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  مقدمة

الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله الطاهرین الطیبین 
  وصحبه الغر المیامین ومن حذا حذوهم واستن بسنتهم إلى یوم الدین ،

   أما بعد :

ى خبث ألبین للقارئ مد هذا مبحث بسیط جمعت به بعض طعونات الرافضة في ( هللا ) جل وعال
  وفسق هؤالء القوم ومدى تعدیهم على الذات اإللهیة فما بالكم من دونها ؟

بنیت عقیدة هؤالء القوم مما ال یخفى علیكم على ید یهودي إدعى اإلسالم وهو عبدهللا بن سبأ ( ابن 
  السوداء )

  ء لهذا الدین ، وما زال الیهود منذ بعث هللا رسوله محمد صلى هللا علیه وسلم إلى یومنا هذا وهم أعدا

وقال تعالى :  -  ١٢٠البقرة :  -)َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَیُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهمْ ( قال تعالى : 
ْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا ِبالَِّذَي ُأنِزَل َعَلى الَِّذیَن آَمُنوْا َوْجَه النََّهاِر وَ ( اْكُفُروْا آِخَرُه َلَعلَُّهْم َوَقاَلت طَّآِئَفٌة مِّ

ْن (، وقال تعالى : - ٧٣،  ٧٢آل عمران :  -)َیْرِجُعوَن ، َوَال ُتْؤِمُنوْا ِإالَّ ِلَمن َتِبَع ِدیَنُكْم .. َودَّت طَّآِئَفٌة مِّ
حقد الیهود  إلى آخرها من اآلیات الكثیرة الدالة على - ٦٩آل عمران :  -)..   أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُیِضلُّوَنُكمْ 

  على اإلسالم .

وبما أن دین الرافضة قد أسسه هذا الیهودي فال شك أنه دین بني أساسا لهدم دین اإلسالم والكراهیة 
والحقد على المسلمین ، كما أن المجوس قد طابت لهم هذه األفكار وأتبعوها وزادوا علیها الكثیر من 

ك كسرى وفتح إیوانه في عهد الفاروق عمر بن عقائدهم المجوسیة والحقد على اإلسالم الذي هد مل
  الخطاب رضي هللا عنه .

وما كان تعلقهم وغلوهم في آل البیت سوى خدعة لتشتیت شمل المسلمین واإلطاحة بالقرآن والسنة ، 
ِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ُیِریُدوَن َأن ُیْطِفُؤوْا ُنوَر اهللِّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَیْأَبى اهلّلُ ِإالَّ َأن یُ (ولكن هیهات هیهات 



ِلُیِحقَّ (،  ٨الصف : )ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤوا ُنوَر اهللَِّ ِبَأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن (، ٣٢التوبة : )
ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِدیِن اْلَحقِّ (،  ٨:  األنفال)اْلَحقَّ َوُیْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن 

یِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ    ٣٣التوبة :) ِلُیْظِهَرُه َعَلى الدِّ

وقد حفظ هللا تعالى هذا الدین وتعهد بحفظ القرآن الكریم الذي هو كالم هللا جل وعال وشرعه آلخر 
  األمم ،

 لهذه األمة من بعد نبیها صلى هللا علیه وسلم وصحابته الكرام رضي هللا عنهم أئمة وقد قّیض هللا
من التابعین وتابعي التابعین وعلماء نافحوا ودفعوا كل شبهة ووضحوا وبینوا بدع الخارجین عن 

منهج السلف وكشفوا فسق المبتدعة المحدثین في هذا الدین وكأن هذا الدین لم یكتمل وهللا سبحانه 
 - )... اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا ... (وتعالى قال 

من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد   (، وقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم  -  ٣المائدة : 
، وقال صلى هللا رواه مسلم  -   )عمل لیس علیه أمرنا فهو ردكل   (، وفي لفظ آخر  - متفق علیه -)

رواه   -   ) وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة (علیه وسلم 

  .   حديث حسن صحيح  : الترمذي وقال

في (هللا سبحانه ) وأعلق علیها حسب فهمي  -الرافضة  –وهنا أوضح بعض طعونات هؤالء القوم 
ا وأسأل هللا أن یعقل كل شیعي هذه المسائل ویعود إلى دین هللا ویتبرأ من هذه الكفریات والبدع له

  . -  رواه أحمد ، وصححه أحمد شاكر - ) (إن هللا یقبل توبة العبد ما لم یغرغر

  الكعبي  العلي كتبه : علي

  هـ ١٤٢٩من محرم لسنة    ١٩یوم اإلثنین 

  



 طعن الرافضة في ( هللا سبحانه )

  ( الدعوى بتحریف القرآن )   أوال

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن قال تعالى :  ْلَنا الذِّ (َال َیْأِتیِه اْلَباِطُل ِمن َبْیِن ، وقال تعالى  ٩الحجر : )(ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
ْن َحِكیٍم َحِمیٍد  البقرة : ) َك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِه ..(َذلِ ، وقال تعالى ٤٢فصلت : ) َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفِه َتنِزیٌل مِّ

ْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن اهللِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن ، وقال تعالى  ٢ ،  ٢٣البقرة : )(َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّ
ْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن (ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبمِ وقال تعالى 

، وكثیره هي اآلیات التي تثبت القرآن وصحته وأنه كالم رب  ٨٨اإلسراء :)َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیرًا 
العالمین الذي جاء به الروح األمین مصدقا لما بین یدي رب العالمین سبحانه إلى الصادق األمین 

(َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَك هللا علیه وسلم والذي أطاع هللا عز وجل بقوله تعالى محمد صلى 
بَِّك ..  وكان خیر رسول لخیر أمة وبلغ رسالة هللا تعالى وأدى أمانته وجاهد في   ، ٦٧المائدة :  )ِمن رَّ

  الدین حق جهادة علیه الصالة والسالم .

رسول هللا صلى هللا علیه وسلم زیدا ،  دعا ، 95 : لنساءا )َ  َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنینالَّ ( لما نزلت
َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر  الَّ (ضرارته ، فنزلت  وشكا ابن أم مكتوم،  فجاء بكتف فكتبها
َرِر ...   خاريرواه الب -  ٩٥النساء :  ) ُأْوِلي الضَّ

   

كنت أكتب الوحي عند النبي صلى هللا علیه وسلم فإذا فرغت قال زید بن ثابت رضي هللا عنه : 
  موثقون رواه السیوطي في تدریب الراوي ورجاله    - أقامه سقط فیه كان فإن فأقرؤه،  اقرأ :قال

السور ذوات  لیهع الزمان وهو تنزل علیه وسلم مما یأتي علیه رسول هللا صلى هللا كان عثمان قال
ضعوا هذه اآلیة التي یذكر فیها كذا فیقول  یكتب كان بعض من دعا الشيء علیه نزل إذا فكان العدد
آخر القرآن وكانت قصتها شبیهة  من أوائل ما أنزلت بالمدینة وكانت براءة من وكانت األنفال وكذا

أنها منها فمن أجل ذلك  یبین لناوسلم ولم  علیه رسول هللا صلى هللا بقصتها فظننت أنها منها فقبض
رواه الترمذي  - فوضعتها في السبع الطوال قرنت بینهما ولم أكتب بینهما سطر بسم هللا الرحمن الرحیم

   وهو حدیث حسن صحیح

تدل اآلیات واألحادیث السابقة بأن هللا تعالى قد تعهد بحفظ القرآن وهو القادر على كل شيء 
 علیه وسلم كان إذا نزل علیه الوحي بالقرآن یدعو من یكتبه فهو سبحانه وأن رسول هللا صلى هللا

موثق بالكتابة قبل أن یكون في صدور الرجال الذین كانوا یتلونه في كل صالة وفي قیام اللیل وفي 
  جمیع األوقات .



ولنعلم أن هناك من الصحابة رضوان هللا علیهم جمیعا بعض من یقرأ ویكتب ، منهم أبو بكر وعمر 
عثمان وعلي ومعاویة وأبي بن كعب وزید بن ثابت وخالد بن الولید وأبان بن سعید وثابت بن قیس و 

وغیرهم ، وكان الرسول صلى هللا علیه وسلم یأمرهم بكتابة اآلیة في موضعها من السورة فكانوا 
وي عن ر یكتبونه في كل ما یتوفر لدیهم من العسب واللخاف والرقاع وقطع األدیم وعظام األكتاف و 

ابن عباس أنه قال: " كان رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إذا نزلت علیه سورة دعا بعض من یكتب، 
). ١٢٢سنن أبي داود كتاب الصالة، باب: فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي ُیذكر فیه كذا وكذا " (

سنن القرآن من الرقاع " ( وعن زید بن ثابت قال: " كنا عند رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ُنؤلف

) وكان هذا التألیف عبارة عن ترتیب اآلیات حسب  ٥/١٨٥؛ واإلمام أحمد في المسند:  ٧٣الترمذي المناقب: 
  الذي ال ینطق عن الهوى.إرشاد النبي صلى هللا علیه وسلم 

ي الیمامة وبعد وفاة رسول هللا صلى هللا علیه وسلم والقتال الذي كان في ردة بعض األعراب قتل ف
سبعون من القراء فأشار عمر رضي هللا عنه على أبي بكر رضي هللا عنه بجمع القرآن وشرح هللا 
صدر خلیفة رسول هللا صلى هللا علیه وسلم لهذا األمر ، فأمر زید بن ثابت رضي هللا عنه بجمع 

یقبل   عنه ال القرآن من صدور الرجال ومن أماكنه المتفرقة التي كتب علیها ، وكان زید رضي هللا
 أنها كتبت بین یدي رسول هللا صلى هللا علیه وسلمعدالن من القرآن شي إلى بعد أن یشهد شاهدان 

 ،  

قال اإلمام أبو عبد هللا المحاسبي في كتاب فهم السنن ما نصه: " كتابة القرآن لیست بمحدثة، فإنه 
ي الرقاع، واألكتاف، والعُسب، فإنما أمر صلى هللا علیه وسلم كان یأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقًا ف

الصدیق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بیت رسول هللا 
صلى هللا علیه وسلم فیها القرآن منتشرًا، فجمعها جامع وربطها بخیط، حتى ال یضیع منها شيء " 

  اهـ

نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا  قال زید: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ال
علیه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه . فوهللا لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علي مما 

أمرني به من جمع القرآن ! قلت: كیف تفعلون شیئًا لم یفعله رسول هللا صلى هللا علیه وسلم؟ قال: 
یراجعني، حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر.  هو وهللا خیٌر فلم یزل أبو بكر

فتتبعت القرآن أجمعه من الُعسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 
  رواه البخاري. خزیمة األنصاري لم أجدها مع أحد غیره 

ت عمر رضي هللا عنهما ، وبعد مرحلة جمع القرآن األولى حفظ القرآن عند أم المؤمنین حفصة بن
ثم في خالفة عثمان رضي هللا عنه تم جمعه مرة أخرى ووحد المصاحف في مصحف واحد وأحرق 



ما دونه لیجتمع المسلمون على قرآن واحد ، حیث أن المسلمین مع إنتشار الفتوحات وتفرق بعض 
لكوفة یقرأون بقراءة عبدهللا الصحابة في البلدان كان كل بلد یقرأ بقراءة الصحابي الذي فیه مثال في ا

بن مسعود رضي هللا عنه وفي البصرة یقرأون بقراءة أبو موسى األشعري رضي هللا عنه وفي الشام 
  یقرأون بقراءة أبي بن كعب رضي هللا عنه وهكذا . 

هذه عقیدتنا فیه    - ١١١ -التوبة  -)َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهللِّ ..  ( إذا فالقرآن محفوظ بعهد هللا تعالى 
  وهلل الحمد ، 

  نأتي ألقوال الرافضة بهذا الشأن :

عالمتهم وٕامامهم النوري الطبرسي ألف كتابا أطلق علیه إسم ( فصل الخطاب في إثبات تحریف 
  رب األرباب ) وجاء بألفي روایة یطعن بها بكتاب هللا حتى قال أن في القرآن آیات سخیفة  كتاب

بقعة مقدسة عندهم في  ن أصحاب العمائم بل كافؤوه حین مات بأن دفنوة في ولم ینكر علیه أحد م
  الصحن الرضوي 

  وكثیر من علمائهم قال بالتحریف والزیادة والنقصان ونذكر على سبیل المثال ال الحصر :

  ٩١شیخهم المفید محمد بن النعمان: في كتابه أوائل المقاالت صفحة    -١

المقدمه الثانیة لتفسیر مرآة األنوار ومشكاة االسرار   ر ذلك فيأبو الحسن العاملي : وذك   -٢
  وطبعت هذه كمقدمه لتفسیر البرهان للبحراني ٣٦ص 

  ٣٥٧ص  ٢األنوار النعمانیة ج نعمة هللا الجزائري : في كتابه    -٣

في كتاب مرآة العقول الجزء الثاني محمد باقر المجلسي في شرحه لحدیث هشام بن سالم    -٤
  ٥٢٥ عشر ص

تفسیر (بیان السعادة في مقامات العبادة) مؤسسة سلطان محمد الخراساني : في كتاب    -٥
  ١٩األعلمي ص 

منشورات المكتبه   -مشارق الشموس الدریةعالمتهم السید عدنان البحراني : في كتاب   -٦
  .١٢٦البحرین ص  -العدنانیة 

  بیروت –ر السرور ط دا ١/٣٦علي بن إبراهیم القمي : في تفسیر القمي ج  -٧



 -منشورات مكتبة الصدر  -عالمتهم ومفسرهم الفیض الكاشاني في كتابه تفسیر الصافي   -٨
منشورات االعلمي ـ  ١/٤٩، وأیضا تفسیر الصافي  ٤٠وص   ١٣ص ١ایران ج -طهران 

  طهران –بیروت ، ومنشورات الصدر 

للطبرسي منشورات األعلمي  االحتجاجأحمد بن منصور الطبرسي : في كتابه اإلحتجاج :    -٩
  ١/٢٥٤،  ١/٢٥٣،  ١/٢٤٩، ١ج ١٥٥ص  -بیروت  -

الدرر النجفیه للعالمه المحدث یوسف البحراني مؤسسة آل عالمتهم یوسف البحراني :  -١٠
  .٢٩٨البیت الحیاء التراث ص 

 - منهاج البراعة في شرح نهج البالغه مؤسسة الوفاءمیرزا حبیب هللا الهاشمي الخوئي :  -١١
  ٢٢٠، ص  ٢١٧، ص  ٢١٤المختار االول ص ٢بیروت ج 

  ط ایران ١١جـ ١شرح نهج البالغه لمیثم البحراني : ص المیثم البحراني :    -١٢

لوال اإلیجاز لذكرت روایاتهم بالنص ولكني أكتفي بالمصادر ومن أراد قراءة النصوص فلیدخل هذا 
  الرابط

http://www.du3at.com/du3at11/alrafedhah/r1.htm   

  

هذه األسماء للمثال فقط وٕان جل اإلمامیة الرافضة على هذا القول ومنهم من وثق أیضا دعاء 
خالفا صنمي قریش وفي هذا الدعاء یقولون بعد لعنهم للشیخین وأمهات المؤمنین رضي هللا عنهم ( 

  ) وحرفا كتابكوصیك وجحدا أنعامك وعصیا رسولك ، وقلبا دینك  أمرك وانكرا

  أقول وباهلل التوفیق والمستعان تعلیقا على ما ذكر : 

لقد ذكرنا عهد هللا بحفظ القرآن وأیضا األحادیث التي توضح كتابته في عهد الرسول صلى هللا علیه 
  ان والتحریف لكالم هللا تعالى : وسلم ویأتي هؤالء القوم ویقولون ما یقولون بالزیادة والنقص

ثالث : إذا حدث  المنافق آیة(نقیس على هذه المسألة في حدیث الرسول صلى هللا علیه وسلم : 
إذا حدث  (أخرى   ، وفي روایة صحیحة رواه البخاري   ) أخلف ، وٕاذا اؤتمن خان كذب ، وٕاذا وعد

  ) كذب وٕاذا عاهد غدر وٕاذا خاصم فجر



ن وطعنهم باهلل تعالى بعدم حفظ عهده بحفظ القرآن یعتبر من النفاق إذا قسنا قولهم بتحریف القرآ
عدم حفظ العهد مع حدیث الرسول صلى هللا علیه وسلم وسبحان هللا عما یصفون وتعالى هللا عما 

  یقولون علوا كبیرا .

  ولن أزید في هذا الباب عن أسباب طعنهم بتحریف كتاب هللا إال بجمل بسیطه :

  اط الشریعة .إلسق  -١

  ألن القرآن لم یذكر دالئل اإلمامة التي یزعمونها وبنوا علیها أساس دینهم.  -٢

ألن الصحابة هم من قاموا بجمع هذا القرآن بعد النبي صلى هللا علیه وسلم وٕاذا أقروا    -٣
  بعدالة الصحابة . بصحة القرآن یلزم إقرارهم

  وأكتفي بهذه األسباب الثالث . تستنتجونطبعا األسباب عدیدة أترك لكم ذكر ما 

  وهنا سأورد لكم بعض أقوال السلف فیمن طعن في القرآن : 

أن القرآن )  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(قد ذكر مفسروا أهل السنة عند قوله سبحانه : 

  . محفوظ من أي تغيير أو تبديل أو تحريف 
في : " مدارك التنزيل " ، " تفسير الخازن " ، " تفسير ابن كثير " ، البيضاوي : " أنوار انظر القرطبي : " جامع أحكام القرآن " ، النس

  التنزيل " ، األلوسي : " روح المعاني " ، صديق خان : " فتح البيان " ، الشنقيطي : " أضواء البيان " ، وغيرهم من المفسرين .

  
  دة أو نقص فقد خرج من دين اإلسالم .وصّرح كبار علماء السنة أن من اعتقد أن القرآن فيه زيا

  
وهذه العقيدة عند أهل السنة من الشهرة والتواتر بحيث أنها ال تحتاج إلى من يقيم أدلة عليها بل هذه 

  .المسلمينالعقيدة من المتواترات عند 
  

( وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار األرض   -رحمه هللا  -قال القاضي عياض 

إلى آخر ) الحمد هلل رب العالمين (المسلمين مما جمعه الدفتان من أول  المكتوب في المصحف بأيدي

أنه كالم هللا ووحيه المنزل على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأن جميع ما فيه حق وأن من ) قل أعوذ برب الناس(

فا مما لم يشتمل عليه المصحف نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حر
كتاب الشفاء الصفحة الذي وقع اإلجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر ) 

١١٠٣ - ١١٠٢  
  

وينقل القاضي عياض عن أبي عثمان الحداد أنه قال : ( جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن 
  لسابقالمصدر االجحد لحرف من التنزيل كفر ) 

  
قال ابن قدامة  : ( وال خالف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا 

  ١٩لمعة اإلعتقاد صفحة متفقا عليه أنه كافر ) 
  



قال البغدادي : ( وأكفروا _ أي أهل السنة _ من زعم من الرافضة أن ال حجة اليوم في القرآن 
دار اآلفاق  ٣١٥الفرق بين الفرق الصفحة يروا بعض القرآن وحرفوا بعضه ) والسنة لدعواه أن الصحابة غ

  بيروت -الجديدة 
  

ويقول القاضي أبو يعلى  : ( والقرآن ما غير وال بدل وال نقص منه وال زيد فيه خالفا للرافضة 
ر من إن القرآن جمع بمحض -ثم قال  -القائلين أن القرآن قد غير وبدل وخولف بين نظمه وترتيبه 

الصحابة رضي هللا عنهم وأجمعوا عليه ولم ينكر منكر وال رد أحد من الصحابة ذلك وال طعن فيه 
ولو كان مغيراً مبدالً لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه ، ألن مثل هذا ال يجوز أن 

عنه أن يبينه  يتكتم في مستقر العادة .. وألنه لو كان مغيراً ومبدالً لوجب على علي رضي هللا
ويصلحه ويبين للناس بيانا عاما أنه أصلح ما كان مغيراً فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه ويستعمله دل 

  ٢٥٨المعتمد في أصول الدين الصفحة على أنه غير مبدل وال مغير ) 
  

الفصل في الملل  ) ويقول ابن حزم : ( القول بأن بين اللوحين تبديال كفر صريح وتكذيب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  ٤٠والنحل صفحة 

  

، وإنا نحفظ ذلك الذكر ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(قال الفخر الرازي عند قوله سبحانه : 

إلى أن قال : إن أحداً لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال له أهل  -من التحريف والزيادة والنقصان 
 حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتاب الدنيا هذا كذب وتغيير لكالم هللا

هللا تعالى لقال له الصبيان أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا ، وأعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب 
مثل هذا الحفظ فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في 

بقاء هذا الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن دواعي المالحدة واليهود القليل ، و
  ) ١٦١- ١٩/١٦٠مفاتيح الغيب (والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات ) 

  
( اما قولهم  -في الجواب عن احتجاج النصارى بدعوى الروافض تحريف القرآن  -ويقول ابن حزم 

  ٢/٨٠الفصل تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين ) في دعوى الروافض 
  

من زعم منهم أن القرآن نقص منه  -أي في الحكم بتكفيره  -ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ( وكذلك 
آيات وكتمت ، أو زعم أن له تأويالت باطنة تسقط األعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤالء يسمون 

 - الصارم المسلول " دار الكتب العلمية م التناسخية وهؤالء ال اختالف في كفرهم ) القرامطة والباطنية ومنه
  ٥٨٦بيروت : صفحة 

  
  
  

  –عما یصفون تعالى هللا  - ثانیا : البداء في هللا 

  وهو طعنهم باهلل بالجهل وتزكیة أئمتهم بالعلم فأصبحوا بنظرهم أعلم من هللا تعالى

سبوا إلیه البداء وهو الظهور بعد الخفاء أي أن هللا سبحانه یبدوا له من طعوناتهم في هللا تعالى أنهم ن
  أمر كان یجهله فیقدر القدر على هذا األمر الجدید الذي بدا له ( تعالى هللا عن قولهم علوا كبیرا )

  :أذكر لكم هنا بعض أقوالهم التي جمعتها سابقا بهذه العقیدة الكفریة 



  اء معنى البداء هو الظهور بعد الخف
  

والبداء مصدر بدا یبدو بداء أي : ظهر ، ویستعمل في العرف بمعنى الظهور بعد الخفاء ، فیقال 
كما ذكر ذلك السید محسن األمین في كتابه الشیعة بین الحقائق فالنا كان عازما على كذا ، ثم بدا له فعدل عنه ( 

  ) بیروت ١٩٧٧، الطبعة الثالثة سنة  ٤٦،  ٤٥ص  - واألوهام 
  
ثل ذلك نقل ابن منظور األفریقي عن اللغویین حیث قالوا : البداء استصواب شيء بعد أن لم وبم

  یعلم ، وقال الفراء بدا لي بداء ، أي ظهر لي رأي آخر وأنشد :
  

  ثم لم یبد لي سواه بداء                        لو على العهد لم یخنه لدمنا
  

نشأ له فیه رأي ، وذكر أیضا بدا لي بداء أي تغیر لي  قال الجوهري : وبدا له في األمر بداء ، أي
  طبعة مصر وبیروت) ٦٦، ص  ١٤( لسان العرب جرأي على ما كان علیه 

  
  وفي هذا المعنى استعمل هذا اللفظ في القرآن الكریم :

  
َن اهللَِّ َما َلْم َیُكوُنوا َیْحَتِسُبوَن (   ٤٧الزمر )َوَبَدا َلُهم مِّ

  
  ٤٧الزمر ) یَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق ِبِهم مَّا َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئون َوَبَدا َلُهْم سَ (

  
  ٣٣الجاثیة )َوَبَدا َلُهْم َسیَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِبِهم مَّا َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئون (

  
أل عمران )ُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اآلَیاِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ (

١١٨  
  
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرقِ ( األعراف )  اْلَجنَِّة َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا َذاَقا الشَّ

٢٢  
  

  ا اللفظ بمعنى الظهور بعد الخفاءوفي جمیع هذه اآلیات استعمل هذ
  

وتجیز الرافضة هذا البداء هلل تعالى ، أي یظهر له أمر بعدما كان خافیا علیه ( تعالى هللا عما 



  یقولون علوا كبیرا ) وهناك العدید من روایاتهم تنص على ذلك في أمهات كتبهم المعتمدة والموثوقة ،
ر أنه كان یقول بإمامة ابنه اسماعیل بعده ، ثم مات وعلى سبیل المثال ال الحصر ما رووه عن جعف

كتاب كمال الدین  –اسماعیل في حیاة ابیه فقال : ( ما بدا هلل في شيء كما بدا له في إسماعیل ابني ) 
، كتاب المقاالت والفرق لسعد بن  ٦٤، فرق الشیعة للنوبختي ص  ١٣٩٥طبعة طهران  ٦٩ص ١وتمام النعمة ألبن بابویه القمي ج

  طبعة ایران . ٣٥٩ص  ١، األنوار النعمانیة ج ١٩٦٣طبعة طهران  ٧٨عبدهللا القمي ص
  

وروى مثل ذلك الكلیني في كتابه الكافي ، عن امامهم العاشر علي بن محمد المكنى بأبي الحسن 
أنه لما مات ابنه األكبر محمد المكنى بأبي جعفر وبقي له ابنه األصغر الحسن المكنى بأبي محمد 

كما روى أبو هاشم الجعفري : ( كنت عند أبي الحسن علیه السالم بعد ما مضى ابنه جعفر ، قال 
واني ألفكر في نفسي أرید أن أقول : كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن 

موسى واسماعیل ابني جعفر بن محمد علیهم السالم وأن قصتهما كقصتهما ، إذ كان أبو محمد 
رجي بعد أبي جعفر علیه السالم فأقبل علّي أبو الحسن قبل أن أنطق ، فقال : نعم یا أبا هاشم ، الم

بدا هلل في أبي محمد بعد أبي جعفر علیه السالم ما لم یكن یعرف له ، كما بدا له في موسى بعد 
مد مضي اسماعیل ما كشف به عن حاله ، وهو كما حدثتك نفسك ، وٕان كره المبطلون ، وأبو مح

  ٣٢٧ص  ١كتاب األصول من الكافي جابني المخلف من بعدي ) 
  

وروى محمد بن عبدهللا األنباري أنه قال : ( كنت حاضرا أبا الحسن علیه السالم لما توفي ابنه 
  ٣٢٦األصول من الكافي ص محمد ، فقال للحسن : یا بني أحدثت هلل شكرا ، فقد أحدث فیك أمرًا ) 

  
ة في معناها بأن هللا لم یكن یعلم بأن كًال من اسماعیل بن جعفر ، ومحمد والروایات السابقة صریح

بن علي ال یصلحان لإلمامة ، وخفي علیه األمر ، ثم ظهر له عدم صالحیتهما لتلك المنزلة فأحدث 
  اإلمامة في موسى بن جعفر وحسن بن علي ( تعالى هللا علوا كبیرا عن ذلك ) .

  
معنى ، منها ما رواه لبن بابویه القمي الملقب بالصدوق عن علي بن وروى الرافضة الكثیر بهذا ال

موسى الملقب بالرضا اإلمام الثامن عند الرافضة قال : لقد أخبرني أبي عن آبائي علیهم السالم عن 
رسول هللا صلى هللا علیه وآله قال : إن هللا أوحى إلى نبي من أنبیائه أن أخبر فالنًا الملك أني 

كذا وكذا ، فأتاه ذلك النبي فأخبره ، فدعا هللا الملك وهو على سریره حتى سقط من متوفیه إلى 
السریر ، وقال : یا رب ، أجلني حتى یشب طفلي ویقضى أمري ، فأوحى هللا عز وجل إلى ذلك 
النبي أن ائت الملك فأعلمه أني قد أنسأت في أجله وزدت في عمره إلى خمس عشرة سنة ، فقال 

ارب ، إنك لتعلم أني لم أكذب قط ، فأوحى هللا عز وجل إللیه : إنك عبد مأمور ذلك النبي : ی
  تحت عنوان البداء وما یتعلق به ١٨١،١٨٢ص ١عیون أخبار الرضا ج –فأبلغه ذلك ، وهللا ال یسأل عما یفعل . 



  
عفر ورووا مثل ذلك عن نبي هللا عیسى الناطق بالوحي أنه مر بقوم مجلبین كما نقله القمي عن ج

  بن محمد فقال عیسى علیه السالم:
  ما لهؤالء؟

قیل: یا روح هللا إن فالنة بنت فالن تهدى إلى فالن بن فالن في لیلتها هذه قال: یجلبون الیوم 
  ویبكون غدًا، فقال قائل منهم: ولم یا رسول هللا؟

رسوله، وقال أهل قال: ألن صاحبتهم میتة في لیلتها هذه، فقال القائلون بمقالته: صدق هللا وصدق 
النفاق: ما أقرب غدًا، فلما أصبحوا جاءوا فوجدوها على حالها لم یحدث بها شيء، فقالوا: یا روح هللا 

إن التي أخبرتنا أمس أنها میتة لم تمت، فقال عیسى علیه السالم: یفعل هللا ما یشاء، فاذهبوا بنا 
ال له عیسى علیه السالم: استأذن لي إلى إلیها، فذهبوا یتسابقون حتى قرعوا الباب فخرج زوجها، فق

صاحبتك، قال: فدخل علیها فأخبرها أن روح هللا وكلمته بالباب مع عدة، قال: فتخدرت، فدخل علیها 
  فقال لها: ما صنعت لیلتك هذه؟

قال: لم أصنع شیئًا إال وقد كنت أصنعه فیما مضى إنه كان یعترینا سائل في كل لیلة جمعة فننیله 
إلى مثله، وأنه جاءني في لیلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغیل، فهتف فلم یجبه ما یقوته 

أحد، ثم هتف فلم یجبه أحد حتى هتف مرارًا، فلما سمعت مقالته قمت متنكرة حتى أنلته كما كنا 
ننیله، فقال لها: تنحي عن مجلسك: فإذا تحت ثیابها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبه، فقال علیه 

  .]٤٠٥، ٤٠٤[أمالي الصدوق المجلسي الخامس والسبعون صالسالم: بما صنعت صرف هللا عنك هذا 
  

  وكذبوا على نبي هللا محمد صلوات هللا وسالمه علیه نقًال عن جعفر أیضًا أنه قال:
مر یهودي بالنبي صلى هللا علیه وآله فقال: السالم علیك، فقال رسول هللا : علیك، فقال أصحابه: 

سلم علیك بالموت. قال: الموت علیك. قال النبي صلى هللا علیه وآله : كذلك رددت، ثم قال  إنما
النبي صلى هللا علیه وآله : إن هذا الیهودي یعضه أسود في قفاه فیقتله. قال: فذهب الیهودي 
: ضعه فاحتطب حطبًا كثیرًا فاحتمله، ثم لم یلبث أن انصرف فقال له رسول هللا صلى هللا علیه وآله 

فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال: یا یهودي ما عملت الیوم؟ قال: 
ما عملت عمًال إال حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة 

  على مسكین، فقال رسول هللا صلى هللا علیه وأله :
  .كتاب الزكاة] – ٥ص ٤[الكافي للكلیني جفع میتة السوء عن اإلنسان" بها دفع هللا عنه، وقال: إن الصدقة تد

  
ومعنى الروایتین واضح جلي أن نبي هللا عیسى علیه السالم أخبر بموت العروسة بإخبار من هللا 

بأن العروسة والیهودي ال یموتان في وقتهما  –عیاذًا باهلل  –عز وجل وبوحي منه وخفي على هللا 
تعالى هللا عما یقولونه علوًا  –ا العارضة تعرض، وسبب یحدث، كما لم یظهر له الذي حدد لموتهم



أن رسولیه یكذبان من قبل المعاندین، ویهزأ بهما من قبل المنافقین، ویتكلم الناس في أمرهما  –كبیرًا 
معنى  ما یتكلمون، ویكون في أیدیهم حجة لتكذیبهم إیاهم وللرد على مقوالتهم وأنبائهم فال یبقى إذاً 

  النبوة والنبوءة.
وعلى ذلك اضطرب القوم في أمر هذه العقیدة الخبیثة، المتفق علیها عند جمیع الرافضة كما قال 

شیخهم المفید: واتفقت اإلمامیة على إطالق لفظ البداء في وصف هللا تعالى وٕان كان ذلك من جهة 
  .]٥٢[أوائل المقاالت صالسمع دون القیاس 

  م أنهم قالوا:وقد نقلوا عن أئمته
  .، كتاب التوحید باب البدء]١٤٦ص ١[الكافي في األصول ج "ما عبد هللا بشيء مثل البداء" قاله محمد الباقر
  .[الكافي في األصول]وعن جعفر أنه قال: "ما عظم هللا بمثل البداء" 

جر ما افتروا وعنه أیضًا ما نقله مالك الجهني أنه قال: "لو علم الناس ما في القول بالبداء من األ
  ].١/١٤٨[األصول من الكافي من الكالم فیه 

وعن مرازم بن حكیم أنه قال: سمعت أبا عبد هللا علیه السالم یقول: ما تنبأ نبي قط حتى یقر هلل 
  [األصول من الكافي].بخمس خصال: بالبداء، والمشیئة، والسجود والعبودیة، والطاعة 

قال: "سمعت الرضا علیه السالم یقول: ما بعث هللا نبیًا قط إال  وأخیرًا ما رواه الریان بن الصلت أنه
  ].١/١٤٨[الكافي في األصول  بتحریم الخمر، وأن یقر هلل بالبداء"

  
في  فعلومثل هذه الفقرات كثیرة في التوراة واضحة تشیر إلى أن هللا فعل شیئًا ولم یكن لیفعل لو 

  سبحانه عما یصفون. –ظهر فیما بعد  حینه أن نتیجته خالف ما أراده، وخفي علیه ما
وأما ما یقوله الرب جل وعال في كتابه المحكم الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه فهو 

  عز وجل عن نفسه: هللامخالف تمام المخالفة لما یعتقده الیهود والشیعة یقول 
َماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوَال َأْكَبُر َعاِلِم اْلَغْیِب َال َیْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ  . .( ٍة ِفي السَّ

ِبیٍن    ].٣[سورة سبأ اآلیة)ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
َماء َوَال َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال (ِ وقال:  ْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال ِفي السَّ بَِّك ِمن مِّ َأْكَبَر .. َوَما َیْعُزُب َعن رَّ

ِبیٍن ..   ].٦١[سورة یونس اآلیة )ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
ِإالَّ َیْعَلُمَها  َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال َیْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَیْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقةٍ (وقال: 

  ].٥٩[سورة األنعام اآلیة  )َرْطٍب َوَال َیاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبینٍ  َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض َوالَ 
ُل ِإالَّ ِبَأْمِر َربَِّك َلُه َما َبْیَن َأْیِدیَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْیَن َذِلَك َوَما َكاَن ( وأمر مالئكته أن یقولوا: َوَما َنَتَنزَّ

  ].٦٥[سورة مریم اآلیة ) َربَُّك َنِسّیًا 
  ].٥٢[سورة طه اآلیة ) الَّ َیِضلُّ َربِّي َوَال َینَسى  . .(وقال على لسان موسى علیه السالم: 

ُل اْألَْمُر َبْیَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اهللََّ (وقال:   َعَلى ُكلِّ اهللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ



  ].١٢[سورة الطالق اآلیة )  یٌر َوَأنَّ اهللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا ...َشْيٍء َقدِ 
َماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َوَكاَن اهلّلُ ِبُكلِّ َشْيٍء مُِّحیطًا (وقال:    ].١٢٦[سورة النساء اآلیة )َوهللِّ َما ِفي السَّ
  ].٥٤[سورة فصلت اآلیة )َربِِّهْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء مُِّحیٌط  َأَال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَیٍة مِّن لَِّقاء(وقال: 

  
  واآلیات في هذا المعنى كثیرة .

  
أما الشیعة فیعتقدون في هللا عكس ما یقوله الرب عنه جل جالله، وعم نواله، مصرحین بأن هللا 

ق البداء لنظام الدین الجیالني الشیعي نقًال عن [رسالة أعالم الهدى في تحقیتعالى ظهر له من األمر ما لم یكن ظاهرًا 

  .]٢٢٦تحفة اثنى عشریة ص
  

أن البداء عند الشیعة اإلمامیة جزء ال یتجزأ من توحید هللا، وهذا مالم نره في كتاب ربنا ، ولم نرى له 
لنبي ذكرًا على لسان نبینا محمد صلى هللا علیه وسلم المبلغ عن ربه، وخفاء عقیدة كهذه فیه إتهام ل

صلى هللا علیه وسلم بعدم تبلیغ رسالة ربه ! وهذا محال . وكون الشیعة اإلمامیة اختصت من دون 
الناس بمعرفة هذه العقیدة فیه إجحاف بأمم عظیمة ال یعلم قدرها إال هللا، وشریعة هللا لیست خاصة 

. فقال  ١٥٨األعراف :  )..  ُل اهللِّ ِإَلْیُكْم َجِمیعاً ُقْل َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسو (بأمة وال بنحلة، فلیتنبه لهذا . 
  یا أیها الناس الدالة على أن دعوته تعم كل الناس . 

تعالى الخالق –وأعظم مما سبق أن البداء فیه نسبة الجهل إلى هللا وأنه ال یعلم حقیقة األمور ومآلها 
لو كان كیف یكون . فكیف یستجیز  ، وهللا یعلم ما كان وما یكون وما سیكون أن-العلیم عن ذلك

عاقل لنفسه أن یؤمن بهذه العقیدة التي تنسب الجهل إلى ربه ! ؟ ( تعالى هللا عما یقولون علوا كبیرا 
(  

  
  أما أسباب وغرض الشیعة اإلمامیة من إحداث هذه العقیدة، ونشرها بین الناس ؟ 

یعلمون ما كان وما سیكون ، وأنهم ال أن من عقیدة الشیعة اإلمامیة أن أئمتهم یعلمون الغیب، و  
یخفى علیهم شيء ! . فإذا أخبر أئمتهم بأمر مستقبل وجاء األمر على خالف ما قالوا ، فإما أن 

یكذبوا باألمر وهذا محال لوقوعه بین الناس، وٕاما أن یكذبوا أئمتهم وینسبوا الخطأ إلیهم ، وهذا ینسف 
  ب . عقیدتهم التي أصلوها فیهم من علمهم للغی

فكان أن أحدثوا عقیدة البداء . فإذا وقع األمر على خالف ما قاله اإلمام قالوا: بد هلل كذا ، أي أن 
  هللا قد غیر أمره . 

ولكن الشیعة اإلمامیة وقعت في شر أعمالها، فهي أرادت أن تنزه إمامها عن الخلف في الوعد وعن 
  شعر بالجهل ! . الكذب في الحدیث، فاتهمت ربها من حیث تشعر أو ال ت



  
فقد جاء في البحار عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر وأبو عبد هللا علیهما السالم : ( یا أبا 

حمزة إن حدثناك عن بأمر أنه یجيء من هاهنا فجاء من هاهنا، فإن هللا یصنع ما یشاء، وٕان 
، وتفسیر ٤/١١٩[بحار األنوار: ویثبت )  حدثناك الیوم بحدیث وحدثناك غدًا بخالفه فإن هللا یمحو ما یشاء

  .  ]٢/٢١٧العیاشي : 
  

بالطبع هذه رویات نسجوها على لسان أبي جعفر وأبي عبد هللا وهما منها براء . والمقصد بیناه آنفًا 
. ولقد كان بعض شیوخ الشیعة اإلمامیة في إحدى الفترات یمنون شیعتهم بأن األمر سیعود إلیهم 

ولدولتهم بعد سبعین سنة، ولما انقضت تلك المدة ولما یتحقق من ذلك شيء ،  والغلبة ستكون لهم
  ] .٢٦٣، والغیبة للطوسي : ص٢/٢١٨[انظر: تفسیر العیاشي : لجاءوا إلى البداء وقالوا قد بدا هلل سبحانه ! . 

  
هم، ثم لما رأت الشیعة اإلمامیة ممثلة في مشایخها أن هذه العقیدة قد تجلب الشناعة على مذهب

نسجوا رویات أخرى تحدث أن البداء قد منع األئمة من التحدیث بما سیكون من األمور المستقبلة . 
[تفسیر  فهاهم یزعمون أن علي بن الحسین یقول : (لوال البداء لحدثتكم بما یكون إلى یوم القیامة )

بأخبار الغیب هو خوفهم من أن . إذا المانع لألئمة من التحدیث  ]٤/١١٨، وبحار األنوار : ٢/٢١٥العیاشي : 
یبدوا هلل أمرًا آخر بخالف ما حدثوا به ! . وهذا كله مهرب من التحدیث بأمر ال یعلمه إال هللا، وهو 

علم الغیب الذي أخبر هللا في مواضع كثیرة من كتابه أن الغیب ال یعلمه إال هو . فما للشیعة ال 
  یفقهون حدیثًا. 

  
یه وهو یقطع الطریق على الشیعة اإلمامیة وهو أن بعض مشایخة الشیعة ثمة أمر البد من اإلشارة إل

اإلمامیة قد یوهم الناس بأن البداء كالنسخ الذي أخبر هللا عنه في كتابه أو أنه هو . ولیس كذلك، 
فالنسخ لیس هو ظهور أمر جدید هلل ، بل هللا عالم باألمر المنسوخ واألمر الناسخ ، ولكن هللا یأمر 

وقت من األوقات یناسب الحال وقت ذاك ، ثم ینسخه بأمر معلوم عنده في األزل . أما  بأمر في
البداء فهو أن هللا یظهر له أمر جدید لم یكن یعلمه في السابق، وبین النسخ والبداء كما بین السماء 

  واألرض، وأین هذا من هذا ؟ .
  

الشیعة ومن یلیه أبو محمد الحسن  ویجیب على مقالتهم هذه أیضا أقدم من كتب في فرق الشیعة من
بن موسى النوبختي، وسعد بن عبد هللا القمي في كتابیهما (فرق الشیعة)، وكتاب (المقاالت والفرق) 

  نقًال عن سلیمان بن جریر:
"إن أئمة الرافضة وضعوا لشیعتهم مقالتین ال یظهرون معهما من أئمتهم على كذبهم أبدًا، وهما القول 

  التقیة. بالبداء، وٕاجازة



  
فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شیعتهم محل األنبیاء من رعیتها في العلم فیما كان 

ویكون، واإلخبار بما یكون في الغد، وقالوا لشیعتهم: إنه سیكون في غد وفي غابر األیام كذا وكذا، 
  فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم:

ن، فنحن نعلم من قبل هللا عز وجل ما علمته األنبیاء عن هللا ما علمت، وٕان ألم نعلمكم أن هذا یكو 
  لم یكن ذلك الشيء الذي أخبروا به على ما قالوا، اعتذروا لشیعتهم بقولهم: بدا هلل في ذلك بكونه.

  فما أصدقه وأحسن به.
  

لمین أهل السنة حیث أنهم هذا ولم یقولوا بهذه المقالة ولم یعتقدوا بهذا االعتقاد إال لمخالفتهم المس
أسسوا قواعد مذهبهم على مخالفة العقائد اإلسالمیة الخالصة المستقاة من كتاب هللا جل وعال وسنة 

  نبیه المصطفى صلوات هللا وسالمه علیه كما بیناه فیما مضى.
  

  قال الیهود :
خلقه اإلنسان على  جاء في التوراة : ( فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على األرض .... فندم الرب

[سفر التكوین ، األرض وتنكد بقلبه ، وقال الرب: ألمحون اإلنسان الذي خلقته على وجه األرض ) 

  وتكرر هذا المعنى في التوراة . وهذا هو البداء بعینه .  ]٥الفصل السادس، فقرة : 
أشاعها في الشیعة ؟ هذه العقیدة من الیهود و  الطائفة الشیعیة ابن سبأ قد أخذ والسؤال : هل مؤسس

[انظر: ویكفي في اإلجابة أن تعلم ، أن فرق السبأیة ( كلهم یقولون بالبداء وأن هللا تبدوا له البداوات ) 
  ] .١٩الملطي/ التنبیه والرد ص 

  
  نعم طعنوا في هللا تعالى ( بالجهل ) وزكوا أئمتهم بعلم الغیب كله

  علم الغیب عند األئمة
  
وهللا لقد أعطینا علم األولین واآلخرین. فقیل له: أعندك علم الغیب؟ فقال «  عن أبي عبد هللا قال -

  . )٢٦/٢٧(بحار األنوار» له: ویحك! إني ألعلم ما في أصالب الرجال وأرحام النساء
  
إن األئمة من آل محمد (ص) یعرفون ضمائر بعض العباد، ویعرفون ما یكون » وقال المفید    -

  ). ٢٣٩صدوق (شرح عقائد ال« قبل كونه
  
كتاب  ١/٣٦٣(الكافي « إنا لنعرف الرجل إذا رأیناه بحقیقة اإلیمان وحقیقة النفاق» عن أبي جعفر قال    -

  الحجة. باب في معرفتهم وأولیائهم والتفویض إلیهم). 



  
وبوب الصفار بابا بعنوان: باب أن األئمة یعرفون اإلضمار وحدیث النفس قبل أن ُیخَبروا كما    -

  . ووضع تحت الباب أحادیث منها: )٢٥٥(بصائر الدرجات » ب هكذا عند الصفارهو مبو 
  
عن عمران بن یزید وخالد بن نجیح أنهما أضمرا في أنفسهما شیئا لیسأال به أبا عبد هللا فعرف    -

  .)٢٥٥ - ١٦١(أبو عبد هللا ما في أنفسهم من غیر أن یخبره عمران به. 

البداء یوضح طعنهم في هللا تعالى وجزى هللا خیرا األخوة الذین وأظن ما جمعته هنا من الكالم في 
  قاموا بكتابة هذه النقاط في البداء والتي أقتبستها منهم

وأضیف أیضا من أسباب هذا اإلتهام هلل تعالى مدخال للرافضة على الطعن بالصحابة رضي هللا 
  آن الكریم :عنهم جمیعا ألن هللا تعالى قد ذكر الكثیر من فضائلهم في القر 

لقد رضي هللا عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة ( قوله تعالى :
  .١٨سورة الفتح:   -)   علیهم وأثابهم فتحًا قریباً 

  
باب عزوة -صحیح البخاري: كتاب المغازي  -  قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: كنا ألفا وأربعمائة

  .. طبعة الریان٧/٥٠٧] فتح الباري: ٤١٥٤حدیث [ -بیةالحدی

  
ال یدخل النار إن شاء هللا من (صحیح مسلم من قول رسول هللا صلى هللا علیه وسلم :  وفي

صحیح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة.  - )أصحاب الشجرة أحد؛ الذین بایعوا تحتها
  .٤/١٩٤٣صحیح مسلم ]. ٢٤٩٦[ . حدیث

  
قال ابن تیمیة رحمه هللا تعالى: والرضا من هللا صفة قدیمة، فال یرضى إال عن عبد علم أن یوافیه 

فكل من أخبر هللا عنه أنه رضي  -ومن رضي هللا عنه لم یسخط علیه أبداً -على موجبات الرضا 
ر ذلك في معرض عنه فإنه من أهل الجنة، وٕان كان رضاه عنه بعد إیمانه وعمله الصالح؛ فإنه یذك

الصارم المسلول:  -فلو علم أنه یتعقب ذلك بما سخط الرب لم یكن من أهل ذلك . الثناء علیه والمدح له
  .طبعة دار الكتب العلمیة. تعلیق: محمد محیي الدین عبد الحمید. ٥٧٣ ،٥٧٢
  

لسكینة علیهم، وقال ابن حزم: فمن أخبرنا هللا عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، ورضي عنهم، وأنزال ا
  .٤/١٤٨: الفصل في الملل والنحل -فال یحل ألحد التوقف في أمرهم أو الشك فیهم البتة 

   



محمد رسول هللا والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم ترااهم ُركعًا ُسجدا (وقوله تعالى : 
هم في التوراة ومثلهم في یبتغون فضًال من هللا ورضوانًا سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك َمَثل

اإلنجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على ُسوقه ُیعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد هللا 
  .٢٩سورة الفتح:  -  )الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظیماً 

  
 -رضي هللا عنهم-لصحابة قال اإلمام مالك رحمه هللا تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا ا
وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه . الذین فتحوا الشام، یقولون: وهللا لهؤالء خیر من الحواریین فیما بلغنا

وقد  - صلى هللا علیه وسلم-األمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظهما وأفضلها أصحاب رسول هللا 
ر المتداولة؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: نوه هللا تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة واألخبا

أي: شده  )فآزره(أي فراخه.  )ومثلهم في اإلنجیل كزرع أخرج شطأه(: . ثم قال)ذلك مثلهم في التوراة(
-أي فكذلك أصحاب رسول هللا  )فاستوى على سوقه یعجب الزراع(أي: شب وطال.  )فاستغلظ(

 -هو معهم كالشطء مع الزراع لیغیظ بهم الكفارآزروه وأیدوه ونصروه، ف -صلى هللا علیه وسلم
ط. دار المعرفة  ٤/٢٠٤وتفسیر ابن كثیر: . ط. دار الكتاب العربي بحاشیة اإلصابة، عن ابن القاسم ١/٦االستیعاب البن عبد البر  
  .بیروت، دون إسناد-
  

  .٤/٢٠٤: زاد المسیر - وقال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجمیع الصحابة عند الجمهور 
   

  واآلیات الدالة على فضائل الصحابة كثیرة في القرآن 

ومن إتهام هللا تعالى بالبداء عند الرافضة قولهم أن الصحابة جمیعا ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى هللا 
  علیه وسلم وأن هذه اآلیات التي ذكرها هللا كانت قبل أن یبدو له فیهم

المهاجرین واألنصار بدایة على اإلسالم كي  ولیت شعري لو یشرح لنا الرافضة ما الذي غصب
  یرتدوا بعد وفاة النبي صلى هللا علیه وسلم ؟

فالمسلمین بدایة األمر كانوا یعذبون على إسالمهم وهذا بالل بن رباح رضي هللا عنه وكان عبدا 
اة ویعذب في مكة وهو یقول أحد أحد ، فلم لم یذكره الرافضة فیمن ثبت وبقي على إسالمه بعد وف
الرسول صلى هللا علیه وسلم ، حین عددوا ثالثة وروایة أخرى لهم أربعة وروایة أخرى سبعة ؟ 

  والمسائل في هذا الوجه كثیرة .

  

 ثالثا : طعنهم باهلل تعالى بأنه غیر قادر على كل شيء !!



  ٢٠البقرة :  )  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ َوَلْو َشاء اهلّلُ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم ِإنَّ اهللَّ  ..(قال تعالى : 

  ١٠٩البقرة :  ) .. َحتَّى َیْأِتَي اهلّلُ ِبَأْمِرِه ِإنَّ اهلّلَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ (وقال تعالى : 

َشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن تَ (وقال تعالى : 
   ٢٦آل عمران :  )َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَیِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

َماَواِت َواَألْرِض َواهلّلُ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ (وقال تعالى :    ١٨٩آل عمران :  ) َوهللِّ ُمْلُك السَّ

  ة هللا تعالىواآلیات عدیدة الدالة على قدر 

  ٢٩التكویر َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعاَلِمیَن ) (   قال تعالى :

  ٣٠اإلنسان ) َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاَء اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعِلیمًا َحِكیماً  (وقال تعالى : 

انه وسأذكر لكم من أقوال أهل العلم من السلف أوال لنعرف ما هو القدر وصلته بقدرة هللا سبح
  الصالح :

  تعریف القدر :

: هو تقدیر هللا للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضت حكمته . وهو یرجع إلى قدرة هللا ،  القدر
  وأنه على كل شيء قدیر فعال لما یرید .

ن اإلیمان التي ال یتم اإلیمان إال واإلیمان به من اإلیمان بربوبیة هللا سبحانه وتعالى ، وهو أحد أركا
  . ]٤٩[سورة القمر:اآلیة . ) إنا كل شيء خلقناه بقدر (بها . قال تعالى : 

  [ رواه مسلم ] . (كل شيء بقدر حتى العجز والكیس ، أو الكیس والعجز):  صلى هللا علیه وسلموقال 

  مراتب القدر :

  خلق ، والمشیئة .ومراتب القدر أربعة وهي : العلم ، والكتابة ، وال

  وقد بینها العلماء باألدلة الثابتة بكتاب هللا تعالى وقالوا :

  ال یتم اإلیمان بالقدر إال بتحقیق أربع مراتب هي :



َماء  ( : اإلیمان بعلم هللا األزلي المحیط بكل شيء . قال تعالى : أوالً  َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اهللََّ َیْعَلُم َما ِفي السَّ
  ٧٠الحج ) ِض ِإنَّ َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَِّ َیِسیرٌ َواْألَرْ 

ْطَنا ِفي ( : اإلیمان بالكتابة في اللوح المحفوظ لما علم هللا من المقادیر . قال تعالى : ثانیاً  .. مَّا َفرَّ
  ٣٨األنعام )الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ..

لخالئق قبل أن یخلق السموات واألرض بخمسین ألف كتب هللا مقادیر ا(: صلى هللا علیه وسلموقال 
  [ رواه مسلم ] . )سنة

َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاَء اهللَُّ َربُّ (  : اإلیمان بمشیئة هللا النافذة وقدرته الشاملة . قال تعالى ثالثاً 
  .٢٩التكویر )اْلَعاَلِمیَن 

[  )أجعلتني هلل ندًا بل ما شاء هللا وحده(شئت : لمن قال له ما شاء هللا و  صلى هللا علیه وسلمقال 

  . رواه أحمد]

اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیٌل  ( : اإلیمان بأن هللا خالق كل شيء . قال تعالى: رابعاً 
  ٦٢الزمر )

  ٩٦الصافات ) َواهللَُّ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ  (وقال تعالى: 

   . [ رواه البخاري ] )إن هللا یصنع كل صانع وصنعته (:  صلى هللا علیه وسلموقال 

  أقسام التقدیر : 

أ ـ التقدیر العام لجمیع الكائنات ، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات واألرض 
  بخمسین ألف سنة.

  ح فیه إلى نهایة أجله .ب ـ التقدیر العمري ، وهو تقدیر كل ما یجرى على العبد من نفخ الرو 

 (ج ـ التقدیر السنوي ، وهو تقدیر ما یجري كل سنة ، وذلك لیلة القدر من كل سنة . قال تعالى : 
  .٤الدخان ) ِفیَها ُیْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكیمٍ 

د ـ التقدیر الیومي ، وهو تقدیر ما یجري كل یوم من عز وذل وعطاء ومنع وٕاحیاء وٕاماتة وغیر ذلك 
َماَواِت َواْألَْرِض ُكلَّ َیْوٍم ُهَو ِفي َشْأنٍ  ( تعالى: . قال   ٢٩الرحمن ) َیْسَأُلُه َمن ِفي السَّ

  عقیدة السلف في القدر :



أن هللا خالق كل شيء وربه وملیكه ، قد َقدَّر مقادیر الخالئق قبل أن یخلقهم ، قدر آجالهم وأرزاقهم 
اوة، فكل شيء أحصاه في إمام مبین. فما شاء هللا وأعمالهم وكتب ما یصیرون إلیه من سعادة أو شق

كان وما لم یشأ لم یكن ، ویعلم ما كان وما یكون وما لم یكن لو كان كیف یكون ، وهو قادر على 
كل شيء یهدي من یشاء ویضل من یشاء ، وأن للعباد مشیئة وقدرة یفعلون بها ما أقدرهم هللا علیه 

َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا  (ال أن یشاء هللا . قال تعالى: مع اعتقادهم أن العباد ال یشاءون إ
  ٦٩العنكبوت ) َوإِنَّ اهللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنینَ 

وأن هللا تعالى خالق للعباد وأفعالهم وهم فاعلون لها حقیقة ، فال حجة ألحد على هللا في واجب تركه 
ویجوز االحتجاج بالقدر على المصائب ال على لحجة البالغة على العباد ، وال محرم فعله ، بل له ا

تحاج آدم وموسى ،  ( في محاجة موسى آلدم : صلى هللا علیه وسلم. كما قال  المعائب والذنوب
فقال موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطیئتك من الجنة، فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك 

  . [ رواه مسلم ] )ه ثم تلومني على أمر قد ُقّدر علّي قبل أن أخلق فحج آدُم موسىهللا برساالته وبكالم

  أفعال العباد : 

  األفعال التي یخلقها هللا تعالى في الكون تنقسم إلى قسمین :

: ما یجریه هللا تبارك وتعالى من أفعاله في مخلوقاته ، فلیس ألحد فیها مشیئة واختیار ، وٕانما األول 
   ، مثل اإلحیاء واإلماتة والمرض والصحة .المشیئة هلل

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم ( . وقال تعالى ٩٦الصافات ) َواهللَُّ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ  (قال تعالى : 
   .٢الملك )َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَغُفوُر 

له الخالئق كلها من ذوات اإلرادة ، فهذه تكون باختیار فاعلیها وٕارادتهم ؛ ألن هللا : ما تفع الثاني
َوُقِل اْلَحقُّ ِمن  (. وقال تعالى: ٢٨التكویر ) ِلَمن َشاء ِمنُكْم َأن َیْسَتِقیمَ  (جعل ذلك إلیهم ، قال تعالى : 

بُِّكْم َفَمن َشاء َفْلُیْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَیْكُفْر ِإنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمیَن َنارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها َوإِن َیْسَتِغیُثوا ُیَغاُثوا  رَّ
َراُب َوَساءْت ُمْرَتَفقًا  . فهم ُیحمدون على المحمود منها ٢٩الكهف )ِبَماء َكاْلُمْهِل َیْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشَّ

َما ُیَبدَُّل (ر فیه اختیار للعبد، كما قال تعالى : ویذمون على المذموم ، وهللا ال یعاقب إال على أم
ٍم لِّْلَعِبیِد  . واإلنسان یعرف الفرق بین االختیار واالضطرار ، فینـزل من ٢٩ق )اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا ِبَظالَّ

  السطح بالسلم نزوًال اختیاریًا، وقد یسقطه غیره من السطح ، فاألول اختیار والثاني إجبار.

  بإختصار وٕایجاز . هذا



نأتي اآلن لإلرادة المذكورة في كتاب هللا وهي محور حجتنا على الرافضة في دعواهم الباطلة والتي 
  :سوف نذكرها ونبین طعنهم وٕاتهاماتهم 

قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة : ( إن اإلرادة في كتاب هللا نوعان : إرادة شرعیة دینیة تتضمن محبته 
  . )٧٢/ ٧( المنهاج ة قدریة تتضمن خلقه وتقدیره ) . ورضاه ، وٕارادة كونی

وقال ابن أبي العز : المحققون من أهل السنة یقولون: اإلرادة في كتاب هللا نوعان: إرادة قدریة كونیة 
  َخلقیة، وٕارادة دینیة أمریة شرعیة. 

  فاإلرادة الشرعیة: هي المتضمنة للمحبة والرضى. 
  )٧٩شرح الطحاویة (ص لجمیع الحوادث). والكونیة: هي المشیئة الشاملة 

   

  اإلرادة في كتاب هللا نوعان : 

: إرادة كونیة قدریة ، وهي المشیئة الشاملة لجمیع الموجودات ، فما شاء هللا كان ، وما لم  األولى
ة یشأ لم یكن . وهي تستلزم وقوع المراد ، وال تستلزم المحبة والرضى إال إذا تعلقت بها اإلرادة الشرعی

َفَمن ُیِرِد اهلّلُ َأن َیْهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم َوَمن ُیِرْد َأن ُیِضلَُّه َیْجَعْل َصْدَرُه َضیِّقًا  (. قال تعالى : 
َماء َكَذِلَك َیْجَعُل اهلّلُ الرِّْجَس َعَلى الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنونَ  عَُّد ِفي السَّ   ١٢٥اماألنع ) َحَرجًا َكَأنََّما َیصَّ

: اإلرادة الدینیة الشرعیة ، وهي محبة المراد وأهله والرضا عنهم ، وال تستلزم وقوع المراد إال  الثانیة
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس  (إذا تعلقت بها اإلرادة الكونیة . قال تعالى : 

َن اْلُهَدى َواْلُفرْ  ْن َوَبیَِّناٍت مِّ ْهَر َفْلَیُصْمُه َوَمن َكاَن َمِریضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ َقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
َلَعلَُّكْم  َعَلى َما َهَداُكْم وَ َأیَّاٍم ُأَخَر ُیِریُد اهلّلُ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروْا اهللَّ 

  .١٨٥البقرة )َتْشُكُروَن 

واإلرادة الكونیة أعم مطلقًا ألن كل مراد شرعي وقع فهو مراد كونًا ، ولیس كل مراد كوني وقع مرادًا 
في الشرع ، فإیمان أبي بكر رضي هللا عنه مثًال تحقق فیه اإلرادتان ، وما تحققت فیه اإلرادة الكونیة 

لم یتحقق فیه اإلرادة الكونیة وٕان كان یراد شرعًا إیمان أبي جهل .  فقط مثًال كفر أبي جهل ، وما
فاهلل وٕان كان یرید المعاصي قدرًا ویشاؤها كونًا فهو ال یرضاها دینًا وال یحبها وال یأمر بها ، بل 

  یبغضها ویكرهها وینهي عنها ویتوعد فاعلها ، وكل ذلك من قدره.

ها ویأمر بها ویعد صاحبها بالثواب والجزاء الحسن ، فهو وأما الطاعات واإلیمان فإنه سبحانه یحب
ِإن َتْكُفُروا َفِإنَّ اهللََّ َغِنيٌّ َعنُكْم َوَال  (سبحانه ال یعصى بغیر إرادته ، وال یقع إال ما یرید قال تعالى: 



ْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم َفُیَنبُِّئُكم ِبَما َیْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوإِن َتْشُكُروا َیْرَضُه َلُكْم َوَال َتِزُر َواِزَرٌة وِ 
ُدورِ    ٧الزمر ) ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

 ) الَفَسادَ  َوإَِذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُیْفِسَد ِفِیَها َوُیْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواهلّلُ َال ُیِحبُّ  (  وقال سبحانه:
   .٢٠٥البقرة

  قال العالمة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه هللا في شرح الواسطیة :

  : قال أهل العلم إن الفرق بین اإلرادتین من وجهین
وما ال یحب، فكل ما  -سبحانه-أما اإلرادة الكونیة فإنها عامة لكل الموجودات فهي شاملة لما یحب 

الكونیة سواء في ذلك ما یحبه هللا أو یغضبه فكل ما في الوجود فهو  في الوجود فهو حاصل بإرادته
الكونیة التي هي بمعنى المشیئة فإنه ال یخرج عن مشیئته أو إرادته الكونیة  -تعالى- حاصل بإرادته 

  . شيء ألبتة
ت أما اإلرادة الشرعیة فإنها تختص بما یحبه سبحانه فالطاعات مرادة هلل شرًعا أما المعاصي فلیس

مرادة شرًعا وما وقع من الطاعات ما حصل منها فإذا صلیت مثًال نقول: هذه الصالة تتعلق بها 
اإلرادتان: اإلرادة الكونیة واإلرادة الشرعیة. ماذا تقول؟.. أقول ما یقع من الصالة إذا صلى اإلنسان 

یة فهي مرادة هلل كوًنا أو أي طاعة تفعلها فإنها واقعة باإلرادة الكونیة ومتعلق كذلك لإلرادة الشرع
-وشرًعا. أما المعاصي فهذه مرادة هلل كوًنا ؛ ألنها ال یقع في الوجود شيء البتة إال بإرادته ومشیئته 

لكن هل المعاصي محبوبة هلل ؟ ال بل هي مبغوضة وٕان كانت واقعة بإرادته فهذا هو  - سبحانه
  . الفرق بین اإلرادتین

ول: أن اإلرادة الكونیة عامة لما یحبه هللا وما ال یحبه لكل ما في فرق بین اإلرادتین من وجهین. األ
أما اإلرادة  -سبحانه وتعالى- الوجود ، فكل ما في الوجود فهو مراد هللا كوًنا وهو حاصل بمشیئته

فقط قال أهل العلم: "فتجتمع اإلرادتان في  -سبحانه وتعالى-الشرعیة فإنها إنما تتعلق بما یجب 
  . وطاعة المطیع تجتمع اإلرادتان كما في المثال المتقدم إیمان المؤمن

وتنفرد اإلرادة الشرعیة في إیمان الكافر ألیس الكافر مطلوب منه اإلیمان؟ نعم لكنه لم یحصل فهو 
 َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهمْ  (مراد هلل شرًعا لكنه غیر مراد كوًنا إذ لو شاء هللا الهتدى 

، وكذلك الطاعة التي ُأِمَر بها العبد ولم  ٩٩یونس )َجِمیعًا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َیُكوُنوْا ُمْؤِمِنیَن 
یفعلها هذه مرادة هلل شرًعا لكنها لم تتعلق بها اإلرادة الكونیة ؛ إذ لو تعلقت بها اإلرادة الكونیة لحصل 

  . الفروق ؛ ألن ما في إرادة هللا كوًنا. هذا من
وفرق ثالث: وهو أن اإلرادة الكونیة ال یتخلف مرادها أبًدا، أما اإلرادة الشرعیة فقد یقع مرادها وقد ال 

یقع فاهلل أراد اإلیمان من الناس كلهم أراده شرًعا یعني. أمرهم به وأحب ذلك منهم ولكن منهم من 
  . آمن ومنهم من كفر



  أهـ. اإلرادة الشرعیة فقد یحصل مرادها وقد ال یحصل فاإلرادة الكونیة ال یتخلف مرادها، أما
   

  للشیخ زكریا عبد الرازق المصرى قال : ١٨١كتاب اإلسالم وحریة اإلنسان ص في و

 : تنقسم اإلرادة اإللهیة وتسمى المشیئة اإللهیة أیضًا إلى نوعین

 

  النوع األول : اإلرادة الكونیة

قول : كان الشىء یكون كونًا ، إذا وجد بعد أن لم یكن العدم ت نسبة إلى الكون وهو الوجود بعد
مادة كون ) ، فهى إذن تتعلق بالخلق واإلیجاد ، فتصدر عن علم هللا  ٥٨٣(مختار الصحاح ص

َماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر  اْلَغْیِب َال َیْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي (عالم  : تعالى الشامل ِمن السَّ
 ١٦الحجرات ).. َواهللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم  (،  ٣سبأ )  ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبینٍ  َذِلَك َوَال َأْكَبرُ 

.. َوَما َكاَن اهللَُّ  (،  ١فاطر ).. ِإنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر (وتصدر عن قدرة هللا تعالى المطلقة : 
َماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِلیمًا َقِدیرًا  ِلُیْعِجَزُه ِمن َشْيٍء ِفي فإذا توجهت إرادة هللا  .٤٤فاطر )السَّ

،  ٨٢یس )َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْیئًا َأْن َیُقوَل َلُه ُكْن َفَیُكوُن  ِإنََّما(تعالى لخلق شىء ، فإنه یتحقق والبّد : 
 وفى األثر ما شاء هللا كان وما لم یشأ .٤٠النحل )َرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُه ُكن َفَیُكوُن ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا أَ (

 . ( ١٨٤(طریق الهجرتین وباب السعادتین البن القیم صفحة لم یكن 

 

بما  اإلرادة وجد الكون كله بجمیع عوامله من عالم العرش إلى عالم الكرسى إلى عالم الفلك وبهذه
 ٦٢الزمر )اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیٌل (من الخالئق :  فیها وبمن فیها

 

  النوع الثانى : اإلرادة الشرعیة

انظر  - إلى الشریعة والمشرعة : وهو مورد الشاربین ، وتأتى بمعنى الطریق األعظم فى اللغة نسبة

تعالى للناس باألمر  الشرع : الطریق الذى حدده هللا.ومعناها فى  -مادة شرع  ٣٣٥مختار الصحاح صفحة 
فى اآلخرة ، وتصدر هذه اإلرادة  والنهى الذى إذا سلكوه أوصلهم إلى السعادة فى الدنیا وٕالى الجنة

لَّـِكِن اهلّلُ َیْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإَلْیَك  (والشهادة :  الشرعیة عن علم هللا تعالى المطلق الذى یشمل الغیب
هللا تعالى علمه باإلنسان وما جبل علیه من طبائع وغرائز ،  ، ومن علم ١٦٦النساء)  َلُه ِبِعْلِمِه ..َأنزَ 

األحكام ما یتحقق له النفع فى الدنیا واألخرة ؛ ألنه أعلم باإلنسان من  وبالتالى فإنه یشرع له من
 ) َلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطیُف اْلَخِبیرُ َأَال َیعْ  (بنفسه وغیره ؛ ألنه تعالى هو الذى خلقه وأوجده :  اإلنسان

 )..َأَال َلُه اْلَخْلُق َواَألْمُر.. (. فلما كان تعالى هو الخالق وجب أن یكون تعالى هو اآلمر ١٤الملك
 ٥٤األعراف

   



  حفظه هللا العزیز بن عبد هللا الراجحي عبد   وقال العالمة
  : ، وهي نوعان- عز وجل–اإلرادة صفة من صفات هللا 

  .إرادة كونیة خلقیة قدریة) ١(
  . إرادة دینیة شرعیة أمریة) ٢(

وهذا تقسیم عند أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت علیه النصوص، اإلرادة الكونیة الخلقیة 
عامة للمؤمن والكافر، وال یتخلف مرادها، وكل ما في هذا الكون، وكل ما یكون ویوجد، فإن هللا أراده 

ومعصیة  كونًا وقدرًا من خیر وشر، وصحة وعافیة، وعز وٕاذالل، وكفر وٕایمان، وفقر وغنى،
وطاعة، وسعادة وشقاوة، فكل ما یكون في هذا الكون ال یكون إال بقدرة هللا، كما أن كل شيء خلقه 

[الرعد: من "...ُقِل اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء...، "]٦٢[الزمر: من اآلیة"...اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ : "هللا، قال تعالى

، واإلرادة الكونیة تعم المؤمن والكافر، أما ]٢[الفرقان: من اآلیة"َقدََّرُه َتْقِدیراً َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ ، "]١٦اآلیة
  .اإلرادة الدینیة الشرعیة فهي خاصة بالمؤمن، وهي ترادف المحبة والرضا

 – فاإلرادة الشرعیة فیما أراده هللا ورضیه من أحكام، وتشریع ما شرعه في الكتاب وعلى لسان نبیه
"، هذا أمر دیني شرعي أمر هللا وأقم الصالة، فأمر به ونهى عنه، كقوله: "-وسلمصلى هللا علیه 

ولكن قد یحصل المراد من اإلرادة الشرعیة وقد ال یحصل، فمن الناس بإقامة الصالة دینًا وشرعًا، 
من أطاع هللا واستجاب، وأقام الصالة، ومن الناس من لم یؤمن ولم یستجب، أما اإلرادة الكونیة، 

  . ه ال یتخلف مرادهافإن
  . ، فإن هللا أراد منه اإلیمان قدرًا وشرعاً -رضي هللا عنه –تجتمع اإلرادتان في حق المؤمن كأبي بكر 

  .وتتخلف في حق الكافر، فإن هللا أراد اإلسالم ألبي لهب دینًا وشرعًا، ولم یرده كونًا وقدراً 
ِد اهللَُّ َأْن َیْهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالِم َوَمْن ُیِرْد َأْن َفَمْن ُیرِ " - تعالى - من أمثلة اإلرادة الكونیة: قوله 

َماِء... عَُّد ِفي السَّ : -تعالى  –، وقال ]١٢٥[األنعام: من اآلیة"ُیِضلَُّه َیْجَعْل َصْدَرُه َضیِّقًا َحَرجًا َكَأنََّما َیصَّ
..ِإْن َكاَن اهللَُّ ُیِریُد َأْن ُیْغِوَیُكْم ُهَو َربُُّكْم ". -تعالى -، وقال ]١آلیة[المائدة: من ا"....ِإنَّ اهللََّ َیْحُكُم َما ُیِریدُ "

ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن " -تعالى  -، واإلرادة الكونیة مرادفة للمشیئة قال ]٣٤[هود: من اآلیة" َوإَِلْیِه ُتْرَجُعونَ 
  . ]٢٩-٢٨[التكویر: " َربُّ اْلَعاَلِمینَ َیْسَتِقیَم*َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َیَشاَء اهللَُّ 

  
...ُیِریُد اهللَُّ ِبُكُم اْلُیْسَر َوال ُیِریُد ِبُكُم " -تعالى  – أما اإلرادة ..... الشرعیة فمن أمثلتها قوله

َرُكْم ...ِإنََّما ُیِریُد اهللَُّ ِلُیْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل ، "]١٨٥[البقرة: من اآلیة"اْلُعْسَر... اْلَبْیِت َوُیَطهِّ
  . ]٦٧[ألنفال: من اآلیة"...ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواهللَُّ ُیِریُد اْآلِخَرَة...، "]٣٣[األحزاب: من اآلیة"َتْطِهیراً 

  
وأما أهل البدع فإنهم لم یقسموا اإلرادة إلى قسمین فضلوا وأضلوا فالجبریة لم یثبتوا إال اإلرادة الكونیة، 



تزلة أثبتوا اإلرادة الدینیة الشرعیة، ولم یثبتوا اإلرادة الكونیة فضلوا، وهدى هللا أهل السنة والمع
والجماعة؛ فأثبتوا اإلرادتین عمًال بالنصوص، فكان مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق ووسط بین 

 یثبتون إال اإلرادة مذهبین باطلین الجبریة الذین ال یثبتون إال اإلرادة الكونیة، والمعتزلة الذین ال
  أهـ الدینیة الشرعیة.

الرافضة في هللا تعالى  لن أطیل بهذه المسألة فقد وضحت إن شاء هللا تعالى واآلن سأذكر لكم طعن
  عما یقولون علوا كبیرا

  أما كیفیته :

  ".   یعتقدون بأن لكل نبي وصیًا أوصى إلیه بأمر هللا تعالى على أمته من بعده

اب الكافي للكلیني یقول " باب أن اإلمامة عهد من هللا عز وجل معهود وفي عناوین أبو  

أصول   -- . و باب ما نص هللا عز وجل ورسوله على األئمة واحدًا فواحدًا ١/٢٢٧أصول الكافي من واحد إلى واحد " 

  . ١/٢٨٦الكافي 

   

 ویقول محمد حسین آل كاشف الغطاء أحد المراجع في هذا العصر : " إن اإلمامة

منصب إلهي كالنبوة، فكما أن هللا سبحانه یختار من یشاء من عباده للنبوة والرسالة، أو یؤید 

بالمعجزة التي هي كنص من هللا علیه، فكذلك یختار لإلمامة من یشاء، ویأمر نبیه بالنص 

  . ٥٨أصل الشیعة وأصولها ص علیه، وأن ینصبه إمامًا للناس من بعده " 

   

بأن مستحق اإلمامة عندهم البد أن "یكون شخًصا معهوًدا من  :ي قال شیخهم مقدار الحل

  .].٤٧[النافع یوم الحشر: صهللا تعالى ورسوله ال أي شخص اتفق" 

   

روى الكلیني بسنده عن أبي جعفر قال: "بني اإلسالم على خمس: على الّصالة والّزكاة 

یعني  –فأخذ الّناس بأربع وتركوا هذه  والّصوم والحّج والوالیة، ولم یناد بشيء كما نودي بالوالیة،

قال في شرح الكافي في بیان ، ٣، رقم ٢/١٨[أصول الكافي، كتاب اإلیمان والكفر، باب دعائم اإلسالم: " –الوالیة 



 ٥/٢٨(الّشافي شرح الكافي: درجة هذا الحدیث عندهم: "موثق كالّصحیح" فهو معتبر عندهم. 

  ).].١٤٨٧رقم

   

هادي الطهراني/ ودایع  -  تعالى نبیه من الدین إنما هو أمر اإلمامة" "إن أعظم ما بعث هللا

  .١١٥النبوة: ص

   

أن عدد األوصیاء "مائة ألف وصي، وأربعة وعشرون ألف  ابن بابویه القمي : ویذكر

  .]١٠٦[عقائد الصدوق: صوصي" 

   

أنه بمنزلة من  قال ابن بایویه " واعتقادنا فیمن جحد إمامة أمیر المؤمنین واألئمة من بعده

جحد نبوة األنبیاء، واعتقادنا فیمن أقر بأمیر المؤمنین وأنكر واحدًا من بعده من األئمة أنه بمنزلة 

   .١١١االعتقادات ص من آمن بجمیع األنبیاء ثم أنكر نبوة محمد صلى هللا علیه وآله وسلم " 

   

ن غیرهم بسبب قضیة وأعظم من هذا ما قاله نعمة هللا الجزائري عن انفصال الشیعة ع 

األئمة (ع) فیقول : " لم نجتمع معهم على إله وال نبي وال على إمام، وذلك أنهم یقولون : إن 

هللا علیه وآله وسلم نبیه، وخلیفته بعده أبو بكر، ونحن ال نقول  ربهم هو الذي كان محمد صلى 

بكر لیس ربنا وال ذلك النبي  بهذا الرب وال بذلك النبي، بل نقول : إن الرب الذي خلیفة نبیه أبو

  . ٢/٢٧٩ألنوار النعمانیة نبینا " ا

   

فإذا كانت الوصایة نص من هللا وأمر رسوله صلى هللا علیه وسلم بتبلیغه ثم بعد وفاة النبي صلى 
هللا علیه وسلم أغتصبت الخالفة كما یزعمون من علي بن أبي طالب ذلك طعن صریح بعدم قدرة هللا 

  تعالى هللا عما یقولون علوا كبیرا –أمره  تعالى على إنفاذ



ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء  (یقول تعالى : 
   ٢٦مران : آل ع )َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَیِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

فإذا كانت الخالفة لعلي بن أبي طالب كما یزعم الرافضة بعد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ، أال 
یستطیع هللا سبحانه أن ینفذ أمره بهذا الشأن ؟ وخاصة أن األمر منصوص علیه من هللا كما 

اله في بیان اإلرادة یزعمون فهو إرادة كونیة قدریة أي یجب أن تقع كما ذكرنا أقوال أهل العلم أع
  الكونیة .

وحین یذكر الرافضة هذه الروایات بالتأكید ستكون طعنا وٕاتهاما هلل تعالى بأنه غیر قادر على إنفاذ 
  أمره وهذا یعني عدم قدرته على كل شيء .

على لسان مهدیهم المزعوم :  ٣٠٨قال الطبرسي في كتابه اإلحتجاج الجزء األول والثاني صفحة 
أحد من آبائي إال وقد وقعت في عنقه بیعة لطاغیة زمانه ، وٕاني أخرج حین أخرج وال  إنه لم یكن

  بیعة ألحد من الطواغیت في عنقي .

وهذا الكالم یدل على مبایعة علي رضي هللا عنه للخلفاء الذین قبله ، فهل علي رضي هللا عنه یعلم 
یرید أن یعطل شرع هللا بهذه المسألة  أن إمامته نص من هللا ویتنازل عنها ؟ أم علي رضي هللا عنه

  ؟ 

ولكننا نقول أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وأرضاه صحابي من جملة الصحابة رضوان هللا 
علیهم ال یخالف أمر هللا وٕاجماع الصحابة وقد بایع كمن بایع وكان مناصحا للخلفاء الذین قبله 

ُقِل اللَُّهمَّ   (  عالى ینفذ وال راد له ، كما قال تعالى :رضي هللا عنهم جمیعا ، وأنه یعلم أن أمر هللا ت
َیِدَك اْلَخْیُر َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بِ 

   ٢٦آل عمران :  )ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

  محدث الرافضة نعمة هللا الجزائري قال

إنا لم نجتمع معهم ( أي أهل السنة ) على إله وال على نبي وال على إمام وذلك أنهم یقولون إن (  
نقول بهذا الرب  الربهم هو الذي كان محمد صلى هللا علیه وآله نبیه وخلیفته بعده أبو بكر ونحن 

األنوار  - )  لیس ربنا وال ذلك النبي نبینا  نبیه أبو بكربذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خلیفة  الو 
  :بیروت –منشورات األعلمي  ٢٧٨المجلد الثاني صفحة النعمانیة 

  نعم هذا دین الرافضة المجوس  

  هذا بإختصار وٕایجاز



  

 رابعا طعنهم في ( هللا ) جل وعال بعدم حسن إختیاره ألنبیائه ورسله !!!

   ٣٣آل عمران :  ) اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإْبَراِهیَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمینَ  ِإنَّ اهللَّ (قال تعالى :  

  ٥٩النمل :  )ُقِل اْلَحْمُد هللَِّ َوَسَالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذیَن اْصَطَفى آهللَُّ َخْیٌر َأمَّا ُیْشِرُكوَن  (وقال تعالى : 

جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا أنس بن مالك رضي هللا عنه وفي الحدیث الذي رواه مسلم عن 
 .ذاك إبراهیم علیه السالم " علیه وسلم فقال : یا خیر البریة ! فقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم 

قال رجل للنبي صلى هللا علیه وفي لفظ آخر عند ابن عساكر عن طریق سفیان الثوري عن أنس 
   ذاك أبي إبراهیم علیه السالم  وسلم یا خیر البریة قال

   

  لنحلل اآلن أقوال الرافضة :

َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة (قال تعالى مخاطبا نبیه محمد صلى هللا علیه وسلم : 
َة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِریُد ِزینَ 

  ٢٨الكهف :  )َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا 

یأمر هللا سبحانه وتعالى نبیه صلى هللا علیه وسلم بالصحبة الصالحة بینما یقول الرافضة أن 
ط منهم ال یتجاوز عدد أصابع الیدین فقالوا ثالثة وقالوا أربع الصحابة كلهم منافقون ما عدا عدد بسی

  وقالوا سبعة فقط .

إذا توضح من هذه المسألة أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم وحاشاه من ذلك أنه خالف أمر هللا 
مثل الجلیس الصالح  (تعالى حسب زعم الرافضة بالرغم من حدیث الرسول صلى هللا علیه وسلم 

وهل نسى الرسول صلى هللا علیه وسلم  - رواه البخاري - )السوء كحامل المسك ونافخ الكیروالجلیس 
َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم  (نفسه من البر ؟؟ ألن هللا تعالى قال في بني إسرائیل : 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوَن ،  (، وقال تعالى  ٤٤البقرة : )َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن 
  ٣،  ٢الصف :  )  َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما َال َتْفَعُلوَن 

والخطبة    ٤٢وفي كتاب مختارات من أحادیث وخطابات اإلمام الخمیني الجزء الثاني صفحة 
شعبان مولد مهدیهم الحجة كما یزعمون یقول الخمیني : فكل نبي من األنبیاء إنما  ١٥یوم بمناسبة 

جاء إلقامة العدل وكان هدفه هو تطبیقه في العالم ، لكنه لم ینجح ، وحتى خاتم األنبیاء (ص) 



الذي كان قد جاء إلصالح البشر وتهذیبهم وتطبیق العدالة ، فإنه هو أیضا لم یوفق ، وٕان من 
  نجح بكل معنى الكلمة ویطبق العدالة في جمیع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر .سی

أقول ردا على هذه العبارات التي أطلقها إمامهم المجوسي الخمیني : أوال إرسال الرسل كان لتوحید 
  .هللا تعالى ولیس ألمر آخر وهذا هدفهم فبعد التوحید یتحقق العدل والتهذیب 

ي أن الرسل جمیعهم لم یوفقوا وحتى خاتم الرسل محمد صلى هللا علیه وسلم لم ثانیا : وضح الخمین
  .یوفق !! فمعنى هذا الكالم أن هللا سبحانه ال یحسن إختیار أنبیاءه 

كیف أن هللا سبحانه  ١٣٠ص  ١٩٨٨ویوضح الخمیني في كتابه كشف األسرار الطبعة الثالثة لسنة 
!! لنقرأ اآلتي من كتابه المذكور ، یقول : وواضح بأن  إصطفى رسال غیر مؤهلین إلبالغ رسالته

النبي لو كان قد بلغ بأمر اإلمامة طبقا لما أمر به هللا ، وبذل المساعي في هذا المجال ، لما نشبت 
في البلدان اإلسالمیة كل هذه اإلختالفات والمشاحنات والمعارك وال ظهرت ثمة خالفات في أصول 

  الدین وفروعه .

یف : ابن المغازلي في  ١٥:  ٣١٣ص    ٣٨العالمة المجلسي ج  - بحار األنوار  وفي كتاب
مناقبه بإسناده إلى عائشة أنها سئلت : من كان أحب الناس إلى رسول هللا ( صلى هللا علیه وآله ) 

؟ قالت : فاطمة ( علیها السالم ) فقلت : إنما سألتك عن الرجال ، قالت : زوجها ، وما یمنعه وهللا 
ن كان علي صواما قواما ، ولقد سالت نفس رسول هللا ( صلى هللا علیه وآله ) في یده فردها إلى أ

فیه . وروي أیضا بعدة طرق منها عن أبي السائب ابن یزید قال : قال رسول هللا ( صلى هللا علیه 
  . وآله ) : ال یحل لمسلم أن یرى مجردي أو عورتي إال علي

ند الرافضة أنه یختار رسال ال غیرة لهم وال كرامة وقد وضح هذا األمر هللا سبحانه عما یصفون ، ع
    في كتبهم المشهورة :

أنه أتى رسول هللا صلى هللا علیه وآله وعنده أبو بكر وعمر ( فجلست بینه وبین  وعن أمیر المؤمنین
تفسیر القرآن  هان فيالبر فقالت عائشة: ما وجدت إال فخذي وفخذ رسول هللا؟ فقال: مه یا عائشة)  عائشة،

٢٢٥  /٤.  

ثم یقوم  والنبي بینهما، لي رضي هللا عنه: أنه كان ینام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد ،ع
  ٢/٤٠بحار األنوار  - فراش واحد وفي لحاف واحد وعلي وعائشة في النبي یصلي اللیل،

  یتغزل في النساء وینظر إلیهنالرسول الذي أختاره هللا تعالى 



َوإِْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأنَعَم اهللَُّ َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه (الصدوق عن الرضا علیه السالم في قوله تعالى:  نقل
، قال الرضا مفسرًا هذه ]٣٧[األحزاب: )َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اهللََّ َوُتْخِفي ِفي ِنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِدیِه 

ل هللا صلى هللا علیه وآله قصد دار زید بن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأته زینب اآلیة: (إن رسو 
  ).١١٢(عیون أخبار الرضا تغتسل فقال لها: سبحان الذي خلقك) 

  النبي دانیال یهدد هللا بالعصیان 
عن أبي جعفر قال: " إن هللا عز وجل أوحى إلى داود علیه السالم أن ائت عبدي دانیال فقل له: 

نك عصیتني فغفرت لك وعصیتني فغفرت لك وعصیتني فغفرت لك، فإن أنت عصیتني الرابعة لم إ
أغفر لك... فلما كان في السحر قام دانیال فناجى ربه فقال: فوعزتك لئن لم تعصمني ألعصینك ثم 

  كتاب اإلیمان والكفر باب التوبة). ٢/٣١٦(الكافي ألعصینك ثم ألعصینك" 

وٕاال كالمهم في هذه المسائل كثیر خاصة أنهم یفضلون األئمة على  وهذه فقط بعض األمثلة 
  األنبیاء 

وقد حاورت أحد الرافضة ذات یوم وسألته : هل النبي أفضل أم اإلمام ؟ فأجاب أن األئمة أفضل 
من جمیع األنبیاء ما عدا الرسول محمد صلى هللا علیه وسلم . فقلت له : تعني أن اإلمام أفضل من 

.. (؟ فقال : نعم ، فقلت طیب ما رأیك بالنبي اإلمام ؟ ألم تقرأ كالم هللا في نبیه إبراهیم : األنبیاء 
  ١٢٤البقرة :  )َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا .. 

  فبهت الذي كفر وكعادتهم حاول الروغان قبل أن یهرب من الجواب .

  

 المؤمنین !!خامسا : طعنهم في هللا تعالى بأنه یغش الرسول و 

َهاُتُهمْ (قال تعالى :    ٦األحزاب -  )...النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

  بینما الرافضة یقولون أن أم المؤمنین عائشة هي أم المتسكعین

  ولمن أراد المصدر هو مجلة المنبر وتستطیع رؤیتها بهذا الرابط

http://www.du3at.com/alrafedhah/umalmutasake3een.jpg  

 ------------------  

  هللا سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنین عائشة من اإلفك في سورة النور 



وأن الطیب له الطیبة والخبیث له  قائال وموضحا أن النبي صلى هللا علیه وسلم طیب وزوجته طیبة
ُؤوَن اْلَخِبیثَاُت ِلْلَخِبیِثیَن َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیثَاِت َوالطَّیَِّباُت ِللطَّیِِّبیَن َوالطَّیُِّبوَن ِللطَّیَِّباِت ُأوْ (الخبیثة :  َلِئَك ُمَبرَّ

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم     ٢٦النور : ) ِممَّا َیُقوُلوَن َلُهم مَّ

بینما یقول عالمتهم العاملي في كتابه الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم في الجزء الثالث صفحة 
١٦٥  

  (ذلك تنزیه لنبیه عن الزنا ، ال لها كما أجمع فیه المفسرون)

فإذا كانت هي غیر منزهة عن الزنا كما یدعي هذا العاملي فكیف یرضى رسول هللا صلى هللا علیه 
( خاصة )) وأنه یعلم الغیب كله ما كان وما یكون وما لم یكن لو كان كیف یكون وسلم بها زوجة (

  ، كما یزعم الرافضة ؟

فإذا علم بها وسكت فهذا طعن صریح فیه صلى هللا علیه وسلم وحاشاه من ذلك ، وٕان قالوا ال یعلم 
ل البیت ومنه فقد أسقطوا علم الغیب عن األئمة بما أن الرسول صلى هللا علیه وسلم هو رأس أه

  استقوا علومهم كما یزعمون .

 ---------------------  

  یسمي إحدى الكافرات أم المؤمنین !!! هذا فقط عند الرافضة   هللا سبحانه عند الرافضة

قول المولى محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه في كتاب ی
  ٢١٨الصالة الجزء الثاني صفحة 

(وأما) إنكار معویة وعایشة فإنهما خارجان عن الدین ولیسا من المسلمین وهذا اإلنكار أحد أسباب 
    كفرهما

أم المؤمنین عائشة رضي  -ویقصد في عایشة  -معاویة رضي هللا عنه  - ( طبعا یقصد في معویة 
  هللا عنها )

لب رضي هللا عنه ؟ حیث أن وهنا لي كلمة على هذا القول : هل الرافضة أعلم من علي بن أبي طا
سأل بعض علي بن ابي طالب قال في أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنها بعد وقعة الجمل بعد أن 

أصحاب علي علیًا أن یقسم فیهم أموال أصحاب طلحة والزبیر، فأبى علیه فطعن فیه السبائیة 
    ؟ كیف یحلُّ لنا دماؤهم وال تحل لنا أموالهم  : وقالوا



  )٢٧٣ص  ٧ج  -( البدایة والنهایة   ؟ أیكم یحب أن تصیر أم المؤمنین في سهمه  : علیًا، فقال فبلغ ذلك

یعترف علي رضي هللا عنه بأنها أمًا للمؤمنین ولكن الرافضة ال یتبعون علیًا بل یتبعون المجوس 
  الذین فرضوا علیهم ما یشاؤون من خرافات .

) حین جاءه رجل یبلغة بأن بالباب  ٢٧٤ص سابق ( وعلي رضي هللا عنه أیضا في نفس المصدر ال
القعقاع بن عمرو أن یجلد كل واحد منهما مائة،  رجالن یناالن من أم المؤمنین عائشة : أمر علیا

    . وأن یخرجهما من ثیابهما

ولما أرادت أم المؤمنین عائشة الخروج من البصرة، بعث إلیها علي رضي هللا عنه بكل ما ینبغي من 
وزاد ومتاع وغیر ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في الجیش معها أن یرجع إال أن یحب مركب 

المقام، واختار لها أربعین امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسیر معها أخاها محمد بن أبي 
    . بكر

 فلما كان الیوم الذي ارتحلت فیه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس، وخرجت من الدار في
یا بني ال یعتب بعضنا على بعض، إنه وهللا ما كان   : الهودج فودعت الناس، ودعت لهم، وقالت

    . بیني وبین علي في القدم إال ما یكون بین المرأة وأحمائها، وٕانه على معتبتي لمن األخیار

یه وسلم في صدقت، وهللا ما كان بیني وبینها إال ذاك، وٕانها لزوجة نبیكم صلى هللا عل  : فقال علي
    . الدنیا واآلخرة

   -دعا ومشیعًا أمیاًال، وسرح بنیه معها بقیة ذلك الیوم مو وسار علي معها 

  فأین زعم الرافضة بإتباع آل البیت ؟؟

بسؤال من شقين : إذا كان معاوية رضي هللا عنه  لهفأرد على قو  أما عن معاویة رضي هللا عنه :

لمه الحسن رضي هللا عنه الخالفة ؟ وهل تسليمه رقاب المسلمين كافرا كما يزعم العاملي ، فكيف يس
  من العصمة عند األئمة أم هي خيانة للدين ؟

  -------------------------  

ِد نَّ اهلّلَ َال َیْغِفُر َأن ُیْشَرَك ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َیَشاُء َوَمن ُیْشِرْك ِباهللِّ َفقَ إِ (هللا تعالى یقول 
  ٤٨النساء ) اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظیمًا 

عن اإلمام الرابع علي بن الحسین أنه قال : یغفر هللا للمؤمن كل ذنب بینما الرافضة یقولون : 
  ویطهره منه في الدنیا واآلخرة ما خال ذنبین ترك التقیة وترك حقوق اإلخوان.



قیة : الحذر من إظهار ما في النفس سبحان هللا أصبحت التقیة والتي هي كما قال ابن حجر : الت
  . ٣١٤/١٢فتح الباري  -من معتقد وغیره للغیر 

أصبحت ذنبا لمن ال یعمل بها ، مع إنها صفة نفاق ، فقد قال تعالى مخاطبا نبیه صلى هللا علیه 
َال َیَخاُفوَن َلْوَمَة وَ ( : وقال تعالى،  ٤٩الحجر  -)َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكین (وسلم : 

.. َوَتْخَشى النَّاَس ( ، وقال تعالى : ٥٤المائدة  -)آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اهللِّ ُیْؤِتیِه َمن َیَشاُء َواهلّلُ َواِسٌع َعِلیم 
ا َقالَ ( ، وقال تعالى : ٣٧األحزاب  - )َواهللَُّ َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه .. ) ِدِقیَن ِصْدُقُهْم .. اهلّلُ َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

اِدِقیَن  (، وقال تعالى :  ١١٩المائدة  ، وقال  ١١٩التوبة ) َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اهلّلَ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ
َب اْلُمَناِفِقیَن ..  ( سبحانه : اِدِقیَن ِبِصْدِقِهْم َوُیَعذِّ   ٤٢األحزاب ) ِلَیْجِزَي اهللَُّ الصَّ

  ن عند الرافضة الكذب والنفاق له أجر عظیم بل من تركة ال یغفر له هللا !!ولك

 ---------------------  

  ١١الشورى  )لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر (هللا سبحانه وتعالى یقول عن نفسه : 

العترة بینما الرافضة یقولون كل ما ینسب هلل ینسب لألئمة ، في كتابهم الحدائق الناضرة في أحكام 
   ٢٨٩صفحة   الطاهرة لعالمتهم یوسف البحراني

بإعتبار أن ما كان هلل عز وجل فهو ثابت لهما  :  قول عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعن علي بن أبي طالبي
بطریق النیابة فكل ما نسب إلیه تعالى فهو ینسب إلیهما وكل شيء ینسب إلیهما ینسب إلیه عز 

قربهما منه كما قرن نفسه عز وجل بهما في جملة من اآلیات القرآنیة نحو  وجل إلتحاده بهما ومزید
المفسر ذلك باألخبار بأمیر المؤمنین علیه ) إنما ولیكم هللا ورسوله والذین آمنوا ...  (قوله تعالى : 

  السالم . 

رجب للحافظ  -مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین  -وأذكر لكم ما ذكره صاحب كتاب 
  :  ٢٦٩البرسي وتحقیق السید علي عاشور ص 

فصل ( أثار علي بالكون ) ومن خطبة له علیه السالم قال : أنا عندي مفاتیح الغیب ، ال یعلمها 
بعد رسول هللا إال أنا ، أنا ذو القرنین المذكور في الصحف األولى ، أنا صاحب خاتم سلیمان ، أنا 

وقف ، قاسم الجنة والنار بأمر ربي ، أنا آدم األول ، أنا نوح ولي الحساب ، أنا صاحب الصراط والم
األول ، أنا آیة الجبار ، أنا حقیقة األسرار ، أنا مورق األشجار ، أنا مونع الثمار ، أنا مفجر العیون 

، أنا مجري األنهار ، أنا خازن العلم ، أنا طود الحلم ، أنا أمیر المؤمنین ، أنا عین الیقین ، أنا 
هللا في السماوات واألرض ، أنا الراجفة ، أنا الصاعقة ، أنا الصیحة بالحق ، أنا الساعة لمن حجة 

كذب بها ، أنا ذلك الكتاب الذي ال ریب فیه ، أنا األسماء الحسنى التي أمر أن یدعى بها ، أنا ذلك 



احب یوم النور الذي اقتبس منه الهدى ، أنا صاحب الصور ، أنا مخرج من في القبور ، أنا ص
النشور ، أنا صاحب نوح ومنجیه ، أنا صاحب أیوب المبتلى وشافیه ، أنا أقمت السماوات بأمر ربي 

، أنا صاحب إبراهیم ، أنا سر الكلیم . أنا الناظر في الملكوت ، أنا أمر الحي الذي ال یموت ، أنا 
إلي ، أنا المفوض إلي  ولي الحق على سائر الخلق ، أنا الذي ال یبدل القول لدي ، وحساب الخلق

أمر الخالئق ، أنا خلیفة اإلله الخالق ، أنا سر هللا في بالده ، وحجته على عباده ، أنا أمر هللا 
) . أنا أرسیت الجبال  ١والروح ، كما قال سبحانه : ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ( 

، ومخرج األلوان والثمار ، أنا مقدر الشامخات ، وفجرت العیون الجاریات ، أنا غارس األشجار 
) ناشر األموات ، أنا منزل القطر ، أنا منور الشمس والقمر والنجوم ، أنا قیم  ٢األقوات ، أنا ( 

القیامة ، أنا القیم الساعة ، أنا الواجب له من هللا الطاعة ، أنا سر هللا المخزون ، أنا العالم بما كان 
ن وصیامهم ، أنا موالهم وٕامامهم ، أنا صاحب النشر األول واآلخر ، وما یكون ، أنا صلوات المؤمنی

أنا صاحب المناقب والمفاخر ، أنا صاحب الكواكب ، أنا عذاب هللا الواصب ، أنا مهلك الجبابرة 
  األول ، أنا مزیل الدول ، أنا صاحب الزالزل والرجف ، أنا صاحب 

  
األثر : عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشئ كن ) في  ٢. (  ٨٥) اإلسراء :  ١* ( هامش ) * ( 

فیكون ، وفیه أیضا : عبدي أطعني أجعیلك مثلي أنا حي ال أموت أجعلك حیا ال تموت الخ : راجع 
  البحار : . ( * ) 

  
  /  ٢٧٠/ صفحة 

الكسوف والخسوف ، أنا مدمر الفراعنة بسیفي هذا ، أنا الذي أقامني هللا في األظلة ودعاهم إلى 
، فلما ظهرت أنكروا ، فقال هللا سبحانه : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ، أنا نور طاعتي 

األنوار ، أنا حامل العرش مع األبرار ، أنا صاحب الكتب السالفة ، أنا باب هللا الذي ال یفتح لمن 
الدنیا ، أنا كذب به وال یذوق الجنة ، أنا الذي تزدحم المالئكة على فراشي ، وتعرفني عباد أقالیم 

ردت لي الشمس مرتین ، وسلمت علي كرتین ، وصلیت مع رسول هللا القبلتین ، وبایعت البیعتین ، 
أنا صاحب بدر وحنین ، أنا الطور ، أنا الكتاب المسطور ، أنا البحر المسجور ، أنا البیت المعمور 

وأجابت أمة فنجت ، ، أنا الذي دعا هللا الخالئق إلى طاعتي ، فكفرت ، وأصرت ، فمسخت ، 
وأزلفت ، أنا الذي بیدي مفاتیح الجنان ، ومقالید النیران ، كرامة من هللا ، أنا مع رسول هللا في 

األرض وفي السماء ، أنا المسیح حیث ال روح یتحرك وال نفس یتنفس غیري ، أنا صاحب القرون 
وأغرقت فرعون وجنوده ، وأنا  األولى ، أنا الصامت ومحمد الناطق ، أنا جاوزت بموسى في البحر ،

أعلم هماهم البهائم ، ومنطق الطیر ، أنا الذي أجوز السماوات السبع واألرضین السبع في طرفة 
عین ، أنا المتكلم على لسان عیسى في المهد ، أنا الذي یصلي عیسى خلفي ، أنا الذي أنقلب في 

، أنا اآلخرة واألولى ، أنا الذي أرى  الصور كیف شاء هللا ، أنا مصباح الهدى ، أنا مفتاح التقى



أعمال العباد ، أنا خازن السماوات واألرض بأمر رب العالمین ، أنا القائم بالقسط ، أنا دیان الدین ، 
أنا الذي ال تقبل األعمال إال بوالیتي ، وال تنفع الحسنات إال بحبي ، أنا العالم بمدار الفلك الدوار ، 

مطار ، ورمل القفار بإذن الملك الجبار ، أال أنا الذي أقتل مرتین أنا صاحب مكیال وقطرات األ
وأحیى مرتین وأظهر كیف شئت ، أنا محصي الخالئق وٕان كثروا ، أنا محاسبهم بأمر ربي ، أنا 

الذي عندي ألف كتاب من كتب األنبیاء ، أنا الذي جحد والیتي ألف أمة فمسخوا ، أنا المذكور في 
ج في آخر الزمان ، أنا قاصم الجبارین في الغابرین ، ومخرجهم ومعذبهم في سالف األزمان والخار 

اآلخرین ، یغوث ویعوق ونسرا عذابا شدیدا ، أنا المتكلم بكل لسان ، أنا الشاهد ألعمال الخالئق في 
المشارق والمغارب . أنا صهر محمد ، أنا المعنى الذي ال یقع علیه اسم وال شبه ، أنا باب حطة ، 

  ) .  ١حول وال قوة إال باهلل العلي العظیم ( وال 
  

  . ( * )  ٢٠ح  ٣٤٧/  ٣٩* ( هامش ) * ( ) بحار األنوار : 
   

 -------------------  

َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعاَلِمیَن ، ِفیِه آَیاٌت َبیِّـنَ (هللا سبحانه یقول :  اٌت ِإنَّ َأوَّ
َقاُم ِإْبَراِهیَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوهللِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال وَ  َمن َكَفَر َفِإنَّ هللا مَّ

  ٩٧،  ٩٦آل عمران :  )َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمینَ 

هللا أنه قال : إن هللا أوحى إلى الكعبة، بینما الرافضة یقولون : في كتاب بحار األنوار عن أبي عبد
لوال تربة كربالء ما فضلتك، ولوال من تضمه أرض كربالء ما خلقتك وال خلقت البیت الذي به 

افتخرت، فقري واستقري، وكوني ذنبًا متواضعًا ذلیًال مهینًا غیر مستنكف وال مستكبر ألرض كربالء 
  وٕاال سخت بك وهویت بك في نار جهنم . 

   ٢٨٠ون في كتابهم كامل الزیارات الباب الثامن والثمانون صفحة ویقول

عن أبي جعفر علیه السالم قال : خلق هللا تبارك وتعالى أرض كربالء قبل أن یخلق الكعبة بأربعة 
وعشرین ألف عام ، وقدسها وبارك علیها ، فما زالت قبل خلق هللا الخلق مقدسة مباركة ، وال تزال 

 أفضل أرض في الجنة وأفضل منزل ومسكن یسكن هللا فیه أولیاءه في الجنة كذلك حتى یجعلها هللا
.  



والغریب أیها القارئ الكریم أننا لم نجد ذكر كربالء في القرآن بینما الكعبة باألسم ذكرها هللا بقوله  
نُكْم َهْدیًا َباِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ (تعالى :  وبقوله تعالى : ) اَرٌة َطَعاُم َمَساِكیَن .. .. َیْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّ

   ٩٧،  ٩٥المائدة )  َجَعَل اهلّلُ اْلَكْعَبَة اْلَبْیَت اْلَحَراَم ِقَیامًا لِّلنَّاِس ..(

َقاِم إِ (وذكرها هللا بأنها البیت الحرام :  ْبَراِهیَم ُمَصلًّى َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
ُجوِد  َرا َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَعاِكِفیَن َوالرُّكَِّع السُّ ، وقوله  ١٢٥البقرة : ) َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َأن َطهِّ

ِمیُع اْلَعِلیُم َوإِْذ َیْرَفُع ِإْبَراِهیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َوإِْسَماِعیُل َربََّنا (تعالى :   ١٢٧البقرة) َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَّ

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اهللِّ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِه َأن  ِإنَّ (، وقوله تعالى :  الصَّ
َف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخْیرًا َفِإنَّ اهلّلَ شَ  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال  (، وقوله تعالى :  ١٥٨البقرة)  اِكٌر َعِلیمٌ َیطَّوَّ

یَن اْلَبْیَت اْلَحَراَم یَ  ْهَر اْلَحَراَم َوَال اْلَهْدَي َوَال اْلَقآلِئَد َوال آمِّ بِِّهْم ُتِحلُّوْا َشَعآِئَر اهللِّ َوَال الشَّ ْبَتُغوَن َفْضًال مِّن رَّ
  ، وغیرها من اآلیات  ٣قریش : )  َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْیتِ (، وقال تعالى :  ٢المائدة : )  َوِرْضَوانًا ..

  بینما لم یذكر هللا سبحانه وتعالى لفظ كربالء !!

 -----------------------  

َذَكُروْا اهلّلَ َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َیْغِفُر َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم ( هللا سبحانه یقول : 
  ١٣٥آل عمران : )  الذُُّنوَب ِإالَّ اهلّلُ ..

بینما الرافضة یقولون : في كتاب (المزار) لمحمد النعمان الملقب بالشیخ المفید، في باب ( القول 
نى ویقول في دعاء طویل منه : عند الوقوف على الحدث ) وذلك أن یشیر زائر الحسین بیده الیم

وآتیك زائرًا ألتمس ثبات القدم في الهجرة إلیك، وقد تیقنت أن هللا جل ثناؤه بكم ینفس الهم، وبكم ُینزل 
الرحمة، وبكم یمسك األرض أن تسیخ بآلها، وبكم یثبت هللا جبالها على مراسیها، قد توجهت إلى 

  .قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبيربي بك یاسیدي في 

ُر َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم َذَكُروْا اهلّلَ َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َیْغفِ  ( قال تعالى :
   ١٣٥آل عمران : )  الذُُّنوَب ِإالَّ اهلّلُ ..

یُن اْلَخاِلُص َوالَِّذیَن َأَال  ( –بینما الرافضة یدعون من دون هللا وكما وصف سبحانه كفار قریش   هللَِّ الدِّ
ُبوَنا ِإَلى اهللَِّ ُزْلَفى ِإنَّ اهللََّ َیْحُكُم َبْینَ  ُهْم ِفي َما ُهْم ِفیِه َیْخَتِلُفوَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَیاء َما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلُیَقرِّ

  ٣الزمر)  ِإنَّ اهللََّ َال َیْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّارٌ 

  وسیأتي تفصیل بعض شركهم باهلل سبحانه في الباب األخیر من هذا المبحث .

 ---------------------  



  ٦الحج)  َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَُّه ُیْحِیي اْلَمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ  (هللا سبحانه یقول : 

  ) : ١/٤٥٧الكافي للكلیني ( علیا یحي الموتى !!  بینما الرافضة یقولون أن

عن عیسى شلقان قال سمعت أبا عبدهللا ( علیه السالم ) یقول إن أمیر المؤمنین ( علیه السالم ) له 
خئولة في بني مخزوم وٕان شابا منهم أتاه فقال یا خالي إن أخي مات وقد حزنت علیه حزنا شدیدا 

بلى قال فأرني قبره قال فخرج ومعه بردة رسول هللا ( صلى هللا علیه قال فقال له تشتهي أن تراه قال 
وآله ) متزرا بها فلما انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو یقول بلسان 

الفرس فقال أمیر المؤمنین ( علیه السالم ) ألم تمت وأنت رجل من العرب ؟ قال بلى ولكنا متنا 
  ن وفالن فانقلبت ألسنتنا .على سنة فال

 ٢٨البقرة)  َكْیَف َتْكُفُروَن ِباهللَِّ َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَیاُكْم ثُمَّ ُیِمیُتُكْم ثُمَّ ُیْحِییُكْم ثُمَّ ِإَلْیِه ُتْرَجُعونَ  (قال تعالى :  

َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ  (تعالى :  ، وقال ٥٦یونس) ُهَو ُیْحِیي َوُیِمیُت َوإَِلْیِه ُتْرَجُعوَن (، وقال تعالى : 
   ٦الحج) َوَأنَُّه ُیْحِیي اْلَمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

أسمعت لو نادیت حیا ولكن ال حیاة لمن تنادي ، فإن الرافضة قد   واآلیات بهذا المعنى كثیرة ، لكن:
وٕاذا سألته یقول : ألم یكن نبي هللا عیسى یحي الموتى أتبعوا شهواتهم ویتغافلون عن كذب معممیهم 

؟ نقول نعم بإذن هللا ، فیرد قائال وكذلك علي بن أبي طالب رضي هللا عنه یحي الموتى بإذن هللا !! 
، فنقول أن نبي هللا عیسى علیه السالم قد ذكر هللا معجزاته في القرآن الكریم وذكر اسمه خمسة 

  كر ذلك لعلي بن أبي طالب ؟ ولم یذكر أسمه ؟ وعشرین مرة ، فكیف لم یذ

ثم ِلم َلم یحیي علي بن أبي طالب رضي هللا عنه زوجتة فاطمة رضي هللا عنها بنت رسول هللا 
صلى هللا علیه وسلم ؟ بل ِلم َلم یحیي الرسول صلى هللا علیه وسلم بعد أن أخذوا منه الخالفة كما 

  تزعمون ؟

  ها .مسائل نود أن نرى ردودكم علی

 -------------------  

َلِو َیاَأیَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن َیْخُلُقوا ُذَباًبا وَ  (قال تعالى 
  ٧٣الحج :  ) الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ  اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َیْسُلْبُهُم الذَُّباُب َشْیًئا َال َیْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعفَ 

قال هللا تعالى : ومن أظلم ممن ذهب یخلق كخلقي ؛  (وقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم : 
  أخرجه البخاري ومسلم. )فلیخلقوا ذرة ، أو لیخلقوا حبة ، أو لیخلقوا شعیرة 



  بینما الرافضة یقولون أن الباقر خلق فیال وطار به

  یقول عالمتهم هاشم البحراني ١٠نة المعاجز الجزء الخامس صفحة في كتاب مدی

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : قال : حدثنا أحمد بن منصور الزیادي قال : حدثنا  - ٦/١٤٢٢
شاذان بن عمر قال : حدثنا مرة بن قبیصة بن عبد الحمید قال : قال لي جابر بن یزید الجعفي : 

سالم وقد صنع فیال من طین ، فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى رأیت موالي الباقر علیه ال
مكة ورجع علیه ، فلم أصدق ذلك منه حتى رأیت الباقر علیه السالم فقلت له : أخبرني جابر عنك 

  بكذا وكذا ؟ فصنع مثله فركب وحملني معه إلى مكة وردني.

روان بن الحكم لعنه هللا صعد موقد سمعت شریطا مسجال ألحد مشایخهم المعاصرین یقول فیه : 
على منبر رسول هللا في المدینة وأخذ یشتم االمام علي بن أبي طالب ، والروایة موجودة في " جوامع 

" ، یشتم االمام علي بن أبي طالب ، فبینما الناس جلوس إذ خرجت كفان من قبر رسول هللا  لكلما
علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك ، أتشتم  أتشتممكتوب علیهما ، وقیل ید واحدة مكتوب علیها ، 

  .، هذه العظمة ما تتخصص إال في أناس ، ما تتخصص إال في أناس  من خلقك

  وهذا بإیجاز شدید ألن عقائد القوم بهذه المسائل كثیرة جدا

  

 سادسا : طعنهم في (هللا تعالى )

  كبیرا) بأن الجنة والنار لیستا بیدیه وال بأمره ( تعالى عما یقولون علوا

  ٩٠األنبیاء) َوَیْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعیَن  (قال تعالى : 

  ٢١الرعد) َوَیْخَشْوَن َربَُّهْم َوَیَخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب  (وقال تعالى : 

اَعِة ُمشْ  (وقال تعالى :  َن السَّ   ٤٩األنبیاء)  ِفُقونَ الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهم ِباْلَغْیِب َوُهم مِّ

  ٣٩األحزاب) َوَیْخَشْوَنُه َوَال َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اهللََّ َوَكَفى ِباهللَِّ َحِسیبًا  (وقال تعالى : 

َم اهلّلُ َعَلیِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ  ( ویقول هللا تعالى :   ٧٢المائدة    ) من ُیْشِرْك ِباهللِّ َفَقْد َحرَّ

  رافضة یقولون أن الجنة والنار بیدي علي وهو قسیمهما بینما ال



  یقول : ١٩٦في الصفحة  ١/٢في كتاب علل الشرائع لعالمتهم ابن بابویه القمي الجزء  

قال أبو عبدهللا (ع) إذا كان یوم القیامة وضع منبر یراه جمیع الخالئق یقف علیه رجل یقوم ملك 
یمینه یقول : یا معشر الخالئق هذا علي بن أبي طالب عن یمینه وملك عن یساره فینادي الذي عن 

 صاحب الجنة یدخل الجنة من یشاء ، وینادي الذي عن یساره یا معشر الخالئق هذا على بن أبي
  طالب صاحب النار یدخلها من یشاء .

وفي كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ألحمد الرحماني الهمداني وأیضا في بحار األنوار 
: قال رسول هللا صلى هللا علیه وآله: لما خلق هللا آدم ونفخ فیه من روحه عطس آدم فقال:  یقول

الحمد هلل، فأوحى هللا تعالى إلیه: حمدني عبدي، وعزتي وجاللي لوال عبدان أرید أن أخلقهما في دار 
رأسه فإذا  الدنیا ما خلقتك. قال: إلهي فیكونان مني؟ قال: نعم یا آدم، ارفع رأسك وانظر، فرفع

مكتوب على العرش: (ال إله إال هللا، محمد نبي الرحمة، وعلي مقیم الحجة، من عرف حق علي 
زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب، أقسمت بعزتي وجاللي أن أدخل الجنة من أطاعه وٕان 

    .عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وٕان أطاعني)

  علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ( فلم ُیعبد هللا خوفا وطمعا ؟)فإذا كانت الجنة والنار بید 

، وقال عز  ١١٩البقرة)  ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحیمِ  ( یقول تعالى : 
ٍة ِإالَّ خَال ِفیَها َنِذیٌر ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوإِ  (شأنه :  ْن ُأمَّ  (، وقال تعالى :  ٢٤فاطر) ن مِّ

َن اْلُمْحسِ  ) ِنیَن َوَال تُْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت اهللِّ َقِریٌب مِّ
اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم  َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعنِ ( ، وقال سبحانه :  ٥٦األعراف
  ١٦السجدة)  ُینِفُقونَ 

شهدت من رسول هللا صلى هللا علیه وذكر في صحیح مسلم عن سعد بن سهل الساعدي قال : 
فیها ما "  فیه الجنة . حتى انتهى . ثم قال صلى هللا علیه وسلم في آخر حدیثهوسلم مجلسا وصف 

" تتجافى جنوبهم  ثم اقترأ هذه اآلیة :"  ال عین رأت ، وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر
عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون* فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 

  بما كانوا یعملون " أعین جزاء 

  ونكتفي بهذا القدر بهذه المسألة فهي واضحة بإذن هللا تعالى 

  

 سابعا : الطعن في ( هللا تعالى ) في الشرك به 



كي أختم بها هذا  وهذه المسألة األخیرة وكان یجب أن تكون أول مسألة ولكني تعمدت إرجائها
  المبحث

  ٥٦الذاریات:) َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن  (قال تعالى : 

  ١١٥المؤمنون:  ) َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا ال ُتْرَجُعونَ  (وقال تعالى : 

ٍة َرُسوًال َأْن اُْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َوَلَقْد َبَعْثَنا فِ  (وقال تعالى :    ٣٦النحل:) ي ُكلِّ ُأمَّ

  ٢٥األنبیاء :  )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْیِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ  (وقال تعالى 

  ٤٨النساء :)  َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاءُ  ِإنَّ اهللََّ ال (وقال تعالى 

ُه َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال َیْسَتِجیُبوَن َلُهْم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْیِه ِإَلى اْلَماِء ِلَیْبُلَغ َفا (وقال تعالى 
  ١٤:  الرعد)  َوَما ُهَو ِبَباِلِغهِ 

َوَقاَل َربُُّكْم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم  (وقال تعالى 
  ٦٠غافر : ) َداِخِرینَ 

ِلُكوَن ِمْن ِقْطِمیٍر ، ِإْن َتْدُعوُهْم ال َذِلُكْم اهللَُّ َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما َیمْ  (وقال تعالى 
فاطر  ) ِمْثُل َخِبیرٍ َیْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َیْكُفُروَن ِبِشْرِكُكْم َوال ُیَنبُِّئكَ 

١٣،١٤  

  ١٨الجن : )  َمَع اهللَِّ َأَحداً َوَأنَّ اْلَمَساِجَد هللَِّ َفال َتْدُعوا  (وقال تعالى 

    . ١١٠الكهف/   )   َفَمن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َربِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوال ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا  (   : قال تعالى

ِئْن َأْشَرْكَت َلَیْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْیَك َوإَِلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلَك لَ   (   : وقال تعالى
    .   ٦٥الزمر/   )  اْلَخاِسِرینَ 

یُن اْلَخاِلُص   (   : وقال تعالى یَن * َأال هللَِّ الدِّ    ٣، ٢الزمر/  )   َفاْعُبِد اهللََّ ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ

  دعاء كثیرة في القرآن الكریمواآلیات في توحید هللا والنهي عن الشرك بالعبادة وال

  أما في الحدیث الشریف :



ْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوْا ِإَلـًها اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن اهللَِّ َوا  (   : قال تعالى
    .   ٣١التوبة/  )   َواِحًدا الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُیْشِرُكونَ 

یا رسول هللا، إنا لسنا نعبدهم، فقال له   : هذه اآلیة، قال - رضي هللا عنه  -ولما سمع عدّي بُن حاتم 
  ؟ )ألیسوا ُیحلون ما حرَّم هللا فتحلونه، ویحرمون ما أحل هللا فتحرمونه  (   : النبي صلى هللا علیه وسلم

    .  واه الترمذير -  ) فتلك عبادتهم (   : بلى، قال  : قال

اإلشراك باهلل،   (   : بلى یا رسول هللا، قال  : قلنا ) أال أنبئكم بأكبر الكبائر  (  : وقال صلى هللا علیه وسلم
   . رواه البخاري ومسلم -  )  .  .  . وعقوق الوالدین

اإلشراُك باهلل   (   : قال  ؟ وما هي  : قالوا  ) اجتنبوا السبَع الموبقات  (   : ویقول النبي صلى هللا علیه وسلم
   . رواه البخاري ومسلم  -   )  .  .  . والسحر

رواه أحمد والترمذي   -)  من حلف بغیر هللا فقد كفر أو أشرك (   : أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال
   والحاكم.

وموا بنا نستغیث ق  : كان في زمن النبي صلى هللا علیه وسلم منافق یؤذي المؤمنین، فقاَل بعضهم
إنه ال ُیستغاُث   (   : برسول هللا صلى هللا علیه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى هللا علیه وسلم

  . رواه الطبراني  -   ) بي، وٕانما یستغاث باهلل

  واألحادیث أیضا كثیرة في هذه المسألة

   

أنهم یتقربون هلل بهذا الدعاء وأنهم إن من طعن الرافضة باهلل تعالى أنهم یدعون غیر هللا بزعمهم 
َوَیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن   ( سیكونون لهم شفعاء وهذه المسألة ذكرها هللا تبارك وتعالى عن المشركین بقوله :

ُبوَنا َما نَ  (وقوله تعالى ) اهللَِّ َما َال َیُضرُُّهْم َوَال َیْنَفُعُهْم َوَیُقوُلوَن َهؤَُالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اهللَِّ  ْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلُیَقرِّ
  ١٨يونس ) ِإَلى اهللَِّ ُزْلَفى 

ُقِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن  (وّرد هذه المسائل تبارك وتعالى بالعدید من اآلیات مثل قوله تعالى 
َماَواِت َوَال ِفي اْألَْرضِ  َوَما َلُهْم ِفیِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِمْن  اهللَِّ َال َیْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السَّ

َفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلهُ  َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ  (، وقوله  ٢٣، ٢٢سبأ  )َظِهیٍر، َوَال َتْنَفُع الشَّ
اهللَِّ ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا َال َیْمِلُكوَن َشْیًئا َوَال َیْعِقُلوَن ، َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن  (، وقوله  ٢٥٥البقرة  )ِبِإْذِنهِ 

َماَواِت َواْألَْرضِ  َفاَعُة َجِمیًعا َلُه ُمْلُك السَّ َماَواِت  (، وقوله  ٣٥،  ٣٤الزمر  )ُقْل هللَِّ الشَّ َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَّ
  . ٢٦النجم  ) ِمْن َبْعِد َأْن َیْأَذَن اهللَُّ ِلَمْن َیَشاُء َوَیْرَضىَال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْیًئا ِإالَّ 



  واآلیات في هذا المعنى عدیدة ، وقال الرافضة نحن ال نعبدهم بل ندعوهم !!

  وهل الدعاء إال العبادة ؟ ما لكم كیف تحكمون 

 )ُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیرُ َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َیدْ  (قال تعالى : 
ُقِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه َفَال َیْمِلُكوَن  (وقال تعالى ) َفَال َتْدُعوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا  (وقال تعالى 

رِّ َعْنُكْم َوَال َتْحِویًال  َیاَأیَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن  (تعالى وقال  )َكْشَف الضُّ
 ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن َیْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َیْسُلْبُهُم الذَُّباُب َشْیًئا َال َیْسَتْنِقُذوهُ 

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َیْدُعو ِمْن ُدوِن اهللَِّ َمْن َال َیْسَتِجیُب َلُه ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوُهْم َعْن  (وقال  )َواْلَمْطُلوُب 
َن َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلو ( ،   )ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن 
  )َجَهنََّم َداِخِریَن 

    واآلیات بهذا المعنى عدیدة 

لدعاء هو ا (وقد قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم في حدیث النعمان بن بشیر والبراء بن عازب : 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم  ":  ثم قرأ . العبادة
  الترغيب لأللبانيصحيح  - .  )"  داخرین

   

من عقائد الرافضة الخبیثة الشرك باهلل في العبادة والدعاء والمحبة والخوف والرجاء وغیرها من 
  األمور التي سنبین بعضها اآلن إن شاء هللا تعالى

عبادتهم للقبور وٕاتخاذها مساجد والبناء علیها : سآخذكم لفتوى الشیخ العالمة عبدالرحمن بن ناصر 
  ه هللا في هذه المسألة : البراك حفظ

  :هللا وسلم من النبي بعده أمابعد الحمد هلل وحده، وصلى

وسلم في الصحاح والسنن والمسانید في النهي عن  فقد استفاضت السنة عن النبي صلى هللا علیه
 .وتسویة مارفع منها رفع القبور والبناء علیها وتجصیصها

سلمة رضي هللا عنها ذكرت  رضي هللا عنها أن أمفمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة 
أولئك إذا  (وما فیها من الصور فقال:  لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم كنیسة رأتها بأرض الحبشة

على قبره مسجدا وصوروا فیه تلك الصور، أولئك  بنوا -أو العبد الصالح - مات فیهم الرجل الصالح
رضي هللا عنهما: لما ُنِزل برسول هللا صلى هللا علیه وسلم  ةولهما عن عائش )شرار الخلق عند هللا

لعنة هللا على الیهود  ( - وهو كذلك -وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال طفق یطرح خمیصة له على



یحذر ما صنعوا ولوال ألُبرز قبره غیر أنه خشي أن یتخذ  )قبور أنبیائهم مساجد والنصارى اتخذوا
   .مسجدا

هللا الیهود  لعن (بي هریرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال: وروى مسلم عن أ
 ) هللا الیهود والنصارى قاتل (ولفظه عند اإلمام أحمد قال:  )والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد

صلى هللا علیه وسلم قبل أن  وروى مسلم عن جندب بن عبدهللا رضي هللا عنه قال: سمعت النبي
خلیل، فإن هللا قد اتخذني خلیال كما  إني أبرأ إلى هللا أن یكون لي منكم (موت بخمس وهو یقول: ی

التخذت أبابكر خلیال، أال وٕان من كان قبلكم كانوا یتخذون  اتخذ إبراهیم خلیال، ولو كنت متخذا خلیال
  )فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قبور أنبیائهم مساجد، أال

إن من  (هللا عنه عن النبي صلى هللا علیه وسلم قال:  روى اإلمام مسلم عن ابن مسعود رضيو  
وروى مسلم عن أبي  ) أحیاء والذین یتخذون القبور مساجد شرار الناس من تدركهم الساعة وهم
أال أبعثك على ما بعثني علیه  (بن أبي طالب رضي هللا عنه:  الهیاج األسدي قال: قال لي علي

 .) أال تدع صورة إال طمستها وال قبرا مشرفا إال سویته ل هللا صلى هللا وسلم؟رسو 

 

 األحادیث تحریم هذه األفعال ولعن فاعلیها وأنهم شرار الخلق عند هللا، وفي هذه فتضمنت هذه

ارتكبته األمم  األحادیث داللة على شدة خوف النبي صلى هللا علیه وسلم على أمته من أن ترتكب ما
ثم نهى عنه قبل أن یموت  من اتخاذ قبور األنبیاء والصالحین مساجد، فقد نهى عن ذلك أوال، قبلها

 .بقبل خمس لیال، ثم لعن وهو في السیاق من فعل ذلك

المكرمین  المساجد والقباب على قبور األنبیاء والصالحین من الصحابة والتابعین وأهل البیت فبناء
الدین، وقد حدثت في هذه   علیه وسلم بناؤها من المحدثات فيلقرابتهم من سید المرسلین صلى هللا

الرافضیة، وورث ذلك عنهم فرق  األمة بعد القرون المفضلة في القرن الرابع في دولة بني بویه
والوهمیة، فمن ذلك ما یظنونه قبرا لعلي رضي  الرافضة، فبنیت المشاهد على قبور األئمة الحقیقیة

كربالء، وقبر موسى الكاظم في الكاظمیة في العراق، وما  الحسین في هللا عنه في النجف، وقبر
  أهـ.سوریا إلى غیر ذلك یعرف بقبر السیدة زینب في

  نأتي لكتب الرافضة وأقوالهم

عن جعفر بن محمد بن إبراهیم ، عن عبیدهللا بن نهیك ، عن ابن أبي عمیر ، عن رجل ، عن أبي 
یا فالن ما یمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسین جعفر علیه السالم قال : قال لرجل : 

فتصلي عنده أربع ركعات ، ثم تسأل حاجتك فإن الصالة المفروضة عنده تعدل حجة ،   علیه السالم
  والصالة النافلة عنده تعدل عمرة. 



  ٥١٩ – ٥٠٣- ١٤. كتاب وسائل الشیعة ج٢٥١وكامل الزیارات :  ١٤١|٧٣:  ٦التهذیب 
   

عن موسى بن عمر وأیوب بن نوح ، عن ابن المغیرة عن أبي الیسع قال : سأل رجل أبا  عن سعد ،
إذا أتیت قبر الحسین علیه السالم أجعله قبلة إذا صلیت ؟ قال : تنح هكذا  عبد هللا وأنا أسمع قال :

  ناحیة.

   - ٥٠٣-  ١٤. كتاب وسائل الشیعة ج٢٤٥كامل الزیارات : 

بحقه في غیر یوم عید كتب هللا له عشرین حجة ، وعشرین عمرة ، (من أتى قبر الحسین عارفا   
مبرورات مقبوالت ، ومن أتاه في یوم عید كتب هللا له مائة حجة ومائة عمرة ومن أتاه یوم عرفة 

عارفا بحقه كتب هللا له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبالت وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام 
   عادل )
  ]١/٣٢٤[الكافي ج

قال جعفر : (لو أني حدثتكم بفضل زیارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد ،  
  ویحك أما علمت أن هللا اتخذ كربالء حرما آمنا مباركا قبل أن یتخذ مكة حرما ) 

  ]١٠١/٣٣[ بحار األنوار ج

ك ، ولوال من تضمنته عن أبي عبد هللا قال : (إن هللا أوحى إلى الكعبة لوال تربة كربالء ما فضلت
أرض كربالء ما خلقتك وال خلقت البیت الذي افتخرت ، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذلیال 

  مهینا غیر مستنكف وال مستكبر ألرض كربالء و اال سخت بك وهویت بك في نار جهنم) 

  ]١٠١/١٠٧[ بحار االنوار للمجلسى 

ل جاءه ولم یزر قبر أمیر المؤمنین (ع) فقال : بئس یروون عن أبي عبدهللا (ع) وهو ینكر على رج 
ما صنعت !! لوال أنك من شیعتنا ما نظرت إلیك أال تزور من یزوره هللا مع المالئكة ویزوره األنبیاء 

  ویزوره المؤمنون 

  ]٥٨٠/ ٤[ فروع الكافي 

أبي عبدهللا ولیعرف ن أبي عبدهللا (ع) قال : من كان معسرًا فلم تتهیأ له حجة االسالم فلیأت قبر أ 
  عنده ( أي ان یكون حاضرًا عند قبره علیه السالم یوم عرفة ) فذلك یجزیه عن حجة اإلسالم .. 

  . ]٥٥[ المزار للمفید ص 



  
وروى بشیر الدهان قال : قلت ألبي عبد هللا : لم أحج عامًا قبل ولكن عرفت عند قبر الحسین علیه 

زار قبر الحسین علیه السالم یوم عرفة كانت له ألف حجة  السالم یوم عرفة ، فقال : یا بشیر من
  مبرورة وألف عمرة مبرورة وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ال عند عدو هلل تعالى .

  قال : قلت : جعلت فداك ما كنت ارى ههنا ثوابًا مثل ثواب الموقف .
مشي إلى قبر الحسین علیه  قال : فنظر إلى مغضبًا وقال : یا بشیر من اغتسل في الفرات ثم

  السالم كانت له بكل خطوة حجة مبرورة مع مناسكها ... 

  ]٥٧-٥٦[ المزار للمفید ص 

وهنا السیستاني عالمهم ومرجعهم یقول أن الصالة في مشاهد األئمة أفضل من المساجد في  
سألة رقم في المسائل والم ١٨٧   من كتابه كتاب الصالة باب مكان المصلى صفحة ٥٦٢المسألة 
٥٦٢  

یقول : تستحب الصالة في مشاهد األئمة علیهم السالم ، بل قیل أنها أفضل من المساجد ، وقد 
  روي أن الصالة عند علي علیه السالم بمائتي ألف .

 

و یقولون ان هللا یبدأ النظر الى زوار الحسین بن علي عشیة عرفة فبل نظره إلى أهل الموقف ألن 
  ..  بیت هللا الحرام ) أوالد زناة ولیس في هؤالء اوالد زنافي اولئك ( یعنى حجاج 

  باب زیارته علیه السالم یوم عرفة أوالعیدین ٩٨] بحار األنوار ج ٢٢٢ص  ٢[الوافي ج 

   

) الصالة في مسجد ٥٦١مسألة ( –قبحه هللا  –یقول زعیم الحوزة العلمیة السابق آیة هللا الخوئي  
  ة النبي (ص) تعادل عشرة آالف صال

) تستحب الصالة في مشاهد األئمة (ع) بل قیل : أنها أفضل من المساجد وقد ورد أن ٥٦٢مسألة (
  الصالة عند علي (ع) بمائتي ألف صالة أي فضل من الصالة عند النبي (ص)بعشرین مرة!!.

  ]١/١٤٧[منهاج الصالحین للخوئى 

   



م رسوله الكوفة، ألنها الزكیة الطاهرة، عن جعفر الصادق أنه قال : ( أفضل البقاع بعد حرم هللا وحر 
فیها قبور النبیین والمرسلین واألوصیاء الصادقین، وفیها یظهر عدل هللا، وفیها یكون قائمة والقّوام 

  من بعده، وهي تكون منازل النبیین واألوصیاء والصالحین )

  كتاب المزار، لمحمد النعمان الملقب بالشیخ المفید، فضل الكوفة

  رد أمثلة على أقوالهم العدیدة بهذه المسائلوهذه مج   

   معتقد هؤالء القوم بالقبور

 ١٣٤صفحة  - ١٠٠الجزء  - كتاب المزار  - في كتاب بحار األنوار من مناسك زیارتهم للقبور و
 ،١٣٥  

  یقول : في ثالثها : وقد نص على اإلتكاء على الضریح وتقبیله

قبلة حال الزیارة ، ثم یضع علیه خده األیمن عند الفراغ : إستقبال وجه المزور وٕاستدبار ال  ورابعها
من الزیارة ویدعو متضرعا ، ثم یضع خده األیسر ویدعو سائال من هللا تعالى بحقه وحق صاحب 
القبر أن یجعله من أهل شفاعته ویبالغ في الدعاء واإللحاح ، ثم ینصرف إلى ما یلي الرأس ، ثم 

  یستقبل القبلة ویدعو .

ادسها : صالة ركعتین للزیارة عند الفراغ فإن كان زائرا للنبي صلى هللا علیه وآله ففي وقال في س
الروضة ، وٕان كان ألحد األئمة صلى هللا علیهم فعند رأسه ، ولو صالهما بمسجد المكان جاز ، 

  ... ورویت رخصة في صالتهما للقبر ولو إستدبر القبلة وصلى جاز

  قال هللا سبحانه وتعالى: 

تخذوا من دونه آلهة ال یخلقون شیئًا وهم ُیخلقون وال یملكون ألنفسهم نفعًا وال موتًا وال حیاة وال وا( 
  ٣الفرقان:) نشورًا 

ُیخلقون ، أموات غیر أحیاء  والذین یدعون من دون هللا ال یخلقون شیئًا وهم( وقال سبحانه وتعالى:
  ٢١-٢٠النحل: ) وما یشعرون أّیان ُیبعثون 

تحویًال ، أولئك  قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فال یملكون كشف الضر عنكم وال( : وقال تعالى
  .٥٧-٥٦اإلسراء :  )ویخافون عذابه الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة أیهم أقرب ویرجون رحمته



  ٣ الزمر: )والذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم إال لیقربونا إلى هللا زلفى ( وقال تعالى:

ویعبدون من دون هللا ما ال یضرهم وال ینفعهم ویقولون هؤالء شفعاؤنا عند ( وقال سبحانه وتعالى: 
   .١٨یونس: ) هللا
   

  الموتى: في ذكر قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

  . ١/٢٠٢البالغة:  نهج { فهم جیرة ال یجیبون داعیًا وال یمنعون ضیمًا وال یبالون مندبة }

نهج البالغة:  من سیئة یستعتبون} { ال في حسنة یزیدون وال وقال رضي هللا عنه واصفًا الموتى أیضًا :
٢/١٥  

   

  ولمن أراد المزید من هذه األبحاث في شأن شركهم باهلل فقد قمت بجمعها في هذا الرابط سابقا 

http://www.du3at.com/alrafedhah/r14.htm  

  وأخیرا أسأل هللا أن یحیینا ویمیتنا على اإلسالم والسنة وأن یهدینا ویهدي بنا ویغفر لنا ذنوبنا 

  وأسأله وحده سبحانه أن ال یحرمني أجر هذا المبحث الموجز وأن ینفع به عباده

  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین

  الكعبيالعلي بو عبدهللا علي أخوكم / أ
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