           
، يقاؿ: حاص الثكب يحكصو حكصان إذا خاطو. محمد بف يكسؼ وي طٍ بحا، ميممة مضمكمة: أم خً  :وُ صْ حُ ( (1

 (2/60)جالصالحي الشامي، سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد 
، الدارمي، سنف الدارمي، باب كيؼ كاف أكؿ شأف 17648( حديث رقـ 29/194)ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد (2

( حديث رقـ 2/673)ج، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، الحاكـ النيسابكم13( حديث رقـ 1/163)ج النبي 
 (18-17-1/16)جصحيح السيرة النبكية األلباني، صححو األلباني، انظر: ، 4230
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كالمعجزات كميا أمكر خارقة لمعادة، خارجة عف نظاـ العالـ، كالسنف الككنية، كىي  مف معجزاتو،
 . (1)تحديات لقدرة البشر بقدرة اهلل تعالى

اؿ الصغر ليصير قمبو مثؿ قيميكب اأٍلىٍنًبيىا،  قاؿ األصبياني: " تىٍيًف: مٌرة ًفي حى دره مرَّ شٌؽ صى
مرَّة ًعٍند اإًلسرا، ًبًو ل ًئكىة أًلىنَّوي ييرىاد ًبًو العركج ًإلىى مقىاـ ًفي االنشراح، كى اؿ اٍلمىبلى الو مثؿ حى يصير حى

اة" اٍلمينىاجى
(2). 

 .(3)ثـ كقع شؽ الصدر عند إرادة العركج إلى السما، ليتأىب لممناجاة" قاؿ ابف حجر: "

كبذلؾ يتبيف أنو ال يكجد أم اضطراب فيما يتعمؽ بالجية الزمانية كالجية المكانية كما 
قد كقعت مرتيف، مرة في  عـ الشيعة، فقد ثبت بالدليؿ الصحيح أف حادثة شؽ صدر النبي يز 

 طفكلتو في ديار بني سعد، كاألخرل في مكة بعد النبكة.

  يزعـ الشيعة بأف ىناؾ تناقض بيف حادثة شؽ الصدر كالعصمة. الشبية الثانية:

يقكؿ النجمي: "إف قصة شؽ الصدر بنا،ان عمى ركاية أنس بف مالؾ إذا قكرنت كقيست 
عف األرجاس الشيطانية،  تبدك ضعيفة كغير مقبكلة، كخاصة تنزييو  بمكضكع عصمة النبي 

، كيستخرج ما كاف حتى يشؽ صدره  ب النبي ف ليس إلبميس حظ في النفكذ إلى قمكذلؾ أل
 .(4)فيو مف حظ الشيطاف"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف ما يزعـ بو الشيعة بأف حادثة شؽ الصدر تنافي العصمة التي خص اهلل تعالى بيا 
األنبيا، ىك قكؿ متيافت، كىك زعـ باطؿ كمناؼو لما دؿ عميو الشرع كالعقؿ، ككذلؾ مناؼو لمفيـك 

 العصمة.

  

                                                           
 (1/369)ج( انظر: حمزة محمد قاسـ، منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم (1
 (1/541)ج( األصبياني، الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة (2
 (7/205)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (3
 239( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (4
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 أواًل: الرد عمى الشيعة من خالل الشرع:
غكا،ه ىك ظف فاسد، فقد إف االعتقاد  بأف مس الشيطاف لمنبي يمـز منو إضبلؿ الممسكس كا 

تعرض الشيطاف لؤلنبيا، بأنكاع شتى مف اإلفساد كاإلغكا،، كلكف اهلل تعالى عصميـ مف إغكائو 
ليـ، فقد يضر الشيطاف النبي في دنياه كمعيشتو كبدنو، لكف اهلل تعالى حاؿ دكف إلحاؽ ضرر بيـ 

 يضر بالديف.

كزكجتو ككاف سببان في خركجيما مف الجنة، قاؿ تعالى حكاية  د تعرض الشيطاف آلدـ قل
ٚ ؾِِٔف ] كزكجتو: عف آدـ  َٕ ٚ ـَ  َّٚ ََم ِِم ُٓ َْٖخَرَج ٚ َؾ َٓ َْٔىُٚن َظْْ ََم افنَّ ََٖزَلَُّ  .{:7}البقرة:[ َؾ

مف نزغات الشيطاف كدلو عمى سبيؿ الكقاية منيا، قاؿ تعالى  كحذر اهلل تعالى النبي 
ٌٔع َظِِٔؿٌ ] :حكاية عف سيد الخمؽ  ِّ ُف َش َّٕ ًِْذ بِٚهلِل إِ ْز ٌُغ َؾْٚشَت َٕ َْٔىِٚن  ـَ افنَّ ٚ َيَْْزَؽََّْؽ ِم [ َوإِمَّ

 .{644}األعراف:

بأف قتمو لمرجؿ كاف مف عمؿ الشيطاف، قاؿ تعالى حكاية عف  ككذلؾ اعترؼ مكسى 
ُف َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ ] :مكسى  َّٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ  .{59}القصص:[ و َؿَٚل َهَذا ِم

ْٔىُٚن ]: كقاؿ تعالى حكاية عف أيكب  َِْل افنَّ ُف َأِنِّ َمسَّ ََٕٚدى َربَّ قَب إِْذ  ْر َظْبَدٕٚ َأيُّ ـُ َواْذ

ٍٛ َوَظذاٍب بُِْ   .{85}ص [ ْه

فاألنبيا، كميـ معصكمكف، كمع ذلؾ فقد تعرض ليـ الشيطاف بألكاف شتى، كرغـ عصمتيـ 
غكائيـ.  إال أنو حاكؿ مراران أف يصؿ إلييـ، كال يمـز مف ذلؾ إضبلليـ كا 
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ٍيرىةى  :  : أىفَّ النًَّبيَّ عىٍف أىًبي ىيرى ا ًمٍف مىٍكليكدو ييكلىدي  "قىاؿى ًإالَّ كىالشٍَّيطىافي يىمىس وي ًحيفى ييكلىدي، مى
ـى كىاٍبنىيىا ٍريى ا ًمٍف مىسٍّ الشٍَّيطىاًف ًإيَّاهي، ًإالَّ مى اًرخن ٍيرىةى "فىيىٍستىًيؿ  صى : ، ثيَـّ يىقيكؿي أىبيك ىيرى : كىاٍقرى،يكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ

َْٔىِٚن اف] ـَ افنَّ ٚ ِم َٓ َت يَّ ِجٔؿِ َوإِِنِّ ُأِظُٔذَهٚ بَِؽ َوُذرِّ  .(1).{:7}آل عمران:[ رَّ

ا ًمٍف مىٍكليكدو ييكلىدي ًإالَّ كىالشٍَّيطىافي يىمىس وي ًحيفى ييكلىدي"قكلو  موضع الشاىد:  : "مى

: أف مس الشيطاف لممكلكد سنة مف سنف اهلل تعالى عمى جميع بني آدـ دكف استثنا،، وجو الداللة
ـى كىاٍبنىيىا" فمك كاف النبي محمد إال مريـ كابنيا عمييـ السبلـ، بدليؿ قكلو  ٍريى ممف شمميـ  : " ًإالَّ مى

االستثنا، لقاؿ: إال مريـ كابنيا كأنا، كلما لـ يقؿ ذلؾ ثبت أف االستثنا، خاص بمريـ كابنيا عمييـ 
 السبلـ.

قاؿ القرطبي في تفسيره " قاؿ عمماؤنا: فأفاد ىذا الحديث أف اهلل تعالى استجاب دعا، أـ 
ف لـ يكف مريـ، فإ ف الشيطاف ينخس جميع كلد آدـ حتى األنبيا، كاألكليا، إال مريـ كابنيا...، كا 

كذلؾ بطمت الخصكصية بيما، كال يمـز مف ىذا أف نخس الشيطاف يمـز منو إضبلؿ الممسكس 
غكاؤه فإف ذلؾ ظف فاسد، فكـ تعرض الشيطاف لؤلنبيا، كاألكليا، بأنكاع اإلفساد كاإلغكا، كمع  كا 

َىٚنٌ ميـ اهلل مما يركمو الشيطاف، كما قاؿ تعالى:]ذلؾ عص ِْ ْؿ ُش ِٓ ْٔ َِ َْٔس َفَؽ َظ [ إِنَّ ِظَبِٚدي َف

ىذا مع أف كؿ كاحد مف بني آدـ قد ككؿ بو قرينو مف الشياطيف، كما قاؿ رسكؿ اهلل ، .{86}احلجر:

"ف عيصما مف نخسو فمـ يعصما مف مبلزمتو ليما كمقارنتو  .(2)، فمريـ كابنيا كا 

قاؿ ابف حجر: " الذم يقتضيو لفظ الحديث ال إشكاؿ في معناه، كال مخالفة لما ثبت مف 
عصمة األنبيا،، بؿ ظاىر الخبر أف إبميس ميمىكَّفه مف مس كؿ مكلكد عند كالدتو، لكف مف كاف مف 
عباد اهلل المخمصيف لـ يضره ذلؾ المس أصبلن، كاستثنى مف المخمصيف مريـ كابنيا، فإنو ذىب 

                                                           
{ ]آؿ عمراف: ( (1 يَّتىيىا ًمفى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً ذيرٍّ نٍّي أيًعيذيىىا ًبؾى كى ( 6/34[.)ج36البخارم، كتاب تفسير القرآف، بىابي }كىاً 

 2366( حديث رقـ 4/1838)ج ـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ عيسى ، مسم4548حديث رقـ 
 (4/68)ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف (2
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عمى عادتو فحيؿ بينو كبيف ذلؾ، فيذا كجو االختصاص، كال يمـز منو تسمطو عمى غيرىما  يمس
 .(1)مف المخمصيف"

ةى،  :قاؿ: قاؿ رىسيكؿي اهلًل  كعف أبي ىريرة  مىيَّ اٍلبىاًرحى عىؿى يىٍفًتؾي عى " ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمفى اٍلًجفٍّ جى
فَّ اهللى أىٍمكىنىًني ًمٍنوي فىذىعىت وي  ةى، كىاً  مىيَّ الصَّبلى ًليىٍقطىعى عى
ٍنًب سىاًريىةو ًمٍف (2) ، فىمىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف أىٍرًبطىوي ًإلىى جى

كا تى  تَّى تيٍصًبحي كفى ًإلىٍيًو أىٍجمىعيكفى سىكىاًرم اٍلمىٍسًجًد، حى ـٍ  -ٍنظيري مىٍيمىافى  -أىٍك كيم كي ثيَـّ ذىكىٍرتي قىٍكؿى أىًخي سي
 :[ ُٚب َٝ افَقهَّ ْٕ َؽ َأ َّٕ ًِْدي إِ ـْ َب ٌِل أِلََحٍد ِم ٚ ََل َيَْْب ًُ ِْ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ [ َؿَٚل َربِّ اْؽ

اًسئنا".{79}ص: ، فىرىدَّهي اهللي خى
(3). 

ةى" : "قكلو  موضع الشاىد: مىيَّ الصَّبلى ةى، ًليىٍقطىعى عى مىيَّ اٍلبىاًرحى عىؿى يىٍفًتؾي عى  ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمفى اٍلًجفٍّ جى

نما حالت مف أف العصمة لـ تمنع الشيطاف مف أف يحاكؿ الفتؾ برسكؿ اهلل  وجو الداللة: ، كا 
 شيطاف.عمى ال ، ككانت سببان في أف يتغمب النبي تمكنو مف رسكؿ اهلل 

يتبيف مف اآليات كاألحاديث السابقة أف مس الشيطاف لؤلنبيا، ىك أمر ال يتنافى مع 
كأف ىناؾ فرؽ بيف المس المس يككف ليـ عند كالدتيـ حاليـ مثؿ باقي البشر،  إذ إفالعصمة، 

نما  جا،ت حادثة شؽ الصدر كاستخراج حظ كالتمبس، فالشيطاف لـ يتمبس باألنبيا، مطمقان، كا 
العصمة كالحفظ مف الشيطاف، فبل منافاة بيف شؽ  لتثبت لمنبي  اف مف قمب سيد البشر الشيط

مف األمكر التي قد تمحؽ الضرر بالرسالة  المراد بالعصمة ىك عصمتو  إذ إفالصدر كالعصمة، 
 كالدعكة إلى اهلل تعالى.

 ثانيًا: الرد عمى الشيعة من خالل العقل:
، إف ما يزعـ بو الشيعة بأف حادثة شؽ الصدر تتنافى كعصمة األنبيا، فيو تعدو عمى اهلل 

فمف المعمكـ أف ىذا الككف قائـ عمى قانكف األسباب كالمسببات، كأف اهلل تعالى ىك خالؽ األسباب 

                                                           
 (8/212)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (1
ا: المىٍعؾ ًفي الت راب. ابف َفَذَعتُُّو:( (2 نىٍقتيو، كالذٍَّعتي كالدٍَّعتي ًبالذَّاًؿ كىالدَّاًؿ: الدٍَّفع العىًنيؼ، كالذٍَّعتي أىٍيضن  أىٍم خى

 (2/160)جاألثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 
( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب جكاز لعف الشيطاف في أثنا، الصبلة، كالتعكذ منو (3

 541( حديث رقـ 1/384)جكجكاز العمؿ القميؿ في الصبلة 
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كف كالمسببات، فكؿ شي، يحدث في ىذا الككف ال بد لو مف سبب، فربط المسببات بأسبابيا ىك قان
عاـ شامؿ لكؿ ما في الككف، كلكؿ ما يحصؿ لئلنساف في الدنيا كاآلخرة، لذلؾ نجد أف كممة سنة 

ـْ ]اهلل تعالى كردت في القرآف الكريـ أكثر مف مرة قاؿ تعالى:  ـْ َؿْبُؾ َوَف ْٝ ِم َِ َٜ اهلِل افَّتِل َؿْد َخ ُشَّْ

ِٜ اهللِ َتْبِديًًل 
اهلل تعالى أف يحدث كؿ شي، في ىذا الككف كفؽ فقد قضى  .،{67}الفتح:[ ََتَِد فُِسَّْ

 سنف قضاىا سبحانو كتعالى، كلنضرب بعض األمثمة عمى ذلؾ:

مف المعمكـ أف اهلل تعالى قادر عمى خمؽ آدـ ببل أسباب، كذلؾ بأف يقكؿ لو كف  المثال األول:
نما أجرل عميو األسباب كالقكانيف كجعمو يمر بعدة مراحؿ  فيككف، لكف اهلل تعالى لـ يفعؿ ذلؾ، كا 

 كىي عمى النحك التالي:

ٍف أىًبي ميكسىى المرحمة األولى:  عداد التراب: عى ًف النًَّبيٍّ مرحمة جمع كا  : ، عى مىؽى المَّوي »، قىاؿى خى
دي كىاأٍلىٍبيىضي كىاأٍلى  سىًب ذىًلؾى فىًمٍنييـي اأٍلىٍسكى مىى حى يَّتيوي عى ٍت ذيرٍّ رىجى ـى ًمٍف أىًديـً اأٍلىٍرًض كيمٍّيىا، فىخى ٍحمىري آدى

ًبيثي  ، كىاٍلخى ٍزفي ، كىالسٍَّيؿي كىاٍلحى ـٍ بىٍيفى ذىًلؾى ًمٍنيي ، كى  .(1)«كىالطٍّيبي  كىاأٍلىٍصفىري

افَِّذي ] مف طيف: كضع اهلل تعالى الما، عمى التراب فأصبح طينان، قاؿ تعالى:المرحمة الثانية: 

ـْ ضِغٍ  َسِٚن ِم ْٕ َؼ اإِل ِْ ُف َوَبَدَأ َخ ََ َِ ٍء َخ ؾَّ َرْ ـُ ـَ   .{;}السجدة:[ َأْحَس

 الزبان: قاؿ تعالى:ترؾ الطيف مدة بعد ذلؾ ليجؼ كيتماسؾ فأصبح طينان المرحمة الثالثة: 
ـْ ضٍِغ ََلِزٍب ] َُْٚهْؿ ِم َْ َِ ٚ َخ َّٕ َْٚ إِ َْ َِ ـْ َخ ٚ َأْم َم ًَ ِْ ْؿ َأُهْؿ َأَصدُّ َخ ِٓ تِ ٍْ فات:[ َؾْٚشَت   {55}الصَّ

 .(2)كالبلزب: المزج الصمب" -قاؿ الطبرم: " فخمؽ اهلل آدـ مف طيف الزب 

ْد ] بح كالصمصاؿ: قاؿ تعالى:ترؾ الطيف البلزب مدة ليجؼ قميبلن فأصالمرحمة الرابعة:  ََ َوَف

ٍ٘ َمْسُْقنٍ  ـْ َُحَ َِْهٍٚل ِم ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ   {:6}احلجر:[ َخ

                                                           
، الحاكـ 6181( حديث رقـ 14/60)ج( ابف حباف، صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، باب بد، الخمؽ (1

، صححو األلباني، انظر: األلباني، التعميقات 3037( حديث رقـ 2/288عمى الصحيحيف )ج النيسابكرم، المستدرؾ
 6148( حديث رقـ 9/32الحساف عمى صحيح ابف حباف، كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو )ج

 (1/456)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (2
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َؼ ] ترؾ الصمصاؿ مدة حتى يجؼ أكثر كيصبح كالفخار: قاؿ تعالى:المرحمة الخامسة:  َِ َخ

ٚرِ  خَّ ٍَ ٚف ـَ َِْهٍٚل  ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ محن:[ اإِل   {58}الرَّ

ـْ ُروِحل ]: قاؿ تعالى :نفخ الركح في آدـ المرحمة السادسة:  ُٝ ؾِِٔف ِم ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو َؾَِ٘ذا َشقَّ

ـَ  قا َفُف َشِٚجِدي ًُ ََ   .{=6}احلجر:[ َؾ

قاؿ مقاتؿ بف سميماف: " فقد بدا خمؽ آدـ مف أديـ األرض كىك التراب، ثـ تحكؿ التراب الى 
يرت رائحة الطيف فتحكؿ الى حمأ مسنكف، ثـ لصؽ فتحكؿ الطيف، كتحكؿ الطيف الى سبللة، ثـ تغ

الى طيف الزب، ثـ صار لو صكت كصكت الفخار، ثـ نفخ فيو الركح...، ثـ جعؿ ذريتو مف 

 .(1)النطفة التي تنسؿ مف اإلنساف، كمف الما، المييف كىك الضعيؼ"

أف ينبض، كما كاف لدمو أف يجرم في العركؽ لكال تمؾ النفخة مف  فما كاف لقمب آدـ 
بجميع مراحؿ الخمؽ السابقة، كلكال ىذه النفخة  اهلل تعالى، كىذه النفخة جا،ت بعد مركر آدـ 

 لكنا كأم جماد مكجكد في ىذا الككف، فيؿ كانت النفخة قبؿ أف ييجرم اهلل تعالى عمى آدـ 
جا، مف غير مراحؿ خمؽ؟ ككذلؾ حادثة شؽ الصدر جا،ت مقدمة  قانكف األسباب، أـ أف آدـ 

أف يعصـ النبي عصمة مطمقة قبؿ لتككف مف األسباب المؤدية لمعصمة فيما بعد، كلك شا، اهلل 
أراد أف تجرم مقاديره كترتبط األسباب بالمسببات، كىذا مف  الكالدة لكاف ما أراد، كلكف اهلل 

 .متعمقة بإرادة اهلل السنف كالنكاميس الككنية ال

  

                                                           
 (5/59)جف ( مقاتؿ بف سميماف، تفسير مقاتؿ بف سميما(1
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قادر عمى أف يجعؿ الناس جميعان مؤمنيف مكحديف دكف أف يرسؿ رسبلن  إف اهلل تعالى :المثال الثاني
ٍس ُهَداَهٚ]قاؿ تعالى:  كأنبيا،، ٍْ َٕ ؾَّ  ـُ  َْْٚٔ أم أف اهلل تعالى قادر ، {57}السجدة:[ َوَفْق ِصْئَْٚ آَلََت

، كلكف جرت سنة اهلل تعالى أف يككف الجزا، بعد ءكاألنبياعمى ىداية الخمؽ دكف الحاجة لمرسؿ 

َتُْقنَ ]االختبار كالتمحيص كما قاؿ تعالى  ٍْ َُقُفقا َآَمَّْٚ َوُهْؿ ََل ُي قا َأْن َي ـُ َٛ افَُّْٚس َأْن ُيْسَ [ َأَحِس

َك ُشًدى]كقاؿ تعالى  {6}العنكبوت: َسُٚن َأْن ُيْسَ ْٕ ُٛ اإِل َس افَِّذي ]كقاؿ تعالى    {:7}القوامة:[ َأَُيْ

قرُ  ٍُ ٌَ ِزيُز اف ًَ ًًل َوُهَق اف َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ ْؿ َأيُّ ـُ َق ُِ َْٔب
ََٔٚة فِ َؼ ادَْقَت َواحَل َِ كحتى يقيـ اهلل     {6}ادلك:[ َخ

  الحجة عمى اإلنساف، اقتضت حكمتو أف يربط األسباب بالمسببات فأرسؿ الرسؿ كاألنبيا،، قاؿ
ِ ]تعالى  َٚن اهللُ َظِزيًزا ُرُشًًل ُمَبؼِّ ـَ ُشِؾ َو َد افرُّ ًْ ٌٜ َب قَن فَِِِّْٚس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ ـَ فَِئًلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي

ككذلؾ خمؽ اهلل تعالى الصحؼ كالمبلئكة المككمكف بالتسجيؿ رغـ أف اهلل  ،{5:9}النساء:[ َحًَُِٔم 

ـَ ]تعالى: تعالى قادر عمى أف يحصي كؿ شي، مف غير أف يككؿ المبلئكة، قاؿ  ََٕوُع ادََقاِزي َو

ـَ  ٚ َو َْْٔٚ ِِبَ ـْ َخْرَدٍل َأَت ٍٜ ِم
َٚل َحبَّ ََ َٚن ِمْث ـَ ًْٔئٚ َوإِْن  ٌس َص ٍْ َٕ ُؿ  َِ ِٜ َؾًَل ُتْي ََٔٚم

َِ َْٔقِم اف
ْسَط فِ َِ ك بَِْٚ اف ٍَ

هلل يتبيف أف ىذا الككف قائـ عمى قانكف األسباب كالمسببات، كأف ا كبذلؾ .{;8}األىبواء:[ َحِٚشبِغَ 

تعالى أجرل ىذه الحادثة لنبيو لتككف شاىدان عمى عصمتو أماـ مف ال يؤمنكف إال باألشيا، 
 بعينو كيطمئف قمبو كفؤاده. المحسكسة، ككذلؾ ليراىا النبي 

 ثالثًا: الرد عمى الشيعة من خالل مفيوم العصمة.
حادثة شؽ الصدر تنافي العصمة دليؿ عمى عدـ فيميـ لمدلكؿ كؿ الشيعة أف إف في ق

قىدٍ »: العصمة، فإف قكؿ أنس  ٍدًرهً  ًفي اٍلًمٍخيىطً  ذىًلؾى  أىثىرى  أىرىل كيٍنتي  كى كاف ىذا في زمف  ،(1)«صى
عمى أكمؿ األحكاؿ مف العصمة مف الشيطاف كغيره، كخمقت ىذه العمقة؛  الطفكلية، حيث نشأ 

األجزا، اإلنسانية، فخمقيا تكممة لمخمؽ اإلنساني فبل بد منيا، كنزعيا أمر ربانى طرأ ألنيا مف جممة 
ظ   ىىذىا بعد ذلؾ، كنزعيا كرامة ربانية أبمغ مف خمقو بدكنيا، كقكؿ الممؾ: " " أف ًمٍنؾى  الشٍَّيطىافً  حى

                                                           
إلى السماكات، كفرض الصمكات   ( مسمـ، صحيح مسمـ،  كتاب اإليماف، باب اإلسرا، برسكؿ اهلل (1
 162(  جز، مف حديث رقـ 1/147)ج
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ا، فأزيمت مف قمبو فمـ تمؾ العمقة التي خمقيا اهلل تعالى في قمكب البشر قابمة لما يمقيو الشيطاف فيي
مؽ سميمنا منيا لـ يطمع اآلدميكف خي  يبؽ فيو مكاف قابؿ ألف يمقى الشيطاف فيو شيئان، كلك أنو 

، كما تبيف ليـ كماؿ  ليتحققكا مف كماؿ باطنو عمى حقيقتو، فأظيره اهلل عمى يد جبريؿ 
 .(1)ظاىره 

كغسمو في  كمما يدحض اعتراضات الشيعة حكؿ حادثة شؽ الصدر كاستخراج قمب النبي 
طست، ما ركاه مرجعيـ الكميني في كتابو مف إثبات لحقيقة غسؿ قمكب األنبيا،، كأف ىذا الغسؿ ال 
عبلقة لو بالعصمة كال يتنافي مع عصمتيـ عمييـ السبلـ، فمما أكرده الكميني في ىذا الباب عف 

ف أسباط قاؿ: قمت ألبي الحسف الرضا: جعمت فداؾ ما ترل آخذ بران أك بحران، فإف طريقنا عمي ب
كتصمي ركعتيف في    مخكؼ شديد الخطر؟ فقاؿ: اخرج بران كال عميؾ أف تأتي مسجد رسكؿ اهلل 

ؿ غير كقت فريضة، ثـ لتستخير اهلل تعالى مائة مرة كمرة، ثـ تنظر، فإف عـز اهلل لؾ عمى البحر فق
قٌر َرِحٔؿٌ ] :الذم قاؿ اهلل  ٍُ ٌَ ٚ بِْسِؿ اهللِ ََمَْراَهٚ َوُمْرَشَٚهٚ إِنَّ َرِّبِّ َف َٓ ُبقا ؾِٔ ـَ [ َوَؿَٚل اْر

{.، فإف اضطرب بؾ البحر فاتًؾ عمى جانبؾ األيمف كقؿ: بسـ اهلل اسكف بسكينة اهلل، كقر 85}هود:

، قمنا: أصمحؾ اهلل ما السكينة؟ قاؿ: ريح تخرج بكقار اهلل، كاىدأ بإذف اهلل، كال حكؿ كال قكة إال باهلل
فأقبمت تدكر  مف الجنة ليا صكرة كصكرة اإلنساف كرائحة طيبة، كىي التي نزلت عمى إبراىيـ 

ْؿ ] :حكؿ أركاف البيت كىك يضع األساطيف قيؿ لو: ىي مف التي قاؿ اهلل  ُُ ـْ َربِّ ٌٜ ِم َْٔ
ؾِِٔف َشُِ

َّٚ َتَرَك َآُل  ٌٜ ِِم َّٔ
َِ ُٜ  َوَب َُ ُف ادًََلئِ ُِ ِّ

؟ قاؿ: تمؾ السكينة في  {>68}البقرة:[ ُمقَشك َوَآُل َهُٚروَن ََتْ

تيٍغسىؿ فييا قمكب األنبيا،، ككاف التابكت يدكر في بني  -طست –التابكت، ككانت فيو طشت 
 .(2)إسرائيؿ مع األنبيا،..."

 قكؿ أبي الحسف الرضا " ككانت فيو طشت تغسؿ فييا قمكب األنبيا،" موضع الشاىد:

أف أحاديث الطست كغسؿ قمكب األنبيا، ثابت عمى لساف أئمتيـ الذيف يرجعكف إلييـ  وجو الداللة:
كيعتدكف بيـ، كلـ يتعرض أحد منيـ لتمؾ الركايات بالتجريح كما فعمكا بأحاديث أىؿ السنة، كلـ يقؿ 

                                                           
(، كانظر: أبك مديف بف أحمد الفاسي، حاشية 2/69)ج( انظر: القسطبلني، المكاىب المدنية بالمنح المحمدية (1

 (1/89)جمستعذب اإلخبار بأطيب األخبار 
 5683( حديث رقـ 472-5/471)جباب صبلة االستخارة  الكافي، ، فركع( الكميني(2
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سؿ قمكب األنبيا، ينافي العصمة، فمماذا ال يذىب الشيعة لنقد كتبيـ كاالعتراض أحد منيـ بأف غ
 عمى ما جا، بيا كما فعمكا بكتب أىؿ السنة؟.

، مف شؽ لصدره الشريؼ ال يتنافى مع عصمتو  فإف ما حدث لمنبي  :وخالصة األمر
في حادثة شؽ الصدر كاف كرامة مف  كليس لو عبلقة بمفيكـ العصمة، فإف ما حدث مع النبي 

خاؿو مف  ، كمف أجؿ أف يككف ذلؾ ظاىران عيانان لمناس جميعان بأف قمب نبييـ اهلل تعالى لنبيو 
 كؿ ما يعترم اإلنساف مف ضغائف القمكب.
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 عمقة بقصة بدء الوحي والرد عميياالمت الثناعشريةشبيات الشيعة  :المطمب الثاني
  

ما ركاه البخارم  ،التي يزعـ الشيعة بعدـ صحتياك  ،في الصحيحيفالتي كردت مف األحاديث 
ٍنيىا أىنَّيىا قىالىٍت: قصة بد، الكحي في كمسمـ في صحيحييما  ٍؤًمًنيفى رىًضيى المَّوي عى عىٍف عىاًئشىةى أيٍـّ المي

ؿي مىا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  ٍؤيىا  أىكَّ ا،ىٍت ًمفى الكىٍحًي الر  ٍؤيىا ًإالَّ جى ، فىكىافى الى يىرىل ري ةي ًفي النٍَّكـً اًلحى الصَّ
نَّثي ًفيًو  كىافى يىٍخميك ًبغىاًر ًحرىا،و فىيىتىحى بلى،ي، كى بٍّبى ًإلىٍيًو الخى ٍبًح، ثيَـّ حي المَّيىاًليى  -كىىيكى التَّعىب دي  -ًمٍثؿى فىمىًؽ الص 

ذىكىاًت العىدىدً 
دي  قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزعى  (1) كَّ ٍنيىا فىيىتىزى ةى رىًضيى المَّوي عى ًديجى ، ثيَـّ يىٍرًجعي ًإلىى خى دي ًلذىًلؾى كَّ يىتىزى ًإلىى أىٍىًمًو، كى

 : : اٍقرىٍأ، قىاؿى ا،ىهي المىمىؾي فىقىاؿى ، فىجى اًر ًحرىا،و ؽ  كىىيكى ًفي غى ا،ىهي الحى تَّى جى ا أىنىا ًبقىاًرئو »ًلًمٍثًميىا، حى : " «مى ، قىاؿى
ذى  ٍيدى ( 2)ًني فىغىطًَّنيفىأىخى تَّى بىمىغى ًمنٍّي الجى ذىًني  (3)حى ، فىأىخى ا أىنىا ًبقىاًرئو : مى : اٍقرىٍأ، قيٍمتي مىًني، فىقىاؿى ثيَـّ أىٍرسى

، فىأى  ا أىنىا ًبقىاًرئو : مى : اٍقرىٍأ، فىقيٍمتي مىًني، فىقىاؿى ٍيدى ثيَـّ أىٍرسى تَّى بىمىغى ًمنٍّي الجى ذىًني فىغىطًَّني خى فىغىطًَّني الثَّاًنيىةى حى
: مىًني، فىقىاؿى ٍَِؼ[ الثَّاًلثىةى ثيَـّ أىٍرسى ـْ َظ َسَٚن ِم ْٕ َؼ اإِل َِ ََِؼ *َخ َؽ افَِّذي َخ  [ {6-5}العلق ]اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربِّ

عى ًبيىا رىسيكؿي المًَّو  :  فىرىجى ٍنيىا، فىقىاؿى ٍيًمدو رىًضيى المَّوي عى كى ةى ًبٍنًت خي ًديجى مىى خى ؿى عى يىٍرجيؼي فيؤىاديهي، فىدىخى
: « زىمٍّميكًني زىمٍّميكًني» بىرى ٍنيىا كىأىٍخبىرىىىا الخى ةى رىًضيى المَّوي عى ًديجى ٍكعي، فىقىاؿى ًلخى ٍنوي الرَّ تَّى ذىىىبى عى لىقىٍد »فىزىمَّميكهي حى

مىى ًشيتي عى ٍنيىا: كىبلَّ كىالمًَّو مىا ييٍخًزيؾى المَّوي أىبىدنا، ًإنَّؾى لىتىًصؿي « نىٍفًسي خى ةي رىًضيى المَّوي عى ًديجى فىقىالىٍت خى
تىٍحًمؿي الكىؿَّ  ، كى ـى الرًَّح
ؽٍّ، فىاٍنطىمىقىٍت ًبًو (4) مىى نىكىاًئًب الحى تيًعيفي عى ، كى ٍيؼى تىٍقًرم الضَّ ، كى ٍعديكـى تىٍكًسبي المى ، كى

دً  ةى خى ًديجى ٍـّ خى ٍبًد العيزَّل اٍبفى عى قىةى ٍبفى نىٍكفىًؿ ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى تَّى أىتىٍت ًبًو كىرى ٍنيىا حى ةي رىًضيى المَّوي عى كىافى  يجى كى
، فىيىٍكتيبي ًمفى اإًلٍنًجيًؿ ًبالًعٍبرىانً  كىافى يىٍكتيبي الًكتىابى الًعٍبرىاًنيَّ اًىًميًَّة، كى رى ًفي الجى يًَّة مىا شىا،ى المَّوي أىٍف اٍمرىأن تىنىصَّ

                                                           
راىـ معدكدة( كذكات العدد عبارة عف القمة نحك )د :، قاؿ بدر الديف العيني: " قاؿ الطيبيالماَياِلَي َذَواِت الَعَددِ ( (1

كقاؿ الكرماني: يحتمؿ أف يراد بيا الكثرة، إذ الكثير يحتاج إلى العدد ال القميؿ كىك المناسب لممقاـ، فأصؿ مدة 
نما أبيمت عائشة رضي اهلل عنيا  ،الخمكة معمـك ككاف شيران، كىك شير رمضاف كما ركاه ابف إسحؽ في السيرة كا 

التي يتخمميا مجيئو إلى أىمو" . بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح  العدد ىينا الختبلفو بالنسبة إلى المدة
 (1/56)جالبخارم 

. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر  الَغّط:( (2 اً،: اٍلغىٍكصي ًمٍنوي الغىط  ًفي اٍلمى العىٍصر الشًَّديدي كالكىٍبس، كى
 (3/373)ج
أقصى ما أقدر عميو حتى كجدت منو المشقة. انظر: القاضي عياض، مشارؽ : أم: أبمغ مني بمغ مني الَجْيدَ ( (3

 (1/161)جاألنكار عمى صحاح اآلثار 
4) ): . األزدم الحميدم،  َوَتْحِمُل الَكلا ا يتىكىمَّؼ كيثقؿ حممو فىييكى كىؿَّ أم: مف األثقاؿ كالحكائج الميمة كالعياؿ، ككؿ مى

 (1/509)جسمـ تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كم
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ٍع ًمفى  ٍـّ، اٍسمى ٍنيىا: يىا اٍبفى عى ةي رىًضيى المَّوي عى ًديجى ، فىقىالىٍت لىوي خى ا كىًبيرنا قىٍد عىًميى كىافى شىٍيخن ، كى  اٍبًف يىٍكتيبى
اذىا تىرىل؟ فىأىٍخبىرىهي رىسيكؿي المًَّو  قىةي: يىا اٍبفى أىًخي مى ، فىقىاؿى لىوي كىرى قىةي: ىىذىا خى  أىًخيؾى بىرى مىا رىأىل، فىقىاؿى لىوي كىرى

مىى ميكسىى  االنَّاميكسي الًَّذم نىزَّؿى المَّوي عى ذىعن ، يىا لىٍيتىًني ًفييىا جى
(1)،  ، يًّا ًإٍذ ييٍخًرجيؾى قىٍكميؾى لىٍيتىًني أىكيكفي حى

ـٍ يى «أىكى ميٍخًرًجيَّ ىيـٍ : »فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، لى ـٍ : نىعى ، ، قىاؿى ؿه قىط  ًبًمٍثًؿ مىا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيكًدمى ٍأًت رىجي
فىتىرى الكىٍحيي  ، كى فٍّيى قىةي أىٍف تيكي ـٍ يىٍنشىٍب كىرى رنا. ثيَـّ لى ٍرؾى نىٍصرنا ميؤىزَّ ٍف ييٍدًرٍكًني يىٍكميؾى أىٍنصي  .(2) كىاً 

أصح ساؽ الشيعة العديد مف الشبيات حكؿ ىذا الحديث، رغـ أف ىذه القصة ثابتة كب
األسانيد، كال يخمك منيا كتاب مف كتب أىؿ السنة، إال أف الشيعة يطعنكف بما كرد بيا مف أخبار، 

 حيث يتيمكف البخارم كمسمـ بالكذب كاالفترا، بسبب ايرادىـ ليذا الحديث.

ك القصة ال تخمك مف "كعقب الطبطبائي عمى قصة بد، الكحي الكاردة في الصحيحيف بقكلو: 
في ككف ما شاىده كحيان إلييان مف ممؾ سماكم ألقى  فييا مف اإلشكاؿ شؾ النبي شي،، كأىكف ما 

كتردده، بؿ ظنو أنو مف مس الشياطيف بالجنكف، كأشكؿ منو سككف نفسو في ككنو  إليو كبلـ اهلل 
ـْ َرِّبِّ ]نبكة إلى قكؿ رجؿ نصراني مترىب كقد قاؿ تعالى:  ٍٜ ِم َِّْٔ كأم .، {;9}األىعام:[ ُؿْؾ إِِنِّ َظَذ َب

ِْل ]حجة بينة في قكؿ كرقة؟ كقاؿ تعالى:  ًَ َب ـِ اتَّ ٚ َوَم َٕ ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ـِغَ  ـَ ادُْؼِ ٚ ِم َٕ ىي سككف نفسو إلى قكؿ  فيؿ بصيرتو  .،{>54}يوسف:[ َوُشْبَحَٚن اهللِ َوَمٚ َأ

سككف أنفسيـ إلى سككف نفسو إلى ما ال حجة فيو قاطعة؟ كقد قاؿ كرقة؟ ك بصيرة مف اتبعو 
ِدهِ ]تعالى: " ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّْبِ َْْٔٚ إَِػ  ََم َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف ٚ َأْوَح َّٕ فيؿ كاف  .،  {5:7}النساء:[ إِ

"اعتمادىـ في نبكتيـ عمى مثؿ ما تقصو ىذه القصة؟
(3). 

                                                           
ذعىة الًَّتي يضحى  َيا َلْيَتني ِفيَيا جذعا:( (1 أىم: لىٍيتىني كنت ًحيف الن بيكَّة شىابًّا، كالجذع اٍسـ لكلد اٍلمعز ًإذا قكم اٍلجى

 (1/145)جبيىا. ابف الجكزم، غريب الحديث 
 ،3( حديث رقـ 1/7)ج؟  ( البخارم، صحيح البخارم، بد، الكحي، كيؼ كاف بد، الكحي إلى رسكؿ اهلل (2

 160( حديث رقـ 1/139)ج كمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بد، الكحي إلى رسكؿ اهلل 
 (377-20/376)ج( محمد حسيف الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف (3



  

256 
 

رافة العبيدم: " إف ما تدعكنا إليو ىذه الركايات مف مفاىيـ يمفيا الكىـ كالخيقكؿ عبد الحسيف 
 .(1)ال نتكقؼ لحظة في رفضيا كعدـ قبكليا لتصادميا الصارخ مع العقؿ كالكجداف"كالتمفيؽ، 

، مف الشيعة يزعمكف بأف ما جا، في الحديث يتعارض مع مكانة النبي  كغيرهفالطبطبائي 
قؿ الصحيح، كقد قاـ الشيعة بإيراد العديد مف الشبيات حكؿ ىذه القصة، يتعارض كذلؾ مع العك 

 كمف ىذه الشبيات ما يمي:

مكحي أف يظف أنو مف مس ل النبي  يزعـ الشيعة أنو مف المستحيؿ عند رؤية الشبية األولى:
شيئان عما حدث لو، كال يعمـ نكعية الرسالة كالنبكة  عمى نفسو، كال يدرمالشياطيف بالجنكف، كيخشى 

 التي أيٍعًطيىٍت إليو كبيًعثى بيا، كينتظر حتى تخبره زكجتو خديجة رضي اهلل عنيا ككرقة بف نكفؿ،

َؿَٚل إِِنِّ ]أعمف بكؿ صراحة عف نبكتو كىك ما زاؿ في الميد:  بينما نقرأ في القرآف بأف عيسى 

ًَّٔٚظْبُد اهللِ َآَتِِٚنَ  بِ َٕ ِْل  َِ ًَ أنو عمـ بنبكتو في  ، كنقرأ أيضان عف مكسى .{74}مريم:[ افَُِتَٚب َوَج

ْح ِِل َصْدِري]]بداية نزكؿ الكحي عميو كأعد نفسو لمدعكة اإلليية كقاؿ:  ْ * َؿَٚل َربِّ اْذَ َوَيسِّ

حقيقة، فإف خديجة رضي اهلل عنيا  فإف كاف ما حدث مع النبي .، {:6-69}طه[ ِِل َأْمِري

في التصدم ألمر النبكة كالرسالة،  كالنصراني كرقة بف نكفؿ كانا أنسب كأليؽ مف رسكؿ اهلل 
 .(2)كما يزعـ الشيعة كأنيما أقدـ إيمانان كاعتناقان لئلسبلـ مف رسكؿ اهلل 

ي تحقيقيا إلى كيؼ يجكز إرساؿ نبي يجيؿ نبكة نفسو، كيحتاج ف : "خميؿ جكاد محمد يقكؿ
االستعانة بامرأة أك نصراني؟ ألـ تكف ىي فضبلن عف ذلؾ النصراني أجدر بمقاـ النبكة مف ذلؾ 

 .(3)الخائؼ المرعكب الشاؾ؟ "

كيؼ يمجأ لزكجتو ليقكؿ ليا مالي؟ لقد خشيت عمى  : "متسائبلن  العبيدم الحسيف عبد يقكؿك 
نفسي، فكانت زكجتو أكثر منو دراية كحكمة، كأعرؼ منو بما رأل! فأجابتو فكران أف ما بو ىك خير 

                                                           
 144( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (1
كانظر: محمد صادؽ  (،377-20/376)جحسيف الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف ( انظر: محمد (2

 245النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص 
 (1/51)ج( محمد جكاد خميؿ، كشؼ المتكارم في صحيح البخارم (3
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إلى آخر حديثيا، أما ىك المختار لمنبكة، كالمرتقب لحمؿ الرسالة، ..، .، كقالت لو أبشرمف اهلل 
إلى ذىنو غير الخشية عمى نفسو مف أف يككف قد حدث لو مكركه...، ..، فبل يتبادر .كقيادة البشرية

 .(1)فيؿ ىذا مما يقبمو العقؿ القكيـ كالمنطؽ السميـ؟ كىؿ ىذا ىك مستكل رسكليـ في أعينيـ؟"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
لمكحي في بداية األمر ال يتناسب مع مكانة  إف ما يزعـ بو الشيعة بأف عدـ معرفة النبي 

 كال يتناسب مع العقؿ الصحيح، ىك زعـ باطؿ كذلؾ مف عدة كجكه. النبي 

إف ما ذىبت إليو الشيعة يتعارض كصريح القرآف الكريـ، فقد أخبر اهلل تعالى أف  الوجو األول:
 شي، قبؿ أف يأتيو الكحي.لـ يكف يعمـ أنو سيكحى إليو، كلـ يكف يعمـ عف أمر النبكة  النبي 

ـْ ]قاؿ تعالى: 
َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوََل اإِليََمُن َوَفُِ ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروًحٚ ِم َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ َأْوَح ـَ َو

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ َؽ َفَت َّٕ ٚ َوإِ َٕ ـْ ِظَبِٚد َنُٚء ِم َٕ ـْ  ُٕقًرا ََنِْدي بِِف َم َُْٚه  ِْ ًَ ورى: [َج  .{96}الشُّ

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوََل اإِليََمنُ ]قاؿ الطبرم في تفسير اآلية: "كقكلو:  ْْ ـُ [ َمٚ 

ورى: : ما كنت تدرم يا محمد أم شي، الكتاب كال اإليماف يقكؿ جؿ ثناؤه لنبيو محمد . {96}الشُّ

 .(2)المذيف أعطيناكيما "

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َوََل اإِليََمنُ ]في تفسيره لآلية:  (3)كقاؿ ابف جزم الكمبي ْْ ـُ [ َمٚ 

ورى: بأف عممو اهلل تعالى ما لـ يكف   المقصد بيذا شيئاف: أحدىما تعداد النعمة عميو  .{96}الشُّ

يعمـ، كاآلخر احتجاج عمى نبكتو لككنو أتى بما لـ يكف يعممو كال تعممو مف أحد، فإف قيؿ: أما 
فبل إشكاؿ فيو، كأما اإليماف ففيو إشكاؿ ألف األنبيا، مؤمنكف باهلل قبؿ ككنو لـ يكف يدرم الكتاب 

                                                           
 145( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (1
 (21/560)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (2
ىك محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف يحيى بف عبد الرحمف بف يكسؼ بف جزم  ابن جزي الكمبي:( (3

ىػ(، عالـ، أديب، مشارؾ في العربية كالفقو كاألصكؿ كالكبلـ كالحديث كالقرا،ة  741 - 693الكمبي، الغرناطي )
 (9/11)جكالتفسير. عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي، معجـ المؤلفيف 



  

258 
 

نما كمؿ لو معرفتيا بعد بعثو، كقد كاف  مبعثيـ؟ فالجكاب أف اإليماف يحتكم عمى معارؼ كثيرة، كا 
 .(1)مؤمنان باهلل قبؿ ذلؾ، فاإليماف ىنا يعني بو كماؿ المعرفة كىي التي حصمت لو بالنبكة"

، كذلؾ ألف فيو لمكحي في بد، األمر فيو تشريؼ لمنبي  إف عدـ معرفة النبي  :الوجو الثاني
لـ يكف يتمقى أم مف العمـك عمى يد رىباف كقساكسة أىؿ الكتاب، ككذلؾ فيو  تأكيد عمى أنو 

ُف َبَؼٌ ]مما اتيمو بو المشرككف، كما قاؿ تعالى:  تبرأة لمنبي  ُّ ِِّ ًَ ََم ُي َّٕ َُقُفقَن إِ ُْؿ َي ُؿ َأَنَّ َِ ًْ َٕ ْد  ََ َوَف

لٌّ َوَهَذا فَِسٌٚن َظَرِِّبٌّ 
ِّ ِْٔف َأْظَج ِِْحُدوَن إَِف فمك كاف كما زعمكا يتمقى  {547}النحل:ُمبنٌِي[ فَِسُٚن افَِّذي ُي

 م يتنزؿ عمى األنبيا،.العمـ عند أىؿ الكتاب لعمـ كما عمـ كرقة بف نكفؿ بأف ىذا ىك النامكس الذ

عمى نفسو ليس المقصكد منيا خكفو أف يككف قد مسو الشيطاف  إف خشية النبي  الوجو الثالث:
نما خشيتو  كانت أال يقكل عمى تحمؿ ىذا األمر، كخشيتو مما سكؼ يمقاه  كما يزعـ الشيعة، كا 

ير مألكفة ىك أمر مف قكمو عند عمميـ بما حدث لو، كما أف الخشية كالخكؼ مف األمكر الغ
ْؿ ََل َتِهُؾ ] قال تعاىل حكاية عن إبراهوم طبيعي يصيب األنبيا، كغيرىـ،  َمَّ َرَأى َأْيِدََيُ َِ َؾ

َْٚ إَِػ َؿْقِم ُفقطٍ  ِْ ٚ ُأْرِش َّٕ ْػ إِ ًٜ َؿُٚفقا ََل َِّتَ ٍَ ْؿ ِخٔ ُٓ ََُِٕرُهْؿ َوَأْوَجَس ِمْْ ِْٔف  كقاؿ تعالى ، {4;}هود:[ إَِف

ًٜ ُمقَشك] :حكاية عف مكسى  ٍَ ِسِف ِخٔ ٍْ َٕ َْٖوَجَس ِِف   . {;:}طه:[ َؾ

قاؿ القاضي عياض: ليس ىك بمعنى الشؾ فيما أتاه مف اهلل تعالى لكنو ربما  قاؿ النككم: "
 .(2)خشي أف ال يقكل عمى مقاكمة ىذا األمر كال يقدر عمى حمؿ أعبا، الكحي فتزىؽ نفسو"

  

                                                           
 (2/253)ج( ابف جزم الكمبي، التسييؿ لعمـك التنزيؿ (1
 (2/200)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (2
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: ) خشيت عمى نفسي(، كقد ذكر ابف حجر العسقبلني العديد مف أقكاؿ العمما، في قكلو 
خشي عمى نفسو مس الجف أك الشيطاف، كمف األقكاؿ التي ذكرىا  كأنكر عمى مف تأكليا بأنو 

 ابف حجر ما يمي:

 : الجنكف كأف يككف ما رآه مف جنس الكيانة.القول األول
 : الياجس.القول الثاني

 : المكت مف شدة الرعب.ل الثالثالقو
 : المرض.القول الرابع

 : دكاـ المرض.القول الخامس
 : العجز عف حمؿ أعبا، النبكة.القول السادس
 : العجز عف النظر إلى الممؾ مف الرعب.القول السابع
 : عدـ الصبر عمى أذل قكمو.القول الثامن
 : أف يقتمكه.القول التاسع
 .: مفارقة الكطفالقول العاشر

 : تكذيبيـ إياه.القول الحادي عشر
 : تعييرىـ إياه القول الثاني عشر

 .(1)ثـ ارتضى رحمو اهلل مف ىذه األقكاؿ الثالث كالمذاف بعده، كاعتبر أف ما عداىا ميٍعتىرىض"

حيث إلى زكجتو ليشتكي إلييا ما أصابو ال يعتبر مف المعيبات،  إف ذىاب النبي  الوجو الرابع:
و مف الطبيعي أف يمجأ اإلنساف إلى مف يثؽ بيـ حيف ينزؿ بو أمر أك تحؿ بو ضائقة، بؿ إف في إن

لزكجتو فضيمة  لزكجتو كاعتبارىا شريكان لو في كؿ أمكره، فذىابو  ىذا دليؿ عمى محبة النبي 
يا كليس مأخذان يؤخذ عميو، فإف ما قامت بو خديجة رضي اهلل عنيا ليس فيو دليؿ عمى أن لو 

يمانان مف النبي  نما ىك ناتج عف معرفتيا بأف زكجيا مف عباد اهلل الصالحيف، أكثر حكمة كا  ، كا 
فيو كرامة لزكجيا، ككذلؾ ناتج عف خكفيا ىي أيضان عمى زكجيا، فأخذتو إلى  كأف ما حدث لو 

ف أمر كرقة كرقة بف نكفؿ لكثكقيا بو، كلعمميا ما عند كرقة مف عمـك أىؿ الكتاب، ككذلؾ ما كاف م
بأف ما حدث لو ىك مف إرىاصات النبكة فيك ناتج عف مدارسة كرقة  بف نكفؿ، فإف إخباره لمنبي 

كاف أميان ال يكتب كال يقرأ المكتكب، لذلؾ كاف  لكتب الييكد كالنصارل، كمف المعمكـ أف النبي 

                                                           
 (1/24)جابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم انظر: ( (1
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كليس مذمة كما يزعـ  ، كتمؾ منقبة لمنبي عند كرقة مف عمكـ أىؿ الكتاب مالـ يكف عند النبي 
 الشيعة.

جرت بأف األمر الجميؿ إذا قيًضيى بإيصالو إلى الخمؽ أف  إف عادة اهلل  قاؿ ابف حجر: "
مف الرؤيا الصادقة كمحبة الخمكة كالتعبد مف ذلؾ،  يىٍقدىمىوي ترشيح كتأسيس، فكاف ما يراه النبي 

كالمألكؼ، فنفر طبعو البشرم منو كىالو ذلؾ كلـ فمما فىًجئىوي الممؾ فىًجئىوي بغتة أمر خالؼ العادة 
يتمكف مف التأمؿ في تمؾ الحاؿ؛ ألف النبكة ال تزيؿ طباع البشرية كميا، فبل يتعجب أف يجزع مما 
لـ يألفو كينفر طبعو منو، حتى إذا تدرج عميو كألفو استمر عميو، فمذلؾ رجع إلى أىمو التي أىًلؼى 

كقع لو فيكنت عميو خشيتو بما عرفتو مف أخبلقو الكريمة كطريقتو الحسنة،  تأنيسيا لو، فىأىٍعمىمىيىا بما
 .(1)فأرادت االستظيار بمسيرىا بو إلى كرقة لمعرفتيا بصدقو كمعرفتو كقرا،تو الكتب القديمة"

ف مما يعاب عمى الشيعة ىك إنكارىـ عمى النبي  ذىابو إلى خديجة رضي اهلل عنيا،  كا 
ؿ، كزعميـ أف األمر لك كاف حقان كما جا، في الحديث فإف خديجة رضي كذىابو إلى كرقة بف نكف

، كفي الكقت ذاتو ال يعيبكف عمى شيكخيـ كعممائيـ اهلل عنيا ككرقة أحؽ بالرسالة مف النبي 
"عف  إيرادىـ لمقصة في كتبيـ التي يعتدكف بيا، فقد قاؿ مفسرىـ الطبرسي في تفسيره لسكرة العمؽ:

قاؿ لخديجة رضي اهلل عنيا: إٌني إذا خمكت كحدم  شرحبيؿ أٌف رسكؿ الٌمو  أبي ميسرة عمرك بف
سمعت ندا،. فقالت: ما يفعؿ الٌمو بؾ إاٌل خيران، فكالٌمو إٌنؾ لتؤدم األمانة كتصؿ الرحـ كتصدؽ 
الحديث، قالت خديجة رضي اهلل عنيا: فانطمقنا إلى كرقة بف نكفؿ كىك ابف عـٌ خديجة فأخبره 

ـٌ إيتني فأخبرني،   رسكؿ الٌمو بما رأل، فقاؿ لو كرقة: إذا أتاؾ فاثبت لو حتى تسمع ما يقكؿ ث
فمٌما خبل ناداه يا محٌمد: قؿ بسـ الٌمو الرحمف الرحيـ، الحمد لٌمو رٌب العالميف...، حتى بمغ كال 

ـٌ أبشر، فأن ا أشيد أٌنؾ الذم الٌضاليف، قؿ ال إلو إاٌل الٌمو، فأتى كرقة فذكر لو ذلؾ، فقاؿ لو: أبشر ث
ٌنؾ عمى مثؿ نامكس مكسى بيشٍّر بو ابف مريـ  ٌنؾ سكؼ تؤمر ، كا  ٌنؾ نبٌي مرسؿ، كا  ، كا 

لقد : »بالجياد بعد يكمؾ ىذا، كلئف أدركني ذلؾ ألجاىدفَّ معؾ، فمٌما تكفي كرقة، قاؿ رسكؿ الٌمو 
 .(2)«رأيت القس في الجٌنة عميو ثياب الحرير ألٌنو آمف بي كصٌدقني

                                                           
 (12/360)ج البخارم صحيح شرح البارم فتح العسقبلني، حجر ابف( (1
 (10/307)ج في تفسير القرآف البياف( الطبرسي، مجمع (2
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يا ىك شيخيـ الطبرسي يكرد القصة في تفسيره بنحك ما كرد في الصحيحيف، مؤكدان ذىاب ف
بصحبة خديجة رضي اهلل عنيا إلى كرقة بف نكفؿ، فكيؼ ينكر الشيعة عمى البخارم  النبي 

كمسمـ إيرادىـ لمحديث كال ينكركف عمى شيكخيـ ذلؾ؟ إف في ىذا دليؿ عمى أف تنكر الشيعة 
يا تتنافى مع العقؿ أك تنقص مف مقاـ النبكة كما يزعمكف، كلكف إنكارىـ لمحادثة لمحادثة ليس ككن

لمكحي في  ككنيا جا،ت في كتب السنة التي يعتد بيا أىؿ السنة، كقد تبيف أف عدـ معرفة النبي 
) لقد خشيت عمى نفسي( ىي مف األمكر المعتادة، كليس بيا ما ييعاب بو  بداية األمر، كقكلو 

، كلكف الذم ييعاب عميو ىك ما ذىبت إليو الشيعة مف جعؿ العقؿ حكمان عمى عمى النبي 
 النصكص الصحيحة الثابتة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية. 

لـ يفيـ  بقارئ( ما يدؿ عمى أف النبي )ما أنا  يزعـ الشيعة أف في قكؿ النبي  الشبية الثانية:
 الذم كاف يقصد مف قكلو: )اقرأ( أم: رتؿ ككرر ما أتمكه عميؾ، كأف النبي  مقصكد جبريؿ 

ىك أف يقرأ ما كاف مكتكبان عمى المكح، كىذا  فيـ عكس ىذا القكؿ حيث فيـ أف مقصكد جبريؿ 
 يستطيع أف يؤدم الرسالة حؽ كاف ضعيؼ البياف كاألدا،، بحيث ال يدؿ عمى أف جبريؿ 
ألف المراد مف األمر بالقرا،ة عند  كاف قاصر الفيـ كلـ يعمـ المقصكد، األدا، أك أف الرسكؿ 

في غار حرا، ىك بداية النبكة كالبعثة، كىذا األمر ىك انطبلقة  عمى النبي  نزكؿ جبريؿ 
 .(1)نزكؿ الكحي عميو كليس القرا،ة المفظية

رجبلن قبؿ أف يربيو تربية صالحة، كيعده إعدادان  كيؼ يبعث اهلل  : "خميؿ جكاد محمد يقكؿ
 .(2)"؟بحيث يستطيع أف يككف في مستكل الحدث العظيـ الذم ينتظره ،تامان 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
كاف  )ما أنا بقارئ( فيو ما يكىـ بأف جبرئيؿ  إف ما يزعـ بو الشيعة بأف قكؿ النبي 

كاف قاصر الفيـ، كزعميـ بأف المقصكد مف قكلو: )اقرأ(  ضعيؼ البياف كاألدا،، أك أف الرسكؿ 
، ليس القرا،ة المفظية، ىك زعـ باطؿ كمتيافت، كفيو تعدو عمى الكحي، كسك، أدب مع النبي 

 ككذلؾ فيو دليؿ كاضح عمى تأكيؿ الشيعة لؤللفاظ كصرفيا عف حقيقتيا، كذلؾ لما يمي:

                                                           
كانظر: محمد صادؽ  (،377-20/376)ج( انظر: محمد حسيف الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف (1

 245النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص 
 (1/51)ج( محمد جكاد خميؿ، كشؼ المتكارم في صحيح البخارم (2
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إف في تأكيؿ الشيعة لكممة اقرأ بأف المقصكد بيا ليس القرا،ة المفظية، فيو مخالفة لما جا، في  :أوالً 
القرآف الكريـ، فقد كردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ مقركنة بالكتاب مما يدؿ عمى أف المقصكد 

َٔ ]بيا القرا،ة المعيكدة، قاؿ تعالى:  ِسَؽ اف ٍْ ك بَِْ ٍَ ـَ َْٔؽ َحِسًٔبٚاْؿَرْأ ـَِتَٚبَؽ  َِ  .{58}اإلرساء:[ ْقَم َظ

، أم: اقرأ كتاب عممؾ الذم عممتو في الدنيا، [اقرأ كتابؾ]قاؿ الطبرم: " عنى بقكلو 

 .(1)الذم كاف كاتبانا يكتبانو"

كقاؿ الفخر الرازم في تفسيره لآلية: " الكتابة أيضان في عرؼ الناس عبارة عف نقكش 
معرفات أللفاظ مخصكصة، فعمى ىذا، داللة تمؾ النقكش مخصكصة اصطمح الناس عمى جعميا 

عمى تمؾ المعاني المخصكصة داللة كائنة جكىرية كاجبة الثبكت، ممتنعة الزكاؿ، كاف الكتاب 
 .(2)المشتمؿ عمى تمؾ النقكش أكلى باسـ الكتاب"

الناس يـك فإذا قاؿ قائؿ بأف ىناؾ أميكف ال يجيدكف القرا،ة، أجيب عميو بأف اهلل تعالى يبعث 
 القيامة كليس فييـ أحد إال كيجيد القرا،ة.

 .(3)أم: كتاب أعمالؾ، ككؿٌّ ييبعث قارئان" [،اٍقرىٍأ ًكتىابىؾى ] قاؿ النسفي في تفسيره لآلية: "

كبذلؾ يتبيف أف تأكيؿ الشيعة لكممة اقرأ فيو مخالفة صريحة لما كرد في القرآف الكريـ فيما 
 يتعمؽ بمفيكـ ىذه الكممة.

إف في تأكيؿ الشيعة لكممة اقرأ فيو مخالفة ألقكاؿ العمما،، فقد صرح العمما، بأف المقصكد  نيًا:ثا
 مف القرا،ة ىي القرا،ة المعيكدة بيف الناس.

قكلو ما أنا بقارئ ثبلثان، ما نافية إذ لك كانت استفيامية لـ يصمح دخكؿ  قاؿ ابف حجر: "
اْؿَرْأ بِْٚشِؿ ]: ما أحسف القرا،ة، فمما قاؿ ذلؾ ثبلثان قيؿ لو: البا،...، كالبا، زائدة لتأكيد النفي، أم

َؼ  َِ عانتو فيك يعممؾ  ،.{5}العلق:[ َربَِّؽ افَِّذي َخ أم ال تقرؤه بقكتؾ كال بمعرفتؾ لكف بحكؿ ربؾ كا 

                                                           
 (17/401)ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1
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كما خمقؾ، ككما نزع عنؾ عمؽ الدـ كغمز الشيطاف في الصغر، كعمـ أمتؾ حتى صارت تكتب 
 .(1)" كانت أميةبالقمـ بعد أف 

كىذا ما أكده أيضان القسطبلني بقكلو: " )ما أنا بقارئ(، ما نافية كاسميا أنا، كخبرىا بقارئ، 
 .(2)أم: ما أحسف أف أقرأ"

ك « أنا»ىنا نافية كاسميا « ما»: " قاؿ العمما،: (3)كبمثؿ ذلؾ قاؿ شمس الديف السفيرم 
 .(4)ما أحسف القرا،ة" خبرىا، كالبا، زائدة لتأكيد النفي أم:« بقارئ»

كىذا ما جـز بو المبل القارم بقكلو: " )ما أنا بقارئ( أم: ال أحسف القرا،ة، كلـ أتعمـ القرا،ة 
 .(5)كما ىك المعتاد فيمف يقرأ"

يتضح مف أقكاؿ العمما، السابقة بأف كممة )اقرأ( الكاردة في الحديث المقصكد بيا القرا،ة 
 .يزعـ الشيعةلمعيكدة، كليس كما المفظية، كىي مف جنس القرا،ة ا

إف في تأكيؿ الشيعة لكممة اقرأ بأف المقصكد بيا ليس القرا،ة المفظية، فيو مخالفة لما جا، في  ثالثًا:
معاجـ المغة حكؿ مفيكـ كممة اقرأ، فكممة )قرأ( جا،ت في كافة معاجـ المغة بمعني الجمع كالضـ 

اؿ تعالى: كالقرا،ة، كسمي القرآف بذلؾ لجمعو ما فيو مف األحكاـ كالشرائع كالقصص كغير ذلؾ، ق

                                                           
 (1/24)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (1
 (7/426)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (2
أحمد السفيرم، شمس الديف الحمبي الشافعي، عالـ بالحديث، مف الشافعية. محمد بف عمر بف  السفيري ىو:( (3

، كلد سنة سبع كسبعيف (حمبي المكلد كالكفاة. زار دمشؽ كالقاىرة. لو كتب، منيا )شرح الجامع الصحيح لمبخارمٌ 
 (6/317)جكثمانمائة. كتكفي سنة ست كخمسيف كتسعمائة. انظر: الزركمي، األعبلـ 

مف صحيح اإلماـ البخارم  ( شمس الديف السفيرم، المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية (4
 (1/207)ج
 (9/3730)ج( المبل القارم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5
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فُ ] َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ أم قرا،تو، كقرىأى يىقرىأ، ًقرا،ةن كقيٍرآننا، فيك قارئ، كالمفعكؿ .{;5}القوامة:[ إِنَّ َظ

مىٍقرك،، كقرىأ الكتابى أم: تتبَّع كمماتو نظرنا، نطؽ بيا أٍك ال
(1). 

َؾَِ٘ذا ]تعالى:  فالقرا،ة ىي نطؽ بكبلـ معيف مكتكب، أك محفكظ عف ظير قمب، كما قاؿ

ِجٔؿِ  َْٔىِٚن افرَّ ـَ افنَّ ًِْذ بِٚهللِ ِم ْرَآَن َؾْٚشَت َُ أم إذا نطقت بالقرآف الذم تحفظو،    {>=}النحل:[ َؿَرْأَت اف

الكبلـ القرآني كتبلكتو إذ كاف ال يعرؼ التبلكة  اقرأ فيو تمقيف لمنبي  لمنبي  فقكؿ جبريؿ 
مف قبؿ، كاإليما، إلى أف عممو بذلؾ ميسر؛ ألف اهلل تعالى الذم أليـ البشر العمـ بالكتابة قادر 
عمى تعميـ مف يشا، ابتدا،، كفيو إيما، إلى أف أمتو ستصير إلى معرفة القرا،ة كالكتابة كالعمـ، كقد 

لـ يتقدـ إمبل، كبلـ عميو محفكظ فتطمب منو   "ما أنا بقارئ" ألنو  جبريؿ بقكلو: أجاب النبي 
"اقرأ" كىك  قرا،تو، كال سممت إليو صحيفة فتطمب منو قرا،تيا، فإذا قيؿ: ما كجو قكؿ جبريؿ 

أمي، فيقاؿ: األمر بالقرا،ة حقيقتو: تحصيؿ الفعؿ في الحاؿ أك في االستقباؿ،  يعمـ أف النبي 
في المستقبؿ القريب، أم أف يقكؿ ما سيممى  راد حصكؿ القرا،ة مف نبينا إنما أ كجبريؿ 

نما كرر جبريؿ   عميو، فيك كما يقكؿ المعمـ لمتمميذ: اكتب، فيتأىب لكتابة ما سيمميو عميو، كا 
 .(2)ليتمقى ىذا القرآف العظيـ   األمر بالقرا،ة تأكيدان ألىمية األمر كجديتو، كتييئة لمنبي 

مف قبيؿ األمر  اسف التأكيؿ لمقاسمي قكلو: " اقرأ أم: كف قارئان باسـ اهلل جا، في مح
لـ يكف قارئان كال كاتبان، كلذلؾ كرر القكؿ مراران: "ما أنا بقارئ"، كبعد ذلؾ  التككيني، فإف النبٌي 

ف ك ف لـ يكف كاتبان، فإنو سينزؿ عميو كتاب يقرأه، كا  اف ال جا، األمر اإلليي بأف يككف قارئان كا 
يكتبو، كلذلؾ كصؼ الرب بالذم خمؽ، أم الذم أكجد الكائنات التي ال يحيط بيا الكصؼ، قادر 
ف لـ يسبؽ لؾ تعمميا، ألنؾ لـ تكف تدرم ما الكتاب، فكأٌف اهلل يقكؿ: كف  أف يكجد فيؾ القرا،ة كا 

 .(3)قارئا بقدرتي كبإرادتي"

                                                           
(، كانظر: الرازم، مختار الصحاح 2/175)ج( انظر: القاضي عياض، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار (1
(، كانظر: د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ 5/79)ج(، كانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة 1/249)ج

 (1789 /3)جالمغة العربية المعاصرة 
 (436-435-30/434)ج( انظر: محمد الطاىر التكنسي، التحرير كالتنكير (2
 (9/507)جيؿ ( محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي، محاسف التأك (3
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ال يقرأ، فيذا مما ال  كىك يعمـ بأف النبي  مف النبي  كفيما يتعمؽ بسؤاؿ جبريؿ 
 الجكاب يعرؼ ال السائؿ أف ذلؾ يستمـز ال ما، أمرا الغير مف يطمب أك يسأؿ مف فإشكاؿ فيو، فإ

 كالطمب جكابو، يعمـ كىك السائؿ مف السؤاؿ يقع فقد منو، المطمكب أك المسؤكؿ حاؿ يعمـ ال أك ،
 إلى المخاطػػب تنبيو بيدؼ فعمو، يمكنو ال كأنو المطمكب حاؿ يعمـ كالطالب منو، المطمكب مف

 لتييئتو أك آخر، أمر إلى إلرشاده أك المخاطب، الستئناس أك منو، طمب ما أك السؤاؿ أىمية
َِْٔؽ َيٚ ُمقَشك]: تعالى كقكلو القرآف في كثير كىذا ذلؾ، كنحك لشي،، ِّ

َٔ َؽ بِ ِْ  ، {;5}طه:[ َوَمٚ تِ

بِل]   إلبراىيـ كقكلو ِْ َـّ َؿ
ئِ َّ َْٔى

ـْ فِ
ـْ َؿَٚل َبَذ َوَفُِ ِم ْٗ ْ ُت  معمـك كىذا  {6:4}البقرة:[ َؿَٚل َأَوََل

 ، النبي حاؿ يجيؿ ألنو ليس جبريؿ مف كقع الطمب أف عمى كىك محمكؿ الناس، كؿ يعممو
نما حضار سمعو، كاسترعا، لتييئتو، كا  شعاره قمبو، كا   نزؿ كتاب ألعظـ قارئ أعظـ سيككف أنو كا 
 .لذلؾ فميستعد آدـ بني عمى

 ،فإف في تأكيؿ الشيعة لكممة اقرأ مخالفة صريحة لما كرد في القرآف الكريـ وخالصة األمر:
كأقكاؿ أىؿ العمـ، ككذلؾ لما كرد في معاجـ المغة فيما يتعمؽ بمفيكـ ىذه الكممة، كبذلؾ يتبيف 

كاف أميان ال يجيد الكتابة  تيافت كبطبلف ما ذىبت إليو الشيعة، فقد ثبت بالدليؿ القاطع أف النبي 
ـْ ـِ ]كال قرا،ة المكتكب، قاؿ تعالى:  ـْ َؿْبِِِف ِم ُِق ِم َٝ َتْت ْْ ـُ َِْٔؽ إًِذا ََلْرَتَٚب َوَمٚ  ِّ

َٔ ىُُّف بِ َتٍٚب َوََل َِّتُ

ُِقنَ  ، فقد نفى اهلل تعالى عف نبيو الكتابة كقرا،ة المكتكب بصريح القرآف .{>8}العنكبوت:[ ادُْبىِ

ما أنا )ما أنا بقارئ(،    كدليؿ عمى صدؽ نبكتو، ففي قكلو  ،الكريـ، كفي ىذا تشريؼ لمنبي 
 ال يجيد القرا،ة، كلـ يتعمـ القرا،ة كما ىك المعتاد فيمف يقرأ. كاف المقصكد بيا أنو 

ىذه األخذة  النبي  يزعـ الشيعة بأنو ليس مف المعقكؿ أف يأخذ جبريؿ  الشبية الثالثة:
في  الشديدة دكنان عف باقي األنبيا،؛ ألف العقؿ يعتبر أف الرعب كالخكؼ الذم أكجده جبرئيؿ 

بيذا الفعؿ أراد أف يظير  ىك عمؿ غير مقبكؿ، كأف جبريؿ  مقابؿ عمؿ لـ يطقو النبي 
 . (1)عضبلتو لمنبي 

                                                           
 246( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
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، كأف يؤذيو أف يركع النبي األعظـ  يقكؿ محمد جكاد خميؿ: " كيؼ جاز لجبريؿ 
 .(1)يظف أنو المكت؟" بالعصر كالخنؽ إلى حد أنو 

لنبكتو  ما سبب ىذا التركيع المبلئكي لرجؿ اختاره اهلل  : "العبيدم الحسيف عبد كيقكؿ
كتبميغ رسالتو؟ ألـ يكف األنسب معاممتو برفؽ كليف كأناة؛ ألف المكقؼ كاف يتطمب الرأفة بو، 

 .(2)كتسكيف خكفو كتيدئة ركعو؟"

  

                                                           
 (1/51)ج( محمد جكاد خميؿ، كشؼ المتكارم في صحيح البخارم (1
 146( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (2



  

267 
 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
لـ  لـ يفعؿ ذلؾ باألنبيا، مف قبؿ فذلؾ ألف جبريؿ  إف في قكؿ الشيعة بأف جبريؿ 

َٚن ]في غار حرا،، قاؿ تعالى:  يأًت لؤلنبيا، مف قبؿ في صكرتو الحقيقية كما جا، لمنبي  ـَ َوَمٚ 

ُٔقِحَل بِِْ٘ذِٕفِ  ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًَل َؾ ُف اهللُ إَِلَّ َوْحًٔٚ َأْو ِم َّ ِِّ َُ ُف َظِعٌّ  فَِبَؼٍ َأْن ُي َّٕ َمٚ َيَنُٚء إِ

ورى:[ َحُِٔؿٌ  في غار حرا، بالنكع الثالث المذككر في  فقد اختص اهلل تعالى النبي  .{95}الشُّ

 لمنبي معاينة بصكرتو الحقيقية. اآلية، كىك إرساؿ جبريؿ 

أف غىطَّو ثبلث غىطَّات، فإف الشيعة لـ  مع النبي  أما ما يتعمؽ بما قاـ بو جبريؿ 
قد جا، ليعرض عضبلتو كما  يـ ظنكا أف جبريؿ حيث إنيتدبركا الحديث عمى الكجو الصحيح، 

؛ فمقد تجاىؿ الشيعة ًعظىـ الرسالة التي يزعـ الشيعة، كىذا القكؿ فيو تعدو عمى مكانة جبريؿ 
ٚ ]عة المقصكد مف قكؿ اهلل تعالى: ، ككذلؾ لـ يفيـ الشيعمى النبي  سيمقييا جبريؿ  َّٕ إِ

ًًٔل  َِ َْٔؽ َؿْقًَل َث َِ ل َظ َِ ِْ ، فإف كؿ أمر عظيـ البد مف أف يسبقو تييئة لمنفس مف .{9}ادزمل:[ َشُْ

 ، فقد قاـ جبريؿ أجؿ أف تككف النفس قادرة عمى تمقي ىذا األمر، كىذا ما حدث مع النبي 
ليتفرغ لما يكحى إليو،  ليتخمى عف الدنيا، كتنشيطان لقمبو لنفسو، كتقكية بذلؾ الفعؿ إيناسان لو 

كيككف قادر عمى تمقي الكحي اإلليي، كقد فسر العديد مف العمما، بأف المقصكد مف كرا، ىذا الفعؿ 
 لما سكؼ يمقى عميو فيما بعد. ىك تييئة النبي 

كالمبالغة في أمره بإحضار  قاؿ النككم: " قاؿ العمما،: كالحكمة في الغط شغمو مف االلتفات،
قمبو لما يقكلو لو، ككرره ثبلثان مبالغة في التنبيو، ففيو أنو ينبغي لممعمـ أف يحتاط في تنبيو المتعمـ 

 .(1)كأمره بإحضار قمبو"

كالحكمة في ىذا الغط شغمو عف االلتفات لشي، آخر، أك إلظيار الشدة  كقاؿ ابف حجر: "
القكؿ الذم سيمقى إليو، فمما ظير أنو صبر عمى ذلؾ ألقي إليو،  كالجد في األمر تنبييا عمى ثقؿ

                                                           
 (2/199)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (1
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ف كاف بالنسبة إلى عمـ اهلل حاصؿ، لكف لعؿ المراد إبرازه لمظاىر بالنسبة إليو  ..، كيؤخذ .كىذا كا 
يضاح البياف فيو أف يكرره ثبلثان، كقد كاف   .(1)يفعؿ ذلؾ" منو أف مف يريد التأكيد في أمر كا 

بدر الديف العيني: " كالحكمة في الغط شغمو عف االلتفات كالمبالغة في أمره  كبمثؿ ذلؾ قاؿ
 .(2)بإحضار قمبو لما يقكلو: ككرره ثبلثان مبالغة في التنبيو"

كىذا الغط ليفٌرغو عف النظر إلى أمكر الدنيا  ككذلؾ قاؿ القسطبلني في شرحو لمحديث: "
ة، كاستدؿ بو عمى أف المؤدب ال يضرب صبيًّا أكثر كيقبؿ بكنيتو إلى ما يمقى إليو، ككرره لممبالغ

مف ثبلث ضربات، كقيؿ: الغطة األكلى ليتخمى عف الدنيا، كالثانية ليتفرغ لما يكحى إليو، كالثالثة 
 .(3)لممؤانسة"

يشغمو عف االلتفات إلى شي، كانت مف أجؿ أف  النبي  الحكمة في عصر جبريؿ ف
 .(4)حضار قمبو لما يقكؿ لو"أمره باست كذلؾ ليبالغ فيمف أمكر الدنيا، ك 

،  كبذلؾ يتبيف أف قكلو  " فأخذني فغطني حتى بمغ مني الجيد " أم فأمسؾ بي الممىؾي
ليتفرغ لما  ليتخمى عف الدنيا، كتنشيطان لقمبو ، كتقكية لنفسوكضمني ضمة شديدة، كذلؾ إيناسان لو 

 رىا ثبلثان مبالغة في التنبيو.يكحى إليو، كيككف قادر عمى تمقي الكحي اإلليي، ككر 

: فإف األحاديث المتعمقة ببد، الكحي كالتي يزعـ الشيعة بعدـ صحتيا ىي وخالصة األمر
كبأصح األسانيد، كىي أحاديث مبثكثة في كؿ كتب أىؿ  أحاديث صحيحة ثابتة عف رسكؿ اهلل 

في كؿ كتب السنف، فقد تبيف مف خبلؿ ما سبؽ أف الشيعة قد ردكا  ان السنة، كالطعف بيا يعتبر طعن
كليس ألنيا ال تتفؽ مع المعقكؿ، بدليؿ أف الركاية جا،ت في  ،األحاديث ألنيا لـ تكافؽ ىكاىـ

كلـ يتعرضكا ليا بالنقد أك التكذيب كما فعمكا مع كتب أىؿ السنة، فقد قاؿ  ،كتبيـ التي يعتدكف بيا
ف في غار حرا، حيف نزؿ عميو كا شيرازم في تفسيره لسكرة العمؽ: " إف محٌمدان المفسر الشيعي ال

يؿ كضغطو كقاؿ لو: إقرأ يا محٌمد قاؿ: ما أنا بقارئ، فاحتضنو جبر يؿ كقاؿ لو: إقرأ يا محٌمد. جبر 

                                                           
 (8/718)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (1
 (19/306)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (2
 (1/63)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (3
 (1/207)جمف صحيح اإلماـ البخارم  شمس الديف السفيرم، المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية انظر: ( (4
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ـٌ أعاد جبر   اْؿَرأْ ]يؿ عممو ثانية كسمع نفس الجكاب. كفي المٌرة الثٌالثة قاؿ: كتكرر الجكاب. ث

َؼ  َِ إلى آخر اآليات الخمس األٌكؿ مف الٌسكرة، قاؿ ذلؾ كاختفى  .،{5}العلق:[ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ

فذىب إلى  بتعب شديد بعد ىبكط أكلى أشعة الكحي عميو ، فأحٌس رسكؿ اهلل عف أنظار الٌنبي 
 .(1)« زممكني كدثركني »كقاؿ: خديجة رضي اهلل عنيا 

في كتبيـ  عممائيـ الشيعة سياـ النقد كالتجريح ليذه الركايات التي أكردىافيؿ سيكجو كيتَّاب 
 كيتبعكف المنيج العممي الصحيح؟. التي يعتدكف بيا إذا كانكا منصفيف

  

                                                           
 (20/318)ج( الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ (1
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ونسيانو والرد  المتعمقة بسيو النبي  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب الثالث
 عمييا

مف األحاديث التي يزعـ الشيعة بعدـ صحتيا، ما ركاه البخارم كمسمـ في صحيحييما عىٍف 
ٍيرىةى  مَّى ًبنىا رىسيكؿي المًَّو  أىًبي ىيرى : " صى بلىتىًي العىًشيٍّ  قىاؿى : سىمَّاىىا  - (1)ًإٍحدىل صى قىاؿى اٍبفي ًسيًريفى

لىًكٍف نىًسيتي أىنىا  ٍيرىةى كى : فى  –أىبيك ىيرى ةو ًفي قىاؿى كضى شىبىةو مىٍعري ـى ًإلىى خى ، فىقىا مَّـى ٍكعىتىٍيًف، ثيَـّ سى مَّى ًبنىا رى صى
اًبًعوً  شىبَّؾى بىٍيفى أىصى مىى الييٍسرىل، كى عى يىدىهي الييٍمنىى عى ، كىكىضى مىٍييىا كىأىنَّوي غىٍضبىافي عى المىٍسًجًد، فىاتَّكىأى عى ، كىكىضى

مىى ظىٍيًر كىفٍّوً  دَّهي األىٍيمىفى عى ًت السَّرىعىافي  خى رىجى الييٍسرىل، كىخى
ًت  (2) رى ًمٍف أىٍبكىاًب المىٍسًجًد، فىقىاليكا: قىصي

ًفي القىٍكـً أىبيك بىٍكرو كىعيمىري  ، ييقىاؿي لىوي: الصَّبلىةي؟ كى ؿه ًفي يىدىٍيًو طيكؿه ًفي القىٍكـً رىجي اهي، كى ، فىيىابىا أىٍف ييكىمٍّمى
: يىا (3)ذيك اليىدىٍيفً  : ، قىاؿى رىًت الصَّبلىةي؟ قىاؿى ـٍ قىصي ٍر »رىسيكؿى المًَّو، أىنىًسيتى أى ـٍ تيٍقصى لى ـٍ أىٍنسى كى : « لى فىقىاؿى

ا يىقيكؿي ذيك اليىدىٍيفً » كًدًه أىٍك « أىكىمى دى ًمٍثؿى سيجي سىجى ، ثيَـّ كىبَّرى كى مَّـى ، ثيَـّ سى ا تىرىؾى مَّى مى ـى فىصى ، فىتىقىدَّ ـٍ فىقىاليكا: نىعى
، ثي  ؿى بَّ أىٍطكى ، فىري كىبَّرى فىعى رىٍأسىوي كى ، ثيَـّ رى ؿى كًدًه أىٍك أىٍطكى دى ًمٍثؿى سيجي سىجى ، ثيَـّ كىبَّرى كى كىبَّرى فىعى رىٍأسىوي كى مىا سىأىليكهي: َـّ رى
" مَّـى ثيَـّ سى
(4). 

يزعـ الشيعة بأف ىذا الحديث ىك مف جممة األحاديث المكضكعة التي تمس الشريعة كالديف  
الشخصية كعباداتو، كبنا، عمى ىذا المعتقد عندىـ فقد أكردكا في  بسك،، ألنيا تمس بحياة النبي 

 الحديث بعض الطعكنات، كزعمكا بأف الحديث فيو العديد مف الشبيات كىي عمى النحك التالي:

                                                           
"إحدل صبلتي العشي" يريد الظير كالعصر، ككانكا يصمكف الظير بعشي، كالعشي ما بعد زكاؿ الشمس  :( قكلو(1

 (2/103)جإلى غركبيا. القاضي عياض، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار 
( حديث رقـ 1/103)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب تشبيؾ األصابع في المسجد كغيره (2

( 1/403)ج، مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب السيك في الصبلة كالسجكد لو 482
 كالمفظ لمبخارم. ،573حديث رقـ 

مف المسجد، كالمستعجمكف منيـ، كىـ أىؿ الحاجات غالبان. المبارؾ  المراد بيـ أكائؿ الناس خركجان  الساَرَعاُن:( (3
 (3/411)جفكرم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

اسمو الخرباؽ بف عمرك، بخا، معجمة مكسكرة، كبمكحدة كقاؼ، مف بني سميـ، كاف ينزؿ بذم  ذو اليدين:( (4
 لما سيا رسكؿ اهلل  مف التابعيف، كشيده أبك ىريرة خشب مف ناحية المدينة، عاش حتى ركل عنو المتأخركف 

( كانظر: ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة 1/570)جفي الصبلة . انظر: ابف مندة، معرفة الصحابة 
 (1/186)ج( كانظر: النككم، تيذيب األسما، كالمغات 224 /2)ج
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يزعـ الشيعة بأف ىذا السيك الفاحش، كنسياف نصؼ أركاف الصبلة، إنما يصدر  بية األولى:الش
مف أكلئؾ الساىيف في صبلتيـ، البلىيف عف مناجاة ربيـ، كيستحيؿ أف تصدر ىذه الغفمة كالسيك 

، مف عباد اهلل المخمصيف كاألنبيا، عمييـ السبلـ، كال سيما سيدىـ كخاتميـ محمد بف عبد اهلل 
 . (1)تثبت أنو ال سبيؿ لمسيك إلى النبي  -حسب زعـ الشيعة  -ألف الداللة القطعية 

في صبلتو: " كلك جاز  ك النبي يقاؿ شيخيـ المفيد في مكضع رده عمى مثبتي حادثة س
في صبلتو كىك قدكة فييا حتى يسمـ قبؿ تماميا كينصرؼ عنيا قبؿ كماليا،  أف يسيك النبي 

يو كيحيطكا بو عممان مف جيتو، لجاز أف يسيك في الصياـ حتى يأكؿ كيشرب كيشيد الناس ذلؾ ف
نياران في رمضاف بيف أصحابو كىـ يشاىدكنو كيستدرككف عميو الغمط، كينبيكنو عميو، بالتكقيؼ 
عمى ما جناه، كلجاز أف يجامع النسا، في شير رمضاف نياران، كلـ يؤمف عميو السيك في مثؿ ذلؾ 

عميو مف النسا، كىك ساه في ذلؾ ظاف أنيـ أزكاجيف، كيتعٌدل مف ذلؾ إلى  حتى يطأ المحرمات
كطي ذكات المحاـر ساىيان، كيسيك في الزكاة فيؤخرىا عف كقتيا كيؤدييا إلى غير أىميا ساىيان، 
كيخرج منيا بعض المستحؽ عميو ناسيان، كيسيك في الحج حتى يجامع في اإلحراـ، كيسعى قبؿ 

مان بكيفية رمي الجمار، كيتعدل مف ذلؾ إلى السيك في كؿ أعماؿ الشػريعة الطكاؼ كال يحيط عم
 .(2)حتى يقمبيا عف حدكدىا، كيضيعيا في أكقاتيا، كيأتي بيا عمى غير حقائقيا"

كممف أنكر الحديث كذلؾ الشيعي الدكتكر عبد الرسكؿ الغفار حيث قاؿ: " كخبر ذم اليديف 
عف السيك...، فمك جاز عمى  لقياـ الدليؿ العقمي عمى عصمة النبي  اإلثناعشريةمتركؾ بيف 

أف يسيك في صبلتو لجاز عميو السيك أيضان في صيامو، فيفطر في نيار رمضاف فيأكؿ  النبي 
أك يجامع نسا،ه ساىيان، كلجاز عميو أف يسيك في أدائو لمزكاة كأف يؤخرىا عف إخراجيا أك يدفعيا 

جاز عميو أف يسيك في رد المنكر كالنيي عنو، كؿ ذلؾ يثبت إذا ثبت سيكه لغير مستحقييا...، كل
عمى كجو القربة إلى خالقو، أضؼ  في الصبلة كنسيانو فييا، ألف كؿ ذلؾ عبادة تعبد بيا النبي 

كالذم ىك مبمغ لؤلحكاـ  ،إلى ذلؾ أنيا عبادة مشتركة بينو كبيف سائر الناس، فإذا تساكل الرسكؿ 
ى الرسالة مع بقية الناس فيسيك كينسى كما يحصؿ ليـ مف السيك كالنسياف، إذف ما كاألميف عم

                                                           
كانظر: الشيخ المفيد، رسالة في عدـ سيك  ،249( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1

 24ص  النبي 
 29ص  ( الشيخ المفيد، رسالة في عدـ سيك النبي (2
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تكافؽ  ..، كبما أف فكرة سيك النبي .ميزة النبي عمى أمتو ؟! كأم فضؿ يبقى لمنبي كرسالتو ؟!
 .(1)العامة كتخالؼ أصكؿ المذىب عندنا، فإف الركايات الحاكية ليذه الفكرة ساقطة عف االعتبار"

الشيعي محمد جكاد خميؿ معقبان عمى أحاديث السيك في الصحيحيف: " لقد تمادل  يقكؿ
، حيث قالكا إف النبي   .(2)سجد سجدة السيك" العامة في ميانة رسكلنا األكـر

كيقكؿ عبد الحسيف العبيدم: " ال يمكف أف يحدث مثؿ ىذا السيك الفاحش مف قبؿ رجؿ أفرغ 
عمييا بشي، مف لبٍّو، كال يمكف حدكثو إال مف قبؿ الساىيف عف لمصبلة شيئان مف قمبو، أك أقبؿ 

 .(3)صبلتيـ، البلىيف عف مناجاتيـ، كحاشا أنبيا، اهلل تعالى عف أحكاؿ الغافميف"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف في إنكار الشيعة لحديث السيك دليؿ عمى عدـ فيميـ لمفيكـ العصمة التي خص اهلل 

يـ فيمكا أف حيث إنعمييـ السبلـ، فمقد ضؿ الشيعة كثيران في مفيكميـ لمعصمة،  تعالى بيا األنبيا،
المقصكد بالعصمة ىك كصكؿ اإلنساف لمكماؿ اإلليي، فجعمكا السيك كالنسياف مف األمكر القادحة 
في عصمة األنبيا،، فمفيـك العصمة عند الشيعة مخالؼ لما عميو إجماع السمؼ، فيي عندىـ كما 

قاؿ: إف اإلماـ معصكـ مف الذنكب كميا  جع الشيعي الريشيرم بقكلو: "عف عمي عرفيا المر 
صغيرىا ككبيرىا، ال يزؿ عف الفتيا، كال يخطئ في الجكاب، كال يسيك، كال ينسى، كال يميك بشي، 

 .(4)مف أمر الدنيا"

ككذلؾ عرفيا محمد رضا المظفر بقكلو: "ىي التنٌزه عف الذنكب كالمعاصي، صغائرىا 
 .(5)ككبائرىا، كعف الخطأ كالنسياف"

  

                                                           
( عبد الرسكؿ الغفار، شبية الغمك عند الشيعة دراسة تحميمية عف نشأة الغمك كاسبابو كمكقؼ اىؿ البيت مف (1

 254الغبلة كدكر الزندقة في تركيج العقائد الفاسدة ص 
 230( محمد جكاد خميؿ، المستدرؾ عمى كشؼ المتكارم في صحيح البخارم ص (2
 286( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص (3
 861حديث رقـ  (159 -1/158)ج( محمد الريشيرم، ميزاف الحكمة (4
 55ص  اإلثناعشرية( محمد رضا المظفر، عقائد (5
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 مفيوم العصمة لغة واصطالحًا عند أىل السنة:
ٍمتي باهلل، إذا  العصمة في المغة بمعنى المنعي. يقاؿ: عصمىوي اهللي  العصمُة لغًة: أواًل: كاٍعتىصى

ـي، أم: منعو ًمف الجكع، قاؿ تعالى حكاية عف ابف نبي  امتنعتى بميٍطفو مف المعصية، كعصموي الطعا
ـْ َأْمِر اهللِ]  اهلل نكح َْٔقَم ِم ـَ ادَِٚء َؿَٚل ََل َظِٚصَؿ اف ِْل ِم ُّ ِه ًْ [ َؿَٚل َشَآِوي إَِػ َجَبٍؾ َي

، أم حفظتو، .{87}هود: ـى ٍمتيوي فاٍنعىصى  .(1)كالعصمةي بمعنى الحفظ، يقاؿ: عىصى

القكؿ بأف  -جامع العمكـ في اصطبلحات الفنكف-كرد في كتاب  العصمة اصطالحًا: ثانيًا:
العصمة ىي: "ممكة اجتناب المعاصي مع التمكف منيا، كبعبارة أخرل: قكة مف اهلل تعالى في عبده 
تمنعو عف ارتكاب شي، مف المعاصي كالمكركىات مع بقا، االختيار، كقد يعبر عف تمؾ الممكة 

فعؿ الخير، كيزجره عف الشر، مع بقا، االختيار تحقيقان لبلبتبل، بمطؼ مف اهلل تعالى يحممو عمى 
 .(2)كاالمتحاف"

كعرفيا الراغب األصفياني بقكلو: "عصمة اهلل تعالى األنبيا،: حفظو إياىـ أكالن بما خصيـ 
بو مف صفا، الجكاىر، ثـ بما أكالىـ مف الفضائؿ الجسمية كالنفسية، ثـ بالنصرة كتثبيت أقداميـ، 

 .(3)زاؿ السكينة عمييـ كبحفظ قمكبيـ"ثـ بإن

كقاؿ الفخر الرازم في حكـ أفعاًؿ األنبيا، عمييـ السَّبلـي ما لفظو: "كالذم نقكؿ بو: إنو لـ يقع 
منيـ ذنبه عمى سبيؿ القصد ال صغير كال كبير، كأما السَّيك، فقد يقع منيـ بشرط أف يتذكركه   في 

 .(4)كاف سيكان"الحاؿ، كيينىبٍّيكا غيرىـ عمى أف ذلؾ 

  

                                                           
، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (، كانظر: الجكىرم2/185ف األدب )جالفارابي، معجـ ديكا( انظر: (1
 (5/1986)ج
 (2/233)ج( القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم، جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف (2
 (33/100)ج( الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس (3
 (3/228)جلمحصكؿ ا ،( فخر الديف الرازم(4
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قاؿ ابف تيمية تحت باب عصمة األنبيا،: " كما أنبأه اهلل تعالى بو ال يككف كذبان، كما أنبأ بو 
ال يككف يطابؽ كذبان؛ ال خطأن، كال عمدان، فبل بيٌد أف يككف صادقان فيما يخبر بو  عف اهلل  النبي 

بىرىهي مىٍخبىرىهي، ال تككف فيو  عف اهلل   .(1)مخالفة؛ ال عمدان، كال خطأن"؛ ييطابؽ خى

: "أجمع المسممكف عمى عصمة األنبيا، مف الفكاحش كالكبائر المكبقات، (2)قاؿ ابف الكزير
كمستند الجميكر في ذلؾ اإلجماع...، ككذلؾ ال خبلؼ أٌنيـ معصكمكف مف كتماف الٌرسالة 

ي تؤٌدم إلى إزالة الحشمة، كالتٌقصير في التٌبميغ، كذكر اإلجماع عمى عصمتيـ عف الٌصغيرة الت
 .(3)كتسقط المرك،ة كتكجب الخساسة"

 .(5)بقكلو: " العصمة: ممكة اجتناب المعاصي مع التمكف منيا" (4)كعرفيا المناكم 

، يظير الفرؽ بيف مفيـك العصمة عند الشيعة كمفيكميا عند مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات
أىؿ السنة، فالشيعة يعتبركف عصمة األنبيا، عمييـ السبلـ كإحدل صفات اهلل تعالى التي استأثر 
بيا لنفسو، فمـ يجكزكا عمى األنبيا، عمييـ السبلـ السيك كال النسياف، كال الخطأ في األمكر الدنيكية 

بالتبميغ، كجعمكا العصمة شاممة لكافة أمكر الدنيا كالديف، كعميو فقد زعمكا أف ما التي ال عبلقة ليا 
، كىذا الزعـ مخالؼ لحقيقة العصمة فأىؿ مف سيك في الصبلة مناؼو لعصمتو  أصاب النبي 

السنة فيمكا المقصكد بالعصمة، حيث يظير مف تعريفاتيـ لمعصمة بأف العصمة تندرج في األمكر 
 :اآلتية

 ة األنبيا، مف الفكاحش كالكبائر كالكذب كالمكبقات.عصم .1

                                                           
 (2/873)ج األنبيا،( ابف تيمية، (1
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل، عز ىك  ابن الوزير:( (2

الديف، مف آؿ الكزير: مجتيد باحث، مف أعياف اليمف. كىك أخك اليادم بف إبراىيـ. كلد في ىجرة الظيراف )مف 
. (ىػ 840-775جباؿ اليمف( كتعمـ بصنعا، كصعدة كمكة. كأقبؿ في أكاخر أيامو عمى العبادة. )شطب: أحد 

 (5/300)جالزركمي، األعبلـ 
كضي البىاسـٍ في الذٍّبٍّ عىٍف سينًَّة أبي القىاًسـ (3  (1/231)ج ( ابف الكزير، الرَّ
العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم، زيف  محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيفىك  المناوي:( (4

الديف: مف كبار العمما، بالديف كالفنكف. انزكل لمبحث كالتصنيؼ...، لو نحك ثمانيف مصنفان، منيا الكبير كالصغير 
 (6/204)ج. الزركمي، األعبلـ  (ىػ 1031 - 952كالتاـ كالناقص. عاش في القاىرة، كتكفي بيا )

 (1/242)جمى ميمات التعاريؼ ( المناكم، التكقيؼ ع(5
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 أٌنيـ معصكمكف مف كتماف الٌرسالة كالتٌقصير في التٌبميغ. .2
 عصمتيـ عف الٌصغيرة التي تؤٌدم إلى إزالة الحشمة، كتسقط المرك،ة كتكجب الخساسة. .3
قدرتيـ اجتناب المعاصي مع التمكف منيا، أم أف اهلل تعالى عصـ أنبيائو مف المعصية رغـ  .4

 عمى فعميا.

 ما خص اهلل تعالى بو األنبيا، مف صفا، الجكاىر. .5

مقية بخبلؼ  العصمة فيما أعطاىـ اهلل  .6 مقية كالخي مف الفضائؿ الجسمية كالنفسية، كالفضائؿ الخى
 سائر األجساـ كالنفكس اإلنسانية.

داؤىـ بضرر يمنعيـ نصرىـ عمى أعدائيـ كتثبيت أقداميـ بعد البعثة، كحفظ اهلل ليـ أف يناليـ أع .7
 مف أدا، رسالتيـ.

إنزاؿ السكينة عمييـ، كحفظ قمكبيـ أف يناليا الشؾ أك الريبة أك الكىف فيما كمفكه مف تبميغ  .8
 رساالت ربيـ إلى مف أرسمكا إلييـ.

 التي تحكؿ دكف أدا، كتبميغ الرسالة.عصمتيـ مف األمراض المنفرة  .9

يـ لـ يدرجكا حيث إنالعصمة عند أىؿ السنة، ىذه جممة مف األمكر التي تندرج تحت مفيكـ 
السيك كالنسياف في األمكر التي شممتيا العصمة، أما الشيعة فإنيـ أجمعكا عمى أف األنبيا، ال 
يخطئكف في أمكر الدنيا أبدان، كال يعترييـ السيك كال النسياف، فيـ مجمعكف عمى أنيـ معصكمكف 

د بصريح القرآف الكريـ، فقد ثبت بالدليؿ القاطع في في جميع أمكر الدنيا، مخالفيف بذلؾ ما كر 
القرآف الكريـ ما يدؿ عمى أف العصمة التي خص اهلل تعالى بيا األنبيا، غير شاممة السيك 

 .كالنسياف، باإلضافة إلى العديد مف األشيا، التي لـ تشمميا العصمة
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 األدلة من القرآن الكريم:
ـْ ]. قاؿ تعالى: 1 َْْسْخ ِم َٕ ٍء َمٚ  ؾِّ َرْ ـُ ْؿ َأنَّ اهللَ َظَذ  َِ ًْ ٚ َأََلْ َت َٓ

ٚ َأْو ِمْثِِ َٓ ِْٖت بَِخْرٍ ِمْْ َٕ  ٚ َٓ ِْْس ُٕ ٍٜ َأْو  َآَي

 .{:54}البقرة:[ َؿِديرٌ 

ٚ]معنى قكلو: ف في يقاؿ جممة مف المفسر  َٓ ِْْس ُٕ يعنى ننسييا عمى قمبؾ يا محمد،  [َأْو 

 .(1)كىك مف النسياف، الذم ىك ضد الذكر

ِرُئَؽ َؾًَل َتَْْسك]. ما جا، في تفسير قكلو تعالى 2 َْ فإف اهلل تعالى أخبر أنو  .{:}األعذ:[ َشُْ

مف  .[إَِلَّ َمٚ َصَٚء اهللُ]يينسي نبيو منو ما شا،، فالذم ذىب منو الذم استثناه اهلل في قكلو تعالى: 

ال  فظان حتىسيجمع القرآف في قمبو حذلؾ؛ فإنو ينسيؾ ما أراد أف ينسيكو، فأخبر اهلل تعالى نبيو بأنو 
 .(2) مما ال يدخؿ تحت التكميؼ، فتنساه قبؿ التبميغ كلـ يجب عميو أداؤه، .[إَِلَّ َمٚ َصَٚء اهللُ]ينساه 

ُشقِل إَِلَّ ] مما يدلؿ عمى أف العصمة ليست شاممة كؿ أمكر الدنيا قكلو تعالى:إف . 3 َمٚ َظَذ افرَّ

قنَ افَبًَل ُُغ َواهللُ  ُّ ُت ُْ ُؿ َمٚ ُتْبُدوَن َوَمٚ َت َِ ًْ ىذه اآلية تبيف لنا أف ىناؾ أمكر يكتميا . {==}ادائدة:[ َي

قد يصدقيـ فيما يقكلكف كىك ال يعمـ بما في  كىك ال يعمميا، كأف النبي  الناس عف نبيو 
 ؟.صدكرىـ، فيؿ في تصديقو ليـ مخالفة لعصمتو 

ـْ َؿْبُؾ َؾَِْزَ ]قكلو تعالى: ي ف آلدـ  . أثبت اهلل تعالى السيك كالنسياف4 ٚ إَِػ َآَدَم ِم َٕ ْد ِٓ ْد َظ ََ َوَف

َِٕجْد َفُف َظْزًمٚ  فأيف العصمة مف السيك كالنسياف التي يزعـ بيا الشيعة؟ ؟ {559}طه:[ َوََلْ 

                                                           
( كانظر: الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف 1/283)ج( انظر: يحيى بف سبلـ، تفسير يحيى بف سبلـ (1
كانظر: العز بف عبد السبلـ، تفسير القرآف  ،(3/673)ج( كانظر: فخر الديف الرازم، مفاتح الغيب 2/390)ج

 (1/93)جبي، التسييؿ لعمـك التنزيؿ ( كانظر: ابف جزم الكم1/150)جالعظيـ 
(، كانظر: الماتريدم، تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ 2/480)ج( انظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (2

 (3/718)جكانظر: القشيرم، لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم  ،(10/503)جالسنة( 
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فقاؿ عاتب اهلل تعالى العديد مف األنبيا، عمييـ السبلـ في مكاطف عديدة في القرآف الكريـ، لقد . 5
قٌر َرِحٔؿٌ ] تعالى: ٍُ ٌِل َمْرَضَٚة َأْزَواِجَؽ َواهللُ َؽ ُم َمٚ َأَحؾَّ اهللُ َفَؽ َتْبَت رِّ َ َُتَ َٚ افَّْبِلُّ َِل [ َيٚ َأَيُّ

حيف اجتيد برأيو كحـر عمى نفسو ما أحؿ اهلل  أليس ىذا معاتبة مف اهلل تعالى لنبيو  .{5}التَّحريم:

 ي اآليات لـ يكف لو سبب؟.تعالى لو؟ فيؿ العتاب الكارد ف

 األدلة من السنة النبوية:
يكية في األمكر الدن  النبي ؤكد عمى نسيافاألحاديث التي تجممة مف ف كرد في السنة م

 التي ال عبلقة ليا بالتبميغ، كمف ىذه األحاديث:

ٍنيىا، قىالىٍت: سىًمعى النًَّبي   : رىجيبلن  عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى رىًحمىوي المَّوي »يىٍقرىأي ًفي المىٍسًجًد، فىقىاؿى
كىذىا كىذىا آيىةن، أىٍسقىٍطتيييفَّ ًمٍف سيكرىًة كىذىا كى ًني كىذىا كى  .(1)«لىقىٍد أىٍذكىرى

اًئشىةى رضي اهلل عنيا، قىالىٍت: سىًمعى رىسيكؿي المًَّو ككرد في ركاية أخرل قكلو  " أيٍنًسيتييىا " فعىٍف عى
    بلن :  رىجي كىذىا، آيىةن كيٍنتي أيٍنًسيتييىا ًمٍف سيكرىًة »يىٍقرىأي ًفي سيكرىةو ًبالمٍَّيًؿ، فىقىاؿى ًني كىذىا كى ميوي المَّوي لىقىٍد أىٍذكىرى يىٍرحى

كىذىا  .(2)«كىذىا كى

"،  : قكلو موضع الشاىد من الروايتين كىذىا، آيىةن كيٍنتي أىٍسقىٍطتيييفَّ ًني كىذىا كى   ككذلؾ قكلو " لىقىٍد أىٍذكىرى
 أيٍنًسيتييىا".

بأنو نسي اآلية، كتذكرىا عندما  في الركايتيف تصريح كاضح كصريح مف النبي  وجو الداللة:
 سمعيا مف الرجؿ الذم كاف يقرأ في الميؿ.

 ."(3)قاؿ بدر الديف العيني: " فيو: جكاز النسياف عمى النبي 

                                                           
نكاحو كمبايعتو كقبكلو في (1 ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الشيادات، باب شيادة األعمى كأمره كنكاحو كا 

 .2655( حديث رقـ 3/172)جالتأذيف كغيره، كما يعرؼ باألصكات 
( 6/194)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتبا فضائؿ القرآف، باب نسياف القرآف، كىؿ يقكؿ: نسيت آية كذا ككذا (2
، مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب األمر بتعيد القرآف، ككراىة قكؿ 5038ديث رقـ ح

 788( حديث رقـ 1/543)جنسيت آية كذا، كجكاز قكؿ أنسيتيا 
 (13/221)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (3
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لقكلو في الركاية األكلى "أىٍسقىٍطتييا" فكأنو قاؿ أسقطتيا كقاؿ القسطبلني: "أيٍنًسيتييىا": ىي مفسرة 
 .(1)نسياننا ال عمدنا"

ًف اٍبًف عىبَّاسو  : كىافى رىسيكؿي المًَّو  عى :  قىاؿى عىؿى النَّاسي يىقيكليكفى ًدينىًة فىجى يىطيكؼي ًفي النٍَّخًؿ ًباٍلمى
ٍسؽه، فىقاؿ: رىسيكؿي المًَّو  ًفييىا كى اعه كى دىؽى المًَّو كىرىسيكًلًو فىقىاؿى رىسيكؿي    ًفييىا صى كىذىا قىاليكا صى ًفييىا كىذىا كى

ا قيٍمتي ًفيًو ًمٍف ًقبىًؿ نىٍفًسي فىًإنَّمىا أىنىا  :المًَّو  مى ؽٌّ كى ـٍ عىًف المًَّو فىييكى حى دٍَّثتيكي ا أىنىا بىشىره فىمىا حى بىشىره "ًإنَّمى
 .(2)"كأخطئأيًصيبي 

ا أىنىا بىشىره أيًصيبي قكلو  موضع الشاىد: ا قيٍمتي ًفيًو ًمٍف ًقبىًؿ نىٍفًسي فىًإنَّمى مى  "كأخطئ: " كى

عف نفسو العصمة مف السيك كالنسياف كالخطأ في  في ىذا الحديث ينفي النبي  وجو الداللة:
 األمكر الدنيكية التي ال عبلقة ليا بالتشريع.

 الكريـ، ككذلؾ مخالؼ ح القرآفمما سبؽ يتبيف أف ما ذىبت إليو الشيعة مخالؼ لصري
 صحيح السنة، فإف في تنزيو الشيعة لؤلنبيا، عف السيك كالنسياف تعدو عمى صفة مف صفات اهلل ل

التي استأثر بيا لنفسو كلـ يشاركو بيا أحد، فقد أثنى اهلل تعالى عمى نفسو حيف نفى عف نفسو 
ي مف صفات الكماؿ التي كصؼ اهلل السيك كالنسياف، كىذا يدؿ عمى أف عدـ السيك كالنسياف ى

ٚ ِظَْْد َرِّبِّ ِِف ـَِتٍٚب ََل َيِوؾُّ َرِّبِّ َوََل َيَْْسك]بيا نفسو قاؿ تعالى:  َٓ ُّ ِْ  .{96}طه:[ َؿَٚل ِظ

ف مما يفند ما تدعيو الشيعة كتزعـ بو، ما ركاه  مف  -القمي في كتابو  ابف بابكيةمرجعيـ كا 
عف السيك كالنسياف بأنيـ غبلة، بؿ اعتبر  حيث كصؼ الذيف ينزىكف النبي  -ال يحضره الفقيو 

القمي أف الذيف ينفكف السيك عف األئمة ىـ مف المفكضة الذيف لعنيـ اهلل عمى حد تعبيره، كأنيـ 
لك جاز  :كيقكلكف   سيك النبي ليسكا مف الشيعة فقاؿ: "إف الغبلة كالمفكضة لعنيـ اهلل ينكركف 

في الصبلة جاز أف يسيك في التبميغ؛ ألف الصبلة عميو فريضة كما أف التبميغ عميو  أف يسيك 
فييا ما يقع عمى    فريضة، كىذا ال يمزمنا، كذلؾ ألف جميع األحكاؿ المشتركة يقع عمى النبي 

مف سكاه بنبي كيك، فالحالة التي غيره، كىك متعبد بالصبلة كغيره ممف ليس بنبي، كليس كؿ 
                                                           

 (7/477ج)( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (1
. صححو األلباني، انظر: 4726( حديث رقـ 11/42)ج( البزار، مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار (2

 456( حديث رقـ 1/818)جسمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا األلباني، 
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اختص بيا ىي النبكة، كالتبميغ مف شرائطيا، كال يجكز أف يقع عميو في التبميغ ما يقع في الصبلة، 
ألنيا عبادة مخصكصة، كالصبلة عبادة مشتركة، كبيا يثبت لو العبكدية، كبإثبات النكـ لو عف 

كبية عنو، ألف الذم ال تأخذه سنة كال نـك مف غير إرادة لو كقصد منو إليو نفي الرب خدمة ربو 
، كليس سيك النبي  نما أسياه ًلييٍعمىـ أنو كسيكنا، ألف سيكه مف اهلل    ىك اهلل الحي القيـك ، كا 

ذي ربان معبكدان دكنو، كليعمـ الناس بسيكه حكـ السيك متى سيكا، كسيكنا مف  بشر مخمكؽ فبل ييتَّخى
كاألئمة عمييـ السبلـ سمطاف، إنما سمطانو عمى الذيف  الشيطاف، كليس لمشيطاف عمى النبي 

 .(1)"يتكلكنو كالذيف ىـ بو مشرككف، كعمى مف تبعو مف الغاكيف

كاعتبر القمي أف في تنزيو األنبيا، عف السيك كالنسياف إبطاؿ لمديف كالشريعة، حيث قاؿ: 
"كاف شيخنا محمد بف الحسف بف أحمد بف الكليد يقكؿ: أكؿ درجة مف الغمك نفي السيك عف النبي 

ا إبطاؿ ، كلك جاز أف يرد األخبار الكاردة في ىذا المعنى لجاز أف يرد جميع األخبار، كفي ردى
 .(2)الديف كالشريعة"

كلقد تجاكز الشيعة حدكد األدب كمكاـر األخبلؽ، بؿ كتجاكزكا كؿ األعراؼ كالقكانيف العممية 
لك جاز عميو السيك، فإنو ال يؤمف عميو السيك في مثؿ ذلؾ حتى  كالدينية في قكليـ بأف النبي 

كاجيف، كيتعٌدل مف ذلؾ إلى كطي يطأ المحرمات عميو مف النسا، كىك ساه في ذلؾ ظاف أنيـ أز 
ذكات المحاـر ساىيان، كلجاز عميو أف يسيك في رد المنكر كالنيي عنو، فإف ىذا القكؿ مف الشيعة 
خراج لمحقيقة عف حقيقتيا، ألف تمؾ األمكر التي ذكرىا الشيعة تقدح في مكانة  فيو خمط لؤلمكر، كا 

 عمييـ السبلـ.  األنبيا،ي عصـ اهلل تعالى منيا ككرامة األنبيا، عمييـ السبلـ، كىي مف األمكر الت

، فمما ركاه المجمسي ذلؾ األمرقد جا، في كتبيـ بأف اإلماـ الرضا لعف مف قاؿ أك زعـ بك 
نقبلن عف عيكف أخبار الرضا، عف أبي صمت اليركم قاؿ:" قمت لمرضا إف في سكاد الككفة قكمان 

صبلتو، فقاؿ: كذبكا لعنيـ اهلل إف الذم ال يسيك لـ يقع عميو السيك في  يزعمكف أف رسكؿ اهلل 
 .(3)ىك" ىك اهلل الذم ال إلو إال

                                                           
( 250-1/249)جالصبلة القمي، مف ال يحضره الفقيو، أبكاب الصبلة، باب أحكاـ السيك في  ابف بابكية( (1

 1031حديث رقـ 
 1031حديث رقـ  المصدر السابؽ( (2
 14( حديث رقـ 17/69)جكنكمو عف الصبلة  ، كتاب سيك النبي محمد باقر المجمسي، بحار األنكار( (3
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في الصبلة،  يزعـ الشيعة بأف ىناؾ اضطراب في اسـ الشخص الذم نبو النبي  الشبية الثانية:
فقد كرد تارة بأف اسمو ذك اليديف، كتارة أخرل بأف اسمو ذك الشماليف، كذك الشماليف قد استشيد في 

 بخمس سنكات، كبنا، عمى ىذا الزعـ يتيـ الشيعة أبا ىريرة  غزكة بدر قبؿ أف يسمـ أبك ىريرة 
 .(1)بالكذب، كذلؾ بسبب قكلو بأنو عاصر ذم الشماليف كسمع الركاية منو

يقكؿ عبد الحسيف العبيدم: " إف ذا اليديف المذككر في الحديث إنما ىك ذك الشماليف الذم 
د في بدر كما ىك ثابت،،، كما أف ىناؾ أحاديث كقرائف عديدة تؤكد جميعيا أف ذا اليديف ياستش

 .(2)إنما ىك ذك الشماليف المستشيد في بدر قبؿ إسبلـ أبي ىريرة بأكثر مف خمس سنيف "

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
لقد كذب الشيعة حيف زعمكا بأف ما كرد في الصحيحيف فيو اضطراب حكؿ اسـ الرجؿ الذم 

حيف سيا في صبلتو، كقد صدؽ ابف تيمية حيف قاؿ: " كمف نظر في كتب الحديث  نبو النبي 
ـى أف الصحابة  ًم الدجى، كأف أصؿ كؿ فتنة كانكا أئمة اليدل، كمصابيح  كالتفسير كالفقو كالسير عى

كى إلييـ، ككثير مف السيكؼ التي سمت في اإلسبلـ إنما كانت مف  كبمية ىـ الشيعة كمف اٍنضى
ـى أف أصميـ كمادتيـ منافقكف، اختمقكا أكاذيب، كابتدعكا آرا، فاسدة، ليفسدكا بيا ديف  ًم جيتيـ، كعى

تبيف مف خبلؿ تتبع طرؽ الحديث بأف فقد  ،(3)اإلسبلـ، كيستزلكا بيا مف ليس مف أكلى األحبلـ "
 الشيعة يفتركف الكذب عمى الصحيحيف، كذلؾ لما يمي:

إف ركاية الصحيحيف لـ تتضمف اسـ ذك الشماليف كما يزعـ الشيعة، فإف الحديث المركم في  أواًل:
كذك اليديف مات بعد ،   ىك ذك اليديف ال ذك الشماليف الصحيحيف أخبر بأف الذم سأؿ النبي 

الصبلة مع ذم اليديف كسماع ىذا الحديث منو،  ، فبل إشكاؿ في حضكر أبي ىريرة كؿ اهلل رس
كقد اتفؽ معظـ أىؿ الحديث مف المصنفيف كغيرىـ عمى أف ذا الشماليف غير ذم اليديف، فذك 

، كذك اليديف ىك .(4)الشماليف ىك عمير بف عبد عمرك بف نضمة مف خزاعة، حميؼ بني زىرة 
 أف رسكؿ اهلل  عمر السممي، كما في ركاية مسمـ مف حديث عمراف بف حصيف  الخرباؽ بف

                                                           
 249( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (1
 287حكار بيف العقؿ كالنقؿ ص ( عبد الحسيف العبيدم، جكلة في صحيح البخارم، (2
 (370-6/369)ج( ابف تيمية، منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية (3
 (570-1/569)ج( انظر: ابف مندة، معرفة الصحابة (4
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ؿه ييقىاؿي لىوي اٍلًخٍربىاؽي  ـى ًإلىٍيًو رىجي ٍنًزلىوي، فىقىا ؿى مى ، ثيَـّ دىخى ًث رىكىعىاتو مَّـى ًفي ثىبلى ، فىسى مَّى اٍلعىٍصرى كىافى ًفي صى ، كى
: يىا رىسيكؿى اهلًل فىذى  ، فىقىاؿى تَّى اٍنتىيىى ًإلىى النَّاًس، يىدىٍيًو طيكؿه ر  ًردىا،ىهي، حى رىجى غىٍضبىافى يىجي ًنيعىوي، كىخى كىرى لىوي صى
 ، ـٍ دىؽى ىىذىا قىاليكا: نىعى : أىصى مَّـى »فىقىاؿى دى سىٍجدىتىٍيًف، ثيَـّ سى ، ثيَـّ سىجى مَّـى ٍكعىةن، ثيَـّ سى مَّى رى ، كقد اتفؽ أىؿ (1)«فىصى

لشماليف ىك مف قتؿ يـك بدر كليس ذك اليديف الكارد ذكره في الحديث كالسير كذلؾ عمى أف ذا ا
" ذك اليديف"، فيك  ، كما يعنينا في الحديث ىك مكضع الشاىد، كىك قكؿ أبي ىريرة (2)الصحيحيف

رىًت الصَّبلىةي  : "الذم قاؿ لمنبي  ـٍ قىصي "، كبذلؾ يزكؿ اإلشكاؿ في الحديث كتبطؿ  أىنىًسيتى أى
 .قد ركل حادثة ذم اليديف الذم تكفي بعد كفاة النبي  الشبية، فأبك ىريرة 

ثـ حديث ابف عمر    قاؿ ابف عبد البر: "كحسبؾ في ىذا الحديث بحديث أبي ىريرة 
كغيرىـ، كىك مف األحاديث التي ال مطعف فييا  رضي اهلل عنيما، كحديث عمراف بف حصيف 

نما اختمفكا في تأكيؿ شي، منو، كأما قكليـ نما  ألحد، كا  إف ذا اليديف قتؿ يكـ بدر فغير صحيح، كا 
 .(3)المقتكؿ يكـ بدر ذك الشماليف"

ذك اليديف رجؿ مف أىؿ كادم القرل، يقاؿ لو الخرباؽ، أسمـ في  ..،." :(4) قاؿ ابف مندة
مف  ، كشيد أبك ىريرة د، شيده أبك ىريرة حي إنما سيى بعد أي  ألف النبي  ؛آخر زماف النبي 

أربع سنيف، كذك اليديف مف بني سميـ، كذك الشماليف مف أىؿ مكة، قتؿ يكـ بدر قبؿ  رسكؿ اهلل 
بست سنيف، كىك رجؿ مف بني خزاعة حميؼ بني أمية، كىك ذك الشماليف بف عبد  النبي  سيك

 .(5)عمرك بف نضمة بف غبشاف الخزاعي"

                                                           
( حديث 1/404)ج( مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب السيك في الصبلة كالسجكد لو (1
 574رقـ 
(، 3/97)ج(، كانظر: ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم 8/652)جانظر: اإلماـ الشافعي، اختبلؼ الحديث ( (2

 (.2/356)جكانظر: المباركفكرم، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم 
 (1/362)ج( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد (3
ىك اإلماـ الحافظ الجكاؿ، محدث اإلسبلـ، أبك عبد اهلل، محمد ابف المحدث أبي يعقكب إسحاؽ بف  ابن منده:( (4

الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف يحيى بف مندة، كاسـ مندة: إبراىيـ بف الكليد بف سندة بف بطة بف أستندار بف جيار 
أصبياف، ككالؤه لعبد  أصحاب رسكؿ اهلل بخت، كقيؿ: إف اسـ أستندار ىذا فيرزاف، كىك الذم أسمـ حيف افتتح 

القيس، ككاف مجكسيا فأسمـ، كناب عف بعض أعماؿ أصبياف، العبدم األصبياني الحافظ، صاحب التصانيؼ. 
 (12/499)جمكلده في سنة عشر كثبلث مائة، أك إحدل عشرة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

 (570 -1/569)ج( ابف مندة، معرفة الصحابة (5
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 بالكذب عمى النبي  إف مما يدلؿ عمى بطبلف ما ذىبت إليو الشيعة مف اتياـ أبي ىريرة  ثانيًا:
، بؿ كافقو كشاركو فيو أكثر مف كاحد فرد بو أبك ىريرة ف في عدالتو، أف حديث السيك لـ يتكالطع

 .كالمغيرة بف شعبة  ، ، كعبداهلل بف عمر ، كعمراف بف حصيفمف الصحابة 

ٍيفو  مَّـى رىسيكؿي المًَّو  عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى : سى ؿى  قىاؿى ًث رىكىعىاتو ًمفى اٍلعىٍصًر، فىدىخى ًفي ثىبلى
ةي يىا رىسيكؿى المًَّو؟ فىخى  ًت الصَّبلى : يىٍعًني نىقىصى ؿه ييقىاؿي لىوي اٍلًخٍربىاؽي، فىقىاؿى ـى ًإلىٍيًو رىجي ٍنًزلىوي، فىقىا بنا مى رىجى ميٍغضى

ر   :  يىجي دىؽى؟»ًردىا،ىهي، فىقىاؿى ، « أىصى ـٍ دى سىٍجدىتىٍييىا، ثيَـّ »قىاليكا: نىعى ، ثيَـّ سىجى مَّـى مَّى ًتٍمؾى الرٍَّكعىةى ثيَـّ سى ـى فىصى فىقىا
مَّـى   .(1)«سى

مَّـى ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف، فى  كعىًف اٍبًف عيمىرى رضي اهلل عنيما، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  مَّى فىسىيىا فىسى قىاؿى لىوي صى
ةي  رىًت الصَّبلى : " مىا قىصي ؟ قىاؿى ـٍ نىًسيتى ةي أى رىًت الصَّبلى ؿه ييقىاؿي لىوي ذيك اٍليىدىٍيًف: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىقىصي مىا رىجي كى

ـٍ قىا ا قىاؿى ذيك اٍليىدىٍيًف؟ " قىاليكا: نىعى : " أىكىمى ٍكعىتىٍيًف، فىقىاؿى مٍَّيتى رى : فىًإنَّؾى صى مَّى نىًسيتي " قىاؿى ـى فىصى :" فىتىقىدَّ ؿى
، ثيَـّ  مَّـى ٍكعىتىٍيًف، ثيَـّ سى دى سىٍجدىتىًي السٍَّيًك" رى  .(2)سىجى

مَّى ًبنىا  (3)قد شيد الحادثة، فعىٍف الشٍَّعًبيٍّ  ككذلؾ فقد ثبت أف المغيرة بف شعبة  : صى قىاؿى
، ثيَـّ  الميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى  مَّـى تىوي سى بلى ، فىمىمَّا قىضىى صى ـٍ سىبَّحى ًبًي فىنىيىضى ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف، فىسىبَّحى ًبًو القىٍكـي كى

 : دَّثىييـٍ ، ثيَـّ حى اًلسه دى سىٍجدىتىًي السٍَّيًك كىىيكى جى ـٍ ًمٍثؿى الًَّذم فىعىؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو »سىجى  .(4)«فىعىؿى ًبًي

                                                           
( حديث رقـ 3/26)جفي السجدتيف  ( النسائي، سنف النسائي، كتاب السيك، ذكر االختبلؼ عمى أبي ىريرة (1

، ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة، كتاب الصبلة، باب ذكر الجمكس في الثالثة، كالتسميـ منيا ساىيان في 1237
ان في الثالثة إذا تكمـ بعد السبلـ كىك غير الظير أك العصر أك العشا،، كالدليؿ عمى إغفاؿ مف زعـ أف المسمـ ساىي

( حديث 2/130)ج ذاكر أنو قد بقي عميو بعض صبلتو أف عميو إعادة الصبلة، كىذا القكؿ خبلؼ سنة النبي 
، صححو األلباني، انظر: األلباني، التعميقات 4182( حديث رقـ 4/219)ج، الطبراني، المعجـ الكبير 1054رقـ 

 2661( حديث رقـ 4/315)جحباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو الحساف عمى صحيح ابف 
 –صححو األلباني، انظر: األلباني، صحيح أبي داكد  ،3911( حديث رقـ 2/505)ج( البييقي، السنف الكبرل (2

 932( حديث رقـ 4/174)جاألـ 
عامر بف شراحيؿ بف عبد الشعبي مف شعب ىمداف مف أىؿ الككفة، كنيتو أبك عمرك، ركل عنو  الشعبي ىو:( (3

الناس ككاف فقييان شاعران، مكلده سنة عشريف، كقد قيؿ سنة إحدل كعشريف، كمات سنة تسع كمائة، كقد قيؿ سنة 
 (185 /5)جخمس كمائة كيقاؿ أربع كمائة. ابف حباف، الثقات 

حديث  (2/198)جترمذم، أبكاب الصبلة، باب ما جا، في اإلماـ ينيض في الركعتيف ناسيان ( الترمذم، سنف ال(4
 950( حديث رقـ 4/196)جاألـ  –انظر: األلباني، صحيح أبي داكد  ، صححو األلباني،364رقـ 
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كسبب الخمط الذم كقع فيو الشيعة مف تبديؿ كممة "ذك الشماليف" مكاف "ذك اليديف"،  إف منشأ ثالثًا:
، حيث كرد في بعض ركايات الحديث في غير (1)ىك ما ركاه بعض أىؿ الحديث مف طريؽ الزىرم

الصحيحيف كممة ذك الشماليف الذم استشيد ببدر مكاف كممة ذك اليديف، كىذا مقتضاه أف تككف 
ـى في ؿ بدر، ك قبؿ ىجرة أبي ىريرة القصة كقعت قب ، كقد اتفؽ أئمة الحديث عمى أف الزىرم كىىى

ذلؾ، كسببو أنو جعؿ القصة لذم الشماليف، بينما كاف ذك الشماليف قد قتؿ ببدر، كأما ذك اليديف 
 بسنيف.  فتأخر مكتو بعد النبي 

: " قاؿ بعض الناس: ذك اليديف كذك الشماليف كاحد، كيحتجكف اإلسفراييني قاؿ أبك عكانة
بحديث ركاه الزىرم، فقاؿ فيو: فقاـ ذك الشماليف فقاؿ: أقصرت الصبلة يا رسكؿ اهلل؟ كيطعنكف في 

   لـ يدركو؛ ألنو أسمـ قبؿ كفاة النبي  ىذا الحديث بأف ذا الشماليف قتؿ يكـ بدر، كأف أبا ىريرة 
ربع، كليس كما يقكلكف كذلؾ: أف ذا اليديف ليس ىك ذك الشماليف؛ ألف ذا اليديف بثبلث سنيف أك أ

، كذك كمات بذم خشب عمى عيد عمر  رجؿ قد سماه بعضيـ الخرباؽ عاش بعد النبي 
 .(2)تمؾ الصبلة" كقد صح في ىذه األحاديث أنو شيد الشماؿ ىك ابف عمرك حميؼ لبني زىرة، 

طرب عمى الزىرم في حديث ذم اليديف اضطرابان أكجب عند عبد البر: "كقد اض قاؿ ابف
 .(3)ىؿ العمـ بالنقؿ تركو مف ركايتو"أ

عمى حديث ابف  ؿى كٌ كقاؿ أيضان: " ال أعمـ أحدان مف أىؿ العمـ كالحديث المصنفيف فيو عى 
ف كاف إمامان  شياب الزىرم في قصة ذم اليديف؛ الضطرابو فيو، كأنو لـ يتـ لو إسنادان كال متنان، كا 

أحد يؤخذ مف قكلو  عظيمان في ىذا الشأف، فالغمط ال يسمـ منو أحد، كالكماؿ ليس لمخمكؽ، ككؿ  
حجة؛ ألنو قد تبيف غمطو في  ر، فميس قكؿ ابف شياب: إنو المقتكؿ يكـ بدؾ، إال النبي رى تٍ كيي 

 .(4)"ذلؾ

                                                           
كبلب بف  : ىك محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف عبد اهلل بف الحارث بف زىرة بفالزىري ((1

فيات المشاىير (ق 130 - 121تكفي )مرة اإلماـ، أبك بكر القرشي الزىرم المدني.  . الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى
 (3/499)جكىاألعبلـ 

 (1/513)ج( أبك عكانة اإلسفراييني، مستخرج أبي عكانة (2
 (365-1/364)ج( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد (3
 (367-1/366)ج المصدر السابؽ( (4
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ككذلؾ قاؿ النككم: "كأما قكؿ الزىرم في حديث السيك أف المتكمـ ذك الشماليف فمـ يتابع 
 .(1)عميو، كقد اضطرب الزىرم في حديث ذم اليديف اضطرابان أكجب عند أىؿ العمـ بالنقؿ تركو"

ف تسميتو مف إدراج الزىرم، ككذلؾ قاؿ ابف حجر في اإلصابة: " قاؿ جمع مف األئمة: إ
ـى في ذلؾ" فإنو كىىى
(2). 

ـى في ذلؾ" كقاؿ في الفتح: " لقد اتفؽ أئمة الحديث كما نقمو عبد البر عمى أف الزىرم كىىى
(3) . 

ـى فيو الزىرم رحمو  يتضح مما سبؽ مف كبلـ العمما، بأف تسمية ذم الشماليف ىي مما كىىى
نما ىي سنة اهلل تعالى في الخمؽ أنو ال أحد اهلل، كليس ىذا مما يحط مف مقاـ  الزىرم رحمو اهلل، كا 

مف الخمؽ معصكـ مف السيك كالنسياف، فقد أجمع النقاد عمى تكثيقو كاعتبركه مف األئمة الذيف ييعتد 
 .(4)فقد قاؿ عنو ابف ابي حاتـ: " كاف إمامان عظيمان" ،بقكليـ،

 .(5)زمانو" كقاؿ الذىبي في ترجمتو: " أحد األعبلـ كحافظ

 .(6)لـ يبؽ أحد أعمـ بسينَّةو ماضية مف الزىرم" ككصفو عمر بف عبد العزيز بقكلو: "

: " بف شياب أبك بكر الزىرم المدني، أحد األئمة الكبار كعالـ (7) كقاؿ عنو ابف الجزرم
 .(8)الحجاز كاألمصار، تابعي، كردت عنو الركاية في حركؼ القرآف، قرأ عمى أنس بف مالؾ"

                                                           
 (5/72)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (1
 (4/316)ج( ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة (2
 (97-3/96)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (3
 ( المصدر السابؽ(4
فيات المشاىير كىاألعبلـ (5  (3/499)ج( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى
 (5/18)ج( صبلح الديف الصفدم، الكافي بالكفيات (6
شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد بف محمد بف  ،ىك الحافظ المقرل، شيخ اإلقرا، في زمانو ابن الجزري:( (7

كلد سنة إحدل كخمسيف كسبعمائة...، كاف إماـ في القرا،ات ال نظير لو في  ،عمي بف يكسؼ الدمشقي الشافعي
عصره في الدنيا، حافظان لمحديث كغيره...، ألؼ النشر في القرا،ات العشر لـ يصنؼ مثمو، كلو أشيا، أخر كتخاريج 

ث كثبلثيف في الحديث كعمؿ جيد، كصفو ابف حجر بالحفظ في مكاضع عديدة مف الدرر الكامنة، مات سنة ثبل
 549كثمانمائة. السيكطي، طبقات الحفاظ ص: 

 (2/262)ج( ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القرا، (8
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في قصة ذم اليديف ما قالو  إف مما يبطؿ مزاعـ الشيعة، كيثبت صحة ما ركاه أبك ىريرة  ابعًا:ر 
شيخيـ الصدكؽ القمي، فقد أكد عمى أف ما جا، في قصة ذم اليديف حؽه ال مرا، فيو فقاؿ: " يقكؿ 

نو ال أصؿ لمرجؿ كال  :إنو لـ يكف في الصحابة مف يقاؿ لو :الدافعكف لسيك النبي  ذك اليديف، كا 
لمخبر، ككذبكا؛ ألف الرجؿ معركؼ...، فقد نقؿ عنو المخالؼ كالمكافؽ، كقد أخرجتي عنو أخباران في 

 .(1)كتاب كصؼ قتاؿ القاسطيف بصفيف"

دليبلن كاضحان ال لبس فيو عمى ثبكت حجة عمى الشيعة ك كشيادة شيخيـ الصدكؽ تعتبر 
كغيره مف األحاديث المبثكثة في كتب أىؿ السنة المتعمقة بيذا  أبك ىريرة  كصدؽ ما ركاه ،الركاية

 أف إنكار المنكريف لمحديث ما ىك إال مجرد زعـ كافترا، قائـ عمى اليكل.دليؿ عمى الشأف، ك 

ٍر  " يزعـ الشيعة بأنو ليس مف المعقكؿ أف يقكؿ الرسكؿ  الشبية الثالثة: ـٍ تيٍقصى لى ـٍ أىٍنسى كى "،  لى
 عف قكلو األكؿ فالنبي  كعندما شيد بعض األصحاب بصحة ما قالو ذم اليديف تراجع النبي 

 .(2)يستحيؿ عميو الخمؼ، كصدكر خبلؼ الكاقع عنو، كاالعتذار عنو 

  

                                                           
( 250-1/249)جالقمي، مف ال يحضره الفقيو، أبكاب الصبلة، باب أحكاـ السيك في الصبلة  ابف بابكية( (1

 1031حديث رقـ 
 250يحيف ص ( انظر: محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصح(2
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 مناقشة الشبية والرد عمييا:
لىـٍ "  :إف ما زعمت بو الشيعة بأنو ليس مف المعقكؿ أف يقكؿ الرسكؿ   ـٍ أىٍنسى كى ٍر  لى " ثـ  تيٍقصى

يتراجع عف قكلو ىك زعـ ناتج عف عدـ فيميـ لمنصكص، كناتج كذلؾ عف عدـ معرفتيـ باألمكر 
ٍر "  كأقكالو، فإف في قكؿ النبي  الفقيية المتعمقة بأفعاؿ النبي  ـٍ تيٍقصى لى ـٍ أىٍنسى كى " كسؤالو  لى

 عما قالو ذك اليديف عدة أمكر منيا: لمصحابة 

نما أراد بذلؾ أف يعمـ األمة التثبت كالتحكط في لـ يشؾ في صدؽ ذم اليديف  النبي  أواًل: ، كا 
كاتخذكه منياجان ليـ فيما بعد، كمثاؿ ذلؾ ما جا، في  ركاية األخبار، كىذا ما تعممو منو الصحابة 

ٍدًرمٍّ  الصحيحيف اًلًس األى  عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي : " كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف مىجى ا،ى أىبيك قىاؿى اًر، ًإٍذ جى ٍنصى
نىعى  : مىا مى ، فىقىاؿى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى مىى عيمىرى ثىبلىثنا، فىمى : اٍستىٍأذىٍنتي عى ، فىقىاؿى : ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره ؟ قيٍمتي ؾى

قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، كى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي ًإذىا اسٍ » :اٍستىٍأذىٍنتي ثىبلىثنا فىمى ـٍ ثىبلىثنا فىمى ديكي تىٍأذىفى أىحى
ده سىًمعىوي ًمفى النًَّبيٍّ « فىٍميىٍرًجعٍ  ـٍ أىحى مىٍيًو ًببىيٍّنىةو، أىًمٍنكي : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى  :؟ فىقىاؿى أيبىي    ٍبفي كىٍعبو  فىقىاؿى

، فى   أىفَّ النًَّبيَّ كيٍنتي أىٍصغىرى القىٍكـً فىقيٍمتي مىعىوي، فىأىٍخبىٍرتي عيمىرى كىالمًَّو الى يىقيكـي مىعىؾى ًإالَّ أىٍصغىري القىٍكـً
"  .(1)قىاؿى ذىًلؾى

بؿ ألمر آخر يفصح عنو  ،إنما طمب البينة ال ألف أبا مكسى غير مؤتمف عنده فعمر 
ـٍ  ،عمر نفسو، فقد جا، في ركاية اإلماـ مالؾ ليذه القصة قكؿ عمر  ا ًإنٍّي لى أًلىًبي ميكسىى: "أىمى

مىى رىسيكًؿ المًَّو  ؿى النَّاسي عى ًشيتي أىٍف يىتىقىكَّ لىًكٍف خى ، كى  ."(2)أىتًَّيٍمؾى

ألبي  عمر قاؿ ابف حجر معقبان عمى ىذه القصة: " كفي ركاية عبيد بف حنيف...، فقاؿ 
 .(3)أحببت أف أستثبت"كلكف  : كاهلل إف كنت ألمينان عمى حديث رسكؿ اهلل مكسى 

كاف  فعمي  يطمب الدليؿ كيتثبت في أخذ األخبار، ، فقد كاف كذلؾ ما كرد عف عمي 
يريد مف استحبلفيـ أف  ، كلـ يكف يستحمؼ الصحابة عند سماعو حديثان يرككنو عف رسكؿ اهلل 

                                                           
 ،6245( حديث رقـ 8/54)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب االستئذاف، باب التسميـ كاالستئذاف ثبلثان (1

 ، كالمفظ لمبخارم2153( حديث رقـ 2/1694)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب االستئذاف 
، 1073( حديث رقـ 1/368، البخارم، األدب المفرد )ج3( حديث رقـ 2/964)ج( مالؾ، مكطأ اإلماـ مالؾ (2

 440( حديث رقـ 1/412)ج المفرد األدب صحيحصححو األلباني، انظر: األلباني، 
 (11/30)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم (3
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كال يصح  ،قيـ لويتأكد مف صدقيـ، ألنيـ لك كانكا متيميف عنده ألحتاج في تكثيقيـ إلى مف يكث
نما كاف مراده أف يتأكد مف أف ما رككه  عندئذ أف يعتمد عمى يمينيـ في تزكية أنفسيـ مف الكذب، كا 

 كاف مبني عمى اليقيف كليس بالظف الغالب.

ًميًّا    : سىًمٍعتي عى كىـً اٍلفىزىاًرمٍّ قىاؿى : " كيٍنتي ًإذىا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  فعىٍف أىٍسمىا،ى ٍبًف اٍلحى قىاؿى
 ًمىؼى ل دَّثىًني غىٍيريم اٍستىٍحمىٍفتيوي، فىًإذىا حى ذىا حى ًديثنا نىفىعىًني المَّوي ًبمىا شىا،ى أىٍف يىٍنفىعىًني ًمٍنوي، كىاً  دٍَّقتيوي، حى ي صى

دَّثىًني أىبيك بىٍكرو  دىؽى أىبيك بىٍكرو  ،كىحى  ."(1)كىصى

لـ يٌتيـ الٌراكم بتعٌمد الكذب؛  : " فعمي ابف الكزير معقبان عمى ما كاف يفعمو عمي قاؿ  
ٌنما اٌتيمو بالٌتساىؿ في الٌركاية  ألٌنو لك اٌتيمو بذلؾ الٌتيمو بالفجكر باليميف، كلـ يصٌدقو إذا حمؼ، كا 

و مف اليميف يعرؼ أٌنو بالٌظٌف الغالب، فمع يمينو قكم ظٌنو بأٌنو متقف لما ركاه حفظان، كمع امتناع
غير متقف كال مستيقف، فتككف ىذه عٌمة في قبكؿ حديثو، كال شٌؾ أٌف حديث الثٌقة قد يككف معمكالن 

 في قبكؿ حديث ذم اليديف حتى سأؿ، كتكٌقؼ عمر  بأمر يكجب الكقؼ، كليذا تكٌقؼ النبي 
    .(2)في قبكؿ حديث فاطمة بنت قيس، كذلؾ مقٌرر في مكاضعو مف األصكؿ"

عمى ذات المنيج، فقد اعتمد ىذه الطريقة كثير مف  ككذلؾ سار الصحابة كالتابعكف  
فكانكا إذا سمعكا حديثان لـ يسمعكه مف قبؿ، فإنيـ يؤكدكف عمى الراكم  الصحابة كالتابعيف 

كيتثبتكف مف األمر استشعارا منيـ ألىمية األمر كمف ذلؾ ما نقمو ابف القيـ حيث قاؿ: " ككاف 
ال لـ يجبو،  (3) أيكب إذا سألو السائؿ قاؿ لو: أعد، فإف أعاد السؤاؿ كما سألو عنو أكالن أجابو، كا 

كىذا مف فيمو كفطنتو، كفي ذلؾ فكائد عديدة: منيا أف المسألة تزداد كضكحان كبيانان بتفيـ السؤاؿ، 
بينو لو، كمنيا أف المسئكؿ كمنيا أف السائؿ لعمو أىمؿ فييا أمران يتغير بو الحكـ فإذا أعادىا ربما 

قد يككف ذاىبلن عف السؤاؿ أكالن، ثـ يحضر ذىنو بعد ذلؾ، كمنيا أنو ربما باف لو تعنت السائؿ كأنو 
                                                           

( حديث رقـ  1/446ابف ماجة، سنف ابف ماجة )ج ،56( حديث رقـ 1/223)ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد (1
( حديث رقـ 9/159، النسائي، السنف الكبرل )ج406( حديث رقـ 2/257، الترمذم، سنف الترمذم )ج1395

 التعميقات، صححو األلباني، انظر: األلباني، 623( حديث رقـ 2/389، ابف حباف، صحيح ابف حباف )ج10175
 622( حديث رقـ 2/86)ج محفكظو مف كشاذه صحيحو، مف سقيمو ييزكتم حباف ابف صحيح عمى الحساف

 (1/103)ج  ( ابف الكزير، الركض الباسـ في الذب عف سنة أبي القاسـ(2
، اإلماـ أبك بكر السختياني البصرم الحافظ أحد األعبلـ، مات سنة إحدل أيكب بف أبي تميمة كيسافىو: ( (3

 (1/99)جكثبلثيف كمائة في الطاعكف كلو ثبلث كستكف سنة. الذىبي، تذكرة الحفاظ 
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كضع المسألة؛ فإذا غير السؤاؿ كزاد فيو كنقص فربما ظير لو أف المسألة ال حقيقة ليا، كأنيا مف 
يا؛ فإف الجكاب بالظف إنما يجكز عند األغمكطات أك غير الكاقعات التي ال يجب الجكاب عن

 .(1)الضركرة، فإذا كقعت المسألة صارت حاؿ ضركرة فيككف التكفيؽ إلى الصكاب أقرب"

كتبلميذىـ  إف في ىذه األحاديث كغيرىا أدلة قاطعة عمى منيج التثبت في حياة الصحابة  
كلـ يسأؿ  ،لـ يتيـ ذا اليديف  كأنيـ إنما يثبتكف مف حفظ الراكم كأدائو، كبذلؾ يتبيف أف النبي 

نما أراد أف يقرر قاعدة يتبعيا المسممكف مف بعده في التثبت قبؿ  الصحابة  شاكان في كبلمو، كا 
 إصدار األحكاـ.

قد سيا في صبلتو حقيقة، كلـ  تأكيدان عمى أف النبي  لمصحابة  إف في سؤاؿ النبي  ثانيًا:
. بي يتعمد فعؿ ذلؾ األمر، كقد نىٍفي الن  عف نفسو السيك كالنسياف لظنو بأنو لـ يسيك كلـ ينسى

كه تذكر، فعمـ السيك فبنى عميو" قاؿ النككم: " إف النبي   سأليـ ليتذكر، فمما ذىكَّري
(2). 

مسألة تتعمؽ بأصكؿ الفقو، كىي جكاز الترجيح  كسؤالو لمصحابة  ككذلؾ فإف في فعمو 
 بكثرة الركاة.

: "كأما البحث المتعمؽ بأصكؿ الفقو: فإف بعض مف صنؼ في ذلؾ (3)قاؿ ابف دقيؽ العيد  
، بعد إخبار ذم  النبي  حيث إفاحتج بو عمى جكاز الترجيح بكثرة الركاة، مف  طمب إخبار القـك

 .(4)اليديف"

ٍر  » كفيما يتعمؽ بقكلو   ـٍ تيٍقصى لى ـٍ أىٍنسى كى قاؿ ابف دقيؽ العيد: " كاعتذر عف ذلؾ بكجكه: «  لى
أحدىا: أف المراد لـ يكف القصر كالنسياف معان، ككاف األمر كذلؾ. كثانييما: أف المراد اإلخبار عف 

                                                           
 (2/129)ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف (1
 (5/73)ج الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( النككم، (2
محمد بف عمي بف كىب بف مطيع بف أبى الطاعة تقي الديف القشيرم المنفمكطي األصؿ  ىك العيد: دقيق ابن( (3

المصرم القكصي المنشأ المالكي ثـ الشافعي، نزيؿ القاىرة المعركؼ بابف دقيؽ العيد، اإلماـ الكبير صاحب 
ع في البحر، كمات في صفر سنة خمس كعشريف كستمائة بناحية ينب 625كلد في شعباف سنة ،التصانيؼ المشيكرة

 (230-229 /2)جاثنتيف كسبعمائة. الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع  702
 (1/275)ج( ابف دقيؽ العيد، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (4
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، ككذلؾ " لـ أىٍنسى " حقيقة مف قبؿ نفسي كغفمتي عف  " فىبىيٍّفه اعتقاد قمبو كظنو...، أىمَّا اٍلقىٍصري
"الصبلة، كلكف اهلل ن  .(1)ساني أًلىسيفَّ

مَّى رىسيكؿي اهلًل  كيؤكد ذلؾ ما كرد عف عبد اهلًل بف مسعكد   ـي قاؿ: صى ، قىاؿى ًإٍبرىاًىي
: زىادى (2)

:  -أىٍك نىقىصى  ًة شىٍي،ه؟ قىاؿى دىثى ًفي الصَّبلى مَّـى ًقيؿى لىوي: يىا رىسيكؿى اهلًل أىحى ؟»فىمىمَّا سى مىا ذىاؾى قىاليكا: « كى
مٍَّيتى كى  مىيٍ صى ، ثيَـّ أىٍقبىؿى عى مَّـى دى سىٍجدىتىٍيًف، ثيَـّ سى : فىثىنىى ًرٍجمىٍيًو، كىاٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى، فىسىجى كىذىا، قىاؿى نىا ًبكىٍجًيًو ذىا كى
 : لىًكٍف ًإنَّمىا أىنىا بىشىره أىٍنسىى كى »فىقىاؿى ـٍ ًبًو، كى ًة شىٍي،ه أىٍنبىٍأتيكي دىثى ًفي الصَّبلى ، فىًإذىا نىًسيتي ًإنَّوي لىٍك حى ا تىٍنسىٍكفى مى

ٍد سىٍجدى  مىٍيًو، ثيَـّ ًليىٍسجي َـّ عى ، فىٍمييًت كىابى رَّ الصَّ ًتًو فىٍميىتىحى بلى ـٍ ًفي صى ديكي ذىا شىؾَّ أىحى كًني، كىاً   .(3)«تىٍيفً فىذىكٍّري

، فىًإذىا نىًسيتي فى  قكلو  موضع الشاىد: ا تىٍنسىٍكفى ا أىنىا بىشىره أىٍنسىى كىمى كًني""ًإنَّمى  ذىكٍّري

يؤكد عمى بشريتو، كأنو قد ينسى كما ينسى البشر في األمكر التي ال  أف النبي  وجو الداللة:
كه في حاؿ نسيانو أمر مف األمكر،  عبلقة ليا بالتبميغ كالرسالة، كيطمب مف أصحابو  أف ييذىكٍّري

مذكران  كاإلذف ألصحابو بتذكيره ىك الذم دعا ذا اليديف أف يتكمـ مع النبي  كىذا التصريح منو 
 إياه بما فاتو مف ركعات.

ألنو ظف تماـ صبلتو، كذك اليديف ظف أف  قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: "إنما تكمـ النبي  
لـ يجدكا مف ؛ ألف إجابتو بالكبلـ عمييـ كاجبة، أجابكا النَّبٌي  الصَّبلة قصرت كتمت، كالصحابة 

 .(4)ذىًلؾى بدان"

( في ظني )كلـ تقصر( أم الصبلة" كلوقاؿ القسطبلني: " ق   .(5): ) لـ أنسى

                                                           
 (1/274)ج( ابف دقيؽ العيد، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (1
أبك عمراف بف يزيد بف قيس اإلماـ، الحافظ، فقيو العراؽ، أبك عمراف إبراىيـ بف يزيد بف ىك : ( إبراىيم النخعي(2

قيس بف األسكد بف عمرك بف ربيعة بف ذىؿ بف سعد بف مالؾ بف النخعي، اليماني، ثـ الككفي، أحد األعبلـ، كىك 
نة. انظر: الذىبي، سير أعبلـ ابف مميكة؛ أخت األسكد بف يزيد. تكفى سنة ست كتسعيف، كىك ابف تسع كأربعيف س

 (1/105)جتيذيب األسما، كالمغات  ،( كانظر: النككم4/520)جالنببل، 
 572( حديث رقـ 1/400)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( (3
 (9/419)ج( ابف رجب، فتح البارم (4
 (1/461)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (5
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قكلو:)أنسيت( بالخطاب. )أـ قصرت( بالفتح ثـ الضـ أك الضـ ثـ  قاؿ المباركفكرم: " 
 ،)الصبلة( بالضـ عمى الكجييف، كحصر في األمريف؛ ألف السبب إما مف اهلل  ،الكسر كالسابقة

في ظني أم ال في نفس األمر،  :( أم)لـ أنسى  كىك النسياف. فقاؿ  أك مف النبي  ،كىك القصر
فخرج ىذا الكبلـ عمى حسب الظف، كيعتبر الظف قيدان في الكبلـ، ترؾ ذكره بنا، عمى أف الغالب 

ؿ ىذه األشيا، أف يجرم فييا الكبلـ بالنظر إلى الظف، فكأنو قاؿ ما نسيت كال قصرت في بياف أمثا
في ظني، كىذا الكبلـ صادؽ ال غبار عميو، كال يتكىـ فيو شائبة كذب، كليس مبنى الجكاب عمى 

 .(1)ككف الصدؽ المطابقة لمظف، بؿ عمى أنو مطابقة الكاقع...، )كلـ تقصر( أم الصبلة"

ارم: " كالمعنى كؿ ذلؾ لـ يقع مف ًقبىمي، بؿ إنما كاف مف عند ربي ليس الحكـ قاؿ المبل الق
 .(2)في أمتي مف جيتي )كفي الٌركاية األخرل ما قصرت( بصيغة الغائبة لمفاعؿ أم الصبلة"

 ، بؿ كافقو كشاركو في الركاية أئمة أىؿ البيت إف حديث السيك لـ ينفرد بو أبك ىريرة  ثالثًا:
 معظـ مصادرىـ، كبأسانيد متعددة. عندىـ، كأثبتو كذلؾ عمما،ىـ في

مف حفظ سيكه فأتمو فميس  :" قاؿ أبكعبداهلل :فقد ركل الكميني عف سماعة ابف ميراف قاؿ 
صمى بالناس الظير ركعتيف ثـ سيا فسمـ، فقاؿ لو ذك  عميو سجدتا السيك، فإف رسكؿ اهلل 

الصبلة شئ؟ فقاؿ: كما ذلؾ؟ فقاؿ: إنما صميت ركعتيف، فقاؿ  الشماليف: يا رسكؿ اهلل أنزؿ في
فأتـ بيـ الصبلة كسجد بيـ سجدتي  : أتقكلكف مثؿ قكلو؟ قالكا: نعـ، فقاـ رسكؿ اهلل رسكؿ اهلل 

 .(3)السيك"

مَّـى رسكؿ اهلل   كركل الكميني كذلؾ عف الحسف بف صدقة قاؿ: " قمت ألبي الحسف األكؿ: أسى
  األكلتيف؟ فقاؿ: نعـ، قمت: كحالو حالو؟ قاؿ: إنما أراد اهلل في الركعتيف "(4)أف يفقييـ. 

 ككذلؾ ركل الطكسي، عف سعيد األعرج قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل يقكؿ:" صمى رسكؿ اهلل  
ثـ سمـ في ركعتيف، فسألو مف خمفو، يا رسكؿ اهلل أحدث في الصبلة شئ؟ قاؿ: كما ذاؾ؟ قالكا إنما 

                                                           
 (3/414)ج( المباركفكرم، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1
 (2/248)ج( المبل القارم، شرح الشفا (2
( الكميني، فركع الكافي، كتاب الصبلة، باب مف تكمـ في صبلتو أك انصرؼ قبؿ أف يتميا أك يقـك في مكضع (3

 1( حديث رقـ 3/344ج)الجمكس 
 3حديث رقـ  المصدر السابؽ( (4
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صميت ركعتيف فقاؿ: أكذاؾ يا ذا اليديف؟ ككاف يدعى ذا الشماليف، فقاؿ: نعـ، فبنى عمى صبلتو 
 .(1)ىك الذم أنساه رحمة لؤلمة" فأتـ الصبلة أربعان، كقاؿ: إف اهلل 

كركل الطكسي أيضان عف سماعة عف أبي عبد اهلل قاؿ: "مف حفظ سيكه فأتمو فميس عميو  
صمى بالناس الظير ركعتيف ثـ سيا، فقاؿ لو ذك الشماليف: يا   سجدتا السيك، فإف رسكؿ اهلل

 :رسكؿ اهلل أنزؿ في الصبلة شئ؟ فقاؿ: كما ذاؾ؟ قاؿ: إنما صميت ركعتيف فقاؿ رسكؿ اهلل 
أتقكلكف مثؿ قكلو؟ قالكا: نعـ، فقاـ فأتـ بيـ الصبلة كسجد سجدتي السيك، قاؿ قمت: أرأيت مف 

فسمـ كانصرؼ ثـ ذكر بعدما ذىب أنو إنما صمى ركعتيف؟ قاؿ: صمى ركعتيف كظف أنيا أربع 
نما أتـ ما بقي مف  يستقبؿ الصبلة مف أكليا، قاؿ قمت: فما باؿ الرسكؿ  لـ يستقبؿ الصبلة، كا 

لـ يبرح مف مجمسو، فإف كاف لـ يبرح مف مجمسو فميتـ ما نقص مف  صبلتو؟ فقاؿ: إف رسكؿ 
 .(2)ألكلتيف"صبلتو إذا كاف قد حفظ الركعتيف ا

صمى بالناس  ككذلؾ ركل المجمسي عف أبي جميمة، عف زيد الشحاـ قاؿ:" إف نبي الٌمو  
ركعتيف ثـ نسي حتى انصرؼ، فقاؿ لو ذك الشماليف: يا رسكؿ الٌمو أحدث في الصبلة شي،؟ فقاؿ: 

 .(3)مف صبلتو" أييا الناس أصدؽ ذك الشماليف؟ فقالكا: نعـ، لـ تصؿ إال ركعتيف، فأقاـ فأتـ ما بقي

الحديث الذم كردت فيو قصة السيك ثابت عند أىؿ إف ف :وخالصة األمر في ىذه المسألة 
كال حجة لمف زعـ بعدـ صحة الحديث، ككذلؾ األمر فإنو ثابت في كتب  السنة كبأصح األسانيد،

؟ أـ أف فيؿ يتيـ القكـ أئمتيـ كما اتيمكا أبا ىريرة  الشيعة التي يعتدكف بيا كيعتبركنيا حجة،
" الرافضة ليس ليـ سعي إال في ىدـ اإلسبلـ، كنقض عراه،  األمر كما قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل:

فساد قكاعده"  .؟(4)كا 

فقد تبيف بصريح القرآف الكريـ، كصريح السنة النبكية، بأف األنبيا، عمييـ السبلـ ليسكا  
السيك كالنسياف فيما يتعمؽ باألمكر الدنيكية، شأنيـ في ذلؾ شأف البشر جميعان، بمعصكميف مف 

، كقد في صبلتو مف سيك أك نسياف فإف ذلؾ راجع لطبيعتو البشرية  كأف ما حدث مع النبي 
                                                           

 21( حديث رقـ 2/345)ج( الطكسي، تيذيب األحكاـ، باب أحكاـ السيك (1
 26حديث رقـ  المصدر السابؽ( (2
 1( حديث رقـ 17/66)جعف الصبلة  ( المجمسي، بحار األنكار، باب سيكه كنكمو (3
 (7/415)ج( ابف تيمية، منياج السنة النبكية (4
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تشريعان لؤلمة، حيث سف ليـ سجكد السيك، كقد تبيف في الحديث  تبيف كذلؾ أنو كاف في نسيانو 
معمـو ألصحابو، فما عاب عمييـ كال نيرىـ حيف ذىكَّركه، كال تفرد بالرأم،  كاف خيري  بي كذلؾ أف الن
خمؽ عظيـ، يسأؿ أصحابو كيشاكرىـ في األمر، كال يغمظ عمييـ، كال يعيب عمييـ،  عمى بؿ كاف 

ٍؼ َظئِؿٍ ]كصدؽ اهلل العظيـ حيف قاؿ مخاطبان إياه:  ُِ ًَذ ُخ ََّٕؽ َف  .{8}القلم:[ َوإِ
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 ر والرد عميياحْ متعمقة بحادثة السِّ ال الثناعشريةشبيات الشيعة ع: المطمب الراب
 

عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي ، مف األحاديث التي يزعـ الشيعة بعدـ صحتيا ما جا، في الصحيحيف
ٍنيىا قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المًَّو  تَّى كىافى يىرىل أىنَّوي يىٍأًتي  عى ، حى ، قىاؿى سيٍفيىافي سيًحرى النٍّسىا،ى كىالى يىٍأًتيًيفَّ

(1) :
ًمٍمًت أىفَّ المَّوى قىٍد أىٍفتى  اًئشىةي، أىعى : " يىا عى ا يىكيكفي ًمفى السٍٍّحًر، ًإذىا كىافى كىذىا، فىقىاؿى  اًني ًفيمىاكىىىذىا أىشىد  مى

ا ًعنٍ  ديىيمى ، فىقىاؿى الًَّذم ًعٍندى رىٍأًسي اٍستىٍفتىٍيتيوي ًفيًو، أىتىاًني رىجيبلىًف، فىقىعىدى أىحى ري ًعٍندى ًرٍجمىيَّ دى رىٍأًسي، كىاآلخى
: مىٍطبيكبه  ًؿ؟ قىاؿى ا بىاؿي الرَّجي ًر: مى ًلآٍلخى
ـى (2) : لىًبيدي ٍبفي أىٍعصى مىٍف طىبَّوي؟ قىاؿى : كى ؿه ًمٍف بىًني  -، قىاؿى رىجي

ًميؼه ًليىييكدى كىافى مينىاًفقنا  ٍيؽو حى رى ـى  -زي ًفي : كى : ًفي ميٍشطو قىاؿى  ؟ قىاؿى
ميشىاقىةو  (3) كى

: ًفي  ،(4) ؟ قىاؿى : كىأىٍيفى قىاؿى
تىٍحتى رىاعيكفىةو  ،(5)جيؼٍّ طىٍمعىةو ذىكىرو 

وي،  ًفي ًبٍئًر ذىٍركىافى " قىالىٍت: فىأىتىى النًَّبي   (6) تَّى اٍستىٍخرىجى الًبٍئرى حى
 : كىأىفَّ »فىقىاؿى كىأىفَّ نىٍخمىيىا ري،يكسي الشَّيىاًطيفً  مىا،ىىىا نيقىاعىةي ىىًذًه الًبٍئري الًَّتي أيًريتييىا، كى : « الًحنَّاً،، كى قىاؿى

: أىفىبلى؟  ، قىالىٍت: فىقيٍمتي  أىٍم تىنىشٍَّرتى  -فىاٍستيٍخًرجى
(7) -  : مىى »فىقىاؿى أىمَّا المَّوي فىقىٍد شىفىاًني، كىأىٍكرىهي أىٍف أيًثيرى عى

دو ًمفى النَّاًس شىرًّا  .(8)«أىحى

                                                           
ابف أبي عمراف ميمكف مكلى محمد بف مزاحـ، أخي الضحاؾ بف مزاحـ، اإلماـ الكبير،  سفيان بن عيينةىو ( (1

حافظ العصر، شيخ اإلسبلـ، أبك محمد اليبللي، الككفي، ثـ المكي. مكلده: بالككفة في سنة سبع كمائة. كعاش 
 (426-7/414)جإحدل كتسعيف سنة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 

المسحكر، كأصؿ الطب الحذؽ باألشيا،، يقالؾ رجؿ طب بكذا إذا كاف حاذقان بو. ابف قتيبة، غريب  المطبوب:( (2
 (1/418)جالحديث 

 (1/388)جاآللة التي يمتشط بيا. القاضي عياض، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار  المشط:( (3
رأس كالمحية عند التسريح بالمشط. اليركم، تيذيب المغة كىك: الشعر الذم يسقط مف ال الُمَشاَقٍة ىي المشاطة( (4
 (11/219)ج
5) ):  (1/278)جكعا، الطمع، كىك الغشا، الذم يككف فكقو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر  الُجفِّ
ىي صخرة تترؾ في أسفؿ البئر إذا احتفرت تككف ثابتة ىناؾ، فإذا أرادكا تنقية البئر يقـك عميو  راعوفة البئر:( (6

المستقي، كيقاؿ بؿ ىك حجر ثابت في بعض البئر يككف صمبان ال يمكنيـ إخراجو كال كسره فيترؾ عمى حالو. 
 (1/541)جاألزدم الحميدم، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ 

ضرب مف الرقية كالعبلج، يعالج بو مف كاف يظف أف بو مسان مف الجف، سميت نشرة ألنو ينشر  النشرة بالضم:( (7
 (5/54)جبيا عنو ما خامره مف الدا،: أم يكشؼ كيزاؿ. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب  ،5765( حديث رقـ 7/137)ج( البخارم، كتاب الطب، باب ىؿ يستخرج السحر؟ (8
 كالمفظ لمبخارم ،2189( حديث رقـ 4/1719)جالسبلـ، باب السحر 
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ىي مف األحاديث المفتريات في الصحيحيف، كأف مثؿ  النبي  رً حٍ عـ الشيعة بأف حادثة سً يز 
ىذه الشبية التي أثارىا الشيعة كمف الجدير بالذكر أف  ،ىذه األحاديث فييا تعدو عمى رسكؿ اهلل 

نما ىي شبية قديمة أثارىا أىؿ الضبللة كاألىكا،، ككذلؾ أثارىا أسبلؼ  الشيعة ليست بجديدة، كا 
كردكا الكثير مف األحاديث  مف المعتزلة، فزعمكا أف ىذا الحديث مخالؼ لمقرآف، كاتيمكا النصكص،

ذكر األحاديث التي ادعكا عمييا  -كالسنف الصحيحة، كقد ذكر ابف قتيبة ىذا الحديث تحت باب 
 .(1)رآف الكريـ كصنفو ضمف األحاديث التي طعف فييا المعتزلة، كادعكا أنيا مخالفة لمق –التناقض 

بعض الشبيات التي حاكلكا مف خبلليا إثبات  كاساق ،مزاعميـالشيعة  أف يثبتكمف أجؿ 
 عدـ صحة الحديث كىي كالتالي:

يزعـ الشيعة أف الحديث الكارد في قصة السحر مخالؼ لمقرآف الكريـ، لقكلو تعالى:  الشبية األولى:
ًُقَن ] ُِّقا َؾًَل *إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًراَوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن إِْن َتتَّبِ ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ ـَ ُيْر  ْٕ ا

ًُقَن َشبًًِٔل   .{=->}الفرقان[ َيْسَتىِٔ

قاؿ الطبرسي بعد أف ساؽ الحديث: " قالكا أف لبيد بف أعصـ الييكدم سحر رسكؿ اهلل 
. عقمو، كقد أبى اهلل سبحانو ذلؾ ..، كىذا ال يجكز ألف مف كيًصؼى بأنو مسحكر فكأنو قد خبؿ

ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا]في قكلو:  ُِّقا *َوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن إِْن َتتَّبِ ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ ـَ ُيْر  ْٕ ا

ًُقَن َشبًًِٔل  ، كلكف يمكف أف يككف الييكدم أك بناتو عمى ما ركم .{=->}الفرقان[ َؾًَل َيْسَتىِٔ

عمى ما فعمكه مف التمكيو حتى استخرج، ككاف  في ذلؾ فمـ يقدركا عميو، كأطمع اهلل نبيو  اجتيدكا
ذلؾ داللة عمى صدقو، ككيؼ يجكز أف يككف المرض مف فعميـ، كلك قدركا عمى ذلؾ لقتمكه، كقتمكا 

 .(2)كثيران مف المؤمنيف مع شدة عداكتيـ لو"

 مناقشة الشبية والرد عمييا:

                                                           
 (1/260)ج( انظر: ابف قتيبة، تأكيؿ مختمؼ الحديث (1
 (10/178)ج( الطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف (2
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كغيرىـ حيف زعمكا أف الحديث مخالؼ لمقرآف الكريـ، فإنو ليس في القرآف لقد أخطأ الشيعة 
نما كقع التعارض بيف الحديث كبيف فيـ الشيعة  الكريـ آية كاحدة تتعارض مع نص الحديث، كا 

 لمنصكص، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

 تضمنو الحديث بأنو مسحكر، ما كاف قصدىـ يكميا ما إف المشركيف عندما كصفكا النبي  أواًل:

نما أرادكا أف يثبتكا لمناس بأف النبي  مف تعرض بدف النبي  قد زاؿ عقمو كأصابو  لمسحر، كا 
جممة مف  القكؿ إنما ىك مف الخياؿ كاألكىاـ، كقد ذىب إلى ذلؾ كأف كؿ ما يصدر عنو  الجنكف،

 المفسريف.

إِْن  ]المشرككف لممؤمنيف، . {>}الفرقان:[ َوَؿَٚل افيَّٚدُِقنَ  ]في تفسيره: " (1)قاؿ الكاحدم

ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا َْٔػ ]ما تتبعكف إال مخدكعان مغمكبان عمى عقمو.  ،{.>}الفرقان:[ َتتَّبِ ـَ ُيْر  ْٕ ا

ًُقَن َشبًًِٔل  قا َؾًَل َيْسَتىِٔ ُِّ ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو ُيرْ ] {=}الفرقان:[ َُضَ ْٕ د، يا محم {=}الفرقان:[ ا

ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل ] َْٔػ َُضَ يعني: حيف مثمكه بالمسحكر كبالمحتاج المتركؾ كالناقص  {=}الفرقان:[ ـَ

ُِّقا]عف القياـ باألمكر،  ًُقَن َشبًًِٔل ]اليدل، عف بيذا يعني  {=}الفرقان:[ َؾَو [ َؾًَل َيْسَتىِٔ

 .(2)ال يجدكف إلى الحؽ طريقا".{=}الفرقان:

ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا ]قاؿ األصفياني: "كفي قكلو:  أم معو رأم  {.>}الفرقان:[ إِْن َتتَّبِ

 .(3)مف الجف كالفتنة"

  

                                                           
ىك أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد اإلماـ، العبلمة، األستاذ، أبك الحسف  عمي بف أحمد بف  الواحدي:( (1

ماـ عمما، التأكيؿ، مف أكالد التجار. كأصمو  ،محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي، صاحب )التفسير( كا 
ثماف كستيف كأربع مائة. الذىبي،  مات: بنيسابكر في جمادل اآلخرة، سنة -مدينة بيف الرم كىمذاف  -مف ساكه 

 (342-339 /18)جسير أعبلـ النببل، 
 ( 3/335)ج( الكاحدم، التفسير الكسيط (2
 (1/277)ج( األصفياني، تفسير الراغب األصفياني (3
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قاؿ الشككاني: "قاؿ ابف األعرابي: المسحكر: الذاىب العقؿ الذم أفسد، مف قكليـ طعاـ 
مما ينبغي فأفسدىا، كقيؿ: إذا أفسد عممو، كأرض مسحكرة: أصابيا مف المطر أكثر  ،مسحكر

كاف يتعمـ مف  المسحكر: المخدكع؛ ألف السحر حيمة كخديعة، كذلؾ ألنيـ زعمكا أف محمدان 
 .(1)بعض الناس، ككانكا يخدعكنو بذلؾ التعميـ"

ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا ]في تفسير قكلو تعالى: " (2)قاؿ محمد الطاىر التكنسي [ إِْن َتتَّبِ

كالمسحكر: الذم أصابو السحر، كىك يكرث اختبلؿ العقؿ عندىـ، أم ما تتبعكف إال  {.>}الفرقان:

 .(3)رجبلن أصابو خمؿ العقؿ فيك يقكؿ ما ال يقكؿ مثمو العقبل،"

ما يفند ما زعمكا بو بأف الحديث  عممائيـكقد كرد في كتب الشيعة أنفسيـ كعمى لساف 
 يتعارض مع القرآف الكريـ.

قاؿ الطبطبائي شيخ مفسرم الشيعة: "كما استشكؿ بو بعضيـ في مضمكف الركايات أف 
ًُقَن إَِلَّ ]كاف مصكنان مف تأثير السحر كيؼ؟ كقد قاؿ اهلل تعالى:  النبي  َوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن إِْن َتتَّبِ

ُِّقا َؾًَل  * َرُجًًل َمْسُحقًرا ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ ـَ ُيْر  ْٕ ًُقَن َشبًًِٔل ا  .{=->}الفرقان[  َيْسَتىِٔ

يدفعو أف مرادىـ بالمسحكر كالمجنكف بفساد العقؿ بالسحر، كأما تأثره عف السحر بمرض يصيبو 
 .(4)في بدنو كنحكه فبل دليؿ عمى مصكنيتو منو"

  

                                                           
 (3/275)ج( الشككاني، فتح القدير (1
ىك محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر، الشيير بالطاىر بف  محمد الطاىر التونسي:( (2

ـ( في أسرة عممية عريقة تمتد أصكليا إلى ببلد األندلس. كقد استقرت 1879ىػ = 1296عاشكر، كلد بتكنس في )
ر بف ىذه األسرة في تكنس بعد حمبلت التنصير كمحاكـ التفتيش التي تعرض ليا مسممك األندلس. تكفي الطاى

ـ( بعد حياة حافمة بالعمـ كاإلصبلح كالتجديد عمى مستكل 1973أغسطس  12ىػ =  1393رجب  13عاشكر في )
 تكنس كالعالـ اإلسبلمي. انظر: مقدمة كتاب التحرير كالتنكير، بقمـ مصطفى عاشكر)*(

 (18/329)ج( محمد الطاىر التكنسي، التحرير كالتنكير (3
 (20/456)جف ( الطباطبائي، تفسير الميزا(4
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كبذلؾ يتبيف أف استشياد الشيعة باآلية ىك استشياد غير صحيح كليس في محمو، كىك قكؿ 
مردكد؛ ألف المسحكر في لغة العرب ىك مف أصابو الجنكف كفقد عقمو بحيث ال يدرم ما يقكؿ، 

ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا ]فقكلو تعالى:  جيفَّ كزاؿ  المراد بو: مف سيحر حتى{.>}الفرقان:[ إِْن َتتَّبِ

عقمو بحيث ال يدرم ما يقكؿ، فيك كالمجنكف، فبل ينبغي االستشياد بيذه اآلية في حؽ مف أصيب 
ف لـ يقذفكا الرسؿ عمييـ السبلـ ك اض التي يصاب بيا الناس، فالمشركفي بدنو بمرض مف األمر 

ذٍّركف بو الناس مف اتباعيـ، كىك أنيـ  نما قذفكىـ بما ييحى قد سيًحركا حتى صاركا بأمراض األبداف، كا 
ُيْر ]ال يعممكف ما يقكلكف بمنزلة المجانيف، لذلؾ كصفيـ اهلل تعالى بالضبلؿ، فقاؿ تعالى:  ْٕ ا

ًُقَن َشبًًِٔل  ُِّقا َؾًَل َيْسَتىِٔ ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ  .(1). {=}الفرقان:[ ـَ

لمسحر ال تتعارض مع آية كاحدة في القرآف الكريـ، بؿ إننا نجد  إف حادثة تعرض النبي  ثانيًا:
بعض آيات القرآف الكريـ تؤيد حدكث ىذا األمر، كتثبت تعرض الشيطاف لؤلنبيا، بأنكاع عديدة مف 

 عصميـ بعدـ تمكنو مف إغكائيـ، أك المساس بالديف الذم كمفيـ اهلل  اإلغكا،، كلكف اهلل 
 هلل تعالى لنا العديد مف األمثمة الدالة عمى ذلؾ، كمف ىذه األمثمة:بتبميغو لمناس، كقد ضرب ا

َْٚ اْهبُِىقا ] :قاؿ تعالى في شأف آدـ  .5 ِْ ٚ ؾِِٔف َوُؿ َٕ ٚ ـَ  َّٚ ََم ِِم ُٓ َْٖخَرَج ٚ َؾ َٓ َْٔىُٚن َظْْ ََم افنَّ ََٖزَلَُّ َؾ

رٌّ َوَمَتٌٚع إِ  ََ ْؿ ِِف األَْرِض ُمْسَت ُُ ًٍْض َظُدوٌّ َوَف ْؿ فَِب ُُ ُو ًْ  .{:7}البقرة:[ َػ ِحغٍ َب

ٌٔع ] :قاؿ تعالى مخاطبان رسكلو  .6 ِّ ُف َش َّٕ ًِْذ بِٚهللِ إِ ْز ٌُغ َؾْٚشَت َٕ َْٔىِٚن  ـَ افنَّ ٚ َيَْْزَؽََّْؽ ِم َوإِمَّ

ىذه اآلية مف اآليات التي بينت أف الشيطاف قد يحاكؿ أف يكسكس .{644}األعراف:[ َظِِٔؿٌ 

قبؿ  إال أف ىذا ال يقدح في عصمتو، إنما القادح في عصمتو لك أف الرسكؿ  ،لمرسكؿ 
دئذ متعمؽ   قد أصابو شي، مف ىذا الكسكاس، فيككف عن كسكستو، كعمى فرض أف النبي 

 .(2) بترؾ األفضؿ كاألكلى

                                                           
يٍّر، األحاديث المشكمة الكاردة في تفسير القرآف الكريـ ( (1  (148-1/147)جانظر: أحمد بف عبد العزيز بف ميٍقًرف القيصى
 (15/436)ج( انظر: الرازم، تفسير الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير (2
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ْؿ ] :قاؿ تعالى حكاية عف مكسى  .7 ُٓ ُّٔ ْؿ َوِظِه قا َؾَِ٘ذا ِحَبَُٚلُ َُ ـْ َؿَٚل َبْؾ َأْف ِْٔف ِم َُّٔؾ إَِف ُُيَ

ًَك َٚ َتْس ىذه اآلية صرحت أف السحر الذم جا، بو السحرة قد أثر في . {::}طه:[ ِشْحِرِهْؿ َأَنَّ

مف سحرىـ ما أكجس في نفسو خيفة، فأكحى اهلل إليو أف  ، فرأل مكسى عيكف مكسى 
 .(1)العصا ألؽً 

ؿ، ي  في التَّخى  فيا ىك القرآف الكريـ يصرح بأف سحر السحرة قد أكقع نبي اهلل مكسى 
كتغيرت أماـ عينيو حقائؽ األشيا،، فظف أف الحباؿ كالعصي حيات، كلذلؾ أكجس في نفسو خيفة، 
فيذه اآلية مف اآليات التي أثبتت تعرض بعض األنبيا، لمسحر، فبل صحة لدعكل معارضة 

 ف الكريـ.الحديث لمقرآ

ـْ : ]عمييـ السبلـ قاؿ تعالى في بياف تعرض الشيطاف بكساكسو لمرسؿ كاألنبيا، .8 َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

َِل ِْ ََْْٔسُخ اهللُ َمٚ ُي َّٔتِِف َؾ
َْٔىُٚن ِِف ُأْمِْ ََك افنَّ بِلٍّ إَِلَّ إَِذا ََتََّْك َأْف َٕ ـْ َرُشقٍل َوََل  َْٔىُٚن ُثؿَّ  َؿْبَِِؽ ِم افنَّ

أف األنبيا، قبمو  ىذه اآلية نزلت لتخبر النبي .{96}احلج:[ اهللُ َآَيٚتِِف َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ُُيُِْؿُ 

نبي إال تمنى أف يؤمف قكمو، كلـ  ، كلـ يبعث اهلل قد كانكا مثمو، يتعرضكف لما يتعرض لو 
 .(2)يتمنى ذلؾ نبي إال ألقى الشيطاف عميو ما ييرضي قكمو

ٍٛ :] أيكبقاؿ تعالى في شأف  .9 َْٔىُٚن بُِْْه َِْل افنَّ ُف َأِنِّ َمسَّ َٚدٰى َربَّ َٕ ٚ َأيُّقَب إِْذ  َٕ ْر َظْبَد ـُ َواْذ

ْٔىُٚن[.{85}ص:[ َوَظَذاٍب  َِْل افنَّ ٍٛ َوَظذاٍب [ يعني: أصابني الشيطاف ]َأِنِّ َمسَّ  ]بُِْْه

 .(3)أمراض ك ب كعذاب كتعب كمشقة كببل، كضر كعيا، كعنا، بنص

اآليات كغيرىا يتبيف بطبلف ما زعمت بو الشيعة بأف الحديث يتعارض مع مف خبلؿ تمؾ 
 ظاىر نصكص القرآف.

                                                           
 (8/2764)ج( انظر: الرازم ابف أبي حاتـ، تفسير ابف أبي حاتـ (1
 (3/277)ج( انظر: الكاحدم، التفسير الكسيط (2
كانظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز ،(3/169)ج( انظر: السمرقندم، تفسير السمرقندم = بحر العمـك (3
 (8/211)ج(، كانظر: الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف 4/94)ج
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مَّـه؛ ألف المشركيف لـ يريدكا  :(1)قاؿ محمد أبك شييبة "كأما أف الحديث يخالؼ القرآف فغير ميسى
ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا] بقكليـ: حتى أدركو بعض التغيير سيًحرى  أنو  .  {>}الفرقان:[ إِْن َتتَّبِ

نما أرادكا أنو يصدر عف خياؿ كجنكف في كؿ ما يقكؿ كيفعؿ كأف ما جا، بو  أيامنا ثـ شفاه اهلل كا 
ًميٌّ لكؿ مف تتبع  ليس مف الكحي فغرضيـ إنكار رسالتو، كرميو بالجنكف كىذا أمر كاضح جى

 .(2)تبايناف"النصكص القرآنية التي تعرضت ليذا، فالغرضاف مختمفاف كالمكضكعاف م

 ،إليو عمما، التفسير مف أىؿ السنة ؿماما كبذلؾ يتضح أف التفسير الصحيح لآلية ىك 
ُؿ كممف أيدىـ بصحة ما ذىبكا إليو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في تفسيره لقكؿ اهلل تعالى:  َِ ـُ َأْظ ْح َٕ  [

َْٔؽ َوإِْذ ُهْؿ  قَن إَِف ًُ
ِّ ًُقَن بِِف إِْذ َيْسَت

ِّ ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل بََِم َيْسَت قُل افيَّٚدُِقَن إِْن َتتَّبِ َُ َْٕجَقى إِْذ َي

ًُقَن َشبًًِٔل  ُِّقا َؾًَل َيْسَتىِٔ ُبقا َفَؽ اأْلَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ ـَ ُيْر  ْٕ . {>8-;8} اإلرساء  [ َمْسُحقًرا * ا

عر أك الكذب أك حيث قاؿ: "فيـ لما جحدكا الحؽ أرادكا أف يشبيكه كيجعمكه مف جنس السحر أك الش
غير ذلؾ، فكانكا ضاليف ال يستطيعكف مع ىذا الضبلؿ سبيبلن مف السبؿ اليادية كالتائو عف 

 .(3)الطريؽ"

 ،ف الحديث ال يتعارض مع أم آية مف آيات القرآف الكريـفإ في المسألة: وخالصة األمر
ف تعرض النبي  بؿ إف آيات  الشيعة،زعـ يالقرآف الكريـ كما نصكص لمسحر ال يتعارض مع  كا 

القرآف الكريـ تؤيده، فكؿ مف القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة كحي مف اهلل تعالى ال يمكف أف 
يتعارض أم منيما مع اآلخر، كقد أجمع عمما، الحديث عمى صحة الحديث كسبلمتو، كما إنكار 

كمغاالة منيـ كتجاكز الشيعة لمحديث إال نتيجة لمتعصب المذىبي، كمحاكلة منيـ لتشكيو الحقائؽ، 
ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ ]التي نص عمييا القرآف الكريـ في قكلو تعالى:  لبشرية النبي  ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ََم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

                                                           
، محمد أستاذ عمـك القرآف كالحديث بجامعة األزىر كجامعة أـ القرل، الدكتكر الشيخ محمد محمد أبك شيبة ىو:( (1

 (1/2، مقدمة المؤلؼ )جالمعاصريف كالكتاب المستشرقيف شبو كرد السنة عف دفاعأبك شيبة، 
 (1/225)ج المعاصريف كالكتاب المستشرقيف شبو كرد السنة عف دفاعمحمد أبك شيبة، ( (2
 (8/512)ج( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (3
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بَ  ًِ ْك بِ ٚ َوََل ُيْؼِ ًًل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ِف َأَحًداَأ [ َٚدِة َربِّ

 .{554}الكهف:

قد فقد  يزعـ الشيعة بأف التصديؽ بصحة الحديث يمـز منو أف يككف النبي  الشبية الثانية:
رشده، كيصبح مف الجائز عميو في تمؾ الحالة أف يتخيؿ أنو قد صمى كلـ يصؿ، كأف يتخيؿ شيئان 

 يتنافى مع نبكتو.

ىاشـ معركؼ الحسني: " كاألحاديث المركية حكؿ ىذا المكضكع كميا تنص  يقكؿ الشيعي
قد أثر بو السحر إلى حد أصبح يخيؿ إليو أنو قد صنع الشي، كما صنعو، كالـز  عمى أف النبي 

ذلؾ أف يككف قد فقد رشده، كمف الجائز عميو في تمؾ الحالة أف يتخيؿ أنو قد صمى كلـ يصؿ، كأف 
مع نبكتو بؿ مع إنسانيتو فيفعمو،...، إف الذيف رككا ىذا الحديث كدكنكه ىـ يتخيؿ شيئا يتنافى 

المسحكركف ألنيـ ال يفكركف بما يكتبكف، كيرككف كال يتثبتكف، ككيؼ يصح عمى نبي ال ينطؽ عف 
أف يككف فرية لممشعكذيف؟ فيفقد شعكره كيغيب عف رشده كمع ذلؾ  -كما كصفو ربو  -اليكل 

 ينطؽ إال بما يكحى إليو، كيفرض عمى الناس أجمعيف أف يقتدكا بأقكالو يصفو القرآف بأنو ال
كأفعالو، كالمسحكر قد يقكؿ غير الحؽ كيفعؿ ما ال يجكز فعمو عمى سائر الناس، كقد يخرج عف 

دراكو"  .(1)شعكره كا 

في الصبلة، كما  كىذا ما قالو غيره عندما أثاركا عدـ تصديقيـ بالركاية التي تفيد سيكه 
الو شيخيـ المفيد، حيث زعـ أف السيك في الصبلة يعني السيك في الصياـ كالحج ككؿ أعماؿ ق

  .(2)الشريعة 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
قد فقد رشده، كأنو مف  إف ادعا، الشيعة بأف التصديؽ بحديث السحر يمـز منو أف النبي 

، كيتبيف الممكف أف يتخيؿ أنو صمى كلـ يصًؿ ىك ادعا، باطؿ،  كناتج عف قصكر فيـ عند القـك
 ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

                                                           
 255( ىاشـ معركؼ الحسني، دراسات في الكافي لمكميني، كالصحيح لمبخارم ص (1
 اىظر : ص ؟؟؟؟ (2(
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إنما ىك مرض مف جنس سائر  إف أىؿ العمـ كشراح الحديث قد بينكا أف ما حدث لمنبي  أواًل:
األمراض التي يتعرض ليا جميع البشر، كىك مف األمراض التي تتعمؽ بالجسـ، كال تسمط ليا عمى 

 سائر األنبيا، عمييـ السبلـ كال غرابة في ذلؾ.العقؿ أبدان، كىك أمر يتعرض لو 

حتى كصؿ المرض إلى بدنو، ألنو  : سحركا النبي (1)ارقاؿ ابف بطاؿ: " قاؿ ابف القص
 .(2)، كالشفا، إنما يككف برفع العمة كزكاؿ المرض""إف اهلل شفانى"قاؿ لما حؿ السحر: 

كقد كصؼ القاضي عياض المشككيف في الحديث، كالزاعميف بأف السحر يقدح في نبكة 
بأنيـ ميمحدة، كأف الشيطاف قد لبس عمى عقكليـ لسخافتيا، فقاؿ:" كقد طعنت فيو الميمحدة،  النبي 

كتذرعت بو لسخؼ عقكليا، كتمبيسيا عمى أمثاليا، إلى التشكيؾ في الشرع، كقد نزه اهلل تعالى 
نما السحر مرض مف األمراض، كعارض مف العمؿ  كالنبي  الشرع عما يدخؿ في أمره لبسان، كا 

يجكز عميو كأنكاع األمراض مما ال ينكر كال يقدح في نبكتو، كأما ما كرد مف أنو كاف يخيؿ إليو أنو 
 فعؿ الشي، كال يفعمو فميس في ىذا ما يدخؿ عميو داخمة في شي، مف تبميغو أك شريعتو، أك يقدح

 .(3)في صدقو لقياـ الدليؿ كاإلجماع عمى عصمتو مف ىذا"

تَّى كىافى يىرىل أىنَّوي يىٍأًتي  كقد بيف القاضي عياض المقصكد بقكؿ عائشة رضي اهلل عنيا: " حى
" فقاؿ: "إف السحر إنما تسمط عمى ظاىره كجكارحو، ال عمى قمبو، كاعتقاده كعقمو،  النٍّسىا،ى كىالى يىٍأًتيًيفَّ

ما أثر في بصره كحبسو عف كط، نسائو كطعامو، كأضعؼ جسمو كأمرضو، كيككف معنى كأنو إن
قكلو: "يخيؿ إليو أنو يأتي أىمو كال يأتييف" أم: يظير لو مف نشاطو كمتقدـ عادتو القدرة عمى 

 .(4)النسا،، فإذا دنا منيف أصابتو أخذة السحر فمـ يقدر عمى إتيانيف"

رد عمى المشككيف في صحة الحديث، كعمى القائميف بما قالتو ككذلؾ قاـ بدر الديف العيني بال
الشيعة، فقاؿ: "كبعض المبتدعة أنكركا ىذا الحديث، كزعمكا أنو يحط منصب النبكة كيشكؾ فييا؛ 
ألف كؿ ما أدل إلى ذلؾ فيك باطؿ، كتجكيز ىذا ييعدـ الثقة بما شرعكه مف الشرائع، كرد عمييـ ذلؾ 

                                                           
مات في ثامف ذم  ،شيخ المالكية، القاضي أبك الحسف، عمي بف عمر بف أحمد، البغدادمىك  ابن القصار:( (1

 (12/541)جالقعدة، سنة سبع كتسعيف كثبلث مائة. الذىبي، سير أعبلـ النببل، 
 (9/442)ج( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارل (2
 (2/412)ج( القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى (3
 (2/415)ج المصدر السابؽ( (4
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يما بمغو مف اهلل تعالى، كعمى عصمتو في التبميغ، كأما ما يتعمؽ ببعض بقياـ الدليؿ عمى صدقو ف
 .(1)أمكر الدنيا التي لـ يبعث ألجميا فيك في ذلؾ عرضة لما يعترض البشر: كاألمراض"

" مطبكب" فقاؿ: "كالطب نكعاف طب القمكب، كمعالجتيا  :كقد بيف القسطبلني المقصكد بقكلو
 .(2)طب األبداف كىك المراد بو ىنا"عف اهلل، ك  بما جا، بو النبي 

قاؿ محمد أبك شييبة: "كأما قكليـ: إذا جاز أف يتخيؿ ما ليس بكاقع كاقعنا في غير أمكر الديف 
لجاز ذلؾ في أمكر الديف فيك مردكد...، كأف السحر أىثَّرى في جسمو ال في عقمو، كلك سممنا ليـ ما 

الة عمى أمكر تدؿ عميو الركاية بحسب ظاىرىا لما تـ ليـ ما أرادكا، ألف قياس أمكر الكحي كالرس
الدنيا قياس مع الفارؽ، فإنو بالنسبة ألمكر الديف معصكـ مف الخطأ كالتغيير كالتبدؿ، كال عصمة 

اعتباراف: اعتبار ككنو بشرنا، كاعتبار ككنو رسكالن، فباالعتبار األكؿ:  لو في أمكر الدنيا، فممرسكؿ 
 يجكز ما يخؿ بالرسالة لقياـ الدليؿ يجكز عمى سائر البشر، كمنو أف ييسحر، كباالعتبار الثاني: ال

 .(3)العقمي، كالنقمي عمى العصمة منو"

إف التخيؿ الكارد ذكره في الحديث كاف في فترة معمكمة كفي أمر مخصكص، دؿ عمى ذلؾ  ثانيًا:
كىافى  ما جا، في نص الحديث في ركاية سفياف بف عيينة، كفييا قالت عائشة رضي اهلل عنيا: "

" فيذه الركاية تبيف الشي، الذم كاف   رىسيكؿي المَّوً  تَّى كىافى يىرىل أىنَّوي يىٍأًتي النٍّسىا،ى كىالى يىٍأًتيًيفَّ ، حى سيًحرى
 يخيؿ إليو أنو فعمو كلـ يفعمو.

: "كيككف معنى قكلو: المقصكد بالتخيؿ الكارد ذكره في الحديث فقاؿ القاضي عياض كقد بيف
يف" أم يظير لو مف نشاطو كمتقدـ عادتو القدرة عمى النسا،، فإذا "يخيؿ إليو أنو يأتي أىمو كال يأتي

 .(4)دنا منيف أصابتو أخذة السحر فمـ يقدر عمى إتيانيف"

 

                                                           
 (21/280)ج( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (1
 (8/360)ج( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (2
 (1/362)ج( محمد أبك شييبة، دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف (3
 (2/415)ج( القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى (4
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قاؿ ابف حجر: " قاؿ بعض العمما، ال يمـز مف أنو كاف يظف أنو فعؿ الشي، كلـ ككذلؾ 
نما يككف ذلؾ مف جنس الخاطر يخطر   .(1)كال يثبت"يكف فعمو أف يجـز بفعمو ذلؾ، كا 

كذكر ابف تيمية أف السحر نكع مف أنكاع المرض فقاؿ: " إف السحر ىك مف األمكر المعتادة 
 .(2)كاألسباب التي يحصؿ بيا المرض كالمكت"

، بأف مف فعؿ ذلؾ فيك مف المبلحدة بدر الديف العيني في رده عمى منكرم الحديث أكدك 
مى حديث عائشة رضي اهلل عنيا، كقالكا: كيؼ " كقد اعترض بعض الممحديف ع المفسديف فقاؿ:

، كالسحر كفر كعمؿ مف أعماؿ الشياطيف، فكيؼ يصؿ ضرره إلى يجكز السحر عمى رسكؿ اهلل 
مع حياطة اهلل لو كتسديده إياه بمبلئكتو، كصكف الكحي عف الشياطيف؟ كأجيب: بأف ىذا  النبي 

ِؼ ]: سكلو اعتراض فاسد كعناد لمقرآف، ألف اهلل تعالى قاؿ لر  َِ ٍَ  .،  {5}الفلق:[ ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اف

دِ ]إلى قكلو:  ََ ًُ َٚثِٚت ِِف اف ٍَّ ـْ َذِّ افَّْ ، كالنفاثات: السكاحر في العقد، كما ينفث .{8}الفلق:[ َوِم

الراقي في الرقية حيف سحر، كليس في جكاز ذلؾ عميو ما يدؿ عمى أف ذلؾ يمزمو أبدا أك يدخؿ 
نما كاف لو مف ضرر السحر ما يناؿ المريض مف  عميو داخمة في شي، مف ذاتو أك شريعتو، كا 

ثـ زاؿ ذلؾ عنو كأبطؿ اهلل كيد السحر،  مف ضعؼ الكبلـ كسك، التخيؿ، (3)ضرر الحمى كالًبرساـ 
 .(4)كقد قاـ اإلجماع عمى عصمتو في الرسالة "

كقد أكضح ابف القيـ الجكزية المسألة كميا فقاؿ: "الذم أصابو كاف مرضان مف األمراض 
عارضان شفاه اهلل منو، كال نقص في ذلؾ، كال عيب بكجو ما، فإف المرض يجكز عمى األنبيا،، 

ًحشى شٌقو ،، فقد أغمى عميو ككذلؾ اإلغما ، كىذا مف (5)في مرضو، ككقع حيف انفٌكت قدمو كجي
الببل، الذم يزيده اهلل تعالى بو رفعة في درجاتو، كنيؿ كرامتو، كأشد الناس ببل، األنبيا،، فابتمكا مف 

مف بعض  أمميـ بما ابتمكا بو مف القتؿ، كالضرب، كالشتـ، كالحبس، فميس ببدع أف يبتمى النبي 

                                                           
 (10/227)ج( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم (1
 (1/182)ج( ابف تيمية، الصفدية (2
ىك كجع يحدث في الدماغ مف كـر في الحميات الحارة كيذىب منو عقؿ اإلنساف. نجـ  م بكسر الباء:البرسا( (3

 (1/124)جالديف النسفي، طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية 
 (15/98)ج( بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (4
 (1/139)جبضـ الجيـ، كىىيكى أىف يخدش فينسحج اٍلجمد. ابف الجكزم، غريب الحديث  ُجحش شقاو:( (5
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كىك  (1)أعدائو بنكع مف السحر، كما ابتمى بالذم رماه فشٌجو، كابتمى بالذم ألقى عمى ظيره السَّبلى 
ساجد، كغير ذلؾ، فبل نقص عمييـ، كال عار في ذلؾ، بؿ ىذا مف كماليـ، كعمك درجاتيـ عند اهلل 

 .(2)تعالى"

ف ما زعمت الشيعة، فقد ظير اح الحديث، فساد كبطبلرَّ يتبيف مما سبؽ مف أقكاؿ العمما، كشي 
كعمى ظكاىر جكارحو، كلـ يكف لو أم تأثير عمى تمييزه  أف السحر إنما تسمط عمى جسد النبي 

مباشرة أىمو، كىذا أمر ال عبلقة  كمعتقده كعباداتو، فقد انحصر تأثيره السحر في عدـ قدرة النبي 
 لو بالعبادات، كال عبلقة لو بالتبميغ كالتشريع.

لـ يركىا إال أـ المؤمنيف يزعـ الشيعة أف األحاديث التي تضمنت قصة السحر  الثالثة:الشبية 
، كلك كانت القصة حقيقية لركاىا العديد مف الصحابة عائشة

(3). 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
يث دليؿ عمى عدـ تفقو القكـ في الحد، فيو إف في زعـ الشيعة بأف الحديث لـ يركه إال عائشة أكالن: 

ًكم مف طرؽ عدة في الصحيحيف كغيرىما، كعف غير كاحد مف  ركاية كدراية، فحديث السحر قد ري
 عمى النحك التالي:كذلؾ  ،ك زيد بف أرقـ  ،كابف عباس  الصحابة 

: "مىًرضى رىسيكؿي اهلًل  بَّاسو رضي اهلل عنيما قىاؿى ا شىًديدنا فىأىتىاهي مىمىكىاًف فىقىعىدىا  عىًف اٍبًف عى مىرىضن
ا تىرى  ري ًعٍندى ًرٍجمىٍيًو، فىقىاؿى الًَّذم ًعٍندى ًرٍجمىٍيًو ًلمًَّذم ًعٍندى رىٍأًسًو: مى ا ًعٍندى رىٍأًسًو كىاآٍلخى ديىيمى ، أىحى : طيبَّ ل؟ قىاؿى

: رىهي؟ قىاؿى مىا سىحى : كى : سيًحرى قىاؿى مىا طىبَّوي؟ قىاؿى : كى ؟ قىاؿى ًفي  قىاؿى : أىٍيفى ىيكى . قىاؿى ـى اٍليىييكًدم  لىًبيدي ٍبفي أىٍعصى
ذيك  ٍخرىةى ثيَـّ خي كا مىا،ىىىا كىاٍرفىعيكا الصَّ ًكيَّةو فىٍأتيكا الرًَّكيَّ فىاٍنًزحي ٍخرىةو ًفي رى فو تىٍحتى صى ا اٍلًكٍربىةى ًبٍئًر آًؿ فيبلى

اً،  عىثى عىمَّارى ٍبفى يىاًسرو بى  فىاٍحًرقيكىىا فىمىمَّا أىٍصبىحى رىسيكؿي اهلًل  ًفي نىفىرو فىأىتىٍكا الرًَّكيَّ فىًإذىا مىاؤيىىا ًمٍثؿي مى

                                                           
اٌل قتمٍتو،  السااَل:( (1 الجمدة الرقيقة التي يككف فييا الكلد مف المكاشي إٍف نزعت عف كجو الفصيؿ ساعةى يكلىد، كا 

ًممىًت الناقة ك  ف انقطع في بطنيا ىمكٍت كىمؾ ككذلؾ إف انقطع السَّبلى في البطف. فإذا خرج السَّبلى سى ـى الكلد، كا  ًم سى
 (6/2381)جالكلد. الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 

 (1/631)ج( ابف القيـ الجكزية، التفسير القيـ = تفسير القرآف الكريـ (2
 272محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص انظر: ( (3
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تىره فً  قيكىىا، فىًإذىا ًفييىا كى كا اٍلًكٍربىةى فىأىٍحرى ٍخرىةى كىأىٍخرىجي فىعيكا الصَّ كا اٍلمىا،ى ثيَـّ رى يًو ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍلًحنَّاً،، فىنىزىحي
مٍَّت عيٍقدىةه"عيٍقدىةن، فىأيٍنزً  ا قىرىأى آيىةن اٍنحى عىؿى كيمَّمى تىاًف فىجى مىٍيًو ىىاتىاًف الس كرى لىٍت عى

(1). 

ـى  ٍيًد ٍبًف أىٍرقى رى النًَّبيَّ  كعىٍف زى : " سىحى :  قىاؿى ا، قىاؿى : فىاٍشتىكىى ًلذىًلؾى أىيَّامن ؿه ًمفى اٍليىييكًد، قىاؿى رىجي
ا،ىهي ًجٍبًريؿي  : ًإفَّ  فىجى كىذىا، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍييىا  فىقىاؿى ، عىقىدى لىؾى عيقىدنا ًفي ًبٍئًر كىذىا كى رىؾى رىجيبلن ًمفى اٍليىييكًد سىحى

ٍف يىًجي،ي ًبيىا، فىبىعىثى رىسيكؿي المًَّو  ًميًّا  مى ـى رىسيكؿي المًَّو عى : فىقىا مَّيىا. قىاؿى ا،ى ًبيىا، فىحى يىا، فىجى    ، فىاٍستىٍخرىجى
" ا نيًشطى ًمٍف ًعقىاؿو كىأىنَّمى
(2). 

مما يدؿ عمى بطبلف مزاعـ الشيعة كتيافت قكليـ، كيؤكد عمى صحة ما جا، في ثانيان: إف 
الصحيحيف كغيرىما مف كتب الحديث فيما يتعمؽ بحادثة السحر، أف الحديث كرد في كتب القـك 

 ى لساف أئمتيـ كساداتيـ.، ككذلؾ عمالتي يعتدكف بيا، كعمى لساف عمي بف أبي طالب 

قاؿ: "  ركل المجمسي عف عيسى بف محمد، عف جده، عف عمي بف أبي طالب  الرواية األولى:
فعقدكا لو في إحدل عشرة عقدة،  سحر لبيد بف أعصـ الييكدم كأـ عبد اهلل الييكدية رسكؿ اهلل 

بئر تحت حجر، فأقاـ النبي كجعمكه في جؼ مف طمع، ثـ أدخمكه في بئر بكاد بالمدينة في مراقي ال
  يؿ ال يبصر كال يأتي النسا،، فنزؿ جبر ال يأكؿ كال يشرب كال يسمع ك ،كأنزؿ معو المعكذات ،

فقاؿ لو: يا محمد، ما شأنؾ ؟ قاؿ: ما أدرم، أنا بالحاؿ الذم ترل. قاؿ: فإف أـ عبد اهلل كلبيد بف 
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ قؿ أعكذ برب أعصـ سحراؾ، كأخبره بالسحر، كحيث ىك، ثـ قرأ جبرئيؿ 

، كتنحؿ ذاؾ، فانحمت عقدة، ثـ لـ يزؿ يقرأ آية كيقرأ   رسكؿ اهلل  الفمؽ " فقاؿ رسكؿ اهلل 
كدخؿ أمير ، عقدة، حتى قرأىا عميو إحدل عشرة آية كانحمت إحدل عشرة عقدة، كجمس النبي 

                                                           
(، كألصمو شاىد في الصحيح دكف نزكؿ السكرتيف، كلو شاىد بنزكليما. قاؿ 6/248)ج( البييقي، دالئؿ النبكة (1

األلباني: " كىذا ذكره الثعمبي في " تفسيره " مف حديث ابف عباس تعميقان، كمف حديث عائشة أيضان تعميقان، طريؽ 
كة عف أبيو عف عائشة صحيح، أخرجو سفياف بف عيينة في " تفسيره " ركاية أبي عبيد اهلل عنو عف ىشاـ بف عر 

كىذه فائدة ىامة مف الحافظ رحمو اهلل تعالى، لـ ترد  ،كفيو: كنزلت )قؿ أعكذ برب الفمؽ( -فذكر الحديث  -عائشة 
األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف انظر: في كتابو " فتح البارم "، كىي شاىد قكم لحديث الترجمة. 

 (6/619)جفقييا كفكائدىا 
( حديث رقـ 3/450)ج، النسائي، السنف الكبرل 19267( حديث رقـ 32/14)ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد (2

، صححو األلباني، انظر: األلباني، سمسمة 5016( حديث رقـ 5/180)ج، الطبراني، المعجـ الكبير 3529
 (6/616)جاألحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا 
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 كقاؿ: انطمؽ كائتني   بالسحر، فجا، بو فأمر بو النبي  فأخبره بما أخبره جبريؿ  المؤمنيف 
فنقض، ثـ تفؿ عميو كأرسؿ إلى لبيد كأـ عبد اهلل، فقاؿ: ما دعاكـ إلى ما صنعتما ؟ ثـ دعا رسكؿ 

 .(1)عمى لبيد كقاؿ: ال أخرجؾ اهلل مف الدنيا سالمان" اهلل 

حمد، عف أبيو، عف آبائو، عف عمي جا، في كتاب دعائـ اإلسبلـ عف جعفر بف م الرواية الثانية:
  قاؿ: إف لبيد بف أعصـ كأـ عبد اهلل الييكدييف لما سحرا النبي  جعبل السحر في مراقي بئر

ال يسمع كال يبصر كال يفيـ كال يتكمـ كال يأكؿ كال يشرب، فنزؿ عميو  بالمدينة، فأقاـ رسكؿ اهلل 
بمعكذات ثـ قاؿ لو: يا محمد، ما شأنؾ؟ فقاؿ: ال أدرم، أنا بالحاؿ الذم ترل، فقاؿ:  جبريؿ 

إف لبيد بف األعصـ الييكدم كأـ عبد اهلل الييكدييف سحراؾ، كأخبره بالسحر حيث ىك، ثـ قرأ عميو: 
خرل ذلؾ، فانحمت عقدة، ثـ قرأ أ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، قؿ أعكذ برب الفمؽ، فقاؿ رسكؿ اهلل 

 .(2)"فانحمت عقدة أخرل، حتى قرأ إحدل عشرة مرة، فانحمت إحدل عشرة عقدة

جا، في كتاب طب األئمة عف أبي عبد اهلل الصادؽ أنو سيًئؿ عف المعكذتيف أىما  الرواية الثالثة:
مف القرآف؟ فقاؿ الصادؽ: نعـ ىما مف القرآف، فقاؿ الرجؿ: إنيما ليستا مف القرآف في قرا،ة بف 

كال في مصحفو، فقاؿ أبك عبد اهلل: أخطأ ابف مسعكد أك قاؿ كذب ابف مسعكد، ىما مف  مسعكد
القرآف، قاؿ الرجؿ: فأقرأ بيما يا بف رسكؿ اهلل في المكتكبة؟ قاؿ: نعـ، كىؿ تدرم ما معنى 

سحره لبيد بف أعصـ الييكدم، فقاؿ أبك بصير    المعكذتيف كفي أم شئ نزلتا؟ إف رسكؿ اهلل 
   د اهلل: كما كاد أك عسى أف يبمغ مف سحره؟ قاؿ أبك عبد اهلل الصادؽ: بمى كاف النبي ألبي عب

يرل أنو يجامع كليس يجامع، ككاف يريد الباب كال يبصره حتى يممسو بيده، كالسحر حؽ، كما يسمط 
ؾ مف ، كبعثو ليستخرج ذلفأخبره بذلؾ، فدعا عميان  السحر إال عمى العيف كالفرج، فأتاه جبريؿ 

 .(3)بئر ذركاف"

في تفسيره بأف لمحديث ركايات عديدة  -الطبطبائي  -ذكر شيخ مفسرم الشيعة  الرواية الرابعة:
كبأسانيد مختمفة عف أئمة أىؿ البيت، فقاؿ: " بحث ركائي، في الدر المنثكر أخرج عبد بف حميد 

فنزؿ عميو  رجؿ مف الييكد فاشتكى، فأتاه جبريؿ  عف زيد بف أسمـ قاؿ: سحر النبي 
                                                           

 (23 -60/22جر األنكار، نقبلن عف تفسير فرات الككفي )بحا ،( محمد باقر المجمسي(1
 487( حديث رقـ 139 -2/138)ج( القاضي النعماف المغربي، دعائـ اإلسبلـ (2
 (1/114)ج( أبي عتاب عبد اهلل بف سابكر الزيات، كتاب طب األئمة (3
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فجا، بو  بالمعكذتيف، كقاؿ: إف رجبلن مف الييكد سحرؾ، كالسحر في بئر فبلف، فأرسؿ عمٌيان 
كأنما نشط مف عقاؿ...، كفي  فأمره أف يحؿ العقد كيقرأ آية، فجعؿ يقرأ كيحؿ حتى قاـ النبي 

سنة باختبلفات يسيرة، كفي غير كاحد منيا أنو أرسؿ مع ىذا المعنى ركايات كثيرة مف طرؽ أىؿ ال
 .(1)، كفيو ركايات أيخرل أيضان مف طرؽ أئمة أىؿ البيت عمييـ السبلـ"كعماران  زبيران  عمي 

فقد تبيف مف خبلؿ ما سبؽ بطبلف كتيافت ما ذىب إليو الشيعة، فقد اتفؽ  :وخالصة األمر
أىؿ السنف عمى تصحيح الحديث، كليس فيو أم قادح يقدح في صحتو، فقصة السحر مشيكرة عند 
الفقيا،، كعند أىؿ السنف كالحديث كالتفسير، ككذلؾ دكنيا أىؿ التاريخ في كتبيـ، كىؤال، أعمـ 

مف السحر، إنما ىك مرض مف جممة  ـ، كقد اتفقكا أف ما أصاب النبي مف غيرى برسكؿ اهلل 
األمراض التي يصاب بيا األنبيا، كغيرىـ مف البشر، كىي مف األمكر التي ال تقدح في النبكة، كال 

معصكمان مف األعراض الدنيكية كما يزعـ  تيًخؿ  بالرسالة أك الكحي أك التبميغ، فمك كاف النبي 
بأذل، كلما استطاعكا أف يصفكه بالجنكف كالكيانة كالسحر،  استطاع أحد أف ينالو الشيعة، لما 

د بشج رأسو ككسر رباعيتو، فجميع األنبيا، عمييـ السبلـ تجرل  كلما استطاعكا أف ينالكا منو يـك أيحي
بتمي عمييـ كؿ النكاميس التي أكدعيا اهلل تعالى في البشر، فحكمة اهلل تعالى كمشيئتو اقتضت أف ي

عمييـ السبلـ بشتى أنكاع الببل،؛ ليعمـ الناس أنيـ بشر مف جنسيـ، فبل يتخذكنيـ  الرسؿ كاألنبيا،
آلية مف دكف اهلل تعالى، كليزدادكا منزلة عند اهلل تعالى بصبرىـ عمى األذل في سبيؿ تبميغ 

 رساالت ربيـ.

يث كرد في كتبيـ التي ككذلؾ فقد تبيف أف الشيعة ليس عندىـ إنصاؼ لمحؽ؛ كذلؾ ألف الحد
يعتدكف بيا، كالقصة ذاتيا كردت عمى لساف أئمتيـ الذيف يعتدكف بيـ، كمع ذلؾ لـ يتعرضكا لو 
بالنقض أك التكذيب كما فعمكا مع الصحيحيف، مما يؤكد عمى طائفية ما ذىبت إليو الشيعة مف 

كف، كال أرادكا أف معكما يز  مزاعـ، فالشيعة مف خبلؿ تكذيبيـ لمحديث ما أرادكا بذلؾ تنزيو النبي 
نما الدافع مف كرا، ذلؾ ىك تشكيؾ أىؿ السنة في كتبيـ التي كا عف الحؽ كما يدعيدافع كف، كا 

 يعتدكف بيا.

  

                                                           
 (456-20/455)ج( الطباطبائي، تفسير الميزاف (1
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 والرد عمييا (1)المتعمقة بحادثة المدود  الثناعشريةشبيات الشيعة : المطمب الخامس
 

مف األحاديث التي أثار الشيعة حكليا العديد مف الشبيات، ما ركاه البخارم كمسمـ في 
ٍنيىا، قىالىٍت: لىدىٍدنىا النًَّبيَّ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى :  صحيحييما عىٍف عى « الى تيًمد كًني»ًفي مىرىًضًو، فىقىاؿى

: فىقيٍمنىا: كىرىاًىيىةي المىًريًض ًلمدَّكىاً،، فىمىمَّا أى  ـٍ »فىاؽى قىاؿى ٍيرى العىبَّاًس، فىًإنَّوي لى ـٍ ًإالَّ ليدَّ، غى ده ًمٍنكي الى يىٍبقىى أىحى
 .(2)«يىٍشيىٍدكيـٍ 

ذىبت الشيعة إلى إنكار الحديث الذم كرد فيو قصة المدكد، كاتيمكا البخارم كمسمـ بالكذب 
 .، حيث زعمكا أف الحديث مف المكضكعات المختمقة عمى رسكؿ اهلل كاالفترا، عمى رسكؿ اهلل 

يقكؿ محمد صادؽ النجمي: "كلما كانت ىذه األسطكرة الخرافية برأم عمما، الشيعة كفقيائيـ 
مكضكعة كمختمقة، كىي مباينة لعقيدتيـ في النبكة، لـ يركىا أحد مف محدثييـ كمؤرخييـ، بؿ إنيـ 

عف ذلؾ، كمركا عمييا مركران غير معتنيف بيا كترككىا نسيان منسيان خبلفان لـ يتصدكا لمرد كالجكاب 
 .(3)لعمما، العامة الذيف بذلكا جيكدا كثيفة في إثباتيا"

كمف أجؿ إثبات مزاعميـ أكرد الشيعة بعض الشبيات ظنان منيـ أف تمؾ الشبيات مف   
 شأنيا إسقاط اعتبارية الحديث، كمف ىذه الشبيات:

يزعـ الشيعة أف ىناؾ تضاد كتناقض بيف ألفاظ الحديث، كذلؾ فيما يتعمؽ بالكقت  األولى:الشبية 
الدكا،، فبعض األحاديث صرحت بأنو لما أفاؽ مف غشكتو عمى أثر مرارة  الذم عرؼ فيو النبي 

 عرؼ بأنو ييمىد  قبؿ أف يعطى الدكا، كلذلؾ أشار كبعضيا صرح بأنو  الدكا، عرؼ بأنو قد ليدَّ،
 بيده أف يمتنعكا مف ذلؾ.

                                                           
، كلىدىٍدتي الر جؿى أليد ه لىدَّا ًإذا سقيتىو، كىذىًلؾ كجمعي المَّدكد أىًلدَّة. ىك دكا،ي يي  :المدودَ ( (1 سقاه اإلنسافي ًفي أحد ًشقَّي الفىـً

 (14/48)جكانظر: تيذيب المغة  ،(2/380)جانظر: الزاىر في معاني كممات الناس 
( حديث رقـ 9/7)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الديات، باب القصاص بيف الرجاؿ كالنسا، في الجراحات (2

 2213( حديث رقـ 4/1733)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب كراىة التداكم بالمدكد  ،6886
 264( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص(3
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يقكؿ النجمي: " أكؿ ما يتبادر إلى الذىف كيثبت اختبلؽ ىذه األحاديث ككذبيا ىك التضاد 
كالتناقض بيف ألفاظيا،...، فأكثر األحاديث صريحة بأنو لما أفاؽ مف غشكتو عمى أثر مرارة الدكا، 

حيحيف عف عائشة بأف الرسكؿ ...، كلكف حسب مضمكف الحديث المركم في الص،عرؼ بأنو قد ليدَّ 
 (1)ييمىد  قبؿ أف ييعطى الدكا،، كلذلؾ أشار بيده أف يمتنعكا مف ذلؾ" عرؼ بأنو. 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف ما يزعـ بو الشيعة بكجكد تضاد كتناقض بيف ألفاظ الحديث ىك زعـ قائـ عمى التعصب 

الصحيحيف تحت أم حجة أك ذريعة، كيدؿ عمى ذلؾ المذىبي، الذم يسعى جاىدان إلنكار ما في 
ثبكت الحديث عند طائفة كبيرة مف عمما، الشيعة، بؿ كاتخذ كثير منيـ مف ىذا الحديث ذريعة 

، ككذلؾ ىك زعـ قائـ عمى رضي اهلل عنيف، كاتياميف بقتؿ النبي  لمطعف في أميات المؤمنيف
ركاياتو، فقد تبيف مف خبلؿ ركايات الحديث  الجيؿ كعدـ التمعف الدقيؽ في ألفاظ الحديث كطرؽ

كاف يعمـ بنكع الدكا، كنية زكجاتو رضي اهلل عنيف قبؿ أف ييغمى  في الصحيحيف بأف النبي 
 :اآلتيةعميو، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ركايات الحديث 

ٍنيىا، قىالىٍت: لىدىٍدنىا النًَّبيَّ الرواية األولى:  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى :  عىٍف عى « الى تيًمد كًني»ًفي مىرىًضًو، فىقىاؿى
 : ـٍ »فىقيٍمنىا: كىرىاًىيىةي المىًريًض ًلمدَّكىاً،، فىمىمَّا أىفىاؽى قىاؿى ٍيرى العىبَّاًس، فىًإنَّوي لى ـٍ ًإالَّ ليدَّ، غى ده ًمٍنكي الى يىٍبقىى أىحى

 .(2)«يىٍشيىٍدكيـٍ 

: "الى تيًمد كًني". ا النًَّبيَّ قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا: " لىدىٍدنى  موضع الشاىد:  ًفي مىرىًضًو، فىقىاؿى

ًفي مىرىًضًو" كانت يكميا  ف عائشة رضي اهلل عنيا عندما قالت: " لىدىٍدنىا النًَّبيَّ أ وجو الداللة:
، فمف الطبيعي أف تتكمـ بصيغة الماضي تخبر عف أمر حدث في الماضي قبؿ كفاة النبي 

قاؿ لنا: "الى  كتقكؿ: " لىدىٍدنىا"، فيي رضي اهلل عنيا أرادت القكؿ: بأننا يكـ أف لددنا النبي 
"الى تيًمد كًني" فقد جا، بصيغة األمر، كمف المعمـك أف األمر  تيًمد كًني"، أما بخصكص قكؿ النبي 

عف نكع الدكا، كيضع في فمو، ككاف الرد  مـ بذلؾ، لسأؿ يع يككف قبؿ الفعؿ، فمك لـ يكف 
 : ماذا فعمتـ؟.بصيغة الماضي بأف يقكؿ 

                                                           
 260ص  المصدر السابؽ( (1
( حديث رقـ 9/7)جالبخارم، صحيح البخارم، كتاب الديات، باب القصاص بيف الرجاؿ كالنسا، في الجراحات ( (2

 2213( حديث رقـ 4/1733)جمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب كراىة التداكم بالمدكد  ،6886
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عىؿى ييًشيري ًإلىٍينىا:  الرواية الثانية: أىٍف الى »عف عىاًئشىةي رضي اهلل عنيا قالت: لىدىٍدنىاهي ًفي مىرىًضًو فىجى
: ، فىقيٍمنىا: كىرىاًىيىةي المىًريًض ًلمدَّ «تىميد كًني ـٍ أىٍف تىميد كًني؟»كىاً،، فىمىمَّا أىفىاؽى قىاؿى ـٍ أىٍنيىكي قيٍمنىا: كىرىاًىيىةى « أىلى

 : ـٍ »المىًريًض ًلمدَّكىاً،، فىقىاؿى ـٍ يىٍشيىٍدكي ، فىًإنَّوي لى ده ًإالَّ ليدَّ كىأىنىا أىٍنظيري ًإالَّ العىبَّاسى  .(1)«الى يىٍبقىى ًفي البىٍيًت أىحى

ـٍ أىٍف تىميد كًني؟»عندما أفاؽ  لنبي : قكؿ اموضع الشاىد ـٍ أىٍنيىكي  «أىلى

ـٍ أىٍف تىميد كًني؟» : قكلو وجو الداللة ـٍ أىٍنيىكي كاف يعمـ بما سيفعمنو  فيو داللة عمى أف النبي « أىلى
 ليف بأال يفعمف ذلؾ. زكجاتو رضي اهلل عنيف قبؿ أف ييغمى عميو، بدليؿ أنو كاف ىناؾ أمر منو 

ؿي مىا اٍشتىكىى رىسيكؿي المًَّو  الثالثة: الرواية ًفي  عىٍف أىٍسمىا،ى ًبٍنًت عيمىٍيسو رضي اهلل عنيا قىالىٍت: أىكَّ
كا ًفي لىدًٍّه، فىمىد كهي، فىمىمَّا أىفى  تىشىاكىري : كى مىٍيًو، قىاؿى تَّى أيٍغًميى عى وي حى ٍيميكنىةى، فىاٍشتىدَّ مىرىضي :بىٍيًت مى مىا » اؽى، قىاؿى

كىانىٍت أىٍسمىا،ي ًبٍنتي عيمىٍيسو «أىًفٍعؿي ًنسىا،و ًجٍئفى ًمٍف ىىاىينىاىىذىا؟  بىشىًة، كى رضي اهلل  ، كىأىشىارى ًإلىى أىٍرًض اٍلحى
 : ٍنًب يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى ـي ًبؾى ذىاتى اٍلجى ، فىقىاليكا: كينَّا نىتًَّي  ًإٍف كىافى ذىًلؾى لىدىا،ه مىا كىافى المَّوي »عنيا ًفيًيفَّ

َـّ رىسيكًؿ المًَّو  ده ًفي اٍلبىٍيًت ًإالَّ ليدَّ ًإالَّ عى  . »(2)ًليىٍقًذفىًني ًبًو، الى يىٍبًقيىفَّ أىحى

 ىذه الركاية ىي التي يزعـ الشيعة بكجكد اإلشكاؿ بيا، كىي مدار شبيتيـ.

، حيث أشكؿ عمى «اىينىامىا ىىذىا؟ أىًفٍعؿي ًنسىا،و ًجٍئفى ًمٍف ىى » لما أفاؽ:  قكؿ النبي  موضع الشكال:
 ، فظف الشيعة أف النبي «مىا ىىذىا؟ »  بعد أف أفاؽ مف غيبكبتو كقكلو  الشيعة سؤاؿ النبي 

 .لـ يكف عمى عمـ بالذم حدث، كلذلؾ سأؿ 

 كشف المشكل والرد عمى الشبية:
الحديث دراية كركاية، أما مف ناحية الدراية فقد  لقد ضؿ الشيعة ضبلالن كبيران في حكميـ عمى .1

ثبتت صحة الحديث كبأصح األسانيد، فقد جا،ت ركاية أسما، بنت عميس رضي اهلل عنيا، 

                                                           
 5712( حديث رقـ 7/127)ج( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الطب، باب المَّديكًد (1
( حديث رقـ 14/552)ج ( ابف حباف، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، كتاب التاريخ، باب مرض النبي (2

الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،372( حديث رقـ 24/140)جالطبراني، المعجـ الكبير،  ،6587
صححو األلباني، انظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشي، مف فقييا  ،7446 ( حديث رقـ4/225)ج

 3339( حديث رقـ 7/1017)جكفكائدىا 
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، شاىدة عمى صحة ركاية عائشة رضي اهلل عنيا، كمؤكدة عمى ككذلؾ ركاية أنس بف مالؾ 
 صحة ما جا، في الصحيحيف.

لـ يسأؿ عف نكع  ىك سؤاؿ إنكارم كليس استفيامي، فالنبي « مىا ىىذىا؟»  إف قكؿ النبي   .2
نما أنكر عمييـ ما فعمكه، بدليؿ أنو  أىًفٍعؿي » ذكر نكع الدكا، بعد السؤاؿ مباشرة بقكلو: الدكا، كا 

، فقد جرت العادة عندما يرل اإلنساف فعبلن ال يرضيو أف يسأؿ فاعمو «ًنسىا،و ًجٍئفى ًمٍف ىىاىينىا
نما ىك إنكار ؟ فقكلو بقكلو: ما ىذا : ما ىذا؟ ال يعني أنو ال يعرؼ الشي، الذم أمامو، كا 

ًني  : أىٍخبىرى عمى الفاعؿ فعمو، كيؤكد ذلؾ ما جا، في ركاية اإلماـ أحمد عٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، قىاؿى
   تي ًمٍف تىٍعًظيـً رىسيكًؿ اهلًل أىًبي، أىفَّ عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا، قىالىٍت لىوي: يىا اٍبفى أيٍخًتي، لىقىٍد رىأىيٍ 

ذىًلؾى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  اًصرىةي  عىمَّوي أىٍمرنا عىًجيبنا، كى ذيهي اٍلخى ذى  ،كىانىٍت تىٍأخي : أىخى فىيىٍشتىد  ًبًو ًجدًّا، فىكينَّا نىقيكؿي
اًصرىةى، ثي  رىسيكؿى اهلًل  ذىٍت رىسيكؿى اهلًل ًعٍرؽي اٍلكيٍميىًة، الى نىٍيتىًدم أىٍف نىقيكؿى اٍلخى يىٍكمنا، فىاٍشتىدٍَّت ًبًو  َـّ أىخى

ٍنًب، فىمىدى  فىًزعى النَّاسي ًإلىٍيًو، فىظىنىنَّا أىفَّ ًبًو ذىاتى اٍلجى مىٍيًو، كى مىٍيًو، كىًخٍفنىا عى تَّى أيٍغًميى عى ٍدنىاهي، ثيَـّ سيرٍّمى ًجدًّا حى
: " ظىنىٍنتيـٍ أىفَّ اهللى ، كىأىفىاؽى، فىعىرىؼى أىنَّوي قى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  دى أىثىرى المَّديكًد، فىقىاؿى مَّطىيىا  ٍد ليدَّ، كىكىجى سى

ده ًإالَّ ليدَّ إً  ، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، الى يىٍبقىى ًفي اٍلبىٍيًت أىحى مىيَّ مٍٍّطيىا عى ، مىا كىافى اهللي ًلييسى مىيَّ الَّ عىمٍّي "، عى
ـٍ  ـٍ يىميد كنىيي اًئشىةي فىرىأىٍيتييي ، قىالىٍت عى ؟  رىجيبلن رىجيبلن ـٍ ، فىتىٍذكيري فىٍضمىيي ًئذو مىٍف ًفي اٍلبىٍيًت يىٍكمى رضي اهلل عنيا: كى

بىمىغى المَّديكدي أىٍزكىاجى النًَّبيٍّ  ، كى اؿي أىٍجمىعيكفى تَّى بىمىغى المَّديكدي اٍمرىأىةن ًمنَّا،فىميدَّ الرٍّجى  ، فىميًدٍدفى اٍمرىأىةه اٍمرىأىةه، حى
نىاًد: الى أىٍعمىمييىا، ًإالَّ مىٍيميكنىةى  مىمىةى  قىاؿى اٍبفي أىًبي الزٍّ قىاؿى بىٍعضي النَّاًس: أيـ  سى : كى  رضي اهلل عنيا، قىاؿى

ـى رىسيكؿي اهللً  قىٍد أىٍقسى اًئمىةه، فىقيٍمنىا: ًبٍئسىمىا ظىنىٍنًت أىٍف نىٍتريكىًؾ، كى ،  رضي اهلل عنيا، قىالىٍت: ًإنٍّي كىاهلًل صى
اًئمىةه" نَّيىا لىصى فىمىدىٍدنىاىىا كىاهلًل يىا اٍبفى أيٍخًتي، كىاً 
(1). 

، كىأىفىاؽى، فىعىرىؼى قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا: " فىمىدىٍدنىاهي، ثيَـّ سيرٍّمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  موضع الشاىد:
دى أىثىرى المَّديكًد"  أىنَّوي قىٍد ليدَّ، كىكىجى

عندما أفاؽ كجد أثر المَّديكًد كعرؼ أنو ليدَّ، فكيؼ يسأؿ عف شي، كجده  أف النبي  وجو الداللة:
 كرأل أثره؟

                                                           
حو األلباني، انظر: األلباني، سمسمة ، 24870( حديث رقـ 365-41/364)ج( أحمد، مسند اإلماـ أحمد (1 صحَّ
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"ما ىذا إال فعؿ نسا، جئف مف ىاىنا"، دكف ذكر لبلستفياـ،  كرد في إحدل الركايات قكلو  .3
نما بمعنى: "ليس" فيصبح المعنى:  كىذا يعني أف "ما" المذككرة في الحديث ليست لمسؤاؿ، كا 

 فعؿ نسا، جئف مف ىاىنا. ليس ىذا إال
ا اٍشتىكىى رىسيكؿي المًَّو  ؿي مى ٍف أىٍسمىا،ى ًبٍنًت عيمىٍيسو رضي اهلل عنيا قىالىٍت: أىكَّ  فقد ركل الييثمي عى

كا ًفي لىدًٍّه فىمىد كه، فىمىمَّا أىفى  تىشىاكىري مىٍيًو، قىالىت: كى تَّى أيغمي عى وي حى : "مىا ًفي بىٍيًت مىٍيميكنىةى فىاٍشتىدَّ مىرىضي اؽى قىاؿى
كىانىت ًبٍنتي عيمىٍيسو ًفيًيفَّ فىقىاليكا كينَّا نى  بىشىة كى ـي ىىذىا ًإالَّ فعؿ نسىا، جئف مف ىىاىينىا" كىأىشىارى ًإلىى أىرض اٍلحى تًَّي

: "ًإٍف ذىًلؾ مىا كىافى اهلل ليعذبني ًبًو الى يىٍبًقيىفَّ أى  ٍنًب يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى ده ًفي اٍلبىٍيًت ًإال لد ًبؾى ذىاتى اٍلجى حى
َـّ رىسيكًؿ المًَّو   ."(1)ًإالَّ اٍلعىبَّاس عى

ما جا، في بعض  ،لعممو بنكعو مسبقان  لـ يكف يسأؿ عف نكع الدكا، كمما يؤكد أف النبي 
بقكلو ، كلـ يسأليف عف نكع الدكا، ،سأؿ زكجاتو رضي اهلل عنيف عف الفاعؿ الركايات أف النبي 

 ؟.ىذا "" مف فعؿ بي 

ا اٍشتىكىى رىسيكؿ المًَّو  عف أنس بف مالؾ  : أكؿ مى كىافى ذىًلؾ يىٍكـ اأٍلىٍربىعىا، لميمتيف بىًقيىتىا  قىاؿى
مىٍيًو مف شدَّة الكجع، فىاٍجتمع ًعٍنده نٍسكىة مف أىزكىاجو،  تَّى أيغمي عى ٍيميكنىة، حى مف صفر كىىيكى ًفي بىيت مى

ٍبد المَّ  ممىة، كىأىٍسمىا، بنت عيمىٍيس الخثعمية كىًىي أـ عى ٍبد اٍلمطمب، كىأـ سى ٍعفىر، كىأـ كىاٍلعىبَّاس ٍبف عى و ٍبف جى
ٍيميكنىة، فتشاكركا ًفي رىسيكؿي المًَّو  اًرث كىًىي أيٍخت مى مىٍيًو فمدكه كىىيكى    اٍلفضؿ بنت اٍلحى ًحيف أيغمي عى

: "ىىذىا عمؿ : "مف فعؿ ًبي ىىذىا" قىاليكا: يىا رىسيكؿ المَّو عمؾ اٍلعىبَّاس، قىاؿى نسىا،  مغمر فىمىمَّا أىفىاؽ قىاؿى
بىشىة، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿ المَّو أشفقف أىف يككف بؾ ذىات اٍلجنب، جئف مف ىىيي  نىا" كىأىشىارى ًإلىى أىرض اٍلحى

: "الى يٍبقيف أحد ًفي الدَّار ًإالَّ لد ًإالَّ فىقىاؿى رىسيكؿ المًَّو  َـّ قىاؿى : "مىا كىافى المَّو ليعذبني بذلؾ الدَّا،" ث
 .(2)اٍلعىبَّاس"

نما جا،ت في كتب ؟ : " ما ىذايا قكؿ النبي الركاية التي كرد في .4 " لـ ترد في الصحيحيف، كا 
السنف، كىي ركاية صحيحة صححيا األلباني، كفييا أف أسما، بنت عميس رضي اهلل عنيا ىي 
مف حدثت بالكاقعة، كمف الطبيعي عند العمما، كالمحدثيف أف تختمؼ األلفاظ باختبلؼ الركاة، 

 عنيا كاف عف حادثة شيدتيا، كمف الطبيعي أف تصيغ القصة كما أخبرت بو أسما، رضي اهلل
                                                           

 2154( حديث رقـ 1/529)جثمي، مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ( اليي(1
 (2/130)ج ( ابف حباف، الثقات، ذكر كفاة رسكؿ اهلل (2
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 بأسمكبيا كعباراتيا، فأسما، بنت عميس رضي اهلل عنيا لـ تذكر ما حدث قبؿ إغما، النبي 
نما أخبرت عما حدث بعد أف أفاؽ النبي   .كنييو عف المدكد، كا 

قد أغمي عميو مرتيف، فعندما أغمي عميو في األكلى كأفاؽ  ىناؾ ما يمنع أف يككف النبي ليس   .5
 .(1)أغمي عميو مرة ثانية خافكا عميو كلدكه عندما فنياىـ عف ذلؾ، ك  رآىـ يتشاكركف في لده 

نياىـ عف ذلؾ الفعؿ  لمف شيدكا الحادثة دليؿ عمى أنو  إف في إصدار العقكبة مف النبي   .6
أف يعاقبيـ عمى فعؿ ال يعرفكف  سابؽ الفعؿ لما جاز لو قبؿ أف يفعمكه، كلك لـ يكف النيي 

 التي أمرىـ بيا قبؿ أف يغمى عميو. حكمو الشرعي، فالعقكبة كانت بسبب أنيـ خالفكا أكامره 
فبل صحة لما يزعـ بو الشيعة بكجكد تضاد في ألفاظ الحديث، فقد جا،  وخالصة األمر:

ـى بأف زكجاتو رضي اهلل عنيف أردف أف  التصريح في ركايات الصحيحيف كغيرىا، بأف النبي  ًم عى
 باسـ الدكا، كنكعو، ككاف النيي منو  يداكينو بيذا الدكا، قبؿ أف يفعمف ذلؾ، ككاف عمى عمـ 

 و.قبؿ أف ييغمى عمي

عاقب الحاضريف  النبي  حيث إفيزعـ الشيعة بأف الحديث فيو مخالفة لمقرآف،  الشبية الثانية:
 . {5:8}األىعام:[ َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى]عقكبة جماعية، مخالفان بذلؾ قكؿ اهلل تعالى: 

يقكؿ محمد صادؽ النجمي: " لك سممنا أف الحاضريف في البيت أجمعكا جميعيـ عمى المد، 
ىك كاحد ال الجميع، لماذا عاقب النبي الجميع بفعؿ  كلكف المباشر في إعطا، الدكا، لمرسكؿ 

، كىذا .{5:8}األىعام:[ َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى] :كاحد أك اثنيف منيـ؟ كالقرآف صريح في قكلو

النكع مف الحكـ يشبو الحكـ بقصاص أناس رضكا بالقتؿ، فيؿ مف عاقؿ تسمح لو نفسو أف يعاقب 
مف عمؿ بكاجبو الشرعي كاإلنساني تجاىو، فأحسف إليو كأنقذه مف المكت؟ فالجكاب حتما ال، فكيؼ 

 .(2)بسيد األنبيا، كخاتـ المرسميف" 

 مناقشة الشبية والرد عمييا:
إف في زعـ الشيعة بأف ما كرد في الحديث مخالؼ لمقرآف الكريـ داللة كاضحة عمى جيؿ 
الشيعة باألحكاـ الشرعية كالفقو، فقد فسر الشيعة نصكص الحديث تفسيران مخالفان لما ذىب إليو 

                                                           
 (3/351)ج( انظر: الكشميرم، العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم (1
 263( محمد صادؽ النجمي، أضكا، عمى الصحيحيف ص (2
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ىك أمر طبيعي، كلـ يتجاكز فيو  العمما،، فقد تبيف مف خبلؿ أقكاؿ العمما، بأف ما فعمو النبي 
 الشرع كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ما يمي: لنبي ا

لزكجاتو ىك أمر أباح بو الشرع؛ ألف تأديب الزكجة إنما ىك مف باب إنكار  إف معاقبة النبي  .1
المنكر، كالزكج مف جممة مف يكمؼ باإلنكار باليد أك المساف أك القمب، فإذا عصت المرأة زكجيا 

ج أف يسمؾ معيا مف السبؿ ما يحقؽ قياميا فيما يجب عمييا أف تطيعو فيو، فإف مف حؽ الزك 
 .(1)بما يجب عمييا

نما كاف تأديبان كعقكبة ليف لعدـ تنفيذىف  إف ما فعمو النبي  .2 مع زكجاتو لـ يكف قصاصان، كا 
فالجزا، مف جنس  حيف نياىف عما فعمنو، ، ألف األصؿ في المسألة أف يستجبف لو ألكامره 

 ما فعؿ. العمؿ، كعقكبة الجاني تككف بمثؿ
قاؿ الطحاكم: "فإف قاؿ قائؿ: فيؿ كاف ما أمر أف يفعؿ قصاصان ممف أمر أف يفعؿ ذلؾ بو 
مما فعمكه بو؟ قيؿ لو: قد يحتمؿ أف يككف ذلؾ كاف منو عمى العقكبة كالتأديب، حتى ال يعدف إلى 

بو مف مثمو، كمما يدؿ عمى أف ذلؾ ليس عمى القصاص أنو لـ يأمر أف يمدكا بمقدار ما لدكه 
 .(2)الدكا،، ألنو لك كاف قصاصان ألمر أف يمدكا بمقدار ما لدكه بو"

نما أمر  ـٍ عقكبة ليـ حيف خالفكه في إشارتو الييـ ال تمدكنى، ففيو أف  قاؿ النككم: "كا  ًبمىدًٍّى
اإلشارة المفيمة تصريح العبارة في نحك ىذه المسألة، كفيو تعزيز المتعدم بنحك مف فعمو الذم 

 .(3)بو"تعدل 

قاؿ ابف حجر: "كالذم يظير أنو أراد بذلؾ تأديبيـ لئبل يعكدكا، فكاف ذلؾ تأديبان، ال 
 .(4)قصاصان، كال انتقامان"

لكؿ مف شيدكا الحادثة ىك أمر مقرر شرعان، كليس فيو تعدو عمى حقكقيـ؛  إف معاقبة النبي  .3
ف لـ يباشرىا فيك شريؾ الجاني،  كما أف المستمع لمًغيبة شريؾ ألف المكافؽ عمى الجناية، كا 

المغتاب في اإلثـ، كقد عاقب اهلل تعالى قكـ ثمكد كميـ حيف عقركا الناقة رغـ أف الذم عقر ىك 
                                                           

 (2/455)ج( انظر: الصنعاني، سبؿ السبلـ (1
 (5/198)ج( الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار (2
 (14/199)ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (3
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، لكف اهلل تعالى عاقب المعتدم كالساكت عف االعتدا،، قاؿ تعالى:  ُبقُه ]أشقى القـك ذَّ َُ َؾ

 ِٓ بِ ْٕ ْؿ بَِذ ُ ْؿ َرِبُّ ِٓ ْٔ َِ ُروَهٚ َؾَدْمَدَم َظ ََ ًَ اَهَٚؾ  .{58}الشمس:[ ْؿ َؾَسقَّ

ا قيًتؿى ًغيمىةن، فىقىاؿى عيمىري  ا، أىفَّ غيبلىمن لىًك اٍشتىرىؾى ًفييىا أىٍىؿي : » كعىٍف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى
ٍنعىا،ى لىقىتىٍمتيييـٍ  ، عىٍف أىًبيًو: « صى ًكيـو قىاؿى ميًغيرىةي ٍبفي حى ًبيًّا»كى ًمٍثمىوي،  :، فىقىاؿى عيمىري «ًإفَّ أىٍربىعىةن قىتىميكا صى
بىٍيًر كىأىقىادى أىبيك بىٍكرو  ًميٌّ ، كىاٍبفي الز  ٍيدي ٍبفي ميقىرٍّفو  ، كىعى سيكى ٍربىةو  ًمٍف لىٍطمىةو، كىأىقىادى عيمىري  كى ًمٍف ضى

ًميٌّ  ٍيحه ًمٍف سىٍكطو كىخيميكشو  ًبالدٍّرًَّة، كىأىقىادى عى ، كىاٍقتىصَّ شيرى  .(2)،(1) ًمٍف ثىبلىثىًة أىٍسكىاطو

كبذلؾ يتبيف أف معاقبة الحاضريف لمحادثة ىك أمر شرعي، فبل حجة لمف يزعـ بأف ما فعمو 
 العقكبات الجماعية. مف باب النبي 

نما فعؿ بيـ ذلؾ عقكبة ليـ لتركيـ امتثاؿ نييو عف ذلؾ أما مف باشره  قاؿ ابف حجر: "كا 
 .(3)فظاىر كأما مف لـ يباشره فمككنيـ ترككا نيييـ عما نياىـ ىك عنو"

: )ال يبقى في البيت أحد( ممف تعاطى ذلؾ كغيره )إال لٌد( تأديبنا قاؿ القسطبلني: " فقاؿ 
 .(4)أف يمدكه" لئبل يعكدكا، كتأديب الذيف لـ يباشركا ذلؾ لككنيـ لـ ينيكا الذيف فعمكا بعد نييو  ليـ

، ككذلؾ ثبت بالدليؿ كمتنان  صحة الحديث سندان  يتضح مف خبلؿ ما سبؽ وخالصة األمر:
فبل صحة لما زعـ بو الشيعة، كال دليؿ صحيح عندىـ لمشرع،  القاطع مكافقة ما فعمو النبي 

فالحمد هلل الذم أخرج أىؿ السنة كالجماعة مف الظممات إلى النكر، كرزقيـ طريقان  يعتدكف بو،
نيارىا، فكؿ مف يزيغ عف طريقيـ مثؿ كأباف ليـ المحجة بيضا،، ليميا  مستقيمان، كمنيجان سميمان،

 بعد ذلؾ فيك ىالؾ.

  

                                                           
اسـ لجرح البشرة، كيقاؿ: خمشت المرأة كجييا بظفرىا خمشان، أم جرحت ظاىر البشرة . انظر:  ُخموش:( (1

 (1/182)جلمصباح المنير في غريب الشرح الكبير الحمكم، ا
 ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الديات، باب إذا أصاب قـك مف رجؿ، ىؿ يعاقب أك يقتص منيـ كميـ (2
 6896( حديث رقـ 9/8)ج
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 الخاتمة
رضى، كالحمد هلل إذا رضي، كالحمد الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد هلل حتى ي

هلل بعد الرضى، الحمد هلل مؿ، السماكات، كمؿ، األرض، كمؿ، ما بينيما، كمؿ، ما شا، مف شي، 
ًُقنَ ] بعد، َّ َّٚ َُيْ َرُحقا ُهَق َخْرٌ ِِم ٍْ َٔ ِْ تِِف َؾبَِذفَِؽ َؾ ْوِؾ اهللِ َوبَِرُْحَ ٍَ  .{>9}يوىس:[ ُؿْؾ بِ

ككفقني إلى االنتيا، مف ىذا العمؿ، كالذم إف أحسنت فيو فمف اهلل  بعد أف أعانني اهلل 
ف أسأت فيو فمف نفسي كمف الشيطاف، أجدني مقصران في الدفاع كالذب عف سنة نبينا  كحده، كا 

، كأجدني مقصران كذلؾ في الدفاع عف عف شريعتو التي ىي أحسف الشرائع ، كفي الدفاعالكريـ 
ْٝ ] ى عمييا بأف جعميا أفضؿ األمـ، فقاؿ تعالى:أمتو، التي امتف اهلل تعال ٍٜ ُأْخِرَج

ُْْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

ٚنَ  َُ ـَ َأْهُؾ افَُِتِٚب َف ِمُْقَن بِٚهللِ َوَفْق َآَم ْٗ ِر َوُت َُ ـِ ادُْْ ْقَن َظ َٓ ُروِف َوَتْْ ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَ ْؿ  فَِِِّْٚس َت ا ََلُ َخْرً

َثُرُهؿُ  ـْ ِمُْقَن َوَأ ْٗ ُؿ ادُ ُٓ َُقنَ  ِمْْ ِٚش ٍَ فأسأؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ، ، .{554}آل عمران:[ اف

نني مف خبلؿ ىذه الدراسة  كأف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو، كا 
تٍّـي عميَّ اسدا، بعض التكصيات.  المتكاضعة خمصت إلى جممة مف النتائج، كالتي تيحى

 أىم النتائج: 
 
ال يقيمكف  لمصحيحيف كزنان، كال ألم كتاب مف كتب السنة المعتمدة عند  اإلثناعشريةالشيعة  .1

، إال إذا كاف الصحابي في نظرىـ أىؿ السنة، كال يؤمنكف باألحاديث التي ركاىا الصحابة 
حسب زعميـ، فقد  ممف شايع أىؿ البيت، أما الصحابة الذيف يرل الشيعة أنيـ لـ يكالكا عمي 

كعمى مركياتيـ ىجكمان عنيفان، كاعتبركا ركاة الصحابة في الصحيحيف غير مكثكؽ  شنكا عمييـ
 ، ليس ليا أساس مف الصحة.بيـ كقد افتركا ككضعكا أحاديث مكذكبة عمى رسكؿ اهلل 

يختمؼ مفيكـ الصفات اإلليية عند الشيعة عف مفيكمو العاـ عند أىؿ السنة كالجماعة، فأىؿ  .2
، كما كرد في األخبار  جميع الصفات الكاردة في كتاب اهلل السنة كالجماعة يؤمنكف ب
، مف غير تكييؼ كال تمثيؿ، كمف غير تحريؼ كال تعطيؿ، كىذا ىك الصحيحة عف رسكؿ اهلل 

ف مف الكاجب الكقكؼ عند ما كصؼ اهلل  مذىب أصحاب رسكؿ اهلل  كمف تبعيـ بإحساف، كا 



  

317 
 

ك المسمؾ الصحيح كالقكيـ الذم سمكو السمؼ ، كىذا ىتعالى بو نفسو، كما كصفو بو نبيو 
 كالخمؼ، كما عميو إجماع المسمميف.

، فقد أجمع جميكر أىؿ السنة في مفيكميـ لمصفات اإلليية هلل  اإلثناعشريةخالؼ الشيعة  .3
بأنو ليس لمذات اإلليية شي، مف الصفات قائمة بيا، كاعتبركا أف اهلل  اإلثناعشريةعمما، الشيعة 

كؿ صفة  تعالى كاحد مف جميع الكجكه، كأف الصفات ىي عيف الذات، فنفت الشيعة عف اهلل 
مف صفاتو؛ ألف الصفات عندىـ ىي عيف الذات، كليس كجكدىا إال كجكد لمذات، كأف الصفات 

إال ما فيمو أسبلفيـ مف  فيـ الشيعة مف صفات اهلل لـ ي، حيث ليست زائدة عمى ذاتو
المعتزلة، حيث لـ يفيمكا مف الصفات إال ما ىك الئؽ بالمخمكقات، فقامكا بنفي الصفات عف اهلل 

  .بحجة التنزيو فكقعكا في التعطيؿ 
لـ يفيمكا المعنى الشرعي كال المعنى المغكم لمتأكيؿ، حيث اتبعكا في  اإلثناعشريةالشيعة  .4

تأكيبلتيـ لمنصكص طرؽ فاسدة كغير قائمة عمى دليؿ ييعتد بو، فقامكا بصرؼ النصكص عف 
ظاىرىا إلى معاني مخالفة لمشرع، كمخالفة لمعقكؿ الصريحة، كىك ما يسمى بالتأكيؿ الفاسد، 

، كىك التأكيؿ الذم يقصد بو أصحابو إبطاؿ المفظ كالذم ىك طريؽ لئللحاد في ديف اهلل 
 عياف الصحيحاف لآليات كاألحاديث.كالمعنى الشر 

عقيدة الشيعة قائمة عمى تقديـ العقؿ عمى النقؿ في كؿ األمكر، فقد جعؿ الشيعة مف العقؿ  .5
حجة قاطعة، كقالكا بعدـ جكاز الخطأ عمى العقؿ، كقدمكا أىكائيـ كآرائيـ الكبلمية التي زعمكا 

إلى فساد عقيدتيـ، كظيكر البدع  ، مما أدلبأنيا عقبلن عمى كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو 
 لعقكليـ حفظكا ىـ فبل كبلىما، خسركا النقؿ عمى العقؿ الشيعة قدـ عندما، فكالضبلالت
 .مكانتو لدينيـ حفظكا كال كرامتيا،

نما ميزانيـ ىك النقد كالتجريح القائـ عمى  .6 ليس لدل الشيعة ميزاف عممي يزنكف بو األمكر، كا 
الشبيات التي أثارىا الشيعة ما ىي إال ادعا،ات باطمة، ليس لدييـ دليؿ اليكل، كعميو فجميع 

 يعتدكف بو.
يدرؾ بالبداىة أنيا عقيدة مميئة بالتناقض  اإلثناعشريةالناظر كالمتتبع كالمتفحص لعقيدة الشيعة  .7

 كاالضطراب كالشركيَّات كالبدع.
 .بما ال يميؽ بيـ ما نسبتو إلييـ الشيعة أنبيا، اهلل كرسمو عمييـ السبلـ منزىكف كميبىرَّ،يكفى مف كؿ .8
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كعرضو، ىك مجرد مزاعـ باطمة ال أصؿ ليا، كال  إف ما قالتو الشيعة، كالمتعمؽ بطكؿ آدـ  .9
 حجة صحيحة عندىـ يحتجكف بيا إال ىكل أنفسيـ كشطحات عقكليـ، فإف خمؽ آدـ 

ما خمؽ اإلنساف في صكرتو كطكلو ىي مف األمكر الغيبية الكاجب التسميـ ليا كاإليماف بيا، فك
التي ىك عمييا اآلف، قادر عمى أف يخمقو في صكرة أكبر مف ذلؾ أك أصغر، كال حجة لمف قاؿ 
بالمماثمة أك المشابية بيف الخالؽ كالمخمكؽ، فممخالؽ صفات تميؽ بو ال ينازعو فييا أحد، ككذلؾ 

غير الصكرة التي لممخمكؽ،  لممخمكؽ صفات، كليس الصفات كالصفات، فالصكرة التي هلل 
فمقد خمؽ اهلل آدـ كأعطاه مف صفات الجماؿ كالكماؿ ما يميؽ بو، فجعمو سميعان بصيران لو كجو 

، لكف ليس السمع كيد إلى غير ذلؾ مف الصفات، كىذه الصفات ىي أيضان مف  صفات اهلل 
ي تميؽ بجبللو صفاتو الت  كالسمع، كليس البصر كالبصر، كليس الكجو كالكجو، بؿ هلل 

 كعظمتو، كلمعبد صفاتو التي تميؽ بو.
إف ما ذىبت إليو الشيعة بعدـ صحة ما جا، في الصحيحيف مف أحاديث تتعمؽ بنبي اهلل  .10

ىك قكؿ متيافت، كليس لو أساس مف الصحة، فإف األحاديث ثابتة في الصحيحيف  إبراىيـ 
حاديث، كلكف عدـ فيـ الشيعة كغيرىما، كليس ىناؾ ما يدعك لمريبة أك الشؾ في صحة األ

لمنصكص ىك ما قادىـ لمتيكـ عمى الصحيحيف كالحكـ ببطبلف ما جا، فييما مف أحاديث فإف 
، ثابت في القرآف الكريـ، كالسنة النبكية الصحيحة، ككذلؾ ثابت في ما نيسبى إلبراىيـ 

 ركايات الشيعة التي يصدقكنيا كيقدسكنيا.
لقكؿ بعدـ صحة ما جا، في األحاديث المتعمقة بنبي اهلل إف ما ذىبت إليو الشيعة مف ا .11

، ما ىك إال نتاج طبيعي لقصكر في الفيـ كاإلدراؾ عندىـ بما كرد في القرآف الكريـ مكسى 
كقكمو، كيدؿ كذلؾ عمى أف الشيعة يتجاىمكف أف السنة جا،ت مكضحة  فيما يتعمؽ بمكسى 

باألدلة القطعية الغير قابمة لمشؾ صحة ما جا، في  كمفسرة لما جا، في القرآف الكريـ، فقد تبيف
 .المتعمقة بمكسى  األحاديث

 إف ما يزعـ بو الشيعة بأف ىناؾ اضطراب في نص الحديث المتعمؽ بطكاؼ سميماف  .12
عمى نسائو بسبب االختبلؼ في عدد النسا، ىك زعـ غير صحيح، كىك ناتج عف عدـ إلماميـ 

ال يكجد في الحديث ما يدعك لمريبة أك اإلنكار فيما يتعمؽ ك  ،بعمكـ الحديث كمناىج المحدثيف
، فالحديث ثابت في كؿ كتب السنف، ككذلؾ ىك ثابت في كتب بقدرات نبي اهلل سميماف 

ف ما حدث مع نبي اهلل سميماف   الشيعة أنفسيـ، فبل حجة لمشيعة في إنكاره أك تكذيبو، كا 
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ىك أمر طبيعي كال ريبة فيو، كىك أمر كاقعه مف األنبيا، عمييـ الصبلة كالسبلـ، كليس فيو ما 
 .يحط أك ينقص مف مكانتيـ، كليس في الحديث ما يطعف في المقاـ الكريـ لمنبي سميماف 

مف إحراؽ لقرية النمؿ ليس مف الكبائر التي عصـ اهلل تعالى  إف ما قاـ بو نبي اهلل  .13
بيا، عمييـ السبلـ، فاألنبيا، بشر، كتقع عمييـ نكاميس الككف التي تقع عمى باقي البشر منيا األن

في األمكر التي ال عبلقة ليا بالتشريع، كلكف األنبيا، مسددكف بالكحي، فعندما يفعؿ أحدىـ 
كاف مما يظنو عمبلن مشركعان، كلـ يكف قد  ي معاتبان كمسددان كمصكبان،خبلؼ األكلى يأتي الكح

يف لو أف ما حى اهلل إليو بعدـ مشركعية ىذا الحرؽ، كلما قاـ بما قاـ بو عاتبو اهلل تعالى كبأك 
ال يحؽ لمشيعة أف يعيبكا عمى أىؿ السنة نقميـ ألحاديث حرؽ قاـ بو عمؿ غير جائز، ككذلؾ 

النمؿ، كليس مف حقيـ أف يستنكركا ما حدث مف تحريؽ لمنمؿ عمى يد نبي مف األنبيا،، فإف 
جائز شرعان، كقد اتفؽ الشيعة عمى شرعية العقكبة في  اإلثناعشريةالتحريؽ عند الشيعة  حكـ

التحريؽ بالنار، كركايات التحريؽ عند الشيعة كثيرة، فالمذىب الشيعي يبيح ألنصاره كأتباعو 
حرؽ الناس كىـ أحيا،، كالحرؽ عندىـ ىك أحد أنكاع القتؿ الجائزة كالمقررة شرعان، فكيؼ 

 عمى النبي أف يحرؽ النمؿ كىـ يستحمكف حرؽ البشر؟.ينكركف 
، دليؿ كاضح عمى أف الشيعة ال إف في إنكار الشيعة ألحاديث شؽ الصدر لمنبي  .14

شي،، كىذا أمر طبيعي عند الشيعة كال غرابة فيو، فالشيعة منشغمكف  يعرفكف عف سيرة النبي 
ذلؾ منشغمكف في انتظار إماميـ في الحديث عف أئمتيـ كالتنقيب عف سيرىـ كمعجزاتيـ، كك

مف شؽ  المزعـك الذم أعطكه مف القداسة كالمنزلة مالـ يعطكنو لمنبي، فما حدث لمنبي 
، كليس لو عبلقة بمفيكـ العصمة، فما حدث مع  لصدره الشريؼ ال يتنافى مع عصمتو 

 في حادثة شؽ الصدر كاف كرامة مف اهلل تعالى لنبيو. النبي 
إف األحاديث المتعمقة ببد، الكحي كالتي يزعـ الشيعة بعدـ صحتيا ىي أحاديث صحيحة  .15

كبأصح األسانيد، كىي أحاديث مبثكثة في كؿ كتب أىؿ السنة، كالطعف  ثابتة عف رسكؿ اهلل 
بيا يعد طعف في كؿ كتب السنف، فقد تبيف أف الشيعة قد ردكا األحاديث ألنيا لـ تكافؽ ىكاىـ، 

جا،ت في كتبيـ التي يعتدكف بيا، كلـ  تفؽ مع المعقكؿ، بدليؿ أف الركاياتا ال تكليس ألني
 يتعرضكا ليا بالنقد أك التكذيب كما فعمكا مع كتب أىؿ السنة.

إف في إنكار الشيعة لحديث السيك دليؿ عمى عدـ فيميـ لمفيكـ العصمة التي خص اهلل  .16
يـ فيمكا حيث إنكثيران في مفيكميـ لمعصمة،  تعالى بيا األنبيا، عمييـ السبلـ، فقد ضؿ الشيعة
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أف المقصكد بالعصمة ىك كصكؿ اإلنساف لمكماؿ اإلليي، فجعمكا السيك كالنسياف مف األمكر 
القادحة في عصمة األنبيا،، فمفيكـ العصمة عند الشيعة مخالؼ لما عميو إجماع السمؼ، 

ا صغيرىا ككبيرىا، ال يزؿ عف فالعصمة عند الشيعة تعني أف اإلماـ معصـك مف الذنكب كمي
الحديث ك  ،سى، كال يميك بشي، مف أمر الدنياالفتيا، كال يخطئ في الجكاب، كال يسيك، كال ين

الذم كردت فيو قصة السيك ثابت عند أىؿ السنة كبأصح األسانيد، كال حجة لمف زعـ بعدـ 
كيعتبركنيا حجة فقد  صحة الحديث، ككذلؾ األمر فإنو ثابت في كتب الشيعة التي يعتدكف بيا

تبيف بصريح القرآف الكريـ، كصريح السنة النبكية، بأف األنبيا، عمييـ السبلـ ليسكا بمعصكميف 
مف السيك كالنسياف فيما يتعمؽ باألمكر الدنيكية، شأنيـ في ذلؾ شأف البشر جميعان، فإف النسياف 

عمى األنبيا، عمييـ السبلـ كال في األمكر التي ال عبلقة ليا بالرسالة كالتبميغ ىك أمر يجكز 
، ريب في ذلؾ، كما يقع مف األنبيا، عمييـ الصبلة كالسبلـ مف سيك أك نسياف فيك بإذف اهلل 

كىك أمره خارج عف إرادتيـ، كغير قادح في مقاـ النبكة كالعصمة كمقاميـ الكريـ، كال ينقص مف 
 مكانتيـ كقدرىـ كشأنيـ.

حديث السحر الذم يزعـ الشيعة بعدـ صحتو ثبت أنو ال يتعارض مع أم آية مف آيات  .17
القرآف الكريـ كما يزعـ الشيعة، بؿ إف آيات القرآف الكريـ تؤيده، كقد أجمع عمما، الحديث عمى 
صحة الحديث كسبلمتو، كما إنكار الشيعة لمحديث إال نتيجة لمتعصب المذىبي، كمحاكلة منيـ 

التي نص عمييا القرآف الكريـ ، فقد اتفؽ  قائؽ، كمغاالة منيـ كتجاكز لبشرية النبي لتشكيو الح
أىؿ السنف عمى تصحيح الحديث، كليس فيو أم قادح يقدح في صحتو، فقصة السحر مشيكرة 
عند الفقيا،، كعند أىؿ السنف كالحديث كالتفسير، ككذلؾ دكنيا أىؿ التاريخ في كتبيـ كأجمعكا 

كعمى ظكاىر جكارحو، كأدل إلى عدـ قدرة النبي  إنما تسمط عمى جسد النبي  عمى أف السحر
  مباشرة أىمو، كلـ يكف لو أم تأثير عمى تمييزه كمعتقده كعباداتو، ، كاتفقكا أف ما أصاب

مف السحر، إنما ىك مرض عارض مف جممة األمراض التي يصاب بيا األنبيا،  النبي 
 عبلقة لو بالعبادات، كال عبلقة لو بالتبميغ كالتشريع، كىك مف كغيرىـ مف البشر، كىذا أمر ال

 األمكر التي ال تقدح في النبكة، كال تيًخؿ  بالرسالة أك الكحي أك التبميغ.
لقد تبيف مف خبلؿ أقكاؿ الشيعة كمزاعميـ في حادثة المدكد أف الييكد أعمى مكانة عند  .18

مرات   اهلل عنيف، فقد أراد الييكد قتؿ النبي الشيعة كأكثر تدينان مف أميات المؤمنيف رضي 
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عدة، كمع ذلؾ لـ يتعرض الشيعة لمييكد بكممة كاحدة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فقد اتفؽ 
 الشيعة عمى تبرئة الييكد كالصاؽ التيمة بأميات المؤمنيف رضي اهلل عنيف.

 
 أىم التوصيات:

قة، مف أجؿ أف يحصنكا أنفسيـ دراسة متعم أكصي الشباب المؤمف بدراسة سنة النبي  .1
 كذكييـ مف خطر الفرؽ اليدامة، كخصكصان الشيعة.

أكصي كزارة التربية كالتعميـ بإقرار مادة تيدرس في المدارس الثانكية، تتحدث عف الفرؽ اليدامة  .2
 كخطرىا عمى المجتمع.

المعتمدة أكصي قسـ الحديث في كمية أصكؿ الديف بعمؿ أبحاث كدراسات عمى كتب الركايات  .3
 عند الشيعة، كبياف حاؿ رجاليا كركاتيا، كما تحتكيو تمؾ الكتب مف أنكاع الكفر كاإللحاد.

أكصي العمما، كالدعاة في كؿ زماف كمكاف، أف يبينكا لمناس ما تحتكيو عقائد الشيعة مف  .4
 ضبلالت حتى ال ينخدع الناس بيـ.

لمخطبا، بالتحدث عبر المنابر عف تمؾ أكصي كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية بأف تتيح الفرصة  .5
 الفرؽ اليدامة كبياف خطرىا عمى المجتمع، كعمؿ منشكرات دكرية تتحدث عف خطر تمؾ الفرؽ.

أكصي طمبة العمـ بدراسة معمقة كمكسعة ألفكار كآرا، كعقائد الفرؽ المنتسبة زكران لئلسبلـ،  .6
مف أجؿ بنا، أمة ذات عقيدة قكية ك  كفي مقدمتيا فرؽ الشيعة، مف أجؿ حماية األجياؿ القادمة،

 متينة.
، كالدفاع أكصي كؿ مف قرأ ىذا البحث أك اطمع عميو، أف يسخر نفسو لمذب عف سنة النبي  .7

رضكاف اهلل عمييـ  ، كًعٍرًض أزكاجو كأصحابو كآؿ بيتو الطيبيف الطاىريفعف ًعٍرًضًو 
 .أجمعيف

تكحيده كطاعتو، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب ل كاهلل أسأؿ أف يجعمنا سىدىنىةن لدعكتو، كدعاةن 
 العالميف.
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 المصادر والمراجع
 

 .القرآف الكريـ

عرابوىػ(. 311إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  . معاني القرآف كا 
 -ىػ  1408 1بيركت. ط  –المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي. الناشر: عالـ الكتب 

 ـ. 1988
. ىذبوي: محمد بف طبقات الفقيا،ىػ(. 476إبراىيـ بف عمي الشيرازم أبك اسحاؽ )المتكفى: 

 لبناف. –مكـر ابف منظكر. المحقؽ: إحساف عباس. الناشر: دار الرائد العربي، بيركت 
 ًتصىاـاالعٍ ىػ(. 790إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: 

 -ىػ  1429، 1. الناشر: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية. ط 
 ـ 2008

. الجز، األكؿ كالجز، الثاني. الناشر: منشكرات الشريؼ االحتجاج لمطبرسيأحمد الطبرسي. 
شراؼ شبكة اإلماميف الحسنيف لمتر  اث كالفكر الرضي، نيشر إليكتركنيان كأيخرج فنيان برعاية كا 

 اإلسبلمي.
السفر الثالث.  -التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة أحمد بف أبي خيثمة أبك بكر . 

القاىرة. ط  –المحقؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ. الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر 
 ـ. 2006 -ىػ  1427، 1

ٍكًجردم ال ٍسرى دالئؿ النبكة خراساني، أبك بكر البييقي . أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 ىػ. 1405 - 1بيركت. ط  –. الناشر: دار الكتب العممية كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي .  ٍسرى االعتقاد أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
المحقؽ: أحمد عصاـ . كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث

 .1401، 1بيركت. ط  –الكاتب. الناشر: دار اآلفاؽ الجديدة 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي .  ٍسرى السنف أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 لبنات -. المحقؽ: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العممية، بيركت الكبرل
. تحقيؽ: عبد المنعـ األخبار الطكاؿىػ(. 282لدينكرم )المتكفى: أحمد بف داكد أبك حنيفة ا

عيسى  -عامر. مراجعة: الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ. الناشر: دار إحيا، الكتب العربي 
 ـ. 1960، 1البابي الحمبي كشركاه / القاىرة. ط 
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و: حسف عبد . حققو كخرج أحاديثالسنف الكبرل أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي . 
المنعـ شمبي. أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط. قدـ لو: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. 

 ـ 2001 -ىػ  1421، 1بيركت. ط  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
. المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائيأحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي . 

 1406، 2ط  -حمب –شر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. النا
- 1986 

. المحقؽ: عبد مجمكع الفتاكلأحمد بف عبد الحميـ بف تيمية تقي الديف أبك العباس الحراني . 
الرحمف بف محمد بف قاسـ. الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة 

 ـ.1995ػ/ى1416النبكية، المممكة العربية السعكدية. 
الرسالة المدنية في تحقيؽ . الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد

)مطبكع ضمف الفتكل الحمكية الكبرل(. المحقؽ:   المجاز كالحقيقة في صفات اهلل
 .6محمد عبد الرزاؽ حمزة. الناشر: مطبعة المدني، القاىرة، مصر. ط 

الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ . الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد
. المحقؽ: محمد محي الديف عبد الحميد. الناشر: الحرس الكطني السعكدم،  الرسكؿ

 المممكة العربية السعكدية.
. المحقؽ: محمد رشاد الصفدية. الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد

 ىػ.1406، 2مكتبة ابف تيمية، مصر. ط سالـ. الناشر: 
. الفتاكل الكبرل البف تيمية. الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد

 ـ.1987 -ىػ 1408، 1الناشر: دار الكتب العممية. ط 
بياف تمبيس الجيمية في تأسيس . الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد

. المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف. الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة بدعيـ الكبلمية
 ىػ.1426، 1المصحؼ الشريؼ. ط 

. در، تعارض العقؿ كالنقؿ. الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد
ية، تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ. الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلم

 ـ. 1991 -ىػ  1411، 2المممكة العربية السعكدية. ط 
منياج السنة النبكية في نقض . الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد

. المحقؽ: محمد رشاد سالـ. الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد كبلـ الشيعة القدرية
 ـ. 1986 -ىػ  1406، 1اإلسبلمية. ط 
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المحقؽ: عبد العزيز بف  األنبيا،..الحراني العباس أبك الديف تقي تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد
، 1صالح الطكياف. الناشر: أضكا، السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ط 

 ـ.2000ىػ/1420
الشاه كلي اهلل »أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر المعركؼ بػ 

. المحقؽ: السيد سابؽ. الناشر: دار حجة اهلل البالغةىػ(. 1176)المتكفى: « الدىمكم
 ـ.2005 -ىػ  1426، سنة الطبع: 1لبناف. ط  –الجيؿ، بيركت 

يٍّ  األحادٍيثي الميٍشًكمىةي الكاردةي في تفسير القرآًف الكريـ ر. أحمد بف عبد العزيز بف ميٍقًرف القيصى
، 1.الناشر: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية. ط )عىٍرضه كىًدراسىةه(

 ىػ. 1430
تاريخ أصبياف = أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني . 

، 1بيركت. ط  –ؽ: سيد كسركم حسف. الناشر: دار الكتب العممية . المحقأخبار أصبياف
 ـ.1990-ىػ 1410

حمية األكليا، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني . 
 ـ. 1974 -ىػ 1394بيركت ،  -. الناشر: دار الكتب العمميةكطبقات األصفيا،

المسند المستخرج عمى مكسى بف ميراف األصبياني .أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف 
. المحقؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي. الناشر: دار صحيح اإلماـ مسمـ

 ـ.1996 -ىػ 1417، 1لبناف. ط  –بيركت  -الكتب العممية 
. الناشر: دار الباز. ط تاريخ الثقاتأحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى أبك الحسف الككفى . 

 ـ.1984-ىػ1405 1
. أصؿ الكتاب: رسالة دكتكراة البييقي كمكقفو مف اإلليياتأحمد بف عطية بف عمي الغامدم. 

جامعة الممؾ عبد العزيز. الناشر: عمادة البحث  -مف كميو الشريعة كالدراسات االسبلمية 
، 2العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية. ط 

 ـ.2002ىػ/1423
. المحقؽ: السٌيد مكسى الشبيرم الزنجاني. رجاؿ النجاشيأحمد بف عمي أبك العٌباس النجاشي. 

 .َُْٕصفر  ٩المترجـ: ال يكجد اسـ لممترجـ. الناشر: مؤسسة النشر اإلسبلمي
. المحقؽ:  إرشاد الحؽ األثرم ،إدارة مسند أبي يعمى المكصميأحمد بف عمي المكصمي. 

جدة ، مؤسسة عمـك –فيصؿ آباد. الناشر: دار القيمة لمثقافة اإلسبلمية  –ثرية العمكـ األ
 ـ. الجز، األكؿ. 1988 –ق 1418،  1بيركت. ط -القرآف

. المحقؽ: مكسى الشبيرم الزنجاني. الناشر: مؤسسة رجاؿ النجاشيأحمد بف عمي النجاشي. 
  ق. 1418،  6النشر اإلسبلمي. ط 
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 1. الناشر: انتشارات الشريؼ الرضي. ط االحتجاج طالب الطبرسي.أحمد بف عمي بف أبي 
 ، الجز، األكؿ .1380،

، 1. الناشر: انتشارات الشريؼ الرضي. ط الحتجاجأحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي. ا
 ، الجز، الثاني .1380

شركة . الناشر: رجاؿ النجاشيأحمد بف عمي بف أحمد أبك العباس النجاشي األسدم الككفي. 
 ـ. 2010 –ق  1431،   1بيركت. ط  –األعممي لممطبكعات 

. الكفاية في عمـ الركايةأحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم . 
المدينة  -المحقؽ: أبك عبداهلل السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني. الناشر: المكتبة العممية 

 المنكرة.
. الناشر: تاريخ بغداد كذيكلوبف ميدم الخطيب البغدادم . أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد 

 1417، 1بيركت. دراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. ط  –دار الكتب العممية 
 ىػ.

. الناشر: إحيا، تقييد العمـأحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم . 
 بيركت  -السنة النبكية 

. شرؼ أصحاب الحديثف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم . أحمد بف عمي بف ثابت ب
 أنقرة. –المحقؽ: د. محمد سعيد خطي اكغمي. الناشر: دار إحيا، السنة النبكية 

. فتح البارم شرح صحيح البخارمأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي. 
اديثو: محمد فؤاد عبد الباقي. . رقـ كتبو كأبكابو كأح1379بيركت،  -الناشر: دار المعرفة 

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب. عميو تعميقات العبلمة: 
 عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز. 

كيىو .  ٍنجي . المحقؽ: عبد رجاؿ صحيح مسمـأحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ، أبك بكر ابف مى
 .1407، 1يركت. ط ب –اهلل الميثي. الناشر: دار المعرفة 

. تحقيؽ: اإلصابة في تمييز الصحابةأحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني . 
 1بيركت. ط  –عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض. الناشر: دار الكتب العممية 

 ىػ. 1415 -
أحاديث التمخيص الحبير في تخريج أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني . 

 ـ.1989ىػ. 1419 1. الناشر: دار الكتب العممية. ط الرافعي الكبير
الدرر الكامنة في أعياف المائة أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني . 

. المحقؽ: مراقبة / محمد عبد المعيد ضاف. الناشر: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية الثامنة
 ـ.1972ىػ/ 1392، 2صيدر اباد/ اليند. ط  -
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. الناشر: مطبعة دائرة تيذيب التيذيبأحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني . 
 ىػ.1326، 1المعارؼ النظامية، اليند. ط 

مسند البزار أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار . 
إلى  1فكظ الرحمف زيف اهلل، )حقؽ األجزا، مف . المحقؽ: محالمنشكر باسـ البحر الزخار

(. كصبرم عبد الخالؽ الشافعي )حقؽ 17إلى  10(. كعادؿ بف سعد )حقؽ األجزا، مف 9
ـ، 1988، )بدأت 1المدينة المنكرة. ط  -(. الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ 18الجز، 
 ـ(.2009كانتيت 

. دراسة كتحقيؽ: زىير مجمؿ المغةسيف . أحمد بف فارس بف زكريا، القزكيني الرازم، أبك الح
 1986 -ىػ  1406 - 2بيركت. ط  –عبد المحسف سمطاف. دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 ـ.
. المحقؽ: عبد معجـ مقاييس المغةأحمد بف فارس بف زكريا، القزكيني الرازم، أبك الحسيف . 
 ـ.1979 -ىػ 1399السبلـ محمد ىاركف. الناشر: دار الفكر. عاـ النشر: 

. تحقيؽ: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفأحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ . 
اإلماـ أبي محمد بف عاشكر. مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم. الناشر: دار إحيا، 

 ـ. 2002 -، ىػ 1422 1لبناف. ط  –التراث العربي، بيركت 
كفيات األعياف كأنبا، أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي . 

 بيركت. –. المحقؽ: إحساف عباس. الناشر: دار صادر أبنا، الزماف
أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب 

 مصر. -. الناشر: المكتبة التكفيقية، القاىرةلمحمديةالمكاىب المدنية بالمنح االديف . 
أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب 

. الناشر: المطبعة الكبرل األميرية، مصر. ط إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمالديف . 
 ىػ. 1323، 7

. المحقؽ: العقيدة ركاية أبي بكر الخبلؿد الشيباني . أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أس
 .1408، 1دمشؽ. ط  –عبد العزيز عز الديف السيركاف. الناشر: دار قتيبة 
. المحقؽ: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني . 

عبد المحسف التركي. عادؿ مرشد، كآخركف. إشراؼ: د عبد اهلل بف  -شعيب األرناؤكط 
 ـ 2001 -ىػ  1421، 1الناشر: مؤسسة الرسالة. ط 

أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم أبك جعفر 
. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. الناشر: مؤسسة شرح مشكؿ اآلثارالمعركؼ بالطحاكم . 

 ـ. 1494ىػ،  1415 - 1الرسالة. ط 
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. الناشر: دار مستعذب اإلخبار بأطيب األخبارعبد القادر بف عمي الفاسي.  أحمد بف محمد بف
 ـ. 2004ىػ /  1425 - 1بيركت. ط  –الكتب العممية 

المصباح المنير في غريب الشرح أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس . 
مجمد كاحد كترقيـ مسمسؿ في  2بيركت. عدد األجزا،:  –. الناشر: المكتبة العممية الكبير
 كاحد.

. الناشر: جامعة أـ رؤية اهلل تعالى كتحقيؽ الكبلـ فيياأحمد بف ناصر بف محمد آؿ حمد. 
 ـ.1991 –ق 1411،  1السعكدية. ط  –القرل 

. تحقيؽ: دكتكر أحمد مختار معجـ ديكاف األدبإسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي، . 
ـ أنيس. الناشر: مؤسسة دار الشعب لمصحافة لمطباعة عمر. مراجعة: دكتكر إبراىي

 ـ. 2003 -ىػ  1424كالنشر، القاىرة 
. تحقيؽ: أحمد عبد الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةإسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي .

 ـ. 1987 -  ىػ 1407 4بيركت. ط  –الغفكر عطار. الناشر: دار العمـ لممبلييف 
. اختصار عمـك الحديثير أبك الفدا، القرشي البصرم ثـ الدمشقي . إسماعيؿ بف عمر بف كث

 .2لبناف. ط  –المحقؽ: أحمد محمد شاكر. الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
. تحقيؽ: البداية كالنيايةإسماعيؿ بف عمر بف كثير أبك الفدا، القرشي البصرم ثـ الدمشقي . 

دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف. ط  عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. الناشر:
 ـ.2003ىػ / 1424ـ. سنة النشر:  1997 -ىػ  1418، 1

. تفسير القرآف العظيـإسماعيؿ بف عمر بف كثير أبك الفدا، القرشي البصرم ثـ الدمشقي . 
 -ىػ 1420 2المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة. الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع. ط 

 ـ. 1999
ىدية العارفيف أسما، المؤلفيف كآثار إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم . 

. الناشر: طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ المصنفيف
 لبناف. –. أعادت طبعو باألكفست: دار إحيا، التراث العربي بيركت 1951

ؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني، أبك القاسـ، إسماعيؿ بف محمد بف الفض
. المحقؽ: محمد بف الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنةالممقب بقكاـ السنة . 

ىػ 1419، 2السعكدية / الرياض. ط  -ربيع بف ىادم عمير المدخمي. الناشر: دار الراية 
 ـ.1999 -

. المحقؽ: حسيف الصراح في البخارم كصحيحو الجامعالقكؿ األصبياني شيخ الشريعة. 
،  1اليرساكم. تقديـ: آية اهلل جعفر السبحاني. الناشر: مؤسسة اإلماـ الصادؽ ، ايراف. ط 

 ق. 1422
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معجـ شيكخ الطبرم الذيف ركل عنيـ في كتبو المسندة أكـر بف محمد زيادة الفالكجي األثرم. 
ؿ الجكابرة، الشيخ سميـ بف عيد اليبللي، الشيخ عمي . تقديـ: الشيخ باسـ بف فيصالمطبكعة

بف حسف الحمبي، الشيخ محمد بف عبد الرزاؽ الرعكد، الشيخ مشيكر بف حسف سمماف. 
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 1دار ابف عفاف، القاىرة. ط  -الناشر: الدار األثرية، األردف 

الكميات معجـ في المصطمحات .أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقا، الحنفي 
 –محمد المصرم. الناشر: مؤسسة الرسالة  -. المحقؽ: عدناف دركيش كالفركؽ المغكية

 بيركت.
. زاد المسير في عمـ التفسيرجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم . 

 ىػ. 1422 - 1 بيركت. ط –المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم. الناشر: دار الكتاب العربي 
. المحقؽ: غريب الحديثجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم . 
، 1لبناف. ط  –بيركت  -الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي. الناشر: دار الكتب العممية 

1405 – 1985. 
اني النيسابكرم الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيم

. تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. المستدرؾ عمى الصحيحيفالمعركؼ بابف البيع . 
 .1990 – 1411، 1بيركت. ط  –الناشر: دار الكتب العممية 

. المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعيالحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الراميرمزم الفارسي . 
 .1404، 3بيركت. ط  –اشر: دار الفكر المحقؽ: د. محمد عجاج الخطيب. الن

. المحقؽ: مؤسسة آؿ البيت مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿحسيف النكرم الطبرسي. 
،  3بيركت. ط  –إلحيا، التراث. الناشر: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحيا، التراث 

 ـ. الجز،: الثالث. 1991 –ق  1411
. المحقؽ: المفردات في غريب القرآفالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى . 

 - 1دمشؽ بيركت. ط  -صفكاف عدناف الداكدم. الناشر: دار القمـ، الدار الشامية 
 ىػ. 1412

: المقدمة 1. جز، تفسير الراغب األصفيانيالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني . 
كالبقرة. تحقيؽ كدراسة: د. محمد عبد العزيز بسيكني. الناشر: كمية اآلداب كتفسير الفاتحة 

 ـ. 1999 -ىػ  1420: 1جامعة طنطا. ط  -
. تحقيؽ: شعيب شرح السنةالحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفرا، البغكم الشافعي . 

، 2دمشؽ، بيركت. ط  -محمد زىير الشاكيش. الناشر: المكتب اإلسبلمي -األرنؤكط
 ـ.1983 -ىػ 1403
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. المترجـ: كماؿ السيد. الناشر: مركز األبحاث البخارم كصحيحوحسيف غيب غبلمي. 
 ق. 1420،  1إيراف. ط  –العقائدية 

. راجعو: الشيخ عبد القادر منار القارم شرح مختصر صحيح البخارمحمزة محمد قاسـ. 
 -دار البياف، دمشؽ األرناؤكط. عني بتصحيحو كنشره: بشير محمد عيكف. الناشر: مكتبة 

ىػ  1410المممكة العربية السعكدية.  -الجميكرية العربية السكرية، مكتبة المؤيد، الطائؼ 
 ـ. 1990 -

. الناشر: عمادة اآلثار الكاردة عف عمر بف عبد العزيز في العقيدةحياة بف محمد بف جبريؿ. 
 1العربية السعكدية. ط البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة 

 ـ.2002ىػ/1423
. شرح العقيدة الكاسطية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةخالد بف عبد اهلل بف محمد المصمح. 

 ىػ.1421، 1الناشر: دار ابف الجكزم، الدماـ، المممكة العربية السعكدية. ط 
 .3. الناشر: مكتبة نرجس. ط الحككمة اإلسبلميةالخميني.  
 . الناشر: مكتبة نرجس. ط: ال يكجد.كشؼ األسرارالخميني.  
ق.  1381،  2. الناشر: مؤسسة تنظيـ كنشر تراث الخميني. ط المكاسب المحرمةالخميني. 

 الجز، األكؿ.
. الناشر: دار األعبلـخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي . 

 ـ. 2002عشر  5العمـ لممبلييف. ط 
 -الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتا، كالدعكة كاإلرشاد. مجمة البحكث اإلسبلمية 
 مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتا، كالدعكة كاإلرشاد. 

مية، . الناشر: دار الكفا،، القاىرة، دار البحكث العمالسنة المفترل عميياسالـ البينساكم . 
 ـ. 1989 -ىػ  1409، 3الككيت. ط 

المنيؿ الرقراؽ في تخريج ما ركل عف الصحابة كالتابعيف في تفسير " سميـ بف عيد اليبللي. 
السعكدية.  –. الناشر: دار ابف الجكزم يكـ يكشؼ عف ساؽ " كابطاؿ دعكل اختبلفيـ فييا

 ـ. 1997ق ،1418،  2ط 
. المحقؽ: محمد باقر كتاب سميـ بف قيس اليبللي سميـ بف قيس اليبللي العامرم الككفي.

 . الجز، األكؿ.1381 5األنصارم الزنجاني الخكثيني. الناشر: منشكرات دليؿ ما. ط 
. المعجـ الكبيرسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني . 

 .2القاىرة. ط  –ابف تيمية المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي. دار النشر: مكتبة 
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. المعجـ األكسطسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني . 
المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني. الناشر: دار 

 القاىرة. –الحرميف 
. مسند الشامييفالقاسـ الطبراني . سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك 

 1405، 1بيركت. ط  –المحقؽ: حمدم بف عبدالمجيد السمفي. الناشر: مؤسسة الرسالة 
– 1984. 

سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم أبك داكد السًٍّجٍستاني . 
المكتبة العصرية، صيدا . المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. الناشر: سنف أبي داكد

 بيركت. –
. جمعيا: أبك بكر محمد البمدم. تفسير التسترمسيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم . 

المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. الناشر: منشكرات محمد عمي بيضكف / دار الكتب 
 ىػ. 1423 -1بيركت. ط  –العممية 

 بيركت. ط: ال يكجد.  -المطبعة األدية  . الناشر:نيج الببلغةالسيد المرتضي. 
القاىرة.  -بيركت -. الناشر: دار الشركؽ في ظبلؿ القرآفسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي . 

 ىػ. 1412 -عشر  7ط 
الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد 

.الناشر: ؼ الحديث )مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(اختبلمناؼ المطمبي القرشي المكي . 
 ـ.1990ىػ/1410بيركت. سنة النشر:  –دار المعرفة 

الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد 
. جمع كتحقيؽ كدراسة: د. أحمد بف تفسير اإلماـ الشافعيمناؼ المطمبي القرشي المكي . 

: 1المممكة العربية السعكدية. ط  -صطفى الفرَّاف )رسالة دكتكراه(. الناشر: دار التدمرية م
 ـ. 2006 - 1427

. الناشر: دار الرأم لمطباعة ضد الفقيا، كالمحدثيف دفاع عف الرسكؿ صالح الكرداني. 
 ـ.1998-ق 1419،  1كالنشر كالتكزيع. ط 

 .2014، 2كفريات كشنائع ديف الشيعة. ط حسيف الرقب. الكشيعة في كشؼ بف صالح 
 ـ. 2003 -ىػ  1424، 3الصحيفة الكاممة السجادية . ط 

. المحقؽ: حسيف مف ال يحضره الفقيوالصدكؽ محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي. 
ـ.  1986 –ق  1406،  1األعممي. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات ، بيركت. ط 

 الجز، الثالث.
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. المحقؽ: أحمد األرناؤكط الكافي بالكفياتح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم . صبل
 ـ.2000 -ىػ1420بيركت.  –كتركي مصطفى. الناشر: دار إحيا، التراث 

األحاديث المختارة أك المستخرج مف ضيا، الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي . 
. دراسة كتحقيؽ: معالي خرجو البخارم كمسمـ في صحيحييمااألحاديث المختارة مما لـ ي

األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش. الناشر: دار خضر لمطباعة كالنشر 
 ـ. 2000 -ىػ  1420، 3لبناف. ط  –كالتكزيع، بيركت 

. المحقؽ: ضيا، الديف األصكؿ الستة عشر مف األصكؿ األكليةضيا، الديف المحمكدم. 
محمكدم ، نعمة اهلل الجميمي ، ميدم غبلـ عمي. الناشر: دار الحديث لمطباعة كالنشر. ال
 . 1ط 

التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ طاىر بف محمد األسفراييني، أبك المظفر . 
 -ىػ 1403، 1لبناف. ط  –. المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. الناشر: عالـ الكتب اليالكيف
 ـ.1983
. المجمكعة: مصادر الحديث الشيعية ػ قسـ الفقو. تحقيؽ كتعميؽ: تيذيب األحكاـالطكسي . 

، 4إيراف. ط  -طيراف  -السيد حسف المكسكم الخرساف. الناشر: دار الكتب اإلسبلمية 
 ق. الجز، الثاني. 1365

يان كأيخرج بيركت ، نيشر إليكتركن –الطكسي. اختيار معرفة الرجاؿ. الناشر: مؤسسة آؿ البيت 
شراؼ. شبكة اإلماميف الحسنيف لمتراث كالفكر اإلسبلمي. ط: ال يكجد. الجز،  فنيان برعاية كا 

 الثاني.
 . الناشر: ال يكجد. ط: ال يكجد.أبك ىريرةعبد الحسيف شرؼ الديف المكسكم. 

 ت.بيرك  –. الناشر: دار الفكر الدر المنثكرعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . 
. المحقؽ: المزىر في عمـك المغة كأنكاعياعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . 
 ـ.1998ىػ 1418، 1بيركت. ط  –فؤاد عمي منصكر. الناشر: دار الكتب العممية 

. تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكمعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . 
 حمد الفاريابي. الناشر: دار طيبة.حققو: أبك قتيبة نظر م

حاشية السندم عمى سنف النسائي )مطبكع عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . 
 .1986 – 1406، 2حمب. ط  –. الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية السنف(

لعممية . الناشر: دار الكتب اطبقات الحفاظعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي . 
 .1403، 1بيركت. ط  –
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. حقؽ الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاجعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي .
 -أصمو، كعمؽ عميو: أبك اسحؽ الحكيني األثرم. الناشر: دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع 

 ـ. 1996 -ىػ  1416 1الخبر. ط  –المممكة العربية السعكدية 
أحمد بف رجب بف الحسف، زيف الديف السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي،  عبد الرحمف بف
. جمع كترتيب: أبي ركائع التفسير )الجامع لتفسير اإلماـ ابف رجب الحنبمي( الحنبمي .

المممكة العربية السعكدية.  -معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد. الناشر: دار العاصمة 
 ـ. 2001 - 1422 1ط 

المطمب الحميد في بياف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي .  عبد الرحمف بف
 ـ.1991ىػ 1411 1. الناشر: دار اليداية لمطباعة كالنشر كالترجمة. ط مقاصد التكحيد

عبد الرحمف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف بف محمد 
. الناشر: طبع عمى نفقة المؤلؼ بإشراؼ دار نجد كغيرىـمشاىير عمما، بف عبد الكىاب. 

 ـ.1972ىػ / 1392، 1اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، الرياض. ط 
آداب عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ .

لو كحقؽ أصمو . كتب كممة عنو: محمد زاىد بف الحسف الككثرم. قدـ الشافعي كمناقبو
، 1لبناف. ط  –كعمؽ عميو: عبد الغني عبد الخالؽ. الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ. 2003 -ىػ  1424
العمؿ عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ . 

ف عبد اهلل الحميد ك . تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بالبف أبي حاتـ
 ـ. 2006 -ىػ  1427، 1خالد بف عبد الرحمف الجريسي. الناشر: مطابع الحميضي. ط 

الجرح عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ . 
، دار  اليند –بحيدر آباد الدكف  -. الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية كالتعديؿ

 ـ. 1952ىػ  1271، 1بيركت. ط  –إحيا، التراث العربي 
ديكاف عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي. 

. المحقؽ: المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر
 ـ. 1988 -ىػ  1408، 2خميؿ شحادة. الناشر: دار الفكر، بيركت. ط 

. إعداد: عبد الرحمف شرح العقيدة الطحاكيةعبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ. 
 ـ. 2008 -ىػ  1429، 2بف صالح السديس. الناشر: دار التدمرية. ط 
. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافعبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم . 

 2000-ىػ 1420 1: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط المحقؽ
 ـ.
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بيركت. ط: ال  –. الناشر: عالـ الكتب األنكار الكاشفةعبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني. 
 يكجد.

طرح عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ زيف الديف العراقي . 
. أكممو ابنو: أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني ثـ في شرح التقريبالتثريب 

 -المصرم، أبك زرعة كلي الديف، ابف العراقي . الناشر: الطبعة المصرية القديمة 
كصكرتيا دكر عدة منيا ) دار إحيا، التراث العربي، كمؤسسة التاريخ العربي، كدار الفكر 

 العربي(.
شبية الغمك عند الشيعة دراسة تحميمية عف نشأة الغمك كأسبابو كمكقؼ أىؿ غفار. عبد الرسكؿ ال

. الناشر: دار المحجة البيضا، البيت مف الغبلة كدكر الزندقة في تركيج العقائد الفاسدة
 ـ.1995 1.ط دار الرسكؿ األكـر  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

الترغيب كالترىيب مف مد، زكي الديف المنذرم . عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل، أبك مح
بيركت. ط  –. المحقؽ: إبراىيـ شمس الديف. الناشر: دار الكتب العممية الحديث الشريؼ

1 ،1417. 
عبد الغني بف عبد الكاحد بف عمي بف سركر المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي، أبك محمد، 

: أحمد بف عطية بف عمي الغامدم. الناشر: . المحقؽاالقتصاد في االعتقادتقي الديف . 
 ـ.1993ىػ/1414، 1مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية. ط 
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف . 

 –ي. الناشر: مؤسسة الرسالة . المحقؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركأحمد بف حنبؿ
 .1401، 2بيركت. ط 

دىرٍجي الد رر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، أبك بكر الجرجاني الدار . 
سىٍيف، في تىًفسًير اآلًم كالس كىر اًلح الحي ليد ًبف أحمد بف صى . دراسة كتحقيؽ: )الفاتحة كالبقرة( كى

إياد عبد المطيؼ القيسي. الناشر: مجمة الحكمة، بريطانيا. ط )كشاركو في بقية األجزا،(: 
 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1

التحبير في المعجـ عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد .
، 1بغداد. ط  –. المحقؽ: منيرة ناجي سالـ. الناشر: رئاسة ديكاف األكقاؼ الكبير
 ـ.1975 -ىػ1395

. المحقؽ: لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرمعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم . 
 .3مصر. ط  –إبراىيـ البسيكني. الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب 
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. المحقؽ: محمد رضا الفكائد الرجالية مف تنقيح المقاؿ في عمـ الرجاؿعبد اهلل المامقاني. 
ق. الجز،  1431، 1بيركت. ط  –سسة آؿ البيت إلحيا، التراث المامقاني. الناشر: مؤ 

 األكؿ.
. المحقؽ: محيي الديف المامقاني. الناشر: تنقيح المقاؿ في عمـ الرجاؿعبد اهلل المامقاني. 

 ق. الجز، الثالث. 1423، 1بيركت. ط  –مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحيا، التراث 
امة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قد
. الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ لمعة االعتقاد قدامة مكفؽ الديف المقدسي .

 ـ.2000 -ىػ 1420، 2المممكة العربية السعكدية. ط  -كالدعكة كاإلرشاد 
مدارؾ التنزيؿ ت . تفسير النسفي. عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي أبك البركا

. حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم. راجعو كقدـ لو: محيي الديف كحقائؽ التأكيؿ
 ـ. 1998 -ىػ  1419، 1ديب مستك. الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت. ط 

شر: . كضع المقدمة: محمد ميدم السيد الخراساف. النا طٌب األئمةعبد اهلل بف سابكر الزيات. 
منشكرات الشريؼ الرضي، مطبعة األمير، المكتبة الحيدرية  كمطبعتيا في النجؼ  

 ق.1385
عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم . 

تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني. الناشر: دار  مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(.
 ـ. 2000 -ىػ  1412، 1لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية. ط  المغني

معجـ ما استعجـ مف أسما، الببلد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي . 
 ىػ. 1403، 3. الناشر: عالـ الكتب، بيركت. ط كالمكاضع

أنكار التنزيؿ كأسرار  كم .عبد اهلل بف عمر بف محمد ناصر الديف أبك سعيد الشيرازم البيضا
 –. المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي. الناشر: دار إحيا، التراث العربيالتأكيؿ

 ىػ. 1418-1بيركت. ط 
الكتاب عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي أبك بكر بف أبي شيبة . 

 –. الناشر: مكتبة الرشد . المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكتالمصنؼ في األحاديث كاآلثار
 .1409، 1الرياض. ط 

. االختبلؼ في المفظ كالرد عمى الجيمية كالمشبيةعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم . 
 ـ. 1991 -ىػ  1412 1المحقؽ: عمر بف محمكد أبك عمر. الناشر: دار الراية. ط 

. عبد اهلل الجبكرم. الناشر: . المحقؽ: دغريب الحديثعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم .
 .1397، 1بغداد. ط  –مطبعة العاني 
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قطؼ الجني الداني عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر. 
. الناشر: دار الفضيمة، الرياض، المممكة العربية شرح مقدمة رسالة ابف أبي زيد القيركاني

 .2002ىػ/1423، 1السعكدية. ط 
اإلسبلـ كالحركات بد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر. ع

. العدد الثالث محـر 7. الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة. ط  اليدامة المعاصرة
 ـ. 1975ىػ يناير  1395

 –مكتبة فداف  . الناشر: باقيات ،جكلة في صحيح البخارمعبدالحسيف عبداليادم العبيدم. 
 ـ. الجز، األكؿ. 2009 –ق  1430،  1ايراف. ط 

المحقؽ: أحمد الحسيني. الناشر:  رياض العمما، كحياض الفضبل،.عبداهلل أفندم االصبياني. 
 . الجز، الثاني.1مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي. ط 

األعممي لممطبكعات ، . الناشر: مؤسسة حؽ اليقيف في معرفة أصكؿ الديفعبداهلل شبر. 
 ـ. 1997 –ق  1418. الجز، األكؿ ، 1بيركت. ط 

نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي أبك سعيد السجستاني . 
. عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمى اهلل عز كجؿ مف التكحيد

 -ىػ 1418 1المحقؽ: رشيد بف حسف األلمعي. ط  الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.
 ـ.1998

صيانة صحيح مسمـ عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح . 
. المحقؽ: مكفؽ عبداهلل عبدالقادر. مف اإلخبلؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط

 .1408، 2بيركت. ط  –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 
طبقات الفقيا، اف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح . عثم

بيركت. ط  –. المحقؽ: محيي الديف عمي نجيب. الناشر: دار البشائر اإلسبلمية الشافعية
 ـ.1992، 1

معرفة أنكاع عمـك عثماف بف عبد الرحمف، أبكعمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح . 
 -ؼ بمقدمة ابف الصبلح. المحقؽ: نكر الديف عتر. الناشر: دار الفكر، كييعر الحديث

 ـ.1986 -ىػ 1406بيركت. سنة النشر:  –سكريا، دار الفكر المعاصر 
. الناشر: الدرر السنية الكاردة في الكتاب كالسنة صفات اهلل عمكم بف عبد القادر السَّقَّاؼ. 

 ـ. 2006 -ىػ  1426، 3دار اليجرة. ط  -
. الناشر: دار شرح الشفاف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم . عمي ب

 ىػ. 1421، 1بيركت. ط  –الكتب العممية 
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مرقاة المفاتيح شرح عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم . 
 ـ.2002 -ىػ 1422، 1لبناف. ط  –. الناشر: دار الفكر، بيركت مشكاة المصابيح

. الناشر: نشر إليكتركنيان كأخرج فنيا برعاية تفسير القمىعمي بف إبراىيـ أبك الحسف القمى. 
شراؼ شبكة اإلماميف الحسنيف )عمييما السبلـ ( لمتراث كالفكر ،  مؤسسة األعممي  كا 

 لممطبكعات. ط: ال يكجد. الجز،: األكؿ.
. المحقؽ: محمد باقر المكحد األبطحي قميتفسير العمي بف إبراىيـ أبك الحسف القمي. 

 ق. الجز، الثاني. 1387،  1االصفياني. الناشر: مؤسسة اإلماـ الميدم. ط 
. المحقؽ: محمد باقر المكحد األبطحي تفسير القميعمي بف إبراىيـ أبك الحسف القمي. 

 ق. الجز، الثالث. 1435،  1األصفياني. الناشر: مؤسسة اإلماـ الميدم. ط 
بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد أبك الحسف الشيباني الجزرم، عمي 

 -. المحقؽ: عمي محمد معكض أسد الغابة في معرفة الصحابةعز الديف ابف األثير . 
 ـ. 1994 -ىػ 1415. 1عادؿ أحمد عبد المكجكد. الناشر: دار الكتب العممية. ط 

مكارد الظمآف إلى زكائد ابف الحسف نكر الديف الييثمي . عمي بف أبي بكر بف سميماف أبك
 . المحقؽ: محمد عبد الرزاؽ حمزة. الناشر: دار الكتب العممية.حباف

. غاية المراـ في عمـ الكبلـعمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي أبك الحسف اآلمدم . 
القاىرة.  –ئكف اإلسبلمية المحقؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ. الناشر: المجمس األعمى لمش

 سنة النشر: ال يكجد.
الفصؿ في الممؿ كاألىكا،  .عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم 

 القاىرة. –. الناشر: مكتبة الخانجي كالنحؿ
الكجيز في  .عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، أبك الحسف النيسابكرم، الشافعي 

. تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم. دار النشر: دار القمـ ، الدار العزيزتفسير الكتاب 
 ىػ. 1415، 1دمشؽ، بيركت. ط  -الشامية 

عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي 
حمكد. . المحقؽ: د. فكقية حسيف ماإلبانة عف أصكؿ الديانة .مكسى األشعرم أبك الحسف 

 .1397، 1القاىرة. ط  –الناشر: دار األنصار 
عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي 

. عنى بتصحيحو: مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف .مكسى األشعرم أبك الحسف 
 -ىػ  1400، 3ألمانيا(. ط ىممكت ريتر. الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادف )

 ـ. 1980
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عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي 
. المحقؽ: نعيـ مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف .مكسى األشعرم أبك الحسف 

 ـ.2005 -ىػ 1426، 1زرزكر. الناشر: المكتبة العصرية. ط 
. المحقؽ: عبد المحكـ كالمحيط األعظـ .بف سيده أبك الحسف المرسي عمي بف إسماعيؿ 

 ـ. 2000-ىػ 1421، 1بيركت. ط  –الحميد ىنداكم. الناشر: دار الكتب العممية
د في المغة.« كراع النمؿ»عمي بف الحسف اليينائي األزدم، أبك الحسف الممقب بػ  . تحقيؽ: المينىجَّ

، 2عبد الباقي. الناشر: عالـ الكتب، القاىرة. ط  دكتكر أحمد مختار عمر، دكتكر ضاحي
 ـ. 1988

. المحقؽ: عمرك بف غرامة تاريخ دمشؽ .عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر 
 ـ. 1995 -ىػ  1415العمركم. الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. عاـ النشر: 

لنعماف بف دينار البغدادم أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف ا
. حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب األرناؤكط، حسف  سنف الدارقطني .الدارقطني 

. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت   –عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك
 ـ 2004 -ىػ  1424، 1لبناف. ط 

. المحقؽ: كشؼ الغمة في معرفة األئمةعمي بف عيسى بف أبي الفتح أبك الحسف األربمي. 
 ق.الجز،: الثاني. 1381تبريز. ط: ال يكجد ،  –ىاشـ الرسكلي. الناشر: مكتبة بني ىاشـ 

. المحقؽ: ضبطو كصححو كتاب التعريفات .عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني 
 1لبناف. ط –إشراؼ الناشر. الناشر: دار الكتب العممية بيركت جماعة مف العمما، ب

 ـ.1983-ىػ 1403
تفسير عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم أبك الحسف البغدادم، الشيير بالماكردم . 

. المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ. الناشر: دار الماكردم = النكت كالعيكف
 ت / لبناف.بيرك  -الكتب العممية 

. المحقؽ: الصراط المستقيـعمي بف يكنس زيف الديف أبي محمد العاممي النباطي البياضي. 
 محمد الباقر البيبكدم. الناشر: المكتبة المرتضكية. ط: ال يكجد. الجز، الثالث.

. الناشر: مكتبة معجـ المؤلفيفعمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي .
 بيركت، دار إحيا، التراث العربي بيركت. -المثنى 

. المحقؽ: الشيخ المباب في عمكـ الكتابعمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني . 
بيركت  -عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض. الناشر: دار الكتب العممية 

 ـ.1998-ىػ  1419، 1/ لبناف. ط 
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. الناشر: طمبة الطمبة اعيؿ، أبك حفص، نجـ الديف النسفي .عمر بف محمد بف أحمد بف إسم
 ىػ.1311المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد. ط: ال يكجد. تاريخ النشر: 

الشفا بتعريؼ حقكؽ عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ .
 ىػ. 1407 - 2عماف. ط  –. الناشر: دار الفيحا، المصطفى

مشارؽ األنكار عمى ض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ .عيا
 . دار النشر: المكتبة العتيقة كدار التراث.صحاح اآلثار

. التحفة الميدية شرح العقيدة التدمريةفالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم، الدكسرم .
 ىػ.1413، 3ة. ط الناشر: مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكر 

. المحقؽ: ىاشـ الرسكلي المحبلتي مجمع البياف في تفسير القرآفالفضؿ بف الحسف الطبرسي. 
،  1بيركت. ط  –، فضؿ اهلل اليزدم الطباطبائي. الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر 

 ـ. الجز، الثامف 1986-ق  1406
. الناشر: دار المرتضى ، دار القرآفمجمع البياف في تفسير الفضؿ بف الحسف الطبرسي. 

ـ. الجز،  2006-ق  1427،  1بيركت. ط  –العمكـ لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر كالتكزيع 
 الرابع

بيركت ، -. الناشر: دار المرتضىمجمع البياف في تفسير القرآفالفضؿ بف الحسف الطبرسي. 
ـ.  2006-ق  1427،  1بيركت. ط  –دار العمكـ لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر كالتكزيع 

 الجز، العاشر
. المحقؽ:  تاج التراجـقاسـ بف قيطميكبغا السكدكني الجمالي زيف الديف أبك العدؿ الحنفي . 

 ـ.1992-ىػ  1413، 1دمشؽ. ط  –محمد خير رمضاف يكسؼ. الناشر: دار القمـ 
بلت ألخبار إبطاؿ التأكيالقاضي أبك يعمى، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفرا، .

 الككيت. –. المحقؽ: محمد بف حمد الحمكد النجدم. الناشر: دار إيبلؼ الدكلية الصفات
القاضي النعماف المغربي. دعائـ اإلسبلـ. المجمكعة: مصادر الحديث الشيعية ػ قسـ الفقو. 

، الجز،  2القاىرة. ط  –تحقيؽ: آصؼ بف عمي أصغر فيضي، الناشر: دار المعارؼ 
 الثاني.

. المحقؽ: آصؼ بف عمي أصغر فيضي. الناشر: دعائـ اإلسبلـاضي النعماف المغربي. الق
 ـ. الجز، األكؿ.1963 –ق 1383،  1القاىرة. ط  –دار المعارؼ 

دستكر العمما، = جامع العمكـ في القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم . 
حص. الناشر: دار الكتب . عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فاصطبلحات الفنكف

 ـ.2000 -ىػ 1421، 1لبناف / بيركت. ط  -العممية 
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. المجمكعة: مف مصادر العقائد عند الشيعة أصؿ الشيعة كأصكلياكاشؼ الغطا، .
 ق.1415 1اإلثناعشرية. تحقيؽ: عبل، آؿ جعفر. ط 

لديف. . ضبطو كصححو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد جعفر شمس افركع الكافيالكميني. 
 ـ. الجز، الرابع. 1993  1بيركت لبناف. ط  -الناشر: دار التعارؼ لممطبكعات 

. ضبطو كصححو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد جعفر شمس الديف فركع الكافيالكميني. 
 . الجز، األكؿ.1992 1بيركت لبناف. ط  -الناشر: دار التعارؼ لممطبكعات 

كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد جعفر شمس الديف . ضبطو كصححو فركع الكافيالكميني. 
 . الجز، السابع .1992 1بيركت لبناف. ط  -الناشر: دار التعارؼ لممطبكعات 

. صححو كرقمو كخرج مكطأ اإلماـ مالؾمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني .
 –ث العربي، بيركت أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحيا، الترا

 ـ. 1985 -ىػ  1406لبناف. عاـ النشر: 
. المحقؽ: تفسير مجاىدمجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي أبك الحجاج .

، 1الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ. الناشر: دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر. ط 
 ـ. 1989 -ىػ  1410

ارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني مجد الديف أبك السعادات المب
بيركت،  -. الناشر: المكتبة العممية النياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم ابف األثير .

 محمكد محمد الطناحي. -ـ. تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 1979 -ىػ 1399
عبد الكريـ الشيباني مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف 

. تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط   جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿالجزرم ابف األثير .
مكتبة دار  -مطبعة المبلح  -التتمة تحقيؽ بشير عيكف. الناشر: مكتبة الحمكاني  -

 .1البياف. ط 
. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ القامكس المحيطمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل .

التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي. الناشر: مؤسسة الرسالة 
 ـ.  2005 -ىػ  1426، 8لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت. ط 

مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
 . الناشر: دار الدعكة. طالمعجـ الكسيالنجار(. 

محسف األميف العاممي. أعياف الشيعة. حققو كأخرجو: حسف األميف. الناشر: دار التعارؼ 
 ـ.1983 -ق 1403بيركت. المجمد األكؿ. تاريخ النشر: –لممطبكعات 
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. صححو كعمؽ عميو: عمي أكبر المحجة البيضا، في تيذيب األحيا،محسف الفيض الكاشاني. 
.الناشر: إحيا، 1983 2الغفارم. الناشر: منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات. ط 

 بيركت.  –السنة النبكية 
. ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿمحمد أبك عبد اهلل بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 

، 1لبناف. ط  –مطباعة كالنشر، بيركت تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. الناشر: دار المعرفة ل
 ـ. 1963 -ىػ  1382

. تقديـ: ياسيف األيكبي. الناشر: دار معجـ أعبلـ شعرا، المدح النبكممحمد أحمد درنيقة. 
 .1كمكتبة اليبلؿ. ط 

. الناشر: صراط الحؽ في المعارؼ اإلسبلمية كاألصكؿ االعتقاديةمحمد آصؼ المحسني. 
 .1428الثالث  ، الجز، 1ذكم القربى. ط 

أضكا، البياف في إيضاح محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي .
لبناف. عاـ النشر:  –. الناشر: دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت القرآف بالقرآف

 مػ. 1995 -ىػ  1415
كالنشر كالتكزيع. المجمد األكؿ. . الناشر: دار الحديث لمطباعة ميزاف الحكمةمحمد الريشيرم. 

 ىػ.1422 1ط 
تحرير » التحرير كالتنكير محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي .
الناشر: الدار التكنسية «. المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

 ىػ. 1984تكنس. سنة النشر:  –لمنشر 
رؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم محمد المدعك بعبد ال

. المحقؽ: المرتضي الزيف أحمد. اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجرالقاىرم . 
 ـ.1999، 1الرياض. ط  –الناشر: مكتبة الرشد 

مناكم محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ ال
-عبد الخالؽ ثركت 38. الناشر: عالـ الكتب التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼالقاىرم . 
 ـ.1990-ىػ1410، 1القاىرة. ط 

. المحقؽ: عبد الكىاب خميؿ الرحمف. رسالة في الرد عمى الرافضةمحمد المقدسي أبك حامد. 
 ـ. 1983 –ق  1403، 1بمكبائي اليند. ط  -الناشر: الدار السمفية 

الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في  د أماف بف عمي جامي عمي أبك أحمد .محم
. الناشر: المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ضك، اإلثبات كالتنزيو

 ىػ.1408، 1المممكة العربية السعكدية. ط 
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صؿ، الدمشقي . محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األ
 بيركت. –. الناشر: دار صادر خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر

. تصحيح: العرؼ الشذم شرح سنف الترمذممحمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم .
 -ىػ  1425، 1بيركت، لبناف. ط -الشيخ محمكد شاكر. الناشر: دار التراث العربي 

 ـ. 2004
. الناشر: دار إحيا، بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارسي. محمد باقر المجم
 ـ. الجز، الرابع. 1983ق ، 1403المصححة ،  3بيركت. ط  –التراث العربي 

. الناشر: مؤسسة بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 الثالث.إيراف. الجز،  –إحيا، الكتب االسبلمية 

. الناشر: مؤسسة بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 إيراف. الجز، الخامس. –إحيا، الكتب االسبلمية 

. الناشر: مؤسسة  بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 ادس.إيراف. الجز، الس –إحيا، الكتب االسبلمية 

. الناشر: مؤسسة بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 إيراف. الجز، التاسع. –إحيا، الكتب االسبلمية 

. المحقؽ: لجنة مف بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
النمازم الشاىركدم. الناشر: مؤسسة العمما، كالمحققيف األخصائييف. المعمؽ: عمي 

 ـ. الجز، الثالث كالثمانكف. 2008 –ق 1429،  1بيركت. ط  –األعممي لممطبكعات 
. الناشر: مؤسسة بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 

 إيراف. الجز، الخامس عشر. –إحيا، الكتب االسبلمية 
. المحقؽ: عمي حار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطياربمحمد باقر المجمسي. 

 –ق 1429،  1بيركت. ط  –النمازم الشاىركدم. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات 
 ـ. الجز، السابع عشر. 2008

. المحقؽ: عمي بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 –ق 1429،  1بيركت. ط  –الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات  النمازم الشاىركدم.

 ـ. الجز، الثامف عشر. 2008
. الناشر: مؤسسة بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 

 إيراف. الجز، الخامس عشر. –إحيا، الكتب االسبلمية 
. الناشر: مؤسسة أخبار األئمة األطيار بحار األنكار الجامعة لدررمحمد باقر المجمسي. 

 إيراف. الجز، التاسع. –إحيا، الكتب االسبلمية 
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. الناشر: إحيا، الكتب بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 إيراف. ط: ال يكجد. الجز، الرابع عشر. –االسبلمية 

. الناشر: دار الرضا ة لدرر أخبار األئمة األطياربحار األنكار الجامعمحمد باقر المجمسي. 
 بيركت. ط: ال يكجد. الجز، الثامف. –لمطباعة كالنشر 

. الناشر: دار إحيا، بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارمحمد باقر المجمسي. 
 .الجز، الخامس كالعشركف.1983المصححة  3بيركت لبناف. ط  -التراث العربي 

. تحقيؽ كتصحيح: بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيارباقر المجمسي. محمد 
لجنة مف العمما، كالمحققيف كاألخصائييف. الجز، الثاني كالعشركف. عمؽ عميو: الشيخ عمي 

 ـ.2008 1النمازم الشاىركدم. الناشر: منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات. ط 
. الناشر: مؤسسة األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطياربحار محمد باقر المجمسي. 

 . الجز، الستكف. 1983 -  ى 1403المصححة  2لبناف ،ط  -الكفا، بيركت 
.. شرح كتحقيؽ: الشيخ سالـ عقائد اإلسبلـ كطرؽ التقرب إلى اهللمحمد باقر المجمسي. 

 .1993-1413 1كالنشر. ط  الكاظمي البغدادم. الناشر: دار اليداية لمدراسات كالتحقيؽ
. مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ شرح كتاب الكافي الكمينيمحمد باقر المجمسي. 

 ق. 1370 3طيراف. الجز، العاشر. ط  –الناشر: دار الكتب اإلسبلمية 
المحقؽ: سالـ الكاظمي البغدادم.  عقائد اإلسبلـ.محمد باقر بف المكلى محمد تقي المجمسي. 

 ـ. 1993 –ق  1413،  1: دار اليداية. ط الناشر
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل، عز الديف، 

. حققو كضبط العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـمف آؿ الكزير، ابف الكزير .
مؤسسة الرسالة لمطباعة نصو، كخرج أحاديثو، كعٌمؽ عميو: شعيب األرنؤكط. الناشر: 

 ـ. 1994 -ىػ  1415، 3كالنشر كالتكزيع، بيركت. ط 
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل، عز الديف، 

بٍّ عىٍف سينًَّة أبي القىاًسـمف آؿ الكزير، ابف الكزير . ـٍ في الذٍّ كضي البىاس ، كعميو حكاشو  الرَّ
مف العمما، منيـ األمير الٌصنعاني(.تقديـ: فضيمة الشيخ العبلمة بكر بف عبد اهلل  لجماعةو 

 أبك زيد. اعتنى بو: عمي بف محمد العمراف. الناشر: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.
إعبلـ المكقعيف عف رب محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .

، 1بيركت. ط  –محمد عبد السبلـ إبراىيـ. الناشر: دار الكتب العممية  . تحقيؽ:العالميف
 ـ.1991 -ىػ 1411
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الصكاعؽ المرسمة في الرد محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .
. المحقؽ: عمي بف محمد الدخيؿ اهلل. الناشر: دار العاصمة، عمى الجيمية كالمعطمة

 ىػ.1408، 1العربية السعكدية. ط  الرياض، المممكة
. الناشر: دار الكتب الفكائدمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .

 ـ. 1973 -ىػ  1393، 2بيركت. ط  –العممية 
 تفسير القرآف الكريـمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .

ات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف. المحقؽ: مكتب الدراس
 ىػ. 1410 - 1بيركت. ط  –الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ 

حادم األركاح إلى ببلد محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .
 . الناشر: مطبعة المدني، القاىرة.األفراح

طريؽ اليجرتيف كباب سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .محمد بف أبي بكر بف أيكب بف 
 ىػ.1394، 2. الناشر: دار السمفية، القاىرة، مصر. ط السعادتيف

اجتماع الجيكش محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية . 
الرياض. ط  –. تحقيؽ: عكاد عبد اهلل المعتؽ. الناشر: مطابع الفرزدؽ التجارية اإلسبلمية

 ـ.1988ىػ / 1408، 1
. مختار الصحاحمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر زيف الديف أبك عبد اهلل الحنفي الرازم . 

 –الدار النمكذجية، بيركت  -المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية 
 ـ. 1999ىػ / 1420، 5صيدا. ط 

الجامع الخزرجي شمس الديف القرطبي . محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم 
براىيـ أطفيش. الناشر: دار ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي . تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ. 1964 -ىػ 1384، 2القاىرة. ط  –الكتب المصرية 
. المحقؽ: محمد عكض مرعب. تيذيب المغةمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر .

 ـ.2001، 1بيركت. ط  –ا، التراث العربي الناشر: دار إحي
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي . 
دمشؽ.  –. الناشر: مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 ـ. 1982 -ىػ  1402 - 2ط 
العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 

 –. المحقؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد. الناشر: مكتبة أضكا، السمؼ كسقيميا
 ـ.1995 -ىػ 1416، 1الرياض. ط 
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. مشاىير كىاألعبلـتاريخ اإلسبلـ كىكىفيات المحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 
 ـ. 2003، 1المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ. الناشر: دار الغرب اإلسبلمي. ط 

. الناشر: دار الكتب العممية تذكرة الحفاظمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 
 ـ. 1998 -ىػ1419، 1لبناف. ط -بيركت

. المحقؽ : مجمكعة مف  أعبلـ النببل، سيرمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 
ىػ /  1405، 3المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. الناشر : مؤسسة الرسالة. ط 

 ـ. 1985
 -. الناشر: دار الحديث سير أعبلـ النببل،محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي . 

 ـ .2006-ىػ1427القاىرة ، 
. حققو مختصر العمك لمعمي العظيـ لمذىبياٍيماز الذىبي . محمد بف أحمد بف عثماف بف قى 

-ىػ1412 2كاختصره: محمد ناصر الديف األلباني. الناشر: المكتب اإلسبلمي. ط 
 ـ.1991

. التسييؿ لعمكـ التنزيؿمحمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي .
بيركت. ط  –شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم. الناشر: 

 ىػ. 1416 - 1
صحيح ابف  محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسابكرم .

 بيركت -. المحقؽ: د. محمد مصطفى األعظمي. الناشر: المكتب اإلسبلمي خزيمة
كتاب التكحيد  ي النيسابكرم .محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السمم

ثبات صفات الرب   -. المحقؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف. الناشر: مكتبة الرشد كا 
 ـ.1994 -ىػ 1414، 5الرياض. ط  –السعكدية 

ٍندىه العبدم . . حققو كقدـ معرفة الصحابة البف منده محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى
الدكتكر/ عامر حسف صبرم. الناشر: مطبكعات جامعة اإلمارات لو كعمؽ عميو: األستاذ 

 ـ. 2005 -ىػ  1426، 1العربية المتحدة. ط 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي. 

. المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر. كسننو كأيامو = صحيح البخارم رسكؿ اهلل 
الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد 

 ىػ.1422، 1الباقي(. ط 
. المحقؽ: محمد األدب المفرد محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل .

 .1989 – 1409، 3بيركت. ط  –فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 
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صحيح األدب المفرد لئلماـ  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل .
. حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلباني. الناشر: دار الصديؽ البخارم

 ـ. 1997 -ىػ  1418، 4لمنشر كالتكزيع. ط 
ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز  محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني

. الناشر: دار الحديث. ط: ال يكجد كبدكف سبؿ السبلـ الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير .
 تاريخ.

. تحقيؽ: تفصيؿ كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة محمد بف الحسف الحر العاممي .
 مؤسسة آؿ البيت إلحيا، التراث. قـ. الجز، الحادم عشر.

. تحقيؽ: تفصيؿ كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة بف الحسف الحر العاممي .محمد 
مؤسسة آؿ البيت إلحيا، التراث. قـ. الناشر: مؤسسة آؿ البيت إلحيا، التراث. ط: ال 

 يكجد. الجز، العشركف.
. االنتصار دفاعان عف األنبيا، كعف سيد األنبيا، كخاتميـمحمد بف الحسف الحر العاممي. 

 الناشر: دار السيرة. المجمد الرابع.
. المحقؽ: رمزم منير بعمبكي. جميرة المغةمحمد بف الحسف بف دريد أبك بكر األزدم . 

 ـ.1987، 1بيركت. ط  –الناشر: دار العمـ لممبلييف 
. المحقؽ: مؤسسة اإلماـ الميدم. بصائر الدرجات لمصفٌارمحمد بف الحسف بف فٌركخ الصٌفار. 

 . الجز، األكؿ.1عترت. ط  الناشر: عطر
. المحقؽ: مشكؿ الحديث كبيانو محمد بف الحسف بف فكرؾ األنصارم األصبياني، أبك بكر .

 ـ.1985، 2بيركت. ط  –مكسى محمد عمي. الناشر: عالـ الكتب 
. تصنيؼ: نصير كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقادمحمد بف الحسف نصير الديف الطكسي. 

سف الطكسي. شرح: جماؿ الديف الحسف بف يكسؼ بف عمي بف الديف محمد بف الح
 بيركت -المطير المشتير بالعبلمة الحمي. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات 

. المحقؽ: الشريعةىػ(. 360محمد بف الحسيف بف عبد اهلل أبك بكر اآلجيرٍّم  البغدادم )المتكفى: 
الرياض / السعكدية.  -الناشر: دار الكطف الدكتكر عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي. 

 ـ. 1999 -ىػ  1420، 2ط 
. معاني كممات الناسمحمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبارم . الزاىر في 

-ىػ  1412، 1بيركت. ط  –المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف. الناشر: مؤسسة الرسالة 
1992. 
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. المحجة البيضا، في تيذيب اإلحيا،ف الكاشاني. محمد بف المرتضى المدعك بالمكلى محس
ـ. الجز،  1983ق ،  1403 2بيركت. ط  –الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات 

 الخامس.
. نكادر المعجزات في مناقب األئمة اليداةمحمد بف جرير بف رستـ الطبرم األمامي الصغير. 

 ىػ.1427 1دليؿ. ط تحقيؽ: الشيخ باسـ محمد األسدم. الناشر: انتشارات 
جامع البياف في تأكيؿ  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم .

 2000 -ىػ  1420، 1. المحقؽ: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط القرآف
 ـ.

. صريح السنة محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم .
، 1الككيت. ط  –لمحقؽ: بدر يكسؼ المعتكؽ. الناشر: دار الخمفا، لمكتاب اإلسبلمي ا

1405. 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

. طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية. تحت مراقبة: الدكتكر محمد الثقات.
المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية. الناشر: دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد عبد 

 .1973=   ى 1393، 1الدكف اليند. ط 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

. الناشر: مؤسسة . المحقؽ: شعيب األرنؤكطصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافالبيستي.
 .1993 – 1414، 2بيركت. ط  –الرسالة 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي .  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
. ترتيب: األمير عبل، الديف عمي بف بمباف الفارسي اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف

ؽ عميو: شعيب األرنؤكط. الناشر: مؤسسة ىػ(. حققو كخرج أحاديثو كعم 739)المتكفى: 
 ـ. 1988 -ىػ  1408، 1الرسالة، بيركت. ط 

. ضبط نصو كخرَّج شرح العقيدة الكاسطية، كيميو ممحؽ الكاسطية محمد بف خميؿ حسف ىٌراس .
أحاديثو ككضع الممحؽ: عمكم بف عبد القادر السقاؼ. الناشر: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 

 ىػ. 1415، 3الخبر. ط  –
الطبقات  محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكال،، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد .

، 1بيركت. ط  –. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العمميةالكبرل
 ـ. 1990 -ىػ  1410
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لطبقات ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكال،، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد .
. المحقؽ: زياد محمد منصكر. الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ

 .1408، 2المدينة المنكرة. ط  -الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ 
. الناشر: دار ابف القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيدمحمد بف صالح بف محمد العثيميف . 
 ىػ.1424، محـر 2الجكزم، المممكة العربية السعكدية. ط 
. الناشر: دار الكطف فتح رب البرية بتمخيص الحمكيةمحمد بف صالح بف محمد العثيميف . 

 لمنشر، الرياض.
. جمع كترتيب: فيد بف مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميفمحمد بف صالح بف محمد العثيميف . 

 ىػ. 1413 -يرةدار الثريا. ط: األخ -ناصر بف إبراىيـ السميماف. الناشر: دار الكطف 
. الناشر: القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنىمحمد بف صالح بف محمد العثيميف. 

 ـ.2001ىػ/1421، 3الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة. ط 
شرح محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد بف شياب الديف بف محمد الزرقاني المالكي . 

 1. الناشر: دار الكتب العممية. ط دنية بالمنح المحمديةالزرقاني عمى المكاىب الم
 ـ.1996-ىػ1417

. الناشر: دار الصميعي، أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفةمحمد بف عبد الرحمف الخميس. 
 المممكة العربية السعكدية.

المممكة  -. الناشر: دار العاصمة اعتقاد األئمة األربعةمحمد بف عبد الرحمف الخميس. 
 ـ. 1992 -ىػ  1412، 1عربية السعكدية. ط ال

. الناشر: دار أطمس الخضرا،. شرح الرسالة التدمريةمحمد بف عبد الرحمف الخميس. 
 ـ.2004ىػ/1425

. الناشر: مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربيةمحمد بف عبد الرحمف المغراكم. 
المغرب. ط  –مصر، النببل، لمكتاب، مراكش  -المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة 

1. 
فتح المغيث محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم . 

مصر. ط  –. المحقؽ: عمي حسيف عمي. الناشر: مكتبة السنة بشرح ألفية الحديث لمعراقي
 ـ.2003ىػ / 1424، 1

 . الناشر: مؤسسة الحمبي. الممؿ كالنحؿستاني . محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشير 
. مشكاة المصابيح محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف، التبريزم .

 .1985، 3بيركت. ط  –المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني. الناشر: المكتب اإلسبلمي 
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ًنيف المالكي .محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم  مى  المعركؼ بابف أبي زى
محمد بف مصطفى الكنز.  -. المحقؽ: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة تفسير القرآف العزيز

 ـ.2002 -ىػ 1423، 1مصر/ القاىرة. ط  -الناشر: الفاركؽ الحديثة 
حاشية السندم عمى سنف  محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم .

 1406، 2حمب. ط  –)مطبكع مع السنف(. الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية  نسائيال
– 1986. 

محمد بف عبل، الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي . 
عبد اهلل بف المحسف التركي. الناشر:  -. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط شرح العقيدة الطحاكية

 ـ.1997 -ىػ 1417، 10بيركت. ط  –مؤسسة الرسالة 
مختصر الفتاكل  محمد بف عمي بف أحمد بف عمر بف يعمى، أبك عبد اهلل، بدر الديف البعمٌي .

محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة  -. المحقؽ: عبد المجيد سميـ المصرية البف تيمية
 تصكير دار الكتب العممية. -السنة المحمدية 

. الناشر: طبقات المفسريف لمداككدم س الديف الداككدم المالكي .محمد بف عمي بف أحمد، شم
بيركت. راجع النسخة كضبط أعبلميا: لجنة مف العمما، بإشراؼ  –دار الكتب العممية 

 الناشر.
نكادر األصكؿ في أحاديث محمد بف عمي بف الحسف بف بشر، أبك عبد اهلل، الحكيـ الترمذم . 

 بيركت. –ميرة. الناشر: دار الجيؿ .المحقؽ: عبد الرحمف ع الرسكؿ
. المحقؽ: صححو كعمؽ عميو عمي كتاب الخصاؿمحمد بف عمي بف الحسيف بابكيو القمي. 

،  5أكبر الغفارم. الناشر: مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ. ط 
 .1416الجز، األكؿ 

المحقؽ: صححو كعمؽ عميو عمي . كتاب الخصاؿمحمد بف عمي بف الحسيف بابكيو القمي. 
،  5أكبر الغفارم. الناشر: مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ. ط 

 .1416الجز، الثاني 
. المحقؽ: عصاـ االعتقادات في ديف اإلثناعشرية. القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد

 –ق  1414،  2بيركت. ط  –كالتكزيع عبد السيد. الناشر: دار المفيد لمطباعة كالنشر 
 ـ. 1993

. الناشر: منشكرات الشريؼ عيكف أخبار الرضامحمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي. 
 ق. الجز، األكؿ. 1378،  1الرضي. ط 
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. المحقؽ: حسيف االعممي. مف ال يحضره الفقيو. القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد
ـ. الجز،  1986 –ق  1406،  1ي لممطبكعات ، بيركت. ط الناشر: مؤسسة األعمم

 األكؿ.
. المحقؽ:  ىاشـ الحسيني الطراني. الناشر: دار التكحيدمحمد بف عمي بف بابكية القمي. 

 بيركت. –المعرفة 
. تحقيؽ: عصاـ الديف نيؿ األكطارمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني . 

 ـ.1993 -ىػ 1413، 1ر الحديث، مصر. ط الصبابطي. الناشر: دا
. المحقؽ: كالية اهلل كالطريؽ إلييامحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني . 

 القاىرة. -مصر –إبراىيـ إبراىيـ ىبلؿ. الناشر: دار الكتب الحديثة 
بعد القرف البدر الطالع بمحاسف مف محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني .

 بيركت. –. الناشر: دار المعرفة السابع
. الناشر: دار ابف كثير، دار فتح القديرمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني .

 ىػ. 1414 - 1دمشؽ، بيركت. ط  -الكمـ الطيب 
عمـ إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني. 

كفر بطنا. قدـ لو: الشيخ خميؿ  -المحقؽ: الشيخ أحمد عزك عناية، دمشؽ  األصكؿ.
 -ىػ 1419 1الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر. الناشر: دار الكتاب العربي. ط 

 ـ.1999
محمد بف عمي بف كىب بف مطيع بف أبي الطاعة القشيرم القكصي، أبك الفتح تقي الديف، 

. الناشر: مطبعة السنة المحمدية. إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـؽ. المعركؼ بابف دقي
 ط: ال يكجد كبدكف تاريخ.

 المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية محمد بف عمر بف أحمد السفيرم الشافعي . 
. حققو كخرج أحاديثو: أحمد فتحي عبد الرحمف. الناشر: دار مف صحيح اإلماـ البخارم

 ـ. 2004 -ىػ  1425، 1لبناف. ط  –العممية، بيركت الكتب 
 محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم .

. دراسة كتحقيؽ: الدكتكر طو جابر فياض العمكاني. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط المحصكؿ
 ـ. 1997 -ىػ  1418، 3

سيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم . محمد بف عمر بف الحسف بف الح
،  3بيركت. ط  –. الناشر: دار إحيا، التراث العربي مفاتيح الغيب = التفسير الكبير

 ىػ. 1420
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. المقدـ: قدـ لو كعمؽ عميو ككضع  رجاؿ الكٌشىمحمد بف عمر بف عبد العزيز الكشى. 
،  1بيركت. ط  –سسة األعممي لممطبكعات فيارسو السيد أحمد الحسيني. الناشر: مؤ 

 ـ. 2009 –ق  1430
. سنف الترمذم محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى .

براىيـ 3( كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ  ( كا 
: شركة مكتبة كمطبعة (. الناشر5، 4عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 

 ـ. 1975 -ىػ  1395، 2مصر. ط  –مصطفى البابي الحمبي 
ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي  محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي الحى

. المحقؽ: الدكتكرة: زبيدة محمد تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ نصر .
 .1995 – 1415، 1مصر. ط  –القاىرة  -: مكتبة السنة سعيد عبد العزيز. الناشر

. المحقؽ: محمد حامد الفقي. طبقات الحنابمة محمد بف محمد أبك الحسيف ابف أبي يعمى .
 بيركت. –الناشر: دار المعرفة 

. كضع حكاشيو: عبد اهلل محمد االقتصاد في االعتقاد محمد بف محمد الغزالي الطكسي .
 ـ. 2004 -ىػ  1424، 1لبناف. ط  –الكتب العممية، بيركت  الخميمي. الناشر: دار

. المحقؽ: عبد الرحمف بدكم. الناشر: فضائح الباطنية محمد بف محمد الغزالي الطكسي .
 الككيت. –مؤسسة دار الكتب الثقافية 

. المحقؽ: خميؿ الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرةمحمد بف محمد الغزم نجـ الديف.
 ـ. 1997 -ىػ  1418، 1لبناف. ط  –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  المنصكر.

تصحيح محمد بف محمد بف النعماف ابف المعمـ أبي عبداهلل ،الكعبرم المفيد، البغدادم. 
. المحقؽ: حسيف دركاىي. الناشر: المؤتمر العالمي أللفية شيخيـ اعتقادات اإلثناعشرية

 .1المفيد. ط 
. االرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العبادلنعماف العيكبرم البغدادم. محمد بف محمد بف ا

المحقؽ: مؤسسة آؿ البيت إلحيا، التراث. الناشر: دار المفيد ، المؤتمر العالمي أللفية 
 ق. الجز، األكؿ. 1413،  1شيخيـ المفيد. ط 

. عمى العباداالرشاد في معرفة حجج اهلل محمد بف محمد بف النعماف العيكبرم البغدادم. 
المحقؽ: مؤسسة آؿ البيت إلحيا، التراث. الناشر: دار المفيد ، المؤتمر العالمي أللفية 

 ـ. الجز، الثاني. 1993 –ق  41413، 2شيخيـ المفيد. ط 
تحقيؽ: ميدم  .رسالة في عدـ سيك النبي محمد بف محمد بف النعماف المفيد البغدادم. 

 ق. 1413،  1فية شيخيـ المفيد. ط نجؼ. الناشر: المؤتمر العالمي ألل
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. الناشر: أكائؿ المقاالتمحمد بف محمد بف النعماف بف المعمـ أبي عبد اهلل الكعبرم البغدادم. 
 ـ. 1993ق ،  1414،  2دار المفيد ، المؤتمر العالمي أللفية شيخيـ المفيد. ط 

. أكائؿ المقاالتلبغدادم. محمد بف محمد بف النعماف بف المعمـ أبي عبداهلل الكعبرم المفيد ا
 1413،  1المحقؽ: ابراىيـ االنصارم. الناشر: المؤتمر العالمي أللفية شيخيـ المفيد. ط 

 ق .
دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف كالكتاب  محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة .

 ـ. 1989، 1. الناشر: مكتبة السنة. ط المعاصريف
تاج  الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم .محٌمد بف محٌمد بف عبد 

 . المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف. الناشر: دار اليداية.العركس مف جكاىر القامكس
نزىة محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الحسني الطالبي، المعركؼ بالشريؼ االدريسي . 

 ىػ. 1409، 1لكتب، بيركت. ط . الناشر: عالـ االمشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ
تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ  محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم .

. الناشر: دار الكتب العممية السنة( ، 1بيركت، لبناف. ط  -.المحقؽ: د. مجدم باسمـك
 ـ. 2005 -ىػ  1426

: د. فتح اهلل خميؼ. . المحقؽالتكحيدمحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم .
 اإلسكندرية. –الناشر: دار الجامعات المصرية 

. تصحيح كتعميؽ تفسير العياشيمحمد بف مسعكد بف عياش السممي أبك النضر السمرقندم. 
 -ق 11411ىاشـ الرسكلي المحبلتي. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات. ط 

 ـ. الجز، األكؿ.1991
تدكيف السنة النبكية نشأتو كتطكره مف القرف  الزىراني .محمد بف مطر بف عثماف آؿ مطر 

. الناشر: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، الرياض، األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم
 ـ.1996ىػ/1417، 1المممكة العربية السعكدية. ط 

ى . محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعى اإلفريق
. المحقؽ: ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر

 1402، 1سكريا. ط  –محمد مطيع. الناشر: دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ 
 ـ.1984 -ىػ 

. سنف ابف ماجو محمد بف يزيد القزكيني، ابف ماجة أبك عبد اهلل، كماجة اسـ أبيو يزيد .
 محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحيا، الكتب العربية. تحقيؽ: 

. الجز، األكؿ كالجز، الثاني. الناشر: منشكرات أصكؿ الكافيمحمد بف يعقكب الكميني  . 
 ق.1428 -ـ 2007 1لبناف. ط  –الفجر بيركت 
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. المحقؽ: عمي أكبر الغفارم. المصحح: محمد أصكؿ الكافيمحمد بف يعقكب الكميني . 
ق. الجز،  1367 3إيراف. ط  –طيراف  –خكندم. الناشر: دار الكتب اإلسبلمية اآل

 الثالث.
 1لبناف. ط  –. الناشر: منشكرات الفجر بيركت أصكؿ الكافيمحمد بف يعقكب الكميني . 

 ق. الجز، الثامف.1428 -ـ 2007
و كعمؽ . صححو كقابم5الفركع مف الكافي ج محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني الرازم .

 ق.ُّٕٔ 3بازار. ط  –عميو: عمي أكبر الغفارم. الناشر: دار الكتب اإلسبلمية طيراف 
سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد، كذكر فضائمو  محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي .

. تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد كأعبلـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد
، 1لبناف. ط  –الشيخ عمي محمد معكض. الناشر: دار الكتب العممية بيركت  المكجكد،
 ـ. 1993 -ىػ  1414

الككاكب الدرارم في شرح صحيح  محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد، شمس الديف الكرماني .
ـ ، 1937 -ىػ 1356،  1لبناف. ط -. الناشر: دار إحيا، التراث العربي، بيركتالبخارم

 .25ـ. عدد األجزا،: 1981 -ىػ 1401طبعة ثانية: 
. الناشر: المكتبة المحمدية بقـ. عدد األجزا،: آللئ األخبارمحمد بني البكسيركاني طاب شاه. 

 الجز، األكؿ.
 . الناشر: المكتبة المحمدية بقـ. الجز، الرابع .آللئ األخبارمحمد بني البكسيركاني طاب شاه. 

 –. الناشر: دار التعارؼ لممطبكعات العقيدة االسبلميةدراسات في محمد جعفر شمس الديف. 
 ـ . 1993 -ق  1413،  4سكريا. ط 

،  1بيركت. ط  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ صحيح مسمـ تحت المجيرمحمد جكاد خميؿ.  
 ـ. 2011 –ق  1432

. الناشر:  مؤسسة المستدرؾ عمى كشؼ المتكارم في صحيح البخارممحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. 2010 –ق  1431،  1بيركت. ط  –الببلغ 

بيركت.  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعيةمحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. الجز، األكؿ. 2009 –ق  1430،  1ط 

بيركت.  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعيةمحمد جكاد خميؿ. 
 ز، الثاني.ـ. الج 2009 –ق  1430،  1ط 

بيركت.  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعيةمحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. الجز، الثالث. 2009 –ق  1430،  1ط 
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بيركت.  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ صحيح مسمـ بيف القداسة كالمكضكعيةمحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. الجز، الرابع. 2009 –ق  1430،  1ط 

بيركت. ط  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ كشؼ المتكارم في صحيح البخارمخميؿ.  محمد جكاد
 ـ. الجز، األكؿ. 2007 –ق  1428،  1

بيركت. ط  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ كشؼ المتكارم في صحيح البخارممحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. الجز، الثاني. 2007 –ق  1428،  1

بيركت. ط  –. الناشر:  مؤسسة الببلغ لبخارمكشؼ المتكارم في صحيح امحمد جكاد خميؿ. 
 ـ. الجز، الثالث. 2007 –ق  1428،  1

. الناشر: دار معالـ الفمسفة اإلسبلمية نظرات في التصكؼ كالكراماتمحمد جكاد مغنية. 
 .1982 3بيركت. ط  -كمكتبة اليبلؿ

خرج فنيان برعاية . الناشر: نيشر إليكتركنيان كأي الشيعة في اإلسبلـمحمد حسيف الطباطبائي. 
شراؼ شبكة اإلماميف الحسنيف لمتراث كالفكر اإلسبلمي. ط: ال يكجد.  كا 

 –. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات الميزاف في تفسير القرآفمحمد حسيف الطباطبائي. 
 ـ. الجز، الثالث.1997-ق 1417المحققة ،  1بيركت. ط 

 –. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات آفالميزاف في تفسير القر محمد حسيف الطباطبائي. 
 ـ. الجز، التاسع عشر.1997-ق 1417المحققة ،  1بيركت. ط 

 –. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات الميزاف في تفسير القرآفمحمد حسيف الطباطبائي. 
 ـ. الجز، الرابع عشر.1997-ق 1417المحققة ،  1بيركت. ط 

 –. الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات ي تفسير القرآفالميزاف فمحمد حسيف الطباطبائي. 
 ـ. الجز، العشركف.1997-ق 1417المحققة ،  1بيركت. ط 

. صححو كأشرؼ عمى طباعتو: الشيخ الميزاف في تفسير القرآفمحمد حسيف الطباطبائي. 
 1حسيف األعممي.الناشر: منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات. الجز، الثامف، ط 

 .1997، بيركت المحققة 
سمؾ الدرر في أعياف محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد الحسيني، أبك الفضؿ . 

. ط القرف الثاني عشر  -ىػ  1408، 3. الناشر: دار البشائر اإلسبلمية، دار ابف حـز
 ـ. 1988
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محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بيا، الديف بف منبل عمي خميفة 
، 2. الناشر: دار المنار، القاىرة. ط رسائؿ السنة كالشيعة لرشيد رضا ممكني الحسيني .الق

 ـ. مذيمة بحكاشي كتعميقات بقمـ: محمد أحمد العباد. 1947 -ىػ  1366
مكتب اإلعبلـ  –. الناشر: مركز النشر تدكيف السنة الشريفةمحمد رضا الحسيني الجبللي. 

 ق. 1413،  1اإلسبلمي. ط 
. تحقيؽ كترجمة: يحيى كماؿ البحراني.  أضكا، عمى الصحيحيفمحمد صادؽ النجمي، 

 ق . 1419.  1ط  -قـ  –الناشر: مؤسسة المعارؼ اإلسبلمية 
محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم أبك الطيب الًقنَّكجي . 

أحمد فريد المزيدم.  -إسماعيؿ  . تحقيؽ: محمد حسفنيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ
 .30/01/2003دار النشر: دار الكتب العممية. تاريخ النشر: 

. األربعيف في إمامة األئمة الطاىريفمحمد طاىر بف محمد حسيف الشيرازم النجفي القمي. 
 ىػ.1418 1إيراف. ط  -تحقيؽ: السيد ميدم الرجائي. الناشر: مطبعة األمير

. الناشر: تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم الرحيـ المباركفكرل . محمد عبد الرحمف بف عبد
 بيركت. ال يكجد رقـ لمطبعة. –دار الكتب العممية 

 –. الناشر: دار النشر االسبلمية العالمية بطبلف عقائد الشيعةمحمد عبد الستار التكنسكم. 
 باكستاف. ط: ال يكجد. –فيصؿ أباد 

ٍرقاني . . الناشر: مطبعة عيسى البابي مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف محمد عبد العظيـ الز 
 .3الحمبي كشركاه. ط 

، 1دمشؽ. ط  –. الناشر: مطبعة الصباح عمكـ القرآف الكريـ محمد عتر نكر الديف الحمبي.
 ـ. 1993 -ىػ  1414

 -ىػ  1402، 3. الناشر: مكتبة كىبة. ط . أبك ىريرة راكية اإلسبلـمحمد عجاج خطيب
1982 . 

. الناشر: مطابع أخبار اليكـ. ليس عمى الخكاطر –تفسير الشعراكم  محمد متكلي الشعراكم .
أم بيانات عف رقـ الطبعة أك غيره، غير أف رقـ اإليداع  -المطبكع  -الكتاب األصؿ 

 ـ. 1997يكضح أنو نشر عاـ 
أمير المؤمنيف  . الناشر: مكتبة اإلماـكتاب الكافيمحمد محسف المشتير بالفيض الكاشاني. 

 ق. الجز،  األكؿ. 1312، 1أصفياف. ط  –العامة   عمي 
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 2. الناشر: دار الفكر العربي. القاىرة في الحديث كالمحدثكفمحمد محمد أبك زىك رحمو اهلل. 
 ىػ.1378مف جمادل الثانية 

زىير . إشراؼ: إركا، الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ محمد ناصر الديف األلباني .
 ـ.1985 -ىػ  1405 2بيركت. ط  –الشاكيش. الناشر: المكتب اإلسبلمي 

 –عماف  -. الناشر: المكتبة اإلسبلمية صحيح السيرة النبكيةمحمد ناصر الديف األلباني .
 .1األردف. ط 

صحيح أبي داكد  محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني .
 ـ. 2002 -ىػ  1423، 1اشر: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت. ط . الناألـ –

التعميقات الحساف  محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني.
. مؤلؼ األصؿ: عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو

مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
. ترتيب: األمير أبك الحسف عمي بف بمباف بف عبد اهلل، عبل، الديف الفارسي الحنفي 

المممكة العربية السعكدية.  -ىػ(. الناشر: دار با كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 739)المتكفى: 
 ـ. 2003 -ىػ  1424، 1ط 

مكسكعة محمد اج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني . محمد ناصر الديف، بف الح
نىعىوي: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف. الناشر: مركز النعماف ناصر الديف األلباني.  صى

ىػ  1431، 1اليمف. ط  –لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة، صنعا، 
 ـ. 2010 -

صحيح الجامع كح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني . محمد ناصر الديف، بف الحاج ن
 . الناشر: المكتب اإلسبلمي.الصغير كزياداتو

سمسمة األحاديث محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني . 
ط . الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض. الصحيحة كشي، مف فقييا كفكائدىا

1. 
عمدة محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى . 

 بيركت. –. الناشر: دار إحيا، التراث العربي القارم شرح صحيح البخارم
. أٌلؼ أصمو بالمغة الفارسية: عبلمة مختصر التحفة االثني عشريةمحمكد شكرم األلكسي. 

ىػ(  1227كيـ الدىمكم. نقمو مف الفارسية إلى العربية: )سنة اليند شاه عبد العزيز غبلـ ح
الشيخ الحافظ غبلـ محمد بف محيي الديف بف عمر األسممي. اختصره كىذبو: )سنة 
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ىػ( عبلمة العراؽ محمكد شكرم األلكسي. حققو كعمؽ حكاشيو: محب الديف  1301
 ىػ. 1373الخطيب. الناشر: المطبعة السمفية، القاىرة. عاـ النشر: 

السيكؼ المشرقة محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثنا، أبك المعالي األلكسي . 
الصكاقع المحرقة إلخكاف الشياطيف . كىك: مختصر لكتاب ) كمختصر الصكاقع المحرقة

(. مؤلؼ األصؿ: نصير الديف محمد الشيير بخكاجو نصر اهلل اليندم المكي. كالزندقة
د الخميفة. الناشر: مكتبة اإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع، القاىرة. ط تحقيؽ: الدكتكر مجي

 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1
غاية األماني في الرد محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثنا، أبك المعالي األلكسي .

. المحقؽ: أبك عبد اهلل الداني بف منير آؿ زىكم. الناشر: مكتبة الرشد، عمى النبياني
 ـ.2001 -ىػ1422، 1لرياض، المممكة العربية السعكدية. ط ا

 1406،  2بيركت. ط  –. الناشر: دار األضكا، قكاعد الحديثمحٌي الٌديف المكسكم الغيريفي. 
 ـ. 1986 –ق 

كس . . النكر السافر عف أخبار القرف العاشر محي الديف عبد القادر بف شيخ بف عبد اهلل العىٍيدىري
 .1405، 1بيركت. ط  –الكتب العممية الناشر: دار 

. الناشر: دار المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم .
 .1392، 2بيركت. ط  –إحيا، التراث العربي 

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف  مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم .
المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحيا، التراث العربي . العدؿ إلى رسكؿ اهلل 

 بيركت. –
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى  مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم .

بيركت. مصكرة مف  –. المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف. الناشر: دار الجيؿ  رسكؿ اهلل 
 ىػ. 1334ي استانبكؿ سنة الطبعة التركية المطبكعة ف

مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى . تفسير مقاتؿ بف سميماف. المحقؽ: عبد اهلل محمكد 
 ىػ. 1423 - 1بيركت. ط  –شحاتو. الناشر: دار إحيا، التراث 

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي  مكي بف أبي طالب حى
داية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف الي المالكي .

 -. المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي فنكف عمكمو
 -جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي. الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 

 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1جامعة الشارقة. ط  -مية كمية الشريعة كالدراسات اإلسبل
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منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي، 
. المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ. الناشر: تفسير القرآف أبك المظفر، .

 .ـ1997 -ىػ1418، 1السعكدية. ط  –دار الكطف، الرياض 
 منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي .

. المحقؽ: محمد بف حسيف بف حسف الجيزاني. الناشر: مكتبة االنتصار ألصحاب الحديث
 ـ.1996 -ىػ 1417، 1السعكدية. ط  –أضكا، المنار 
 -ىػ  1408. عاـ النشر: كالتشيعالصراع بيف الشيعة  -الشيعة كالتصحيح مكسى المكسكم .

 ـ. 1988
 1مصر. ط  –. الناشر: مكتبة الرضكاف حقيقة الصحيفة السجاديةناصر بف عبد اهلل القفارم. 

 ـ. 2005 –ق  1426، 
دار  - أصكؿ مذىب الشيعة اإلثناعشرية اإلثني عشريةناصر بف عبد اهلل بف عمي القفارم. 

الكتاب رسالة عممية تقدـ بيا المؤلؼ لنيؿ  ىػ. )أصؿ ىذا 1414، 1النشر: بدكف. ط 
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -درجة الدكتكراه مف قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة 

 اإلسبلمية .
. دار النشر: دار مسألة التقريب بيف أىؿ السنة كالشيعةناصر بف عبد اهلل بف عمي القفارم. 

 ىػ. 1428، 3طيبة لمنشر كالتكزيع. ط 
. الناشر: دار النشر لمدرسة االماـ األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿاـر الشيرازم. ناصر مك

 .الجز، األكؿ. 1. ط  عمي بف أبي طالب 
. الناشر: دار النشر لمدرسة االماـ األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿناصر مكاـر الشيرازم. 

 . الجز، الثامف عشر.1عمي بف أبي طالب عميو السبلـ. ط 
. المجمكعة: مف مصادر العقائد عند الشيعة اإلثناعشرية.  اغتياؿ النبي نجاح الطائي. 

 ميبلدية. 1998ىجرية،  1419 1بيركت. ط  -الناشر: دار اليدل لمتراث 
)مطبكع مع الشرح الميسر عمى  الفقو األكبرالنعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه. أبك حنيفة .

سكبيف ألبي حنيفة تأليؼ محمد بف عبد الرحمف الخميس(. الفقييف األبسط كاألكبر المن
 -ىػ 1419، 1اإلمارات العربية. ط  -منسكب ألبي حنيفة النعماف. الناشر: مكتبة الفرقاف 

 ـ.1999
. الناشر: منشكرات مؤسسة النكر المبيف في قصص األنبيا، كالمرسميفنعمة اهلل الجزائرم. 

 .2002 2 بيركت لبناف. ط -األعممي لممطبكعات 
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. الناشر: مكتبة الحديث دراسات في الكافي لمكميني، كالصحيح لمبخارمىاشـ معركؼ الحسني. 
شراؼ ُِ-َٕ-٩ََِكعمكمو العربية  .ىذا الكتاب نشر الكتركنيان كأخرج فنٌيان برعاية كا 

شبكة اإلماميف الحسنيف كتكلَّى العمؿ عميو ضبطان كتصحيحان كترقيمان قسـ المجنة العممية 
 ي الشبكة.ف

ياقكت بف عبد اهلل شياب الديف أبك عبد اهلل الركمي الحمكم . معجـ البمداف. الناشر: دار 
 ـ. 1995، 2صادر، بيركت. ط 

االنتصار في الرد عمى المعتزلة  يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي .
اشر: أضكا، السمؼ، الرياض، . المحقؽ: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ. النالقدرية األشرار

 ـ.1999ىػ/1419، 1المممكة العربية السعكدية. ط 
. تقديـ كتحقيؽ: الدكتكرة ىند تفسير يحيى بف سبلـ يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة القيركاني .

 ـ. 2004 -ىػ  1425، 1لبناف. ط  –شمبي. الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
. تحقيؽ: أيمف بف مستخرج أبي عكانة النيسابكرم اإلسفراييني .يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ 

 ـ.1998 -ىػ1419، 1بيركت. ط  –عارؼ الدمشقي. الناشر: دار المعرفة 
المنيؿ يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف .

محمد أميف. تقديـ:  . حققو ككضع حكاشيو: دكتكر محمدالصافي كالمستكفى بعد الكافي
 دكتكر سعيد عبد الفتاح عاشكر. الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي 
. المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ. الناشر: تيذيب الكماؿ في أسما، الرجاؿالكمبي المزم .
 .1980 – 1400، 1بيركت. ط  –ة مؤسسة الرسال

االستيعاب في معرفة  يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي .
 -ىػ  1412، 1. المحقؽ: عمي محمد البجاكم. الناشر: دار الجيؿ، بيركت. ط األصحاب
 ـ. 1992

جامع بياف العمـ  يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي .
. تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم. الناشر: دار ابف الجكزم، المممكة العربية كفضمو

  ـ. 1994 -ىػ  1414، 1السعكدية. ط 
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 العامة الفيارس
 فيرس اآليات القرآنيةأواًل: 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 البقرة

1 
ًُقَن َأْن ] َّ قَن َأَؾَتْى ًُ َّ ْؿ َيْس ُٓ َٚن َؾِريٌؼ ِمْْ ـَ ْؿ َوَؿْد  ُُ ِمُْقا َف ْٗ ُي

قنَ  ُّ َِ ًْ ُِقُه َوُهْؿ َي ََ ِد َمٚ َظ ًْ ـْ َب ُف ِم َٕ ُؾق ًَلَم اهللِ ُثؿَّ ُُيَرِّ  [ـَ
;9 43 

2 
تُ  ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ـْ َخْرٍ ُيَقفَّ إَِفْٔ قا ِم َُ ٍِ َٚء َوْجِف اهللِ َوَمٚ ُتْْ ٌَ قَن إَِلَّ اْبتِ َُ ٍِ ْؿ ]َوَمٚ ُتْْ

قَن[ ُّ َِ  ََل ُتيْ
6;6 43 

َْٖيَََْم ُتَقفُّقا َؾَثؿَّ َوْجُف اهللِ] 3 ِرُب َؾ ٌْ ُق َوادَ  47 559 [َوهللِ ادَْؼِ

ًُقنَ ] 4 ِْٔف ُتْرَج بُِض َوَيْبُسُط َوإَِف َْ  57 689 [َواهللُ َي

ََمِء َواألَْرضِ ] 5 ِر َبْغَ افسَّ َحِٚب ادَُسخَّ  74 5:8 [َوافسَّ

ًَئِؿُ َوُهَق ] 6 ِعُّ اف ًَ  699 [اف
106 
107 

7 

ُؿ  ـُ ِٚذ َ ْؿ بِِّٚتِّ ُُ َس ٍُ ْٕ ُتْؿ َأ ّْ َِ ْؿ َط ُُ َّٕ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم إِ ََ ]َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ْؿ ِظَْْد  ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ ْؿ َذفِ ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقا َأ ْؿ َؾْٚؿُت ُُ ًِْجَؾ َؾُتقُبقا إَِػ َبِٚرئِ اف

ْؿ  ُُ ْٔ َِ ْؿ َؾَتَٚب َظ ُُ ُتْؿ َيٚ َبِٚرئِ ِْ ِحُٔؿ*َوإِْذ ُؿ اُب افرَّ ُف ُهَق افتَّقَّ َّٕ إِ

 ُٜ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ َرى اهللَ َج َٕ ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُمقَشك َف

ُتْؿ َتُْْيُروَن[ ْٕ  َوَأ

 

98 -99 137 

8 

[ ٚ ًُ ْؿ َضُٚفقَت َمِِ ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِنَّ اهللَ َؿْد َب ُٓ ُّٔ بِ َٕ ْؿ  َّٕك َوَؿَٚل ََلُ َؿُٚفقا َأ

ـَ  ًٜ ِم ًَ َت َش ْٗ ِؽ ِمُْْف َوََلْ ُي ِْ ـُ َأَحؼُّ بِٚدُ ْح َٕ َْْٔٚ َو َِ ُِْؽ َظ قُن َفُف ادُ ُُ َي

ِؿ َواِِلْسِؿ  ِْ ًِ ًٜ ِِف اف ْؿ َوَزاَدُه َبْسَى ُُ ْٔ َِ ُٚه َظ ٍَ ادَِٚل َؿَٚل إِنَّ اهللَ اْصَى

ـْ َيَنُٚء َواهللُ َواِشٌع َظِِ  ُف َم َُ ِْ ِِت ُم ْٗ  [ٔؿٌ َواهللُ ُي

68; 169 

9 
َٚل ] ََ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ ادًََلئِ ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ـُ َؿ َآَدَم األَْشََمَء  َِّ َوَظ

ُْْتْؿ َصِٚدِؿغَ  ـُ ََلِء إِْن  ُٗ َْٖشََمِء َه بُِئقِِن بِ ْٕ  [َأ
75 175 
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21 
ـَ األَْمَقاِل ] ٍَْص ِم َٕ ـَ اخَلْقِف َواُِلقِع َو ٍء ِم ْؿ بَِقْ ُُ َّٕ َق ُِ َوَفَْْب

ـَ  ٚبِِري ِ افهَّ َراِت َوَبؼِّ َّ ِس َوافثَّ ٍُ ْٕ  [َواألَ
599 201 

ُّٔقمُ ] 22 ََ  210 699 [اهللُ ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق احَللُّ اف

23 
َرًة ]:  ْٓ ََٕرى اهللَ َج ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ َوإِْذ ُؿ

ُْْيُرونَ  ُتْؿ َت ْٕ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت  [َؾ
99 137 

24 

ٚحِلَجَٚرِة َأْو َأَصدُّ َؿْسَقًة ] ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ُثؿَّ َؿَس

ُؼ  ََّ ٚ دََٚ َينَّ َٓ ُر ِمُْْف األََْنَُٚر َوإِنَّ ِمْْ جَّ ٍَ ـَ احِلَجَٚرِة دََٚ َيَت َوإِنَّ ِم

ـْ  بُِط ِم ٚ دََٚ ََيْ َٓ َْٔخُرُج ِمُْْف ادَُٚء َوإِنَّ ِمْْ ٚؾٍِؾ َؾ ٌَ ِٜ اهللِ َوَمٚ اهللُ بِ َٔ َخْن

ُِقنَ  َّ ًْ  [َظَمَّ َت

;8 217 

25 [ٚ َٕ ْٖ ِسَْٔٚ َأْو َأْخَى َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َْٚ ََل ُت  233 :>6 [َربَّ

ٚ ؾِِٔف ] 26 َٕ ٚ ـَ  َّٚ ََم ِِم ُٓ ٚ َؾَْٖخَرَج َٓ َْٔىُٚن َظْْ ََم افنَّ ََٖزَلَُّ  342 :7 [َؾ

27 
ؿْ ] ُُ ـْ َربِّ ٌٜ ِم َّٚ َتَرَك َآُل ُمقَشك َوَآُل َهُٚروَن  ؾِِٔف َشَُِْٔ ٌٜ ِِم َّٔ

َِ َوَب

 ُٜ َُ ُف ادًََلئِ ُِ ِّ
 [ََتْ

68< 348 

28 
ْؿ َأنَّ ] َِ ًْ ٚ َأََلْ َت َٓ

ٚ َأْو ِمْثِِ َٓ ِْٖت بَِخْرٍ ِمْْ َٕ  ٚ َٓ ِْْس ُٕ ٍٜ َأْو  ـْ َآَي َْْسْخ ِم َٕ َمٚ 

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ  [اهللَ َظَذ 
54: 371 

29 
ََم ] ََٖزَلَُّ َْٚ اْهبُِىقا  َؾ ِْ ٚ ؾِِٔف َوُؿ َٕ ٚ ـَ  َّٚ ََم ِِم ُٓ ٚ َؾَْٖخَرَج َٓ َْٔىُٚن َظْْ افنَّ

رٌّ َوَمَتٌٚع إَِػ ِحغٍ  ََ ْؿ ِِف األَْرِض ُمْسَت ُُ ًٍْض َظُدوٌّ َوَف ْؿ فَِب ُُ ُو ًْ  [َب
7: 247 

 آل ظّران

1 

ـْ ] ْؿ َرُشقًَل ِم ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َـّ اهلُل َظَذ ادُ ْد َم ََ ْؿ  َف ِٓ ِس ٍُ ْٕ َأ

َٜ َوإِْن  َّ ُْ ُؿ افَُِتَٚب َواحِل ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ َآَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ َيْت

ل َضًَلٍل ُمبِغٍ  ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ  [ـَ

5:8 1 
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2 
ْؿ ] ُٓ َبَؾ َتْقَبُت َْ ـْ ُت ًرا َف ٍْ ـُ َد إِيََمَِنِْؿ ُثؿَّ اْزَداُدوا  ًْ ُروا َب ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ٚفُّقنَ   [َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افوَّ
=4 80 

3 

ْقَن ] َٓ ُروِف َوَتْْ ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَ َِِّْٚس َت
ْٝ فِ ٍٜ ُأْخِرَج ُْْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

ْؿ  ا ََلُ َٚن َخْرً َُ ـَ َأْهُؾ افَُِتِٚب َف ِمُْقَن بِٚهللِ َوَفْق َآَم ْٗ ِر َوُت َُ ـِ ادُْْ َظ

َثُرُهُؿ  ـْ ِمُْقَن َوَأ ْٗ ُؿ ادُ ُٓ َُقنَ ِمْْ ِٚش ٍَ  [اف

554 318 

4 

َـّ ُأمُّ ] ََمٌت ُه َُ َْٔؽ افَُِتَٚب ِمُْْف َآَيٌٚت ُُمْ َِ َزَل َظ ْٕ ُهَق افَِّذي َأ

ًُقَن َمٚ  َٔتَّبِ ُِقِِبِْؿ َزْيٌغ َؾ ـَ ِِف ُؿ ٚ افَِّذي مَّ
َٖ ٌٚت َؾ افَُِتِٚب َوُأَخُر ُمَتَنِِٚبَ

َٚء  ٌَ ِٜ َواْبتِ ْتَْ
ٍِ َٚء اف ٌَ ُف إَِلَّ اهللُ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ َِ ِْٖوي ُؿ َت َِ ًْ ِْٖويِِِف َوَمٚ َي َت

ُر  َـّ َْٚ َوَمٚ َيذَّ ـْ ِظِْْد َربِّ ؾٌّ ِم ـُ َُقُفقَن َآَمَّْٚ بِِف  ِؿ َي ِْ ًِ اِشُخقَن ِِف اف َوافرَّ

 [إَِلَّ ُأوُفق األَْفَبِٚب 

; 51 

5 

ـْ َتَنُٚء َوَتِْْزعُ ] َِْؽ َم ِِت ادُ ْٗ ِِْؽ ُت ؿَّ َمٚفَِؽ ادُ ُٓ ـْ  ُؿِؾ افِ َّ َِْؽ ِِم ادُ

ؾِّ  ـُ ََّٕؽ َظَذ  َِٔدَك اخَلْرُ إِ ـْ َتَنُٚء بِ ـْ َتَنُٚء َوُتِذلُّ َم زُّ َم
ًِ َتَنُٚء َوُت

ٍء َؿِديرٌ   [َرْ

6: 56 

قا]  6 ًُ ُؿ افَُّْٚس إِنَّ افََّْٚس َؿْد ََجَ ـَ َؿَٚل ََلُ  60 7;5 [افَِّذي

7 
ُؿ ]  ُُ ْٔ َِ قا َظ ْقا َظوُّ َِ ِْٔظ ُؿْؾ ُمقُتقا َوإَِذا َخ ٌَ ـَ اف ِٚمَؾ ِم َٕ األَ

ُدورِ  ْؿ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ ُُ ْٔيِ ٌَ  [بِ
55= 71 

8 
ـَ ] ُرَك ِم ِّٓ َؽ إَِِلَّ َوُمَى ًُ

َٔؽ َوَراؾِ إِْذ َؿَٚل اهلُل َيٚ ِظَٔسك إِِنِّ ُمَتَقؾِّ

ُروا ٍَ ـَ ـَ   [افَِّذي
99 106 
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9 
َرٍة ]  ٍِ ٌْ َقاُت َوَشِٚرُظقا إَِػ َم َّ ٚ افسَّ َٓ ٍٜ َظْرُض ْؿ َوَجَّْ ُُ ـْ َربِّ ِم

َِغَ 
تَّ ُّ ِْ ْت فِ  [َواألَْرُض ُأِظدَّ

577 169 

10 

ِٜ َآََلٍف  ْؿ بَِثًَلَث ُُ ْؿ َربُّ ـُ دَّ
ِّ ْؿ َأْن ُي ُُ َٔ

ٍِ ُْ ـْ َي ِمَِْغ َأَف ْٗ ُّ ِْ قُل فِ َُ ]إِْذ َت

وا  ِٜ ُمَْْزفَِغ * َبَذ إِْن َتْهِزُ َُ ـَ ادًََلئِ ـْ ِم ْؿ ِم ـُ ُْٖتق قا َوَي َُ َوَتتَّ

 ِٜ َُ ـَ ادًََلئِ ِٜ َآََلٍف ِم َس ّْ ْؿ بَِخ ُُ ْؿ َربُّ ـُ ِدْد ّْ َؾْقِرِهْؿ َهَذا ُي

ِمَغ[.  ُمَسقِّ

 

568-

569 
208 

11 
ِجٔؿِ ] َْٔىِٚن افرَّ ـَ افنَّ ٚ ِم َٓ َت يَّ  [َوإِِنِّ ُأِظُٔذَهٚ بَِؽ َوُذرِّ

 
7: 248 

12 

[ ٍٜ ُْْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ْقَن ـُ َٓ ُروِف َوَتْْ ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَ َِِّْٚس َت
ْٝ فِ ُأْخِرَج

ْؿ  ا ََلُ َٚن َخْرً َُ ـَ َأْهُؾ افَُِتِٚب َف ِمُْقَن بِٚهللِ َوَفْق َآَم ْٗ ِر َوُت َُ ـِ ادُْْ َظ

َُقنَ  ِٚش ٍَ َثُرُهُؿ اف ـْ ِمُْقَن َوَأ ْٗ ُؿ ادُ ُٓ  [ِمْْ

554 318 

 افْسٚء

1 
ـْ ] ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افرَّ َ َفُف اَُلَدى َوَيتَّبِْع َؽْرَ  َوَم ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ َب

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ُْٕهِِِف َج َقفِِّف َمٚ َتَقػَّ َو ُٕ ِمَِْغ  ْٗ  [َشبِِٔؾ ادُ

559 2 

2 
ـَ ] ـَ  ِم ُؾقنَ  َهُٚدوا افَِّذي ِِؿَ  ُُيَرِّ َُ ـْ  اف ًِفِ  َظ َُقُفقنَ  َمَقاِض  َوَي

َْٚ ًْ
ِّ َْْٔٚ َش    [َوَظَه

8: 43 

3 
ْؿ ُثؿَّ ََل ]  ُٓ َْْٔ قَك ؾََِٔم َصَجَر َب ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك ُُيَ ْٗ َؾًَل َوَربَِّؽ ََل ُي

قا َتْسًَِِٔم  ُّ ِِّ َٝ َوُيَس ْٔ َّٚ َؿَو ْؿ َحَرًجٚ ِِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ  [َُيُِدوا ِِف َأ
:9 69 
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4 
[ َْ ِْ ـْ َتَقػَّ َؾََم َأْرَش ْد َأَضَٚع اهللَ َوَم ََ ُشقَل َؾ ـْ ُيىِِع افرَّ ْؿ َم ِٓ ْٔ َِ َٚك َظ

ًٔيٚ ٍِ  [َح
<4 69 

5 

ُشقَل َوُأوِِل األَْمِر ] قا افرَّ ًُ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

ُْْتْؿ  ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُردُّ ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ِِف َرْ ُُ ِمْْ

ِْٖويًًل  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ  [ُت

9= 69 

6 
ـْ ] ُشقَل  ُيىِعِ  َم ْد  افرَّ ََ ـْ  اهللَ َأَضٚعَ  َؾ َْٚكَ  َؾََم  َتَقػَّ  َوَم ِْ ؿْ  َأْرَش ِٓ ْٔ َِ  َظ

ًٔيٚ ٍِ    [َح
<4 69 

7 
ُدوَن  َٓ ُٜ َيْن َُ ِف َوادًََلئِ ِّ ِْ ًِ َزَفُف بِ ْٕ َْٔؽ َأ َزَل إَِف ْٕ ُد بََِم َأ َٓ ـِ اهللُ َيْن ]َفُِ

ًٔدا[ ِٓ ك بِٚهللِ َص ٍَ ـَ  َو
5:: 125 

8 

ُشقَل َوُأوِِل األَْمِر ] قا افرَّ ًُ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

ُْْتْؿ  ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُردُّ ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ِِف َرْ ُُ ِمْْ

ِْٖويًًل  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ  [ ُت

9= 69 

9 [ًْٚٔ
َِ ُِقُه َي َٚن اهللُ َظِزيًزا َحًَُِٔم * َوَمٚ َؿَت ـَ ِْٔف َو ُف اهللُ إَِف ًَ  [َبْؾ َرَؾ

59;-

59< 
106 

10 
َد ] ًْ ٌٜ َب قَن فَِِِّْٚس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ ـَ فَِئًلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشًًل ُمَبؼِّ

َٚن اهللُ َظِزيًزا َحًَُِٔم  ـَ ُشِؾ َو  [افرُّ
5:9 252 

ِدهِ ]  11 ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّْبِ َْْٔٚ إَِػ  ََم َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف ٚ َأْوَح َّٕ  256 5:7 [إِ

َذ اهللُ إِْبَراِهَٔؿ َخًًِِٔل  ] 12 َ  278 125 [  َواِّتَّ

 ادٚئدة

1 
[ ُٝ تِل َوَرِضٔ َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ  اف

ُؿ اإِلْشًَلَم ِديًْٚ ُُ  [َف
7 46 

2 
ُْقا بََِم َؿُٚفقا َبْؾ ]

ًِ ْٝ َأْيِدَيِْؿ َوُف َِّ ٌٜ ُؽ قَف ُِ ٌْ قُد َيُد اهللِ َم ُٓ َٔ  اف
ِٝ َوَؿَٚف

َْٔػ َيَنٚءُ  ـَ ُؼ  ٍِ
 [َيَداُه َمْبُسقَضَتِٚن ُيْْ

:8 
45 
63 
65 
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3 
[ ٚ َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجبَِّٚري َٓ ٚ َحتَّك َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  َف

ُِقنَ  ٚ َداِخ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ْْ ُرُجقا ِم ٚ َؾِْ٘ن َُيْ َٓ  [َُيُْرُجقا ِمْْ
66 170 

4 
ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب ] ًْ ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأَلَّ َت ُُ ِرَمَّْ َوََل َُيْ

ُِقنَ  َّ ًْ َُقا اهللَ إِنَّ اهللَ َخبٌِر بََِم َت َقى َواتَّ َْ  [فِِتَّ
< 195 

5 

ُؿ ادَْقُت ] ـُ ْؿ إَِذا َحََضَ َأَحَد ُُ ِْْٔ َٚدُة َب َٓ ـَ َآَمُْقا َص ٚ افَِّذي َ َيٚ َأَيُّ

ُتْؿ  ْٕ ْؿ إِْن َأ ـُ ـْ َؽْرِ ْؿ َأْو َآَخَراِن ِم ُُ  اْثَِْٚن َذَوا َظْدٍل ِمْْ
ِٜ
َّٔ ِحَغ افَقِص

ُٜ ادَْقِت  ْؿ ُمِهَٔب ُُ ََٖصَٚبْت ْبُتْؿ ِِف األَْرِض َؾ  [َُضَ

54: 201 

6 
ُؿ َمٚ ُتْبُدوَن َوَمٚ ]  َِ ًْ ُشقِل إَِلَّ افَبًَل ُُغ َواهللُ َي َمٚ َظَذ افرَّ

قنَ  ُّ ُت ُْ  [َت
== 277 

 األًٕٚم

1 

ـْ ] ْؿ َأْو ِم ُُ ـْ َؾْقِؿ ْؿ َظَذاًبٚ ِم ُُ ْٔ َِ َٞ َظ ًَ ِٚدُر َظَذ َأْن َيْب ََ ُؿْؾ ُهَق اف

ٚ َوُيِذيَؼ  ًً َٔ ْؿ ِص ُُ بَِس ِْ ْؿ َأْو َي ُُ ِٝ َأْرُجِِ
ًٍْض ََتْ َْٖس َب ْؿ َب ُُ َو ًْ َب

قنَ  ُٓ ََ ٍْ ْؿ َي ُٓ َِّ ًَ ُف اآلََيِٚت َف َُٕكِّ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ  [ا

:9 
19 
37 

ِٚهُر َؾْقَق ِظَبِٚدِه َوُهَق احَلُُِٔؿ اخَلبِرُ ] 2 ََ  107 >5 [ َوُهَق اف

3 
َِّىُِٔػ ] ُف األَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك األَْبَهَٚر َوُهَق اف ـُ ََل ُتْدِر

 [اخَلبِرُ 
547 

141 
142 
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4 

َمَّ َأَؾَؾ َؿَٚل ََل ] َِ ًبٚ َؿَٚل َهَذا َرِّبِّ َؾ ـَ ْق ـَ ُْٔؾ َرَأى  َِّ ِْٔف اف َِ َـّ َظ َمَّ َج َِ َؾ

ُّٛ اآلَؾِِِغَ  َمَّ َأَؾَؾ َؿَٚل * ُأِح َِ َر َبِٚزًؽٚ َؿَٚل َهَذا َرِّبِّ َؾ َّ ََ َمَّ َرَأى اف َِ َؾ

ـَ  َـّ ِم َٕ ق ـُ ـْ ََلْ ََيِْدِِن َرِّبِّ أَلَ
ٚفِّغَ َفئِ ْقِم افوَّ ََ َمَّ َرَأى *  اف َِ َؾ

ْٝ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم إِِنِّ  َِ َمَّ َأَؾ َِ َزُ َؾ ـْ ًٜ َؿَٚل َهَذا َرِّبِّ َهَذا َأ َس َبِٚزَؽ ّْ افنَّ

ـُقنَ  َّٚ ُتْؼِ  [َبِريٌء ِِم

 

;:-;;-

;< 
148 

5 
َرى َمَع ] ـْ َد افذِّ ًْ ْد َب ًُ َْ َْٔىُٚن َؾًَل َت َََّْٔؽ افنَّ ٚ ُيِْْس ْقِم َوإِمَّ ََ اف

 [افيَّٚدِِغَ 
:< 233 

ـْ َرِّبِّ ] 6 ٍٜ ِم َِّْٔ  256 ;9 [ُؿْؾ إِِنِّ َظَذ َب

 314 5:8 [َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى] 7

 اَلظراف

1 
ـْ ] ُسقُه ِم َٕ ـَ  َُقُل افَِّذي ُف َي ُِ ِْٖوي ِِْٖت َت ُف َيْقَم َي َِ ِْٖوي َهْؾ َيُْْيُروَن إَِلَّ َت

َْٚ بِٚحَلؼِّ َؿْبُؾ َؿْد   [َجَٚءْت ُرُشُؾ َربِّ
97 40 

ُثقنَ ] 2 ُُ قُه إَِذا ُهْؿ َيْْ ٌُ ْجَز إَِػ َأَجٍؾ ُهْؿ َبٚفِ ُؿ افرِّ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َمَّ  َِ  92 579 [َؾ

3 

ْؿ َأْظُغٌ ] ٚ َأْم ََلُ ْؿ َأْيٍد َيْبىُِنقَن ِِبَ ٚ َأْم ََلُ ُنقَن ِِبَ ّْ ْؿ َأْرُجٌؾ َي َأََلُ

ٚ وَن ِِبَ ْؿ ُثؿَّ  ُيْبِكُ ـُ َٚء ـَ ٚ ُؿِؾ اْدُظقا ُذَ ًُقَن ِِبَ َّ ْؿ َآَذاٌن َيْس َأْم ََلُ

 [ـُِٔدوِن َؾًَل ُتْْيُِرونِ 

 

5=9 95 

4 
ُف َوَفُف ] َٕ ـْ ِظَبَٚدتِِف َوُيَسبُِّحق وَن َظ ِزُ ُْ ـَ ِظَْْد َربَِّؽ ََل َيْسَت إِنَّ افَِّذي

 [َيْسُجُدونَ 
64: 108 

 114 4>5 [احُلْسَْك َؾْٚدُظقُه ِِبََٚوهللِ األَْشََمُء ] 5
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6 

ٍٚم ُثؿَّ ]  َأيَّ
ِٜ
ََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَّ َؼ افسَّ َِ ُؿ اهللُ افَِّذي َخ ُُ إِنَّ َربَّ

َس  ّْ بُُف َحثًِٔثٚ َوافنَّ ُِ َٚر َيْى َٓ َْٔؾ افَّْ َِّ ٌِْق اف ْرِش ُي ًَ اْشَتَقى َظَذ اف

َراٍت  َر َوافُُّْجقَم ُمَسخَّ َّ ََ ُؼ َواألَْمُر َتَبَٚرَك اهللَُواف ِْ َْٖمِرِه َأََل َفُف اخَل  بِ

ٚدَِغَ  ًَ  [َربُّ اف

98 
116 
119 

7 

ـَ َواإِلْثَؿ ] ٚ َوَمٚ َبَى َٓ َر ِمْْ َٓ َقاِحَش َمٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبِّ ََم َحرَّ َّٕ ُؿْؾ إِ

ْل بِِف  قا بِٚهلِل َمٚ ََلْ ُيَْزِّ ـُ ْرِ احَلؼِّ َوَأْن ُتْؼِ ٌَ َل بِ ٌْ ٚ َوَأْن َوافَب ًٕ َىٚ ِْ ُش

قنَ  ُّ َِ ًْ َُقُفقا َظَذ اهللِ َمٚ ََل َت  [َت

77 124 

ُِقنَ ] 8 َٓ ْؿ َؿْقٌم ََتْ ُُ َّٕ ٌٜ َؿَٚل إِ ْؿ َآَِلَ ََم ََلُ ـَ  ٚ ْؾ َفَْٚ إََِلً ًَ  137 >57 [اْج

9 

ُيْر ] ْٕ ُف َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ ُف َربُّ َّ َِّ ـَ ٚتَِْٚ َو ََ َْٔؽ َودََّٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ إَِف

ُف َؾَسْقَف  َٕ ٚ َُ رَّ َم ََ ُيْر إَِػ اَِلَبِؾ َؾِِ٘ن اْشَت ْٕ ـِ ا ـْ َتَراِِن َوَفُِ َؿَٚل َف

َمَّ  َِ ٚ َؾ ًَ ًِ ٚ َوَخرَّ ُمقَشك َص ًـّ ُف َد َِ ًَ َجَبِؾ َج ِْ ُف فِ ذَّ َربُّ َمَّ ََتَ َِ َتَراِِن َؾ

 ْٗ ُل ادُ ٚ َأوَّ َٕ َْٔؽ َوَأ ُٝ إَِف َؽ ُتْب َٕ  [ِمِْغَ َأَؾَٚق َؿَٚل ُشْبَحٚ

587 138 

ْؿ َؿُٚفقا َبَذ ] 10 ُُ ُٝ بَِربِّ  162 6;5 [َأَفْس

11 
ـَ ] ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْقا َف ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف

ََمِء َواألَْرضِ   [افسَّ
=: 229 

12 
ْؿ َهَذا ] ِٓ َٚء َيْقِم ََ َُٕسقا فِ ََم  ـَ َْْسُٚهْؿ  َٕ َْٔقَم  ُٕقا بَِآَيٚتَِْٚ َؾٚف ٚ ـَ َوَمٚ 

 [َُيَْحُدونَ 
95 232 

13 

ٌٔع ] ِّ ُف َش َّٕ ًِْذ بِٚهللِ إِ ْز ٌُغ َؾْٚشَت َٕ َْٔىِٚن  ـَ افنَّ ٚ َيَْْزَؽََّْؽ ِم َوإِمَّ

 [َظِِٔؿٌ 
 

644 
246 
297 

 األٍٕٚل

َـّ اهللَ َرَمك] 1
َٝ َوَفُِ ْٔ َٝ إِْذ َرَم ْٔ  77 ;5 [َوَمٚ َرَم
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2 

ُْقا إِْذ ُيقِحل َربَُّؽ ] ـَ َآَم ْؿ َؾَثبُِّتقا افَِّذي ُُ ًَ ِٜ َأِنِّ َم َُ إَِػ ادًََلئِ

ُبقا َؾْقَق األَْظَِْٚق  َٛ َؾُْٚضِ ْظ ُروا افرُّ ٍَ ـَ ـَ  ُِقِب افَِّذي َِل ِِف ُؿ ُْٖف َش

ؾَّ َبَْٚنٍ  ـُ ْؿ  ُٓ ُبقا ِمْْ  [َواُْضِ

 

56 208 

3 
ى َحتَّك ] قَن َفُف َأِْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ ـَ ِِف األَْرِض َمٚ  ُيْثِخ

َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ْٕ  [ُتِريُدوَن َظَرَض افدُّ
:; 234 

 افتقبٜ

7 
ـَ َصَدُؿقا ] َ َفَؽ افَِّذي ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ َٝ ََلُ ْٕ ٚ اهللُ َظَْْؽ َِلَ َأِذ ٍَ َظ

ِٚذبِغَ  َُ َؿ اف َِ ًْ  [َوَت
87 235 

 يقٕس

ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ ] 1 ِذي َِّ  :6 [فِ

47 
147 
148 
149 
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2 
ْؿ َؿَسٌ َوََل ] ُٓ ـَ َأْحَسُْقا احُلْسَْك َوِزَيَٚدٌة َوََل َيْرَهُؼ ُوُجقَه ِذي َِّ فِ

ٚ َخٚفُِدونَ  َٓ ِٜ ُهْؿ ؾِٔ ٌٜ ُأوَفئَِؽ َأْصَحُٚب اَِلَّْ  [ِذفَّ
6: 148 

3 
ْٔؾِ  َِّ ََمَواِت  ]إِنَّ ِِف اْختًَِلِف اف َؼ اهللُ ِِف افسَّ َِ ِٚر َوَمٚ َخ َٓ َوافَّْ

َُقَن[ ْقٍم َيتَّ ََ  َواألَْرِض آَلََيٍٚت فِ
: 228 

4 
[ َّٚ َرُحقا ُهَق َخْرٌ ِِم ٍْ َٔ ِْ تِِف َؾبَِذفَِؽ َؾ ْوِؾ اهلِل َوبَِرُْحَ ٍَ ُؿْؾ بِ

ًُقنَ  َّ  [َُيْ
9< 316 

 هقد

1 
ََمَواِت ] َؼ افسَّ َِ َٚن َوُهَق افَِّذي َخ ـَ ٍٚم َو  َأيَّ

ِٜ
َواألَْرَض ِِف ِشتَّ

ًًل  َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ ْؿ َأيُّ ـُ َق ُِ َْٔب
 [َظْرُصُف َظَذ ادَِٚء فِ

; 116 

2 
ـَ ] قَن ِم ُُ ٌؿ إِِنِّ َأِظُيَؽ َأْن َت ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ـِ َمٚ َف َْٖف َؾًَل َتْس

 [اَِلِٚهِِغَ 
8: 139 

3 
[ َْٚ ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ ى َؿُٚفقا َشًَلًمٚ َؿَٚل َشًَلٌم َوَف إِْبَراِهَٔؿ بِٚفُبْؼَ

ًِْجٍؾ َحِْٔذٍ  َٞ َأْن َجَٚء بِ  [َؾََم َفبِ
:= 

139 
197 

4 
َْٚ ُفقًضٚ ِدَء ِِبِْؿ َوَضَٚق ِِبِْؿ َذْرًظٚ َوَؿَٚل َهَذا ] ُِ َودََّٚ َجَٚءْت ُرُش

 ٌٛ  [َيْقٌم َظِهٔ
;; 197 

5 
َْٔس ] ُف َف َّٕ ُٕقُح إِ ٌؾ َؽْرُ َصٚفٍِح َؾًَل َؿَٚل َيٚ  َّ ُف َظ َّٕ ـْ َأْهَِِؽ إِ ِم

ـَ اَِلِٚهِِغَ  قَن ِم ُُ ٌؿ إِِنِّ َأِظُيَؽ َأْن َت ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ـِ َمٚ َف َْٖف  [َتْس
8: 235 

6 
قٌر ] ٍُ ٌَ ٚ بِْسِؿ اهللِ ََمَْراَهٚ َوُمْرَشَٚهٚ إِنَّ َرِّبِّ َف َٓ ُبقا ؾِٔ ـَ َوَؿَٚل اْر

 [َرِحٔؿٌ 
85 252 
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7 
[ ًٜ ٍَ ْؿ ِخٔ ُٓ ََُِٕرُهْؿ َوَأْوَجَس ِمْْ ِْٔف  ْؿ ََل َتِهُؾ إَِف َمَّ َرَأى َأْيِدََيُ َِ َؾ

َْٚ إَِػ َؿْقِم ُفقطٍ  ِْ ٚ ُأْرِش َّٕ ْػ إِ  [َؿُٚفقا ََل َِّتَ
;4 258 

8 
َْٔقَم ] ـَ ادَِٚء َؿَٚل ََل َظِٚصَؿ اف ِْل ِم ُّ ِه ًْ َؿَٚل َشَآِوي إَِػ َجَبٍؾ َي

ـْ َأْمِر اهللِ  [ِم
87 273 

 يقشػ

ُِقنَ ] 1 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ  6 [إِ

42 
60 

2 
َن ] َٜ ِِف َرْحِؾ َأِخِٔف ُثؿَّ َأذَّ َٚي ََ َؾ افسِّ ًَ ِٚزِهْؿ َج َٓ َزُهْؿ بَِج َّٓ َمَّ َج َِ َؾ

ْؿ َفَسِٚرُؿقنَ  ُُ َّٕ ًُِر إِ ٚ اف َٓ ُت ٌن َأيَّ ذِّ َٗ  [ُم
;4 190 

3 
ِْل ُؿْؾ ] ًَ َب ـِ اتَّ ٚ َوَم َٕ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ـِغَ  ـَ اُدْؼِ ٚ ِم َٕ  [َوُشْبَحَٚن اهلِل َوَمٚ َأ
54< 255 

 افرظد

1 

 َّٚ قا ِِم َُ ٍَ ْٕ ًَلَة َوَأ ِْؿ َوَأَؿُٚمقا افهَّ َٚء َوْجِف َرِبِّ ٌَ وا اْبتِ ـَ َصَزُ ]َوافَِّذي

ْؿ َرَزْؿَُْٚهْؿ  َٜ ُأوَفئَِؽ ََلُ َِّٔئ ِٜ افسَّ ًٜ َوَيْدَرُءوَن بِٚحَلَسَْ َٔ
ا َوَظًَلِٕ ِِسًّ

اِر[ َبك افدَّ َْ  ُظ

 

 

66 

44 

2 
ٍد َتَرْوََنَٚ ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ ] َّ ْرِ َظ ٌَ ََمَواِت بِ اهللُ افَِّذي َرَؾَع افسَّ

ًَْرشِ   [اف
6 109 

 احلجر

ـَ ] 1 ٚ ِم ًً ََْْٔٚك َشْب ْد َآَت ََ ًَئِؿَ َوَف ْرَآَن اف َُ  55 ;> [ادََثِِٚن َواف

ْيُتفُ  َؾَِ٘ذا] 2 ُٝ  َشقَّ ْخ ٍَ َٕ ـْ  ؾِٔفِ  َو ًُقا ُروِحل ِم ََ ـَ  َففُ  َؾ  596 =6 [َشِٚجِدي

َىٚنٌ ] 3 ِْ ْؿ ُش ِٓ ْٔ َِ َْٔس َفَؽ َظ  247 86 [إِنَّ ِظَبِٚدي َف

4 [ ٍ٘ ـْ َُحَ َِْهٍٚل ِم ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ  249 :6 [َمْسُْقنٍ َوَف
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 افْحؾ

1 
ْقِء َوهللِ ادََثُؾ األَْظَذ َوُهَق ] ِمُْقَن بِٚآلَِخَرِة َمَثُؾ افسَّ ْٗ ـَ ََل ُي ِذي َِّ فِ

ِزيُز احَلُِٔؿُ  ًَ  [اف
:4 32 

َمُرونَ ] 2 ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ْؿ َوَي ِٓ ـْ َؾْقِؿ ْؿ ِم ُ  107 94 [َُيَُٚؾقَن َرِبَّ

3 
ِحُدوَن ] ِْ ُف َبَؼٌ فَِسُٚن افَِّذي ُي ُّ ِِّ ًَ ََم ُي َّٕ َُقُفقَن إِ ُْؿ َي ُؿ َأَنَّ َِ ًْ َٕ ْد  ََ َوَف

لٌّ َوَهَذا فَِسٌٚن َظَرِِّبٌّ 
ِّ ِْٔف َأْظَج  ُمبنٌِي[إَِف

547 258 

ِجٔؿِ ] 4 َْٔىِٚن افرَّ ـَ افنَّ ًِْذ بِٚهللِ ِم ْرَآَن َؾْٚشَت َُ  246 >= [َؾَِ٘ذا َؿَرْأَت اف

 اإلِساء

1 
ُف األَْشََمُء ] َِ ٚ َمٚ َتْدُظقا َؾ ـَ َأيًّ ُْحَ ُؿِؾ اْدُظقا اهللَ َأِو اْدُظقا افرَّ

 [احُلْسَْك
554 114 

2 
ؾُّ ] ـُ اَد  َٗ ٍُ َع َوافَبَكَ َواف ّْ ٌؿ إِنَّ افسَّ ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ ُػ َمٚ َف َْ َوََل َت

َٚن َظُْْف َمْسُئقًَل  ـَ  [ُأوَفئَِؽ 
7: 144 

ِؿ إَِلَّ َؿًًِِٔل َوَمٚ ] 3 ِْ ًِ ـَ اف  167 9> [ُأوتُِٔتْؿ ِم

َْٔؽ َحِسًٔبٚ] 4 َِ َْٔقَم َظ ِسَؽ اف ٍْ ك بَِْ ٍَ ـَ  262 58 [اْؿَرْأ ـَِتَٚبَؽ 

5 

َْٔؽ َوإِْذ ُهْؿ  ًُقَن إَِف
ِّ ًُقَن بِِف إِْذ َيْسَت

ِّ ُؿ بََِم َيْسَت َِ ـُ َأْظ ْح َٕ  [

قُل افيَّٚدُِقَن إِْن  َُ ُيْر َْٕجَقى إِْذ َي ْٕ ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا * ا َتتَّبِ

ًُقَن َشبًًِٔل  ُِّقا َؾًَل َيْسَتىِٔ ُبقا َفَؽ اأْلَْمَثَٚل َؾَو َْٔػ َُضَ  [ ـَ

8; 299 

 افُٓػ

1 
ِقِّ ] ًَ َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرِبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َواْصِزْ 

فُ  َٓ  [ُيِريُدوَن َوْج
6< 47 

ْؾ َفُف ِظَقًجٚ] 2 ًَ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََلْ َُيْ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  107 5 [احَل

3 
ـْ ] ـِ َرِّبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن ََيْ ِسٔ َٕ َؽ إَِذا  ْر َربَّ ـُ َواْذ

 [َهَذا َرَصًدا
68 232 
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4 
ْخَرِة ] َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ ُٝ احُلقَت َوَمٚ َؿَٚل َأَرَأْي ِسٔ َٕ َؾِِ٘نِّ 

ُف ِِف افَبْحِر َظَجًبٚ َِ َذ َشبِٔ َ َرُه َواِّتَّ ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ  [َأ
:7 232 

5 

ـْ ] َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ََم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

َٚء  ََ َٚن َيْرُجقا فِ ِف ـَ َبَٚدِة َربِّ ًِ ْك بِ ٚ َوََل ُيْؼِ ًًل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َربِّ

 [َأَحًدا

554 299 

 مريؿ

1 [ًّٚٔ
ـِ ِظتِ ُْحَ ْؿ َأَصدُّ َظَذ افرَّ ُ ٍٜ َأَيُّ ًَ ؾِّ ِصٔ ـُ ـْ  َـّ ِم  20 =: [ُثؿَّ َفَِْْْزَظ

2 
[ ٚ َٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َْٖرَش ـْ ُدوَِنِْؿ ِحَجًٚبٚ َؾ َذْت ِم َ ٚ َؾِّٚتَّ ثََّؾ ََلَ َّ ُروَحَْٚ َؾَت

ٚ ا َشِقيًّ  [َبَؼً
5; 197 

3 [ًّٚٔ بِ َٕ ِْل  َِ ًَ  256 74 [َؿَٚل إِِنِّ َظْبُد اهلِل َآَتِِٚنَ افَُِتَٚب َوَج

 ضف

ٚ ِظَْْد َرِّبِّ ِِف ـَِتٍٚب ََل َيِوؾُّ َرِّبِّ َوََل َيَْْسك] 1 َٓ ُّ ِْ  278 96 [َؿَٚل ِظ

ْرِش ] 2 ًَ ـُ َظَذ اف ُْحَ  9 [اْشَتَقىافرَّ

104 
105 
108 
113 
119 
130 

3 
[ [ َٝ ََم َوَمٚ ََتْ ُٓ َْْٔ ََمَواِت َوَمٚ ِِف األَْرِض َوَمٚ َب َفُف َمٚ ِِف افسَّ

 [افثََّرى
: 114 

ًَم ] 4 ِْ ْؿ َوََل ُُئُِىقَن بِِف ِظ ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدَيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ  554 [َي
141 
145 

5 [ ٚ ـً ُٚف َدَر َنكََل َِّتَ  141 ;; [َوََل َِّتْ

ِجْد َفُف َظْزًمٚ] 6 َٕ ـْ َؿْبُؾ َؾَِْزَ َوََلْ  ٚ إَِػ َآَدَم ِم َٕ ْد ِٓ ْد َظ ََ  559 [َوَف
232 
267 

ٌََقى] 7 ُف َؾ  234 565 [َوَظَل َآَدُم َربَّ

ِْٔف َوَهَدى] 8 َِ ُف َؾَتَٚب َظ  234 566 [ُثؿَّ اْجَتَبُٚه َربُّ
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ْح ِِل ]  9 ْ ِِل َأْمِري* َصْدِريَؿَٚل َربِّ اْذَ  256 :6-69 [َوَيسِّ

ًٜ ُمقَشك] 10 ٍَ ِسِف ِخٔ ٍْ َٕ َْٖوَجَس ِِف   258 ;: [َؾ

11 
ـْ ِشْحِرِهْؿ ] ِْٔف ِم َُّٔؾ إَِف ْؿ ُُيَ ُٓ ُّٔ ْؿ َوِظِه قا َؾَِ٘ذا ِحَبَُٚلُ َُ َؿَٚل َبْؾ َأْف

ًَك َٚ َتْس  [َأَنَّ
:: 298 

 اَلٕبٔٚء

1 
ََمَواِت ] ـْ ِِف افسَّ ـْ  َوَفُف َم وَن َظ ِزُ ُْ ـْ ِظَْْدُه ََل َيْسَت َواألَْرِض َوَم

ونَ   [ِظَبَٚدتِِف َوََل َيْسَتْحِسُ
5= 108 

بُِرُهْؿ َهَذا] 2 ـَ ُف  َِ ًَ  7: [َبْؾ َؾ
184 
193 

قنَ ] 3 َُ ُٕقا َيْْىِ ٚ ـَ َُٖفقُهْؿ إِْن   193 7: [َؾْٚش

4 
ِٜ َؾًَل ] ََٔٚم

َِ َْٔقِم اف
ْسَط فِ َِ ـَ اف ََٕوُع ادََقاِزي ًْٔئٚ َوإِْن  َو ٌس َص ٍْ َٕ ُؿ  َِ ُتْي

ك بَِْٚ َحِٚشبِغَ  ٍَ ـَ ٚ َو َْْٔٚ ِِبَ ـْ َخْرَدٍل َأَت ٍٜ ِم َٚل َحبَّ ََ َٚن ِمْث  [ـَ
8; 251 

 احلٟ

ِعُّ  ُهقَ  اهللَ َوَأنَّ ] 1 ًَ بِرُ  اف َُ  :54 6:   [اف

2 

[ٚ ُِقَن ِِبَ َِ
ًْ ُِقٌب َي ْؿ ُؿ قَن ََلُ ُُ ْؿ َيِسُروا ِِف األَْرِض َؾَت َِ َأْو َآَذاٌن  َأَؾ

ُِقُب افَّتِل  َُ ك اف َّ ًْ ـْ َت
ك األَْبَهُٚر َوَفُِ َّ ًْ َٚ ََل َت ٚ َؾَِ٘نَّ ًُقَن ِِبَ َّ َيْس

ُدورِ   [ِِف افهُّ

8: 118 

3 

ََك ] بِلٍّ إَِلَّ إَِذا ََتََّْك َأْف َٕ ـْ َرُشقٍل َوََل  ـْ َؿْبَِِؽ ِم َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

َّٔتِِف 
َْٔىُٚن ِِف ُأْمِْ َْٔىُٚن ُثؿَّ ُُيُُِْؿ اهللُ افنَّ َِل افنَّ ِْ ََْْٔسُخ اهللُ َمٚ ُي َؾ

 [َآَيٚتِِف َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ 

96 298 

 ادٗمْقن

1 
ِْٔف إِْن ] َِ ٍء َوُهَق ُُيُِر َوََل ُُيَُٚر َظ ؾِّ َرْ ـُ قُت  ُُ َِ َِٔدِه َم ـْ بِ ُؿْؾ َم

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت  [ـُ
<< 56 



  

375 
 

1 
َُْٚهؿْ ] ََِٔٚنِْؿ  َوَفْق َرُِحْ ٌْ قا ِِف ُض َِجُّ ـْ ُُضٍّ َف َْٚ َمٚ ِِبِْؿ ِم ٍْ َن ـَ َو

قنَ  ُٓ َّ ًْ  [َي
;9 92 

2 
ُد هللِ ] ّْ ِؾ احَل َُ ِؽ َؾ ِْ ٍُ َؽ َظَذ اف ًَ ـْ َم َٝ َوَم ْٕ َٝ َأ َؾَِ٘ذا اْشَتَقْي

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ ـَ اف ٚ ِم َٕ ٚ َٕجَّ  [افَِّذي 
6< 

108 
120 

 افْقر

1 

قا اهلَل ] ًُ ِْٔف َمٚ ُُحَِّؾ ُؿْؾ َأضِٔ َِ ََم َظ َّٕ ُشقَل َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾِ٘ قا افرَّ ًُ َوَأضِٔ

ُشقِل إَِلَّ  َتُدوا َوَمٚ َظَذ افرَّ قُه ََتْ ًُ ُتْؿ َوإِْن ُتىِٔ ِْ ْؿ َمٚ ُُحِّ ُُ ْٔ َِ َوَظ

 [افَبًَل ُُغ ادُبِغُ 

98 
1 
25 

2 
ُٜ ِِف ] ِٚحَن ٍَ ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َتِنَٔع اف ْؿ َظَذاٌب إِنَّ افَِّذي ـَ َآَمُْقا ََلُ افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ ُتْؿ ََل َت ْٕ ُؿ َوَأ َِ ًْ َٔٚ َواآلَِخَرِة َواهللُ َي ْٕ  [َأفٌِٔؿ ِِف افدُّ
5= 20 

3 
ْؿ ] ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهَٔب ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب قَن َظ ٍُ ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ َؾ

 [َظَذاٌب َأفِٔؿٌ 
:7 70 

 افٍرؿٚن

1 
ََٕرى ] ُٜ َأْو  َُ َْْٔٚ ادًََلئِ َِ ِزَل َظ ْٕ ٚ َفْقََل ُأ َٕ َٚء ََ ـَ ََل َيْرُجقَن فِ َوَؿَٚل افَِّذي

بًِرا ـَ ا  ْؿ َوَظَتْقا ُظُتقًّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ وا ِِف َأ َزُ ُْ ِد اْشَت ََ َْٚ َف  [َربَّ
65 137 

بًِرا] 2 ـَ ا  ْؿ َوَظَتْقا ُظُتقًّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ وا ِِف َأ َزُ ُْ ِد اْشَت ََ  138 65 [َف

ْجِرِمغَ ] 3 ُّ ِْ ى َيْقَمئٍِذ فِ َٜ ََل ُبْؼَ َُ  138 66 [َيْقَم َيَرْوَن ادًََلئِ

4 
ًُقَن إَِلَّ َرُجًًل َمْسُحقًرا] َْٔػ *َوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن إِْن َتتَّبِ ـَ ُيْر  ْٕ ا

ًُقَن َشبًًِٔل  ُِّقا َؾًَل َيْسَتىِٔ ُبقا َفَؽ األَْمَثَٚل َؾَو  [َُضَ
<-= 294 

296 

 افنًراء

وُح األَِمغُ ] 1 َزَل بِِف افرُّ ـَ *َٕ ـَ ادُِْْذِري قَن ِم ُُ بَِؽ فَِت ِْ  [َظَذ َؿ
5=7-

5=8 
42 

قنَ ] 2 ـُ ٚ دَُْدَر َّٕ ِٚن َؿَٚل َأْصَحُٚب ُمقَشك إِ ًَ ّْ َمَّ َتَراَءى اَِل َِ  141 5: [َؾ
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ـِ ] 3 ِدي ْٓ َٔ ًَِل َرِّبِّ َش ـًَلَّ إِنَّ َم  141 6: [َؿَٚل 

 افّْؾ

ُْْتْؿ َصِٚدِؿغَ ُؿْؾ َهُٚتقا ] 1 ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ  127 8: [ُبْرَهٚ

2 
َْٚ َمْْىَِؼ افىَّْرِ ] ّْ ِِّ َٚ افَُّْٚس ُظ ََْٔمُن َداُووَد َوَؿَٚل َيٚ َأَيُّ َِ َوَوِرَث ُش

ْوُؾ ادُبِغُ  ٍَ َق اف ٍء إِنَّ َهَذا ََلُ ؾِّ َرْ ـُ ـْ   [َوُأوتَِْٔٚ ِم
5: 225 

 افَهص

1 

َٜ َظَذ ] ْغِ َوَدَخَؾ ادَِديَْ َِ ٚ َرُج َٓ ٚ َؾَقَجَد ؾِٔ َٓ
ـْ َأْهِِ ٍٜ ِم َِ ٍْ ِحِغ َؽ

ـْ  َٚثُف افَِّذي ِم ٌَ ِه َؾْٚشَت ـْ َظُدوِّ تِِف َوَهَذا ِم ًَ ـْ ِصٔ َتتًَِلِن َهَذا ِم َْ َي

ِْٔف َؿَٚل َهَذا  َِ َٙ َظ ََ َزُه ُمقَشك َؾ ـَ ِه َؾَق ـْ َظُدوِّ تِِف َظَذ افَِّذي ِم ًَ ِصٔ

َْٔىِٚن إِ  ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ ُف َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ ِم َّٕ] 

 

 

59 

20 

ًُقنَ ] 2 ِْٔف ُتْرَج ُؿ َوإَِف ُْ ُف َفُف احُل َٓ ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ َوْج ؾُّ َرْ  >> [ـُ

38 
43 
47 
48 

 

3 

ٍء َهٚفٌِؽ إَِلَّ  ؾُّ َرْ ـُ ٚ َآَخَر ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق  ]َوََل َتْدُع َمَع اهللِ إََِلً

ُؿ  ُْ ُف َفُف احُل َٓ ًُقَن[َوْج ِْٔف ُتْرَج  َوإَِف

 

<< 43 

4 
 ِٜ ََٔٚم

َِ َمًدا إَِػ َيْقِم اف َْٔؾ َِسْ َِّ ُؿ اف ُُ ْٔ َِ َؾ اهللُ َظ ًَ ]ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َج

ًُقَن[ َّ ٍَٔٚء َأَؾًَل َتْس ْؿ بِِو ُُ ْٖتِٔ ـْ إَِفٌف َؽْرُ اهللِ َي  َم
;5 229 

ُف ] 5 َّٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ  246 59 [َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ و َؿَٚل َهَذا ِم

 افًُْبقت

َتُْقنَ ] 1 ٍْ َُقُفقا َآَمَّْٚ َوُهْؿ ََل ُي قا َأْن َي ـُ َٛ افَُّْٚس َأْن ُيْسَ  251 6 [َأَحِس

2 
َِْٔؽ إًِذا ] ِّ

َٔ ىُُّف بِ ـْ ـَِتٍٚب َوََل َِّتُ ـْ َؿْبِِِف ِم ُِق ِم َٝ َتْت ْْ ـُ َوَمٚ 

ُِقنَ   [ََلْرَتَٚب ادُْبىِ
8< 265 
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وم  افرُّ

1 
ـَ  ِذي َِّ بِِٔؾ َذفَِؽ َخْرٌ فِ ـَ افسَّ ُف َوادِْسَُِغ َواْب ََّ ْرَبك َح َُ ]َؾَآِت َذا اف

ُِِحقَن[ ٍْ  ُيِريُدوَن َوْجَف اهللِ َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُ
7< 44 

2 
ُبَق ِِف َأْمَقاِل افَِّْٚس َؾًَل َيْرُبق ِظَْْد اهللِ  ـْ ِرًبٚ فَِرْ ُْٔتْؿ ِم َوَمٚ ]َوَمٚ َآَت

قَن[ ٍُ ًِ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْو ٍٚة ُتِريُدوَن َوْجَف اهللِ َؾ ـَ ـْ َز ُْٔتْؿ ِم  َآَت
7= 44 

 افسجدة

1 
 َّٚ ٚ َوِِم ًً َّ ْؿ َخْقًؾٚ َوَض ُ ـِ ادََوِٚجِع َيْدُظقَن َرِبَّ ْؿ َظ ]َتَتَجََٚف ُجُْقُِبُ

َُقَن[ ٍِ
 َرَزْؿَُْٚهْؿ ُيْْ

5: 161 

2 
ؾَّ ] ـُ ـَ  ـْ ضِغٍ افَِّذي َأْحَس َسِٚن ِم ْٕ َؼ اإِل ِْ ُف َوَبَدَأ َخ ََ َِ ٍء َخ  [َرْ

 
; 249 

ٍس ُهَداَهٚ] 3 ٍْ َٕ ؾَّ  ـُ  َْْٚٔ  251 57 [َوَفْق ِصْئَْٚ آَلََت

 األحزاب

1 

قَن ] ُُ َٙ اهللُ َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن َي ٍٜ إَِذا َؿ ِمَْ ْٗ ـٍ َوََل ُم ِم ْٗ َٚن دُِ ـَ َوَمٚ 

ْد َضؾَّ َضًَلًَل  ََ ًِْص اهللَ َوَرُشقَفُف َؾ ـْ َي ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم ُؿ اخِلَرَ ََلُ

 ُمبِونًا[

7: 167 

2 
ُٕقا ] ق ُُ ـَ َآَمُْقا ََل َت ٚ افَِّذي َ َّٚ َيٚ َأَيُّ َأُه اهللُ ِِم ـَ َآَذْوا ُمقَشك َؾَزَّ ٚفَِّذي ـَ

ٚ ًٓ َٚن ِظَْْد اهللِ َوِجٔ ـَ  [َؿُٚفقا َو
:= 

211 
213 
219 

 ؾٚضر

فُ ] 1 ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افهَّ َّ ًَ ُٛ َواف ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ ُد اف ًَ ِْٔف َيْه  54 [إَِف
107 
108 

 يس

1 
[ َّٚ ْؿ ِِم َْٚ ََلُ َْ َِ ٚ َخ َّٕ ٚ َأَوََلْ َيَرْوا َأ ْؿ ََلَ ُٓ ًٚمٚ َؾ ًَ ْٕ ْٝ َأْيِديَْٚ َأ َِ ِّ َظ

قنَ  ُُ  [َمٚفِ
;5 57 

 ص
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ََٔديَّ ] 1 ُٝ بِ َْ َِ َؽ َأْن َتْسُجَد دَِٚ َخ ًَ  9; [َمٚ َمَْ
54 
56 

2 
َت ] َزْ ُْ ََٔديَّ َأْشَت ُٝ بِ َْ َِ َؽ َأْن َتْسُجَد دَِٚ َخ ًَ َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ

ٚفِغَ  ًَ ـَ اف َٝ ِم ْْ ـُ  [َأْم 
;9 56 

ًِغَ ] 3
ْؿ َأَْجَ ُٓ َؽ ِمْْ ًَ ـْ َتبِ َّ ََّْؿ ِمَْْؽ َوِِم َٓ  98 9> [أَلَْمََلَنَّ َج

ٌء ُظَجٌٚب ] 4  175 9 [إِنَّ َهَذا َفَقْ

5 

ًِْدي  ـْ َب ٌِل أِلََحٍد ِم ٚ ََل َيَْْب ًُ ِْ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ ]َؿَٚل َربِّ اْؽ

ُٚب  َٝ افَقهَّ ْٕ ََّٕؽ َأ ٚ َفُف *  إِ َٕ ْر ُٞ َؾَسخَّ ْٔ َْٖمِرِه ُرَخًٚء َح ِري بِ يَح ََتْ افرِّ

اصٍ * َأَصَٚب  ؾَّ َبٍَّْٚء َوَؽقَّ ـُ َٔٚضَِغ  َِٕغ ِِف * َوافنَّ رَّ ََ ـَ ُم َوَآَخِري

ٚدِ  ٍَ ْرِ ِحَسٍٚب *  األَْص ٌَ ـْ َأْو َأْمِسْؽ بِ ٚ َؾْٚمُْ َٕ َوإِنَّ َفُف *  َهَذا َظَىُٚؤ

ـَ َمَآٍب[ ك َوُحْس ٍَ ٚ َفُزْف َٕ  ِظَْْد

79 -84 225 
248 

6 

ْؿ َبْغَ افَِّْٚس ] ُُ ًٜ ِِف األَْرِض َؾْٚح ٍَ ََْٚك َخِِٔ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ َيٚ َداُووُد إِ

ُِّقَن  ـَ َيِو ـْ َشبِِٔؾ اهللِ إِنَّ افَِّذي ََِّؽ َظ ُِٔو بِٚحَلؼِّ َوََل َتتَّبِِع اََلَقى َؾ

َُٕسقا َيْقَم احِلَسِٚب  ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد بََِم  ـْ َشبِِٔؾ اهلِل ََلُ  [َظ

6: 235 

7 
[ ٍٛ ْٔىُٚن بُِْْه َِْل افنَّ ُف َأِنِّ َمسَّ ََٕٚدى َربَّ ْر َظْبَدٕٚ َأيُّقَب إِْذ  ـُ َواْذ

 [َوَظذاٍب 
85 246 

مر  افزُّ

1 
[ ِٜ ََٔٚم

َِ ٚ َؿْبَوتُُف َيْقَم اف ًً َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه َواألَْرُض ََجِٔ

ِِْٔف  ِّ
َٔ ٌٚت بِ َمَواُت َمْىِقيَّ قنَ َوافسَّ ـُ َٚػ َظَمَّ ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ  [ُشْبَحٚ

:; 
57 
67 

 ؽٚؾر

بِرِ ] 1 َُ ِعِّ اف ًَ ُؿ هلِل اف ُْ  106 56 [َؾٚحُل

ـَ ] 2 ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ـْ ِظَبَٚدِِت َش وَن َظ ِزُ ُْ ـَ َيْسَت  108 4: [إِنَّ افَِّذي

3 
ًحٚ ] ـِ ِِل َسْ ُغ األَْشَبَٚب* َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن َيٚ َهَٚمُٚن اْب ُِ ًَعِّ َأْب َف

َِِع إَِػ إَِفِف ُمقَشك َٖضَّ ََمَواِت َؾ  [َأْشَبَٚب افسَّ
7:-7; 109 
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قرى  افنُّ

ُٔع افَبِهرُ ] 1 ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس   55 [َف

58 
63 
95 

133 
147 
181 

2 

ٚ َمٚ ] َٕ ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروًحٚ ِم َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ َأْوَح ـَ َٝ َتْدِري َمٚ َو ْْ ـُ

ـْ  َنُٚء ِم َٕ ـْ  ُٕقًرا ََنِْدي بِِف َم َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
افَُِتُٚب َوََل اإِليََمُن َوَفُِ

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ٚ َوإِ َٕ  [ِظَبِٚد

96 
146 
258 

3 
ـْ َوَراِء ] ًٔٚ َأْو ِم ُف اهللُ إَِلَّ َوْح َّ ِِّ َُ َٚن فَِبَؼٍ َأْن ُي ـَ ِحَجٍٚب َأْو َوَمٚ 

ُف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  َّٕ ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ  [ُيْرِشَؾ َرُشقًَل َؾ
95 268 

خرف  افزُّ

ُِقنَ ] 1 َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ َُْٚه ُؿْرَآ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  42 7 [إِ

ُثقنَ ] 2 ُُ َذاَب إَِذا ُهْؿ َيْْ ًَ ُؿ اف ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َمَّ  َِ  187 94 [َؾ

3 
ْؿ إَِذا اْشَتَقْيُتْؿ ] ُُ َٜ َربِّ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ قِرِه ُثؿَّ َتْذ ُٓ فَِتْسَتُقوا َظَذ ُط

ْٔفِ  َِ  [َظ
57 121 

ْؿ َمٚـُِثقنَ ] 4 ُُ َّٕ َْْٔٚ َربَُّؽ َؿَٚل إِ َِ ِض َظ َْ َٔ
َٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فِ َٕ  140 ;; [َو

 افٍتح

ًُقَن ] 1 ََم ُيَبٚيِ َّٕ ََٕؽ إِ ق ًُ ـَ ُيَبٚيِ  56 54 [اهللَ َيُد اهللِ َؾْقَق َأْيدَيِؿْ إِنَّ افَِّذي

ِٜ اهللِ َتْبِديًًل ] 2 ـْ ََتَِد فُِسَّْ ـْ َؿْبُؾ َوَف ْٝ ِم َِ َٜ اهللِ افَّتِل َؿْد َخ  250 67 [ُشَّْ

 ق

ـْ َمِزيدٍ ] 1 َُقُل َهْؾ ِم ََّْؿ َهِؾ اْمَتََلِْت َوَت َٓ قُل ِِلَ َُ َٕ  98 74 [َيْقَم 

ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ] 2 ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد ََلُ َٓ  79 [ؾِٔ
149 
150 
163 

 افذاريٚت
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ُبُدونِ ] 3 ًْ َٔ
َْٕس إَِلَّ فِ َـّ َواإِل ُٝ اِِل َْ َِ  54 :9 [َوَمٚ َخ

 افَّْجؿ

ـِ اََلَقى] 1  1 8_7 [إِْن ُهَق إَِلَّ َوْحٌل ُيقَحك* َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

 209 ; [َوُهَق بِٚألُُؾِؼ األَْظَذ ] 2

 افَّر

ـِرٍ ] 1 ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ ْؿ َؾ ُُ ََٔٚظ َْٚ َأْص ُْ َِ ْد َأْه ََ  20 95 [َوَف

2 
رٍّ 

ِّ ْحٍس ُمْسَت َٕ ا ِِف َيْقِم  َسً ْؿ ِرًُيٚ َسْ ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ٚ َأْرَش َّٕ َتِْْزُع * ]إِ

ًٍِر[ ََ ْخٍؾ ُمْْ َٕ ُْؿ َأْظَجُٚز  ََٖنَّ ـَ  افََّْٚس 
5=-64 170 

ُحـ  افرَّ

َؽ ] 1 ََك َوْجُف َربِّ َرامِ َوَيْب ـْ  44 ;6 [ُذو اَِلًَلِل َواإِل

ٚرِ ] 2 خَّ ٍَ ٚف ـَ َِْهٍٚل  ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ َؼ اإِل َِ  251 58 [َخ

 افقاؿًٜ

 172 74 [َوطِؾٍّ َِمُْدودٍ ] 1

 ادجٚدفٜ

1 

ٍٜ إَِلَّ ُهَق ] َس ْؿ َوََل ََخْ ُٓ ًُ ٍٜ إَِلَّ ُهَق َرابِ َْٕجَقى َثًَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

ْؿ َوََل  ُٓ ـَ َمٚ َشِٚدُش ْؿ َأْي ُٓ ًَ َثَر إَِلَّ ُهَق َم ـْ ـْ َذفَِؽ َوََل َأ َٕك ِم َأْد

ُٕقا ٚ  [ـَ

; 114 

 احلؼ

1 
َُقا اهللَ ] قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب  ََ ًِ  [إِنَّ اهللَ َصِديُد اف
; 1 

ػ  افهَّ

ٔؿٌ ] 1 َِ  => [إِِنِّ َش

184 
189 
190 
191 
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2 

قَن َأِنِّ ] ُّ َِ ًْ ِْل َوَؿْد َت َٕ ُذو ْٗ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم َِلَ ُت ََ َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ْقَم  ََ ْؿ َواهللُ ََل ََيِْدي اف قَِبُ ُِ َمَّ َزاُؽقا َأَزا َُغ اهللُ ُؿ َِ ْؿ َؾ ُُ ْٔ َرُشقُل اهللِ إَِف

َِغَ  ِٚش ٍَ  [اف

9 212 

3 
ْؿ َأُهْؿ َأَصدُّ ] ِٓ تِ ٍْ ـْ ضٍِغ َؾْٚشَت َُْٚهْؿ ِم َْ َِ ٚ َخ َّٕ َْٚ إِ َْ َِ ـْ َخ ٚ َأْم َم ًَ ِْ َخ

 [ََلِزٍب 
55 249 

 افتَّحريؿ

ََم ] 1 ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ  60 8 [َص

2 
ٌِل َمْرَضَٚة َأْزَواِجَؽ ] ُم َمٚ َأَحؾَّ اهللُ َفَؽ َتْبَت رِّ ٚ افَّْبِلُّ َِلَ َُتَ َ َيٚ َأَيُّ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ  [َواهللُ َؽ
5 277 

 ادِؽ

ُؽ ] 1 ِْ َِٔدِه ادُ  56 5 [َتَبَٚرَك افَِّذي بِ

2 
ُؿ األَْرَض َؾَِ٘ذا ِهَل ََتُقرُ ] ُُ ََمِء َأْن َُيِْسَػ بِ ـْ ِِف افسَّ  [َأَأِمُْْتْؿ َم

 
5: 109 

3 
ًًل َوُهَق ] َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ ْؿ َأيُّ ـُ َق ُِ َْٔب

ََٔٚة فِ َؼ ادَْقَت َواحَل َِ افَِّذي َخ

قرُ  ٍُ ٌَ ِزيُز اف ًَ  [اف
6 251 

 افَِؿ

ًُقنَ ] 1 ُجقِد َؾًَل َيْسَتىِٔ ـْ َشٍٚق َوُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ َنُػ َظ ُْ  86 [َيْقَم ُي

81 
82 
83 
84 
85 
88 
89 
92 
93 

ُجقِد َوُهْؿ َشٚدُِقنَ ] 2 ُٕقا ُيْدَظْقَن إَِػ افسُّ ٚ ـَ  83 87 [َوَؿْد 

ٍؼ َظئِؿٍ ] 3 ُِ ًَذ ُخ َؽ َف َّٕ  292 8 [َوإِ
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ٜ  احلٚؿَّ

َٜ َيٚ ] 1 َٔ ِٚض ََ ِٝ اف َٕ ٚ ـَ  ٚ َٓ َْٔت  140 ;6 [َف

2 
ْقَم  ََ ى اف ٍٚم ُحُسقًمٚ َؾَسَ َٜ َأيَّ َٔ

ٍَٔٚل َوَثََمِٕ ْؿ َشْبَع َف ِٓ ْٔ َِ َرَهٚ َظ ]َشخَّ

]ٍٜ ْخٍؾ َخِٚوَي َٕ ُْؿ َأْظَجُٚز  ََٖنَّ ـَ َظك  ٚ َسْ َٓ  ؾِٔ
; 169 

 ادًٚرج

1 
ِْٔف ِِف َيْقٍم ] وُح إَِف ُٜ َوافرُّ َُ ُرُج ادًََلئِ ًْ َداُرُه ََخِْسَغ َأْفَػ َت َْ َٚن ِم ـَ

 ٍٜ  [َشَْ
8 107 

 ادزمؾ

ًًٔل ] 1 َِ َْٔؽ َؿْقًَل َث َِ ل َظ َِ ِْ ٚ َشُْ َّٕ  267 9 [إِ

 افَٔٚمٜ

ةٌ ] 1 َُِٕٚضَ َٕٚطَِرةٌ * ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   ٚ َ  150 67-66 [إَِػ َرِبِّ

َك ُشًدى] 2 َسُٚن َأْن ُيْسَ ْٕ ُٛ اإِل َس  251 :7 [َأَُيْ

فُ إِنَّ ] 3 َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ ََجْ َِ  264 ;5 [َظ

 ادىٍٍَّغ

ِْؿ َيْقَمئٍِذ دََْحُجقُبقنَ ] 1 ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ ًلَّ إَِنَّ  59 [ـَ
151 
152 
154 

 األظذ

 107 5 [َشبِِّح اْشَؿ َربَِّؽ األَْظَذ ] 1

ِرُئَؽ َؾًَل َتَْْسك] 2 َْ  : [َشُْ
232 
267 

 افٍجر

َٚوَجَٚء َربَُّؽ ] 1 ًٍّ ٚ َص ًٍّ َُِؽ َص  128 66 [َوادَ

 افنّس

اَهٚ] 1 ْؿ َؾَسقَّ ِٓ بِ ْٕ ْؿ بَِذ ُ ْؿ َرِبُّ ِٓ ْٔ َِ ُروَهٚ َؾَدْمَدَم َظ ََ ًَ ُبقُه َؾ ذَّ َُ  315 58 [َؾ

حك  افوُّ
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َدى[ 1 َٓ  145 ;-: ]َأََلْ َُيِْدَك َيتًَِٔم َؾَآَوى* َوَوَجَدَك َضَٚلًّ َؾ

 افًِؼ

ٍَِؼ[]اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ  1 ـْ َظ َسَٚن ِم ْٕ َؼ اإِل َِ َؼ *َخ َِ  254 6-5 افَِّذي َخ

 افًك

ل ُخْسٍ ] 1 ٍِ َسَٚن َف ْٕ  60 6 [إِنَّ اإِل

 افٍِؼ

ِؼ ] 1 َِ ٍَ  303 5 [ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اف

دِ ] 2 ََ ًُ َٚثِٚت ِِف اف ٍَّ ـْ َذِّ افَّْ  303 8 [َوِم
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 .ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة

 رقم الصفحة الحديث م

ـي ..."  " ًإفَّ اهللى  1  37 الى يىنىا

 37 "  أىعيكذي ًبكىٍجًيؾى ..." 2

ةو آًنيىتيييمىا ..." 3 نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ  37 "  جى

اًلي ..." 4 دَّؽي ًبثيميثىٍي مى : فىأىتىصى : " الى ". قىاؿى  46 "  قىاؿى

ًتًو ..."  "  ًإفَّ اهللى  5 بلى ـٍ ًفي صى ًدكي  46 ًقبىؿى كىٍجًو أىحى

يىا نىفىقىةه ..." 6  53 " يىدي المًَّو مىؤٍلىل الى يىًغيضي

يىٍطًكم السَّمىا،ى ًبيىًميًنًو ..." 7 ، كى  53 " يىٍقًبضي المَّوي األىٍرضى

دَّؽى ًبعىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو طىيٍّبو ..." 8  53 " مىٍف تىصى

نىاًبرى ًمٍف نيكرو ...""ًإفَّ  9 مىى مى  54 اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى اهلًل عى

: لىًك اٍستىٍشفىٍعنىا  13 " يىٍجتىًمعي الميٍؤًمنيكفى يىٍكـى الًقيىامىًة، فىيىقيكليكفى
بٍّنىا ..."  ًإلىى رى

58 

ميكسىى، فىقىاؿى لىوي ميكسىى ..." 11 ـي كى  59 " اٍحتىجَّ آدى

 59 يىٍبسيطي يىدىهي ًبالمٍَّيًؿ ًليىتيكبى ميًسي،ي النَّيىار ..." " ًإفَّ اهللى  12

ٍمؽى ..."" ًإفَّ المَّوى  13 مىؽى اٍلخى  59 ، لىمَّا خى

بنا ًممَّا قىاؿى "  14 مَّـى تىعىج  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًحؾى رىسيكؿي اهلًل صى فىضى
ٍبر ..."  اٍلحى

67 

ـى  15 اًبًع الرٍَّحمىفً ًإفَّ قيميكبى بىًني آدى  كيمَّيىا بىٍيفى ًإٍصبىعىٍيًف ًمٍف أىصى
"... 

  75ـ  68

ا أىٍنتيـٍ  16 ـٍ كىمى افٍّكي مىى مىصى  71 ..." " عى

ٍدتي بىٍردى أىنىاًمًمًو بىٍيفى ثىٍديىيَّ  17 تَّى كىجى  71 ..." " حى

مىى ًديًنؾى  18  73 ..." "يىا ميقىمٍّبى القيميكًب ثىبٍٍّت قىٍمًبي عى

ٍؤيىًة الشٍَّمًس كىالقىمىًر ًإذىا كىانىٍت  "  19 كفى ًفي ري اري ىىٍؿ تيضى
ٍحكنا ..."  صى

 135ـ  79

ب نىا  "  23 دي لىوي كيؿ  ميٍؤًمفو  يىٍكًشؼي رى عىٍف سىاًقًو، فىيىٍسجي
ميٍؤًمنىةو ..."  كى

 84ـ  83

ًليفى كىاآٍلًخًريفى ًلًميقىاًت يىٍكـو مى  "  21  86 ٍعميكـو ..."يىٍجمىعي اهللي اأٍلىكَّ

ًعيدو كىاًحدو  22 مىعى المَّوي اٍلًعبىادى ًفي صى  88 ..." " ًإذىا جى
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: ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو  23 ـي تىقيكؿي يىنَّ  94 ..." " الى تىزىاؿي جى

نَّةي  24 ، كىاٍلجى ًت النَّاري اجَّ  94 ..." " تىحى

 133 أىٍيفى اهللي؟ ...؟»فىأىتىٍيتيوي ًبيىا، فىقىاؿى لىيىا: « اٍئًتًني ًبيىا "  25

ميييـي الرٍَّحمىفي ..." "  26  113 الرَّاًحميكفى يىٍرحى

ٍبًدًه أىٍف يىٍرفىعى ًإلىٍيًو  27 ًييٌّ كىًريـه، يىٍستىٍحًيي ًمٍف عى ـٍ حى بَّكي " ًإفَّ رى
 ..." يىدىٍيوً 

113 

ثنا ..." "  28 تىٍيًف، أىٍك ثىبلى  113 اٍستىًعيذيكا ًبالمًَّو ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر مىرَّ

مىبلىًئكىةه ًبالنَّيىارً  29 ـٍ مىبلىًئكىةه ًبالمٍَّيًؿ كى  111 ..." " يىتىعىاقىبيكفى  ًفيكي

ـٍ يىكيٍف شىٍي،ه قىٍبمىوي  33 لى  117 ..." " كىافى المَّوي كى

ب نىا  31 اً، الد ٍنيىا ..."" يىٍنًزؿي رى تىعىالىى كيؿَّ لىٍيمىةو ًإلىى السَّمى  124 تىبىارىؾى كى

ٍبدنا ًمفى النَّاًر  32 ا ًمٍف يىٍكـو أىٍكثىرى ًمٍف أىٍف ييٍعًتؽى اهللي ًفيًو عى " مى
"... 

124 

اً، الد ٍنيىا ًلشىٍطًر المٍَّيًؿ أىٍك لىثيميًث  33 المٍَّيًؿ " يىٍنًزؿي المَّوي ًإلىى السَّمى
 اآٍلًخًر فىيىقيكؿي ..."

127 

كً،  34 ـٍ ًبالسٍّكىاًؾ مىعى اٍلكيضي ىمىٍرتييي مىى أيمًَّتي ألى " لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى
"... 

127 

اً، الد ٍنيىا ..." 35  127 " ًإذىا كىافى ثيميثي المٍَّيًؿ اٍلبىاًقي يىٍيًبطي ًإلىى السَّمى

ٍكفى ىىذىا القىمىرى ..." " 36 ـٍ كىمىا تىرى بَّكي ٍكفى رى ـٍ سىتىرى  134 ًإنَّكي

نَّة ...""  37 نًَّة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى  134 ًإذىا دىخى

ٍؤيىًة الشٍَّمًس ًفي الظًَّييرىًة ..." " 38 كفى ًفي ري ار   135 ىىٍؿ تيضى

ييٍعطىى كي  39 يىتًَّبعيكنىوي، كى ، كى ـٍ  156 ..." ؿ  ًإٍنسىافو مينىاًفؽو " فىيىٍنطىًمؽي ًبًي

ابه ..." "  43 كفى ًفي الشٍَّمًس لىٍيسى ديكنىيىا سىحى ار   157 ىىٍؿ تيضى

ا ًفيًيمىا "  41 مى ةو، آًنيىتيييمىا كى نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ  158 ..." جى

ـٍ ًعيىاننا ..." "  42 بَّكي ٍكفى رى ـٍ سىتىرى  158 ًإنَّكي

ـى  43 مىؽى المَّوي آدى  166 كىطيكليوي ًست كفى ًذرىاعنا ..." " خى

مىى صيكرىًة القىمىًر لىٍيمىةى  44 نَّةى عى ميكفى الجى ؿى زيٍمرىةو يىٍدخي "  ًإفَّ أىكَّ
 البىٍدًر ..."

171 

 173 " ًضٍرسي اٍلكىاًفًر، أىٍك نىابي اٍلكىاًفر ..." 45

ـي  46 ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي  185 ًإالَّ ثىبلىثى كىذىبىاتو .." " لى
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ٍكًت ًإلىى ميكسىى  47 ا،ى مىمىؾي اٍلمى بَّؾى فىقىاؿى لىوي:   " جى  أىًجٍب رى
"... 

196 

مَّدنا رىسيكؿي  "  48 ـي أىٍف تىٍشيىدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىأىفَّ ميحى ٍسبلى اإٍلً
 ..." اهلًل 

199 

ٍرًب ..." "  49 ًليًّا فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى  231 مىٍف عىادىل ًلي كى

ٍف أىحىبَّ ًلقىا،ى اهلًل، أىحىبَّ اهللي ًلقىا،ىهي ..." "  53  232 مى

ٍيًنؾى ..." "  51 ، لىطىعىٍنتي ًبًو ًفي عى ـي أىنَّؾى تىٍنظيري  236 لىٍك أىٍعمى

ـٍ ..."مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر  "  52  236 ًإٍذًنًي

ًئكىةي ًمٍف نيكرو ..." "  53 ًمقىًت اٍلمىبلى  237 خي

 238 ..." " لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مىا لىًقيتي  54

ةى ..." "  55 ا فىعىؿى أىًسيريؾى البىاًرحى ٍيرىةى، مى  239 يىا أىبىا ىيرى

ًييًّا ًستٍّيرنا ..."  ًإفَّ ميكسىى  "  56  211 كىافى رىجيبلن حى

مىيَّ قىٍبؿ ...""  57 مٍّـي عى رنا ًبمىكَّةى كىافى ييسى جى ىٍعًرؼي حى  217 ًإنٍّي ألى

مىٍيؾى نىًبيٌّ ..." "  58 دي فىًإنَّمىا عى  217 اٍثبيٍت أيحي

ـي:  59 ا السَّبلى مىٍيًيمى دى عى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ىطيكفىفَّ المٍَّيمىةى " " قىاؿى سي ألى
مىى ًمائىًة اٍمرىأىةو ..."  عى

222 

مىٍيمىافي  63 مىى ًتٍسًعيفى اٍمرىأىةن " قىاؿى سي ىطيكفىفَّ المٍَّيمىةى عى : ألى
"... 

222 

مىى  61 ىطيكفىفَّ المٍَّيمىةى عى دى نىًبي  اهلًل: ألى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي " قىاؿى سي
 سىٍبًعيفى اٍمرىأىةن ..." 

222 

ًة الكىاًحدىًة   "  كىافى النًَّبي   62 مىى ًنسىاًئًو ًفي السَّاعى يىديكري عى
"... 

227 

تَّى يىتىقىارىبى الزَّمىافي ..." 63  229 "  الى تىقيكـي السَّاعىةي حى

ـٍ يىٍحنىٍث ..." 64 : ًإٍف شىا،ى المَّوي لى  234 " لىٍك قىاؿى

 235 اأٍلىٍمثىؿي ..."" اأٍلىٍنًبيىا،ي، ثيَـّ  65

رىةو ..." 66  237 " نىزىؿى نىًبيٌّ ًمفى األىٍنًبيىاً، تىٍحتى شىجى

انىتىامى ًمفى الد ٍنيىا"   67 ٍيحى  241 ..." ىيمىا رى

اًضنىًتي ًمٍف بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو  66  243 ..." " كىانىٍت حى

ا ًمٍف مىٍكليكدو ييكلىدي ًإالَّ كىالشٍَّيطىافي يىمىس وي ًحيفى ييكلىدي  "  67  343 ..." مى
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ةى  68 مىيَّ اٍلبىاًرحى عىؿى يىٍفًتؾي عى  249 ..." " ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمفى اٍلًجفٍّ جى

ـى ًمٍف أىًديـً اأٍلىٍرًض كيمٍّيىا ..." " 69 مىؽى المَّوي آدى  253 خى

ـٍ أىٍنسى "  73 ر ..."لى ـٍ تيٍقصى لى  271 كى

كىذىا آيىة ..." " 71 ًني كىذىا كى  278 رىًحمىوي المَّوي لىقىٍد أىٍذكىرى

ا نىًسيتي  72 مى ةي كى رىًت الصَّبلى  283 ..." " مىا قىصي

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع ..." "  73 ـٍ ثىبلىثنا فىمى ديكي  287 ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى

ـٍ ًبًو ..." "  74 ًة شىٍي،ه أىٍنبىٍأتيكي دىثى ًفي الصَّبلى  293 ًإنَّوي لىٍك حى

كىأىفَّ مىا،ىىىا نيقىاعىةي الًحنَّاً، ..." "  75  294 ىىًذًه الًبٍئري الًَّتي أيًريتييىا، كى

ٍيرى العىبَّاًس ..." "  76 ـٍ ًإالَّ ليدَّ، غى ده ًمٍنكي  339 الى يىٍبقىى أىحى

 311 مىا ىىذىا؟ أىًفٍعؿي ًنسىا،و ًجٍئفى ًمٍف ىىاىينىا ..." "  77

 313 "مف فعؿ ًبي ىىذىا" قىاليكا: يىا رىسيكؿ المَّو عمؾ اٍلعىبَّاس ..." 78
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 فيرس األعالم الُمترَجم ليمثالثًا: 
 

 الصفحة اسم العمم م

 293 إبراىيـ النخعي    1

 99 ابف أبي زمنيف   2

 285 ابف الجزرم   3

 17 ابف الصبلح                            4

 332 ابف القصار                             5

 126 ابف الكزير                            6

 215 ابف بطاؿ                            7

 258 ابف جزم الكمبي                            8

 21 ابف حـز                            9

 76 ابف خزيمة                            10

 289 ابف دقيؽ العيد                            11

 22 ابف قتيبة الدينكرم                             12

 282 ابف مندة                            13

 239 أبك البقا، الدميرم                            14

 22 أبك الحسف األشعرم                            15

 76 أبك بكر اآلجرم                            16

 48 أبك بكر الخبلؿ                            17

 288 أبك بكر السختياني                            18

 93 أبك بكر بف أبي خيثمة                            19

 9 أبك حاتـ الرازم                            20

 75 أبك سميماف الخطابي                             21

 128 أبك عثماف النيسابكرم                            22

 145 أبك مظفر السمعاني                             23

 98 أبك يعمى الفرا،                             24

 91 أبك يعمى المكصمي                            25

 93 أسامة بف زيد بف أسمـ                            26
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 17                            اإلماـ الجكيني 27

 17 اإلماـ الشككاني                            28

 15 اإلماـ النككم                            29

 189 الحجاج بف عبلط                             30

 12 الذىبي                            31

 133 زىير بف عباد الرؤاسي                            32

 138 سراج الديف النعماني                            33

 294 سفياف بف عيينة                            34

 23 شمس الديف السفاريني                             35

 264 شمس الديف السفيرم                            36

 21 الشيرستاني                            37

 85 عبد الرحمف السعدم                            73

 128 عبد اهلل بف طاىر                            38

 9 عمي بف المديني                            39

 133 عيسى بف يكنس                            40

 76 الفرا، البغكم                            41

 133 الفضيؿ بف عياض                            42

 12 القعنبي                            43

 193 الكشميرم                            44

 151 مجاىد بف جبر المخزكمي                            45

 297 محمد الطاىر التكنسي                            46

 13 محمد الماسرجسي                            47

 13 محمد بف عبد الكىاب الفرا،                            48

 133 محمد بف كضاح                           49

 333 محمد محمد أبك شيبة                            50

 151 مقاتؿ بف سميماف                           51

 158 ناصر الديف البيضاكم                            52

 215 نكر الديف الحمبي                            53

 72 يحيى بف سعيد                           54
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 12 يحيى بف يحيى النيسابكرم                            55

 129 يكسؼ بف عدم                             56

 

 

 

 




