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 الشيئية احللول بدعةاإلمام الصادق ومواجهة 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

َْْْمُعوَن مِّْنُهْم َفِريٌق َكاَن َوَقْد َلُكْم ُيْؤِمُنوْا َأن َأَفَتْطَمُعوَن: )تعاىل يقول  ِمن ُيَحرُِّفوَنُه ُثمَّ الّلِه َمَكاَل َيس

 (.َيْعَلُموَن َوُهْم َعَقُلوُه َما َبْعِد

ِ ِ   حماوالِت إنَّ  النَّبويَِّة ِثواألحادي السَِِِّّّّماويَِّة الكتِب ت حِيِفاخلونِة يف واْلُمِتدةين  اْلُمقصِِِّّّة

ًَا، ت ت و قَّْف مل سَُُُِِّّمماْلم عصِِّّوَ   يلانا  األئمَِّة وأحاديِث  أقواِل ت حِيِف إىل ذلَك األَُِ ت ع دَّى بل يو

، األَثاُل هل ُتضِ ُب وال، شِّ ء    به ُيم ثَُّل وال، شِّ ء    له ُيقال ال: )احلقة الذين قالوا ين أهِل العصِّمةِ 

ِ ِ  ل ُحجًَّة ِلت ُكون  ،(شِِّّء   ُيِقلُُّه ال: )التَّحِيِف بعد فُجِعَلْت ،(بِه وال  ِلج ْعِلاخلونِة تدةين  واْلُمِْلُمقصِِّّة

 !!و ج لَّ يزَّ للح قة َ اهاًَّة الشَّءِ 

ِ ُ    احتجَّ وقد ُِ ش ْءٍ  َأيُّ ُقْل: )تعاىل بقولهاخلونُة واْلُمِتدُّون  اْلُمقصِّة  ش ِماد  الّلِه ُقِل م ادً ش  َأْكب 

 و ُهو  شِِّّ ْء   َكِمْثِلِه ْاس َل: )القائل وهو اهلِل يلى الشَِِّّّاِيءَّ احللول  ُيثِبُت القوُل هذا فمل ،(و ب ْان ُكْم ِبْاِنء

 دًّا؟ج دقاق  القِآِن وكُُم( ش ْء   َكِمْثِلِه َلْاس  ش ْء  : )يقل مل فلماذا ؟(الب ِصرُي السَِّماُع

 إلنكاِرا حَلدة وإسِِّّقاًاا للوجوِد إثباًتا( شِِّّء  : )إَكاناَِّة القوِل اسِِّّتنباُ  ميكُن اآليِة هذِه َِن

َّ والعدِم، ِةضِِّّا اإلَام قوِلل حقاقًة ال َ ج اًزا ُيطَلُق هنا( الشَِِّّّء ) ولفُظ بالتَّوهُِّم، العد ِم أهُل ي ْحت جَّ لي  ال

ِِ اسُم تعاىل احلقة يلى ُيطَلُق قد) يلانا سَُُُه:  سباِل يلى ذلَك وكلُّ والشَّءِ ، والذَّاِت واجلسِم اجلوه

 التَّشباِه أهِل أقواِل ني ، وذلَك للدَّاللِة يلى التَّنزيِه(والتَّجِيِد التَّوحاِد سباِل يلى ال والتَّقلاِد، م ج اِزاْل

 .الشةِِكو اإلنكاِر ِلح دَّي إسقاًااو ،واحللول

اإلَاِم  قول  ُيخ الُف وهذا الشَّءِ ، هذا َِن َ خلوقًة األشااِ  كلُّ لكان ْت هلِل َاهاًَّة الشَّءُ  كان  ولو

ِِ  فقد ش ءٍ  َِن ا  األشا خ َلق  اهلَل أنَّ ز ي م  َفم ن ش ءٍ ، َِْن ال األشِّاا    خ َلق  اهلَل إنَّ) يلانا سَُُُِّه:  الباق

،) ِ  م ِبوِب؟كاْل الَِّبُّ وهل ُمحد ِث؟كاْل القديُم وهل م خلوِق؟كاْل اخلالُق فمل َكَف

واإلَاُم  الَة،حم ال خملوق  شءٍ  وكلُّ بالشَّءِ ، َلُه تشِّباه   هوبالشَِّّءِ    هلِلا حلوِل إثباُت ألاس 

َ ن زيم  أنَّ اهلَل يف شءٍ  أو َن شءٍ  أو يلى شءٍ  فقد أشَِك، ولو كان  يلانا سَُُُه الصَِّّادُق   يقوُل: )

َ حمواًل، ولو كان  اهلُل يف شِّءٍ  لكان  حمصِّوًرا، ولو كان  اهلُل َن شءٍ      اهلُل يزَّ و ج لَّ يلى شِّ ءٍ  لكان  
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َُحد ًثا(، فمل  ش ْءٍ  ُكلة ي َلى و ُهو  ش ْءٍ  ُكلة خ اِلُق اللَُّه: )يقوُل واهلُل َ خلوًقا اهلُل يكون  أن جيوُز لكان  

 .خملوق  دائًما فالشَّءُ  !؟(و ِكال 

 الصَّادِق إلَاِما حبضِِِِِِِِّّّّّّ  رجل  قال  حاُث وت شباماٌَّة خ اِاي ٌة باألشااِ  قارناِتُماْل كلَّ أنَّ حتَّى

 لانا سَُُُه:ي فقال  ش ءٍ . كلة َِن: الَّجل فقال ش ءٍ ؟ أية َِن: اإلَام فقال  أكرُب، اهلُل يلانا سَُُُه:

َ ف (ُي أن َِن أكرُب اهلُل: ُقْل) يلانا سَُُُه: فقال َوالي؟ يا أقوُل َا: الَّجُل فقال. ح دَّْدت ُه لقد  .و

ُِن ُه اَُك ش ءٍ  كلة َن أكرُب اهلُل: الَّجِل قوُل يكون  أن ر َفض  يلانا سَُُِّهُ  الصَِّّادقُ  فاإلَاُم  ي ْق

 يلانا سَُُُه: قال قدوواحللول  بالشَّءِ   الشَِّّاِياَّةَ  اهاََّةم اْل إذن يلاِه ُنْثِبُت فكاف  باألشِّااِ ،  وُيشِّ بةم هُ 

 .الشَّاياَِّة ين له زيًمات ن( ِبِخُِفِه فمو الوهِم يف و َقع  َا وكلُّ شء  ، ُيشِبُمُه وال ش اًيا ُيشِبُه ال اهلَل إنَّ)

ِ ُ  واْلُمتشِِّّاةعون  اخلونُة  احتجَّ فإذا  شِِّّاًيا؟ يكٍن مل نإ ن عُِفُه كاف: لنا ِلا قولواالشِِّّةاعُة اْلُمقصِِّّة

ُِهم بالقوِل اْل  ت عاىل واحلقُّ لع قُل،ا فانا َا أرَفُع َفوَقُه، ِبما إالَّ الشَّءُ  ُيعِ ُف ال: )أثوِر ين يلماِئنام ُنذكِّ

 ،(عِ ُفُي بالعقِل ال العقُل ُيعِ ف به: )اإلَاُم يلء )م( املؤَن  أَرُي قال  كما يعين وهذا ،(الع قِل َفوق 

 .َفوَقُه تعاىل واحلقُّ العقُل، هو الشَّء   أنَّ يلى َِيح  قول وهذا

 الَقول  هذا نَّإ: ُقْلن ا له!! الع د ِم باِب يف د خ ل  ءِ ِّالشَّ م ِِِّّّ اس ينه نفانا إذا: أل  سائل ِِّّ س فإْن

َُنا ال  يف جوُزي  واأليِاض ، فُواألفعال   الصِِِِّّّّةفاِتاألمسا   و ينه و ن نفء الوجوِد يف ن عتقُد ألنَّنا ُيلِز

ِ ُضوا ي ِ ض ، ألنَّه أوجٍه ِةِّخ مس َن عف ِّض  فاه ءُ ِّوالشَّ م ،ِّجس أو ء  ِِّّ ش له: ُيقال  أن احلقاقِة  لع 

 الصِِّّادق ِماإلَا بقوِل يلامم نِدُّ َ خلوقٌة!! األشِِّّااِ  وكلُّ أز ِلءٌّ شِِّّء   هو: قالوا وإْن .ِبن فسِِِِّّه يقوُم ال

ِ  ج ح ُدوا َ ن َ قوَلُة هذِه) يلانا سَُُُه:  .، فاللَّعنُة يلى أهِل احللوِل اجلاحدين  اْلُمشِك األشااِ ( َُد بة

 َِن وال ش ءٍ  يف وال ش ءٍ  ي لى وال، ش ء   به ُيم ثَُّل وال، شِّ ء    له ُيقاُل ال اهلَل إنَّ: واخلَُِّةُ 

َُِشء  ، َُبِدع و ََُكوةن  بِه، وال، األَثاُل َلُه ُتضِ ُب وال ش ء  ، ُيْشِبُمُه وال ش اًيا ُيْشِبُه وال شِّ ءٍ ،   ِإنَّم ا) و

ُُِه َْ  (.َفا ُكوُن ُكْن َلُه ي ُقول  َأْن ش ْايًا َأر اد  ِإذ ا َأ

 

 نكتفء لعدم اإلاالة واهلل أيلم
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