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 ل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  آوصلى اهلل على حممد و ، واحلمد هلل رب العاملني

 ..يف البدء كلمة 

، ابنهم وميانيهم القائم السيد  واألئمة حممد رسول اهلل ما قال وريث  هذا نص  
 :ايسبوك، يف صفحته الرمسية على الفXأمحد احلسن 

 :ىل الشامإمسبية  يف ذكرى دخول زينب بنت فاطمة بنت حممد ]

سىب بنات  ،ذبح احلسني يب سفيان لعنهم اهلل مجيعا  أيزيد بن معاوية بن  ن  أنستذكر 
وهدف الشيطان من هذا هو إعادة عبادة هبل اليت  ،باسم اإلسالم وباسم حممد حممد 

  .ولكن إعادة عبادة هبل بصورة أخرى  من قبل،قاتل عليها معاوية وأبو سفيان لعنهم اهلل

وورثة املنهج اليزيدي اليوم هم الوهابيون السفيانيون القتلة والذباحون الذين يستحلون 
 .دماء املسلمني

فيانيون منزوعي العقول جندهم اليوم يعبدون هبل وبوضوح تام وينشرون الوهابيون الس
  .عبادته باسم اإلسالم

ويف كل يد مخس  ،وله يدين اثنني فقط ،رهبم له عينني اثنني فقط ن  إهم يقولون ؤ علما
  .وصاف رهبم هبل الذي يعبدونه من دون اهللأكمل أن أوال داعي  ،أصابع

  .(ونؤمن بأن هلل تعاىل عينني اثنتني حقيقيتني) :قال امامهم ابن عثيمني

 .تاوى ابن عثيمنيجمموع ف( ن هلل عينني اثنتني، ينظر هبما حقيقةإ) :وقال أيضا  

األصابع يف اليد، ولكن مع ذلك ال يلزم أن تكون مثل أصابع ) :قال امامهم ابن جربين
املخلوقني يف أناملها ويف طوهلا ويف كذا وكذا، بل إمنا فيه إثبات اليد وفيه إثبات األصابع 

 .يف ملحق تعليقه على كتاب ملعة االعتقاد ألبن قدامه( فيها
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ابن جربين قاله ابن باز وابن عثيمني و  اف هبلهم فقط يراجع ماوصأومن يريد تفصيل 
ن يواجه اإلسالم الذي جاء به حممد بن عبد أ زالشيطان ملا عج ن  أليتيقن  ،وكبار علمائهم

باليد واجهه بصنم جمسم يف عقول السفيانيني والوهابيني وهم حياولون  تبصنم ينح اهلل 
 .اإلسالم وباسمنشر عبادة هبلهم 

 ،وهدم التوحيد باسم التوحيد ،هي وسيلة الشيطان هلدم اإلسالم باسم اإلسالم هذه
له يدين اثنتني ويف كل يد مخس أصابع وعينني  فهؤالء يدعون التوحيد وهم يعبدون صنما  

 ....  اثنتني

  ؟ بربكم من هذا

 !هل هذا هبل نفسه ؟

 !؟ ن وحممد سم اإلسالم والقرآاهي عبادة هبل نفسها مغطاة بغطاء هل هذه 

حلقة من  إالوما صفني  ،بعد مل تنته   و اهلل اليت بدأها حممد أعبادة هبل معركة  ن  إ
حنن اليوم و  ،حلقة من حلقاهتا إالىل الشام إ وما كربالء وسيب عائلة النيب حممد  ،حلقاهتا

 .[يضا  أنعيش حلقة من حلقاهتا 
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 ( أعلو وأّل اهلل)و( هبل اعُل: )البشرية بني هتافني

 ..متهيد 
هي قصة املخلوق مع خالقه يف عاملنا هذا ومنذ اليوم األول فأحد من هذا،  نال يستغرب

 .على هذه األرضزالت تتكرر عرب الدهور املتعاقبة، بل هي باقية إىل آخر يوم  مافيه، و 

 :ىلإة من حيث اخلامتإذن ، فسينقسم الناس الدنيا عامل امتحان واختبار وملا كان عامل

 .خط الساجدين هلل سبحانه -

 .وخط املعرتضني عليه سبحانه -

يوجد صنف طاعة اهلل والتسليم ألمره ومراده سبحانه، وبكل تأكيد ال : وأقصد بالسجود
 .ميثالث بني الناس أغفله هذا التقس

اره السجود هلل وطاعته والتسليم ألمره فشع ض  اختار رف   ن  م   إن  كل  : والواضح اآلخر هنا
 (.جلاهلل أعلى وأ: )فشعاره حتما  وطاعته ، وكل من اختار السجود هلل (هبل اعل  : )حتما  

 معلمالصنم الذي رفعه فقط هذا الذي ينادي بعلو ه املعرتضون، ال أعين به ( هبل)إن  
( املعرتض على ربه)عين به كل  هوى  يريد أمنا ، إوائل ونصبه على ظهر الكعبةفيانيني األالس

 .سبحانهربه  اختيار هيقابل ب املقيتة اليت يعلنها اختيارا   د أناهحيقق مرا علما   وإبرازهده جتسي

، هي هبل الكبري الذي هرها املخلوق معلنا  هبا اعرتاضهاليت يش( األنا)على هذا، فإن  
ما هو إال جتسيد مادي لتلك األنا ( كبري أصنام اجلاهلية)هبل  ن  إبل  ،يعبده من دون اهلل

 .يت يطلقها كل معرتض على خلفاء اهلل على امتداد مسرية البشريةال

ُجُدوا   لِل َمالَِئَكةِ  قُ ل َنا َوِإذ  ﴿: قال تعاىل بَ رَ  أََبى ِإب ِليسَ  ِإلا  َفَسَجُدوا   آلَدمَ  اس  َتك   َواس 
 .[43: البقرة] ﴾ال َكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ 
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ُجدَ  َألا  َمنَ َعكَ  َما قَالَ ﴿: رفضه بقوله (لعنه اهلل)بليس إوقد عل ل   أَنَا   قَالَ  َأَمر ُتكَ  ِإذ   َتس 
ر   َتِني مِّن هُ  َخي   َتهُ  ناار   ِمن َخَلق   .[21: األعراف] ﴾ِطين   ِمن َوَخَلق 

 !!( أنت)وما تراه  مقدم على مرادك( أنا)، ومرداي وما أراه نا خري من خليفتكأ

، فلما  يف وجه حممد  (لعنه اهلل) بو سفيانأهو ذاته الشعار الذي رفعه ( نااأل)و
الرفض هو يب سفيان قي هلل سبحانه، وملا كان اختيار أمتثل السجود احلقي  طاعتهكانت 

هو هذا  ن  وأل ،(هبل)صنم امسه بعبادة ذلك ن جيسد رفضه ، أراد اخلبيث أوعدم االنصياع
 !! (هبل اعل  ) :أحدصوته بعد قتل املسلمني يف  اخلبيثة صاح رافعا   (ناهأ)مراد 

لعنه )يزيد اخلبيث  وموقف حفيده ،Xعلي مع ( لعنه اهلل)معاوية ابنه  موقفوهو ذاته 
 .Xحلسني مع ا( اهلل

رض ومن عليها، املعركة بني ن يرث اهلل األأىل إ آن،هنا املعركة القدمية، املتجددة يف كل إ
حاكمية بني و ه، املنصب من قبل خليفتهاملتجسدة بطاعة حاكمية اهلل وعبوديته سبحانه 

 .الناس وعبودية هبل املتجسدة بصور خمتلفة

ابنه  ن  إبعد، ف سالم مل تنته  ول زمان اإليف أ كرم املعركة اليت افتتحها النيب األ ن  إ
، خيوض (ورثة عبدة هبل)اليوم يف معركته مع السفياين والسفيانيني  Xاليماين أمحد احلسن 

 .يضا  أ حلقة من حلقات تلك املعركة الكربى

ىل عبادة إ وائل قد دعواباءهم األآننا نرى أىل السفيانيني اجلدد، إوامللفت للنظر بالنسبة 
بالرغم حفادهم السفيانيني اليوم أ، ولكن ا  اده حب  بشكل واضح وشغفوا به وبعب  ( الصنم)هبل 

م مشروعه ن  أ يكمن يفاالختالف إال أن  ، (كما سنرى) ل أيضا  ينادون بعبادة هبمن أهنم 
تية كفيلة ببيان هذا اآلاملختصر ونقاط البحث  .وزورا   سالم كذبا  اخلبيث هذا يتم باسم اإل

 .اهلل تعاىل بإذنمر ألا
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 ىل الكعبة ؟إ( هبل)كيف وصل 

 :هل اجلاهليةأ معبود( هبل)
وكان  ،عبد يف عصر اجلاهليةصنام كانت ت  أ، وغريها ومناة وسواع ىهبل والالت والعز 

 .يف جوف الكعبة ا  ومنصوبكربها أهبل 

 : احلموييقول وعن أوصاف هبل واملادة اليت صنع منها، 

 وكان الكعبة وحوهلا جوف يف أصنام لقريش وكانت: بن حممد هشام املنذر أبو وقال)
 مكسور اليد االنسان صورة على أمحر عقيق من بلغين أنه فيما وكان هبل عندهم أعظمها

 .[492ص 5ج: معجم البلدان] (من ذهب يدا   له وافجعل كذلك قريش أدركته اليمىن

 :والسؤال

 ين مت استرياده ؟ومن أ ىل مكة ؟بل إتى هبم ن  أ

 :يأتي هببل من الشام ..عمرو بن حلي 
 قصيراا  رجالا  لحي بن عمرو النار فرأيت إلي رفعت): قال أنه  النيب عن وير 
 من يلي وكان لحي بن روعم: قيل ؟ من هذا: فقلت النار، في قصبه يجر أزرق أحمر

 .[215ص: للطوسي -الغيبة ]( حتى هلك قبله جرهم يليه كان ما الكعبة أمر

د حيف أمن الشام من أتى هببل مغتصب ملكة، وهو ملك وعمرو بن حلي هذا، كان 
وشاع ذلك وانتشر ، وفوقها صنام يف الكعبة املشرفةوغريه من األوقام بنصبه  إليها،أسفاره 

براهيم إدين )احلنيفية ر لكل قبيلة صنمها اخلاص هبا، وهجرت الناس بني العرب وصا
 (. واألوصياء من ولده 
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 :ويف ذلك يقول شاعرهم

 أنصابا   البيت   حول   مبكة   شت  ...  آهلة   أحدثت قد كإن   عمرو يا

 أربابا   الناس   يف له جعلت   فقد...  دا  ــــــــــــأب د  ـواح رب   للبيت   وكان

، وعلى رأسها عبد من دون اهلل سبحانهت  كانت مساء اآلهلة اليت  تضمن بيان أوهذا نص ي
 :حمبوب أيب سفيان( هبل)

 يعبدون العمالقة من قوم وهبا م،الشا أرض إىل حلي بن عمرو وخرج: )اليعقويبيقول 
 نعبدها، أصنام هذه: قالوا ؟ تعبدون أراكم اليت هذه األوثان ما: هلم فقال األصنام،

أرض  إىل به فأسري ،صنما   منها تعطونين أال: فقال فنسقى، هبا فننصر، ونستسقي نستنصرها
 مكة به هبل، فقدم له يقال صنما   فأعطوه ؟ العرب إليه تفد الذي اهلل بيت عند العرب
 منهما واحد كل ونائلة إساف وضعوا به مث مبكة، وضع صنم أول فكان الكعبة، عند فوضعه

 على ونصبوا به، وختم فقبله بإساف بدأ طاف الطائف إذا فكان البيت، أركان من ركن على
إذا  العرب فكانت الطري، مطعم له يقال صنما   املروة وعلى الريح، له جماور يقال صنما   الصفا

 اهلل إىل نعبدها لتقربنا: فيقولون وخزاعة، قريشا   سألت األصنام تلك فرأت البيت حجت
 تقربا   له يصلون صنما   هلا كل قبيلة فجعلت ،ناما  أص اختذت ذلك العرب رأت فلما زلفى،

 جبرش، اجلندل بدومة منصوبا   ود قضاعة وأحياءوبرة  بن لكلب فكان يقولون، فيما اهلل إىل
 وكان العزى، لغطفان وكان سواع، لكنانة وكان بصنعاء، نسر منصوبا   ومهدان حلمري وكان

 ذو وإياد وكان لربيعة باحلبس، منصوبا   الفلس يءلط وكان اخللصة، ذو وخثعم هلند وجبيلة
 لألوس وكان بالطائف، الالت منصوبا   لثقيف وكان العراق، أرض من بسنداد الكعبات
 الكفني، ذو له يقال صنم لدوس وكان ساحل البحر، يلي مما بفدك منصوبا   مناة واخلزرج

 وكان مشس، له يقال صنم عذرة من لقوم وكان سعد، له صنم يقال كنانة بن بكر ولبين
حج البيت احلرام وقفت كل قبيلة عند  أرادت إذا العرب فكانت رئام، له يقال لألزد صنم

: تاريخ اليعقويب]( ..... صنمها وصلوا عنده، مث تلبوا حت تقدموا مكة، فكانت تلبياهتم خمتلفة
 .[155ص 2ج



(3) 

 وآله أبي سفيان نداء( .. اعُل هبل)

 :ف نفسهأبو سفيان كما عرَّ
 والنيب هذا  ،حدال يعرف قول أيب سفيان بعد انتهاء معركة أ مسلما   ن   أعتقد أال
 جة أيب سفيانزو هند ال زال يقطر دمه من فم  Xه محزة وكبد عم   بدم جراحاته،خ مضم  
 :ا اهلل، فرفع صوته مناديا  ملعنه

عل هبل أ :مث أخذ يرجتز ..إنكم ستجدون يف القوم مثلة  ،ب سجالر يوم بيوم بدر واحل)
 ىاهلل أعل :قال ؟ يا رسول اهلل ما نقول :فقالوا ؟ أال جتيبونه فقال رسول اهلل . أعل هبل

يا رسول اهلل  :قالوا؟ أال جتيبوه  فقال رسول اهلل  ،إن لنا العزى وال عزى لكم :قال ،وأجل
 .[12ص 3ج: صحيح البخاري: انظر] (اهلل موالنا وال موىل لكم :قال قولوا؟ وما نقول 

أي ( آله)وصل حد ا  كانوا يرون أهنم  (هبل)املعبود بل كان شغف أيب سفيان وحزبه ب
 ( !!يا للعزى يا آل هبل: )حديوم أ   املفضل، لذا كان شعارهم (ل هبلآ)

بعض السفيانيني قدميا  وحديثا  حاول زورا  تصوير حسن إسالمه، لكن  ن  أ وبالرغم من
 :احلقيقة تكذهبم قوال  وفعال  

يف أول انطالقة  من بهآومن  يف حرب رسول اهلل  جهدا   يأل  سفيان الذي مل  فأبو
األرجاس من بعده على ذات النهج يف استئصال كل وحزهبم الدعوة اإلهلية، استمر هو وآله 
  .ورسالته بصلةوآله إىل اهلل ونبيه  ما طالته أياديهم القذرة مما ميت  

 يف ميشي  اهلل رسول سفيان أبو رأى: لقا عباس عن ابن: )روى ابن عساكر بسنده
 رسول فجاء القتال، الرجل هذا عاودت لو :نفسه بينه وبني فقال عقبه يطؤون والناس الناس

 ما اهلل وأستغفر اهلل إىل أتوب فقال اهلل، خيزيك إذا   :فقال يف صدره بيده ضرب حت  اهلل
 .[354ص 14ج: تاريخ مدينة دمشق] (به تفوهت
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 رادوا تلميع وجهه القبيح ؟أ؟ كما  حقا  وهل تاب 

 بعد شامتا   وقال X املطلب عبد بن محزة قرب على ووقف أعمى وهو حدأ   إىل أخذ مث
 عليه نازعناكم الذي إن عمارة، أبا يا: قال مث ،ثالثا   قاهلا - عقق ذق -: برجله قربه ركل أن

 !! صبياننا بيد صار باألمس

عثمان باخلالفة، وهو يكشف أن  الرجل ما آمن  هذا نص قول أيب سفيان ملا بويعبل 
 : باهلل يوما ، كما ينقله ابن أيب احلديد املعتزيل

مث  الدار، هبم امتألت حت أمية بنو إليه دخل رحله عثمان دخل فلما: الشعيب قال)
 بين يا :قال ال،: قالوا ؟ غريكم من أحد أعندكم: حرب بن سفيان أبو فقال عليهم، أغلقوها

 وال ،حساب وال عذاب من ما سفيان، أبو به حيلف الذي فو الكرة، تلقف تلقفوها أمية،
 .[54ص 9ج: شرح هنج البالغة]( قيامة وال بعث وال نار، وال جنة

 على إسرائيل بين من كفروا حلقت الذين كما اهلل من اللعنة يلحقه صراح كفر وهذا)
 .[225ص 25ج: شرح هنج البالغة] (ونوكانوا يعتد عصوا مبا ذلك مرمي بن وعيسى داود لسان

 ملك وامللك جاهلية، أمر األمر اجعل اللهم: )ويف نص آخر البن عساكر عنه أنه قال
 .[322ص 14ج: تاريخ مدينة دمشق]( أمية لبين األرض أوتاد غاصبية، واجعل

لك ، فهي تعين التمثيل بامليت، ت(ستجدون يف القوم مثلة)وأما املثلة املتقدمة يف كالمه 
 :هي سرية أيب سفيان وزوجته وولده من بعده

 وهو سفيان، بأيب مر قد األحابيش سيد زبان بن احلليس كان وقد): إسحاق ابن قال
و قاطع أأي العدو البعيد ) عقق ذق: ويقول الرمح بزج املطلب عبد بن شدق محزة يف يضرب

: فقال ؟ حلما   ترون ما مهع بابن يصنع قريش سيد هذا بين كنانة، يا: احلليس فقال ،(الرحم
 .[529ص 4ج: السرية النبوية البن هشام] (زلة كانت فإهنا عين، اكتمها ! وحيك
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 :هند العهر والفجور
 :غري خاٍف على أحد اشتهارها بالعهر والفجور، حيدثنا ابن أيب احلديد املعتزيل قائال  

 كان": األبرار ربيع" كتاب يف الزخمشري وقال .وعهر بفجور مكة يف تذكر هند وكانت)
 وإىل املغرية، بن الوليد بن عمارة وإىل عمرو، أيب بن مسافر إىل :أربعة إىل يعزى معاوية
 أبو كان وقد: قال. الوليد بن لعمارة كان مغن الصباح، وإىل املطلب، عبد بن العباس
 إىل هند دعتهف ،وسيما   شابا   سفيان، أليب( أجريا  ) عسيفا الصباح وكان ،قصريا   دميما   سفيان
 .[443ص 2ج: شرح هنج البالغة]( فغشيها نفسها

 :ني، قائلاألموي مسافر مع قصتهاوالبغدادي، كما ي بنين لنا أبو الفرج األصفهاين 

: قالوا. وسخاء وشعرا   مجاال   قريش فتيان من كان أمي ة بن عمرو أيب بن مسافر أن  )
ماف وعشقته، ربيعة بن عتبة بنت هندا   فعشق  نهإوالقضية معروفة حت  ،(.. منه ومحلت اهب هت 

فاعتل بعد  ،(.. حمرما   منك أصبحت هندا   إن   أال  : )نشده شعرا  أبا سفيان باخلرب و أ خربأ
 9ج: األغاين: انظر]واستدعي له الطبيب الذي أخرج رحيا  بصوت وهو يعاجله، مساعه مبرض 

 .[393ص 21ج: ، خزانة األدب42ص

 :بالطريقة التاليةسبقها بالتفكري بنبش قرب ميت والتمثيل جبثته  حدا  ال أتصور أن  أمث 

 جتهز وملا مبكة،  للنيب العداوة شديدة كانت فقد: )العلوي عقيل بن حممد قال
 حيث باألبواء مروا وملا القتال، املشركني على حترض معهم خرجت أحد لغزوة قريش مشركوا
 وقالت قربها بنبش املشركني على أشارت نهاع اهلل وهب رضي بنت آمنة  النيب أم قربت

من  بأرب إنسان كل فديتم أحد منكم أسر فإن - حبثتم رواية ويف - أم حممد قرب جنثتم لو
 .[221ص: النصائح الكافية]( الباب هذا يفتح ال :قريش بعض فقال أجزائها، من جزء أي آراهبا

، ن حاهلا يف العودة، ولنرى اآل(لهب اعل  )شعار رافعة  حدأىل ملا قدمت إ اهذا كان حاهل
 : Xالشهيد قوهلا لوحشي عن محزة وغريهم ابن أيب احلديد املعتزيل الواقدي و يصور حيث 
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 مث أذنيه، وقطعت أنفه، وجدعت ،مذاكريه فقطعت ،مصرعه فأريتها ،مصرعه أرين)
 تقدم حت ،(خلخال: اخلدمة) وخدمتني ومعضدين (السوار: املسكة) مسكتني ذلك جعلت
 .[21ص 25ج: ، شرح هنج البالغة143ص 2ج: املغازي]( معها أيضا   بكبده وقدمت مكة بذلك

جرام ة يف اإلبلغت القمسوى أهنا  األسرة اخلبيثة،هذه أفعال  لىع التعليق يليس بوسعو 
 !!الوحوش يف الرباري حت  تستحي منهالذي  واإلرهاب

 :قول شيخ البخاريب قذر معاوية 
كلة العاهرة، آ)هند  وأمه، ضد النيب ( حزاب الشرك والكفرأقائد )باه أ ن  أيكفيه 

اللذين )حنظلة وعمرو  وأخويه، (محالة احلطب)م مجيل أته ، وعم  (كباد ونباشة القبوراأل
وأخاه مه ، وجده من أ(قتول على الشرك ببدرامل)، وخاله الوليد (وماتا مشركني يكربانه سنا  

  .اخل( ..... ببدررك على الش ناملقتوال)وشيبة عتبة 

 : معاوية بالتايل (عبد الرزاق الصنعاين) البخاري شيخ وصفوعلى أي حال، 

 ال: فقال معاوية، رجل فذكر الرزاق، عبد عند كنت: يقول الشعريي خملدا   مسعت.. )
 9ج: للذهيب النبالء أعالم سري ،11ص 2ج: الرزاق عبد تفسري :انظر]( سفيان أيب ولد بذكر جملسنا تقذر

 .[521ص

قاذ إنيف  ، لكن طمعا  يف هذا البحث (لعنه اهلل)معاوية  عن ذكر عتذر مقدما  فإين أ ،لذا
هذا القذر خليفة  ن  أب يومهوهنمالذين ، حفاده السفيانيني اليومأمن قبضة  بعض اجملهلني

العادل الذي تنعمت ( أمري املؤمنني)، بل أضفوا عليه لقب يرتضون عليه عند ذكرهشرعي و 
 !!دله البالد والعباد بع

وهذا حاله   .يوم فتح مكةكان من الطلقاء الذين يقال إهنم أسلموا واحلقيقة، إن  معاوية  
 :كما يصوره ابن أيب احلديد املعتزيل
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 فيه وروى ، فيه طعن قد اإلحلاد إىل دينه، منسوب يف مطعون أصحابنا عند ومعاوية)
 أخبارا   عنه وروى اجلاحظ، على "لسفيانيةا نقض" كتاب البصري يف اهلل عبد أبو شيخنا
 أيب بن أمحد وروى ."السفيانية مناقضة" يف كتابنا يف ذكرناها وقد ذلك، على تدل كثرية
 فقاهلا ،"اهلل إال إله ال أن أشهد" :يقول املؤذن مسع معاوية أن "امللوك أخبار" كتاب يف طاهر
 عايل كنت لقد!  اهلل عبد بن أبوك يا هلل: فقال!  اهلل رسول حممدا   أن أشهد: فقال ثالثا ،
 21ج: شرح هنج البالغة] (!العاملني باسم رب امسك يقرن أن إال لنفسك رضيت ما اهلمة،

 .[212ص

إلرسائه، كان جهارا   ويكفيه عارا  أن  عداءه لنهج حاكمية اهلل الذي بعث رسول اهلل 
واعتقاده بامللكية اليت  سول عرب رفضه ملا جاء به ر ( اعل  هبل)فأعلن معاوية شعار 

 !!جازت له توريث ابنه يزيد الرذيلة مقدرات االسالم واملسلمني أ

كان اليت يطلقها البعض ملا  ( هذا كسرى العرب) له، فمقولةمن سبقه  متهيدوال خيفى 
 .قصى اإلسالم احلقيقيالتأسيس هلذا النهج األموي الذي أيف كبري دور  هلا  يراه

يدوي يف ( اهلل أعلى وأجل)ان هو اخلليفة اإلهلي الذي ما زال صوته ك  Xوألن  عليا  
وريث العهر معاوية سب ه من على منابر الصلوات، اليت ما   شر عآذان عبدة هبل وطواغيتها، 

 !!وجهاده وتضحياته  Xكان هلا أن تقام على شرب من األرض لوال سيف علي 

 سفيان أيب بن معاوية أمر قال بيهعن أ وقاص أيب بن سعد بن عامر عن: )أخرج مسلم
 اهلل رسول له قاهلن ثالثا   ذكرت ما أما: فقال الرتاب ؟ أبا تسب ان منعك ما :فقال سعدا  
 مسعت .النعم محر من إىل أحب منهن واحدة تكون يل ألن أسبه فلن وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل رسول يا :علي هل فقال مغازيه بعض يف خلفه له وسلم يقول عليه اهلل صلى اهلل رسول

 تكون أن ترضى أما :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له والصبيان، فقال النساء مع خلفتين
 الراية ألعطني :خيرب يوم يقول ومسعته بعدي، نبوة ال انه إال من موسى هارون مبنزلة مين

أرمد  به فأيت عليا   يل ادعوا :فقال هلا، فتطاولنا :قال ورسوله، اهلل وحيبه اهلل ورسوله حيب رجال  
 أبناءنا تعالوا ندع فقل :اآلية هذه نزلت وملا عليه، اهلل ففتح إليه الراية ودفع عينه يف فبصق
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 هؤالء اللهم :وحسينا  فقال وحسنا   وفاطمة عليا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول دعا وأبناءكم
 .[212ص 21ج: شرح هنج البالغة] (أهلي

يشرع سب ه؟  Xسوله يشرع سب ه؟ وهل من كان منزلته مبنزلة هارون فهل من حيب ه اهلل ور 
 نفسه بنص القرآن يشرع سب ه ؟ وهل من كان يعتربه النيب 

كيف وهو القائل ،  بكل تأكيد أن  أقل ما يقال عن هكذا فعل أنه يؤذي رسول اهلل 
، سبحانه آذى اهللفقد  ومن يؤذي رسول اهلل ، (من أذى عليا  فقد آذاين)مرارا  وتكرارا  
ُذونَ  الاِذينَ  ِإنا ﴿: تعاىل قولهوحكمه هو  ن  َيا ِفي اللاهُ  َلَعنَ ُهمُ  َوَرُسوَلهُ  اللاهَ  يُ ؤ  ِخَرةِ  الدُّ  َواآل 

 .[52: األحزاب] ﴾مُِّهيناا  َعَذاباا  َلُهم   َوَأَعدا 

 :ه الكوفةللمغرية عندما وال  هذا، ولكن تعال انظر إىل وصية معاوية اخلبيث 

 يرضيين مبا بصرك على اعتمادا   تاركها فأنا كثرية بأشياء إيصاءك أردت وقد .. أما بعد) 
 وذمه يعل شتم عن تتحم   ال خبصلة إيصاءك تاركا   ولست ،رعييت به ويصلح سلطاين ويسعد
 االستماع وترك هلم واإلقصاء يعل أصحاب على والعيب له واالستغفار عثمان على والرتحم

 .[244ص 3ج: طربيتاريخ ال]( منهم

 :ثريالكف عن ذلك ولكنه مل جيبه كما يقول ابن األ Xوقد طلب منه االمام احلسن 

 شتم عن الكف إىل جيبه فلم عليا   يشتم ال أن..  معاوية من احلسن طلب الذي وكان)
: الكامل يف التاريخ]( أيضا   به له يف مل مث ذلك إىل فأجابه يسمع وهو يشتم ال أن فطلب ،علي

 .[315ص 4ج

كما ينقل ابن أيب   وأبيه على لسان النيب ن نسمع لعن هذا اخلبيث أ لذا، ليس غريبا  
 :احلديد املعتزيل

: يقولون ، والناس اهلل رسول مسجد أتيت: قال أبيه عن الليثي، عاصم بن نصر عن)
 ذفأخ الساعة قام معاوية: ؟ قالوا هذا ما: فقلت رسوله، وغضب اهلل غضب من باهلل نعوذ
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 يوم رب واملتبوع، التابع اهلل لعن:  اهلل رسول فقال .املسجد من فخرجا سفيان أيب بيد
 .[29ص 3ج: شرح هنج البالغة] (العجز الكبري يعىن: قالوا ذي االستاه، معاوية من ألميت

 25ج: للمعتزيل -شرح هنج البالغة ]( فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا: )أيضا   وقال 
 .[، وغريهم239ص 4ج: للذهيب -، سري أعالم النبالء 13ص 2ج: للصنعاين -فسري القرآن ، ت223ص

 فسمعته وسلم عليه اهلل صلى النيب أتيت :قال عمر بن اهلل عبد عن: )وروى ابن مزاحم
 علي فشق". سنيت غري على وهو ميوت حني ميوت الفج رجل هذا من عليكم يطلع: "يقول
هذا  ثبتكما  .[111ص: وقعة صفني] (معاوية فطلع وجييء، ثيابه أيب يلبس وتركت ذلك

 .أيضا   العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن البالذري عندغاية يف الصحة  سنداحلديث ب

 رأيناه ن يطبق ما أمر به أبدل فإنه  ،ممن يدعي خالفة النيب وال ينقضي عجيب 
 !! زادو على هنجه  انعثم ارعلى الشام، كما فعل ابن اخلطاب، وس معاويةحكم ثب ت 

ن حرب أولياء اهلل وسبهم وقتل خرية عباد عهذا احلكم، الذي ما فتئ صاحبه اخلبيث 
حلسيكة يف نفوس املنافقني، فال  Xاهلل، ولو جتاوزنا ذكر إمام املتقني علي بن أيب طالب 

هم إىل ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعو : )لعمار أظن أن  بوسعهم التنكر لقول النيب 
   .[92ص 4ج: ، مسند أمحد112ص 4ج: صحيح البخاري]( اجلنة ويدعونه إىل النار

قة ار إيف  يب سفيان سببا  أاليت صار ابن  من الفئة الباغيةالقتلى  آالف ن  أ تأكيدوبكل 
فهو  النارمن يكون مصريه  وواضح أن  ، مصريهم جنهم بنص قول رسول اهلل  ،مدمه

 ( !!هبل اعل  )يقاتل حتت راية شعارها 

، والذي صار يضا  أ وأصحابهمساع القراء قتل ابن هند حلجر بن عدي أعن  وليس غريبا  
 :يغرغر بامسه عند هالكه

 بك يومي إن: يقول وهو باملوت يغرغر جعل معاوية أن جرير ابن وروى) :كثري ابن قال
 .[52ص 4ج :النهايةالبداية و ]( أعلم فاهلل. ثالثا   قاهلا لطويل، عدي بن حجر يا
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وأما عهره وهتتكه واحنالله األخالقي، فال أعتقد يكفيه كتاب ضخم فضال  عن خمتصر 
 :ن شاء اهللإتأيت  وغريهابين عليه هذا البحث، ولكن هذا مثال منها 

 يف وشربه احلرير، لبسه من الظاهرة، للعدالة اجملانبة أفعاله وأما) :قال املعتزيل يف شرحه
  اهلل رسول مسعت إين: له فقال الدرداء أبو ذلك عليه أنكر حت والفضة، الذهب آنية

 بذلك أرى فال أنا أما: معاوية فقال جهنم، نار جوفه يف لي ج ر ج ر فيها الشارب إن: يقول
 عن خيربين وهو  الرسول عن أخربه أنا!  معاوية من عذيري من: الدرداء أبو فقال!  بأسا  
 .[241ص 5ج :البالغةرح هنج ش]( أبدا   بأرض أساكنك ال!  رأيه

 كان قيس بن األحنف أن حدثت: قال شبة بن عمر عن) :وأما ابن عساكر، فروى
 على فأقبل الدار جانب يف معاوية جواري من جارية فغنت غريه، عنده ليس معاوية عند

 على أقدر أكاد فما هذه خلوة ألطلب إين إليك، أعود حت تـ ر م   ال حبر أبا يا: فقال األحنف
 به فأقبلت معاوية على عني   معاوية امرأة قرظة البنة كانت فكأمنا أثرها يف قام مث!  ذلك
 :دمشقمدينة تاريخ ]( قـ و اد يا أسكت: قالت!  أسراكم أكرمي: هلا فقلت!  (من رقبته جتره) ملببته

 .[2ص 21ج

، يكفي أنه وصل إىل ما  وصل إليه بعد وأما سرقته ألموال عباد اهلل، فأوضح من أن ي بني 
 قيس بنت فاطمة خلطبة تقدم أنه أحبابه روى فقد، ئا  أن كان صعلوكا  ال ميلك شي

 .[295 3ج: مسلم صحيح]( له مال ال فص ع ل وك   معاوية وأما.. : )هلا فقال  النيب فاستشارت

 عن) !!وهذا حال عائلة أيب سفيان كما ترويه عائشة قبل أن يصبح ابنه كسرى العرب 
 ما يعطيين وليس شحيح رجل سفيان أبا إن اهلل رسول يا: قالت عتبة بنت هند أن :عائشة
( باملعروف وو لدك يكفيك ما خذي: فقال!  يعلم ال وهو منه أخذت ما إال وولدي يكفيين

 .[294 3ج: البخاري صحيح]

( حسن بن فرحان املالكي)وجدت كلمة لشيخ وباحث تارخيي سين معاصر : وأخريا  
، لكنه فلت (الوهابية)نصافا ، وهو بالرغم من والدته من رحم السلفية املعاصرة رأيت فيها إ

 : من قبضتهم ومال إىل االعتدال العلمي يف حبوثه، إذ يقول عن معاوية
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ومروية يف كتب  ،كبرية ارتكبها معاوية" 21"كبرية على األقل من أصل   "31"هناك )
 ريه لكان األمر يف ذمه حمل إمجاع، لكناليت لو ارتكبها غ ،السنة بأسانيد صحيحة أهل

 "الدولة حكم"فاألمر الذي أدى إىل حتسني صورته هو كونه  السلطة هلا أثرها على الناس،
الدعاية  اإلسالمية واستطاع مبا أويت من سلطة ودهاء ومال وأعوان أن يستخدم كل هذا يف

كما يفعل    ،النيب نه من أقاربلنفسه بأنه من خيار الصحابة ومن خيار امللوك وأنه املهدي وأ
وينتهي يف  .[املقدمة - يب سفيانأسالم معاوية بن إحبث يف ] (كثري من احلكام الظلمة عرب العصور

 .حبثه إىل عدم صحة إسالمه أصال  بنصوص صحيحة يف كتبهم

 :يزيد الرذيلة
 ، خصوصا  وأن  بعضا  ممنيف تعريف حاله مبا ذكره كبار علمائهم يف وصفهأكتفي 

 :فون بشدة تعصبهم ووالئهم لرموز اخلالفة القرشيةو اخرتت أمساءهم معر 

افتتح  ،يتناول املسكر ويفعل املنكر ،جلفا   غليظا   فظا   كان ناصبيا  ): الذهيب، يقول -2
وخرج  ،فمقته الناس ومل يبارك يف عمره ،دولته مبقتل الشهيد احلسني واختتمها بواقعة احلرة

وكمرداس بن أدية احلنظلي البصري ونافع  ،ني كأهل املدينة قاموا هللعليه غري واحد بعد احلس
 .[42ص 3ج :سري أعالم النبالء]( بن األزرق وطواف بن معلى السدوسي وابن الزبري مبكة

 ءوالغنا وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر باملعازف وشرب اخلمر) :يقولابن كثري،  -1
ب والنطاح بني الكباش والدباب والقرود، وما من يوم والصيد واختاذ الغلمان والقيان والكال

ويلبس القرد  ، وكان يشد القرد على فرس مسرجة حببال ويسوق به،إال يصبح فيه خممورا  
. القرد حزن عليه قالنس الذهب، وكذلك الغلمان، وكان يسابق بني اخليل، وكان إذا مات

  .[154ص 4ج :البداية والنهاية] (إن سبب موته أنه محل قردة وجعل ينقزها فعضته: وقيل

رسول اهلل   املنكرات اليت اقرتفها يزيد من قتل احلسني ومحله بنات) :، يقولاجلاحظ -4
الكعبة، تدل على القسوة  ني بالعود، وإخافته أهل املدينة، وهدمسسبايا، وقرعه ثنايا احل
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االميان، فالفاسق ملعون، واخلروج عن  والغلظة والنصب وسوء الرأي واحلقد والبغضاء والنفاق
 .[494ص: ، الرسالة احلادية عشرة يف بين أمية214ص: آثار اجلاحظ]( ومن هنى عن شتم امللعون فملعون

 عنه اهلل رضي احلسني بأن فحكموا العلم أهل بعض أفرط لقد) :، يقولالشوكاين -3
 للعجب فيا ،اهلل لعنهم يةمعاو  بن يزيد املطهرة، الشريعة حلرمة اهلاتك السكري اخلمنري على باغ
 .[232ص 2ج: األوطار نيل]( جلمود كل مساعها من ويتصدع اجللود، منها تقشعر مقاالت من

به، وإهانته أهل  واستبشاره Xاحلق أن رضا يزيد بقتل احلسني : )التفتازاين، يقول -5
نه بل يف نتوقف يف شأ ، فنحن المما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا   بيت النيب 

 .[242ص: شرح العقائد النسفية] (إميانه، لعنة اهلل عليه وعلى أنصاره وأعوانه

احلسني، بل قتله من فعالت يزيد  فال جيوز نصرة يزيد بقتال.. : )ابن خلدون، يقول -3
 .[153ص: مقدمة ابن خلدون] ( املؤكدة لفسقه، واحلسني فيها شهيد

 إليه فوجه بقتله زياد بن اهلل عبيد بالعراق واليه إىل يزيد فكتب.. : )السيوطي، يقول -2
 شأهنم هو كما الكوفة أهل فخذله وقاص أيب بن سعد بن عمر عليهم آالف أربعة جيشا  

 زياد ابن يدي بني وضع حت طست يف برأسه يءوج فقتل قتله إال فأبوا .. قبله من أبيه مع
 حيتمل ال طول فيها قصة قتله ويف بكربالء لهقت وكان. أيضا   ويزيد معه زياد وابن قاتله اهلل لعن

 قتل وملا. بيته أهل من رجال   عشر ستة معه وقتل ،راجعون إليه وإنا هلل فإنا ،ذكرها القلب
 والكواكب املصفرة كاملالحف احليطان على والشمس أيام سبعة الدنيا مكثت احلسني
 آفاق وامحرت اليوم ذلك الشمس وكسفت عاشوراء يوم قتله وكان ،بعضا   بعضها يضرب
 (قبله فيها ترى تكن ومل ذلك بعد فيها ترى احلمرة زالت ال مث ،قتله بعد أشهر ستة السماء

 .[112ص: تاريخ اخللفاء]

 عباده على اهلل خلالفة إيثاره ذلك ومن: )املعتزيل، وهو يتحدث عن معاوية، يقول -4
 املسلمني خيار على له البيعة وأخذ والقردة، الديكة والفهود صاحب اخلمري السكري يزيد ابنه

 رهقه على ويطلع سفهه، يعلم وهو والرهبة، والتهديد والتوعد واإلخافة، والسطوة بالقهر
 منه، متكن فيما - اهلل قاتله - متكن فلما وكفره، وفجوره سكراته وفعالته، ويعاين وخبثه،
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 اليت الوقعة احلرة وقعة يف دينةامل بأهل فأوقع املسلمني، عند وطوائلهم بثارات املشركني طلب
 من انتقم قد أنه وظن غليله، نفسه عند فشفى أفحش، وال منها أشنع يف االسالم يكن مل

 :لشركه ومظهرا   بكفره، جماهرا   فقال اهلل ألعداء الثأر اهلل، وبلغ أولياء

 األسل وقع من اخلزرج جزع*  شهدوا ببدر أشياخي ليت

 ومبا يؤمن باهلل وال كتابه، إىل وال رسوله إىل وال دينه إىل وال اهلل إىل يرجع ال من قول
مع  ،X علي بن احلسني دم سفكه اجرتم، ما وأعظم انتهك، ما أغلظ مث .عنده من جاء

 بسيادة له وألخيه والشهادة والفضل الدين من ومنزلته ومكانه  اهلل رسول من موقعه
 واستهانة لعرتته، لرسوله، وجماهرة وعداوة ،بدينه وكفرا   اهلل على اجرتاء اجلنة، أهل شباب
 نقمة، اهلل من خياف وال الرتك والديلم، كفرة من قوما   بيته أهل ومن منه يقتل كأمنا حلرمته،

 من له وأعد يده، حتت ما وسلبه أصله وفرعه، أخبث عمره، اهلل فبرت سطوة، منه يراقب وال
 .[224ص 25ج: هنج البالغةرح ش] (مبعصيته اهلل من استحقه ما وعقوبته، عذابه

 أن خفنا حت يزيد على خرجنا ما فواهلل: )إن  عبد اهلل بن حنظة كان يقول يف املدينةبل 
 ويدع اخلمر ويشرب واألخوات والبنات األمهات ينكح رجل هإن ،السماء من باحلجارة نرمى

، املنتظم يف تاريخ 319ص 12ج: ، تاريخ مدينة دمشق33ص 5ج :البن سعد -الطبقات الكربى ]( الصالة
 .[12ص 5ج: للذهيب -، تاريخ االسالم 29ص 3ج: البن اجلوزي -األمم وامللوك 

ن من السماء إن يرميهم اهلل حبجارة أخياف الناس يف عهده من  رجال   ن  أ تأكيدوبكل 
، وهلذا متثل بأبيات ابن الزبعرى ملا وضعوا بامتياز( اعل  هبل)شعاره سيكون ، سكتوا عليه

  ..( !!ليت أشياخي ببدر شهدوا : )أس احلسني أمامه قائال  ر 

 .اللعن إىل أبد اآلبدينهو وأبوه وجده ولذا استحق 

 فيه  اهلل رسول قول األمة، ثقات ورواه السنة، يف ذلك من ورد ومما: )قال املعتزيل
 ("د والسائقوالقائ الراكب اهلل لعن": يسوقه ويزيد يقوده ومعاوية محار على مقبال   رآه وقد

 .[225ص 25ج: هنج البالغةشرح ]



 (4) 

 !! اهلبلية رايةالة َلمَحة السفيانيني اجلدد يف الدفاع عن محي 

 :مقاييس هبلية
 هيب سفيان وزوجته وابنه وحفيدأاملتمثلة ب اهلبلية،راية المحلة  بالرغم من وضوح حال

؛ ألهنا املخزيةيكشف هذه احلقائق  ا  يروا أحدن أ مال يروق هل أتباعهم اليومإال أن  ، وزمرهتم
 !!قوال  وفعال  ( هبل اعل  ) :ما برح ينادي برمزهم الذيبكل بساطة تطعن 

عندهم سفيان  فأبو الكذب لتجميل صورهم القبيحة،يف  نفسهمأجيهدون تراهم لذا 
 فهو خاهلم احلبيبمعاوية اللقيط  ماابنه وأما ،سيدة عفافهمزوجته  وهند ،سيد املسلمني

واحد عيب  الذاكربويه، ويعتربون أالذي يرتضون عليه وعلى  !! األمنيوكاتب وحي اهلل 
 !! األجالء  حبجة الطعن بصحابة النيب  عن الدينسببا  كافيا  للحكم خبروجه منهم 

وهذا  الدنيا معا ،الدين و ازدهر فيها  ،عادلة ،شرعية -بنظرهم  -خالفتهم  ن  كما أ
 .ل املتتبعني خربة يف كتبهم وفتاواهم ومواقعهم على االنرتنتيالحظه أقالكذب والدجل 

 !!ل للرئاسة اتَق  Xوعلي  صفنيعلى حق يف معاوية  :عندهم
 : Xكان على حق يف قتاله لعلي   معاوية ابن تيمية أن  اخلبيث يرى شيخ إسالمهم 

ق، وأن على ح -علي وأصحابه، ومعاوية وأصحابه  - أن كلتا الطائفتني املقتتلتني ..)
 .[332ص 3ج :جمموع الفتاوى] (.. علي ا  وأصحابه كانوا أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه

 به، وإمنا يراه أمريا  هلم ويلق  (لعنه اهلل)وأما ابن عثيمني، فليس فقط يقول بإميان معاوية 
 .[فتاوى ابن عثيمني: انظر]املؤمنني  بأمري

  .يضا  ه يزيد أيطلقون هذا اللقب على ابنبل كثري منهم 
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يطلق على يزيد كان جيلد من ( ميةأحد حكام بين أ)عمر بن عبد العزيز  ن  إواحلال، 
 .[113ص: البن حجر اهليتمي -الصواعق احملرقة : انظر]عشرين سوطا ، ( أمري املؤمنني)وصف 

ولكن السفيانيني اجلدد بلغ شدة تعصبهم لرموز الرذيلة حد ا  ال ميكن تصوره إال بتصور 
 !! هنجا ، وبصورة لئيمة؛ إذ يغطوهنا باسم اإلسالم والقرآن ( اعل  هبل)هنم يعلنون أ

ذهب اهلل عنهم أعلى من  نرى طعنهم، هؤالءعن  نراهم يدافعونويف ذات الوقت الذي 
( أخزاه اهلل)وهذه مجلة من اساءات ابن تيمية  ،(البيعة هلل)رموز راية  الرجس وطهرهم تطهريا  

 :ما ينقلها احلافظ ابن حجر العسقالينك  Xعلي  لإلمام

 يف ذكر ملا التجسيم، إىل نسبه من فمنهم ،شيعا   (تيمية ابن يف أي) فيه الناس وافرتق)
 والوجه صفات والساق والقدم اليد إن: كقوله ذلك من وغريمها احلموية والواسطية العقيدة
 صلى النيب: لقوله الزندقة، ىلإ ينسبه من ومنهم .. بذاته العرش على مستو وأنه هلل، حقيقية

 عليه اهلل صلى النيب تعظيم من ومنعا   تنقيصا   ذلك يف وأن به، يستغاث وسلم ال عليه اهلل
 موضعا   عشر سبعة يف أخطأ أنه أي) ما تقدم علي يف لقوله النفاق، إىل ينسبه من ومنهم .. وسلم

 ينلها، فلم مرارا   اخلالفة حاول وأنه توجه، حيثما خمذوال   كان إنه: ولقوله (خالف فيه نص الكتاب
 شيخا   بكر أبو أسلم: ولقوله الرئاسة، حيب كان إنه: ولقوله للديانة، ال للرئاسة قاتل وإمنا

 بنت خطبة قصة يف وبكالمه إسالمه، يصح ال والصيب ،صبيا   أسلم وعلي يقول، ما يدري
 .[253ص 2ج: ن املائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيا] (نسيها وما مات عليا وأن جهل، أيب

بوسع كل منصف مطالعته مل يقتصر على ما نقله ابن حجر عنه، بل هنج هذا الزنديق، و 
إال وطعن وشكك فيها  Xيصل إىل منقبة لعلي  فما أن، (منهاج السنة)يف كتابه 

كما تراه يتحني  الفرصة  واستخف هبا، مبا يف ذلك ما استفاض نقله عند مجيع املسلمني،  
يب سفيان ، كل هذا انتصارا  لشعار حبيبه أXيفما كانت لالنتقاص من أسد اهلل الغالب ك

مث  ،(البيعة هلل)باالنتقاص من رموز راية  إال، فواضح أن  هذه النصرة ال تتم (اعل  هبل) وحزبه
نفسه تتوق لذات الشعار اهلبلي، كابن باز وابن عثيمني وابن كانت قواله كل من  أراقت 
 .ائر الوهابينيوسجربين 
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بشكل عام اليوم و نسمعه باستمرار من السفيانيني ما جترأ به هذا الزنديق، هو ما  ن  إمث 
 ،تقريبا  من على وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة، بال حياء وخجل من اهلل ورسوله وآله الكرام

 !!واملسلمني مجيعا  بل 

 !! بب للفسادس Xاحلسني  خروج و مل يظهر الفواحشيزيد : وعندهم
 ،اع الكرميجشابن خال املؤمنني، الاليوم  السفيانيني بنظرفهو  ،(لعنه اهلل) يزيدوأما 

 !!الذي ما كان يوما  معروفا  بفسق أو فحش ؟

بعد  وتوىل. زنديقا   وال كافرا   كان وال املسلمني شباب من كان يزيد ن  إ): تيمية ابن قال
 يك ومل وكرم شجاعة فيه وكان ،بعضهم من ورضى املسلمني بعض من كراهة على أبيه

 مقتل أحدها عظيمة أمور إمارته يف وجرت ،خصومه بعض عنه حيكى كما للفواحش مظهرا  
 محل وال ثناياه على بالقضيب نكت وال بقتله الفرح أظهر وال بقتله يأمر مل وهو ،احلسني

 بقتاله كان ولو األمر عن وبدفعه وإمساكه احلسني مبنع أمر لكن الشام، احلسني إىل رأس
 .[321/  4 : جمموع الفتاوى] (..

 !!يف ثورته خمطئا ، وال مصلحة فيها أصال   -وحاشاه بنظرهم  - Xاحلسني بل كان 

مل يكن يف خروج احلسني رضي اهلل عنه مصلحة ولذلك هناه   ..: )قال ابن باز يف مقتله
خلروج نال أولئك الظلمة الطغاة من ولكنه مل يرجع، وهبذا ا كثري من الصحابة وحاولوا منعه

وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل يكن . مظلوما  شهيدا   سبط رسول اهلل حت قتلوه
 يكن ليزيد يد يف قتل احلسني وال نقول هذا مل :ن يقولأىل إ .. حيصل لو قعد يف بلده

 .(دفاعا  عن يزيد ولكن دفاعا  عن احلق

جر  الفساد منه ؤالء السفيانيني وأتباعهم تعد خروجا  وفق خبث ه Xإن  ثورة احلسني 
( لعنه اهلل)وليس فقط ال ي الم يزيد !! على األمة فضال  عن فقداهنا لكل مصلحة أو خري 

، بل خطؤه  (وحاشاه)هو الذي أخطأ  Xبنظرهم، بل إن  احلسني  Xعلى قتل احلسني 
 ( !!يزيد)كان عظيما  خبروجه على إمام األمة والزمان 
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مل يكن يف خروج احلسني  :حكم خروج احلسني: )يقول عثمان اخلميس يف موقعه الرمسي
ولذلك هناه كثري من الصحابة وحاولوا منعه وهو قد هم بالرجوع  ،مصلحة ال يف دين وال دنيا

لوال أوالد مسلم، بل هبذا اخلروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول اهلل صلى اهلل 
وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل يكن حيصل لو . قتلوه مظلوما  شهيداعليه وسلم حت 

 (... قعد يف بلده

مل يثبت أن رأس احلسني أرسل إىل يزيد بالشام بل : رأس احلسني): أيضا  يقول و 
الصحيح أن احلسني قتل يف كربالء ورأسه أخذ إىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة، وال يعلم قرب 

 (... يعلم مكان رأسهاحلسني وال 

مل يثبت أن رأس احلسني أرسل إىل يزيد بالشام بل ): قبله، إذ قالابن باز هذا ما ذكره و 
 (...الصحيح أن احلسني قتل يف كربالء ورأسه أخذ إىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة 

 !؟ ، وال أن  رأسه الشريف أ رسل إليهXفيزيد الرذيلة بنظرهم ال دخل له بقتل احلسني 
بالواقع قد ) :أجابيف موقعه الرمسي نفسه ملا س ئل عن قرب احلسني ورأسه ابن باز ولكن 

أما . يف العراق، واهلل أعلم بالواقع: إنه دفن يف الشام، وقيل: اختلف الناس يف ذلك، فقيل
يف مصر، والصواب أن الذي يف : يف الشام، وقيل يف العراق، وقيل: رأسه فاختلف فيه؛ فقيل

وإمنا األغلب أنه يف الشام؛ ألنه نقل إىل يزيد ابن معاوية وهو يف الشام  .. له ليس قربا  مصر 
 .[اجلزء السادس/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ]( ..

األغلب )، (مل يثبت أن رأس احلسني أرسل إىل يزيد بالشام: )امجعوا بني القولني ،واآلن
 ( !! وهو يف الشام أنه يف الشام ألنه نقل إىل يزيد ابن معاوية

 !! هذا هو دين السفيانيني

يزيد ملك  ن  أ، ب(2333فتوى رقم ) الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تهمأفتت جلنمث 
  :و لعنهأمن ملوك املسلمني وال جيوز سبه 
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طرفان ووسط، وأعدل األقوال الثالثة فيه أنه كان ملكا   فالناس فيهمعاوية  بن يزيد وأما)
 ومل يكن كافرا ، ،وسيئات، ومل يولد إال يف خالفة عثمان من ملوك املسلمني، له حسنات

من مصرع احلسني، وفعل ما فعل بأهل احلرة، ومل يكن صاحبا ،  ولكن جرى بسببه ما جرى
 (... الصاحلني وال من أولياء اهلل

 :الفجور، يقول بعدالة يزيد وحكم (عثمان اخلميس) اخلبيثسفياين ال متادى وأخريا  

ب إىل يزيد يف شخصه كشرب مخر أو مالعبة قردة كما يقولون أو ) فالفسق الذي نس 
 (.. فهذا ال نصدقه واألصل العدالة ،فحش أو ما شابه ذلك مل يثبت عنه بسند صحيح

 .[212ص: حقبة من التاريخ]

قتل و ، بل حممد من بنات  وأخواهتا ليها السالمينب عوسيب ز  Xفقتل احلسني 
 ومقربة البقيع اليت ضم ت قتلى واقعة احلرة شاهدة إىل يوم الناس) سائر املسلمني يف املدينة

مل تثبت بسند صحيح ، كلها القذرة( لعنه اهلل)فعال يزيد أ، وهدم الكعبة، وغريها من (هذا
نصرة لراية  ي  رببكم أ، فعن حبيبهصفة العدالة  سلبوغري كافية بنظره لهذا اخلبيث عند 

  !!وضح من هذا ؟أ( هبل اعل  )

 :حماولة لتلميع صورة الشجرة امللعونة
 (:ميةأبين )ن عن الشجرة امللعونة يف القرآاملستميت مثال للدفاع و 

بعدها  رئي فما: قالوا. هلا فوجم  اهلل رسول رآها اليت الرؤيا ومنه): يقول املعتزيل
  .[225ص 25ج: هنج البالغةشرح ] (القردة نزوة منربه على ينزون أمية بين من نفرا   رأى حكا ،ضا

نرى وما رواه سائر املسلمني، وضوح هذا، مبا عرفناه فيما سبق من رغم على الو 
، كما (ميةأ)بدل ( فالن)كلمة بوضع   على رفض ذلك وقبول من يرويهاون يصر  السفيانيني 

 على ينزون فالن بين وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأى).. : طريقة التاليةرواها ابن كثري بال
  .[51ص 4ج: تفسري ابن كثري]( ..القرود  نزو منربه
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ذ ما إ ؛، فالنتيجة واحدة(ميةأبين )بدل  (كمبين احل)ذكرت اليت بعض روايتهم  قبلوان إو 
 .حدأ يب سفيان كما ال خيفى علىأل آمثرة فاسدة من مثرات  إالهم 

 (:اعلُ هبل)فقه معاوية على طريقة 
ية وليست من شيم املؤمنني، لال خيفى أن  الدعارة والتحلل اخللقي من مسات أهل اجلاه

 .دوما  ( اعل  هبل)ممن يتصفون هبذا القبح يرفعون شعار ( رجاال  ونساء)لذا وجدنا أهل العهر 

 :اهلبليةطريقة الوية على لسفيانيني وهم يصورون فقه معااتعالوا لتسمعوا  واآلن،

 اشرتى: قال معاوية موىل اخلصي ترمجة خديج يف عساكر ابن وروى: )يقول ابن كثري
 متاعها إىل به يهوي فجعل وبيده قضيب، جمردة، عليه فأدخلتها مجيلة بيضاء جارية معاوية

 متاع، يل كان لو املتاع هذا: ويقول (على احلياء العام حذفتها حفاظا  نقلها ابن كثري توضيحية كلمة هنا  )
 كان حيث ريه،وحت معاوية فقه وهذا من ،"... ال: قال مث معاوية، بن يزيد هبا إىل اذهب

: تعاىل لقوله يزيد ولده من يهبها أن فتحرج عنها، نفسه استضعف ولكنه بشهوة، إليها نظر
  .[239ص 4ج: البداية والنهاية]( "النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال"

 .ترك للجميع اختيار التعليق املناسب على فقه آل أيب سفيان الذي تراه زمرتهأ

 !!بطولة على الطريقة السفيانية  
  :بطولة رموز الراية اهلبلية بطرقهم اخلاصة املعهودة، يقول بنين ي   ماذكر البيهقي 

 اي: فقال. استضحك مقبال   رآه فلما ،ناس وعنده معاوية على العاص بن عمرو دخل)
 .الضحك يوجب أرى ما كل ما ،عينك وأقر سرورك وأدام سنك اهلل أضحك ،املؤمنني أمري

 أيب بن علي عليك فحمل العراق أهل بارزت يوم ،صفني يوم ببايل خطر :معاوية فقال
 يف ذهنك حضرك كيف عورتك، دابتك وأبديت عن نفسك طرحت غشيك فلما، طالب
 .لقتلك يقتلك أن شاء ولو منافيا   يا  هامش واقفت لقد واهلل أما ؟ احلال تلك
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 بدا لو واهلل أما فاضحك، نفسك فمن شأين أضحكك كان إن معاوية يا: عمرو فقال
 مالك، وأهنب عيالك، وأيتم قذالك، ألوجع صفحيت من بدا له الذي مثل صفحتك من له

 دعاك يوم كرأيت قد أين أما العوايل، أيديها يف بالرجال منه حترزت نكأ غري سلطانك، وعزل
 أسفلك من وبدا جبينك، وعرق منخراك، وتنشر شدقاك، بدز وأ عيناك، فاحولت إىل الرباز

 .[44ص 2ج: واملساوي احملاسن] (ذكره أكره ما

 :وشهد شاهد منهم
 : بيه اللعنيأملا بويع للخالفة بعد هالك معاوية بن يزيد ينقل ابن حجر اهليتمي قول 

 علي منه به أحق هو ومن أهله األمر نازع معاوية جدي وإن ،اهلل حبل اخلالفة هذه إن)
 أيب قل د مث بذنوبه، رهينا   قربه يف فصار منيته أتته حت تعلمون ما بكم وركب ،طالب أيب بن

 قربه يف وصار عقبه وانبرت عمره فقصف اهلل رسول بنت ابن ونازع له أهل غري وكان األمر
 منقلبه وبئيس مصرعه بسوء علمنا علينا األمور مأعظ من إن   :وقال بكى مث بذنوبه، رهينا  
مرارهتا  أتقلد فال اخلالفة حالوة أذق ومل الكعبة وخرب احلرم وأباح اهلل رسول عرتة قتل وقد

 ذرية فكفى شرا   كانت ولئن حظا ، منها نلنا فقد خريا   الدنيا كانت لئن واهلل أمركم، فشأنكم
تعليق عبد ، 113ص: الصواعق احملرقة]( مات حت نزلهم يف تغيب مث منها أصابوا ما سفيان أيب

 .[، مكتبة القاهرة2935 -1الوهاب عبد الطيف االستاذ يف األزهر، ط

 * * *



(5) 

 وارج آخر الزمانخ( السفيانيون)الوهابيون 

 :الزمان أولخوارج 
عن أيب سعيد اخلدري : )باب عالمات النبوة يف اإلسالم -يف صحيحه  أخرج البخاري

بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقسم قسما ، إذ أتاه  :اهلل عنه، قال رضي
ويلك ومن يعدل إذا : يا رسول اهلل اعدل، فقال: اخلويصرة وهو رجل من بين متيم، فقال ذو
يا رسول اهلل ائذن يل فيه : فقال عمر. عدل ؟ قد خبت وخسرت إن مل أكن أعدلأمل 

دعه فإن له أصحابا  حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع  :فأضرب عنقه، فقال
صيامهم، يقرؤون القرآن، ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، 
ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل 

ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث نضيه وهو قدحه فال يوجد فيه شيء، مث 
والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر، وخيرجون على 

فأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول اهلل صلى اهلل : قال أبو سعيد .حني فرقة من الناس
فأمر بذلك الرجل فالتمس فأيت . هعليه وسلم، وأشهد أن علي بن أيب طالب قاتلهم وأنا مع

 3ج: صحيح البخاري] (به حت نظرت إليه على نعت النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي نعته
 .[229ص

 :والرواية حتدد صفاهتم يف أهنم

  .ال يتجاوز تراقيهم إمياهنمقراءهتم للقرآن و  .2

 .يعرتضون على خليفة اهلل املنصب من قبله .1

 .ميرقون من الدين .4

 .يف أول زمان اإلسالم Xقاتلهم االمام علي  .3
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 :خوارج آخر الزمان
إذا : قال علي: عن سويد بن غفلة، قال: )الباب املتقدم -يف صحيحه  أخرج البخاري

حدثتكم عن رسول اهلل فإلن أخر  من السماء أحب إيل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم 
يأيت يف : اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة، مسعت رسول

آخر الزمان قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من 
اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جتاوز إمياهنم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، 

 .[229ص 3ج: صحيح البخاري]( فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة

 :هي هذه وفق قول النيب وصفة خوارج آخر الزمان 

 .مياهنم ال يتجاوز حناجرهمإ .2

 (.أي ينادون بالتوحيد ونبذ الشرك)الربية قول ري خبيقولون  .1

 .سالمميرقون من اإل .4

 .من يقاتلهم فله أجر، وبالتايل فأكيد هناك راية حق تقابلهم وتقاتلهم .3

 ه التشابه بني الصنفني على مستوى االعتقاد ؟ما هي أوج: والسؤال

 :واحدةيف األمس واليوم عقيدة اخلوارج 
خليفة اهلل احلق  علىيف خروجهم وائل ، مبدأ اخلوارج األ(إال هللال حكم )كان قول 

كثرة عبادهتم  -خروجهم عليه بعد  -، ومل يشفع هلم Xيب طالب اإلمام علي بن أ
وال حت أحقية شعارهم يف حد نفسه، بل إن  ما رفعوه من م، الظاهرية وال تصلبهم لعقيدهت

نسان وإال كيف يرفع إ اآلخرين،جمرد ظاهر خيدعون به ما هو إال  اإلهليةاكمية احلشعار 
 !؟ مث يقوم بنقضه شعارا  
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يفته سبحانه املنصب من قبله، ولكنهم يف لهو طاعتهم خل اهللمياهنم حباكمية فمقتضى إ
الدين لضرب الدين نفسه، وهذا من استعملوا أهنم مبعىن  ،ال خليفة اهللاحلقيقة رفعوه لقت

 .خطر حلقات املواجهةأ

فعلهم هذا بعض اجملهلني الذين تغرهم الظواهر، وقد يبدو قوهلم بخدع ننعم، قد ي
، إالليس  قذرا   بليسيا  إ ن يكون فعال  اهلل، ولكنه يف حقيقته ال يعدو أ عن دين دفاعا  للبعض 
ومن مث  ، خلليفتهبل رفض السجود حبسب الظاهر،  مل يرفض السجود هلل( لعنه اهلل)فإبليس 

موحد ومل يشرك  -وقد قاهلا بعضهم فعال  أثناء مناظراتنا معهم  -فقد يراه بعض الوهابيني 
 !!بعبادة ربه أحدا ، وأما طرده من رمحته سبحانه فألجل أنه عاٍص ألمر إهلي ال أكثر 

 الّلهَ  ِإنا ﴿ :بدده احلقيقة اليت أوضحها اهلل سبحانه يف كتابه، إذ يقولومثل هذا الفهم ت
َركَ  َأن يَ غ ِفرُ  لَ  ِرك   َوَمن َيَشاءُ  ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ غ ِفرُ  ِبهِ  ُيش  تَ َرى فَ َقدِ  بِالّلهِ  ُيش   ِإث ماا  اف  

 .[34: النساء] ﴾َعِظيماا 

ستوجب الطرد من رمحة اهلل دون غريه، هو الذنب الذي يالشرك وحده  ن  إ: وهذا يعين
 ؟بالضبط بربه، أين كان ( لعنه اهلل)بليس ليؤشر لنا الوهابيون على شرك إ: الوالسؤ 

 ة اهللخليف) X آلدمشركه كان يف رفضه السجود  ن  بوسعهم إنكار أ قد أن  عتال أ
يراد به وأي  قول غري هذا كذب ودجل وساطته بينه وبني ربه،  رفضو ( املنصب من قبله

لعنه )بليس فلم خيتار الوهابيون اليوم هنج إ مر كذلك،وإذا كان األ. خفاء احلقيقة الواضحةإ
  !! ؟لو كانوا مؤمنني  ،وبكل وضوح( اهلل

 :X محد احلسنيد اليماين أيقول الس

 :اآلن فقط أطلب أن نستحضر املواقف الثالثة)

واسطـة بينه " خليفة اهلل"آدم  رفض أن يكون)رفض السجود آلدم، (: لعنه اهلل)إبليس 
 (.وبني اهلل
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 "ال حكم إال هلل"رفضوا أن يكون احلاكم إنسانا  منصبا  من اهلل، حيث قالوا : اخلوارج
واسطة بينهم وبني  "خليفة اهلل"أي إهنم رفضوا أن يكون إنسان )وهم يريدون ال إمرة إال هلل، 

 !!وهم يدعون هبذا التوحيد ونبذ الشرك ( اهلل

واسطة بينهم وبني اهلل، ويدعون هبذا ( خليفة اهلل)هم يرفضون أن يكون إنسان : هابيةالو 
 !!!التوحيد ونبذ الشرك أيضا  

 !!ما هو الفرق بني املواقف الثالثة ؟؟

مطابقة موقف اخلوارج ملوقف إبليس رمبا حيتاج إىل  لو دققنا يف املواقف الثالثة لوجدنا أن  
قـة موقف الوهابـية ملوقف إبليس فال أعتقد، حيث إن  موقفـهم التوضيح املتقدم، أما مطاب

 (صورة طبق األصل ملوقف إبليس، فأين يكون موضع التوضيح لو أردناه ؟( اعتقادهم)
 .[Xنصار االمام املهدي أصدارات إحد أمحد احلسن، أالسيد  -كتاب التوحيد ]

بينهم خليفة اهلل اطة س لو هابينيفرفض الو  ،رد هليس بوسع أحد  Xهذا البيان منه  ن  إ
وال يعلم ه قمة التوحيد وهو خري قول الربية، نمر ينادون به ليل هنار ويصورو وبني اهلل أ

بينه وبني اهلل،  Xدم آالرافض لوساطة  (لعنه اهلل)بليس إنه ذاته قول أتباعهم اجملهلون أ
ه موقف ذاتوهو  ،اهلل مرادال من حيث  هو يريداهلل من حيث  يعبدن أراد أ فاملطرود الرجيم
 .الوهابيني اليوم

 :(هبل)عبادة السفيانيون اجلدد و
، فهل ال زال أحد (لعنه اهلل)اآلن، وقد توضح مطابقة منهجهم العقائدي ملنهج إبليس 

 !يشكك يف عبادهتم هلبل ؟

، اليت أبرزها معلمهم إبليس يف (أنا خري منه)الذي أعنيه اآلن هو األنا املقيتة ( هبل)و
 .، فاستحق الطرد من رمحته(آدم)م اخلليقة األول بوجه ربه سبحانه عند تعيني خليفته يو 
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 لت لكل املعرتضني على خلفاء اهلل حماربتهم وقتلهم وتكذيبهماليت سو   (نااأل)وهي ذاهتا 
جهة منرود ا، ومو X قتل قابيل هابيل: من نتائجها، فكان خرية منهمسواالستهزاء هبم وال

سفيان  أيب ةومواجه ،Xوهريودس ورفقائه لعيسى  ،Xرعون ملوسى وف ،X إلبراهيم
 ،Xللحسني الرذيلة وحفيده يزيد  ،Xوابنه معاوية وزمرته لعلي  ،وزمرته حملمد 

لوريث حممد  ،(السفياين)وريث أيب سفيان وآله ومنها ما نعيشه اليوم من مواجهة .. وهكذا 
  .بدا  أاليت ال تتبدل هذه هي سنة اهلل  .(ليماينا) وآله الطيبني 

( يب سفيان وزمرتهأ)رأينا كيف دعت أصحاهبا لتصوير حزب الشيطان اليت ..  (نااأل)
ف دعتهم كي  يضا  راء للمؤمنني كما مسعنا، ومسعنا أمشرعيني بل أ عدوال   سادة وحكاما  

 فهل تصح مقارنة بيوتٍ  وإال ،ىل الطعن بسادة اخللق بعد جدهم حممد هبليتهم القذرة إ
واللهو  ما فارقت العهر والشرك ، ببيوتٍ (حزب اهلل النجباء)رفع ويذكر فيها امسه ن ت  اهلل أ ن  ذ  أ

 !!؟( دعياءحزب الطلقاء األ)واخلمر 

نسان ومسخه على هيئة حتسن يف خسارة اإلس احلربة كما عرفنا، رأ( نااأل)ولكنها 
 !!على منربه يتقافزون  حممد رسول اهلل  رآهمكما   عندها القردة واخلنازير، متاما  

الذي رفعه السفيانيون ( هبل اعل  )شعار  ن  أ يف نقطة البحث القادمةبل سنرى  
كل واحد منهم اليت ( أنا)وحفادهم اليوم بتطبيقه على مستوى النفوس أ يكتف   مل، باألمس

دا  صنما  جمس( هبل)يشهرها بوجه خليفة اهلل، إمنا تعدى األمر ذلك وصارت الدعوة لعبادة 
يف اخلارج موجودة أيضا ، والغريب أن  املسلمني يسمعوهنا كل يوم وال من غرية تنبض يف 

 !!وجود مسلم وينهض إلسكات صيحة أيب سفيان اجلديد 

 :وللشام قصة عجيبة
لقتال خليفة اهلل ( لعنه اهلل)عشرات األلوف بقيادة معاوية  ا زحفت منهيتال.. الشام 

 ..ني به يف صفني واملؤمن Xعلي بن أيب طالب 
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خواهتا، أو   فاطمة بنت حممدبنت  عليها السالمزينب  ا س بيت إليهيتال..  الشام
 ..سالم مس اإلأيف  (بيته وصحبه وأهل Xاحلسني )رؤوس الطالبيني  اليهإومحلت 

ليدنس به طهارة الكعبة ( هبل)استقدم منها عمرو بن حلي الصنم  يتال.. الشام 
 ..  Xهذا باختطاف أهلها وإبعادهم عن حنيفية إبراهيم  وقدسيتها، ويسهم فعله

حفيد أيب سفيان ومعاوية ويزيد ( أخزاه اهلل)هي ذاهتا الشام اليت ينطلق منها السفياين 
حفيد إبراهيم  Xالسيد أمحد احلسن  حلرب مياين آل حممد وقائمهم باحلق، (لعنهم اهلل)

 .وحممد وآله 

ثلة احلق وأهله، إمنا أعين  ونأهلها القاطنني فيها ممن ينصر  ه على أين ال أقصد بالشاموأنب  
السفيانيني الذين يتجمعون فيها اليوم بدعوة من وعاظ السالطني الوهابيني، لتجميع جيش 

كما هي سرية   ومثلة، متاما   وذحبا   رض اهلل وعباده الفساد قتال  أالسفياين الذين عاثوا يف 
 .وقد تقدم شيء منه( لعنهم اهلل)زيد سلفهم أيب سفيان وهند ومعاوية وي

بليس ، وهم يف احلقيقة جنود إوخدعة ودجال   ، كذبا  واإلسالمباسم التوحيد  كل هذا يتم  
ن ن ترى الناس كتائبهم العسكرية اآلأ الشجرة اخلبيثة وامللعونة، لذا ليس غريبا   ،وأحبابهاللعني 
 .هم على شاكلتهمومن  آل أيب سفيانمثل ( هبل) عبدةمساء رموز أحتمل 

 :حماولة سفيانية لتضليل الرأي العام
بالرغم من وضوح ما يتعلق بالسفياين يف آخر الزمان وعدائه لراية اهلدى، ووعد اهلل 
اجلبار املنتقم للخسف جبيشه، وهو مما ال خيتلف فيه مسلمان، نرى بعض رموز السفيانيني 

 .للجميع بعد معرفة ما تقدم اليوم حياولون التشكيك يف ذلك، وسببه صار واضحا  

حديث صحيح : حديث السفياين أخرجه احلاكم يف مستدركه، وقال) :ابن عثيمني يقول
 1ج :جمموع فتاوى ابن عثيمني] (اإلسناد، ولكن احلاكم رمحه اهلل معروف بالتساهل بالتصحيح

 .[31ص



(6) 

 سالممعبودًا باسم اإل (هبل)دون نيون جيس السفيا

 ..متهيد 
سالم، ويهدم الدين باسم الدين، االسالم باسم اإلن حيارب ورة مبكان أطاخل من ن  إ

وكشف عقيدهتم وينقض التوحيد باسم التوحيد، لذا فإن  فضح املتزيني هبذا الزي الفاسد 
 .متاء اهلل القيام هبا على الوجه األغري خلفأحد شهاد مهمة كبرية ليس بوسع على رؤوس األ

من  ن  النصوص الدينية املتوفرة بني أيدي املسلمني اليوم تؤكد أ ن  فإساس، وعلى هذا األ
عملية  ، فتبدأ(صاحب راية اهلدى)اليماين هو ( صاحب راية الضالل)يقابل السفياين 
الذي به تتكشف حقيقة تباع الرايتني بعد خوض اجلميع االمتحان بني أاملفارقة والتمايز 

متيز حينها ذات االمتحان و خاض سلفهم اما  كما املسلم وتربز عقيدته املضمورة يف صدره، مت
 Xوأنصار احلسني عن معاوية،  Xعلي  وأنصار ،يب سفيانعن أتباع أ حممد  أنصار
 .تباع يزيد الرذيلةعن أ

 ن  إ، ما برحوا عشق رموز الراية اهلبلية كما عرفنا، ف(الوهابيني)السفياين والسفيانيني  ن  وأل
على عقيدهتم، وصاروا يضفون صفات التجسيم الفاسدة ذلك العشق انعكس بشكل واضح 

 يقرأ نهأكلماهتم يعتقد لاملسلم القارئ  ن  أ، حت كالذي يزعمون أهنم يعبدونه( اهلل)على 
يكون ن أكذلك فعال ، وإال ماذا يعين احلقيقة أهنم  ، و مث وصفوه مبا وصفوه( هبل)لعبدة 

. وقدمان، كل ذلك على حنو احلقيقة ،قانوسا ،صابع فيهما، وأيدانو  ،وعينان ،وجه :لرهبم
ويضع قدميه  ،على العرش جيلسو  ،رى بالعنيوي   ،ويضحك ،ويصعد وينزل ،يتيذهب ويأمث 

، وكل ذلك على حنو احلقيقة خلإ ......ين أل عنه بأسوله مكان وي   ،شار لهوي   ،على كرسي
 !! ؟ أيضا  

 .كبريا   تعاىل اهلل عن ذلك علوا  هل هذا هو اهلل سبحانه ؟؟ 
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 (.هبل)إن  من وصفوه هبذه األوصاف هو معشوقهم : ال أعتقد أين جمازف بقويل

الواجب إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من اليدين والقدمني ] :فتاء الوهابيةاإل قال علماء جلنة
واألصابع وغريها من الصفات الواردة يف الكتاب والسنة على الوجه الالئق باهلل سبحانه، من 

 / 1 :فتاوى اللجنة الدائمة] [يف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل، وهي حقيقة ال جمازغري حتر 
423]. 

اخل، أجزاء من ..... بل ال يرعوون ملا يصورون أن  تلك الصفات ذاتية وأن  اليد أو الوجه 
 (:والعياذ باهلل)الذات وهي متكو نة منها، وهو قول صريح منهم بأن  الذات املقدسة مركبة 

صفات ذات، : قد عرفنا أن صفات اهلل تعاىل تنقسم إىل قسمني] :ول ابن جربينيق
وصفات فعل، وأن الصفات الذاتية هي اليت تلزم الذات، وتكون مالزمة للموصوف هبا دائم ا 
ال تنفك وال تنفصل يف وقت من األوقات، فهي جزء من ذات الشيء اليت هي ماهيته وما 

 .[41ص: ة االعتقاداإلرشاد شرح ملع] [يتكون منه

هل السنة ختالف ما عليه مجهور أالفاسدة السفيانية  هذه العقيدة ن  أوبالرغم من 
بل  ،أهل السنةصادروا  -حد بفعل أسباب ليست خبافية على أو  - مهن، إال أ(شاعرةاأل)
هنم ال لشيء إال أل (املذهب العقائدي الرمسي لدى غالبية أهل السنة) شاعرةاألفتوا بكفر أ
  يات والروايات، وال حيملوهنا على الذات املقدسة بنحو احلقيقةلون الصفات الواردة يف اآلو  أي

 .(عبدة هبل)كما يرى 

 :يقول !! خمانيثأن  األشاعرة ( ابن تيمية) همماميصرح إ

وأما الكالبية يف الصفات وكذلك األشعرية  ،الصفات خمانيث اجلهمية فاملعتزلة يف.. ]
ومن الناس  ،املعتزلة األشعرية اإلناث هم خمانيث :و إمساعيل األنصارىولكنهم كما قال أب

ألهنم  أو ،ىل هذا األصلإسبقهم  ألنه مل يعلم أن جهما   ؛من يقول املعتزلة خمانيث الفالسفة
 .[112/  4  :جمموع الفتاوى] [خمانيثهم من بعض الوجوه
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 وكان حيىي بن عمار يقول ،عتزلةواالشعرية خمانيث امل ،ن املعتزلة خمانيث الفالسفةإ.. ]
االشعرية الذين ينفون الصفات  ومرادهم ،ناثواالشعرية اجلهمية األ املعتزلة اجلهمية الذكور

  .[459/  3 :الفتاوى جمموع] [.. اخلربية

أما األشاعرة يتظاهرون بأهنم من ): يقولو  ،سالمهم ابن جربين جمرد متظاهرين باإلويعترب 
منهم شافعية، ومنهم مالكية، ومنهم حنفية، : ن أتباع األئمة األربعةأهل السنة، وبأهنم م

 .(.. ومنهم حنابلة كثريون، وال يقدرون على أن يصرحوا باإلنكار

هنم رفضوا جتسيم اهلل، ففي أشاعرة بنظر شيوخ السفيانية احلديثة، واجلرمية اليت ارتكبها األ
 .رفض املسلمون السنة ذلك ،معبودهمكان هنا مأجهة العلو اليت يرى الوهابيون موضوع مثل 

 مثل الشرذمة هذه سوى اجلهة، نفي على اتفقت التوحيد أهل]: الشافعي قال السبكي
 . [تيمية ابن

 أن حمال :فقال ،التوحيد عن مالكا   سألت عنه اهلل رضي الشافعي قال وقد]: قالمث 
 صلى قال وقد ،التوحيد يعلمهم ومل االستنجاء أمته علم أنه وسلم عليه اهلل صلى بالنيب نظن
 رضي مالك فبني احلديث( اهلل إال إله ال يقولوا حت الناس أقاتل أن أمرت) وسلم عليه اهلل
 من يقل ومل احلديث هذا عليه اشتمل ما هو التوحيد يف الناس من املطلوب أن عنه اهلل

 .[31، 43 / 9 :طبقات الشافعية] [العلو جهة يف تعاىل اهلل أن اعتقاد التوحيد

 .نامسعوهكذا خالفوهم يف بقية ما أثبتوه من جتسيم وتشبيه قبيح، لذلك وصفوهم مبا 

التشابه  اكان منشؤهاليت  ، اجلديدةروا العقيدة اهلبلية ليها منظ  تهى إالنتيجة اليت ان ن  إ
املوجود يف النصوص الدينية يف الكتاب والروايات، فقادهتم عقوهلم الناقصة وأهواؤهم 

يمة إىل هذا الضالل العقائدي، متاما  كما انتهى بعض أتباع األديان إىل ضالل التثليث السق
 .مثال  بسبب خوضهم يف املتشابه

ته اليت جس مت اهلل وحد   (السفيانية)الوهابية بعض كلمات كبار املدرسة  اآلننقل أسو 
 :وهذا معبودهم كما وصفوه حبدود،
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 !!(أين املكانية)ويُسأل عنه بـ  (فوق)يف السماء ( له السفيانينيإ) /3
إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغري ذلك إىل السماء وقت ]: إمامهم ابن تيميةقال 

م الرب  الذي هو فوق، وتكون حركة جوارحهم باإلشارة إىل فوق: الدعاء تبعا  : تقصد قلوهب 
دا   ت فطرت ه  حلركة قلوهبم إىل فوق، وهذا أمر  جيدونه كلهم يف قلوهبم و ج  ضروري ا ، إال من غ رين

أنه جيد يف قلبه حركة ضرورية إىل العلو إذا : كل من عرف اهلل  ...باعتقاد يصرفه عن ذلك 
لقتهم"يا اهلل: "قال العلم بأن اهلل فوق، وقصده والتوجه : ، وهذا يقتضي أنه يف فطرهتم وخ 
 .[332،  333 /1: بيان تلبيس اجلهمية] [إىل فوق: إليه

والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اهلل سبحانه يف السماء .. ]: ابن باز وقال
 .[اجلزء السادس/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ] [.. فوق العرش فوق مجيع خلقه

 :صحيح، وجييب بالتايل( اهلل)عن ( أين املكانية)ويعترب ابن عثيمني السؤال بـ 

 ؟ فأجيب بأنه يف السماء، واستشهد اجمليب على أين اهلل: السائل يسأل: .... السؤال]
تـ و ى": ذلك بآيات من القرآن الكرمي منها قوله تعاىل ، ولكن يبدو أن "الر مح  ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 

هذا األخ قد استشكل هذه اإلجابة ومل تطابق مفهومه الذي كان يعتقده فأرسل يستفسر 
 ذا املوضوع ؟حول ذلك أليس توضحون له احلقيقة حول ه

احلقيقة حول هذا املوضوع أنه جيب على املؤمن أن يعتقد أن اهلل تعاىل : الشيخ: اجلواب
أمنتم من يف ": يف السماء كما ذكر اهلل ذلك عن نفسه يف كتابه حيث قال سبحانه وتعاىل

السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم 
 .[(فتاوى نور على الدرب)من كالم ابن عثيمني يف ] [.... "ستعلمون كيف نذيرحاصبا  ف

استدل  أهل السنة على علو اهلل تعاىل على خلقه ] :حممد صاحل املنجد الشيخ ويقول
وحت فرعون وهو عدو اهلل ملا أراد أن ... علوا  ذاتيا  بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة 

يا هامان ابن يل صرحا  لعلي ابلغ األسباب أسباب : )قال لوزيره هامان جيادل موسى يف ربه
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وهو يف حقيقة أمره ويف نفسه يعلم بوجود اهلل (. اآلية.. السماوات فأطلع إىل إله موسى 
موقع اإلسالم ] [(وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا: )تعاىل حق ا كما قال عز  وجل  

   .[سؤال وجواب

 !!خاص ( درج)ليه بسُلَّم ج إيُعرَ( السفيانيني لهإ) /0

وأما املعراج فلم خيربنا نبينا صلى اهلل عليه وسلم .. ] :حممد صاحل املنجد الشيخ يقول
نـ ي ا: )بتفاصيل وسيلته، وغاية ما قاله لنا رواه البخاري ( مث   أ خ ذ  ب ي د ي فـ ع ر ج  يب  إ ىل  الس م اء  الد 

 (.234)ومسلم ( 431)

السل م، ومن هنا قال طائفة : هو اسم آلة، يعين -" املعراج: "أي -إال أن اللفظ نفسه 
   .[موقع اإلسالم سؤال وجواب] [... من أهل العلم إن املعراج كان بسل م خاص

 !!ويُزار  يذهب وجييء( له السفيانينيإ) /1
و ال م ؤ م ن ون   :ي ة  ال م ؤ م ن ني  ل ر هبن م  ف ص ل  ر ؤ  ] (:ملعة االعتقاد)يف كتاب املقدسي قال ابن قدامة 

 .[.. يـ ر و ن  ر بـ ه م  ب أ ب ص ار ه م  و يـ ز ور ون ه ، و ي ك لنم ه م  و ي ك لنم ون ه  

 .[... إثبات صفيت النفس واجمليء هلل تعاىل] :وقال

ن ظ ر ون  ه ل  يـ  ": وكذلك" و ج اء  ر ب ك  "فإثبات صفة اجمليء ]: ق عليه ابن جربين، فقالوعل  
ئ ك ة   ام  و ال م ال  ال يلزم من إتيان أمر اهلل : وحنن نقول" ... إ ال  أ ن  ي أ ت يـ ه م  الل ه  يف  ظ ل ٍل م ن  ال غ م 

 .[جييء كما يشاء: يف آيات امتناع إتيان اهلل تعاىل يف آية أخرى، وإذا أثبتنا هلل اإلتيان قلنا

 : باجمليء، قال ابن بازجوابه على شيخ سين ينكر اتصاف اهلليف و 

النزول واجمليء صفتان منفيتان عن اهلل ).. فقد وصلين كتابكم الكرمي الذي ذكرهتم فيه ]
من طريق احلركة واالنتقال من حال إىل حال، بل مها صفتان من صفات اهلل بال تشبيه جل 

 . اهـ (كبريا    عما يقول املعطلة لصفاته واملشبهة هبا علوا  

http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
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ا القول باطل خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة، فإن اهلل سبحانه قد وال شك أن هذ
أثبت لنفسه اجمليء وكما أخرب عنه رسوله صلى اهلل عليه وسلم بالنزول ومل يبني لنا سبحانه 

 [.. وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم كيفية النزول وال كيفية اجمليء فوجب الكف عن ذلك
   .[ موقعه الرمسييفابن باز امالءات الشيخ ]

 !!ينزل يف الثلث األخري من الليل إىل الدنيا( له السفيانينيإ) /4

 .عرفنا يف النقطة السابقة قول ابن باز يف اتصاف اهلل بالنزول، تعاىل اهلل عن ذلك

جاء املتأخرون الذين عرفوا أن األرض كروية وأن الشمس تدور على ]: قال ابن عثيمنيو 
ينزل يف ثلث الليل، وثلث الليل إذا انتقل عن اململكة العربية السعودية كيف : قالوا، األرض

 ذهب إىل أوروبا وما قارهبا ؟ 

أنتم اآلن قستم صفات اهلل بصفات املخلوقني، أنت أو من أول بأن اهلل ينزل يف : فنقول
إذا كان : وقت معني وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، ال تقل كيف وكيف ؟ فقل

 .ليل يف السعودية فإن اهلل نازل وإذا كان يف أمريكا ثلث الليل يكون نزول اهلل أيضا  ثلث ال

بأن اهلل . إذا  موقفنا أن نقول أنا نؤمن مبا وصل إلينا عن طريق حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينزل إىل السماء الدنيا حني يبقى الثلث اآلخر من الليل ويقول من يدعوين فأستجيب له 

 .[342ص 1ج :شرح الواسطية] [فأعطيه من يستغفرين فأغفر له ومن يسألين

اجيب بانه فوق ( ين اهللأ)عندما يطرح علي السؤال ] :فقالد هلم، مقلن هلم سائل أوس
ن اهلل ينزل للسماء السفلى يف أخذنا احلديث الذي فيه أ ذاإالسماوات السبع والعرش، لكن 

هو ( عند طرح السؤال)الوقت  ن  أ؟ وذكر بين اهلل أل شخص أذا سإخر جزء من الليل، فآ
ن بعض الناس يقولون أهي : خرىأونقطة  خر ثلث من الليل، فما هو الرد الذي يقال له ؟آ
يف مكان ما من االرض ويف وقت حمدد )خري من الليل هو مستمر يف كل وقت اجلزء األ ن  أب

 .[ن اهلل ليس على عرشهأهنم يستنتجون إ، ومن ذلك ف(من الزمن
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 :الشيخ حممد صاحل املنجد، فقالجابه أف

يليق جبالله وعظمته ال يعلم   خاصا   واستواء اهلل تعاىل على عرشه، علوه عليه بذاته، علوا  ]
 . .. كيفيتها إال هو

أنه ينزل سبحانه بنفسه إىل السماء الدنيا نزوال  حقيقيا : والنزول عند أهل السنة معناه
ولكن هل يستلزم نزول اهلل عز وجل خلو العرش منه أو . هو يليق جبالله وال يعلم كيفيته إال

 ال ؟ 

نقول أصل هذا السؤال تنط ع  وإيراده غري ): قال الشيخ ابن عثيمن يف مثل هذا السؤال
مشكور عليه مورده، ألننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات اهلل ؟ إن 

س ع ك  ما وسعهم، فهم ما سألوا رسول اهلل قلنا فل ي  . ال: وإن قال. فقد كذب. نعم: قال
يارسول اهلل إذا نزل هل خيلو منه العرش ؟ وما لك وهلذا : صلى اهلل عليه وسلم، وقالوا

السؤال، قل ينزل واسكت خيلو منه العرش أو ما خيلو، هذا ليس إليك، أنت مأمور بأن 
جمموع فتاوى الشيخ ( فوق العقولتصدنق اخلرب، ال سيما ما يتعلق بذات اهلل وصفاته ألنه أمر 

 .115 -113 /2 :حممد العثيمني

والصواب أنه ينزل وال خيلو منه العرش، ): قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف هذه املسألة
والليل خيتلف : قال.. وروح العبد يف بدنه ال تزال ليال  وهنارا  إىل أن ميوت ووقت النوم تعرج 

ثلثه باملغرب ونزوله الذي أخرب به رسوله إىل مساء هؤالء يف فيكون ثلث الليل باملشرق قبل 
 / 5 :انظر جمموع فتاوى ابن تيمية (..ثلث ليلهم وإىل مساء هؤالء يف ثلث ليلهم ال يشغله شأن 

241 ..... 

وتوه م تعارض النزول إىل السماء الدنيا مع االستواء على العرش والعلو فوق السماء 
املخلوق، وإذا كان اإلنسان ال يتصو ر بعقله غيبيات خملوقة   ناشئ عن قياس اخلالق على

كنعيم اجلنة فكيف يستطيع أن يتصور اخلالق عز وجل عالم الغيوب، فنؤمن مبا ورد من 
 .[سالم سؤال وجوابموقع اإل] [االستواء والنزول والعلو هلل ونثبته كما يليق جبالله وعظمته
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 : شرحه كتاب ملعة االعتقادويقول الشيخ حممد حسن عبد الغفار يف 

القول : وإذا نزل فهل خيلو منه العرش أو ال خيلو منه العرش؟ يف املسألة ثالثة أقوال.. ]
: القول الثالث. ينزل وال خيلو منه العرش: القول الثاين. ينزل وخيلو منه العرش: األول

 .[موقع طريق السلف] [أن نقول بالتوقف: والصحيح الراجح. التوقف

 !! يهرول حقيقة( له السفيانينيإ) /1
  :يف بيان هرولة إهلهم األلباين قال

 ؟ تعاىل هلل اهلرولة صفة تثبتون أنكم وهل اهلرولة، حول: سؤال]

 :األلباين فتاوى] [ينفيها ما عندنا يوجد ليس صفات والنزول كاجمليء اهلرولة: جواب
 .[513ص

 شربا   إيل تقرب من: سبحانه اهلل قول وهو القدسي احلديث ذلك ومن]: باز ابن وقال
 أما. هرولة أتيته ميشي أتاين ومن باعا   إليه تقربت ذراعا إيل تقرب ومن ذراعا   إليه تقربت
ابن  فتاوى] [واملعتزلة اجلهمية من البدع أهل مذهب فهو ظاهرها عن وصرفها للصفات التأويل

 .[423/  5 :باز

 !!لة حقيقية ال وجه املصلي مقاببق( له السفيانينيإ) /6
ة  ف إ ن  الل ه  ق ب ل  : )قـ و ل ه  صلى اهلل عليه وسلم] :ابن تيميةقال  إذ ا ق ام  أ ح د ك م  إىل  الص ال 

ه ه   ه ه  ف ال يـ ب ص ق  ق ب ل  و ج  ه  ( و ج  ان ه  فـ و ق  ال ع ر ش  و ه و  ق ب ل  و ج  ح ق  ع ل ى ظ اه ر ه ، و ه و  س ب ح 
ل وق ات   ب ل   ،ال م ص لني ا ال و ص ف  يـ ث ب ت  ل ل م خ  ي . ه ذ  ي الس م اء  أ و  يـ ن اج  ن س ان  ل و  أ ن ه  يـ ن اج  ف إ ن  اإل 

ه ه    :جمموع الفتاوى] [الش م س  و ال ق م ر  ل ك ان ت  الس م اء  و الش م س  و ال ق م ر  فـ و ق ه  و ك ان ت  أ ي ض ا ق ب ل  و ج 
5  /212]. 
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: قوله صلى اهلل عليه وسلم: ل وجه املصليب  الدليل على أن اهلل ق  ]: ن عثيمنيوقال اب
وهذه املقابلة ثابتة هلل (. إذا قام أحدكم يف الصالة فال يبصق قبل وجهه فإن اهلل قبل وجهه)

 : حقيقة على الوجه الالئق به وال تنايف علوه واجلمع بينهما من وجهني

حق املخلوق كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإهنا أن االجتماع بينهما ممكن يف  -2
 . قبل وجه من استقبل املشرق وهي يف السماء فإذا جاز اجتماعهما يف املخلوق فاخلالق أوىل

أنه لو مل ميكن اجتماعهما يف حق املخلوق فال يلزم أن ميتنع يف حق اخلالق ألن اهلل  -1
 .[142/  3 :فتاوى ابن عثيمني] [ليس كمثله شئ

 !!يف اآلخرة  بالعنييُرى يف جهة  (إله السفيانيني) /1
ن ه  يـ و م  ال ق ي ام ة   ..و ق د  د خ ل  أ ي ض ا ف يم ا ذ ك ر ن اه  ]: ابن تيمية قال مي ان  ب أ ن  ال م ؤ م ن ني  يـ ر و  اإل  

،  ع ي ان ا ب أ ب ص ار ه م   و ا ل ي س  هب  ا س ح اب  ا يـ ر و ن  الش م س  ص ح  ر  ال   ك م  ل ة  ال ب د  ا يـ ر و ن  ال ق م ر  ل يـ  و ك م 
ن ه  بـ ع د  د خ ول  اجل  ن ة   ان ه  و ه م  يف  ع ر ص ات  ال ق ي ام ة ، مث   يـ ر و  ن ه  س ب ح  ي ت ه  يـ ر و  العقيدة ] [ي ض ام ون  يف  ر ؤ 

ي ة  ال م ؤ م ن ني  ل ر هبن  : باب -الواسطية  ع  الر ؤ ي ة  و ج وب  اإل  مي ان  ب ر ؤ   .[م  يـ و م  ال ق ي ام ة  و م و اض 

، وملا كانت الرؤية بالعني تستلزم اجلهة، صر ح (أعينهم)نعم، معبودهم يرونه بأبصارهم 
 :(ملعة االعتقاد)معلقا  على فصل الرؤية يف كتاب  ابن جربين بذلك، يقول

إهنم يرونه يف : وهل نقول ..... وأما الرؤية يف اآلخرة فأثبتها أهل السنة رؤيـة صرحية]
جهة ؟ ال شك أهنم يرونه من فوقهم، وأهنم يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاءون، 

: أو (كما ترون القمر ليلة البدر): وأن األدلة واضحة، ومن أصحها حديث جرير لقوله
والتشبيه هنا للرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، وليس املراد تشبيه الرب . (كما ترون هذا القمر)
 .[عاىل بالقمر، وإمنا تشبيه رؤيتكم بأهنا رؤية حقيقية كرؤيتكم هلذا القمرت

َب َصاَر َوُهَو اللاِطيُف  ..﴿ :تعاىل تعليقه على قوله ويف ِرُك اْل  َب َصاُر َوُهَو يُد  رُِكُه اْل  َل ُتد 
  :يقول، [214: نعاماأل] ﴾ال َخِبيرُ 
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مت رأته األبصار مل حتط به إذا حصلت : يعين -أثبت اهلل أن األبصار ال حتيط به ]
ال تدرك ماهيته، وال تدرك كنهه، وال : أي -الرؤية يوم القيامة، فإن األبصار ال حتيط به 

، تدرك كيفيـة ذاته، وذلك لعظمته اليت ال حييط علما  أحد من اخللق هبا، وال حييطون به علما  
 .[فصارت اآلية دليال  على إثبات الرؤية ال على نفيها، ولكنهم قوم جيهلونإذن 

 :التجسيم، فيقول الستلزامها وينكر على من يقول إن  الرؤية قلبية وال تكون يف جهة

منهم : أما األشاعرة يتظاهرون بأهنم من أهل السنة، وبأهنم من أتباع األئمة األربعة]
حنفية، ومنهم حنابلة كثريون، وال يقدرون على أن يصرحوا شافعية، ومنهم مالكية، ومنهم 

 .باإلنكار، أكثرهم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه أثبت الرؤية فال يقدرون على اإلنكار

يثبتون الرؤية ولكن ما املراد بالرؤية عندهم ؟ ليس الرؤية اليت هي رؤية األبصار، إمنا 
ب، ومن املكاشفات اليت تنكشف هلم، ويظهر هلم يفسروهنا بالتجليات اليت تتجلى للقلو 

منها يقني وعلم مبا كانوا جاهلني به، متحلوا وهذا بال شك قول باطل، وإنكار للحقائق، 
كالرازي، وأيب : فتجدهم يثبتون الرؤية ويقرروهنا يف كتب تفاسريهم حت أكابر األشاعرة

ر ة  ": اآلية ولكن عندما تكلموا عن هذه. السعود، والبيضاوي، وحنوهم ، "و ج وه  يـ و م ئ ٍذ ن اض 
؟  ما هي الرؤية بال مقابلة!  كيف يرى بال جهة، يرى بال مقابلة( ي رى نفي اجلهة: )قالوا

 .[رؤية جتليات، الرؤية مكاشفات، فأثبتوا االسم ولكن مل يثبتوا احلقيقةال

 :أيضا   ابن عثيمني يف إثبات الرؤية بالعنيوقال 

بارك اهلل فيكم فضيلة الشيخ من اجلزائر أبو بسام يقول فضيلة الشيخ ما قول : السؤال]
 .أهل السنة واجلماعة يف رؤية املسلم لربه عز وجل يوم القيامة

قول أهل السنة واجلماعة يف رؤية اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة ما قاله : الشيخ :واباجل
و ج وه  ": اهلل عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى اهلل عليه واله وسلم، فاهلل تعاىل قال يف كتابه

ر ة  إ ىل  ر بـنه ا ن اظ ر ة  "، يعين يوم القيامة "يـ و م ئ ذ من : حسنة، الثانية مبعىن: ناضرة األوىل "ن اض 
النظر بالعني؛ ألنه أضاف النظر إىل الوجوه، فالوجوه حمل العينني اليت يكون هبما النظر وهذا 
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قلوب يومئذ : )يدل على أن املراد نظر العني ولو كان املراد نظر القلب وقوة اليقني لقال
من كالم ابن عثيمني يف ] [(وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة: )ولكنه قال( ناضرة إىل رهبا ناظرة

 .[439: الشريط رقم( فتاوى نور على الدرب)

 هذه إن فيها، تشككوا حت فقط السنة يف ترد مل اهلل رؤية عقيدة إن.. ]: وقال األلباين
: تعاىل قوله إن..  اهلل رسول عن روايته املتواتر الكرمي القرآن يف جاءت قد أيضا   العقيدة

: فتاوى األلباين] [..ناظرة  رهبا إىل قطعا   املؤمنني وجوه هي" ناظرة رهبا إىل ناضرة، يومئذ وجوه"
 .[234ص

يف السنة على رؤية اهلل بالعني ويف جهة كما زعموه،  وهذا كذب وتدليس منه، فال تواتر
 .كبريا    تعاىل اهلل عن ذلك علوا  

 !!رى يف املنام يف الدنيا ميكن أن يُ( إله السفيانيني) /8 

فاإلنسان قد يرى ربه يف املنام وخياطبه فهذا حق يف الرؤيا، وال جيوز أن ] :يميةقال ابن ت
يعتقد أن اهلل يف نفسه مثل ما رأى يف املنام، فإن سائر ما ي رى يف املنام ال جيب أن يكون 

، ولكن البد أن تكون الصورة اليت رآه فيها مناسبة ومشاهبة العتقاده يف ربه، فإن كان مماثال  
 أيت من الصور ومسع من الكالم ما يناسب ذلك وإال كان بالعكس واعتقاده مطابقا   إميانه

 [.ط جممع امللك فهد ،415/  2: بيان تلبيس اجلهمية][ ..

فرؤية اهلل يف الدنيا حال اليقظة ال ميكن حت النيب ص ل ى الل ه  .. ] :ابن عثيمنييقول و 
 .. ... (رأيت نورا  : ) ، وقد سئل هل رأيت ربك ؟ قالع ل ي ه  و س ل م  ليلة املعراج مل ير ربه

أما يف املنام فإن النيب ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  رأى ربه يف املنام، لكن هل غريه ميكن أن 
يراه ؟ يذكر أن اإلمام أمحد رمحه اهلل رأى ربه، وذكر بعض العلماء أن ذلك ممكن، فاهلل 

ب أن تدخل علينا شيوخ الصوفية وغريهم فيقول أحدهم أعلم، لكن أخشى إن فتح البا
رأيت ريب البارحة، وجلست أنا وإياه، وتنادمنا وتناقشنا، مث جييء من هذه اخلزعبالت اليت ال 

  .[324 / 4 :لقاءات الباب املفتوح] [أصل هلا، فأرى أن سد هذا الباب هو األوىل
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 برقم عاصم أيب ابن سنة على هتعليقت م الطفيل يفأح حديث لباين صح  األ ن  إحت 
 وجل عز ربه رأى أنه يذكر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت أهنا) :فيه وجاء( 322)

 وجهه على ذهب، من نعالن عليه خضرة، يف رجاله موفرا ، شابا ،: صورة أحسن يف املنام يف
 .تعاىل اهلل عما يقوله الظاملون علوا  كبريا   (.ذهب من فراش

 !!له وجه حقيقي وهو جزء من ذاته ( السفيانينيإله ) /1
  :، قال ابن باز(إن  اهلل خلق آدم على صورته: )عن حديث

واملعىن واهلل أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه ومسع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ]
ع جممو ] [.. ويفعل ما يشاء، وال يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر

 .[اجلزء السادس / فتاوى ومقاالت متنوعة

 :هذا جواب ابن جربين على سؤال يف املصدر السابقو 

ٍء ه ال ك  ك  ": ما تفسري السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم لقوله: هذا يقول /س] ل  ش ي 
ه ه   إن كل صفاته هالكة إال الوجه، : فإن بعض الطوائف من أهل هذه البالد تقول "إ ال  و ج 

 . ومن مث يستدلون أن صفاته خملوقة فهي تبلى كما تبلى كل املخلوقات

ال يلزم ذلك وال جيوز، بل وجه اهلل تعاىل صفة من صفاته وجزء من ذاته وكل صفاته  /ج
و يـ بـ ق ى "عليها التغري، فال يقال إهنا تفىن، تعاىل اهلل عن ذلك، فإذا كان وجهه باقيـا   ال يأيت

ه  ر بنك   ا، واهلل أعلم وصلى اهلل فكذلك بقية صفاته اليت هي من ذاته، ونقف عند هذ "و ج 
 .[على حممد

ء   ُكلُّ ﴿: وعن قوله تعاىل َههُ  ِإلا  َهاِلك   َشي   :قال ابن جربين أيضا  ، [44: القصص] ﴾َوج 
شرح ملعة اإلرشاد ] [.. ال شك أهنا دالة على إثبات صفة الوجه، وأنه جزء من الذات.. ]

 .[41ص: االعتقاد
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 !!يتان له عينان حقيق( إله السفيانيني) /32
أن هلل عينني اثنتني، ينظر هبما حقيقة : مذهب أهل السنة واجلماعة] :قال ابن عثيمني

 .[54/  3 :جمموع فتاوى ابن عثيمني] [على الوجه الالئق به، ومها من الصفات الذاتية

: مباذا تفسرون الباء يف قوله: فإن قيل]: البن تيمية" شرح الواسطية"يف أيضا  قال و 
أن عيين تصحبك وتنظر : أنت بعيين، يعين: نفسرها باملصاحبة، إذا قلت: قلنا ؟( ن اب أ ع ي ن  )

أصرب حلكم اهلل، فإنك حموط : أن اهلل عز وجل بقول لنبيه: إليك، ال تنفك عنك، فاملعىن
  .[.. بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعني حت ال ينالك أحد بسوء

مبرأى : ، بقوله(ب أ ع ي ن ن ا: )ر قوله تعاىلإن من السلف من فس: فإن قيل]: وقال قبل ذلك 
 إن التحريف حمرم وممتنع، فما اجلواب؟: فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون وأنتم تقولون. منا

مبرأى : ا بالالزم، مع إثبات األصل، وهي العني، وأهل التحريف يقولونأهنم فسروه: فاجلواب
مبرأى منا، ومع إثبات (: ب أ ع ي ن ن ا: )منا بدون إثبات العني، وأهل السنة واجلماعة يقولون

 .[133/  4 :ابن عثيمنيجمموع فتاوى ] [العني

الصالة قام بني  يفقام ذا إالعبد  ن  أ)هو  هذا املعتقد إلثباتاملعتمد  هموملا كان حديث
هلل عيينني  ن  أوا مشكلة االعتقاد ب، فلنرى كيف حل  السند جدا  وهو ضعيف  ،(عيين الرمحن

 :(تعاىل اهلل عن ذلك علوا  كبريا  ) حقيقيتنياثنتني 

هلل عينني  ن  أأي )احلديث ضعيف النقطاعه، واعتمادنا يف عقيدتنا هذه ]: قال ابن عثيمني

جمموع فتاوى ورسائل ] [الصحيح، حديث الدجال؛ ألنه واضح ملن تأملهعلى احلديث  (حقيقتني
 .[292/  4 :ابن عثيمني

ابن  عند مر البد منهحقيقية أعني نظر اهلل بثبوت  قضية ن  إ: هو هذا ومعىن كالمه
ن أما فإ -والكالم له  -يف وجهه، ومن مث موجودة كيف ينظر ربه بال عني   وإال عثيمني،

نه ينظر بعني إ أن تقولوافيتعني عليكم  وإال، املطلوبفهو يف وجهه ني تقولوا بوجود عين
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ن له أ الدجال وقد صح احلديث لألعور (اإلله)مشاهبة  يوجبواحدة، ولكن هذا القول 
 !! وجهه يف ني مثبتتنيحقيقيت نيعين فيثبت أن  لهذن إعني واحدة، 

يس بأعور خالفا  للدجال فإنه اهلل سبحانه موصوف بأن له عينني، وأنه ل] :قال ابن باز
 .[اجمللد الثامن والعشرون/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ][ أعور العني اليمىن

 !!له يدان حقيقيتان ميني ومشال ( إله السفيانيني) /33
البن قدمة ( ملعة االعتقاد)حلقه بتعليقه على كتاب أ سؤالهذا جواب ابن جربين على 

 :املقدسي

يطوي اهلل ): وجد حديث ورد فيه ما نصه ملسلم عن ابن عمر مرفوعا  ي: وهذا يقول /س]
أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين : السماوات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول

أنا امللك، أين اجلبارون؟ : أخذهن بشماله، مث يقولاملتكربون؟ مث يطوي األراضني السبع، مث ي
 أين املتكربون ؟ 

: التساؤل يف إثبات لفظ الشمال هلل كيف ميكن اجلمع بينه وبني الراوية وبني حديث /ج
: ، يعين أن يف هذا احلديث(محن، وكلتا يديه مينياملقسطون على منابر من نور عن ميني الر )
 . (يطويهن بشماله): ويف احلديث الثاين، (كلتا يديه ميني)

 اجلمع بينهما أن املراد بالشمال ما تقابل اليمني، فإن ما يقابل اليمني امسه يظهر يل
أن املراد أهنا ميني يف الربكة، ويف اخلري، فإن الي من  (وكلتا يديه ميني): مشال، ويظهر من قوله

مباركة يف   (كلتا يديه ميني)أصله الربكة واخلري، فعلى هذا ال خمالفة بينهما  أصله كثرة اخلري
 .[كثرة اخلري، وهلل مشال تقابل اليمني، وليس يف ذلك نقص

 : قال ابن عثيمني، [21: تحالف] ﴾أَي ِديِهم   فَ و قَ  اللاهِ  َيدُ ﴿: قوله تعاىل يفو 

وهذه أيضا  على ظاهرها وحقيقتها؛ فإن يد اهلل تعاىل فوق أيدي املبايعني؛ ألن يده من ]
صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه؛ فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ 
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 يلزم منها وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النيب صلى اهلل عليه سلم مبايعة هلل عز وجل، وال
السماء فوقنا مع أهنا مباينة : أن تكون يد اهلل جل وعال مباشرة أليديهم، أال ترى أنه يقال

لنا بعيدة عنا، فيد اهلل عز وجل فوق أيدي املبايعني لرسوله صلى اهلل عليه وسلم مع مباينته 
 .[442/  4 (:ابن عثيمنيضمن جمموع فتاوى )القواعد املثلى ] [تعاىل خللقه وعلوه عليهم

 !! صابع حقيقيةأيف يديه ( إله السفيانيني) /30
 :يف املصدر السابق هذا جواب ابن جربين على سؤال

هل يصح أن يقال إن العينني يف الوجه هلل تعاىل وأن األصابع : هذا السائل يقول /س]
 يف اليد، وهكذا أم هذا من التشبيه ؟

بة لألصابع ورد احلديث الذي فيه أن مل يرد يف ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنس /ج
إنا ): ذلك اليهودي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأشار بيده، أشار بأصابعه، وقال

على ذه واملياه  وجدنا يف كتبنا أن اهلل يضع السماوات على ذه واألراضني على ذه واجلبال
صلى اهلل  -والبحار على ذه واملخلوقات على ذه وكل ذلك يشري إىل أصابعه، وأن النيب 

ر ه  و األ  ر ض  مج  يع ا قـ ب ض ت ه  يـ و م   و م ا ق د ر وا الل ه  ": قرأ بعد ذلك اآلية -عليه وسلم  ح ق  ق د 
فإذا أقره على ذلك أفاد بأن األصابع يف اليد، ولكن ( وضحك تصديقا  لقول احلرب "ال ق ي ام ة  

مع ذلك ال يلزم أن تكون مثل أصابع املخلوقني يف أناملها ويف طوهلا ويف كذا وكذا، بل إمنا 
  .[األصابع فيهافيه إثبات اليد وفيه إثبات 

له : وهذه الصفات اليت وصف هبا نفسه، نصفه هبا، ونقول كما قال]: وقال ابن باز
ابن باز امالءات الشيخ ] [..وجه وله يدان، وله مسع وله بصر وله قدم، وله أصابع كلها تليق به 

 .[الرمسي هيف موقع

 !!تانحقيقي انله ساق( إله السفيانيني) /31

مَ ﴿ :عن آية َشفُ يُ  يَ و  نَ  َساق   َعن ك  َعو  َتِطيُعونَ  َفاَل  السُُّجودِ  ِإَلى َويُد   .[31: القلم] ﴾َيس 
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املراد يوم جييء الرب يوم القيامة، ويكشف لعباده املؤمنني عن ساقه .. ]: قال ابن باز
وهي العالمة اليت بينه وبينهم سبحانه وتعاىل، فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه، وإن كانت 

 .قاله أئمة اللغة وهذا معىن معروف لغويا  . كشفت عن ساق، إذا اشتدت: ل هلااحلرب يقا
ولكن يف اآلية الكرمية جيب أن يفسر مبا جاء يف احلديث الشريف، وهو كشف الرب عن 
ساقه سبحانه وتعاىل، وهذه من الصفات اليت تليق جبالل اهلل وعظمته، ال يشاهبه، فيها أحد 

ت كالوجه واليدين والقدم والعني وغري ذلك من الصفات جل وعال، وهكذا سائر الصفا
 .[اجلزء الرابع/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ] [الثابتة بالنصوص

أثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لربه تعاىل صفة ]: يقول الشيخ حممد صاحل املنجدو 
 حتريف ملعناها أهنا أن نثبت هذه الصفة هلل تعاىل من غري: ، فالقاعدة الشرعية هنا"الساق"
موقع ] [، وال متثيل هلا فنجعلها كساق أحٍد من خلقه، وال تعطيل هلذه الصفة بالكلية"الشدة"

 .[اإلسالم سؤال وجواب

 !! له قدمان حقيقيتان( إله السفيانيني) /34
الواجب إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من اليدين والقدمني واألصابع ] :اللجنة الدائمة فتتأ
ها من الصفات الواردة يف الكتاب والسنة على الوجه الالئق باهلل سبحانه، من غري وغري 

 ... حتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 [باز عبد العزيز بن عبد اهلل بن.. عبد اهلل بن غديان .. صاحل الفوزان .. عبد العزيز آل الشيخ .. بكر أبو زيد 
 .[423/  1 :فتاوى اللجنة الدائمة]

 :، قال الشيخ عبد الرمحن الرباك(الكرسي موضع القدمني)وعن حديث ابن عباس 

ويف هذا احلديث إثبات الرنجل والقدم له سبحانه وتعاىل، وأهل السنة يثبتون هلل ما جاء ]
يدين والعينني له يف هذا احلديث على حقيقته، كما يثبتون سائر الصفات، كما يثبتون ال

 .[221ص :شرح الواسطية] [.. إن له تعاىل قدمني: سبحانه وتعاىل، ويقولون
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 !! يضاًأ تهن التلميح جبسميع ون يتورعال (إله السفيانيني) /31
ولفظ اجلسم فيه إمجال، قد يراد به املركب الذي كانت أجزاؤه ] :ابن تيميةإمامهم قال 

واالنفصال، أو املركب من مادة وصورة، أو املركب من مفرقة فجمعت أو ما يقبل التفريق 
وقد يراد باجلسم .. األجزاء املفردة اليت تسمى اجلواهر الفردة، واهلل تعاىل منزه عن ذلك كله 

ما يشار إليه، أو ما ي رى، أو ما تقوم به الصفات، واهلل تعاىل ي رى يف اآلخرة، وتقوم به 
: اء بأيديهم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقولهالصفات، ويشري إليه الناس عند الدع

هذا املعىن الذي قصدت نفيه هبذا اللفظ معىن ثابت بصحيح : ليس جبسم هذا املعىن، قيل له
 .[551 / 2: بيان تلبيس اجلهمية] [.. على نفيه املنقول وصريح املعقول، وأنت مل ت قم دليال  

نازع فيها من ابتدعها من املتأخرين، مثل لفظ اجلسم وأما األلفاظ اليت ت.. ] :أيضا  قال و 
حت ينظر يف مقصود قائلها؛  وال إثباتا   واجلوهر واملتحيز واجلهة وحنو ذلك، فال تطلق نفيا  

موافقا ملا أخرب به الرسول ص ونب املعىن الذي  فإن كان قد أراد بالنفي واإلثبات معىن صحيحا  
 .[555 - 553 / 1: بويةمنهاج السنة الن] [..قصده بلفظه 

  :قال حممد بن صاحل العثيمنيو 

مسألة اجلسمية مل ترد ال يف القرآن وال يف السن ة إثباتا  وال نفيا ، ولكن نقول بالنسبة ]
جسم وغري جسم، لكن بالنسبة للمعىن نفصنل : ال ننفي وال نثبت، ال نقول: للفظ

تعين أنه الشيء القائم بنفسه املتصف مبا ماذا تعين باجلسم ؟ هل : ونستفصل، ونقول للقائل
فهو حق ومعىن صحيح، فاهلل : يليق به، الفاعل باالختيار، القابض الباسط ؟ إن أردت هذا

تعاىل قائم بنفسه فع ال ملا يريد، متصف بالصفات الالئقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض 
قر بعضه إىل بعض وال يتم إال السماوات بيمينه ويهزها، وإن أردت باجلسم الشيء الذي يفت

فهذا ممتنع على اهلل؛ ألن هذا املعىن يستلزم احلدوث والرتكيب، وهذا شيء : بتمام أجزائه
 .[29، 24ص  :شرح العقيدة السفارينية] [ممتنع على اهلل عز وجل
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 !!فوق السماء السابعة ويعلو عليه حقيقة له قوائمعرشُه  (إله السفيانيني) /36
ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف األمة : أصل االستواء على العرش] :يةقال ابن تيم

 .[244/  1 :جمموع الفتاوى] [وأئمة السنة، بل هو ثابت يف كل كتاب أنزل، على كل نيب أرسل

العلو واالرتفاع فوق العرش على : ومعىن االستواء عند أهل السنة هو]: وقال ابن باز
 .[اجلزء السادس/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ] [.. بحانهالوجه الذي يليق جبالل اهلل س

َمنُ ﴿: وعن آية تَ َوى ال َعر شِ  َعَلى الراح   : قال ابن عثيمني، [5: طه] ﴾اس 

اآلية الكرمية معناها واضح عند أهل السنة واجلماعة، وقد أخرب اهلل سبحانه يف ثالثة ]
ومعىن استوى ارتفع وعال، وهو  .. اآليةمواضع من القرآن أنه استوى على العرش، منها هذه 

استواء يليق جبالل اهلل، ال يشابه خلقه يف استوائهم، ال يشابه خلقه يف استوائهم على الدابة 
واهلل جل وعال فوق العرش، ومن .. أو على السفينة أو السيارة أو الطائرة ال، استواء يليق به 

يل، وهو كافر عند مجع من أهل العلم قال إنه يف كل مكان فقد غلط وضل عن سواء السب
من أهل السنة واجلماعة؛ ألن اهلل فوق العرش، وعلمه يف كل مكان سبحانه وتعاىل، فالقول 
إنه يف كل مكان من قول أهل البدع والضالل واإلحلاد، أما أهل السنة واجلماعة فيقولون إنه 

يف كل مكان ال خيفى عليه  فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق جبالله وعظمته وعلمه
خافية سبحانه وتعاىل، والعرش هو سقف املخلوقات وأعالها، واهلل فوقه سبحانه وتعاىل، 

فالواجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك، . يعلم أحوال عباده ال ختفى عليه خافية جل وعال
 .[فتاوى نور على الدرب] [وأن يؤمن بذلك

 واء اهلل تعاىل على عرشه، علوه عليه بذاته، علوا  واست]: وقال الشيخ حممد صاحل املنجد
 .[موقع اإلسالم سؤال وجواب] [.. يليق جبالله وعظمته ال يعلم كيفيتها إال هو خاصا  

والعرش هو أعظم املخلوقات، وعليه استوى ربنا استواء  يليق جبالله، وله ]: وقال أيضا  
 .[اإلسالم سؤال وجواب موقع] [قوائم، وحيمله محلة من املالئكة عظام اخللق



 13 ....................................  معركة عبادة هبل أو اهلل بني السفياني واليماني 

 

( االستقرار، العلو، االرتفاع، الصعود: )ربعة لالستواء وهيأواما ابن جربين فذكر معان 
 .[49ص: رشاد شرح ملعة االعتقاداإل: انظر]

 !ح ؟م مسط  أكروي هل هو  العرش الذي جيلس عليه رهبم  ن  بعد ذلك يف أوا مث حتري  
الذي حكموا أنه مكان معبودهم، والعرش إذا  ( وقف)وسبب احلرية منشؤه احلفاظ على العلو 

فسيكون كرويا  مثله بكل تأكيد، وحينها ال يبقى معىن معبودهم كان كرويا  وجيلس عليه 
 . حللعلو، وعلى هذا سعى ابن تيمية يف كتابه حول العرش إثبات أنه مسط  

 كريا   كان افإذ ؟ ال أم كري هو هل العرش يف تقول ما تيمية بنا اإلسالم شيخ سئل]
 فيقصد وعبادته دعائه حني اهلل إىل يتوجه العبد أن فائدة فما ، عنه بائن حميط ورائه من واهلل
 يثبت مل يقول أن لقائل أن أحدها: مقامات بثالث هذا عن واجلواب ؟ غريه دون العلو
 وال شرعي بدليل ال الشكل الكرية املستديرة األفالك من فلك العرش أن عليه يعتمد بدليل
 :ب، لذا يكمل فيقولمقب   بنظره يبدو أنهبل  !!وبالتايل فهو مسطح  [.. عقلي دليل

 رسول أتى :قال مطعم بن جبري عن..  مقبب العرش أن   على استدل من استدل وقد]
 بك نستشفع فإنا لنا فادع..  العيال وجاع األنفس جهدت اهلل رسول يا :فقال أعرايب اهلل

 على به يستشفع ال اهلل إن ؟ تقول ما أتدري وحيك وقال..  عليك باهلل ونستشفع اهلل على
 بأصابعه وقال هلكذا، وأرضه مساواته على عرشه وأن عرشه على اهلل إن..  خلقه من أحد
 .[221، 213ص 3جزء  1جملد : جمموعة الرسائل] [.. القبة مثل

 !!له كرسي يضع عليه قدميه (إله السفيانيني) /31
أن الكرسي موضع القدمني، والعرش هو الذي استوى عليه : الصواب] :قال ابن عثيمني

 .[موقع اإلسالم سؤال وجواب] [الرمحن سبحانه

 .[.. ، وهو موضع القدمنيالكرسي] :ية الكرسيآوقال يف تفسريه 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ................. ..........................10

 

الكرسي هو موضع قدمي الرمحن عز وجل على أصح ]: وقال الشيخ حممد صاحل املنجد
  .[سالم سؤال وجوابموقع اإل] [.. األقوال فيه

 !!يضحك ضحكاً حقيقياً( إله السفيانيني) /38
متواترة عن النيب صلى اهلل  !!(أي ضحك اهلل)وكذلك أحاديث الضحك ] :قال ابن تيمية

  [.192 / 5 :الفتاوى الكربى] [عليه وسلم وقد رواها األئمة

بة بأهنا إرادة وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضا، ويؤول احمل.. ]: وقال ابن باز
الثواب، والرمحة كذلك، وهذا كله ال يرضاه أهل السنة واجلماعة، بل الواجب إمرارها كما 
جاءت، وأهنا حق، فهو سبحانه حيب حمبة حقيقية تليق به ال يشاهبها حمبة املخلوقني، 
ويرضى، ويغضب، ويكره، وهي صفات حقيقية قد اتصف هبا ربنا على الوجه الالئق به ال 

وهكذا، يضحك ربنا كما جاء يف النصوص ضحكا  يليق جبالله، ال ..  به فيها خلقهيشا
يشابه خلقه يف شيء من صفاته، وهكذا استواؤه على عرشه استواء يليق جبالله وعظمته ال 

 .[اجلزء األول/ فتاوى نور على الدرب ] [يشابه اخللق يف شيء من صفاته سبحانه وتعاىل

ثبت الصفة، وننفي عنها التشبيه، فالتشبيه خيتص باملخلوقني، فنحن ن] :قال ابن جربينو 
إن اهلل تعاىل أثبتها لنفسه، وحنن نثبتها دون أن نبالغ يف التمثيل، أو نقول عنها ما : ونقول

ليس حبق، ومعلوم أن صفة املخلوق تناسبه؛ فالضحك للمخلوق هو قهقهة  وصوت يكون 
 [لرب يضحك كما يشاء، بصفة ال نعلم كيفيتهاعن شيء يعجبه أو يفرحه أو يسره، ولكن ا

 .[93/  34: فتاوى ابن جربين]

 !!يتعجّب حقيقة( إله السفيانيني) /31

وينكر كثري من األشاعرة وحنوهم ]: قال ابن جربين يف تعليقه على كتاب ملعة االعتقاد
جب، فإن إن العليم اخلبري ال يعجب، وال جيوز أن يوصف اهلل بالع: صفة العجب، ويقولون

العجب إمنا هو انتباه شيء يف اإلنسان ويف القلب يورث دهشة أو حنوها، هذا قوهلم، لكن 



 11 ....................................  معركة عبادة هبل أو اهلل بني السفياني واليماني 

 

اإلرشاد شرح ملعة ] [حنن نثبت هلل عجب ا ال يشبه عجب املخلوقني، وهذه من الصفات الفعلية
 .[42ص: االعتقاد

اع السلف، العجب من صفات اهلل الثابتة له بالكتاب والسنة وإمج]: قال ابن عثيمنيو 
: على قراءة ضم التاء، وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" نبل عجبت ويسخرو " قال اهلل تعاىل

يعجب ربك من الشاب ليست له صبوةـ رواه أمحد، وأمجع السلف على ثبوت العجب هلل 
فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف، وال متثيل، وهو عجب حقيقي يليق 

 .[.. سره أهل التعطيل باجملازاة ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعةباهلل، وف

 !!ميكر وخيدع( إله السفيانيني) /02
 ؟ وهل يسمى به ؟  هل يوصف اهلل باملكر: ئل ابن عثيمنيس  

ال يوصف اهلل تعاىل باملكر إال مقيدا ، فال يوصف اهلل تعاىل به وصفا  مطلقا ، ] :فأجاب
ر ون  ): قال اهلل تعاىل ر  الل ه  إ ال ال ق و م  اخل  اس  ر  الل ه  ف ال ي أ م ن  م ك  يف  .99 / األعراف( أ ف أ م ن وا م ك 

. هذه اآلية دليل على أن هلل مكرا ، واملكر هو التوصل إىل إيقاع اخلصم من حيث ال يشعر
 (. احلرب خدعة)ومنه جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري 

 ف اهلل باملكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ كيف يوص: فإن قيل

إن املكر يف حمله حممود يدل على قوة املاكر، وأنه غالب على خصمه ولذلك ال : قيل
وإمنا تذكر هذه الصفة يف " إن اهلل ماكر: "يوصف اهلل به على اإلطالق، فال جيوز أن تقول

را  : )وقوله ،41/األنفال ( الل ه   و مي  ك ر ون  و مي  ك ر  : )مقام يكون مدحا ، مثل قوله تعاىل و م ك ر وا م ك 
ع ر ون   را  و ه م  ال ي ش    .51 /النمل ( و م ك ر ن ا م ك 

وال تنفى هذه الصفة عن اهلل على سبيل اإلطالق، بل إهنا يف املقام الذي تكون مدحا  
اهلل به فال وكذلك ال يسمى . يوصف هبا، ويف املقام الذي ال تكون فيه مدحا  ال يوصف هبا
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 [إن من أمساء اهلل املاكر، واملكر من الصفات الفعلية ألهنا تتعلق مبشيئة اهلل سبحانه: يقال
  .[2/221 :فتاوى الشيخ ابن عثيمني]

خيادعون اهلل وهو : )هل يوصف اهلل باخليانة واخلداع كما قال اهلل تعاىل: ئل أيضا  وس  
 ؟( خادعهم

وأما اخلداع فهو  ..  هلل هبا أبدا ، ألهنا ذم بكل حالأما اخليانة فال يوصف ا] :فأجاب
كاملكر يوصف اهلل تعاىل به حني يكون مدحا ، وال يوصف به على سبيل اإلطالق قال اهلل 

 .[222 / 2: فتاوى ابن عثيمني] [231 /النساء ( إ ن  ال م ن اف ق ني  خي  اد ع ون  الل ه  و ه و  خ اد ع ه م  : )تعاىل

 !!ال يشفع خلفاؤه عنده بإذنه( سفيانينيإله ال) /03
ا د ع  الل ه  يل  : أ ن  يـ ق ال  ل ل م ينت  أ و  ال غ ائ ب  م ن  األ  ن ب ي اء  و الص احل  ني  : الث ان ي ة  ] :قال ابن تيمية

ا تـ ق ول  الن ص ار ى ل م ر مي   و   أ ل  الل ه  ل ن ا ك م  رت  يب  أ و  ا د ع  ل ن ا ر ب ك أ و  اس  ا أ ي ض ا ال  ي س  غ ري  ه ا، فـ ه ذ 
ع ل ه ا أ ح د  م ن  س ل ف  األ  م ة ، فل ي س  م ن   ائ ٍز و أ ن ه  م ن  ال ب د ع  ال يت  مل   يـ ف  ر وع  ع امل   أ ن ه  غ يـ ر  ج  ال م ش 

 .[452 / 2 :فتاوىالجمموع ] [أ ن  ي ط ل ب  م ن  األ  م و ات  ال  د ع اء  و ال  غ يـ ر ه  

ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول صلى اهلل عليه وسلم الشفاعة؛ ألهنا ] :ابن بازوقال 
وأما  .. (ق ل  ل ل ه  الش ف اع ة  مج  يع ا: )ملك اهلل سبحانه، فال تطلب إال منه، كما قال تعاىل

 [غري أنبياءاألموات فال يطلب منهم شيء، ال الشفاعة وال غريها، سواء كانوا أنبياء أو 
 .[215 / 23: جمموع فتاوى ابن باز]

ال جيوز أن تطلب منه الشفاعة وال غريها كسائر األموات؛ ألن امليت ال يطلب ] :وقال
: ، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلممنه شيء وإمنا يدعى له ويرتحم عليه إذا كان مسلما  

ني أو احلسن أو غريمها من املسلمني فمن زار قرب احلس ."زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة"
فهذا سنة، أما  -للدعاء هلم والرتحم عليهم واالستغفار هلم كما يفعل مع بقية قبور املسلمني 

فهذا من املنكرات، بل من  -زيارة القبور لدعاء أهلها أو االستعانة هبم أو طلبهم الشفاعة 
 .[432 / 3: جمموع فتاوى ابن باز] [الشرك األكرب
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بعد مماته يرد السالم على من يسلم عليه، فلنرى  هناك روايات تؤكد أن  النيب  وألن  
 :كيف أجابوا عنها

 :لإلفتاء الدائمةالوهابية قال علماء اللجنة 

إذا مات اإلنسان ذهب مسعه فال يدرك أصوات من يف الدنيا وال يسمع حديثهم، قال ]
م ٍع م ن  يف  : )اهلل تعاىل فأكد تعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم عدم ( ال ق ب ور   و م ا أ ن ت  مب  س 

مساع من يدعوهم إىل اإلسالم بتشبيههم باملوتى، واألصل يف املشبه به أنه أقوى من املشبه يف 
االتصاف بوجه الشبه، وإذا  فاملوتى أدخل يف عدم السماع وأوىل بعدم االستجابة من 

: رسول عليه الصالة والسالم وعموا عنها، وقالوااملعاندين الذين صموا آذاهنم عن دعوة ال
وأما مساع قتلى الكفار الذين قربوا يف القليب يوم بدر نداء رسول اهلل صلى ...  قلوبنا غلف

، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا هل وجدمت ما وعد ربكم حقا  ": اهلل عليه وسلم إياهم وقوله هلم
حينما استنكروا نداءه أهل القليب  "قول منهمما أنتم بأمسع ملا أ": وقوله ألصحابه "حقا

فذلك من خصوصياته اليت خصه اهلل هبا فاستثنيت من األصل العام بالدليل، وهكذا مساع 
: امليت قرع نعال مشيعي جنازته مستثىن من هذا األصل، وهكذا قوله صلى اهلل عليه وسلم

مستثىن من هذا  "لسالمما من أحد يسلم علي إال رد اهلل علي روحي حت أرد عليه ا"
 .[329 - 324 / 2: فتاوى اللجنة الدائمة] [األصل

 َجآُؤوكَ  أَنُفَسُهم   ظاَلُموا   ِإذ أَن اُهم   َوَلو  ﴿: ويكفي يف بيان باطل اجملسمة قوله تعاىل
تَ غ َفُروا   تَ غ َفرَ  الّلهَ  فَاس   .[33: النساء] ﴾راِحيماا  تَ وااباا  الّلهَ  َلَوَجُدوا   الراُسولُ  َلُهمُ  َواس 

، أي جاؤوك أنت يا حممد، وإذا  (َجآُؤوكَ )ملسلم أن يرك ز نظره على قول ربه اويكفي 
، وال ينايف التوحيد بل هو التوحيد احلقيقي، فكيف حي  وهوكان هذا هو دين اهلل 

 !؟ ة بنظر السفيانيني إىل شرك بعد مماته دين اهلل احلق يتحول فجأيتصور عاقل أن  

ا  لبيان باطل هؤالء الوهابيني اجملسمة مراجعة عشرات الروايات لدى ويكفي أيض
قال ، وقبلها آيات الكتاب، ذن رهبمإواألولياء ب املسلمني اليت تذكر شفاعة رسول اهلل 
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ِلُكونَ  َل ﴿: تعاىل َمنِ  ِعندَ  اتاَخذَ  َمنِ  ِإلا  الشاَفاَعةَ  َيم  داا  الراح  َمِئذ  ﴿، [42: مرمي] ﴾َعه   لا  يَ و 
َمنُ  َلهُ  َأِذنَ  َمن   ِإلا  الشاَفاَعةُ  تَنَفعُ   .[219: طه] ﴾قَ و لا  َلهُ  َوَرِضيَ  الراح 

الرمحن عهدا  ورضي له قوال  ميلك الشفاعة، وهم  دواآليات واضحة يف أن  من اختذ عن
 .خلفاء اهلل يف أرضه

 :خالصة ما مت عرضه
 : نهأنا يأردنا تلخيص صفاته لر أمعبود الوهابيني لو  ن  إ

الصفات، وله وجه، ويف الوجه عينان اثنتان، مث يدان اثنتان، ويف  بقية جسم تقوم به )
 !! ، وكل هذا يكون بنحو احلقيقة (صابع، مث له ساقان، وقدمانأكل واحدة منهما 

رى بالعني الباصرة يف جهة، ويقابل نه يذهب وجييء، ويصعد وينزل، ويهرول، وي  إ)مث 
ه مكان يف العلو، وجيلس على عرشه، ويضع قدميه على كرسيه، ويضحك مقابلة حقيقية، ول

 !!اتصافه هبذا على حنو احلقيقة  يضا  أو  ،(اخل... وميكر وخيدع ويتعجب 

بقى أ اماذ مث! له ؟آيب سفيان و أنه هبل معبود أم أ !؟ بربكم هل هذا رب حممد 
 !!هؤالء الزنادقة للمجسمة اللعناء 

يف معبودهم،  هلما ذكرمل نسمع واألذن للسماع وشم اهلواء حيث بقي األنف نعم، رمبا 
ويد  ،كما كان له عني ينظر هباذن يسمع هبا  أ  له تكون ن أال ينفون  بالنسبة لألذنولكنهم 
 !؟ يعمل هباوأصابع 

 ال: جواب ؟ منها واجلماعة السنة أهل موقف هلل، األذن صفة: سؤال) :األلباين قال
 .[433ص: فتاوى األلباين] (.. ينفون وال يثبتون

 .تعاىل اهلل عما يقوله هؤالء اجملسمة الزنادقة علوا  كبريا  
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سالم إهل السنة يف شيخ أقوال علماء أختم نقطة البحث هذه بذكر مجلة من أو 
 :ه يف عقائدهمؤ آرا ت عتمد، الذي الوهابيني ابن تيمية احلراين

ما بعد، فانه ملا أ): ه إذ يقول 253الشافعي املتوىف سنة  تقي الدين السبكي .2
ركان واملعاقد، سالم األصول العقائد ونقض من دعائم اإلأحدث يف أ حدث ابن تيمية ماأ

ىل اجلنة، فخرج من إ ىل احلق هادٍ إ نه داعٍ أ بتبعية الكتاب والسنة مظهرا   ن كان مسترتا  أبعد 
ع، وقال مبا يقتضي اجلسمية مجا وشذ عن مجاعة املسلمني مبخالفة اإل ،ىل االبتداعإاالتباع 

ىل اجلزء ليس مبحال، وقال حبلول احلوادث بذات إن االفتقار أو  ةذات املقدسالوالرتكيب يف 
( حدث يف الفروعأمما تقل مجلته بالنسبة ملا  شنيعا   ن كان كفرا  إوكل ذلك و  ..الل ه تعاىل 

 .[12ص :الدرة املضيئة يف الرد على ابن تيمية]

افرتق : )ه، اذ يقول يف بيان حال ابن تيمية 451الين، املتوىف سنة ابن حجر العسق .1
فمنهم من نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريمها  ،الناس فيه شيعا  

إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية، وإنه مستو على العرش : من ذلك، كقوله
ومنهم من ينسبه إىل  .إن النيب ال يستغاث به: زندقة لقولهومنهم من ينسبه إىل ال. بذاته

فلم  حيثما توجه، وإنه حاول اخلالفة مرارا   إنه كان خمذوال  : عليه السالم النفاق لقوله يف علي
 علي أسلم صبيا  : إنه كان حيب الرئاسة، ولقوله: ولقوله. ينلها، وإنه قاتل للرئاسة ال للديانة

وبكالمه يف خطبة بنت أيب جهل فإنه شنع يف ذلك فألزموه والصيب ال يصح إسالمه، 
ونسبه قوم إىل أنه كان يسعى يف  .وال يبغضك إال منافق: بالنفاق لقول رسول اهلل لعلي

 .[255ص 2ج :الدرر الكامنة] (اإلمامة الكربى، فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه

ل ه الل ه ) :قال ه 924 املتوىف سنةشهاب الدين ابن حجر اهليثمي  .4 ابن تيمية عبد  خ ذ 
وأضل ه وأعماه وأصم ه وأذل ه، وبذلك صر ح اال ئمة الذين بي نوا فساد أحواله وكذ ب  أقواله ومن 
أراد ذلك فعليه مبطالعة كالم اال مام اجملتهد، املتفق على إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة 

والشيخ اال مام العز بن مجاعة وأهل عصرهم  االجتهاد، أيب احلسن السبكي وولده التاج
مال  علي  ،523ص 4ج :شرح الشفاء يف هامش نسيم الرياض] (..وغريهم من الشافعية واملالكية واحلنفية 

 .[القاري
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قال يف   هـ 2453مفيت الديار املصرية الشيخ حممد خبيت املطيـعي احلنفي املتوىف سنة  .3
أن تظاهر قوم يف هذا العصر بتقليد ابن تيمية يف عقائده وملا .. (: )تطهري الفؤاد)كتابه 

الكاسدة وتعضيد أقواله الفاسدة وبثها بني العامة واخلاصة، واستعانوا على ذلك بطبع كتابه 
املسمى بالواسطية ونشره، وقد اشتمل هذا الكتاب على كثري مما ابتدعه ابن تيمية خمالفا  يف 

: تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد](  فأيقظوا فتنة كانت نائمةذلك الكتاب والسنة ومجاعة املسلمني
 .[هـ 2492، ط تركيا، 24ص

 هـ 2433الرمحن خليفة بن فتح الباب احلناوي املتوىف سنة  املفسر الفقيه الشيخ عبد. 5
هذه املسائل اليت يثريها اليوم ) :(املشبهة واجملسمة) من علماء األزهـر مبصر، قال يف كتابه

أنصار السنة أثريت قدميا ، وفرغ العلماء من الرد  عليها، وهم م قلدون فيها البن القيم مجاعة 
وشيخه تقي الدين ابن تيمية وطوائف من احلنابل والعجب هلؤالء يقلدون نفرا  من العلماء 
 انفردوا مبقاالت وآراء وافقوا فيها احلشوية والكرامية، وخالفوا فيها مجيع املسلمني سلفا  وخلفا  

 .[ه 2311، ط األوىل، 21ص :املشبهة واجملسمة] (..

احملدث الشيخ عبد ربه بن سليمان بن حممد بن سليمان القليويب األزهري، كان حيا   .3
فيض الوهاب يف بيان أهل احلق ومن ضل ) هكتاب  يفمن علماء األزهر ، ه 2422يف عام 

الوهاب ومن  وحممد بن عبديف ستة أجزاء، وهو يف الرد  على ابن تيمية ( عن الصواب
قد عرفت مما قدمنا لك أن ابن تيمية هو الذي مجع شتات أقوال اخلوارج : )ومما قاله، تبعهما

وغريهم من امللحدين ودوهنا رسائل، وتلقاها عنه تالميذه الذين فتنوا حببه لنشأهتم على ذلك 
، ط مكتبة 239ص  2ج :ليويبربه الق فيض الوهاب، عبد]( واستعدادهم له، ووسعوا فيها الضالالت

ابن تيمية الذي أمجع عقالء املسلمني أنه ): وقال واصفا  ابن تيمية .[هـ 2422القاهرة، مصر، 
 (... ضال مضل خرق

 .وغريهم الكثري تركت ذكرهم جتنبا  لإلطالة



 (1) 

 ونادى اليماني
 (تعاىل اهلل عن وصف السفيانيني)

اهلل )اهلدى راية  من قبل صاحب( التوحيد)قة الدفاع عن احلقيشيئا  من  سنسمع اآلن
، ويرفعها وآله الطاهرين  اليت رفعها باألمس رسول اهلل و  ،(البيعة هلل أو جلأعلى وأ

 .نصره اهلل Xمحد احلسن أاليماين السيد ابنهم  اليوم
 !!ولوازمهيف نفي التجسيم ( يليق جبالله)الوهابيني هل تنفع معزوفة 

عند ( أو بال كيف، وما شابه ،يليق جبالله)بيني يكثرون من قوهلم إن  الوها: قد يقال
 ؟ شيئا   ذلكهلل بالصفات املتقدمة على حنو احلقيقة، فهل ينفعهم اوصفهم 

 :يف جواب ذلك Xيقول السيد أمحد احلسن 

 -( أو من يسمون أنفسهم السلفية)أما ما يقوله فقهاء وعلماء الوهابيني غري العاملني ]
من أن هلل سبحانه يدا  وأصابع تليق  -حد التجسيم ولوازمه من الكفر والشرك  للخروج من

والظاهر إهنم  .اخل، فهو باطل.. جبماله وكماله أو جالله أو كما يقولون إنه جييء كما يشاء 
  ؛ال يفقهون معىن قوهلم وإال ملا قالوه

طل وكفر وشرك مهما كان با....( باليد والساق واجمليء والنظر إليه بالبصر و)ألن قوهلم 
ن ما وقعوا فيه من إأو بال كيف كما يقولون، حيث  (2)مرادهم ماديا  جسمانيا  أو روحانيا  

اليد اليت أثبتوها موصوفة فيخرجون من حد الكفر  الكفر والشرك ليس فقط بسبب أن  
اقصة الساق اليت أثبتوها ن ، وال لعلة أن  (بال كيف)والشرك بنفي الوصف عنها بقوهلم 

تليق بكماله )فيخرجون من كفرهم وشركهم بأن يثبتوا هلا صفات الالهوت املطلق بقوهلم 
                                                           

 ...قوهلم إن النظر إليه سبحانه بالبصر وبالعينني اليت يف وجه اإلنسان ال ميكن تصوره غري أنه جتسيم صريح  مع أن   .2
 .(Xمنه )
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، بل إن ما وقعوا فيه من الشرك والكفر سببه نفس إثباهتم اليد والساق مهما تكن (ومجاله
الصفات واحليثيات اليت يضفوهنا عليها، وذلك ألهنم عندما جعلوا له سبحانه اليد والساق 

ق ل  ﴿: قال تعاىل ه مركبا  وكل مركب معدود، وتعاىل اهلل األحد عن الرتكيب والعدد،فقد جعلو 
تعاىل اهلل  ،، أي أن ذاته أحدية وليست مركبة من أجزاء فيكون له يد وساق﴾ه و  الل ه  أ ح د  

ألنه  ؛عما يشركون، والعدد مالزم للرتكيب وهو واضح وظاهر الداللة على شرك من يثبته
 .[محد احلسنأالسيد  -كتاب التوحيد ] [تعاىل اهلل عما يقول الظاملون ،الالهوت املطلق يعين تعدد

ثباهتم  للصفات املتقدمة على إ بعد( يليق جبالله وما شابه)يني الوهاب إضافة ن  فظهر أ
، والشرك (والكفر هو سرت احلقيقة، وهم سرتوا احلقيقة)حنو احلقيقة، ال ينفي عنهم الكفر 

 (.بتعدد الالهوت املطلق وهو القول)

 : وبيان ذلك باختصار

منها الوجه  ؛جزاءالذات املقدسة صارت مركبة من أ ن  أ مبعىنقوهلم يلزم منه الرتكيب،  ن  إ
اخل من الصفات األخرى اليت أثبتوها، والرتكيب ينايف .. ...اق والقدم والعني واليد والس

 (.حدقل هو اهلل أ: )، واهلل تعاىل يقولحديةاأل

كما هو   جزائهل مركب حباجة إىل أك  ن  الرتكيب يستلزم احلاجة والنقص، فإ ن  كما أ
 .هذا أوال  . ي يتصف به احلق سبحانهذواضح، واحلاجة تنايف الغىن املطلق ال

كل مركب مؤلف من عدد   إن  الرتكيب الذي انتهوا إليه يالزمه العدد، مبعىن أن  : وثانيا  
وهذه األجزاء إما الوجه والعني واليد والساق والقدم، جزاء هي ويف حمل حبثنا األجزاء، ألمن ا

وال أحد يقول إهنا حادثة مع كوهنا صفات لذاته . ، أو تكون قدمية(أي خملوقة)تكون حادثة 
املقدسة، بل أجزاء لذاته كما انتهى إليه الوهابيون، فلم يبق إال القول بقدمها، وهو يؤدي إىل 

ق، وهذا هو الشرك بكل وضوح، تعاىل اهلل عما يقوله املشركون تعدد الالهوت املطلب القول
 .علوا  كبريا  
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 :رغم أنوف املشركني (اهلل أحد)
 .اهلل سبحانه ليس مبركب يا سفيانيون، بل هو اهلل الواحد األحد

 :تشري إىل معنيني ﴾ه و  الل ه  أ ح د  ﴿و] :Xيقول السيد أمحد احلسن 

 .ية يف الذات وأحدية الذات يف التوحيد األحديهو فناء األمساء اإلهل: األول

هو فناء األلوهية يف احلقيقة يف املرتبة األخرية، ألن األلوهية فيها الكثرة االعتبارية : والثاين
ألهنا تعين الكمال، وبالتايل التأله إليه لسد النقص واحلصول على الكمال وللكمال جهات  

 .كثرية

أي أنه قادر والقدرة ذاته، وراحم  (اهلل أحد): املرتبة األوىلففي  :ويف املعىن األول مرتبتان
والرمحة ذاته، ويف هذه املرتبة األمساء اإلهلية فانية يف الذات ولكنها تالحظ تفصيال  أي اهلل 

 . القادر العليم احلكيم

أي أنه كامل يؤله إليه لسد النقص وحتصيل الكمال،  (اهلل أحد): ويف املرتبة الثانية
اء اإلهلية فانية فيه دون مالحظتها تفصيال  بل إمجاال  باعتبارها جهات الكمال، أي واألمس

النظر إىل اهلل سبحانه وتعاىل الكامل دون النظر أو االلتفات إىل األمساء الكمالية، وال خيفى 
أن يف هذا اإلمجال تبقى الكثرة كالنار حتت الرماد، فاملقصود هو سد النقص وحتصيل 

 .ء كان هذا القصد تفصيليا  أم إمجاليا  الكمال سوا

فهو فناء األلوهية والكمال يف الكنه  ﴾ه و  الل ه  أ ح د  ﴿الذي تشري له : أما املعىن الثاين
واحلقيقة، فال ينظر إال للمعبود سبحانه وتعاىل باعتباره معبودا ، فال يبقى لأللوهية يف هذه 

لنظر إىل احلقيقة والكنه أو االسم األعظم األعظم املرتبة من التوحيد وجود، بل ال يبقى إال ا
وهذه هي أعلى مراتب التوحيد، وغاية اإلنسان وكماله احلقيقي هو عبادة ( هو)األعظم 

ف أ و ح ى ﴿يف أعلى مراتب االرتقاء بالعبد  احلقيقة والكنه، ولذلك وصف الرسول األكرم 
 .[محد احلسنأالسيد  -وحيد كتاب الت] [21: النجم ﴾إ ىل  ع ب د ه  م ا أ و ح ى
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 :التوحيد يف التسبيح ال يف الوصف
أن  غاية التوحيد تكون يف وصف اهلل مبا وصفوه به، ( السفيانيون)يتصور عبدة هبل 
أن  غاية التوحيد تتحقق بالتسبيح ونفي النقص  -كما غفلها غريهم   -واحلقيقة اليت أغفلوها 

 . ال يف وصفه ،عن اهلل

 :Xاحلسن  يقول السيد أمحد

 أنه يف التسبيح ال يف الوصف، أي أن  التوحيد احلقيقي يكون  التوحيد مما مضى تبني  ]
بتنـزيهه سبحانه عن املعرفة بكنهه وحقيقته، وإمنا تكون غاية معرفته هي يف معرفة العجز عن 

ول إىل يصل إليه اإلنسان من الوصف أو األمساء الذاتية الكمالية هو الوص املعرفة، فغاية ما
اليت يتجل ى لإلنسان من خالهلا بوضوح أن  -ي معرفة العجز عن املعرفة أ -هذه املعرفة 

ف ون  ﴿: التوحيد احلقـيقي يف التسبيح، قال تعاىل إ ال  ع ب اد  الل ه  * س ب ح ان  الل ه  ع م ا ي ص 
ل ص ني   فات ترجع يف وذلك ألن املخلصني يعرفون أن الص ،231 - 259: الصافات ﴾ال م خ 

حقيقتها إىل التنـزيه عن النقص أو التسبيح والتقديس، أي أن ساحته سبحانه وتعاىل خالية 
 .[... من النقص، أي أنه سبحانه وتعاىل نور ال ظلمة فيه

 :وهو يوضح سبب كون التوحيد يف التسبيح ال يف الوصفأيضا ،  Xويقول 

تكون مطلقة، فكيف ميكن لغري نسب له سبحانه وتعاىل الصفات عندما ت   إن  .. ]
املعرفة التامة تعين أن العارف بالشيء حميط  املطلق أن ي عر ف املطلق معرفة تامة يف حني أن  

به، وال حييط بالشيء إال من هو فوقه أو مساٍو له على أقل تقدير، وبالتايل فادعاء إمكان 
الهوت املطلق ومبثابة جعل معرفة الصفات اإلهلية معرفة تامة تكون مبثابة ادعاء تعدد ال

فما ميكن أن نعرفه من الصفات  ،إذن .الهوتا  مطلقا  وهذا باطل -وهو خملوق  -العارف 
هو جتلياهتا يف اخللق، ومن املؤكد إن أقرب جتلياهتا هلا هم حجج اهلل على خلقه وخلفاؤه يف 

  .أرضه
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الرمحة فيمكننا معرفتها  فلو أخذنا الرمحة مثال  وأردنا أن نعرف كل ما ميكن معرفته عن
باملئة، وكل ( 99 - 41)من عالقة األنبياء واألوصياء مع بقية اخللق، ولنفرضها ترتاوح بني 

حبسبه، ولكنها أبدا  ال تكون يف أحدهم مئة باملئة؛ ألن من يتصف هبا حينها  منهم 
و سبحانه وهذا ه ،سيكون كمال ال نقص فيه وغىن ال فقر معه، أي إنه نور ال ظلمة فيه

وليس خلقه، وبالتايل تبقى معرفتنا بالرمحة مهما بلغت غري تامة وغاية ما توصلنا إليه هو 
 .معرفة العجز عن معرفة الرمحة املطلقة

، أي إهنا معرفة تعتمد على (2) وهذا يعين باختصار أهنا معرفة تعتمد على نفي النقص
كتاب ] [... يف التسبيح ال يف الوصف التوحيد وهلذا قلت وقدمت بأن   ،التنزيه أو التسبيح

 .[محد احلسنأالسيد  -التوحيد 

 !! (لعنه اهلل)بليس إ افرطوا يف حدود التوحيد فشاهبوأالوهابيون 

 :فراط الوهابيني يف حدود التوحيدإيف بيان  Xمحد احلسن أيقول السيد 

عتربون الرسـول ولنأخذ كمثال املذهب الوهايب أو من يسمون أنفسهم السلفية، وهؤالء ي]
وحقيقته فال تضر  جمرد ناقل ألفاظ عن اهلل سبحانه وتعاىل، أما روح حممد  حممدا  

وال تنفع يف حياته يف هذه احلياة الدنيا، وبعد انتقاله إىل املأل األعلى، واالعتقاد بأنه يضر أو 
حت أدى  ، عندهم شرك صريح وارتداد عن اإلسالم...أو  ...ينفع أو يشفع أو يعلم أو 

هبم األمر إىل جهاالت خالفوا هبا أحكام وضروريات اإلسالم والقرآن، فأحلوا قتل من قال 
 ...تضر وتنفع وتشفع و ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، جملرد اعتقاده بأن روح الرسول 

                                                           

باملئة ويبقى  99يف أرضه مثال  جتلي العدل فيه بنسبة  وفرضنا أن أحد خلفاء اهلل ،فلو فرضنا أن العدل يقابله الظلم .2
الواحد باملئة هي نسبة الظلم يف صفحة وجوده، وأننا متكنا من معرفة هذا اخلليفة من خلفاء اهلل يف أرضه معرفة تامة، 

ف العدل باملئة وعرفنا الظلم املتضمن يف صفحة وجوده، فاآلن إذا أردنا أن نص 99فنكون قد عرفنا العدل بنسبة 
املطلق اعتمادا  على معرفتنا هذه فال يسعنا أن نقول عن العدل املطلق، غري أنه عدل ال ظلم فيه أي إننا اعتمدنا يف 
معرفتنا العدل املطلق على نفي الظلم عن ساحة العدل املطلق، وهذا النفي للظلم بني لنا بوضوح تام عجزنا عن معرفة 

 (.Xمنه ) .العدل املطلق



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ................. ..........................64

 

ن الذمي بعد انتقاله من هذه احلياة الدنيا بإذن اهلل، وحبوله وقوته سبحانه وتعاىل، مع أ ...و
الذي يدين باملسيحية أو يدين باليهودية ويعيش يف بالد املسلمني، وحيافظ على شروط 

 .الذمة ال جيوز قتله، وحمرتم الدم عند كافة املسلمني، بل عندهم أيضا  

واحلقيقة اليت غفل عنها هؤالء هي أن النفع والضر والشفاعة والقدرة على التأثري يف هذه 
متعلقة باحلياة واإلذن من اهلل سبحانه، ومبا أن احلياة ثابتة قطعا  لألنبياء  احلياة الدنيا عموما  
؛ ألهنم سادة الشهداء على اخللق وهم من قتلوا أناهم يف سبيل اهلل واألوصياء املرسلني 
ي  ﴿: سبحانه، قال تعاىل اء ع ند  ر هبن م  و ال  حت  س َب   ال ذ ين  ق ت ل وا  يف  س ب يل  الل ه  أ م و اتا  ب ل  أ ح 

ومن يقول إهنم ليسوا أحياء عند رهبم يرزقون يعين أنه يتهم األنبياء  .239: آل عمران ﴾يـ ر ز ق ون  
القادة وأصحاب  واألوصياء، فكيف يقر  بأن من قتل حتت راياهتم حي عند ربـ ه، وهم 

 ! الرايات ال يكونون كذلك ؟

األوصياء وبالتايل فالقدرة ثابتة؛ ألن تأثري الروح إذن، فاحلياة عند رهبم ثابتة لألنبياء و 
املشرقة بنور رهبا على هذا العامل اجلسماين أهون ما يكون؛ ألهنا من عامل مهيمن على هذا 

و ق ال وا اخت  ذ  الر مح  ن  و ل دا  ﴿: العامل فلم يبق  إال اإلذن من اهلل هلم بالتأثري، واهلل سبحانه قال
ان ه  ب ل   ر م ون  س ب ح  ب ق ون ه  ب ال ق و ل  و ه م ب أ م ر ه  يـ ع م ل ون  * ع ب اد  م ك  يـ ع ل م  م ا بـ ني   أ ي د يه م  و م ا * ال  ي س 

ف ق ون   ي ت ه  م ش  ف ع ون  إ ال  ل م ن  ار ت ض ى و ه م منن  خ ش  نـ ه م  إ ينن إ ل ه  منن * خ ل ف ه م  و ال  ي ش  و م ن يـ ق ل  م 
  .19 - 13: األنبياء ﴾ه  ف ذ ل ك  جن  ز يه  ج ه ن م  ك ذ ل ك  جن  ز ي الظ ال م ني  د ون  

فهم إذن أحياء وقادرون بقدرة اهلل وما أودع اهلل فيهم من القدرة ويعملون بإذن اهلل وبأمر 
ع ون  يـ ب تـ غ ون  إ ىل  ﴿اهلل بل واهلل أمرنا أن نتخذهم وسيلة  يل ة  أ يـ ه م  أ ول ئ ك  ال ذ ين  ي د  ر هبن م  ال و س 

اب ه  إ ن  ع ذ اب  ر بنك  ك ان  حم  ذ ورا   بل ونطلب  .52: النساء ﴾أ قـ ر ب  و يـ ر ج ون  ر مح  ت ه  و خي  اف ون  ع ذ 
و م ا أ ر س ل ن ا م ن ر س وٍل إ ال  ل ي ط اع  ﴿منهم حت أن يكونوا شفعاءنا إىل اهلل يف غفران الذنوب 

تـ غ ف ر  هل  م  الر س ول  ل و ج  ب إ ذ   تـ غ ف ر وا  الل ه  و اس  د وا  الل ه  ن  الل ه  و ل و  أ نـ ه م  إ ذ ظ ل م وا  أ نف س ه م  ج آؤ وك  ف اس 
يما     .33: النساء ﴾تـ و ابا  ر ح 
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أما من حيصر تأثريهم وقدرهتم بوجودهم اجلسماين يف هذه احلياة الدنيا فهو جاهل 
مر، ومل يلتفت إىل أهنم أحياء عند رهبم، واهلل يستعملهم وهم عمال عند اهلل وهلم حلقيقة األ

امللك واحلي عند ربه له مهام وأعمال يقوم  Xمهام وأعمال يقومون هبا، كما أن جربائيل 
 ... هبا بإذن اهلل

قعوا مث إهنم ادعوا أهنم يريدون بنفي الواسطة أو الشفاعة التوحيد اخلالص، يف حني أهنم و 
يف أخس أنواع الشرك والكفر باعتقاداهتم اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان، بل إن القرآن 

 . ينص على نقضها وإبطاهلا

فهم يدعون أهنم ال يريدون أن جيعلوا بينهم وبني اهلل واسطة وشفيعا ، وأن من جيعل بينه 
( لعنه اهلل)موقف إبليس وبني اهلل واسطة فهو مشرك وكافر، وغفلوا عن أن  هذا هو متاما  

واسطة وشفيعا  له بني يدي اهلل سبحانه،  Xالذي رفض أمر اهلل سبحانه بأن جيعل آدم 
كان يعبد اهلل بل كان طاووس املالئكة لكثرة عبادته ومل يرفض عبادة اهلل، ( لعنه اهلل)فإبليس 

أن ( لعنه اهلل)س ولكنه رفض أن يسجد آلدم وأن يكون آدم قبلته إىل اهلل، وهبذا رفض إبلي
 . واسطته إىل اهلل وشفيعه بني يدي اهلل Xيكون آدم 

وهذا هو موقف هؤالء اجلهلة اليوم، إنه موقف إبليس السابق بعينه، هؤالء مل يفقهوا 
، ومل يفقهوا من شيئا  من الدين والتوحيد، ومرقوا من الدين كما أخرب عنهم رسول اهلل 

تفتون ألنفسهم ويقرؤون قصص األنبياء واملرسلني، ويقرؤون الدين حت القشور، ويا ليتهم يل
القرآن بتدبر، ولكن هيهات بعد اللتيا واليت، فهم ال يعرفون إال عامل األجسام ويريدون صب 
العلم كله من خالل معرفتهم احملدودة، مع أن  اهلل مل ينظر إىل عامل األجسام منذ أن خلقه  

 األرواح عن عامل األجسام فصال  تاما  وكأنه ال ، ويفصلون عاملكما قال رسول اهلل 
عالقة له به، فال روح هلا أثر وال نفع وال ضر وال شفاعة عندهم، حت أرواح األنبياء 

 .[محد احلسنأالسيد  -كتاب التوحيد ] [... واألوصياء

  :(وإلغاء وساطة وشفاعة األنبياء واألوصياء توحيد الوهابيني)وحتت عنوان 
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إن مسألة إلغاء دور ومكانة األنبياء واألوصياء .. ] :Xمحد احلسن أد يقول السي
، فقد Xليست جديدة بل هي ولدت مع أول نيب خلقه اهلل سبحانه وتعاىل وهو آدم 

ورفض السجود آلدم ومل يقبل أن يكون  Xبدور آدم ( لعنه اهلل)أنكر ورفض وكفر إبليس 
 .قبلته إىل اهلل Xآدم 

ومل يرفض عبادة اهلل ولكنه رفض أن يسجد آلدم، رفض االعرتاف  مل يكفر إبليس باهلل
بفضل آدم وأنه قبلة وشفيع وواسطة إىل اهلل، ورمبا يصح أن نقول إن إبليس توصل إىل توحيد 
الوهابيني قبلهم، ورمبا األصح إنه عداهم بدائه واستفزهم بندائه، فوجدهم نعم اجمليبون 

 .لياء اهلل وأفضل من تابع خطاه يف التنكر ألو 

وقد بني  اهلل سبحانه وتعاىل حال إبليس يف القرآن بأوضح بيان، وال جيد عاقل إن تدبر 
 القرآن فرقا  بينه وبني الوهابيني، بل مل يكتف الوهابيون بإنكار مقام األنبياء واألوصياء 

د  ﴿قبلة اهلل  وشفاعتهم وكوهنم  م  ف س ج د وا إ ال  إ ب ل يس  ك ان  و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م الئ ك ة  اس ج د وا آل 
ل ي اء  م ن  د وين  و ه م  ل ك م  ع د و  ب   ذ ون ه  و ذ رنيـ ت ه  أ و  ئ س  ل لظ ال م ني  م ن  اجل  نن فـ ف س ق  ع ن  أ م ر  ر بنه  أ فـ ت ت خ 

دم البقع حت زادوا على إبليس يف كفره وتنكره حلجج اهلل، فقاموا هب ،51: الكهف ﴾ب د ال  
، وهي مواضع رمحة وبركة اهلل سبحانه وتعاىل فتبني الطاهرة املقدسة حلجج اهلل آل حممد 

: وتبني مدى الشبه بني الوهابيني وبني إبليس، قال تعاىل حقدهم وبغضهم آلل حممد 
را  إ ال  ال م و د ة  يف  ال ق ر ب  ﴿ أ ل ك م  ع ل ي ه  أ ج  فما أبني حقدهم على آل  .14: الشورى ﴾ق ل  ال أ س 

هبدم أضرحتهم، وما أبعدهم عن املودة اليت أمر اهلل هبا املسلمني، ولو مل يكن إال  حممد 
د م  ف س ج د وا إ ال  إ ب ل يس  ق ال  أ أ س ج د  ل م ن  خ ل ق ت  ﴿: قوله تعاىل و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م الئ ك ة  اس ج د وا آل 

 .يف بيان متابعتهم إلبليس يف الكفر بأولياء اهلل سبحانه وتعاىللكفى  ،32: اإلسراء ﴾ط ينا  

أن يكون شفيعه إىل اهلل، والواسطة بينه وبني اهلل، وقبلته إىل  مل يرض  ( لعنه اهلل)فإبليس 
، وهؤالء الضالون املضلون أتباع إبليس يف التنكر ألولياء اهلل ال يقبلون Xاهلل نيب اهلل آدم 

شفيعهم إىل اهلل، والواسطة بينهم وبني اهلل، وقبلتهم إىل اهلل، بل  أن يكون النيب حممد 
الذين سأل اهلل  وال يقبلون حت أن رمحة وبركة اهلل تنزل على من يزور أضرحة آل حممد 
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م ن   و ل ق د  ص د ق  ع ل ي ه م  إ ب ل يس  ظ ن ه  ف اتـ بـ ع وه  إ ال  ف ر يقا  ﴿املسلمني مودهتم يف القرآن الكرمي 
 .11: سبأ ﴾ال م ؤ م ن ني  

هل يوجد أوضح وأبني من متابعة الوهابيني إلبليس يف الكفر : ولكل عاقل أن يتدبر
؟ وهم يتعللون لتغطية  وإنكار دور حجة اهلل وخليفته سبحانه من األنبياء واألوصياء 

 :بغضهم حلجج اهلل وخلفائه يف أرضه بعلل واهية

 .وق بني يدي اهلل شركبأن االعتقاد بشفاعة خمل -

 .بأن االعتقاد مبخلوق يقضي احلوائج بإذن اهلل شرك -

االعتقاد بوجود الواسطة بني العباد واملعبود شرك، ويرفضون  ن  أهم يعتقدون : وباختصار
هذا االعتقاد أو العمل به، وأتصور أهنم لو راجعوا موقف إبليس مع آدم ملا وجدوه خيتلف 

و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م الئ ك ة  اس ج د وا ﴿رفض الوسيط والقبلة إىل اهلل سبحانه  قيد أمنلة عن موقفهم يف
د م  ف س ج د وا إ ال  إ ب ل يس  ق ال  أ أ س ج د  ل م ن  خ ل ق ت  ط ينا   و ل ق د  ص د ق  ع ل ي ه م  إ ب ل يس  ظ ن ه  ﴿، ﴾آل 

 .[محد احلسنأالسيد  -كتاب التوحيد ] [... ﴾ف اتـ بـ ع وه  إ ال  ف ر يقا  م ن  ال م ؤ م ن ني  

 !! النصارى ادود التوحيد فشاهبوحبطوا فرَّ الوهابيون

 :يف بيان تفريط الوهابيني Xيقول السيد أمحد احلسن 

الوهابيون يشاركون النصارى فهم أيضا  ممن يفرنطون حبدود التوحيد يف جانب آخر من ]
دون اهلل وجيزئونه، وبالتايل جيعلونه كخلقه تعاىل اهلل اعتقاداهتم اليت أقل ما يقال فيها إهنم حي

حت جعلوه هو اهلل سبحانه  Xعلوا  كبريا ، فإذا كان النصارى قد رفعوا إنسانا  وهو عيسى 
وتعاىل علوا  كبريا ، فالوهابية تابعوهم بنفس املنهج، ولكنهم جعلوا اهلل سبحانه وتعـاىل يف 

  .سام، وحمدودا  حبدود عوامل اخللق تعاىل اهلل علوا  كبريا  مصاف اخللق، وموصوفا  بصفات األج
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إذن، يف احلقيقة إن النصارى قالوا عن إنسان إنه اهلل، والوهابية قالوا عن اهلل إنه إنسان 
عندما وصفوه بصفات اإلنسان، إنه املنهج الصنمي القدمي الذي ال يكاد يفارق اجملتمع 

 .[محد احلسنأالسيد  -حيد كتاب التو ] [..(2) اإلنساين ولألسف

 :مةالوهابيون جمسّ
 :ليهإيف بيان جتسيمهم والسبب الذي قادهم  Xيقول السيد أمحد احلسن 

فالوهابية جمسمة، أو أقل ما يقال إن عقيدهتم بالالهوت يلزم منها التجسيم، فقد .. ]
ية قال يف كتاب وإمامهم ابن تيم. اخل ...جعلوا هلل يدا  وأصابع وساقا  وجيلس على العرش و

ت ه  و ب ر س ل ه  (: )العقيدة الواسطية) ئ ك  مي ان  ب ه  و ب ك ت ب ه  و مب  ال  و ق د  د خ ل  أ ي ض ا ف يم ا ذ ك ر ن اه  م ن  اإل  
ن ه  يـ و م  ال ق ي ام ة   مي ان  ب أ ن  ال م ؤ م ن ني  يـ ر و  ا يـ ر و ن  الش م    ع ي ان ا ب أ ب ص ار ه م  اإل   و ا ل ي س  هب  ا ك م  س  ص ح 

ان ه  و ه م  يف  ع ر ص   ي ت ه  يـ ر و ن ه  س ب ح  ر  ال  ي ض ام ون  يف  ر ؤ  ل ة  ال ب د  ا يـ ر و ن  ال ق م ر  ل يـ  ، و ك م  ات  س ح اب 
ن ه  بـ ع د  د خ ول  اجل  ن ة   ه إن ، وانتب(عيانا  بأبصارهم)الحظ كالم ابن تيمية (. ال ق ي ام ة ، مث   يـ ر و 

                                                           

يتمكنوا من صناعة أصنام من حجارة والقول إهنا صور الالهوت املطلق صنعوا صنما  من البشر كما فعل  فإذ مل .2
النصارى، وإن مل يتمكنوا ص ن موا اهلل سبحانه وتعاىل كما فعل الوهابيون وحت اليهود، ورغم بعث عدد كبري من األنبياء 

حرفهم عن املنهج اإلهلي ، فجعلوهم يصنمون علماء الضالل  واألوصياء فيهم فقد متكن يف النهاية علماء الضالل من
، وبالنتيجة التجؤوا إىل ابتداء  من خالل بدعة عقيدة التقليد أو بدعة وراثة علماء الضالل لألنبياء واألوصياء 

ما أحل اهلل  صنمية علماء الدين واتباعهم اتباعا  أعمى، حت وضعوا هلم عقائد فاسدة وأحلوا هلم ما حرم اهلل وحرموا
والشيعة بسبب األئمة وحماربتهم التحريف مل يتمكن بعض العلماء غري العاملني من جرف  .فعبدوهم من دون اهلل

من االلتفاف، حت أعادوا الصنمية بصورة أخرى من خالل  الدين إىل صنمية صرحية، ولكنهم متكنوا بعد األئمة 
ف صنما  يعبد من دون اهلل بواسطة بدعة عقيدة التقليد، ليجعلوا الناس صنمية علماء الضالل الذين أمسوا اليوم ولألس

تنقاد هلم كالبهائم دون تفكر أو حبث عن حقيقة ما يدعون ويفتون ويشرعون وحيرفون الكتاب ويضعون عقائد صنمية 
من  ياء عن تقليد غري املعصوم كما هنى األنبياء واألوص وقد هنى األئمة . ما أنزل اهلل هبا من سلطان

، قبلهم، وبينوا أن تقليد غري املعصوم منهج صنمي سلكه علماء الضالل يف األمة اليهودية سابقا بعد األنبياء 
إياكم والتقليد فإنه ) Xوهنوا شيعتهم من اتباع من سيسلكون هذا املنهج اليهودي الصنمي املنحرف، قال الصادق 

بانـ ه م  أ ر بابا  م ن  د ون  الل ه  ا" :من قلد يف دينه هلك، إن اهلل تعاىل يقول بار ه م  و ر ه  وا هلم وال فال واهلل ما صل   "خت  ذ وا أ ح 
  -االعتقاد  تصحيح ( دوهم يف ذلك فعبدوهم وهم ال يشعرونموا عليهم حالال ، فقل  صاموا ولكنهم أحلوا هلم حراما  وحر  

 (.Xمنه ) .24ص :للشيخ املفيد
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النظر بالعني ال ميكن أن يكون إال إىل جهة، هلذا بني وصرح بوضوح تام أحد كبار علمائهم 
 .(2) وهو ابن جربين بأن اهلل ينظر إليه يف جهة

فهؤالء بسبب تفسريهم اخلاطئ لبعض الكلمات املتشاهبة يف الكتب السماوية احنطوا إىل 
ومنهم  فهمون القرآن وال كالم األنبياء فابن تيمية وأشباهه ال ي .هذا الضالل العقائدي

الذين يتكلمون بالرمز وحبسب احلقائق امللكوتية أحيانا  كثرية، كما يكلم  الرسول حممد 
 والكشف واهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء (1) اهلل عباده بالوحي السماوي يف الرؤى

كـالم البشر كما فعل هؤالء   وكالمه ليس ككالم البشر ليقاس على كالمهم ويفسر كما يفسر
إياك أن تفسر القرآن برأيك حت : )... Xاجلهلة الذين يدعون العلم قال اإلمام علي 

، فإنه رب تنزيل يشبه كالم البشر وهو كالم اهلل، وتأويله ال يشبه كالم (4)تفقهه عن العلماء 
من أفعال   شيئا  البشر، كما ليس شيء من خلقه يشبهه، كذلك ال يشبه فعله تبارك وتعاىل

البشر، وال يشبه شيء من كالمه كالم البشر، فكالم اهلل تبارك وتعاىل صفته وكالم البشر 
 .133ص: التوحيد للصدوق( أفعاهلم، فال تشبه كالم اهلل بكالم البشر فتهلك وتضل

فالوهابيون احنرفوا إىل التجسيم بسبب عدم وجـود عاصـم؛ وألهنـم رجعـوا إىل فهمهـم وإىل 
الـذين  ء غري عاملني يف فهم الروايات والقـرآن، وعارضـوا أهـل بيـت النبـوة آل حممـد علما

                                                           

وأما الرؤية يف اآلخرة فأثبتها أهل السنة رؤية : )يقه على كتاب ملعة اإلعتقاد البن قدامةقال ابن جربين يف تعل .2
عرفنا بذلك مذهب أهل السنة، .... ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه  -تعاىل  -صرحية، أن املؤمنني يف اجلنة يرون اهلل 

رونه رؤية حقيقية، ورؤية مقابلة كما يشاءون، إهنم يرونه يف جهة ؟ ال شك أهنم يرونه من فوقهم، وأهنم ي: وهل نقول
 ( ....  كما ترون هذا القمر: )أو( كما ترون القمر ليلة البدر: )وأن األدلة واضحة، ومن أصحها حديث جرير لقوله

س اٍت ي ا و ق ال  ال م ل ك  إ ينن أ ر ى س ب ع  بـ ق ر اٍت مس  اٍن ي أ ك ل ه ن  س ب ع  ع ج اف  و س ب ع  س نب ال ٍت خ ض ٍر و أ خ ر  ي اب  : )قال تعاىل .1
ي   ي اي  إ ن ك نت م  ل لر ؤ  وفسر يوسف البقرات بأهنا سنني، وفسر الضعف  ،34: يوسف( ا تـ ع بـ ر ون  أ يـ ه ا ال م أل  أ فـ ت وين  يف  ر ؤ 

فكالم اهلل ليس ككالم . والسمن باجلدب واخلصب فهذه هي كلمات اهلل وأوليائه هلا أهلها وهم يعلمون ما يراد منها
ه مع يوسف استعمل الرمز يف كالم Xاملخلوقني، فاهلل سبحانه وتعاىل يف أخطر أمر وهو تعيني وصي يعقوب 

با  و الش م س  و ال ق م ر  ر أ يـ تـ ه م  يل  س اج  ) :قال تعاىل ،ويعقوب ( د ين  إ ذ  ق ال  ي وس ف  أل  ب يه  ي ا أ بت  إ ينن ر أ ي ت  أ ح د  ع ش ر  ك و ك 
 ! اد منها ؟فهل بعد هذا يتجرأ ابن تيمية وغريه ويدعون أهنم قادرون على فهم كلمات اهلل سبحانه وما ير  ،3: يوسف

 

 (.Xمنه ). كما يف روايات كثرية  واألنبياء واألوصياء  العلماء هم حممد وآل حممد  .4
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ــرت  ف  ﴿أمــروا باتبــاعهم واألخــذ عــنهم  ــن يـ ق  ــو د ة  يف  ال ق ــر ب  و م  ــرا  إ ال  ال م  ــأ ل ك م  ع ل ي ــه  أ ج  ق ــل ال  أ س 
ــ ــور  ش  ــنا  إ ن  الل ــه  غ ف  ــا ح س  ــن ة  ن ــز د  ل ــه  ف يه  فلــم  -واملــودة حــب وطاعــة  - ،14: الشــورى﴾ك ور  ح س 

 .يأخذوا من آل حممد وأخذوا ممن خالفهم

وهكـــذا احنرفـــوا وحـــرفهم هـــؤالء العلمـــاء غـــري العـــاملني وأضـــلوهم وأوقعـــوهم يف التجســـيم، 
اخل اعتمـادا  علـى فهمهـم .. والقول إن هلل ساقا  ووجها  وأيـدي وينظـر لـه بـالعني وهـو يف جهـة 

ــاقٍ ﴿: يف القــرآن الكــرمي، كقولــه تعــاىللــبعض اآليــات  ــف  ع ــن  س  ش  وقولــه  .31: القلــم ﴾يـ ــو م  ي ك 
ـر ة  ﴿: تعاىل ـا نـ اظ ر ة  * و ج وه  يـ و م ئ ـٍذ ن اض  وهـذه عقائـد باطلـة واضـحة  ،14 -11: القيامـة ﴾إ ىل  ر بـنه 

 .(2)البطالن وإثبات بطالهنا ال حيتاج إىل عناء 

الوجوه الكرمية الطيبة الناضـرة ناظـرة إىل مربيها وهو حممد  واملراد من هذه اآليات هو أن  
فال يستطيع الظاملون السجود  وآل حممد  ، وكذا يكشف عن حقيقة حممد 

يـ و م  ي ك ش ف  ع ن  س اٍق ﴿يف امتناعه عن السجود  (لعنه اهلل)واخلضوع؛ ألهنم اتبعوا إبليس 
ت   ع و ن  إ ىل  الس ج ود  ف ال ي س  : الفتح ﴾ي د  الل ه  فـ و ق  أ ي د يه م  ﴿: وقوله تعاىل، 31: القلم ﴾ط يع ون  و ي د 

وقوله  .فهو اهلل يف اخللق وهو املبايع ويده فوق أيدي املبايعني املراد عبد اهلل حممد  ،21
ي  األ  م ر  و إ ىل  الل ه  ه ل  يـ ن ظ ر ون  إ ال  أ ن  ي أ ت يـ ه م  الل ه  يف  ظ ل ٍل م ن  ال غ م ام  و ال م ال﴿: تعاىل ئ ك ة  و ق ض 

                                                           

حيث إن  النظر يكون إىل حمدود وتعاىل سبحانه عن احلد، وكذا اليد والساق واإلتيان والذهاب املرتتب عليه مجيعها  .2
وأغىن فالبد أن تكون اليد والساق ملخلوق، واملنظور له دالة على الرتكيب والنقص واالحتياج، واحمليط هبا أكمل 

وأيضا  القائم كما تقدم، والوهابيون إذا كانوا يعتربون كل كلمة  خملوق، والذي يأيت يف الغمام خملوق، وهو حممد 
ة الرب رب املراد منها الالهوت املطلق والرب املطلق سبحانه، إذن فأين هم عن القرآن وما ورد فيه بوضوح عن كلم

وهو نيب ويف القرآن الكرمي يعرب عن فرعون نسبة إىل ساقي  Xجند يوسف (: )األلوهية)وقد بينته سابقا يف موضوع 
ر  ر بنه  فـ ل ب ث  يف  )اخلمر بأنه ربه  ن  ب ض ع  السن و ق ال  ل ل ذ ي ظ ن  أ ن ه  ن اٍج مننـ ه م ا اذ ك ر ين  ع ند  ر بنك  ف أ نس اه  الش ي ط ان  ذ ك  ج 

ن ني   و ر او د ت ه  ال يت  ه و  )وأيضا  يعرب يوسف عن عزيز مصر الذي تكفل معيشة يوسف والعناية به بأنه ريب  ،31: يوسف( س 
ه  و غ ل ق ت  األ بـ و اب  و ق ال ت  ه ي ت  ل ك  ق ال  م ع اذ  الل ه  إ ن ه  ر يبن أ ح س ن  م ثـ و   ل ح  الظ ال م ون  ايف  بـ ي ت ه ا ع ن نـ ف س  ( ي  إ ن ه  ال  يـ ف 

تـ ر اه  م ن )، والذي أحسن مثواه حبسب الظاهر ويف هذا العامل اجلسماين هو عزيز مصر 14: يوسف  و ق ال  ال ذ ي اش 
ه  و ل دا  و ك ذ ل ك  م ك ننا  ذ  ر م ي م ثـ و اه  ع س ى أ ن ي نف ع ن ا أ و  نـ ت خ  ل ي وس ف  يف  األ ر ض  و ل نـ ع لنم ه  م ن ت أ و يل  منص ر  ال م ر أ ت ه  أ ك 

ثـ ر  الن اس  ال  يـ ع ل م ون    (.Xمنه ) .12: يوسف( األ ح اد يث  و الل ه  غ ال ب  ع ل ى أ م ر ه  و لـ ك ن  أ ك 
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يف عامل الرجعة  ل من الغمام هو حممد لفالذي يأيت يف ظ ،121: البقرة ﴾تـ ر ج ع  األ  م ور  
هو املظلل بالغمام وقد بشر  ، ومعروف أن حممدا  ومعه أهل بيته وبعض األنبياء 

السيد  -كتاب التوحيد ] [... راة واإلجنيلبالرسول حممد والقائم من آل حممد هبذه الصفة يف التو 
 .[محد احلسنأ

ال الرجوع إفما عليه  ،كثر يف تبيان العقيدة احلقة والتوحيد احلقيقيأراد التفصيل أومن 
تاركا  التفاصيل ملن هنا شذرات منه وقد نقلت ، Xمحد احلسن أىل كتاب التوحيد للسيد إ

 .يطالع السفر الشريف بنفسه

 :بصفات املمكنات يتصفال  وآله حممد ربُّ
معىن يد اهلل، والكشف  X السيد أمحد احلسن النصوص اليت نقلتها عن منتوضح 

 .عن الساق، واملنظور إليه، واآليت يف ظلل من الغمام

جزاء حقيقية من الذات أهنا أ، ال يعين الكتاب ياتآفالوجه واليد والعني املذكورة يف 
منا يقصد هبا إ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا  كبريا ، و (جزاءأ منب الذات وهو قول برتك  )املقدسة 

 .خملوق ميثل اهلل يف خلقه وتكون طاعته طاعته ومعصيته معصيته، وهو خليفة اهلل

 :يف بيان هذه احلقيقة اجملهولة Xقال السيد أمحد احلسن 

ت ب  م ا ل ق د  مس  ع  الل ه  قـ و ل  ال ذ ين  ق ال وا  إ ن  ا﴿: قال تعاىل ..] لل ه  ف ق ري  و حن  ن  أ غ ن ي اء س ن ك 
، هؤالء يف هذه 242: ل عمرانآ ﴾ق ال وا  و قـ تـ ل ه م  األ نب ي اء  ب غ ري   ح قٍّ و نـ ق ول  ذ وق وا  ع ذ اب  احل  ر يق  

عون أهنم مؤمنون باهلل، فكيف يتصور أحد أن يقولوا عن اهلل الذي اآلية هم أهل كتاب ويد  
  !! به إنه فقري هكذا بألسنتهم يعتقدون

وهم هبذا، ، بل قالوا عن األنبياء والرسل إهنم فقراء وعري  (اهلل فقري إن  )واهلل، إهنم ما قالوا 
فقال العلماء غري العاملني ومقلدوهم بألسنتهم أو بأفعاهلم يف كل زمان عن األنبياء 

تاجون ألنصار وألموال وألسلحة للدفاع لو كانوا مع اهلل ألغناهم اهلل، وملا كانوا حي :واألوصياء
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كثرة أموال وأنصار العلماء غري العاملني تأييدا  ودليال  أهنم على   عن عقيدهتم، واعتربوا أن  
ل ق د  مس  ع  الل ه  قـ و ل  ال ذ ين  ق ال وا  إ ن  الل ه  ف ق ري  ﴿: احلق، فحكى اهلل سبحانه وتعاىل قوهلم هكذا

، ويف زمن الرسول (إن اهلل فقري)فجعل قوهلم عن أنبيائه إهنم فقراء أهنم قالوا  ﴾ءو حن  ن  أ غ ن ي ا
ي يف  ﴿فقري  حممدا   قالـوا إن   حممد  ا الر س ول  ي أ ك ل  الط ع ام  و مي  ش  و ق ال وا م ال  ه ذ 

و اق  ل و ال  أ نز ل  إ ل ي ه  م ل ك  فـ ي ك ون  م ع ه  ن ذ يرا   يـ ل ق ى إ ل ي ه  ك نز  أ و  ت ك ون  ل ه  ج ن ة  ي أ ك ل  أ و  * األ  س 
ا  نـ ه   ..... 4 - 2: الفرقان ﴾..م 

 ﴾ل ق د  مس  ع  الل ه  قـ و ل  ال ذ ين  قال وا إ ن  الل ه  ف ق ري  و حن  ن  أ غ ن ياء  ﴿: يف قوله Xوعن الصادق 
 2ج: تفسري القمي (رأوا أولياء اهلل فقراء واهلل ما رأوا اهلل تعاىل فيعلموا أنه فقري ولكنهم: قال
 .212ص

د م  ف س ج د وا  ﴿: وقال تعاىل وهذا السجود   ،43: البقرة ﴾و إ ذ  قـ ل ن ا ل ل م الئ ك ة  اس ج د وا آل 
، وكوهنم مقصودين فهو أيضا  حملمد وعلي والزهراء واألئمة  Xكما هو آلدم 

وهم أمساؤه  ،وهم وجه اهلل ،فبهم يعرف اهلل ،بالسجود باعتبارهم قبلة اهلل سبحانه وتعاىل
كنت عند أيب : احلسىن، فهم اهلل يف اخللق كما ورد يف احلديث عن أسود بن سعيد، قال

وحنن  ،وحنن باب اهلل ،حنن حجة اهلل: )فأنشأ يقول ابتداء من غري أن ي سئل Xجعفر 
بصائر ( ة أمر اهلل يف عبادهوحنن وال ،وحنن عني اهلل يف خلقه ،وحنن وجه اهلل ،لسان اهلل

 .42: الدرجات

: عن قول اهلل تبارك وتعـاىل Xس ئل أبو عبد اهلل : وعن احلارث بن املغرية النصري، قال
ه ه  ﴿ ٍء ه ال ك  إ ال  و ج  يقولون : ما يقولون فيه ؟ قلت: )Xفقال ، 44: القصص ﴾ك ل  ش ي 

الوا قوال  عظيما ، إمنا عين بذلك وجه سبحان اهلل لقد ق: يهلك كل شئ إال وجه اهلل، فقال
 .[محد احلسنأالسيد  -كتاب التوحيد ] [.... ، باب النوادر2ح 234ص 2ج: الكايف( اهلل الذي يؤتى منه

َق أَي ِديِهم  ﴿: ئل عن قوله تعاىلوملا س    :X قال، [21: الفتح] ﴾َيُد اللاِه فَ و 

يل  إال يزال عبدي يتقرب ) :هو يد اهلل، ويف احلديث القدسي ما معناه حممد ]
وعني اهلل يف  ،، فاحلجة على أهل األرض هو يد اهلل(..بالفرائض حت يكون يدي وعيين 
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ميكن القدسي احلديث مضمون و  .[221سؤال رقم  4ج: محد احلسنأالسيد  - املتشاهبات] [.. خلقه
 .[، كتاب الرقاق291ص 2ج: ، صحيح البخاري451ص 1ج: الكايف] :يف مراجعته

 : Xيقول ، (جميء اهلل)ذا عرفنا هذا، ميكننا معرفة معىن إو 

جند اليوم وبوضوح تام عجز من يدعون أهنم علماء اإلسالم طوال أكثر من ألف .. ]
ه ل  ي نظ ر ون  إ ال  أ ن ي أ ت يـ ه م  الل ه  يف  ظ ل ٍل منن  ال غ م ام  ﴿: عام عن بيان معىن لقوله تعاىل

ي  األ م ر  و إ ىل  الل ه  تـ ر ج ع  األم ور  و ال م آلئ ك ة  و   فهم بني من يضيف كلمة لآلية  .121: البقرة ﴾ق ض 
، وبني من (2)وحيرفها هبواه وكأن ه سبحانه كان عاجزا  تعاىل علوا  كبريا  عن إضافة هذه الكلمة 

ين يقع ، وهكذا هم كحاطب ليل ال يعلم أ(1) يقول جبواز اإلتيان على اهلل سبحانه وتعاىل
اهلل يأيت ويذهب، فينزلوه منزلة املخلوق احملتاج  أن يقولوا بأن   نار ؛فأسه، فهم بني نارين

للمكان واحليز أو وسط االنتقال، وبني أن ينفوا عنه اإلتيان والذهاب بتحريف اآلية وإدعاء 
                                                           

فهل يصح القول بأن هناك مضافا  حمذوفا  غري صحيح، ويكفي أن نسأل عن املضاف إليه املرفوع يف هذه اآلية  .2
عندهم رفع املضاف إليه كما هو احلال يف اآلية أعاله ؟ وهل هم يقولون عند إعراب اآلية بأن اهلل مضاف إليه جمرور 

 ؟ " أتى"واملضاف حمذوف تقديره أمر مثال ؟ ومباذا يعللون رفع كلمة اهلل غري أهنا فاعل فعل 
إذا كان يف موضع متشابه ويسبب احنرافا  يف  هل يصح من حكيم أن حيذف املضاف: وأيضا  يكفي فقط أن نسأل

؟ يف احلقيقة أسئلة كثرية وحمرجة ملن يقول بأن  هناك حمذوفا   ؟ وهل العرب حيذفون يف مواضع الشبه عقيدة التوحيد
جتعله يف زاوية ضيقة، وال ميكنه حت تعليل قوله ضمن حدود ما هو ملتزم به من قواعد النحو فضال  عن أن  هذه 

عد يف أحسن أحواهلا سنقول عنها إهنا إستقرائية وبشرية، وهو حياول أن خيضع القرآن وهو كالم اهلل سبحانه هلا، القوا
ولعل من املناسب أيضا  نقل قول إمام فقهاء السنة والشيعة احلاليني يف هذا األمر وهو اجلرجاين والنظر فيه، وهل ميكن 

القول يف احلذف هو باب دقيق : )؟ فقد فقال اجلرجاين إن هناك حمذوفا  انطباقه على احلال هنا يف هذه االية ليقال 
املسلك لطيف املأخذ عجيب األمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة 

 .عبد القاهر اجلرجايندالئل اإلعجاز ل( أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بيانا  إذا مل تَب
وهل جيوز إطالق  : أما التأويل، أي أن يقول أحد إن  اهلل هنا مبعىن أمر اهلل وليس أن هناك حمذوفا ، فيأيت السؤال هنا

؟ فإذا كان هذا األمر ممكنا  يف اللغة فلماذا ال يكون  كلمة اهلل على غريه سبحانه وتعاىل حت أهنا هنا أطلقت على أمره
 .....  ـة اهلل هنا عبد اهلل وليس أمر اهلل، أي أن يكون املراد هو حممـد املراد بكلم

ال يلزم من إتيان أمر اهلل يف آيات : وحنن نقول: )الوهابية( علماء العقائد)قال ابن جربين وهو من كبار متكلمي  .1
تعليق ابن جربين على كتاب ملعة اإلعتقاد ( يشاءجييء كما : امتناع إتيان اهلل تعاىل يف آية أخرى، وإذا أثبتنا هلل اإلتيان قلنا

 (.Xمنه ) .البن قدامة املقدسي
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خوف فون الكلم من بعد مواضعه وعن مواضعه دون هناك حمذوفا  فيها، وهبذا فهم حيرن  أن  
 .[أمحد احلسنالسيد  -كتاب التوحيد ] [... منه سبحانه ويا هلا من جرأة

، وكيف (إن  اهلل خلق آدم على صورته)مث إننا قرأنا فيما سبق تفسري الوهابيني حلديث 
أهنم اعتربوا ذلك مربرا  لوصفهم اهلل تعاىل بالوجه وما شابه بنحو حقيقي، املؤدي للتجسيم 

 .بكل وضوح كما عرفنا

 :يف توضيح احلديث Xواآلن، هاكم امسعوا ما قاله السيد اليماين أمحد احلسن 

عما يروون أن اهلل خلق آدم  Xسألت أبا جعفر : وعن حممد بن مسلم، قال.. ]
صورة، حمدثة، خملوقة واصطفاها اهلل واختارها على سائر الصور : هي: )على صورته، فقال

و نـ ف خ ت  ف يه  ﴿الكعبة إىل نفسه والروح إىل نفسه املختلفة، فأضافها إىل نفسه كما أضاف 
ي  .214ص: ، توحيد الصدوق243ص 2ج: الكايف (﴾م ن  ر وح 

؛ ألنه املخلوق األول والتجلي األول وصورة اهلل اليت خلق عليها آدم هو حممد 
وجتلي نه ظهور أ، ومعىن أنه صورة اهلل أي (2)وخليفة اهلل احلقيقي  ،والظهور األول يف اخللق

فمن أراد معرفة  ،هو صورة الالهوت املطلق يف اخللق الالهوت يف اخللق، فمحمد 
السيد  -كتاب التوحيد ] [.. الالهوت املطلق يعرفه بصورته يف اخللق أو اهلل يف اخللق حممد 

 .[أمحد احلسن

 :هعرش اهلل وكرسيّ
 .[2: هود] ﴾ال َماء َعَلى َعر ُشهُ  وََكانَ ﴿: قال تعاىل

نور  العرش هو القرآن، واملاء هو حممد ]: يف بيان اآلية Xالسيد أمحد احلسن قال 
 [اهلل سبحانه وتعاىل، وهو جيري يف السماوات واألرض، ويف اخللق كما جيري املاء يف األهنار

 .[32سؤال رقم  1ج: محد احلسنأالسيد  - املتشاهبات]

                                                           

 .Xمام املهدي إلنصار اأصدارات إحد أالسيد امحد احلسن،  -راجع كتاب النبوة اخلامتة  .2
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 : ويف بيان معىن الكرسي مع العرش، قال أيضا  

ش أعظم من الكرسي، والكرسي عند العرش كحلقة يف فالة، والعرش هو حجاب العر ]
رضني السفلية، وهذا احلجاب هو احلجاب الذي خيفق بني باب الذات فما دونه إىل األ

بينهما ": Xيف حديث املعراج، فقال  Xوباب الذات الذي ذكره الصادق  حممد 
الظاهر منه الرمحن والباطن ، لرحيمهو الرمحن ا( أو اهلل)، وباب الذات "حجاب خيفق

تـ و ى﴿ :ولذا قال تعاىل، الرحيم باب الذات على العرش : أي ،﴾الر مح  ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 
نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خري ( الرمحن)أفاض اهلل من بابه : أي، استوى

، هذا هو Xصادق على سرادق العرش، أو احلجاب الذي ذكره ال خلقه حممدا  
 .العرش األعظم

أما العرش العظيم والذي ميثل السماوات السبع فما دوهنا، فهو دون الكرسي، فالكرسي 
العرش العظيم عند  ومن هنا نفهم أن  . هو سرادق السماء السابعة الكلية أو حجاهبا النوري

ضح لك الصورة ولتت. والكرسي عند العرش األعظم كحلقة يف فالة، الكرسي كحلقة يف فالة
هلذا العلم محلة لبي نت حقيقة العرش  ولو أن  . واملتشاهبات( 2)كثر راجع تفسري سورة الفاحتة أ

وليس كل ما ، فليس كل ما يعرف يقال Xوحقيقة الكرسي اليت بي نها يل اإلمام املهدي 
سؤال  1ج :محد احلسنأالسيد  - املتشاهبات] [وليس كل ما حضر أهله حان وقته، يقال حضر أهله

 .[31رقم 

 :وما شابه منزه عن املكر واخلديعة واالستهزاء وآله  حممد ربُّ
 :ه عليهتجابإو  Xمحد احلسن أىل السيد إهذا نص سؤال وجواب ورد 

ما معىن ما ورد يف القرآن من نسبة االستهزاء واملكر إىل اهلل سبحانه وحنن : 53/ سؤال ]
يـ ر  ﴿: ة، ومن هذه اآلياتنعلم أن املكر واالستهزاء معاٍن قبيح و م ك ر وا  و م ك ر  الل ه  و الل ه  خ 

                                                           

 .اضاءة على أمسائه سبحانهحبث : للسيد أمحد احلسن -كتاب شيء من تفسري الفاحتة   .2
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نـ ه م﴿ ،231: النساء ﴾خي  اد ع ون  الل ه  و ه و  خ اد ع ه م﴿ ،53: آل عمران ﴾ال م اك ر ين   ر  الل ه  م   ﴾س خ 
ز ئ  هب  م﴿ ،29: التوبة تـ ه   .25: البقرة ﴾ي س 

عز وجل ال يسخر، وال يستهزئ، وال  إن اهلل: )Xورد عن اإلمام الرضا  :اجلواب
ميكر، وال خيدع، ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء املكر 

 .429ص 4ج: حبار األنوار( واخلديعة، تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا  كبريا  

من األنس إن  اهلل سبحانه وتعاىل ي ظهر ألعدائه وأعداء أوليائه وجنده : ومعىن هذا
واجلن، بأن  جند اهلل وحزب اهلل وأولياء اهلل يسلكون طريقا  معينا  وينهجون هنجا  معينا ، 
فيحاول إبليس وجنده من األنس واجلن قطع هذا الطريق باملكر واخلديعة واالستهزاء 
والسخرية، وعندها يغري اهلل سبحانه وتعاىل طريق جنده ومنهجهم، فيجد إبليس وجنده من 

س واجلن أهنم وقعوا يف حبالتهم وحاق هبم مكرهم وخديعتهم، وأمسوا يف موضع األن
 .[53سؤال رقم  1ج: محد احلسنأالسيد  - املتشاهبات] [يستهزئ هبم وي سخر منهم، واحلمد هلل وحده

 :كما عرَّفوه وآله  حممد ربُّ
 :رهبم الكرميوهم ي عرنفون  آل حممد الطاهرين  قوالأهذه مجلة من 

x مري املؤمنني علي بن أيب طالب مام أاالX: 

 حيصي وال. القائلون مدحته يبلغ ال الذي هلل احلمد: )الشريفة ل يف إحدى خطبهقا
. الفطن غوص يناله وال اهلمم بعد يدركه ال الذي اجملتهدون، حقه يؤدي وال. العادون نعماءه
 أول .. ممدود جلأ وال معدود وقت وال. نعت موجود وال حمدود حد لصفته ليس الذي

 توحيده وكمال .توحيده به التصديق وكمال. به التصديق معرفته وكمال الدين معرفته
 املوصوف غري أهنا صفة كل لشهادة الصفات عنه نفي له اإلخالص وكمال. له االخالص

 ثناه فقد قرنه ومن. قرنه فقد سبحانه اهلل وصف فمن. غري الصفة أنه موصوف كل وشهادة
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 فقد إليه أشار ومن إليه أشار فقد جهله ومن. جهله فقد جزأه ومن جزأه، قدف ومن ثناه
 .[2خطبة رقم : هنج البالغة]( عده فقد حده ومن. حده

x  االمام احلسن بن عليX: 

 ربك يل صف اهلل رسول ابن يا: له فقال (السالم عليهما) علي بن احلسن إىل رجل جاء
: فقال رأسه، رفع مث ،مليا   السالم عليهما علي بن احلسن فأطرق إليه، أنظر كأين حت

 وال حمدود، بعد وال مدرك، قبل وال آخر متناه، وال معلوم أول له يكن مل الذي هلل احلمد)
 وال وأوهامها، العقول تدرك فال فيتناهى صفة اختالف فيتجزأ، وال شخص وال حبت أمد

 ما، على ظاهر وال مما، بدئ وال ؟ مت: فتقول صفته وأذهاهنا األلباب وال وخطراهتا، الفكر
 ابتدأ، ما وابتدع ابتدع، ما ابتدأ بديعا، بديئا فكان اخللق خلق فهال تارك وال فيما، وال باطن

 .[33ص: التوحيد للصدوق] (العاملني رب اهلل ذلكم استزاد، ما وأراد أراد ما وفعل

x  االمام احلسني بن عليX: 

 ،يءش جهلك فما يءش لكل تعرفت غريك، إله الذي ال وأنت.. : )دعاء عرفةقال يف 
 .يءش لكل الظاهر وأنت يءكل ش يف ظاهرا   فرأيتك يءش كل يف إىل تعرفت وأنت الذي

 غياراأل وحموت باآلثار، اآلثار حمقت يف ذاته، غيبا   العرش فصار برمحانيته استوى من يا
  .(..األبصار  ركهتد عن أن عرشه سرادقات يف احتجب من يا األنوار، مبحيطات أفالك

x  االمام علي بن احلسني زين العابدينX : 

د  : )قال يف أحد أدعيته الشريفة ل ه   كان   أ و لٍ  بال األ و ل   ل ل ه   احل  م  ر   قـ بـ  ر ب ال و اآلخ   ي ك ون   آخ 
ه   ي ت ه   ع ن   ق ص ر ت   ال ذي .بـ ع د  فني   هام  أ و   نـ ع ت ه   ع ن   وع ج ز ت   .الن اظ رين   أب صار   ر ؤ  ( ..ال واص 

 .[11ص: الصحيفة السجادية]

x  االمام حممد بن علي الباقرX: 

 أحد، واحد، أنه القدمي صفة من): قال أنه X جعفر أيب عن مسلم، بن حممد عن
 أهل من قوم يزعم فداك جعلت: قلت: قال خمتلفة، كثرية وليس مبعان املعىن، أحدي صمد،
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 وأحلدوا كذبوا :فقال: قال يسمع، الذي بغري ويبصر يبصر، الذي بغري أنه يسمع العراق
: قلت: قاليسمع،  مبا ويبصر يبصر، مبا يسمع بصري، مسيع إنه ذلك، عن اهلل تعاىل وشبهوا،
 املخلوقني، بصفة كان يعقل ما إمنا اهلل تعاىل :فقال: قال يعقلونه، ما على بصري أنه يزعمون

 .[233ص: التوحيد للصدوق]( كذلك اهلل وليس

x  االمام جعفر بن حممد الصادقX: 

 يقدر ال رفيع، عظيم، اهلل إن): قال :قال X اهلل عبد أيب عن سنان، بن اهلل عبد عن
 وهو األبصار يدرك وهو األبصار وال تدركه عظمته، كنه يبلغون وال صفته، على العباد

 كيف الذي وهو بكيف أصفه فكيف حيث أين وال وال بكيف يوصف وال اخلبري، اللطيف
 وهو بأين أصفه كيف أم الكيف، من لنا كيف مبا فعرفت الكيف كيفا ، صار حت الكيف
 حبيث أصفه كيف أم األين، من لنا أين مبا األين فعرفت أينا ، حت صار األين أين الذي
تبارك  فاهلل احليث، من لنا حيث مبا احليث فعرفت حيثا ، صار حت احليث الذي حيث وهو

 يدرك األبصار، وهو األبصار، تدركه ال ،يءش كل من وخارج مكان، كل يف داخل وتعاىل
 .[225ص: التوحيد للصدوق] (اخلبري اللطيف وهو العظيم، العلي هو إال إله ال

x  االمام موسى بن جعفر الكاظمX : 

 ال - اهلل إن): قال السالم، عليهما جعفر بن موسى الصاحل العبد عن األعلى، عبد عن
 ابتدع وال شئ، على كان وال ،يءش يف وال كان أين، وال كيف بال حيا   كان - هو إال إله

 من خلوا   كان وال يكون، يءش يشبهه األشياء، وال كون ما بعد قوي وال مكانا   ملكانه
 حيا   إهلا   وجل عز كان ذهابه، بعد القدرة من يكون خلوا   وال إنشائه، قبل امللك على القدرة

 يعرف وال حد، هلل وليس إنشائه، بعد ومالكا   شيئا   أن ينشئ قبل ملكا   حادثة، حياة بال
 وكان كلها، األشياء تصعق وخلوفه يءش لدعوة يصعق وال يهرم للبقاء، وال يشبهه، يءبش
مكان  وال موقوف أين وال حمدود كيف وال موصوف، كون وال حياة حادثة بال حيا   اهلل

 كان وقدرته، مبشيته شاء حني شاء ما أنشأ ،القدرة له يزل مل ومالك لنفسه، حي بل ساكن
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 رب تبارك واألمر له اخللق وجهه، إال هالك يءش وكل أين بال آخرا   ويكون كيف، بال أوال  
 .[232ص: التوحيد للصدوق] (العاملني

x  االمام علي بن موسى الرضاX: 

 مداحل): علي   فأملي التوحيد، عن أسأله X الرضا إىل جئت: قال زيد، بن حممد عن
 االخرتاع، وال فيبطل يءش من ال وحكمته، بقدرته ابتداء ومبتدعها إنشاء األشياء هلل فاطر

 حكمته وحقيقة ظهارإل بذلك متوحدا   شاء، كيف شاء ما خلق ،االبتداع يصح فال لعلة
 مقدار، به وال حييط األبصار، تدركه وال األوهام، تبلغه وال العقول، تضبطه ال ربوبيته،
 بغري احتجب الصفات، تصاريف فيه وضل األبصار، دونه وكلت العبارة، دونه عجزت
 بغري ونعت صورة، بغري رؤية ووصف بغري عرف مستور، سرت بغري واسترت. حمجوب حجاب
 .[94ص: التوحيد للصدوق] (املتعال الكبري اهلل إال إله ال جسم،

x  االمام حممد بن علي اجلوادX: 

 تدركه ال) السالم عليهما الرضا ابن جعفر أليب قلت: قال اجلعفري، هاشم أيب عن
 العيون، أبصار من أدق القلوب أوهام ،هاشم أبا يا): فقال ؟( األبصار يدرك وهو األبصار
فأوهام  ببصرك، تدركها وال تدخلها مل اليت والبلدان واهلند السند بومهك تدرك أنت قد
 .[224ص: قالتوحيد للصدو ]( العيون أبصار فكيف تدركه ال القلوب

x  االمام علي بن حممد اهلاديX: 

 فيه وما الرؤية عن أسأله X الثالث احلسن أيب إىل كتبت: قال إسحاق، بن أمحد عن
فإذا  البصر، ينفذه هواء واملرئيالرائي  بني يكن مل ما الرؤية جيوز ال) :X فكتب الناس
 ألن ذلك االشتباه؛ يف انوك الرؤية تصح مل واملرئي الرائي بني الضياء وعدم اهلواء انقطع
 ذلك يف وكان االشتباه الرؤية وجب يف بينهما املوجب السبب يف املرئي ساوى مت الرائي

 .[219ص: التوحيد للصدوق] (باملسببات اتصاهلا من البد األسباب ألن التشبيه،
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x  االمام احلسن بن علي العسكريX: 

 قد: ومائتني ومخسني سمخ سنة X حممد أيب إىل كتبت: قال زياد، بن سهل عن
 هو يقول من ومنهم جسم، هو يقول من منهم التوحيد يف أصحابنا سيدي يا اختلف
 على متطوال   فعلت أجوزه وال عليه أقف ما ذلك من تعلمين أن سيدي يا رأيت فإن صورة،
 أحد، تعاىل واحد، اهلل معزول، عنكم وهذا التوحيد، عن سألت): خبطه X فوقع عبدك،
 ما وتعاىل تبارك خيلق وليس مبخلوق، خالق أحد، كفوا له يكن ومل يولد، ومل لدي مل صمد،
 أمساؤه، وتقدست ثناؤه، جل مبصور، يشاء، وليس ما ويصور ذلك، وغري األجسام من يشاء

التوحيد ] (البصري السمع وهو ،يءش كمثله ليس غريه هو ال شبيه، له يكون أن عن وتعاىل
 .[211ص: للصدوق

x د بن احلسن املهدي االمام حممX: 

 اهلل إن  ): فيه Xخرج على يد حممد بن عثمان العمري توقيعا  ذكر االمام املهدي 
 ليس جسم، يف وال حال جبسم ليس ألنه األرزاق، وقسم األجسام خلق الذي هو تعاىل

 فيخلق تعاىل اهلل يسألون فإهنم السالم األئمة عليهم وأما العليم، السميع وهو شئ كمثله
 .[193ص: الغيبة للطوسي]( حلقهم ملسألتهم وإعظاما   إجيابا   فريزق، ألونهويس

x  محد احلسن أاالمامX: 

وقد نقلت فيما سبق مقاطع من كالمه يف كتاب التوحيد واملتشاهبات، وبوسع اجلميع 
كما رأينا عند قراءتنا كلمات آبائه الطاهرين  . الرجوع إىل سائر كتبه املنشورة يف موقعه الرمسي

ووحدهتا مجيعا  يف تنزيه  أهنا تشهد ملا بي نه وأوضحه، والسبب يف وضوح أقوال آل حممد 
اهلل سبحانه وأحديته ونفي التشبيه وصفات املمكنات عنه، هو أهنا مستقاة من عني صافية 

  .واحدة، عني جدهم وسيدهم حممد، صلوات اهلل عليه وعليهم أمجيعن
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 ..متة اخلا

 :كنا يف رحلة خمتصرة توضح معامل جاهليتني

هلها أنقاذ ، الذي جاء إلهلها رسول اهلل حممد على أفهي اليت بعث : وىلاألما أ
 .ومن هم على شاكلته يب سفيان وزمرتهمن أيدي أ (هبل)العاكفني على عبادة 

يب د جاهلية أتعو ، فسبنص قوله  كما بدأ  االسالم يعود غريبا   ن  ألما الثانية، فوأ
 خرىمن جديد وإن كان بصورة أ  ( هبل)ىل عبادة إمن الناس ، ويعود الكثري سفيان وزمرته

 .خرىأو النصرانية أ  وىل باسم احلنيفية مرة ية األفت اجلاهلل  سالم، كما غ  مغلفة باسم اإل

نقاذه من الدور الكبري يف إنقاذ ما استطاعوا إ له الكرام وآ وكما كان حملمد 
ىل النار ثالثة، إمام يدعو إو ، أخرى، أو عامل غري عامل أ  املتجسد بصنم مرة (هبل)دة عبا

هلها العاكفني أيف إنقاذ  دور كبري( اليماين)خر الزمان آ فكذلك سيكون لرسولوهكذا، 
 .بصورها املختلفة أيضا   غري اهللعلى عبادة 

اصر هو ذاته النهج الذي كان املعليه النهج السفياين التجسيم القبيح الذي انتهى إ ن  إ
يتصف  لهإعبادة يصرحون بال حياء ب، ولذا نراهم مقيمني عليه( لهآسفيان و  أبو)سالفهم أ

ي عبد باسم الدين اخل، فهو هبل جديد ... نه جسم وله وجه وعينان ويدان ورجالن حقيقة بأ
 .بكل أسف

حتت لنفسك فاخرت  ك اليوم،مامأتعاد  (اهلل)أو ( هبل)عبادة هنا معركة إ ..يها املسلم أ
والذبح والتمثيل والتجسيم  والفجور والباطلوريث العهر  ،راية السيفاين !!ي راية تنضوي أ
البيعة )والتسبيح والتنزيه اهلدى و واحلق الرمحة وريث الطهر و ، راية اليماين: وأ !! (هبل اعل  )

 . د العرض عليه سبحانهاهلل سائلك عن اختيارك عن ن  أواعلم  (.جلاهلل أعلى وأ) (هلل
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