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أن  فيه  عليهم  والكالم  البداء،  إليه  ذهبوا  ومما 
يطالبوا بالدليل، ولن يجدوه أبدًا، ألن البداء من 
العالمين،  رب  عنه  ويتعالى  المخلوقين،  صفات 
ألنه ال يبدو إالَّ لمن يجهل الحوادث في مستقبل 
األمور فيبدوله ما لو علمه في اإلبتداء لم يقل ما 
قال أو لم يفعل ما فعل، واهلل يتعالى عن ذلك، 
فلو كان كذلك لم يثق بشيء من أخباره وال 
أخبار رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم فيؤدي 
أخباره  وإن  تعالى،  باهلل  الظن  سوء  إلى  ذلك 
عما يكون يجوز أن ال يكون فيكون ذلك كذبًا، 
على  القبيح  يفعل  ال  تعالى  واهلل  قبيح،  والكذب 
الدين،  أصول  من  مواضعه  في  مقرر  ذلك  ما 
فإن قيل    فهذا قبح عليكم في أمور العاصين والمطيعين 
إذا أخبر تعالى بدخول هؤآلء النار وهؤآلء الجنة.
ن هذه سبيله مشروط باإلستمرار  قلنــا: األخبار عمَّ
على الطاعة، أو اإلستمرار على المعصية، أو إقامة 
يخبر  من  بخالف  الصفة  تلك  على  الموصوف 
بشيء على وجٍه ثم يكون مخبره على غير ما هو 
عليه وهو على ذلك الوجه والحال، فاعلم ذلك.
ــــــــال شـــــاعـــــر الـــــعـــــرب: ق

وليس تحجبني األخلة إن بدا لي 
 الرأي بعد الرأي أن أتقلب
فلما بدا له الخالف ما كان يعلم تقلب، وقال آخر:

لو أن صدور األمر يبدين للفتى
 كإعجازه لم ُتْلِفه يتندم

ومثل هذا ال يجوز على رب العالمين، ألنه عالم 
الغيوب وألنه إذا بدا للخالق فالمخلوق أقرب إلى 

أن يبدو له فال يوثق بوعد األئمة وال وعيدهم، ألنه 
يقال: بداء لإلمام، فأخلف الوعد أو الوعيد فهذا 
ذم في سائر الناس، فكيف في صفوتهم، ويؤدي إلى 
أن ال يوثق بوعد اهلل تعالى وال وعيده وال إخباره 
عن الثواب والعقاب وجميع تفاصيل أمور األخبار، 
ومن اعتقد ذلك خرج عن الدين عند المحقين 
من أهل الدين ألنه إلحاٌق للنقص برب العالمين.

واعلم أن لإلمامية تخليطًا كثيرًا قد ذكرنا صدرًا 
منه في صدركتابنا هذا، من لدن علٍي عليه السالم 
إلى أن وقف منهم من وقف على من يدعون أنه 
ولد الحسن بن محمد المسمى بالعسكري، ومنهم 
بن  اسماعيل  على  نصَّ  تعالى  اهلل  أن  ذكر  من 
جعفر على لسان جعفر بن محمد عليهم السالم، 
ثم بدا له تعالى عن ذلك، ونصَّ على موسى بن 
جعفر، فلذلك ذكرنا ما ذكرنا من الدليل على 
بطالن قولهم في البداء، ثم ذكروا أمر موسى 
من  قدمنا  ما  فيه  فكان  السالم،  عليه  بن جعفر 
أخبارًا  عليه، وذكروا في ذلك  الواقفة  وقوف 
بذلك  العاقل  ليستدل  نذكرها،  نحن  كثيرة 
ألن  ببطالنها  بعدها  فيما  روايتهم  بطالن  على 
الحال في األمرين واحد وال مخصص لتصحيح 
أحدهما دون اآلخر، هذه أخبار روتها اإلمامية، 
وهذه أخبار روتها اإلمامية ألنهم لو طعنوا على 
غيرهم من الفرق لم يطعنوا على أنفسهم، وأما 
ما رووا أن موسى بن جعفر عليه السالم اإلمام 

الذي يمأل األرض عداًل كما ملئت َجورًا وظلمًا، 
باألسانيد،  الرواية  ذلك  في  وأكثروا 

اإلمامّي��ة عل��ى  وال��ّرد  الَب��داء 
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وكان من أمر موسى عليه السالم ما علمه الناس 
من قتل هارون الرشيد له، وأمر بذلك النصارى 
وا طرفيه،  لعنهم اهلل، فلفوه في لحاف سمور وسدُّ
وه، وقيل: بسطوا عليه وداسه الفراشون  وقيل: غمَّ
من النصارى لعنهم اهلل حتى مات إلى غير ذلك، 
ثم أحضروا الشهود على موته وبرائته من الجرائح 
األكبر. الخلق  عليه  فشهد  للناس  وأخرجوه 
اإلمامية اضطرابًا شديدًا، فبعضهم قال:  اضطربت 
إن اهلل تعالى بدا له كما قلنا فأمات موسى، ومنهم 
من قال: هو غائب وال حقيقة لما علم من موته 
تأويل  سهٍل  أبا  النوبختي  أعجز  ولما  ضرورة، 
القول  إلى  لجأ  فيها  أوسعوا  كانوا  التي  األخبار 
الذي أماله علي بن  الكتاب  بالبداء، قال ذلك في 
وقال:  الواقفة،  على  الرد  في  موسى  بن  الحسن 
ثم  زيدًا  أبعث  إني  عزوجل  اهلل  يقول  أن  يجوز 
ال يبعثه، واألخبار التي رووها كثيرة وأسانيدها 
طويلة وإنما نذكر أسانيدها من مشاهير رواتها.
حدثنا  الموسوي،  محمد  أبو  رواه  ما  ذلك:  فمن 
محمد بن بشر، قال: حدثني الحسن بن محمد بن 
سماعة الصيرفي، قال: حدثني جعفر  بن سماعة، عن 
أبان بن عثمان، عن الفضل بن يسار، قال: سمعت أبا 
عبداهلل يقول: القائم أبو الحسن، قال: وأخبرني عن 
رجل من األنماطي، قال: حدثني عبداهلل بن وضاح  عن 
يزيد الصائغ، قال: لما ولد ألبي عبداهلل أبو الحسن 
عملت أوضاحًا وأهديتها إليه، فلما أتيت أبا عبداهلل 
بها، قال لي: يا يزيد، أهديتها واهلل لقائم آل محمد.
قال: وحدثني أحمد بن الحسن التميمي، عن أبيه، 
جعفر  أبا  سمعت  قال:  المدائني،  سعيد  أبي  عن 
من  اسرائيل  بني  استنقذ  تعالى  اهلل  إن  يقول: 
فرعونها بموسى بن عمران وإن اهلل مستنقذ هذه 
يحيى  وحدثني  قال:  بسميه   فرعونها  من  األمة 
بن زياد الطحان، عن محمد بن مروان ، عن أبي 
جعفر، قال: قال له رجل: جعلت فداك إنهم يروون 
لو  المنبر:  على  بالكوفة  قال  المؤمنين  أمير  أن 
لم يبق من الدنيا إالَّ يوم  واحد لطول اهلل ذلك 
عداًل  يمألؤها  مني  رجاًل  اهلل  يبعث  حتى  اليوم 

وِقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، فقال أبو جعفر..

ي فالق البحر. ثم قال: فأنت هو، قال: ال، ذاك سمَّ
بن  حسين   عن  الصيرفي،  محمد  وحدثني  قال: 
سليمان، عن ضريس  الكناسي، عن أبي خالد الكابلي، 
وهو  السالم  عليه  الحسين  بن  علي  سمعت  قال: 
وإن  الحمر،  الثياب  لبس  كان  قارون  إن  يقول: 
الشعور،  السود ويرخي  الثياب  لبس  فرعون كان 
فبعث اهلل عليهم موسى، وإن بني فالن لبسوا السواد 
بسميه،  اهلل  ليهلكنهم  اهلل  وأيم  الشعور  وأرخوا 
بن  محمد  عن   ، هاشم  بن  الحسن  وحدثني  قال: 
هارون،  بن  الحسن   أبيه  عن  هارون،  بن  الحسن 
قال: قال أبو عبداهلل: إن ابني هذا هو القائم، وهو 
من المحتوم، وهو الذي يمألوها قسطًا وعداًل كما 
سماعة،  بن  جعفر  حدثني  وجورًا.    ظلمًا  ملئت 
عن محمد بن الحسن، عن أبيه الحسن بن هارون، 
عن أبي جعفر عليه السالم أنه قال: إن ابني هذا 
ـ يعني أبا الحسن ـ هو القائم، وهو من المحتوم، 
وهو صاحب السيف، وهو الذي يملؤها قسطًا وعداًل 
كما ملئت ظلمًا وجورًا، قال: وحدثني يحيى بن 
زياد، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر، قال: لما 
كان يوم الحسين عليه السالم وأحاطت به الخيول 
من  األنبياء  وضجت  آدم  ضج  والسيوف  والرجال 
يا  وقالوا:  والبحور،  والجبال  واألرض  السماوات 
لنا  أفتأذن  نبيك  وابن  بوليك  هذا  يصنع  رب، 
فيهم، فأمر اهلل تعالى أن ُيْرَفع سبعون ألف حجاب 
فإذا في جوفها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وأمير المؤمنين، فمثل إليه أبا الحسن قائمًا، فقال: 
سأنتصر منهم بهذا القائم ولو بعد حين فأسكنوا.
بن  عبداهلل  بن  سالم  بن  عبداهلل  وحدثني  قال: 
يقول:  عبداهلل  أبا  سمعت  قال:  شيبان،  بن  سالم 
األمة  بهذه  قائم  هذا  ابني  إن  المحتوم  من  إن 
الحسن.  أبي  إلى  بيده  وأشار  السيف،  وصاحب 
بن  صالح  عن  جبلة،  بن  عبداهلل   وحدثني  قال: 
بن  عبداهلل  أبو  حدثني  قال:  النماطي،  سعيد  أبي 
القصيدة: هذه  عبداهلل  أبا  أنشدت  قال:  غالب، 
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فإن كنت أنت المرتجى للذي نرى 
فتلك التي من ذي العلى منك نطلُب
فقال: لست أنا صاحب القصة، ولكن هذا صاحبها، 
بن  أحمد  وحدثني  قال:  الحسن،  أبي  إلى  وأشار 
محسن، قال: حدثني يحيى بن إسحاق العلوي، عن 
أبيه، قال: دخلت على أبي عبداهلل فسألته عن صاحب 
قال:  البهيمة،  صاحب  قال:  بعده؟  من  األمر  هذا 
وأبو الحسن في ناحية الدار ومعه عناق مكية وهو 
أنه  أما  الذي خلقك، ثم قال:  يقول: اسجدي هلل 
الذي يمألوها ِقسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا.
أبي  داود، عن علي بن  قال: وأخبرني سليمان بن 
حمزة ، عن أبي نصرة ، قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السالم يقول في صاحب هذا األمر أربعة أشياء من 
أربعة أنبياء: شبهه من موسى، وشبهه من عيسى، 
وشبهه من يوسف، وشبهه من محمد عليه السالم. 
ولهم ومنهم من  فيهم  رووا  فإنهم  السالم  عليهم 
الروايات ما يجانس ما قدمنا، فأردنا أن ننبه ليميز 
العاقل بعقله ما يلزمه أن يعمل به، ألن هذه الواقفة 
روت ما قدمنا عن أبي جعفر ورجالهم في روايتهم 
تصح  فإن  ترى،  كما  ووجوههم  اإلمامية  رجال 
هذه الرواية بطل قول القطعية ، وإن بطلت هذه 
الروايات فبماذا تتوصل القطعية إلى إثبات ماتروم 
يصح،  ال  الجميع  وقبول  الروايات،  هذه  بمثل  إالَّ 
وكذلك يكون الكالم على من ادَّعى مثل دعواهم 
من الشيعة و جميع الفرق الذين وقفوا على إمام، 
نسألهم  فإنا  منتظر،  غائب  هو  وقــالوا: 
هــذا  بمثل  جــــاءوا  فمتى  ــل؟  ــي ــدل ال ــن  ع
نقضي  وأيها  نصحح؟  رواياتكم  وأي  قلنـــا: 
من  طائفة  ذهبت  من  ذكر  قدمنا  وقد  ببطالنه؟ 
الشيعة إلى بقائه وأنه اإلمام المنتظر، وما به فرقة 
أضعاف  دعواهم  في صحة  يروون  وهم  إالَّ  منهم 
تنبيهًا  ذكرنا  ما  فذكرنا  الواقفة  عن  روينا  ما 
نقول  أنا  جميعًا  عليهم  والكالم  يجانسه.  ما  على 
لهم: أعلمونا ما تذهبون إليه من حياة من ذكرتم 
من أهل البيت عليهم السالم وأنه اإلمام الذي يمأل 
األرض عداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا، أهو فرض 

فرض  هو  أم  أنتم؟  إالَّ  يعلمه  فال  به  اهلل  خّصكم 
بريته؟ من  المكلفين  جميع  على  سبحانه  اهلل  من 
فإن قـالــوا: هو فرض خاص وليس من قولهم.
ا. عنَّ الفرض  تخفيف  على  فالحمدهلل  قلنــا: 
الجميع. على  فــرض  ــو  ه ــوا:  ــال ق وإن 
ال؟ أم  طريقًا  إليه  لنا  الباري  أجعل  قلنــا: 
ـــــم يــجــعــل. ــــــإن قــــــالــــــوا: ل ف

وحكمته  عدله  مع  يجوز  فكيف  قلنـــا: 
إلــيــه. لــنــا  ــق  طــري ال  بــمــا  يتعبدنا  أن 
ــًا. ــق ــري ط ــا  ــن ل ــل  ــع ج ـــالـــوا:  ق وإن 
قلنـــا: وما تلك الطريق عقل أم سمع، وال طريق 
في العقل إلى ذلك وال في السمع الذي هو الكتاب 
الكريم والسنة الشريفة المعلومة واألخبار المتواترة 
ليست حاضرة، بل روايتهم هذه عن اآلحاد قاصرة.
فلكل  العلم.  إلى  توصل  هذه  أخبارنا  قـالوا:  فإن 
من  لها  تقول  ما  مثل  لصاحبتها  تقول  أن  فرقة 
الفرق  فأي  العلم،  إلى  توصل  هذه  أخباري  أن 
خالف  نفوسنا  من  نعلم  وألنا  باإلتباع؟  أولى 
فإنا  الملح  والطلب  الشديد،  البحث  مع  قالوه  ما 
واإلمامة  نظنه،  ال  بل  قالوه  مما  شيئًا  النعلم 
العلم  إلى  فيها  المصير  فيجب  الدين  أصول  من 
تعالى.  اهلل  شاء  إن  موفقًا،  ذلك  فتفهم  اليقين، 

تبيين  ــي  ف الثمين  ــد  ــق ــع ]ال
ــن[ . ــادي ــه ــة ال ــم ــام األئ ــك أح
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النظر أعم  مما الشك فيه أن 
بمعنى  يكون  فإنه  الرؤية  من 
يتحقق  لم  ولــو  محاولتها 
بجواز أن يقول القائل: نظرت 
إلى الهالل فلم أره. فلو كان 
لتناقض  اآلخر  هو  أحدهما 
الكالم ونزل منزلة قول القائل: 
رأيت الهالل وما رأيت الهالل.
وقد تكون الرؤية غاية للنظر 
فلو  رأيت.  حتى  نظرت  مثل: 
لما  اآلخر  هو  أحدهما  كان 
رأيت.  حتى  رأيت  مثل:  صح 
وقد يعقب النظر بالرؤية مثل: 
نظرت فرأيت. فلو كان أحدهما 
هو اآلخر لكان في ذلك تعقيب 
اليستقيم:  وهو  بنفسه  الشيء 
تعالى:  مثل رأيت فرأيت. قال 
ِإَليَك  َيْنُظُروَن  }َوَتــَراُهــْم 
فنجد  اَلُيْبِصُروَن{)5(  َوُهْم 
إثبات  الكريمة  اآلية  هذه  في 
النظر ونفي الرؤية، فلو كان 
لتناقض  اآلخر  بمعنى  أحدهما 
قول  منزلة  ــزل  ون الكالم 
واليرونك. يرونك  القائل: 
مجاز  ذلــك  إن  قيل:  فــإن 
األصنام. شأن  في  ورد  ألنه 
قلنا: إنه وإن كان مجازًا فإن 
أنه  في  كالحقيقة  المجاز 

في  جاء  فيه.  التناقض  اليصح 
تاج العروس: )) والنظر أيضًا 
الشيء  إلدراك  البصيرة  تقليب 
ورؤيته، وقد يراد به المعرفة 
الحاصلة بعد الفحص، وقد يراد 
به التأمل والفحص ((. ثم قال 
إلى  نظرت  ))ويقال  الشارح: 
إليه،  طرفك  مددت  إذا  كذا 
انتهى.  )) تره  لم  أو  رأيته 
أن  لنا  يتبين  هنــا  ومــن 
بين  مشتركة  النظر  كلمة 
تكون: فقد  معنى  من  أكثر 
بدليل  االنتظار:  بمعنى   1
عن  حاكيًا  تعالى  قوله 
َيْرِجُع  ِبَم  }َفَناِظَرٌة  بلقيس: 
اْلُمْرَسُلوَن{. وقوله تعالى: }َما 
َيْنُظُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة{ أي 
عليه  يدل  ومما  ينتظرون،  ما 
ثابت: بن  حسان  قول  أيضًا 

وجوه يوم بدر ناظرات
إلى الرحمن يأتي بالخالص
الــمــقــابــلــة،  بــمــعــنــى   2
الشيئين  ــل  ــاب ــق ت ـــو  وه
ساتر. غير  من  وتواجههما 
الشاعر: قــول  عليه  ــدل  وي

إذا نظرت ِإَليَّ جبال أحد 
أفادتني بنظرتها سرورًا
وهي  الرحمة:  بمعنـــى    3

مضرة،  دفع  أو  منفعة  حصول 
مثل: نظر فالن إلى المسكين. 
عليه  يدل  ومما  رحمه  أي 
ِذيَن  الَّ }ِإنَّ  تعالى:  قوله 
َوَأْيَماِنِهْم   ِ اهللَّ ِبَعْهِد  َيْشَتُروَن 
اَلَخاَلَق  ُأْوَلِئَك  َقِلياًل  َثَمنًا 
 ُ َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َواَلُيَكلُِّمُهُم اهللَّ
الِقَياَمِة{. َيْوَم  ِإَليِهْم  َواَلَيْنُظُر 
في  المذكور  بالنظر  فالمراد 
ومما  اليرحمهم،  أنه  اآليــة 
الشاعر: قول  أيضًا  عليه  يدل 
نظرة  َك  ِبــرِّ بعين  إليَّ  أنظر 
فالفقر يزري والنعيم يبجل
4    بمعنـى التفكـر: وهو إجالة 
ما يخطر في القلب، من التفكير، 
ويدل عليه قوله تعالى: }َأَفاَل 
َيْنُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكيَف ُخِلَقْت 
ُرِفَعْت{. َكيَف  َماِء  السَّ َوِإَلى 
5       بمعنـــى الـبـصــــــــر 
ويــدل  الــجــارحــة:  بالعين 
ــر: ــاع ــش ــه قـــول ال ــي عــل

نظروا إليك بأعين مزورة 
نظر التيوس إلى شفار الجازر
بأن  القول  يمكن  هنا  ومن 
قوله  في  المذكور  النظر 
َناِضَرٌة  َيوَمِئٍذ  }ُوُجوٌه  تعالى: 
اليمكن  َناِظَرٌة{  َها  َربِّ ِإَلــى 
البصرية  الرؤية  على  حمله 

َمع��ان��ي الّنَظ�����ر،    
                             ))إل�ى رّبه��ا ناظ����َرة((

��ي ّز
�ل���ع�ر �ل��ل�ه  ���حل��ود  ا ا ���ح�هي  �ع��ز�ع�د �ل�ع�لا �ل��س�حل��يّ�د  ا ا

الــزاوية العــلميـــة
مجلة طالب العلم

7

جماد األول 1434 هجرية العـدد الرابـع



للذات القدسية، وذلك لما يلي: 
أوال: مخالفته للصرائح العقلية 
المخلوق  بين  بأن  القاضية 
والخالق أمدًا بعيدًا وأن الخالق 
}َلْيَس  نفسه:  وصــف  كما 
ِميُع  السَّ ــَو  َوُه َشــْيٌء  َكِمْثِلِه 
الَبِصيُر{، فالقول برؤيته، جلت 
محدودًا،  كونه  يوجب  قدرته، 
دائــرة  في  لوقع  تحدد  ولــو 
الحس وألصبح شيئًا من األشياء 
أمكنه  منه  وتفرغ  مكان  يحويه 
خلق،  عن  ويغيب  خلق  ويراه 
ذاته  بجالل  يذهب  مما  وذلك 
من  ويسقط  قدرها  من  وينزل 
ينكر  الرشيد  والعاقل  هيبتها، 
وأنه  كذلك  اإلله  يكون  أن 
متحيٌز في جهة يحضر ويغيب.
إبراهيم  اهلّل  خليل  وهاهو 
ثم  النجم  إلى  نظر  قد  )ع( 
ُأِحبُّ  قال: }اَل  أفال  فلما  القمر 
هنا:  بالحب  والمراد  اآلِفِليَن{، 
نظر  ثم  والتقديس،  اإلجــالل 
الشمس  أفلت  فلما  الشمس  إلى 
الكواكب  غير  في  اإلله  التمس 
ْمَس  الشَّ َرَأى  ا  }َفَلمَّ والشموس: 
َأْكَبُر  َهَذا  َربِّي  َهَذا  َقاَل  َباِزَغًة 
ا َأَفَلْت َقاَل َياَقْوِم ِإنِّي َبِرْيٌء  َفَلمَّ
ْهُت َوْجِهَي  ا ُتْشِرُكوَن ِإنِّي َوجَّ ِممَّ
َواأَلْرَض  َمَواِت  السَّ َفَطَر  ِللَِّذي 
َحِنيفًا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{.
وعظم  شأنه  جل  اهلّل  فصفات 
سلطانه التتغير، وذاته التتحول، 
كان  عليه  ــا  م على  فهو 

مكان. واليحويه  زمان  اليغيره 
ثانيًا: فِإنَّ َحْمل النظر المذكور 
يتعارض  الرؤية  على  اآلية  في 
مع أدلة نفيها المحكمة الصريحة 
والقطعية وستأتي لك في ثنايا 
اهلّل. شاء  إن  الصفحات  هذه 
ويحدث من هذا التعارض التناقض 
}اَلَيْأِتيِه  وهو  اهلّل،  كتاب  في 
ِمْن  َواَل  َيَديِه  َبْيِن  ِمْن  الَباِطُل 
َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد{.
معنى النظر المذكور في اآلية 
أنه  ندرك  تقدم  ما  خالل  من 
اليمكن إثبات الوحدانية المطلقة 
الرؤية  بنفي  إال  تعالى  هلل 
البصرية لذاته مطلقًا في الدنيا 
واآلخرة. وعلى ضوئه تفسر اآلية 
َها َناِظَرٌة{ بما  الكريمة: }ِإَلى َربِّ
العقلية  القرائن  مع  اليتعارض 
بنفي  القاطعة  النقلية  واألدلة 
اإللهية. للذات  البصرية  الرؤية 
كما  اآليـــة  معنى  ويــكــون 
إن  فقالوا:  النافون  تأولها 
يأتي: مما  واحــد  بها  المراد 
ولكن  البصري،  النظر  ـ   1
مضاف  ــذف  ح تقدير  على 
ـــواب ربــهــا. ــل: إلـــى ث ــث م
قال:  سالم،  بن  سعيد  عن  روي 
سألت سعيد بن جبير عن تفسير 
َيوَمِئٍذ  ــوٌه  }ُوُج تعالى:  قوله 
َناِظَرٌة{. قال:  َها  َربِّ ِإَلى  َناِضَرٌة 
قلت:  العراق؟  أهل  يقول  فما 
قال:  اهلّل.  يرون  أنهم  يزعمون 
كذبوا أليس يقول: }اَلُتْدِرُكُه 

اأَلْبَصاُر{؟ قلت: فما تقول أنت؟ 
ناظرة،  ربها  ثواب  إلى  فقال: 
المضاف  حذف  منتظرة،  أي 
مكانه  إليه  المضاف  وحــل 
}َواْسَأِل  تعالى:  قوله  في  كما 
القرية أهــل  أي  ــَة{  ــْرَي الــَق

في  الحسين  ــر  ــي األم ــال  ق
أمير  عن  وروي  )الينابيع(: 
المؤمنين عليه السالم إن معنى 
َناِظَرٌة{ قال:  َها  َربِّ قوله: }ِإَلى 
إلى ثواب ربها، ومثله عن السدي .
إليه  ذهب  القلبي:  النظر  ـ   2
السيد الطباطبائي قال في تفسير 
إليه  بالنظر  اآلية : )) والمراد 
الحسي  النظر  هو  ليس  تعالى 
الجسمانية  بالعين  المتعلق 
البراهين  قامت  التي  المادية 
القاطعة على استحالته في حقه 
القلبي  النظر  المراد  بل  تعالى، 
اإليمان  بحقيقة  القلب  ورؤية 
البرهان  إليه  يسوق  ما  على 
وتدل عليه األخبار المأثورة عن 
أوردنا  وقد  )ع(  العصمة  أهل 
شطرًا منها في ذيل تفسير قوله 
تعالى: }َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَليَك{ 
َكَذَب  }َما  تعالى:  وقوله  ـ 
قلوبهم  َرَأى{ فهؤالء  َما  الُفَؤاُد 
اليشغلهم  ربهم  إلى  متوجهة 
األسباب  من  شاغل  سبحانه  عنه 
ِع األسباب يومئذ واليقفون  ِلَتَقطُّ
اليوم  مــواقــف  مــن  موقفًا 
واليقطعون مرحلة من مراحله 
إال والرحمة اإللهية شاملة لهم 
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}َوُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنْوَن{ 
، واليشهدون مشهدًا من مشاهد 
من  بشيء  واليتنعمون  الجنة 
نعيمها إال وهم يشاهدون ربهم 
شيء  إلى  الينظرون  ألنهم  به 
واليرون شيئًا إال من حيث أنه آية 
اهلّل سبحانه والنظر إلى اآلية من 
حيث أنها آية ورؤيتها، نظر إلى 
انتهى.  .)) له  ورؤية  اآلية  ذي 
في  الفضلي  الدكتور  قــال 
كتابه )خالصة علم الكالم(: )) 
أسلوب  الطباطبائي  ذكره  وما 
عربي فصيح ومنه قول الشاعر:

ويوم بذي قار كأن وجوههم
        إلى الموت من وقع السيوف نواظر
فإن الموت الُيرى والينظر إليه 
بالنظر  الشاعر  عناه  والــذي 
الضرب  إلى  النظر  الموت  إلى 
وكر  الهام  وفلق  والطعن 
ذلك  وكل  وإقدامها  األبطال 
انتهى.  .)) الموت  أسباب  من 
االنتظار:  بمعنى  النظر  ـ   3
الحقيقية  المعاني  أحد  وهو 
جاء  تقدم.  كما  النظر  لكلمة 
والنظر:   (( العرب:  لسان  في 
فالنًا  نظرت  يقال:  االنتظار، 
ومنه  واحد  بمعنى  وانتظرته 
كلثوم: ــن  ب عــمــرو  ــول  ق

أبا هند فال تعجل علينا
وانظرنا نخّبرك اليقينا
كلمة  استعمال  مــوارد  ومن 
في  االنتظار  بمعنى  النظر 
يأتي: مــا  الكريم  ــقــرآن  ال

ِإَلى  َلُكْم  ُيــْؤَذَن  َأْن  }ِإالَّ  ـ 
ــاُه{،  ِإَن َناِظِريَن  َغيَر  َطَعاٍم 
ــاه. إن منتظرين  غير  أي 
اْلُمَناِفُقوَن  َيُقوُل  ــْوَم  }َي ـ 
َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا 
َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم{ أي انتظرونا.
َصْيَحًة  ِإالَّ  َيْنُظُروَن  ــا  }َم
ماينتظرون. أي  َواِحــــَدًة{ 
َة  ُسنَّ ِإالَّ  َيْنُظُروَن  }َفَهْل  ـ 
ينتظرون. أي  ِلـــيـــَن{  اأَلوَّ

ِإَلْيِهْم  ُمْرِسَلٌة  ـــي  }َوِإنِّ ـ 
َيْرِجُع  ِبــَم  َفَناِظَرٌة  ٍة  ِبَهِديَّ
منتظرة. أي  اْلــُمــْرَســُلــوَن{ 
وقد جعل النافون للرؤية لتفسير 
اآلية  في  المذكور  النظر 
َها  }ُوُجوٌه َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
َناِظَرٌة{ باالنتظار، وجوهًا منها:

في  به  المعهود  االنسجام  ـ  أ 
بعضها  وارتباط  القرآن  آي 
ما نالحظه في  مع بعض، وهذا 
قسمت  أنها  حيث  اآليــات  هذه 
طائفتين،  او  قمسين  إلى  الناس 
أي  ناضرة  وجوهها  إحداهما 
بما  مشرقة  حسنة  مبتهجة 
إلى ربها  اهلّل.  ترجوه من ثواب 
لرحمته  منتظرة  أي  ناظرة: 
مباينة  واألخرى  جنته.  ودخول 
لها في أحوالها فوجوهها باسرة، 
أي كالحة مكفهرة لما تتوقعه 
بها  يفعل  أن  تظن  العذاب،  من 
بها  ينزل  أن  تتوقع  أي  فاقرة: 
ما يقطع فقار ظهورها. فنضارة 
بسور  مقابل  الــوجــوه  هــذه 

لرحمة  هذه  وانتظار  تلك، 
للعذاب. تلك  توقع  مقابل  اهلّل 
الذي  هو  التأويل  هذا  إن  ـ  ب 
سورة  خاتمة  فيه  ما  مع  يتفق 
عبس وهو قوله تعالى: }ُوُجوٌه 
َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة 
َغَبَرٌة  َعَليَها  َيوَمِئٍذ  ــوٌه  َوُوُج
بين  الفارق  إذ  َقَتَرٌة{.  َتْرَهُقَها 
المؤمنين  وجوه  به  وصفت  ما 
ووصفت  االستبشار،  من  هنا 
النظر  من  القيامة  آية  في  به 
المنتظر  فإن  االنتظار  بمعنى 
للرحمة مستبشر بها، والمنتظر 
والمستبشر منتظر لما استبشر به.
وباإلضافة إلى ذلك فإن كثيرًا 
من كبار الصحابة والمفسرين 
قد فسروا ناظرة بمعنى منتظرة.
 : )ع(  علي  اإلمــام  يقول  ـ   1
اآلخرة  في  إليه  ينظرون   ((
الدنيا  في  إليه  ينظرون  كما 
من  يأتيهم  ما  ينتظرون  أي 
رواية  وفي   .)) وإحسانه  نعمه 
أخرى له: )) إذا جاء المؤمنون 
أبواب  لهم  فتحت  الصراط  إلى 
أعده  ما  إلى  فينظرون  الجنة 
وما  والكرامة  الثواب  من  اهلّل 
)) الجزيلة  النعم  من  يعطون 
مجيبًا  ـ  السالم  عليه  وقــال 
الذي أسمعه  الشاك  الرجل  على 
المتشابهات،  اآليات  من  كثيرًا 
ــوٌه  }ُوُج تعالى:  قوله  ومنها 
َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
ـ: )) وأما قوله تعالى: }ُوُجوٌه 
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َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
ينتهي  موطن  في  ذلك  فإن 
يقال  نهر  إلــى  اهلّل  بأولياء 
من  يفرغ  بعدما  الحيوان  له 
فتنضر  منه  فيغتسلون  الحساب 
وجوههم وهو اإلشراق، ويذهب 
إلى  فينظرون  قذا  كل  عنهم 
دخول  في  لهم  يأذن  متى  ربهم 
الجنة،  يدخلون  ومنه  الجنة 
أخبر  حين  اهلّل  قول  وذلــك 
حيث  المالئكة  تسليم  عــن 
الموطن:  يستقبلونهم في ذلك 
َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعَلْيُكْم  }َساَلٌم 
َخاِلِديَن{ حيث يذهب عنهم كل 
واليعني  بالجنة  وأيقنوا  قذا 
األبصار  ألن  الرؤية؛  بالنظر 
اأَلْبَصاَر  ُيْدِرُك  التدركه }َوُهَو 
.)) اْلَخِبيُر{  اللَِّطيُف  َوُهــَو 
2  ـ قال األمير الحسين بن بدر 
الدين: وروي عن الضحاك: أن 
اهلّل  رحمه  العباس  بن  عبداهلل 
برجل  هو  فإذا  يوم  ذات  خرج 
إلى  ببصره  شاخصًا  ربه  يدعو 
رأسه،  فوق  يده  رافعًا  السماء 
بعد كالم:  عباس  ابن  له  فقال 
فقال  تناله.  ولن  تراه  لن   ((
الرجل: والفي اآلخرة؟ قال: نعم، 
والفي اآلخرة. قال الرجل: فما 
قول اهلّل: }ُوُجوٌه َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة 
ابن  فقال  َناِظَرٌة{؟  َها  َربِّ ِإَلى 
عباس: أليس يقول: }اَلُتْدِرُكُه 
اأَلْبَصاُر{؟ ثم قال: إن أولياء اهلّل 
تنضر وجوههم يوم القيامة وهو 

اإلشراق، ثم ينظرون إلى ربهم، 
لهم  يأذن  متى  ينتظرون  معناه 
في دخول الجنة بعد الفراغ من 
الحساب. ثم قال: }ُوُجوٌه َيوَمِئٍذ 
}َتُظنُّ  كالحة،  يعني  َباِسَرٌة{ 
يتوقعون  َفاِقَرٌة{  ِبَها  ُيْفَعَل  َأْن 
كذلك  العذاب،  بعد  العذاب 
َها َناِظَرٌة{، ينتظر  قوله }ِإَلى َربِّ
الثواب،  بعد  الثواب  الجنة  أهل 
انتهى. الكرامة((  بعد  والكرامة 
3  ـ وروي أيضًا عن سعيد بن 
}ُوُجوٌه   (( قال:  أنه  المسيب 
َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
إلى  النعم  من  ناضرة  قــال: 
تنتظر  بمعنى  ناظرة  ربها 
أحد((. اهلّل  واليرى  ربها  ثواب 
قال األمير الحسين بن بدر الدين: 
. والحسن  مجاهد  عن  ومثله 
4   ـ وقـال اإلمام زيـد بن علي 
)ع(  في تفسير اآلية: )) }ُوُجوٌه 
َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
منتظرة  وناظرة  مشرقة،  معناه 
)ع(:  زيد  اإلمام  قال  للثواب. 
إنما قوله: ناظرة إلى أمر ربها 
.)) والثواب  النعيم  من  ناظرة 
التي  وهذا القول يكذب الرواية 
الخطيب  أحمد  صالح  أوردهــا 
في كتابه )اإلمام زيد المفترى 
فيها على  افترى  والتي   ، عليه( 
بالرؤية. يقول  بأنه  زيد  اإلمام 
5  ـ وقال اإلمام القاسم الرسي 
أهل  فأما   (( اآلية:  تفسير  في 
على  ففسروها  واإليمان  العلم 

غير ما قاله أهل التشبيه: ثوابه 
ومايأتيهم  ورحمته  وكرامته 
.)) وفــوائــده  خــيــره  ــن  م
6  ـ  وفي تفسير الميزان للعالمة 
وفي   (( نصه:  ما  الطباطبائي 
العيون في باب ما جاء عن الرضى 
)ع( من أخبار التوحيد بإسناده 
محمود،  أبي  بن  إبراهيم  إلى 
قال: قال علي بن موسى الرضا 
}ُوُجوٌه  تعالى:  قوله  في  )ع( 
َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
تنتظر ثواب ربها  يعني مشرقة 
أقول:  الطباطبائي:  قال   .))
واالحتجاج،  التوحيد  في  ورواه 
والمجمع عن علي عليه السالم .
تفسير  فإن   (( الخليلي:  وقال 
النظر في اآلية باالنتظار مروي 
عن السلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم، فقد أخرجه اإلمام 
مسنده  في  حبيب  بن  الربيع 
الصحيح عن اإلمام علي بن أبي 
طالب كرم اهلّل وجهه من طريق 
أبي معمر السعدي كما أخرجه 
اهلّل  رضي  عباس  ابن  عن  أيضًا 
بن  الضحاك  طريق  عن  عنهما 
جبير  بن  سعيد  وطريق  قيس، 
وإبراهيم  مجاهد  إلى  وعزاه 
المسيب  بن  وسعيد  والزهري 
ورواه ابن مردويه عن ابن عمر 
الصحابة،  من  عنهما  اهلّل  رضي 
وعن عكرمة من التابعين ورواه 
عن عكرمة عبد بن حميد، كما 
صالح  وأبي  مجاهد  عن  رواه 
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ابن  الحافظ  صححه  بإسناد 
حجر، وأخرجه اإلمام ابن جرير 
عن مجاهد بخمسة أسانيد، وفي 
كالمه إنكار صريح للرؤية فقد 
أنه  عنه  رواية منصور  في  جاء 
قال: اليراه من خلقه شيء، وفي 
قال:  أيضًا  طريقه  من  أخرى 
كان الناس يقولون في حديث: 
فقلت   )) ربهم  فسيرون   ((
لمجاهد: إن الناس يقولون: إنه 
ُيرى. فقال: َيرى واليراه شيء.
للرؤية  المثبتون  وأنــكــر 
باالنتظار  النظر  تفسير 
ــه: ــَب ــــك لــخــمــس ُش وذل
النظر  تعدية  ان  ـــى:  األول
حمله  من  تمنع   )) إلى  بـ)) 
إذا  وخصوصًا  االنتظار  على 
 .)) الــوجــوه   (( ــى  إل أسند 
مجيء  ثبت  قد  أنه  وجوابها: 
االنــتــظــار  بمعنى  الــنــظــر 
 )) ــى  إل ـــ))  ب تعديته  حــال 
بالنقول  الوجوه  إلى  وإسناده 
الواضحة  والشواهد  الثابتة 
ذلك. أنكر  بمن  والعــبــرة 
ــن ضــوء  ــي ــع قـــد تــنــكــر ال
وينكر   ... رمد  من  الشمس 
سقم مــن  الــمــاء  طعم  الفم 
وأوضــح  ــة  األدل أقطع  ومــن 
ــى ذلـــك: ــل الــشــواهــد ع
ِذيَن  الَّ }ِإنَّ  تعالى:  قوله  ـ  أ 
َوَأْيَماِنِهْم   ِ اهللَّ ِبَعْهِد  َيْشَتُروَن 
اَلَخــالَق  ُأْوَلِئَك  َقِلياًل  َثَمنًا 
 ُ اهللَّ َواَلُيَكلُِّمُهُم  اآلِخَرِة  ِفي  َلُهْم 

الِقَياَمِة{.  َيْوَم  ِإَليِهْم  َواَلَيْنُظُر 
فكما تالحظ مجيء النظر حال 
تعديته بـ)) إلى (( وهو هنا ليس 
حملنا  لو  ألننا  الرؤية  بمعنى 
اآلية  هذه  في  المذكور  النظر 
أن  إلى  الرؤية ألدى ذلك  على 
اهلّل سبحانه وتعالى اليرى هؤالء 
يوم القيامة وهذا محال، والوجه 
لحمل النظر هنا إال على الرحمة 
أن  نتبين  هنا  ومن  واإلحسان، 
هو  الضعيف  إلى  القوي  نظر 
الضعيف  عطفه ورحمته، ونظر 
إلى القوي هو انتظار ذلك منه.
النظر  تعدية  إن  كما  ـ  ب 
مستعملة  بإلى،  االنتظار  بمعنى 
ــي كـــالم الــعــرب، ومــن  ف
معمر: بن  جميل  قول  ذلك 

وإذا نظرت إليك من ملك
والبحر دونك زدتني نعما
ــك. ــظــرت ــت ان وإذا  أي 
ـــك قــــول آخـــر: وكـــذل

وشعث ينظرون إلى بالل
كما نظر الظمآء حيا الغمام
الظماء. انتظر  كما  أي 

ومثله:
إني إليك لما وعدت لناظر

نظر الفقير إلى العزيز الموسر
كونه  بين  للتفرقة  والوجــه 
إلى  أو  الوجوه  إلــى  مسندًا 
المعنى  بهذا  جاء  فلقد  غيرها 
ــى الــوجــوه. ــاده إل ــن مــع إس

وجوه يوم بدر ناظرات
  إلى الرحمن يأتي بالخالص

ما  اللسان  صاحب  قــال  ـ  ج 
القائل  ــقــول  وي  (( نــصــه: 
أنظر  إنما  يرجوه:  ل  للمؤمَّ
إنما  أي  إليك،  ثم  اهلّل  إلى 
أتوقع فضل اهلّل ثم فضلك ((.

وروى الربيع عن سفيان بن عيينة، 
أن  راشد  أبي  عن  األعمش،  عن 
موالة لعتبة بن عمير قالت: إنما 
أنظر إلى اهلّل وإليك. فقال لها: 
تقولي كذلك ولكن قولي:  ال 
إليك. ثم  اهلّل  إلى  أنظر  إنما 
بن  يحيى  ــام  اإلم ــال  وق ـ  د 
أن  اللغة  التمنع   (( حمزة: 
ــى(  )إل الجر  حــرف  يقترن 
يقول  االنتظار.  بمعنى  بالنظر 
العرب  تقول  أحمد:  بن  الخليل 
انتظرته،  أي  فالن  إلى  نظرت 
ثابت: بن  حسان  قــول  وفــي 

وجوه يوم بدر ناظرات
إلى الرحمن يأتي بالخالص
أن  يمنع  الــذي  وما  قــال:  ثم 
)آالء(  مفرد  اسم  )إلى(  تكون 
المعنى:  ويكون  نعمة.  بمعنى: 
أو  منتظرة،  ربها  لنعمة  إما 
متطلعة.  شاخصة  ربها  لنعمة 
به  )إلى( مفعول  ويكون إعراب 
)ناظره(. الفاعل  إلسم  مقدم 
باعتبارها  ــى(  )إل ذكر  وقد 
من  كلٌّ  حرفًا  وليست  اسمًا 
األزهري في تهذيبه، ورواه أبو 
ابن  حكاه  كما  المبرد،  العباس 
األنصاري، وكذلك ابن دريد في 
الجمهرة، وابن السكيت في فصل 
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انتهى.   .)) والممدود  المقصور 
 هـ ـ  وقد أدرك صاحب العواصم 
الشبهة  هذه  ضعف  والقواصم 
وقال معترضًا عليها ما نصه: )) 
غير  في  يستعمل  قد  النظر  إن 
كقوله  بـ)إلى(  معدى  الرؤية 
َيْشَتُروَن  ِذيَن  الَّ }ِإنَّ  تعالى: 
َقِلياًل  َثَمنًا  َوَأْيَماِنِهْم   ِ اهللَّ ِبَعْهِد 
َلُهْم ِفي اآلِخَرِة  ُأْوَلِئَك اَلَخاَلَق 
ِإَليِهْم  َواَلَيْنُظُر   ُ اهللَّ َواَلُيَكلُِّمُهُم 
يِهْم{،  ُيَزكِّ َواَل  الِقَياَمِة  َيْوَم 
أهل  وعند  اللغة  في  النظر  بل 
الحدقة  تقليب  هو  الكالم: 
الصحيحة في وجه المرئي طلبًا 
رؤية  تحصل  لم  وإن  لرؤيته، 
اهلّل  على  اليجوز  وذلك  ذلك، 
في كل مذهب فال يختص نفيه 
ذلك  على  ويدل  ذكر،  عمن 
قوله تعالى: }َوَتَراُهْم َيْنُظُروَن 
اَلُيْبِصُروَن{. ــْم  َوُه ِإَلْيَك 
تعالى:  قوله  يكون  هذا  وعلى 
عن  كناية  ِإَليِهْم{  }َواَلَيْنُظُر 
.)) أعلم  واهلل  السوى  إهمالهم 

الــشــبــهــة الــثــانــيــة: 
االنــتــظــار  إن  ــل:  ــي ق فـــإن 
الوجوه. ال  القلوب  محله 

كذلك  الرؤية  جوابهـــا: 
تكون  وإنما  بالوجوه  التكون 
كذلك  كانت  ولو  بالعيون 
ذقت  القائل:  قول  لوجب صحة 
الطعم؛  أدركــت  أي  بوجهي. 

الوجه كما  في  الذوق  آلة  ألن 
الوجه. في  البصر  آلــة  أن 
فإسناد الرؤية إلى الوجوه غير 
قول  نسمع  لم  إذ  أصاًل  وارد 
ويتعذر  بوجهي،  رأيته  أحد: 
رأي  على  قطعًا  ذلك  جــواز 
الذي ينكر المجاز مطلقًا، أو في 
القرآن الكريم خاصة، كما هو 
الرؤية. مثبتي  من  الكثير  شأن 
  أما النافون للرؤية فيحملون 
وهو  أصحابها  على  الوجوه 
في  معهود  ذلك  ألن  حيح  الصَّ
فإن  العرب،  لغة  وفي  القرآن، 
العرب يقولون: قصدت وجهك. 
بمعنى قصدتك. فاالنتظار وإن 
فهو  لفظًا  الوجوه  إلى  أسند 
جاز  ولذلك  معنى،  ألصحابها 
إسناد الظن إليها في قوله تعالى: 
}َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرٌة َتُظنُّ َأْن 
ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرٌة{، ومن المعلوم 
أن الوجوه التظن وإنما أصحاب 
الوجوه يظنون، كما جاز إسناد 
إليها  والنصب  والعمل  الخشوع 
في قوله تعالى: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
َناِصَبٌة{، ويؤكد  َعاِمَلٌة  َخاِشَعٌة 
َنارًا  }َتَصَلى  بعده:  من  قوله 
َحاِمَيًة ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة َلْيَس 
فإن  َضِريٍع{،  ِمْن  ِإالَّ  َطَعاٌم  َلُهْم 
بالوجوه  خاص  غير  الصلى 
ألصحاب  والطعام  والسقي 
إسناد  ومثله  قطعًا،  الوجوه 
إلى  والرضى  والسعي  النعمة 
الوجوه في قوله تعالى: }ُوُجوٌه 

َراِضَيٌة{.  َسْعِيَها  لِّ َناِعَمٌة  َيوَمِئٍذ 
الرؤية  مثبتي  على  أشكل  وقد 
إسناد النظر في آية القيامة إلى 
الوجوه فترددوا بين القول بأنه 
أو  بالوجوه  أو  بالبصر  الرؤية 
بالجسم كله أو بحاسة سادسة، 
وما هذا اإلضطراب إال دليل على 
أصل  إلى  مستندين  غير  أنهم 
فيما قالوه، ولو أنهم فهموا اآلية 
الكريمة فهمًا صحيحًا وحملوها 
واللغة  السياق  يقتضيه  ما  على 
االضطراب. هذا  من  لسلموا 

الــشــبــهــة الــثــالــثــة:
 فإن قيل إن في االنتظار تنغيصًا 
اهلّل  إكرام  مع  يتنافى  وتكديرًا 
القيامة. يوم  األوفياء  لعباده 

جوابهـــا: إن االنتظار اليقتضي 
حال  كل  على  العيش  تنغيص 
كان  متى  ذلك  يوجب  وإنما 
ما  حصول  اليتيقن  المنتظر 
حبس  في  يكون  أو  ينتظره، 
واليدري متى يتخلص من ذلك 
وهل يتخلص أم ال؟ فإنه والحال 
هذه يكون في غم وحسرة فأما إذا 
تيقن وصوله إليه فال يكون في 
غم وحسرة خاصة إذا كان حال 
انتظاره في أرغد عيش وأهناه.
أال ترى أن من كان على مائدة 
قوم وعليها ألوان األطعمة اللذيذة 
وينتظر  بها  ويلتذ  منها  يأكل 
فإنه  وصوله  ويتيقن  آخر  لونًا 

الــزاوية العــلميـــة
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وتكدير،  تنغيص  في  اليكون 
متضاعف.  سرور  في  يكون  بل 
األطعمة  إليه  مت  ُقدِّ لو  حتى 
بها. لتبرم  واحدة  دفعة  كلها 
الجنة  ــل  أه ــال  ح كــذلــك 
إذا  وتنغيص  غم  في  اليكونون 
إلى  وصولهم  يتيقنون  كانوا 
. حال  كل  على  ينتظرون  ما 

ـــة: ـــع ـــراب ــة ال ــه ــب ــش ال
رحمة  انتظار  إن  قيل:  فإن   
المؤمنين  عباده  قبل  من  اهلّل 
فكيف  الدنيا  في  حاصل  أمر 
ــه فــي اآلخـــرة؟ ــدون ب ــوع ي

بين  ما  البعد  جوابهـــا: 
بين  فشتان  واضح،  االنتظارين 
الشهوات  دار  حال من كان في 
بخاتمته  عارف  غير  والنزغات 
طوى  ومن  بمصيره،  والمتيقن 
حتى  العقبات  وتجاوز  المراحل 
تلقته المالئكة في زمرة السعداء: 
}أالَّ َتَخاُفْوا َواَلَتْحَزُنْوا َوَأْبِشُرْوا 
ُتْوَعُدْوَن{. ُكْنُتْم  ِتْي  الَّ ِة  ِباْلَجنَّ

إن  قيل  فإن  الخامسة:  الشبهة 
}اَلُتْدِرُكُه  تعالى:  اهلّل  قول 
اأَلْبَصاَر{  ُيْدِرُك  َوُهَو  اأَلْبَصاُر 
ــوٌه  }ُوُج تعالى:  وقوله  عام 
َها َناِظَرٌة{  َيوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربِّ
يبنى  أن  العام  حق  ومن  خاص، 
حق  من  كما  الخاص  على 
المقيد. على  يبنى  أن  المطلق 

الخاص  يبنى  إنما  جوابهــــا: 
تخصيصه،  أمكن  إذا  العام  على 
وهذه اآلية التحتمل التخصيص، 
الرؤية  بنفي  تمدح  تعالى  ألنه 
وما  ذاتــه  إلى  يرجع  تمدحًا 
إلى  راجعًا  مدحًا  نفيه  كان 
ذاته كان إثباته نقصًا، والنقص 
وقد  تعالى.  اهلّل  على  اليجوز 
إذا  إال  هذا  اليصح  بأنه  يجاب 
الرؤية  على  دالة  اآلية  كانت 
للرؤية  محتملة  كانت  إذا  أما 
اليحتج  فالمحتمل  وغيرها 
بها. التخصيص  يصح  فال  به 
تخصص  إنما  اآلية  هذه  أن  أي 
تعالى  أنه  أفادت  إذا  اآلية  تلك 
يرى في حال من األحوال وليس 
ألن  ذلك،  يقتضي  ما  اآلية  في 
الرؤية  بمعنى  هو  ليس  النظر 
البصرية للذات اإللهية كما تقدم.
أدرك  وقد  الخليلي:  أحمد  قال 
من  المنصفون  المحققون 
معتقدي الرؤية ضعف االستدالل 
الحجة  بهذه  الرؤية  ثبوت  على 
فالسيد محمد  بذلك،  فصرحوا 
رشيد رضا يقول في المنار: )) 
وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل 
النفي فيها  الرأي إن آيات  بادئ 
أصرح من آيات اإلثبات كقوله 
وقوله  َتَراِني{،  }َلْن  تعالى: 
اأَلْبَصاُر{،  }اَلُتْدِرُكُه  تعالى: 
النفي  على  داللة  أصرح  فهما 
من قوله تعالى: }ُوُجوٌه َيوَمِئٍذ 
على  َناِظَرٌة{  َها  َربِّ ِإَلى  َناِضَرٌة 

النظر  استعمال  فإن  اإلثبات 
بمعنى االنتظار كثير في القرآن 
تعالى:  كقوله  العرب،  وكالم 
 ُ }َهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َيْأِتَيُهُم اهللَّ
َن الَغَماِم َواْلَماَلِئَكٌة{،  ِفي ُظَلٍل مِّ
ِإالَّ  َيْنُظُروَن  تعالى: }َما  وقوله 
تعالى:  وقوله  َواِحَدًة{،  َصيَحًة 
}َهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َتْأِويَلُه{، وثبت 
أنه استعمل بهذا المعنى متعديًا 
بإلى، ولذلك جعل بعضهم وجه 
اآلخر  المعنى  على  فيه  الداللة 
وهو توجيه الباصرة إلى ما تراد 
الوجوه  إلى  أسند  إنه  رؤيته، 
إسناد  يصحح  ما  فيه  وليس 
الباصرة  العيون  إليها إال  النظر 
وهو في الدقة كما ترى ((  .

]رؤية اهلل تعالى بين العقل 
والّنقل[ .
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شئ  أرفــع  التواضع  أن  اعلم 
شئ  ضع  أو  والتكبر  للرفيع، 
رافــع  والــتــواضــع  للوضيع، 
للمودة،  وجــالــب  لــلــعــداوة، 
اهلل. عند  القدر  عظيم  وهو 
تواضعوا  أن  تعالى  اهلل  )أوحى 
حتى ال يبغي أحد على أحد، وال 
يفخر أحد على أحد( بهذا أخبر 
النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم 
مبسوطة  اهلل  يد  )إن  قال:  أنه 
نفسه  رفع  فمن  خلقه،  على 
نفسه  وضع  ومن  اهلل،  وضعه 
رفعه اهلل، وال يمشى امرؤ على 
اهلل  سلطان  يبغي  شبرا  األرض 
كبرا إال أكبه اهلل(. وعن النبي 
صلى اهلل عليه وآله وسلم )من 
لبس الصوف، وانتعل المخصوف، 
شاته،  وجلب  حماره،  وركب 

وأكل مع عياله، فقد نحي اهلل 
عبد،  وابن  عبد  إني  الكبر،  عنه 
واكل  العبيد،  جلسة  أجلس 
أكلة العبيد( ، ولم يأكل طعاما 
ركبتيه. على  جاث  وهو  إال 
ومر المهلب بمطرف بن الشّخير 
وهو يتبختر في جبة خز، فقال 
مطرف بن عبد اهلل: يا عبد اهلل 
هذه مشية يبغضها اهلل ورسوله، 
فقال المهلب: أما تعرفني ؟ فقال: 
بلى أعرفك أولك نطفة مذرة، 
وتحمل  قذرة،  جيفة  وآخرك 
فترك  عذرة.  ذلك  بين  فيما 
ومضي.  المشية  تلك  المهلب 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  ومر 
وآله وسلم بخياط يأكل التمر 
على  فجلس  فدعاه،  دكانه  في 
حرف الدكان يأكل معه، فكأن 
القوم أعظموا ذلك فقال: )نعم 
ألجبت،  كراع  إلى  دعيت  لو 
لقبلت( ذراع  إلى  أهدي  ولو 

الرتداء بمعالي األمور 
وأشرافها، والخلع لرذائلها 

وسفسافها :

وهذا الجنس هو أعلى األجناس، 
حبالة  وهــو  اللباس،  وأبهج 
الجالل.  ومغناطيس  الكمال 
اهلل  صلى  النبي  حديث  وفي 
يحب  اهلل  )إن  وسلم  وآله  عليه 
سفسافها  ويكره  األمور،  معالي 
اهلل  صلى  وعنه   . وقبيحها( 
عليه وآله وسلم )إن اهلل كريم 
األمور،  ومعالي  الكرم  يحب 
. سفسافها(  ويكره  ويبغض 
وإن  القبيل  هــذا  أن  واعلم 
قيده  ما  جميع  على  يأتي  كان 
بحسنه  وقضى  والشرع،  العقل 
أفردته  فإنما  والطبع،  اإللف 
في  مخصوصة  ــور  أم لبيان 
الهيبة،  تكسب  والتروك  األفعال 
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الجاللة  المحبة، وتجلب  وتثمر 
والكمال، عند ذي العزة والجالل 
ويستعين  الطالب،  بها  ليهتدي 
بها في جميع المطالب، ويقيس 
جنسها،  من  يعرض  ما  عليها 
والتسديد. التوفيق  ــاهلل  وب

والرئيس،  للشريف  ،واإلجالل 
والتلطف  والترحم  والتعطف 
كله  ذلك  وإظهار  والتكرم، 
وباللسان  بالطالقة،  الوجه  في 
العين  وفي  الكالم،  في  باللين 
مجالسيه،  كل  إلى  باإلقبال 
القبيل  هذا  من  ذلك  وغير 
بحسب  ويختلف  واســع،  فإنه 
واألزمان  البلدان  في  العادات 
واألعيان، فهذا شئ يكسب الحمد، 
الضغائن  وينفي  المجد،  ويدخر 
واألحقاد، ويغسل حسد الحاسد. 
وفي حديث النبي صلى اهلل عليه 
تدعن  ذر ال  أبا  )يا  وآله وسلم 
فعلته،  إال  المعروف  من  شيئا 
فكلم  ذلك  على  تقدر  لم  فإن 
. طليق(  إليهم  وأنت  الناس 
وآله  عليه  اهلل  صلى  وعنه 
وسلم )الكلمة الطيبة صدقة( .

قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
)إذا أتاكم الزائر فأكرموه( .

أتاكم  )إذا  السالم:  عليه  قال 
. وجاء  كريم قوم فأكرموه( 
رجل إلى الشعبي فطرح له وسادة، 
وروى له هذا الخبر. وروي أن 
له  فأمرت  سائل  بها  مر  عائشة 
بكسرة، ومر بها رجل ذو هيئة 
بالمائدة،  له  وأمرت  فأقعدته، 
أمرنا  فقالت:  ذلك  عن  فسئلت 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 
وسلم أن ننزل الناس منازلهم( 
يصفين لك  ثالث  . وعن عمر 
إذا  عليه  )تسلم  وألخيك: 
لقيته، وتوسع عليه في مجلسه، 
إليه(. أسمائه  بأحب  وتدعوه 

قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
)أحسنوا مجالسة من جالسكم(. 
)كان  السالم:  عليه  علي  وقال 
جلسائه  كل  يعطي  اهلل  رسول 
من  أحــد  يحسب  ال  بنصيبه، 
جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه 
عباس:  ابن  وقال  جلسائه(.  من 
خصال،  ثالث  للجليس  )عليك 
جلس  وإذا  له،  وسعت  أقبل  إذا 
استمعت  وإذا حدث  عليه،  أقبلت 
أن  ينبغي  فإنه  وصــدق  لــه(. 
مناهبة.  ال  مناوبة  الكالم  يكون 
)رأيت  الطفيلقال:  أبي  وعن 
النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وأنا  بالجعرانة  لحما  يقسم 
يومئذ غالم أحمل عظم الجزور 
دنت  حتى  ــرأة  ام أقبلت  إذ  ؛ 

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  من 
رداءه  لها  فبسط  وسلم  وآله 
؟  فقلت: من هي  عليه،  فجلست 
أرضعته( التي  أمه  فقالوا: هذه 

وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي  قال 
وسلم: )من سمع من رجل حديثا 
ال يشتهي أن يذكر فهو أمانة، 
. وقال عليه  لم يستكتمه(  وإن 
 . باألمانة(  السالم:)المجالس 
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم 
  ، العشيرة(  مجالس  )أحسنوا 
الرجل  فقال: »إن   ، أبان  فسئل 
إذا كان في مجلسه ال يبالي ما 
قال، فإذا كان في غيره تحفظ 
اهلل  صلى  وقال  كالمه«.  في 
عن  )يجزي  وسلم:  وآله  عليه 
يسلم  أن  مرت  إذا  الجماعة 
أن  القعود  عن  ويجزي  أحدهم، 
يرد أحدهم( . وقال أيضا عليه 
دون  اثنان  ينتجين  )ال  السالم: 
يحزنه(. ذلك  فإن  صاحبهما، 
هين:  شئ  )البر  بعضهم  وعن 
وجه طليق، وكالم لين(. وعن 
تهاون  )من  عيينة:  بن  سفيان 
ومن  ته،  مرؤ  ذهبت  باإلخوان 
تهاون بالسلطان ذهبت دنياه، ومن 
تهاون بالصالحين ذهبت أخرته(.

 ] اإلرشاد إلى نجاة العباد [ .
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ت���ح���ف���ة ت����ه����دى ل����م����ن ي����ه����وى ع��ل��ي��ا 

وت�������ح�������ي�������ي ك�����������ل ح�����������ي ص�����������ادق 

وت������������ن������������ادي ك�����������ل ن��������������اد ح������اف������ل 

ل������م ي����ك����ن م������ن م����س����ك داري�����������ن وق����د 

ض�����م�����خ�����وا أس�����م�����اع�����ك�����م م�������ن ن����ش����ره 

ي��������ا إم��������ام��������ا س�����ب�����ق ال�����خ�����ل�����ق إل�����ى 

ب������������اذال ل����ل����ن����ف����س ف����ي����م����ا ي����رت����ض����ي 

ف��������رق��������ى ف���������ي م������ك������ة أك�����ت�����اف�����ه 

ال����س����م����ا  أف������������اك  ي����ل����م����س  أن  ك����������اد 

وف������������������������داه ل�������ي�������ل�������ة ه��������م��������ت ب����ه 

ب��������ات ف������ي م���ض���ج���ع���ه ح����ي����ن س����رى 

خ�������اب م�����ا رام����������وا وه�������ب ال���م���رت���ض���ى 

م�����ن رق������ى ش��������أوا م�����ن ال���م���ج���د ع��ل��ي��ا

ق����ل����ب����ه م�����غ�����رى ب����م����ن ح������ل ال����غ����ري����ا

ب������ل������س������ان ي�����ن�����ش�����ر ال������م������س������ك ذك�����ي�����ا

م��������أ ال�����������داري�����������ن ع�������رف�������ا م����ع����ن����وي����ا

وارش������ف������وا ك����أس����ا م�����ن ال���ن���ظ���م روي�����ا

ط�����اع�����ة ال����م����خ����ت����ار م������ذ ك��������ان ص��ب��ي��ا

س������ي������د ال��������رس��������ل ص������ب������اح������ا وع����ش����ي����ا

ف�������غ�������دت أص������ن������ام������ه م������ن������ه ج���ث���ي���ا

وي���������اق���������ى ك������ف������ه ك���������ف ال�����ث�����ري�����ا

ف����ت����ي����ة ت�����اب�����ع�����ت ال�����ش�����ي�����خ ال�����غ�����وي

ب���������روح���������ي س���������اري���������ا ك������������ان س�����ري�����ا

ون���ج���ى ال���م���خ���ت���ار ي���ط���وي ال���ب���ي���د ط��ي��ا
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ت���ح���ف���ة ت����ه����دى ل����م����ن ي����ه����وى ع��ل��ي��ا 

وت�������ح�������ي�������ي ك�����������ل ح�����������ي ص�����������ادق 

وت������������ن������������ادي ك�����������ل ن��������������اد ح������اف������ل 

ل������م ي����ك����ن م������ن م����س����ك داري�����������ن وق����د 

ض�����م�����خ�����وا أس�����م�����اع�����ك�����م م�������ن ن����ش����ره 

ي��������ا إم��������ام��������ا س�����ب�����ق ال�����خ�����ل�����ق إل�����ى 

ب������������اذال ل����ل����ن����ف����س ف����ي����م����ا ي����رت����ض����ي 

ف��������رق��������ى ف���������ي م������ك������ة أك�����ت�����اف�����ه 

ال����س����م����ا  أف������������اك  ي����ل����م����س  أن  ك����������اد 

وف������������������������داه ل�������ي�������ل�������ة ه��������م��������ت ب����ه 

ب��������ات ف������ي م���ض���ج���ع���ه ح����ي����ن س����رى 

خ�������اب م�����ا رام����������وا وه�������ب ال���م���رت���ض���ى 

واألم���������������ان���������������ات إل��������������ى أرب�������اب�������ه�������ا 

ك��������ان س����ه����م����ا ن������اف������ذا ح����ي����ث م��ض��ى 

م��������ن ب�������ب�������در ف�����ل�����ق ال��������ه��������ام وق�����د 

وب����������أح����������د ح�������ي�������ن ش�������ب�������ت ن�������اره�������ا 

ت�����ره  ق�������د  ت���������رى  وم���������ن  ود  واب�����������ن 

وان��������ش��������ر األخ���������ب���������ار ع��������ن خ����ي����ب����ر ي���ا 

وأب�����������و ال����س����ب����ط����ي����ن ي����ش����ك����و ج���ف���ن���ه 

وق�������ض�������اي�������ا ف�����ت�����ك�����ه ل���������و رم����ت����ه����ا 

م�����ن س��������واه ك������ان ص���ن���و ال��م��ص��ط��ف��ى 

وك������������ه������������ارون غ������������دا ف���������ي ش�����أن�����ه 

وغ�����������������داة ال������ط������ي������ر م���������ن ش������ارك������ه 

م�����ن رق������ى ش��������أوا م�����ن ال���م���ج���د ع��ل��ي��ا

ق����ل����ب����ه م�����غ�����رى ب����م����ن ح������ل ال����غ����ري����ا

ب������ل������س������ان ي�����ن�����ش�����ر ال������م������س������ك ذك�����ي�����ا

م��������أ ال�����������داري�����������ن ع�������رف�������ا م����ع����ن����وي����ا

وارش������ف������وا ك����أس����ا م�����ن ال���ن���ظ���م روي�����ا

ط�����اع�����ة ال����م����خ����ت����ار م������ذ ك��������ان ص��ب��ي��ا

س������ي������د ال��������رس��������ل ص������ب������اح������ا وع����ش����ي����ا

ف�������غ�������دت أص������ن������ام������ه م������ن������ه ج���ث���ي���ا

وي���������اق���������ى ك������ف������ه ك���������ف ال�����ث�����ري�����ا

ف����ت����ي����ة ت�����اب�����ع�����ت ال�����ش�����ي�����خ ال�����غ�����وي

ب���������روح���������ي س���������اري���������ا ك������������ان س�����ري�����ا

ون���ج���ى ال���م���خ���ت���ار ي���ط���وي ال���ب���ي���د ط��ي��ا

ع������ن������ه أداه������������������ا وواف���������������������اه ب�����ري�����ا

وع�����ل�����ى األع��������������داء س����ي����ف����ا م���ش���رف���ي���ا

ه�����ام ف����ي ال���ش���ق���وة م����ن ك�����ان ش��ق��ي��ا

ف����ت����ي����ة ك������ان������ت ب�����ه�����ا أول�����������ى ص���ل���ي���ا

وه������و ل���ي���ث ك������ان ف�����ي ال�����ح�����رب ج���ري���ا

ح�������ب�������ذا ف������ت������ح ب������ه������ا ك�����������ان ب���ه���ي���ا

وب������ري������ق ال����م����ص����ط����ف����ى ع��������اد ب���ري���ا

رم�������ت م�����ا ي���ع���ج���زن���ي م�����ا دم�������ت ح��ي��ا

وص����ي����ا ك�����������ان  ب�������ع�������ده  س�������������واه  أو 

ن����ب����ي����ا ل��������ي��������س  أن���������������ه  إال  م��������ن��������ه 

ش����وي����ا ال�����ط�����ي�����ر  ل�������ه  ج���������اء  إذ  ف�����ي�����ه 
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الحمُد هلل والّصالة والّسالم على 
 ، واُلمرسلين  األنبياء  أشرف 
سّيدنا محّمد الّنبي األمين ، وعلى 
 ، الّطاهرين  الّطيبين  بيته  أهل 
االهتدا  وعالماُت   ، الّنجا  ُسفن 
الّصحابة  على  اهلل  ورضــوان   ،
بخيٍر  لُهم  والّتابعين   ، المّتقين 
. الّدين  يــوم  إلــى  وإحــســاٍن 
وبــــــــــــعــــــــــــد :
فهذه سطوٌر أصُلها تمهيٌد ورسُم 
طريٍق مُمنَهج قد ُيساهُم وُيساعُد 
في  الُمسلمين  غير  الباحثين 
على  للتعّرف  البحثّية  رحلتِهم 
رحاِبه  إلى  والّدخول   ، اإلسالم 
معه  يجعلُهم  ال  قوّيًا  ُدخــواًل 
اّتجاه  بسُلوك  أنُفسَهم  يظلموَن 
خاطٍئ َيفهمون من خالِله المنهج 
اإلسالمّي فهمًا خاطئًا ، فيكونون 
حّظ  أنُفَسهم  ظلُموا  َقد  بهذا 
الَبحث والتعّرف على اإلسالم من 
الُمشِرق  الوّضاء  الّصحيح  جانِبه 
،  وذلَك أّن الباحث أو الَباحثين 
اإلسالمّي  البيت  داخل  سيجُدون 
مدارس متعّددة ، وأفهام ُمختلَفة 
في  ُمختلَفة  وآلّيات   ، للقرآن 

َقبول األحاديث ، وفتاوى متعّددة 
زيادة  ذلك  فيكون   ، الّدين  في 
عليهم في تعسير  إيَجاد القاعَدة 
أو  ُيحاوروَنها  التي  اإلسالمية 
يستندوَن إليها عند االستفَسار ، 
والّدليل  الُمختَصر  هذا  فوضعَنا 
من أصل شريعتَنا ، وعلى منَهج 
العتَرة الّطاهرة من أئّمة الزيدّية 
 ، والحسين  الحَسن  بني  سادات 
ومنبعُه  ومرجُعه  أصُله  والذي 
)الَعقل والكتاب والسّنة( ، لتكون 
 ، العيان  أَمام  واضحًة  ركائزًا 
فتكون   ، اإلسالم  إليها  ُيحاَكم 
أصوٍل  إلى  الُمحاَكمة  أصل 
وأصٍل   ، متيَنة  ومباٍن   ، قوّية 
اهلل  َشاء  إن  الباحُث  به  َيهتدى 
إاّل  ذلك  نكتُب  ولسنا   ، تعالى 
فأّما   ، الباحثين  من  للُمنصفين 
وُمستشّددا  ُمراهقًا  كان  َمن 
ُمتعّننًا لفكرِته وما أصّله له رأُيه 
األّول فهذا أّنى يقتنُع وكيَف ، 
بل إّنه ال يضّر إاّل نفَسه حقيقًة 
عن  باحٌث  إال  اإلنسان  فليَس   ،
فمتى   ، بها  لُيؤمَن   ، الحقيَقة 
تلك  خلَف  وتمترس  قفَزها 

األقوال الّصادَرة من داخل البيت 
اإلسالمي ُبعموم ، َووْجُهَها الخطأ 
 ، اإلسالمّية  الّنظرية  أصل  على 
لُيشّنع بها على الُمسلمين ، فإّنه 
بذلك الِفعل قد حاَد عن طريق 
فال   ، َهــواه  واّتبع   ، اإلنَصاف 
يستحّق أن يكوَن باحثًا وال عاقاًل 
، لذلك كتبنا سبَع ركائز تعّم 
الُملحدين  وُتخاطُب  الباحثين 
وراعيَنا  منَحاهم،  نحى  وَمن 
 ، اإلمالل  لعَدم  االختَصار  فيها 
ُمكتفين باإلشاَرة وببحث الباحث 
َلين  عن تفصايل الَمسائل ، ومُحمَّ
لو  باألدّلة  الّتفصيل  بعزيَمة 
 ، تعالى  اهلل  وّوفق  الوقت  سمَح 
فِمن  تلَك  الّركائز التي يجُب 
أن يلتفَت إليها الباحث  )ونخّص 
الُملِحَد( عند حواِره مع الُمسلم :
اإلسالم  أّن   : األوَلى  الّركيزة 
واحٌد  تعالى  اهلل  أّن  أّصَل  قد 
َأَحــٌد((   ُ اهللَّ ُهَو  ــْل  ))ُق  ، أَحد 
تعالى  وأّنه   ، ــالص:01[   ]اإلخ
َوُهَو  َشْيٌء  َكِمْثِلِه  ))َلْيَس   :
  ] ]الشورى:11 الَبِصيُر((  ِميُع  السَّ
وال  شيء  كّل  علُمه  وســَع   ،

اإلسالم رَح��اب  إىل  الّصحيح  امَلدَخل 

امُل���س���ل���م غ�����ر  ل���ل���َب���اح���ث   

الشّريف فهد بن حسن بن عبداهلل شايم
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أو  توّهمًا  أَحد  بإدراِكه  ُيحيُط 
اأَلْبَصاُر  ُتْدِرُكُه  ))الَّ   ، تبّصرًا  
َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف 
وال   ، ]األنعام:103[  اْلَخِبيُر(( 
يجوُز عليه الّزمان والَمكان ألّنه 
قرَأ  فإن  والمَكان،  الّزمان  خالُق 
الُملِحد في ُكتب وأقوال ُعلَماء 
ذلك  على  ُينافي  ما  الُمسلمين 
كَمن   ، الُجملة  وتلَك  األصل 
بذاِته  الّسماء  في  اهلل  أّن  يقوُل 
أو   ، الكرسّي  على  اهلل  أّن  أو   ،
أّن هلل أعضاًء وانتقااًل ، فَعليه أن 
ال يحُكم على اإلسالم من خالِل 
الُملحد  َحاكَم  فإن   ، كّله  هذا 
اإلسالم إلى هذه األقوال الحادَثة 
ما  وُمحكم  أصل  على  الُمخالَفة 
نقلناُه لَك ِمَن اآلَيات فإّنما ُهو 
يبَحث  أن  وُيريُد  ُمنصٌف  غير 
للخروج  البارَدة  األعــذار  عن 
الّشريَعة  وأصول  ُمحكمات  من 
نفِسه  على  والّتدليس  بالّتمويه 
 ، األغَمار   العاّمة  وعلى   ، أّواًل 
االختالف  نُنكر  فال  ونحُن 
ولكّن   ، اإلسالمّي  البيت  داخل 
أو  األفراد  من  االختالف  ذلك 
وإلى  إليِهم  عائٌد  ُهو  الجَماعات 
أصل  على  عائٌد  ال  أنظارِهم 
جعلها  التي  اإلسالمّية  الّنظرّية 
بكتاِبه  محروسًة  تعالى  اهلل 
األمين  نبّيه  وسّنة   ، الَكريم 
آله  وعلى  عليه  اهلل  َصلوات 
األولى  الّركيَزة  فهذه   ، وسّلم 
للخاِلق  الّتوحيد  باب  في  وهي 
جّل شأنه ، ويتفّرع منها أّن اهلل 
 ، ورازٌق   ، وخالٌق   ، حّي  تعالى 
وَقديٌم بمعَنى ال أّول لوجوِده .

اإلسالم  أّن   : الّثانية  الّركيزة 
ال  عدٌل  تعالى  اهلل  أّن  أّصَل  قد 
ُيعّذب  وال   ، َيجور  وال  يظلُم 
 : تعالى  اهلل  قال   ، ُبجرم  إاّل 
))َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن 
ٍم  ِبَظالَّ َربَُّك  َوَما  َفَعَلْيَها  َأَساء 
ال  وأّنه   ، ]فصلت:46[  ْلَعِبيِد((  لِّ
وال  َيقدروَن  ال  ما  العباد  ُيكّلف 
))اَل   : تعالى  قال   ، يستطيُعون 
ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما 
اْكَتَسَبْت((  َما  َوَعَلْيَها  َكَسَبْت 
َيقضي  ال  وأّنه   ، ]البقرة:286[ 
 ُ ))َواهللَّ والَمعاصي  بالفَساد 
 ، ]غافر:20[    )) ِباْلَحقِّ َيْقِضي 
والجّن  اإلنــس  خلَق  اهلل  وأّن 
ُمخّيرين قادرين على أن يَفعلوا 
وَيترُكوا بإرادتِهم ُهم وبفعلِهم 
ذلك  في  تعالى  اهلل  من  ليَس 
وجعَلهم   ، خلَقهم  أّنه  إاّل  كّله 
يجُبرهم  فلم  ُمريدين  ُمخّيرين 
على أفعالِهم لَكي ال يحتّج مكّلف 
على اهلل تعالى فيقول : ))َسَيُقوُل 
َما  اهلّلُ  َشاء  َلْو  َأْشَرُكوْا  ِذيَن  الَّ
ْمَنا  َحرَّ َواَل  آَباُؤَنا  َواَل  َأْشَرْكَنا 
ِذيَن  الَّ َب  َكذَّ َكَذِلَك  َشْيٍء  ِمن 
ُقْل  َبْأَسَنا  َذاُقوْا  َحتَّى  َقْبِلِهم  ِمن 
َفُتْخِرُجوُه  ِعْلٍم  ْن  مِّ ِعنَدُكم  َهْل 
نَّ َوِإْن َأنُتْم  ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ َلَنا ِإن َتتَّ
]األنعام:148[  َتْخُرُصوَن((  َإالَّ 
أّن نبّينا  ،  نعم! وأّصل اإلسالم 
محّمد َصلوات اهلل عليه وعلى آله 
نبّي صاِدق ال ينطُق عن الَهوى وال 
َيكذُب وال َيجور ، ))َفآِمُنوْا ِباهلّلِ 
ِذي ُيْؤِمُن  يِّ الَّ ِبيِّ اأُلمِّ َوَرُسوِلِه النَّ
ُكْم  َلَعلَّ ِبُعوُه  َواتَّ َوَكِلَماِتِه  ِباهلّلِ 
َتْهَتُدوَن(( ]األعراف:158[ ، وأّن 

الُقرآن كتاب اهلل تعالى ووحيُه 
 ، والَحق  الُهدى  فيه  وتنزيُله 
وأّنه كتاٌب محفوٌظ عن الّزيادة 
ا َنْحُن  والّنقصان والّتحريف ))ِإنَّ
ا َلُه َلَحاِفُظوَن((  ْكَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ َنزَّ
قرَأ  فإن  نعم!   ، ]الحجر:09[ 
الُملِحد في ُكتب وأقوال ُعلَماء 
ذلك  على  ُينافي  ما  الُمسلمين 
كَمن   ، الُجملة  وتلَك  األصل 
يقوُل أّن اهلل خلَق العباد ُمجبرين 
على أفعاِلهم ، أو أّن اهلل يقضي 
بالُكفر والفَساد على الِعباد ، أّو 
أّن اهلل ُيريد المعاصي للعَباد ، أو 
شّرًا  العباد  أفعال  يخلُق  اهلل  أّن 
مُحّرف  القرآن  أّن  أو   ، وخيرًا 
أو يروي في  أو نقصان  بزيادٍة 
أو   ، الّروايات  الَمعنى  ذلك 
يقدُح في نبّينا األمين بالّروايات 
واجٌب  فُهنا   ، الّصحيحة  غير 
على  يحُكم  ال  أن  الُملِحد   على 
اإلسالم من خالِل هذه اإلطالَقات 
، فإن حاكَم الُملحد اإلسالم إلى 
الُمخالَفة  الحادَثة  األقوال  هذه 
له  نقلناُه  ما  وُمحكم  أصل  على 
من اآلَيات فإّنما ُهو غير ُمنصف 
أدّلة  أي  عن  يبَحث  أن  وُيريُد 
شرحنا  من  تقّدم  كما  بــارَدة 
فهذه   ، األولــى  الّركيزة  في 
باب  في  وهي  الّثانية  الّركيَزة 
الَعدل اإللهّي للخاِلق جّل شأنه .
الّركيزة الّثالثة : أّن اإلسالم قد 
أّصَل أّن اهلل تعالى ال ُيخلف الَوعد 
الَقول  يتبّدل  ال  أي   ، والَوعيد 
ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما  َلديه ، ))َما ُيَبدَّ
ْلَعِبيِد(( ]ق:29[ ، فمن  ٍم لِّ َأَنا ِبَظالَّ
يستحّقها  فإّنه  الجّنة  اهلل  وعَده 
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وسيدُخل الّجنة ال َمحالة ، ومن 
توّعده اهلل بالّنار فإّنه يستحّقها 
وسيدُخل الّنار ال َمحالة ، فكتاُب 
اهلل تعالى وفيه وعُد اهلل ووعيُده 
والكافرين  والفّساق  للُمؤمنين 
والُمشركين ، ولن يتبّدل ذلك 
 ، القياَمة  َيوم  الَوعيد  أو  الوعد 
من  الّصالحات  غير  عمل  وَمن 
ذلك  على  ومــات  الُمسلمين 
ُمصّر  بل  منه  تائٍب  غير  الَعمل 
رحَمة  يستحّق  ال  فإّنه  عليه 
اهلل  قال   ، جّنته  وال  تعالى  اهلل 
تعالى : ))َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ 
ُقوَن  َيتَّ ِللَِّذيَن  َفَسَأْكُتُبَها  َشْيٍء 
ُهم  ِذيَن  َوالَّ َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن 
ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن(( ]األعراف:156[ 
الّثالَثة  الّركيَزة  فهذه    ،
والوعيد  الوعد  باب  في  وهي 
مَسائل  منها  ويتفّرع   ، للخاِلق 
المستحّقين  لغير  الّشفاعة 
وكذلك   ، ُمنتفَية  فإّنها 
عن  والّنهي  بالَمعروف  األمر 
. بشروِطه  واجٌب  فإّنه  الُمنكر 
الَعقل  أّن   : الّرابعة  الّركيزة 
ُهو مصدُر المعرَفة األّول ، وأّن 
مقّدمات  على  تعتمد  نتائَجه 
 ، الّناظر  اعتمَدها  التي  الّنظر 
ُأسس  على  مبنّية  كاَنت  فإن 
فستوصُله  صحيَحة  ومقّدمات 
إلى الحقيَقة ، وإن كاَنت مبنّية 
باطَلة وغير  على مقّدمات نظَر 
وتنظيرّية  ووهمّية  صحيَحة 
فلسفّية فلن ُتوصَله إلى الحقيَقة 
خبطًا  الّناظر  ذلك  وسيخبُط 
مسائل  في  فاالحتكاُم   ، عجيبًا 
 ، والَعدل   ، )الّتوحيد  األصول 

والَوعيد(  الوعد  وأّمهات مسائل 
ما  على  يدّل  فالعقل   ، للَعقل   ،
ِصدق  على  يدّل  الَعقل   ، بعَده 
الُقرآن  حجّية  وعلى   ، النبّوة 
االلَتزام  على  يدّل  والقرآن   ،
والسّنة   ، المحمدّية  بالسّنة 
المحمدّية تدّل على اّتباع العترة 
تفصيل  وسيأتي   ، المحّمدّية 
التلقّي  في  المصادر  هذه  معنى 
 . القادَمة  الّثالث  الّركائز  في 
الّركيزة الخامَسة : أّن اإلسالم 
واضحًا  طريقًا  لألّمة  أّصَل  قد 
للنبّوة  وَخاِلٌف  امتداٌد  هو  بّينًا 
رسول  بخاتمّية  انقطاعها  بعد 
اهلل َصلوات اهلل عليه وعلى آله ، 
وذلك من قول رسول اهلل َصلى 
اهلل عليه وعلى آله ، في الَحديث 
أّمة  اّتفقت  ــذي  ال الّصحيح 
اإلسالم على روايته جماَعات عن 
جَماعات ، بما أفاَد الِعلم اليقينّي 
فيُكم ما  تارٌك  ))إّني   : الَقطعي 
من  تضّلوا  لن  به  تمّسكُتم  إن 
وعترتي  اهلل  كتاب  أبدًا  بعدي 
الَخبير  الّلطيف  إّن  َبيتي  أهل 
نّبأني أّنهما لن يفترَقا حّتى يرَدا 
عترة  فكاَنت   ، الحوض((  علّي 
تراجَمة  ُهم  بيته  أهل  الّرسول 
لَفهم  الّصحيح  والمدَخل  الكتاب 
األّمة  اختلَفت  إذا   ، الُقرآن 
حوَله في الَفهم والّتأصيل كاَن 
الحّق عنَدهم ، والحّجة هي في 
والُحسين  الحسن  ذرّية  إجَماع 
أجمُعوا  فما   ، أفرادِهم  في  ال 
الخطأ  عن  الَمعصوم  فُهو  عليه 
 ، للُقرآن  ُمالزمين  لّما كاُنوا   ،
والقرآن معصوٌم عن أن يتناَول 

المسائل  بخالف   ، فاسَدة  عقائد 
اليسيَرة  الفروعّية  االجتهادّية 
فيَها  الخالف  فيجوز  الّدين  في 
أن  الُملِحد  أراد  فمتى  نعم!   ،
يستشِهَد من أقوال علَماء اإلسالم 
، ثّم وجَد شاّذًا من أقوالِهم فال 
الّشاذ أصل اإلسالم  ُيحّمل ذلك 
على  مردوٌد  ذلَك  فإّن  ومنهَجه 
قائِله ، فإن أراَد الُملِحد أن ُيلّبس 
الّشاذ  ذلك  فليعتِمد  وُيدّلس 
ُقرَناء  عن  وليبتِعد   ، الَقول  من 
الّنبي  بيت  وأهل  عترة  الكتاب 
وعلى  عليه  اهلل  َصلوات  محّمد 
الُملِحدين  أنظاُر  فلتتّجه   ، آله 
إلى أقوال العتَرة وما أّصلوه من 
فسيجدوَن  اإلسالمّية  الّشريَعة 
مطلَبهم ، ومنُه ُيصدروا وُيوردوا 
، فإّنهم قد راَعوا الَعقل والّشرع 
 ، اعتقاِدهم  في  الّصحيح  الّنقي 
نعم! وال عصَمة لغير اإلجَماعات 
الفاطمّية ، وقّدمنا هذه الّركيزة 
إلى  مدخاًل  لتكوَن  الخامَسة 
وإن   ، الالحقتين  الّركيزتين 
الاّلحقتان  الّركيزتان  كاَنت 
الّرئيس  الّتشريع  مصدر  هي 
ُمستنبطون  الَبيت  ــل  وأه  ،
يــزيــدوَن  ال   ، منها  للحّق 
 . ُينقصون  وال  الّتشريع  في 
القرآن  أّن  الّسادَسة:  الّركيزة 
وفيما  األّول  الّتشريع  مصدُر 
يخّص المسائل الشرعّية )مسائل 
والُمعاَمالت  والَحرام  الَحالل 
واألحَكام وبعض مسائل األصول 
كالّشفاعات وغيرها من مواضيع 
احتوى  قد  والقرآن   ، الُقرآن( 
لدفائن  ُمثيَرة  عقلّية  آيات  على 
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الُعقول ُيعتَمد عليها في التأصيل 
الُقرآن  من  ألّنها  ال   ، الَعقلي 
فحَسب ، بل ألّنها تناوَلت مسائل 
مقّدمات  فيها  اعتمَدت  عقلّية 
نتيجتها  فكاَنت  صحيَحة  نَظر 
إذا  والُملحد  نعم!   ، صحيَحة 
يعَلم  أن  الُقرآن فعليه  نظَر في 
أّنه ليَس من حّقه أن يتكّلم فيه 
بغيٍر ِعلم ، لكي ال يكون ُمدّلسًا 
ينتقُد  َمن  فإّن   ، لنفِسه  وخادعًا 
فكرًة وُهو ال يعلُمها فإّنما يضّر 
الَكذب والِخداع  نفَسه ويقُع في 
ويظلُم صاحب الفكَرة األصلّية ، 
فالُقرآن كتاب اهلل تعالى ، وقد 
عربّي  بلساٍن  تعالى  اهلل  أنزَله 
آَياُتُه  َلْت  ُفصِّ ))ِكَتاٌب   ، ُمبين 
َيْعَلُموَن((  َقْوٍم  لِّ ا  َعَرِبيًّ ُقْرآًنا 
معرَفة  فبدون   ،   ]03: ]فصلت 
 ، العربّية(  )اللَغة  القرآن  لَغة 
فال يمكُن القطُع والُحكم على ما 
يسبُق في الّذهن من قواِدح الّشبه 
من  والتثّبت  التأّكد  بعد  إاّل 
ذلك الَفهم وصّحة ذلك اإللَزام 
للُمسلمين منه ، وما دوَن ذلك 
وظّن  وتخميٌن  َعبٌث  إاّل  فليَس 
أّن  يعَلم  أن  الُملِحد  على  ثّم   ،
للقرآن ُعلومًا بدونها لن يستطيَع 
الباحث أو الّناقد أن ُيحسَن الّنظر 
قوّية  نتائَج  يبني  يجعُله  بما 
: القرآن  عُلوم  ومن   ، وسليَمة 
 أّن الُقرآن فيه اآليات اُلمحكَمة 
فاآليات   ، الُمتشابَهة  واآليــات 
الُمحكَمة هي التي يكوُن تأويُلها 
تحتمُل  وال    ، لتنزيِلها  ُموافقًا 
الّتأويل  في  واحــدًا  وجهًا  إاّل 
والّتفسير ، كقول اهلل تعالى : 

فاآليات   ، أَحد((  اهلل  ُهو  ))ُقل 
وأصُله  الكتاب  أّم  هي  الُمحكَمة 
الُمتشاِبهة  واآليات   . ومرجُعه 
: فهي كّل َلفظ إذا ُأطِلَق عليه 
 ، َمعنَيان  الّسامع  َفهم  إلى  سبَق 
بعضُها   ، أكَثر  أو   ، ثالَثة  أو 
َصحيح ، وبعضُها فاِسد ، فيكوُن 
الّترّدد بيَن تلَك الَمعاني ، فيقُع 
على المكّلف االشتَباه حّتى ُيمّيز 
بالُبرهان  َبعض  من  بعضُهما 
والقاَعدة   ، الّشرعي  أو  الَعقلي 
إذا  الُمتشابَهة  اآليات  أّن   : ُهنا 
معنى  منها  الَفهم  إلى  سبَق 
ُيخالف أصل اآليات الُمحكَمة من 
أو  الَمعنى  ذلك  فإّن   ، القرآن 
الَفهم من اآليات الُقرآنّية فاسد 
، فالُمتشاَبه ُيعرض على الُمحكم 
 : تعالى  اهلل  قوَل  قرَأ  فمن   ،
ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن((  ))َفَتَباَرَك اهللَّ
]المؤمنون:14[ ،  ثّم ظهَر له أو 
فهَم من هذه اآلية تعّدد الخالقين 
، َيعني تعّدد اآللَهة ، ثّم قال بأّن 
فعليه   ، القرآن  في  تناقٌض  هذا 
تلك  يعرَض  أن  يحُكم  أن  قبل 
اآلية  على  الَفهم  وذلك  اآلَية 
الُمحكَمة : ))ُقل ُهو اهلل أَحد(( 
كان  الَفهَمان  تعارَض  فإن   ،
 ، الُمحكم  المعنى  ُهو  المقّدم 
وهكذا مع بقّية اآليات القرآنّية .

وفي القرآن أيضًا آياٌت مُجمالت ، 
رات ، فاآليات الُمجمَلة   وآياٌت مفسِّ
هي ما كان وجُهها عاّما وخفي 
الُمراد منَها للقارئ فتعوُد عليه 
باالستفَسار والّسؤال .  واآليات 
رات ُهي َما كاَنت واضحًة  الُمفسِّ
لذلك  ُمفّسرًة  الــّدالَلــة  في 

أّنه    : ُهنا  والقاَعدة   . الُمجَمل 
ُر مَع الُمجَمل ،  إذا تعاَرض الُمفسَّ
ر على الُمجَمل ، ألّنه  م الُمفسَّ ُقدِّ
الِعلم  ، وهذا  الّداللة  أوضُح في 
قريٌب من العاّم والخاّص ، أيضًا 
الُمجمَلة  اآليات  أن  إلى  ُنشير 
القرآن   من  تفسيُرها  يكوُن  قد 
الّصحيَحة. السّنة  من  أو   ،
 ، منسوَخٌة  آياٌت  الُقرآن  وفي 
وآياٌت ناسخة ، والّنسخ ُهو إزاَلة 
بطريٍق  الّشرعي  الُحكم  ِمثل 
الّناسخ  بيَن  تراٍخ  مع  شرعي 
يكون  إّنما  والّنسخ   ، والَمنسوخ 
للُحكم ال لآلَية ، والقاعَدة ُهنا: 
المنسوَخة  باآلية  ُيحتّج  ال  أّنه 
بوجود اآلَية الّناسَخة ، وإاّل أصبَح 
منه  الغرض  االحتَجاج  ذلك 
الّتشنيع بما ُيوحي بالّتناقض بين 
اآلَيات ، وليَس األمُر كذلك .

 ، العاّم والخاّص  الُقرآن  وفي    
َوجهها  يكوُن  التي  اآلَيات  َوهي 
ُمخّصص  وُيخّصصها  عاّمًا 
العاّم  وجهها  َعن  بعضها  ُيخرُج 
قد  لآليات  والُمخّصصات   ،
القرآن  من  أو  عقلّية  تكون 
نفسه أو من السّنة المحمدّية .

نعم! فهذا ما كاَن من الّركيزة 
التلّقي  مصادر  من  الخامَسة 
الَكريم. والّتشريع وهي القرآن 
السّنة  أّن   : الّسابعة  الّركيزة 
المحمدّية مصدُر الّتشريع األّول 
مسائل   ، الشرعّية  المسائل  في 
والُمعاَمالت  والَحرام  الَحالل 
واألحَكام وبعض مسائل األصول 
من  وغيرها  كالّشفاعات 
احَتوت  وقد  الُقرآن(،  مواضيع 
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على توجيَهات عقلّية في المسائل 
األصولّية ، والُملحد إذا نظَر إلى 
البيت  داخل  الكثيَرة  األحاديث 
اإلسالمّي فَعليه أن ال َيبني قوَله 
 ، الّصحيحة  األحاديث  على  إاّل 
عليها  اعتَمدت  التي  تلَك  وهي 
أئّمة العتَرة ، وليعَلم أّنه ال يَهدم 
الَعقائد من األحاديث إاّل األحاديث 
واألحاديث   ، القطعّية  الُمتواتَرة 
يصح  ال  فإّنه  الظنّية  اآلحادّية 
من  القطعّيات  به  ُيعارض  أن 
وقَف  فمتى   ، والُفروع  األصول 
الُملِحد على ما ظاهُره الّتناقض 
من تلك األحاديث اآلحادّية مع 
فليَس  العقلّية  األصول  تلك 
الّشرع  بتناقُض  يحُكم  أن  له 
أصول  تناقص  أو   ، الَعقل  مع 
اإلسالم ، ألّن األحاديث اآلحادّية 
في  أصــال  لتناُقٍض  تؤّصل  ال 
مسائل األصول ، بل ال تؤّثر على 
الظّن  إال  تفيُد  ال  ألّنها   ، ذلك 
واألصول البّد من الَقطع عليها ، 
بالَعقل أّواًل ، وتوجيهًا من اآليات 
لدفائن  والُمثيَرة  الُمحكَمة 
ُمتواتر  و   ، الُقرآن  في  الُعقول 
وإجَماع   ، المحمدّية  السّنة 
ذلك  ، وغير  المحمدّية  العتَرة 
ال يؤّصل وال يؤّثر في الّتوجيه .
هي  الّركائز  الّسبع  فهذه  نعم! 
ومدخل  صحيٍح  لَفهم  تأصيٌل 
َمتين لإلسالم وُيبَني عليه حواٌر 
قوّي للباحثين والُمهتّمين ، وإّن 
للُملحدين  خطاَبه  وّجهنا  كّنا 
ديباجِته  في  الَكالم  إطالِقنا  مع 
باألنموَذج  فأخذًا   ، للباحثين 
اإللهّية  للّذات  الُمنِكر  األعَلى 

لألَسف  وجدنا   أّنا  وذلــَك   ،
وكذلك  الُملِحدين  ُمنتديات 
ينشُرون  وغيرهم  الّنصارى 
ُحججًا ضّد اإلسالم ال يصلُح أن 
يقتبسوَن  وإّنما   ، ُحججًا  تكوَن 
أقوااًل لبعض ُعلماء الُمسلمين من 
الحديثّية  وُمصّنفاتهم  ُكتبِهم 
ثّم  األصول  وفي  الّتفسير  وفي 
يحتّجون على اإلسالم من تلك 
هؤالء  بحُث  فكاَن   ، ــوال  األق
ناقصًا مبتورًا عاٍر عن المنهجّية 
البحثّية ، ألّن الّشريعة اإلسالمّية 
قد بّينت ثوابت الّشرع ومصادر 
ُيرَجع  الذي  والُعلَماء  تشريِعه 
 ، والسّنة  الُقرآن  لتبيين  إليِهم 
وُيحاكم  الُمسلم  يأتي  أن  فأّما 
ُتقّرها  ال  أقواٍل  إلى  الّنصرانّية 
المسيحّية فهذا إيراُد غير صحيح 
، وكذلك أن يأتي مسيحّي أو 
الشاّذة  بالفتاوى  ويطيَر  ُملحٌد 
لروح  الُمخالَفة  التخريجات  أو 
على  حاكَمة  ويجعلها  اإلسالم 
اإلسالم ويطيُر بها فرحًا فهذا ال 
يستحّق أن يكوَن باحثًا وليَس ُهو 
إاّل ُمراهق ، فكاَن هذا الُمختصر 
الذي نسأُل اهلل أن يُيّسر بتفصيِله 
ُمرشدًا للباِحث الحصيف المهّتم 
 ، األوَراق  عليه  تختلَط  ال  لكي 
ونجعُل الُعهَدة عليه في تفصيل 
الَبحث ودوَنه ُكتب أئّمة العتَرة 
البالَغة  الزيدّية ، كنهج  سَادات 
عليه  أبي طالب  بن  علي  لإلَمام 
الّسالم ، ومجموع كُتب ورسائل 
عليِهما  َعلي  بن  زيد  ــام  اإلم
بن  زيد  اإلمام  وُمسنَد   ، الّسالم 
ومجموع   ، الّسالم  عليهما  عَلي 

ُكتب ورسائل اإلَمام القاسم بن 
إبراهيم الّرسي عليهما الّسالم ، 
وَمجموع ُكتب ورسائل حفيِده 
اإلَمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين عليهَما الّسالم ، وُكتب 
اإلَمام أحمد بن يحيى المرتضى 
اإلَمام  وُكتب   ، الّسالم  عليهما 
يحيى بن حمَزة ، وُكتب اإلَمام 
عبداهلل بن حمَزة ، وُكتب اإلَمام 
وُكتب   ، الحسن  بن  عزالّدين 
 ، المؤّيدي  مجدالّدين  اإلَمــام 
وغيرها من ُكتب العتَرة ، ففيها 
ُعلوم عقلّية وقرآنّية ومحّمدية 
االطمئنان  الباحث  معها  سيجُد 
وُمخاطَبة الُعقول ، نعم! ونعتذُر 
للقارئ فإّنا وإن خصصنا الُملِحد 
بهذا الُمختصر ، وأدخلَنا القرآن 
علمَنا  مع  فذلَك   ، والسّنة 
ُهو  وبيَنهم  بيننا  األصــَل  أّن 
الّركائز  بقّية  عن  دونًا  العقل 
الّركائز  بقّية  ذكرنا  وإّنما   ،
لنحَفظ للحوار والّنقاش تدّرجه 
ابتداًء  أصُله  يكوُن  بما  الّصحيح 
وَلكي   ، الُملِحد  لدى  وانتهاًء 
من  ُمكتمَلة  ُصورًة  عنَده  َيخلق 
عليه  تختَلط  فال  األمر  بداَية 
األوَراق إن إراَد أن ُيكمل مسيَرة 
اإلسالمّي  البيت  داخل  الَبحث 
من  الَعقلي  الّدليل  ُمناقَشة  بعد 
إليَها  التي أشرَنا  تلك المصادر 
قريبًا  ، هذا واهلل نسأُل أن ُيوّفق 
إلى  الجميع  وَيهدي  وُيسّدد 
الخير والّرشاد والّسداد ، وصّلى 
محمد  سّيدنا  على  وسّلم  اهلل 
. الّطاهرين  الّطيبين  آله  وعلى 
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والصالة والسالم على أشرف األنبياء والُمرسلين،  
سيدنا محمد النبي األمين،  وعلى آله الغّر الميامين،  
ُسفُن الّنجا،  ونجوم السما،  ورضوانه على الصحابة 
المّتقين،  والتابعين لهم بخيٍر وإحساٍن إلى يوم الدين .
الّداعي إلى الحق الُمبين الحسن بن زيد ابن رسول اهلل  :

��س��ل��ز�ه:
 �ز

حّتى  اهلل  في  والُمجاهُد  النبوية،   العترة  عَلم 
الشرِك  وُمبيُد  اآلل،   علوم  ناشُر  اليقين،   أتاه 
بن  محمد  بن  زيد  بن  الحسن  اإلمام  والّضالل،  
بن  الحسن  بن  زيد  بن  الحسن  بن  إسماعيل 
. الّسالم  آبائه  وعلى  عليه  طالب  أبي  بن  علي 

 
:� �مو�ل�د

أيدينا  بين  التي  التاريخية  المصادر  ُتشر  َلم 
 . )ع(  ــه  والدت تاريخ  عن  َمعلوَمة  أدنــى  إلى 

�ي��لم:
ّ
�ل�د د ا �ي �ز�لا

ز ��ز
�ل�ل�س��������� �ل��ل�ه ا ا �م �ي�ح�يى �ز�ز �ع��ز�د �م�ا ل�إ �عو�ي ا د

الحسن  بن  علي  بن  الحسين  اإلمام  استشهاد  بعَد 
بن الحسن المثنى )ع( في معركة فخ على أيدي 
اإلمام  الهادي،  فرَّ  العباسي موسى  الخليفة  جنود 
علي  بن  الحسن  بن  الحسن  بن  عبداهلل  بن  يحيى 
اليمن،   بالد  في  صنعاء  إلى  )ع(،   طالب  أبي  بن 
فخاَف من العباسيين ُهناك، ثّم فرَّ إلى بالد الحبشة 
ومنها إلى بالد تركستان،  ثمَّ إلى بالد الّديلم والَذ 
ِبَملِكها جستان،  فّرّحَب به وأكَرَمه،  وُهناك َسعى 
اإلمام )ع( إلى نشر اإلسالم وإرساء الّدعوة العلوّية،  
فكانت هذه الّدعوة منه )ع(،  بمثاَبة الَغرِس الثابِت،  
دت الحتضان َدعوات أهل البيت )ع(،  أبناء  حيُث َمهَّ
ِثَقُل اهلل األصغر في األرض .  الحسن والحسين،  

�ل�كو��ز�هي )842 �ه�ع(: �ي ا
�م �ي�ح�يى �ز�ز �ع�م� ��ز �م�ا ل�إ �عو�ي ا د

 قاَم اإلمام يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )ع(،  
بالّدعوة إلى الرضا من آل محمد،  في الكوفة سنة 
العباسي،   الُمستعين  أيام  248 للهجرة،  وذلك في 
وَقد كاَن خرَج غاضبًا هلل،  آمرًا بالمعروف والنهي 
عن الُمنكر،  ُمحييًا للسنن ُمميتًا للبَدع،  على منهِج 
الزيدية  به  فالتَحَقت  )ع(،   البيت  أهل  من  َسلِفه 
واستبسلوا في القتال بين يديه،  وكانوا ُيقاتلوَن 
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لياًل،  وَلم ُيحالفُهم الّنصر،  واستشهد اإلمام يحيى 
أصحابه،   ِمن  نجا  َمن  وفرَّ    ، هـ   250 سنة  )ع( 
الّداعي  اإلمام  الَوقعة  هذه  من  َنجوا  مّمن  وكاَن 
الّترجمة . العلوي،  وُهَو صاحُب  الحسن بن زيد 
أخي  ابن  هو  ُعمر  بن  يحيى  اإلمام   :  مالحظة 
الزيدية  الشيعة  ومرجُع  محّمد  آل  فقيه  اإلمام 
في الكوفة  الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد 
الُمبايعين  أحُد  العابدين )ع(،  وُهو  بن علي زين 
لنجم آل الّرسول القاسم بن إبراهيم الرسي )ع(،  
وجمَع أقواَلُه وأقواَل أهل البيت الُمتقّدمين،  ُمسنُد 
أهل الكوفة وُمحّدثُهم الشريف أبو عبداهلل محمد 
عبد  بن  الحسين  بن  علي  الحسن بن  بن  علي  بن 
الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب،  
عليه وعلى آبائه الّسالم،  َجمعها في كتابه العظيم 
جامع ُعلوِم آل ُمحّمد )الجامع الكافي(،  وُهو تحَت 
التحقيق فالطبع،  ويبلغ تقريبًا 6 مجلدات،  الغنى 
ألي علويٍّ فاطميٍّ عنه . وانُتِزع منه القسم الُمختّص 
بن  يحيى  بن  الحسن  أقوال  وفيه  وُطِبع،   بالفقه 
زيد عمُّ اإلمام يحيى بن ُعمر،  وأقواُل فقيه اآلل 
العابدين  زين  علي  بن  زيد  عيسى بن  بن  أحمد 
. )ع(  الرسي  إبراهيم  بن  القاسم  وأقواُل  )ع(،  
 

�ي�ح�د  ���ع��ل�  �ز  ط��ز�ع�ر��س��ل��ي��ا د  �ز�لا �ي�هي  �ي�ح�د �ل�ز ا �عو�ي  ّ
�ل�د ا ول 

د��ز

)250�ه�ع(: �ي�ح�د 
رز �ز�ز  �ل�ح�عل��س��ل�ز  ا ي 

�ل�ح� ا �ى  اإ �عىي  ا ّ
�ل�د ا

الحق  إلى  الّداعي  مشاركة  إلى  أشرنا  وأن  سبَق 
عمر،   بن  يحيى  عّمه  ابن  لثورة  زيد  بن  الحسن 
وكيف أّنه فرَّ من المعركة بعد استشهاد ابن عّمه،  
في  خلدون  ابن  وُيشير  الري،   ببالد  الَذ  ومنها 
مقدمته إلى أّن أمر الزيدية َلم يكن ُمنتظمًا قبَل 
خروج الّداعي إلى الحق الحسن بن زيد إلى بالد 
طبرستان،  والحّق أنَّ الّداعي في هذه البالد قد أحيا 
بن  يحيى  اإلمام  وقدوتُه  َسَلُفُه  بذَرها  التي  الّنواة 
عبداهلل المحض )ع( كما سبَق وأن أشرنا،  فَعِمَل 
على َنشر اّلدعوة الزيدية ُهناك،  كما تؤّكد ذلَك 

ُمعظُم المصادر التاريخية،  وال َيختلُف في زيديته 
اثنان،  وساعَده على بسِط نفوذِه في تلك البلدان،  
انتشاُر ُظلم ُعّمال بني العّباس للّناس،  حيُث كاَن 
عامُل بني العّباس على جزء من الّديلم،  ُهو سليمان 
محمد  المنصب  هذا  واّله  طاهر،   بن  عبداهلل  بن 
)المتولي لقتل اإلمام يحيى بن ُعمر( بن طاهر بن 
بن  محمد  ومعُه  والّديلم،   خراسان  عامُل  عبداهلل 
أوس البلخي على طبرستان،  وهؤالء والُهم الوالية 
العاّمة الُمستعين العباسي،  وَعِمَل هذان الواليان على 
ُظلم أهل تلك الّديار،  محمد بن طاهر استقطَع 
أراضيهم،  ومحمد بن أوس آذاُهم في أبدانهم التي 
يزداُد حصاُد جنودِه لهم يومًا بعد َيوم،  فكاَن مّمن 
أنكَر هذا عليهما األخوان محمد وجعفر ابنا رستم 
تلك  أهل  من  المظلومون  وعاضدُهما  الّديلمي،  
الديار،  َفسعى األخوان لُمبايَعة رجٍل من الطالبيين 
الُمقيمين في طبرستان،  فتوّجهوا إلى )محمد بن 
إبراهيم بن علي بن عبداهلل بن محمد بن القاسم،  
»إلى هنا ُذِكَر نسُبه » ُقلت: لعّل التكملة » بن 
  ، الحسن بن زيد بن الحسن السبط،  واهلل أعلم( 
وطلَبا منُه أن ُيبايعاه باإلماَمة،  فقاَل َلُهم:  »أُدّلُكم 
ِمّني،   إليِه  َدعوتموُه  ما  بَِ أقوُم  ُهو  ِمّنا  َرُجٍل  على 
فقالوا: َمن ُهو ؟ فقال: الحسن بن زيد«،  وكاَن 
في  حينها  )ع(  زيد  بن  الحسن  الحق  إلى  الّداعي 
وُيهيئ  الّناس،   وُيفقه  العلم،   ينشُر  الّري،   بالد 
أهِل  ُسنن  على  نافعة،   جامَعة  علوّية  دعوٍة  لقيام 
وجعفر  محمد  رستم  ابنا  فعِمَل  السابقين،   بيته 
بايعُه  و  لهم،   إمامًا  وُمبايعته  به،   االتصال  على 
معهم أهل الّثغور،  وعدد من رؤساُء الدّيلم،  فكانت 
هذه البيعة من الديلميين للداعي حافزًا للتقّدم إلى 
حدود الّديلم،  وفعاًل تقّدموا،  ففرَّ جنود العباسيين 
قتال،   بدون  بجيشه  الّداعي  فدخل  الحدود،   من 
وتهافَتت  الّديلم،   بالد  مختلف  في  صيته  فذاَع 
البيعاُت إليه من ُكّل َصوب،  وبايعُه أهل ُطبرستان 
بقيادة  الجبال  ُسّكان  من  قليلة  فئة  َعدى  قاطبًة،  
الحسن  أخبار  فقَرَعت  الطبرستاني،   االصبهبذ 
فأرسَل  البلخي،   أوس  بن  محمد  َمساِمع  زيد  بن 
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إلى ُكبراء )قلعة كالرستان(،  عبداهلل بن سعيد 
التصّدي  منهما  يطلُب  عبدالكريم،   بن  ومحمد 
للحسن بن زيد،  ولكّنه تفاجأ بهما قد َخلَعا طاَعتُه،  
أباد(  )سعد  في  وُهو  زيد  ابن  الحسن  إلى  وذَهبا 
ُهنا آذَنت اإلمامة  وبايعاه بالّسمع والّطاَعة،  ومن 
الركن  هذا  في  دعائمها  وتوطيد  قياَمها  الزيدية 
مَن العاَلم،  فقاَم الحسن بن زيد بالتنقّل بين بلدان 
عليه  واإلقبال  ازدياد  في  العادلة  ودعوته  الّديلم 
وبايعته  إلى )كوشيد(  فذهَب  أكبر،   ازدياٍد  في 
المحافل،  ثّم توجه إلى )كيجور( وفيها لقَي ابن 
عّمه محمد بن إبراهيم العلوي الحاثِّ الّناس على 
ُنصرته وبيَعِته،  فّرحب محمٌد ِبمقَدمه،  واستقبلُه 
خير استقبال،  ثمَّ نّظم الداعي إلى الحق الحسن بن 
زيد أمورُه فأرسَل ُدعاتُه إلى )سالوس( ألخذ البيَعة 
)ناتل وبايدشت( وهي قرية  إلى  ُهو  له،  وتوّجَه 
آمل  وفي    ، )آمل(  طبرستان  عاصمة  من  قريبة 
اشتبَكت الزيدية بقيادة محمد وجعفر ابني رستم 
في حرٍب مع جيوش محمد بن أوس البلخي بقيادة 
محمد أخشيد،  انتَهت بانتصار الزيدية،  وسقوط 
وكان  رأسه،   وَقطِع  فرسه  على  من  أخشيد  ابن 
َفزَحَفت  آمل،   العاصمة  في  البلخي  ثقل  َمرِكز 
أوس  بن  محمد  أتباع  منها  وفرَّ  إليها  الزيدية 
مشارف  على  بجيشيهما  األخوان  ووقف  البلخي،  
آمل،  وكاَن الداعي إلى الحق الحسن بن زيد ال 
)بايدشت(،  حيُث وافاُه رجال االصبهبذ  يزاُل في 
له،   الوالء  بداية دعوته وأعلنوا  الُمعِرض عنه في 
ثمَّ انقسم رجال الّداعي إلى فريقين فريٌق بقيادة 
محمد بن حمزة أحد قّواد اإلمام،  وفريٌق بقيادته،  
محمد  لمساندة  حمزة  بن  محمد  جيُش  فذهَب 
وجعفر ابني رستم،  والذيَن اشتبكوا فيما َبعد مَع 
الجيش العباسي المتمركز في آمل بقيادة محمد 
بن أوس البلخي نفسه، فأتى الّداعي إلى الحق بجيشه 
ودخَل مدينة آمل من الَخلف،  فضعفُت قوات الوالي 
العباسي البلخي،  فهرَب البلخي ُمخّليًا وراءُه مدينة 
آمل،  للداعي إلى الحق الحسن بن زيد )ع(،  وبقَي 
)ع( ظاهرًا على بالد طبرستان إلى أن ُتوفّي سنة 

270 هـ،  وبهذا تكون إمامته ُقرابة العشرين عامًا،  
هذه  على  )ع(  البيت  أهل  من  ساندُه  مّمن  وكاَن 
الدعوة كما ذكَر األصفهاني في المقاتل: محمد 
بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب )ع( وكاَن داعيًة بالّري للحسن 
بن زيد . ومنهم الكوكبي: الحسين ابن احمد بن 
األرقط  إسماعيل بن محمد بن عبداهلل  محمد بن 
بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب)ع( . 
ومن آل جعفر بن أبي طالب: عبداهلل بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبداهلل بن جعفر 
ابن أبي طالب رضي اهلل عنهم،  فسالُم اهلل على أهل 
البيت ما أحرَصُهم على دينهم وديِن جّدهم،  بل ما 
البيِت  أهَل  أحسَن  رّبهم،  وما  ديِن  أحَرصُهم على 
على َمذهِب اهل البيت ُمجتمعون،  َكلمُتهم واِحَدة،  
واعتقاُدُهم في رّبهم واحد،  انُظر هؤالء في أقصى 
الشمال الشرقي يدعوَن َبدعوِة أهل البيت،  يدعوَن 
الّثقُل األصغر  ُهم  آباءهم وأجداِدهم،  حيُث  بدين 
الُمالزُم للكتاب،  وانُظر في نفس الفترة الزمنية 
نشِر  إلى  والحسين  الحسن  أبناء  فيها  يسعى  التي 
دين أهل البيت في بالد الجيل والديلم وطبرستان،  
أخيه  الرسي وابن  القاسم  اإلمام محمد بن  َيسعى 
إلى  الحسين  بن  يحيى  الحق  إلى  الهادي  اإلمام 
نشِر دين أهل البيت )ع( في بالد الحجاز واليمن،  
ويجمُع الجميع نفُس الَهدف،  ونفُس الّدين،  ونفُس 
العقيدة،  فسالُم اهلل على الِثَقلين،  األكبُر واألصغر .

���ح�ر�ُ )ع(: َ
ءٌ �م��ز ���ش �ي

 ���ش
ذكَر اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة في الشافي 
)282/1(،  أنَّ الداعي إلى الحق الحسن بن زيد )ع(،  
ألحَق في كتاٍب َورَدُه ِمن بني العباس،  ِشعرًا يقوُل فيه: 
 

بالّسيِف َنعلو َجماِجَم الَكَفَرة ال ُظلَم في ِدينَنا وال أثَره
 

واِحَدة َبيعتاِن  َقوَمنا   َهاَتا وَهاتاِك بيعُة الشجرة يا 

واِلِدَنا ُتراَث  َعلينا  والحبَره ُرّدوا  والَقضيُب  خاَتَمُه 
 

وبيُت ذي الَعرِش َسّلموُه َلنا
 

َطهَرة ِعصابٌة  ا  ِمنَّ  تليِه 

َمناِسُكُه ُدنَِّست  َفَطاَلما 
 

وأظَهَرت فيه ُفسقَها الَفَجَرو
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)ع(: �ي�ح�د 
رز �ز�ز  �ل�ح�عل��س��ل�ز  ا و�ل�هي  �ل�د �ل���س�حل�م��ي�هي  ا �ل���عل�م��ل�هي  ا

ــٍة  دوَل دعائَم  )ع(،   زيــد  بن  الحسن  أرســى 
ودعائَم  ُأُســٍس  على  قائَمة  عاِدَلة،   ة،   إسالميَّ
الُمّمهدُة  األمَّ  تكوَن  أن  لها،   ثابتة،  وُحقَّ  شرعّية 
والّديلم  الجيل  في  َبعِده  ِمن  فاطمة  بني  لَدعواُت 
الكبير  الّناصر  دولة  رأسهم  وعلى  وطبرستان،  
علي  بن  الحسن  بن  علي  بن  الحسن  األطروش 
 . )ع(  العابدين  زين  علي  بن  األشرف  عمر  بن 
 َعِمَل الحسن بن زيد )ع(،  على سّك ُعملة رسمّية،  

كاَن َمنشئها ومصدرها،   كما 
أحمد  اهلل  فرج  الباحث  ُيشير 
نيسابور،   بالد  إلى  يوسف،  
عاصمة  آمل  بالد  إلى  وليَس 
يستنتج  وبهذا  طبرستان،  
الباحث فرج اهلل أنَّ بالد نيسابور 
الّداعي،   ُحكم  تحَت  َدخَلت  قد 
إليه  ُيِشر  ماَلم  هذا  أنَّ  وأضاَف 
المؤرخون،  وقال الباحث أيضًا: 
 »وَنَقَش على هذا الّدينار آيتان 
ُقرآنيتان،  َفعلى الهامش  الخارجي 
للوجه،  َنَقَش جزء من اآلية 33 
َما ُيِريُد  ِإنَّ من سوَرة األحزاب ﴿ 
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اهللَّ

َرُكْم َتْطِهيًرا ﴾،  وهذه اآلَية َنَزَلت في  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
آل البيت،  وُهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ِلذا  عنُهم،   اهلل  والحسين رضي  وفاطمة والحسن 
فَقد َنَقشها الحسن بن زيد على ُنقوِده،  ُليبّيَن أحقيَّة 
العلويين بالخالفة،  وَلم َتظَهر هذه اآلية إالَّ على 
َلت على مسكوكات  مسكوكات العلويين،  فَقد ُسجِّ
العلوية  الّدولة  ُحكم  في  زيد  بن  الحسن  ُخلفاء 
بطبرستان،  محمد بن زيد )أخي الحسن بن زيد( 
)270 -287 هـ(،  والحسن بن القاسم )304-316 هـ( .

من   39 اآلية  الّظهر  هامش  على  َنَقَش  بيَنما 
ُظِلُموا  ُهْم  ِبَأنَّ ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  ُأِذَن   ﴿ الحج  سورة 
الحسن  َنقشها    ،.. َلَقِديٌر﴾  َنْصِرِهْم  َعَلى   َ اهللَّ َوِإنَّ 

التي  األسباب  ٌليبّين  مسكوكاته،   على  زيد  بن 
استأثروا  الذين  العباسيين  على  للخروج  َدفعتُه 
بالخالفة دوَن العلويين وأشبعوُهم قتاًل وتشريدًا .
هذا  َوجه  مركز  من  الّرأبع  السطر  في  وسّجَل 
َلَقُب  وكاَن  الحق،   إلى  الّداعي  َلقب  الدينار،  
 [ الشيعية  بالّدعوة  القائمين  على  ُيطلُق  الّداعي 
اإلسالمي«  العاَلم  أنحاِء  ُمختلِف  في   ] الزيدية 
 . يوسف  أحمد  اهلل  فرج  الباحث  كالم  اهـ 

الــوجــه:
له شريك  ال  وحده  اهلل  إال   إله  ال   / مركز 
ــحــق ــــى ال ــــي إل ــــّداع ال
اهلل  بسم   / ــي  داخــل هــامــش 
بنيسابور  الدينار  هذا  ضرب 
ومائتين وستين  اثنتين  سنة 
يريد  إنما   / خارجي  هامش 
أهل  الرجس  عنكم  ليذهب  اهلل 
تطهيرًا. ويطهركم  البيت 

 الظهر:
اهلل    / ـــــز  ـــــرك م
اهلل رســــــول  ــد  ــم ــح م  
ـــد ـــن بـــــن زي ـــس ـــح ال
هامش / أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن اهلل على نصرهم لقدير .
عالم  مجموعة    / المصدر 
سنوي  نصف  ُملَحق   ، والنوادر  المخطوطات 
ص541   ،  2 العدد   ، الكتب  عالم  عن  يصدر 
يوسف.  أحمد  اهلل  فرج  الباحث  بقلم    .  545-

ــالد الــّديــلــم : ــوضــّح مــعــالــَم ب خــريــَطــة ت

َذكرنا  ما  بعض  مواقع  َمعرَفة  إلشكالّية  نظرًا 
في كالمنا السابق من البلدان ، بسبب الجغرافية 
فيها  اجتهَد  ، عثرُت على خريَطة  للعاَلم  الجديدة 
تحديد  في  الُكروي  سلمان  إبراهيم  الدكتور 
في  فقال    . العاَلم  خارَطة  على  الّديَلم  موقع 
ص29(   ( العباسية  والخالفة  البويهيون  كتابه 

26

شخـصيــة العــدد
مجلة طالب العلم

جماد األول 1434 هجرية العـدد الرابـع



أ-   : وتشمل   ، الّديلم  لبالد  اإلداريها  االقسام   «  :
جيالن  د-   . جرجان  ج-   . طبرستان  ب-  قومس. 
العباسية  والخالفة  البويهويون  كتاب   / المصدر 
. ص27   ، الُكروي  سلمان  إبراهيم  للدكتور 

�عل��ي�د : �ل�ل�س�����ز �ل�ل��ز���ك�ر�ىي ا �ش�ه ا �ي�ح�را

أنَّ  الفهرست  ــي  ف الــنــديــم  ابــن  ُيشير 
ــات : ــف ــؤل ــم ـــد مـــن ال لــلــحــســن بـــن زي
. ـــه  ـــق ـــف ال فـــــي  الــــجــــامــــع   -1
. ـــــان  ـــــي ـــــب ال كـــــتـــــاب   -2
. ـــــة  ـــــام اإلم ــــي  ف ـــة  ـــج ـــح ال  -3

�ي�ح�ه )ع(: و��ز�ا

هـ،    270 سنة  )ع(  الحق  إلى  الداعي  توفي 
ثّم  ــد،   زي بن  محمد  أخــوه  بعده  من  ــاَم  وق
. )ع(  علي  بن  الحسن  األطــروش  الناصر 

النبي  محمد  سيدنا  على  وسلم  اهلل  وصلى 
. الطاهرين  الطيبين  آلــه  وعلى  األمــيــن،  

المصادر:

- الشافي لإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة )ع( .
ــام  ــإلم ل ـــف  ـــزل ال ــــرح  ش ــف  ــح ــت ال  -
. )ع(  الــمــؤيــدي  محمد  ــن  ب مجدالدين 
. األصفهاني  الفرج  ألبي  الطالبيين  مقاتل   -
ــدون . ــل ــدون البـــن خ ــل ــن خ - مــقــدمــة ب
. ـــم  ـــدي ـــن ال ـــــن  الب الـــفـــهـــرســـت   -
العباسية  ــة  ــالف ــخ وال ــون  ــي ــه ــوي ــب ال  -
. ــروي  ــك ال سلمان  إبــراهــيــم  للدكتور 
في  للزيدية  والفكرية  السياسية  الحياة   -
 . العمرجي  شوقي  ألحمد  اإلسالمي  المشرق 

خريَطة توضّح معامَل بالد الّديلم 
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